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عماجلا عماوجریسفت  همجرت 

: هدنسیون

یسربط نسح  نب  لضف 

: یپاچ رشان 

یمالسا ياهشهوژپ  داینب 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

عماجلا عماوجریسفت  242همجرت 

باتک 242تاصخشم 

لوا 243دلج 

243هراشا

3 ص : هحتاف ...  243هروس 

243هراشا

4 ص : هیآ 1 ... ] (: 1  ) ۀحتافلا هروس  ]244

244هراشا

4 ص : 244همجرت ... 

5 ص : 245ریسفت ... :

6 ص : هیآ 2 ... ] (: 1  ) ۀحتافلا هروس  ]245

245هراشا

6 ص : 245همجرت ... 

6 ص : 245ریسفت ... :

7 ص : هیآ 3 ... ] (: 1  ) ۀحتافلا هروس  ]246

246هراشا

7 ص : 247همجرت ... 

8 ص : هیآ 4 ... ] (: 1  ) ۀحتافلا هروس  ]247

247هراشا

8 ص : 247همجرت ... 

8 ص : 247ریسفت ... :

8 ص : هیآ 5 ... ] (: 1  ) ۀحتافلا هروس  ]247

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


247هراشا

8 ص : 247همجرت ... 

8 ص : 248ریسفت ... :

10 ص : هیآ 6 ... ] (: 1  ) ۀحتافلا هروس  ]248

248هراشا

10 ص : 249همجرت ... 

10 ص : 249ریسفت ... :

11 ص : هیآ 7 ... ] (: 1  ) ۀحتافلا هروس  ]249

249هراشا

11 ص : 249همجرت ... 

11 ص : 249ریسفت ... :

14 ص : هرقب ...  251هروس 

251هراشا

14 ص : هیآ 1 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]251

251هراشا

14 ص : 251همجرت ... 

15 ص : 251ریسفت ... :

16 ص : هیآ 2 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]252

252هراشا

16 ص : 252همجرت ... 

16 ص : 252ریسفت ... :

18 ص : هیآ 3 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]254

254هراشا

19 ص : 254همجرت ... 
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19 ص : 254ریسفت ... :

21 ص : هیآ 4 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]255

255هراشا

21 ص : 255همجرت ... 

21 ص : 255ریسفت ... :

22 ص : هیآ 5 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]256

256هراشا

22 ص : 256همجرت ... 

22 ص : 256ریسفت ... :

23 ص : هیآ 6 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]257

257هراشا

24 ص : 257همجرت ... 

24 ص : 257ریسفت ... :

25 ص : هیآ 7 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]258

258هراشا

25 ص : 258همجرت ... 

25 ص : 258ریسفت ... :

27 ص : هیآ 8 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]259

259هراشا

27 ص : 259همجرت ... 

27 ص : 260ریسفت ... :

28 ص : هیآ 9 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]260

260هراشا

28 ص : 260همجرت ... 
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28 ص : 260ریسفت ... :

30 ص : هیآ 10 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]261

261هراشا

30 ص : 261همجرت ... 

30 ص : 262ریسفت ... :

32 ص : هیآ 11 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]262

262هراشا

32 ص : 262همجرت ... 

32 ص : 263ریسفت ... :

32 ص : هیآ 12 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]263

263هراشا

32 ص : 263همجرت ... 

32 ص : 263ریسفت ... :

33 ص : هیآ 13 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]263

263هراشا

33 ص : 263همجرت ... 

33 ص : 264ریسفت ... :

34 ص : هیآ 14 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]264

264هراشا

34 ص : 264همجرت ... 

34 ص : 264ریسفت ... :

34 ص : هیآ 15 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]265

265هراشا

34 ص : 265همجرت ... 
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35 ص : 265ریسفت ... :

36 ص : هیآ 16 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]265

266هراشا

36 ص : 266همجرت ... 

36 ص : 266ریسفت ... :

36 ص : هیآ 17 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]266

266هراشا

36 ص : 266همجرت ... 

37 ص : 266ریسفت ... :

39 ص : هیآ 18 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]268

268هراشا

39 ص : 268همجرت ... 

39 ص : 268ریسفت ... :

40 ص : هیآ 19 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]268

268هراشا

40 ص : 268همجرت ... 

40 ص : 269ریسفت ... :

41 ص : هیآ 20 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]269

269هراشا

41 ص : 269همجرت ... 

41 ص : 270ریسفت ... :

43 ص : هیآ 21 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]270

270هراشا

43 ص : 270همجرت ... 
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43 ص : 271ریسفت ... :

45 ص : هیآ 22 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]272

272هراشا

45 ص : 272همجرت ... 

45 ص : 272ریسفت ... :

46 ص : هیآ 23 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]273

273هراشا

47 ص : 273همجرت ... 

47 ص : 273ریسفت ... :

48 ص : هیآ 24 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]274

274هراشا

48 ص : 274همجرت ... 

49 ص : 274ریسفت ... :

50 ص : هیآ 25 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]275

275هراشا

50 ص : 275همجرت ... 

50 ص : 275ریسفت ... :

52 ص : هیآ 26 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]276

276هراشا

52 ص : 277همجرت ... 

53 ص : 277ریسفت ... :

56 ص : هیآ 27 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]279

279هراشا

56 ص : 279همجرت ... 
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57 ص : 280ریسفت ... :

58 ص : هیآ 28 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]280

280هراشا

58 ص : 281همجرت ... 

58 ص : 281ریسفت ... :

59 ص : هیآ 29 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]281

281هراشا

59 ص : 281همجرت ... 

59 ص : 281ریسفت ... :

60 ص : هیآ 30 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]282

282هراشا

60 ص : 282همجرت ... 

61 ص : 282ریسفت ... :

62 ص : هیآ 31 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]283

283هراشا

62 ص : 284همجرت ... 

62 ص : 284ریسفت ... :

64 ص : هیآ 32 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]285

285هراشا

64 ص : 285همجرت ... 

64 ص : 285ریسفت ... :

65 ص : هیآ 33 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]285

285هراشا

65 ص : 286همجرت ... 
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65 ص : 286ریسفت ... :

66 ص : هیآ 34 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]286

286هراشا

66 ص : 286همجرت ... 

66 ص : 287ریسفت ... :

67 ص : هیآ 35 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]287

287هراشا

67 ص : 287همجرت ... 

67 ص : 287ریسفت ... :

68 ص : هیآ 36 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]288

288هراشا

68 ص : 288همجرت ... 

68 ص : 288ریسفت ... :

69 ص : هیآ 37 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]289

289هراشا

69 ص : 289همجرت ... 

70 ص : 289ریسفت ... :

70 ص : هیآ 38 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]289

289هراشا

70 ص : 290همجرت ... 

71 ص : 290ریسفت ... :

71 ص : هیآ 39 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]290

290هراشا

71 ص : 290همجرت ... 
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71 ص : 290ریسفت ... :

71 ص : هیآ 40 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]290

290هراشا

71 ص : 291همجرت ... 

72 ص : 291ریسفت ... :

73 ص : هیآ 41 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]291

291هراشا

73 ص : 291همجرت ... 

73 ص : 292ریسفت ... :

74 ص : هیآ 42 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]292

292هراشا

74 ص : 292همجرت ... 

74 ص : 292ریسفت ... :

75 ص : هیآ 43 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]293

293هراشا

75 ص : 293همجرت ... 

75 ص : 293ریسفت ... :

75 ص : هیآ 44 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]293

293هراشا

75 ص : 293همجرت ... 

75 ص : 294ریسفت ... :

76 ص : هیآ 45 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]294

294هراشا

76 ص : 294همجرت ... 
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76 ص : 294ریسفت ... :

77 ص : هیآ 46 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]295

295هراشا

77 ص : 295همجرت ... 

77 ص : 295ریسفت ... :

77 ص : ات 48 ... ] تایآ 47  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]295

295هراشا

78 ص : 295همجرت ... 

78 ص : 296ریسفت ... :

80 ص : هیآ 49 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]297

297هراشا

80 ص : 297همجرت ... 

80 ص : 297ریسفت ... :

81 ص : هیآ 50 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]298

298هراشا

81 ص : 298همجرت ... 

81 ص : 298ریسفت ... :

82 ص : هیآ 51 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]298

299هراشا

82 ص : 299همجرت ... 

82 ص : 299ریسفت ... :

82 ص : هیآ 52 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]299

299هراشا

82 ص : 299همجرت ... 
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83 ص : 299ریسفت ... :

83 ص : هیآ 53 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]299

299هراشا

83 ص : 300همجرت ... 

83 ص : 300ریسفت ... :

84 ص : هیآ 54 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]300

300هراشا

84 ص : 300همجرت ... 

84 ص : 300ریسفت ... :

86 ص : هیآ 55 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]302

302هراشا

86 ص : 302همجرت ... 

86 ص : 302ریسفت ... :

87 ص : هیآ 56 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]302

302هراشا

87 ص : 302همجرت ... 

87 ص : 303ریسفت ... :

87 ص : هیآ 57 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]303

303هراشا

87 ص : 303همجرت ... 

87 ص : 303ریسفت ... :

89 ص : هیآ 58 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]304

304هراشا

89 ص : 304همجرت ... 
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89 ص : 304ریسفت ... :

90 ص : هیآ 59 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]305

305هراشا

90 ص : 305همجرت ... 

90 ص : 305ریسفت ... :

91 ص : هیآ 60 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]306

306هراشا

91 ص : 306همجرت ... 

91 ص : 306ریسفت ... :

92 ص : هیآ 61 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]307

307هراشا

93 ص : 307همجرت ... 

93 ص : 307ریسفت ... :

95 ص : هیآ 62 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]308

308هراشا

95 ص : 309همجرت ... 

95 ص : 309ریسفت ... :

97 ص : ات 64 ... ] تایآ 63  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]310

310هراشا

97 ص : 310همجرت ... 

97 ص : 310ریسفت ... :

98 ص : ات 66 ... ] تایآ 65  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]310

310هراشا

98 ص : 311همجرت ... 
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98 ص : 311ریسفت ... :

100 ص : ات 68 ... ] تایآ 67  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]312

312هراشا

100 ص : 312همجرت ... 

100 ص : 312ریسفت ... :

102 ص : ات 71 ... ] تایآ 69  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]313

313هراشا

102 ص : 313همجرت ... 

103 ص : 314ریسفت ... :

105 ص : ات 73 ... ] تایآ 72  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]315

315هراشا

106 ص : 316همجرت ... 

106 ص : 316ریسفت ... :

107 ص : هیآ 74 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]317

317هراشا

107 ص : 317همجرت ... 

107 ص : 317ریسفت ... :

108 ص : هیآ 75 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]317

318هراشا

108 ص : 318همجرت ... 

109 ص : 318ریسفت ... :

110 ص : ات 77 ... ] تایآ 76  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]319

319هراشا

110 ص : 319همجرت ... 
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110 ص : 319ریسفت ... :

111 ص : هیآ 78 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]320

320هراشا

111 ص : 320همجرت ... 

111 ص : 320ریسفت ... :

112 ص : هیآ 79 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]320

321هراشا

112 ص : 321همجرت ... 

112 ص : 321ریسفت ... :

113 ص : هیآ 80 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]321

321هراشا

113 ص : 321همجرت ... 

113 ص : 322ریسفت ... :

114 ص : ات 82 ... ] تایآ 81  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]322

322هراشا

114 ص : 322همجرت ... 

115 ص : 323ریسفت ... :

116 ص : هیآ 83 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]323

323هراشا

116 ص : 323همجرت ... 

116 ص : 324ریسفت ... :

118 ص : هیآ 84 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]325

325هراشا

118 ص : 325همجرت ... 
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118 ص : 325ریسفت ... :

119 ص : هیآ 85 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]325

325هراشا

119 ص : 326همجرت ... 

119 ص : 326ریسفت ... :

121 ص : هیآ 86 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]327

327هراشا

121 ص : 327همجرت ... 

121 ص : 327ریسفت ... :

122 ص : هیآ 87 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]327

328هراشا

122 ص : 328همجرت ... 

122 ص : 328ریسفت ... :

123 ص : هیآ 88 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]329

329هراشا

123 ص : 329همجرت ... 

124 ص : 329ریسفت ... :

124 ص : هیآ 89 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]329

329هراشا

124 ص : 330همجرت ... 

125 ص : 330ریسفت ... :

126 ص : ات 91 ... ] تایآ 90  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]330

330هراشا

126 ص : 330همجرت ... 
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126 ص : 331ریسفت ... :

128 ص : هیآ 92 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]332

332هراشا

128 ص : 332همجرت ... 

128 ص : 332ریسفت ... :

129 ص : هیآ 93 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]332

332هراشا

129 ص : 332همجرت ... 

129 ص : 333ریسفت ... :

130 ص : هیآ 94 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]333

333هراشا

130 ص : 333همجرت ... 

130 ص : 334ریسفت ... :

131 ص : هیآ 95 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]334

334هراشا

131 ص : 334همجرت ... 

131 ص : 334ریسفت ... :

132 ص : هیآ 96 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]335

335هراشا

132 ص : 335همجرت ... 

132 ص : 335ریسفت ... :

133 ص : ات 98 ... ] تایآ 97  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]336

336هراشا

134 ص : 336همجرت ... 
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134 ص : 336ریسفت ... :

134 ص : لوزن ... ] نأش  ]336

136 ص : ات 100 ... ] تایآ 99  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]337

337هراشا

136 ص : 338همجرت ... 

136 ص : 338ریسفت ... :

137 ص : هیآ 101 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]338

338هراشا

137 ص : 339همجرت ... 

138 ص : 339ریسفت ... :

138 ص : هیآ 102 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]339

339هراشا

138 ص : 339همجرت ... 

139 ص : 339ریسفت ... :

143 ص : هیآ 103 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]342

342هراشا

143 ص : 342همجرت ... 

143 ص : 343ریسفت ... :

144 ص : هیآ 104 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]343

343هراشا

144 ص : 343همجرت ... 

144 ص : 343ریسفت ... :

144 ص : لوزن ... :] نأش  ]343

145 ص : هیآ 105 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]344

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 21 

http://www.ghaemiyeh.com


344هراشا

145 ص : 344همجرت ... 

146 ص : 344ریسفت ... :

146 ص : ات 107 ... ] تایآ 106  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]345

345هراشا

146 ص : 345همجرت ... 

147 ص : 345ریسفت ... :

148 ص : هیآ 108 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]345

345هراشا

148 ص : 345همجرت ... 

148 ص : 346ریسفت ... :

148 ص : هیآ 109 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]346

346هراشا

149 ص : 346همجرت ... 

149 ص : 346ریسفت ... :

150 ص : هیآ 110 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]347

347هراشا

150 ص : 347همجرت ... 

150 ص : 347ریسفت ... :

150 ص : ات 112 ... ] تایآ 111  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]347

347هراشا

151 ص : 348همجرت ... 

151 ص : 348ریسفت ... :

152 ص : هیآ 113 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]349
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349هراشا

152 ص : 349همجرت ... 

153 ص : 349ریسفت ... :

153 ص : هیآ 114 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]349

349هراشا

154 ص : 350همجرت ... 

154 ص : 350ریسفت ... :

350هراشا

154 ص : لوزن ... ] نأش  ]350

155 ص : هیآ 115 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]351

351هراشا

155 ص : 351همجرت ... 

155 ص : 351ریسفت ... :

351هراشا

156 ص : لوزن ... :] نأش  ]351

156 ص : ات 117 ... ] تایآ 116  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]352

352هراشا

156 ص : 352همجرت ... 

157 ص : 352ریسفت ... :

158 ص : هیآ 118 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]353

353هراشا

159 ص : 353همجرت ... 

159 ص : 353ریسفت ... :

160 ص : ات 120 ... ] تایآ 119  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]354
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354هراشا

160 ص : 354همجرت ... 

160 ص : 354ریسفت ... :

161 ص : هیآ 121 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]355

355هراشا

161 ص : 355همجرت ... 

161 ص : 355ریسفت ... :

162 ص : ات 123 ... ] تایآ 122  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]355

356هراشا

162 ص : 356همجرت ... 

163 ص : 356ریسفت ... :

163 ص : هیآ 124 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]356

356هراشا

163 ص : 356همجرت ... 

163 ص : 356ریسفت ... :

167 ص : هیآ 125 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]359

359هراشا

168 ص : 359همجرت ... 

168 ص : 359ریسفت ... :

170 ص : هیآ 126 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]361

361هراشا

170 ص : 361همجرت ... 

171 ص : 361ریسفت ... :

172 ص : ات 128 ... ] تایآ 127  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]362
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362هراشا

172 ص : 362همجرت ... 

172 ص : 362ریسفت ... :

174 ص : هیآ 129 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]363

363هراشا

175 ص : 363همجرت ... 

175 ص : 364ریسفت ... :

175 ص : هیآ 130 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]364

364هراشا

175 ص : 364همجرت ... 

176 ص : 364ریسفت ... :

177 ص : ات 132 ... ] تایآ 131  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]365

365هراشا

177 ص : 365همجرت ... 

177 ص : 365ریسفت ... :

178 ص : هیآ 133 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]366

366هراشا

178 ص : 366همجرت ... 

178 ص : 366ریسفت ... :

180 ص : هیآ 134 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]367

367هراشا

180 ص : 367همجرت ... 

180 ص : 367ریسفت ... :

180 ص : هیآ 135 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]367
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367هراشا

181 ص : 368همجرت ... 

181 ص : 368ریسفت ... :

182 ص : هیآ 136 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]368

368هراشا

182 ص : 368همجرت ... 

182 ص : 369ریسفت ... :

183 ص : ات 138 ... ] تایآ 137  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]369

369هراشا

183 ص : 369همجرت ... 

183 ص : 369ریسفت ... :

185 ص : هیآ 139 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]370

370هراشا

185 ص : 370همجرت ... 

185 ص : 371ریسفت ... :

186 ص : ات 141 ... ] تایآ 140  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]371

371هراشا

186 ص : 371همجرت ... 

186 ص : 371ریسفت ... :

191 ص : هیآ 142 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]372

372هراشا

191 ص : 372همجرت ... 

191 ص : 372ریسفت ... :

192 ص : هیآ 143 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]373
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373هراشا

192 ص : 373همجرت ... 

193 ص : 374ریسفت ... :

196 ص : هیآ 144 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]375

375هراشا

196 ص : 375همجرت ... 

196 ص : 376ریسفت ... :

198 ص : هیآ 145 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]377

377هراشا

198 ص : 377همجرت ... 

199 ص : 377ریسفت ... :

200 ص : ات 147 ... ] تایآ 146  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]378

378هراشا

200 ص : 378همجرت ... 

200 ص : 378ریسفت ... :

201 ص : هیآ 148 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]379

379هراشا

201 ص : 379همجرت ... 

201 ص : 379ریسفت ... :

202 ص : ات 150 ... ] تایآ 149  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]379

379هراشا

203 ص : 380همجرت ... :

203 ص : 380ریسفت ... :

205 ص : ات 152 ... ] تایآ 151  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]381
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381هراشا

205 ص : 381همجرت ... :

206 ص : 382ریسفت ... :

206 ص : ات 154 ... ] تایآ 153  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]382

382هراشا

206 ص : 382همجرت ... :

207 ص : 382ریسفت ... :

382هراشا

208 ص : لوزن ... :] نأش  ]383

208 ص : ات 157 ... ] تایآ 155  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]383

383هراشا

208 ص : 383همجرت ... 

208 ص : 384ریسفت ... :

209 ص : هیآ 158 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]384

384هراشا

209 ص : 384همجرت ... 

210 ص : 384ریسفت ... :

211 ص : ات 160 ... ] تایآ 159  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]385

385هراشا

211 ص : 385همجرت ... 

211 ص : 385ریسفت ... :

212 ص : ات 162 ... ] تایآ 161  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]386

386هراشا

212 ص : 386همجرت ... 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 28 

http://www.ghaemiyeh.com


212 ص : 386ریسفت ... :

213 ص : ات 164 ... ] تایآ 163  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]387

387هراشا

213 ص : 387همجرت ... 

214 ص : 387ریسفت ... :

215 ص : هیآ 165 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]388

388هراشا

216 ص : 388همجرت ... 

216 ص : 389ریسفت ... :

217 ص : ات 167 ... ] تایآ 166  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]389

389هراشا

217 ص : 390همجرت ... 

218 ص : 390ریسفت ... :

219 ص : ات 169 ... ] تایآ 168  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]390

390هراشا

219 ص : 391همجرت ... 

219 ص : 391ریسفت ... :

220 ص : هیآ 170 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]391

391هراشا

220 ص : 391همجرت ... 

220 ص : 392ریسفت ... :

221 ص : هیآ 171 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]392

392هراشا

221 ص : 392همجرت ... 
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221 ص : 392ریسفت ... :

222 ص : هیآ 172 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]392

393هراشا

222 ص : 393همجرت ... 

222 ص : 393ریسفت ... :

223 ص : هیآ 173 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]393

393هراشا

223 ص : 393همجرت ... 

223 ص : 393ریسفت ... :

224 ص : ات 176 ... ] تایآ 174  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]394

394هراشا

224 ص : 394همجرت ... 

224 ص : 394ریسفت ... :

226 ص : هیآ 177 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]395

395هراشا

226 ص : 396همجرت ... 

227 ص : 396ریسفت ... :

230 ص : ات 179 ... ] تایآ 178  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]397

398هراشا

230 ص : 398همجرت ... 

230 ص : 398ریسفت ... :

233 ص : هیآ 180 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]399

399هراشا

233 ص : 399همجرت ... 
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233 ص : 400ریسفت ... :

234 ص : ات 182 ... ] تایآ 181  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]400

400هراشا

234 ص : 400همجرت ... 

234 ص : 400ریسفت ... :

235 ص : ات 184 ... ] تایآ 183  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]401

401هراشا

236 ص : 401همجرت ... 

236 ص : 402ریسفت ... :

238 ص : هیآ 185 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]403

403هراشا

239 ص : 403همجرت ... 

239 ص : 403ریسفت ... :

241 ص : هیآ 186 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]404

404هراشا

241 ص : 405همجرت ... 

241 ص : 405ریسفت ... :

242 ص : هیآ 187 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]405

405هراشا

242 ص : 405همجرت ... 

242 ص : 405ریسفت ... :

406هراشا

243 ص : هیآ ... :] لوزن  ناش  ]406

245 ص : هیآ 188 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]407
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407هراشا

245 ص : 407همجرت ... 

245 ص : 407ریسفت ... :

246 ص : هیآ 189 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]408

408هراشا

246 ص : 408همجرت ... 

246 ص : 408ریسفت ... :

247 ص : هیآ 190 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]409

409هراشا

247 ص : 409همجرت ... 

247 ص : 409ریسفت ... :

248 ص : ات 192 ... ] تایآ 191  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]409

409هراشا

248 ص : 410همجرت ... 

248 ص : 410ریسفت ... :

249 ص : هیآ 193 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]410

410هراشا

250 ص : 411همجرت ... 

250 ص : 411ریسفت ... :

250 ص : هیآ 194 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]411

411هراشا

250 ص : 411همجرت ... 

250 ص : 411ریسفت ... :

251 ص : هیآ 195 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]412
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412هراشا

251 ص : 412همجرت ... 

251 ص : 412ریسفت ... :

252 ص : هیآ 196 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]412

412هراشا

252 ص : 412همجرت ... 

252 ص : 413ریسفت ... :

255 ص : هیآ 197 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]414

414هراشا

255 ص : 414همجرت ... 

255 ص : 414ریسفت ... :

256 ص : هیآ 198 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]415

415هراشا

256 ص : 415همجرت ... 

256 ص : 415ریسفت ... :

258 ص : ات 202 ... ] تایآ 199  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]416

417هراشا

259 ص : 417همجرت ... 

259 ص : 417ریسفت ... :

261 ص : هیآ 203 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]418

418هراشا

262 ص : 418همجرت ... 

262 ص : 419ریسفت ... :

263 ص : ات 205 ... ] تایآ 204  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]419
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419هراشا

263 ص : 419همجرت ... 

263 ص : ص ... : 419ریسفت ... :

264 ص : هیآ 206 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]420

420هراشا

264 ص : 420همجرت ... 

264 ص : 420ریسفت ... :

265 ص : هیآ 207 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]421

421هراشا

265 ص : 421همجرت ... 

265 ص : 421ریسفت ... :

421هراشا

265 ص : لوزن ... :] نأش  ]421

266 ص : ات 209 ... ] تایآ 208  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]421

421هراشا

266 ص : 422همجرت ... 

266 ص : 422ریسفت ... :

267 ص : هیآ 210 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]422

422هراشا

267 ص : 422همجرت ... 

267 ص : 422ریسفت ... :

267 ص : هیآ 211 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]423

423هراشا

268 ص : 423همجرت ... 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 34 

http://www.ghaemiyeh.com


268 ص : 423ریسفت ... :

269 ص : هیآ 212 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]424

424هراشا

269 ص : 424همجرت ... 

269 ص : 424ریسفت ... :

270 ص : هیآ 213 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]425

425هراشا

270 ص : 425همجرت ... 

271 ص : 425ریسفت ... :

272 ص : هیآ 214 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]426

426هراشا

272 ص : 426همجرت ... 

272 ص : 426ریسفت ... :

274 ص : هیآ 215 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]427

427هراشا

274 ص : 427همجرت ... 

274 ص : 427ریسفت ... :

274 ص : هیآ 216 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]427

427هراشا

274 ص : 427همجرت ... 

274 ص : 428ریسفت ... :

275 ص : هیآ 217 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]428

428هراشا

276 ص : 428همجرت ... 
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276 ص : 429ریسفت ... :

276 ص : لوزن ... :] نأش  ]429

278 ص : هیآ 218 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]430

430هراشا

278 ص : 430همجرت ... 

278 ص : 430ریسفت ... :

278 ص : لوزن ... :] نأش  ]430

279 ص : ات 220 ... ] تایآ 219  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]430

430هراشا

279 ص : 431همجرت ... 

279 ص : 431ریسفت ... :

282 ص : هیآ 221 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]433

433هراشا

283 ص : 433همجرت ... 

283 ص : 433ریسفت ... :

284 ص : هیآ 222 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]434

434هراشا

284 ص : 434همجرت ... 

284 ص : 434ریسفت ... :

285 ص : هیآ 223 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]435

435هراشا

285 ص : 435همجرت ... 

285 ص : 435ریسفت ... :

286 ص : هیآ 224 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]435
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435هراشا

286 ص : 435همجرت ... 

286 ص : 435ریسفت ... :

288 ص : هیآ 225 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]437

437هراشا

288 ص : 437همجرت ... 

288 ص : 437ریسفت ... :

289 ص : ات 227 ... ] تایآ 226  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]437

437هراشا

289 ص : 437همجرت ... 

289 ص : 438ریسفت ... :

290 ص : هیآ 228 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]438

438هراشا

290 ص : 438همجرت ... 

291 ص : 438ریسفت ... :

293 ص : هیآ 229 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]440

440هراشا

293 ص : 440همجرت ... 

293 ص : 440ریسفت ... :

295 ص : هیآ 230 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]441

441هراشا

295 ص : 441همجرت ... 

295 ص : 441ریسفت ... :

296 ص : هیآ 231 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]442

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 37 

http://www.ghaemiyeh.com


442هراشا

296 ص : 442همجرت ... 

297 ص : 442ریسفت ... :

298 ص : هیآ 232 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]443

443هراشا

298 ص : 443همجرت ... 

298 ص : 443ریسفت ... :

299 ص : هیآ 233 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]443

444هراشا

299 ص : 444همجرت ... 

300 ص : 444ریسفت ... :

302 ص : هیآ 234 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]445

445هراشا

302 ص : 445همجرت ... 

302 ص : 446ریسفت ... :

304 ص : هیآ 235 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]446

446هراشا

304 ص : 446همجرت ... 

304 ص : 447ریسفت ... :

306 ص : هیآ 236 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]447

447هراشا

306 ص : 448همجرت ... 

306 ص : 448ریسفت ... :

307 ص : هیآ 237 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]448
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448هراشا

307 ص : 449همجرت ... 

308 ص : 449ریسفت ... :

308 ص : هیآ 238 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]449

449هراشا

308 ص : 449همجرت ... 

308 ص : 449ریسفت ... :

309 ص : هیآ 239 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]450

450هراشا

309 ص : 450همجرت ... 

310 ص : 450ریسفت ... :

310 ص : هیآ 240 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]451

451هراشا

310 ص : 451همجرت ... 

311 ص : 451ریسفت ... :

312 ص : ات 242 ... ] تایآ 241  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]451

452هراشا

312 ص : 452همجرت ... 

312 ص : 452ریسفت ... :

312 ص : هیآ 243 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]452

452هراشا

313 ص : 452همجرت ... 

313 ص : 452ریسفت ... :

314 ص : هیآ 244 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]453
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453هراشا

314 ص : 453همجرت ... 

314 ص : 453ریسفت ... :

314 ص : هیآ 245 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]453

453هراشا

314 ص : 453همجرت ... 

314 ص : 454ریسفت ... :

315 ص : هیآ 246 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]454

454هراشا

315 ص : 454همجرت ... 

315 ص : 454ریسفت ... :

317 ص : هیآ 247 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]455

455هراشا

317 ص : 455همجرت ... 

317 ص : 456ریسفت ... :

318 ص : هیآ 248 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]456

456هراشا

318 ص : 456همجرت ... 

319 ص : 457ریسفت ... :

320 ص : هیآ 249 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]457

457هراشا

320 ص : 457همجرت ... 

320 ص : 458ریسفت ... :

322 ص : ات 251 ... ] تایآ 250  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]458
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458هراشا

322 ص : 459همجرت ... 

322 ص : 459ریسفت ... :

324 ص : هیآ 252 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]460

460هراشا

324 ص : 460همجرت ... 

324 ص : 460ریسفت ... :

327 ص : هیآ 253 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]460

460هراشا

327 ص : 460همجرت ... 

327 ص : 461ریسفت ... :

329 ص : هیآ 254 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]462

462هراشا

329 ص : 462همجرت ... 

329 ص : 462ریسفت ... :

330 ص : هیآ 255 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]462

462هراشا

330 ص : 462همجرت ... 

331 ص : 463ریسفت ... :

333 ص : هیآ 256 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]464

464هراشا

333 ص : 464همجرت ... 

333 ص : 464ریسفت ... :

334 ص : هیآ 257 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]464
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465هراشا

334 ص : 465همجرت ... 

334 ص : 465ریسفت ... :

335 ص : هیآ 258 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]465

465هراشا

335 ص : 465همجرت ... 

335 ص : 466ریسفت ... :

336 ص : هیآ 259 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]466

466هراشا

337 ص : 466همجرت ... 

337 ص : 467ریسفت ... :

341 ص : هیآ 260 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]469

469هراشا

341 ص : 469همجرت ... 

341 ص : 469ریسفت ... :

343 ص : هیآ 261 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]470

470هراشا

343 ص : 470همجرت ... 

343 ص : 470ریسفت ... :

344 ص : ات 263 ... ] تایآ 262  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]471

471هراشا

344 ص : 471همجرت ... 

344 ص : 471ریسفت ... :

345 ص : هیآ 264 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]472
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472هراشا

345 ص : 472همجرت ... 

346 ص : 472ریسفت ... :

346 ص : هیآ 265 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]472

472هراشا

347 ص : 472همجرت ... 

347 ص : 473ریسفت ... :

348 ص : هیآ 266 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]473

473هراشا

348 ص : 473همجرت ... 

349 ص : 474ریسفت ... :

349 ص : هیآ 267 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]474

474هراشا

350 ص : 474همجرت ... 

350 ص : 474ریسفت ... :

475هراشا

351 ص : لوزن ... :] نأش  ]475

351 ص : ات 269 ... ] تایآ 268  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]475

475هراشا

351 ص : 475همجرت ... 

351 ص : 476ریسفت ... :

352 ص : ات 271 ... ] تایآ 270  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]476

476هراشا

353 ص : 476همجرت ... 
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353 ص : 477ریسفت ... :

354 ص : هیآ 272 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]477

477هراشا

354 ص : 477همجرت ... 

355 ص : 478ریسفت ... :

355 ص : هیآ 273 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]478

478هراشا

356 ص : 478همجرت ... 

356 ص : 478ریسفت ... :

357 ص : هیآ 274 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]479

479هراشا

357 ص : 479همجرت ... 

357 ص : 479ریسفت ... :

358 ص : هیآ 275 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]480

480هراشا

358 ص : 480همجرت ... 

358 ص : 480ریسفت ... :

359 ص : هیآ 276 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]481

481هراشا

360 ص : 481همجرت ... 

360 ص : 481ریسفت ... :

360 ص : ات 279 ... ] تایآ 277  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]481

481هراشا

360 ص : 482همجرت ... 
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361 ص : 482ریسفت ... :

482هراشا

361 ص : لوزن ... :] نأش  ]482

362 ص : ات 281 ... ] تایآ 280  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]483

483هراشا

362 ص : 483همجرت ... 

362 ص : 483ریسفت ... :

263 ص : هیآ 282 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]483

483هراشا

364 ص : 484همجرت ... 

364 ص : 484ریسفت ... :

369 ص : هیآ 283 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]487

487هراشا

369 ص : 487همجرت ... 

370 ص : 487ریسفت ... :

371 ص : هیآ 284 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]488

488هراشا

371 ص : 488همجرت ... 

371 ص : 488ریسفت ... :

372 ص : هیآ 285 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]488

488هراشا

372 ص : 488همجرت ... 

372 ص : 489ریسفت ... :

373 ص : هیآ 286 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]489
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489هراشا

373 ص : 489همجرت ... 

374 ص : 490ریسفت ... :

376 ص : نارمع ...  لآ  490هروس 

490هراشا

376 ص : هروس ... :] نیا  ندناوخ  تلیضف  ]491

376 ص : ات 5 ... ] تایآ 1  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]491

491هراشا

377 ص : 491همجرت ... 

377 ص : 491ریسفت ... :

378 ص : هیآ 6 ... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]492

492هراشا

378 ص : 492همجرت ... 

378 ص : 492ریسفت ... :

379 ص : هیآ 7 ... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]493

493هراشا

379 ص : 493همجرت ... 

379 ص : 493ریسفت ... :

381 ص : ات 9 ... ] تایآ 8  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]494

494هراشا

381 ص : 494همجرت ... 

381 ص : 494ریسفت ... :

382 ص : ات 11 ... ] تایآ 10  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]495

495هراشا
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382 ص : 495همجرت ... 

383 ص : 495ریسفت ... :

384 ص : ات 13 ... ] تایآ 12  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]496

496هراشا

384 ص : 496همجرت ... 

385 ص : 496ریسفت ... :

385 ص : لوزن ... :] نأش  ]496

387 ص : هیآ 14 ... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]497

498هراشا

387 ص : 498همجرت ... 

387 ص : 498ریسفت ... :

389 ص : ات 17 ... ] تایآ 15  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]499

499هراشا

389 ص : 499همجرت ... 

389 ص : 499ریسفت ... :

390 ص : ات 19 ... ] تایآ 18  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]500

500هراشا

391 ص : 500همجرت ... 

391 ص : 500ریسفت ... :

392 ص : هیآ 20 ... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]501

501هراشا

392 ص : 501همجرت ... 

393 ص : 501ریسفت ... :

394 ص : ات 22 ... ] تایآ 21  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]502
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502هراشا

394 ص : 502همجرت ... 

394 ص : 502ریسفت ... :

395 ص : ات 25 ... ] تایآ 23  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]502

503هراشا

395 ص : 503همجرت ... 

395 ص : 503ریسفت ... :

397 ص : ات 27 ... ] تایآ 26  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]504

504هراشا

397 ص : 504همجرت ... 

397 ص : 504ریسفت ... :

399 ص : هیآ 28 ... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]505

505هراشا

399 ص : 505همجرت ... 

399 ص : 505ریسفت ... :

400 ص : هیآ 29 ... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]506

506هراشا

400 ص : 506همجرت ... 

401 ص : 506ریسفت ... :

401 ص : هیآ 30 ... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]507

507هراشا

401 ص : 507همجرت ... 

401 ص : 507ریسفت ... :

402 ص : ات 32 ... ] تایآ 31  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]507
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508هراشا

403 ص : 508همجرت ... 

403 ص : 508ریسفت ... :

403 ص : لوزن ... :] نأش  ]508

404 ص : ات 34 ... ] تایآ 33  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]508

508هراشا

404 ص : 509همجرت ... 

404 ص : 509ریسفت ... :

404 ص : ات 36 ... ] تایآ 35  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]509

509هراشا

405 ص : 509همجرت ... 

405 ص : 510ریسفت ... :

406 ص : هیآ 37 ... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]510

510هراشا

407 ص : 511همجرت ... 

407 ص : 511ریسفت ... :

409 ص : ات 39 ... ] تایآ 38  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]512

512هراشا

409 ص : 512همجرت ... 

410 ص : 512ریسفت ... :

411 ص : ات 41 ... ] تایآ 40  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]513

513هراشا

411 ص : 513همجرت ... 

412 ص : 514ریسفت ... :
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413 ص : ات 43 ... ] تایآ 42  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]514

514هراشا

413 ص : 514همجرت ... 

413 ص : 515ریسفت ... :

414 ص : هیآ 44 ... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]515

515هراشا

414 ص : 515همجرت ... 

414 ص : 515ریسفت ... :

415 ص : ات 47 ... ] تایآ 45  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]516

516هراشا

416 ص : 516همجرت ... 

416 ص : 517ریسفت ... :

417 ص : ات 50 ... ] تایآ 48  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]517

517هراشا

418 ص : 518همجرت ... 

418 ص : 518ریسفت ... :

420 ص : ات 54 ... ] تایآ 51  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]519

519هراشا

420 ص : 519همجرت ... 

421 ص : 519ریسفت ... :

422 ص : هیآ 55 ... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]520

520هراشا

422 ص : 520همجرت ... 

423 ص : 521ریسفت ... :
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424 ص : ات 58 ... ] تایآ 56  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]521

521هراشا

424 ص : 521همجرت ... 

424 ص : 522ریسفت ... :

424 ص : ات 61 ... ] تایآ 59  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]522

522هراشا

425 ص : 522همجرت ... 

425 ص : 522ریسفت ... :

522هراشا

427 ص : لوزن ... :] نأش  ]523

428 ص : ات 64 ... ] تایآ 62  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]524

524هراشا

428 ص : 524همجرت ... 

428 ص : 524ریسفت ... :

430 ص : ات 67 ... ] تایآ 65  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]525

525هراشا

430 ص : 525همجرت ... 

430 ص : 525ریسفت ... :

431 ص : ات 69 ... ] تایآ 68  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]526

526هراشا

431 ص : 526همجرت ... 

432 ص : 526ریسفت ... :

432 ص : ات 71 ... ] تایآ 70  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]527

527هراشا
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433 ص : 527همجرت ... 

433 ص : 527ریسفت ... :

433 ص : ات 74 ... ] تایآ 72  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]527

528هراشا

434 ص : 528همجرت ... :

434 ص : 528ریسفت ... :

434 ص : لوزن ... :] نأش  ]528

436 ص : ات 76 ... ] تایآ 75  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]529

529هراشا

437 ص : 529همجرت ... 

437 ص : 530ریسفت ... :

438 ص : هیآ 77 ... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]530

530هراشا

438 ص : 530همجرت ... 

438 ص : 531ریسفت ... :

438 ص : لوزن ... :] نأش  ]531

439 ص : هیآ 78 ... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]531

531هراشا

439 ص : 531همجرت ... 

439 ص : 531ریسفت ... :

440 ص : لوزن ... :] نأش  ]531

440 ص : ات 80 ... ] تایآ 79  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]532

532هراشا

440 ص : 532همجرت ... 
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441 ص : 532ریسفت ... :

441 ص : لوزن ... :] نأش  ]532

443 ص : ات 82 ... ] تایآ 81  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]533

533هراشا

443 ص : 533همجرت ... 

443 ص : 534ریسفت ... :

445 ص : ات 84 ... ] تایآ 83  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]535

535هراشا

445 ص : 535همجرت ... 

445 ص : 535ریسفت ... :

447 ص : هیآ 85 ... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]536

536هراشا

447 ص : 536همجرت ... 

447 ص : 536ریسفت ... :

447 ص : ات 89 ... ] تایآ 86  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]536

536هراشا

447 ص : 536همجرت ... 

448 ص : 537ریسفت ... :

448 ص : لوزن ... :] نأش  ]537

449 ص : ات 91 ... ] تایآ 90  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]537

537هراشا

449 ص : 537همجرت ... 

449 ص : 538ریسفت ... :

453 ص : هیآ 92 ... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]538

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 53 

http://www.ghaemiyeh.com


538هراشا

453 ص : 538همجرت ... 

453 ص : 539ریسفت ... :

454 ص : ات 95 ... ] تایآ 93  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]539

539هراشا

454 ص : 539همجرت ... 

454 ص : 539ریسفت ... :

456 ص : ات 97 ... ] تایآ 96  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]541

541هراشا

456 ص : 541همجرت ... 

457 ص : 541ریسفت ... :

459 ص : ات 99 ... ] تایآ 98  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]542

542هراشا

459 ص : 542همجرت ... 

459 ص : 543ریسفت ... :

460 ص : ات 101 ... ] تایآ 100  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]543

543هراشا

460 ص : 543همجرت ... 

461 ص : 543ریسفت ... :

461 ص : ات 103 ... ] تایآ 102  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]544

544هراشا

461 ص : 544همجرت ... 

462 ص : 544ریسفت ... :

463 ص : ات 105 ... ] تایآ 104  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]545
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545هراشا

464 ص : 545همجرت ... 

464 ص : 546ریسفت ... :

465 ص : ات 108 ... ] تایآ 106  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]546

546هراشا

465 ص : 546همجرت ... 

465 ص : 547ریسفت ... :

466 ص : ات 110 ... ] تایآ 109  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]547

547هراشا

467 ص : 547همجرت ... 

467 ص : 548ریسفت ... :

468 ص : ات 112 ... ] تایآ 111  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]548

548هراشا

468 ص : 548همجرت ... 

469 ص : 549ریسفت ... :

470 ص : ات 114 ... ] تایآ 113  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]549

549هراشا

470 ص : 550همجرت ... 

470 ص : 550ریسفت ... :

471 ص : هیآ 115 ... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]550

550هراشا

471 ص : 550همجرت ... 

471 ص : 550ریسفت ... :

471 ص : ات 117 ... ] تایآ 116  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]550
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551هراشا

472 ص : 551همجرت ... 

472 ص : 551ریسفت ... :

473 ص : ات 119 ... ] تایآ 118  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]551

551هراشا

473 ص : 552همجرت ... 

473 ص : 552ریسفت ... :

475 ص : هیآ 120 ... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]553

553هراشا

476 ص : 553همجرت ... 

476 ص : 553ریسفت ... :

476 ص : ات 122 ... ] تایآ 121  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]554

554هراشا

476 ص : 554همجرت ... 

477 ص : 554ریسفت ... :

478 ص : ات 126 ... ] تایآ 123  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]555

555هراشا

479 ص : 555همجرت ... :

479 ص : 555ریسفت ... :

482 ص : ات 129 ... ] تایآ 127  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]557

557هراشا

482 ص : 557همجرت ... 

483 ص : 558ریسفت ... :

484 ص : ات 132 ... ] تایآ 130  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]558
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558هراشا

484 ص : 559همجرت ... 

484 ص : 559ریسفت ... :

485 ص : ات 134 ... ] تایآ 133  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]559

559هراشا

485 ص : 559همجرت ... 

485 ص : 559ریسفت ... :

486 ص : ات 136 ... ] تایآ 135  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]560

560هراشا

487 ص : 560همجرت ... 

487 ص : 561ریسفت ... :

488 ص : ات 139 ... ] تایآ 137  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]561

561هراشا

488 ص : 561همجرت ... 

489 ص : 562ریسفت ... :

490 ص : ات 141 ... ] تایآ 140  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]562

562هراشا

490 ص : 563همجرت ... 

490 ص : 563ریسفت ... :

492 ص : ات 143 ... ] تایآ 142  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]564

564هراشا

492 ص : 564همجرت ... 

493 ص : 564ریسفت ... :

494 ص : هیآ 144 ... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]565
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565هراشا

494 ص : 565همجرت ... 

494 ص : 565ریسفت ... :

494 ص : لوزن ... ]: نأش  ]565

495 ص : هیآ 145 ... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]566

566هراشا

496 ص : 566همجرت ... 

496 ص : 566ریسفت ... :

497 ص : ات 148 ... ] تایآ 146  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]567

567هراشا

497 ص : 567همجرت ... 

497 ص : 567ریسفت ... :

498 ص : ات 150 ... ] تایآ 149  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]568

568هراشا

498 ص : 568همجرت ... 

498 ص : 568ریسفت ... :

498 ص : لوزن ... ] نأش  ]568

499 ص : ات 152 ... ] تایآ 151  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]568

568هراشا

499 ص : 569همجرت ... 

500 ص : 569ریسفت ... :

502 ص : ات 154 ... ] تایآ 153  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]570

570هراشا

502 ص : 570همجرت ... 
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503 ص : 571ریسفت ... :

506 ص : ات 156 ... ] تایآ 155  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]572

572هراشا

506 ص : 573همجرت ... 

507 ص : 573ریسفت ... :

509 ص : ات 160 ... ] تایآ 157  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]574

574هراشا

509 ص : 574همجرت ... 

509 ص : 575ریسفت ... :

511 ص : ات 163 ... ] تایآ 161  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]576

576هراشا

512 ص : 576همجرت ... 

512 ص : 576ریسفت ... :

513 ص : ات 165 ... ] تایآ 164  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]577

577هراشا

513 ص : 577همجرت ... 

514 ص : 577ریسفت ... :

515 ص : ات 167 ... ] تایآ 166  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]578

578هراشا

516 ص : 578همجرت ... 

516 ص : 579ریسفت ... :

517 ص : هیآ 168 ... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]579

579هراشا

517 ص : 579همجرت ... 
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517 ص : 580ریسفت ... :

518 ص : ات 171 ... ] تایآ 169  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]580

580هراشا

518 ص : 580همجرت ... 

519 ص : 580ریسفت ... :

520 ص : ات 175 ... ] تایآ 172  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]581

581هراشا

520 ص : 581همجرت ... 

521 ص : 582ریسفت ... :

582هراشا

521 ص : لوزن ... ] نأش  ]582

523 ص : ات 177 ... ] تایآ 176  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]583

583هراشا

523 ص : 583همجرت ... 

524 ص : 584ریسفت ... :

524 ص : هیآ 178 ... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]584

584هراشا

525 ص : 584همجرت ... 

525 ص : 584ریسفت ... :

525 ص : هیآ 179 ... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]585

585هراشا

426 ص : 585همجرت ... 

526 ص : 585ریسفت ... :

527 ص : هیآ 180 ... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]586

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 60 

http://www.ghaemiyeh.com


586هراشا

527 ص : 586همجرت ... 

528 ص : 586ریسفت ... :

528 ص : ات 183 ... ] تایآ 181  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]587

587هراشا

529 ص : 587همجرت ... 

529 ص : 587ریسفت ... :

530 ص : ات 185 ... ] تایآ 184  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]588

588هراشا

531 ص : 588همجرت ... 

531 ص : 588ریسفت ... :

532 ص : هیآ 186 ... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]589

589هراشا

532 ص : 589همجرت ... 

532 ص : 589ریسفت ... :

533 ص : هیآ 187 ... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]590

590هراشا

533 ص : 590همجرت ... 

533 ص : 590ریسفت ... :

534 ص : هیآ 188 ... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]590

591هراشا

534 ص : 591همجرت ... 

535 ص : 591ریسفت ... :

535 ص : ات 194 ... ] تایآ 189  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]591
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591هراشا

536 ص : 592همجرت ... 

536 ص : 592ریسفت ... :

540 ص : هیآ 195 ... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]594

594هراشا

540 ص : 594همجرت ... 

540 ص : 594ریسفت ... :

594هراشا

540 ص : لوزن ... ] نأش  ]595

541 ص : ات 198 ... ] تایآ 196  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]595

595هراشا

542 ص : 595همجرت ... 

542 ص : 596ریسفت ... :

543 ص : ات 200 ... ] تایآ 199  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]596

596هراشا

543 ص : 596همجرت ... 

543 ص : 597ریسفت ... :

546 ص : ءاسنلا ...  597ةروس 

597هراشا

546 ص : هیآ 1 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]598

598هراشا

547 ص : 598همجرت ... 

547 ص : 598ریسفت ... :

549 ص : هیآ 2 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]599
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599هراشا

549 ص : 600همجرت ... 

549 ص : 600ریسفت ... :

550 ص : ات 4 ... ] تایآ 3  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]600

600هراشا

550 ص : 600همجرت ... 

550 ص : 601ریسفت ... :

553 ص : ات 6 ... ] تایآ 5  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]602

602هراشا

553 ص : 602همجرت ... 

554 ص : 603ریسفت ... :

556 ص : هیآ 7 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]604

604هراشا

556 ص : 604همجرت ... 

556 ص : 604ریسفت ... :

557 ص : ات 10 ... ] تایآ 8  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]604

604هراشا

557 ص : 605همجرت ... 

557 ص : 605ریسفت ... :

559 ص : هیآ 11 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]606

606هراشا

559 606همجرت :

560 ص : 606ریسفت ... :

562 ص : هیآ 12 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]607
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608هراشا

563 ص : 608همجرت ... 

563 ص : 608ریسفت ... :

565 ص : ات 14 ... ] تایآ 13  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]609

609هراشا

565 ص : 609همجرت ... 

565 ص : 609ریسفت ... :

566 ص : ات 16 ... ] تایآ 15  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]610

610هراشا

566 ص : 610همجرت ... 

566 ص : 610ریسفت ... :

567 ص : ات 18 ... ] تایآ 17  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]611

611هراشا

568 ص : 611همجرت ... 

568 ص : 611ریسفت ... :

568 ص : هیآ 19 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]611

612هراشا

569 ص : 612همجرت ... 

569 ص : 612ریسفت ... :

571 ص : ات 21 ... ] تایآ 20  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]613

613هراشا

571 ص : 613همجرت ... 

571 ص : 613ریسفت ... :

572 ص : هیآ 22 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]614

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 64 

http://www.ghaemiyeh.com


614هراشا

572 ص : 614همجرت ... 

572 ص : 614ریسفت ... :

573 ص : هیآ 23 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]615

615هراشا

574 ص : 615همجرت ... 

574 ص : 615ریسفت ... :

578 ص : هیآ 24 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]617

617هراشا

581 ص : 617همجرت ... 

581 ص : 617ریسفت ... :

583 ص : هیآ 25 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]618

618هراشا

583 ص : 619همجرت ... 

584 ص : 619ریسفت ... :

585 ص : ات 28 ... ] تایآ 26  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]620

620هراشا

586 ص : 620همجرت ... 

586 ص : 620ریسفت ... :

587 ص : ات 30 ... ] تایآ 29  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]621

621هراشا

587 ص : 621همجرت ... 

587 ص : 621ریسفت ... :

588 ص : ات 32 ... ] تایآ 31  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]622

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 65 

http://www.ghaemiyeh.com


622هراشا

589 ص : 622همجرت ... 

589 ص : 622ریسفت ... :

590 ص : ات 34 ... ] تایآ 33  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]623

623هراشا

590 ص : 623همجرت ... 

591 ص : 623ریسفت ... :

594 ص : هیآ 35 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]625

625هراشا

594 ص : 625همجرت ... 

594 ص : 625ریسفت ... :

595 ص : ات 37 ... ] تایآ 36  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]625

626هراشا

595 ص : 626همجرت ... 

595 ص : 626ریسفت ... :

597 ص : ات 39 ... ] تایآ 38  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]627

627هراشا

597 ص : 627همجرت ... 

597 ص : 627ریسفت ... :

598 ص : هیآ 40 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]627

627هراشا

598 ص : 627همجرت ... 

598 ص : 628ریسفت ... :

598 ص : ات 42 ... ] تایآ 41  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]628
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628هراشا

599 ص : 628همجرت ... 

599 ص : 628ریسفت ... :

600 ص : هیآ 43 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]629

629هراشا

600 ص : 629همجرت ... 

600 ص : 629ریسفت ... :

602 ص : ات 46 ... ] تایآ 44  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]630

630هراشا

603 ص : 630همجرت ... 

603 ص : 631ریسفت ... :

605 ص : هیآ 47 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]632

632هراشا

605 ص : 632همجرت ... 

606 ص : 632ریسفت ... :

606 ص : هیآ 48 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]633

633هراشا

607 ص : 633همجرت ... 

607 ص : 633ریسفت ... :

608 ص : ات 50 ... ] تایآ 49  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]634

634هراشا

608 ص : 634همجرت ... 

608 ص : 634ریسفت ... :

609 ص : ات 52 ... ] تایآ 51  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]635
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635هراشا

609 ص : 635همجرت ... 

610 ص : 635ریسفت ... :

610 ص : ات 55 ... ] تایآ 53  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]636

636هراشا

610 ص : 636همجرت ... 

611 ص : 636ریسفت ... :

612 ص : ات 57 ... ] تایآ 56  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]637

637هراشا

612 ص : 637همجرت ... 

613 ص : 637ریسفت ... :

613 ص : ات 59 ... ] تایآ 58  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]637

637هراشا

613 ص : 638همجرت ... 

614 ص : 638ریسفت ... :

615 ص : ات 61 ... ] تایآ 60  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]639

639هراشا

616 ص : 639همجرت ... 

616 ص : 639ریسفت ... :

616 ص : لوزن ... ] نأش  ]639

616 ص : ات 63 ... ] تایآ 62  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]639

640هراشا

617 ص : 640همجرت ... 

617 ص : 640ریسفت ... :
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618 ص : ات 65 ... ] تایآ 64  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]640

640هراشا

618 ص : 640همجرت ... 

618 ص : 641ریسفت ... :

641هراشا

619 ص : لوزن ... ] نأش  ]641

620 ص : ات 68 ... ] تایآ 66  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]642

642هراشا

620 ص : 642همجرت ... 

620 ص : 642ریسفت ... :

621 ص : ات 70 ... ] تایآ 69  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]643

643هراشا

621 ص : 643همجرت ... 

621 ص : 643ریسفت ... :

622 ص : ات 73 ... ] تایآ 71  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]643

643هراشا

622 ص : 643همجرت ... 

623 ص : 644ریسفت ... :

624 ص : ات 75 ... ] تایآ 74  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]644

644هراشا

624 ص : 645همجرت ... 

624 ص : 645ریسفت ... :

626 ص : هیآ 76 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]646

646هراشا
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626 ص : 646همجرت ... 

626 ص : 646ریسفت ... :

626 ص : هیآ 77 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]646

646هراشا

627 ص : 646همجرت ... 

627 ص : 647ریسفت ... :

628 ص : ات 79 ... ] تایآ 78  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]647

647هراشا

628 ص : 647همجرت ... 

628 ص : 648ریسفت ... :

630 ص : ات 81 ... ] تایآ 80  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]648

648هراشا

630 ص : 649همجرت ... 

630 ص : 649ریسفت ... :

631 ص : ات 83 ... ] تایآ 82  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]649

649هراشا

631 ص : 649همجرت ... 

632 ص : 650ریسفت ... :

633 ص : ات 85 ... ] تایآ 84  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]651

651هراشا

633 ص : 651همجرت ... 

634 ص : 651ریسفت ... :

635 ص : ات 87 ... ] تایآ 86  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]652

652هراشا
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635 ص : 652همجرت ... 

636 ص : 652ریسفت ... :

636 ص : ات 89 ... ] تایآ 88  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]653

653هراشا

637 ص : 653همجرت ... 

637 ص : 653ریسفت ... :

653هراشا

637 ص : لوزن ... ] نأش  ]653

638 ص : هیآ 90 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]654

654هراشا

638 ص : 654همجرت ... 

639 ص : 654ریسفت ... :

640 ص : هیآ 91 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]655

655هراشا

640 ص : 655همجرت ... 

641 ص : 656ریسفت ... :

641 ص : لوزن ... ] نأش  ]656

641 ص : هیآ 92 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]656

656هراشا

642 ص : 656همجرت ... 

642 ص : 656ریسفت ... :

644 ص : هیآ 93 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]657

657هراشا

644 ص : 658همجرت ... 
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644 ص : 658ریسفت ... :

644 ص : هیآ 94 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]658

658هراشا

644 ص : 658همجرت ... 

645 ص : 658ریسفت ... :

646 ص : ات 96 ... ] تایآ 95  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]659

659هراشا

646 ص : 659همجرت ... :

646 ص : 659ریسفت ... :

659هراشا

646 ص : لوزن ... :] نأش  ]660

648 ص : ات 99 ... ] تایآ 97  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]660

660هراشا

648 ص : 660همجرت ... 

648 ص : 661ریسفت ... :

661هراشا

649 ص : لوزن ... :] نأش  ]661

650 ص : هیآ 100 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]662

662هراشا

650 ص : 662همجرت ... 

650 ص : 662ریسفت ... :

651 ص : هیآ 101 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]663

663هراشا

651 ص : 663همجرت ... 
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651 ص : 663ریسفت ... :

652 ص : هیآ 102 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]663

663هراشا

653 ص : 664همجرت ... 

653 ص : 664ریسفت ... :

654 ص : ات 104 ... ] تایآ 103  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]665

665هراشا

655 ص : 665همجرت ... 

655 ص : 665ریسفت ... :

656 ص : ات 109 ... ] تایآ 105  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]666

666هراشا

656 ص : 666همجرت ... 

657 ص : 666ریسفت ... :

657 ص : لوزن ... ] نأش  ]666

658 ص : ات 113 ... ] تایآ 110  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]667

667هراشا

658 ص : 667همجرت ... 

659 ص : 668ریسفت ... :

660 ص : ات 116 ... ] تایآ 114  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]669

669هراشا

660 ص : 669همجرت ... 

661 ص : 669ریسفت ... :

662 ص : ات 121 ... ] تایآ 117  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]670

670هراشا
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662 ص : 670همجرت ... 

662 ص : 670ریسفت ... :

664 ص : ات 126 ... ] تایآ 122  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]671

671هراشا

664 ص : 671همجرت ... 

665 ص : 672ریسفت ... :

667 ص : هیآ 127 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]673

673هراشا

667 ص : 673همجرت ... 

667 ص : 673ریسفت ... :

669 ص : هیآ 128 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]674

674هراشا

669 ص : 674همجرت ... 

669 ص : 674ریسفت ... :

670 ص : ات 130 ... ] تایآ 129  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]675

675هراشا

670 ص : 675همجرت ... 

670 ص : 675ریسفت ... :

672 ص : ات 132 ... ] تایآ 131  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]676

676هراشا

672 ص : 676همجرت ... 

672 ص : 676ریسفت ... :

673 ص : ات 134 ... ] تایآ 133  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]677

677هراشا
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673 ص : 677همجرت ... 

673 ص : 677ریسفت ... :

674 ص : هیآ 135 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]677

678هراشا

674 ص : 678همجرت ... 

675 ص : 678ریسفت ... :

675 ص : ات 139 ... ] تایآ 136  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]678

678هراشا

676 ص : 679همجرت ... 

676 ص : 679ریسفت ... :

678 ص : هیآ 140 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]680

680هراشا

679 ص : 680همجرت ... 

679 ص : 680ریسفت ... :

680 ص : ات 143 ... ] تایآ 141  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]681

681هراشا

680 ص : 681همجرت ... 

680 ص : 681ریسفت ... :

682 ص : ات 146 ... ] تایآ 144  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]683

683هراشا

683 ص : 683همجرت ... 

683 ص : 683ریسفت ... :

684 ص : هیآ 147 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]684

684هراشا
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684 ص : 684همجرت ... 

684 ص : 684ریسفت ... :

مود 684دلج 

5 ص :  ءاسن ..... ] هروس  همادا  ]684

684هراشا

7 ص :  ات 149 ..... ] تایآ 148  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]684

684هراشا

7 ص :  684همجرت ..... :

7 ص :  685ریسفت ..... :

8 ص :  ات 152 ..... ] تایآ 150  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]685

685هراشا

8 ص :  685همجرت ..... :

8 ص :  686ریسفت ..... :

9 ص :  ات 154 ..... ] تایآ 153  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]686

686هراشا

10 ص :  686همجرت ..... :

10 ص :  686ریسفت ..... :

10 ص :  لوزن ..... ] نأش  ]686

11 ص :  ات 158 ..... ] تایآ 155  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]687

687هراشا

12 ص :  687همجرت ..... :

12 ص :  688ریسفت ..... :

14 ص :  ات 161 ..... ] تایآ 159  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]689

689هراشا
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14 ص :  689همجرت ..... :

14 ص :  689ریسفت ..... :

16 ص :  هیآ 162 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]690

690هراشا

16 ص :  690همجرت ..... :

16 ص :  690ریسفت ..... :

17 ص :  ات 165 ..... ] تایآ 163  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]691

691هراشا

17 ص :  691همجرت ..... :

17 ص :  691ریسفت ..... :

18 ص :  ات 169 ..... ] تایآ 166  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]692

692هراشا

19 ص :  692همجرت ..... :

19 ص :  692ریسفت ..... :

20 ص :  ات 171 ..... ] تایآ 170  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]693

693هراشا

20 ص :  693همجرت ..... :

21 ص :  693ریسفت ..... :

22 ص :  ات 173 ..... ] تایآ 172  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]694

694هراشا

23 ص :  694همجرت ..... :

23 ص :  694ریسفت ..... :

24 ص :  ات 175 ..... ] تایآ 174  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]695

695هراشا
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24 ص :  695همجرت ..... :

24 ص :  695ریسفت ..... :

25 ص :  هیآ 176 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]695

696هراشا

25 ص :  696همجرت ..... :

25 ص :  696ریسفت ..... :

27 ص :  هدئام .....  697هروس 

697هراشا

27 ص :  هروس ..... :] نیا  تئارق  تلیضف  ]697

28 ص :  هیآ 1 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]697

697هراشا

28 ص :  697همجرت ..... :

28 ص :  698ریسفت ..... :

30 ص :  هیآ 2 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]698

698هراشا

30 ص :  699همجرت ..... :

30 ص :  699ریسفت ..... :

32 ص :  هیآ 3 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]700

700هراشا

33 ص :  700همجرت ..... :

33 ص :  700ریسفت ..... :

36 ص :  هیآ 4 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]702

702هراشا

36 ص :  702همجرت ..... :
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37 ص :  702ریسفت ..... :

38 ص :  هیآ 5 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]703

703هراشا

38 ص :  703همجرت ..... :

38 ص :  704ریسفت ..... :

40 ص :  هیآ 6 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]704

704هراشا

40 ص :  704همجرت ..... :

40 ص :  705ریسفت ..... :

43 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 7  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]706

706هراشا

43 ص :  706همجرت ..... :

44 ص :  706ریسفت ..... :

45 ص :  هیآ 11 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]707

707هراشا

45 ص :  707همجرت ..... :

45 ص :  707ریسفت ..... :

46 ص :  هیآ 12 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]708

708هراشا

46 ص :  708همجرت ..... :

46 ص :  708ریسفت ..... :

48 ص :  ات 14 ..... ] تایآ 13  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]709

709هراشا

48 ص :  709همجرت ..... :
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49 ص :  710ریسفت ..... :

50 ص :  ات 16 ..... ] تایآ 15  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]710

710هراشا

51 ص :  711همجرت ..... :

51 ص :  711ریسفت ..... :

52 ص :  ات 18 ..... ] تایآ 17  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]711

711هراشا

52 ص :  712همجرت ..... :

53 ص :  712ریسفت ..... :

54 ص :  هیآ 19 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]712

712هراشا

54 ص :  713همجرت ..... :

54 ص :  713ریسفت ..... :

55 ص :  ات 22 ..... ] تایآ 20  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]713

713هراشا

56 ص :  713همجرت ..... :

56 ص :  714ریسفت ..... :

57 ص :  ات 26 ..... ] تایآ 23  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]714

714هراشا

57 ص :  715همجرت ..... :

58 ص :  715ریسفت ..... :

61 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 27  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]716

716هراشا

61 ص :  717همجرت ..... :
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62 ص :  717ریسفت ..... :

63 ص :  هیآ 31 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]718

718هراشا

64 ص :  718همجرت ..... :

64 ص :  718ریسفت ..... :

65 ص :  هیآ 32 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]719

719هراشا

65 ص :  719همجرت ..... :

65 ص :  719ریسفت ..... :

67 ص :  ات 34 ..... ] تایآ 33  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]720

720هراشا

67 ص :  720همجرت ..... :

67 ص :  720ریسفت ..... :

69 ص :  ات 37 ..... ] تایآ 35  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]721

721هراشا

69 ص :  721همجرت ..... :

69 ص :  721ریسفت ..... :

70 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 38  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]722

722هراشا

71 ص :  722همجرت ..... :

71 ص :  723ریسفت ..... :

72 ص :  هیآ 41 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]723

723هراشا

72 ص :  723همجرت ..... :
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73 ص :  724ریسفت ..... :

724هراشا

74 ص :  لوزن ..... ] نأش  ]724

75 ص :  ات 44 ..... ] تایآ 42  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]725

725هراشا

76 ص :  725همجرت ..... :

77 ص :  726ریسفت ..... :

79 ص :  هیآ 45 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]727

727هراشا

79 ص :  727همجرت ..... :

80 ص :  728ریسفت ..... :

80 ص :  ات 47 ..... ] تایآ 46  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]728

728هراشا

81 ص :  728همجرت ..... :

81 ص :  728ریسفت ..... :

82 ص :  ات 50 ..... ] تایآ 48  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]729

729هراشا

82 ص :  729همجرت ..... :

83 ص :  729ریسفت ..... :

85 ص :  ات 53 ..... ] تایآ 51  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]731

731هراشا

85 ص :  731همجرت ..... :

86 ص :  731ریسفت ..... :

87 ص :  هیآ 54 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]732
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732هراشا

88 ص :  732همجرت ..... :

88 ص :  732ریسفت ..... :

89 ص :  ات 56 ..... ] تایآ 55  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]733

733هراشا

89 ص :  733همجرت ..... :

90 ص :  734ریسفت ..... :

91 ص :  ات 58 ..... ] تایآ 57  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]734

734هراشا

91 ص :  734همجرت ..... :

91 ص :  735ریسفت ..... :

92 ص :  هیآ 59 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]735

735هراشا

92 ص :  735همجرت ..... :

92 ص :  735ریسفت ..... :

93 ص :  هیآ 60 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]736

736هراشا

93 ص :  736همجرت ..... :

93 ص :  736ریسفت ..... :

94 ص :  ات 63 ..... ] تایآ 61  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]737

737هراشا

95 ص :  737همجرت ..... :

95 ص :  737ریسفت ..... :

95 ص :  لوزن ..... ] نأش  ]737
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96 ص :  هیآ 64 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]738

738هراشا

96 ص :  738همجرت ..... :

96 ص :  738ریسفت ..... :

98 ص :  ات 66 ..... ] تایآ 65  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]739

739هراشا

99 ص :  739همجرت ..... :

99 ص :  739ریسفت ..... :

100 ص :  هیآ 67 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]740

740هراشا

100 ص :  740همجرت ..... :

100 ص :  740ریسفت ..... :

100 ص :  لوزن ..... ] نأش  ]740

101 ص :  هیآ 68 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]741

741هراشا

101 ص :  741همجرت ..... :

101 ص :  741ریسفت ..... :

101 ص :  لوزن ..... ] نأش  ]741

102 ص :  هیآ 69 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]742

742هراشا

102 ص :  742همجرت ..... :

102 ص :  742ریسفت ..... :

103 ص :  ات 71 ..... ] تایآ 70  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]742

743هراشا
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103 ص :  743همجرت ..... :

104 ص :  743ریسفت ..... :

105 ص :  ات 74 ..... ] تایآ 72  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]744

744هراشا

105 ص :  744همجرت ..... :

106 ص :  744ریسفت ..... :

107 ص :  ات 77 ..... ] تایآ 75  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]745

745هراشا

107 ص :  745همجرت ..... :

108 ص :  745ریسفت ..... :

109 ص :  ات 80 ..... ] تایآ 78  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]746

746هراشا

110 ص :  746همجرت ..... :

110 ص :  746ریسفت ..... :

111 ص :  هیآ 81 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]747

747هراشا

111 ص :  747همجرت ..... :

111 ص :  747ریسفت ..... :

115 ص :  ات 84 ..... ] تایآ 82  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]748

748هراشا

115 ص :  748همجرت ..... :

116 ص :  748ریسفت ..... :

118 ص :  ات 86 ..... ] تایآ 85  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]749

749هراشا
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118 ص :  749همجرت ..... :

118 ص :  749ریسفت ..... :

118 ص :  ات 88 ..... ] تایآ 87  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]750

750هراشا

118 ص :  750همجرت ..... :

119 ص :  750ریسفت ..... :

119 ص :  لوزن ..... ] نأش  ]750

120 ص :  هیآ 89 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]751

751هراشا

120 ص :  751همجرت ..... :

121 ص :  751ریسفت ..... :

122 ص :  ات 91 ..... ] تایآ 90  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]752

752هراشا

123 ص :  753همجرت ..... :

123 ص :  753ریسفت ..... :

124 ص :  ات 93 ..... ] تایآ 92  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]753

753هراشا

124 ص :  753همجرت ..... :

124 ص :  754ریسفت ..... :

125 ص :  هیآ 94 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]754

754هراشا

125 ص :  754همجرت ..... :

126 ص :  755ریسفت ..... :

126 ص :  لوزن ..... ] نأش  ]755
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126 ص :  ات 96 ..... ] تایآ 95  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]755

755هراشا

127 ص :  755همجرت ..... :

127 ص :  755ریسفت ..... :

130 ص :  ات 100 ..... ] تایآ 97  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]757

757هراشا

130 ص :  757همجرت ..... :

130 ص :  757ریسفت ..... :

131 ص :  ات 102 ..... ] تایآ 101  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]758

758هراشا

132 ص :  758همجرت ..... :

132 ص :  758ریسفت ..... :

133 ص :  ات 104 ..... ] تایآ 103  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]759

759هراشا

133 ص :  759همجرت ..... :

134 ص :  759ریسفت ..... :

135 ص :  هیآ 105 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]760

760هراشا

135 ص :  760همجرت ..... :

135 ص :  760ریسفت ..... :

760هراشا

136 ص :  لوزن ..... :] نأش  ]761

136 ص :  هیآ 106 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]761

761هراشا
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137 ص :  761همجرت ..... :

137 ص :  761ریسفت ..... :

761هراشا

137 ص :  لوزن ..... :] نأش  ]762

139 ص :  ات 108 ..... ] تایآ 107  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]762

763هراشا

139 ص :  763همجرت ..... :

140 ص :  763ریسفت ..... :

141 ص :  ات 110 ..... ] تایآ 109  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]764

764هراشا

142 ص :  764همجرت ..... :

142 ص :  764ریسفت ..... :

144 ص :  ات 113 ..... ] تایآ 111  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]766

766هراشا

145 ص :  766همجرت ..... :

145 ص :  766ریسفت ..... :

146 ص :  ات 115 ..... ] تایآ 114  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]766

767هراشا

146 ص :  767همجرت ..... :

146 ص :  767ریسفت ..... :

148 ص :  ات 118 ..... ] تایآ 116  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]768

768هراشا

148 ص :  768همجرت ..... :

149 ص :  768ریسفت ..... :
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150 ص :  ات 120 ..... ] تایآ 119  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]769

769هراشا

150 ص :  769همجرت ..... :

150 ص :  769ریسفت ..... :

152 ص :  ماعنا .....  770هروس 

770هراشا

152 ص :  هروس ..... :] نیا  تئارق  تلیضف  ]770

152 ص :  ات 2 ..... ] تایآ 1  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]770

770هراشا

153 ص :  771همجرت ..... :

153 ص :  771ریسفت ..... :

154 ص :  ات 5 ..... ] تایآ 3  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]771

771هراشا

154 ص :  772همجرت ..... :

154 ص :  772ریسفت ..... :

156 ص :  هیآ 6 ..... ] (: 6  ) ماعنألا هروس  ]772

773هراشا

156 ص :  773همجرت ..... :

156 ص :  773ریسفت ..... :

157 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 7  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]773

773هراشا

157 ص :  774همجرت ..... :

158 ص :  774ریسفت ..... :

159 ص :  ات 13 ..... ] تایآ 11  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]775
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775هراشا

159 ص :  775همجرت ..... :

160 ص :  775ریسفت ..... :

161 ص :  ات 16 ..... ] تایآ 14  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]776

776هراشا

161 ص :  776همجرت ...... :

162 ص :  776ریسفت ..... :

163 ص :  ات 20 ..... ] تایآ 17  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]777

777هراشا

163 ص :  777همجرت ..... :

164 ص :  777ریسفت ..... :

165 ص :  ات 24 ..... ] تایآ 21  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]778

778هراشا

165 ص :  778همجرت ..... :

166 ص :  779ریسفت ..... :

167 ص :  ات 26 ..... ] تایآ 25  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]779

779هراشا

167 ص :  780همجرت ..... :

168 ص :  780ریسفت ..... :

168 ص :  لوزن ..... : 780نأش 

169 ص :  ات 28 ..... ] تایآ 27  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]781

781هراشا

169 ص :  781همجرت ..... :

169 ص :  781ریسفت ..... :
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170 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 29  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]781

781هراشا

170 ص :  782همجرت ..... :

171 ص :  782ریسفت ..... :

172 ص :  ات 32 ..... ] تایآ 31  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]782

782هراشا

172 ص :  782همجرت ..... :

172 ص :  783ریسفت ..... :

173 ص :  ات 34 ..... ] تایآ 33  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]783

783هراشا

173 ص :  783همجرت ..... :

174 ص :  784ریسفت ..... :

175 ص :  ات 37 ..... ] تایآ 35  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]784

784هراشا

175 ص :  785همجرت ...... :

176 ص :  785ریسفت ..... :

177 ص :  ات 39 ..... ] تایآ 38  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]786

786هراشا

178 ص :  786همجرت ..... :

178 ص :  786ریسفت ..... :

179 ص :  ات 41 ..... ] تایآ 40  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]787

787هراشا

179 ص :  787همجرت ..... :

180 ص :  787ریسفت ..... :
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180 ص :  ات 45 ..... ] تایآ 42  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]788

788هراشا

181 ص :  788همجرت ..... :

181 ص :  788ریسفت ..... :

183 ص :  ات 49 ..... ] تایآ 46  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]789

789هراشا

183 ص :  789همجرت ..... :

183 ص :  789ریسفت ..... :

185 ص :  هیآ 50 ..... ] (: 6  ) ماعنألا هروس  ]790

790هراشا

185 ص :  790همجرت ..... :

185 ص :  790ریسفت .....:

185 ص :  ات 52 ..... ] تایآ 51  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]791

791هراشا

186 ص :  791همجرت ..... :

186 ص :  791ریسفت ..... :

188 ص :  ات 55 ..... ] تایآ 53  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]792

792هراشا

188 ص :  792همجرت ..... :

188 ص :  792ریسفت ..... :

190 ص :  ات 58 ..... ] تایآ 56  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]793

793هراشا

190 ص :  794همجرت ..... :

191 ص :  794ریسفت ..... :
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192 ص :  ات 60 ..... ] تایآ 59  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]795

795هراشا

193 ص :  795همجرت ..... :

193 ص :  795ریسفت ..... :

194 ص :  هیآ 61 ..... ] (: 6  ) ماعنألا هروس  ]796

796هراشا

194 ص :  796همجرت ..... :

194 ص :  796ریسفت ..... :

195 ص :  ات 64 ..... ] تایآ 62  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]796

797هراشا

195 ص :  797همجرت ..... :

196 ص :  797ریسفت ..... :

197 ص :  هیآ 65 ..... ] (: 6  ) ماعنألا هروس  ]797

797هراشا

197 ص :  798همجرت ..... :

197 ص :  798ریسفت ..... :

198 ص :  ات 69 ..... ] تایآ 66  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]798

798هراشا

198 ص :  798همجرت ..... :

198 ص :  799ریسفت ..... :

200 ص :  هیآ 70 ..... ] (: 6  ) ماعنألا هروس  ]799

799هراشا

200 ص :  800همجرت ..... :

200 ص :  800ریسفت ..... :
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201 ص :  ات 72 ..... ] تایآ 71  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]800

800هراشا

201 ص :  800همجرت ..... :

201 ص :  800ریسفت ..... :

203 ص :  هیآ 73 ..... ] (: 6  ) ماعنألا هروس  ]801

801هراشا

203 ص :  801همجرت ..... :

203 ص :  801ریسفت ..... :

204 ص :  ات 75 ..... ] تایآ 74  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]802

802هراشا

204 ص :  802همجرت ..... :

205 ص :  803ریسفت ..... :

206 ص :  ات 79 ..... ] تایآ 76  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]803

803هراشا

206 ص :  803همجرت ..... :

207 ص :  804ریسفت ..... :

208 ص :  ات 82 ..... ] تایآ 80  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]804

804هراشا

209 ص :  805همجرت ..... :

209 ص :  805ریسفت ..... :

210 ص :  ات 87 ..... ] تایآ 83  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]806

806هراشا

211 ص :  806همجرت ..... :

211 ص :  806ریسفت ..... :

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 94 

http://www.ghaemiyeh.com


212 ص :  ات 90 ..... ] تایآ 88  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]807

807هراشا

212 ص :  807همجرت ..... :

213 ص :  807ریسفت ..... :

214 ص :  هیآ 91 ..... ] (: 6  ) ماعنألا هروس  ]808

808هراشا

214 ص :  808همجرت ..... :

215 ص :  808ریسفت ..... :

216 ص :  هیآ 92 ..... ] (: 6  ) ماعنألا هروس  ]809

809هراشا

216 ص :  809همجرت ..... :

217 ص :  809ریسفت ..... :

218 ص :  هیآ 93 ..... ] (: 6  ) ماعنألا هروس  ]810

810هراشا

218 ص :  810همجرت ..... :

218 ص :  810ریسفت ..... :

220 ص :  هیآ 94 ..... ] (: 6  ) ماعنألا هروس  ]811

811هراشا

220 ص :  811همجرت ..... :

220 ص :  812ریسفت ..... :

221 ص :  ات 96 ..... ] تایآ 95  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]812

812هراشا

221 ص :  812همجرت ..... :

222 ص :  813ریسفت ..... :
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223 ص :  ات 98 ..... ] تایآ 97  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]813

814هراشا

224 ص :  814همجرت ..... :

224 ص :  814ریسفت ..... :

225 ص :  هیآ 99 ..... ] (: 6  ) ماعنألا هروس  ]814

814هراشا

225 ص :  815همجرت ..... :

225 ص :  815ریسفت ..... :

227 ص :  ات 103 ..... ] تایآ 100  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]816

816هراشا

227 ص :  816همجرت ..... :

228 ص :  816ریسفت ..... :

230 ص :  ات 105 ..... ] تایآ 104  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]818

818هراشا

231 ص :  818همجرت ..... :

231 ص :  818ریسفت ..... :

232 ص :  ات 108 ..... ] تایآ 106  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]819

819هراشا

232 ص :  819همجرت ..... :

233 ص :  819ریسفت ..... :

234 ص :  ات 110 ..... ] تایآ 109  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]820

820هراشا

234 ص :  820همجرت ..... :

234 ص :  820ریسفت ..... :
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239 ص :  ات 113 ..... ] تایآ 111  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]821

821هراشا

239 ص :  821همجرت ..... :

240 ص :  822ریسفت ..... :

242 ص :  ات 115 ..... ] تایآ 114  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]823

823هراشا

242 ص :  823همجرت ..... :

242 ص :  823ریسفت ..... :

243 ص :  ات 117 ..... ] تایآ 116  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]824

824هراشا

243 ص :  824همجرت ..... :

244 ص :  824ریسفت ..... :

244 ص :  ات 120 ..... ] تایآ 118  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]824

824هراشا

245 ص :  825همجرت ..... :

245 ص :  825ریسفت ..... :

246 ص :  ات 122 ..... ] تایآ 121  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]825

825هراشا

246 ص :  826همجرت ..... :

247 ص :  826ریسفت ..... :

248 ص :  ات 124 ..... ] تایآ 123  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]826

826هراشا

248 ص :  827همجرت ..... :

249 ص :  827ریسفت ..... :
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827هراشا

249 ص :  لوزن ..... : 827نأش 

250 ص :  هیآ 125 ..... ] (: 6  ) ماعنألا هروس  ]828

828هراشا

250 ص :  828همجرت ..... :

250 ص :  828ریسفت ..... :

251 ص :  ات 128 ..... ] تایآ 126  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]828

829هراشا

252 ص :  829همجرت ..... :

252 ص :  829ریسفت ..... :

254 ص :  ات 130 ..... ] تایآ 129  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]830

830هراشا

254 ص :  830همجرت ..... :

254 ص :  830ریسفت ..... :

255 ص :  ات 135 ..... ] تایآ 131  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]831

831هراشا

256 ص :  831همجرت ..... :

256 ص :  831ریسفت ..... :

259 ص :  هیآ 136 ..... ] (: 6  ) ماعنألا هروس  ]833

833هراشا

259 ص :  833همجرت ..... :

259 ص :  833ریسفت ..... :

260 ص :  ات 138 ..... ] تایآ 137  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]834

834هراشا
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261 ص :  834همجرت ..... :

261 ص :  834ریسفت ..... :

264 ص :  ات 140 ..... ] تایآ 139  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]836

836هراشا

264 ص :  836همجرت ..... :

264 ص :  836ریسفت ..... :

266 ص :  هیآ 141 ..... ] (: 6  ) ماعنألا هروس  ]837

837هراشا

266 ص :  837همجرت ..... :

266 ص :  837ریسفت ..... :

267 ص :  ات 144 ..... ] تایآ 142  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]838

838هراشا

268 ص :  838همجرت ..... :

268 ص :  839ریسفت ..... :

271 ص :  هیآ 145 ..... ] (: 6  ) ماعنألا هروس  ]840

840هراشا

271 ص :  840همجرت ..... :

271 ص :  840ریسفت ..... :

272 ص :  ات 147 ..... ] تایآ 146  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]841

841هراشا

272 ص :  841همجرت ..... :

273 ص :  841ریسفت ..... :

274 ص :  ات 150 ..... ] تایآ 148  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]842

842هراشا
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274 ص :  842همجرت ..... :

275 ص :  843ریسفت ..... :

277 ص :  هیآ 151 ..... ] (: 6  ) ماعنألا هروس  ]844

844هراشا

277 ص :  844همجرت ..... :

277 ص :  844ریسفت ..... :

279 ص :  ات 153 ..... ] تایآ 152  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]845

845هراشا

279 ص :  845همجرت ..... :

279 ص :  845ریسفت ..... :

281 ص :  ات 157 ..... ] تایآ 154  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]846

846هراشا

282 ص :  847همجرت ..... :

282 ص :  847ریسفت ..... :

284 ص :  هیآ 158 ..... ] (: 6  ) ماعنألا هروس  ]848

848هراشا

284 ص :  848همجرت ..... :

284 ص :  848ریسفت ..... :

285 ص :  ات 160 ..... ] تایآ 159  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]849

849هراشا

285 ص :  849همجرت ..... :

286 ص :  849ریسفت ..... :

287 ص :  ات 163 ..... ] تایآ 161  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]850

850هراشا
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287 ص :  850همجرت ..... :

287 ص :  850ریسفت ..... :

288 ص :  ات 165 ..... ] تایآ 164  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]851

851هراشا

288 ص :  851همجرت ..... :

289 ص :  851ریسفت ..... :

291 ص :  فارعا .....  852هروس 

852هراشا

291 ص :  هروس ..... :] نیا  تئارق  تلیضف  ]852

291 ص :  ات 3 ..... ] تایآ 1  (: 7  ) فارعألا هروس  ]852

852هراشا

292 ص :  853همجرت ..... :

292 ص :  853ریسفت ..... :

293 ص :  ات 5 ..... ] تایآ 4  (: 7  ) فارعألا هروس  ]854

854هراشا

293 ص :  854همجرت ..... :

294 ص :  854ریسفت ..... :

295 ص :  ات 9 ..... ] تایآ 6  (: 7  ) فارعألا هروس  ]854

855هراشا

295 ص :  855همجرت ..... :

295 ص :  855ریسفت ..... :

296 ص :  ات 12 ..... ] تایآ 10  (: 7  ) فارعألا هروس  ]856

856هراشا

297 ص :  856همجرت ..... :
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297 ص :  856ریسفت ..... :

298 ص :  ات 18 ..... ] تایآ 13  (: 7  ) فارعألا هروس  ]857

857هراشا

298 ص :  857همجرت ..... :

299 ص :  857ریسفت ..... :

301 ص :  ات 22 ..... ] تایآ 19  (: 7  ) فارعألا هروس  ]858

858هراشا

301 ص :  859همجرت ..... :

302 ص :  859ریسفت ..... :

304 ص :  ات 25 ..... ] تایآ 23  (: 7  ) فارعألا هروس  ]860

860هراشا

304 ص :  860همجرت ..... :

304 ص :  860ریسفت ..... :

305 ص :  ات 27 ..... ] تایآ 26  (: 7  ) فارعألا هروس  ]861

861هراشا

305 ص :  861همجرت ..... :

306 ص :  861ریسفت ..... :

308 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 28  (: 7  ) فارعألا هروس  ]863

863هراشا

308 ص :  863همجرت ..... :

308 ص :  863ریسفت ..... :

310 ص :  ات 33 ..... ] تایآ 31  (: 7  ) فارعألا هروس  ]864

864هراشا

310 ص :  864همجرت ..... :
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311 ص :  864ریسفت ..... :

312 ص :  ات 37 ..... ] تایآ 34  (: 7  ) فارعألا هروس  ]865

865هراشا

313 ص :  865همجرت ..... :

313 ص :  866ریسفت ..... :

314 ص :  ات 39 ..... ] تایآ 38  (: 7  ) فارعألا هروس  ]866

866هراشا

315 ص :  867همجرت ..... :

315 ص :  867ریسفت ..... :

317 ص :  ات 43 ..... ] تایآ 40  (: 7  ) فارعألا هروس  ]868

868هراشا

317 ص :  868همجرت ..... :

318 ص :  868ریسفت ..... :

320 ص :  ات 45 ..... ] تایآ 44  (: 7  ) فارعألا هروس  ]869

870هراشا

320 ص :  870همجرت ..... :

320 ص :  870ریسفت ..... :

321 ص :  ات 47 ..... ] تایآ 46  (: 7  ) فارعألا هروس  ]870

871هراشا

321 ص :  871همجرت ..... :

322 ص :  871ریسفت ..... :

323 ص :  ات 49 ..... ] تایآ 48  (: 7  ) فارعألا هروس  ]872

872هراشا

324 ص :  872همجرت ..... :
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324 ص :  872ریسفت ..... :

325 ص :  ات 51 ..... ] تایآ 50  (: 7  ) فارعألا هروس  ]873

873هراشا

325 ص :  873همجرت ..... :

325 ص :  873ریسفت ..... :

326 ص :  ات 53 ..... ] تایآ 52  (: 7  ) فارعألا هروس  ]873

873هراشا

326 ص :  873همجرت ..... :

327 ص :  874ریسفت ..... :

327 ص :  ات 56 ..... ] تایآ 54  (: 7  ) فارعألا هروس  ]874

874هراشا

328 ص :  874همجرت ..... :

328 ص :  875ریسفت ..... :

330 ص :  ات 58 ..... ] تایآ 57  (: 7  ) فارعألا هروس  ]876

876هراشا

331 ص :  876همجرت ..... :

331 ص :  876ریسفت ..... :

333 ص :  ات 64 ..... ] تایآ 59  (: 7  ) فارعألا هروس  ]877

877هراشا

333 ص :  877همجرت ..... :

334 ص :  878ریسفت ..... :

336 ص :  ات 69 ..... ] تایآ 65  (: 7  ) فارعألا هروس  ]879

879هراشا

336 ص :  879همجرت ..... :
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337 ص :  879ریسفت ..... :

338 ص :  ات 72 ..... ] تایآ 70  (: 7  ) فارعألا هروس  ]880

880هراشا

338 ص :  880همجرت ..... :

339 ص :  881ریسفت ..... :

340 ص :  ات 74 ..... ] تایآ 73  (: 7  ) فارعألا هروس  ]881

881هراشا

340 ص :  882همجرت ..... :

341 ص :  882ریسفت ..... :

343 ص :  ات 79 ..... ] تایآ 75  (: 7  ) فارعألا هروس  ]883

883هراشا

343 ص :  883همجرت ..... :

344 ص :  884ریسفت ..... :

345 ص :  ات 84 ..... ] تایآ 80  (: 7  ) فارعألا هروس  ]885

885هراشا

346 ص :  885همجرت ..... :

346 ص :  885ریسفت ..... :

348 ص :  ات 87 ..... ] تایآ 85  (: 7  ) فارعألا هروس  ]886

886هراشا

348 ص :  886همجرت ..... :

349 ص :  887ریسفت ..... :

355 ص :  ات 89 ..... ] تایآ 88  (: 7  ) فارعألا هروس  ]888

888هراشا

355 ص :  888همجرت ..... :
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355 ص :  888ریسفت ..... :

357 ص :  ات 95 ..... ] تایآ 90  (: 7  ) فارعألا هروس  ]889

889هراشا

358 ص :  889همجرت ..... :

358 ص :  890ریسفت ..... :

360 ص :  ات 99 ..... ] تایآ 96  (: 7  ) فارعألا هروس  ]891

891هراشا

360 ص :  891همجرت ..... :

361 ص :  891ریسفت ..... :

363 ص :  ات 102 ..... ] تایآ 100  (: 7  ) فارعألا هروس  ]892

892هراشا

363 ص :  893همجرت ..... :

363 ص :  893ریسفت ..... :

365 ص :  ات 108 ..... ] تایآ 103  (: 7  ) فارعألا هروس  ]894

894هراشا

365 ص :  894همجرت ..... :

366 ص :  894ریسفت ..... :

367 ص :  ات 116 ..... ] تایآ 109  (: 7  ) فارعألا هروس  ]895

895هراشا

368 ص :  895همجرت ..... :

368 ص :  896ریسفت ..... :

370 ص :  ات 126 ..... ] تایآ 117  (: 7  ) فارعألا هروس  ]897

897هراشا

371 ص :  897همجرت ..... :
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371 ص :  898ریسفت ..... :

373 ص :  ات 129 ..... ] تایآ 127  (: 7  ) فارعألا هروس  ]899

899هراشا

374 ص :  899همجرت ..... :

374 ص :  899ریسفت ..... :

376 ص :  ات 131 ..... ] تایآ 130  (: 7  ) فارعألا هروس  ]900

900هراشا

376 ص :  900همجرت ..... :

376 ص :  901ریسفت ..... :

378 ص :  ات 136 ..... ] تایآ 132  (: 7  ) فارعألا هروس  ]901

901هراشا

378 ص :  901همجرت ..... :

379 ص :  902ریسفت ..... :

382 ص :  ات 140 ..... ] تایآ 137  (: 7  ) فارعألا هروس  ]904

904هراشا

383 ص :  904همجرت ..... :

383 ص :  904ریسفت ..... :

385 ص :  ات 142 ..... ] تایآ 141  (: 7  ) فارعألا هروس  ]905

905هراشا

386 ص :  906همجرت ..... :

386 ص :  906ریسفت ..... :

387 ص :  هیآ 143 ..... ] (: 7  ) فارعألا هروس  ]907

907هراشا

387 ص :  907همجرت ..... :

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 107 

http://www.ghaemiyeh.com


388 ص :  907ریسفت ..... :

391 ص :  ات 145 ..... ] تایآ 144  (: 7  ) فارعألا هروس  ]909

909هراشا

392 ص :  909همجرت ..... :

392 ص :  909ریسفت ..... :

393 ص :  ات 147 ..... ] تایآ 146  (: 7  ) فارعألا هروس  ]910

910هراشا

394 ص :  910همجرت ..... :

394 ص :  911ریسفت ..... :

395 ص :  ات 149 ..... ] تایآ 148  (: 7  ) فارعألا هروس  ]911

911هراشا

395 ص :  911همجرت ..... :

396 ص :  911ریسفت ..... :

397 ص :  ات 151 ..... ] تایآ 150  (: 7  ) فارعألا هروس  ]912

912هراشا

397 ص :  912همجرت ..... :

398 ص :  913ریسفت ..... :

399 ص :  ات 154 ..... ] تایآ 152  (: 7  ) فارعألا هروس  ]914

914هراشا

400 ص :  914همجرت ..... :

400 ص :  914ریسفت ..... :

401 ص :  هیآ 155 ..... ] (: 7  ) فارعألا هروس  ]915

915هراشا

401 ص :  915همجرت ..... :
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402 ص :  915ریسفت ..... :

403 ص :  ات 157 ..... ] تایآ 156  (: 7  ) فارعألا هروس  ]916

916هراشا

404 ص :  916همجرت ..... :

404 ص :  916ریسفت ..... :

406 ص :  ات 160 ..... ] تایآ 158  (: 7  ) فارعألا هروس  ]917

917هراشا

406 ص :  918همجرت ..... :

407 ص :  918ریسفت ..... :

409 ص :  ات 164 ..... ] تایآ 161  (: 7  ) فارعألا هروس  ]919

919هراشا

409 ص :  919همجرت ..... :

410 ص :  920ریسفت ..... :

412 ص :  ات 166 ..... ] تایآ 165  (: 7  ) فارعألا هروس  ]921

921هراشا

412 ص :  921همجرت ..... :

412 ص :  921ریسفت ..... :

413 ص :  ات 168 ..... ] تایآ 167  (: 7  ) فارعألا هروس  ]922

922هراشا

413 ص :  922همجرت ..... :

414 ص :  922ریسفت ..... :

415 ص :  ات 170 ..... ] تایآ 169  (: 7  ) فارعألا هروس  ]923

923هراشا

415 ص :  923همجرت ..... :
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416 ص :  923ریسفت ..... :

417 ص :  هیآ 171 ..... ] (: 7  ) فارعألا هروس  ]924

924هراشا

417 ص :  924همجرت ..... :

417 ص :  924ریسفت ..... :

418 ص :  ات 174 ..... ] تایآ 172  (: 7  ) فارعألا هروس  ]925

925هراشا

418 ص :  925همجرت ..... :

419 ص :  925ریسفت ..... :

420 ص :  ات 178 ..... ] تایآ 175  (: 7  ) فارعألا هروس  ]926

926هراشا

420 ص :  926همجرت ..... :

421 ص :  927ریسفت ..... :

423 ص :  ات 181 ..... ] تایآ 179  (: 7  ) فارعألا هروس  ]928

928هراشا

424 ص :  928همجرت ..... :

424 ص :  928ریسفت ..... :

426 ص :  ات 186 ..... ] تایآ 182  (: 7  ) فارعألا هروس  ]929

929هراشا

426 ص :  929همجرت ..... :

426 ص :  930ریسفت ..... :

428 ص :  ات 188 ..... ] تایآ 187  (: 7  ) فارعألا هروس  ]930

930هراشا

428 ص :  931همجرت ..... :
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429 ص :  931ریسفت ..... :

431 ص :  ات 193 ..... ] تایآ 189  (: 7  ) فارعألا هروس  ]932

932هراشا

431 ص :  932همجرت ..... :

432 ص :  933ریسفت ..... :

434 ص :  ات 195 ..... ] تایآ 194  (: 7  ) فارعألا هروس  ]934

934هراشا

434 ص :  934همجرت ..... :

435 ص :  934ریسفت ..... :

435 ص :  ات 199 ..... ] تایآ 196  (: 7  ) فارعألا هروس  ]935

935هراشا

436 ص :  935همجرت ..... :

436 ص :  935ریسفت ..... :

437 ص :  ات 203 ..... ] تایآ 200  (: 7  ) فارعألا هروس  ]936

936هراشا

437 ص :  936همجرت ..... :

438 ص :  936ریسفت ..... :

440 ص :  ات 206 ..... ] تایآ 204  (: 7  ) فارعألا هروس  ]938

938هراشا

440 ص :  938همجرت ..... :

441 ص :  938ریسفت ..... :

443 ص :  لافنا .....  939هروس 

939هراشا

443 ص :  هروس ..... :] نیا  تئارق  تلیضف  ]939
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444 ص :  هیآ 1 ..... ] (: 8  ) لافنألا هروس  ]939

939هراشا

444 ص :  939همجرت ..... :

444 ص :  940ریسفت ..... :

445 ص :  ات 4 ..... ] تایآ 2  (: 8  ) لافنألا هروس  ]940

940هراشا

446 ص :  941همجرت ..... :

446 ص :  941ریسفت ..... :

447 ص :  ات 8 ..... ] تایآ 5  (: 8  ) لافنألا هروس  ]941

941هراشا

447 ص :  942همجرت ..... :

448 ص :  942ریسفت ..... :

451 ص :  ات 14 ..... ] تایآ 9  (: 8  ) لافنألا هروس  ]944

944هراشا

452 ص :  944همجرت ..... :

453 ص :  945ریسفت ..... :

456 ص :  ات 17 ..... ] تایآ 15  (: 8  ) لافنألا هروس  ]946

946هراشا

456 ص :  947همجرت ..... :

457 ص :  947ریسفت ..... :

459 ص :  ات 21 ..... ] تایآ 18  (: 8  ) لافنألا هروس  ]948

948هراشا

459 ص :  948همجرت ..... :

460 ص :  949ریسفت ..... :
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461 ص :  ات 25 ..... ] تایآ 22  (: 8  ) لافنألا هروس  ]949

949هراشا

462 ص :  950همجرت ..... :

462 ص :  950ریسفت ..... :

465 ص :  ات 28 ..... ] تایآ 26  (: 8  ) لافنألا هروس  ]952

952هراشا

466 ص :  952همجرت ..... :

466 ص :  952ریسفت ..... :

468 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 29  (: 8  ) لافنألا هروس  ]953

953هراشا

468 ص :  953همجرت ..... :

468 ص :  953ریسفت ..... :

469 ص :  ات 34 ..... ] تایآ 31  (: 8  ) لافنألا هروس  ]954

954هراشا

470 ص :  954همجرت ..... :

470 ص :  955ریسفت ..... :

472 ص :  ات 37 ..... ] تایآ 35  (: 8  ) لافنألا هروس  ]956

956هراشا

473 ص :  956همجرت ..... :

473 ص :  956ریسفت ..... :

475 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 38  (: 8  ) لافنألا هروس  ]957

957هراشا

475 ص :  957همجرت ..... :

475 ص :  958ریسفت ..... :
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479 ص :  ات 42 ..... ] تایآ 41  (: 8  ) لافنألا هروس  ]958

958هراشا

479 ص :  959همجرت ..... :

480 ص :  959ریسفت ..... :

482 ص :  ات 44 ..... ] تایآ 43  (: 8  ) لافنألا هروس  ]960

960هراشا

483 ص :  960همجرت ..... :

483 ص :  961ریسفت ..... :

485 ص :  ات 47 ..... ] تایآ 45  (: 8  ) لافنألا هروس  ]961

962هراشا

485 ص :  962همجرت ..... :

485 ص :  962ریسفت ..... :

487 ص :  هیآ 48 ..... ] (: 8  ) لافنألا هروس  ]963

963هراشا

487 ص :  963همجرت ..... :

487 ص :  963ریسفت ..... :

488 ص :  ات 51 ..... ] تایآ 49  (: 8  ) لافنألا هروس  ]964

964هراشا

488 ص :  964همجرت ..... :

489 ص :  964ریسفت ..... :

490 ص :  ات 54 ..... ] تایآ 52  (: 8  ) لافنألا هروس  ]965

965هراشا

490 ص :  965همجرت ..... :

491 ص :  965ریسفت ..... :
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491 ص :  ات 58 ..... ] تایآ 55  (: 8  ) لافنألا هروس  ]966

966هراشا

492 ص :  966همجرت ..... :

492 ص :  966ریسفت ..... :

493 ص :  ات 62 ..... ] تایآ 59  (: 8  ) لافنألا هروس  ]967

967هراشا

494 ص :  967همجرت ..... :

494 ص :  967ریسفت ..... :

496 ص :  ات 66 ..... ] تایآ 63  (: 8  ) لافنألا هروس  ]969

969هراشا

497 ص :  969همجرت ..... :

497 ص :  969ریسفت ..... :

499 ص :  ات 69 ..... ] تایآ 67  (: 8  ) لافنألا هروس  ]970

970هراشا

499 ص :  970همجرت ..... :

500 ص :  971ریسفت ..... :

501 ص :  ات 71 ..... ] تایآ 70  (: 8  ) لافنألا هروس  ]971

971هراشا

501 ص :  972همجرت ..... :

502 ص :  972ریسفت ..... :

503 ص :  ات 75 ..... ] تایآ 72  (: 8  ) لافنألا هروس  ]972

972هراشا

503 ص :  973همجرت ..... :

504 ص :  973ریسفت ..... :
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507 ص :  هبوت .....  974هروس 

974هراشا

507 ص :  ات 4 ..... ] تایآ 1  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]974

975هراشا

508 ص :  975همجرت ..... :

508 ص :  975ریسفت ..... :

511 ص :  ات 6 ..... ] تایآ 5  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]977

977هراشا

511 ص :  977همجرت ...... :

512 ص :  977ریسفت ..... :

513 ص :  ات 8 ..... ] تایآ 7  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]978

978هراشا

513 ص :  978همجرت ..... :

514 ص :  978ریسفت ..... :

515 ص :  ات 13 ..... ] تایآ 9  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]979

979هراشا

516 ص :  979همجرت ..... :

516 ص :  980ریسفت ..... :

518 ص :  ات 16 ..... ] تایآ 14  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]981

981هراشا

519 ص :  981همجرت ..... :

519 ص :  981ریسفت ..... :

521 ص :  ات 18 ..... ] تایآ 17  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]982

982هراشا
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521 ص :  983همجرت ..... :

522 ص :  983ریسفت ..... :

523 ص :  ات 22 ..... ] تایآ 19  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]984

984هراشا

524 ص :  984همجرت ..... :

524 ص :  984ریسفت ..... :

525 ص :  ات 24 ..... ] تایآ 23  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]985

985هراشا

525 ص :  985همجرت ..... :

526 ص :  985ریسفت ..... :

527 ص :  ات 27 ..... ] تایآ 25  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]986

986هراشا

527 ص :  986همجرت ..... :

527 ص :  986ریسفت ..... :

529 ص :  هیآ 28 ..... ] (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]987

987هراشا

529 ص :  987همجرت ..... :

530 ص :  988ریسفت ..... :

531 ص :  هیآ 29 ..... ] (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]988

988هراشا

531 ص :  988همجرت ..... :

531 ص :  988ریسفت ..... :

532 ص :  ات 33 ..... ] تایآ 30  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]989

989هراشا
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533 ص :  989همجرت ..... :

533 ص :  990ریسفت ..... :

535 ص :  ات 35 ..... ] تایآ 34  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]991

991هراشا

535 ص :  991همجرت ..... :

536 ص :  991ریسفت ..... :

537 ص :  هیآ 36 ..... ] (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]992

992هراشا

538 ص :  992همجرت ..... :

538 ص :  993ریسفت ..... :

539 ص :  هیآ 37 ..... ] (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]993

993هراشا

539 ص :  994همجرت ..... :

540 ص :  994ریسفت ..... :

541 ص :  ات 39 ..... ] تایآ 38  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]994

994هراشا

541 ص :  995همجرت ..... :

541 ص :  995ریسفت ..... :

543 ص :  هیآ 40 ..... ] (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]996

996هراشا

543 ص :  996همجرت ..... :

543 ص :  996ریسفت ..... :

545 ص :  ات 43 ..... ] تایآ 41  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]997

997هراشا
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545 ص :  997همجرت ..... :

545 ص :  997ریسفت ..... :

547 ص :  ات 48 ..... ] تایآ 44  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]998

998هراشا

548 ص :  998همجرت ..... :

548 ص :  999ریسفت ..... :

550 ص :  ات 52 ..... ] تایآ 49  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1000

1000هراشا

550 ص :  1000همجرت ..... :

551 ص :  1000ریسفت ..... :

553 ص :  ات 55 ..... ] تایآ 53  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1001

1001هراشا

553 ص :  1001همجرت ..... :

553 ص :  1002ریسفت ..... :

555 ص :  ات 59 ..... ] تایآ 56  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1002

1003هراشا

555 ص :  1003همجرت ..... :

555 ص :  1003ریسفت ..... :

556 ص :  هیآ 60 ..... ] (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1003

1003هراشا

556 ص :  1004همجرت ..... :

557 ص :  1004ریسفت ..... :

558 ص :  ات 63 ..... ] تایآ 61  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1005

1005هراشا
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559 ص :  1005همجرت ..... :

559 ص :  1005ریسفت ..... :

561 ص :  ات 66 ..... ] تایآ 64  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1006

1006هراشا

562 ص :  1007همجرت ..... :

562 ص :  1007ریسفت ..... :

563 ص :  ات 70 ..... ] تایآ 67  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1008

1008هراشا

564 ص :  1008همجرت ..... :

565 ص :  1008ریسفت ..... :

567 ص :  ات 73 ..... ] تایآ 71  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1010

1010هراشا

568 ص :  1010همجرت ..... :

568 ص :  1010ریسفت ..... :

570 ص :  هیآ 74 ..... ] (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1011

1011هراشا

570 ص :  1011همجرت ..... :

570 ص :  1012ریسفت ..... :

571 ص :  ات 78 ..... ] تایآ 75  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1012

1012هراشا

572 ص :  1013همجرت ..... :

572 ص :  1013ریسفت ..... :

573 ص :  ات 80 ..... ] تایآ 79  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1013

1013هراشا
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574 ص :  1014همجرت ..... :

574 ص :  1014ریسفت ..... :

575 ص :  ات 83 ..... ] تایآ 81  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1014

1014هراشا

575 ص :  1014همجرت ..... :

575 ص :  1015ریسفت ..... :

577 ص :  ات 85 ..... ] تایآ 84  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1015

1015هراشا

577 ص :  1016همجرت ..... :

577 ص :  1016ریسفت ..... :

578 ص :  ات 89 ..... ] تایآ 86  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1016

1016هراشا

578 ص :  1016همجرت ..... :

578 ص :  1017ریسفت ..... :

579 ص :  هیآ 90 ..... ] (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1017

1017هراشا

579 ص :  1017همجرت ..... :

580 ص :  1017ریسفت ..... :

580 ص :  ات 93 ..... ] تایآ 91  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1018

1018هراشا

581 ص :  1018همجرت ..... :

581 ص :  1018ریسفت ..... :

موس 1019دلج 

5 ص : هبوت ..... ] هروس  همادا  ]1019
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1019هراشا

7 ص : ات 96 ..... ] تایآ 94  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1019

1019هراشا

7 ص : 1019همجرت ..... :

8 ص : 1020ریسفت ..... :

9 ص : ات 99 ..... ] تایآ 97  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1020

1020هراشا

9 ص : 1020همجرت ..... :

10 ص : 1021ریسفت ..... :

11 ص : هیآ 100 ..... ] (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1022

1022هراشا

11 ص : 1022همجرت ..... :

11 ص : 1022ریسفت ..... :

12 ص : ات 102 ..... ] تایآ 101  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1022

1022هراشا

12 ص : 1022همجرت ..... :

12 ص : 1023ریسفت ..... :

14 ص : ات 105 ..... ] تایآ 103  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1024

1024هراشا

14 ص : 1024همجرت ..... :

15 ص : 1024ریسفت ..... :

16 ص : هیآ 106 ..... ] (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1025

1025هراشا

16 ص : 1025همجرت ..... :
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16 ص : 1025ریسفت ..... :

17 ص : ات 110 ..... ] تایآ 107  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1025

1025هراشا

17 ص : 1026همجرت ..... :

18 ص : 1026ریسفت ..... :

21 ص : ات 112 ..... ] تایآ 111  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1028

1028هراشا

22 ص : 1028همجرت ..... :

22 ص : 1028ریسفت ..... :

24 ص : ات 114 ..... ] تایآ 113  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1030

1030هراشا

24 ص : 1030همجرت ..... :

25 ص : 1030ریسفت ..... :

25 ص : ات 116 ..... ] تایآ 115  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1030

1030هراشا

26 ص : 1031همجرت ..... :

26 ص : 1031ریسفت ..... :

26 ص : ات 119 ..... ] تایآ 117  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1031

1031هراشا

27 ص : 1031همجرت ..... :

27 ص : 1031ریسفت ..... :

30 ص : ات 121 ..... ] تایآ 120  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1033

1033هراشا

30 ص : 1033همجرت ..... :
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31 ص : 1033ریسفت ..... :

32 ص : ات 125 ..... ] تایآ 122  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1034

1034هراشا

32 ص : 1034همجرت ..... :

33 ص : 1035ریسفت ..... :

34 ص : ات 129 ..... ] تایآ 126  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]1035

1035هراشا

34 ص : 1036همجرت ..... :

35 ص : 1036ریسفت ..... :

37 ص : سنوی .....  1037هروس 

1037هراشا

37 ص : هروس ..... :] نیا  تئارق  تلیضف  ]1037

37 ص : ات 2 ..... ] تایآ 1  (: 10  ) سنوی هروس  ]1037

1037هراشا

38 ص : 1037همجرت ..... :

38 ص : 1038ریسفت ..... :

39 ص : ات 4 ..... ] تایآ 3  (: 10  ) سنوی هروس  ]1038

1038هراشا

39 ص : 1038همجرت ..... :

40 ص : 1039ریسفت ..... :

41 ص : ات 6 ..... ] تایآ 5  (: 10  ) سنوی هروس  ]1039

1039هراشا

41 ص : 1039همجرت ..... :

41 ص : 1040ریسفت ..... :
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42 ص : ات 10 ..... ] تایآ 7  (: 10  ) سنوی هروس  ]1040

1040هراشا

42 ص : 1040همجرت ..... :

43 ص : 1040ریسفت ..... :

44 ص : ات 12 ..... ] تایآ 11  (: 10  ) سنوی هروس  ]1041

1041هراشا

44 ص : 1041همجرت ..... :

45 ص : 1042ریسفت ..... :

46 ص : ات 14 ..... ] تایآ 13  (: 10  ) سنوی هروس  ]1042

1042هراشا

46 ص : 1042همجرت ..... :

46 ص : 1043ریسفت ..... :

47 ص : ات 17 ..... ] تایآ 15  (: 10  ) سنوی هروس  ]1043

1043هراشا

48 ص : 1043همجرت ..... :

48 ص : 1044ریسفت ..... :

49 ص : ات 19 ..... ] تایآ 18  (: 10  ) سنوی هروس  ]1045

1045هراشا

50 ص : 1045همجرت ..... :

50 ص : 1045ریسفت ..... :

51 ص : ات 21 ..... ] تایآ 20  (: 10  ) سنوی هروس  ]1046

1046هراشا

51 ص : 1046همجرت ..... :

52 ص : 1046ریسفت ..... :
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53 ص : ات 23 ..... ] تایآ 22  (: 10  ) سنوی هروس  ]1047

1047هراشا

53 ص : 1047همجرت ..... :

53 ص : 1047ریسفت ..... :

55 ص : ات 26 ..... ] تایآ 24  (: 10  ) سنوی هروس  ]1048

1048هراشا

56 ص : 1048همجرت ..... :

56 ص : 1049ریسفت ..... :

58 ص : ات 30 ..... ] تایآ 27  (: 10  ) سنوی هروس  ]1050

1050هراشا

59 ص : 1050همجرت ..... :

59 ص : 1050ریسفت ..... :

61 ص : ات 33 ..... ] تایآ 31  (: 10  ) سنوی هروس  ]1051

1051هراشا

61 ص : 1051همجرت ..... :

61 ص : 1052ریسفت ..... :

62 ص : ات 36 ..... ] تایآ 34  (: 10  ) سنوی هروس  ]1052

1052هراشا

63 ص : 1052همجرت ..... :

63 ص : 1053ریسفت ..... :

64 ص : ات 40 ..... ] تایآ 37  (: 10  ) سنوی هروس  ]1053

1053هراشا

65 ص : 1054همجرت ..... :

65 ص : 1054ریسفت ..... :
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67 ص : ات 44 ..... ] تایآ 41  (: 10  ) سنوی هروس  ]1055

1055هراشا

67 ص : 1055همجرت ..... :

68 ص : 1055ریسفت ..... :

69 ص : ات 47 ..... ] تایآ 45  (: 10  ) سنوی هروس  ]1056

1056هراشا

69 ص : 1056همجرت ..... :

69 ص : 1056ریسفت ..... :

71 ص : ات 52 ..... ] تایآ 48  (: 10  ) سنوی هروس  ]1057

1057هراشا

71 ص : 1057همجرت ..... :

72 ص : 1058ریسفت .... :

73 ص : ات 56 ..... ] تایآ 53  (: 10  ) سنوی هروس  ]1058

1058هراشا

74 ص : 1059همجرت ..... :

74 ص : 1059ریسفت ..... :

75 ص : ات 60 ..... ] تایآ 57  (: 10  ) سنوی هروس  ]1060

1060هراشا

76 ص : 1060همجرت ..... :

76 ص : 1060ریسفت ..... :

78 ص : ات 65 ..... ] تایآ 61  (: 10  ) سنوی هروس  ]1061

1061هراشا

78 ص : 1061همجرت ..... :

79 ص : 1062ریسفت ..... :
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81 ص : ات 70 ..... ] تایآ 66  (: 10  ) سنوی هروس  ]1063

1063هراشا

82 ص : 1063همجرت ..... :

82 ص : 1064ریسفت ..... :

84 ص : ات 73 ..... ] تایآ 71  (: 10  ) سنوی هروس  ]1064

1064هراشا

84 ص : 1065همجرت ..... :

84 ص : 1065ریسفت ..... :

86 ص : ات 78 ..... ] تایآ 74  (: 10  ) سنوی هروس  ]1066

1066هراشا

87 ص : 1066همجرت ..... :

87 ص : 1067ریسفت ..... :

89 ص : ات 83 ..... ] تایآ 79  (: 10  ) سنوی هروس  ]1068

1068هراشا

89 ص : 1068همجرت ..... :

90 ص : 1068ریسفت ..... :

91 ص : ات 86 ..... ] تایآ 84  (: 10  ) سنوی هروس  ]1069

1069هراشا

91 ص : 1069همجرت ..... :

91 ص : 1069ریسفت ..... :

92 ص : ات 89 ..... ] تایآ 87  (: 10  ) سنوی هروس  ]1069

1069هراشا

92 ص : 1070همجرت ..... :

93 ص : 1070ریسفت ..... :
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94 ص : ات 92 ..... ] تایآ 90  (: 10  ) سنوی هروس  ]1071

1071هراشا

94 ص : 1071همجرت ..... :

95 ص : 1071ریسفت ..... :

96 ص : ات 97 ..... ] تایآ 93  (: 10  ) سنوی هروس  ]1072

1072هراشا

96 ص : 1072همجرت ..... :

97 ص : 1073ریسفت ..... :

98 ص : ات 99 ..... ] تایآ 98  (: 10  ) سنوی هروس  ]1073

1073هراشا

99 ص : 1074همجرت ..... :

99 ص : 1074ریسفت ..... :

100 ص : ات 103 ..... ] تایآ 100  (: 10  ) سنوی هروس  ]1074

1075هراشا

100 ص : 1075همجرت ..... :

101 ص : 1075ریسفت ..... :

102 ص : ات 109 ..... ] تایآ 104  (: 10  ) سنوی هروس  ]1076

1076هراشا

103 ص : 1076همجرت ..... :

103 ص : 1076ریسفت ..... :

105 ص : مالّسلا .....  هیلع  دوه  1077هروس 

1077هراشا

105 ص : هروس ..... :] نیا  تئارق  تلیضف  ]1077

106 ص : ات 5 ..... ] تایآ 1  (: 11  ) دوه هروس  ]1078
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1078هراشا

106 ص : 1078همجرت ..... :

106 ص : 1078ریسفت ..... :

113 ص : ات 8 ..... ] تایآ 6  (: 11  ) دوه هروس  ]1080

1080هراشا

113 ص : 1080همجرت ..... :

114 ص : 1080ریسفت ..... :

115 ص : ات 11 ..... ] تایآ 9  (: 11  ) دوه هروس  ]1081

1081هراشا

116 ص : 1081همجرت ..... :

116 ص : 1082ریسفت ..... :

116 ص : ات 14 ..... ] تایآ 12  (: 11  ) دوه هروس  ]1082

1082هراشا

117 ص : 1082همجرت ..... :

117 ص : 1082ریسفت ..... :

118 ص : ات 17 ..... ] تایآ 15  (: 11  ) دوه هروس  ]1083

1083هراشا

119 ص : 1083همجرت ..... :

119 ص : 1084ریسفت ..... :

121 ص : ات 22 ..... ] تایآ 18  (: 11  ) دوه هروس  ]1084

1084هراشا

121 ص : 1085همجرت ..... :

122 ص : 1085ریسفت ..... :

123 ص : ات 24 ..... ] تایآ 23  (: 11  ) دوه هروس  ]1086
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1086هراشا

123 ص : 1086همجرت ..... :

123 ص : 1086ریسفت ..... :

124 ص : ات 28 ..... ] تایآ 25  (: 11  ) دوه هروس  ]1086

1086هراشا

124 ص : 1086همجرت ..... :

125 ص : 1087ریسفت ..... :

126 ص : ات 31 ..... ] تایآ 29  (: 11  ) دوه هروس  ]1088

1088هراشا

127 ص : 1088همجرت ..... :

127 ص : 1088ریسفت ..... :

128 ص : ات 35 ..... ] تایآ 32  (: 11  ) دوه هروس  ]1089

1089هراشا

128 ص : 1089همجرت ..... :

129 ص : 1089ریسفت ..... :

130 ص : ات 39 ..... ] تایآ 36  (: 11  ) دوه هروس  ]1090

1090هراشا

130 ص : 1090همجرت ..... :

130 ص : 1090ریسفت ..... :

132 ص : ات 43 ..... ] تایآ 40  (: 11  ) دوه هروس  ]1091

1091هراشا

132 ص : 1092همجرت ..... :

133 ص : 1092ریسفت ..... :

135 ص : ات 49 ..... ] تایآ 44  (: 11  ) دوه هروس  ]1093
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1093هراشا

136 ص : 1093همجرت ..... :

137 ص : 1094ریسفت ..... :

139 ص : ات 60 ..... ] تایآ 50  (: 11  ) دوه هروس  ]1095

1095هراشا

140 ص : 1096همجرت ..... :

141 ص : 1096ریسفت ..... :

145 ص : ات 68 ..... ] تایآ 61  (: 11  ) دوه هروس  ]1098

1098هراشا

146 ص : 1099همجرت ..... :

146 ص : 1099ریسفت ..... :

149 ص : ات 76 ..... ] تایآ 69  (: 11  ) دوه هروس  ]1101

1101هراشا

149 ص : 1101همجرت ..... :

150 ص : 1102ریسفت ..... :

153 ص : ات 83 ..... ] تایآ 77  (: 11  ) دوه هروس  ]1103

1104هراشا

154 ص : 1104همجرت ..... :

155 ص : 1104ریسفت ..... :

158 ص : ات 90 ..... ] تایآ 84  (: 11  ) دوه هروس  ]1106

1106هراشا

159 ص : 1106همجرت ..... :

160 ص : 1107ریسفت ..... :

162 ص : ات 95 ..... ] تایآ 91  (: 11  ) دوه هروس  ]1108
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1108هراشا

163 ص : 1109همجرت ..... :

163 ص : 1109ریسفت ..... :

165 ص : ات 105 ..... ] تایآ 96  (: 11  ) دوه هروس  ]1110

1110هراشا

166 ص : 1110همجرت ..... :

166 ص : 1111ریسفت ..... :

170 ص : ات 110 ..... ] تایآ 106  (: 11  ) دوه هروس  ]1113

1113هراشا

170 ص : 1113همجرت ..... :

171 ص : 1113ریسفت ..... :

173 ص : ات 113 ..... ] تایآ 111  (: 11  ) دوه هروس  ]1115

1115هراشا

174 ص : 1115همجرت ..... :

174 ص : 1115ریسفت ..... :

176 ص : ات 116 ..... ] تایآ 114  (: 11  ) دوه هروس  ]1116

1116هراشا

176 ص : 1117همجرت ..... :

177 ص : 1117ریسفت ..... :

179 ص : ات 123 ..... ] تایآ 117  (: 11  ) دوه هروس  ]1118

1118هراشا

179 ص : 1118همجرت ..... :

180 ص : 1119ریسفت ..... :

182 ص : مالّسلا .....  هیلع  فسوی  1119هروس 
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1119هراشا

182 ص : هروس ..... :] نیا  تئارق  تلیضف  ]1120

182 ص : ات 5 ..... ] تایآ 1  (: 12  ) فسوی هروس  ]1120

1120هراشا

183 ص : 1120همجرت ..... :

183 ص : 1120ریسفت ..... :

185 ص : ات 9 ..... ] تایآ 6  (: 12  ) فسوی هروس  ]1121

1122هراشا

185 ص : 1122همجرت ..... :

186 ص : 1122ریسفت ..... :

188 ص : ات 14 ..... ] تایآ 10  (: 12  ) فسوی هروس  ]1123

1123هراشا

188 ص : 1123همجرت ..... :

189 ص : 1124ریسفت ..... :

190 ص : ات 18 ..... ] تایآ 15  (: 12  ) فسوی هروس  ]1124

1124هراشا

191 ص : 1125همجرت ..... :

191 ص : 1125ریسفت ..... :

193 ص : ات 20 ..... ] تایآ 19  (: 12  ) فسوی هروس  ]1126

1126هراشا

194 ص : 1127همجرت ..... :

194 ص : 1127ریسفت ..... :

195 ص : ات 23 ..... ] تایآ 21  (: 12  ) فسوی هروس  ]1127

1128هراشا
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196 ص : 1128همجرت ..... :

196 ص : 1128ریسفت ..... :

198 ص : ات 29 ..... ] تایآ 24  (: 12  ) فسوی هروس  ]1129

1129هراشا

199 ص : 1129همجرت ..... :

200 ص : 1130ریسفت ..... :

202 ص : ات 35 ..... ] تایآ 30  (: 12  ) فسوی هروس  ]1131

1131هراشا

202 ص : 1131همجرت ..... :

203 ص : 1132ریسفت ..... :

207 ص : ات 40 ..... ] تایآ 36  (: 12  ) فسوی هروس  ]1134

1134هراشا

208 ص : 1134همجرت ..... :

208 ص : 1135ریسفت ..... :

211 ص : ات 42 ..... ] تایآ 41  (: 12  ) فسوی هروس  ]1136

1136هراشا

211 ص : 1136همجرت ..... :

211 ص : 1137ریسفت ..... :

212 ص : ات 49 ..... ] تایآ 43  (: 12  ) فسوی هروس  ]1137

1137هراشا

213 ص : 1137همجرت ..... :

213 ص : 1138ریسفت ..... :

216 ص : ات 52 ..... ] تایآ 50  (: 12  ) فسوی هروس  ]1140

1140هراشا
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216 ص : 1140همجرت ..... :

217 ص : 1140ریسفت ..... :

221 ص : ات 57 ..... ] تایآ 53  (: 12  ) فسوی هروس  ]1141

1141هراشا

221 ص : 1141همجرت ..... :

222 ص : 1141ریسفت ..... :

224 ص : ات 62 ..... ] تایآ 58  (: 12  ) فسوی هروس  ]1142

1142هراشا

224 ص : 1142همجرت ..... :

224 ص : 1143ریسفت ..... :

226 ص : ات 66 ..... ] تایآ 63  (: 12  ) فسوی هروس  ]1144

1144هراشا

227 ص : 1144همجرت ..... :

227 ص : 1144ریسفت ..... :

229 ص : ات 68 ..... ] تایآ 67  (: 12  ) فسوی هروس  ]1145

1145هراشا

230 ص : 1146همجرت ..... :

230 ص : 1146ریسفت ..... :

231 ص : ات 76 ..... ] تایآ 69  (: 12  ) فسوی هروس  ]1146

1146هراشا

231 ص : 1147همجرت ..... :

232 ص : 1147ریسفت ..... :

235 ص : ات 80 ..... ] تایآ 77  (: 12  ) فسوی هروس  ]1148

1149هراشا
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235 ص : 1149همجرت ..... :

236 ص : 1149ریسفت ..... :

239 ص : ات 87 ..... ] تایآ 81  (: 12  ) فسوی هروس  ]1151

1151هراشا

239 ص : 1151همجرت ..... :

240 ص : 1152ریسفت ..... :

242 ص : ات 93 ..... ] تایآ 88  (: 12  ) فسوی هروس  ]1153

1153هراشا

243 ص : 1153همجرت ..... :

243 ص : 1153ریسفت ..... :

245 ص : ات 98 ..... ] تایآ 94  (: 12  ) فسوی هروس  ]1155

1155هراشا

245 ص : 1155همجرت ..... :

246 ص : 1155ریسفت ..... :

247 ص : ات 102 ..... ] تایآ 99  (: 12  ) فسوی هروس  ]1156

1156هراشا

247 ص : 1156همجرت ..... :

248 ص : 1156ریسفت ..... :

250 ص : ات 109 ..... ] تایآ 103  (: 12  ) فسوی هروس  ]1158

1158هراشا

251 ص : 1158همجرت ..... :

251 ص : 1158ریسفت ..... :

253 ص : ات 111 ..... ] تایآ 110  (: 12  ) فسوی هروس  ]1159

1159هراشا
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253 ص : 1159همجرت ..... :

253 ص : 1160ریسفت ..... :

255 ص : دعر .....  1160هروس 

1160هراشا

255 ص : هروس ..... :] نیا  تئارق  تلیضف  ]1160

256 ص : ات 3 ..... ] تایآ 1  (: 13  ) دعرلا هروس  ]1161

1161هراشا

256 ص : 1161همجرت ..... :

257 ص : 1161ریسفت ..... :

258 ص : ات 5 ..... ] تایآ 4  (: 13  ) دعرلا هروس  ]1162

1162هراشا

258 ص : 1162همجرت ..... :

258 ص : 1163ریسفت ..... :

260 ص : ات 11 ..... ] تایآ 6  (: 13  ) دعرلا هروس  ]1163

1163هراشا

260 ص : 1164همجرت ..... :

261 ص : 1164ریسفت ..... :

265 ص : ات 15 ..... ] تایآ 12  (: 13  ) دعرلا هروس  ]1166

1166هراشا

265 ص : 1166همجرت ..... :

266 ص : 1167ریسفت ..... :

268 ص : هیآ 16 ..... ] (: 13  ) دعرلا هروس  ]1168

1168هراشا

269 ص : 1168همجرت ..... :

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 138 

http://www.ghaemiyeh.com


269 ص : 1168ریسفت ..... :

270 ص : ات 18 ..... ] تایآ 17  (: 13  ) دعرلا هروس  ]1169

1169هراشا

270 ص : 1169همجرت ..... :

271 ص : 1169ریسفت ..... :

273 ص : ات 24 ..... ] تایآ 19  (: 13  ) دعرلا هروس  ]1170

1171هراشا

273 ص : 1171همجرت ..... :

273 ص : 1171ریسفت ..... :

276 ص : ات 30 ..... ] تایآ 25  (: 13  ) دعرلا هروس  ]1172

1172هراشا

277 ص : 1173همجرت ..... :

277 ص : 1173ریسفت ..... :

279 ص : ات 34 ..... ] تایآ 31  (: 13  ) دعرلا هروس  ]1174

1174هراشا

280 ص : 1175همجرت ..... :

281 ص : 1175ریسفت ..... :

284 ص : ات 37 ..... ] تایآ 35  (: 13  ) دعرلا هروس  ]1177

1177هراشا

284 ص : 1177همجرت ..... :

285 ص : 1177ریسفت ..... :

287 ص : ات 40 ..... ] تایآ 38  (: 13  ) دعرلا هروس  ]1178

1179هراشا

287 ص : 1179همجرت ..... :
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287 ص : 1179ریسفت ..... :

289 ص : ات 43 ..... ] تایآ 41  (: 13  ) دعرلا هروس  ]1180

1180هراشا

289 ص : 1180همجرت ..... :

289 ص : 1180ریسفت ..... :

292 ص : مالّسلا .....  هیلع  میهاربا  1181هروس 

1181هراشا

292 ص : هروس ..... :] نیا  تئارق  باوث  تلیضف  ]1181

293 ص : ات 4 ..... ] تایآ 1  (: 14  ) میهاربإ هروس  ]1181

1182هراشا

293 ص : 1182همجرت ..... :

293 ص : 1182ریسفت ..... :

295 ص : ات 8 ..... ] تایآ 5  (: 14  ) میهاربإ هروس  ]1183

1183هراشا

296 ص : 1183همجرت ..... :

296 ص : 1184ریسفت ..... :

298 ص : ات 10 ..... ] تایآ 9  (: 14  ) میهاربإ هروس  ]1185

1185هراشا

298 ص : 1185همجرت ..... :

299 ص : 1185ریسفت ..... :

300 ص : ات 12 ..... ] تایآ 11  (: 14  ) میهاربإ هروس  ]1186

1186هراشا

301 ص : 1186همجرت ..... :

301 ص : 1186ریسفت ..... :
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302 ص : ات 18 ..... ] تایآ 13  (: 14  ) میهاربإ هروس  ]1187

1187هراشا

302 ص : 1187همجرت ..... :

303 ص : 1187ریسفت ..... :

305 ص : ات 21 ..... ] تایآ 19  (: 14  ) میهاربإ هروس  ]1189

1189هراشا

306 ص : 1189همجرت ..... :

306 ص : 1189ریسفت ..... :

307 ص : ات 23 ..... ] تایآ 22  (: 14  ) میهاربإ هروس  ]1190

1190هراشا

307 ص : 1190همجرت ..... :

308 ص : 1190ریسفت ..... :

309 ص : ات 30 ..... ] تایآ 24  (: 14  ) میهاربإ هروس  ]1191

1191هراشا

310 ص : 1191همجرت ..... :

310 ص : 1192ریسفت ..... :

314 ص : ات 34 ..... ] تایآ 31  (: 14  ) میهاربإ هروس  ]1194

1194هراشا

314 ص : 1194همجرت ..... :

315 ص : 1194ریسفت ..... :

316 ص : ات 41 ..... ] تایآ 35  (: 14  ) میهاربإ هروس  ]1195

1196هراشا

317 ص : 1196همجرت ..... :

318 ص : 1196ریسفت ..... :
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321 ص : ات 45 ..... ] تایآ 42  (: 14  ) میهاربإ هروس  ]1198

1198هراشا

321 ص : 1198همجرت ..... :

322 ص : 1199ریسفت ..... :

323 ص : ات 52 ..... ] تایآ 46  (: 14  ) میهاربإ هروس  ]1199

1199هراشا

324 ص : 1200همجرت ..... :

324 ص : 1200ریسفت ..... :

331 ص : رجح .....  1202هروس 

1202هراشا

331 ص : هروس ..... :] نیا  تئارق  تلیضف  ]1202

331 ص : ات 8 ..... ] تایآ 1  (: 15  ) رجحلا هروس  ]1202

1202هراشا

332 ص : 1202همجرت ..... :

332 ص : 1203ریسفت ..... :

334 ص : ات 18 ..... ] تایآ 9  (: 15  ) رجحلا هروس  ]1204

1204هراشا

335 ص : 1204همجرت ..... :

335 ص : 1205ریسفت ..... :

337 ص : ات 25 ..... ] تایآ 19  (: 15  ) رجحلا هروس  ]1206

1206هراشا

338 ص : 1206همجرت ..... :

338 ص : 1206ریسفت ..... :

340 ص : ات 40 ..... ] تایآ 26  (: 15  ) رجحلا هروس  ]1207
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1208هراشا

341 ص : 1208همجرت ..... :

342 ص : 1208ریسفت ..... :

344 ص : ات 50 ..... ] تایآ 41  (: 15  ) رجحلا هروس  ]1210

1210هراشا

344 ص : 1210همجرت ..... :

345 ص : 1210ریسفت ..... :

346 ص : ات 60 ..... ] تایآ 51  (: 15  ) رجحلا هروس  ]1211

1211هراشا

346 ص : 1211همجرت ..... :

347 ص : 1212ریسفت ..... :

349 ص : ات 77 ..... ] تایآ 61  (: 15  ) رجحلا هروس  ]1213

1213هراشا

350 ص : 1213همجرت ..... :

350 ص : 1214ریسفت ..... :

353 ص : ات 86 ..... ] تایآ 78  (: 15  ) رجحلا هروس  ]1215

1215هراشا

354 ص : 1216همجرت ..... :

354 ص : 1216ریسفت ..... :

356 ص : ات 96 ..... ] تایآ 87  (: 15  ) رجحلا هروس  ]1217

1217هراشا

356 ص : 1217همجرت ..... :

356 ص : 1218ریسفت ..... :

359 ص : ات 99 ..... ] تایآ 97  (: 15  ) رجحلا هروس  ]1219
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1219هراشا

359 ص : 1219همجرت ..... :

359 ص : 1219ریسفت ..... :

361 ص : لحن .....  1220هروس 

1220هراشا

361 ص : هروس ..... :] نیا  تئارق  تلیضف  ]1220

362 ص : ات 7 ..... ] تایآ 1  (: 16  ) لحنلا هروس  ]1220

1220هراشا

362 ص : 1221همجرت ..... :

363 ص : 1221ریسفت ..... :

366 ص : ات 13 ..... ] تایآ 8  (: 16  ) لحنلا هروس  ]1223

1223هراشا

366 ص : 1223همجرت ..... :

367 ص : 1223ریسفت ..... :

369 ص : ات 18 ..... ] تایآ 14  (: 16  ) لحنلا هروس  ]1225

1225هراشا

370 ص : 1225همجرت ..... :

370 ص : 1225ریسفت ..... :

372 ص : ات 23 ..... ] تایآ 19  (: 16  ) لحنلا هروس  ]1226

1226هراشا

372 ص : 1226همجرت ..... :

373 ص : 1227ریسفت ..... :

373 ص : ات 29 ..... ] تایآ 24  (: 16  ) لحنلا هروس  ]1227

1227هراشا
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374 ص : 1228همجرت ..... :

375 ص : 1228ریسفت ..... :

377 ص : ات 34 ..... ] تایآ 30  (: 16  ) لحنلا هروس  ]1229

1229هراشا

378 ص : 1230همجرت ..... :

378 ص : 1230ریسفت ..... :

379 ص : ات 37 ..... ] تایآ 35  (: 16  ) لحنلا هروس  ]1231

1231هراشا

380 ص : 1231همجرت ..... :

380 ص : 1231ریسفت ..... :

381 ص : ات 40 ..... ] تایآ 38  (: 16  ) لحنلا هروس  ]1232

1232هراشا

381 ص : 1232همجرت ..... :

382 ص : 1232ریسفت ..... :

383 ص : ات 44 ..... ] تایآ 41  (: 16  ) لحنلا هروس  ]1233

1233هراشا

383 ص : 1233همجرت ..... :

383 ص : 1233ریسفت ..... :

385 ص : ات 50 ..... ] تایآ 45  (: 16  ) لحنلا هروس  ]1234

1234هراشا

386 ص : 1235همجرت ..... :

386 ص : 1235ریسفت ..... :

389 ص : ات 55 ..... ] تایآ 51  (: 16  ) لحنلا هروس  ]1236

1236هراشا
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389 ص : 1236همجرت ..... :

389 ص : 1237ریسفت ..... :

391 ص : ات 60 ..... ] تایآ 56  (: 16  ) لحنلا هروس  ]1238

1238هراشا

391 ص : 1238همجرت ..... :

392 ص : 1238ریسفت ..... :

393 ص : ات 65 ..... ] تایآ 61  (: 16  ) لحنلا هروس  ]1239

1239هراشا

394 ص : 1239همجرت ..... :

394 ص : 1240ریسفت ..... :

396 ص : ات 70 ..... ] تایآ 66  (: 16  ) لحنلا هروس  ]1240

1241هراشا

396 ص : 1241همجرت ..... :

397 ص : 1241ریسفت ..... :

400 ص : ات 74 ..... ] تایآ 71  (: 16  ) لحنلا هروس  ]1243

1243هراشا

401 ص : 1243همجرت ..... :

401 ص : 1243ریسفت ..... :

403 ص : ات 77 ..... ] تایآ 75  (: 16  ) لحنلا هروس  ]1245

1245هراشا

404 ص : 1245همجرت ..... :

404 ص : 1245ریسفت ..... :

406 ص : ات 80 ..... ] تایآ 78  (: 16  ) لحنلا هروس  ]1246

1246هراشا
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406 ص : 1246همجرت ..... :

407 ص : 1247ریسفت ..... :

408 ص : ات 85 ..... ] تایآ 81  (: 16  ) لحنلا هروس  ]1247

1247هراشا

408 ص : 1247همجرت ..... :

409 ص : 1248ریسفت ..... :

410 ص : ات 90 ..... ] تایآ 86  (: 16  ) لحنلا هروس  ]1248

1249هراشا

411 ص : 1249همجرت ..... :

411 ص : 1249ریسفت ..... :

413 ص : ات 94 ..... ] تایآ 91  (: 16  ) لحنلا هروس  ]1250

1250هراشا

413 ص : 1250همجرت ..... :

414 ص : 1250ریسفت ..... :

416 ص : ات 100 ..... ] تایآ 95  (: 16  ) لحنلا هروس  ]1252

1252هراشا

417 ص : 1252همجرت ..... :

417 ص : 1252ریسفت ..... :

418 ص : ات 105 ..... ] تایآ 101  (: 16  ) لحنلا هروس  ]1253

1253هراشا

419 ص : 1253همجرت ..... :

419 ص : 1254ریسفت ..... :

421 ص : ات 110 ..... ] تایآ 106  (: 16  ) لحنلا هروس  ]1255

1255هراشا
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422 ص : 1255همجرت ..... :

422 ص : 1255ریسفت ..... :

424 ص : ات 115 ..... ] تایآ 111  (: 16  ) لحنلا هروس  ]1256

1256هراشا

424 ص : 1256همجرت ..... :

425 ص : 1257ریسفت ..... :

426 ص : ات 119 ..... ] تایآ 116  (: 16  ) لحنلا هروس  ]1257

1258هراشا

426 ص : 1258همجرت ..... :

427 ص : 1258ریسفت ..... :

428 ص : ات 124 ..... ] تایآ 120  (: 16  ) لحنلا هروس  ]1259

1259هراشا

428 ص : 1259همجرت ..... :

429 ص : 1259ریسفت ..... :

430 ص : ات 128 ..... ] تایآ 125  (: 16  ) لحنلا هروس  ]1260

1260هراشا

431 ص : 1260همجرت ..... :

431 ص : 1260ریسفت ..... :

435 ص : ءارسإ .....  1261هروس 

1261هراشا

435 ص : هروس ..... :] نیا  تئارق  تلیضف  ]1261

435 ص : ات 3 ..... ] تایآ 1  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]1262

1262هراشا

436 ص : 1262همجرت ..... :
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436 ص : 1262ریسفت ..... :

439 ص : ات 8 ..... ] تایآ 4  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]1264

1264هراشا

439 ص : 1264همجرت ..... :

440 ص : 1265ریسفت ..... :

442 ص : ات 12 ..... ] تایآ 9  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]1266

1266هراشا

442 ص : 1266همجرت ..... :

443 ص : 1266ریسفت ..... :

444 ص : ات 15 ..... ] تایآ 13  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]1267

1267هراشا

444 ص : 1267همجرت ..... :

445 ص : 1267ریسفت ..... :

446 ص : ات 22 ..... ] تایآ 16  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]1268

1268هراشا

446 ص : 1268همجرت ..... :

447 ص : 1269ریسفت ..... :

450 ص : ات 25 ..... ] تایآ 23  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]1270

1270هراشا

450 ص : 1270همجرت ..... :

450 ص : 1271ریسفت ..... :

453 ص : ات 30 ..... ] تایآ 26  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]1272

1272هراشا

454 ص : 1273همجرت ..... :
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454 ص : 1273ریسفت ..... :

456 ص : ات 35 ..... ] تایآ 31  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]1274

1274هراشا

456 ص : 1274همجرت ..... :

457 ص : 1274ریسفت ..... :

459 ص : ات 40 ..... ] تایآ 36  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]1275

1276هراشا

459 ص : 1276همجرت ..... :

459 ص : 1276ریسفت ..... :

461 ص : ات 44 ..... ] تایآ 41  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]1277

1277هراشا

461 ص : 1277همجرت ..... :

462 ص : 1277ریسفت ..... :

463 ص : ات 49 ..... ] تایآ 45  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]1278

1278هراشا

464 ص : 1279همجرت ..... :

464 ص : 1279ریسفت ..... :

465 ص : ات 55 ..... ] تایآ 50  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]1280

1280هراشا

466 ص : 1280همجرت ..... :

466 ص : 1280ریسفت ..... :

469 ص : ات 60 ..... ] تایآ 56  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]1282

1282هراشا

469 ص : 1282همجرت ..... :
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470 ص : 1282ریسفت ..... :

473 ص : ات 65 ..... ] تایآ 61  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]1284

1284هراشا

474 ص : 1284همجرت ..... :

474 ص : 1285ریسفت ..... :

476 ص : ات 69 ..... ] تایآ 66  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]1286

1286هراشا

477 ص : 1286همجرت ..... :

477 ص : 1286ریسفت ..... :

479 ص : ات 72 ..... ] تایآ 70  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]1287

1287هراشا

479 ص : 1287همجرت ..... :

479 ص : 1288ریسفت ..... :

481 ص : ات 77 ..... ] تایآ 73  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]1288

1288هراشا

481 ص : 1289همجرت ..... :

482 ص : 1289ریسفت ..... :

483 ص : ات 82 ..... ] تایآ 78  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]1290

1290هراشا

484 ص : 1290همجرت ..... :

484 ص : 1291ریسفت ..... :

487 ص : ات 87 ..... ] تایآ 83  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]1292

1292هراشا

487 ص : 1292همجرت ..... :
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488 ص : 1293ریسفت ..... :

489 ص : ات 93 ..... ] تایآ 88  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]1293

1293هراشا

490 ص : 1294همجرت ..... :

490 ص : 1294ریسفت ..... :

492 ص : ات 100 ..... ] تایآ 94  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]1295

1295هراشا

493 ص : 1295همجرت ..... :

493 ص : 1296ریسفت ..... :

496 ص : ات 105 ..... ] تایآ 101  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]1297

1297هراشا

496 ص : 1297همجرت ..... :

497 ص : 1298ریسفت ..... :

499 ص : ات 111 ..... ] تایآ 106  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]1299

1299هراشا

499 ص : 1299همجرت ..... :

500 ص : 1299ریسفت ..... :

503 ص : فهک .....  1300هروس 

1301هراشا

503 ص : هروس ..... :] نیا  تئارق  تلیضف  ]1301

503 ص : ات 5 ..... ] تایآ 1  (: 18  ) فهکلا هروس  ]1301

1301هراشا

504 ص : 1301همجرت ..... :

504 ص : 1302ریسفت ..... :
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506 ص : ات 8 ..... ] تایآ 6  (: 18  ) فهکلا هروس  ]1302

1302هراشا

506 ص : 1302همجرت ..... :

506 ص : 1303ریسفت ..... :

507 ص : ات 12 ..... ] تایآ 9  (: 18  ) فهکلا هروس  ]1303

1303هراشا

507 ص : 1303همجرت ..... :

507 ص : 1304ریسفت ..... :

509 ص : ات 16 ..... ] تایآ 13  (: 18  ) فهکلا هروس  ]1304

1304هراشا

509 ص : 1305همجرت ..... :

510 ص : 1305ریسفت ..... :

511 ص : ات 20 ..... ] تایآ 17  (: 18  ) فهکلا هروس  ]1306

1306هراشا

512 ص : 1306همجرت ..... :

512 ص : 1306ریسفت ..... :

514 ص : ات 24 ..... ] تایآ 21  (: 18  ) فهکلا هروس  ]1308

1308هراشا

515 ص : 1308همجرت ..... :

516 ص : 1308ریسفت ..... :

519 ص : ات 29 ..... ] تایآ 25  (: 18  ) فهکلا هروس  ]1310

1310هراشا

519 ص : 1310همجرت ..... :

520 ص : 1311ریسفت ..... :
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523 ص : ات 31 ..... ] تایآ 30  (: 18  ) فهکلا هروس  ]1312

1312هراشا

523 ص : 1313همجرت ..... :

523 ص : 1313ریسفت ..... :

524 ص : ات 36 ..... ] تایآ 32  (: 18  ) فهکلا هروس  ]1313

1313هراشا

524 ص : 1313همجرت ..... :

525 ص : 1314ریسفت ..... :

526 ص : ات 44 ..... ] تایآ 37  (: 18  ) فهکلا هروس  ]1314

1314هراشا

526 ص : 1315همجرت ..... :

527 ص : 1315ریسفت ..... :

530 ص : ات 49 ..... ] تایآ 45  (: 18  ) فهکلا هروس  ]1316

1316هراشا

530 ص : 1317همجرت ..... :

531 ص : 1317ریسفت ..... :

533 ص : ات 55 ..... ] تایآ 50  (: 18  ) فهکلا هروس  ]1318

1318هراشا

533 ص : 1318همجرت ..... :

534 ص : 1319ریسفت ..... :

536 ص : ات 59 ..... ] تایآ 56  (: 18  ) فهکلا هروس  ]1320

1320هراشا

536 ص : 1320همجرت ..... :

537 ص : 1321ریسفت ..... :
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538 ص : ات 64 ..... ] تایآ 60  (: 18  ) فهکلا هروس  ]1321

1321هراشا

539 ص : 1322همجرت ..... :

539 ص : 1322ریسفت ..... :

541 ص : ات 74 ..... ] تایآ 65  (: 18  ) فهکلا هروس  ]1323

1323هراشا

542 ص : 1323همجرت ..... :

543 ص : 1324ریسفت ..... :

مراهچ 1325دلج 

7 ص :  فهک ... ] هروس  همادا  ]1325

7 ص :  ات 82 ... ] تایآ 75  (: 18  ) فهکلا هروس  ]1325

1325هراشا

7 ص :  1325همجرت ... :

8 ص :  1326ریسفت ... :

12 ص :  ات 92 ... ] تایآ 83  (: 18  ) فهکلا هروس  ]1328

1328هراشا

12 ص :  1328همجرت ... :

13 ص :  1328ریسفت ..... :

15 ص :  ات 98 ..... ] تایآ 93  (: 18  ) فهکلا هروس  ]1330

1330هراشا

16 ص :  1330همجرت ..... :

16 ص :  1331ریسفت ..... :

19 ص :  ات 106 ..... ] تایآ 99  (: 18  ) فهکلا هروس  ]1332

1332هراشا
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19 ص :  1332همجرت ..... :

20 ص :  1332ریسفت ..... :

22 ص :  ات 110 ..... ] تایآ 107  (: 18  ) فهکلا هروس  ]1334

1334هراشا

22 ص :  1334همجرت ..... :

22 ص :  1334ریسفت ..... :

24 ص :  میرم .....  1335هروس 

1335هراشا

24 ص :  هروس ..... :] نیا  تئارق  تلیضف  ]1335

25 ص :  ات 9 ..... ] تایآ 1  (: 19  ) میرم هروس  ]1335

1335هراشا

25 ص :  1336همجرت ..... :

26 ص :  1336ریسفت ..... :

29 ص :  ات 15 ..... ] تایآ 10  (: 19  ) میرم هروس  ]1338

1338هراشا

29 ص :  1338همجرت ..... :

29 ص :  1338ریسفت ..... :

31 ص :  ات 24 ..... ] تایآ 16  (: 19  ) میرم هروس  ]1339

1339هراشا

31 ص :  1339همجرت ..... :

32 ص :  1340ریسفت ..... :

35 ص :  ات 33 ..... ] تایآ 25  (: 19  ) میرم هروس  ]1341

1341هراشا

36 ص :  1342همجرت ..... :
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36 ص :  1342ریسفت ..... :

38 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 34  (: 19  ) میرم هروس  ]1343

1343هراشا

39 ص :  1343همجرت ..... :

39 ص :  1344ریسفت ..... :

41 ص :  ات 50 ..... ] تایآ 41  (: 19  ) میرم هروس  ]1345

1345هراشا

42 ص :  1345همجرت ..... :

42 ص :  1346ریسفت ..... :

45 ص :  ات 58 ..... ] تایآ 51  (: 19  ) میرم هروس  ]1347

1347هراشا

45 ص :  1347همجرت ..... :

46 ص :  1348ریسفت ..... :

48 ص :  ات 65 ..... ] تایآ 59  (: 19  ) میرم هروس  ]1349

1349هراشا

48 ص :  1349همجرت ..... :

49 ص :  1349ریسفت ..... :

52 ص :  ات 74 ..... ] تایآ 66  (: 19  ) میرم هروس  ]1351

1351هراشا

52 ص :  1351همجرت ..... :

53 ص :  1352ریسفت ..... :

56 ص :  ات 80 ..... ] تایآ 75  (: 19  ) میرم هروس  ]1354

1354هراشا

57 ص :  1354همجرت ..... :
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57 ص :  1354ریسفت ..... :

59 ص :  ات 91 ..... ] تایآ 81  (: 19  ) میرم هروس  ]1355

1355هراشا

60 ص :  1356همجرت ..... :

60 ص :  1356ریسفت ..... :

64 ص :  ات 98 ..... ] تایآ 92  (: 19  ) میرم هروس  ]1358

1358هراشا

64 ص :  1358همجرت ..... :

65 ص :  1359ریسفت ..... :

67 ص :  هط .....  1360هروس 

1360هراشا

67 ص :  هروس ..... :] نیا  تئارق  تلیضف  ]1360

68 ص :  ات 8 ..... ] تایآ 1  (: 20  ) هط هروس  ]1360

1360هراشا

68 ص :  1360همجرت ..... :

69 ص :  1361ریسفت ..... :

71 ص :  ات 16 ..... ] تایآ 9  (: 20  ) هط هروس  ]1362

1362هراشا

71 ص :  1362همجرت ..... :

72 ص :  1363ریسفت ..... :

75 ص :  ات 36 ..... ] تایآ 17  (: 20  ) هط هروس  ]1364

1364هراشا

76 ص :  1365همجرت ..... :

76 ص :  1365ریسفت ..... :
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79 ص :  ات 48 ..... ] تایآ 37  (: 20  ) هط هروس  ]1367

1367هراشا

79 ص :  1367همجرت ..... :

80 ص :  1368ریسفت ..... :

84 ص :  ات 56 ..... ] تایآ 49  (: 20  ) هط هروس  ]1369

1369هراشا

84 ص :  1370همجرت ..... :

85 ص :  1370ریسفت ..... :

86 ص :  ات 66 ..... ] تایآ 57  (: 20  ) هط هروس  ]1371

1371هراشا

87 ص :  1371همجرت ..... :

88 ص :  1372ریسفت ..... :

91 ص :  ات 76 ..... ] تایآ 67  (: 20  ) هط هروس  ]1374

1374هراشا

91 ص :  1374همجرت ..... :

92 ص :  1375ریسفت ..... :

95 ص :  ات 86 ..... ] تایآ 77  (: 20  ) هط هروس  ]1376

1376هراشا

96 ص :  1376همجرت ..... :

96 ص :  1377ریسفت ..... :

99 ص :  ات 96 ..... ] تایآ 87  (: 20  ) هط هروس  ]1378

1378هراشا

100 ص :  1379همجرت ..... :

100 ص :  1379ریسفت ..... :
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103 ص :  ات 104 ..... ] تایآ 97  (: 20  ) هط هروس  ]1380

1380هراشا

103 ص :  1381همجرت ..... :

104 ص :  1381ریسفت ..... :

106 ص :  ات 114 ..... ] تایآ 105  (: 20  ) هط هروس  ]1382

1382هراشا

107 ص :  1383همجرت ..... :

108 ص :  1383ریسفت ..... :

110 ص :  ات 123 ..... ] تایآ 115  (: 20  ) هط هروس  ]1385

1385هراشا

111 ص :  1385همجرت ..... :

112 ص :  1386ریسفت ..... :

115 ص :  ات 130 ..... ] تایآ 124  (: 20  ) هط هروس  ]1387

1387هراشا

115 ص :  1388همجرت ..... :

116 ص :  1388ریسفت ..... :

119 ص :  ات 135 ..... ] تایآ 131  (: 20  ) هط هروس  ]1390

1390هراشا

120 ص :  1390همجرت ..... :

120 ص :  1390ریسفت ..... :

127 ص :  ءایبنا .....  1392هروس 

1392هراشا

127 ص :  هروس ..... ]: نیا  تئارق  تلیضف  ]1392

127 ص :  ات 5 ..... ] تایآ 1  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]1392
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1392هراشا

128 ص :  1393همجرت ..... :

128 ص :  1393ریسفت ..... :

131 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 6  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]1394

1394هراشا

131 ص :  1394همجرت ..... :

131 ص :  1395ریسفت ..... :

133 ص :  ات 20 ..... ] تایآ 11  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]1396

1396هراشا

133 ص :  1396همجرت ..... :

134 ص :  1396ریسفت ..... :

137 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 21  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]1398

1398هراشا

138 ص :  1399همجرت ..... :

139 ص :  1399ریسفت ..... :

143 ص :  ات 35 ..... ] تایآ 31  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]1402

1402هراشا

144 ص :  1402همجرت ..... :

144 ص :  1402ریسفت ..... :

146 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 36  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]1403

1403هراشا

146 ص :  1403همجرت ..... :

147 ص :  1404ریسفت ..... :

149 ص :  ات 45 ..... ] تایآ 41  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]1405
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1405هراشا

149 ص :  1405همجرت ..... :

150 ص :  1405ریسفت ..... :

151 ص :  ات 50 ..... ] تایآ 46  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]1406

1406هراشا

152 ص :  1406همجرت ..... :

152 ص :  1407ریسفت ..... :

154 ص :  ات 60 ..... ] تایآ 51  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]1407

1408هراشا

154 ص :  1408همجرت ..... :

155 ص :  1408ریسفت ..... :

157 ص :  ات 70 ..... ] تایآ 61  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]1409

1410هراشا

158 ص :  1410همجرت ..... :

158 ص :  1410ریسفت ..... :

161 ص :  ات 75 ..... ] تایآ 71  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]1411

1411هراشا

161 ص :  1412همجرت ..... :

161 ص :  1412ریسفت ..... :

163 ص :  ات 80 ..... ] تایآ 76  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]1413

1413هراشا

163 ص :  1413همجرت ..... :

164 ص :  1413ریسفت ..... :

166 ص :  ات 86 ..... ] تایآ 81  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]1415
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1415هراشا

166 ص :  1415همجرت ..... :

167 ص :  1415ریسفت ..... :

169 ص :  ات 90 ..... ] تایآ 87  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]1416

1416هراشا

169 ص :  1416همجرت ..... :

169 ص :  1417ریسفت ..... :

171 ص :  ات 97 ..... ] تایآ 91  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]1418

1418هراشا

172 ص :  1418همجرت ..... :

172 ص :  1418ریسفت ..... :

175 ص :  ات 105 ..... ] تایآ 98  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]1420

1420هراشا

176 ص :  1420همجرت ..... :

177 ص :  1421ریسفت ..... :

180 ص :  ات 112 ..... ] تایآ 106  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]1422

1423هراشا

180 ص :  1423همجرت ..... :

180 ص :  1423ریسفت ..... :

184 ص :  جح .....  1424هروس 

1425هراشا

184 ص :  هروس ..... :] نیا  تئارق  تلیضف  ]1425

184 ص :  ات 5 ..... ] تایآ 1  (: 22  ) جحلا هروس  ]1425

1425هراشا
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185 ص :  1425همجرت ..... :

186 ص :  1426ریسفت ..... :

190 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 6  (: 22  ) جحلا هروس  ]1428

1428هراشا

190 ص :  1428همجرت ..... :

191 ص :  1429ریسفت ..... :

191 ص :  ات 16 ..... ] تایآ 11  (: 22  ) جحلا هروس  ]1429

1429هراشا

192 ص :  1429همجرت ..... :

192 ص :  1430ریسفت ..... :

195 ص :  ات 18 ..... ] تایآ 17  (: 22  ) جحلا هروس  ]1431

1431هراشا

195 ص :  1431همجرت ..... :

196 ص :  1432ریسفت ..... :

197 ص :  ات 24 ..... ] تایآ 19  (: 22  ) جحلا هروس  ]1432

1432هراشا

197 ص :  1432همجرت ..... :

198 ص :  1433ریسفت ..... :

199 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 25  (: 22  ) جحلا هروس  ]1434

1434هراشا

200 ص :  1434همجرت ..... :

201 ص :  1434ریسفت ..... :

206 ص :  ات 35 ..... ] تایآ 31  (: 22  ) جحلا هروس  ]1437

1437هراشا
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206 ص :  1437همجرت ..... :

207 ص :  1438ریسفت ..... :

209 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 36  (: 22  ) جحلا هروس  ]1439

1439هراشا

209 ص :  1439همجرت ..... :

210 ص :  1439ریسفت ..... :

213 ص :  ات 45 ..... ] تایآ 41  (: 22  ) جحلا هروس  ]1441

1441هراشا

214 ص :  1441همجرت ..... :

214 ص :  1442ریسفت ..... :

216 ص :  ات 51 ..... ] تایآ 46  (: 22  ) جحلا هروس  ]1442

1443هراشا

216 ص :  1443همجرت ..... :

217 ص :  1443ریسفت ..... :

218 ص :  ات 55 ..... ] تایآ 52  (: 22  ) جحلا هروس  ]1444

1444هراشا

219 ص :  1444همجرت ..... :

219 ص :  1445ریسفت ..... :

222 ص :  ات 60 ..... ] تایآ 56  (: 22  ) جحلا هروس  ]1446

1446هراشا

223 ص :  1446همجرت ..... :

223 ص :  1447ریسفت ..... :

224 ص :  ات 65 ..... ] تایآ 61  (: 22  ) جحلا هروس  ]1447

1447هراشا
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225 ص :  1448همجرت ..... :

225 ص :  1448ریسفت ..... :

226 ص :  ات 72 ..... ] تایآ 66  (: 22  ) جحلا هروس  ]1448

1448هراشا

227 ص :  1449همجرت ..... :

228 ص :  1449ریسفت ..... :

229 ص :  ص ..... :  ات 78 ..... ] تایآ 73  (: 22  ) جحلا هروس  ]1450

1450هراشا

230 ص :  1451همجرت ..... :

231 ص :  1451ریسفت ..... :

237 ص :  نونمؤم .....  1453هروس 

1453هراشا

237 ص :  هروس ..... :] نیا  تئارق  تلیضف  ]1453

238 ص :  ات 11 ..... ] تایآ 1  (: 23  ) نونمؤملا هروس  ]1454

1454هراشا

238 ص :  1454همجرت ..... :

238 ص :  1454ریسفت ..... :

241 ص :  ات 20 ..... ] تایآ 12  (: 23  ) نونمؤملا هروس  ]1456

1456هراشا

242 ص :  1456همجرت ..... :

242 ص :  1457ریسفت ..... :

245 ص :  ات 25 ..... ] تایآ 21  (: 23  ) نونمؤملا هروس  ]1458

1458هراشا

245 ص :  1458همجرت ..... :
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246 ص :  1459ریسفت ..... :

247 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 26  (: 23  ) نونمؤملا هروس  ]1459

1459هراشا

247 ص :  1459همجرت ..... :

247 ص :  1460ریسفت ..... :

249 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 31  (: 23  ) نونمؤملا هروس  ]1461

1461هراشا

250 ص :  1461همجرت ..... :

250 ص :  1461ریسفت ..... :

252 ص :  ات 50 ..... ] تایآ 41  (: 23  ) نونمؤملا هروس  ]1462

1462هراشا

252 ص :  1463همجرت ..... :

253 ص :  1463ریسفت ..... :

256 ص :  ات 56 ..... ] تایآ 51  (: 23  ) نونمؤملا هروس  ]1465

1465هراشا

257 ص :  1465همجرت ..... :

257 ص :  1465ریسفت ..... :

259 ص :  ات 67 ..... ] تایآ 57  (: 23  ) نونمؤملا هروس  ]1466

1466هراشا

259 ص :  1466همجرت ..... :

260 ص :  1467ریسفت ..... :

262 ص :  ات 77 ..... ] تایآ 68  (: 23  ) نونمؤملا هروس  ]1469

1469هراشا

263 ص :  1469همجرت ..... :
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264 ص :  1469ریسفت ..... :

268 ص :  ات 90 ..... ] تایآ 78  (: 23  ) نونمؤملا هروس  ]1472

1472هراشا

269 ص :  1472همجرت ..... :

269 ص :  1473ریسفت ..... :

272 ص :  ات 100 ..... ] تایآ 91  (: 23  ) نونمؤملا هروس  ]1474

1474هراشا

272 ص :  1474همجرت ..... :

273 ص :  1475ریسفت ..... :

277 ص :  ات 110 ..... ] تایآ 101  (: 23  ) نونمؤملا هروس  ]1477

1477هراشا

277 ص :  1477همجرت ..... :

278 ص :  1478ریسفت ..... :

280 ص :  ات 118 ..... ] تایآ 111  (: 23  ) نونمؤملا هروس  ]1479

1479هراشا

281 ص :  1479همجرت ..... :

281 ص :  1480ریسفت ..... :

284 ص :  رون .....  1481هروس 

1481هراشا

284 ص :  هروس ..... :] نیا  تئارق  تلیضف  ]1481

284 ص :  ات 3 ..... ] تایآ 1  (: 24  ) رونلا هروس  ]1481

1481هراشا

285 ص :  1482همجرت ..... :

285 ص :  1482ریسفت ..... :
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288 ص :  ات 5 ..... ] تایآ 4  (: 24  ) رونلا هروس  ]1483

1483هراشا

288 ص :  1483همجرت ..... :

288 ص :  1484ریسفت ..... :

289 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 6  (: 24  ) رونلا هروس  ]1484

1484هراشا

290 ص :  1484همجرت ..... :

290 ص :  1485ریسفت ..... :

292 ص :  ات 20 ..... ] تایآ 11  (: 24  ) رونلا هروس  ]1486

1486هراشا

293 ص :  1486همجرت ..... :

294 ص :  1487ریسفت ..... :

297 ص :  ات 25 ..... ] تایآ 21  (: 24  ) رونلا هروس  ]1489

1489هراشا

298 ص :  1489همجرت ..... :

298 ص :  1489ریسفت ..... :

299 ص :  ات 29 ..... ] تایآ 26  (: 24  ) رونلا هروس  ]1490

1490هراشا

300 ص :  1490همجرت ..... :

300 ص :  1490ریسفت ..... :

303 ص :  ات 31 ..... ] تایآ 30  (: 24  ) رونلا هروس  ]1492

1492هراشا

304 ص :  1492همجرت ..... :

304 ص :  1492ریسفت ..... :
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308 ص :  ات 34 ..... ] تایآ 32  (: 24  ) رونلا هروس  ]1495

1495هراشا

308 ص :  1495همجرت ..... :

309 ص :  1495ریسفت ..... :

311 ص :  ات 38 ..... ] تایآ 35  (: 24  ) رونلا هروس  ]1497

1497هراشا

312 ص :  1497همجرت ..... :

312 ص :  1497ریسفت ..... :

318 ص :  ات 42 ..... ] تایآ 39  (: 24  ) رونلا هروس  ]1500

1500هراشا

319 ص :  1501همجرت ..... :

319 ص :  1501ریسفت ..... :

321 ص :  ات 46 ..... ] تایآ 43  (: 24  ) رونلا هروس  ]1502

1502هراشا

321 ص :  1502همجرت ..... :

322 ص :  1502ریسفت ..... :

324 ص :  ات 52 ..... ] تایآ 47  (: 24  ) رونلا هروس  ]1504

1504هراشا

324 ص :  1504همجرت ..... :

325 ص :  1504ریسفت ..... :

326 ص :  ات 55 ..... ] تایآ 53  (: 24  ) رونلا هروس  ]1505

1505هراشا

327 ص :  1506همجرت ..... :

327 ص :  1506ریسفت ..... :
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330 ص :  ات 60 ..... ] تایآ 56  (: 24  ) رونلا هروس  ]1507

1507هراشا

331 ص :  1508همجرت ..... :

332 ص :  1508ریسفت ..... :

334 ص :  ات 62 ..... ] تایآ 61  (: 24  ) رونلا هروس  ]1509

1510هراشا

335 ص :  1510همجرت ..... :

335 ص :  1510ریسفت ..... :

338 ص :  ات 64 ..... ] تایآ 63  (: 24  ) رونلا هروس  ]1512

1512هراشا

339 ص :  1512همجرت ..... :

339 ص :  1512ریسفت ..... :

342 ص :  ناقرف .....  1514هروس 

1514هراشا

342 ص :  هروس ..... :] نیا  تئارق  تلیضف  ]1514

342 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 1  (: 25  ) ناقرفلا هروس  ]1514

1514هراشا

343 ص :  1515همجرت ..... :

344 ص :  1515ریسفت ..... :

347 ص :  ات 20 ..... ] تایآ 11  (: 25  ) ناقرفلا هروس  ]1517

1517هراشا

348 ص :  1518همجرت ..... :

349 ص :  1518ریسفت ..... :

357 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 21  (: 25  ) ناقرفلا هروس  ]1521
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1521هراشا

357 ص :  1521همجرت ..... :

358 ص :  1522ریسفت ..... :

363 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 31  (: 25  ) ناقرفلا هروس  ]1524

1524هراشا

364 ص :  1524همجرت ..... :

364 ص :  1525ریسفت ..... :

368 ص :  ات 50 ..... ] تایآ 41  (: 25  ) ناقرفلا هروس  ]1527

1527هراشا

369 ص :  1527همجرت ..... :

369 ص :  1528ریسفت ..... :

374 ص :  ات 60 ..... ] تایآ 51  (: 25  ) ناقرفلا هروس  ]1530

1530هراشا

375 ص :  1531همجرت ..... :

375 ص :  1531ریسفت ..... :

379 ص :  ات 70 ..... ] تایآ 61  (: 25  ) ناقرفلا هروس  ]1533

1533هراشا

380 ص :  1534همجرت ..... :

381 ص :  1534ریسفت ..... :

384 ص :  ات 77 ..... ] تایآ 71  (: 25  ) ناقرفلا هروس  ]1536

1536هراشا

385 ص :  1536همجرت ..... :

385 ص :  1537ریسفت ...... :

390 ص :  ءارعش .....  1539هروس 
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1539هراشا

390 ص :  هروس ..... :] نیا  تئارق  تلیضف  ]1539

391 ص :  ات 9 ..... ] تایآ 1  (: 26  ) ءارعشلا هروس  ]1540

1540هراشا

391 ص :  1540همجرت ..... :

392 ص :  1541ریسفت ..... :

394 ص :  ات 22 ..... ] تایآ 10  (: 26  ) ءارعشلا هروس  ]1542

1542هراشا

394 ص :  1542همجرت ..... :

395 ص :  1543ریسفت ..... :

399 ص :  ات 42 ..... ] تایآ 23  (: 26  ) ءارعشلا هروس  ]1545

1545هراشا

400 ص :  1545همجرت ..... :

401 ص :  1546ریسفت ..... :

404 ص :  ات 68 ..... ] تایآ 43  (: 26  ) ءارعشلا هروس  ]1548

1548هراشا

405 ص :  1548همجرت ..... :

406 ص :  1549ریسفت ..... :

409 ص :  ات 104 ..... ] تایآ 69  (: 26  ) ءارعشلا هروس  ]1551

1551هراشا

410 ص :  1551همجرت ..... :

411 ص :  1553ریسفت ..... :

416 ص :  ات 122 ..... ] تایآ 105  (: 26  ) ءارعشلا هروس  ]1555

1555هراشا
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417 ص :  1556همجرت ..... :

418 ص :  1557ریسفت ..... :

420 ص :  ات 140 ..... ] تایآ 123  (: 26  ) ءارعشلا هروس  ]1558

1558هراشا

421 ص :  1558همجرت ..... :

421 ص :  1559ریسفت ..... :

423 ص :  ات 159 ..... ] تایآ 141  (: 26  ) ءارعشلا هروس  ]1560

1560هراشا

424 ص :  1560همجرت ..... :

425 ص :  1561ریسفت ..... :

426 ص :  ات 175 ..... ] تایآ 160  (: 26  ) ءارعشلا هروس  ]1562

1562هراشا

427 ص :  1562همجرت ..... :

427 ص :  1563ریسفت ..... :

429 ص :  ات 191 ..... ] تایآ 176  (: 26  ) ءارعشلا هروس  ]1564

1564هراشا

430 ص :  1564همجرت ..... :

430 ص :  1565ریسفت ..... :

432 ص :  ات 212 ..... ] تایآ 192  (: 26  ) ءارعشلا هروس  ]1566

1566هراشا

433 ص :  1566همجرت ..... :

434 ص :  1567ریسفت ..... :

437 ص :  ات 227 ..... ] تایآ 213  (: 26  ) ءارعشلا هروس  ]1569

1569هراشا
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438 ص :  1569همجرت ..... :

438 ص :  1570ریسفت ..... :

443 ص :  لمن .....  1572هروس 

1572هراشا

443 ص :  هروس ..... :] نیا  تئارق  تلیضف  ]1572

443 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 1  (: 27  ) لمنلا هروس  ]1572

1572هراشا

444 ص :  1572همجرت ..... :

445 ص :  1573ریسفت ..... :

449 ص :  ات 14 ..... ] تایآ 11  (: 27  ) لمنلا هروس  ]1575

1575هراشا

449 ص :  1575همجرت ..... :

450 ص :  1576ریسفت ..... :

452 ص :  ات 19 ..... ] تایآ 15  (: 27  ) لمنلا هروس  ]1577

1577هراشا

452 ص :  1577همجرت ..... :

453 ص :  1577ریسفت ..... :

456 ص :  ات 26 ..... ] تایآ 20  (: 27  ) لمنلا هروس  ]1580

1580هراشا

457 ص :  1580همجرت ..... :

457 ص :  1580ریسفت ..... :

461 ص :  ات 37 ..... ] تایآ 27  (: 27  ) لمنلا هروس  ]1582

1582هراشا

461 ص :  1582همجرت ..... :
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462 ص :  1583ریسفت ..... :

466 ص :  ات 44 ..... ] تایآ 38  (: 27  ) لمنلا هروس  ]1585

1585هراشا

466 ص :  1585همجرت ..... :

467 ص :  1586ریسفت ..... :

470 ص :  ات 53 ..... ] تایآ 45  (: 27  ) لمنلا هروس  ]1587

1587هراشا

471 ص :  1588همجرت ..... :

472 ص :  1588ریسفت ..... :

474 ص :  ات 55 ..... ] تایآ 54  (: 27  ) لمنلا هروس  ]1590

1590هراشا

474 ص :  1590همجرت ..... :

475 ص :  1590ریسفت ..... :

479 ص :  ات 58 ..... ] تایآ 56  (: 27  ) لمنلا هروس  ]1590

1591هراشا

479 ص :  1591همجرت ..... :

479 ص :  1591ریسفت ..... :

480 ص :  ات 65 ..... ] تایآ 59  (: 27  ) لمنلا هروس  ]1591

1591هراشا

480 ص :  1591همجرت ..... :

482 ص :  1592ریسفت ..... :

485 ص :  ات 75 ..... ] تایآ 66  (: 27  ) لمنلا هروس  ]1594

1594هراشا

486 ص :  1594همجرت ..... :
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487 ص :  1595ریسفت ..... :

490 ص :  ات 85 ..... ] تایآ 76  (: 27  ) لمنلا هروس  ]1597

1597هراشا

490 ص :  1597همجرت ..... :

491 ص :  1597ریسفت ..... :

497 ص :  ات 93 ..... ] تایآ 86  (: 27  ) لمنلا هروس  ]1601

1601هراشا

497 ص :  1601همجرت ..... :

498 ص :  1602ریسفت ..... :

503 ص :  صصق .....  1604هروس 

1604هراشا

503 ص :  هروس ..... :] نیا  تئارق  تلیضف  ]1604

503 ص :  ات 6 ..... ] تایآ 1  (: 28  ) صصقلا هروس  ]1604

1604هراشا

504 ص :  1604همجرت ..... :

504 ص :  1605ریسفت ..... :

506 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 7  (: 28  ) صصقلا هروس  ]1606

1606هراشا

507 ص :  1606همجرت ..... :

507 ص :  1606ریسفت ..... :

510 ص :  ات 16 ..... ] تایآ 11  (: 28  ) صصقلا هروس  ]1608

1608هراشا

510 ص :  1608همجرت ..... :

511 ص :  1609ریسفت ..... :
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514 ص :  ات 21 ..... ] تایآ 17  (: 28  ) صصقلا هروس  ]1610

1610هراشا

514 ص :  1610همجرت ..... :

515 ص :  1611ریسفت ..... :

516 ص :  ات 28 ..... ] تایآ 22  (: 28  ) صصقلا هروس  ]1612

1612هراشا

517 ص :  1612همجرت ..... :

518 ص :  1613ریسفت ..... :

522 ص :  ات 35 ..... ] تایآ 29  (: 28  ) صصقلا هروس  ]1615

1615هراشا

523 ص :  1615همجرت ..... :

524 ص :  1616ریسفت ..... :

527 ص :  ات 42 ..... ] تایآ 36  (: 28  ) صصقلا هروس  ]1617

1617هراشا

527 ص :  1618همجرت ..... :

528 ص :  1618ریسفت ..... :

530 ص :  ات 50 ..... ] تایآ 43  (: 28  ) صصقلا هروس  ]1619

1619هراشا

531 ص :  1620همجرت ..... :

532 ص :  1620ریسفت ..... :

536 ص :  ات 58 ..... ] تایآ 51  (: 28  ) صصقلا هروس  ]1622

1622هراشا

536 ص :  1623همجرت ..... :

537 ص :  1623ریسفت ..... :
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541 ص :  ات 66 ..... ] تایآ 59  (: 28  ) صصقلا هروس  ]1625

1625هراشا

542 ص :  1625همجرت ..... :

542 ص :  1626ریسفت ..... :

545 ص :  ات 75 ..... ] تایآ 67  (: 28  ) صصقلا هروس  ]1627

1627هراشا

546 ص :  1628همجرت ..... :

547 ص :  1628ریسفت ..... :

549 ص :  ات 82 ..... ] تایآ 76  (: 28  ) صصقلا هروس  ]1629

1629هراشا

550 ص :  1630همجرت ..... :

551 ص :  1630ریسفت ..... :

554 ص :  ات 88 ..... ] تایآ 83  (: 28  ) صصقلا هروس  ]1632

1632هراشا

554 ص :  1632همجرت ..... :

555 ص :  1633ریسفت ..... :

558 ص :  توبکنع .....  1634هروس 

1634هراشا

558 ص :  هروس ..... :] نیا  تئارق  تلیضف  ]1634

559 ص :  ات 7 ..... ] تایآ 1  (: 29  ) توبکنعلا هروس  ]1635

1635هراشا

559 ص :  1635همجرت ..... :

560 ص :  1635ریسفت ..... :

563 ص :  ات 13 ..... ] تایآ 8  (: 29  ) توبکنعلا هروس  ]1637
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1637هراشا

564 ص :  1638همجرت ..... :

564 ص :  1638ریسفت ..... :

566 ص :  ات 19 ..... ] تایآ 14  (: 29  ) توبکنعلا هروس  ]1639

1639هراشا

567 ص :  1639همجرت ..... :

567 ص :  1640ریسفت ..... :

569 ص :  ات 25 ..... ] تایآ 20  (: 29  ) توبکنعلا هروس  ]1641

1641هراشا

570 ص :  1641همجرت ..... :

570 ص :  1641ریسفت ..... :

572 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 26  (: 29  ) توبکنعلا هروس  ]1642

1642هراشا

573 ص :  1643همجرت ..... :

573 ص :  1643ریسفت ..... :

575 ص :  ات 38 ..... ] تایآ 31  (: 29  ) توبکنعلا هروس  ]1644

1644هراشا

576 ص :  1644همجرت ..... :

577 ص :  1645ریسفت ..... :

578 ص :  ات 44 ..... ] تایآ 39  (: 29  ) توبکنعلا هروس  ]1646

1646هراشا

579 ص :  1646همجرت ..... :

579 ص :  1646ریسفت ..... :

581 ص :  هیآ 45 ..... ] (: 29  ) توبکنعلا هروس  ]1647
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1647هراشا

581 ص :  1648همجرت ..... :

581 ص :  1648ریسفت ..... :

مجنپ 1648دلج 

7 ص :  توبکنع ..... ] هروس  همادا  ]1648

7 ص :  ات 49 ..... ] تایآ 46  (: 29  ) توبکنعلا هروس  ]1648

1648هراشا

7 ص :  1648همجرت ..... :

8 ص :  1649ریسفت ..... :

10 ص :  ات 55 ..... ] تایآ 50  (: 29  ) توبکنعلا هروس  ]1650

1650هراشا

10 ص :  1650همجرت ..... :

11 ص :  1650ریسفت ..... :

13 ص :  ات 62 ..... ] تایآ 56  (: 29  ) توبکنعلا هروس  ]1652

1652هراشا

13 ص :  1652همجرت ..... :

14 ص :  1652ریسفت ..... :

16 ص :  ات 69 ..... ] تایآ 63  (: 29  ) توبکنعلا هروس  ]1654

1654هراشا

17 ص :  1654همجرت ..... :

17 ص :  1654ریسفت ..... :

21 ص :  مور .....  1656هروس 

1656هراشا

21 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]1656
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21 ص :  ات 8 ..... ] تایآ 1  (: 30  ) مورلا هروس  ]1656

1656هراشا

22 ص :  1657همجرت ..... :

22 ص :  1657ریسفت ..... :

25 ص :  ات 16 ..... ] تایآ 9  (: 30  ) مورلا هروس  ]1659

1659هراشا

26 ص :  1659همجرت ..... :

27 ص :  1659ریسفت ..... :

29 ص :  ات 25 ..... ] تایآ 17  (: 30  ) مورلا هروس  ]1660

1660هراشا

29 ص :  1661همجرت ..... :

30 ص :  1661ریسفت ..... :

34 ص :  ات 29 ..... ] تایآ 26  (: 30  ) مورلا هروس  ]1663

1663هراشا

34 ص :  1663همجرت ..... :

35 ص :  1664ریسفت ..... :

37 ص :  ات 37 ..... ] تایآ 30  (: 30  ) مورلا هروس  ]1665

1665هراشا

37 ص :  1665همجرت ..... :

38 ص :  1665ریسفت ..... :

41 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 38  (: 30  ) مورلا هروس  ]1667

1667هراشا

42 ص :  1667همجرت ..... :

42 ص :  1668ریسفت ..... :
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44 ص :  ات 45 ..... ] تایآ 41  (: 30  ) مورلا هروس  ]1669

1669هراشا

44 ص :  1669همجرت ..... :

45 ص :  1669ریسفت ..... :

47 ص :  ات 53 ..... ] تایآ 46  (: 30  ) مورلا هروس  ]1670

1671هراشا

48 ص :  1671همجرت ..... :

48 ص :  1671ریسفت ..... :

51 ص :  ات 60 ..... ] تایآ 54  (: 30  ) مورلا هروس  ]1673

1673هراشا

51 ص :  1673همجرت ..... :

52 ص :  1673ریسفت ..... :

55 ص :  نامقل .....  1675هروس 

1675هراشا

55 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]1675

56 ص :  ات 11 ..... ] تایآ 1  (: 31  ) نامقل هروس  ]1675

1675هراشا

56 ص :  1675همجرت ..... :

57 ص :  1676ریسفت ..... :

60 ص :  ات 19 ..... ] تایآ 12  (: 31  ) نامقل هروس  ]1678

1678هراشا

61 ص :  1678همجرت ..... :

62 ص :  1679ریسفت ..... :

66 ص :  ات 28 ..... ] تایآ 20  (: 31  ) نامقل هروس  ]1681
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1681هراشا

67 ص :  1681همجرت ..... :

68 ص :  1682ریسفت ..... :

71 ص :  ات 34 ..... ] تایآ 29  (: 31  ) نامقل هروس  ]1683

1683هراشا

71 ص :  1684همجرت ..... :

72 ص :  1684ریسفت ..... :

75 ص :  هدجس .....  1685هروس 

1685هراشا

75 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]1685

75 ص :  ات 5 ..... ] تایآ 1  (: 32  ) هدجسلا هروس  ]1686

1686هراشا

76 ص :  1686همجرت ..... :

76 ص :  1686ریسفت ..... :

78 ص :  ات 12 ..... ] تایآ 6  (: 32  ) هدجسلا هروس  ]1687

1687هراشا

79 ص :  1688همجرت ..... :

79 ص :  1688ریسفت ..... :

82 ص :  ات 21 ..... ] تایآ 13  (: 32  ) هدجسلا هروس  ]1690

1690هراشا

83 ص :  1690همجرت ..... :

84 ص :  1691ریسفت ..... :

87 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 22  (: 32  ) هدجسلا هروس  ]1692

1692هراشا
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88 ص :  1693همجرت ..... :

88 ص :  1693ریسفت ..... :

92 ص :  بازحا .....  1695هروس 

1695هراشا

92 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]1695

92 ص :  ات 5 ..... ] تایآ 1  (: 33  ) بازحألا هروس  ]1695

1695هراشا

93 ص :  1696همجرت ..... :

93 ص :  1696ریسفت ..... :

97 ص :  ات 11 ..... ] تایآ 6  (: 33  ) بازحألا هروس  ]1698

1698هراشا

98 ص :  1698همجرت ..... :

98 ص :  1699ریسفت ..... :

104 ص :  ات 20 ..... ] تایآ 12  (: 33  ) بازحألا هروس  ]1702

1702هراشا

105 ص :  1702همجرت ..... :

106 ص :  1703ریسفت ..... :

110 ص :  ات 25 ..... ] تایآ 21  (: 33  ) بازحألا هروس  ]1705

1705هراشا

110 ص :  1705همجرت ..... :

111 ص :  1706ریسفت ..... :

113 ص :  ات 27 ..... ] تایآ 26  (: 33  ) بازحألا هروس  ]1707

1707هراشا

113 ص :  1707همجرت ..... :
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114 ص :  1707ریسفت ..... :

115 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 28  (: 33  ) بازحألا هروس  ]1708

1708هراشا

115 ص :  1708همجرت ..... :

115 ص :  1708ریسفت ..... :

121 ص :  ات 34 ..... ] تایآ 31  (: 33  ) بازحألا هروس  ]1709

1710هراشا

121 ص :  1710همجرت ..... :

122 ص :  1710ریسفت ..... :

124 ص :  ات 37 ..... ] تایآ 35  (: 33  ) بازحألا هروس  ]1711

1711هراشا

124 ص :  1711همجرت ..... :

125 ص :  1712ریسفت ..... :

131 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 38  (: 33  ) بازحألا هروس  ]1715

1715هراشا

132 ص :  1716همجرت ..... :

132 ص :  1716ریسفت ..... :

134 ص :  ات 48 ..... ] تایآ 41  (: 33  ) بازحألا هروس  ]1717

1717هراشا

134 ص :  1717همجرت ..... :

135 ص :  1717ریسفت ..... :

138 ص :  ات 50 ..... ] تایآ 49  (: 33  ) بازحألا هروس  ]1719

1719هراشا

139 ص :  1720همجرت ..... :
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139 ص :  1720ریسفت ..... :

141 ص :  ات 54 ..... ] تایآ 51  (: 33  ) بازحألا هروس  ]1721

1721هراشا

142 ص :  1721همجرت ..... :

143 ص :  1722ریسفت ..... :

148 ص :  ات 58 ..... ] تایآ 55  (: 33  ) بازحألا هروس  ]1725

1725هراشا

148 ص :  1725همجرت ..... :

149 ص :  1725ریسفت ..... :

151 ص :  ات 62 ..... ] تایآ 59  (: 33  ) بازحألا هروس  ]1726

1726هراشا

151 ص :  1727همجرت ..... :

152 ص :  1727ریسفت ..... :

154 ص :  ات 69 ..... ] تایآ 63  (: 33  ) بازحألا هروس  ]1728

1728هراشا

154 ص :  1728همجرت ..... :

155 ص :  1729ریسفت ..... :

157 ص :  ات 73 ..... ] تایآ 70  (: 33  ) بازحألا هروس  ]1730

1730هراشا

157 ص :  1730همجرت ..... :

158 ص :  1730ریسفت ..... :

160 ص :  أبس .....  1731هروس 

1731هراشا

160 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]1731
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160 ص :  ات 5 ..... ] تایآ 1  (: 34  ) إبس هروس  ]1732

1732هراشا

161 ص :  1732همجرت ..... :

162 ص :  1732ریسفت ..... :

164 ص :  ات 9 ..... ] تایآ 6  (: 34  ) إبس هروس  ]1734

1734هراشا

164 ص :  1734همجرت ..... :

165 ص :  1734ریسفت ..... :

167 ص :  ات 14 ..... ] تایآ 10  (: 34  ) إبس هروس  ]1735

1735هراشا

167 ص :  1736همجرت ..... :

168 ص :  1736ریسفت ..... :

172 ص :  ات 20 ..... ] تایآ 15  (: 34  ) إبس هروس  ]1738

1738هراشا

172 ص :  1738همجرت ..... :

173 ص :  1739ریسفت ..... :

177 ص :  ات 25 ..... ] تایآ 21  (: 34  ) إبس هروس  ]1741

1741هراشا

178 ص :  1741همجرت ..... :

178 ص :  1742ریسفت ..... :

182 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 26  (: 34  ) إبس هروس  ]1743

1743هراشا

182 ص :  1743همجرت ..... :

183 ص :  1744ریسفت ..... :
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184 ص :  ات 35 ..... ] تایآ 31  (: 34  ) إبس هروس  ]1745

1745هراشا

185 ص :  1745همجرت ..... :

185 ص :  1745ریسفت ..... :

187 ص :  ات 42 ..... ] تایآ 36  (: 34  ) إبس هروس  ]1746

1746هراشا

188 ص :  1747همجرت ..... :

188 ص :  1747ریسفت ..... :

191 ص :  ات 48 ..... ] تایآ 43  (: 34  ) إبس هروس  ]1748

1748هراشا

191 ص :  1749همجرت ..... :

192 ص :  1749ریسفت ..... :

196 ص :  ات 54 ..... ] تایآ 49  (: 34  ) إبس هروس  ]1751

1751هراشا

196 ص :  1751همجرت ..... :

197 ص :  1752ریسفت ..... :

200 ص :  رطاف ..... )  ) ای هکئالم  1753هروس 

1753هراشا

200 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]1754

200 ص :  ات 5 ..... ] تایآ 1  (: 35  ) رطاف هروس  ]1754

1754هراشا

201 ص :  1754همجرت ..... :

201 ص :  1754ریسفت ..... :

204 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 6  (: 35  ) رطاف هروس  ]1756
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1756هراشا

205 ص :  1756همجرت ..... :

206 ص :  1757ریسفت ..... :

209 ص :  ات 17 ..... ] تایآ 11  (: 35  ) رطاف هروس  ]1759

1759هراشا

210 ص :  1759همجرت ..... :

211 ص :  1760ریسفت ..... :

214 ص :  ات 26 ..... ] تایآ 18  (: 35  ) رطاف هروس  ]1761

1761هراشا

214 ص :  1761همجرت ..... :

215 ص :  1762ریسفت ..... :

217 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 27  (: 35  ) رطاف هروس  ]1763

1763هراشا

217 ص :  1763همجرت ..... :

217 ص :  1763ریسفت ..... :

220 ص :  ات 35 ..... ] تایآ 31  (: 35  ) رطاف هروس  ]1765

1765هراشا

220 ص :  1765همجرت ..... :

221 ص :  1765ریسفت ..... :

223 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 36  (: 35  ) رطاف هروس  ]1767

1767هراشا

223 ص :  1767همجرت ..... :

224 ص :  1767ریسفت ..... :

226 ص :  ات 45 ..... ] تایآ 41  (: 35  ) رطاف هروس  ]1768
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1768هراشا

227 ص :  1769همجرت ..... :

227 ص :  1769ریسفت ..... :

231 ص :  سی .....  1771هروس 

1771هراشا

231 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]1771

232 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 1  (: 36  ) سی هروس  ]1771

1771هراشا

232 ص :  1772همجرت ..... :

233 ص :  1772ریسفت ..... :

235 ص :  ات 21 ..... ] تایآ 11  (: 36  ) سی هروس  ]1773

1774هراشا

236 ص :  1774همجرت ..... :

237 ص :  1775ریسفت ..... :

241 ص :  ات 27 ..... ] تایآ 22  (: 36  ) سی هروس  ]1777

1777هراشا

241 ص :  1777همجرت ..... :

241 ص :  1777ریسفت ..... :

247 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 28  (: 36  ) سی هروس  ]1778

1778هراشا

247 ص :  1778همجرت ..... :

247 ص :  1779ریسفت ..... :

249 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 31  (: 36  ) سی هروس  ]1779

1779هراشا
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249 ص :  1780همجرت ..... :

250 ص :  1780ریسفت ..... :

255 ص :  ات 50 ..... ] تایآ 41  (: 36  ) سی هروس  ]1783

1783هراشا

255 ص :  1783همجرت ..... :

256 ص :  1784ریسفت ..... :

257 ص :  ات 61 ..... ] تایآ 51  (: 36  ) سی هروس  ]1784

1784هراشا

258 ص :  1785همجرت ..... :

258 ص :  1785ریسفت ..... :

262 ص :  ات 70 ..... ] تایآ 62  (: 36  ) سی هروس  ]1787

1787هراشا

262 ص :  1787همجرت ..... :

263 ص :  1788ریسفت ..... :

266 ص :  ات 76 ..... ] تایآ 71  (: 36  ) سی هروس  ]1789

1789هراشا

266 ص :  1789همجرت ..... :

266 ص :  1790ریسفت ..... :

267 ص :  ات 83 ..... ] تایآ 77  (: 36  ) سی هروس  ]1790

1790هراشا

268 ص :  1790همجرت ..... :

268 ص :  1791ریسفت ..... :

268 ص :  لوزن ..... ] نأش  ]1791

272 ص :  تاّفاص .....  1792هروس 
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1792هراشا

272 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]1792

273 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 1  (: 37  ) تافاصلا هروس  ]1793

1793هراشا

273 ص :  1793همجرت ..... :

274 ص :  1794ریسفت ..... :

277 ص :  ات 26 ..... ] تایآ 11  (: 37  ) تافاصلا هروس  ]1796

1796هراشا

278 ص :  1796همجرت ..... :

279 ص :  1797ریسفت ..... :

282 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 27  (: 37  ) تافاصلا هروس  ]1798

1798هراشا

282 ص :  1798همجرت ..... :

283 ص :  1799ریسفت ..... :

284 ص :  ات 61 ..... ] تایآ 41  (: 37  ) تافاصلا هروس  ]1800

1800هراشا

285 ص :  1800همجرت ..... :

286 ص :  1801ریسفت ..... :

290 ص :  ات 74 ..... ] تایآ 62  (: 37  ) تافاصلا هروس  ]1803

1803هراشا

290 ص :  1803همجرت ..... :

290 ص :  1804ریسفت ..... :

292 ص :  ات 96 ..... ] تایآ 75  (: 37  ) تافاصلا هروس  ]1805

1805هراشا
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293 ص :  1805همجرت ..... :

294 ص :  1806ریسفت ..... :

297 ص :  ات 113 ..... ] تایآ 97  (: 37  ) تافاصلا هروس  ]1808

1808هراشا

298 ص :  1808همجرت ..... :

299 ص :  1809ریسفت ..... :

302 ص :  ات 122 ..... ] تایآ 114  (: 37  ) تافاصلا هروس  ]1811

1811هراشا

303 ص :  1811همجرت ..... :

303 ص :  1811ریسفت ..... :

303 ص :  ات 132 ..... ] تایآ 123  (: 37  ) تافاصلا هروس  ]1811

1811هراشا

304 ص :  1812همجرت ..... :

304 ص :  1812ریسفت ..... :

305 ص :  ات 148 ..... ] تایآ 133  (: 37  ) تافاصلا هروس  ]1813

1813هراشا

305 ص :  1813همجرت ..... :

306 ص :  1813ریسفت ..... :

308 ص :  ات 160 ..... ] تایآ 149  (: 37  ) تافاصلا هروس  ]1815

1815هراشا

308 ص :  1815همجرت ..... :

309 ص :  1815ریسفت ..... :

311 ص :  ات 182 ..... ] تایآ 161  (: 37  ) تافاصلا هروس  ]1816

1816هراشا
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311 ص :  1817همجرت ..... :

312 ص :  1818ریسفت ..... :

316 ص :  ص ..... »  » 1819هروس

1819هراشا

316 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]1820

317 ص :  ات 8 ..... ] تایآ 1  (: 38  ) هروس ص ]1820

1820هراشا

317 ص :  1820همجرت ..... :

318 ص :  1821ریسفت ..... :

321 ص :  ات 16 ..... ] تایآ 9  (: 38  ) هروس ص ]1823

1823هراشا

322 ص :  1823همجرت ..... :

322 ص :  1823ریسفت ..... :

325 ص :  ات 25 ..... ] تایآ 17  (: 38  ) هروس ص ]1825

1825هراشا

326 ص :  1825همجرت ..... :

326 ص :  1825ریسفت ..... :

331 ص :  ات 29 ..... ] تایآ 26  (: 38  ) هروس ص ]1828

1828هراشا

332 ص :  1828همجرت ..... :

332 ص :  1829ریسفت ..... :

334 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 30  (: 38  ) هروس ص ]1829

1829هراشا

334 ص :  1830همجرت ..... :
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335 ص :  1830ریسفت ..... :

339 ص :  ات 44 ..... ] تایآ 41  (: 38  ) هروس ص ]1833

1833هراشا

340 ص :  1833همجرت ..... :

340 ص :  1833ریسفت ..... :

341 ص :  ات 54 ..... ] تایآ 45  (: 38  ) هروس ص ]1834

1834هراشا

342 ص :  1834همجرت ..... :

342 ص :  1834ریسفت ..... :

345 ص :  ات 66 ..... ] تایآ 55  (: 38  ) هروس ص ]1836

1836هراشا

345 ص :  1836همجرت ..... :

346 ص :  1837ریسفت ..... :

350 ص :  ات 88 ..... ] تایآ 67  (: 38  ) هروس ص ]1839

1839هراشا

350 ص :  1839همجرت ..... :

351 ص :  1840ریسفت ..... :

355 ص :  رمز .....  1841هروس 

1841هراشا

355 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]1841

356 ص :  ات 5 ..... ] تایآ 1  (: 39  ) رمزلا هروس  ]1842

1842هراشا

356 ص :  1842همجرت ..... :

357 ص :  1843ریسفت ..... :
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359 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 6  (: 39  ) رمزلا هروس  ]1843

1844هراشا

359 ص :  1844همجرت ..... :

360 ص :  1844ریسفت ..... :

365 ص :  ات 20 ..... ] تایآ 11  (: 39  ) رمزلا هروس  ]1847

1847هراشا

365 ص :  1847همجرت ..... :

366 ص :  1848ریسفت ..... :

368 ص :  ات 25 ..... ] تایآ 21  (: 39  ) رمزلا هروس  ]1849

1849هراشا

369 ص :  1850همجرت ..... :

370 ص :  1850ریسفت ..... :

373 ص :  ات 31 ..... ] تایآ 26  (: 39  ) رمزلا هروس  ]1852

1852هراشا

373 ص :  1852همجرت ..... :

374 ص :  1852ریسفت ..... :

379 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 32  (: 39  ) رمزلا هروس  ]1854

1854هراشا

380 ص :  1854همجرت ..... :

380 ص :  1854ریسفت ..... :

382 ص :  ات 45 ..... ] تایآ 41  (: 39  ) رمزلا هروس  ]1856

1856هراشا

383 ص :  1856همجرت ..... :

383 ص :  1856ریسفت ..... :
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385 ص :  ات 51 ..... ] تایآ 46  (: 39  ) رمزلا هروس  ]1857

1857هراشا

385 ص :  1857همجرت ..... :

386 ص :  1858ریسفت ..... :

389 ص :  ات 60 ..... ] تایآ 52  (: 39  ) رمزلا هروس  ]1859

1859هراشا

389 ص :  1859همجرت ..... :

390 ص :  1860ریسفت ..... :

393 ص :  ات 67 ..... ] تایآ 61  (: 39  ) رمزلا هروس  ]1862

1862هراشا

394 ص :  1862همجرت ..... :

394 ص :  1862ریسفت ..... :

397 ص :  ات 75 ..... ] تایآ 68  (: 39  ) رمزلا هروس  ]1864

1864هراشا

398 ص :  1864همجرت ..... :

399 ص :  1865ریسفت ..... :

403 ص :  نمؤم .....  1867هروس 

1867هراشا

403 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]1867

404 ص :  ات 5 ..... ] تایآ 1  (: 40  ) رفاغ هروس  ]1867

1867هراشا

404 ص :  1867همجرت ..... :

405 ص :  1868ریسفت ..... :

406 ص :  ات 12 ..... ] تایآ 6  (: 40  ) رفاغ هروس  ]1869
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1869هراشا

407 ص :  1869همجرت ..... :

408 ص :  1870ریسفت ..... :

410 ص :  ات 20 ..... ] تایآ 13  (: 40  ) رفاغ هروس  ]1871

1871هراشا

411 ص :  1871همجرت ..... :

412 ص :  1872ریسفت ..... :

415 ص :  ات 27 ..... ] تایآ 21  (: 40  ) رفاغ هروس  ]1874

1874هراشا

416 ص :  1874همجرت ..... :

416 ص :  1874ریسفت ..... :

418 ص :  ات 34 ..... ] تایآ 28  (: 40  ) رفاغ هروس  ]1875

1875هراشا

418 ص :  1875همجرت ..... :

419 ص :  1876ریسفت ..... :

422 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 35  (: 40  ) رفاغ هروس  ]1877

1877هراشا

422 ص :  1878همجرت ..... :

423 ص :  1878ریسفت ..... :

426 ص :  ات 46 ..... ] تایآ 41  (: 40  ) رفاغ هروس  ]1879

1879هراشا

426 ص :  1880همجرت ..... :

427 ص :  1880ریسفت ..... :

429 ص :  ات 50 ..... ] تایآ 47  (: 40  ) رفاغ هروس  ]1881
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1881هراشا

429 ص :  1881همجرت ..... :

429 ص :  1882ریسفت ..... :

430 ص :  ات 60 ..... ] تایآ 51  (: 40  ) رفاغ هروس  ]1882

1882هراشا

431 ص :  1882همجرت ..... :

432 ص :  1883ریسفت ..... :

434 ص :  ات 68 ..... ] تایآ 61  (: 40  ) رفاغ هروس  ]1884

1884هراشا

435 ص :  1884همجرت ..... :

435 ص :  1885ریسفت ..... :

437 ص :  ات 76 .... ] تایآ 69  (: 40  ) رفاغ هروس  ]1886

1886هراشا

438 ص :  1886همجرت ..... :

438 ص :  1886ریسفت ..... :

439 ص :  ات 81 ..... ] تایآ 77  (: 40  ) رفاغ هروس  ]1887

1887هراشا

440 ص :  1887همجرت ..... :

440 ص :  1887ریسفت ..... :

441 ص :  ات 85 ..... ] تایآ 82  (: 40  ) رفاغ هروس  ]1888

1888هراشا

442 ص :  1888همجرت ..... :

442 ص :  1889ریسفت ..... :

445 ص :  تلّصف ..... )  ) هدجس مح  1890هروس 
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1890هراشا

445 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]1890

445 ص :  ات 8 ..... ] تایآ 1  (: 41  ) تلصف هروس  ]1890

1890هراشا

446 ص :  1891همجرت ..... :

446 ص :  1891ریسفت ..... :

449 ص :  ات 15 ..... ] تایآ 9  (: 41  ) تلصف هروس  ]1892

1892هراشا

449 ص :  1893همجرت ..... :

450 ص :  1893ریسفت ..... :

454 ص :  ات 23 ..... ] تایآ 16  (: 41  ) تلصف هروس  ]1895

1895هراشا

454 ص :  1895همجرت ..... :

455 ص :  1896ریسفت ..... :

458 ص :  ات 32 ..... ] تایآ 24  (: 41  ) تلصف هروس  ]1897

1897هراشا

458 ص :  1898همجرت ..... :

459 ص :  1898ریسفت ..... :

463 ص :  ات 38 ..... ] تایآ 33  (: 41  ) تلصف هروس  ]1900

1900هراشا

463 ص :  1900همجرت ..... :

464 ص :  1901ریسفت ..... :

465 ص :  ات 46 ..... ] تایآ 39  (: 41  ) تلصف هروس  ]1901

1902هراشا
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466 ص :  1902همجرت ..... :

467 ص :  1902ریسفت ..... :

473 ص :  ات 54 ..... ] تایآ 47  (: 41  ) تلصف هروس  ]1904

1904هراشا

474 ص :  1904همجرت ..... :

474 ص :  1905ریسفت ..... :

478 ص :  يروش .....  1906هروس 

1906هراشا

478 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]1906

478 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 1  (: 42  ) يروشلا هروس  ]1906

1907هراشا

479 ص :  1907همجرت ..... :

480 ص :  1908ریسفت ..... :

482 ص :  ات 15 ..... ] تایآ 11  (: 42  ) يروشلا هروس  ]1909

1909هراشا

483 ص :  1909همجرت ..... :

484 ص :  1910ریسفت ..... :

486 ص :  ات 20 ..... ] تایآ 16  (: 42  ) يروشلا هروس  ]1911

1911هراشا

486 ص :  1911همجرت ..... :

487 ص :  1911ریسفت ..... :

488 ص :  ات 27 ..... ] تایآ 21  (: 42  ) يروشلا هروس  ]1912

1912هراشا

489 ص :  1913همجرت ..... :
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490 ص :  1913ریسفت ..... :

494 ص :  ات 35 ..... ] تایآ 28  (: 42  ) يروشلا هروس  ]1915

1916هراشا

495 ص :  1916همجرت ..... :

495 ص :  1916ریسفت ..... :

498 ص :  ات 46 ..... ] تایآ 36  (: 42  ) يروشلا هروس  ]1918

1918هراشا

499 ص :  1918همجرت ..... :

500 ص :  1919ریسفت ..... :

502 ص :  ات 53 ..... ] تایآ 47  (: 42  ) يروشلا هروس  ]1920

1920هراشا

503 ص :  1920همجرت ..... :

504 ص :  1921ریسفت ..... :

508 ص :  فرخز .....  1922هروس 

1923هراشا

508 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]1923

509 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 1  (: 43  ) فرخزلا هروس  ]1923

1923هراشا

509 ص :  1923همجرت ..... :

510 ص :  1924ریسفت ..... :

511 ص :  ات 20 ..... ] تایآ 11  (: 43  ) فرخزلا هروس  ]1925

1925هراشا

512 ص :  1925همجرت ..... :

513 ص :  1926ریسفت ..... :
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516 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 21  (: 43  ) فرخزلا هروس  ]1927

1927هراشا

516 ص :  1927همجرت ..... :

517 ص :  1928ریسفت ..... :

519 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 31  (: 43  ) فرخزلا هروس  ]1929

1929هراشا

520 ص :  1929همجرت ..... :

521 ص :  1930ریسفت ..... :

523 ص :  ات 45 ..... ] تایآ 41  (: 43  ) فرخزلا هروس  ]1931

1931هراشا

524 ص :  1931همجرت ..... :

524 ص :  1932ریسفت ..... :

526 ص :  ات 56 ..... ] تایآ 46  (: 43  ) فرخزلا هروس  ]1933

1933هراشا

527 ص :  1933همجرت ..... :

527 ص :  1934ریسفت ..... :

530 ص :  ات 65 ..... ] تایآ 57  (: 43  ) فرخزلا هروس  ]1935

1935هراشا

530 ص :  1935همجرت ..... :

531 ص :  1936ریسفت ..... :

535 ص :  ات 80 ..... ] تایآ 66  (: 43  ) فرخزلا هروس  ]1938

1938هراشا

535 ص :  1938همجرت ..... :

536 ص :  1939ریسفت ..... :
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539 ص :  ات 89 ..... ] تایآ 81  (: 43  ) فرخزلا هروس  ]1940

1940هراشا

539 ص :  1940همجرت ..... :

540 ص :  1941ریسفت ..... :

543 ص :  ناخد .....  1942هروس 

1942هراشا

543 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]1942

543 ص :  ات 9 ..... ] تایآ 1  (: 44  ) ناخدلا هروس  ]1942

1943هراشا

544 ص :  1943همجرت ..... :

544 ص :  1943ریسفت ..... :

547 ص :  ات 21 ..... ] تایآ 10  (: 44  ) ناخدلا هروس  ]1945

1945هراشا

547 ص :  1945همجرت ..... :

548 ص :  1945ریسفت ..... :

551 ص :  ات 33 ..... ] تایآ 22  (: 44  ) ناخدلا هروس  ]1947

1947هراشا

551 ص :  1947همجرت ..... :

552 ص :  1948ریسفت ..... :

554 ص :  ات 50 ..... ] تایآ 34  (: 44  ) ناخدلا هروس  ]1949

1949هراشا

554 ص :  1949همجرت ..... :

555 ص :  1950ریسفت ..... :

558 ص :  ات 59 ..... ] تایآ 51  (: 44  ) ناخدلا هروس  ]1952
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1952هراشا

559 ص :  1952همجرت ..... :

559 ص :  1952ریسفت ..... :

561 ص :  هیثاج .....  1953هروس 

1953هراشا

561 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]1953

561 ص :  ات 6 ..... ] تایآ 1  (: 45  ) ۀیثاجلا هروس  ]1953

1953هراشا

562 ص :  1954همجرت ..... :

562 ص :  1954ریسفت ..... :

564 ص :  ات 13 ..... ] تایآ 7  (: 45  ) ۀیثاجلا هروس  ]1955

1955هراشا

564 ص :  1955همجرت ..... :

565 ص :  1956ریسفت ..... :

567 ص :  ات 20 ..... ] تایآ 14  (: 45  ) ۀیثاجلا هروس  ]1957

1957هراشا

567 ص :  1957همجرت ..... :

568 ص :  1957ریسفت ..... :

570 ص :  ات 27 ..... ] تایآ 21  (: 45  ) ۀیثاجلا هروس  ]1958

1958هراشا

570 ص :  1959همجرت ..... :

571 ص :  1959ریسفت ..... :

573 ص :  ات 37 ..... ] تایآ 28  (: 45  ) ۀیثاجلا هروس  ]1961

1961هراشا
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574 ص :  1961همجرت ..... :

575 ص :  1962ریسفت ..... :

مشش 1963دلج 

1963هراشا

7 ص :  فاقحا .....  1963هروس 

1963هراشا

7 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]1963

7 ص :  ات 8 ..... ] تایآ 1  (: 46  ) فاقحألا هروس  ]1964

1964هراشا

8 ص :  1964همجرت ..... :

9 ص :  1965ریسفت ..... :

12 ص :  ات 16 ..... ] تایآ 9  (: 46  ) فاقحألا هروس  ]1966

1966هراشا

13 ص :  1966همجرت ..... :

13 ص :  1967ریسفت ..... 

18 ص :  ات 20 ..... ] تایآ 17  (: 46  ) فاقحألا هروس  ]1969

1969هراشا

18 ص :  1970همجرت ..... :

19 ص :  1970ریسفت ..... :

21 ص :  ات 28 ..... ] تایآ 21  (: 46  ) فاقحألا هروس  ]1971

1971هراشا

22 ص :  1972همجرت ..... :

23 ص :  1972ریسفت ..... :

25 ص :  ات 35 ..... ] تایآ 29  (: 46  ) فاقحألا هروس  ]1974
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1974هراشا

26 ص :  1974همجرت ..... :

27 ص :  1975ریسفت ..... :

30 ص :  دّمحم .....  1976هروس 

1976هراشا

30 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]1976

30 ص :  ات 6 ..... ] تایآ 1  (: 47  ) دمحم هروس  ]1976

1976هراشا

31 ص :  1977همجرت ..... :

32 ص :  1977ریسفت ..... :

35 ص :  ات 14 ..... ] تایآ 7  (: 47  ) دمحم هروس  ]1979

1979هراشا

36 ص :  1980همجرت ..... :

36 ص :  1980ریسفت ..... :

38 ص :  ات 20 ..... ] تایآ 15  (: 47  ) دمحم هروس  ]1981

1981هراشا

39 ص :  1982همجرت ..... :

40 ص :  1982ریسفت ..... :

44 ص :  ات 31 ..... ] تایآ 21  (: 47  ) دمحم هروس  ]1985

1985هراشا

45 ص :  1985همجرت ..... :

46 ص :  1986ریسفت ..... :

50 ص :  ات 38 ..... ] تایآ 32  (: 47  ) دمحم هروس  ]1988

1988هراشا
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50 ص :  1988همجرت ..... :

51 ص :  1988ریسفت ..... :

55 ص :  حتف .....  1990هروس 

1990هراشا

55 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]1990

56 ص :  ات 7 ..... ] تایآ 1  (: 48  ) حتفلا هروس  ]1991

1991هراشا

56 ص :  1991همجرت ..... :

57 ص :  1992ریسفت ..... :

61 ص :  ات 14 ..... ] تایآ 8  (: 48  ) حتفلا هروس  ]1994

1994هراشا

62 ص :  1995همجرت ..... :

63 ص :  1995ریسفت ..... :

65 ص :  ات 19 ..... ] تایآ 15  (: 48  ) حتفلا هروس  ]1996

1996هراشا

66 ص :  1997همجرت ..... :

66 ص :  1997ریسفت ..... :

68 ص :  ات 25 ..... ] تایآ 20  (: 48  ) حتفلا هروس  ]1998

1998هراشا

69 ص :  1998همجرت ..... :

69 ص :  1999ریسفت ..... :

75 ص :  ات 29 ..... ] تایآ 26  (: 48  ) حتفلا هروس  ]2002

2002هراشا

76 ص :  2002همجرت ..... :

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 209 

http://www.ghaemiyeh.com


77 ص :  2003ریسفت ..... :

82 ص :  تارجح .....  2005هروس 

2005هراشا

82 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2005

82 ص :  ات 5 ..... ] تایآ 1  (: 49  ) تارجحلا هروس  ]2005

2006هراشا

83 ص :  2006همجرت ..... :

83 ص :  2006ریسفت ..... :

87 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 6  (: 49  ) تارجحلا هروس  ]2009

2009هراشا

88 ص :  2009همجرت ..... :

88 ص :  2009ریسفت ..... :

92 ص :  ات 14 ..... ] تایآ 11  (: 49  ) تارجحلا هروس  ]2011

2011هراشا

92 ص :  2012همجرت ..... :

93 ص :  2012ریسفت ..... :

2012هراشا

97 ص :  لوزن ..... ] نأش  ]2014

99 ص :  ات 18 ..... ] تایآ 15  (: 49  ) تارجحلا هروس  ]2015

2016هراشا

99 ص :  2016همجرت ..... :

100 ص :  2016ریسفت ..... :

102 ص :  ق ..... )  ) 2017هروس

2017هراشا
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102 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2017

102 ص :  ات 11 ..... ] تایآ 1  (: 50  ) هروس ق ]2017

2017هراشا

103 ص :  2018همجرت ..... :

104 ص :  2018ریسفت ..... :

106 ص :  ات 20 ..... ] تایآ 12  (: 50  ) هروس ق ]2019

2019هراشا

106 ص :  2020همجرت ..... :

107 ص :  2020ریسفت ..... :

110 ص :  ات 35 ..... ] تایآ 21  (: 50  ) هروس ق ]2022

2022هراشا

110 ص :  2022همجرت ..... :

111 ص :  2023ریسفت ..... :

116 ص :  ات 45 ..... ] تایآ 36  (: 50  ) هروس ق ]2025

2025هراشا

116 ص :  2026همجرت ..... :

117 ص :  2026ریسفت ..... :

121 ص :  تایراذ .....  2028هروس 

2028هراشا

121 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2028

121 ص :  ات 14 ..... ] تایآ 1  (: 51  ) تایراذلا هروس  ]2028

2028هراشا

122 ص :  2029همجرت ..... :

122 ص :  2029ریسفت ..... :
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125 ص :  ات 23 ..... ] تایآ 15  (: 51  ) تایراذلا هروس  ]2031

2031هراشا

125 ص :  2031همجرت ..... :

126 ص :  2032ریسفت ..... :

128 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 24  (: 51  ) تایراذلا هروس  ]2033

2033هراشا

129 ص :  2033همجرت ..... :

129 ص :  2034ریسفت ..... :

135 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 31  (: 51  ) تایراذلا هروس  ]2035

2035هراشا

135 ص :  2035همجرت ..... :

136 ص :  2035ریسفت ..... 

137 ص :  ات 60 ..... ] تایآ 41  (: 51  ) تایراذلا هروس  ]2036

2036هراشا

137 ص :  2036همجرت ..... :

138 ص :  2037ریسفت ..... :

143 ص :  روط .....  2039هروس 

2039هراشا

143 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2039

143 ص :  ات 16 ..... ] تایآ 1  (: 52  ) روطلا هروس  ]2039

2040هراشا

144 ص :  2040همجرت ..... :

144 ص :  2041ریسفت ..... :

146 ص :  ات 32 ..... ] تایآ 17  (: 52  ) روطلا هروس  ]2042
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2042هراشا

147 ص :  2042همجرت ..... :

148 ص :  2043ریسفت ..... :

152 ص :  ات 49 ..... ] تایآ 33  (: 52  ) روطلا هروس  ]2045

2045هراشا

152 ص :  2045همجرت ..... :

153 ص :  2046ریسفت ..... :

157 ص :  مجن .....  2047هروس 

2047هراشا

157 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2047

157 ص :  ات 18 ..... ] تایآ 1  (: 53  ) مجنلا هروس  ]2048

2048هراشا

158 ص :  2048همجرت ..... :

158 ص :  2049ریسفت ..... :

163 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 19  (: 53  ) مجنلا هروس  ]2051

2051هراشا

163 ص :  2052همجرت ..... 

164 ص :  2052ریسفت ..... :

166 ص :  ات 41 ..... ] تایآ 31  (: 53  ) مجنلا هروس  ]2054

2054هراشا

166 ص :  2054همجرت ..... :

167 ص :  2054ریسفت ..... :

170 ص :  ات 62 ..... ] تایآ 42  (: 53  ) مجنلا هروس  ]2056

2056هراشا
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171 ص :  2057همجرت ..... :

172 ص :  2057ریسفت ..... :

175 ص :  رمق .....  2059هروس 

2059هراشا

175 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2059

175 ص :  ات 16 ..... ] تایآ 1  (: 54  ) رمقلا هروس  ]2059

2059هراشا

176 ص :  2060همجرت ..... :

177 ص :  2061ریسفت ..... :

181 ص :  ات 31 ..... ] تایآ 17  (: 54  ) رمقلا هروس  ]2063

2063هراشا

181 ص :  2063همجرت ..... :

182 ص :  2064ریسفت ..... :

185 ص :  ات 42 ..... ] تایآ 32  (: 54  ) رمقلا هروس  ]2065

2065هراشا

186 ص :  2066همجرت ..... :

186 ص :  2066ریسفت ..... :

188 ص :  ات 55 ..... ] تایآ 43  (: 54  ) رمقلا هروس  ]2067

2067هراشا

188 ص :  2067همجرت ..... :

189 ص :  2068ریسفت ..... :

2068هراشا

189 ص :  لوزن ..... ] نأش  ]2068

192 ص :  نمحر .....  2069هروس 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 214 

http://www.ghaemiyeh.com


2069هراشا

192 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2069

193 ص :  ات 13 ..... ] تایآ 1  (: 55  ) نمحرلا هروس  ]2070

2070هراشا

193 ص :  2070همجرت ..... :

193 ص :  2071ریسفت ..... :

197 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 14  (: 55  ) نمحرلا هروس  ]2073

2073هراشا

197 ص :  2073همجرت ..... :

198 ص :  2074ریسفت ..... :

200 ص :  ات 45 ..... ] تایآ 31  (: 55  ) نمحرلا هروس  ]2075

2075هراشا

200 ص :  2075همجرت ..... :

201 ص :  2076ریسفت ..... :

203 ص :  ات 78 ..... ] تایآ 46  (: 55  ) نمحرلا هروس  ]2077

2077هراشا

204 ص :  2077همجرت ..... :

206 ص :  2079ریسفت ..... :

210 ص :  هعقاو .....  2081هروس 

2081هراشا

210 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2081

211 ص :  ات 16 ..... ] تایآ 1  (: 56  ) ۀعقاولا هروس  ]2081

2081هراشا

211 ص :  2082همجرت ..... :

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 215 

http://www.ghaemiyeh.com


212 ص :  2082ریسفت ..... :

215 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 17  (: 56  ) ۀعقاولا هروس  ]2084

2084هراشا

216 ص :  2085همجرت ..... :

216 ص :  2085ریسفت ..... :

220 ص :  ات 73 ..... ] تایآ 41  (: 56  ) ۀعقاولا هروس  ]2087

2087هراشا

221 ص :  2088همجرت ..... :

222 ص :  2089ریسفت ..... :

226 ص :  ات 96 ..... ] تایآ 74  (: 56  ) ۀعقاولا هروس  ]2091

2091هراشا

227 ص :  2092همجرت ..... :

227 ص :  2092ریسفت ..... :

231 ص :  دیدح .....  2094هروس 

2094هراشا

231 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2094

232 ص :  ات 6 ..... ] تایآ 1  (: 57  ) دیدحلا هروس  ]2095

2095هراشا

232 ص :  2095همجرت ..... :

233 ص :  2095ریسفت ..... :

234 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 7  (: 57  ) دیدحلا هروس  ]2096

2096هراشا

234 ص :  2096همجرت ..... :

235 ص :  2097ریسفت ..... :
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236 ص :  ات 15 ..... ] تایآ 11  (: 57  ) دیدحلا هروس  ]2097

2098هراشا

237 ص :  2098همجرت ..... :

238 ص :  2098ریسفت ..... :

240 ص :  ات 21 ..... ] تایآ 16  (: 57  ) دیدحلا هروس  ]2100

2100هراشا

241 ص :  2100همجرت ..... :

242 ص :  2101ریسفت ..... :

2101هراشا

242 ص :  لوزن ..... ] نأش  ]2101

246 ص :  ات 27 ..... ] تایآ 22  (: 57  ) دیدحلا هروس  ]2103

2103هراشا

246 ص :  2103همجرت ..... :

247 ص :  2104ریسفت ..... :

251 ص :  ات 29 ..... ] تایآ 28  (: 57  ) دیدحلا هروس  ]2106

2106هراشا

251 ص :  2106همجرت ..... :

251 ص :  2106ریسفت ..... :

255 ص :  هلداجم .....  2107هروس 

2107هراشا

255 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2107

255 ص :  ات 5 ..... ] تایآ 1  (: 58  ) ۀلداجملا هروس  ]2107

2107هراشا

256 ص :  2107همجرت ..... :
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257 ص :  2108ریسفت ..... :

2108هراشا

257 ص :  لوزن ..... :] نأش  ]2108

260 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 6  (: 58  ) ۀلداجملا هروس  ]2110

2110هراشا

260 ص :  2110همجرت ..... :

261 ص :  2111ریسفت ..... :

263 ص :  ات 17 ..... ] تایآ 11  (: 58  ) ۀلداجملا هروس  ]2112

2112هراشا

264 ص :  2112همجرت ..... :

265 ص :  2113ریسفت ..... :

268 ص :  ات 22 ..... ] تایآ 18  (: 58  ) ۀلداجملا هروس  ]2115

2115هراشا

269 ص :  2115همجرت ..... :

270 ص :  2116ریسفت ..... :

272 ص :  رشح .....  2117هروس 

2117هراشا

272 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2117

272 ص :  ات 6 ..... ] تایآ 1  (: 59  ) رشحلا هروس  ]2117

2117هراشا

273 ص :  2118همجرت ..... :

274 ص :  2118ریسفت ..... :

2118هراشا

276 ص :  لوزن ..... ] نأش  ]2119
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277 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 7  (: 59  ) رشحلا هروس  ]2120

2120هراشا

277 ص :  2120همجرت ..... :

278 ص :  2121ریسفت ..... :

282 ص :  ات 17 ..... ] تایآ 11  (: 59  ) رشحلا هروس  ]2123

2123هراشا

283 ص :  2123همجرت ..... :

283 ص :  2124ریسفت ..... :

285 ص :  ات 24 ..... ] تایآ 18  (: 59  ) رشحلا هروس  ]2125

2125هراشا

286 ص :  2125همجرت ..... :

287 ص :  2125ریسفت ..... :

290 ص :  هنحتمم .....  2127هروس 

2127هراشا

290 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2127

290 ص :  ات 5 ..... ] تایآ 1  (: 60  ) ۀنحتمملا هروس  ]2127

2127هراشا

291 ص :  2127همجرت ..... :

292 ص :  2128ریسفت ..... :

296 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 6  (: 60  ) ۀنحتمملا هروس  ]2130

2130هراشا

297 ص :  2130همجرت ..... :

298 ص :  2131ریسفت ..... :

300 ص :  ات 13 ..... ] تایآ 11  (: 60  ) ۀنحتمملا هروس  ]2132
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2132هراشا

301 ص :  2133همجرت ..... :

301 ص :  2133ریسفت ..... :

301 ص :  لوزن ..... ] نأش  ]2133

304 ص :  ّفص .....  2134هروس 

2134هراشا

304 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2134

304 ص :  ات 9 ..... ] تایآ 1  (: 61  ) فصلا هروس  ]2135

2135هراشا

305 ص :  2135همجرت ..... :

306 ص :  2136ریسفت ..... :

309 ص :  ات 14 ..... ] تایآ 10  (: 61  ) فصلا هروس  ]2138

2138هراشا

310 ص :  2138همجرت ..... :

310 ص :  2138ریسفت ..... :

313 ص :  هعمج .....  2139هروس 

2139هراشا

313 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2139

314 ص :  ات 5 ..... ] تایآ 1  (: 62  ) ۀعمجلا هروس  ]2140

2140هراشا

314 ص :  2140همجرت ..... :

315 ص :  2140ریسفت ..... :

317 ص :  ات 11 ..... ] تایآ 6  (: 62  ) ۀعمجلا هروس  ]2142

2142هراشا
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318 ص :  2142همجرت ..... :

318 ص :  2143ریسفت ..... :

2143هراشا

319 ص :  لوزن ..... ] نأش  ]2143

322 ص :  لوزن ..... ] نأش  ]2145

324 ص :  نوقفانم .....  2146هروس 

2146هراشا

324 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2146

324 ص :  ات 6 ..... ] تایآ 1  (: 63  ) نوقفانملا هروس  ]2146

2146هراشا

325 ص :  2147همجرت ..... :

326 ص :  2147ریسفت ..... :

328 ص :  ات 11 ..... ] تایآ 7  (: 63  ) نوقفانملا هروس  ]2148

2148هراشا

328 ص :  2149همجرت ..... :

329 ص :  2149ریسفت ..... :

329 ص :  لوزن ..... ] نأش  ]2149

333 ص :  نباغت .....  2151هروس 

2151هراشا

333 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2151

333 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 1  (: 64  ) نباغتلا هروس  ]2151

2151هراشا

334 ص :  2152همجرت ..... :

335 ص :  2152ریسفت ..... :
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338 ص :  ات 18 ..... ] تایآ 11  (: 64  ) نباغتلا هروس  ]2154

2154هراشا

339 ص :  2154همجرت ..... :

339 ص :  2155ریسفت ..... :

342 ص :  قالط .....  2156هروس 

2156هراشا

342 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2156

342 ص :  ات 5 ..... ] تایآ 1  (: 65  ) قالطلا هروس  ]2156

2156هراشا

343 ص :  2156همجرت ..... :

344 ص :  2157ریسفت ..... :

348 ص :  ات 12 ..... ] تایآ 6  (: 65  ) قالطلا هروس  ]2159

2159هراشا

348 ص :  2159همجرت ..... :

349 ص :  2160ریسفت ..... :

354 ص :  میرحت .....  2162هروس 

2162هراشا

354 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2162

354 ص :  ات 7 ..... ] تایآ 1  (: 66  ) میرحتلا هروس  ]2162

2162هراشا

355 ص :  2162همجرت ..... :

356 ص :  2163ریسفت ..... :

356 ص :  لوزن ..... ] نأش  ]2163

361 ص :  ات 12 ..... ] تایآ 8  (: 66  ) میرحتلا هروس  ]2166
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2166هراشا

362 ص :  2167همجرت ..... :

363 ص :  2167ریسفت ..... :

371 ص :  کلم .....  2170هروس 

2170هراشا

371 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2170

371 ص :  ات 11 ..... ] تایآ 1  (: 67  ) کلملا هروس  ]2170

2170هراشا

372 ص :  2171همجرت ..... :

373 ص :  2171ریسفت ..... :

378 ص :  ات 21 ..... ] تایآ 12  (: 67  ) کلملا هروس  ]2174

2174هراشا

378 ص :  2174همجرت ..... :

379 ص :  2175ریسفت ..... :

2175هراشا

380 ص :  لوزن ..... ] نأش  ]2175

382 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 22  (: 67  ) کلملا هروس  ]2176

2176هراشا

382 ص :  2177همجرت ..... :

383 ص :  2177ریسفت ..... :

386 ص :  ملق .....  2178هروس 

2178هراشا

386 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2178

386 ص :  ات 16 ..... ] تایآ 1  (: 68  ) ملقلا هروس  ]2179
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2179هراشا

387 ص :  2179همجرت ..... :

388 ص :  2180ریسفت ..... :

2180هراشا

390 ص :  لوزن ..... ] نأش  ]2181

393 ص :  ات 33 ..... ] تایآ 17  (: 68  ) ملقلا هروس  ]2183

2183هراشا

393 ص :  2183همجرت ..... :

394 ص :  2184ریسفت ..... :

397 ص :  ات 52 ..... ] تایآ 34  (: 68  ) ملقلا هروس  ]2185

2185هراشا

397 ص :  2185همجرت ..... :

398 ص :  2186ریسفت ..... :

404 ص :  هّقاح .....  2189هروس 

2189هراشا

404 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2189

405 ص :  ات 18 ..... ] تایآ 1  (: 69  ) ۀقاحلا هروس  ]2189

2189هراشا

405 ص :  2190همجرت ..... :

406 ص :  2190ریسفت ..... :

2191هراشا

409 ص :  لوزن ..... ] نأش  ]2192

412 ص :  ات 37 ..... ] تایآ 19  (: 69  ) ۀقاحلا هروس  ]2194

2194هراشا
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412 ص :  2194همجرت ..... :

413 ص :  2195ریسفت ..... :

416 ص :  ات 52 ..... ] تایآ 38  (: 69  ) ۀقاحلا هروس  ]2196

2196هراشا

416 ص :  2197همجرت ..... :

417 ص :  2197ریسفت ..... :

420 ص :  جراعم .....  2198هروس 

2198هراشا

420 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2199

420 ص :  ات 20 ..... ] تایآ 1  (: 70  ) جراعملا هروس  ]2199

2199هراشا

421 ص :  2199همجرت ..... :

422 ص :  2200ریسفت ..... :

2200هراشا

422 ص :  لوزن ..... ] نأش  ]2200

428 ص :  ات 44 ..... ] تایآ 21  (: 70  ) جراعملا هروس  ]2204

2204هراشا

428 ص :  2204همجرت ..... :

429 ص :  2205ریسفت ..... :

433 ص :  مالّسلا .....  هیلع  حون  2207هروس 

2207هراشا

433 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2207

434 ص :  ات 14 ..... ] تایآ 1  (: 71  ) حون هروس  ]2207

2207هراشا
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434 ص :  2208همجرت ..... :

435 ص :  2208ریسفت ..... :

439 ص :  ات 28 ..... ] تایآ 15  (: 71  ) حون هروس  ]2211

2211هراشا

440 ص :  2211همجرت ..... :

440 ص :  2212ریسفت ..... :

445 ص :  ّنج .....  2214هروس 

2214هراشا

445 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2214

445 ص :  ات 15 ..... ] تایآ 1  (: 72  ) نجلا هروس  ]2214

2214هراشا

446 ص :  2215همجرت ..... :

447 ص :  2216ریسفت ..... :

454 ص :  ات 28 ..... ] تایآ 16  (: 72  ) نجلا هروس  ]2219

2219هراشا

454 ص :  2220همجرت ..... :

455 ص :  2220ریسفت ..... :

462 ص :  لّمّزم .....  2223هروس 

2223هراشا

462 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2224

463 ص :  ات 14 ..... ] تایآ 1  (: 73  ) لمزملا هروس  ]2224

2224هراشا

463 ص :  2224همجرت ..... :

464 ص :  2225ریسفت ..... :
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2225هراشا

464 ص :  لوزن ..... ] نأش  ]2225

469 ص :  ات 20 ..... ] تایآ 15  (: 73  ) لمزملا هروس  ]2228

2228هراشا

470 ص :  2228همجرت ..... :

471 ص :  2229ریسفت ..... :

475 ص :  رّثّدم .....  2230هروس 

2231هراشا

475 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2231

475 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 1  (: 74  ) رثدملا هروس  ]2231

2231هراشا

476 ص :  2231همجرت ..... :

477 ص :  2232ریسفت ..... :

482 ص :  ات 56 ..... ] تایآ 31  (: 74  ) رثدملا هروس  ]2235

2235هراشا

483 ص :  2236همجرت ..... :

484 ص :  2237ریسفت ..... :

484 ص :  لوزن ..... ] نأش  ]2237

491 ص :  تمایق .....  2240هروس 

2241هراشا

491 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2241

491 ص :  ات 21 ..... ] تایآ 1  (: 75  ) ۀمایقلا هروس  ]2241

2241هراشا

492 ص :  2241همجرت ..... :
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493 ص :  2242ریسفت ..... :

498 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 22  (: 75  ) ۀمایقلا هروس  ]2245

2245هراشا

498 ص :  2245همجرت ..... :

499 ص :  2246ریسفت ..... :

503 ص :  « ..... 1  » ناسنا 2248هروس 

2248هراشا

503 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2248

504 ص :  ات 14 ..... ] تایآ 1  (: 76  ) ناسنإلا هروس  ]2249

2249هراشا

504 ص :  2249همجرت ..... :

505 ص :  2250ریسفت ..... :

2250هراشا

507 ص :  لوزن ..... ] نأش  ]2251

511 ص :  ات 22 ..... ] تایآ 15  (: 76  ) ناسنإلا هروس  ]2253

2253هراشا

512 ص :  2254همجرت ..... :

512 ص :  2254ریسفت ..... 

516 ص :  ات 31 ..... ] تایآ 23  (: 76  ) ناسنإلا هروس  ]2256

2256هراشا

516 ص :  2256همجرت ..... :

517 ص :  2257ریسفت ..... :

520 ص :  تالسرم .....  2258هروس 

2258هراشا
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520 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2258

520 ص :  ات 28 ..... ] تایآ 1  (: 77  ) تالسرملا هروس  ]2258

2258هراشا

521 ص :  2259همجرت ..... :

522 ص :  2260ریسفت ..... 

525 ص :  ات 50 ..... ] تایآ 29  (: 77  ) تالسرملا هروس  ]2261

2261هراشا

525 ص :  2262همجرت ..... :

526 ص :  2263ریسفت ..... :

2263هراشا

529 ص :  لوزن ..... ] نأش  ]2264

533 ص :  أبن .....  2265هروس 

2265هراشا

533 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2265

533 ص :  ات 20 ..... ] تایآ 1  (: 78  ) إبنلا هروس  ]2265

2265هراشا

534 ص :  2266همجرت ..... :

535 ص :  2266ریسفت ..... :

539 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 21  (: 78  ) إبنلا هروس  ]2268

2268هراشا

539 ص :  2269همجرت ..... :

540 ص :  2270ریسفت ..... :

547 ص :  تاعزان .....  2273هروس 

2273هراشا
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547 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2273

547 ص :  ات 26 ..... ] تایآ 1  (: 79  ) تاعزانلا هروس  ]2273

2273هراشا

548 ص :  2274همجرت ..... :

549 ص :  2275ریسفت ..... :

554 ص :  ات 46 ..... ] تایآ 27  (: 79  ) تاعزانلا هروس  ]2277

2278هراشا

555 ص :  2278همجرت ..... :

555 ص :  2279ریسفت ..... :

559 ص :  سبع .....  2280هروس 

2280هراشا

559 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2280

559 ص :  ات 23 ..... ] تایآ 1  (: 80  ) سبع هروس  ]2280

2280هراشا

560 ص :  2281همجرت ..... :

560 ص :  2282ریسفت ..... :

564 ص :  ات 42 ..... ] تایآ 24  (: 80  ) سبع هروس  ]2284

2284هراشا

564 ص :  2284همجرت .... :

565 ص :  2284ریسفت .... :

567 ص :  ریوکت .....  2286هروس 

2286هراشا

567 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2286

567 ص :  ات 14 ..... ] تایآ 1  (: 81  ) ریوکتلا هروس  ]2286
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2286هراشا

568 ص :  2286همجرت .... :

568 ص :  2287ریسفت ..... :

571 ص :  ات 29 ..... ] تایآ 15  (: 81  ) ریوکتلا هروس  ]2288

2289هراشا

572 ص :  2289همجرت ..... :

572 ص :  2289ریسفت ..... :

576 ص :  راطفنا .....  2291هروس 

2291هراشا

576 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2291

577 ص :  ات 19 ..... ] تایآ 1  (: 82  ) راطفنالا هروس  ]2292

2292هراشا

577 ص :  2292همجرت ..... :

578 ص :  2293ریسفت ..... :

582 ص :  نیفّفطم .....  2294هروس 

2295هراشا

582 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2295

582 ص :  ات 36 .... ] تایآ 1  (: 83  ) نیففطملا هروس  ]2295

2295هراشا

583 ص :  2296همجرت .... :

585 ص :  2297ریسفت .... :

2297هراشا

590 ص :  لوزن .... ] نأش  ]2300

593 ص :  قاقشنا ....  2301هروس 
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2301هراشا

593 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2301

593 ص :  ات 25 .... ] تایآ 1  (: 84  ) قاقشنالا هروس  ]2301

2301هراشا

594 ص :  2302همجرت .... :

595 ص :  2302ریسفت .... :

600 ص :  جورب ....  2305هروس 

2305هراشا

600 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2305

600 ص :  ات 22 .... ] تایآ 1  (: 85  ) جوربلا هروس  ]2306

2306هراشا

601 ص :  2306همجرت .... :

602 ص :  2307ریسفت .... :

608 ص :  قراط ....  2310هروس 

2310هراشا

608 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2310

608 ص :  ات 17 .... ] تایآ 1  (: 86  ) قراطلا هروس  ]2311

2311هراشا

609 ص :  2311همجرت .... :

609 ص :  2312ریسفت .... :

613 ص :  یلعا ....  2313هروس 

2313هراشا

613 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2313

613 ص :  ات 19 .... ] تایآ 1  (: 87  ) یلعألا هروس  ]2313
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2313هراشا

614 ص :  2314همجرت .... :

614 ص :  2315ریسفت .... :

619 ص :  هیشاغ ....  2317هروس 

2317هراشا

619 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2317

619 ص :  ات 26 .... ] تایآ 1  (: 88  ) ۀیشاغلا هروس  ]2317

2317هراشا

620 ص :  2317همجرت .... :

621 ص :  2318ریسفت .... :

626 ص :  رجف ....  2321هروس 

2321هراشا

626 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2321

627 ص :  ات 30 .... ] تایآ 1  (: 89  ) رجفلا هروس  ]2321

2321هراشا

627 ص :  2322همجرت .... :

629 ص :  2323ریسفت .... :

638 ص :  دلب ....  2327هروس 

2328هراشا

638 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2328

638 ص :  ات 20 .... ] تایآ 1  (: 90  ) دلبلا هروس  ]2328

2328هراشا

639 ص :  2328همجرت .... :

640 ص :  2329ریسفت .... :
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644 ص :  سمش ....  2331هروس 

2331هراشا

644 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2331

645 ص :  ات 15 .... ] تایآ 1  (: 91  ) سمشلا هروس  ]2332

2332هراشا

645 ص :  2332همجرت .... :

646 ص :  2333ریسفت .... :

650 ص :  لیل ....  2334هروس 

2334هراشا

650 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2335

650 ص :  ات 21 .... ] تایآ 1  (: 92  ) لیللا هروس  ]2335

2335هراشا

651 ص :  2335همجرت .... :

651 ص :  2336ریسفت .... :

655 ص :  یحض ....  2338هروس 

2338هراشا

655 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2338

655 ص :  ات 11 .... ] تایآ 1  (: 93  ) یحضلا هروس  ]2338

2338هراشا

656 ص :  2338همجرت .... :

656 ص :  2339ریسفت .... :

2339هراشا

658 ص :  لوزن .... ] نأش  ]2340

660 ص :  حرش ....  2341هروس 
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2341هراشا

660 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2341

660 ص :  ات 8 .... ] تایآ 1  (: 94  ) حرشلا هروس  ]2341

2341هراشا

661 ص :  2342همجرت .... :

661 ص :  2342ریسفت .... :

664 ص :  نیت ....  2343هروس 

2343هراشا

664 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2343

665 ص :  ات 8 .... ] تایآ 1  (: 95  ) نیتلا هروس  ]2344

2344هراشا

665 ص :  2344همجرت .... :

665 ص :  2344ریسفت .... :

668 ص :  قلع ....  2346هروس 

2346هراشا

668 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2346

668 ص :  ات 19 ..... ] تایآ 1  (: 96  ) قلعلا هروس  ]2346

2346هراشا

669 ص :  2347همجرت ..... :

670 ص :  2347ریسفت .... :

2348هراشا

671 ص :  لوزن .... ] نأش  ]2348

673 ص :  لوزن .... ] نأش  ]2350

675 ص :  ردق ....  2350هروس 
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2350هراشا

675 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2350

675 ص :  ات 5 .... ] تایآ 1  (: 97  ) ردقلا هروس  ]2351

2351هراشا

676 ص :  2351همجرت .... :

676 ص :  2351ریسفت .... :

680 ص :  هنّیب ....  2353هروس 

2353هراشا

680 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2353

680 ص :  ات 8 .... ] تایآ 1  (: 98  ) ۀنیبلا هروس  ]2354

2354هراشا

681 ص :  2354همجرت .... :

682 ص :  2354ریسفت .... :

684 ص :  هلزلز ....  2355هروس 

2355هراشا

684 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2356

685 ص :  ات 8 .... ] تایآ 1  (: 99  ) ۀلزلزلا هروس  ]2356

2356هراشا

685 ص :  2356همجرت .... :

685 ص :  2357ریسفت .... :

688 ص :  تایداع ....  2358هروس 

2358هراشا

688 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2358

688 ص :  ات 11 .... ] تایآ 1  (: 100  ) تایداعلا هروس  ]2358
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2358هراشا

689 ص :  2359همجرت .... :

689 ص :  2359ریسفت .... :

693 ص :  هعراق ....  2361هروس 

2361هراشا

693 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2361

693 ص :  ات 11 .... ] تایآ 1  (: 101  ) ۀعراقلا هروس  ]2361

2361هراشا

694 ص :  2362همجرت .... :

694 ص :  2362ریسفت .... :

696 ص :  رثاکت ....  2363هروس 

2363هراشا

696 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2363

696 ص :  ات 8 .... ] تایآ 1  (: 102  ) رثاکتلا هروس  ]2363

2363هراشا

697 ص :  2364همجرت .... :

697 ص :  2364ریسفت .... :

699 ص :  رصع ....  2365هروس 

2365هراشا

699 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2365

699 ص :  ات 3 .... ] تایآ 1  (: 103  ) رصعلا هروس  ]2365

2365هراشا

700 ص :  2365همجرت .... :

700 ص :  2366ریسفت .... :
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701 ص :  هزمه ....  2366هروس 

2366هراشا

701 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2366

701 ص :  ات 9 .... ] تایآ 1  (: 104  ) ةزمهلا هروس  ]2366

2366هراشا

702 ص :  2367همجرت .... :

702 ص :  2367ریسفت .... :

705 ص :  لیف ....  2368هروس 

2368هراشا

705 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2368

705 ص :  ات 5 .... ] تایآ 1  (: 105  ) لیفلا هروس  ]2368

2368هراشا

706 ص :  2369همجرت .... :

706 ص :  2369ریسفت .... :

706 ص :  لوزن .... ] نأش  ]2369

710 ص :  شیرق ....  2371هروس 

2371هراشا

710 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2371

711 ص :  ات 4 .... ] تایآ 1  (: 106  ) شیرق هروس  ]2372

2372هراشا

711 ص :  2372همجرت .... :

711 ص :  2372ریسفت .... :

714 ص :  نوعام ....  2373هروس 

2373هراشا
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714 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2373

714 ص :  ات 7 .... ] تایآ 1  (: 107  ) نوعاملا هروس  ]2373

2373هراشا

715 ص :  2374همجرت .... :

715 ص :  2374ریسفت .... :

718 ص :  رثوک ....  2375هروس 

2376هراشا

718 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2376

718 ص :  ات 3 .... ] تایآ 1  (: 108  ) رثوکلا هروس  ]2376

2376هراشا

719 ص :  2376همجرت .... :

719 ص :  2376ریسفت .... :

2376هراشا

719 ص :  لوزن .... ] نأش  ]2377

723 ص :  نورفاک ....  2378هروس 

2378هراشا

723 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2379

724 ص :  ات 6 .... ] تایآ 1  (: 109  ) نورفاکلا هروس  ]2379

2379هراشا

724 ص :  2379همجرت .... :

724 ص :  2379ریسفت .... :

724 ص :  لوزن .... ] نأش  ]2380

726 ص :  رصن ....  2380هروس 

2381هراشا
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726 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2381

727 ص :  ات 3 .... ] تایآ 1  (: 110  ) رصنلا هروس  ]2381

2381هراشا

727 ص :  2381همجرت .... :

727 ص :  2381ریسفت .... :

731 ص :  تّبت ....  2383هروس 

2383هراشا

731 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2383

731 ص :  ات 5 .... ] تایآ 1  (: 111  ) دسملا هروس  ]2384

2384هراشا

732 ص :  2384همجرت .... :

732 ص :  2384ریسفت .... :

735 ص :  صالخا ....  2386هروس 

2386هراشا

735 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2386

736 ص :  ات 4 .... ] تایآ 1  (: 112  ) صالخإلا هروس  ]2387

2387هراشا

736 ص :  2387همجرت .... :

736 ص :  2387ریسفت .... :

739 ص :  قلف ....  2388هروس 

2388هراشا

739 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2389

740 ص :  ات 5 .... ] تایآ 1  (: 113  ) قلفلا هروس  ]2389

2389هراشا
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740 ص :  2389همجرت .... :

740 ص :  2390ریسفت .... :

743 ص :  سان ....  2391هروس 

2391هراشا

743 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]2391

743 ص :  ات 6 .... ] تایآ 1  (: 114  ) سانلا هروس  ]2391

2391هراشا

744 ص :  2391همجرت .... :

744 ص :  2392ریسفت .... :

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  2394هرابرد 
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عماجلا عماوجریسفت  همجرت 

باتک تاصخشم 

548 ق. نسح 468 -  نب  لضف  یسربط ، : هسانشرس
یسراف  . عماجلا عماوج  يدادرارق : ناونع 

ظعاو همدـقم  اـب  يرهمداـشيریما ؛ دـمحا  همجرت  یـسربط ؛ نسحنبلـضفیلعوبا  عماـجلاعماوج / ریـسفت  همجرت  روآدـیدپ : ماـن  ناوـنع و 
. یناسارخهداز

 . 1374 یمالسا ، ياهشهوژپ  داینب  دهشم : رشن : تاصخشم 
6 ج. يرهاظ : تاصخشم 

مود پاچ  ، 1 ج . لایر :  30000 964-444-170-2 ؛ : 1 ج . هرود ؛ )  ) لاـیر  400000 هرود 964-444-018-8 ؛ : لایر :  11500: کباش
: مود پاـچ  ، 2 ج . لاـیر :  13000 2 964-444-172-9 ؛: ج . لاـیر :  12000 مشـش ؛) پاچ  ج.1 ،  ) لاـیر  55000 964-444-691-7 ؛:
400000 مشش ؛) پاچ  ج.2 ،  ) لایر  50000 مجنپ ؛) پاچ  ج.2 ،  ) لایر  50000 موس ؛) پاچ  ، 2 ج .  ) لایر  25000 964-444-171-0 ؛
40000 موس ؛) پاچ  ، 3 ج .  ) لایر  33000 3 964-444-019-6 ؛: ج . لایر :  13000 978-964-971-087-7 ؛: متفه پاج  ج.2 � لایر :
متفه 971-964-978- پاچ  ، 3 ج . مشش ؛) پاچ  ج.3 ،  ) لایر  40000 مراهچ ؛) پاچ  ج.3 ،  ) لایر  23000 مجنپ ؛) پاچ  ج.3 ،  ) لایر
-444-964 : 5 ج . لایر :  14000 مراهچ ؛) پاچ  ج.4 ،  ) لایر  50000 964-444-019-6 ؛ موس : پاچ  ، 4 ج . لاـیر :  50000 088-4 ؛:

لایر  60000 964-444-124-9 ؛ : 6 ج . لایر :  15000 موس ؛) پاچ  ج.5 ،  ) لایر  45000 مود ؛) پاـچ  ، 5 ج .  ) لاـیر  45000 X-115 ؛
4-091-971-964-978 مراهچ : پاچ  ، 6 ج . لایر :  400000 موس ؛) پاچ  ، 6 ج .  ) لایر  60000 مود ؛) پاچ  ، 6 (ج .

. تسا توافتم  دلج  ره  مجرتم  تشاددای : 
. تسا یبحاص  یلعلادبع  مشش  دلج  مجرتم  تشاددای : 

. تسا يدیمحلادبع  یلع  یناحور - بیبح  مراهچ  مود و  دلج  نیمجرتم  تشاددای : 
. تسا يرهم  داش  يریما  دمحا  یناحور �  بیبح  يروفغ �  ربکا  مود  دلج  مجرتم  تشاددای : 

. تسا یناحور  بیبح  موس  دلج  مجرتم  تشاددای : 
. تسا یبحاص  یلعلادبع  دیمحلادبع و  یلع  مجنپ  دلج  مجرتم  تشاددای : 

( . 1387 متفه : پاچ   ) 1 ج . تشاددای : 
(. 1386 مشش : پاچ   ) ج.1 تشاددای : 
(. 1377 مود : پاچ   ) 2 ج . تشاددای : 

(. 1385 مجنپ : پاچ   ) 2 ج . تشاددای : 
(. 1386 مشش : پاچ   ) ج.2 تشاددای : 
(. 1387 متفه : پاچ   ) ج.2 تشاددای : 

(. 1383 موس : پاچ   ) 3  - 1 ج . تشاددای : 
(. 1384 مراهچ : پاچ   ) ج.3 تشاددای : 

(. 1385 مجنپ : پاچ   ) 2و3 ج . تشاددای : 
(. 1386 مشش : پاچ   ) ج.3 تشاددای : 
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(. 1387 متفه : پاچ   ) 3 ج . تشاددای : 
(. 1385 موس : پاچ   ) 4 ج . تشاددای : 

(. 1386 مراهچ : پاچ   ) ج.4 تشاددای : 
(. 1385 مود : پاچ   ) 5 و 6 ج . تشاددای : 
(. 1386 موس : پاچ   ) 5 و 6 ج . تشاددای : 

(. 1387 مراهچ : پاچ   ) 6 ج . تشاددای : 
. همانباتک تشاددای : 

نرق 6ق هعیش --  ریسافت  عوضوم : 
مجرتم -، 1341 دمحا ، يرهمداش ، يریما  : هدوزفا هسانش 

سیونهمدقم -، 1304 دمحم ، یناسارخ ، هداز  ظعاو  : هدوزفا هسانش 
یمالسا ياهشهوژپ  داینب  : هدوزفا هسانش 

:BP94/5/ط2ج9041 1374 هرگنک يدنب  هدر 
297/1726: ییوید يدنب  هدر 

م3236-75 یلم : یسانشباتک  هرامش 

لوا دلج 

هراشا

ات 141  هیآ 1  زا  هرقب  هروس  هحتاف و  هروس  لّوا  ءزج 
3 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

3 ص : هحتاف ...  هروس 

هراشا

، ار ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  هفوـک  هکم و  لـها  هک  نیا  زج  تسا ، هیآ  تفه  ياراد  نارّـسفم  قاـّفتا  هـب  یّکم و  ياـههروس  زا  هروـس  نـیا 
. دناهتسناد لقتسم  ياهیآ  ار  مهیلع  تمعنا  هلمج  نارگید  و  « 1 . » دناهدرمش دمح  هروس  زا  ياهیآ 

__________________________________________________

ياههروس همه  دـمح و  هروس  ءزج  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  هک ، تسین  هلأسم  نیا  رد  یفالتخا  هعیـش  ياـملع  نادنمـشناد و  ناـیم  رد  - 1
نآرق نتم  رد  هک  مینادیم  اریز  تسا ، بلطم  نیا  رب  هاوگ  دوخ  اههروس ، همه  زاغآ  رد  دیجم و  نآرق  نتم  رد  نآ  تبث  الوصا  تسا ، نآرق 

. تسا هدوب  لومعم  نونک  ات  ص )  ) ربمایپ نامز  زا  اههروس  زاغآ  رد  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  رکذ  هدشن و  هتشون  هفاضا  يزیچ 
: تسا نینچ  هتشاد  نایب  رانملا  ریسفت  زا  لقن  هب  ( 18 ج 1 ص 17 -  ) هنومن ریسفت  هک  روط  نآ  تنس ، لها  نادنمشناد  رظن  زا  بلطم  نیا  اما 

نیـشیپ نادنمـشناد  هن ؟ ای  تسا  هروس  نامه  ءزج  هروس  ره  زاغآ  رد  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ایآ  هک  تسا ، نیا  رد  ثحب  ءاملع  نایم  رد  »
لها زا  نیعبات  هباحـص و  زا  یـضعب  و  ءارق ، زا  ییاسک  مصاع و  هفوک  لها  زا  ریثک و  نبا  هلمج  زا  نآرق  نایراق  اهقف و  زا  معا  هکم  لـها  زا 

نینچمه تسا ، هروس  ءزج  هک  دندقتعم  شلوق  ود  زا  یکی  رد  دـمحا  يروث و  وا و  ناوریپ  و  دـیدج ، باتک  رد  یعفاش  نینچمه  و  هنیدـم ،
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ریبج و نب  دیعـس  نیعبات  ياملع  زا  و  هریره ، وبا  رمع و  نب  هَّللا  دبع  سابع و  نبا  و  ع )  ) یلع نانآ - هتفگ  قبط  هباحـص - زا  هیماما و  ياملع 
قافتا ّتنس ] لها  نادنمشناد   ] اهنآ لیلد  نیرتمهم  دنکیم ، هفاضا  سپس  رانملا  ریـسفت  هدنـسیون  دناهدیزگرب . ار  هدیقع  نیا  يرهز ، اطع و 

هروس زج  ياهروس - ره  زاـغآ  رد  نآرق  رد  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  رکذ  رب  دـندمآ ، راـک  يور  اـهنآ  زا  دـعب  هک  یناـسک  هباحـص و  همه 
اقفّتم هباحص ]  ] اهنآ هک  یلاح  رد  تسا ، تءارب 

4 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
تـسا نانچ  دنک  كرت  نآرق - ياههروس  ندـناوخ  ماگنه  ار - ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  سک  ره  تسا : هتفگ  هک  هدـش  لقن  سابع  نبا  زا 

« . 1  » تسا هدرک  كرت  ار  ادخ  باتک  نآ  هیآ  هدراهچ  دص و  کی  هک 
یناثملا نم  اعبـس  زا  روظنم  : » دومرف خـساپ  رد  ترـضح  نآ  دـش ، لاؤس  یناثملا  نم  اعبـس  یلاعت  يادـخ  لوق  هب  عجار  ع )  ) قداص ماـما  زا 

«« 2 . » تسا نآ  تایآ  زا  یکی  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  دراد و  هیآ  تفه  هک  تسا  دمح  هروس 
ود ایوگ  هک  تسا  یـسک  هزادنا  هب  وا  شاداپ  دناوخب ، ار  دمح  هروس  هک  یناملـسم  ره  : » دومرف ربمایپ  هک  تسا  هدـش  لقن  بعک  نب  ّیبا  زا 

«« 3 . » تسا هداد  هقدص  نمؤم  درم  نز و  ره  هب  تسا و  هدناوخ  ار  نآرق  ثلث 
«« 4 . » تسا گرم  ینعی  ماس »  » زج یضرم  ره  يافش  دمح  هروس  : » دومرف ربمایپ  هک  تسا  هدرک  لقن  هَّللا  دبع  نب  رباج 

4 ص : هیآ 1 ... ] (: 1  ) ۀحتافلا هروس  ]

هراشا

(1  ) ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

4 ص : همجرت ... 

(1  ) نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
__________________________________________________

رکذ باتکلا  ۀحتاف   » هروس رخآ  رد  ار  نیمآ »  » لیلد نیمه  هب  و  دـنراد ، هتـساریپ  تسین  نآرق  ءزج  هچنآ  زا  ار  نآرق  هک  دـندرکیم  هیـصوت 
دناهدرکن »... 

نایب يارب  هک  دنتـسنادیم  هیآ  کی  ار  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  اهنآ  هک  دـنکیم  لقن  رگید  یـضعب  هفینح و  وبا  ناوریپ  کلام و  زا  سپس 
اهنآ هک  دنکیم  لقن  هفوک  نایراق  زا  یـضعب  و  ننـست ) لها  فورعم  هیقف   ) دمحا زا  و  تسا . هدش  لزان  اهنآ ، نایم  هلـصاف  اههروس و  زاغآ 

م. اههروس -. ریاس  ءزج  هن  دنتسنادیم ، دمح  هروس  ءزج  ار  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
. هَّللا باتک  نم  ۀیآ  رشع  عبرا  ۀئام و  كرت  دقف  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  كرت  نم  - 1

-2
-3 ِمیِحَّرلا . ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  اهنم  تایآ  عبس  یه  دمحلا و  ةروس  یه 

. ۀنموم نموم و  لک  یلع  قدصت  امناک  رجالا  نم  یطعا  نآرقلا و  یثلث  ءرق  امناک  رجالا  نم  یطعا  باتکلا  ۀحتاف  ءرق  ملسم  امیا 
-4

. توملا ماسلا  ماسلا و  الا  ءاد  لک  نم  ءافش  یه 
5 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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5 ص : ریسفت ... :

. تسا لیعف »  » نزو رب  ّیمس »  » نآ رّغصم  و  ءامسأ »  » شعمج اریز  تسا ، هدوب  ّومس »  » لصا رد  مسا » »
ای دوشیم : هتفگ  ادن  ماگنه  هب  ور  نیا  زا  تسا ، هدـش  هدوزفا  لا »  » فیرعت فرح  نآ  ياج  هب  فذـح و  هزمه ، هدوب ، هلإ »  » لصا رد  هَّللا ،» »

. دوشیم هتفگ  زین  هلإ  ای  هک  نانچ  عطق ، هزمه  اب  هّللا 
وا تردق  ینعی   ] تساهتمعن داجیا  رب  وا  ییاناوت  تردق و  رطاخ  هب  یگتسیاش  نیا  تسا و  شتسرپ  هتسیاش  هک  تسا  یـسک  يانعم  هب  هلإ » »

تفـص هن  تسا  مسا  هَّللا » . » دوشیمن قالطا  یقیقح  دوبعم  رب  زج  تسا و  يدوبعم  نینچ  مسا  هَّللا »  » ظفل نیا  رب  انب  تسا ] یتمعن  ره  ساسا 
: تفگ ناوتیمن  دوشیمن و  عقاو  يزیچ  تفـص  یلو  اتکی ) يادـخ   ) دـحاو هلإ  تفگ : ناوتیم  دوشیم و  عقاو  فوصوم  هک  نیا  لـیلد  هب 

(. تسا هلإ  دراد  تفص  نیا  هک  يزیچ   ) هلإ ءیش 
ياهغلابم نمحّرلا »  » رد تسا و  محر »  » زا قتـشم  ود  ره  لیعف ،»  » نزو رب  میلع »  » دننام میحر »  » و نالعف »  » نزو رب  نابـضغ »  » دـننام نمحر » »

تسود و زا  معا   ] قـلخ ماـمت  لاـح  لـماش  ادـخ  ماـع  تمحر  ینعی  نمحر » : » تسا هدـش  هتفگ  ور  نیا  زا  تسین . مـیحّرلا »  » رد هـک  تـسا 
ع)  ) قداص ماما  زا  و  تسا . نانمؤم  هژیو  راگدرورپ  صاـخ  تمحر  ینعی  میحر »  » دوشیم و راکدـب ] راـکوکین و  رفاـک ، نمؤم و  نمـشد ،

« . 1  » تسا صاخ  تفص  ماع و  مسا  میحر »  » ماع و تفص  صاخ و  مسا  نمحر » : » دومرف هک  تسا  هدش  تیاور 
رب هَّللا » مسب   » میدـقت و  مناوخیم ، ادـخ  مان  هب  ینعی  تسا ، ارقا  هَّللا  مسب  نآ  ریدـقت  هک  تسا  یفوذـحم  لعف  هب  قلعتم  هَّللا » مسب   » رد ءاـب » »

دنکیم یسورع  هک  یصخش  هب  هک  نانچ  دومن ، زاغآ  ادخ  مان  اب  ار  نخس  دیاب  هک  تسا  ببس  نادب  فوذحم  لعف 
__________________________________________________

-1
. ۀصاخ ۀفصب  ماع  مسا  میحرلا  ۀماع و  ۀفصب  صاخ  مسا  نمحرلا 

6 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ریدقت رد  هلمج  رخآ  رد  تسرعأ  فوذحم  لعف  زین  اج  نیا  رد  داب و  تکرب  اب  نومیم و  وت  یـسورع  ینعی  ۀـکربلا  نمیلاب و  دوشیم : هتفگ 

مان هب  ینعی ، اهاسُْرم  َو  اهارْجَم  ِهَّللا  ِمِْسب  تسادـخ : لوق  نآ  لیلد  و  دـنکیم ، زاـغآ  تسا  رتمهم  هچنآ  هب  ار  دوخ  نخـس  برع  اریز  تسا ،
(. 41 دوه / . ) دسریم لحاس  هب  مه  دوشیم و  ناور  مه  یتشک  ادخ 

6 ص : هیآ 2 ... ] (: 1  ) ۀحتافلا هروس  ]

هراشا

(2  ) َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

6 ص : همجرت ... 

(2 . ) تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  تسادخ  صوصخم  شیاتس 

6 ص : ریسفت ... :
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تمعن ریغ  ای  دـشاب  تمعن  ربارب  رد  هاوخ  تسا ، کین  راک  ره  ربارب  رد  شیاتـس  ساپـس و  ینعم  هب  رگیدـکی و  ریظن  حدـم »  » و « 1 « » دمح »
اضعا رگید  نابز و  بلق و  اب  ساپس  رکش »  » یلو تسا ، نابز  اب  شیاتس  اهنت ، دمح » . » تسا تمعن  ربارب  رد  ساپس  صوصخم  رکـش »  » یلو

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  ص )  ) ربمایپ زا  دشابیم و 
رکّشلا سأر  دمحلا 

اب شیاتـس  زا  تمعن  ّتیمها  هاگیاج و  رب  شتلالد  نابز  اب  تمعن  يروآدای  هک  تسا  نیا  نخـس  نیا  يانعم  تسا . دمح  رکـش  ساسا  ینعی 
و رتعیاش . نآ  ندروآ  نابز  هب  زین ]  ] تمعن بحاص  شیاتس  رد  و  تسا ، رتنشور  اضعا  رگید  بلق و 

__________________________________________________

ناسنا زا  رایتخا  هب  هک  تسا  يزیچ  رد  حدم »  » سپ تسا ، رتریگارف  زین  رکـش »  » هژاو زا  رتالاو و  نآ  زا  و  حدم »  » زا صخا  دمح »  » هژاو - 1
هدوتـس حدم و  شاهرهچ  ییابیز  شّدق و  يدنلب  رطاخ  هب  ای  هک  تسا  نیا  هدش ، هتفگ  حدـم »  » هرابرد و  حدـم »  » زا هک  هچنآ  دـنزیم و  رس 

راثآ هب  تبـسن  ینعی  مّود ، دروم  رد  طقف  دـمح »  » یلو دوشیم ، حدـم  زین  شملع  تواخـس و  لام و  شـشخب  رد  هک  روط  نامه  دوشیم ،
. تسا قلطم » صوصخ  مومع و   » هعبرا بسن  زا  حدم »  » و دمح »  » نیب تبسن  ور  نیا  زا  يرهاظ ، دراوم  هن  تسا ، يونعم  یملع و 

، تسه حدم  يدمح ، ره  تسین و  رکـش  ییانث  دمح و  ره  یلو  تسه  دمح  يرکـش  ره  سپ  تسا ، تمعن »  » لباقم رد  صوصخب  رکـش » »
قیقحت همجرت و  بغار ، تادرفم   ) تسا قلطم » صوصخ  مومع و   » زین دمح »  » و رکـش »  » نیب تبـسن  و  تسین ، انث  دمح و  یحدـم  ره  یلو 

م. ج 1 ص 570 -.) ینیسح ، يورسخ  اضرمالغ  دیس  رتکد 
7 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دشابیم نارفک » «، » رکش ، » ضیقن تسا و  ّمذ » «، » دمح  » ضیقن
بوصنم ردـقم  لـعف  هب  هک  تسا  يرداـصم  زا  دـمح »  » هک ساـسا  نیا  رب  دراد  تلاـصا  برع  مـالک  رد  هک  بصن  زا  دـمحلا »  » بارعإ رد 

رب انب  عفر ، هب  هدش  لودع  رّدقم ] تبجع »  » و رکـشا »  » لعف هب  دنبوصنم  قلطم و  لوعفم  هک   ] اهنیا ریاظن  و  ابجع »  » و ارکـش » ، » دننام دوشیم 
هَّللا دـمحأ  هلمج  رد  دـمح »  » بصن هک  نانچ  نآ  ثودـح  دّدـجت و  رب  هن  دـنک ، تلالد  دـمح »  » يانعم رارقتـسا  تابث و  رب  ات  ندوب ، ادـتبم 

هک تسا  يدوبعم  نآ  زا  ناوارف  لماک و  شیاتـس  وکین و  حدـم  هک  تسا  نیا  دـمح »  » يانعم و  دراد . نآ  يانعم  ثودـح  رب  تلالد  ادـمح 
. تسا هتشاد  ینازرا  اهنآ  هب  ار  گرزب  ياهتمعن  هدیرفآ و  ار  تادوجوم 

نم لجر  ینبری  نال  تفگ : نایفـس  وبا  هب  هک  ناوفـص  مالک  رد  ّبر »  » هملک تسانعم  نیمه  هب  تسا و  کـلام »  » و اـقآ »  » ياـنعم هب  ّبر » »
نزاوه زا  يدرم  ات  تسا  رتبوبحم  نم  دزن  دـشاب ، نم  يالوم  کلام و  شیرق  زا  يدرم  رگا  ینعی  نزاوه  نم  ینبری  نا  نم  یلا  بحا  شیرق 

لثم يدیق ، هب  . ] دشاب دّیقم  هک  نیا  رگم  دوشیمن ، قالطا  اتکی  يادـخ  رب  زج  ّبر »  » هملک بر و  وهف  هبری  هبر  دوشیم : هتفگ  زین  و  دـشاب .
. کلم بحاص  ینعی  ۀعیضلا  ّبر  و  لزنم ، بحاص  ینعی  راّدلا  ّبر  دننام  دشاب ] هدش  عقاو  فاضم  هک  نیا 

یماسجا ضارعا و  رهاوج و  يارب  تسا  مسا  ملاع »  » هدـش هتفگ  و  سنا . ّنج و  ناگتـشرف و  لیبق  زا  ملع  ناـبحاص  يارب  تسا  مسا  ملاـع » »
. دوشیم هتخانش  عناص  اهنادب  هک 

هچنآ لماش  ات ، تسا  هدـش  هتـسب  عمج  زین  نوملاع ]  ] نون واو  اب  دراد  ملع  يانعم  رب  تلالد  نوچ  یلو  تفـص  هن  تسا  مسا  هچرگ  ملاـع » »
[. هریغ تاناویح و  ملاع  دننام  . ] دوشب دوشیم ، هدیمان  ملاع »  » هک

7 ص : هیآ 3 ... ] (: 1  ) ۀحتافلا هروس  ]

هراشا

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 246 

http://www.ghaemiyeh.com


(3  ) ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا 

7 ص : همجرت ... 

(3 . ) تشذگ نیا  زا  شیپ  هیآ  نیا  يانعم 
8 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

8 ص : هیآ 4 ... ] (: 1  ) ۀحتافلا هروس  ]

هراشا

(4  ) ِنیِّدلا ِمْوَی  ِِکلام 

8 ص : همجرت ... 

(4 . ) تسازج زور  بحاص  هک  ییادخ 

8 ص : ریسفت ... :

ِساَّنلا ِِکلَم  یلاـعت ، يادـخ  لوق  رد  تئارق  نیا  زین  و  تسا ، ّصخأ  کـلم »  » ّمعا و کـلم » ، » اریز دـناهدرک ، تئارق  کـلم »  » ءاّرق زا  یخرب 
ینعم نداد  هعـسوت  يارب  و  فرظ »  » هب لعاف » مسا   » هفاضا باب  زا  دـناهدرک ، تئارق  فلا »  » اب کلام »  » هک یناسک  و  دراد . دوجو  ( 2 سان / )

دنوادخ هک  تسا  نیا  هیآ  زا  روظنم  تسا و  هب  لوعفم  بیکرت  رظن  زا  یلو  دوشیم ، بوسحم  فرظ  ینعم  رد  هچرگ  نیدلا  موی  تسا . نآ 
هک هنوگ  نآ   » ینعی نادت  نیدت  امک  دـیوگیم : برع  هک  دـنیوگ  ازج  زور  ور  نیا  زا  ار  نیّدـلا  موی  و  تسازج ، زور  رد  روما  مامت  کلام 
هک تسا  ینعم  نیا  هب  نیدـلا  موی  کـلام  نیملاـعلا و  بر  نوچ  یفاـصوا  هب  راـگدرورپ  ندوب  فصّتم  و  يوشیم . » هداد  ازج  یهدـب  ازج 

ینازرا ار  ینطاب  يرهاظ و  ناوارف  ياهتمعن  هک  تسوا  اهنت  تسین و  جراخ  شتّیبوبر  و  هَّللا »  » ّتیمکاح ورملق  زا  ياهدنبنج  قولخم و  چـیه 
. درادیم

ياراد هک  یسک  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  حوضوب  دنوادخ ، هب  هَّلل  دمحلا  رد  دمح  صاصتخا  رب  دراد  تلالد  هک  نیا  رب  هوالع  فاصوا  نیا 
. تسین شیاتس  حدم و  هتسیاش  وا  زج  يدحا  تسه ، یفاصوا  نینچ 

8 ص : هیآ 5 ... ] (: 1  ) ۀحتافلا هروس  ]

هراشا

(5  ) ُنیِعَتْسَن َكاَّیِإ  َو  ُُدبْعَن  َكاَّیِإ 

8 ص : همجرت ... 

(5 . ) مییوجیم يرای  وت  زا  اهنت  میتسرپیم و  ار  وت  اهنت 
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8 ص : ریسفت ... :

یّلحم تسا و  مّلکت  تبیغ و  باطخ و  نایب  يارب  ياّیإ »  » و هاّیإ »  » و كاّیإ »  » رد ءای » «، » اه «، » فاک  » تسا و بوصنم  لصفنم  ریمـض  اـّیإ » »
ناقّقحم زا  رگید  یخرب  هک  نانچ  یماسا  زا  هن  دنتسه ، فورح  زا  اهنیا  ناقّقحم  رظن  هب  اریز  دنرادن ، بارعا  زا 

9 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
یعون شتسرپ  مییوجیم و  يرای  وت  زا  میتسرپیم و  ار  وت  ارصحنم  ام  هک  تسا  نیا  شیانعم  هدوب و  رصح  دیفم  لوعفم  میدقت  و  دناهتفگ .

. دناسریم ار  رکش  یگنوگچ  فده و  تسا و  ساپس  رکش و 
هدیدنـسپ وکین و  دـنوادخ  لباقم  رد  زج  یعوضخ  عوشخ و  نینچ  ور  نیا  زا  ینتورف ، عضاوت و  هجرد  تیاـهن  زا  تسا  تراـبع  تداـبع » »

. تساهتنایب ساپس  هتسیاش  اهتمعن و  نیرتگرزب  بحاص  هک  تسوا  اریز  تسین ،
ملع حالطـصا  رد  هک  تسا  هدـش  لودـع  باطخ  هب  تبیغ  زا  دوخ ، ياهوگتفگ  نتخاس  عونتم  رب  ینبم  برع  تداع  بسح  رب  ـالاب  هیآ  رد 

دننام ملکت ، هب  تبیغ  زا  زین  یهاگ  تبیغ و  هب  باطخ  زا  هاگ  و  تسا ، باطخ  هب  تبیغ  زا  تافتلا  یهاگ  دوشیم . هدـیمان  تافتلا »  » یناـعم
« - 2 . » ُهانْقُسَف ًاباحَس  ُرِیُثتَف  َحایِّرلا  َلَسْرَأ  يِذَّلا  ُهَّللا  هلوق  و  « 1  » ْمِِهب َْنیَرَج  َو  ِْکلُْفلا  ِیف  ُْمْتنُک  اذِإ  یَّتَح  : » ریز هفیرش  تایآ 

زا رگـشیاتس  هدنب  دش و  هدرمـش  رب  انث  دـمح و  هتـسیاش  دوبعم  تافـص  نوچ  هک  تسا  نیا  اج  نیا  رد  باطخ  هب  تبیغ  زا  تافتلا  هدـیاف  و 
رارق باطخ  دروم  ار  وا  ور  نیا  زا  دبلطب ، يرای  وا  زا  ّمهم  ياهراک  رد  دیاب  هک  تسناد  دش ، هاگآ  فاصوا  نینچ  اب  نأشلا  میظع  يدوجوم 
طقف میتسرپیم و  یتسه  فاصوا  نیا  ياراد  هک  یسک  يا  ار  وت  اهنت  هدش  هتفگ  ییوگ  و  ُنیِعَتْـسَن » َكاَّیِإ  َو  ُُدبْعَن  َكاَّیِإ  : » دیوگیم هداد و 
نوچ هک  نیا  رب  دـشاب  هتـشاد  يرتشیب  تلالد  باـطخ  اـت  مییوجیمن ، يراـی  وا  زا  مینکیمن و  شتـسرپ  ار  وت  ریغ  مییوجیم و  ددـم  وت  زا 

رادروخرب یصیاصخ  فاصوا و  نینچ  زا  ناهج  قلاخ 
__________________________________________________

یتشک رد  هک  نیا  ات  دهدیم  ریس  ایرد  یکشخ و  رد  ار  امـش  هک  تسا  یـسک  وا  ُْمْتنُک :...  اذِإ  یَّتَح  ِرْحَْبلا  َو  ِّرَْبلا  ِیف  ْمُکُرِّیَُـسی  يِذَّلا  َوُه  - 1
(. 22 سنوی /  ) دنهدیم تکرح  دصقم ) يوس  هب   ) ار اهنآ  قفاوم  ياهداب  دیریگیم و  رارق 

هب میناریم و  ياهدرم  نیمزرـس  يوس  هب  ار  اهربا  نیا  ام  دنروآرد ، تکرح  هب  ار  ییاهربا  ات  داتـسرف  ار  اهداب  هک  تسا  یـسک  نآ  ادخ  - 2
(. 9 رطاف /  ) مینکیم هدنز  شندرم  زا  دعب  ار  نیمز  نآ  هلیسو 

10 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هچنآ نایم  ات  هتشگ  نیرق  رگیدکی  اب  تدابع »  » و تناعتسا »  » هیآ رد  تسین . شتسرپ  راوازـس  یـسک  وا  زج  تسوا و  ّصتخم  تدابع  تسا ،

. دوش عمج  دننکیم  بلط  دندنمزاین و  نادب  هچنآ  نایم  و  تدابع ]  ] دوشیم راگدرورپ  هب  ناگدنب  برقت  بجوم 
تجاح بلط  زا  لبق  نآ ، نتشاد  مّدقم  تسا و  دنوادخ  هب  بّرقت  هلیسو  تدابع  اریز  هدش ، مّدقم  تناعتسا »  » رب تدابع »  » قوف هیآ  رد  زین  و 

رد تناعتـسا  رب  لمح  تسا  رتهب  یلو  دوشیم ، یتناعتـسا  ره  لـماش  دراد و  قـالطا  هیآ  رد  تناعتـسا  هملک  دوشیم . اـعد ]  ] تباـجا ببس 
نیا رد  هک  مییوجیم . يراـی  وت  زا  اـهنت  نآ  ماـجنا  رد  مینکیم و  تداـبع  ار  وت  اـهنت  اـم  هک  دـشاب  نیا  هیآ  ینعم  اـت  دوش ، تداـبع  ماـجنا 
فیک دنکیم  لاؤس  شناگدنب  زا  دـنوادخ  ییوگ  هک  نانچ  تسا  راگدرورپ  زا  تناعتـسا  رد  هدـنب »  » بولطم نّیبم  اندـها »  » هلمج تروص 

. امرف تیاده  تسار  هار  هب  ار  ام  میقتسملا : طارصلا  اندها  دنهدیم  خساپ  ار ؟ امش  منک  يرای  هنوگچ  مکنیعأ :

10 ص : هیآ 6 ... ] (: 1  ) ۀحتافلا هروس  ]

هراشا
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(6  ) َمیِقَتْسُْملا َطارِّصلا  اَنِدْها 

10 ص : همجرت ... 

(6 . ) امرف تیاده  تسار  هار  هب  ار  ام 

10 ص : ریسفت ... :

تیاده هار  نیرتراوتسا  نیرتسار و  هب  ار  مدرم  نآرق   » ُمَْوقَأ َیِه  ِیتَِّلل  يِدْهَی  : » هیآ ریظن  دوش  يدعتم  یلإ »  » ای مال »  » هب دیاب  لصا  رد  يده » »
: هیآ و  ( 9 يرسا / « ) دنکیم

دروـم هیآ  رد  یلو  ( 52 يروش / « ) درک یهاوخ  تیادـه  تسار  هار  هب  ار  مدرم  ربمایپ  يا  وت  کـنیا  و   » ٍمیِقَتْـسُم ٍطارِـص  یلِإ  يِدـْهََتل  َکَّنِإ 
. تسا يدعتم  دوخ  يدوخ  هب  راتخا »  » هموق و یسوم  راتخا  و  تسا : هدومرف  دنوادخ  هک  نانچ  هدش ، يدعتم  هسفنب  يده »  » ثحب

نآ هدیمان ، طارس »  » ار هّداج »  » برع هک  نآ  ّتلع  تسا و  دیعلب » ار  يزیچ   » يانعم هب  ءیّشلا » طرس   » زا و  هّداج »  » ینعم هب  نیس  اب  طارـس » »
هک  یسک  هک ، تسا 

11 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هجو هک  تسا ، ندـیعلب  يانعم  هب  مقل »  » و دـناهدیمان ، زین  مقل »  » ار هّداـج »  » هک ناـنچ  دـعلبیم ، ار  وا  هداـج  اـیوگ  دوریم ، هار  هداـج  يور 

شحیصف تغل  هدش و  داص »  » هب لیدبت  نیس »  » فرح ءاط »  » رطاخ هب  هدوب و  طارس »  » لصا رد  داص »  » اب طارص »  » و دش . نایب  زین  شاهیمست 
« طارص  » تهج نآ  زا  نید »  » دریذپیمن و شناگدنب  زا  ار  نآ  زج  دنوادخ  هک  تسا  یّقح  نید  میقتسم » طارص   » و « 1 . » تسا طارص »  » زین

يانعم نیا  رب  انب  دـناسریم . دـصقم  هب  ار  رباـع  هّداـج »  » هک ناـنچ  دـناسریم ، تشهب  هب  ار  دوخ  ناورهر  ناوریپ و  هک  تسا  هدـش  هدـیمان 
نانآ  » ًيدُـه ْمُهَداز  اْوَدَـتْها  َنیِذَّلا  َو  هیآ  نیا  لثم  ازفیب » ام  تیادـه  رب  تنارک  یب  فاطلا  شـشخب  اب  اراگدرورپ   » هک دوشیم  نیا  اندـها » »

« اندـها  » هک دـناهدرک  تیاور  ع )  ) نانمؤم ریما  زا  و  (. 17 دّمحم / « ) دوزفیب ناشنامیا  تیاده و  رب  ادـخ  دـنتفای ، تیادـه  تراتفگ - هب  هک -
هدومن و هفاضا  میقتـسم »  » هب ار  طارـص »  » ترـضح نآ  هک  هدـش ، تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا  رابخا ، زا  یخرب  رد  و  تسا ، اـنتّبث »  » شیاـنعم

. تسا هدومرف  تئارق  میقتسملا  طارص  اندها 

11 ص : هیآ 7 ... ] (: 1  ) ۀحتافلا هروس  ]

هراشا

(7  ) َنیِّلاَّضلا َو ال  ْمِْهیَلَع  ِبوُضْغَْملا  ِْریَغ  ْمِْهیَلَع  َتْمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َطارِص 

11 ص : همجرت ... 

(7 ! ) ناهارمگ هن  يدرک و  بضغ  ناشیا  رب  هک  اهنآ  هن  يداد ، تمعن  نانآ  هب  هک  یناسک  هار 

11 ص : ریسفت ... :
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نیذـلا طارـص  اندـها  تسا ، هتفگ  ایوگ  تسا و  لماع  رارکت  مکح  رد  و  لبق ، هیآ  رد  میقتـسملا » طارـص   » زا لدـب »  » هیآ نیا  رد  طارـص » »
بانتجا هکلم  دنوادخ  هک  یناسک  هار  ینعی ، میقتسم » طارص   » هک تسا  نیا  هب  راعشا  دیکأت و  لدب »  » هدیاف مهیلع : تمعنا 

__________________________________________________

« ماعطلا طرتسم  دیوگیم : هک  برع  مالک  تسا  هشیر  نیمه  زا  و  دشابیم ، قتشم  طرس »  » زا اریز  تسا ، هدوب  طارس » «، » طارـص  » لصا - 1
تئارق داص »  » اب طارـص »  » هک یناسک  دـناهدرک و  تیاعر  ار  لصا  دـندومن ، تئارق  نیـس »  » اب طارـس »  » هک یناسک  ماعط ، روبع  لـحم  ینعی 

. دنوشیم ظّفلت  جرخم  کی  زا  هدوب و  هقبطم  فورح  زا  ود  ره  اریز  دراد ، دوجو  اط »  » و داص »  » نیب هک  تسا  یتّیخنس  رطاخ  هب  دناهدرک 
12 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هدومن مامت  مدرم  رب  ار  تّجح  اهنآ  هلیـسو  هب  و  هتخاس ، نوزفا  نانآ  قح  رد  ار  دوخ  ّصاخ  ياهتمعن  هدومرف و  اطع  اهنآ  هب  طقف  ار  هانگ  زا 
تسرد هیآ ] موهفم   ] و تساهنآ . هار  يرادیاپ  رب  هاوگ  هجو  نیرتهب  هب  دوخ  نیا  و  تسا ، هداد  يرترب  شتاقولخم  زا  يرایـسب  رب  ار ، نانآ  و 

دزن ار  وت  منک  ییاـمنهار  اـیآ  ینعی  نـالف ؟ ساـنلا  مرکا  یلع  کـلدأ  لـه  ییوگب : يدـنمزاین ] جاـتحم و  صخـش  هب   ] هک تسا  نآ  دـننام 
کلدا له  ییوگب : هک  نیا  زا  تسا  رتغیلب  ششخب  مرک و  هب  ینالف »  » فیصوت ماقم  رد  یشسرپ  نینچ  و  ینالف ؟ ینعی  مدرم  نیرتهدنـشخب 

هدنـشخب ار  وا  ادـتبا  تسخن ، راـتفگ  رد  امـش  اریز  تسا ، رتهدنـشخب  هک  ینـالف »  » دزن ار  وـت  منک  ییاـمنهار  اـیآ  ینعی  مرکـالا  نـالف  یلع 
رد روهشم »  » ار وا  هدرک و  ریـسفت  ینالف »  » هب ار  مدرم  نیرتهدنـشخب » ، » ینعی دینکیم ، یفرعم  مدرم  نیرتهدنـشخب  ار  وا  سپـس  دینادیم و 
هک تسا  نیا  نخس  نیا  موهفم  دورب و  ینالف  غارس  هب  دیاب  دهاوخب  ار  مرک  بحاص  يدرم  سک  ره  هک  دیاهتفگ  ایوگ  دینادیم ، تواخس 

و دوش . لماش  ار  اهتمعن  عیمج  ات  هدش ، هدروآ  قلطم  هیآ  رد  ماعنإ »  » و تسین . دیدرت  کش و  ياج  چیه  هتشاد و  ترهـش »  » تواخـس رد  وا 
نیمه زین  ریبز  نب  ورمع  باطخ و  نب  رمع  زا  دـناهدومرف و  تئارق  مهیلع  تمعنا  نم  طارـص  هک  تسا  هدـش  تیاور  ع )  ) موصعم ناماما  زا 

. تسا روهشم  تئارق  حیحص  تئارق  تسا و  هدش  تیاور  تئارق 
یناـسک دـناهدش ، هداد  تمعن  هک  ییاـهنآ  هک  دـشاب  نیا  هیآ  ياـنعم  اـت  ْمِْهیَلَع ) َتْمَْعنَأ  َنیِذَّلا   ) زا تسا  لدـب  اـی  ْمِْهیَلَع ) ِبوُـضْغَْملا  ِْریَغ  )

هدـش اطع  تمعن  نانآ  هب  هک  یناسک  دـشاب : نیا  شیانعم  ات  تسا  تفـص »  » ای دـناهدنام و  ظوفحم  یهارمگ  ادـخ و  بضغ  زا  هک  دنتـسه 
زا ینعی  دناهدرک ، عمج  یهارمگ  دـنوادخ و  مشخ  زا  ندوب  نمیا  تمعن  نایم  دـشاب و  تمـصع  نامه  هک  هقلطم  تمعن  نایم  ایلوا ] ایبنا و  ]
هب هفاضا  اب  هن  دوشیم  عقاو  هفرعم »  » يارب تفص  هن  ریغ »  » هچرگ دشاب ، تفص »  » هیآ رد  ریغ »  » هک تسا  زیاج  و  دنرادروخرب . تمعن  ود  ره 

نیا  لیلد  هب  دنکیم . فیرعت  بسک  هفرعم 
13 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هب زین  و  « 1  » ینبـسی میئللا  یلع  رما  دـقل  و  رعاش : هتفگ  ریظن  تسا  یگـشیمه  درادـن و  ینّیعم  نامز  هب  صاصتخا  مهیلع  تمعنا  نیذـلا  هک 
انب دنرادروخرب . تمعن  زا  هک  دنتـسه  یناسک  زا  ریغ  نّیلاض ]  ] ناهارمگ زین  دناهدش و  عقاو  راگدرورپ  بضغ  دروم  هک  نانآ  هک  نیا  لیلد 

. دوش نآ  ندش  هفرعم  زا  عنام  ات  درادن  دوجو  یماهبا  ریغ »  » هملک رد  نیا  رب 
نعل و اهنآ  رب  ادـخ  هک  ار  یناسک  ِْهیَلَع : َبِضَغ  َو  ُهَّللا  ُهَنََعل  ْنَم  هفیرـش  هیآ  هنیرق  هب  تسا  دوهی  مهیلع  بوضغم  زا  روظنم  تسا  هدـش  هتفگ 

دوخ هک  یموق   ...: » ُلـْبَق ْنِم  اوُّلَـض  ْدَـق  همیرک ...  هیآ  لـیلد  هب  دنتـسه ، يراـصن  نّیلاـض »  » زا دوصقم  و  (، 60 هدـئام /  ) تسا هدرک  بضغ 
باذـع ار  ناـنآ  هک  تسا  هتفرگ  ّقلعت  نآ  رب  شـسّدقم  تاذ  هدارا  هک  تسا  نیا  دـنوادخ  بضغ  زا  دوصقم  و  ( 77 هدئام / « ) دندش هارمگ 

. دننکیم راتفر  دوخ  ناتسد  ریز  اب  نیگمشخ  ناطلس  هک  دیامن  راتفر  ياهنوگ  هب  نانآ  اب  دریگب و  ماقتنا  اهنآ  زا  دیامن و 
دـشابیم و بوـضغم »  » لـعاف نوـچ  تسا  عوـفرم  اـّلحم  مّود  مهیلع »  » تسا و تمعنا »  » لوـعفم اریز  تسا ، بوـصنم  ـالحم  لّوا  مـهیلع » »
ار ناشلامعا  ادـخ  : » اهکلها يا  ْمَُهلامْعَأ  َّلَضَأ  َو  هفیرـش  هیآ  رد  لالـض  تسانعم  نیمه  هب  تسا و  كـاله »  » ياـنعم هب  لـصا  رد  لالـض » »

. تسا نآ  هب  ندرک  تشپ  قح و  نییآ  زا  ضارعا  يانعم  هب  نید  رد  تکاله  و  ( 8 دمحم / « ) تخاس دوبان  لطاب و 
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__________________________________________________

مدرک رذگ  نوچ  نم  دهدیم و  مانشد  ارم  مرذگیم  میئل  نمشد  رب  هاگ  ره  ینعی  ینینعی » تلق ال  همث  تیضمف  : » تسا نیا  مّود  عرصم  - 1
. تسا هدرکن  دصق  ارم  میوگیم ،

14 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

14 ص : هرقب ...  هروس 

هراشا

« َنوُرَّکَفَتَت  » و ملا »  » اهیفوک تسا . هیآ   287 نایرصب ، داقتعا  هب  نایفوک 686 و  رظن  زا  نآ  تایآ  دادعت  هدش و  لزان  هنیدـم  رد  هرقب »  » هروس
تسا هدرک  لقن  ص )  ) ربمایپ زا  بعک  نب  یبا  دناهدرمش . ياهناگادج  تایآ  ار  ُموُّیَْقلا » ُّیَْحلا   » و ًافوُْرعَم » ًالْوَق   » و َنیِِفئاخ » اَّلِإ   » اهیرـصب ار و 

میب و اب  مامت  لاس  کی  هک  ینابزرم »  » دننام دش و  دهاوخ  شلاح  لماش  ادخ  تمحر  دورد و  دـناوخب ، ار  هرقب  هروس  سک  ره  : » دومرف هک 
« ّیبأ  » يا دومرف : نم  هب  ترـضح  هاگ  نآ  دـش »، دـهاوخ  هداد  شاداـپ  تسا ، هدوب  لوغـشم  مالـسا  ورملق  ياـهزرم  زا  يرادـساپ  هب  ساره 

يریگارف هب  رداق  ۀلطب  تسا و  ینامیشپ  بجوم  شکرت  تکرب و  بجوم  نآ  نتفرگ  ارف  انامه  نک ، هیصوت  هرقب  هروس  مّلعت  هب  ار  ناناملسم 
؟ دنتسه یناسک  هچ  هلطب » ! » ادخ لوسر  يا  مدرک  ضرع  تسین ، نآ 

« . نارحاس : » دومرف
دهاوخ رـشحم  دراو  یلاح  رد  تمایق  زور  دـناوخب ، ار  نارمع  لآ  هرقب و  هروس  سک  ره  : » دومرف هک  تسا  هدـش  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  و 

. دناهدنکفا هیاس  شرس  يالاب  ربا  هراپ  ود  نوچمه  هروس  ود  نآ  هک  دش 

14 ص : هیآ 1 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(1  ) ملا

14 ص : همجرت ... 

. رگشیاشخب دنوادخ  مان  هب 
15 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

15 ص : ریسفت ... :

لقن ام  موصعم  نایاوشیپ  زا  دراد  دوجو  رظن  فالتخا  نارـسفم  نایم  دوشیم  زاـغآ  نآ  اـب  نآرق  روس  زا  یخرب  هک  هعطقم  فورح  هراـبرد 
لیوأت یـسک  وا  زج  تسا و  هداد  صاـصتخا  دوخ  هب  ار  نآ  ملع  دـنوادخ  هک  تسا  یتاـهباشتم  زا  فورح  نیا  دـناهدومرف ، هک  تسا  هدـش 

لّوا رد  یّجهت  فورح  نآرق  رد  ادـخ  زمر  تسا و  يزمر  ار  ادـخ  یباتک  ره  رد  تفگ : هک  تسا  هدـش  لقن  یبعـش  زا  و  دـنادیمن . ار  اهنآ 
: دناهتشاد نایب  هنیمز  نیا  رد  ار  یتالامتحا  نارسفم  رثکا  و  تساههروس ،
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. دوشیم هتخانش  تسا  هدش  زاغآ  نآ  اب  هک  یفورح  هب  هروس  ره  هدوب و  اههروس  یماسا  فورح  نیا  - 1
و وا ، تافـص  امـسا و  یناعم  یهلا و  بتک  ینابم  زا  فورح  نیا  اریز  دـنکیم  داـی  مسق  اهنادـب  دـنوادخ  هک  تسا  ییاهدـنگوس  اـهنیا  - 2

. دوشیم بوسحم  اهتّلم  همه  مالک  ساسا 
« یفاک  » هملک زا  فاک  تسا : هتفگ  صعیهک »  » هرابرد سابع  نبا  تساهنآ ] هب  هراشا  و   ] هدش هتفرگ  دنوادخ  تافـص  زا  هعّطقم  فورح  - 3

انب تسا  تافص  نیا  زا  یکی  هناشن  فرح  ره  و  . ] تسا هدش  هتفرگ  قداص »  » زا داص  و  میلع »  » زا نیع  و  میکح »  » زا ءای  و  يداه »  » زا ءاه  و 
!(. مرتاناد دنوادخ  نم  ینعی  « ) ملعأ هَّللا  انأ   » ینعی ملا » [ » نیا رب 

اهتّلم رگید  گرم  ّتلم و  کـی  تاـیح  تّدـم  رب  تلـالد  هعطقم  فورح  زا  یفرح  ره  هک ، تسا  نیا  دراد  دوـجو  هک  يرگید  لاـمتحا  - 4
ناقّقحم دزن  هک  یّجهت ، فورح  ریاس  هعطقم و  فورح  نیا ، رب  هوالع  تسا . هدـش  نایب  اهنآ  هراـبرد  هک  یتـالامتحا  ریاـس  زین  و  دـنکیم ،

دننام اـجه ، فورح  تسا ، هتفاـی  بیکرت  اـهنآ  زا  تاـملک  هک  تسا  اـبفلا  فورح  ناـمه  دوشیم  بوسحم  ناشیاهاّمـسم  يارب  ییاهمـسا 
نکاس دادعا ، یماسا 

16 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
عقاو یلماع  دعب  هاگ  ره  سپ  ۀثالث ، نانثا ، دـحاو  دوشیم  هتفگ  هک  نانچ  میم ،» مال ، فلا ، : » دوشیم هتفگ  الثم  تسا ، یفیقوت  شمکح  و 

: دنریذپیم بارعا  دنوش 
: تسا هتفگ  يرعاش  میم و  یلإ  ترظن  و  امال ، تبتک  و  فلا ، هذه  هدش  هتفگ  اذل 

«1  » لادج مهنیب  جاه  واو  ءای و  فلا و  یلع  اوعمتجا  اذا 

16 ص : هیآ 2 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(2  ) َنیِقَّتُْمِلل ًيدُه  ِهِیف  َْبیَر  ُباتِْکلا ال  َِکلذ 

16 ص : همجرت ... 

(2 . ) تسا ناراکزیهرپ  تیاده  هیام  درادن و  هار  نآ  رد  کش  هک  تسا  یتمظع  اب  باتک  نیا 

16 ص : ریسفت ... :

: دراد دوجو  نآ  رد  هجو  دنچ  دشاب ، هروس  مسا  ملا »  » رگا
ینعم سپ  دشاب ، لّوا  يادـتبم  يارب  ربخ  باتکلا  کلذ  هلمج  شربخ و  باتک »  » یناث و يادـتبم  کلذ »  » و لّوا ، يادـتبم  ملا »  » هک نیا  - 1
تسا صقان  نآ  اب  هسیاقم  رد  بتک  ریاس  ایوگ  دوش . هدیمان  باتک  تسا ، راوازس  هک  تسا  یلماک  باتک  اهنت  باتک  نیا  هک  تسا  نیا  هیآ 

. تسا لماک  وا  یگنادرم  نادرم ، رگید  اب  هسیاقم  رد  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسا  درم  ینالف  ینعی  لجرلا » وه  ، » ییوگیم هک  نانچ 
: دوشیم نینچ  هیآ  يانعم  تروص  نیا  رد  هک  دشاب ، تفص  باتک »  » تسا نکمم  - 2

. تسا دوعوم  باتک  نامه  باتک ، نیا 
هلمج و کی  دوخ  نیا  هک  دشاب  ملا » هذه   » شریدقت دوریم  لامتحا  - 3
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« لادـبا  » نوناق هب  هراشا  رعاش  دوصقم  دـیاش  دـهدیم . خر  عازن  ناشنیب  دنـشاب  هدـش  عمج  هملک  کی  رد  واو »  » و ای »  » و فلا »  » هاگ ره  - 1
طورـش نآ  دوشیم و  هزمه  هب  لیدـبت  ای »  » و واو »  » طرـش هس  اب  دوش  عقاو  ای »  » و واو » «، » فلا  » زا دـعب  هاگ  ره  هک  تسا  نانچ  نآ  دـشاب و 

: زا دنترابع 
. دنوش عقاو  هملک  رخآ  رد  کی  ره  ای »  » و واو » - » 1

. دنوش عقاو  فلا »  » زا دعب  - 2
م. دناهدوب -. يادر »  » و واسک »  » لصا رد  هک  ءادر »  » و ءاسک »  » دننام دنوش  عقاو  دیاز » فلا   » زا دعب  - 3

17 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
نیا ینعی  دـشابیم ، شربخ  باتکلا »  » ادـتبم و کلذ » ، » دـشاب هدـش  عقاو  توص  هلزنم  هب  ملا »  » رگا اّما  تسا . يرگید  هلمج  باتکلا  کلذ 
نینچ شریدقت  تسا و  رّدقم  یفوذحم  يادـتبم  ای  دـشابیم ، شربخ  دـعب  ام  تفـص و  باتکلا »  » ای تسا ، لماک  باتک  نامه  لزنم  باتک 

« . باتکلا کلذ  فورح - نیا  زا  هتفای  فیلأت  ینعی  وه -  » دشابیم
، دشابیم سفن  بارطـضا  هرهلد و  ۀبیر »  » تقیقح دیآ و  دیدپ  دیدرت  کش و  یـصخش  رد  هک  یماگنه  تسا ، هبیری » هب  ار   » ردصم بیر » »
ال  » يانعم و  روآ . » يور  درادیم  زاب  کش  زا  ار  وت  هچنآ  هب  نک و  يرود  دزادـنایم  کـش  هب  ار  وت  هچنآ  زا  : » تسا هدـمآ  یثیدـح  رد  و 
، هیآ فقو  روهشم  تئارق  قبط  درادن . دوجو  نآ  رد  دیدرت  يارب  یلاجم  هک  تسا  حضاو  شتلالد  يردق  هب  باتک  نیا  هک  تسا  نیا  بیر »
: هیآ ریظن  دـنریگب ، رظن  رد  نآ  يارب  يربخ  دـنریزگان  ناـنیا  و  دـناهدرک ، فقو  بیر » ـال   » رد ءاّرق  زا  یخرب  یلو  دوشیم ، ماـجنا  هیف »  » رد

. يده هیف  هیف ، بیر  ال  دوشیم : نینچ  هیآ  ریدقت  نیا  رب  انب  ( 50 ارعش /  ) َْریَض اُولاق ال 
ینعی ردـصم  هیآ  نیا  رد  و  تسا . بوـلطملا  یلا  لـصوم  هـک  تـسا  یتیادـه  نآ  و  «، 1 « » يرـس  » لثم لعف  نزو  رب  تسا  ردـصم  يدـه » »

. تسا هدمآ  داه »  » ینعی لعاف ] مسا   ] فصو يانعم  هب  يده » »
زاب دوشیم  باقع  قحتسم  نآ  بجوم  هب  هک  یلمع  ره  ماجنا  زا  ار  شیوخ  سفن  هک  دوشیم  هتفگ  یـسک  هب  عرـش  حالطـصا  رد  یقّتم ،» »

ریظن تسا ، هدیمان  نیقّتم »  » دنـشابیم اوقت  سابل  هب  ندش  سّبلم  فرـش  رد  هک  ار  یناسک  نآرق  و  بجاو . كرت  ای  مارح  لعف  زا  ّمعا  دراد ،
: دومرف هک  ص )  ) مرکا ربمایپ  شیامرف 

هبلس هلف  الیتق  لتق  نم 
. تسوا نآ  زا  وا  يایشا  رگید  ریشمش و  نشوج و  هرز و  دشکب ، تسا  هتفرگ  رارق  گرم  هناتسآ  رد  هک  ار  نمـشد  زا  يدرف  سک  ره  ینعی 

يدنزرف نانآ  ًاراَّفَک : ًارِجاف  اَّلِإ  اوُِدلَی  َو ال  دیامرفیم : نآرق  رد  شموق ] هرابرد  حون  ترضح  لوق  زا   ] یلاعت يادخ  و 
__________________________________________________

. ]...[ م ص 332 -.) دجنملا ،  ) دنکیم رفس  بش  رد  هک  یسک  ینعی  يرّسلا » نبا   » تسا بش  رد  ریس  يانعم  هب  - 1
18 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

رجاـف و رگم  دـییازیمن  هک  تسین  نیا  هیآ  ياـنعم  و   ] تفرگ دـنهاوخ  شیپ  رد  ار  رفک  قسف و  هار  نادـنزرف ] نآ   ] هک نیا  رگم  دـنیازیمن 
سپ دنتـسه .] ندش  رجاف  ندـش و  رفاک  فرـش  رد  هک  تسا  نیا  شیانعم  هکلب  دـنوشیمن ، دـلوتم  رفاک  رجاف و  نانآ  نادـنزرف  اریز  رفاک ،

هدومرفن و  دـنرادیم ، رب  ماگ  اوقت  قیرط  رد  هک  تسا  یناسک  يارب  تیادـه  باتک  نآرق ، یقتلا : یلا  نیرئاصلل  يدـه  هدومرف  ادـخ  اـیوگ 
دـننامیم و یقاب  شیوخ  یهارمگ  رب  هک  یهورگ  دناهتـسد ، ود  ناـنآ  اریز  تسا ، ناـهارمگ  هدـننک  تیادـه  ینعی  نیلاـضلل  يدـه  تسا :
و تسین . ناهارمگ  همه  هدننک  تیاده  نآرق  نیا  رب  انب  دنوشیم ، تیاده  ماجنارـس  دناهتفرگ و  رارق  تیادـه  ریـسم  رد  هک  رگید  یهورگ 

یناـثم هک  ییاـههروس  زا  هروس  نیلّوا  ینعی  « ] 3 « » یناـثملا لّوا   » و « 2 « » نآرقلا مانـس   » و « 1 « » نیوارهز  » زا هروـس  لّوا  هـک  هرقب  هروـس  زین 
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. تسا هدش  زاغآ  نیقتم »  » ینعی ادخ ، هدیزگرب  ناگدنب  مان  رکذ  اب  تسا ، دناهدش ] هدیمان 

18 ص : هیآ 3 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(3  ) َنوُقِْفُنی ْمُهاْنقَزَر  اَّمِم  َو  َةالَّصلا  َنوُمیُِقی  َو  ِْبیَْغلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا 
__________________________________________________

م. ص 1794 -.) ج 3 ، یسیفن ، گنهرف   ) دشابیم نارمع  لآ  هرقب و  هروس  تسا ، هدنشخرد » ود   » ینعم هب  هک  نیوارهز »  » زا روظنم  - 1
. دناهدیمان نآرقلا » مانس   » ار هحتاف  هروس  رابتعا  نیمه  هب  و  ص 1940 ) ج 3 ، یسیفن ، گنهرف   ) دنیوگ مانس »  » ار زیچ  ره  مظعم  نکر و  - 2

رتشیب نیئم و  لاوط و  ياههروس  زا  رتمک  هک  ییاههروس  هب  ةءارب و  هرقب ، باتکلا ، ۀـحتاف  ياههروس  هب  تسا و  ررکم  نآرق  زا  هچنآ  هب  - 3
، ابـس دـعر ، رجح ، ناقرف ، سی ، مور ، لافنا ، رون ، میرم ، توبکنع ، لـمن ، صـصق ، ّجـح ، ياـههروس  هب  زین  دـشاب و  لّـصفم  ياـههروس  زا 

هتفگ یناثم » . » بازحا هروس  ناخد و  هیثاج ، فاـقحا ، هدجـس ، نمؤم ، ق ، فرخز ، فرغ ، ناـمقل ، ص ،)  ) دّـمحم ص ، میهاربا ، هکئـالم ،
. دوشیم

« یناثملا نم  اعبس   » زا دوصقم  هک  ِیناثَْملا  َنِم  ًاْعبَس  َكاْنیَتآ  ْدََقل  َو  تسا : هفیرش  هیآ  نیا  رد  هک  نانچ  تسا ، نآرق  همه  يانعم  هب  یناثملا » »
: تسا هدش  لقن  ع )  ) تیبلا لها  زا  یثیدح  رد  و  تسا . نآرق  مامت  یناثملا »  » زا دوصقم  دمح و  هروس 

. انیبن هَّللا  هاطعا  یتلا  یناثملا  نحن 
م. ص 3123 -.) ج 5 ، یسیفن ، گنهرف  زا  لقن  هب   ) تسا هدمآ  زین  روتس  جنرآ  وناز و  يانعم  هب  یناثم » »

19 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

19 ص : همجرت ... 

مامت زا  دـنرادیم و  اپ  رب  ار  زامن  دـنروآیم و  نامیا  تسا ) ناـهنپ  هدیـشوپ و  سح  زا  هچنآ   ) بیغ هب  هک  دنتـسه  یناـسک  ناراـکزیهرپ ) )
(3 . ) دننکیم قافنا  میاهداد  يزور  اهنآ  هب  هک  یبهاوم  اهتمعن و 

19 ص : ریسفت ... :

شریدـقت هدوب و  نانآ  يارب  حدـم »  » هک نیا  رب  انب  تسا  بوصنم  ای  دـشاب ، نیقّتم »  » يارب تفـص »  » هک نیا  رب  انب  تسا ، رورجم  ای  َنیِذَّلا » »
عوفرم ادج و  شلبق  ام  زا  نیّذلا »  » هک نیا  ای  دشابیم و  نونمؤی » نیذـلا  مه  ، » شریدـقت تسا و  عوفرم  ای  و  دـشاب ، نونمؤی » نیذـلا  ینعا  »

. دشابیم شربخ  ًيدُه » یلَع  َِکئلوُأ   » و ادتبم ، ناونع  هب  تسا 
. دنک قیدصت  ار  وا  هاگ  ره  هنمآ »  » دوشیم هتفگ  يریغ و  تنما  ائیـش و  تنما  دوشیم  هتفگ  تسا ، نما »  » زا قتـشم  لاعفإ »  » نزو رب  نامیا » »

نوچ هب » نمآ  : » هدش هتفگ  تسا و  هدش  يدعتم  اب »  » هلیـسو هب  نمآ » . » تسا تفلاخم  بیذـکت و  زا  ندوب  نمیا  تغل ، رد  نامیا »  » تقیقح
راهظاب هسفن  یف  نما  اذ  راص   » ياـنعم هب  و  لـعفاف » هتلعف   » باـب زا  نمآ » : » تفگ ناوتیم  و  تسا . فرتعا »  » و رقا »  » ياـنعم نمـضتم  نمآ » »

[ حالطصا  ] رد نامیا  تقیقح  ددرگیم و  رادروخرب  سفن  نوکس  شمارآ و  یعون  زا  شیوخ  نامیا  راهظا  اب  نمؤم  ینعی  دشاب ، قیدصتلا »
دوخ اب  نانآ  هک  ینیناوق  نیمارف و  مامت  تخانش  و  شناگداتسرف ، وا و  تافص  ادخ و  هب  تبـسن  یهاگآ  تخانـش و  زا  تسا  ترابع  عرش ،
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مولعم ات  هداد  رارق  نونمؤی »  » هب قلعتم  ار  بیغلاب »  » دنوادخ هیآ  نیا  رد  تسا . نآ  هدننک  قیدصت  تخانـش  ار  يزیچ  سک  ره  و  دناهدروآ ،
زا ص )  ) ربمایپ هک  هچنآ  زین  و  تسا ، هدیـشوپ  ناگدنب  رب  شملع  هک  هچنآ  هب  داقتعا  یلاعت و  يادـخ  ندرک  قیدـصت  ینعی  نامیا  هک  دوش 

. یبیغ روما  رگید  خزود و  تشهب و  تمایق و  هب  طوبرم  رابخا  دننام  تسا  هداد  ربخ  نآ 
نیا هیآ  ياـنعم  تروص  نیا  رد  دـشاب . لوصوم  هلـص  و  نونمؤی »  » هب ّقلعتم  هک  نیا  هن  تسا ، لاـح  عـضوم  رد  بیغلاـب »  » تفگ ناوـتیم  و 

20 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  ناهنپ  مدرم  رظن  زا  ناشنامیا ، هک  یلاح  رد  دنراد ، نامیا  بیغ  هب  هک  دنتسه  یناسک  نیقتم  دوشیم :
ابا ییامندوخ  ایر و  لکـش  هب  شیوخ  داقتعا  ناـمیا و  زاربا  زا  و  دنتـسه . يراـک  ناـهنپ  اـفخ و  ساـبل  هب  سّبلتم  تقیقح  رد  ناـنآ  تسا و 
(، 49 ءایبنا / « ) دنـسرتیم راکـشآ ) و   ) ناهن رد  دوخ  يادخ  زا  هک  دنتـسه  ییاهنامه  نایقتم   » ِْبیَْغلِاب ْمُهَّبَر  َنْوَشْخَی  هفیرـش  هیآ  لثم  دنراد .

« بیاغ  » يانعم هب  بیغ » ، » دـشاب لاح  عضوم  رد  بیغلاب »  » هک نیا  ساسا  رب  سپ  تسا . ناهنپ  اـفخ و  ياـنعم  هب  بیغ »  » زین هیآ  نیا  رد  هک 
يادـخ سپـس  تسا . بیاغ »  » يانعم هب  هتفرگ و  رارق  لاح  عضوم  رد  ردـصم  هک  ابیغ  ءیـشلا  باـغ  دوش  هتفگ  هک  نیا  لـثم  دوب . دـهاوخ 

ار زامن  نیقتم   » ینعی َةالَّصلا  َنوُمیُِقی  َو  تسا : هدومرف  هتفرگ و  فطع  نامیا »  » رب تسا  یندـب  ياـهتدابع  سأر  رد  هک  ار  ةولـص » ، » ناـحبس
زا نآرق  و  دروآیم . اج  هب  ار  نآ  ینعی  هیدوی »  » يا رمالاب » ماق   » دیوگیم برع  هک  نانچ  دنـشابیم ، نآ  ماجنا  ياّیهم  دـننکیم و  تبظاوم 
هب تسرد  ار  زامن  ناکرا  نانآ ، ینعی  تفرگ . اهناکرا  نولدعی  يانعم  هب  ار  ةالـصلا  نومیقی  ناوتیم  و  تسا . هدرک  ۀـماقإ »  » هب ریبعت  ءادأ » »

يزور هچنآ  زا  و  همجرت : َنوُقِْفُنی  ْمُهاْنقَزَر  اَّمِم  َو  درک . تسار  ار  بوچ  ینعی  دوعلا  ماقا  دـیوگیم : برع  هک  هنوگ  نامه  دـنروآیم ، اـج 
. دننکیم قافنا  میدرک  نانآ 

امم و  تسا : هدومرف  هتفرگ و  یندـب  تداـبع  رب  فـطع  دوـشیم  بوـسحم  یلاـم  ياـهتدابع  زا  هک  ار  قاـفنا » ، » لاـعتم يادـخ  هیآ  نیا  رد 
هتـسیاش هک  تسا  یلالح  الماک  لام  دـننکیم ، قافنا  نیقّتم »  » ار هچنآ  دـنک ، نالعا  ات  تسا ، هداد  تبـسن  دوخ  هب  ار  قزر »  » و مهانقزر ... 

لام زا  یـشخب  نیقتم  و  دیامرفیم : ادـخ  ییوگ  تسا و  ضیعبت  يارب  مهانقزر  امم  رد  نم » . » درک دای  ادـخ » يزور   » ناونع هب  نآ  زا  تسا 
هک تسا  یتاقافنا  تاقدص و  رگید  بجاو و  تاکز  ْمُهاْنقَزَر  اَّمِم  زا  روظنم  تفگ  ناوتیم  و  دنهدیم . صاصتخا  نداد  هقدص  هب  ار  لالح 

ع)  ) قداص ترـضح  زا  و  تسا . هدش  رکذ  قلطم  روط  هب  ایناث  هدـمآ و  ةولـص »  » ظفل لابند  هب  الّوا  اریز  دوشیم ، فرـصم  ریخ  ياههار  رد 
شیانعم َنوُقِْفُنی  ْمُهاْنقَزَر  اَّمِم  دومرف ، هک  هدش ، لقن 

نوثبی مهانملعامم  و 
21 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دننکیم رشتنم  میاهتخومآ ، نانآ  هب  هک  ار  یمولع  زا  یشخب  ینعی  تسا 

21 ص : هیآ 4 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(4  ) َنُوِنقُوی ْمُه  ِةَرِخْآلِاب  َو  َِکْلبَق  ْنِم  َلِْزنُأ  ام  َو  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  اِمب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  َو 

21 ص : همجرت ... 

(4 . ) دنراد نیقی  زیخاتسر  هب  دنروآیم و  نامیا  هدیدرگ ) لزان  نیشیپ  ناربمایپ  رب   ) وت زا  شیپ  هچنآ  هدش و  لزان  وت  رب  هچنآ  هب  اهنآ 

21 ص : ریسفت ... :
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« فوطعم  » نیا رب  اـنب  دنـشاب . نارگید  مالـس و  نب  هَّللا  دـبع  دـننام  باـتک  لـها  زا  ناـنموم  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  زا  دوـصقم  هک  دوریم  لاـمتحا 
نانآ زا  نیـشیپ ، تاـیآ  رد  هک  دـشاب  يدارفا  ناـمه  فیـصوت  هیآ ، دوصقم  تسا  نکمم  و  دوب . دـنهاوخ  هیلع » فوطعم   » زا ریغ  یناـسک ] ]

رد هدـش  رکذ  فاصوا  زا  يرادروخرب  رب  هوالع  نایقّتم »  » هک تسا  نیا  هیآ  يانعم  دـشاب  نیا  روظنم  رگا  و  نیقّتم .]»  ]» دـمآ ناـیم  هب  نخس 
رواب شتقیقح  فالخ  رب  ار  زیخاتسر  اهنآ  هک  تسا  باتک  لها  هب  ياهیانک  َنُوِنقُوی » ْمُه  . » دنراد نامیا  زین  هیآ  نیا  يوتحم  هب  نیشیپ  تایآ 

. تسین داقتعا  يور  زا  ناشنخس  دنراد و 
: هفیرش هیآ  لیلد  هب  دشابیم  راد »  » يارب تفص  و  رخآ »  » ّثنؤم ةرخآ » »

صوصخم دـنرادن ، یـشکرس  داسف و  ولع و  هدارا  نیمز  رد  هک  یناسک  يارب  ار  ترخآ  يدـبا ) تشهب   ) راد نیا  اـم   » ُةَرِخآـْلا ُراَّدـلا  َکـِْلت 
تلالد نآ  رب  دوریم و  راکب  فوصوم  نودب  ابلاغ  هک  تسا  یتافص  زا  ینعی   ] تسا یبلاغ  تفص  ةرخآ »  » هک (. 83 صصق / « ) مینادرگیم

. تسا ةرخآ »  » دننام زین  ایند »  » ظفل دنکیم ،]
لصاح  ناهرب  قیرط  زا  لالدتسا ، زا  دعب  هک  تسا  یملع  نیقی »  » و ناقیإ » »

22 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسا ناسکی  يو  دزن  ندوب  راکشآ  رد  ءایشا  مامت  اریز  دوشیمن ، قالطا  نقوم »  » یلاعت يادخ  رب  ببس  نیدب  دوشیم 

22 ص : هیآ 5 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(5  ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  ْمِهِّبَر  ْنِم  ًيدُه  یلَع  َِکئلوُأ 

22 ص : همجرت ... 

(5 . ) دنناراگتسر اهنآ  و  هدرک ، تیاده  دنوادخ  ار  نانآ 

22 ص : ریسفت ... :

تروص نیا  ریغ  رد  دوب و  دـهاوخ  عفر  عضوم  رد  نآ و  ربخ  ْمِهِّبَر  ْنِم  ًيدُـه  یلَع  َِکئلوُأ  هلمج  دـشاب ، ادـتبم  ِْبیَْغلاـِب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  رگا 
[. دوشیم هفنأتسم  هلمج  اریز   ] درادن بارعا  زا  یّلحم 

هتسیاش دش ، هدرمشرب  نانآ  يارب  نیـشیپ  تایآ  رد  هک  ییاهیگژیو  رطاخ  هب  نیقّتم »  » هک دراد  نیا  هب  راعـشا  تسا  هراشا  مسا  هک  َِکئلوُأ » »
. دنتسه یهلا  تیاده 

یـسک لاح  هب  نانآ  لاح  نآ و  رب  ندوب  تباث  یهلا و  تیادـه  زا  نیقتم »  » يرادروخرب يارب  تسا  یلثم  ًيدُـه » یلَع   » رد ءالعتـسا  ياـنعم 
. تسا هتفای  طلست  نآ  رب  هتشگ و  راوس  یبکرم  رب  هک  هدش  هیبشت 

. تسا هدش  اطع  نانآ  هب  راگدرورپ  هیحان  زا  کین  ياهراک  ماجنا  قیفوت  ناسحا و  فطل و  هک  تسا  نیا  ْمِهِّبَر » ْنِم   » يانعم و 
یلع هدش  لاؤس  ییوگ  دنک  تلالد  تفای  تسد  نآ  هنک  هب  ناوتیمن  هک  تیاده  زا  یعون  رب  ات  تسا  هدـش  رکذ  هرکن  تروص  هب  يدـه » »

؟. دنتسه یتیاده  هچ  رب  نایقتم )  ) نانآ ینعی  يده  يا 
زاتمم يراگتسر »  » و تیاده »  » ینعی هناشن ، ود  نیا  زا  کی  ره  نتـشاد  هطـساو  هب  نیقّتم  هک  تسا  نیا  هب  نداد  هّجوت  يارب  کئلوا »  » رارکت
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. دنتسه نارگید  زا 
نیا رب  دنکیم  تلالد  هک  تسا  نیا  دامع  ای  لصف  ریمض  هدیاف  و  « . 1  » دناهدیمان دامع »  » ریمض نویفوک  و  لصف »  » ریمض نّویرصب  ار  مه » »

تباث هنع  ربخم  يارب  طقف  ار  ربخ  هک  تسا  نیا  شرگید  هدیاف  و  دیکأت . ای  تفص  هن  تسا ، ربخ  نآ  زا  دعب  مسا  هک 
__________________________________________________

م. دوشیم -. عقاو  ربخ  ادتبم و  نیب  هک  تسا  لصفنم  عوفرم  ریمض  نامه  دامع  ای  لصف  ریمض  - 1
23 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دشاب کئلوا »  » يارب ربخ  هتفر ، مه  يور  نوحلفملا » مه   » نآ و ربخ  نوحلفملا »  » ادتبم و مه » : » تفگ ناوتیم  و  نآ . ریغ  يارب  هن  دنکیم 
زاب شیور  هب  ّتیقفوم  يزوریپ و  هب  یبایتسد  ياههار  ایوگ  هتفاـی و  تسد  شیوخ  بولطم  هب  هک  تسا  یـسک  يراگتـسر ) ینعی  « ) حـلفم »

. تسا حلفم »  » دننام میج »  » اب جلفم »  » و تسا . هدش 
رد و  دوشیم ، جراخ  ینیب  زا  هک  تسا  یناهنپ  يادص  ۀـّنغ »  » و تسا ، هدـش  ماغدا  وحن  ود  ره  ۀـنغ » ریغ   » و ۀـنغ »  » هب ْمِهِّبَر  ْنِم  ًيدُـه  یلَع 

: دنکیم يوریپ  مکح  هس  زا  فورح ، اب  هطبار  رد  نکاس  نون  نیونت و  نآرق  یمامت 
دننام میم »  » فرح رد  ماغدا ، - 2 میلا ]» باذـع   » و فطخ » نم  : » دـننام ( ] نیغ نیع و  ءاخ ، ءاح ، هزمه ، ءاه ،  ) قلح فورح  رد  راـهظا ، - 1

زیاج ماغدا  زج  اج  نیا  رد  و  تسا ] هدـش  ماغدا  میم »  » رد نکاس  نون  نیونت و  دروم ، ود  نیا  رد   ] َکَعَم ْنَّمِم  ٍمَمُأ  یلَع  و  ْمِهِّبَر ، ْنِم  ًيدُـه 
. دنکرتشم مه  اب  ۀنغ »  » رد میم »  » نون و نوچ  تسین 

لومعم ییاسک ، هزمح و  و  ورمع ، وبا  زج  ءاّرق ، عیمج  دزن  تئارق  زا  هوحن  نیا  و  اهیف » نم   » و ۀـّباد » نم   » دـننام فورح  ریاس  رد  ءافخا ، - 3
، نیقتملل يده  لثم  دوشیم ، ماغدا  زین  ار »  » و مال »  » رد نکاس  نون  نیونت و  هک ، نیا  رد  دناهتـشاد  رظن  قاّفتا  نت  هس  نیا  نکیل  تسا ، هدوب 

هدـش لیاق  هزمح »  » طقف ار  واو »  » رد ماغدا  و  لوقی ، نم  دـننام  تسا  هدوب  ود  ره  ییاسک  هزمح و  قافتا  دروم  ءای »  » رد ماغدا  مهبر و  نم  و 
« نولمری فورح   » یگلمج و  تسا ، میم »  » هلزنم هب  عبـس  ءاّرق  دزن  ءاـی » واو و  ءار و  مـال و  ، » نیا رب  اـنب  قرب . دـعر و  تاـملظ و  دـننام  تسا 

« . اّنم  » و یّنم »  » دننام دوشیم ، بوسحم  فورح  نیا  وزج  دوشیم . ماغدا  نکاس  نون  رد  هک  ور  نیا  زا  زین  نون »  » و دوشیم ، هدیمان 

23 ص : هیآ 6 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(6  ) َنُونِمُْؤی ْمُهْرِْذُنت ال  َْمل  ْمَأ  ْمُهَتْرَْذنَأ  َأ  ْمِْهیَلَع  ٌءاوَس  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 
24 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

24 ص : همجرت ... 

(6 . ) دروآ دنهاوخن  نامیا  یناسرتن ، ای  یناسرتب  دنوادخ ) باذع  زا   ) ار اهنآ  هک  دنکیمن  توافت  نانآ  يارب  دندش  رفاک  هک  یناسک 

24 ص : ریسفت ... :

يراّفک نانآ  و  تسا ، هدرک  دای  زین  ناگشیپ » تواقش   » زا نآ  یپ  رد  دروآ ، نایم  هب  نخس  ناگشیپ » اوقت   » زا تسخن  ناحبـس ، يادخ  نوچ 
. دوب ناسکی  ناشیا  رب  نآ  مدع  ربمایپ و  رادشه  نآرق و  دوبن  دوب و  تشادن و  نانآ  لاحب  يدوس  یهلا  قیفوت  فطل و  هک  دندوب 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 257 

http://www.ghaemiyeh.com


فیـصوت ردـصم  اب  یفوصوم  ره  هک  نانچ  دـناهدش ، فیـصوت  نآ  هلیـسو  هب  راّـفک  اـج  نیا  رد  تسا و  ءاوتـسا »  » ياـنعم هب  مسا و  ٌءاوَس » »
ییوگ دـشابیم . اوتـسا  يانعم  هب  ءاوس »  » لعاف اریز  تسا ، عفر  لـحم  رد  مهرذـنت  مل  ما  مهترذـنا  هلمج  و  نا »  » يارب ربخ  ءاوس » ، » دوشیم
لعاف مسا  مصتخم »  » هلمج نیا  رد   ] همع نبا  هوخا و  مصتخم  ادیز  نا  دوشیم : هتفگ  هک  نانچ  همدع ، كراذنا و  مهیلع  وتـسم  هدش : هتفگ 

نیا هب  تسا . مّدقم  ربخ  ءاوس »  » ادتبم و عضوم  رد  ْمُهْرِْذُنت  َْمل  ْمَأ  ْمُهَتْرَذـْنَأ  هک  نیا  ای  تسا ] نآ  لعاف  هوخا »  » دـنهاوخیم و لعاف  تسا و 
هک يرشخمز  هَّللا  راج  ۀمالع  و  دشاب . نا »  » يارب ربخ  هتفر  مه  يور  هلمج  تسا و  هدوب  همدع  كراذنا و  مهیلع  ءاوس  هیآ  ریدقت  هک  ینعم 
وبا لوق  زا  میاهدرک  ناـیب  هیآ  نیا  بارعا  هب  عجار  ناـیبلا  عمجم  رد  اـم  هک  یبلاـطم  و  تسا . هتفگ  نینچ  زین ، دـهد ، ریخ  يازج  وا  هب  ادـخ 

. تسا هیلع  هَّللا  تمحر  یسراف  یلع 
ال  » زا لبق  هلمج  تسا و  نا »  » يارب ربخ  ای  دوخ و  زا  شیپ  هلمج  يارب  دیکات  ای  نونمؤی  هلمج ال  و  تسادخ . باذـع  زا  ندـیناسرت  راذـنا » »

انب تسا ، هدـش  لزان  وا  دـننام  يدارفا  لهج و  وبا  هرابرد  نآ  زا  سپ  تایآ  هیآ و  نیا  هک ، تسا  هدـش  هتفگ  تسا . هضرتعم  هلمج  نونمؤی »
دوخ رفک  رب  هک  تسا  یناـسک  همه  هب  عجار  یلک  روطب  تاـیآ  نیا  دـناهتفگ  یخرب  دـشابیم و  دـهع  يارب  اوُرَفَک » َنیِذَّلا   » رد لا »  » نیا رب 

رارصا
25 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دشابیم سنج  يارب  فیرعت  لا »  » و دنزرویم ،

25 ص : هیآ 7 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(7  ) ٌمیِظَع ٌباذَع  ْمَُهل  َو  ٌةَواشِغ  ْمِهِراْصبَأ  یلَع  َو  ْمِهِعْمَس  یلَع  َو  ْمِِهبُوُلق  یلَع  ُهَّللا  َمَتَخ 

25 ص : همجرت ... 

(7 . ) تساهنآ راظتنا  رد  یگرزب  باذع  و  هدش ، هدنکفا  هدرپ  اهنآ  ياهمشچ  رب  هداهن و  رهم  نانآ  ياهشوگ  اهلد و  رب  ادخ 

25 ص : ریسفت ... :

نزو نیا  و  دـناشوپ » ار  نا   » ینعی تسا  هاطغ »  » يانعم هب  هاشغ »  » زا قتـشم  ۀـلاعف »  » نزو رب  ةواشغ »  » و « 1  » دـنرگیدکی ریظن  متک »  » و متخ » »
زاجم باب  زا  اهمشچ  رب  ندنکفا  هدرپ  اهشوگ و  اهلد و  رب  ندز  رهم  و  ۀمامع ،»  » دننام دریگ  رب  رد  ار  يزیچ  هک  دوریم  راک  هب  يدروم  رد 

. لیثمت هراعتسا و  تسا : عون  ود  رب  زاجم  دوشیم و  هتفگ 
رد قح  هک  تسا  ياهنوگ  هب  نانآ  ياهلد  ایوگ  هک  تهج  نآ  زا  هراعتسا  اّما  دشاب و  نآ  عون  ود  ره  دوصقم  اج  نیا  رد  هک  دوریم  لامتحا 

ییوگ تسا  ناوتان  قح  ندینش  زا  زین  نانآ  ياهـشوگ  دناهدز و  زابرـس  نآ  شریذپ  زا  هدنادرگ و  يور  قح  زا  نانآ  هچ  دنکیمن  ذوفن  نآ 
داجیا یعنام  قح  كاردا  ناشناگدید و  نایم  هدش و  هدنکفا  ياهدرپ  ناشنامشچ  رب  ایوگ  و  تسا ، هدش  هدز  رهم  نانآ  ياهلد  اهـشوگ و  رب 

. تسا هدش 
، دناهتـسجن هرهب  هدـش  هدـیرفآ  ینید  فادـها  هب  ندیـسر  يارب  هک  شیوخ  لد  شوگ و  مشچ و  زا  رافک  نوچ  هک  تهج  نیا  زا  لیثمت  اّما 

. تسین نکمم  اهنآ  زا  هدافتسا  ندوب  هدیشوپ  ندش و  روهمم  رثا  رد  هک  هدش  هیبشت  ییایشا  هب  اضعا  نیا 
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یتاذ تفـص  دننام  اهـشوگ ] اهلد و  ندوب  روهمم   ] تفـص نیا  هک  تسا  نیا  هب  نداد  هجوت  يارب  هیآ  رد  دنوادخ  هب  متخ »  » نداد تبـسن  و 
اترطف اتاذ و  سک  نالف  ینعی  هیلع » روطفم   » اذک و یلع  لوبجم  نالف  دوشیم : هتفگ  هک  نانچ  یضرع . هن  تسا 

__________________________________________________

م. تسا -. ندرک  ناهنپ  ندیشوپ و  يانعم  هب  متک »  » يراک و ندناسر  نایاپ  هب  نداهن ، رهم  ینعی  متخ » - » 1
26 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

نیا يارب  ناوـتیم  هک  يرگید  هجو  و  دـنکیم . يراـشفاپ  راـک  نآ  رب  دـح  زا  شیب  وا  هک  تسا  نیا  دوـصقم  تسا و  هدـش  هدـیرفآ  نینچ 
ناـمیا وا  هب  شیوـخ  هدارا  لـیم و  اـب  هجو  چـیه  هب  راـفک  زا  هتـسد  نیا  تسنادیم  ناحبـس  يادـخ  نوـچ  هک  تسا  نـیا  درک  رکذ  تبـسن 

رد ضرغ  ضقن  بجوم  نامیا  شریذـپ  هب  نانآ  رابجا  هک  اجنآ  زا  دوب و  هدـنامن  یقاـب  ناـنآ  يارب  هارکا  راـبجا و  زج  یهار  دـنروآیمن و 
هب اهنآ  تجاجل  داـنع و  هک  دـنک  نـالعا  اـت  هدومرف  متخ »  » هب ریبعت  دـنوادخ  ور  نیا  زا  تسا ] نآ  زا  هّزنم  لاـعتم  يادـخ  و   ] تسا فیلکت 

. دننامب یقاب  یهارمگ  تلالض و  رد  هک  دنراد  يدایز  رارصا  تسا و  هدیسر  هجرد  تیاهن 
مالک رد  نطب »  » دـننام تسا ، هدـش  رکذ  درفم  تروص  هب  ور ، نیا  زا  دوشیمن ، هتـسب  عمج  ردـصم  ـالوصا  تسا و  ردـصم  نوچ  عمـس ،» »
درفم يدراوم  رد  ار  تاملک  هنوگ  نیا  دینامب . ملاس  ات  دینکن  رپ  اذـغ  زا  ار  مکـش  ینعی  اوفعت ، مکنطب  ضعب  یف  اولک  هلمج : نیا  رد  برع 

رد دننکیم و  يراددوخ  درفم  تروص  هب  نآ  رکذ  زا  دشاب ، هابتشا  عوقو  لامتحا  هچ  نانچ  دنشاب و  مّهوت  هابتـشا و  زا  نمیا  هک  دنروآیم 
[. دوشیم هابتشا  تاملک  نیا  درفم  يانعم  اب  نوچ  « ] مهمالغ  » و مهبوث » : » دوش هتفگ  دیابن  دوش ، هدارا  عمج  هک  یتروص 

. دنیبیم نآ  اب  هدننیب  هک  تسا  ییورین  نآ  و  مشچ ، ییانشور  زا  تسا  ترابع  رصب » »
. دنکیم ّربدت  اهنآ  رد  دوشیم و  راکشآ  ناسنا  رب  قیاقح  نآ  کمک  هب  تسا و  لد  ییانشور  ةریصب »  » هک نانچ 

هک هنوگ  نامه  درک  يراددوخ  زیچ  نالف  زا  ینعی  ءیـشلا  نع  بذـعا  دوشیم : هتفگ  اریز  تسا ، لاکن »  » دـننام ینعم  ظفل و  رد  باذـع » »
هچ رگا  تسا  هدش  هدیمان  باذع »  » يدایز يدرد  ره  و  هتفای ، هعسوت  انعم  رد  سپـس  درک . يراددوخ  نآ  زا  ینعی  هنع  لکن  دوشیم : هتفگ 

زاب مرج  ماجنا  زا  ار  مرجم  درف  هک  یباقع  لاکن و  باذع ، نآ 
27 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دشابن درادیم 
زا رتتسپ  ریقح  هک  نانچ  تسا ، ریبک »  » زا رترب  میظع »  » نیا رب  انب  دـشابیم ، ریعـض »  » ضیقن ریبک »  » هک نانچ  تسا  ریقح »  » ضیقن میظع » »

. تسا ریعض » »
ریبک میظع و  لجر  دوشیم : هتفگ  الثم  اهدادـیور ، ثداوح و  دروم  رد  مه  دـنوشیم و  لامعتـسا  داـسجا »  » دروم رد  مه  ریبک »  » و میظع » »

. تسا رایسب  شرطخ  ای  تسا ، گرزب  میظع و  شاهثج  هک  يدرم  ینعی  هرطخ  وا  هتثج 

27 ص : هیآ 8 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(8  ) َنِینِمْؤُِمب ْمُه  ام  َو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلِاب  َو  ِهَّللِاب  اَّنَمآ  ُلوُقَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو 

27 ص : همجرت ... 

(8 . ) دنرادن نامیا  هک  یلاح  رد  میاهدروآ  نامیا  زیخاتسر  زور  ادخ و  هب  دنیوگیم  هک  دنتسه  یناسک  مدرم  نایم  رد 
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27 ص : ریسفت ... :

اب هک  یناسک  زا  سپـس  و  نانمؤم ] ینعی   ] دناهدروآ نامیا  وا  هب  راکـشآ  ناهن و  رد  هک  یناسک  زا  تسخن  لبق ،] تایآ  رد   ] ناحبـس يادخ 
، دـنرادیم راهظا  دـندقتعم  نطاب  رد  ار  هچنآ  فالخ  هک  ناـقفانم  یفّرعم  هب  هیآ ، نیا  رد  و  تسا ، هدرک  داـی  دـناهدش ، رفاـک  ناـبز  بلق و 

هیآ ود  نمض  ار  راّفک  لاح  فصو  ناحبس  يادخ  دنرافک . زا  رتضوغبم  رتدیلپ و  ادخ  هاگشیپ  رد  ناقفانم  ینعی  هورگ  نیا  تسا و  هتخادرپ 
رب هلمج  هک  نانچ  مه  تسا  هدش  رافک  تیاکح  هب  فوطعم  ناقفانم  تیاکح  و  تسا ، هدومرف  نایب  هیآ ، هدزیس  نمض  ار  ناقفانم  فصو  و 

. دوشیم فطع  رگید  هلمج 
هزمه تسا ، مزال  دوش  رکذ  فیرعت  لا »  » اب هک  یتروص  رد  تسا و  هدـش  فذـح  فیفخت  يارب  شاهزمه  هدوب و  سانا »  » لـصا رد  ساـن » »
ياراد هک  تسا  سنا »  » و ناسنا »  » ظفل هدوب  سانا »  » لـصا رد  ساـن »  » هک نیا  دـیؤم  و  دوشیمن ، هتفگ  ساـنالا »  » ور نیا  زا  ددرگ  فذـح 

رهاظ عامتجا  رد  نانآ  هک  تسا  نیا  دناهدش  هدیمان  سان »  » ثحب دروم  هیآ  رد  ناقفانم  هک  نیا  ببس  دنـشابیم و  سان ]»  » فدارم و   ] هزمه
هدش و

28 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسا هدش  هدیمان  نج »  » شندوب ناهنپ  رطاخ  هب  نج »  » هک هنوگ  نامه  دنوشیم ، هدید 

(، 23 بازحا /  ) ٌلاجِر َنِینِمْؤُْملا  َنِم  هیآ : دننام  اذک  نولوقی  سان  سانلا  نم  و  دیامرفیم : هیآ  ایوگ  تسا  هفوصوم  نم  لوقی » نم   » رد نم » »
َنیِذَّلا ُمُْهنِم  َو  هیآ : دـننام  دوب ، دـهاوخ  هلوصوم  نم »  » دـشاب دـهع  مـال  فلا و  رگا  یلو  دـشاب  سنج  يارب  مـال  هک  تسا  یتروـص  رد  نیا 

هب لوصوم و  نیّذلا »  » هیآ نیا  رد  هک  ( ] 61 هبوت / « ) دنرازآیم ار  ربمایپ  هشیمه  هک  دنتسه  اهنآ  ناقفانم - زا  یـضعب - ینعی و  َِّیبَّنلا  َنوُذُْؤی 
[. تسا هدمآ  نم »  » ياج

زیخاتـسر زور  دنوادخ و  هب  تقیقح  عقاو و  ساسا  رب  دندوب  هدرک  اعّدا  ناقفانم ، هک  تسانعم  نیا  هب  رعـشم  مویلاب »  » و هّللاب »  » رد اب »  » رارکت
مه اـم  رد و  اریز  اونمآ  اـم  دوـش  هتفگ  هک  نیا  زا  تسا  يرتـشیب  هغلاـبم  دـیکأت و  نینمؤـمب  مه  اـم  هلمج و  رد  و  دـناهدروآ . ناـمیا  ود  ره 

. تسا یقیقح  نامیا  رب  نانآ  ياعّدا  یفن  نمضتم  دوخ  نیا  تسا و  هدرک  جراخ  نانمؤم  فیدر  زا  ار  ناقفانم  دنوادخ  نینمؤمب 

28 ص : هیآ 9 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(9  ) َنوُرُعْشَی ام  َو  ْمُهَسُْفنَأ  َّالِإ  َنوُعَدْخَی  ام  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  َهَّللا  َنوُعِداُخی 

28 ص : همجرت ... 

(9 . ) دنمهفیمن اّما )  ) دنهدیمن بیرف  ار  ناشدوخ  زج  یلو )  ) دنهد بیرف  ار  نانمؤم  ادخ و  دنهاوخیم 

28 ص : ریسفت ... :

هب دـندوب و  رفاک  هک  نیا  اب  دـندوب ، هدـش  لسوتم  گنرین  هعدـخ و  هب  ناراکم ، نوچمه  نامیا  هب  رهاظت  اب  ناقفانم  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم 
. دومرف ناناملسم  فیلاکت  ماجنا  هب  مزلم  ار  نانآ  اریز  درک ، راتفر  نانآ  اب  ناراکم  ناس  هب  مه  ادخ  دنتشادن ، نامیا  ادخ 
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زا  لاعتم  دنوادخ  هاگشیپ  رد  نانآ  هکلب ] دشن ، ناشبیصن  یشاداپ  رجا و  اهنت  هن   ] و
29 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

راتفر نانآ  اب  ناملـسم  ناونع  هب  رهاظ  رد  دـنوادخ  رما  لاـثتما  يارب  زین  ناـنمؤم  و  تسا . خزود  رعق  ناـشهاگیاج  هک  دـندوب  يدارفا  هلمج 
. دندرکیم

هتفرگ رظن  رد  شیارب  هک  ار  يدنیاشوخان  زیچ  فالخ  وا  هک  دزاس  مهوت  راچد  ياهنوگ  هب  ار  شقیفر  يدرف  هک  تسا  نیا  عدخ »  » تقیقح
ینامرفان ادخ و  تعاطا  لوسر ، زا  تعاطا  اریز  دشاب ، لوسرلا  نوعداخی  َهَّللا ، َنوُعِداُخی  زا  روظنم  تفگ  ناوتیم  و  دـنکیم . رّوصت  تسا ،

وا ناّصاخ  زا  یکی  ای  ریزو  هدـنیوگ  تسا  نکمم  هک  یتروص  رد  تفگ . نینچ  ناطلـس  دوشیم ، هتفگ  هک  ناـنچ  تسادـخ . یناـمرفان  وا ،
. تسا ناطلس  نخس  هلزنم  هب  شنخس  هک  دشاب 

نارگید و هب  هن  ددرگیم  رب  ناشدوخ  هب  نانآ  هعدخ  نایز  اریز  دنهدیم ، بیرف  ار  ناشدوخ  اهنت  ناقفانم  ینعی  ْمُهَـسُْفنَأ  اَّلِإ  َنوُعَدْخَی  ام  َو 
. تسا هغلابم  يارب  هدرک  تئارق  نولعافی »  » نزو رب  نوعداخی » «، » نوعدخی  » ياج هب  هک  یسک 

ادـیپ تقیقح  یمدآ  سفن »  » بلق هلیـسو  هب  اریز  هدـش ، هتفگ  سفن »  » بـلق هـب  ور  نـیا  زا  ءیـش  تـقیقح  تاذ و  زا  تـسا  تراـبع  سفن » »
«، حور  » هب زین  و  دوشیم . قّقحم  شنابز  بلق و  هب  ناسنا  دوجو  ینعی  هناسل  هبلقب و  ياهیرغـصاب  ءرملا  دـناهتفگ ، امکح  هک  ناـنچ  دـنکیم 

دراد یگتـسب  نآ  هب  سفن »  » ياقب هک  بآ »  » هب نینچمه  هدش و  قالطا  تسا  نآ  هب  سفن  ماوق  هک  نوخ »  » رب هک  نانچ  هدش ، هتفگ  سفن » »
. تسا هدش  هتفگ  سفن » »

هدـید بیـسآ  وا  سفن »  » هک تسا  نیا  مـالک  تقیقح  تسا و  هدروـخ  مشچ  مخز  درم  نآ  ینعی  نیع  يا  لـجرلا  سفن  دوـشیم ، هـتفگ  و 
رماؤی نالف  دـناهتفگ ، هک  یناسک  و  تسا . هدـمآ  درد  هب  شلد  اـی  درم و  هنیـس  ینعی  دـئف  لـجرلا و  ردـص  دوشیم ، هتفگ  هک  ناـنچ  تسا .
هجاوم يار  ود  اـب  دوش و  ددرم  یعوضوم  رد  يو  هک  دـنیوگیم  یتقو  رد  ار  نخـس  نیا  و  دـنکیم ، تروشم  دوخ  اـب  ینـالف  ینعی  هسفن ،

مادک هب  دنادن  دشاب و 
30 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

باختنا يارب  ياهزیگنا  ندرک  ادیپ  رکف  هب  ینالف  ینعی  دشاب  سفن  هزیگنا  نخـس  نیا  زا  ناشروظنم  ایوگ  دـنک ، هیکت  دـیاب  ود  نآ  زا  کی 
. تسا يأر  ود  نآ  زا  یکی 

. دشابیم ناشدیاقع  ارآ و  اههزیگنا و  و  اهلد ، نآ ، زا  دوصقم  تفگ  ناوتیم  و  دنتسه ، ناقفانم  دوخ  هیآ  نیا  رد  سفن »  » زا روظنم 
. تسا ناسنا  ساوح  ناسنا ، رعاشم  زا  دوصقم  و  سح . قیرط  زا  يزیچ  هب  تبسن  ناسنا  یهاگآ  ینعی  روعش » »

30 ص : هیآ 10 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(10  ) َنُوبِذْکَی اُوناک  اِمب  ٌمِیلَأ  ٌباذَع  ْمَُهل  َو  ًاضَرَم  ُهَّللا  ُمُهَدازَف  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف 

30 ص : همجرت ... 

رد دـنیوگیم  هک  ییاهغورد  رطاخ  هب  یکاندرد  باذـع  دـیازفایم و  اهنآ  يرامیب  رب  دـنوادخ  تسا ، يراـمیب  عون  کـی  اـهنآ  ياـهلد  رد 
(10 . ) تساهنآ راظتنا 
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30 ص : ریسفت ... :

لد تفآ  داسف و  ببـس  ضرم  نوچمه  هک  يروما  رگید  دسح و  هنیک ، يرواب ، دب  لیبق ، زا  یبلق  ضراوع  تالاح و  یخرب  زا  قوف  هیآ  رد 
دوصقم و  دوشیم . تمالـس » تحـص و   » هب ریبعت  ازاجم  زین  اهنآ  لباقم  تالاح  زا  هک  نانچ  تسا ، هدش  ضرم »  » هب ریبعت  ازاجم  دـنوشیم ،

دوجو راّفک  ناقفانم و  لد  رد  نانمؤم ، ربمایپ و  زا  هک  تسا  يدسح  هنیک و  راگدرورپ و  هب  تبـسن  ندیزرو  رفک  هیآ ، نیا  رد  يرامیب »  » زا
. دراد

دندیزرویم و رفک  دشیم ، لزان  ربمایپ  رب  هک  یحو  زا  هچنآ  هب  تبـسن  نانآ  اریز  دیازفایم ، اهنآ  يرامیب  رب  ادـخ  ینعی  ًاضَرَم  ُهَّللا  ُمُهَدازَف 
هدش نآ  دایدزا  ببس  دوخ  هک  دوزفا  اهنآ  يرامیب »  » رب ار  يزیچ  نامه  ناحبس ، يادخ  ایوگ  دندوزفایم و  شیوخ  رفک  رب  تبسن  نامه  هب 

31 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  ندش  دایز  ببسم  هک  نانآ  دوخ  هب  ار  داز »  » لعف و  دندوب ،
رب دوش  لزان  ادخ  بناج  زا  ياهروس  هاگ  ره  ینعی » « » 1  » ْمِهِسْجِر َیلِإ  ًاسْجِر  ْمُْهتَدازَف  هیآ  رد  هک  نانچ  تسا . هداد  تبسن  دندوب  ناشضرم 

شیازفا ببـس  هروـس  لوزن  اریز  تسا ، هدـش  هداد  تبـسن  هروـس  هب  لـعف  زین  هیآ  نیا  رد  و  ( 125 هبوت / « ) دوزفا یتثاـبخ  ناـنآ  یتاذ  ثبخ 
ياهروشک رد  شذوفن  تردـق و  رتدایز و  ص )  ) ربمایپ هبلغ  ترـصن و  هچ  ره  هک ، دـشاب  نیا  هیآ  دوصقم  دـیاش  و  دـشیم . نانآ  تثاـبخ 

. دشیم رتدایز  ناشلد  رد  فعض  یناوتان و  فوخ و  رتشیب و  ربمایپ ، هب  تبسن  نانآ  تداسح  هنیک و  دشیم ، رتنوزفا  مدرم  نیب  رد  رگید و 
: تسا رعاش  رعش  نیا  لیبق  زا  میلا »  » هب باذع  ندرک  فیصوت  تسا و  عجو »  » زا قتشم  هک  عیجو »  » دننام تسا ، ملا »  » زا قتشم  ٌمِیلَأ » »

« 2  » عیج برض و  مهنیب  ۀیحت  لیخب  اهل  تفلد  دق  لیخ  و 
نانچ تسا ، ملوم »  » يارب تقیقح  رد  ملا »  » تسا و شالت  دوخ  وا  شالت  یعـس و  ینعی  هدج » دج  : » دـیوگیم برع  ار  فیـصوت  عون  نیا 

. تساشوک صخش  نآ  زا  شالت  یعس و  هک 
تـشز هناشن  نیا  تسادخ و  تایآ  ندرک  بیذکت  ببـس  هب  هدش ، هتفرگ  رظن  رد  نانآ  يارب  هک  یکاندرد  باذع  ینعی  َنُوبِذْکَی  اُوناک  اِمب 

نیا و  دناهدرک ، تئارق  نوبّذکی »  » ار نوبذکی »  » ءارق زا  یخرب  دـنوشیم . كاندرد  باذـع  راچد  مه  ببـس  نیمه  هب  و  تسا . غورد  ندوب 
. تسا بذک »  » رد ترثک  ای  هغلابم و  يانعم  هب  هک  تسا  بذک »  » زا ای  تسا  قدص »  » ضیقن بذک »  » زا ای  تئارق 

__________________________________________________

هاگ ره  هک  دـنکیم  نایب  ار  ناقفانم  لاح  ُلوُقَی ...  ْنَم  ْمُْهنِمَف  ٌةَروُس  َْتلِْزنُأ  اـم  اذِإ  دوشیم : زاـغآ  نینچ  هک  نآ  زا  شیپ  هیآ  هیآ و  نیا  - 1
دعب هیآ  رد  و  دوزفا ؟ امـش  زا  کی  مادـک  نامیا  رب  هروس  نیا  دـنتفگیم  نارگید  هب  راکنا  يور  زا  ناـنآ  زا  یخرب  دـشیم ، لزاـن  ياهروس 

م. دوزفا -. نانآ  یتاذ  ثبخ  رب  یتثابخ  هروس  نیا  دیامرفیم : دنوادخ 
هدرک فیصوت  ندوب  عیجو  هب  ار  برض »  » و رخسمت ، لیبس  رب  تسا  هدرک  عیج » برـض و   » هب ریبعت  ۀیحت »  » زا رعاش  مود  عرـصم  رد  هک  - 2

. تسا
32 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

32 ص : هیآ 11 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(11  ) َنوُِحلْصُم ُنَْحن  امَّنِإ  اُولاق  ِضْرَْألا  ِیف  اوُدِسُْفت  ْمَُهل ال  َلِیق  اذِإ  َو 

32 ص : همجرت ... 
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(11 . ) میاهدننک حالصا  طقف  ام  دنیوگیم ، دینکن  داسف  نیمز  رد  دوش ، هتفگ  نانآ  هب  هک  یماگنه  و 

32 ص : ریسفت ... :

اودـسفت مهل ال  لیق  اذا  نم  سانلا  نم  و  دوش : هتفگ  رگا  نوچ  دـشاب ، انمآ  لوقی  رب  فطع  دـناوتیم  تسا و  نوبذـکی »  » رب فطع  هیآ  نیا 
. دوب دهاوخ  تسرد  نخس 

اهنآ شیارگ  رد  ناقفانم  داسف  تسا و  حالـص » «، » داسف  » ضیقن و  تسا . يدنمدوس  لادتعا و  لاح  زا  يزیچ  ندـش  جراخ  ینعم  هب  داسف » »
. دوب ناناملسم  هیلع  رب  نانآ  ندرک  کیرحت  اهنآ و  دزن  ناناملسم  رارسا  نتخاس  شاف  راّفک و  هب 

. دشاب هتخیمآ  داسف  هب  نانآ  حالصا  هک  نآ  یب  دنناحلصم  اهنت  ناشدوخ  ياعّدا  قبط  ناقفانم  هک  تسا  نیا  شیانعم  َنوُِحلْصُم  ُنَْحن  امَّنِإ 

32 ص : هیآ 12 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(12  ) َنوُرُعْشَی ْنِکل ال  َو  َنوُدِسْفُْملا  ُمُه  ْمُهَّنِإ  الَأ 

32 ص : همجرت ... 

(12 . ) دنمهفیمن یلو  دننادسفم  نامه  اهنیا  دیشاب ، هاگآ 

32 ص : ریسفت ... :

اریز تسا ، یعطق  نآ  زا  سپ  بلطم  ققحت  هک  تسا  نیا  هب  نداد  هّجوت  يارب  و  ـال ]»  ]» یفن فرح  ماهفتـسا و  هزمه   » زا تسا  بکرم  ـالا » »
اقیقحت اعطق و  هک  تسا  نیا  هیآ  نومـضم   ] رداقب کلذ  سیل  هیآ أ  دـننام  تسا ، قیقحت  دـیفم  دوش ، لخاد  یفن  رب  ماهفتـسا  هزمه  هاگ  ره 

اب ینعی  هجو ، نیرتغیلب  هب  میتسه  ناحلـصم  زا  ام  دنتفگیم  هک  ار  ناقفانم  ياعّدا  ناحبـس  يادخ  دشابیم ] ناسنا  ندرک  هدنز  هب  رداق  ادخ 
هلمج ال اب  زین  ربخ و  مسا و  نیب  لصف  ریمض  ندش  هطـساو  و  َنوُدِسْفُْملا )  ) ربخ ندروآ  هفرعم  اب  زین  و  ّنإ »  » و الأ »  » هملک ود  اب  هلمج  دیکأت 

. دنکیم در  دنمهفیمن ) نانآ   ) َنوُرُعْشَی
33 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

33 ص : هیآ 13 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(13  ) َنوُمَْلعَی ْنِکل ال  َو  ُءاهَفُّسلا  ُمُه  ْمُهَّنِإ  الَأ  ُءاهَفُّسلا  َنَمآ  امَک  ُنِمُْؤن  َأ  اُولاق  ُساَّنلا  َنَمآ  امَک  اُونِمآ  ْمَُهل  َلِیق  اذِإ  َو 

33 ص : همجرت ... 

نامه اهنیا  دینادب  میروایب ؟ نامیا  ناهیفس  نوچمه  ایآ  دنیوگیم : دیروایب ، نامیا  مدرم  ریاس )  ) دننامه دوش ، هتفگ  نانآ  هب  هک  یماگنه  و 
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(13 . ) دننادیمن یلو  دنناهیفس 

33 ص : ریسفت ... :

اهنآ هب  حالص  دشر و  هار  دنوش و  تحیصن  هاگ  ره  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  و  تسا . يزغم  کبس  يربص و  مک  يانعم  هب  تغل  رد  هفس » »
ایآ دنتفگیم  ، ] دناهدرک قیدصت  ار  ترـضح  نآ  مدرم  هک  هنوگ  نآ  دینک  قیدـصت  ار  ادـخ  لوسر  دوش : هتفگ  هک  نیا  هب  دوش  هداد  ناشن 

ناـمیا ادـخ  لوسر  ناراـی  هک  هنوگ  نآ  ینعی  تسا ، دـهع  يارب  اـی  ساـنلا »  » رد مـال  فلا و  میرواـیب .]!؟ ناـمیا  ناهیفـس  نیا  نوـچمه  اـم 
نامیا ینعی  دنـشاب . وا  نارکفمه  مالـس و  نب  هَّللا  دـبع  سانلا »  » زا دوصقم  دـیاش  دـیروایب و  نامیا  دیـسانشیم ، ار  نانآ  امـش  دـناهدروآ و 

. دندروآ نامیا  ناتناردارب  نارای و  هک  نانچ  مه  دیروایب 
هک تسا  نیا  روظنم  ای  دـناهدروآ ، نامیا  لماک  ياهناسنا  هک  هنوگ  نآ  دـیروایب  نامیا  ینعی  تسا ، سنج »  » يارب سانلا »  » مال فلا و  اـی  و 

. دنهدیمن زیمت  لطاب  زا  ار  قح  هک  دنادیم  مئاهب  دننام  ار  نارگید  دنادیم و  یقیقح  مدرم  ار  نانمؤم  ادخ 
هک تسا  نیا  لبق  هیآ  اب  هیآ  نیا  توافت  و  دراد ، هراشا  سانلا »  » هب ءاهفسلا »  » رد مال  فلا و  تسا و  يراکنا  ماهفتسا  نمؤن » أ   » رد ماهفتـسا 
هک نیا  رب  ندـش  فقاو  نید و  رما  اریز  تسا ، هدـش  نورعـشی » ـال   » هب ریبـعت  شیپ  هیآ  رد  و  نوـملعی » ـال   » هب ریبـعت  ناـقفانم  زا  هیآ  نیا  رد 

يرما شدسافم  مامت  اب  ییور  ود  قافن و  یلو  دراد ، لالدتـسا  ناهرب و  رظن و  ّتقد  لمأت و  هب  جایتحا  لطاب ، رب  ناقفانم  دنقح و  رب  نانمؤم 
ور نیا  زا  تسا  هدرک  رکذ  ناقفانم  ياههناشن  زا  یکی  ار  تهافـس »  » لاعتم يادـخ  نوچ  و  یندـید . سوسحم و  يرما  دـننام  تسا ، يویند 

. تسا رتبسانم  نوملعی ]» ال   » هب ریبعت  و  « ] ملع  » رکذ
34 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

34 ص : هیآ 14 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(14  ) َنُؤِزْهَتْسُم ُنَْحن  امَّنِإ  ْمُکَعَم  اَّنِإ  اُولاق  ْمِِهنیِطایَش  یلِإ  اْوَلَخ  اذِإ  َو  اَّنَمآ  اُولاق  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اوَُقل  اذِإ  َو 

34 ص : همجرت ... 

دننکیم تولخ  دوخ  نارـس  اب  هک  یماـگنه  یلو ) ، ) میاهدروآ ناـمیا  اـم  دـنیوگیم  دـننکیم ، تاـقالم  ار  ناـمیا  اـب  دارفا  هک  یماـگنه  و 
(14 . ) مینکیم هرخسم  ار  اهنآ )  ) ام مییامش ، اب  ام  دنیوگیم 

34 ص : ریسفت ... :

اب دارفا  اب  هک  یماگنه  اـهنآ  دـیوگیم : هیآ  تسا ، ناـنمؤم  اـب  دروخرب  دروم  رد  ناـقفانم  ياـههناشن  زا  رگید  یکی  ناـیب  ماـقم  رد  هیآ  نیا 
ای شیوخ ، هشیپ  رفک  نارس  دزن  هب  دندشیم و  ادج  اهنآ  زا  هک  یماگنه  یلو  مییامش  زا  ام  هک  دندرکیم  دومناو  دندرکیم  تاقالم  نامیا 

و میتسه ، یقاب  امـش  نییآ  رب  ام  دـنتفگیم : دـنتفریم . دـننک ، بیذـکت  ار  ربمایپ  تلاسر  ادـخ و  دـندرکیم  هیـصوت  اهنآ  هب  هک  ینایدوهی 
. درکیم دییأت  قیدصت و  ار  ناشراتفگ  نیا  اهنآ  نطاب  ریمض و 

اهنآ نخس  نیا  میتسه و  امش  هدیقع  مارم و  اب  قفاوم  امـش و  هارمه  ام  ینعی  مکعم  انا  و  مدش . اهنت  وا  اب  ینعی  هیلا  تولخ  نالفب و  تولخ  و 
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تباث دوهی  نییآ  رب  ام  هک  تسا  نیا  مکعم  انا  يانعم  اریز  دشابیم . ْمُکَعَم  اَّنِإ  ینعی  اهنآ  یلبق  راتفگ  يارب  يدیکأت  َنُؤِزْهَتْسُم  ُنَْحن  امَّنِإ  هک 
زیچان ار  نآ  دریگب و  ازهتسا  رخـسمت و  داب  هب  ار  يزیچ  هک  یـسک  اریز  تسا  مالـسا  راکنا  َنُؤِزْهَتْـسُم  ُنَْحن  امَّنِإ  هک  نانآ  هتفگ  میاهدنام و 

. دشاب هفنأتسم  هلمج  ای  ْمُکَعَم  اَّنِإ  زا  لدب  َنُؤِزْهَتْسُم  ُنَْحن  امَّنِإ  تسا  نکمم  و  تسا . نآ  رکنم  تقیقح  رد  درامشب ،

34 ص : هیآ 15 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(15  ) َنوُهَمْعَی ْمِِهنایْغُط  ِیف  ْمُهُّدُمَی  َو  ْمِِهب  ُئِزْهَتْسَی  ُهَّللا 

34 ص : همجرت ... 

(15 . ) دنوش نادرگرس  ات  درادیم  هگن  ناشنایغط  رد  ار  اهنآ  و  دنکیم ، ازهتسا  ار  اهنآ  دنوادخ 
35 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

35 ص : ریسفت ... :

ماکحا ایند  رد  هک  هتخاس  مزلم  ار  اهنآ  هدرمـش و  زیچاـن  ریقح و  ار  ناـنآ  هک  تسا  نیا  دـنکیم  هرخـسم  ار  اـهنآ  دـنوادخ  هک  نیا  ياـنعم 
شدوخ مان  هب  ازهتـسا  رفیک  و  تسا ، هتخاـس  اـّیهم  ناـشیا  رب  یکاـندرد  باذـع  تماـیق  رد  هک  نیا  اـب  دـننک ، ارجا  ار  ناناملـسم  هب  طوبرم 

رد ( ] 40 يروش / « ) تسا نآ  دوخ  دننامه  یتازاجم  يدب  رفیک  و   ... » اُهْلثِم ٌۀَئِّیَس  ٍۀَئِّیَس  ُءازَج  َو  هفیرش  هیآ  ریظن  تسا ، هدش  هدیمان  ءازهتسا ] ]
رکذ فانیتسا  تروص  هب  فطع و  فرح  نودب  ُئِزْهَتْـسَی  ُهَّللا  هفیرـش  هیآ  هک  نیا  و  تسا ] هدش  هدیمان  يدـب » «، » يدـب  » يازج زین  هیآ  نیا 

، دریگیم ازهتسا  رخـسمت و  داب  هب  ار  نانآ  ناقفانم ، زا  نانمؤم  ماقتنا  نتفرگ  يارب  هک  تسادخ  دوخ  نیا  هک  تسا  هتکن  نیا  هب  هراشا  هدش ،
. دنزیخرب نانآ  اب  هرجاشم  عازن و  هب  دوخ  نانمؤم ، دشابن  يزاین  رگید  ات 

زا ار  ناقفانم  ادـخ  هک  تسا  نیا  هفیرـش  هیآ  يانعم  و  درک ، داـیز  ار  رکـشل  ینعی  تسا ، هدـما  شیجلا و  دـم  لـیبق  زا  ْمُهُّدُـمَی » َو   » هلمج و 
یهایس رب  هجیتن  رد  تسا و  هدراذگاو  ناشدوخ  هب  ار  نانآ  ناشرفک  ببس  هب  هدرک و  مورحم  دیامرفیم  اطع  نانمؤم  هب  هک  شیوخ  فاطلا 
ثحب دروم  هیآ  رد  و  دوشیم . دایز  ناشنامیا ] رون  وترپ  رد   ] نانمؤم لد  ییانـشور  طاسبنا و  هک  نانچ  دوشیم ، هدوزفا  نانآ  لد  یگریت  و 

نانآ اب  هنوگ  نیا  ادخ  دوب  هدش  ببس  ناشرفک  نوچ  تسا  هدش  هداد  تبـسن  ناحبـس  يادخ  هب  نآ  ینوزف  دایدزا و  ناقفانم و  لد  یکیرات 
رد اهنآ  رد  هک  انعم  نیا  هب  نودامتی  مهتلالـض  یف  ینعی  َنوُهَمْعَی  ْمِِهنایْغُط  ِیف  تفگ : هک  تسا  هدـش  لقن  يرـصب  نسح  زا  دـنک و  هلماـعم 

. دنام دنهاوخ  یقاب  شیوخ  یهارمگ 
نایغط هک  دراد  نیا  رب  تلالد  مه »  » هب نایغط »  » ندش هفاضا  و  يرگمتـس . رفک و  رد  دح  زا  زواجت  يور و  هدایز  زا ، تسا  ترابع  نایغط » »

. دناهدرک بسک  ار  نآ  ناشدوخ  هک  تسا  هدوب  يزیچ  تلالض ، رد  ندنام  یقاب  و 
هب تسا ، يراک  رد  ّریحت  دـیدرت و  ياـنعم  هب  دوریم و  راـک  هب  رظن  يأر و  صوصخ  رد  همع »  » هک نیا  زج  هک  تسا  یمع »  » دـننام همع » »

. دروآ يور  بتکم ] مادک  هب  و   ] اجک هب  دنادیمن  صخش  هک  يروط 
36 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

36 ص : هیآ 16 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]
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هراشا

(16  ) َنیِدَتْهُم اُوناک  ام  َو  ْمُُهتَراِجت  ْتَِحبَر  امَف  يدُْهلِاب  ََۀلالَّضلا  اُوَرَتْشا  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ 

36 ص : همجرت ... 

(16 . ) دناهتفاین تیاده  هتشادن و  يدوس  اهنآ  يارب  تراجت  نیا )  ) دناهدرک و هضواعم  یهارمگ  اب  ار  تیاده  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ 

36 ص : ریسفت ... :

ندـیرخ اریز  تسا  تیادـه  اب  نآ  ندرک  هضواعم  یهارمگ و  ندـیزگرب  هراعتـسا  لـیبس  رب  شیاـنعم  تیادـه ، ياـج  هب  تلالـض  ندـیرخ 
. دریگیم ماجنا  يرگید  زیچ  ذخا  زیچ و  کی  ياطعا  اب  الومعم ] ]

خاروس شوـم  هچب  ینعی  هقفن  صیرد  لـض  هک  تسا  هدـمآ  یلثملا  برـض  رد  و  دـصق ، زا  ندـش  نادرگور  زا ، تسا  تراـبع  ۀلالـض »  » و
. دنربیم راک  هب  تسا  نادرگ  يور  قح  نید  زا  هک  یسک  دروم  رد  ازاجم  ار  نیا  درک و  مگ  ار  شاهنال 

هک تسا  نیا  مهتراجت  تحبر  امف  يانعم  هدـش و  هداد  تبـسن  تراجت  هب  ازاجم  نارـسخ »  » و تسا . هیامرـس  رب  يدایز  هچنآ  ینعی ، حـبر » »
فک زا  مه  اـب  ار  ود  ره  ناـقفانم ، ینعی  اـهنآ  تسا و  دوس  ندروآ  تسد  هب  هیامرـس و  ندـنام  ظوفحم  تسا ، بوـلطم  تراـجت  رد  هچنآ 
دوس اهنت  هن  هارمگ  صخش  هک  ارچ  تسا ، هدشن  ناشبیـصن  مه  يدوس  هدنامن و  یقاب  هدوب ، نانآ  يونعم  هیامرـس  هک  تیاده  اریز  دناهداد ،

. تسا راکنایز  هکلب  دربیمن 

36 ص : هیآ 17 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(17  ) َنوُرِْصُبی ٍتاُملُظ ال  ِیف  ْمُهَکََرت  َو  ْمِهِرُوِنب  ُهَّللا  َبَهَذ  َُهلْوَح  ام  ْتَءاضَأ  اَّمَلَف  ًاران  َدَقْوَتْسا  يِذَّلا  ِلَثَمَک  ْمُُهلَثَم 

36 ص : همجرت ... 

دوخ فارطا  شتآ  هک  یماگنه  یلو  دنک ) ادیپ  ار  دوخ  هار  کیرات  نابایب  رد  ات   ) هتخورفا یشتآ  هک  دنتـسه  یـسک  دننامه  ناقفانم )  ) اهنآ
اهر ار  اهنآ  دنکیمن  راک  مشچ  هک  یکانتـشحو  یکیرات  رد  و  دنکیم ، شوماخ  ار  نآ  دتـسرفیم و ) ینافوط   ) دـنوادخ تخاس  نشور  ار 

( 17 . ) دزاسیم
37 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

37 ص : ریسفت ... :

و هدرک ] هفاضا  ییایوگ  هیبشت  رد   ] نانآ لاح  نتخاس  راکـشآ  يارب  ناـقفانم ) ياـهیگژیو  تافـص و  ناـیب  زا  دـعب   ) ناحبـس يادـخ  سپس 
وترپ رد  ات   ] هتخورفا یناملظ ] بش  رد   ] یـشتآ هک  تسا  یناسک  لاح  دننام  نانآ  لاح  ینعی  ًاران  َدَقْوَتْـسا  يِذَّلا  ِلَثَمَک  ْمُُهلَثَم  تسا : هدومرف 

َو هفیرـش  هیآ  دننام  تسا ، هتفرگ  رارق  نیذلا »  » عضوم رد  يذلا »  » اج نیا  رد  دنـسرب ،] دوصقم  لزنم  هب  دنـسانشب و  ههاریب  زا  ار  هار  نآ  رون 
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دشاب و هدوب  نازورفا  شتآ  سنج  دوصقم  دیاش  و  ( 69 هبوت / « ) دیتفر ورف  اهنآ  دننامب  ایند  تاوهش  رد  مه  امش  و   » اوُضاخ يِذَّلاَک  ُْمتْـضُخ 
هّـصق هک  نیا  ظاحل  هب  تسا و  هدش  فذح  نون  هلـص ، ندوب  ینالوط  ببـس  هب  هدـش و  هدارا  نیذـّلا ) ینعی   ) عمج ًاران ، َدَقْوَتْـسا  يِذَّلا  زا  ای 

. دیآیمن مزال  درف  هب  تعامج  هیبشت  نانآ ، دوخ  هن  هدش ، هیبشت  شتآ  هدننازورفا  رب  هّصق  هب  ناقفانم 
. نآ ندیشک  هنابز  شتآ و  ندش  هتخورفا  زا ، تسا  ترابع  دوقو »  » تسا و دوقو  بلط  يانعم  هب  َدَقْوَتْسا » »

« ام  » هک نیا  رب  انب  دشاب ، مزال  دوریم  مه  لامتحا  و  تسا ، يّدعتم  هیآ  رد  تءاضا »  » و تسا ، ییانشور  تّدش  ینعم  هب  تغل  رد  ْتَءاضَأ » »
و . ] تسا نکاما  ایشا و  دراد ، دوجو  دقوتسم  فارطا  رد  هچنآ  اریز  تسانعم ، رابتعا  هب  ةءاضا »  » هملک ثینات  دشاب . هیلا  دنسم  هلوح » ام   » رد
زا ندوب  نمیا  مـالک و  هلاـطا  لـیلد  هب  نآ  باوج  تفگ : ناوتیم  تسا و  اـمل »  » باوج مهرونب  هَّللا  بهذ  دنتـسه .] ثنؤم  مکح  رد  اـهنیا 

تروص نیا  رد  هک  ءوضلا  توف  یلع  نیرـسحتم  نیریحتم  اوقبف  تدـمخ  هلوح  ام  تءاضا  املف  هدـش : هتفگ  ایوگ  تسا ، فوذـحم  هابتـشا 
ناونع هب  یسک  ایوگ  دقوتـسم »  » عضو هب  هدش  هیبشت  ناقفانم )  ) اهنیا عضو  هک  نوچ  و  دوب . دهاوخ  هقنأتـسم  هلمج  ْمِهِرُوِنب  ُهَّللا  َبَهَذ  هلمج 

هیبش ت ناشلاح  هک  ار  اهنآ  هدش  هچ  تسا : هدرک  لاؤس  ضارتعا 
38 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجر 

ِلَثَمَک هلمج  زا  دـشاب  لدـب  مهرونب  هَّللا  بهذ  تفگ  ناوتیم  و  مهرونب . هَّللا  بهذ  هدـش : هتفگ  خـساپ  رد  و  تسا ؟ هدـش  دقوتـسم »  » لاـح
]؟ تسا هتفگن  مهرونب  هَّللا  بهذا  هتفگ و  ْمِهِرُوِنب  ُهَّللا  َبَهَذ  اج  نیا  رد  نآرق  ارچ  دنک  لاؤس  یسک  رگا   ] نایب لیبس  رب  ًاران ، َدَقْوَتْـسا  يِذَّلا 

و تخاس ، هناور  ار  وا  ای  درب ، نایم  زا  ار  نآ  ینعی  تسا ، هلازا »  » يانعم هب  هبهذا »  » هک نیا  نآ  دراد و  قرف  هب » بهذ   » اب هبهذا » : » مییوگیم
لقن ار  شناردارب  فسوی و  تشذگرس  هک  اج  نآ   ] یلاعت يادخ  هک  هنوگ  نامه  درب ، دوخ  اب  ار  وا  درک و  یهارمه  ار  وا  ینعی  هب » بهذ  »

هک تسا  نیا  ْمِهِرُوِنب  ُهَّللا  َبَهَذ  يانعم  و  (، 15 فسوی /  ...، ) دندرب دوخ  اب  ار  وا  فسوی  ناردارب  هک  نوچ  ِِهب  اُوبَهَذ  اَّمَلَف  دیامرفیم : هدرک ]
رداق یـسک  درک ، يراددوخ  نآ  ياطع  زا  ادخ  هک  يزیچ  و  درک ، يریگولج  ناشبلق  رب  نآ  ندـیبات  زا  تفرگ و  اهنآ  زا  ار  نامیا  رون  ادـخ 

. تسا هبهذا »  » يانعم زا  رتغیلب  هب » بهذ   » يانعم سپ  دناسرب ، هدرک و ] اطع   ] نارگید هب  ار  نآ  تسین 
: دیوگیم یلثملا ] برض  رد   ] برع تسا ، یلخ »  » و حرط »  » يانعم هب  كرت » »

لوق رد  كرت »  » دننام دوشیم ، يّدعتم  لوعفم  ود  اب  بولق  لاعفا  دننام  دـشاب  ریـص »  » يانعم هب  كرت »  » رگا و  «، 1  » هلظ یبظلا  كرت  هکرت 
: ةرتنع

« 2  » مصعملا هنانب و  نسح  نمضقی  هنشنی  عابسلا  رزج  هتکرتف 
رون بسک  هملک  نیا  ّتینارون  زا  دـشیم و  يراج  ناشنابز  رب  هک  دوب  هَّللا  الا  هلا  هبیط ال  هملک  زا  ناقفانم  نتـسج  دوس  ةءاضا ،»  » زا دوصقم 

دوب هدنکفا  هیاس  نانآ  هایس  بلق  رب  هک  قافن  یگریت  هَّللا ]» الا  هلا  ال   » نتفگ ینعی   ] باقن نیا  سپ  رد  یلو  دندرکیم 
__________________________________________________

هارمه تخس و  یگدنز  هب  لیدبت  ار  شیوخ  هنادنمتداعس  مارآ و  هّفرم و  یگدنز  هک  دوریم  راک  هب  يدرم  دروم  رد  لثملا  برض  نیا  - 1
. تسا هدرک  یگراچیب  تّقشم و  اب 

هدش قتشم  مضق »  » زا نمضقی » ، » دروخیم هدرک و  لوانت  ار  نآ  ینعی  هنشنی » ، » دوشیم رحن  حبذ و  هک  تسا  يرتش  ای  دنفسوگ  رزج » - » 2
مدرک اهر  ار  وا  نم  سپ  تسا : نیا  رعـش  يانعم  دنبتـسد ، لحم  زا ، تسا  ترابع  مصعم » ، » کشخ زیچ  ندروخ  زا  تسا  ترابع  مضق »  » و

. دنروخب یکشخ  زیچ  ناسب  ار  وا  تسد  چم  ابیز و  ناتشگنا  اهنآ  دوش و  ناگدنرد  همعط  ات 
39 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هدش هیبشت  ناقفانم  رارـسا  زا  دنوادخ  ندوب  هاگآ  تفگ  ناوتیم  و  دادیم . قوس  وا  یمئاد  رفیک  ادـخ و  مشخ  یکیرات  يوس  هب  ار  اهنآ  و 
. نانآ زا  نامیا  رون  نتفرگ  هب  تسا 
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تیادـه اب  ار  یهارمگ  هک  یناسک  ناونع  هب  لـبق ] هیآ  رد   ] ناـقفانم نوچ  هک  تسا  نیا  هدـش ، ناـیب  نآ  زا  دوصقم  يارب  هک  يرگید  هجو 
فارطا هک  یـشتآ  هب  دـنک  هیبشت  دـنتخورف  اهنآ  هک  ار  یتیادـه  ات  تسا  هدز  یلاـثم  نآرق  نآ  یپ  رد  دـناهدش ، یفّرعم  دـننکیم . هضواـعم 

. ار شتآ  نآ  ینشور  دنوادخ  ندرب  نایم  زا  هب  دندیرخ  اهنآ  هک  ار  یتلالض  دنک  هیبشت  زین  دنکیم و  نشور  ار  زورفا  شتآ 

39 ص : هیآ 18 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(18  ) َنوُعِجْرَی ْمُهَف ال  ٌیْمُع  ٌمُْکب  ٌّمُص 

39 ص : همجرت ... 

(18 ! ) دندرگیمن زاب  اطخ  هار  زا  نیا  رب  انب  دنروک ، گنگ و  رک ، ناقفانم )  ) اهنآ

39 ص : ریسفت ... :

قح و ندروآ  نابز  هب  زا  دندادیمن و  قح  نخـس  هب  شوگ  نکیل  دندوب ، رادروخرب  یملاس  هناگجنپ ]  ] ساوح زا  هک  نیا  دوجو  اب  ناقفانم 
ار هناگجنپ  ساوح  زا  کی  چیه  ایوگ  هک  دناهدش  هیبشت  یناسک  هب  نانآ  هیآ  نیا  رد  ور ، نیا  زا  دندرکیم  يراددوخ  نآ  رد  لمأت  هّجوت و 

: دیوگیم برع  رعاش  هک  نانچ  دنرادن  دننکیم ، افیا  ار  یلصا  شقن  كاردا  رما  رد  هک 
« 1  » اونذا مهدنع  ءوسب  ترکذ  نا  هب و  ترکذ  اریخ  اوعمس  اذإ  مص 

ندیرخ زا  سپ  هک  تسا  نیا  ای  دـندرگیمن ، زاب  نآ  يوس  هب  دـنتخورف ، ار  تیادـه  هک  نآ  زا  سپ  هک  تسا  نیا  شیانعم  ای  َنوُعِجْرَی » «ال 
، دنور سپاو  ای  دنور  شیپ  هب  ایآ  دننک ؟ هچ  دننادیمن  دننادرگرـس و  ناریح و  هک  تسا  نیا  شیانعم  ای  دندرگیمن و  زاب  نآ  زا  یهارمگ 

ناشفارحنا زاغآ  هک  ياهطقن  هب  دنناوتیم  هنوگچ  نانآ  فصو  نیا  اب 
__________________________________________________

اپارس دوشیم ، دای  نانآ  دزن  يدب  هب  نم  زا  نوچ  دنرک و  ایوگ  دوشیم ، دای  یکین  هب  نم  زا  هک  یماگنه  مناهاوخدب ، نانمـشد و  ینعی  - 1
. دنشوگ

40 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دندرگزاب تسا  هدوب 

40 ص : هیآ 19 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(19  ) َنیِِرفاْکلِاب ٌطیُِحم  ُهَّللا  َو  ِتْوَْملا  َرَذَح  ِقِعاوَّصلا  َنِم  ْمِِهناذآ  ِیف  ْمُهَِعباصَأ  َنُولَعْجَی  ٌقَْرب  َو  ٌدْعَر  َو  ٌتاُملُظ  ِهِیف  ِءامَّسلا  َنِم  ٍبِّیَصَک  َْوأ 

40 ص : همجرت ... 
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شوگ رد  تشگنا  گرم  سرت  زا  اهنآ  درابب ، ینارذـگهر ) رـس  رب   ) هقعاص قرب و  دـعر و  اب  مأوت  کیرات  بش  رد  هک  یناراب  نوچمه  اـی 
(19 . ) دراد هطاحا  نارفاک  هب  دنوادخ  و  دنونشن ، ار  هقعاص  يادص  ات  دنراذگیم ، دوخ 

40 ص : ریسفت ... :

يارب تسا  يرگید  لاثم  هیآ  نیا  تسا . هدش  هتفگ  ّبیص »  » زین ربا  هب  درابیم . ورف  نیمز  رب  هک  یتشرد  هناد  ناراب  زا  تسا  ترابع  بیص » »
ياهیگژیو اب  یناراب  هک  دنتسه  یموق  دننامه  نانآ  تسا : نینچ  هیآ  يانعم  و  دوش . الم  رب  رگید  راب  نانآ  لاح  هک  نیا  ات  ناقفانم  لاح  نایب 

. تسین ناشیا  رب  يزیرگ  هار  هک  دناهدش  یتّیعضو  راچد  تسا و  هتفرگارف  ار  نانآ  هیآ  رد  هدش  رکذ 
، دنکیم هدنز  ار  اهلد  هک  تسا  ینید  مالسا  اریز  تسا ، هدش  هیبشت  ناراب  هب  مالسا  نید  هیآ ، نیا  رد  هک  دناهتشاد  راهظا  نارّسفم  زا  یخرب 

. ار نیمز  ناراب  هک  نانچ  مه 
دروخرب راتفر و  و  قرب »  » و دـعر »  » هب دراد  دوجو  مالـسا  رد  هک  ییاهدـیعو  هدـعو و  و  تاملظ »  » هب دـیآیم  شیپ  راّفک  يارب  هک  یتاهبش 

تایآ و  رطم »  » هب نآرق  هیآ ، نیا  رد  هک  هدـش  هتفگ  و  تسا . هدـش  هیبشت  قعاوص »  » هب نآ  زا  یـشان  یحور  ياهراشف  راّفک و  اب  ناناملـسم 
باذع و  قرب »  » هب باتک  نیا  ياهییامنهار  اب  اههار  ندش  نشور  و  دعر ،»  » و تاملظ »  » هب یگدنز  ياهیراوشد  یهلا و  شیامزآ  هب  طوبرم 

. تسا هدش  هیبشت  قعاوص »  » هب ایند  رد  داهج  مکح  و  تمایق ] رد   ] کیدزن هدنیآ  رد 
ایوگ و  تساهنآ . زا  کی  ره  یلک  عون  دوصقم  هک  تسا  نیا  نایب  يارب  تسا  هدمآ  هرکن  تروص  هب  قرب »  » و دعر »  » و تاملظ »  » هک نیا  و 

. تسا هدننک  هریخ  دیدش و  قرب  دعر و  قلطم ، یکیرات  اب  هارمه  الومعم ]  ] دیدش ناراب  هک  تسا  هدش  هتفگ 
41 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. ددرگیم زاب  تسا  هتفرگ  رارق  نآ  ياج  هب  ّبیص »  » تسا و فوذحم  نآ  رد  فاضم  هک  ّبیصلا ، باحصا  هب  َنُولَعْجَی »  » ریمض
رطاـخ هب  ینعی  تسا ، نولعجی »  » هب ّقلعتم  رورجم ] راـج و  « ] ِقِعاوَّصلا َنِم   » و درادـن . بارعا  زا  یّلحم  تسا و  هفنأتـسم  هلمج  نوـلعجی »  » و

ار وا  هقعاص   » ینعی ۀقعاصلا  هتقعص  و  دنداهنیم . شوگ  رد  ار  شیوخ  تشگنا  اههقعاص  زا  سرت  قرب و ] دعر و  بیهم  يادص  ندینـشن  ]
. تسا نآ  یگدنزوس  ای  دیدش و  يادص  رثا  رد  ای  ندرم  و  درم ، ینعی  قعص »  » نیا رب  انب  درک ، كاله 

نانچ دنتسین  جراخ  وا  تردق  هطیح  زا  اهنآ  هک  تسا  نیا  نارفاک  رب  دنوادخ  نتشاد  هطاحا  يانعم  و  تسا ، هل  لوعفم  ِتْوَْملا  َرَذَح  ترابع 
. تسا ضرتعم  َنیِِرفاْکلِاب ] ٌطیُِحم  ُهَّللا  َو   ] هلمج دشابیمن و  جراخ  طیحم »  » هریاد زا  طاحم »  » ءیش هک 

41 ص : هیآ 20 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ِّلُک یلَع  َهَّللا  َّنِإ  ْمِهِراْصبَأ  َو  ْمِهِعْمَِسب  َبَهََذل  ُهَّللا  َءاش  َْول  َو  اُوماق  ْمِْهیَلَع  َمَلْظَأ  اذِإ  َو  ِهِیف  اْوَشَم  ْمَُهل  َءاضَأ  امَّلُک  ْمُهَراْصبَأ  ُفَطْخَی  ُقْرَْبلا  ُداکَی 
(20  ) ٌریِدَق ٍءْیَش 

41 ص : همجرت ... 

نشور اهنآ  يارب  ار ) نابایب  هحفـص   ) دنکیم نتـسج  قرب  هک  ياهظحل  ره  دیابرب ، ار  نانآ  مشچ  تسا  کیدزن  قرب  هدننک  هریخ  ییانـشور 
مـشچ شوگ و  دهاوخب  ادخ  رگا  و  دـننکیم ، فقوت  دوشیم ، شوماخ  هک  یماگنه  دـنوریم و  هار  نآ  وترپ  رد  یمدـق ) دـنچ   ) دزاسیم
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(20 . ) تساناوت زیچ  ره  رب  دنوادخ  دربیم ، نیب  زا  ار  اهنآ 

41 ص : ریسفت ... :

اب ابلاغ  ود  نیا  هدـمآ و  نایم  هب  قرب  دـعر و  زا  نخـس  لبق ، هیآ  رد  نوچ  و  تسا ، نتفرگ  تعرـس  هب  ندوبر و  يانعم  هب  تغل  رد  فطخ » »
رارق  یقرب  دعر و  نینچ  ضرعم  رد  هک  یناسک  لاح  دنکیم : لاؤس  یسک  ایوگ ، تسا ، هارمه  تشحو  سرت و 

42 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
کیدزن هک  تسا  هدـننک  هریخ  ناـنچ  نآ  قرب  رون  ْمُهَراـْصبَأ : ُفَطْخَی  ُقْرَبـْلا  ُداـکَی  دوشیم : هتفگ  خـساپ  رد  و  تسا ؟ هنوگچ  دـنریگیم 

. درادن بارعا  زا  یّلحم  و  تسا ، هفنأتسم »  » زین هلمج  نیا  دیابرب و  ار  نانآ  ياهمشچ  تسا ،
نابایب ندش  نشور  و   ] ندز قرب  ماگنه  اهنآ  دـنکیم : لاؤس  هک  تسا  یـسک  خـساپ  و  هفنأتـسم »  » هلمج نیمّوس  ْمَُهل ...  َءاضَأ  امَّلُک  ترابع 

لد رد   ] هک یناسک  يراتفرگ  ناقفانم و  راوشد  بولطمان و  عضو  هیبشت  نمض  نآرق  دننکیم ؟ هچ  نآ  ندش  شوماخ  هلصافالب  و  کیرات ]
دیاب اجک  هب  و  دمآ . دهاوخ  ناشرس  رب  هچ  دننادیمن  دننادرگرس ، ناریح و  اهنآ  دیوگیم  خساپ  رد  دناهدش ، يدیدش  ناراب  راچد  ارحص ]

دنچ دننک و  هدافتـسا  تصرف  نیا  زا  ات  دیابرب ] ار  نانآ  ياهمـشچ  قرب  دنراد ، سرت  هک  نیا  اب   ] دنک نتـسج  یقرب  دـنراطتنا  رد  دـنرب ، هانپ 
. دنوشیم فقوتم  دوخ  ياج  رب  نادرگرس  ناریح و  دنوریم ، ورف  یکیرات  رد  اعیرس  هک  یماگنه  و  دنور ، هار  نآ  وترپ  رد  یمدق 

هراپ نانآ  شوگ  هدرپ  هک  درکیم  دایز  ردق  نآ  ار  قرب »  » هدننک هریخ  رون  و  دـعر »  » شّرغ تساوخیم  ادـخ  رگا  ینعی ، ُهَّللا »...  َءاش  َْول  َو  »
. دوش انیبان  ناشمشچ  و 

نآ درکیم ، نشور  ناشیاپ ] شیپ   ] ار هار  قرب ، رون  هاگ  ره  هک  تسا  نیا  شیانعم  و  هدـش ، فذـح  شلوعفم  تسا و  يدـعتم  ای  َءاضَأ »  » و
. دندومیپیم ار  هار  نآ  رون  وترپ  رد  دیشخردیم ، قرب  هاگ  ره  هک  تسا  نیا  شیانعم  مزال و  ای  و  دندومیپیم ، ار 

. دنوشیم بوکخیم  دوخ  ياج  رد  دنتسیایم و  زاب  تکرح  زا  ینعی  اُوماق »  » و
ینعی امهب  بهذل  مهراصبا  مهعمـسب و  بهذی  نا  هَّللا  ءاش  ول  و  هدوب : نینچ  شریدقت  ْمِهِراْصبَأ  َو  ْمِهِعْمَِـسب  َبَهََذل  ُهَّللا  َءاش  َْول  َو  ترابع  و 

« ءاش  » لعف رد  لوعفم ] فذح  ینعی   ] فذح عون  نیا  و  درکیم . ار  راک  نیا  دربب ، نایم  زا  ار  اهنآ  شوگ  مشچ و  هک  تساوخیم  ادخ  رگا 
میتساوخیم ام  رگا   » اَّنُدـَل ْنِم  ُهانْذَـخَّتَال  ًاوَْهل  َذِـخَّتَن  ْنَأ  اـنْدَرَأ  َْول  هفیرـش  هیآ  دـننام  دوشیم ، رکذ  تردـنب  لوعفم  و  تسا ، رایـسب  دارا »  » و

(17 ءایبنا / « ) میدرکیم میهد  ماجنا  هدوهیب  راک  هتفرگ و  يزاب  هب  ار  ناهج 
43 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

، داد ربخ  نآ  زا  تفای و  یهاگآ  نآ  زا  ناوتب  هک  دوشیم  قالطا  يزیچ  هب  ءیش » »

43 ص : هیآ 21 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(21  ) َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َو  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  ُمُکَّبَر  اوُُدبْعا  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای 

43 ص : همجرت ... 

(21 . ) دیوش راکزیهرپ  ات  دیرفآ ، ار  ناینیشیپ  امش و  هک  سک  نآ  دینک ، شتسرپ  ار  دوخ  راگدرورپ  مدرم ، يا 
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43 ص : ریسفت ... :

دنتسه یهلا  تیاده  لومشم  نانمؤم  هک   ] داد حرش  ار  فّلکم  ناقفانم  نارفاک و  نانمؤم ، زا  هورگ  هس  لاح  ناحبس ، يادخ  هک  نآ  زا  سپ 
ار نانآ  همه  تسا ،] هدـنکفا  يربخیب  هدرپ  اهنآ  مشچ  رب  هداهن و  یناداـن  تلفغ و  رهم  نارفاـک  ياـهلد  رب  و  تساـهنآ ، ياـمنهار  نآرق  و 

هراشا البق  تسا و  بطاخم  هب  بیاغم  زا  تاـفتلا  عون  زا  هیآ ، نیا  رد  تاـفتلا  تسا .] هدرک  توعد  دوخ  یگدـنب  هب  و   ] هداد رارق  بطاـخم 
کیرحت ندروآ و  ناـجیه  هب  تاـباطخ ، هنوگ  نیا  زا  مّلکتم  دوصقم  و  دـیآیم ، رامـش  هب  برع  مـالک  رد  تغـالب  نونف  زا  یکی  هک  دـش 

. تسوا نخس  ندینش  هب  يو  ندومن  راداو  هجوت و  بلج  هدنونش و 
ياراد هک  ییادانم  هب  يا »  » بیرق و يادانم  يارب  هزمه » أ /  » و يا »  » و تسا . هدـش  عضو  دـیعب  يادانم  يارب  لـصا  رد  هک  تسا  یفرح  اـی » »

دنوشیم لخاد  دنکیم ، فیصوت  ار  لوصوم  هک  ياهلمج  سنج و  مسا  رب  يّذلا »  » و وذ »  » هک هنوگنامه  دوشیم  لصّتم  دشاب  مال  فلا و 
نآ ات  دشاب  دوشیم ، نآ  نیشناج  هچنآ  ای  سنج ، مسا  نآ  زا  دعب  مسا  دیاب  نیا  رب  انب  دراد ، حیضوت  هب  جایتحا  هک  تسا  یمهبم  مسا  يأ » »

، اهادن لیبق  نیا  و  دشابیم ، شتفص  نآ  زا  سپ  مسا  تسادن و  فرح  يا »  » رد لماع  دوش . عقاو  يدانم »  » دشاب حیحص  دنک و  فیصوت  ار 
ینـشور يوس  هب  ماـهبا  زا  جـیردتب  هک  تسا  رادروخرب  يدـیکأت  هوـجو  زا  هک  تسا  نیا  نآ  یگژیو  دروـخیم و  مشچ  هب  داـیز  نآرق  رد 

دوشیم . کیدزن  ینعم 
44 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هیلا فاضم  زا  ضوع  نآ و  يانعم  دیکأت  ادن و  فرح  هب  کمک  يارب  هدـش  عقاو  سانلا ]  ] نآ تفـص  و  يا »  » نیب هک  اه »  » ینعی هیبنت  هملک 
ّمهم يروما  نآ ، زج  دیعو و  هدعو و  یهاون و  رماوا و  زا  ّمعا  هداد ، رارق  بطاخم  ار  شناگدـنب  نآ  رطاخ  هب  دـنوادخ  هچنآ  مامت  و  تسا .

ءاضتقا هیآ  قایـس  ور  نیا  زا  دوش . تبظاوم  اهنآ  رب  دریگ و  رارق  ادخ  ناگدـنب  هجوت  دروم  دـیاب  هک  تسا  هجوت  نایاش  دـنلب و  یمیهافم  و 
. دهد رارق  باطخ  دروم  رتغیلب  رتشیب و  دیکأت  اب  ار  شناگدنب  دنوادخ  هک  دنکیم ،

دیاـب ۀـقیقح  امـش  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  هدـش و  عـقاو  تفـص  اـنث  حدـم و  لـیبس  رب  هـک  تـسا  مـکبر »  » يارب تفـص  ْمُـکَقَلَخ » يِذَّلا  »
. ربارب هزادنا و  هب  تسا  يزیچ  ندیرفآ  يانعم  هب  تغل  رد  قلخ »  » زین و  دیتسرپب . ار  ناتراگدرورپ 

، هظعوم تحیـصن و  رد  بدا ، تناتم  یمرن و  ات  تسا  هدـش  هدروآ  تبـسانم  نیدـب  هملک  نیا   ] تسا يزرورهم  اـی  يراودـیما  يارب  ّلـعل » »
دـهد و هدـعو  یـسک  هب  هاگ  ره  هک  یمیرک  يوس  زا  مه  نآ  تسا ، هتفر  راک  هب  عیمطت  يارب  يدراوم  رد  ّلعل »  » نآرق رد  و  دوش ] تاعارم 

ناحبـس يادـخ  اریز  تسا ، هدـمآ  ازاـجم  هکلب  تسین  روـظنم  نیا  هـب  « 1  » لـعل هملک  هـیآ  نـیا  رد  یلو  دـنک ، اـفو  دراداو ، عـمط  هـب  ار  وا 
حالص ریخ و  تشادرب و  ناشهار  رـس  زا  ار  فیلکت  عناوم  اهنآ ، هب  نکمت  تردق و  نداد  اب  دزاس و  فّلکم  ار  نانآ  ات  دیرفآ  ار  شناگدنب 
حالـص ریخ و  دنوادخ  هک  نوچ  دننک و  هشیپ  اوقت  دوریم  دـیما  هک  دنتـسه  یطئارـش  رد  وا  ناگدـنب  سپ  درک ، هدارا  نانآ  يراکزیهرپ  و 

، دزاس فّلکم  دوخ  زا  تعاطا  هب  ار  نانآ  هک  داد  حـیجرت  دـندوب ، وا  تیـصعم  تعاط و  نیب  ّریخم  هک  نیا  دوجو  اـب  تساوخیم ، ار  ناـنآ 
هیآ نیا  قادصم  و  دراد ، حیجرت  دهدن  ای  دـهد  ماجنا  دوریم  لامتحا  هچنآ  ماجنا  هدـش ، هدرب  دـیما  وا  هب  هک  یـصخش  دروم  رد  هک  نانچ 

مادک هک  دیامزایب  ار  امش  ات  دیرفایب  ار  یگدنز  گرم و  ادخ   » المع نسحا  مکیا  مکولبیل  تسا 
__________________________________________________

دیدرت يرما  چیه  هب  تبـسن  دنوادخ  هک  نیا  لاح  تسا و  هتفهن  نآ  رد  دـیدرت  کش و  موهفم  تسا و  يراودـیما )  ) یّجرت يارب  لعل » - » 1
م. درادن -.

45 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
و  ] دـنکیم شیامزآ  ناحتما و  ار  نآ  تسا  یفخم  وا  رب  یعوضوم  ياهدـمایپ  بقاوع و  هک  یـسک  املـسم  و  ( 2 کلم / « . ) دـیرت راکوکین 
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رایتخا و هب  دراد  ناسنا  دوخ  هدارا  لیم و  هب  یگتسب  هک  ییاهراک  ماجنا  مدع  ماجنا و  هیآ  نیا  رد  تسین ] قداص  دنوادخ  دروم  رد  رما  نیا 
. تسا هدش  هیبشت  شیامزآ ،

45 ص : هیآ 22 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َنوُمَْلعَت ُْمْتنَأ  َو  ًادادـْنَأ  ِهَِّلل  اُولَعَْجت  الَف  ْمَُکل  ًاقْزِر  ِتارَمَّثلا  َنِم  ِِهب  َجَرْخَأَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ  َو  ًءاِنب  َءامَّسلا  َو  ًاشاِرف  َضْرَْألا  ُمَُکل  َلَـعَج  يِذَّلا 
(22)

45 ص : همجرت ... 

هب و  داتسرف ، ورف  یبآ  نامسآ  زا  و  امش ، رـس  يالاب  رب  یفقـس  نوچمه  ار  نیمز ) وج   ) نامـسآ داد و  رارق  امـش  رتسب  ار  نیمز  هک  سک  نآ 
هن اکرش  نیا   ) دینادیم هک  یلاح  رد  دیهدن  رارق  ییاهکیرـش  ادخ  يارب  نیا  رب  انب  دشاب ، امـش  يزور  ات  داد ، شرورپ  ار  اههویم  نآ  هلیـسو 

(22 (. ) دنهدیم يزور  ار  امش  هن  دناهدیرفآ و  ار  یئیش 

45 ص : ریسفت ... :

هراشا تسوا  شتـسرپ  تابجوم  زا  یکی  هک  دنمورین  هدنز و  يدوجوم  تروص  هب  ناسنا  تقلخ  هب  لبق - هیآ  رد  تسخن - ناحبـس  يادـخ 
يالاب رب  يدـبنگ  دـننام  هک  نامـسآ  زا  تسوا و  تحارتسا  رتسب  رـشب و  یناگدـنز  لحم  هک  نیمز  شنیرفآ  زا  هیآ ] نیا  رد   ] سپـس درک و 

شیادیپ ناتخرد و  ناهایگ و  شیور  نیمز و  ندش  روراب  هلیـسو  هک  ناراب ، لوزن  ایوگ ]  ] و تسا . هدروآ  نایم  هب  نخـس  هتفرگ  رارق  نیمز 
. تسا رگیدکی  هب  هیبش  نادنزرف  ندمآ  دیدپ  نآ  هرمث  هک  هدش  هیبشت  یجاودزا  دقع  هب  اههویم  عاونا 

ار يادـخ  رکـش  گرزب  تمعن  نیا  ربارب  رد  وا  اـت  داد  رارق  مدآ  دـنزرف  يزور  دـنایوریم ، نیمز  زا  هک  ار  یگنراـگنر  ياـههویم  دـنوادخ 
کیرـش و زا  هّزنم  وا  تسادـخ و  تادوـجوم  ماـمت  قلاـخ  هک  دـنک  ناـعذا  نیمز  نامـسآ و  دوـخ و  شنیرفآ  رد  رکفت  اـب  دـنادب و  بجاو 

نآ  رب  رداق  ادخ  ار  هچنآ  زا  یضعب  دناوتیمن  وا  هک  دنادب  زین  و  تساتمه ،
46 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

نآ يور  رب  اـت  تسا ، هداد  رارق  هراوـهگ  رتـسب و  مدرم  امـش  يارب  ار  نیمز  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  ًاـشاِرف  َضْرَأـْلا  ُمَُـکل  َلَـعَج 
. دیوش اجباج  دیمارایب و  دینک ، تنوکس 

. تساهنآ « 1 « » ۀیبخا  » برع ۀینبا »  » زا روظنم  تسا و  ینبم ]  ] لوعفم مسا  يانعم  هب  ردصم و  ءانب » »
. دش دراو  شرسمه  رب  ینعی  هتارما  یلع  ینب  تسا  لیبق  نیا  زا  و 

ضعب نوـکیل  تارمثلا  ضعب  هب  اـنجرخاف  ءاـملا ، ضعب  ءامـسلا  نم  اـنلزنا  تسا : هتفگ  ییوـگ  تسا ، ضیعبت  يارب  تارمثلا » نم   » رد نم » »
هدادن رارق  اههویم  رد  ار  اهیزور  همه  و  هدنایورن ، ار  اههویم  مامت  ناراب  هلیـسو  هب  و  هدیرابن ، ورف  نامـسآ  زا  ار  اهنآ  همه  ادـخ  اریز  مکقزر 
قافنا ار  شمهرد  رازه  شیوخ  ياهمهرد  زا  ینعی  افلا  مهاردـلا  نم  تقفنا  مییوگ : هک  نانچ  تسا ، هیناـیب  نم » ، » تفگ ناوتیم  و  تسا .

« جرخا  » يارب هب  لوعفم  اقزر » ، » دشاب هّینایب  رگا  یلو  دوب ، دـهاوخ  بوصنم  هل و  لوعفم  اقزر »  » دـشاب ضیعبت  يارب  نم »  » هچنانچ و  مدرک .
. دوب دهاوخ 
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ینعی ادادـنا  هَّلل  اولعجت  الف  و  دوشیمن ، هتفگ  تسا ، هب  هّبـشم  اب  دـناعم  فلاخم و  هک  ییاتمه  هب  زج  تسا و  دـننام  هیبش و  ياـنعم  هب  دـن » »
نیا لاح  دیوشن و  لیاق  کیرش  تسوا  ّتینادحو  هاوگ  ّهلدا  نیا  زا  کی  ره  و  هدرک ، هطاحا  نشور ، لیالد  نیا  اب  ار  امش  هک  ییادخ  يارب 

و دراد ، دوجو  يدایز  ياهتوافت  دیهدیم ، رارق  وا  کیرش  هک  ییاهتب  ادخ و  نایم  هک  دینادیم  دوخ  دیتسه و  زیمم  تفرعم و  لها  امش  هک 
. تسین وا  يارب  ییاتمه  هک  دینادیم  امش 

46 ص : هیآ 23 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(23  ) َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ْمُکَءادَهُش  اوُعْدا  َو  ِِهْلثِم  ْنِم  ٍةَروُِسب  اُوتْأَف  انِْدبَع  یلَع  اْنلََّزن  اَّمِم  ٍْبیَر  ِیف  ُْمْتنُک  ْنِإ  َو 
__________________________________________________

(. سوماق  ) تسا هدش  تسرد  وم  مشپ و  كرک و  زا  هک  تسا  يرداچ  همیخ و  يانعم  هب  ابخ »  » عمج ۀیبخا » - » 1
47 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

47 ص : همجرت ... 

ار دوخ  ناهاوگ  دیروایب و  نآ  دننامه  هروس  کی  لقا ) ال   ) دـیراد دـیدرت  کش و  میاهدرک ، لزان  ربمایپ )  ) دوخ هدـنب  رب  هچنآ  هرابرد  رگا 
(23 . ) دییوگیم تسار  رگا  دینک ، توعد  راک  نیا  رب  ادخ  زا  ریغ 

47 ص : ریسفت ... :

نآ لابند  هب  تخومآ  نانآ  هب  ار  یتسرپاتکی  حیحص  هار  درک و  نشور  ناهرب  لیلد و  اب  ار  دوخ  یگناگی  دیحوت و  دنوادخ  هک  نآ  زا  سپ 
رب هک  ینآرق  رد  امش  رگا  دیامرفیم : نارفاک  هب  باطخ  دنکیم و  لالدتسا  هلآ - هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم - ترـضح  دوخ  ربمایپ  تّوبن  رب 
زا یکی  دـننامه  دـشاب ، ص )  ) دّـمحم دوخ  فرط  زا  هک  دـیهدیم  لاـمتحا  دـیراد و  دـیدرت  کـش و  میداتـسرف ، ورف  دوـخ  هتـسیاش  هدـنب 

ياهروس زا  سپ  ياهروس  « 1 « » اموجن  » اجیردت و نآرق  هک  تسا  هتکن  نیا  نایب  يارب  انلزن »  » هب ریبعت  و  دیروایب . نآ  ياههروس  نیرتکچوک 
فرح واو  هک  یتروص  رد  هزمه - نودب  هروس » . » تسا هدش  لزان  توافتم  ياهلوزن  نأش  اهدادـیور و  بسح  رب  ياهیآ و  زا  سپ  ياهیآ  و 
اههیآ درگادرگ  زین  هروس  دراد ،] هطاحا  تسا  نآ  رد  هچنآ  رهـش و  همه  رب  هک   ] تسا رهـش  راوید  وراب و  يانعم  هب  تغل  رد  دشاب - یلـصا 
هاگیاپ تلزنم و  فرش و  يانعم  هب  هروس » . » تسا هداد  ياج  دوخ  رد  ار  یفلتخم  مولع  هتسویپ و  مه  هب  ار  تایآ  زا  ياهتسد  هتفرگ و  ارف  ار 

رد وا  هچناـنچ و  و  تسا . نید  رد  یعیفر  هاـگیاپ  تلزنم و  فرـش و  ياراد  تسا ، ادـخ  نخـس  نوچ  نآرق ، هروـس  تسا و  هدـمآ  زین  دـنلب 
ره هب  نیا  رب  انب   ] تسا يزیچ  هدنام  سپ  هک  رؤس »  » دننام تسا  نآرق  زا  یشخب  يانعم  هب  دشاب ] روس »  » هشیر زا  و   ] هزمه زا  بلقنم  هروس » »

.[ رگید ياهتمسق  زا  نآ  ندش  ادج  تبسانم  هب  دناهتفگ  هروس  نآرق  زا  یتمسق 
__________________________________________________

اهنآ زا  هک  هراتس  هک 28  هنوگ  نیدب  دندرکیم ، نییعت  موجن )  ) ناگراتس عولط  اب  ار  تاقوا  دنتشادن  عالطا  باسح  ملع  زا  نوچ  اهبرع  - 1
حالطـصا مکمک  تفریم ، رامـش  هب  تاـقوا  نییعت  نازیم  دنتـشاد  بورغ  عولط و  صاـخ  بیترت  هب  دـشیم و  ءوـن ) عـمج   ) ءاوـنا هب  ریبـعت 

م. ص 8 -.) ثیدحلا ، ملع  یچ ، هناش  ریدم  مظاک   ) دیدرگ لامعتسا  تاعفد ، تاقوا و  لداعم  اموجن » »
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48 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
: تسا نینچ  هیآ  ریدقت  و  تسا ، نآ  يارب  تفص  و  ةروس »  » هب قلعتم  هلثم » نم  »

نیا رد  دشاب ، دبع »  » ریمض عجرم  و  اوتاف »  » هب ّقلعتم  دناوتیم  تسا و  اندبعل »  » ای انلزن » امل  «، » هلثم  » رد ریمض  عجرم  هلثم و  نم  ۀنئاک  ةروسب 
تـسا نیا  شیانعم  ای  و  دیروایب ، دشاب  نآرق  دننامه  ظافلا  ییابیز  تحاصف و  مظن و  رظن  زا  هک  ياهروس  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  تروص 

و دروایب . نآرق  ياههروس  دننامه  ياهروس  دناوتب  دشاب و  هدناوخان  باتک  هتفرن و  بتکم  داوسیب ، نابز و  برع  هک  دـیروایب  ار  يدرف  هک 
، هیآ رد  ثحب  دروم  عوضوم  اریز  تسا . رتهب  ِِهْلثِِمب » َنُوتْأَی  ـال   » و ِِهْلثِم » ْنِم  ٍةَروُِسب   » هنیرق هب  لزنم ، باـتک  هب  هلثم »  » رد ریمـض  ندـنادرگزاب 

هیآ ياـنعم  نوچ  ددرگرب ، نآرق  هب  طـقف  ریمـض  هک  تسا  هتـسیاش  ور  نیا  زا  تسا  هدـش  لزاـن  وا  رب  نآرق  هک  یـسک  هن  تسا  نآرق  دوخ 
. دیروایب ار  نآ  زا  یشخب  دننامه  تسا ، هدش  لزان  ادخ  يوس  زا  نآرق  هک  نیا  رد  دیراد  دیدرت  امش  رگا  تسا : نینچ 

رب نآرق  هک  نیا  رد  دـیراد  کش  رگا  دوشیم : نینچ  هیآ  يانعم  ددرگرب ، هلآ - هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ - لوسر  هب  هلثم »  » رد ریمـض  رگا  و 
. دیروایب هدروآ  وا  هچنآ  ریظن  مه  امش  تسوا ، دوخ  فرط  زا  دینکیم  نامگ  هدش و  لزان  هلآ - هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم -

نج زا  دیناوخارف و  راک  نیا  يارب  ار  دوخ  ناهاوگ  تسا : نیا  هفیرش  هیآ  يانعم  تسا و  دهاش  ای  رضاح  يانعم  هب  دیهـش و  عمج  ءادهـش » »
هک نیا  نودـب  دروایب  ار  نآرق  نیا  ریظن  تسا  رداق  وا  دـیدیبلط  کـمک  ادـخ  زا  رگا  اریز  دـیهاوخب ، کـمک  لاـعتم  يادـخ  زا  ریغ  سنا  و 

. دریگب یهاوگ  دهاش و 

48 ص : هیآ 24 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(24  ) َنیِِرفاْکِلل ْتَّدِعُأ  ُةَراجِْحلا  َو  ُساَّنلا  اَهُدُوقَو  ِیتَّلا  َراَّنلا  اوُقَّتاَف  اُولَعْفَت  َْنل  َو  اُولَعْفَت  َْمل  ْنِإَف 

48 ص : همجرت ... 

نارفاک يارب  هک  تساهگنـس  و  راکهنگ )  ) مدرم ياهندب  نآ  مزیه  هک  دیـسرتب  یـشتآ  زا  درک - دـیهاوخن  زگره  و  دـیدرکن - راک  نیا  رگا 
(24 . ) تسا هدش  اّیهم 

49 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

49 ص : ریسفت ... :

ناـنآ هـب  باـطخ  داد ، رارق  ربماـیپ  ياـعّدا  تّحـص  لـیلد  ار  نآ  و  دوـمرف ، نآرق  زاـجعا  هّجوـتم  ار  راّـفک  ناحبـس  يادـخ  هـک  نآ  زا  سپ 
امش رب  نآرق  ندوب  هزجعم  و  دشن ، رـسیم  ناتیارب  راک  نیا  و  دینک ، هلباقم  نآ  اب  نآرق  دننامه  ياهروس  ندروآ  اب  دیتسناوتن  رگا  دیامرفیم :

. دیزیهرپب تسا ، هدش  اّیهم  نایوگغورد  يارب  هک  یشتآ  زا  دیروآ و  نامیا  ادخ  هب  سپ  دش ، راکشآ 
رداق زگره  راّفک  هک  نیا  و  بیغ ، زا  نداد  ربخ  يرگید  نآرق و  زاـجعا  یکی  دراد : دوجو  ربماـیپ  تّوبن  تاـبثا  يارب  لـیلد  ود  هیآ  نیا  رد 

. تسنادیمن ار  یبیغ  ربخ  نیا  دنوادخ  زج  یسک  تسا  یهیدب  و  دنروایب ، ار  نآرق  دننام  دوب  دنهاوخن 
شتآ هک  تسا  نیا  « 1  » ةراجحلا سانلا و  اهدوقو  ادخ : لوق  رد  نآ  يانعم  و  مزیه . دننام  دـنزورفایم  شتآ  نآ  اب  هک  تسا  يزیچ  دوقو » »

نیا اب  تسا و  مدرم  گنس و  زا  نآ  مزیه  اریز  تسین ، ناهج  نیا  یلومعم  ياهشتآ  هیبش  تسا ، هدش  مهارف  راّفک )  ) امـش يارب  هک  ینازوس 
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مدـمه نیرق و  ار  دوخ  ایند  رد  نارفاک  هک  تسا  نیا  هدروآ ، هارمه  ةراجح »  » اب ساـن »  » هیآ نیا  رد  هک  نیا  ببـس  دوشیم و  روهلعـش  ود ،
هک نیا  رب  لیلد  دـندیتسرپیم و  وا  ياج  هب  دـندادیم و  رارق  دـنوادخ  کیرـش  دندیـشارتیم و  گنـس  زا  ار  اـهنآ  هک  دـندرکیم  ییاـهتب 

هتبلا  » َمَّنَهَج ُبَصَح  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُُدبْعَت  ام  َو  ْمُکَّنِإ  تسا ، هفیرش  هیآ  نیا  دوب  دنهاوخ  مّنهج  مزیه  شیوخ  ناتب  اب  هارمه  ناتسرپتب 
__________________________________________________

و دراد . دیدش  یترارح  هک  تسا  درگوگ  تیربک و  صوصخم  گنـس  نامه  هراجح »  » زا دوصقم  دـنیوگیم  دوعـسم  نبا  سابع و  نبا  - 1
ْنِم َنوُُدبْعَت  ام  َو  ْمُکَّنِإ  هیآ  هب  دوخ  راتفگ  تابثا  يارب  هتـسد  نیا  دندیـشارتیم و  گنـس  زا  هک  تسا  ییاهتب  نآ  زا  دارم  دـناهتفگ : یـضعب 

« دیمنهج هریگشتآ  هزیرگنس و  دیتسرپیم  اهتب )  ) ادخ ياوس  هچنآ  امش و   » ینعی دناهدرک ، لالدتسا  (، 98 ءایبنا /  ) َمَّنَهَج ُبَصَح  ِهَّللا  ِنُود 
لوه ترارح  تّدش  تمظع و  هب  هک  تسا  نیا  دنکیم  یفرعم  شتآ  نیا  ياهریگشتآ  ار  هراجح )  ) گنـس هک  نیا  ّتلع  دناهتفگ  یخرب  . 

، نایبلا عمجم  همجرت   ) دشاب هتـشاد  ياهداعلا  قوف  ترارح  هک  دنک  بآ  ار  گنـس  دـناوتیم  یتروص  رد  شتآ  اریز  میربب ، یپ  نآ  يزیگنا 
. ]...[ م ص 95 -.) ج 1 ،

50 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(. 98 ءایبنا / « ) دیخزود زورفا  شتآ  همه  زورما  دیتسرپیم ، ادخ  زا  ریغ  هچنآ  امش و 

. تسا هدش  هدامآ  ایهم و  راّفک  باذع  يارب  هک  یشتآ  زا  دیزیهرپب  ینعی  دشابیم ، تئیه »  » يانعم هب  تدعا » »

50 ص : هیآ 25 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ْنِم اْنقِزُر  يِذَّلا  اَذـه  اُولاق  ًاقْزِر  ٍةَرَمَث  ْنِم  اْهنِم  اُوقِزُر  امَّلُک  ُراـْهنَْألا  اَِـهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ْمَُهل  َّنَأ  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِرَِّشب  َو 
(25  ) َنوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  َو  ٌةَرَّهَطُم  ٌجاوْزَأ  اهِیف  ْمَُهل  َو  ًاِهباشَتُم  ِِهب  اُوتُأ  َو  ُْلبَق 

50 ص : همجرت ... 

يراج شناتخرد  ریز  زا  اهرهن  هک  تساهنآ ، يارب  تشهب  زا  ییاهغاب  هک  هد ، تراشب  دنراد ، حلاص  لمع  دناهدروآ و  نامیا  هک  یناسک  هب 
اهنآ يارب  هک  ییاههویم  دوب و  هدش  يزور  ام  هب  البق  هک  تسا  نامه  نیا  دنیوگیم ، دوش ، هداد  اهنآ  هب  نآ  زا  ياهویم  هک  نامز  ره  تسا ،

(25 . ) دوب دنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  تسا و  هزیکاپ  كاپ و  ینارسمه  اهنآ  يارب  دنناسکی و  ییابیز ) یبوخ و  رظن  زا   ) همه دنروآیم 

50 ص : ریسفت ... :

هتخادرپ ناـنمؤم  قیوشت  هب  هیآ  نیا  رد  دوـمرف ، باذـع  هب  دـیدهت  ار  نآرق  نارکنم  نارفاـک و  لـبق  هیآ  رد  ناحبـس  يادـخ  هک  نآ  زا  سپ 
تازاجم رفیک و  هب  نانآ  نداد  هدـعو  نارفاک و  ندـناسرت  زا  سپ  ور  نیا  زا  تسا ، هدرک  رکذ  مه  اب  ار  دـیون  میب و  تایآ  نیا  رد  و  تسا .

. دهدیم تراشب  ار  شیوخ  راکتسرد  نمؤم و  ناگدنب  تخس ،
هک تسا  یغاب  دـش ] ناهنپ   ] رتس ياـنعم  هب  نج »  » هشیر زا  تنج »  » و « 1  » دوش یلاحـشوخ  بجوم  هک  تسا  يزیچ  زا  نداد  ربخ  تراـشب » »

نیمز ناشیاههخاش ، یهوبنا  مکارت و  رثا  رب  غاب  ناتخرد  نوچ  و  دشاب ، رگید  ناتخرد  امرخ و  تخرد  ياراد 
__________________________________________________
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یباذـع هب  ار  نانآ   » ٍمِیلَأ ٍباذَِـعب  ْمُهْرِّشَبَف  همیرک  هیآ  دـننام  دوریم  راک  هب  زین ، تسا  هودـنا  مغ و  بجوم  هک  ییاهربخ  رد  مه  یهاگ  - 1
م. (.- 21 نارمع / لآ  « ) هد تراشب  كاندرد 

51 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دوشیم هتفگ  ّتنج »  » نآ هب  دنناشوپیم  ار 

کی رد  تسا - يراج  نآ  ناتخرد  ریز  زا  هک  راهنا - »  » اب ار  تانج »  » ناحبـس يادـخ  دوبن  اهتّذـل  اـهتمعن و  نیرتگرزب  زا  يراـج  بآ  رگا 
. دروآیمن ریذپان  ییادج  ءیش  ود  دننام  فیدر و 

یهارمه ینـالف  نادـنزرف  اـب  هار  ینعی  قـیرطلا  مهأـطی  نـالف  وـنب  برع : هتفگ  ریظن  تسا ، يزاـجم  دانـسا  راـهنا . »  » هب ندـش  ناور  تبـسن 
[. تسا هدش  هداد  دانسا  قیرط  دوخ  هب  ازاجم  نتفر  هار  یشم و  زین  دروم  نیا  رد  هک  ، ] دنکیم

تلزنم ماقم و  بسح  رب  هک  تسا  يرایـسب  ياهغاب  ياراد  تسا و  شاداپ  تفایرد  لحم  تشهب  اریز  هدـش ، رکذ  هرکن  تروص  هب  ٍتاَّنَج » »
نآ سنج »  » اریز هدـمآ ، هفرعم  تروص  هب  راهنا »  » یلو تسا ، هدـش  يدـنبهجرد  دنتـسه ، تشهب  لها  هک  ییاههورگ  دارفا و  یگتـسیاش  و 
هک نیا  ای  و  دراد . دوجو  اههویم  عاونا  روگنا و  يراـج ، بآ  نآ  رد  هک  تسا  یغاـب  ار  ینـالف  دوشیم : هتفگ  هک  ناـنچ  تسا ، هدـش  هدارا 

دّمحم « ) دراد دوجو  اراوگ  يراج و  بآ  زا  ییاهرهن  تشهب   » ٍنِسآ ِْریَغ  ٍءاـم  ْنِم  ٌراـْهنَأ  اـهِیف  هک  تسا  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  راـهنا »  » دوصقم
(. 15 (ص /)

هب اوتا  هلمج و  لیلد  هب  تسا و  هقنأتسم  هلمج  هک  نیا  ای  تسا و  فوذحم  يادتبم  يارب  ربخ  ای  تانج ،»  » يارب تفص  نیمّود  اُوقِزُر » امَّلُک  »
دننام نیا  دـنیوگیم  دوشیم  هداد  نانآ  هب  اهغاب  نیا  ناتخرد  نوگانوگ  ياـههویم  زا  ياهویم  ناـمز  ره  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  اـهباشتم 

. دوب هدش  ام  بیصن  ایند ] رد   ] نیا زا  شیپ  هک  تسا  ییاههویم  نامه 
دشاب نیا  روظنم  مینک و  نایب  ار  ود  نآ  تهباشم  تّدش  میهاوخب  رگا  تسا » هفینح  وبا  فسوی  وبا  : » دوش هتفگ  هک  تسا  نیا  ریظن  هیآ  نیا 

. تسا یکی  ود  نآ  تاذ  ایوگ  هک 
قایـس رد  تسا  هدـش  اهنآ  يزور  ترخآ  ایند و  رد  هچنآ  اریز  ددرگیم ، رب  هدـش ] اهنآ  يزور  هچنآ  « ] قوزرم  » هب هب » اوتأ   » رد هب »  » ریمض

نآ هب  هراشا  زین  اذـه »  » هک نانچ  ددرگیمرب ، قزر »  » هب هب » اوتا   » رد ریمـض  تفگ  ناوتیم  و  تسا . هتفهن  ُلـْبَق  ْنِم  اـْنقِزُر  يِذَّلا  اذـه  هلمج 
زا  هک  یماگنه  دوشیم : نینچ  هیآ  ینعم  نیا  رب  انب  تسا ،

52 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  ع ،)  ) نیـسح ماما  زا  هک  نانچ  دـنباییم ، ایند  ياههویم  هیبش  ار  نآ  دـنروآیم ، نانمؤم )  ) يارب یتشهب  ياههویم 
، دـیوگیم دـنروآیم ، شدزن  ياهویم  رگید  راب  نوچ  و  دـنکیم ، لوانت  وا  و  دـنروآیم ، یتشهب  ياههویم  زا  یقبط  نایتشهب  زا  یکی  يارب 

اههویم نیا  زا  دـیوگیم : وا  هب  تسوا  ییاریذـپ  رومأـم  هک  ياهتـشرف  دوب ، هدـش  هدروآ  نم  يارب  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  ياهویم  ناـمه  نیا 
. تسا توافتم  اهنآ  هّزم  معط و  یلو  تسا  یکی  ناشگنر  هچ  رگ  هک ] یبایرد  ات   ] نک لوانت 

: دـیامرفیم تسا ، هزیکاپ  كاپ و  نارـسمه  هدـش ، هراشا  نآ  هب  هیآ  نیا  رد  هک  یتشهب  تمعن  نیرخآ  هرخالاب  ٌةَرَّهَطُم و  ٌجاوْزَأ  اـهِیف  ْمَُهل  َو 
هک ییاهیگدولآ  رگید  ضیح و  لیبق  زا  ناوناب  هژیو  ياهیگدولآ  زا  هک  ینارـسمه  تسا ،» یکاـپ  رّهطم و  نارـسمه  تشهب  رد  اـهنآ  يارب  »

. دوشیم زین  رادرک  قالخا و  و  هریس ، یکاپ  لماش  یکاپ ، نیا  و  دنتسه . كاپ  درادن ، نانآ  هب  صاصتخا 
. دوشیمن عطق  زگره  هک  یگشیمه  ياقب  تابث و  زا  تسا  ترابع  دلخ » »

52 ص : هیآ 26 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا
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اذ ام  َنُولوُقَیَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  اَّمَأ  َو  ْمِهِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  ُهَّنَأ  َنوُمَْلعَیَف  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  اهَقْوَف  امَف  ًۀَـضوَُعب  ام  ًـالَثَم  َبِرْـضَی  ْنَأ  ِییْحَتْـسَی  ـال  َهَّللا  َّنِإ 
(26  ) َنیِقِساْفلا َّالِإ  ِِهب  ُّلُِضی  ام  َو  ًارِیثَک  ِِهب  يِدْهَی  َو  ًارِیثَک  ِِهب  ُّلُِضی  ًالَثَم  اذِهب  ُهَّللا  َدارَأ 

52 ص : همجرت ... 

نامیا هک  اهنآ  نایم ) نیا  رد   ) دنکیمن مرـش  دنزب  نآ  زا  رتالاب  یتح  هشپ و  دننام ) یکچوک  ارهاظ  تادوجوم  هب   ) لاثم هک  نیا  زا  دنوادخ 
دنیوگیم و  هدرک ) هناهب  ار  عوضوم  نیا   ) دناهدومیپ ار  رفک  هار  هک  اهنآ  اّما  و  ناشراگدرورپ ، فرط  زا  تسا  یتقیقح  دننادیم  دـناهدروآ 

ناقـساف اهنت  یلو  دنکیم  تیاده  ار  يریثک  هدع  هارمگ و  نآ  اب  ار  يدایز  عمج  ادخ  يرآ ) ( ؟ تسا هدوب  هچ  لثم  نیا  زا  دـنوادخ  روظنم 
(26 . ) دنزاسیم هارمگ  نآ  اب  ار 

53 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
لوزن و] نأش  ]

53 ص : ریسفت ... :

زا رتالاب  رترب و  دنوادخ  دـنتفگ : اهنآ  تخادرپ ، ناقفانم  لاح  نایب  هب  لاثم  ود  رکذ  اب  تایآ 19 و 20  رد  نیا  زا  شیپ  لاعتم  يادـخ  نوچ 
مینزیم و لاثم  اهنآ  هب  ام  هک  یکچوک  ياهزیچ  دـهد ، حیـضوت  ات  دـش  لزان  قوف  هیآ  ماگنه  نیا  رد  دـنزب . ییاـهلاثم  نینچ  هک  تسا  نیا 

رظن دروم  بلطم  میهفت  رد  ماهبا  عفر  نخـس و  يانعم  ندـش  نشور  لاـثم ، زا  دوصقم  اریز  تسین . هشقاـنم  ياـج  دیدنـسپیمن  ار  نآ  اـمش 
رگا روط  نیمه  و  تسا ، میظع  گرزب و  زین  هدـش  هیبـشت  وا  هب  هک  هچنآ  و  هب » هّبـشم  ، » دـشاب تمظع  اـب  گرزب و  هّبـشم »  » رگا سپ  تسا .

هک ص )  ) مرکا ربمایپ  شیامرف  رد  ارچ  هک  دـنک  لاکـشا  یـسک  رگا  تسا . زیچاـن  ریقح و  زین  هب » هّبـشم  ، » دـشاب کـچوک  ریقح و  هّبـشم » »
: دومرف

لـضف زا  دنادرگرب و  یلاخ  تسد  ار  وا  هک  نیا  زا  دراد  مرـش  دنک ، زارد  شیوس  هب  زاین  تسد  ياهدنب  هاگ  ره  تسایح و  اب  میرک و  ادخ  »
« 1 « . » دنکن اطع  وا  هب  يزیچ  شیوخ 

تسا يزیچ  ربارب  رد  ندش  رثأتم  هرهچ و  گنر  رییغت  اب  هارمه  ایح »  » هک یتروص  رد  تسا ، هدش  فیـصوت  ایح »  » فصو اب  ناحبـس  يادخ 
« ءایح . » تسا لیثمت  باب  زا  یفیصوت  نینچ  هک  تسا  نیا  خساپ  دننکیم ؟ شنزرس  نآ  ماجنا  رب  ار  ناسنا  دننادیم و  بیع  ار  نآ  مدرم  هک 
«4  » یظش و  « 3  » یشحو « 2  » یـسن : » دوشیم هتفگ  هک  نانچ  تسیز » درم  نآ   » ینعی لجرلا » ییح   » دوشیم هتفگ  تسا ، تایح »  » زا قتـشم 

هدرک قالطا  يزیچ  رب  ار  ّییح » ( » ص  ) ربمایپ قوف  تیاور  رد  دـشاب . هدـش  رامیب  روجنر و  بسا  ياضعا  نیا  زا  یکی  هک  یماگنه  سرفلا :
دیماان و  تسا ، تایح  ناصقن  ریثأت و  بجوم  هک  تسا 

__________________________________________________

-1
. اریخ امهیف  عضی  یتح  ارفص  امه  دری  نا  هیدی  هیلا  دیلا  عفر  اذا  ییحتسی  میرک  ییح  هَّللا  نا 

هتفگ دـنکیم . سیخ  ار  اـهنار  دوشیم و  جراـخ  نار  لـصفم  زا  هک  تسا  یقرع  ياـنعم  هب  تغل  رد  هروـصقم  ياـی  هحتف و  اـب  یـسن » - » 2
م. ۀغللا -.) حاحص   ) دنک تیاکش  شیوخ  یشومارف  زا  هاگ  ره  لجرلا » یسن  : » دوشیم

ینعی لجرلا  اشح  دوشیم : هتفگ  و  ۀـغللا ) حاحـص   ) تسا هتفرگ  رارق  اههدـند  نایم  رد  هک  یحراوج  اـضعا و  زا  تسا  تراـبع  اـشح » - » 3
. دش هدور  درد  هب  التبم 
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دشاب هدروخ  ناکت  دوخ  ياج  زا  هاگ  ره  تسا و  هتسویپ  روتـس  يوناز ) هب  ای   ) وزاب هب  هک  تسا  یکیراب  کچوک و  ناوختـسا  یظـش » - » 4
. تسا هتسکش  بسا  مس  ینعی  سرفلا  یظش  دق  دوشیم : هتفگ 

54 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
دنک زارد  وا  يوس  هب  زاین  تسد  يدنمزاین  درف  هاگ  ره  هک  تسا  هدرک  هیبشت  یمیرک  صخـش  هب  دوخ  شـشخب  زا  ار  هدنب  دنوادخ  ندرکن 

. دنکیم مرش  يو  ندرک  دیماان  زا 
راک نیا  زا  دنراد ، مرش  نآ  هب  ندز  لاثم  زا  هشپ  تراقح  ببس  هب  هک  نارگید  دننام  دنوادخ  هک  دوشیم  نینچ  شیانعم  مه  هفیرـش  هیآ  و 

. دنکیمن يراددوخ 
اطع نم  هب  يزیچ   » ینعی ام » ائیش  ینطعا  : » دننام دنکیم ، مومع  هدافا  دوش ، عمج  ةرکن  اب  هاگ  ره  تسا ، ماهبا  يارب  ام » الثم   » هلمج رد  ام » »

و (. 159 نارمع / لآ  « ) دینادرگ وخـشوخ  نابرهم و  قلخ  اب  ار  وت  ادخ  تمحر   ...: » ٍۀَمْحَر اِمبَف  هیآ  دننام  دشاب  دـیکأت  يارب  دـیاش ، و  نک »
زا رتتسپ  ریقح و  هک  یکچوک  رهاظ  هب  تادوجوم  هب  دننامه ، يایشا  دروم  رد  هک  نیا  زا  دنکیمن  مرـش  دنوادخ  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم 

. دنزب لاثم  درادن ، دوجو  اهنآ 
مّدـقم هرکن  يارب  تسا  لاح  الثم » . » دـشاب برـضی »  » يارب لوعفم  اـی  و  ـالثم »  » يارب ناـیب  فطع  هک  نیا  رب  اـنب  تسا ، بوصنم  ًۀَـضوَُعب » »

یلوعفم ود  لعج »  » و تسا ، لعجی »  » يانعم هب  برضی »  » اریز دشاب . برـضی »  » يارب اهنآ  ندوب  لوعفم  لیلد  هب  ود  ره  بصن  ای  و  ۀضوعب ] ]
. تسا

: دناهتفگ رگید  یـضعب  تسا  يزیچان » تراقح و  رظن  زا  رتالاب   » روظنم دناهتفگ : یهورگ  دناهدرک ، ینعم  هنوگ  ود  نارـسفم  ار  اهَقْوَف » امَف  »
. تسا مجح » رظن  زا  رتالاب   » دوصقم

. دش تباث  رما  ینعی  رمالا » قح   » دوشیم هتفگ  تسین ، زیاج  شراکنا  هک  یتباث  رما  زا  تسا  ترابع  قح » »
. تسا هملک  ود  يّذلا و  يانعمب  لوصوم و  مسا  اذ »  » هک تسا  نیا  لّوا  هجو  تسا : هدش  هتفگ  هجو  ود  اذ » ام   » رد

« برـضی نا   » هب اب  الثم »  » هب قحلا » هنا   » رد ریمـض  دنوشیم . بوسحم  هملک  کی  مه  اب  هدـش و  بیکرت  ام »  » اب اذ »  » هک تسا  نیا  مّود  هجو 
. تسا برضی »  » يارب زیمت »  » اریز تسا ، بوصنم  الثم »  » ددرگیم و زاب 

55 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
لبق هلمج  ود  نییبت  ریسفت و  ماقم  رد  « 1  » ًارِیثَک ِِهب  يِدْهَی  َو  ًارِیثَک  ِِهب  ُّلُِضی  هلمج 

__________________________________________________

: تسا یلاوقا  َو »...  ًارِیثَک  ِِهب  ُّلُِضی   » هلمج رد  - 1
ياهّدع و یهارمگ  بجوم  هک  تسا  یلثم  هچ  نیا  دنتفگ ، هیآ  ندینـش  زا  سپ  هک  تسا  یناسک  زا  لوق  لقن  هلمج  نیا  دیوگیم : ءاّرف  - 1

(. ناقساف رگم  دوشیمن  هارمگ   ) َنیِقِساْفلا اَّلِإ  ِِهب  ُّلُِضی  ام  َو  دومرف : نانآ  باوج  رد  دنوادخ  دوشیم ؟ رگید  یهورگ  تیاده  ای 
نآ نوچ  نینمؤم  هورگ  و  دوشیم ، نینچ  هیآ  ینعم  نیا  رب  انب  نارکنم ، نخـس  هن  تسا  دـنوادخ  مالک  هیآ  رخآ  ات  ِِهب »...  ُّلُِـضی   » هلمج - 2

اب هیآ  هک  تسا  تهج  نادب  نآرق ) هب  ای   ) هیآ نیا  هب  تلالـض  یهارمگ و  نداد  تبـسن  سپ  دنباییم . تیادـه  دـننادیم  ادـخ  فرط  زا  ار 
اهلاثم و نیا  مامت  دوجو  اب  یلو  دوب  یفاک  نانآ  ندروآ  نامیا  شیامزآ  يارب  هدومن و  حـضاو  نشور و  ار  دوخ  يونعم  بلاطم  لاـثم  ناـیب 
: دوشیم روط  نیا  هیآ  يانعم  هجیتن  رد  دنتفای ، تیاده  دنتفریذپ  ار  نآ  هک  ییاهنآ  و  دندش ، هارمگ  هتشادنپ و  غورد  ار  نآ  نشور ، تانایب 

نامه دنتفای  تیاده  یهورگ  و  دندش ، هارمگ  یهورگ  سپ  دـنکیم ، شیامزآ  اهلثملا  برـض  تایآ و  عون  نیا  هب  ار  شناگدـنب  دـنوادخ 
. تسا نیمه  ( 36 میهاربا / « ) دندرک هارمگ  ار  مدرم  زا  يرایسب  اهتب  اراگدرورپ   » ِساَّنلا َنِم  ًارِیثَک  َْنلَلْضَأ  َّنُهَّنِإ  ِّبَر  هیآ  يانعم  هک  يروط 

نامیا رثا  رد   ) نینمؤم تبسن  هک  ار  ینابرهم  فطل و  نآ  ادخ  هک  دوشیم  هداد  تبـسن  ادخ  هب  یهاگ  تهج  نآ  زا  یهارمگ  لالـضا و  - 3
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راّفک هب  تبسن  ار  فطل  تمحر و  نینچ  دریگیم ، ار  نانآ  طوقس  يولج  یبیغ  کمک  اب  اههاگترپ ، بل  ساسح و  عقاوم  رد  دراد و  اهنآ )
ماگنه هتـشاذگزاب و  ناـنآ  يارب  ار  هار  ییاـمنهار ، داـشرا و  زا  سپ  و  دـهدیمن ، ناـشن  ناـشدوخ ) تجاـجل  داـنع و  ّتلع  هب   ) ناقـساف و 
طوقس هانگ  داسف و  بالجنم  رد  ات  دراذگیم ، او  دوخ  لاح  هب  ار  نانآ  هتفرگن و  ار  یمتح  طوقس  يولج  شیوخ  تردق  رهق و  اب  طوقس ،

رد يربج  هنوگ  چیه  هک  دـیراد  هجوت  و  دوش ، هداد  ادـخ  هب  تبـسن  لالـضا  تسا  نکمم  تهج  نیا  زا  دـنوش و  هارمگ  هجیتن  رد  و  دـننک ،
. دشابیمن راک 

رگا هک  يروط  نامه  دنکیم ، مکح  نانآ  رفک  هب  دنوادخ  ندش ، رفاک  یهارمگ و  زا  سپ  هک  تسا  رظن  نیا  زا  ادخ  هب  لالضا  تبـسن  - 4
ار وا  شرفک  ندـش  راکـشآ  زا  سپ  هک  تسا  نآ  هکلب  دـناهدینادرگ ، رفاـک  ار  وا  هک  تسین  نآ  روـظنم  دـناهدرک  ریفکت  ار  ینـالف  دـنتفگ 

. دناهدرک وا ) رفک  هب  مکح   ) ریفکت
هیآ و  ْمِهِهوُجُو » یلَع  ِراَّنلا  ِیف  َنُوبَحُْـسی  َمْوَی  ٍرُعُـس  َو  ٍلالَـض  ِیف  َنیِمِرْجُْملا  َّنِإ  ، » تسا هدمآ  باذـع  ندرک و  كاله  ینعم  هب  لالـضا  - 5

َّلُِضی ْنَلَف  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  هیآ  لثم  تسا  هدمآ  زین  نالطب  ینعم  هب  و  تسا ، باذع  كاله و  ینعم  هب  هک  ِضْرَْألا » ِیف  اْنلَلَـض  اذِإ  »
يرایـسب هدع  نارفاک و  زا  يدایز  هورگ  هیآ  نیا  هلیـسو  هب  دنوشیم  بّذعم  كاله و  دش  دـهاوخ  روط  نیا  هیآ  يانعم  نیا  رب  انب  ْمَُهلامْعَأ 

. دنوریم تشهب  هب  دنوشیم و  تیاده  دوخ  نامیا  باوث و  هلیسو  هب  زین 
56 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هک نیا  ناـیب  اـب  تسا ، اًـلَثَم » اذـِهب  ُهَّللا  َدارَأ  اذ  اـم  َنوـُلوُقَیَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  اَّمَأ  َو   » و ْمِهِّبَر » ْنِم  ُّقَْـحلا  ُهَّنَأ  َنوُـمَْلعَیَف  اوـُنَمآ  َنـیِذَّلا  اَّمَأَـف  ینعی :
هب ار  لاثم  دـنهاگآان و  تقیقح  نیا  زا  دـندش  رفاک  هک  یهورگ  و  تسا ، هتـسیاش ] و   ] قح لاثم  نآ  دـننادیم  دـنراد ] نامیا  هک   ] ياهتـسد

ادـخ فرط  زا  ار  لاـثم »  » هک ناـنمؤم  زا  يرایـسب  ینعی  تسا  هدـش  داـی  ترثـک  هب  لـهاج ] ملاـع و   ] هورگ ود  ره  زا  دـنریگیم و  رخـسمت 
تسا یتیاده  بجوم  هب  لاثم  ّتیناقح  هب  نانمؤم  ملع  و  دنوشیم ، هارمگ  نآ  هلیسو  هب  راّفک  زا  يریثک  هورگ  دنباییم و  تیاده  دننادیم ،

. تساهنآ تلالض  زا  یشان  نآ ، یگتسیاش  دروم و  نسح  هب  راّفک  لهج  و  دنشابیم ، رادروخرب  نآ  زا  هک 
تسا هدش  ببس  هدز  دنوادخ  هک  یلاثم  اریز  تسا ، ببس  هب  لعف  دانسا  هیآ ، نیا  رد  ناحبس  يادخ  هب  ندرک ] هارمگ   ] لالضا نداد  تبسن 

. دنوش تیاده  رگید  یموق  هارمگ و  یموق 
. تسادخ تعاط  هریاد ]  ] زا ندش  جراخ  قسف : » »

56 ص : هیآ 27 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(27  ) َنوُرِساْخلا ُمُه  َِکئلوُأ  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُدِسُْفی  َو  َلَصُوی  ْنَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  ام  َنوُعَطْقَی  َو  ِِهقاثیِم  ِدَْعب  ْنِم  ِهَّللا  َدْهَع  َنوُضُْقنَی  َنیِذَّلا 

56 ص : همجرت ... 

دنزاس رارقرب  هداد  روتـسد  ادخ  هک  ار  ییاهدنویپ  و  دننکـشیم ، دنتخاس ، مکحم  هک  نآ  زا  سپ  ار  ادخ  نامیپ  هک ) دنتـسه  اهنآ  ناقـساف  )
(27 . ) دنناراکنایز اهنیا  دنیامنیم ، داسف  ناهج  رد  دننکیم و  عطق 

__________________________________________________

رد لالـضا  دـنکیم و  روکذـم  ماسقا  زا  یکی  هب  تشگزاب  هدـش ، هداد  تبـسن  ادـخ  هب  لالـضا  نآرق  رد  هک  يدراوم  مامت  تروص  ره  رد 
: ًارِیثَک اِلبِج  ْمُْکنِم  َّلَضَأ  ْدََقل  َو  تایآ : دننام  هدش  هداد  تبسن  يرماس  ای  نوعرف ، ای  ناطیش  هب  نآرق  رد  هک  تسا  یلالضا  زا  ریغ  قوف  دراوم 
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هارمگ ار  شاهلیبق ) و   ) ناشیوخ نوعرف  ُهَمْوَق : ُنْوَعِْرف  َّلَـضَأ  َو  هیآ  اـی  و  (، 62 سی /  ) دیشک یهارمگ  هب  ناطیش )  ) ار امـش  زا  يرایـسب  قلخ 
م. (.- 103 نایبلا ج 1 ص 5 - عمجم  ریسفت  همجرت  (، ) 85 هط /  ) دومن هارمگ  ار  نانآ  يرماس  ُّيِِرماَّسلا : ُمُهَّلَضَأ  َو  ( 79 هط /  ) درک

57 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

57 ص : ریسفت ... :

هراعتسا لیبس  رب  ار  دهع »  » برع اریز  تسا ، عیاش  نامیپ  دهع و  ندرک  لطاب  رد  نآ  لامعتسا  تسا و  ندرک - وغل  خسف - يانعم  هب  ضقن » »
: یناث هبقع  نامیپ  داقعنا  لحم  رد  مالسا  ربمایپ  هب  باطخ  جرزخ ] هلیبق  زا  يدرف   ] ناهیت نب  مثیه  هتفگ ، دننام  دمانیم ، نامـسیر - لبح - » »

وت يزور  هک  مینارگن  نیا  زا  یلو  میریگب  هدیدان  ار  نآ  دیاب  ام  کنیا  هک  دراد  دوجو  یحلـص  نامیپ  دوهی  موق  ام و  نایم  ادـخ  لوسر  يا  »
؟ تسیچ ادخ » دهع   » زا روظنم  هک  نیا  رد  يدرگرب . شیرق )  ) دوخ موق  نایم  هب  يرادرب و  ام  زا  تسد 

: تسا هدش  نایب  یلاوقا 
. دننک لالدتسا  نآ  هب  ادخ  یگناگی  رب  دنرداق  دراد و  زکرمت  نانآ  هشیدنا  لقع و  رد  هک  تسا  يرطف  روعش  نادج و  نامه و  دوصقم  - 1
زا دندروآ و  نامیا  وا  هب  دنریذپب و  ار  مالسا  ربمایپ  هک  تسا  هتـسب  دوهی  اب  تاروت  باتک  رد  دنوادخ  هک  تسا  ینامیپ » دهع و   » روظنم - 2

[. دنتخورف زیچان  ییاهب  هب  ار  نآ  دندرکن و  لمع  نآ  هب  دنتخانش  دنتسناد و  ار  دهع  هک  نیا  اب  نانآ  یلو   ] دننک يوریپ  وا 
ار يربمایپ  هاگ  ره  هک  تسا ] هدـش  نایب  شناتـساد  ثیداحا  رد  هک  روط  نامه   ] دوب هتفرگ  نانآ  زا  دـنوادخ  هک  تسا  یناـمیپ  دوصقم  - 3

« 1 . » دنیامن يوریپ  يو  زا  دننک و  قیدصت  ار  وا  دیاب  درک ، ثوعبم  نانآ  يوس  هب  تازجعم  هارمه 
يانعم هب  بیترت  هب  دالیم »  » و داعیم »  » هک نانچ  دـشاب  ۀـقثوت »  » يانعم هب  قاثیم »  » تفگ ناوتیم  ددرگیمرب و  دـهع »  » هب هقاثیم »  » رد ریمض 

هک دنتـسه  اهنآ  ناقـساف  هک  دوشیم  نیا  هیآ  يانعم  نیا  رب  انب  ددرگیم ، زاب  هَّللا »  » هب ریمـض  تفگ  ناوتیم  و  دیآیم ، تدالو »  » و دعو » »
. دننکشیم دنتخاس  مکحم  رادیاپ و  ار  نآ  هک  نآ  زا  سپ  ار  ادخ  نامیپ 

__________________________________________________

؟ هن ای  تسا  هدش  هتسب  ادخ  اب  اعقاو  ینامیپ  نینچ  ایآ  دنادیمن  تسین و  ناسنا  دایب  هک  ینامیپ  دهع و  اریز  تسا  فیعـض  لوق  نیا  یلو  - 1
؟ دنک جاجتحا  نآ  رب  دناوتیم  هنوگچ  دنوادخ  تشاد و  دهاوخ  يدوس  هچ 

م. ص 109 -.) ج 1 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  همجرت  )
58 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

طابترا و يارب  هدرک و  عطق  ار  يدـنواشیوخ  دـنویپ  هک  تسا  نیا  ناقـساف »  » ياههناشن زا  رگید  یکی  َلَـصُوی  ْنَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  اـم  َنوُعَطْقَی  َو 
هب نانآ  هک  تسا  ینامـسآ ] بتک  و   ] ءایبنا همه  هب  نامیا  رد  یگتـسویپ  عطق  دوصقم  هدش : هتفگ  و  دنتـسین ، لئاق  یتّیمها  نانمؤم  اب  یتسود 

. دندوب رفاک  رگید  یضعب  هب  تبسن  دنتشاد و  نامیا  یضعب 
دننام دنکیم ، يراک  ماجنا  هب  توعد  هک  یسک  اریز  تسا ، رمآ  زا  رتریقح  رتتسپ و  هک  تسا  یـسک  زا  يراک  ماجنا  بلط  ینعم  هب  رما » »

. تسا روما »  » نآ عمج  هک  يرما  تسا  ظفل  نیمه  هب  و  دنکیم . رداص  ار  نآ  ماجنا  نامرف  هک  تسا  یسک 
رد حالـصا  هب  دنروآ و  اج  هب  محر  هلـص  دننک و  افو  شیوخ  دـهع  هب  هک  نآ  ياج  هب  نانآ  اریز  دـنناراکنایز » نامه  اهنآ   » َنوُرِـساْخلا ُمُه 

. دننکیم داسف  نیمز  رد  هدرک و  عطق  ار  محر  هتسکش و  ار  دهع  دنزادرپب ، نیمز 

58 ص : هیآ 28 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا
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(28  ) َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  َُّمث  ْمُکِییُْحی  َُّمث  ْمُُکتیُِمی  َُّمث  ْمُکایْحَأَف  ًاتاْومَأ  ُْمْتنُک  َو  ِهَّللِاب  َنوُرُفْکَت  َْفیَک 

58 ص : همجرت ... 

رگید راب  و  دناریمیم ، ار  امش  سپس  درک ، هدنز  ار  امش  وا  دیدوب و  یحوریب  ماسجا  امش  هک  یلاح  رد  دیوشیم  رفاک  دنوادخ  هب  هنوگچ 
(28 . ) دیدرگیم زاب  وا  يوس  هب  سپس  دنکیم ، هدنز  ار  امش 

58 ص : ریسفت ... :

ادـخ هب  ایآ  هّللاب »...  نورفکت  أ  : » تسا هدـش  هتفگ  ایوگ  تسا ، خـیبوت  بّجعت و  يارب  ماهفتـسا » هزمه   » نوچمه اـج  نیا  رد  فیک »  » هملک
. دنکیم توعد  نامیا  هب  درادیم و  زاب  رفک  زا  ار  امش  هک  تسامش  اب  يزیچ  هک  یلاح  رد  دیوشیم  رفاک 

حوریب و یماسجا  امـش  هک  نیا  لاح  دیوشیم و  رفاک  دـنوادخ  هب  هنوگچ  تسا : نیا  هیآ  يانعم  و  تسا ، هیلاح  ًاتاْومَأ » ُْمْتنُک  َو   » رد واو » »
هدنز ار  امـش  رگید  راب  گرم  زا  سپ  دـناریمیم و  ار  امـش  سپـس  درک ، هدـنز  ار  امـش  وا  دـیدوب و  ناتناردـپ  تشپ  رد  ناجیب  ییاههفطن 

. دنکیم
59 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ربق زا  ندروآ  رب  رس  زیخاتـسر و  ادخ ، يوس  هب  تشگزاب  زا  روظنم  دشاب و  ربق  رد  ندش  هدنز  هرابود ، هدرک  هدنز  زا  دوصقم  تسا  نکمم 
ازج باسح و  ملاع  هب  تشگزاـب  َنوُعَجُْرت » ِْهَیلِإ   » زا روظنم  ربق و  زا  ندـش  جراـخ  هراـبود ، ندـش  هدـنز  زا  دوصقم  تفگ  ناوتیم  دـشاب و 

. دشاب
« مث  » اب رگید  تالمج  و  دوشیم . ماجنا  گرم  زا  سپ  هلـصافالب  تسخن  هلحرم  رد  ندرک  هدـنز  اریز  دـش ، هتفرگ  فطع  اف »  » اب ْمُکایْحَأَف » »
رد ندرک  هدنز  نآ  زا  دوصقم  هاوخ  تسا ، ندرم  زا  سپ  مّود  ندرک  هدنز  و  تسا ، هلصاف  ندش  هدنز  ات  ندرم  نیب  اریز  هدش  هتفرگ  فطع 

. تسا ربق  زا  ندروآرب  رس  رشح و  زا  سپ  ینامز  زین  ازج  ملاع  هب  تشگزاب  دشاب و  تمایق  رد  رشح  ای  ربق و 

59 ص : هیآ 29 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(29  ) ٌمِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  َوُه  َو  ٍتاوامَس  َْعبَس  َّنُهاَّوَسَف  ِءامَّسلا  َیلِإ  يوَتْسا  َُّمث  ًاعیِمَج  ِضْرَْألا  ِیف  ام  ْمَُکل  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه 

59 ص : همجرت ... 

تروص هب  ار  اـهنآ  و  تخادرپ ، نامـسآ  هب  سپـس  هدـیرفآ ، امـش  يارب  دراد ، دوجو  نیمز  رد  اـهتمعن ) زا   ) هچنآ همه  هک  تسا  ییادـخ  وا 
(29 . ) تسا هاگآ  زیچ  ره  هب  وا  دومن و  بترم  نامسآ  تفه 

59 ص : ریسفت ... :

، اـهیکاروخ عاونا  زا  يّداـم  روـما  رد  اـت  میدـیرفآ ، دراد  دوـجو  نیمز  رد  هچنآ  ناتندـش  دـنمهرهب  و  اـهناسنا ]  ] امـش رطاـخ  هب  ینعی  ْمَُکل » »
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تادوجوم و مامت  هدـهاشم  اب  يونعم  روما  رد  هدرب و  عفن  يدام ، ياههدافتـسا  رگید  یـسنج و  تاّذـل  مّرخ ، زبسرـس و  ياههرظنم  اهبکرم ،
هّیهقف هدـعاق  کی  هک  ار - ۀـحابإلا  ۀـلاصا  ناوتیم  هیآ  نیا  زا  دـیرببیپ . اناد  میکح  اناوت و  عناص  دوجو  هب  اـهنآ ، رد  شنیرفآ  ياـهیتفگش 

. دسرب نآ  تمرح  رب  لیلد  یتقو  ات  تسا ، زیچ  همه  ندوب  حابم  نآ  درک و  جاتنتسا  تسا -
نانچ تسا ، لادتعا  ندوب و  میقتـسم  يانعم  هب  تغل  رد  ءاوتـسا »  » و دشاب ، ِضْرَْألا » ِیف  ام   » يارب لاح  هک  نیا  رب  انب  تسا  بوصنم  ًاعیِمَج » »

: دوشیم هتفگ  هک 
60 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

لـسرملا مهـسلاک  هیلا  يوتـسا  هدش ، هتفگ  سپـس  تسا ،] هدارا  دصق و  يانعم  هب  هیآ  رد  یلو   ] درک تسار  ار  بوچ  ینعی  دوعلا » يوتـسا  »
شاهدارا دصق و  رد  زین  صخش  نآ  دنکیم ، تباصا  فده  هب  ریـسم  زا  فارحنا  نودب  امیقتـسم  دوشیم و  باترپ  هک  يریت  نوچمه  ینعی 

تسا نیا  هیآ  يانعم  نیا ، رب  انب  تسا ، هدارا » دصق و   » يانعم هب  هراعتسا  لیبس  رب  يوتـسا »  » هملک هفیرـش  هیآ  رد  ور  نیا  زا  تسا . میقتـسم 
هدارا و اب  دنک  قلخ  يرگید  زیچ  دهاوخب  هک  نآ  زا  لبق  امـش ، يارب  تسه  نآ  رد  هچنآ  نیمز و  تقلخ  زا  سپ  هک  تسا  ییادـخ  وا  : » هک

. درک ار  نامسآ  شنیرفآ  دصق  دوخ ، ّتیشم 
. درک ار  الاب  تمس  شنیرفآ  دصق  سپس  ینعی ، قوف  یلإ  يوتسا  مث  تسا : هتفگ  نآرق  ایوگ  تسالاب و  تمس  هیآ - رد  ءامس - »  » زا روظنم 
« هبر  » رد ریمض  الجر »  » هک  ] الجر هبر  برع : هتفگ  دننام  دنکیم  نییبت  ریسفت و  ار  نآ  ٍتاوامَس » َْعبَـس   » تسا و مهبم  َّنُهاَّوَسَف »  » رد ریمض 

اهنامسآ تقلخ  ینعی  نهیوس » ، » تسا سنج  يارب  نآ  رد  مال » فلا و   » ددرگیم و زاب  ءامـسلا »  » هب ریمـض  هدش  هتفگ  و  دنکیم ] نییبت  ار 
. تخاس راوتسا  لماک و  ار 

شیوخ و شناد  تمکح و  ياضتقم  هب  ار  نیمز  اهنامـسآ و  تسا ، نینچ  نوچ  تساناد و  يزیچ  ره  هب  ادـخ  ینعی : ٌمِیلَع  ٍءْیَـش  ِّلُِکب  َوُه  َو 
. دیرفآ اجرب  اپ  مکحم و  یتوافت  چیه  نودب 

60 ص : هیآ 30 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ُسِّدَُقن َو  َكِدْمَِحب  ُحِّبَُسن  ُنَْحن  َو  َءامِّدلا  ُکِفْسَی  َو  اهِیف  ُدِسُْفی  ْنَم  اهِیف  ُلَعَْجت  َأ  اُولاق  ًۀَفِیلَخ  ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِعاج  یِّنِإ  ِۀَِکئالَْمِلل  َکُّبَر  َلاق  ْذِإ  َو 
(30  ) َنوُمَْلعَت ام ال  ُمَلْعَأ  یِّنِإ  َلاق  ََکل 

60 ص : همجرت ... 

ایآ اراگدرورپ )  ) دنتفگ ناگتشرف  داد . مهاوخ  رارق  یمکاح  نیشناج و  نیمز  يور  رد  نم  تفگ : ناگتـشرف  هب  وت  راگدرورپ  هک  یماگنه 
ار یقیاقح  نم  دومرف : راگدرورپ  میروآیم ، اج  هب  ار  وت  دـمح  حـیبست و  ام  دـنک ؟ يزیرنوخ  داسف و  هک  یهدیم  رارق  نیمز  رد  ار  یـسک 

(30 . ) دینادیمن امش  هک  منادیم 
61 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

61 ص : ریسفت ... :

شنیرفآ تمعن  يروآ  دای  هب  تخاس  ناشنرطاخ  تساـهنآ  رد  ار  هچنآ  نیمز و  نامـسآ و  شنیرفآ  تمعن  ناحبـس  يادـخ  هک  نآ  زا  سپ 
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. دزادرپیم ع )  ) رشبلا وبأ  مدآ 
. دشاب اولاق »  » لعف هب  نآ  بصن  تسا  نکمم  دشابیم و  رکذا »  » ردقم لعف  بصن ، لماع  تسا و  بوصنم  الحم  ذا » »

رد ار  مدآ  نم  هک : تسا  نیا  ًۀَـفِیلَخ ] ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِعاج  یِّنِإ   ] هلمج يانعم  و  تسا ، ریـصم »  » ياـنعم هب  و  یلوعفم ، ود  لـعج »  » زا لـعاج » »
. مداد رارق  نیشناج  نیمز 

ینوگاـنوگ تـالامتحا  تسا  يزیچ  هچ  یـسک و  هچ  ینیـشناج  هیآ ، نیا  رد  نآ  زا  روـظنم  هک  نیا  رد  و  تسا ، نیـشناج  ینعم  هب  هفیلخ » »
: دراد دوجو 

. دندوب نکاس  نیمز  رد  البق  هک  تسا  یناگتشرف  زا  شنادنزرف  مدآ و  ینیشناج  روظنم  ( 1
. تسا هدش  ناگتشرف  نیشناج  هک  تسا  یقولخم  دوصقم   2

هب حیحص  تالامتحا  نیا  نیب  زا  هچ  نآ  و  دوب . نیمز  رد  ادخ  نیـشناج  ع )  ) مدآ اریز  تسا ، نیمز  رد  ادخ  یگدنیامن  تفالخ و  روظنم  ( 3
نیمز رد  دوخ  نیشناج  ار  وت  ام  دواد  يا   » ِضْرَْألا ِیف  ًۀَفِیلَخ  َكاْنلَعَج  اَّنِإ  ُدُواد  ای  هفیرش  هیآ  لیلد  هب  « 1 ، » تسا مّوس  لامتحا  دسریم ، رظن 

(. 26 ص / « ) میداد رارق 
نایب یهوجو  دننکیم  داسف  نیمز  رد  شاهّیرذ  مدآ و  دندیمهف  هکئالم  یهار  هچ  زا  هنوگچ و  هک  نیا  رد  اهِیف  ُدِسُْفی  ْنَم  اهِیف  ُلَعَْجت  َأ  اُولاق 

: تسا هدش 
داسف و نیمز  رد  شاهّیرذ  مدآ و  هک  رما  نیا  رب  ظوفحم  حول  قیرط  زا  هکئالم  - 1

__________________________________________________

سیدقت حیبست و  ام  دوش و  يزیرنوخ  داسف و  أدبم  تسا  نکمم  مدآ  لسن  دنیوگیم ، دننکیم و  ناگتشرف  نیا  زا  سپ  هک  یلاؤس  اریز  - 1
م. تسین -. راگزاس  اهراک  نیا  اب  نیمز  ار  ادخ  یگدنیامن  هک  ارچ  تسا ، ینعم  نیمه  اب  بسانتم  مینکیم . وت 

62 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
نوخ دـنک و  داسف  هک  یهدیم  رارق  نیمز  رد  ار  یـسک  اـیآ  دـننکیم ، لاؤس  بّجعت  يور  زا  اذـل  دـنتفای ، عـالّطا  درک  دـنهاوخ  يزیرنوخ 

؟ دزیرب
ادخ هک  نآ  زا  سپ  و  دننکیم ، يزیرنوخ  داسف و  هک  دمآ  دنهاوخ  یناسک  مدآ  نیا  نادنزرف  زا  هک  دوب  هداد  ربخ  هکئالم ، هب  دنوادخ  - 2

ای دننکیم ، داسف  شاهّیرذ  دوب ، هتفگ  ادخ  هک  تسا  یـسک  نامه  نیا  ایآ  دنمهفب  ات  دـندرک  لاؤس  روظنم  نیدـب  ناگتـشرف  دـیرفآ  ار  مدآ 
؟ تسوا ریغ 

ینالف هب  ایآ  ینعی  ناـسحالاب  هنم  قحا  اـنا  نـالف و  یلا  نسحت  أ  دوشیم : هتفگ  هک  ناـنچ  تسا ، هیلاـح  هلمج  نیا  رد  وا  و  ُحِّبَُـسن » ُنَْحن  َو  »
. تساهیدیلپ اهیدب و  زا  دنوادخ  هیزنت  سیدقت و  يانعم  هب  حیبست » . » مرتهتسیاش یناسحا  نینچ  هب  نم  هک  نآ  لاح  ینکیم و  یکین 

اج هب  زین  ار  وت  ساپـس  دـمح و  هک  یلاح  رد  مینکیم  سیدـقت  ار  وت  اـم  دوشیم : نیا  هیآ  ياـنعم  و  تسا ، لاـح »  » عضوم رد  َكِدْـمَِحب » »
. میروآیم

تسا و هدیـشوپ  امـش  رب  هک  منادیم  ار  يزیچ  دراد  دوـجو  ع )  ) مدآ شنیرفآ  رد  هک  یحلاـصم  زا  نـم  دوـمرف  دـنوادخ  ُمَـلْعَأ » یِّنِإ  َلاـق  »
، دشاب هدیشوپ  نانآ  رب  نآ  تمکح  دنچ  ره  دهدیم ، ماجنا  وا  هک  ار  یلاعفا  مامت  دننادیم  شناگدنب  هک  لیلد  نیا  هب  دنوادخ  دینادیمن و 

. تسا هدرک  نایب  دعب  هیآ  رد  ار  اهنآ  زا  یخرب  هچرگ  تسا  هدرکن  رکذ  ار  حلاصم  نآ 

62 ص : هیآ 31 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا
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(31  ) َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ِءالُؤه  ِءامْسَِأب  ِینُوِئْبنَأ  َلاقَف  ِۀَِکئالَْملا  یَلَع  ْمُهَضَرَع  َُّمث  اهَّلُک  َءامْسَْألا  َمَدآ  َمَّلَع  َو 

62 ص : همجرت ... 

تشاد و هضرع  ناگتـشرف  هب  ار  اـهنآ  دـعب  تخومآ  مدآ  هب  ار  یگمه  تادوـجوم ) يراذـگمان  شنیرفآ و  رارـسا  ملع   ) ءامـسا ملع  سپس 
(31 . ) دیرامش رب  ار  اهنیا  یماسا  دییوگیم ، تسار  رگا  دومرف 

62 ص : ریسفت ... :

هیلا  فاضم  اهلک ،»...  تایمسملا  ءامسا  مداء  ملع  و  : » تسا نیا  هیآ  ریدقت 
63 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

و دشاب ، هتـشاد  ییامـسم  دیاب  ریزگان  یمـسا  ره  دنکیم و  تلالد  نآ  فذح  رب  ءامـسا »  » رکذ اریز  تسا ، هدش  فذح  تایمـسملا ] ینعی  ]
نیا رد  هک  ( ] 4 میرم / « ) تفاتب مرس  رب  يریپ  غورف  و   » ًاْبیَش ُْسأَّرلا  َلَعَتْـشا  َو  همیرک  هیآ  دننام  تسا ، فوذحم  ضوع  ءامـسالا ]»  » رد « ] مال »

ات تسا  هدوبن  ءامسالا » تایمـسم  مدآ  ملع  و   » هیآ ریدقت  و  تسا ] فوذحم  ضوع  مال  فلا و  هدش و  فذح  اّیرکذ - هیلا - فاضم  زین  هیآ 
«1  » ءالؤه ءامساب  ینوئبنأ  دیامرفیم : هک  دعب  هلمج  لیلد  هب  تایمسم »  » هن تسا ، ءامـسا »  » هب طوبرم  میلعت  اریز  دشاب ، هدش  فذح  فاضم 

تسا نیا  تایّمسم  ءامسأ  میلعت  يانعم  و 
__________________________________________________

: تسا هدش  نایب  یلاوقا  تسیچ ؟ ءامسا  نیا  زا  روظنم  هک  نیا  رد  - 1
رابتعا هب  زج  تسین  یماسا  ظافلا و  رد  تلیـضف  تسا  یهیدـب  اریز  تسا ، یماسا  تقیقح  یناعم و  ءامـسا »  » زا روظنم  دـیوگیم : هداتق  - 1

. اهنآ تقیقح  ینعم و 
تخرد يزرواشک ، زومر  لوصا و  اهتعنـص و  ماـمت  ماـن  ءامـسا »  » زا روظنم  دـنیوگیم : نارّـسفم  رتشیب  ریبج و  نب  دیعـس  ساـبع و  نبا  - 2

. تخومآ مدآ  هب  ادخ  هک  هدوب  ایند  نید و  روما  هب  طوبرم  هک  تسا  ییاهراک  مامت  يراک و 
. تخومآ وا  هب  دش  دهاوخ  هدیرفآ  ادعب  هدشن و  ای  هدش و  قلخ  هک  ار  ییاهزیچ  مامت  مان  دناهتفگ : یخرب  - 3

ینابز هب  ياهتسد  ره  یگدنکارپ  هقرفت و  زا  سپ  و  دنتخومآ ، ردپ  زا  ار  فلتخم  ياهنابز  همه  مدآ  نادنزرف  دیوگیم : یـسیع  نب  یلع  - 4
كاله مدرم  رتشیب  هک  نافوط  زا  سپ  حون و  ترضح  نامز  ات  دندوب ، اناد  اهنابز  همه  هب  لاح  نیا  اب  یلو  دندرک ، مّلکت  دنتشاد  تداع  هک 

ار اهنابز  هّیقب  هدومن و  باختنا  دـننک ، ملکت  نادـب  دنتـسناوتیم  رتهب  دوخ  هک  ار  یناـبز  یموق  ره  و  دـندش ، قّرفتم  زین  هدـنامیقاب  هتـشگ و 
. دندرک شومارف  اجیردت 

رد اهنابایب و  اههّرد ، اههوک ، اهنیمز ، مان  دومرف ، تسیچ ؟ تخومآ  مدآ  هب  ادخ  هک  ییاهمان  زا  روظنم  هک  دش  لاؤس  ع )  ) قداص ماما  زا  - 5
وا هب  ادخ  ار  شرف  نیا  مان  یتح  دومرف ، داتفا و  تشاد  رارق  نآ  يور  رب  ترضح  دوب و  هدرتسگ  نیمز  رب  هک  یـشرف  هب  شهاگن  ماگنه  نیا 

. تسا هدوب  مدآ  دوخ  نادنزرف  هکئالم و  مان  اهمان ، زا  روظنم  هک  هدش  هتفگ  و  تخومآ ،
وا هب  ادخ  دروخیم  يراک  هچ  هب  یناویح  ره  هک  نیا  هداد و  دای  مدآ  هب  ادخ  ار  تاناویح  ياهمان  تازایتما و  دیاوف و  دـناهتفگ ، یخرب  - 6

و دوب . لیعامـسا  ترـضح  درک ، مّلکت  نابز  نیا  هب  هک  یـسک  نیلّوا  تخوماین و  ار  یبرع  نابز  مدآ  هب  دنوادخ  هدـش  هتفگ  زین  تخومآ و 
صص ج 1 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  همجرت  ( ) ص  ) دمحم ترضح  لیعامسا و  مدآ ، دوب . هزجعم  ربمایپ  هس  يارب  نتفگ  نخس  دناهدرک  هفاضا 

(. 119 - 118

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 284 

http://www.ghaemiyeh.com


م. -. 
64 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ع)  ) مدآ هب  دنتشاد  ایند  نید و  روما  رد  هک  یتازایتما  دئاوف و  اهتلاح و  اهمسا و  دومن و  رضاح  دوب ، هدرک  قلخ  هک  ار  ییایـشا  دنوادخ  هک 
. تخومآ

هلسلس کی  داد  میلعت  مدآ  هب  ادخ  هک  ییماسا  ياهاّمسم  هک  تسانعم  نیا  هب  رعشم  مهضرع »  » رد رّکذم  ریمض  ِۀَِکئالَْملا  یَلَع  ْمُهَـضَرَع  َُّمث 
. تسا هدمآ  رّکذم  ریمض »  » بیلغت باب  زا  و  ددرگیمرب ] لقاع  عمج  هب  ابلاغ  مه »  » ریمض اریز   ] دندوب روعش  اب  هدنز  تادوجوم 

ار ناشتّیـصاخ  مسا و  هک  تساوخ  اهنآ  زا  داد ، ناشن  کئالم  هب  ار  تادوجوم  دـنوادخ  هک  نآ  زا  سپ  ینعی ، ِءالُؤه  ِءامْـسَِأب  ِینُوِئْبنَأ  َلاقَف 
ار نآ  دـنادیم  هک  دـنکیم  لاؤـس  ناگتـشرف  زا  ار  یبـلطم  دـنوادخ  هنوـگچ  هک ، دـیآیم  نهذ  هـب  لاؤـس  نـیا  اـج ، نـیا  رد  دـننک . ناـیب 

. تسا هدوب  اهنآ  شنزرس  خیبوت و  يارب  تساوخ  رد  نیا  هک  تسا  نیا  شخساپ  دننادیمن ؟
دوخ نیـشناج  ۀفیلخ و  نیمز  رد  ار  یناسک  نم  دینکیم  نامگ  دینادیم و  ار  یماسا  نیا  هک  دییوگیم  تسار  رگا  ینعی  َنِیقِداص  ُْمْتنُک  ْنِإ 

بلطم نیا  نایب  هکئالم و  ضارتعا  در  دـنوادخ  روظنم  و  دـینک ، نایب  نم  يارب  ار  تادوجوم ]  ] اـهنآ ماـن  دـنکیم ، داـسف  هک  مهدیم  رارق 
ادیپ ار  یهللا  ۀفیلخ  یگتـسیاش  ببـس  نیدب  دنراد و  هطاحا  يرایـسب  مولع  رب  هک  دهدیم  رارق  شیوخ  نیـشناج  ار  یناسک  ادخ  هک  تسا ،

. دناهدرک
. دنکیم نایب  تسا  هتشاد  دوجو  شنادنزرف  مدآ و  ینیشناج  رد  هک  ار  ییاهتحلصم  زا  یضعب  َنوُمَْلعَت  ام ال  ُمَلْعَأ  یِّنِإ  هلمج  اب  و 

64 ص : هیآ 32 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(32  ) ُمیِکَْحلا ُمِیلَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  انَتْمَّلَع  ام  َّالِإ  اَنل  َْملِع  َکَناْحبُس ال  اُولاق 

64 ص : همجرت ... 

(32 . ) یمیکح اناد و  وت  مینادیمن ، يداد ، میلعت  ام  هب  هچنآ  زج  يزیچ  ام  وت ! یهّزنم  دندرک : ضرع  ناگتشرف 

64 ص : ریسفت ... :

65 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  وت  ادنوادخ ، دنتفگ : خساپ - رد  دنوادخ - هیزنت  يارب  ناگتشرف  َکَناْحبُس  اُولاق 
. دوش ضارتعا  وت  هب  وا  ینیشناج  مدآ و  شنیرفآ  رد  وت  ّتیشم  هب  تبسن  ای  و  دشاب ، هتشاد  عالّطا  بیغ  زا  یسک  وت  زج  هک  نیا  زا  یهّزنم 

. تسین مولعم  یتخومآ  ام  هب  هچنآ  زا  شندوب  هفیلخ  مدآ و  شنیرفآ  تمکح  ینعی  انَتْمَّلَع  ام  اَّلِإ  اَنل  َْملِع  ال 
همه هب  ياناد  اهشناد و  مولع و  همه  هب  ملاع  وت  هک  تسا  نیا  هیآ  هلمج  يانعم  و  تسا ، هغلابم  هغیـص  میلع » « » 1  » ُمیِکَْحلا ُمِیلَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإ 

. یشابیم لاعفا 

65 ص : هیآ 33 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا
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ُْمْتنُک ام  َو  َنوُدـُْبت  ام  ُمَلْعَأ  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َْبیَغ  ُمَلْعَأ  یِّنِإ  ْمَُکل  ُْلقَأ  َْمل  َأ  َلاـق  ْمِِهئامْـسَِأب  ْمُهَأَْـبنَأ  اَّمَلَف  ْمِِهئامْـسَِأب  ْمُْهِئْبنَأ  ُمَدآ  اـی  َلاـق 
(33  ) َنوُُمتْکَت

65 ص : همجرت ... 

بیغ نم  متفگن ، دومرف : دـنوادخ  درک  هاگآ  ار  اهنآ  هک  یماگنه  نک ، هاگآ  تادوجوم  نیا  رارـسا ) یماـسا و   ) زا ار  اـهنآ  مدآ  يا  دومرف 
(33 . ) دینکیم ناهنپ  ای  راکشآ و  امش  ار  هچنآ  منادیم  زین  و  منادیم ، ار  نیمز  نامسآ و 

65 ص : ریسفت ... :

هک میدرک  هراشا  البق  نوچ  مهب » مهئبنا  : » هدومرفن ور ، نیا  زا  تایمـسم » ، » هن تسا  ءامـسا »  » هب طوبرم  نداد ] ربخ   ] ءابنا ْمِِهئامْـسَِأب ، ْمُْهِئْبنَأ 
هضرع وت  رب  هک  یتادوجوم  ياهمسا  زا  ار  ناگتشرف  مدآ  يا  دومرف : ادخ  هک  تسا  نیا  هلمج  يانعم  و  دوشیم . طوبرم  ءامسا »  » هب میلعت » »

. نک هاگآ  میتشاد 
مان مدآ  یتقو  ینعی ، َنوُُمتْکَت  ُْمْتنُک  ام  َو  َنوُدـُْبت  ام  ُمَلْعَأ  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َْبیَغ  ُمَلْعَأ  یِّنِإ  ْمَُکل  ْلـُقَأ  َْمل  َأ  َلاـق  ْمِِهئامْـسَِأب  ْمُهَأَْـبنَأ  اَّمَلَف 

ایآ دومرف : هکئالم  هب  باطخ  ناحبس  يادخ  درک ، نایب  ناگتشرف  يارب  ار  اهنآ  صاوخ  تاّرضم و  عفانم و  زیچ و  همه 
__________________________________________________

( راک  ) لمع رد  لماک  هک  تسا  یـسک  میکح  تسا و  شناد  رد  لماک  میلع ، هک  تسا  نیا  میکح ، اب  میلع  قرف  دـیوگیم ، ساـبع  نبا  - 1
م. ص 122 -.) ج 1 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  همجرت  . ) تسادخ زا  اهشناد  مولع و  همه  هک  دراد  تلالد  هیآ  نیا  تسا و 

66 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
روضح رد  ار  هچنآ  هک  نانچ  دـینادیمن ، امـش  تسا و  ناهنپ  ود  نآ  رد  ار  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  بیغ  منادیم  نم  هک  امـش  هب  متفگن 

. منادیم دینکیم  هدهاشم  ار  نآ  تسامش و 
هب ار  شنابز  تخومآ و  مدآ  هب  اهنآ  یناعم  اب  ار  یماسا  مامت  ادـخ  هک  تسا  نیا  هب  رعـشم  هیآ  نیا  َنوُُمتْکَت  ُْمْتنُک  اـم  َو  َنوُدـُْبت  اـم  ُمَلْعَأ  َو 

اهنآ رب  وا  يرترب  نأـش و  تمظع  زین  مدآ و  ترـضح  تّوبن  رب  یلیلد  دـیامن و  هماـقإ  هکئـالم  يارب  ياهزجعم  قیرط  نیا  زا  اـت  دوشگ  اـهنآ 
. دشاب

66 ص : هیآ 34 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(34  ) َنیِِرفاْکلا َنِم  َناک  َو  َرَبْکَتْسا  َو  یبَأ  َسِیْلبِإ  َّالِإ  اوُدَجَسَف  َمَدِآل  اوُدُجْسا  ِۀَِکئالَْمِلل  اْنُلق  ْذِإ  َو 

66 ص : همجرت ... 

هب و   ) دیزرو ّربکت  دز و  زابرس  هک  ناطیش  زج  دندرک ، هدجس  یگمه  دینک ، عوضخ  هدجس و  مدآ  يارب  میتفگ  ناگتشرف  هب  هک  یماگنه  و 
(34 . ) دش نارفاک  زا  ربکت ) ینامرفان و  رطاخ 
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66 ص : ریسفت ... :

زا ار  نآ  هک  مه  یناسک  دزن  تسا و  لصّتم »  » يانثتـسا کش  نودـب  تسا ، ناگتـشرف  وزج  سیلبا »  » دـندقتعم هک  یناـسک  دزن  َسِیْلبِإ » اَّلِإ  »
ور نیا  زا  دوـب ، ناـشن  ماـنیب و  يدرف  هتـشرف  نارازه  نیب  رد  سیلبا ]  ] وا اریز  تسا ، لـصّتم »  » ءانثتـسا بیلغت ] باـب  زا   ] زین دـننادیم  ّنـج 

. تسا هدومرف  انثتسا  ار  ناگتشرف  نآ  زا  یکی  دنوادخ 
نارفاـک و زا  لـیلد  نیمه  هب  و  دـیزرو ، ّربـکت  و  درک ، یچیپرـس  مدآ  هدجـس  ناـمرف  زا  سیلبا  ینعی : َنیِِرفاـْکلا  َنِم  َناـک  َو  َرَبْکَتْـسا  َو  یبَأ 

. دش ّنج  نیطایش 
يرترب رب  هیآ  تشاد ، مدقم  ناگتـشرف  هب  ار  ع )  ) مدآ هدجـس  نامرف  اب  دنوادخ  تسین و  زیاج  لضاف  رب  لوضفم  میدـقت  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

. دنکیم تلالد  ناگتشرف  همه  رب  ع )  ) مدآ
هدوب  وا  نداد  يرترب  میظعت و  يارب  ع )  ) مدآ رب  ناگتشرف  ندرک  هدجس  نامرف 

67 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
َکَْتیَأَر َأ  : » دیوگب دنوادخ ] اب  هلداجم  ماقم  رد   ] دنک و یچیپرس  عانتما و  مدآ  ندرک  هدجس  زا  ناطیش  تشادن  دوجو  یلیلد  هن  رگ  تسا و 

ع)  ) مدآ میظعت  يارب  هدجـس  نامرف  هک  دنک  نالعا  دوب  مزال  دـنوادخ  رب  تروص  نیا  ریغ  رد  ُْهنِم ،» ٌْریَخ  اَنَأ   » و َّیَلَع »...  َْتمَّرَک  يِذَّلا  اَذـه 
ببس رما  نیمه  دنک و  هدجـس  هب  رما  ناطیـش  هب  نالعا  نودب  هک  تساور  دنوادخ  رب  نوچ  دوشن و  ناطیـش  تیـصعم  ببـس  ات  تسا  هدوبن 

. تسا هدوب  ناگتشرف  رب  وا  نداد  يرترب  يارب  اهنت  ع )  ) مدآ رب  هدجس  نامرف  هک  میباییم  رد  دش ، وا  تیصعم 

67 ص : هیآ 35 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(35  ) َنیِِملاَّظلا َنِم  انوُکَتَف  َةَرَجَّشلا  ِهِذه  ابَْرقَت  َو ال  اُمْتئِش  ُْثیَح  ًادَغَر  اْهنِم  الُک  َو  َۀَّنَْجلا  َکُجْوَز  َو  َْتنَأ  ْنُکْسا  ُمَدآ  ای  اْنُلق  َو 

67 ص : همجرت ... 

نیا کـیدزن  اـّما )  ) دـیروخب دـیهاوخیم  هچ  ره  اراوگ  نآ  ياـهتمعن )  ) زا نک و  تنوکـس  تشهب  رد  ترـسمه  اـب  وـت  مدآ ، يا  میتـفگ  و 
(35 . ) دش دیهاوخ  نارگمتس  زا  هک  دیوشن  تخرد 

67 ص : ریسفت ... :

. دشاب حیحص  نآ  رب  فطع  ات  نکسا ،»  » رد رتتسم  ریمض  يارب  تسا  دیکأت  تنا » »
. دشابیم ادغر » الکا   » شریدقت هدش و  فذح  هک  تسا  يردصم  يارب  تفص  ادغر » »

ُْثیَح ًادَـغَر  اْهنِم  الُک  َو  َۀَّنَْجلا  َکُجْوَز  َو  َْتنَأ  ْنُکْـسا  ُمَدآ  ای  دـشابیم ، ۀـنجلا  نم  ناکم  يا  شریدـقت  تسا و  مهبم  ناکم  فرظ  ثیح » »
هدرتسگ اج  همه  رد  هک  شناوارف  ياهتمعن  اههویم و  زا  دیهد و  رارق  لزنم  تنوکس و  لحم  ار  تشهب  ترسمه  وت و  مدآ  يا  ینعی  اُمْتئِش 

. دیروخب تسا 
[ هّیماما  ] ام دزن  هیآ  رد  یهن  و  دـیوشن ، کیدزن  روهـشم ] لوق  رب  انب  مدـنگ   ] تخرد نیا  هب  ندروخ  دـصق  هب  ینعی ، َةَرَجَّشلا  ِهِذـه  ابَْرقَت  َو ال 

نآ هوـیم  زا  دـیوش و  کـیدزن  تخرد  نـیا  هـب  تـسا  مارح  ینعی   ] یمیرحت یهن  هـن  تـسا ] تـهارک  ناـیب  يارب  ینعی   ] تـسا یهیزنت  یهن 
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دندرک . یلوا  كرت  تخرد  نیا  زا  ندروخ  اب  اّوح  مدآ و  و  دیروخب ]
68 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

دش دیهاوخ  مورحم  نآ  زا  هدرمـش و  زیچان  كدنا و  ار  دوخ  شاداپ  یلوا ] كرت  و   ] تخرد نآ  هویم  ندروخ  اب  ینعی  َنیِِملاَّظلا  َنِم  انوُکَتَف 
«[. تسا هدومن  متس  دوخ  هب  وا  : » دوش هتفگ  تسا  حیحص  دنکیم  مورحم  یباوث  زا  ار  دوخ  هک  یسک  [و 

68 ص : هیآ 36 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(36  ) ٍنیِح یلِإ  ٌعاتَم  َو  ٌّرَقَتْسُم  ِضْرَْألا  ِیف  ْمَُکل  َو  ٌّوُدَع  ٍضْعَِبل  ْمُکُضَْعب  اوُِطبْها  اَْنُلق  َو  ِهِیف  اناک  اَّمِم  امُهَجَرْخَأَف  اْهنَع  ُناْطیَّشلا  اَمُهَّلَزَأَف 

68 ص : همجرت ... 

یگمه میتفگ  اهنآ  هب  ماگنه ) نیا  رد   ) تخاس و جراخ  تشهب )  ) دـندوب نآ  رد  هچنآ  زا  ار  نانآ  دـش و  اـهنآ  شزغل  بجوم  ناطیـش  سپ 
يرادربهرهب هلیسو  هاگرارق و  نیمز  رد  ینیعم  تدم  ات  امش  يارب  دوب و  دیهاوخ  يرگید  نمشد  یضعب  هک  یلاح  رد  دییآ  دورف  نیمز ) هب  )

(36 . ) تسا

68 ص : ریسفت ... :

ناطیش و تساوخ  هب  دنداد  ماجنا  شرـسمه  مدآ و  هچنآ  هک  ور  نآ  زا  تشاداو و  شزغل  هانگ و  هب  ار  اهنآ  ناطیـش  ینعی  ُناْطیَّشلا  اَمُهَّلَزَأَف 
. تسا سیلبا  نامه  ناطیش  زا  دوصقم  و  تسا . هدش  هداد  تبسن  وا  هب  ود  نآ  شزغل  و  دوب ، وا  هسوسو 

دروآ نوریب  دوب  تدابع ] تعاط و  ای  تشهب و  ای  و   ] شیاسآ تمعن و  نامه  هک  دـندوب  نآ  رد  هچنآ  زا  ار  ود  نآ  ِهِیف  اناک  اَّمِم  اـمُهَجَرْخَأَف 
. تسا هدش  هداد  تبسن  وا  هب  رما  نیا  دش ، تشهب  زا  شرسمه  مدآ و  جارخا  ببس  ناطیش  نوچ  دش ، هراشا  البق  هک  روط  نامه  و 

دورف نیمز  هب  ار  وا  دـنک و  جارخا  تشهب  زا  هعونمم  هرجـش  هویم  ندروـخ  زا  سپ  ار  مدآ  دـنوادخ  هک  درکیم  باـجیا  تحلـصم  املـسم 
شاداپ و ناونع  هب  هن  فطل  لّضفت و  يور  زا  دـنوادخ  ار  هچنآ  و  ، ] دریگرب وا  مادـنا  زا  ار  یتشهب  ساـبل  دـیامن و  فیلکت  راـتفرگ  دروآ و 
هک ار  يدرف  دنکیم  اضتقا  دنوادخ  تمکح  هک  روط  نامه  دوش ] رتدیدش  ناحتما  ات  دریگب  اهنآ  زا  دوب ، هداد  شرـسمه  وا و  هب  قاقحتـسا 

ینغ و
69 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

یشوخ شیع و  زا  سپ  ار  يدرف  دزاس و  رامیب  ار  ملاس  صخش  و   ] دناریمب ندرک  هدنز  زا  سپ  ار  ناسنا  دنک و  التبم  رقف  هب  تسا  دنمتورث 
[. تسا صاخشا  ربص  يورین  تمواقم و  رادقم  ندروآ  تسد  هب  نورد و  شیامزآ  رطاخ  هب  اهنیا  همه  دیامن ، هودنا  مغ و  راتفرگ 

: دننکیم ینعم  نینچ  ار  هیآ  دناهدرک ، تئارق  هیف  ناک  امم  امهلازاف  هک  یناسک  و 
. درک رود  دنتشاد  هک  یتمارک  نآ و  ياهتمعن  تشهب و  ینعی  دندوب  نآ  رد  هچنآ  زا  ار  اهنآ 

هلزنم هب  دنـشابیم ، رـشب  شیادـیپ  أشنم  اّوح  مدآ و  نوچ  و  تسا . نانآ  هّیرذ  اهنآ و  دوصقم  یلو  تساّوح  مدآ و  هب  باطخ  اوُِطبْها  اَْـنُلق  َو 
، دنتـسه بطاخم  ناشنادنزرف  اّوح و  مدآ و  هک  نیا  رب  لیلد  و  تسا .] هدمآ  عمج  تروص  هب  باطخ  ور  نیا  زا   ] دناهدش یّقلت  اهناسنا  مامت 
: دومرف ناطیش  اّوح و  مدآ و  هب  ادخ  هاگ  نآ  ٌّوُدَع : ٍضْعَِبل  ْمُکُضَْعب  ًاعیِمَج  اْهنِم  اِطبْها  َلاق  هک  تسا  نآرق  زا  يرگید  ياج  رد  دنوادخ  لوق 
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، رگیدکی اب  نانآ  ینمشد  زا  روظنم  و  (. 123 هط /  ) دینمشد رگید  یخرب  اب  امـش  زا  یخرب  هک  دییآ  دورف  همه  تشهب  هبترم  یلعا  زا  نونکا 
. تسا رگیدکی  ندرک  هارمگ  رگیدمه و  قوقح ) هب   ) مدرم زواجت  يّدعت و 

. تسا رارقتسا »  » يانعم هب  ای  دنیوگ و  ار  يزیچ  رارقتسا  لحم  رقتسم » ، » تسا نیمز  هب  ندمآ  دورف  ینعم  هب  طوبه » »
: دیوگیم جارـس  رکب  وبا  گرم . نامز  ات  ینعی  هدش : هتفگ  تمایق و  زور  ات  ینعی  نیح » یلا  ، » تسا یگدنز  زا  ندرب  تّذل  ینعم  هب  عاتم » »

يارب نیمز  يور  رد  ندـنام  هک  دوش  روصت  دوـب  نکمم  دـشیمن ، رکذ  نیح » یلا   » عاـتم و رقتـسم و  ضرـالا  یف  مکل  دـشیم : هتفگ  رگا 
. دراد همادا  نآ  عاطقنا  نامز  ات  طقف  تماقا  نیا  ینعی  نیح » یلا  : » هدش هتفگ  یلو  دراد  همادا  هشیمه 

69 ص : هیآ 37 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(37  ) ُمیِحَّرلا ُباَّوَّتلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِْهیَلَع  َباتَف  ٍتاِملَک  ِهِّبَر  ْنِم  ُمَدآ  یَّقَلَتَف 

69 ص : همجرت ... 

. تسا میحر  باّوت و  ادـخ  تفریذـپ ، ار  وا  هبوت  دـنوادخ  و  درک ) هبوت  اهنآ  اب  و   ) تشاد تفاـیرد  یتاـملک  دوخ  راـگدرورپ  زا  مدآ  سپس 
70 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  ( 37)

70 ص : ریسفت ... :

نآ اب  ار  ادخ  دروآ و  يور  ادخ  يوسب  ینعی  درک ، لمع  اهنادـب  تفرگ و  شراگدرورپ  زا  ار  یتاملک  قح  زا  يوریپ  يور  مدآ  ُمَدآ  یَّقَلَتَف 
تاملک نآ  دوشیم : نینچ  هیآ  يانعم  تئارق  نیا  رب  انب  دناهدرک ، تئارق  عفر  هب  تاملک »  » بصن و هب  مدآ »  » ءارق زا  یضعب  دناوخ ، تاملک 

َو اـَنل  ْرِفْغَت  َْمل  ْنِإ  َو  انَـسُْفنَأ  اـنْمَلَظ  اـنَّبَر  هک  تسا  هفیرـش  هیآ  نیا  تاـملک »  » زا روـظنم  دیـسر و  وا  هب  هک  ینعم  نیا  هب  دروآ  يور  مدآ  هـب 
ام هب  یـشخبن و  ار  اـم  وت  رگا  میدرک و  متـس  شیوـخ  رب  ناطیـش - زا  يوریپ  رد  اـم - ایادـخ  دـنتفگ  « : 1  » َنیِرِـساْخلا َنِم  َّنَنوُکََنل  انْمَحَْرت 

یخرب دـننکیم ، ینامیـشپ  راـهظا  هاـنگ و  هب  فارتـعا  نآ  رد  هک  ( 23 فارعا /  ) میاهدـش ناراـکنایز  زا  تخـس  ییاـمرفن  تفأر  تمحر و 
لها تیاور  رد  تنا و  الا  بونذلا  رفغی  هنا ال  یل  رفغاف  یـسفن  تملظ  تنا  الا  هلا  ال  تفگ : هک  تسا  ع )  ) مدآ نخـس  نیا  روظنم ، دناهتفگ 

. تسا ءاسک  باحصا  تاملک »  » زا روظنم  هک  تسا  هدش  لقن  ع )  ) تیب
هب ود  ره  هک  تسا  یهیدب  درکیم و  يوریپ  مدآ  زا  اوح  اریز  تسا ، هدرکن  اّوح »  » هبوت هب  ياهراشا  هدومن و  ءافتکا  مدآ  هبوت  رکذ  هب  نآرق 

. دناهدرک هبوت  نامزمه  روط 
. تسادخ هب  تشگزاب  هبوت و  يدایز  شیانعم  میهد  رارق  ناگدنب  تفص  ار  نآ  رگا  تسا و  ریذپ  هبوت  رایسب  ینعی  باوت » »

70 ص : هیآ 38 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(38  ) َنُونَزْحَی ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  الَف  َيادُه  َِعبَت  ْنَمَف  ًيدُه  یِّنِم  ْمُکَّنَِیتْأَی  اَّمِإَف  ًاعیِمَج  اْهنِم  اوُِطبْها  اَْنُلق 
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70 ص : همجرت ... 

يارب نم  فرط  زا  یتیاده  هاگ  ره  دییآ ، دورف  نیمز ) هب   ) نآ زا  یگمه  میتفگ  و 
__________________________________________________

. دشخبیمن ار  ناهانگ  یسک  وت  زج  هک  یتسرد  هب  شخبب  ارم  سپ  مدرک ، متس  دوخ  هب  نم  تسین ، وت  زج  يدوبعم  ینعی : - 1
71 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(38 . ) دنوشیم نیگمغ  هن  تساهنآ و  رب  یسرت  هن  دننک ، يوریپ  نآ  زا  هک  یناسک  دمآ ، امش 

71 ص : ریسفت ... :

. تسا هدش  رکذ  دعب  هلمج  رد  هک  تسا  یتلاح  نایب  دیکأت و  يارب  اوطبها  انلق  هلمج  رارکت 
نآ هک  یباتک  ای  و  میامنیم ، ثوعبم  امش  يوسب  ار  وا  هک  ياهداتسرف  اب  هچ  دیآیم ، امش  يارب  یتیاده  نم  زا  رگا  ًيدُه  یِّنِم  ْمُکَّنَِیتْأَی  اَّمِإَف 

. منکیم لزان  امش  رب  ار 
باذع زا  یساره  لوه و  دروایب ، نامیا  شباتک  وا و  هب  دنک و  ادتقا  نم  هداتسرف  هب  ینعی  دنک  يوریپ  ارم  تیاده  هک  یسک  َيادُه  َِعبَت  ْنَمَف 

. دوشیمن نیگمغ  نوزحم و  باوث  توف  زا  دسریمن و  وا  هب  تمایق 
هتفگ هک  ناـنچ  تسا ، مکنیتاـی ] اـماف   ] لّوا طرـش  باوج  نونزخی ] مه  ـال  مهیلع و  فوخ  ـالف   ] نآ يازج  و  يادـه ] عـبتا  نم   ] مّود طرش 

. منکیم ناسحا  وت  هب  متشاد  ییاناوت  نم  يدمآ و  نم  دزن  رگا  ینعی  کیلا  تنسحا  تردق  ناف  ینتئج  نا  دوشیم :

71 ص : هیآ 39 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(39  ) َنوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْصَأ  َِکئلوُأ  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو 

71 ص : همجرت ... 

(39 . ) دوب دنهاوخ  نآ  رد  هشیمه  دنخزود و  لها  دندرک ، بیذکت  ار  ام  تایآ  دندش و  رفاک  هک  یناسک  و 

71 ص : ریسفت ... :

دنشتآ و هارمه  نانیا  دنریذپن ] میدرک  لزان  ناربمایپ  رب  هک  ار  هچنآ  و   ] دننک بیذکت  ار  ام  ياههناشن  راکنا و  ار  ام  ناگداتسرف  هک  یناسک 
. دوب دنهاوخ  نآ  رد  هشیمه  يارب 

71 ص : هیآ 40 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(40  ) ِنُوبَهْراَف َياَّیِإ  َو  ْمُکِدْهَِعب  ِفُوأ  يِدْهَِعب  اُوفْوَأ  َو  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْعنَأ  ِیتَّلا  َِیتَمِْعن  اوُرُکْذا  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  ای 
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71 ص : همجرت ... 

متشاد  ینازرا  امش  هب  هک  ار  ییاهتمعن  بوقعی )  ) لیئارسا نادنزرف  يا 
72 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

اهنت اهنامیپ ) هب  لمع  هفیظو و  ماجنا  هار  رد  و   ) منک افو  امش  نامیپ  هب  زین  نم  ات  دینک ، افو  دیاهتسب  نم  اب  هک  ینامیپ  هب  و  دیروایب ، رطاخ  هب 
(40 . ) دیسرتب نم  زا 

72 ص : ریسفت ... :

هب درمـش ، رب  تسا  هداد  اهنآ  هب  هک  ار  ییاهتمعن  زین  دومرف و  نایب  مدرم  همه  يارب  ار  یـسانشادخ  دیحوت و  لیالد  دنوادخ  هک  نآ  زا  سپ 
لیئارـسا ، ) لیئارـسا نادنزرف  يا  دیامرفیم : نانآ  هب  باطخ  دزادرپیم و  هتـشاد  ینازرا  ناشناردـپ ] و   ] لیئارـسا ینب  هب  هک  ییاهتمعن  رکذ 

.( تسا ادخ » هدنب   » يانعم هب  هدش  هتفگ  و  تسا - ادخ » هدیزگرب   » يانعم هب  يراصن  دوهی و  نابز  رد  و  ع )  ) بوقعی بقل 
یتسس تمعن  رکش  رد  دیرامـشب و  گرزب  ار  اهنآ  دیروایب و  دای  هب  مداد  امـش  هب  هک  ار  ییاهتمعن  ینعی  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْعنَأ  ِیتَّلا  َِیتَمِْعن  اوُرُکْذا 
اهباتک ناربمایپ و  همه  نآ  نداتـسرف  هلمج ، نآ  زا  دوب ، هدش  هداد  نانآ  ناگتـشذگ  ناردپ و  هب  هک  تسا  ییاهتمعن  روظنم  دینکن . لامها  و 

. تسا هدرمش  رب  اهنآ  رب  ناحبس  يادخ  هک  ییاهتمعن  رگید  نوعرف و  متس  زا  نانآ  تاجن  و 
اب دوخ  دهع  هب  زین  نم  ات  دینک  افو  دیربب ، نامرف  نم  زا  هدروآ و  نامیا  نم  هب  هک  دیتسب  نم  اب  هک  يدهع  هب  ْمُکِدْهَِعب  ِفُوأ  يِدْهَِعب  اُوفْوَأ  َو 

. منک افو  تسا  وکین  شاداپ  نداد  هک  امش 
هک تسا  نامه  دهع ، نیا  دیوگیم : سابع  نبا   ] دوب ص )  ) دمحم نییآ  زا  يوریپ  دندرکیم  افو  تسیابیم  اهنآ  هک  ادخ  دهع  هدـش  هتفگ 

دوشیم هداد  رجا  ود  وا  هب  دنک  يوریپ  وا  زا  سک  ره  و  ص ])  ) دّمحم مان  هب  داتـسرف  دهاوخ  يربمایپ  ادخ  هک  دوب  هدش  هتـشون  تاروت  رد 
دوش و رفاک  وا  هب  هک  یـسک  و  نآرق ] هب  ناـمیا  و  ص )  ) دـمحم زا  يوریپ  رجا  يرگید  تاروت و  هب  داـقتعا  یـسوم و  زا  يوریپ  رجا  یکی  ]

. منکیم تشهب  لخاد  ار  امش  ینعی  ْمُکِدْهَِعب  ِفُوأ  تسا . دایز  شلاب  ورز و  و  درواین ، نامیا 
هک تسا  نیا  دـننام  هلمج  نیا  دینکـشن . دیاهتـسب  نم  اب  هک  ار  يدـهع  دیـشاب و  كانمیب  نم  نامیپ  دـهع و  تفلاخم  زا  ِنُوبَهْراَف و  َياَّیِإ  َو 

. مکانمیب دیز  زا  طقف  نم  ینعی ، هتبهر » ادیز  : » ییوگب
73 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دنکیم ریسفت  ار  نآ  نوبهرا »  » لعف هک  تسا  يرّدقم  لعف  هب  بوصنم  يایا » »

73 ص : هیآ 41 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(41  ) ِنوُقَّتاَف َياَّیِإ  َو  ًالِیلَق  ًانَمَث  ِیتایِآب  اوُرَتْشَت  َو ال  ِِهب  ٍِرفاک  َلَّوَأ  اُونوُکَت  َو ال  ْمُکَعَم  اِمل  ًاقِّدَصُم  ُْتلَْزنَأ  اِمب  اُونِمآ  َو 

73 ص : همجرت ... 

هب رفاک  نیتسخن  و  دراد ، تقباطم  الماک  تسا  امـش  ياهباتک  رد  هچنآ  اب  نآ  ياههناشن  هک  دیروایب  نامیا  نآرق )  ) ماهدرک لزان  هچنآ  هب  و 
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(41 . ) دیسرتب نم  زا  اهنت  دیشورفن و  زیچان  ییاهب  هب  ارم  تایآ  و  دیشابن ، نآ 

73 ص : ریسفت ... :

قیدـصت باتک  نآ  هک  یلاح  رد  دـیروایب ، نامیا  ماهداتـسرف  ورف  ص )  ) دّـمحم رب  هک  نآرق  هب  ینعی  ْمُکَعَم  اِمل  ًاقِّدَـصُم  ُْتلَْزنَأ  اِمب  اُونِمآ  َو 
. تسامش تاروت  هدننک 

ناوتیم قیرط  دنچ  هب  ار  هیآ  دوهی ، هن  دوب و  شیرق  ص )  ) ربمایپ رکنم  فلاخم و  هورگ  نیلّوا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  ِِهب  ٍِرفاک  َلَّوَأ  اُونوُکَت  َو ال 
: درک ریسفت 

. دیشابن دنوشیم  رفاک  وا  هب  هک  یناسک  نیلّوا  امش  - 1
. دنیآ امش  لابند  هب  مدرم  ات  دیشابن  رفک  ناورشیپ  هورگ  رد  امش  - 2

. دـناشوپ ياهّلح  ار  ام  زا  کی  ره  ریما  ینعی  ۀـلح  ریمالا  اناسک  دوشیم ، هتفگ  هک  نانچ  دـشاب ، نآ  هب  رفاک  لّوا  دـیابن  امـش  زا  کی  ره  - 3
ار وا  تافـص  ربماـیپ و  اـهنآ  اریز  دروآیم ، ناـمیا  ربماـیپ  هب  هک  دـشاب  یهورگ  نیلّوا  تسیاـبیم  دوهی  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  نخـس  نیا 

نیب رد  ام  دـنتفگیم : هداد و  ربخ  رافک  رب  دوخ  هبلغ  حـتف و  زا  و  دـندادیم ، تراشب  مدرم  هب  ار  مالـسا  ربمایپ  ندـمآ  نامز  دنتخانـشیم و 
نانچ دـندرک ، لمع  شیوخ  هتفگ  فـالخ  رب  ربماـیپ  تثعب  زا  سپ  یلو  درک . میهاوخ  يوریپ  وا  زا  هک  میتسه  یناـسک  نیتسخن  مدرم  همه 

دنتخانش تاصخشم  اب  دمآ و  ربمایپ - وا - هک  هاگ  نآ   » هب اورفک  اوفرع  ام  مه  ءاج  املف  دیامرفیم : نآرق  زا  يرگید  ياج  رد  دنوادخ ، هک 
اهنآ اریز  ددرگیم ، زاب  مکعم » اـمل   » هب هب »  » رد ریمـض  تسا : هدـش  هتفگ  و  ( 89 هرقب / « ) دـندش رفاک  مهزاب  تسا  دوعوم  ربمایپ  ناـمه  هک 

راکنا  دنکیم  قیدصت  ربمایپ  ار  هچنآ  یتقو 
74 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دناهدش رفاک  نادب  تقیقح  رد  دننکیم ،
رب انب  تسانعم ، نیمه  هب  زین  يدـهلاب  ۀلالـضلا  اورتشا  هفیرـش  هیآ  رد  هک  نانچ  تسا ، هلدابم  زا  هیانک  ءارتشا »  » اًلِیلَق ًانَمَث  ِیتایِآب  اوُرَتْشَت  َو ال 

« نمث  » يوغل يانعم  دـشابن ، هضواعم  يانعم  هب  ءارتشا  رگا  و  دـینکن . هضواعم  كدـنا  ياهب  اب  ارم  تاـیآ  تسا  نیا  اورتشت » ـال   » ياـنعم نیا 
دوهی موق  ناـیم  رد  فرـشا ] نب  بعک  بطخا و  نب  ّیح   ] اـهنآ هک  دوب  یتساـیر  مک ] ياـهب  « ] لـیلق نمث   » زا دوصقم  و  دوـب ، دـهاوخ  دارم 

. دندرک هلدابم  یهلا  تایآ  اب  ار  تسایر  ور  نیا  زا  دندوب ، ربمایپ  زا  تعاطا  لابند  هب  نآ  نداد  تسد  زا  نارگن  دنتشاد و 

74 ص : هیآ 42 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(42  ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنَأ  َو  َّقَْحلا  اوُُمتْکَت  َو  ِلِطاْبلِاب  َّقَْحلا  اوُِسْبَلت  َو ال 

74 ص : همجرت ... 

(42 . ) دینکن نامتک  دینادیم  هک  نیا  اب  ار  تقیقح  دیزیماین و  لطاب  اب  ار  قح  و 

74 ص : ریسفت ... :
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يانعم نیا  رب  انب  يدرک ، طولخم  مه  اب  ار  ود  نآ  وت  ینعی  دشاب ، ءیشلاب  ءیـشلا  تسبل  هلمج  رد  اب »  » دننام تسا  نکمم  لطابلاب »  » رد اب » »
، تسا تناعتـسا  يارب  اب »  » تفگ ناوتیم  و  دـیزیماین ، رد  لطاب  اب  ار  قح  دیـسیونن و  نآ  رد  تسین  تاروت  زا  هک  ار  هچنآ  تسا : نینچ  هیآ 

. متشون ملق  يرای  هب  ینعی : ملقلاب » تبتک  ، » دوشیم هتفگ  هک  نانچ 
. دیزاسن هبتشم  دیسیونیم  تاروت  رد  هک  یلطاب  نانخس  اب  ار  قح  دوشیم : نینچ  هیآ  يانعم  تروص  نیا  رد 

« نا  » هب تسا  بوصنم  ای  و  دـیناشوپن ، ینعی ، دـشابیم ، اومتکت » ـال   » ياـنعم هب  و  اوسبلت »  » رب فطع  و  نون ] فذـح  هب   ] موزجم اومتکت » «و 
لکات ال  دوشیم : هتفگ  هک  نیا  لثم  دینکن ، عمج  قح  نامتک  لطاب و  اب  قح  نتخیمآ  نایم  هک : تسا  نیا  اومتکت »  » يانعم نیا  رب  انب  رّدقم ،

. نکن عمج  ریش  ندیماشآ  یهام و  ندروخ  نایم  ینعی  نبللا  برشت  کمسلا و 
ج1، عماجلا ، عماوج  همجرت  دینکیم . راکنا  تسا  قح  دینادیم  هک  ار  هچنآ  تسا و  قح  ربمایپ  دینادیم  امـش  هک  یلاح  رد  َنوُمَْلعَت  ُْمْتنَأ  َو 

75 ص :

75 ص : هیآ 43 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(43  ) َنیِعِکاَّرلا َعَم  اوُعَکْرا  َو  َةاکَّزلا  اُوتآ  َو  َةالَّصلا  اوُمِیقَأ  َو 

75 ص : همجرت ... 

(43 (. ) دیراذگب تعامج  اب  ار  زامن  و   ) دییامن عوکر  ناگدننک ، عوکر  هارمه  دینک و  ادا  ار  تاکز  دیراد و  اپ  هب  ار  زامن  و 

75 ص : ریسفت ... :

ربمایپ هک  نآ  طیارـش  دودـح و  و   ] ناکرا اـب  ار  زاـمن  تسا : هدـش  هراـشا  هدـش  هداد  دوهی  هب  هک  یتاروتـسد  زا  رگید  یخرب  هب  هیآ  نیا  رد 
. دیزادرپب ربمایپ ] روتسد  قباطم   ] تسا هدرک  بجاو  امش  رب  ناتلام  تاکز  زا  دنوادخ  ار  هچنآ  دیروآ و  اج  هب  تسا ] هدرک  نایب  مالسا 

دوبن و عوکر  ياراد  اقلطم  دوهی  زامن  هک  تسا  ور  نآ  زا  ریبعت  نیا  دـینک ، عوکر  ناناملـسم  زا  ناگدـننک  عوکر  اب  َنیِعِکاَّرلا  َعَم  اوُعَکْرا  َو 
. تسا تعامج  زامن  هماقا  عوکر ، هب  رما  زا  دوصقم  تسا : هدش  هتفگ 

75 ص : هیآ 44 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(44  ) َنُولِقْعَت الَف  َأ  َباتِْکلا  َنُوْلتَت  ُْمْتنَأ  َو  ْمُکَسُْفنَأ  َنْوَْسنَت  َو  ِِّرْبلِاب  َساَّنلا  َنوُُرمَْأت  َأ 

75 ص : همجرت ... 

اب دییامنیم  شومارف  ار  ناتدوخ  اّما  دینکیم ، توعد  هدمآ ) تاروت  رد  اراکـشآ  وا  تافـص  هک  يربمایپ  هب  نامیا  و   ) یکین هب  ار  مدرم  ایآ 
(44 ( ؟ دینکیمن رکف  چیه  ایآ  دیناوخیم ، ار  ینامسآ )  ) باتک ناتدوخ  امش  هک  نیا 
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75 ص : ریسفت ... :

لاح یتفگش  نایب  دوهی و  ياملع  خیبوت  اب  مأوت  « 1 « » ریرقت  » يارب هزمه » »
__________________________________________________

تابثا ماقم  رد  هچ  تسوا ، دزن  هک  هچنآ  هب  فارتعا  ندرک و  رارقا  هب  بطاخم  نتخاس  راداو  ياـنعم  هب  و  هزمه »  » یناـعم زا  یکی  ریرقت  - 1
تبرـض أ  : » دوشیم هتفگ  تسا  هدرک  يرگید  ندز  هب  مادـقا  هک  یـسک  زا  نتفرگ  رارقا  يارب  هک  نانچ  نآ ، یفن  ماقم  رد  ای  دـشاب  یبلاطم 

هدش رکذ  زین  يرگید  یناعم  هزمه »  » يارب تسا . ود  ره  خیبوت  ریرقت و  يانعم  هب  ثحب  دروم  هیآ  رد  هزمه »  » و ياهدز . ار  دیز  وت  ایآ  ادیز »
م. دومن -. هعجارم  هزمه  فرح  ماشه ، نبا  بیبللا  ینغم  باتک  هب  ناوتیم  لیامت  تروص  رد  هک  تسا 

76 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ماـمت ّرب » . » دوشیم هتفگ  ّرب »  » شتعـسو رطاـخ  هب  ارحـص  ناـبایب و  هب  ور ، نیا  زا  و  تسا ، هدرتسگ  عیـسو و  ریخ  ياـنعم  هب  ّرب » ، » تساـهنآ

و تررب »  » هـلمج نـیا  رد  ، ] مدرک یکین  مـتفگ و  تـسار  ینعی  تررب  تقدــص و  دــیوگیم : برع  هـک  ناـنچ  دریگیم ، رب  رد  ار  اـهیکین 
افخ رد  دوهی  نادنمـشناد  زا  یخرب  تسا .] هدش  ریبعت  تررب »  » هب نآ  زا  تسا  کین  يراک  ییوگتـسار  نوچ  تسانعم و  کی  هب  تقدص » »

. دندرکیمن يوریپ  وا  زا  دوخ  یلو  دننک  يوریپ  ص )  ) دّمحم زا  دندادیم  روتسد  دوخ  نادنواشیوخ  هب 
هک تسا  نیا  شیانعم  و  تسا ، لبق ] تایآ  رد   ] َنوُمَْلعَت ُْمْتنَأ  َو  دـننام  َباتِْکلا  َنُوْلتَت  ُْمْتنَأ  َو  هلمج  َباـتِْکلا  َنُوْلتَت  ُْمْتنَأ  َو  ْمُکَـسُْفنَأ  َنْوَْسنَت  َو 

. تسا هدش  رکذ  نآ  رد  ربمایپ  تافص  هک  یلاح  رد  دیناوخیم  ار  تاروت 
زاب نآ  باکترا  زا  ار  امش  ات  دینکیمن  كرد  دیهدیم  ماجنا  هک  ار  یلمع  یتشز  ایآ  ینعی  تسا ، گرزب  یخیبوت  هلمج  نیا  َنُولِقْعَت  الَف  َأ  »

! تسا هدش  هدوبر  ناتلقع  ایوگ  دراد ؟

76 ص : هیآ 45 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(45  ) َنیِعِشاْخلا یَلَع  َّالِإ  ٌةَرِیبََکل  اهَّنِإ  َو  ِةالَّصلا  َو  ِْربَّصلِاب  اُونیِعَتْسا  َو 

76 ص : همجرت ... 

ناعـشاخ يارب  زج  راک  نیا  و  دیریگب ) ورین  راگدرورپ  هب  هجوت  ینورد و  ياهـسوه  لرتنک  تماقتـسا و  اب  و   ) دـییوج يرای  زامن  ربص و  زا 
(45 . ) تسا نارگ 

76 ص : ریسفت ... :

رد دیروآ  اج  هب  ار  زامن  و  دییوجب ، يرای  دنوادخ  زا  ناتدوخ  ياهیدنمزاین  رد  زامن  ربص و  نیب  ندرک  عمج  اب  ِةالَّصلا  َو  ِْربَّصلِاب  اُونیِعَتْسا  َو 
لمحت رد  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  ای  و  دینکیم ، ربص  یناطیش  ياههسوسو  عفد  ّتین و  صولخ  دننام  نآ  تابجاو  اهیتخـس و  رب  هک  یلاح 
ناضمر هام  هب  ور  نیا  زا  تسا ، هزور »  » يانعم هب  ربص » : » تسا هدش  هتفگ  و  دـیربب . هانپ  زامن  هب  دـییوجب و  يرای  ربص »  » زا بئاصم  اهالب و 

. دنیوگ ربص  هام 
77 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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هک یناسک  رب  زج  نیعشاخلا » یلع  الا  ، » تسا نیگنس  راوشد و  ینعی  ةریبکل » « . » ۀناعتسا  » هب ای  ددرگیم  رب  ةولص »  » هب ای  اّهنإ » و   » رد ریمض 
لیان تسا  هدـش  هریخذ  نارباص  يارب  هک  یـشاداپ  هب  دـنراد  راظتنا  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  اریز  دنعـضاوتم ، عشاخ و  راـگدرورپ  ربارب  رد 

. دوشیم ناسآ  نانآ  رب  اهیتخس  ور  نیا  زا  دنوش ،
«1 . » تسانعم مه  دایقنا » «، » نیل « » عوضخ «، » تابخا  » تاملک اب  تسا و  راقو  شمارآ و  يانعم  هب  عوشخ » »

77 ص : هیآ 46 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(46  ) َنوُعِجار ِْهَیلِإ  ْمُهَّنَأ  َو  ْمِهِّبَر  اُوقالُم  ْمُهَّنَأ  َنوُّنُظَی  َنیِذَّلا 

77 ص : همجرت ... 

(46 . ) دندرگیم زاب  وا  يوس  هب  دننکیم و  تاقالم  ار  دوخ  يادخ  دنراد  نامیا  هک  اهنآ 

77 ص : ریسفت ... :

هداد هدعو  ادخ  هچنآ  هب  دننک و  تفایرد  ار  ادـخ  شاداپ  دـنراد  راظتنا  هک  دنتـسه  یناسک  ناعـشاخ  ینعی  ْمِهِّبَر  اُوقالُم  ْمُهَّنَأ  َنوُّنُظَی  َنیِذَّلا 
( دنراد نیقی  « : ) نونقیتی  » هب نونظی »  » ور نیا  زا  تسا  هدمآ  نوملعی » « » نونظی  » ياج هب  دوعسم  نب  هَّللا  دبع  فحـصم  رد  دنوش . لیان  تسا 

: دومرفیم دشیم ] هک  زامن  ماگنه  (. ] ص  ) مرکا ربمایپ  تسا . هدش  ریسفت 
انحور » لالب  ای  »

: دومرفیم ترضح  زین  نک و  هدوسآ  يویند ] روما  هب  نتخادرپ  زا   ] ار ام  لالب  يا 
ةالصلا یف  ینیع  ةرق  تلعج 

. تسا زامن  رد  نم  مشچ  ییانشور  ینعی 

77 ص : ات 48 ... ] تایآ 47  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َو ال ًاْئیَـش  ٍسْفَن  ْنَع  ٌسْفَن  يِزَْجت  ًاـمْوَی ال  اوُقَّتا  َو  ( 47  ) َنیَِملاـْعلا یَلَع  ْمُُکْتلَّضَف  یِّنَأ  َو  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْعنَأ  ِیتَّلا  َِیتَمِْعن  اوُرُکْذا  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  اـی 
(48  ) َنوُرَْصُنی ْمُه  َو ال  ٌلْدَع  اْهنِم  ُذَخُْؤی  َو ال  ٌۀَعافَش  اْهنِم  ُلَبُْقی 

__________________________________________________

/ ملق « ) هداتفا ورف  ناشناگدید  : » ْمُهُراْصبَأ ًۀَعِـشاخ  هفیرـش  هیآ  دـننام  تسا  رـصب  ادـص و  رد  عوشخ »  » ندـب و رد  عوضخ »  » هک نیا  زج  - 1
. ]...[ م (.- 43

78 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

78 ص : همجرت ... 
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. مدیشخب يرترب  نایناهج  رب  ار  امش  نم  هک  دیروایب  دای  هب  زین  دیروایب و  رطاخ  هب  میتشاد  ینازرا  امـش  هب  هک  ار  ییاهتمعن  لیئارـسا  ینب  يا 
(47)

دش و دهاوخ  لوبق  لدب  تمارغ و  هن  دوشیم و  هتفریذپ  تعافش  هن  دوشیمن و  تازاجم  يرگید  ياج  هب  یـسک  هک  دیـسرتب  زور  نآ  زا  و 
(48 . ) دنوشیم يرای  هن 

78 ص : ریسفت ... :

يرترب نایناهج  رب  ار  امـش  هک  نیا  ارم و  ياـهتمعن  تسا : نینچ  هیآ  ياـنعم  تسا و  بصن  ّلـحم  رد  و  یتمعن »  » رب فطع  ْمُُکْتلَّضَف » یِّنَأ  َو  »
اهِیف انْکَراب  هفیرش  هیآ  دننام  « 1  » مداد يرترب  مدرم  رایسب  ياههدوت  رب  ار  امش  هک  تسا  نیا  َنیَِملاْعلا » یَلَع   » زا روظنم  دیروآ . دای  هب  ماهداد 

[. دشابیم طول  شاهدازردارب  و  ع )  ) میهاربا هرابرد  هیآ  نیا  ( ] 71 ءایبنا / « ) میداد رارق  نایناهج  يارب  تکرب  هیام  ار  نیمزرس  نآ  : » َنیَِملاْعِلل
ار امـش  نم  تسا : نینچ  هیآ  يانعم  دـناهتفگ  یخرب  مدـید . ار  يرایـسب  مدرم  هک  تسا  نیا  روظنم  سانلا و  نم  املاع  تیار  دوشیم : هتفگ 

يرایسب ناربمایپ  نوعرف و  ندرک  قرغ  ایرد و  نتفاکش  دننام  یناوارف  تازجعم  و  يولـس » نم و   » نداتـسرف ورف  نوچمه  یّـصاخ  دراوم  رد 
. مداد يرترب  مدرک ، ثوعبم  امش  نایم  رد  هک 

بناـج زا  هک  ار  یبـجاو  قح  دروـخیمن و ] يرگید  راـک  هب  ، ] سک چـیه  هک  تسا  تماـیق  زور  موـی »  » زا روـظنم  يِزَْجت  ـال  ًاـمْوَی  اوـُقَّتا  َو 
ِهِِدلاو ْنَع  ٍزاج  َوُه  ٌدُولْوَم  َو ال  ِهَِدلَو  ْنَع  ٌِدلاو  يِزْجَی  ال  هک : هفیرـش  هیآ  نیا  دننام  دنکیمن ، ادا  تسا ، هدـش  بجاو  وا  رب  مدرم  ای  دـنوادخ 

(. 33 نامقل / « ) دنهدن رفیک  شاداپ و  ردپ  ياج  هب  ار  يدنزرف  چیه  دنزرف و  ياج  هب  ار  يردپ  چیه   » ًاْئیَش
ریدقت و  تسا ، هدش  فذح  فوصوم  هب  دـیاع  ریمـض  تسا و  اموی »  » يارب تفـص  بصن و  لحم  رد  ائیـش  سفن  نع  سفن  يزجی  هلمج ال 

يزجت ال  تسا : نینچ  هیآ 
__________________________________________________

( یعقاو ناناملـسم   ) امـش  » ِساَّنِلل ْتَجِرْخُأ  ٍۀَّمُأ  َْریَخ  ُْمْتنُک  همیرک  هیآ  تداهـش  هـب  تساـهتما ، نیرتـالاب  مالـسا  تـّما  کـش  نودـب  اریز  - 1
ص ج 1 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  همجرت  (. 110 نارمع / لآ  « ) دندرک مایق  رکنم ) زا  یهن  فورعم و  هب  رما   ) نآ رب  هک  دیتسه  یتّما  نیرتوکین 

م. .- 163
79 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ياـج هب  سک  چـیه  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  سفن »  » ندوـب ةرکن  تسا . هدـش  فذـح  زین  ریمـض  یف ]  ] رج فرح  فذـح  زا  سپ  هک  هیف ... 
. دنیبیمن رفیک  شاداپ و  يرگید 

ناربمایپ نادـنزرف  ام  نوچ  دـنتفگیم : هک  تسا  دوهی  صوصخم  دوشیمن ] هتفریذـپ  تعافـش  هک   ] هیآ نیا  مکح  ٌۀَعافَـش  اْهنِم  ُلَـبُْقی  ـال  َو 
. درک دنهاوخ  تعافش  ام  زا  نامناردپ  میتسه ،

هشیر و زا  تعافش  ّدر  هن  تسا  دوهی  هدیقع  لاطبا  دوصقم  یلو  تسا  یّلک  نایب  هچرگ  و   ] تسا هدرک  دیماان  ار  نانآ  تایآ  نیا  اب  دنوادخ 
رد دراد  دوجو  یفالتخا  رگا  و  تسا ، راکنا  لباق  ریغ  مّلسم و  يرما  ناناملـسم  همه  نیب  رد  ص )  ) مرکا لوسر  تعافـش  لصا  اریز  ساسا ]

. تسا تّجح  مه  تّما  عامجا  و  « . 1  » تسا نآ  یگنوگچ  هوحن و 
هداد هیدف  نآ  رطاخ  هب  هک  تسا  يزیچ  ربارب  هیدف  اریز  تسا  هیدف »  » يانعم هب  هیآ  نیا  رد  لدع »  » َنوُرَْـصُنی ْمُه  َو ال  ٌلْدَع  اْهنِم  ُذَـخُْؤی  َو ال 

تروص هب  مه »  » ارچ دوش  لاؤس  رگا  دـنوشیم . يرای  هن  دوشیم و  لوبق  هیدـف  هن  نانآ  زا  دوشیم : نیا  هیآ  ياـنعم  نیا  رب  اـنب  تسا  هدـش 
رابتعا هب  ریمض  هک  تسا  نیا  خساپ  دشاب ؟] ثنؤم  دیاب  زین  نآ  هب  عجار  ریمض  تسا و  ّثنؤم  سفن »  » هک یلاح  رد   ] تسا هدش  رکذ  رّکذم 
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رفن هس  ینعی  سفنا » ۀثالث  : » دوشیم هتفگ  هک  نانچ  دنوشیمن . يرای  تمایق ] رد   ] نامدرم رفاک و  ناگدـنب  ینعی  تسا ، هدـمآ  رّکذـم  انعم 
[. دشاب رکذم  تسیابیم  هنرگ  تسا و  هدمآ  ّثنؤم  ددع  تسین  دوصقم  سفن »  » دوخ نوچ  زین  اج  نیا  رد  هک  ]

__________________________________________________

نآ رد  هن  یلو  دناهدرک  هانگ  هک  یناناملسم  هب  تبسن  تسا ، باذع  زا  نداد  تاجن  اهررض و  ّدر  رد  ترضح  نآ  تعافـش  میدقتعم  ام  - 1
: دنیوگیم هلزتعم  یلو  دنوش . مورحم  تعافش  زا  هک  هجرد  ّدح و 

هک روط  نامه  تعافـش  نیا  ام  هدـیقع  هب  زین  و  ناراکهانگ . هن  تسا  ناگدـننک  هبوت  ناراکوکین و  شاداپ  عفانم و  ندرک  دایز  رد  تعافش 
تـسد هب  دنوادخ  و  دشابیم ، زین  احلـص  نینمؤم و  و  ع )  ) راهطا همئا  ترـضح و  نآ  هدیزگرب  نارای  يارب  تسا ، ص )  ) مرکا لوسر  يارب 

ص)  ) مرکا لوسر  زا  تسا  یتیاور  ام  هدیقع  دیؤم  داد . دهاوخ  تاجن  ار  ناراکهانگ  زا  يرایسب  نانآ 
رابکلا لهال  یتعافش  ترخدا 

م. تسا -. ننست ) عیشت و  لها   ) همه لوبق  دروم  تیاور  نیا  ماهدرک ، هریخذ  هریبک  ناهانگ  نابکترم  يارب  ار  متعافش  نم  ینعی 
80 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

80 ص : هیآ 49 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(49  ) ٌمیِظَع ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌءالَب  ْمُِکلذ  ِیف  َو  ْمُکَءاِسن  َنُویْحَتْسَی  َو  ْمُکَءاْنبَأ  َنوُحِّبَُذی  ِباذَْعلا  َءوُس  ْمُکَنُوموُسَی  َنْوَعِْرف  ِلآ  ْنِم  ْمُکاْنیََّجن  ْذِإ  َو 

80 ص : همجرت ... 

رازآ یهجو  نیرتدـیدش  هب  ار  امـش  هراومه  هک  میدیـشخب  ییاهر  ناـینوعرف  لاـگنچ  زا  ار  امـش  هک  یناـمز  نآ  دـیروایب ) رطاـخ  هب  زین   ) و
: دندادیم

امش يارب  راگدرورپ  فرط  زا  یتخس  شیامزآ  نیا  رد  دنتشادیم و  هگن  هدنز  يزینک ) يارب   ) ار امش  نانز  دندیربیم و  رس  ار  امش  نارسپ 
(49 . ) دوب

80 ص : ریسفت ... :

نابحاص هب  صاصتخا  نآ  لامعتسا  تسا و  هدش  فلا »  » هب لیدبت  اه »  » و دشابیم ، لیها »  » نآ رغـصم  اریز  تسا  هدوب  لها »  » لصا رد  ِلآ » »
. دراد نانآ  لاثما  نیطالس  دننام و  لالج  نأش و 

بیترت هب  هک  يرسک »  » و رصیق »  » دننام درکیم  تموکح  هقلامع »  » رب هک  یـسک  يارب  تسا  ملع  و  رـصم ] ناهاشداپ  یمومع  مان  « ] َنْوَعِْرف »
. ناریا مور و  نیطالس  يارب  هدش  ملع 

ایوگ درک و  بلط  ار  الاک  ینعی  تسا ، ۀعلـسلا » ماس   » زا نآ  لصا  تفای و  طلـست  وا  رب  هناملاظ  ینعی  تسا ، افـسخ » هماـس   » زا ْمُکَنُوموُسَی » »
. دننکیم متس  امش  هب  ناینوعرف  ینعی  تسا ، مکنوغبی »  » يانعم هب  مکنوموسی » »

لمع نامه  رب  ار  امـش  دنهاوخیم  ناینوعرف  ینعی  تسا ، تشز  لمع  ءوس ، لمع  زا  دوصقم  تسا و  ئّیـس »  » ردصم ءوس » «، » ِباذَْعلا َءوُس  »
. دنراد هگن  تشز 
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ار نادـنزرف  ناینوعرف  هک  نیا  ّتلع  و  تسا . هدـش  رکذ  فطع  فرح  نودـب  ور  نیا  زا  تسا  مکنوموسی »  » يارب ناـیب  فطع  َنوُحِّبَذـُی »  » و
دهاوخ وا  تسد  هب  شايدوبان  هک  دـیآیم  ایند  هب  يرـسپ  لیئارـسا  ینب  نایم  رد  هک  دـنداد  میب  ار  نوعرف  ناـنهاک  هک  دوب  نیا  دنتـشکیم 

دش و  دیـشخبن ، نانآ  هب  يدوس  ناشتنطلـس  دوخ و  زا  ود  نآ  تسارح  تظافح و  یلو  دش ، هداد  میب  زین  دورمن »  » هب هک  هنوگ  نامه  دوب .
. دوب هدومرف  هدارا  دنوادخ  هچنآ 

81 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
تاجن هب  هراشا  هک  یتروص  رد  دـشاب و  لیئارـسا ] ینب  اب   ] نوعرف راتفر  هب  هراشا  مکلذ »  » رگا تسا ، یگراچیب  تبیـصم و  يانعم  هب  ٌءالَب » »

. تسا تمعن  يانعم  هب  دشاب  نوعرف  متس  زا  نانآ 

81 ص : هیآ 50 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(50  ) َنوُرُْظنَت ُْمْتنَأ  َو  َنْوَعِْرف  َلآ  اْنقَرْغَأ  َو  ْمُکاْنیَْجنَأَف  َرْحَْبلا  ُمُِکب  اْنقَرَف  ْذِإ  َو 

81 ص : همجرت ... 

. دیدرکیم اشامت  امش  میتخاس و  قرغ  ار  ناینوعرف  میداد و  تاجن  ار  امش  میتفاکش و  امش  يارب  ار  ایرد  هک  یماگنه  دیروایب ) رطاخ  هب   ) و
(50)

81 ص : ریسفت ... :

يارب قرف » . » دش زاب  امـش  روبع  يارب  ییاههار  هک  يروط  هب  میدرک  ادـج  مه  زا  ار  اهبآ  میتفاکـش و  امـش  يارب  ار  ایرد  ام  َرْحَْبلا  ُمُِکب  اْنقَرَف 
زا لیئارـسا ) ینب   ) اهنآ یتقو  هک  تسا  نیا  مکب »  » يانعم و  دوریم ، راک  هب  زیچ  ود  زا  شیب  يارب  دـیدشت  اـب  قرف »  » زیچ و ود  ندرک  ادـج 
هک دشاب  نیا  دوصقم  تسا  نکمم  و  تسا ، هدش  هتفاکـش  اهنآ  دوخ  تسد  هب  ایرد  ایوگ  دشیم و  ادج  مه  زا  اهبآ  دـندرکیم ، روبع  ایرد 
هک یلاح  رد  میتفاکش  ار  ایرد  ام  ینعی  تسا ، لاح »  » عضوم رد  رحبلا » مکب   » هلمج تفگ ، ناوتیم  میتفاکش ، ار  ایرد  ناتتاجن  امـش و  يارب 

. دیدوب هدش  راتفرگ  ایرد  رد  امش 
دوخ هار  هب  امش  تفگ : یسوم  مینیبیمن ؟ ار  اهنآ  ام  هک  دنیاجک  ام  ناهارمه  نارای و  دنتفگ : یسوم  هب  لیئارسا  ینب  هک  تسا  هدش  تیاور 

، مینکیمن ادیپ  نانیمطا  ام  دنتفگ  یسوم  ناوریپ  دنشابیم ، ایرد  زا  روبع  لاح  رد  امـش  هاگرذگ  دننام  یهاگرذگ  زا  زین  اهنآ  دیهد ، همادا 
. مینیبب ار  اهنآ  هک  نیا  زج 

و  ] نادرگب پچ  تسار و  تمس  هب  ار  تیاصع  هک  دش  یحو  وا  هب  دنک ، کمک  وج ) هناهب   ) مدرم نیا  رب  ار  وا  هک  تساوخ  ادخ  زا  یسوم 
ار رگیدکی  نخـس  دندیدیم و  ار  رگید  هتـسد  هتـسد ، ره  هک  دمآ  دیدپ  ییاههرجنپ  دـننام  و  درک ] هراشا  پچ  تسار و  هب  اصع  اب  یـسوم 

. دندینشیم
82 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دیتشادن دیدرت  دیدرکیم  هدهاشم  هچنآ  رد  دندشیم و  قرغ  نانآ  هک  دیدوب  رظان  امش  هک  یلاح  رد  َنوُِملاظ  ُْمْتنَأ  َو 

82 ص : هیآ 51 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]
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هراشا

(51  ) َنوُِملاظ ُْمْتنَأ  َو  ِهِدَْعب  ْنِم  َلْجِْعلا  ُُمتْذَخَّتا  َُّمث  ًۀَْلَیل  َنیَِعبْرَأ  یسُوم  انْدَعاو  ْذِإ  َو 

82 ص : همجرت ... 

امش سپس  دمآ ) یهلا  ياهنامرف  نتفرگ  يارب  هاگداعیم  هب  وا  و   ) میدراذگ هدعو  بش  لهچ  یسوم  اب  هک  ار  یماگنه  دیروایب ) رطاخ  هب   ) و
(51 . ) دیدرکیم متس  دوخ ) هب   ) راک نیا  اب  هک  یلاح  رد  دیدومن ، باختنا  دوخ ) دوبعم   ) ار هلاسوگ 

82 ص : ریسفت ... :

تاروت هک  میدراذگ  هدعو  ار  هجحیذ  هام  لّوا  زور  هد  هدعقیذ و  هام  مامت  ینعی  زور ] هنابش  لهچ   ] یسوم اب  هک  ار  ینامز  دیروایب  رطاخ  هب 
. مینک لزان  وا  رب  یحاولا ] رب   ] ار

هک تسا  ماگنه  بش  ینعی   ] تسا بش  اب  هام  ره  عورـش  اریز  تسا ، هدوب  بش »  » لهچ یـسوم  اب  دنوادخ  هدعو  نامز  تسا : هدـش  هتفگ  و 
يادـخ هک  تسا  نیا  شتهج  دـناهدرک ، تئارق  هلعافم  ۀغیـص  هب  و  اندـعاو »  » هک یناسک  و  دوشیم .] تباـث  نآ  لولح  تیؤر و  هاـم  لـاله 

. دوش رضاح  روط  هوک  رد  تاقیم »  » يارب دوب  هداد  هدعو  زین  وا  دتسرف و  یحو  یسوم  هب  دوب  هدومرف  هدعو  لاعتم 
اب دیداد و  رارق  دوخ  يادخ  ار  هلاسوگ  امـش  روط ، هوک  بناج  هب  یـسوم  نتفر  زا  سپ  ینعی  َنوُِملاظ  ُْمْتنَأ  َو  ِهِدـَْعب  ْنِم  َلْجِْعلا  ُُمتْذَـخَّتا  َُّمث 

. دیدرک متس  دوخ ) هب   ) راک نیا 

82 ص : هیآ 52 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(52  ) َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  َِکلذ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُْکنَع  انْوَفَع  َُّمث 

82 ص : همجرت ... 

(52 . ) دیروایب اج  هب  ار  تمعن  نیا  رکش  دیاش  میدیشخب ، نآ  زا  دعب  ار  امش  سپس 
83 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

83 ص : ریسفت ... :

[. میدرکن باتش  امش  باذع  رد  ام   ] هلاسوگ شتسرپ  گرزب و  هانگ  نیا  زا  سپ  ینعی  َِکلذ  ِدَْعب  ْنِم 
. دینک يرازگساپس  شرگید ] ياهتمعن  و   ] تشذگ وفع و  نیا  رب  ار  ادخ  دیاش  َنوُرُکْشَت  ْمُکَّلََعل 

83 ص : هیآ 53 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا
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(53  ) َنوُدَتْهَت ْمُکَّلََعل  َناقْرُْفلا  َو  َباتِْکلا  یَسُوم  اْنیَتآ  ْذِإ  َو 

83 ص : همجرت ... 

(53 . ) دیوش تیاده  ات  میداد  ار  لطاب  زا  قح  صیخشت  هلیسو  باتک و  یسوم  هب  هک  ار  یماگنه  دیروایب ) رطاخ  هب  زین   ) و

83 ص : ریسفت ... :

تیار دوشیم : هتفگ  هک  نانچ  تسا  لطاب  زا  قح  هدننک  ادج  تاروت و  نامه  هک  میداد  یباتک  یـسوم  هب  هک  ار  ینامز  دیروایب  رطاخ  هب  و 
َو یـسُوم  اْنیَتآ  ْدََـقل  َو  همیرک  هیآ  تسا  ثحب  دروم  هیآ  ریظن  و  تسا . هدنـشخب  مه  عاجـش و  مه  هک  مدـید  ار  يدرم  ینعی  ثیللا  ثیغلا و 
زا قح  هدـنزاس  ادـج  مه  هک  میدرک  اطع  نوراه  شردارب  یـسوم و  هب  ار  تاروت  باتک  ام  ینعی  َنیِقَّتُْمِلل  ًارْکِذ  َو  ًءایِـض  َو  َناـقْرُْفلا  َنوُراـه 

راهچ هدـش  فطع  باتک »  » هب ثحب  دروم  هیآ  رد  هک  ناـقرف »  » هملک هراـبرد  تسا . ناـیقّتم  روآداـی  و  اـهلد ]  ] شخب ینـشور  مه  لـطاب و 
: دراد دوجو  لامتحا 

[ ندـش اهدژا   ] دـننام درکیم ، ادـج  رفک  زا  ار  ناـمیا  تفـص  هک  تسا  یتازجعم  اـههناشن و  ناـقرف »  » تسا و تاروت  باـتک »  » زا روظنم  (1
. تازجعم رگید  و  يواضیب ]  ] دی یسوم و  ياصع 

. درک ادج  مارح  زا  ار  لالح  هک  تسا  یسوم ]  ] نییآ روظنم  (2
. تسایرد ندش  هتفاکش  ناقرف »  » زا دوصقم  (3

دوصقم هک  ِناقْرُْفلا  َمْوَی  هفیرش  هیآ  رد  ناقرف »  » دننام درک ، ادج  رگیدکی  زا  ار  ود  نآ  هک  دشاب  نوعرف ]  ] نمـشد رب  یـسوم  هبلغ  روظنم  (4
رگیدکی  زا  لطاب  قح و  فص  دندرک و  ییارآ  فص  مه  لباقم  رد  رفک  رکشل  مالسا و  هاپس  هک   ] ردب زور  نآ  زا 

84 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دشابیم دش ] ادج 

84 ص : هیآ 54 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ْمُِکئِراب َدـْنِع  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ْمُکَـسُْفنَأ  اُوُلْتقاَف  ْمُِکئِراب  یلِإ  اُوبُوتَف  َلْجِْعلا  ُمُکِذاـخِّتِاب  ْمُکَـسُْفنَأ  ُْمتْمَلَظ  ْمُکَّنِإ  ِمْوَق  اـی  ِهِمْوَِقل  یـسُوم  َلاـق  ْذِإ  َو 
(54  ) ُمیِحَّرلا ُباَّوَّتلا  َوُه  ُهَّنِإ  ْمُْکیَلَع  َباتَف 

84 ص : همجرت ... 

دوخ قلاـخ  يوس  هب  دـینک و  هبوت  دـیدرک ، متـس  دوخ  هب  هلاـسوگ  باـختنا  اـب  امـش  موق  يا  تفگ : دوـخ  موـق  هب  یـسوم  هک  ار  یناـمز  و 
اریز تفریذپ ، ار  امش  هبوت  دنوادخ  سپـس  تسا  رتهب  ناتراگدرورپ  هاگـشیپ  رد  امـش  يارب  راک  نیا  دیناسرب ، لتق  هب  ار  دوخ  و  دیدرگزاب ،

(54 . ) تسا میحر  باّوت و  وا 

84 ص : ریسفت ... :
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ْمُکَـسُْفنَأ ُْمتْمَلَظ  ْمُکَّنِإ  ِمْوَق  ای  تفگ : دندوب  هدیتسرپ  ار  هلاسوگ  هک  شموق  يوس  هب  تشگزاب  زا  سپ  یـسوم  هک  یتقو  دیروایب  رطاخ  هب  و 
نیا زا  دوخ ، هب  نانآ  متس   ] دیدرک متس  دیدز و  ررض  دوخ  هب  نآ  نتسناد  ادخ  هلاسوگ و  شتـسرپ  اب  امـش  موق  يا  ینعی  َلْجِْعلا  ُمُکِذاخِّتِاب 

[. تسا هدرک  متس  دوخ  هب  کشیب  دنک  نینچ  هک  ره  دندوب و  هدش  باذع  قحتسم  تسیاشان  لمع  نیا  اب  هک  دوب  تهج 
[ تقلخ لصا  رد   ] ار قلخ  هک  دوشیم  قالطا  یـسک  رب  يراـب » . » دـیدرگزاب ناـتدوخ  هدـننیرفآ  قلاـخ و  يوس  هب  «، 1  » ْمُِکئِراـب یلِإ  اُوبُوتَف 

. تسا هدیرفآ  رگیدکی  زا  زیامتم  تروص  لکش و  رظن  زا  توافت و  نودب 
هب هک  یناسک  داد  نامرف  یسوم  دیشکب ، ار  رگیدمه  دیاب  ْمُکَسُْفنَأ  اُوُلْتقاَف 

__________________________________________________

یتـسه هب  یتـسین  زا  ار  تادوجوم  هک  دوشیم  هتفگ  یـسک  هب  ءراـب  هک  تسا  نیا  قلاـخ  اـب  شقرف  تسا و  هدـننیرفآ  ياـنعم  هب  ءراـب » - » 1
ءراب دـیآ  نوریب  يرامیب  زا  هک  یـضیرم  هب  زین  و  دروآیم ، رد  رگید  لاح  هب  یلاح  زا  ار  اهنآ  هک  تسا  یـسک  قلاخ  هک  یلاح  رد  هدروآ ،

. دنیوگیم
85 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

« 1 . » دنشکب ار  ناتسرپ  هلاسوگ  دناهدیورگن  یتسرپ  هلاسوگ 
ییاناوت دیدیم ، ّتیعمج  نیب  رد  ار  دوخ  نادـنواشیوخ  نادـنزرف و  سک  ره  دنـشکب ] ار  رگیدـکی  دـش  رما  یتقو   ] هک تسا  هدـش  تیاور 

هب تخاس  دولآ  هم  ار  اوه  دنوادخ  دوشن ] نآ  ماجنا  عنام  یفطاع  لئاسم  هک  نیا  يارب  و   ] دشیم بلـس  وا  زا  ناحبـس  يادخ  نامرف  يارجا 
عمج ناشیاههناخ  نحـص  رد  ات  دوب  هدـش  هداد  روتـسد  نانآ  هب  لاـح  نیمه  رد  دـندیدیمن ، ار  دوخ  ياـپ  يولج  لیئارـسا  ینب  هک  يروط 

هک نآ  ات  دـندوب ، لوغـشم  ناتـسرپ  هلاسوگ  راتـشک  هب  بش  ات  هدرب و  ریـشمش  هب  تسد  دـندوب  هدـیتسرپن  ار  هلاسوگ  هک  یناسک  و  دـنوش ،
: دنتفگ دندرک و  دنلب  اعد  هب  تسد  نوراه  شردارب  یسوم و 

رد داتفا  ناشتـسد  زا  ار  اهریـشمش  هاگ  نآ  دـش  لوبق  نانآ  هبوت  فرطرب  هب  سپ  بایرد ، ار  نانآ  دـندش ، كاله  لیئارـسا  ینب  اراگدرورپ 
. دوب هدنام  ياج  رب  هتشک  رازه  داتفه  هک  یلاح 

تسا رتهب  ناتقلاخ  دزن  راتشک  نینوخ و  هبوت  نیا  ْمُِکئِراب  َْدنِع  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ 
__________________________________________________

: تسا فالتخا  دشکب  ار  نانآ  دش  رومأم  یسک  هچ  هک  نیا  رد  - 1
هک رفن  رازه  اب 12  نوراه  دنتسیاب و  هداد و  لیکشت  فص  ود  دنشوپب و  نفک  دننک و  لسغ  همه  هک  داد  نامرف  یـسوم  دنیوگیم : یـضعب 

نوچ دندومن و  راتـشک  هب  عورـش  هدرب و  موجه  اهنآ  رب  دنتـشاد  تسد  رد  ناّرب  ياهغیت  هک  یلاح  رد  دـندوب ، هدـیورگن  یتسرپ  هلاسوگ  هب 
. تشذگ رد  هّیقب  هانگ  زا  دنوادخ  دش  هتشک  نانآ  زا  رفن  رازه  داتفه 

یکیرات رد  نانآ  هک  تسا  نآ  مّوس  لوق  دش . هتـشک  رازه  داتفه  ات  دندزیم  ار  يرگید  مادک  ره  هدش و  فص  ود  نانآ  دـناهتفگ : یـضعب 
عمجم ریسفت  همجرت   ) دناهدش هتـشک  رفن  رازه  داتفه  هک  دش  مولعم  دش  نشور  اوه  یتقو  دندرک و  رگیدکی  نتـشک  هب  عورـش  بش  دیدش 

هک تسا  نیا  لاؤس  خـساپ  دریگ ؟ ماـجنا  تنوشخ  نیا  اـب  دـیاب  ارچ  هبوت  نیا  هک  دوـش  روـصت  نینچ  تسا  نکمم  ص 177 .) ج 1  نایبلا ،
زا دـعب  مه  نآ  دـشاب ، تشذـگ  لـباق  یناـسآ  نیا  هب  هک  دوبن  ياهداـس  هلأـسم  یتـسرپتب ، هب  شیارگ  دـیحوت و  لـصا  زا  فارحنا  هلأـسم 

نورق و مامت  رد  نآ  هرطاخ  هک  دوش  هداد  اهنآ  هب  یلامـشوگ  ناـنچ  دـیاب  ور  نیا  زا  ادـخ ، گرزب  ياـهتمعن  تازجعم و  همه  نآ  هدـهاشم 
دزن راتـشک  نیا  « ) ْمُِکئِراب َدـْنِع  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ   » هلمج دـیاش  و  دـتفین ، یتسرپتب  رکف  هب  نآ  زا  دـعب  زگره  یـسک  دـنامب و  یقاـب  راـصعا 

م. دشاب -. ینعم  نیمه  هب  هراشا  تسا ) رتهب  امش  يارب  ناتقلاخ 
86 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 301 

http://www.ghaemiyeh.com


اهنآ هدـننیرفآ  هک  دـنوادخ  يارب  اریز  تساهنآ  هانگ  یگرزب  تمظع و  هب  هراشا  يارب  مکئراب »  » هملک رارکت  یناف . یگدـنز  ندرک  ادـف  زا 
. دندروآ يور  ناتب  شتسرپ  هب  دندش و  لئاق  کیرش  دوب 

. تفریذپ ار  امش  هبوت  ادخ  دیدرک و  ارجا  ار  ادخ  نامرف  امش  هک  تسا  نیا  هلمج  ریدقت  ْمُْکیَلَع  َباتَف 
. تسا میحر  نانآ  هب  تبسن  ناگدنب و  هبوت  هدنریذپ  وا  ُمیِحَّرلا  ُباَّوَّتلا  َوُه  ُهَّنِإ 

86 ص : هیآ 55 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(55  ) َنوُرُْظنَت ُْمْتنَأ  َو  ُۀَقِعاَّصلا  ُمُْکتَذَخَأَف  ًةَرْهَج  َهَّللا  يََرن  یَّتَح  ََکل  َنِمُْؤن  َْنل  یسُوم  ای  ُْمْتُلق  ْذِإ  َو 

86 ص : همجرت ... 

( دوخ مشچ  اب   ) اراکشآ ار  ادخ  هک  نیا  رگم  دروآ  میهاوخن  نامیا  وت  هب  زگره  ام  یـسوم  يا  دیتفگ  هک  یماگنه  دیروایب ) رطاخ  هب  زین   ) و
(55 . ) دیدرکیم اشامت  هک  یلاح  رد  تفرگ  ار  امش  هقعاص  لاح  نیمه  رد  مینیبب ،

86 ص : ریسفت ... :

مینیبن نایعلاب  ار  ادخ  ات  دنتفگ : دنداتفا ] نیمز  يور  رب  ناجیب  نآ  رثا  رد  و   ] دـندش هقعاص  راچد  هک  يرفن  داتفه  نامه  تسا : هدـش  هتفگ 
. مینکیمن رواب  تسا ] هدش  لزان  ادخ  فرط  زا  هک  تسا  تاروت  نامه  حاولا  نیا  هک   ] ار وت  نخس  زگره 

ار يزیچ  ناـیعلاب  هک  یـسک  اـیوگ  و  دوـمن ، راکـشآ  ار  تئارق  ینعی  ةءارقلاـب  رهج  دوـشیم : هتفگ  هک  ناـنچ  تسا  رهج »  » ردـصم ةرهج » »
. دنکیم راکشآ  ار  دوخ  ندید  دنیبیم ،

لعف هب  شبیصن  سپ  تسا ، ندید  یعون  اریز  تسا  بوصنم  ردصم  ةرهج » . » دنکیم ناهنپ  ار  ندید  نآ  دنیبیم ، لد  مشچ ]  ] اب هک  یـسک 
دیاش و  دوشیم . بوصنم  تسلج ] ینعی   ] نتسشن لعف  هب  تسا ] نتسشن  سولج و  یعون  هک  « ] ءاصفرق  » هک نانچ  تسا ، يرن ] ینعی   ] ندید

87 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  دشاب . راکشآ  رهاظ و  يانعم  هب  و  لاح »  » ناونع هب  ةرهج »  » بصن
، تسا ینامسآ  هحیص  دوصقم  تسا  هدش  هتفگ  و  دنازوس ، ار  لیئارسا ] ینب  نارس   ] اهنآ دمآ و  دورف  نامـسآ  زا  هک  تسا  یـشتآ  هقعاص » »

. دنتخاب ناج  دنداتفا و  نیمز  رب  شوهیب  نآ  رثا  رد  و  درک ، تباصا  اهنآ  هب  دنتسیرگنیم  نادب  هچنآ  هک  تسا  نیا  هیآ  رهاظ  و 

87 ص : هیآ 56 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(56  ) َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  ْمُِکتْوَم  ِدَْعب  ْنِم  ْمُکاْنثََعب  َُّمث 

87 ص : همجرت ... 

(56 . ) دیروآ اج  هب  ار  وا  تمعن  رکش  دیاش  میدیشخب ، تایح  ناتگرم  زا  سپ  ار  امش  سپس 
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87 ص : ریسفت ... :

، درک تباصا  امش  هب  هقعاص  ینعی  ادخ  باذع  هک  نیا  زا  سپ  دیاش  دیناسرب  لامک  هب  ار  دوخ  رمع  ات  میدرک  هدنز  ناتگرم  زا  سپ  ار  امش 
. دیروآ اج  هب  ار  گرم  زا  سپ  یگدنز  تمعن  ساپس  دیاش  ای  دیروآ ، اج  هب  دیدرک  نارفک  هک  ار  یتمعن  رکش 

87 ص : هیآ 57 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(57  ) َنوُِملْظَی ْمُهَسُْفنَأ  اُوناک  ْنِکل  َو  انوُمَلَظ  ام  َو  ْمُکاْنقَزَر  ام  ِتابِّیَط  ْنِم  اُولُک  يْولَّسلا  َو  َّنَْملا  ُمُْکیَلَع  اْنلَْزنَأ  َو  َمامَْغلا  ُمُْکیَلَع  اْنلَّلَظ  َو 

87 ص : همجرت ... 

ییاریذپ امش  زا  رتوبک ) هیبش  صوصخم  ناغرم  « ) يولس  » و ناتخرد ) ذیذل  صوصخم و  هریش  « ) نم  » اب و  میتخاس ، نابیاس  امـش  رب  ار  ربا  و 
، دندرکن متـس  ام  هب  اهنآ  دیدرک ) نارفک  امـش  یلو   ) دـیروخب میداد  يزور  امـش  هب  هک  ياهزیکاپ  ياهتمعن  زا  میتفگ ) و   ) میدروآ لمع  هب 

(57 . ) دندومنیم متس  دوخ  هب  هکلب 

87 ص : ریسفت ... :

ترارح وـلج  درکیم و  تکرح  ناـتهارمه  هب  هک  يروـط  هب  مـیداد ، رارق  ناـبیاس  امـش  يارب  ار  اـهربا  اـم  انیـس ] يارحـص   ] ناـبایب نآ  رد 
مدق نآ  ییانشور  وترپ  رد  و  درکیم ] نشور  ار  امـش  ناکم  غارچ  دننام  و   ] دشیم لزان  نامـسآ  زا  يرون  اهبـش  تفرگیم و  ار  دیـشروخ 

88 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  دیدزیم .
بونج تمـس  زا  هک  يداب  طـسوت  دـنوادخ  دـشیم و  لزاـن  فرب  دـننام  نیبگنا  لیئارـسا  ینب  رب  « 1  ... » يوـْلَّسلا َو  َّنَْملا  ُمُْـکیَلَع  اـْنلَْزنَأ  َو 

دیـص اهنآ  زا  دوخ  زاین  رادقم  هب  سک  ره  داتـسرفیم و  ار  دنـشابیم ] اهراز  مدنگ  رد  بلغا  هک  یکچوک  ناگدنرپ   ] نیچردلب دـیزویم ،
. درکیم

ای ذیذل و  ياهماعط  نیا  زا  دیروخب  میتفگ  و  ْمُکاْنقَزَر ...  ام  ِتابِّیَط  ْنِم  اُولُک 
__________________________________________________

يوغل ینعم  هب  تسخن  تسا ، نیا  رتهب  مینیبیمن ، اهنآ  همه  رکذ  هب  يزاین  هک  دناهتفگ  رایـسب  نخـس  هملک  ود  نیا  ریـسفت  رد  نارـسفم  - 1
: میزادرپب تسا  رتگنهامه  زین  تایآ  نیارق  اب  دسریم و  رظن  هب  رتنشور  همه  زا  هک  يریسفت  رکذ  هب  سپس  اهنآ ،

تادرفم  ) دراد ینیریـش  معط  دنیـشنیم و  ناـتخرد  رب  هک  تسا  منبـش  تارطق  نوـچمه  یکچوـک  تارطق  یـضعب ، هتفگ  هب  تغل  رد  نم » »
یشرت اب  مأوت  نیریش  نآ  معط  دناهتفگ  یضعب  و  نیریش ، معط  اب  تسا  یتخرد  هریـش  غمـص و  عون  کی  رگید  ریبعت  هب  ای  نم ،) هدام  بغار 

. تسا هدوب 
. دناهتسناد هدنرپ »  » عون کی  ار  نآ  نارسفم  زا  يرایسب  تغل و  نابابرا  زا  یضعب  و  تسا ، یّلست  شمارآ و  يانعم  هب  لصا  رد  يولس » »

: دومرف هک  هدش  لقن  ص )  ) ربمایپ زا  هک  یتیاور  قبط 
نملا » نم  ةأمکلا  »

. تسا هدییوریم  نیمزرس  نآ  رد  هک  هدوب  یکاروخ  ياهچراق  نم »  » دوشیم مولعم  تسا ) نم  زا  یعون  چراق  )
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هیام هک  هدوب  یبهاوم  مامت  يولس »  » هدراذگ و ّتنم »  » لیئارـسا ینب  رب  ادخ  هک  تسا  ییاهتمعن  نآ  مامت  نم »  » زا دوصقم  دناهتفگ : یـضعب 
. تسا هدشیم  اهنآ  شمارآ 

هدرک عـمج  ار  نآ  لیئارـسا  ینب  و  هتخیریم ، نیمزرـس  نآ  رد  بش  هک  هدوـب  زینـشگ  مخت  لـثم  يزیچ  ّنـم »  » هـک میناوـخیم  تاروـت  رد 
. تسا هتشاد  ینغور  نان  معط  هک  دندرکیم  تسرد  نان  نآ  اب  دندیبوکیم و 

نابایب نآ  رد  لیئارسا  ینب  ینادرگرس  تّدم  رد  دنوادخ  فطل  هب  هک  یعفان  ياهناراب  رثا  رد  هک  نیا  نآ  دراد و  دوجو  زین  يرگید  لامتحا 
. دندرکیم هدافتسا  نآ  زا  لیئارسا  ینب  دندادیم و  نوریب  یصوصخم  هریش  غمص و  طیحم  نآ  راجشا  دیرابیم ،

نآ زا  ینزاخم  هب  نابایب  رد  دوخ  تکرح  لوط  رد  لیئارسا  ینب  هک  هدوب  یعیبط  لسع  عون  کی  نم »  » هک دناهداد  لامتحا  زین  رگید  یضعب 
هب نآ  رد  یعیبط  لسع  زا  یناوارف  ياههنومن  هک  هتـشاد  دوجو  ییاهخالگنـس  اهناتـسهوک و  هپت ، ناـبایب  یـشاوح  رد  هک  ارچ  دندیـسریم ،

. تسا هدروخیم  مشچ 
هدـنرپ عون  کـی  ار  نآ  همه  اـبیرقت  رگید  نارّـسفم  یلو  دـناهتفرگ  لـسع »  » ینعم هب  ار  نآ  نارّـسفم  زا  یـضعب  هچ  رگ  يولـس »  » دروـم رد 
ریـسفت زا  لقن  هب   ) دندرکیم هدافتـسا  اهنآ  تشوگ  زا  لیئارـسا  ینب  و  هدـمآیم ، نیمزرـس  نآ  رد  ناوارف  روط  هب  فارطا  زا  هک  دـننادیم ،

م. ص 264 و 263 -.) هنومن ج 1 /
89 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. میدرک يزور  امش  هب  تسا و  شخب  تّذل  هک  یحابم  لالح و 
نیا هیآ  ریدـقت  و  ام . هب  هن  دـندرک ، ملظ  ناشدوخ  هب  دـندیزرو  رفک  اهتمعن  نیا  هب  تبـسن  هک  نیا  رطاخ  هب  لیئارـسا  ینب  ینعی  انوُمَلَظ  ام  َو 

. تسا هدش  رکذ  راصتخا  هب  دراد  ینعم  نیا  رب  تلالد  انوُمَلَظ » ام  َو   » هلمج نوچ  هیلع و  انوملظ  ام  و  تسا : هدوب 

89 ص : هیآ 58 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َنِینِـسْحُْملا ُدیِزَنَـس  َو  ْمُکایاطَخ  ْمَُکل  ْرِفْغَن  ٌۀَّطِح  اُولُوق  َو  ًادَّجُـس  َباْبلا  اُولُخْدا  َو  ًادَـغَر  ُْمْتئِـش  ُْثیَح  اْهنِم  اُولُکَف  َۀَـیْرَْقلا  ِهِذـه  اُولُخْدا  اَْنُلق  ْذِإ  َو 
(58)

89 ص : همجرت ... 

، دیروخب دیهاوخیم  هچ  ره  نآ ، ناوارف  ياهتمعن  زا  دیوش و  دراو  سدقملا ) تیب   ) هیرق نیا  رد  میتفگ  هک  ار  ینامز  دـیروایب ) رطاخ  هب   ) و
هب و  میزرمایب ، ار  امـش  ام  ات  زیرب » ار  اـم  ناـهانگ  ادـنوادخ  : » دـییوگب دـیدرگ و  دراو  عوشخ  عوضخ و  اـب  سدـقملا ) تیب  دـبعم   ) رد زا  و 

(58 . ) داد میهاوخ  زین  يرتشیب  شاداپ  ناراکوکین 

89 ص : ریسفت ... :

هک دوب  سدقملا ] تیب  کیدزن   ] ماش ياهرهش  زا  یکی  هک  تسا  احیرا »  » رهـش روظنم  هدش  هتفگ  و  تسا ، سدقملا  تیب  هیرق »  » زا دوصقم 
. دنوش نآ  دراو  نابایب  رد ] ینادرگرس  لاس  لهچ   ] زا سپ  دندوب  هتفای  نامرف  لیئارسا  ینب 

: تسا یلاوقا  دنوش  لخاد  دنتشاد  روتسد  يرد  هچ  زا  هک  نیا  رد  َباْبلا  اُولُخْدا  َو 
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، دندناوخیم زامن  نآ ، يوس  هب  لیئارسا  ینب  هک  تسا  ياهّبق  برد  ( 2 یئابج )  ) دنوش نآ  لخاد  ات  دندوب  هتفای  نامرف  هک  ياهیرق  برد  ( 1
« 1 . » دندوب هدشن  نآ  لخاد  ع )  ) یسوم تایح  نامز  رد  هک  سدقملا ] تیب  ینعی  ]

برد يولج  دندش  رومأم  عضاوت  يور  زا  ادخ و  ياهتمعن ]  ] هنارکش هب  نانآ 
__________________________________________________

.- تسا هّطحلا » باب   » هب فورعم  هک  تسا  سدقملا  تیب  ياهبرد  زا  یکی  ثحب  دروم  هیآ  رد  باب »  » زا روظنم  هک  تسا  نیا  مّوس  لوق  - 1
م.

90 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
دراو ات  دیاهدیمخ  هک  یلاح  رد  دیوش  لخاد  هک  تسا  نیا  شیانعم  دوجس » ، » تسا هدش  هتفگ  و  دننک ، هدجـس  ادخ  يارب  سدقملا ] تیب  ]
دورف ار  دوخ  ياهرـس  زین  نانآ  ات  دـمآ  دورف  يردـق  برد  بوچ  راهچ  تسا : هدـش  هتفگ  و  دـشاب . عوشخ  عوضخ و  اب  هارمه  امـش  ندـش 

. دندرواین دورف  یلو  دنروآ ،
نتخیرورف يانعم  هب  و  يدنلب ، زا  ندـمآ  دورف  نداهن و  نیمز  رب  ار  راب  يانعم  هب  هّدـج »  » و ّهدر »  » دـننام تسا  ردـصم  « ] هّطح  » ٌۀَّطِح اُولُوق  َو 

يارب ربخ  ۀطح » «، » ۀـبکر  » و ۀـسلج »  » دـننام دراد ] عون  تدـحو و  رب  تلالد  و   ] تسا طح »  » هشیر زا  ۀـلعف »  » نزو رب  تسا ] هدـمآ  زین  هانگ 
: دوشیم نینچ  نآ  ریدقت  تسا و  فوذحم  يادتبم 

یلو دشابیم ] دوخ  لعف  هب  بوصنم  هک  تسا  يردصم  نآ  تسا و  قلطم  لوعفم  نوچ   ] تسا بصن  ۀّطح »  » بارعا رد  لصا  ۀطح . انتلأسم 
عوفرم یلو  تسا  هدوب  الیمج » اربص   » لصا رد  هک   ] ٌلیِمَج ٌْربَصَف  هفیرش  هیآ  دننام  دشاب  هتـشاد  ماود  تابث و  رب  تلالد  ات  تسا  هدش  عوفرم 

[. تسا هدش 
: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  ع )  ) رقاب ماما  زا  و 

مکتطح باب  نحن 
. مییامش شزرمآ  تمحر و  باب  ام  ینعی 

شـشخب وفع و  امـش و  ناراکوکین  شاداپ  باوث و  يدایز  بجوم  زیرب ] ار  اـم  ناـهانگ  ایادـخ  هک   ] نخـس نیا  ینعی  َنِینِـسْحُْملا  ُدیِزَنَـس  َو 
. دوشیم ناراکهانگ 

90 ص : هیآ 59 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(59  ) َنوُقُسْفَی اُوناک  اِمب  ِءامَّسلا  َنِم  ًازْجِر  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  یَلَع  اْنلَْزنَأَف  ْمَُهل  َلِیق  يِذَّلا  َْریَغ  ًالْوَق  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َلَّدَبَف 

90 ص : همجرت ... 

ینامرفان نیا  ربارب  رد  نارگمتـس  رب  ام  اذـل  و  دـنتفگیم ) يزیمآ  ازهتـسا  هلمج  نآ  ياج  هب  و   ) دـنداد رییغت  ار  نخـس  نیا  رگمتـس  دارفا  اّما 
(59 . ) میداتسرف نامسآ  زا  یباذع 

90 ص : ریسفت ... :
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ار  ینخس  نآ  زا  ریغ  دنداد و  رییغت  ار  ادخ  نامرف  دندرک ، هانگ  ملظ و  هک  یناسک 
91 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هب تسا : هدش  هتفگ  و  مدنگ ) « ) هطنح  » دنتفگ هّطح »  » دنیوگب هک  نیا  ياج  هب  و  دندرکن ، لاثتما  ار  ادخ  نامرف  دـنتفگ و  دـنیوگب  دـیاب  هک 
هداد نانآ  هب  هک  يروتسد  هب  تبـسن  دوب  رخـسمت  ازهتـسا و  ناشدوصقم  لاح  ره  رد  خرـس و  مدنگ  ینعی  اثاقمـس » اطح  : » دنتفگ نآ  ياج 

. دوب هدش 
زا دـندرک  هک  یهانگ  ملظ و  رطاخ  هب  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  ادـخ و  ناـمرف  زا  ناـنآ  یچیپرـس  دّرمت و  حـیبقت  يارب  اوُمَلَظ » َنیِذَّلا   » رارکت

. دش لزان  اهنآ  رب  باذع  نامسآ 
كاله ناشنادرم  ریپ  ناگرزب و  زا  رفن  رازه  راهچ  تسیب و  تعاس  کی  رد  اهنت  دیوگیم ] دیز  نبا   ] هک هدـش  لقن  و  باذـع ، ینعی  زجر » »

. دندش

91 ص : هیآ 60 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ِقْزِر ْنِم  اُوبَرْشا  َو  اُولُک  ْمَُهبَرْشَم  ٍسانُأ  ُّلُک  َِملَع  ْدَق  ًاْنیَع  َةَرْشَع  اتَْنثا  ُْهنِم  ْتَرَجَْفناَف  َرَجَْحلا  َكاصَِعب  ْبِرْضا  اَْنلُقَف  ِهِمْوَِقل  یسُوم  یقْـسَتْسا  ِذِإ  َو 
(60  ) َنیِدِسْفُم ِضْرَْألا  ِیف  اْوَثْعَت  َو ال  ِهَّللا 

91 ص : همجرت ... 

، نزب صوصخم  گنـس  رب  ار  دوخ  ياصع  میداد  روتـسد  وا  هب  درک ، بآ  بلط  شیوخ  موق  يارب  یـسوم  هک  ار  ینامز  روایب ) رطاخ  هب   ) و
ار دوـخ  صوـصخم  همـشچ  لیئارـسا ) ینب  هناـگهدزاود  فـیاوط  زا   ) کـی ره  هک  يروـط  هـب  دیـشوج ، نآ  زا  بآ  همـشچ  هدزاود  هاـگان 

(60 . ) دیهدن شرتسگ  ار  داسف  دینکن و  داسف  نیمز  رد  دیماشایب و  دیروخب و  یهلا  ياهیزور  زا  میتفگ ) و   ) تخانشیم

91 ص : ریسفت ... :

بآ وا  زا  دندرک و  تیاکش  یسوم  شیپ  دوخ  یگنشت  زا  هیت »  » يداو رد  ینادرگرـس  عقوم  رد  دندوب ، لیئارـسا  ینب  نامه  هک  یـسوم  موق 
. دنک باریس  ار  اهنآ  هک  تساوخ  ادخ  زا  یسوم  دندیبلط و 

. نزب گنس  هب  ار  تیاصع  میدرک  یحو  وا  هب  َرَجَْحلا  َكاصَِعب  ْبِرْضا  اَْنلُقَف 
نامه گنس ، نیا  هک  تسا  هدش  لقن  هک  نانچ  تسا  ینّیعم  صوصخم و  گنس  نآ  زا  دوصقم  تسا و  دهع »  » يارب ای  رجحلا »  » مال فلا و 

هوک  زا  ار  نآ  یسوم  هک  تسا  هدوب 
92 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

زا کی  ره  دیـشوجیم و  همـشچ  هس  نآ  فرط  ره  زا  تشاد و  فرط  راهچ  هک  لکـش  عبرم  دوب  یگنـس  دوب و  هدروآ  دوخ  هارمه  هب  روط 
هلمج يانعم  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  سنج  يارب  رجحلا »  » مال فلا و  تسا  نکمم  و  دـشیم ، ریزارـس  ياهفیاـط  يوس  هب  اههمـشچ  نیا 

دوب هدشن  رما  یسوم  هب  دیوگیم : هک  تسا  هدش  لقن  يرصب ]  ] نسح زا  و  نزب . دنیوگیم  گنـس  نادب  هک  هچنآ  هب  ار  تیاصع  تسا : نیا 
سنج يارب  رجحلا »  » مال فلا و  هک  نیا  رب  تسا  لیلد  نیرتیوق  نیرتنشور و  دوخ  نیا  دنزب و  دوب  وا  اب  هک  یگنس  نامه  هب  ار  شیاصع  هک 
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. تسا
يراج نآ  زا  ياهمشچ  هفیاط  ره  ددع  هب  تسرد  بآ  همشچ  هدزاود  تفرگ و  ندیشوج  نآ  زا  بآ  ناهگان  ًاْنیَع  َةَرْشَع  اتَْنثا  ُْهنِم  ْتَرَجَْفناَف 

زا هک  ار  دوخ  همشچ  یبوخب  مادک  ره  لیئارسا  ینب  لیابق  هک  ياهنوگ  هب  دش ] ریزارس  ياهفیاط  يوس  هب  اههمـشچ  نیا  زا  کی  ره  و  ، ] دش
. دنتخانشیم دندیشونیم ، بآ  نآ 

بآ و  يولـس » نم و   » ینعی هداد  رارق  امـش  يزور  یندـیماشآ  یندروـخ و  زا  ادـخ  هچنآ  زا  میتـفگ  اـم  ینعی  ِهَّللا  ِقْزِر  ْنِم  اُوبَرْـشا  َو  اوـُلُک 
یقزر بآ  نیا  رب  انب  دیوریم . اههویم  اهرازتشک و  نآ  زا  هک  تسا ، بآ  هَّللا » قزر   » زا روظنم  هدش  هتفگ  دیماشایب و  دـیروخب و  اههمـشچ 

. دندیماشآیم دنروخیم و  نآ  زا  هک  تسا 
ياههمانرب هب  عورش  هک  یلاح  رد  ینعی  تسا  دیدش  داسف  يانعم  هب  یسم ])  ) نزو رب  یثع »  » هدام زا  « ] ّیثع  » َنیِدِسْفُم ِضْرَْألا  ِیف  اْوَثْعَت  َو ال 

. دیهدن شرتسگ  همادا و  ار  نآ  دیاهدرک ، زیگنا  داسف 

92 ص : هیآ 61 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َلاق اِهلََصب  َو  اهِسَدَع  َو  اهِمُوف  َو  اِهئاَِّثق  َو  اِهْلَقب  ْنِم  ُضْرَْألا  ُِتْبُنت  اَّمِم  اَنل  ْجِرُْخی  َکَّبَر  اَنل  ُعْداَف  ٍدِحاو  ٍماعَط  یلَع  َِربْصَن  َْنل  یـسُوم  ای  ُْمْتُلق  ْذِإ  َو 
َِکلذ ِهَّللا  َنِم  ٍبَضَِغب  ُؤاب  َو  ُۀَنَکْسَْملا  َو  ُۀَّلِّذلا  ُمِْهیَلَع  َْتبِرُض  َو  ُْمْتلَأَس  ام  ْمَُکل  َّنِإَف  ًارْـصِم  اوُِطبْها  ٌْریَخ  َوُه  يِذَّلِاب  ینْدَأ  َوُه  يِذَّلا  َنُولِْدبَتْـسَت  َأ 

(61  ) َنوُدَتْعَی اُوناک  َو  اْوَصَع  اِمب  َِکلذ  ِّقَْحلا  ِْریَِغب  َنیِِّیبَّنلا  َنُوُلتْقَی  َو  ِهَّللا  ِتایِآب  َنوُرُفْکَی  اُوناک  ْمُهَّنَِأب 
93 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

93 ص : همجرت ... 

زا هک  هاوخب  دوخ  يادخ  زا  مینک ، ءافتکا  اذغ  عون  کی  هب  میتسین  رـضاح  زگره  یـسوم  يا  دیتفگ : هک  ار  ینامز  دیروایب ) رطاخ  هب  زین   ) و
. دنایورب ام  يارب  زایپ  سدع و  ریس ، رایخ ، تاجیزبس ، زا  دیوریم ، نیمز  زا  هچنآ 

هچ ره  اریز  دـیوش ، يرهـش  دراو  ناـبایب ) نیا  زا  دیـشوکب  تسا  نینچ  هک  نونکا   ) دـییامنیم باـختنا  رتتسپ  ياذـغ  اـیآ  تفگ : یـسوم 
تبـسن اهنآ  هک  ارچ  دندش ، راگدرورپ  بضغ  راتفرگ  اددجم  دز و  اهنآ  یناشیپ  رب  زاین  تلذ و  رهم )  ) دنوادخ تسه . اج  نآ  رد  دیتساوخ 

(61 . ) دندوب زواجتم  شکرس و  راکهانگ و  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  اهنیا  دنتشکیم ، قحان  هب  ار  ناربمایپ  دندیزرویم و  رفک  یهلا  تایآ  هب 

93 ص : ریسفت ... :

 ... دیتفگ هک  هاگ  نآ  دیروآ  دای  هب  ٍدِحاو و  ٍماعَط  یلَع  َِربْصَن  َْنل  یسُوم  ای  ُْمْتُلق  ْذِإ  َو 
هراومه هک  نانچ  و  تسا ، ناسکی  ياذغ  دحاو » ماعط   » زا ناشدوصقم  و  تسا ، هدش  هداد  تبسن  اهنآ  هب  ناشناگتشذگ  نخـس  هیآ  نیا  رد 

ماعط  » زا دوصقم  سپ  تسا  تخاون  کی  هشیمه  ینالف  ياذغ  تفگ  ناوتیم  دشاب  هتشاد  دوجو  گنراگنر  ياهاذغ  یصخش  هرفس  رس  رب 
. دنکیمن رییغت  هک  تسا  ییاذغ  اج  نیا  رد  دحاو »

رایخ و يزبس و  دـننام  دـنایوریم ، نیمز  هچنآ  دروآ  نوریب  ام  يارب  هاوخب  ادـخ  زا  اِهْلَقب ...  ْنِم  ُضْرَْألا  ُِتْبُنت  اَّمِم  اَنل  ْجِرُْخی  َکَّبَر  اَنل  ُعْداَف 
 ... بیس و زایپ و  سدع و  مدنگ و 
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نان ام  يارب  ینعی  اـنل  اومّوف  دوشیم : هتفگ  هک  ناـنچ  مدـنگ  ینعی  موف » . » دـیوریم نیمز  زا  درادـن و ] هقاـس   ] هک تسا  ياهزبس  ره  لـقب » »
: دناهتفگ یخرب  دیزپب ،

هب دـندوب ، زرواشک  یمدرم  لیئارـسا  ینب  تسا  هدـش  هتفگ  زین  و  تسا ، هدـش  اف »  » هب لیدـبت  نآ  لّوا  فرح  هک  هدوب  موث »  » لـصا رد  موف » »
94 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  اهنآ  اب  هک  یتوافتم  ياهزیچ  هب  رطاخ  نیمه 

. هریغ تابوبح و  تاجیزبس و  عاونا  دننام  ییاهزیچ  دندادیم ، ناشن  هقالع  دنتشاد  طابترا 
؟ دینک اهر  ار  اهبنارگ  تمعن  دیریگب و  دراد  يرتمک  تمیق  هچنآ  دیهاوخیم  ایآ  تفگ : نانآ  هب  یسوم  ینْدَأ  َوُه  يِذَّلا  َنُولِْدبَتْسَت  َأ  َلاق 
هتفگ ـالثم  دوشیم  برق »  » و وند »  » هب ریبعت  يزیچ  اـی  صخـش  راـبتعا  شزرا و  یمک  نداد  ناـشن  يارب  و  رتتسپ ، رتکیدزن و  ینعی  یندا » »

هب ریبعت  هبترم  ماقم و  ولع  نایب  يارب  سکعلاب  دراد و  زیچان  یتلزنم  تسپ و  یماقم  ینالف  ینعی  ۀـلزنملا  برقا  لـحملا و  یندا  وه  دوشیم :
. تسا یلاع  یتّمه  دنلب و  یماقم  ياراد  ینالف  ینعی  ۀمهلا  دیعب  لحملا و  دیعب  نالف  دوشیم  هتفگ  هک  نانچ  دوشیم  دعب » »

عنم هناگ  هن  بابـسا  زا   ] ببـس ود  هک  نیا  اب  دشاب و  ملع  مسا  ارـصم »  » تسا نکمم  دـیوش ، ریزارـس  رهـش  يوس  هب  نابایب  زا  ًارْـصِم  اوُِطبْها 
. تسا نکاس  نآ  طسو  فرح  اریز  تسا  هدش  فرـصنم  نیا  دوجو  اب  ّتیثینأت »  » يرگید و  ّتیملع »  » یکی تسا ، هدش  عمج  نآ  رد  فرح ]

. دراد دوجو  نآ  رد  ّتیثینأت ]  ] ببس کی  طقف  دشاب  رهش  قلطم  نآ  زا  دوصقم  رگا  و 
هبق نیا  هدش و  هتخاس  ياهبق  شرس  يور  رب  هک  یسک  دننام  تفرگ  ارف  ار  لیئارسا ] ینب  دوهی   ] اهنآ يراوخ  تلذ و  ُۀَّلِّذلا  ُمِْهیَلَع  َْتبِرُـض  َو 

دبسچیم راوید  هب  لگ  هک  نانچ  دش  اهنآ  اب  مزالم  دیبسچ و  اهنآ  هب  يراوخ  هک  دشاب  نیا  هلمج  ینعم  دیاش  تسا و  هتفرگ  نایم  رد  ار  وا 
مه دـنمتورث  رگا  یتح   ] ای دـننینچ و  تقیقح  رد  ای  لاح  تسد ، یهت  ریقف و  ریقح و  راوخ و  تسا  یموق  دوهی  سپ  تسا  نآ  اـب  هراومه  و 

. دنروآیم رد  رقف  سابل  رد  ار  دوخ  نآ  شیازفا  تایلام و  زا  سرت  رطاخ  هب  دنشاب ]
راوازـس صاصق ] مکح  هب   ] یلتاق هاگ  ره  هک  تسا  برع  نخـس  لیبق  زا  ریبعت  نیا  دـندش ، ادـخ  مشخ  قحتـسم  نانآ  ِهَّللا  َنِم  ٍبَضَِغب  ُؤاب  َو 

. نالفب نالف  ءاب  دیوگیم : دشاب ، لوتقم  ربارب  رد  ندش  صاصق 
95 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  مشخ و  دروم  هک  نیا  نانآ و  یتسدگنت  يراوخ و  ّتلذ و  هب  تسا  هراشا  َِکلذ » »

. دندش عقاو  یهلا  بضغ 
، اّیرکذ نوچمه  یناربمایپ  دـندش و  رفاک  نانآ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  ناشيراوخ  ّتلذ و  اهنآ و  رب  ادـخ  مشخ  ینعی  َنوُرُفْکَی  اُوناک  ْمُهَّنَأـِب 

. دندناسر لتق  هب  ار  نارگید  ایعش و  ییحی ،
دندرکیم داسف  نیمز  يور  رد  هن  دندوب و  هتشک  ار  یسک  هن  نانآ  اریز  دنتشک ، قحان  هب  اوران و  ار  ناربمایپ  لیئارـسا ، ینب  ینعی  ِّقَْحلا  ِْریَِغب 

. دشاب مزال  اهنآ  نتشک  ات 
نتفرگ هدـیدان  دـننام   ] یهلا دودـح  زا  زواجت  ناربماـیپ و  نتـشک  دـننام  ناـنآ  هتـشذگ  ناـهانگ  هک  نیا  هب  تسا  هراـشا  اْوَصَع  اـِمب  َکـِلذ 

رد نانآ  ینامرفان  هک  تسا  هتکن  نیا  نایب  يارب  کلذ ،»  » رارکت دـش . ناـنآ  يراوخ  تلذ و  بجوم  هبنـش ] زور  رد  یهاـم  دیـص  ّتیعونمم 
. تسا هدوب  روما  همه 

95 ص : هیآ 62 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ٌفْوَخ َو ال  ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ْمُهُرْجَأ  ْمُهَلَف  ًاـِحلاص  َلِـمَع  َو  ِرِخآـْلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللاـِب  َنَمآ  ْنَم  َنِیِئباَّصلا  َو  يراـصَّنلا  َو  اوُداـه  َنیِذَّلا  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 
(62  ) َنُونَزْحَی ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع 
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95 ص : همجرت ... 

زور ادخ و  هب  نامیا  هک  اهنآ  میهاربا ) ای  حون  ای  ییحی  ناوریپ   ) نائباص يراصن و  دوهی و  و  دناهدروآ ، نامیا  مالسا ) ربمایپ  هب   ) هک یناسک 
و  ) تسین اهنآ  رب  یمغ  سرت و  هنوگ  چیه  و  تسا ، ملسم  ناشراگدرورپ  دزن  ناشـشاداپ  دناهداد ، ماجنا  حلاص  لمع  دناهدروآ و  زیخاتـسر 

(62 (. ) راگتسر دنروجأم و  دناهدرک ، لمع  یهلا  ینامرف  فیاظو و  قبط  رب  دوخ  نامز  رصع و  رد  هک  نایدا  ناوریپ  زا  مادک  ره 

95 ص : ریسفت ... :

[ نآ زا  سپ  دنروآ و  نامیا  مالسا  ربمایپ  هب   ] هک یناسک  ناقفانم و  ینعی  دندروآ  نامیا  نابز  هب  هک  یناسک  اوُداه  َنیِذَّلا  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 
داه » : » دوشیم هتفگ  دندش . يدوهی 

96 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسا دوه » «، » دئاه  » عمج و  دنیوگ ، دئاه »  » ار نآ  هک  دوش ، « 1  » يدوهی یسک  هاگ  ره  دوهت »  » و

هملک رد  اـی »  » و ینارـصن ) نز  ینارـصن و  درم  « ) ۀنارـصن ةارما   » و نارـصن » لـجر  : » دوـشیم هـتفگ  تـسا ، نارــصن »  » عـمج « 2 « » يراصن »
. دندرکیم يرای  ار  ع )  ) حیسم هراومه  اهینارصن  اریز  تسا  هغلابم  يارب  يرمحا »  » رد ای »  » دننام ینارصن » »

زا دوصقم  تسا و  هدـیورگ  يرگید  نییآ  هب  هدرک و  اهر  ار  دوخ  تسخن  نییآ  هک  دـنیوگ  ار  یـسک  تغل  رد  و  ابـص »  » هشیر زا  نیئباص » »
. دندیورگ ناگراتس  ناگتشرف و  شتسرپ  هب  دندرک و  كرت  ار  يراصن »  » و دوهی »  » نییآ هک  دنتسه  یناسک  هیآ  نیا  رد  نآ 

. دندروآ نامیا  تمایق  زور  ادخ و  هب  هناصلاخ  نارفاک  نآ  زا  هک  یناسک  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َنَمآ  ْنَم 
. دنوشیم هداد  شاداپ  نآ  بجوم  هب  دنداد ، ماجنا  حلاص  لمع  هدروآ و ] نامیا   ] هک یناسک  ْمُهُرْجَأ و  ْمُهَلَف  ًاِحلاص  َلِمَع  َو 

یگلمج نآ و  ربخ  مهرجا » مهلف   » تسادتبم و عفر و  لحم  رد  نماء » نم  »
__________________________________________________

: تسا لوق  دنچ  هدش  قتشم  هچ  زا  دوهی  مسا  هک  نیا  رد  - 1
. دندومن هبوت  دنتشگزاب و  هلاسوگ  شتسرپ  زا  نانآ  نوچ  هبوت ، يانعم  هب  دوه  زا  (1

. تسا هدش  د »  » هب لیدبت  ذ » ، » بیرعت زا  دعب  هک  هدش  هتفرگ  تسا  بوقعی  دنزرف  نیرتگرزب  مان  هک  اذوهی  زا  (2
اهنامـسآ و هک  دـندوب  دـقتعم  دـندرکیم و  تکرح  تاروت  ندـناوخ  تقو  دوهی  نوچ  دـننکیم و  تکرح  يانعم  هب  نودوهتی »  » لعف زا  (3

م. دناهدش -. هدناوخ  مان  نیدب  دندوب ، تکرح  لاح  رد  دش ، لزان  یسوم  رب  تاروت  هک  یماگنه  نیمز 
: دراد دوجو  یفلتخم  تارظن  زین  مان  نیا  هب  یسیع  ناوریپ  هیمست  هجو  رد  - 2

. تسیزیم اج  نآ  رد  یسیع  هک  هرصان »  » هیرق هب  دنبوسنم  دیوگیم : سابع  نبا  (1
ُراْصنَأ ُنَْحن  : » دنتفگ دـنناسک ) هچ  ادـخ  يوس  هب  نم  نارای  « ) ِهَّللا َیلِإ  يِراْصنَأ  ْنَم  : » دیـسرپ هک  حیـسم  ترـضح  باوج  رد  نانآ  نوچ  (2

. دندش هدیمان  مسا  نیا  هب  اذل  ادخ ) نارای  میئام  « ) ِهَّللا
م. (.- 198 صص 197 - ج 1 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  همجرت   ) دنتشاد يراکمه  کمک و  مه  اب  نانآ  هک  نیا  تبسانم  هب  (3

97 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هک نیا  ناونع  هب  تسا  بصن  لحم  رد  تفگ  ناوتیم  و  دهاوخیم .] ازج  طرش  و   ] تسا طرش  يانعم  نمـضتم  نم »  » اریز تسا ، نا »  » ربخ
. تسا ّنا »  » ربخ ْمُهُرْجَأ » ْمُهَلَف   » هلمج دشاب و  نآ  رب  فطع  و  َنِیِئباَّصلا ] َو  يراصَّنلا  َو  اوُداه  َنیِذَّلا  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ینعی   ] نا مسا  زا  لدب » »
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97 ص : ات 64 ... ] تایآ 63  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ُلْضَف ْوَلَف ال  َِکلذ  ِدَْعب  ْنِم  ُْمْتیَّلََوت  َُّمث  ( 63  ) َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ِهِیف  ام  اوُرُکْذا  َو  ٍةَّوُِقب  ْمُکاْنیَتآ  ام  اوُذُخ  َروُّطلا  ُمُکَقْوَف  انْعَفَر  َو  ْمُکَقاثیِم  انْذَخَأ  ْذِإ  َو 
(64  ) َنیِرِساْخلا َنِم  ُْمْتنَُکل  ُُهتَمْحَر  َو  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا 

97 ص : همجرت ... 

( دنوادخ تاروتسد  تایآ و  زا   ) ار هچنآ  میتفگ ) امش  هب  و   ) میداد رارق  امـش  رـس  يالاب  ار  روط  هوک  میتفرگ و  نامیپ  امـش  زا  هک  ینامز  و 
(63 . ) دیوش راگزیهرپ  ات  دینک ) لمع  نآ  هب  و   ) دیشاب هتشاد  رطاخب  تسه  نآ  رد  ار  هچنآ  دیریگب و  تردق  اب  میاهداد  امش  هب 

(64 . ) دیدوب ناراکنایز  زا  دوبن ، امش  رب  دنوادخ  تمحر  لضف و  رگا  دیدش و  نادرگور  نایرج  نیا  زا  دعب  امش  سپس 

97 ص : ریسفت ... :

نامیپ دهع و  امش  زا  تاروت  نیناوق  هب  ندرک  لمع  يارب  هک  ار  ینامز  دیروایب  دای  هب  دیامرفیم : تسا  لیئارـسا  ینب  هجوتم  زین  باطخ  نیا 
ار تاروت  دـیدش و  قح  میلـست  هک  نیا  ات  میداد  رارق  ناترـس  يالاب  ار  روط  ام  هاگ ] نآ  دـیدرک ، فلخت  ناـمیپ  نیا  زا  امـش  یلو   ] میتفرگ

موق هب  و   ] دروآ دوخ  اـب  ار  تاروت  تشگرب و  روـط  زا  یـسوم  هک  تفرگ  رارق  لیئارـسا  ینب  رـس  يـالاب  یماـگنه  روـط  هوـک  و  دـیتفریذپ ،
لمع نآ  ماکحا  هب  دـیریگب و  ار  نآ  تسا ، مارح  لـالح و  ینید و  تاروتـسد  يواـح  هک  ینامـسآ ، ماهدروآ  یباـتک  درک  مـالعا  شیوخ 

. درک عانتما  نآ  لوبق  زا  دراد ، دوجو  نآ  رد  یتخس  فیلاکت  دید  نوچ  دوهی  و  دینک ]
دیتفریذپن رگا  تفگ : درک و  دیدهت  ار  نانآ  یسوم  و  داد . رارق  ناشرـس  يالاب  دنک و  اج  زا  ار  روط  هوک  ات  درک  رومأم  ار  لیئربج  مه  ادخ 

هدنکفا  امش  رس  يور  هوک 
98 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

یکی هب  دوهی  هدجـس  تهج  نیمه  هب  دندرک و  هدجـس  ار  ادخ  دنتـسیرگنیم ، هوک  هب  هک  یلاح  رد  دنتفرگ و  ار  تاروت  نانآ  دش . دهاوخ 
. تسا تروص  فرط  ود  زا 

. دیریگب هدارا  يور  زا  نیقی و  ّدج و  هب  ار  تاروت  میتفگ  نانآ  هب  ٍةَّوُِقب و  ْمُکاْنیَتآ  ام  اوُذُخ 
، يروآداـی نیا  اـب  دـیاش  دـینکن ، شومارف  اـت  دیراپـسب  رطاـخ  هب  هدومن و  ظـفح  تسا  تاروت  رد  ار  هچنآ  َنوـُقَّتَت  ْمُکَّلََعل  ِهِیف  اـم  اوُرُکْذا  َو 

. دیورگب تعاط  هب  دینک و  يرود  ناهانگ  زا  هدش ، راکزیهرپ 
. دیدرکن لمع  نادب  دیدش و  نادرگ  ور  دوخ  نامیپ  دهع و  زا  امش  نآ  زا  سپ  ُْمْتیَّلََوت و  َُّمث 

زا امـش  دریذـپب  نآ  زا  سپ  ار  امـش  هبوـت  هک  ادـخ  تمحر  لـضف و  دوـبن  رگا  َنیِرِـساْخلا و  َنِم  ُْمْتنَُکل  ُُهتَمْحَر  َو  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  ُلْـضَف  ـال  ْوَـلَف 
. دیدوب ناراکنایز 

98 ص : ات 66 ... ] تایآ 65  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا
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ًۀَظِعْوَم َو  اهَْفلَخ  ام  َو  اْهیَدَـی  َْنَیب  اـِمل  ًـالاکَن  اـهاْنلَعَجَف  ( 65  ) َنِیئِـساخ ًةَدَِرق  اوـُنوُک  ْمَُهل  اـْنلُقَف  ِْتبَّسلا  ِیف  ْمُْکنِم  اْوَدَـتْعا  َنیِذَّلا  ُُمتِْملَع  ْدََـقل  َو 
(66  ) َنیِقَّتُْمِلل

98 ص : همجرت ... 

درط ياههنیزوب  تروص  هب  میتفگ  اهنآ  هب  اـم  دـیتسناد . دـندرک  هاـنگ  یناـمرفان و  هبنـش  زور  رد  هک  امـش  زا  ار  یناـسک  لاـح  عطق  روط  هب 
. دییآرد ياهدش 

(65)
ناراکزیهرپ يارب  يزردنا  دنپ و  مه  و  دـندمآ ، نانآ  زا  دـعب  هک  یناسک  نامز و  نآ  مدرم  يارب  یتربع  سرد  تازاجم و  ار  نایرج  نیا  ام 

(66 . ) میداد رارق 

98 ص : ریسفت ... :

لاـح دـیتسناد  امـش  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  درمـشیم ، گرزب  ار  هبنـش  زور  دوهی  ینعی  دوهیلا » تتبـس   » تسا و تبـس »  » ردـصم تبـس » »
ار نآ  تمرح  زور  نیا  رد  یهام  دیص  اب  دندرک و  زواجت  نوناق  نیا  زا  دندوب و ] هدش  عنم  هبنش  زور  رد  دیص  زا   ] هک ار  ناتدوخ  زا  یناسک 

رهاظ بآ  هحفـص  رب  نایهام  مامت  زور  نامه  رد  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  دوب ، نانآ  شیامزآ  يارب  یهام  دیـص  ّتیعونمم  دنتفرگ . هدـیدان 
نآ  يادرف  دندشیم و 

99 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
داجیا اب  ار  اهنآ  دندرکیم و  هیبعت  ایرد  رانک  رد  ییاههچضوح  یعرـش ] هالک  عون  کی  اب  دنداتفا و  هلیح  رکف  هب   ] اهنآ دندشیم ، هدنکارپ 

، دـندرکیم عّمجت  اج  نآ  رد  دـندشیم و  اههچـضوح  دراو  یناوارف  نایهام  اهلاناک  نیا  قیرط  زا  دـندرکیم و  لصّتم  اـیرد  هب  ییاـهلاناک 
. دندرک یچیپرس  دنوادخ  نامرف  زا  هبنشکی  زور  رد  اهنآ  دیص  نایهام و  سبح  اب  نانآ 

. دیشاب دورطم  یناگهنیزوب  میتفگ ، نانآ  هب  ام  َنِیئِساخ  ًةَدَِرق  اُونوُک  ْمَُهل  اْنلُقَف 
یهانگ نینچ  باکترا  زا  اهنآ  ات  میداد  رارق  اهتّلم  اهلـسن و  مامت  تربع  هیام  تمایق  زور  ات  ار  ندـش ) خـسم   ) تبوقع نیا  ام  ًالاکَن  اهاْنلَعَجَف 

. دنیامن زیهرپ 
رفیک اریز  دمآ . دنهاوخ  دوجوب  نآ  زا  دعب  هک  یناسک  دندوب و  رـصع  نآ  رد  هک  ییاهلـسن  اهتّما و  يارب  « ... 1  » اهَْفلَخ ام  َو  اْهیَدَـی  َْنَیب  اِمل 
تسا هدیسر  اهنآ  هب  ربخ  نیا  هک  رگید  ياهتّما  دنتفرگ و  تربع  اهنآ  دوب و  هدش  رکذ  نیـشیپ  ناربمایپ  بتک  رد  نانآ  تقلخ  رییغت  خسم و 

ییاهتّما اهیدی  نیب  امل  زا  روظنم  تسا  نکمم  دنریگب ، تربع  دیاب  زین 
__________________________________________________

: تسا لوق  دنچ  هلمج  نیا  ریسفت  رد  (1
دندوب و نامز  مه  رـصع و  مه  تعامج  نآ  اب  هک  تسا  ییاهتّما  اهیدـی » نیب  ام   » زا روظنم  تسا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  كاّحـض  لّوا :

هدش تیاور  ع )  ) قداص ماما  و  ع )  ) رقاب ماما  زا  هچنآ  اب  لوق  نیا  و  دنیآیم ، دوجو  هب  رصع  نآ  زا  دعب  هک  تسا  یتّیعمج  اهفلخ » ام   » دارم
: دناهدومرف نانآ  اریز  تسا ، کیدزن  الماک 

ربمغیپ تّما  ینعی  ام  اهفلخ » ام   » زا روظنم  و  دـندیدیم ، تبوقع  لوزن  لاح  رد  ار  تعامج  نآ  هک  تسا  ییاهتّما  اهیدـی » نیب  ام   » زا ضرغ 
رب انب  هیآ  ریـسفت  دشابیم و  دوریم  راکب  روعـش  لقع و  نابحاص  رد  هک  نم »  » يانعم هب  ام »  » هملک تروص  نیا  رد  دـشابیم و  نامز  رخآ 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 311 

http://www.ghaemiyeh.com


یهاـنگ نینچ  باـکترا  زا  اـهنآ  اـت  میداد  رارق  تربـع  بجوـم  تماـیق  زور  اـت  اـهتّما  همه  يارب  ار  تبوـقع  نیا  اـم  تسا : نینچ  هجو  نـیا 
. دنزیهرپب

دش و عقاو  یهام  دیـص  ماجنا  زا  شیپ  هک  تسا  ییاهاطخ  ناهانگ و  اهیدی » نیب  ام   » زا روظنم  دیوگیم : رگید  تیاور  رد  سابع  نبا  مّود :
. تسا دیص  ماجنا  زا  دعب  ناهانگ  اهفلخ » ام   » زا دارم  و  تسا ، ّتیببس  يانعم  هب  مال  نیا  رب  انب 

« اـهفلخ اـم   » زا دـندوب و  هیرق  نآ  ولج  رد  هک  تسا  ییاـههیرق  اهیدـی » نیب  اـم   » زا دوصقم  تسا : هدرک  تیاور  ساـبع  نبا  زا  همرکع  مّوس :
. تسا هدش  عقاو  نآ  تشپ  رد  هک  ییاههیرق 

ریـسفت همجرت   ) دنتـشگ كاله  نآ  بجوم  هب  هک  تسا  ییاهاطخ  اـهفلخ » اـم   » زا هتـشذگ و  ناـهانگ  اهیدـی » نیب  اـم   » زا دوصقم  مراـهچ :
م. ص 206 -.) ج 1 ، نایبلا ، عمجم 

100 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دندیدیم اهنآ  رب  باذع  لوزن  لاح  رد  ار  تعامج  نآ  هک  دشاب 

هک تسا  نیا  هلمج  يانعم  ای  دـنریگیم و  تربع  سرد  نایرج  نیا  زا  ناراکزیهرپ  اهنت  ینعی  ناراـکزیهرپ ، يارب  دـنپ  َنیِقَّتُْمِلل و  ًۀَـظِعْوَم  َو 
. اهنآ دوخ  موق  زا  حلاص  دارفا  يارب  تسا  يدنپ  تبوقع  نیا 

100 ص : ات 68 ... ] تایآ 67  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َکَّبَر اَنل  ُْعدا  اُولاق  ( 67  ) َنِیلِهاْجلا َنِم  َنوُکَأ  ْنَأ  ِهَّللِاب  ُذوُعَأ  َلاق  ًاوُزُه  انُذِخَّتَت  َأ  اُولاق  ًةَرََقب  اوَُحبْذَت  ْنَأ  ْمُکُُرمْأَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهِمْوَِقل  یسُوم  َلاق  ْذِإ  َو 
(68  ) َنوُرَمُْؤت ام  اُولَْعفاَف  َِکلذ  َْنَیب  ٌناوَع  ٌرِْکب  َو ال  ٌضِراف  ٌةَرََقب ال  اهَّنِإ  ُلوُقَی  ُهَّنِإ  َلاق  َیِه  ام  اَنل  ْنِّیَُبی 

100 ص : همجرت ... 

زا ياهعطق  و   ) دینک حبذ  ار  يواگ  هدام  دـهدیم  روتـسد  امـش  هب  دـنوادخ  تفگ : دوخ  موق  هب  یـسوم  هک  ار  یماگنه  دـیروایب ) رطاخب  (و 
؟ ینکیم هرخـسم  ار  ام  ایآ  دنتفگ  دـنک ) یفرعم  ار  شیوخ  لتاق  دوش و  هدـنز  ات  دـینزب  هدـشن  هتخانـش  وا  لتاق  هک  یلوتقم  هب  ار  نآ  ندـب 

(67 . ) مشاب نالهاج  زا  هک  نیا  زا  مربیم  هانپ  ادخ  هب  تفگ ) یسوم  )
هدام دـیامرفیم  دـنوادخ  تفگ  دـشاب ؟ يواگ  هدام  هنوگچ  واگ  هداـم  نیا  دـنک  نشور  اـم  يارب  هک  هاوخب  دوخ  يادـخ  زا  سپ )  ) دـنتفگ

. دیهد ماجنا  رتدوز ) هچ  ره   ) هدش هداد  روتـسد  امـش  هب  هچنآ  دشاب ، ود  نیا  نایم  هکلب  ناوج ، رکب و  هن  هداتفا و  راک  زا  ریپ و  هن  هک  يواگ 
(68)

100 ص : ریسفت ... :

زا یکی  هار  رس  رب  ار  يو  دسج  دنربب ، ثرا  وا  زا  ات  دندناسر  لتق  هب  ار  وا  شناگدازردارب  هک  دوب  يدنمتورث  درم  ریپ  لیئارسا  ینب  نایم  رد 
نیا زا  یسک  هچ  دیسرپ : یسوم  دنتفر ، یسوم  دزن  يوعد  هماقا  يارب   ] هدمآرب یهاوخنوخ  ماقم  رد  سپـس  و  دنتخادنا ، لیئارـسا  ینب  لیابق 

هتـشک و ار  يواگ  نانآ  درک  رما  داتـسرف و  یحو  دـنوادخ  ماگنه  نیا  رد  يرتاناد ] یتسه و  ادـخ  ربماـیپ  وت  دـنتفگ : تسا ؟ هاـگآ  ناـیرج 
. دهد حرش  ار  هعقاو  وا  دنک و  هدنز  ار  لوتقم  دنوادخ  ات  دننز  لوتقم  هب  ار  نآ  زا  يوضع 
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101 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
؟ ینکیم ازهتسا  ار  ام  یسوم  دنتفگ : ًاوُزُه  انُذِخَّتَت  َأ  اُولاق 

نیا رب  دراد  تلالد  ریبعت  نیا  مشاب . ناگدننک  ازهتسا  زا  هک  نیا  زا  مربیم  هانپ  ادخ  هب  تفگ  یسوم  َنِیلِهاْجلا  َنِم  َنوُکَأ  ْنَأ  ِهَّللِاب  ُذوُعَأ  َلاق 
« 1 . » دوشیمن رداص  نادان  زا  زج  ازهتسا  هک 

. واو هّمض و  ود  اب  أوفک »  » و أوفک »  » دننام تسا  هدش  تئارق  زین  اءزه »  » و اؤزه » «، » اوزه »
ام [ » تسا یکی  تئارق  ود  ره  موهفم  انعم و  هک  « ] کبر انل  لس  : » تسا هدرک  تئارق  نینچ  ار  هیآ  دوعـسم  نب  هَّللا  دـبع  َکَّبَر  اَنل  ُْعدا  اُولاـق 

ندز اـب  هک  نیا  زا  دـندوب  هدرک  بّجعت  اـهنآ  هک  دوب  نیا  لاؤـس  نیا  ّتلع  تسا و  واـگ  هداـم  نآ  فاـصوا  تاّیـصوصخ و  زا  لاؤـس  َیِه »
. دناهدومن لاؤس  بیرغ  بیجع و  واگ  نیا  تایصوصخ  تافص و  زا  ور  نیا  زا  دوش ، هدنز  وا  لوتقم  ندب  رب  ناجیب  واگ  زا  يوضع 

ون ناوج و  هن  هداتفا و  راک  زا  ریپ و  هن  هک  تسا  يواگ  نآ  دـیامرفیم : دـنوادخ  تفگ  یـسوم  ٌرِْکب  َو ال  ٌضِراف  ٌةَرََقب ال  اهَّنِإ  ُلوُقَی  ُهَّنِإ  َلاـق 
. دش ریپ  واگ  ینعی  ةرقبلا  تضرف  تساپ .

. تسا گرزب  کچوک و  نایم  طسو  دح  ینعی  تسا  رکب - ضراف و  ود - نآ  نایم  َِکلذ  َْنَیب  ٌناوَع 
رب دوریم  راک  هب  زیچ  ود  زا  رتشیب  ود و  يارب  هک  نیب »  » ظفل ارچ  شسرپ :

__________________________________________________

زا يرادرک  اـی  دـهدیم ، رارق  ازهتـسا ، دروم  ار  وا  یگنوـگچ  تقلخ و  اـی  تسین ، جراـخ  لاـح  ود  زا  دـنکیم  ازهتـسا  هک  یـسک  اریز  - 1
تردق هریاد  زا  يرایتخا و  ریغ  تسا  يرما  تقلخ  اریز  درادن  ار  ازهتـسا  ّتیحالـص  مادک  چیه  دریگیم و  رخـسمت  داب  هب  ار  وا  ياهرادرک 
شیوخ لمع  یتشز  زا  لمع  بحاص  تسا  مزال  تروص  نیا  رد  دـشاب ، دنـسپان  تشز و  ناسنا  لمع  رادرک و  رگا  و  تسا ، نوریب  قولخم 

نیا دوخ  تقیقح  رد  تسین و  تسرد  ازهتـسا  زین  تروص  نیا  رد  و  دـیآ ، دوجو  هب  وا  رد  لمع  نآ  زا  راجزنا  رّفنت و  تلاح  اـت  دوش  هاـگآ 
م. دنزیمن -. رس  نادان  زا  زج  هک  تسا  یگرزب  هانگ  تشز و  لمع  ازهتسا 

102 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
؟ تسا هدش  لخاد  تسا  درفم  هب  هراشا  يارب  هک  کلذ » »

. تسا ود  ره  رکب »  » و ضراف »  » نآ هیلا  راشم  تسا و  زیچ  ود  ینعم  رد  کلذ »  » اریز خساپ :
؟ دوش هراشا  رکب ) ضراف و   ) ثنؤم ظفل  ود  هب  تسا  رکذم  درفم  هب  هراشا  يارب  هک  کلذ »  » اب تسا  زیاج  هنوگچ  شسرپ :

. تسا مدقت  ام  رکذ و  ام  يانعم  هب  لیوأت  رد  کلذ »  » هیلا راشم  اریز  خساپ :
يانعم هب  مکرما  ام  اولعفاف  هلمج  ریدـقت  تفگ  ناوتیم  و  دـیهد . ماجنا  واگ - نتـشک  زا  دـیاهدش - رومأـم  هک  ار  هچنآ  َنوُرَمُْؤت  اـم  اُولَْعفاَـف 

. تسا ردصم  هب  لوعفم  هیمست  باب  زا  ریمالا  برض  دننام  مکرومام و 

102 ص : ات 71 ... ] تایآ 69  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َّنِإ َیِه  ام  اَنل  ْنِّیَُبی  َکَّبَر  اـَنل  ُْعدا  اُولاـق  ( 69  ) َنیِرِظاَّنلا ُّرُـسَت  اُهنَْول  ٌِعقاف  ُءاْرفَـص  ٌةَرََقب  اهَّنِإ  ُلوُقَی  ُهَّنِإ  َلاق  اُهنَْول  ام  اَنل  ْنِّیَُبی  َکَّبَر  اـَنل  ُْعدا  اُولاـق 
اُولاق اهِیف  َۀَیِش  ٌۀَمَّلَسُم ال  َثْرَْحلا  یِقْـسَت  َو ال  َضْرَْألا  ُرِیُثت  ٌلُولَذ  ٌةَرََقب ال  اهَّنِإ  ُلوُقَی  ُهَّنِإ  َلاق  ( 70  ) َنوُدَتْهَُمل ُهَّللا  َءاش  ْنِإ  اَّنِإ  َو  اْنیَلَع  ََهباشَت  َرَقَْبلا 

(71  ) َنُولَعْفَی اوُداک  ام  َو  اهوَُحبَذَف  ِّقَْحلِاب  َْتئِج  َنْآلا 

102 ص : همجرت ... 
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تسد کی  درز  دشاب  يواگ  دیوگیم : دنوادخ  تفگ : دشاب ؟ هتشاد  یگنر  هچ  دزاس  نشور  ام  يارب  هک  هاوخب  دوخ  راگدرورپ  زا  : دنتفگ
(69  ) دزاس رورسم  داش و  ار  ناگدننیب  نآ  گنر  هک 

ام دـهاوخب  ادـخ  رگا  و  هدـش ! مهبم  ام  يارب  واگ  نیا  اریز  دـشاب ؟ يواگ  هنوگچ  هرخالاب  دـنک  نشور  اـم  يارب  هاوخب  تیادـخ  زا  : دـنتفگ
(70 ! ) دش میهاوخ  تیاده 

یتح رانکرب  یبیع  ره  زا  دنکن ، یـشک  بآ  تعارز  يارب  و  دشاب ، هدشن  مار  ندز  مخـش  يارب  هک  دشاب  يواگ  دـیامرفیم  دـنوادخ  : تفگ
رـس ار  نآ  و  دـندرک ) ادـیپ  ار  يواگ  نانچ   ) سپـس يدروآ  ام  يارب  ار  بلطم  قح  نالا  دـنتفگ  دـشابن ، نآ  رد  يرگید  گنر  هنوگ  چـیه 

(71 . ) دنهد ماجنا  ار  راک  نیا  دندوبن  لیام  یلو  دندیرب 
103 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

103 ص : ریسفت ... :

و درز ) « ) ءارفص  » تلع گنر ) « ) نول  » اریز تسا ، عقاف »  » لعاف اهنول » ، » دشاب نول »  » يارب ربخ  هک  نیا  هن  تسا  ءارفص »  » يارب دیکات  عقاف » »
درز « ) ۀـعقاف ءارفـص   » اـی تسا ) نیّرز  شگنر  هک  يدرز  « ) اـهنول عقاـف  ءارفـص  : » دوـش هتفگ  هک  دـنکیمن  تواـفت  سپ  تـسا . نآ  هارمه 
رون نوچمه  یعاعـش  درکیم  لایخ  درکیم ، هاگن  وا  هب  سک  ره  هک  دوب  ياهنوگ  هب  واـگ  نآ  گـنر  تسا  هدـش  لـقن  بهو  زا  صلاـخ .)

. دوشیم جراخ  نآ  تسوپ  زا  دیشروخ 
راظتنا ای  تعفنم و  لوصح  ماـگنه  لد  ندرب  تذـل  زا  تسا  تراـبع  رورـس » . » دروآیم رد  رورـس  طاـشن و  هب  ار  ناگدـننیب  َنیِرِظاَّنلا  ُّرُـسَت 

. نآ هب  نتفای  تسد 
فاصوا ات  دناهدرک  رارکت  مّود  راب  دوب  هدرک  نآ  نتـشک  رومأم  ار  نانآ  دنوادخ  هک  يواگ  تایـصوصخ  زا  شـسرپ  ناونع  هب  ار  َیِه » ام  »

تیافک دـندوب  هدرک  حـبذ  ار  یلومعم  يواگ  تعاـمج  نیا  رگا  دومرف : هک  تسا  هدـش  لـقن  ص )  ) مرکا ربماـیپ  زا  دـنوش . علّطم  نآ  رتشیب 
. تسا دیلپ  موش و  یتخسرس  و  تفرگ ، تخس  نانآ  رب  ادخ  ناشدوخ ، يریگتخس  یپایپ و  ياهشسرپ  رطاخ  هب  یلو  درکیم 

هچب ود  ای  کی  طقف  دـشاب و  ناوج  هک  دـشاب  فاصوا  نیا  ياراد  هک  يواگ  تسا و  هبتـشم  ام  يارب  واگ  نآ  هک  اریز  اْنیَلَع  ََهباـشَت  َرَقَْبلا  َّنِإ 
؟ مینک حبذ  دیاب  ار  کی  مادک  مینادیمن  ام  تسا و  رایسب  دشاب  صلاخ  درز  شگنر  دشاب و  هدییاز 

تایـصوصخ نیا  اب  واگ  تفای و  میهاوخ  تیاده  هَّللا  ءاشنا  دنوادخ  لماک  فیرعت  تیانع و  فطل و  رثا  رد  ام  َنوُدَـتْهَُمل  ُهَّللا  َءاش  ْنِإ  اَّنِإ  َو 
: تسا هدمآ  ثیدح  رد  و  دش . دهاوخ  هتخانـش  یفّرعم و  لتاق  دنوادخ  تیانع  فطل و  اب  هک  دـشاب  نیا  دوصقم  دـیاش  و  تفای ، میهاوخ  ار 

. دندرکیمن ادیپ  ار  تایصوصخ  نآ  اب  واگ  نآ  زگره  دنتفگیمن  هَّللا  ءاشنا  لیئارسا  ینب  رگا 
104 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  دشاب و  هدشن  مار  نیمز  ندز  مخش  يارب  هک  يواگ  َثْرَْحلا  یِقْسَت  َو ال  َضْرَْألا  ُرِیُثت  ٌلُولَذ  ال 

« یقـست  » و ریثت »  » لعف ود  رگا  اریز  تسا  یلّوا  دیکأت  يارب  یمّود  یفن و  يارب  لّوا  رد  ال » . » دـشاب هدرکن  یـشک  بآ  تعارز  يرایبآ  يارب 
ال تسا : هدش  هتفگ  ایوگ  و  يرایبآ . ندز و  مخـش  يارب  دشاب  هدـشن  مار  واگ  نآ  دوشیم : نینچ  هلمج  يانعم  دنـشاب  لولذ »  » يارب تفص 

. دشاب هدشن  مار  عرازم  نداد  بآ  ندز و  مخش  اب  ینعی  ۀیقاس  ةریثم و  لولذ 
نوگانوگ ياهگنر  زا  یلاخ  ای  هتـشاد ، فاعم  ندرکراک  زا  ار  نآ  شبحاص  ای  هداد  رارق  ملاـس  یبیع  ره  زا  ار  نآ  دـنوادخ  ینعی  ٌۀَمَّلَـسُم » »

. دشاب
رد ۀیـش » . » دـشاب درز  شیاهمـس  اهخاش و  یتح  شندـب  ياهتمـسق  مامت  ینعی  دـشابن  هتخیمآ  رد  يرگید  گنر  نآ ، يدرز  اب  اهِیف  َۀَیِـش  ال 
زا دـشاب . هتخیمآ  مه  رد  رگید  گنر  اب  یگنر  هک  دوشیم  لامعتـسا  يدروم  رد  و  ۀیـش »  » و ایـشو » « » هاـش و   » هشیر زا  تسا  ردـصم  لـصا 
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. تسا گنراگنر  نآ  ياپ  تسد و  هک  يواگ  ینعی  مئاوقلا  یشوم  روث  تسا : هشیر  نیمه 
سپ تسا  فاصوا  نیا  مامت  ياراد  يواگ  هچ  هک  یتخاس  نشور  ار  قح  نایب و  ار  رما  تقیقح  نونکا  دـنتفگ : موق  ِّقَْحلِاب  َْتئِج  َنْآلا  اُولاق 

، ... دندرک حبذ  ار  نآ 
رد دوب و  هدـشن  مامت  نانآ  تالاؤس  اریز  تسا ، واگ  ندرک  حـبذ  رد  اهنآ  ندـیزرو  للعت  يدـنک و  رگناـیب  هلمج  نیا  َنُولَعْفَی  اوُداـک  اـم  َو 

. دندوب روتسد  نیا  زا  ینامرفان  ددص 
. دننک يراددوخ  نآ  حبذ  زا  دنتشاد  دصق  لتاق  ندش  هتخانش  میب  زا  ای  واگ و  تمیق  ندوب  نارگ  لیلد  هب  نانآ  هدش : هتفگ 

ددعتم ناشفیلکت  ای  دشاب  یّصاخ  فاصوا  گنر و  ياراد  هک  دوب  يواگ  نتشک  اهنت  نانآ  هفیظو  ایآ  هک  نیا  رد  نادنمشناد  فالتخا  اّما  و 
درکیم باجیا  نانآ  تحلـصم  دننک ، حـبذ  دـیاب  يواگ  هنوگچ  هک  دوب  نیا  ناشلاؤس  دـندرکیم و  هعجارم  هک  راب  ره  نوچ  دوب ؟ ّریغتم  و 
عـالطا نآ  زا  دـنلیام  هک  یناـسک  تسا و  هدـش  رکذ  ناـیبلا  عمجم  ریبک  ریـسفت  رد  یفلتخم  تارظن  دروم  نیا  رد  دوش ، ضوع  فیلکت  هک 

دنیامن لصاح 
105 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

نوچ تسین ، زیاج  تقو  زا  شیپ  ندرک  خسن  اهنت  درادن و  یعنام  يربنامرف  زا  لبق  نامرف  ندرک  خـسن  دـندقتعم  یخرب  « . 1  » دننک هعجارم 
[. تسا لاحم  يأر  لدبت  دشابیم  اهنآ  دسافم  حلاصم و  روما و  هب  طیحم  هک  يدنوادخ  يارب  و   ] تسا يأر  رییغت  ادب و  مزلتسم 

105 ص : ات 73 ... ] تایآ 72  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ْمُکَّلََعل ِِهتایآ  ْمُکیُِری  َو  یتْوَْملا  ُهَّللا  ِیُْحی  َِکلذَک  اهِضْعَِبب  ُهُوبِرْـضا  اْنلُقَف  ( 72  ) َنوُُمتْکَت ُْمْتنُک  ام  ٌجِرُْخم  ُهَّللا  َو  اهِیف  ُْمتْأَراَّداَف  ًاـسْفَن  ُْمْتلَتَق  ْذِإ  َو 
(73  ) َنُولِقْعَت

__________________________________________________

دوب و یلومعم  ياهواگ  زا  يواگ  نتشک  لّوا  روتسد  دوب ، دّدعتم  واگ  نتشک  دروم  رد  دنوادخ  نامرف  یهلا و  روتـسد  دندقتعم : یخرب  - 1
نوچ نکیل  دندوب ، هدرک  یلمع  ار  دنوادخ  نامرف  دنتشکیم ، ار  يواگ  هچ  نانچ  دوب و  هدشن  روظنم  نآ  رد  یّصاخ  یگژیو  زایتما و  چیه 

رد درک . رییغت  تحلصم  قبط  رب  فیلکت  دندرک  هعجارم  مّود  راب  يارب  نوچ  و  دوش ، دیدشت  روتسد  هک  دومن  اضتقا  تحلصم  دندادن  ماجنا 
: تسا هداد  خر  هدیقع  نیا  نابحاص  نایم  یفالتخا  اج  نیا 

یخرب دـش و  عقاو  دوب  هچنآ  رب  هفاـضا  تبوـن ، ره  رد  تقیقح  رد  دراد و  موزل  یلبق  فاـصوا  ماـمت  روتـسد  نیرخآ  رد  دـندقتعم : ياهراـپ 
زا لبق  نامرف  ندرک  خـسن  تسا و  یلبق  نامرف  خـسان  یفیلکت  ره  تقیقح  رد  و  دراد ، موزل  ریخا  زایتما  اـهنت  فیلکت  نیرخآ  رد  دـناهتفگ :

ندرک خسن  اهنت  تروص  نیا  رد  و  دوش ، نوگرگد  نآ  تقو  نتـشذگ  رثا  رد  لعف  تحلـصم  تسا  نکمم  اریز  درادن ، یعنام  يرادربنامرف 
اهنآ دسافم  حلاصم و  روما و  همه  هب  طیحم  هک  يدنوادخ  هرابرد  تسا  هدیقع  يأر و  لّدبت  ادب و  مزلتسم  اریز  تسین ، زیاج  تقو  زا  شیپ 

. تسا لاحم  يأر  لدبت  دشابیم ،
زا دـشن و  عقاو  نآ  رد  يدّدـعت  فالتخا و  هنوگ  چـیه  دوب و  نامرف  کی  اهنت  واـگ  نتـشک  دروم  رد  راـگدرورپ  ناـمرف  دـناهتفگ : نارگید 

باطخ ماگنه  زا  نایب  ریخأت  و  دمآ ، شیپ  نایب  ریخأت  رما  تیاهن  دوب ، هدش  روظنم  نآ  رد  دش  نایب  جیردت  هب  هک  یفاصوا  همه  رما  يادـتبا 
. درادن یعنام  لمع  ماجنا و  زا  لبق  ات 

واگ نآ  هک  دنوادخ  روتسد  زا  دعب  یسوم  زا  موق ، شسرپ  تسا : هدومرف  هداد و  رارق  نایب  ریخأت  زاوج  رب  لیلد  ار  هیآ  نیمه  یـضترم  دیس 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 315 

http://www.ghaemiyeh.com


يواگ ای  هدـش و  رداص  نآ  دروم  رد  لّوا  روتـسد  هک  دوب  يواگ  نامه  روظنم  هک  نیا  ای  تسین ، نوریب  لاح  ود  زا  هد ، حیـضوت  ام  يارب  ار 
م. ص 214 -.) ج 1 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  همجرت  . ) دمآ نآ  دروم  رد  مّود  روتسد  هک 

106 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

106 ص : همجرت ... 

هتـشاد یفخم  ار  هچنآ  دنوادخ  دـیتخادرپ و  عازن  هب  وا  لتاق )  ) هرابرد سپـس  دـیدناسر ، لتق  هب  ار  يدرف  هک  ار  یماگنه  دـیروایب  رطاخب  و 
(72  ) دزاسیم راکشآ  دیدوب 

تایآ دنکیم و  هدنز  ار  ناگدرم  هنوگ  نیا  دنوادخ  دنک ) یفّرعم  ار  لتاق  دوش و  هدنز  ات   ) دینزب لوتقم  هب  ار  واگ  زا  یتمسق  میتفگ  سپس 
(73 . ) دینک كرد  دیاش  دهدیم ، ناشن  امش  هب  ار  دوخ 

106 ص : ریسفت ... :

. دوب هداتفا  قاّفتا  نانآ  نایم  رد  لتق  نیا  هک  تسا  یتعامج  هب  باطخ  هیآ 
هک تسا  نیا  هدش  متاراداف  هب  ریبعت  نانآ  همـصاخم  زا  هک  نیا  ّتلع  دیدرک و  ینمـشد  فالتخا و  سفن  لتق  دروم  رد  ینعی  اهِیف : ُْمتْأَراَّداَف 

. دنزاسیم مهّتم  ار  رگیدکی  مصاختم  دارفا  الومعم 
فوطعم و نیب  تسا  ياهضرتـعم  هلمج  نیا  و  دـنکیم . راکـشآ  دـینکیم  ناـهنپ  هک  ار  یلتق  زار  دـنوادخ  َنوُُمتْکَت  ُْمْتنُک  اـم  ٌجِرُْخم  ُهَّللا  َو 

. يدعب هیآ  رد  انلق »  » و متأرادا »  » نیب ینعی  هیلع  فوطعم 
ُهُوبِرْضا »  » رد ریمض 

. نومتکت متنک  ام  دومرف : هک  لاعتم  يادخ  لوق  لیلد  هب  ددرگیم ، رب  لوتقم »  » هب ای  صخش و  رابتعا  هب  ددرگیم  رب  اسفن »  » هب ای 
اهِضْعَِبب » »

هَّللا ییحی  کلذک  ییحف  هوبرضف  اهضعبب  هوبرـضا  انلقف  تسا : هدوب  نینچ  هیآ  ریدقت  دینزب ، لوتقم  ندب  هب  ار  واگ  ياضعا  زا  ياهراپ  ینعی 
. دراد نآ  يانعم  رب  تلالد  دعب  هلمج  اریز  تسا  هدش  فذح  ییحف  هوبرضف  هلمج  یتوملا و 

ياـهگر زا  نوـخ  هک  یلاـح  رد  دـش  هدـنز  دـنوادخ  هدارا  هب  دـندز  وا  هب  ار  واـگ  ياـضعا  زا  هراـپ  هک  نآ  زا  سپ  هک  تسا  هدـش  تیاور 
. تسا هدربن  ثرا  لوتقم  زا  یلتاق  چیه  نآ  زا  سپ  دیسر و  لتق  هب  زین  وا  درک و  یفّرعم  ار  شیوخ  لتاق  دیشوجیم  شندرگ 

ِِهتایآ ْمُکیُِری  َو 
. تساناوت يراک  ره  ماجنا  رب  وا  هک  دینادب  ات  دنایامنیم  امش  هب  ار  شیوخ  تازجعم  و 

َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل 
هدنز  هب  رداق  هک  یسک  هک  دییامن  كرد  شیوخ  لقع  مکح  هب  امش  ات 

107 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
نیا ات  تسین  دروم  کی  نیمه  هب  رـصحنم  وا  ییاناوت  و  دیامن ، هدـنز  رگید  راب  ار  ناگدرم  مامت  دـناوتیم  تسا ، هدرم  دوجوم  کی  ندرک 

. دینک راکنا  ار  ناسنا  هرابود  ندش  هتخیگنارب  امش  هک 
نیا دنوادخ  فده  اریز  تسا ، هدش  مّدقم  دوب ، هداتفا  قاّفتا  نآ  زا  شیپ  هک  نیا  اب  لتق  ناتساد  رب  واگ ، حبذ  روتـسد  ثحب  دروم  تایآ  رد 
نیا دشیم ، لمع  سکع  هب  هک  نانچ  دهد و  رارق  شهوکن  دروم  یّصاخ  عون  هب  ار  کی  ره  هدرک و  رکذ  ار  ناتساد  ود  ره  هک  تسا  هدوب 
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. دیسریم رظن  هب  ناتساد  کی  نایرج  ود  ره  دشیمن و  هدروآرب  فده 

107 ص : هیآ 74 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ُْهنِم ُجُرْخَیَف  ُقَّقَّشَی  اَمل  اْهنِم  َّنِإ  َو  ُراْهنَْألا  ُْهنِم  ُرَّجَفَتَی  اَمل  ِةَراـجِْحلا  َنِم  َّنِإ  َو  ًةَوْسَق  ُّدَـشَأ  َْوأ  ِةَراـجِْحلاَک  َیِهَف  َکـِلذ  ِدـَْعب  ْنِم  ْمُُکبُوُلق  ْتَسَق  َُّمث 
(74  ) َنُولَمْعَت اَّمَع  ٍِلفاِغب  ُهَّللا  اَم  َو  ِهَّللا  ِۀَیْشَخ  ْنِم  ُِطبْهَی  اَمل  اْهنِم  َّنِإ  َو  ُءاْملا 

107 ص : همجرت ... 

يراج اهرهن  نآ  زا  دفاکشیم و  اهگنس  زا  ياهراپ  هک  ارچ  رتتخس ، ای  گنس ، نوچمه  دش ، تخس  نایرج  نیا  زا  سپ  امش  ياهلد  سپس 
اّما  ) دـتفایم ریز  هب  هوک ) زارف  زا   ) ادـخ فوخ  زا  ياهراپ  دـنکیم و  شوارت  نآ  زا  بآ  درادیم و  رب  فاکـش  اـهنآ  زا  ياهراـپ  دوشیم و 
(74 . ) تسین لفاغ  امش  لامعا  زا  دنوادخ  و  تسا ) یناسنا  فطاوع  شناد و  ملع و  همشچرس  هن  دپطیم و  ادخ  فوخ  زا  هن  امش  ياهلد 

107 ص : ریسفت ... :

هدنز لیبق  زا  دشیم  لد  ّتقر  یمرن و  بجوم  هک  هچنآ  هدهاشم  هئارا و  زا  سپ  هک  تسا  نیا  مث »  » يانعم َِکلذ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُُکبُوُلق  ْتَسَق  َُّمث 
( لیئارسا ینب   ) نانآ ياهلد  هک  دمآیم  رظن  هب  دیعب  ع ])  ) یسوم طسوت   ] اههناشن تایآ و  رگید  و  صوصخم ] ّتیفیک  نآ  اب   ] لوتقم ندرک 

. دشاب تخس 
108 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

: دناهدرک ینعم  تروص  ود  هب  ار  هلمج  نیا  ًةَوْسَق  ُّدَشَأ  َْوأ  ِةَراجِْحلاَک  َیِهَف 
هب ار  نآ  دشاب  هتشاد  تخانش  نآ  هب  تبسن  سک  ره  هک  ینعم  نیا  هب  ای  تسا ، نآ  زا  رتتخس  ای  گنس  دننامه  یتخس  رد  امش  ياهلد  - 1

. تسا رتتخس  گنس  زا  دیوگیم  ای  دنکیم  هیبشت  گنس 
. دنکیم هیبشت  نآ  زا  رتتخس  یمسج  ای  گنس  هب  ار  نآ  دسانشب  ار  امش  ياهلد  هک  یسک  - 2

هب ندوب  هدوشگ  يانعم  هب  رّجفت » . » تسا رتتخس  گنس  زا  نانآ  ياهلد  هک  تسا  هتکن  نیا  نایب  هلمج  نیا  زا  روظنم  ِةَراجِْحلا ...  َنِم  َّنِإ  َو 
يراج اهنآ  زا  یناوارف  بآ  داجیا و  یعیسو  ياهفاکش  اهگنس  زا  ياهراپ  رد  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  نیا  رب  انب  تسا ، رایـسب  عیـسو و  زرط 

. دوشیم
زا اهگنس  نآ  زا  ياهراپ  ینعی  تسا ، هدش  ققـشی » «، » نیـش  » رد ات »  » ماغدا زا  سپ  هک  ققـشتی »  » ینعی ُءاْملا  ُْهنِم  ُجُرْخَیَف  ُقَّقَّشَی  اَمل  اْهنِم  َّنِإ  َو 

. دشوجیم نآ  زا  بآ  دروخیم و  فاکش  ضرع  ای  لوط 
هک تسا  نیا  زا  هیانک  هَّللا » ۀیـشخ  . » دـتفایم ورف  ادـخ  فوخ  زا  هوک ، زارف  زا  اهگنـس  نآ  زا  ياهراپ  ِهَّللا  ِۀَیْـشَخ  ْنِم  ُطـِبْهَی  اـَمل  اـْهنِم  َّنِإ  َو 

. دوشیمن عشاخ  مرن و  هاگ  چیه  دوهی ]  ] نانآ ياهلد  یلو  دننکیم  يوریپ  ادخ  نامرف  زا  اهگنس 
تئارق اـی »  » اـب نولمعی »  » هک یناـسک  تئارق  رب  اـنب  تسین و  لـفاغ  امـش  رادرک  زا  دـنوادخ  ناـیوگغورد  يا  َنوـُلَمْعَت  اَّمَع  ٍلـِفاِغب  ُهَّللا  اَـم  َو 

. تسین لفاغ  اهنآ  رادرک  زا  دنوادخ  ناناملسم  يا  تسا  هدومرف  ایوگ  دنتسه ، هیآ  باطخ  دروم  ناناملسم  دناهدرک 

108 ص : هیآ 75 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]
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هراشا

(75  ) َنوُمَْلعَی ْمُه  َو  ُهُولَقَع  ام  ِدَْعب  ْنِم  ُهَنُوفِّرَُحی  َُّمث  ِهَّللا  َمالَک  َنوُعَمْسَی  ْمُْهنِم  ٌقیِرَف  َناک  ْدَق  َو  ْمَُکل  اُونِمُْؤی  ْنَأ  َنوُعَمْطَتَف  َأ 

108 ص : همجرت ... 

فیرحت ار  نآ  ندیمهف  زا  سپ  دندینـشیم و  ار  ادخ  نانخـس  اهنآ  زا  ياهدـع  هک  نای  اب  دـنروایب ، نامیا  امـش  نییآ )  ) هب دـیراد  راظتنا  ایآ 
(75 . ) دنتشاد عالطا  ملع و  هک  یلاح  رد  دندرکیم ،

109 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

109 ص : ریسفت ... :

ار دوهی  هک  نیا  ضحم  هب  دیراد ، راظتنا  ایآ  نامیا  اب  مدرم  يا  هک : تسا  نیا  روظنم  تسا و  ناناملسم  و  ص )  ) مرکا لوسر  هجوتم  باطخ 
شتآ رد  میهاربا  درک  هدهاشم  هک  نآ  زا  سپ  میهاربا  هداز  رهاوخ  طول  دننام  [ !؟ دنروایب نامیا  هتفریذـپ و  اهنآ  دـیدرک ، توعد  مالـسا  هب 

هب طول  هلـصافالب - سپ -  » ٌطُول َُهل  َنَمآَف  دیامرفیم : ناحبـس  يادخ  هک  نانچ  دروآ ]. نامیا  وا  هب  هک  دوب  یـسک  نیلّوا  تخوسن  نایدورمن 
نامیا مالـسا  هب  دوهی - نانیا - دروآ ، ناـمیا  میهاربا  هب  طول  هک  هنوگ  نآ  هک  دـیراد  راـظتنا  اـیآ  (. ] 26 توبکنع / « ) دـیورگ میهاربا - وا -

فیرحت ار  نآ  سپـس  دندینـشیم ، تاروت  رد  ار  ادـخ  مـالک  دوهی  ناینیـشیپ  زا  یهورگ  هک  نیا  اـب  ْمُْهنِم ...  ٌقـیِرَف  َناـک  ْدَـق  َو  دـنروآ ]!؟
. دندرک فیرحت  دوب - هدش  رکذ  تاروت  رد  هک  ار - ص )  ) ادخ لوسر  فاصوا  و  « 1  » مجر هیآ  هک  روط  نامه  دندرکیم ،

دندرک و كرد  دندیمهف و  ار  ادخ  مالک  هک  نآ  زا  دعب  ینعی  ُهُولَقَع  ام  ِدَْعب  ْنِم 
__________________________________________________

اوُداه َنیِذَّلا  َنِم  َو  ْمُُهبُوُلق  ْنِمُْؤت  َْمل  َو  ْمِهِهاْوفَِأب  اَّنَمآ  اُولاق  َنیِذَّلا  َنِم  ِْرفُْکلا  ِیف  َنوُعِراُسی  َنیِذَّلا  َْکنُزْحَی  ُلوُسَّرلا ال  اَهُّیَأ  ای  همیرک : هیآ  - 1
ُهَْوتُْؤت َْمل  ْنِإ  َو  ُهوُذُـخَف  اذـه  ُْمتِیتوُأ  ْنِإ  َنوـُلوُقَی  ِهِعِـضاوَم  ِدـَْعب  ْنِم  َِملَْکلا  َنوـُفِّرَُحی  َكُوتْأَـی  َْمل  َنیِرَخآ  ٍمْوَِـقل  َنوُعاَّمَـس  ِبِذَْـکِلل  َنوُـعاَّمَس 

(. 41 هدئام /  ... ) اوُرَذْحاَف
، دنباتـشیم رفک  هار  هب  دنرواین  نامیا  لد  هب  دـننک و  نامیا  راهظا  نابز  هب  هک  نانآ  زا  یهورگ  هک  شابم  نآ  زا  نیگمغ  ربمایپ  يا  همجرت :

وت دزن  ربک  زا  هک  یموق  نآ  هب  وت ، قح  تاملک  ياج  هب  ار  زیگنا  هنتف  نانخـس  دننک  یـسوساج  هک  ینادوهی  نآ  زا  شابم  كانهودـنا  زین  و 
رّرقم دوخ  ياج  هب  هک  نآ  زا  دعب  ار  قح  تاملک  مالـسا ) اب  دانع  ینمـشد و  يور  زا  اهنآ  ( ) ربیخ دوهی  نایعا  دننام   ) دـنناسریم دـندماین ،
هنوگ نآ  نآرق  مکح  رگا  دنیوگ  و  دـننک ) لالح  ار  مارح  مارح و  ار  لالح  سفن  ياوه  غورد و  هب  دـنهد و  رییغت  شیوخ  لیم  هب   ) تشگ

( ... دیریذپن ادبا  ار  ربمغیپ  مکح  و  . ) دینیزگ يرود  الا  دیریذپب و  دش  هدروآ  ادخ ) زا  میهاوخ  ام  هک  )
فارـشا زا  ینز  درم و  تسا : نینچ  نآ  ناتـساد  دناهداد و  حرـش  ار  نآ  تایاور  هک  تسا  ياهعقاو  نایب  تسین و  یمکح  نّمـضتم  هیآ  نیا 

مکح نیا  زا  یتاجن  هار  دنتـساوخیم  فارـشا  هدوب ، مجر  تاروت  رد  هنـصحم  درم  هنـصحم و  نز  يانز  ّدح  نوچ  دـندرک ، انز  ربیخ  دوهی 
نآ دوب  مجر  شمکح  رگا  یهتنم  دننک ، لاؤس  مالسا  ربمایپ  زا  ار  مکح  هک  دنداد  مایپ  هظیرق  ینب  نایدوهی  هب  ور  نیا  زا  دنبایب ، دوخ  يارب 

. دوش راتفر  نآ  قباطم  دننک و  لوبق  ار  نآ  دش  مالعا  يرتکبس  مکح  رگا  دنریذپن و  ار 
110 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دنتشادن نآ  تّحص  رد  يدیدرت  هنوگ  چیه 
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راک نیا  رد  دـننکیم  ادـخ  مالک  فیرحت  قیاقح و  نامتک  هب  مادـقا  اهنآ  رگا  ینعی  دـنیوگغورد  هک  دـننادیم  دوخ  نانآ  َنوُمَْلعَی و  ْمُه  َو 
. دنراد هقباس 

110 ص : ات 77 ... ] تایآ 76  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

الَف َأ  ْمُکِّبَر  َدـْنِع  ِِهب  ْمُکوُّجاَُـحِیل  ْمُْکیَلَع  ُهَّللا  َحَـتَف  اـِمب  ْمُهَنُوثِّدَُـحت  َأ  اُولاـق  ٍضَْعب  یلِإ  ْمُهُـضَْعب  ـالَخ  اذِإ  َو  اَّنَمآ  اُولاـق  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اوـَُقل  اذِإ  َو 
(77  ) َنُوِنْلُعی ام  َو  َنوُّرُِسی  ام  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنَأ  َنوُمَْلعَی  َو ال  َأ  ( 76  ) َنُولِقْعَت

110 ص : همجرت ... 

رگید یـضعب  هب  یـضعب   ) دـننکیم تولخ  مه  اب  هک  یماگنه  یلو  میاهدروآ ، نامیا  دـنیوگیم  دـننک  تاـقالم  ار  ناـنمؤم  هک  یماـگنه  و 
دینکیم وگزاب  ناناملسم  هب  درک  نایب  امش  يارب  مالسا ) ربمایپ  تافص  هرابرد   ) دنوادخ هک  ار  یبلاطم  ارچ  دنیوگیم  و  دننکیم ) ضارتعا 

(76 ( ؟ دیمهفیمن ایآ  دننک ؟ لالدتسا  نآ  هب  امش  دض  رب  ادخ  هاگشیپ  رد  زیخاتسر ) زور   ) ات
(77 ( ؟ تسا هاگآ  نانآ  نورب  نورد و  رارسا  زا  دنوادخ  دننادیمن  اهنیا  ایآ 

110 ص : ریسفت ... :

. دندشیم وربور  نانمؤم  اب  هک  یماگنه  دوهی  اُونَمآ ...  َنیِذَّلا  اوَُقل  اذِإ  َو 
. تسا هداد  ار  شندمآ  تراشب  تاروت  هک  تسا  يربمایپ  ص )  ) دّمحم دیقح و  رب  امش  هک  نیا  هب  میراد  نامیا  ام  دنتفگیم : اَّنَمآ  اُولاق 

__________________________________________________

تاروت رد  یمکح  نینچ  دوجو  رکنم  دوهی  فارـشا  و  دوـمرف ، نییعت  مجر  ار  نآ  ّدـح  تاروـت  مکح  قـفاوم  یهلا ، یحو  اـب  مرکا ، ربماـیپ 
دوب هدینشن  یبلطم  ربمایپ  هب  عجار  زگره  دوب و  تاروت  ماکحا  هب  دوهی  نیرتملاع  ناوج و  هک  ار  ایروص » نبا   » داد روتـسد  ربمایپ  اّما  دندش ،
نوچ دنیامن و  راضحا  تاروت  ّصن  اب  مکح  نیا  تقباطم  تابثا  هّیضق و  نیا  رد  يرواد  تهج  دوب ، هدرکن  كرد  ار  ترضح  نآ  رضحم  و 

دیق اب  ترضح  دش  رضاح  نوچ  دنیامن و  راضحا  تاروت  ّصن  اب  مکح  نیا  تقباطم  تابثا  هّیـضق و  نیا  رد  يرواد  اب  ترـضح  دش  رـضاح 
دوهی یلو  تسا  مجر  دروم  نیا  رد  تاروت  مکح  هک  تشاد  راهظا  وا  دـنک ، نایب  هعقاو  نیا  رد  ار  تاروت  مکح  اـت  تساوخ  وا  زا  دـنگوس 

نت ود  نآ  مجر  نامرف  ترـضح  نآ  دش و  رهاظ  ربمایپ  تازاجعا  زا  یکی  بیترت  نیدب  دناهدرک . فیرحت  هداد و  رییغت  ار  نآ  دوخ  لیم  هب 
جرد ترجه  مراـهچ  لاـس  عیاـقو  فـیدر  رد  ار  هعقاو  نیا  خـیرات  و  دـش ، ءارجا  دجـسم  یکیدزن  رد  مکح  نیا  درک و  رداـص  ار  يدوـهی 

م. دناهدرک -.
111 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

دندرکیم تاـقالم  ار  رگیدـکی  دوـبن ، اـج  نآ  رد  یـسک  ناـشدوخ  زج  هـک  یتوـلخ  ناـکم  رد  هاـگ  ره  ٍضَْعب و  یلِإ  ْمُهُـضَْعب  ـالَخ  اذِإ  َو 
، هدومرف نایب  ص )  ) دّمحم فاصوا  هب  عجار  تاروت  رد  ادـخ  هچنآ  زا  نانمؤم )  ) اهنآ اب  ارچ  ْمُْکیَلَع . ُهَّللا  َحَـتَف  اِمب  ْمُهَنُوثِّدَُـحت  َأ  دـنتفگیم :

؟ دییوگیم نخس 
نانچ هَّللا » باتک  یف   » ینعی هَّللا » دنع  . » دننک جاجتحا  هدرک  لزان  شباتک  رد  ناتراگدرورپ  هچنآ  هب  امـش  هیلع  ات  ْمُکِّبَر  َْدنِع  ِِهب  ْمُکوُّجاَُحِیل 
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تـسا نیا  ِِهب »...  ْمُکوُّجاَُحِیل   » هلمج زا  روظنم  ای  تسا . هدش  لالح  ادخ  باتک  رد  ینعی  تسا  لالح  ادـخ  دزن  زیچ  نالف  دوشیم  هتفگ  هک 
دنشاب هتـشاد  امـش  هیلع  یلیلد  ادخ  دزن  ربمایپ  هب  ناشندروآ  نامیا  رد  اهنآ  ات  دییوگیم  نخـس  نانمؤم  اب  مالـسا  ربمایپ  تافـص  زا  ارچ  هک 

. دیهدیم ربخ  تاروت  زا  ار  ربمایپ  توبن  تحص  لمع  نیا  اب  امش  نوچ 
؟ تسامش دض  رب  یلیلد  هدمآ  تاروت  رد  هک  ص )  ) دّمحم فاصوا  ندرک  وگزاب  هک  دینکیمن  كرد  ارچ  َنُولِقْعَت  الَف  َأ 

ربمایپ هب  تبـسن  نانآ  بیذـکت  رفک و  زا  دـنوادخ  هک  نونلعی  ام  نورـسی و  ام  ملعی  هَّللا  نا  دـننادیمن  يدوهی  هورگ  نآ  ایآ  َنوُمَْلعَی  َو ال  َأ 
!؟ تسا هاگآ  نانمؤم ] اب  تاقالم  تقو  رد   ] اهنآ ندرک  نامیا  راهظا  زا  و  رگیدکی ] تاقالم  عقوم  رد  ( ] (ص

111 ص : هیآ 78 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(78  ) َنوُّنُظَی َّالِإ  ْمُه  ْنِإ  َو  َِّینامَأ  َّالِإ  َباتِْکلا  َنوُمَْلعَی  َنوُّیِّمُأ ال  ْمُْهنِم  َو 

111 ص : همجرت ... 

! دناهتـسب لد  ناشیاهرادـنپ  هب  اهنت  و  دـننادیمن ، اهوزرآ  تالایخ و  تشم  کی  زج  ار  ادـخ  باتک  هک  دنتـسه  یناماوع  اهنآ  زا  ياهراـپ  و 
(78)

111 ص : ریسفت ... :

ماکحا و نوماریپ  دـننک و  هعلاطم  ار  تاروت  ات  دـننادیمن  بوخ  ار  نتـشون  ندـناوخ و ]  ] هک دـندوهی  دارفا  زا  هتـسد  نآ  نویما »  » زا روظنم 
. دنیامن قیقحت  نآ  تارّرقم 

نامگ هک  نانچ  دـندوب ، لئاق  دوخ  يارب  هک  یموهوم  تازاـیتما  اهرادـنپ و  زج  دـننادیمن ، ار  تاروت  ناـنآ  َِّیناـمَأ  اَّلِإ  َباـتِْکلا  َنوُمَْلعَی  ـال 
وفع  ار  اهنآ  دنوادخ  دندرکیم 

112 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. درک دنهاوخ  تعافش  ار  اهنآ  دنتسه  ناشدادجا  ابآ و  زا  هک  ناربمایپ  درک و  دهاوخن  هذخاؤم  ناشیاهشزغل  اهاطخ و  ربارب  رد  هدرک و 

دنتشاذگیم و ماوع  رایتخا  رد  دوهی  نادنمـشناد  هک  تسا  ياهدش  فیرحت  تایآ  نوگانوگ و  ياهغورد  ّیناما »  » زا دوصقم  هدش : هتفگ  و 
هتینمت وا  هتیور  ءیـش  اذـه  دـندرکیم : لاؤس  نارگید  دروآیم  نابز  رب  ینخـس  اهنآ  زا  یـسک  رگا  و  دـندرکیم ، دـیلقت  هناروکروک  اهنآ 

؟ ینکیم لقن  نارگید  زا  ای  ییوگیم  دوخ  شیپ  زا  ار  نخس  نیا  ایآ  ینعی 
: دراد هراشا  انعم  نیمه  هب  رعاش  لوق  دندرکیم و  تئارق  ار  ادخ  باتک  اهنت  اهنآ  هک  تسا  نیا  یناما » الا   » زا روظنم  هدش  هتفگ  و 

« 1  » لسر یلع  روبّزلا  دواد  یّنمت  ۀلیل  لّوا  هَّللا  باتک  یّنمت 
نامگ یپ  زا  هک  نآ  زج  دـندوبن  وا  هب  ملاع  و   » ِّنَّظلا َعابِّتا  اَّلِإ  ٍْملِع  ْنِم  ِِهب  ْمَُهل  ام  هیآ : رد  يانثتـسا  دـننام  تسا  عطقنم  يانثتـسا  یناـما » ـالا  »

هک نیا  اب  دنـشابیم  دـیدرت  کش و  لاح  رد  ینعی  دـنلایخ ، رادـنپ و  دـنب  ياپ  اهنت  اـهنآ  َنوُّنُظَی  اَّلِإ  ْمُه  ْنِإ  َو  ( 156 ءاسن / « ) دـنتفریم دوخ 
. دنوش هاگآ  قح  زا  دنناوتیم 

112 ص : هیآ 79 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]
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هراشا

اَّمِم ْمَُهل  ٌْلیَو  َو  ْمِهیِدـْیَأ  ْتَبَتَک  اَّمِم  ْمَُهل  ٌْلیَوَف  ًـالِیلَق  ًاـنَمَث  ِِهب  اوُرَتْشَِیل  ِهَّللا  ِدـْنِع  ْنِم  اذـه  َنُولوُقَی  َُّمث  ْمِهیِدـْیَِأب  َباـتِْکلا  َنُوُبتْکَی  َنیِذَِّلل  ٌلـْیَوَف 
(79  ) َنُوبِسْکَی

112 ص : همجرت ... 

زا اهنآ  رب  ياو  دنشورفب ، ار  نآ  یمک  ياهب  هب  ات  تسادخ ، فرط  زا  دنیوگیم : سپس  دنـسیونیم . دوخ  تسد  اب  یبلاطم  هک  اهنآ  رب  ياو 
(79 . ) دنروآیم تسد  هب  هار  نیا  زا  هچنآ  زا  اهنآ  رب  ياو  و  دنتشون ، دوخ  تسد  اب  هچنآ 

112 ص : ریسفت ... :

فیرحت باتک  هک  یناسک  رب  ياو  سپ  ْمِهیِْدیَِأب  َباتِْکلا  َنُوُبتْکَی  َنیِذَِّلل  ٌْلیَوَف 
__________________________________________________

. درکیم توالت  ینأت  شمارآ و  اب  اروبز  ع )  ) دواد هک  هنوگ  نامه  درکیم ، توالت  لیترت  هب  ار  نآرق  بش  زاغآ  رد  نامثع )  ) وا ینعی  - 1
. ]...[ م تسا -. هدورس  فینع » نب  نامثع   » گوس رد  تباث » نب  ناسح   » ار رعش  نیا 

113 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
مـشچ اب  ار  نآ   » ینعی هنذاب  هعمـس  هنیعب و  هآر  دوشیم : هتفگ  هک  نانچ  تسا ، دیکأت  يارب  مهیدـیاب » . » دنـسیونیم دوخ  تسد  اب  ار  هدـش 

. تسا دیکأت  دراوم  همه  رد  دوصقم  و  دینش » دوخ  شوگ  اب  دید و  دوخ 
هجنکـش باذـع و  هفیرـش  هیآ  رد  نآ  زا  دوصقم  و  دربیم ، راـک  هب  ار  نآ  دوش  یتبیـصم  هودـنا و  راـچد  سک  ره  هک  تسیا  هملک  لـیو » »

. تسا
. دـنریگب ار  یلاوما  دوهی  ماوع  زا  تسیاشان  راک  نیا  ربارب  رد  هک  تسا  نیا  روظنم  دنـشورفب ، كدـنا  ياهب  هب  ار  وا  ات  اًلِیلَق  ًاـنَمَث  ِِهب  اوُرَتْشَِیل 

هدرمش زیچان  كدنا و  ار  ایند  عاتم  دنوادخ  تسا و  يویند  ياهعاتم  وزج  هک  هدومرف  فیصوت  زیچان »  » رظن نیا  زا  ار  نمث »  » ناحبس يادخ 
. ٌلِیلَق اْینُّدلا  ُعاتَم  ُْلق  دیامرفیم : و 

. دنتفرگیم ماوع  زا  دوهی  ناگرزب  هک  دوب  ییاجبان  ياههوشر  مارح و  لاوما  روظنم  َنُوبِسْکَی  اَّمِم 

113 ص : هیآ 80 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(80  ) َنوُمَْلعَت ام ال  ِهَّللا  یَلَع  َنُولوُقَت  ْمَأ  ُهَدْهَع  ُهَّللا  َِفلُْخی  ْنَلَف  ًادْهَع  ِهَّللا  َْدنِع  ُْمتْذَخَّتَأ  ُْلق  ًةَدوُدْعَم  ًاماَّیَأ  َّالِإ  ُراَّنلا  اَنَّسَمَت  َْنل  اُولاق  َو 

113 ص : همجرت ... 

شنامیپ زا  زگره  دنوادخ  نوچ  دیاهتفرگ ؟ ادخ  دزن  ینامیپ  ایآ  وگب  دیـسر ، دـهاوخن  ام  هب  يزور  دـنچ  زج  خزود  شتآ  زگره  دـنتفگ  و 
(80 . ) دیرادن ملع  نآ  هب  هک  دیهدیم  تبسن  ادخ  هب  يزیچ  هک  نیا  ای  دزرویمن ، فلخت 
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113 ص : ریسفت ... :

هداـتق همرکع و  . ] دیـسر دـهاوخن  اـم  هب  يزور  دـنچ  زج  خزود ، شتآ  زگره  دـنتفگیم : هـک  دوـب  نـیا  دوـهی  یلاـخوت  ياـهاّعّدا  زا  یکی 
. دوب زور  لهچ  هلاسوگ  شتسرپ  نامز  اریز  تسا ، زور  لهچ  نانآ  باذع  تدم  دنیوگیم ]

: هک دندوب  دقتعم  هنیدم  دوهی  هک  هدش  لقن  دهاجم  زا 
114 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  کی  لاس  رازه  ره  يازا  رد  نانآ  تسا و  لاس  رازه  تفه  اعومجم  ایند  رمع 

. دش دنهاوخ  باذع  زور 
: تسا نینچ  نآ  ریدقت  تسا و  فوذحم  طرش  باوج  ُهَدْهَع  ُهَّللا  َِفلُْخی  ْنَلَف 

. درک دهاوخن  فّلخت  شنامیپ  زا  زگره  دنوادخ  دیاهتسب  ادخ  دزن  ینامیپ  رگا  ینعی  هدهع  هَّللا  فلخی  نلف  ادهع  هدنع  متذختا  نا 
: تسا لامتحا  ود  ما »  » هملک رد 

تسین شیب  ود  نآ  زا  یکی  اعطق  اریز  دراد ؟ دوجو  رما  ود  نیا  زا  کی  مادک  ینعی  دشاب  ریرقت  يارب  ماهفتسا و  هزمه  ربارب  هک  نیا  تسخن 
؟ دیاهتسب نامیپ  ادخ  دزن  ایآ  ]

«1 . » دشاب لب »  » يانعم هب  و  هعطقنم »  » هک نیا  مّود  دیهدیم ] تبسن  ادخ  هب  دینادیمن  ار  هچنآ  سپ  هن  رگا 

114 ص : ات 82 ... ] تایآ 81  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َِکئلوُأ ِتاـِحلاَّصلا  اوـُلِمَع  َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  َو  ( 81  ) َنوُدـِلاخ اـهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْـصَأ  َکـِئلوُأَف  ُُهتَئیِطَخ  ِِهب  ْتَطاـحَأ  َو  ًۀَئِّیَـس  َبَسَک  ْنَم  یَلب 
(82  ) َنوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  ِۀَّنَْجلا  ُباحْصَأ 

114 ص : همجرت ... 

(81 . ) دوب دنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  دنشتآ و  لها  اهنآ  دناشوپب ، ار  ناشدوجو  رسارس  هانگ  راثآ  دننک و  هانگ  لیصحت  هک  یناسک  يرآ 
دناهدروآ نامیا  هک  اهنآ  و 

__________________________________________________

: تسا مسق  ود  رب  ما » - » 1
: دننام دـیآیم  هیلع  فوطعم  فوطعم و  نیب  مکح  هیوست  يارب  دوشیم و  عقاو  ماهفتـسا  هزمه  ای  هیوست  هزمه  زا  دـعب  هک  هلـصّتم » - » فلا

هتفگ ور  نیا  زا  دوریمن ، راک  هب  بلط »  » رد مسق  نیا  و  ۀسردملا » یف  ما  یخا  رادـلا  یف  : » دـننام ْمُهْرِذـُْنت » َْمل  ْمَأ  ْمُهَتْرَذـْنَأ  َأ  ْمِْهیَلَع  ٌءاوَس  »
دنتـسین رگیدکی  زا  زاینیب  نآ  دـعب  لبق و  هلمج  نوچ  و  درک . هدافتـسا  وا »  » زا روظنم  نیا  يارب  دـیاب  و  ارمع » ما  ادـیز  برـضا  : » دوشیمن

. دوشیم هدیمان  هلصّتم » »
َو ُتاُملُّظلا  يِوَتْسَت  ْلَه  ْمَأ  ُریِـصَْبلا  َو  یمْعَْألا  يِوَتْـسَی  ْلَه  : » دننام دشاب  هزمه  زج  هب  ماهفتـسا  تادا  هب  قوبـسم  هک  تسا  نآ  هعطقنم » - » ب

ْمَُهل َأ  : » دننام دشاب ، ریرقت »  » ای یفن »  » يارب هکلب  دشاب ، هدشن  لامعتسا  تسا  ماهفتـسا  هک  دوخ  یقیقح  يانعم  رد  هزمه  هک  نیا  رگم  ُروُّنلا »
زیچ هب  ندرک  يور  يزیچ و  زا  ضارعا  يارب  مسق  نیا  اُوباـتْرا . » ِمَأ  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َأ   » و اـِهب » َنوُشِْطبَی  ٍدـْیَأ  ْمَُهل  ْمَأ  اـِهب  َنوُـشْمَی  ٌلُـجْرَأ 

م. دوشیم -. هدیمان  هعطقنم »  » درادن یطابترا  رگیدکی  هب  نآ  دعب  لبق و  دوشیم و  عقاو  لقتسم  الماک  هلمج  ود  نیب  نوچ  دیآیم و  رگید 
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115 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(82 . ) دنام دنهاوخ  نآ  رد  هشیمه  دنتشهب و  لها  دناهداد ، ماجنا  حلاص  لامعا  و 

115 ص : ریسفت ... :

ینعی تخوس ) میهاوـخن  شتآ  رد  زگره  اـم  ، ) راـنلا انـسمت  نل  تفگیم : درکیم و  یفن  ار  نآ  دوـهی  هک  تسا  يزیچ  تاـبثا  يارب  یلب » »
لها اهنآ  ینعی  َنوُدـِلاخ  اهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْـصَأ  َکـِئلوُأَف  دـیامرفیم : ادـخ  هک  نیا  لـیلد  هب  تخوس  دـهاوخ  هشیمه  يارب  ار  امـش  شتآ 

. درب دنهاوخ  رس  هب  شتآ  رد  هشیمه  يارب  دنتسه و  خزود 
:]؟ تسیچ هئیس »  » زا روظنم  ]

دوجو هنیمز  نیا  رد  مه  يرگید  لاوقا   ] تسا دـنوادخ  هب  كرـش  هئیـس »  » زا روظنم  دـناهتفگ : رگید  یخرب  هداتق و  دـهاجم و  ساـبع و  نبا 
شتآ رد  دولخ  بجوم  يرگید  هانگ  دـنوادخ  هب  كرـش  زج  هّیماـما  بهذـم  رب  اـنب  اریز  دـسریم  رظن  هب  رتحیحـص  لوق  نیمه  یلو ] دراد 

. دش دهاوخن 
: تسا لامتحا  هس  هلمج  نیا  ینعم  رد  ُُهتَئیِطَخ  ِِهب  ْتَطاحَأ  َو 

نارفاک وس  ره  زا  مّنهج  ینعی   » َنیِِرفاْکلِاب ٌۀَطیِحَُمل  َمَّنَهَج  َّنِإ  َو  هفیرش : هیآ  دننام  تفرگ  ارف  ار  وا  فرط  ره  زا  دب  رادرک  هانگ و  هک  نیا  - 1
« دـیوش كـاله  ادـخ  رهق  هب  رگم   » ْمُِکب َطاـُحی  ْنَأ  اَّلِإ  هیآ  دـننام  درک  كـاله  ار  وا  دـب  رادرک  هـک  نـیا  - 2 ( 49 هبوــت / « ) دریگیم ارف  ار 

تکاله يانعم  هب  هطاحا »  » هیآ ود  ره  رد  هک  (. 42 فهک /  ) دوش دوبان  شاهویم  رمث و  هک  نآ  ای  و   » ِهِرَمَِثب َطـیِحُأ  َو  هیآ : و  (، 66 فسوی / )
. تسا هدرک  هطاحا  ار  اهنآ  يدوبان  تسا و  دودسم  اهنآ  تاجن  هار  هک  تسا  نیا  روظنم  تسا و 

« 1 . » تسا هانگ  رب  رارصا  يراشفاپ و  دوصقم  - 3
__________________________________________________

: دراد دوجو  زین  يرگید  لاوقا  - 1
. تسا هریبک  هانگ  روظنم  دیوگیم : يرصب  نسح  - 1

ص ج 1 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  همجرت   ) تسا دنوادخ  هب  كرش  هئیطخ »  » زا روظنم  هک  هدش  لقن  هیلاعلا  یبا  كاحض و  سابع و  نبا  زا  - 2
م. (.- 236

116 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هیآ رد  هک  نانچ  دنتـشهب  رد  هراومه  نانآ  هک  نانمؤم  يارب  دنوادخ  فرط  زا  تسا  یتراشب  هیآ  نیا  ِتاِحلاَّصلا ...  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو 

. تسا هداد  یگشیمه  رفیک  باذع و  هدع  دنراد و  هانگ  رب  رارصا  هک  یناسک  نارکنم و  هب  شیپ 

116 ص : هیآ 83 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

اوُمِیقَأ َو  ًانْـسُح  ِساَّنِلل  اُولُوق  َو  ِنیِکاسَْملا  َو  یماتَْیلا  َو  یبْرُْقلا  ِيذ  َو  ًاناسْحِإ  ِْنیَِدلاْولِاب  َو  َهَّللا  َّالِإ  َنوُدـُبْعَت  َلِیئارْـسِإ ال  ِیَنب  َقاثیِم  انْذَـخَأ  ْذِإ  َو 
(83  ) َنوُضِْرعُم ُْمْتنَأ  َو  ْمُْکنِم  ًالِیلَق  َّالِإ  ُْمْتیَّلََوت  َُّمث  َةاکَّزلا  اُوتآ  َو  َةالَّصلا 

116 ص : همجرت ... 
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ناکیدزن ردام و  ردپ و  هب  تبسن  دینکن و  شتسرپ  ار  هناگی  دنوادخ  زج  هک  میتفرگ  نامیپ  لیئارـسا  ینب  زا  هک  ار  ینامز  دیروآ ) دای  هب   ) و
همه دیدوب ) هتسب  نامیپ  هک  نیا  اب   ) سپـس دیهدب ، تاکز  دیراد و  اپ  رب  ار  زامن  دییوگب ، کین  مدرم  هب  و  دینک ، یکین  نایاونیب  نامیتی و  و 

(83 . ) دیدش نادرگ  يور  دوخ ) نامیپ  هب  يافو  زا  و   ) دیدرک یچیپرس  یمک  هدع  زج  امش 

116 ص : ریسفت ... :

: تسا لامتحا  دنچ  هلمج  نیا  رد  َهَّللا و  اَّلِإ  َنوُُدبْعَت  ال 
يوریم ینعی  اذک  هل  لوقت  نالف  یلا  بهذت  دوشیم : هتفگ  هک  نانچ  ار ، ادخ  رگم  دـیتسرپن  ینعی  یهن ، ظفل  هب  تسا  رابخا  هلمج  نیا  - 1

رما و زا  دـشاب  یهن  اـی  رما و  اـنعم  رد  هک  ياهیربـخ  هلمج  اریز  ینـالف » دزن  ورب   » هک تسا  نیا  روظنم  ییوگیم و  نینچ  وا  هب  ینـالف و  دزن 
هَّللا دبع  تئارق  و  دوشیم . رابخا  نآ  زا  هدش و  لاثتما  تعرـسب  دنوادخ  رما  ایوگ  هک  دوشیم  دومناو  نینچ  اریز  تسا ، رتغیلب  حیرـص  یهن 

، هدش رکذ  اولوق »  » هملک هیآ  همادا  رد  هک  نیا  لیلد  هب  و  تسا . لامتحا  نیمه  دیؤم  دناهدناوخ  اودبعت » ال   » هک بعک  نب  یبا  دوعـسم و  نب 
. دشاب ریدقت  رد  لوق  دیاب  زین  هلمج  نیا  رد 

لیئارـسا ینب  ام  هک  ار  یماگنه  دیروایب  دای  هب  هدش : هتفگ  ییوگ  تسا ، دنگوس  مکح  رد  نامیپ  ذـخا  اریز  دـشاب . مسق  باوج  هک  نیا  - 2
ءزج  هک  میداد  دنگوس  ار 

117 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دیتسرپن ار  اتکی  يادخ 

« نودبعت ال  «، » نا  » فذح زا  سپ  و  ار ، دنوادخ  رگم  دیتسرپن  هک  نیا  هب  میتفرگ  نامیپ  ینعی  دـشاب ، هدوب  ریدـقت  رد  نا »  » هملک هک  نیا  - 3
: رعاش لوق  دننام  تسا ، هدش  عوفرم 

« 1  » يدّلخم تنا  له  تاّذّللا  دهشا  نا  یغولا و  رضحا  يرجازلا  اذه  ّيأ  الا 
نیدلاولاب اونسحا  ای  اناسحا ، نیدلاولاب  نونسحت  و  تسا : هدوب  نینچ  شریدقت  هلمج  نیا  دینک . یکین  ردام  ردپ و  هب  ًاناسْحِإ و  ِْنیَِدلاْولِاب  َو 

. اناسحا
دنوـیپ دـینک و  مـحر  هلــص  ینعی  ناـیاونیب ، ردــپیب و  ناـکدوک  نادــنواشیوخ و  ناگتــسب و  هـب  ِنیِکاـسَْملا و  َو  یماـتَْیلا  َو  یبْرُْقلا  ِيذ  َو 

رد دنوادخ  هک  ار  ناتسدیهت  هبجاو  قوقح  دییامن و  راتفر  ینابرهم  تفأر و  اب  ردپیب  ناکدوک  هب  تبسن  دیزاس و  مکحم  ار  يدنواشیوخ 
. دیزادرپب اهنآ  هب  هدرک  رّرقم  ناتلاوما 

. تسا یکین  دوخ  ایوگ  یکین  تدش  زا  نخس  نیا  و  دییوگب ، کین  نخس  ینعی  دییوگب ) کین  مدرم  هب  و   ) ًانْسُح ِساَّنِلل  اُولُوق  َو 
زا روظنم  دومرف : هک  هدش  لقن  ع )  ) رقاب ماما  زا  دشاب . ردصم  هک  نیا  رب  انب  هدش  تئارق  زین  يرشب »  » دننام انسح »  » و انـسح » «، » انـسح  » هملک

ازـسان هک  ار  یـسک  درادیم  ضوغبم  دنوادخ  اریز  ، ] دنیوگب امـش  هب  دـیراد  تسود  هک  دـییوگب  مدرم  هب  ار  يزیچ  هک  تسا  نیا  انـسح » »
هزیتس تجاجل و  لاؤس ، رد  و  درادن ، كاب  نآ  ندینـش  نتفگ و  ازـسان  زا  دـنزیم و  نعط  ناملـسم  مدرم  رب  دـنکیم و  نیرفن  دـیوگیم و 

« . 2 [ » دشاب اسراپ  تّفع و  اب  رابدرب و  هک  ار  یسک  درادیم  تسود  و  دنکیم ،
__________________________________________________

دیاش ینکیم  نامگ  هک  وت   ) نمـشد رب  هبلغ  يزوریپ و  تّذل  كرد  هدـهاشم و  گنج و  نادـیم  رد  روضح  زا  نم  هدـنرادزاب  يا  ناه ، - 1
زگره هک  يزاس  ایند  رد  دـّلخم  ارم  یـشابیم  رداق  ایآ  منک ) يراددوخ  نآ  رد  تکرـش  زا  وت  لیم  هب  اـنب  رگا  موش ، هتـشک  گـنج  رد  نم 

؟ مریمن
: زا دنترابع  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  لاوقا  تسیچ  انسح »  » وا روظنم  هک  نیا  رد  - 2
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. دشابیم تسا  دنوادخ  يدونشخ  دروم  هک  شوخ  قالخا  کین و  راتفگ  نسح » لوق   » زا روظنم  دیوگیم : سابع  نبا  - 1
118 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هب هتـشاد  رّرقم  دنوادخ  هک  يوحن  نامه  هب  ار  ةاکز  دیهد و  ماجنا  مزال  بادآ  تاروتـسد و  اب  ار  زامن  ینعی  َةاکَّزلا  اُوتآ  َو  َةالَّصلا  اوُمِیقَأ  َو 
. دیزادرپب شنابحاص 

. دندیورگ مالسا  هب  هک  امش  زا  یکدنا  دادعت  زج  دیدرک ، اهر  میتفرگ  امش  زا  هک  ار  ینامیپ  ینعی  تسا ، تافتلا  قیرط  هب  نیا  ُْمْتیَّلََوت  َُّمث 
. دینادرگیم يور  دوخ  نامیپ  دهع و  زا  هتسویپ  هک  تسا  نیا  امش  هنیرید  تداع  ینعی  َنوُضِْرعُم  ُْمْتنَأ  َو 

118 ص : هیآ 84 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(84  ) َنوُدَهْشَت ُْمْتنَأ  َو  ُْمتْرَْرقَأ  َُّمث  ْمُکِرایِد  ْنِم  ْمُکَسُْفنَأ  َنوُجِرُْخت  َو ال  ْمُکَءامِد  َنوُکِفْسَت  ْمُکَقاثیِم ال  انْذَخَأ  ْذِإ  َو 

118 ص : همجرت ... 

رب و   ) دیدرک رارقا  امش  دینکن و  نوریب  دوخ  نیمزرـس  زا  ار  رگیدکی  و  دیزیرن ، رگیدکی  نوخ  هک  میتفرگ  نامیپ  امـش  زا  هک  ار  یماگنه  و 
(84 . ) دیدوب هاوگ  نامیپ ) نیا 

118 ص : ریسفت ... :

داژن اریز  هدش ، یّقلت  صخـش  دوخ  هلزنم  هب  يرگید  هیآ ، نیا  رد  دینکن ، راتفر  نینچ  رگیدکی  اب  ینعی  َنوُجِرُْخت  َو ال  ْمُکَءامِد  َنوُکِفْـسَت  ال 
. تسا یکی  ود  ره  نییآ  ای 

عقاو صاصق  دروم  اریز  تسا ، هتـشک  ار  دوخ  ییوگ  دـناسرب ، لـتق  هب  ار  يدرف  یـسک  هاـگ  ره  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  دـناهتفگ : یخرب 
. دش دهاوخ 

. دینک مزلم  نادب  ار  شیوخ  هک  دیتفریذپ  دیدرک و  رارقا  میتفرگ  امش  زا  هک  ینامیپ  دهع و  هب  سپس  َنوُدَهْشَت  ُْمْتنَأ  َو  ُْمتْرَْرقَأ  َُّمث 
نونکا دوهی  تعامج  يا  امش  هک  تسا  نیا  هلمج  نیا  زا  روظنم  هدش : هتفگ  و 

__________________________________________________

. تسا کین  راتفگ  هلمج  نیا  زا  روظنم  دیوگیم : سنا  نب  عیبر  - 2
م. تسا -. رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  روظنم : دیوگیم : يروث  نایفس  - 3

119 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دنتفریذپ الماک  اهنآ  میتفرگ و  نامیپ  دهع و  امش  ناینیشیپ  زا  ام  هک  دیهاوگ 

119 ص : هیآ 85 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َوُه َو  ْمُهوُداُفت  يراسُأ  ْمُکُوتْأَی  ْنِإ  َو  ِناوْدُْعلا  َو  ِْمثِْإلِاب  ْمِْهیَلَع  َنوُرَهاظَت  ْمِهِرایِد  ْنِم  ْمُْکنِم  ًاقیِرَف  َنوُجِرُْخت  َو  ْمُکَسُْفنَأ  َنُوُلتْقَت  ِءالُؤه  ُْمْتنَأ  َُّمث 
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َمْوَی َو  اْینُّدـلا  ِةاـیَْحلا  ِیف  ٌيْزِخ  ـَّالِإ  ْمُْکنِم  َکـِلذ  ُلَـعْفَی  ْنَم  ُءازَج  اـمَف  ٍضْعَِبب  َنوُرُفْکَت  َو  ِباـتِْکلا  ِضْعَِبب  َنُونِمُْؤتَف  َأ  ْمُهُجارْخِإ  ْمُْکیَلَع  ٌمَّرَُحم 
(85  ) َنُولَمْعَت اَّمَع  ٍِلفاِغب  ُهَّللا  اَم  َو  ِباذَْعلا  ِّدَشَأ  یلِإ  َنوُّدَُری  ِۀَمایِْقلا 

119 ص : همجرت ... 

هب زواجت  هانگ و  نیا  رد  دینکیم و  نوریب  ناشنیمزرـس  زا  ار  ناتدوخ  زا  یعمج  و  دیناسریم ، لتق  هب  ار  رگیدـکی  هک  دـیتسه  امـش  نیا  اّما 
دنیآ امش  دزن  ناریسا  تروص  هب  اهنآ  زا  یـضعب  رگا  یلو  دیاهتـسب ) ادخ  اب  هک  تسا  ینامیپ  ضقن  همه  اهنیا  و   ) دینکیم کمک  رگیدکی 

ینامـسآ باتک  تاروتـسد  زا  یـضعب  هب  ایآ  دوب ، مارح  امـش  رب  اهنآ  نتخاس  نوریب  هک  یلاح  رد  دیزاسیم ! دازآ  ار  اهنآ  دیهدیم و  هیدف 
زج دـهد ، ماجنا  ار  ادـخ ) نیناوق  ماکحا و  ناـیم  رد  ضیعبت   ) لـمع نیا  هک  یـسک  يارب  دـیوشیم !؟ رفاـک  یـضعب  هب  دـیروآیم و  ناـمیا 

لفاغ امـش  لامعا  زا  دـنوادخ  و  دوب ، دـهاوخن  يرگید  زیچ  زیخاتـسر ، زور  رد  اهباذـع  نیرتدـیدش  هب  تشگزاب  ناـهج و  نیا  رد  ییاوسر 
(85 . ) تسین

119 ص : ریسفت ... :

نوچ یلامعا  دیـسریم  رظن  هب  دـیعب  دوب  هدـش  هتفرگ  نانآ  زا  هک  ینامیپ  هب  دوهی  رارقا  زا  سپ  هک  تسا  نیا  هیآ  روظنم  ِءـالُؤه ...  ُْمْتنَأ  َُّمث 
نانآ تفریمن  راظتنا  هک  ینعم  نیا  هب  دوش ، هداد  تبسن  نانآ  هب  مه  اب  ینمشد  ناشنیمزرس و  زا  رگیدکی  ندنار  نوریب  يزیرنوخ و  لتق و 

زا ریغ  نایدوهی  امـش  هک  تسا  نیا  هیآ  رهاظ  دـنداد و  زین  یهاوگ  نامیپ  نآ  هب  رارقا ، رب  هوـالع  ناـنآ  اریز  دـنوش ، یلاـمعا  نینچ  بکترم 
یناسک 

120 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ینوگرگد هک  تسا  نیا  باب  زا  دنشاب  ناگدننک  رارقا  زا  ریغ  ناهاوگ  هک  ینعم  نیا  و  دننکیم ، فارتعا  دوخ  زا  نامیپ  ذخا  هب  هک  دیتسه 

نآ ریغ  اب  متـشگزاب  ینعی  هب  تجرخ  يذلا  هجولا  ریغب  تعجر  دوشیم : هتفگ  هک  نانچ  تسا . هدش  یّقلت  تاذ  ینوگرگد  هلزنم  هب  تفص 
. مدش جراخ  هک  یتلاح 

. تسا نیّذلا »  » يانعم هب  لوصوم و  ءالؤه » : » هدش هتفگ  تسا و  ءالؤه » متنا  مث   » هلمج نییبت  نولتقت » »
نواعت و ینعی ، نورهاظت » . » تسا هدـش  تئارق  زین  ماغدا  هب  نورهاظت »  » تسا و هدـش  فذـح  ات »  » هدوب و نورهاظتت »  » لصا رد  نورهاـظت » »

. دننکیم يراکمه 
نتـشک زا  هک  نیا  اـب  امـش  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  تئارق  نیا  قبط  رب  تسا و  هدـش  تئارق  زین  مهودـفت » يرـسا  «، » يراـسا مکوتاـی  نا  «و 

ندنامیقاب ندادن و ] هیدف   ] هک روط  نامه  دینکیم و  دازآ  هیدف  اب  ار  وا  دیبایب  دوخ  نمشد  تسد  رد  ار  يریسا  رگا  دیرادن - كاب  ناتدوخ 
دوخ هب  هنوگچ  تروص  نیا  رد  سپ  تسا  مارح  امش  رب  ناشیاههناخ  زا  اهنآ  ندرک  نوریب  زین  نتشک و  تسا ، مارح  نمشد  تسد  رد  ریسا 

هک یلاح  رد  [ !؟ دیزاس اهر  نمـشد  تسد  زا  ار  اهنآ  نداد ، هیدف  اب  هک  دـیهدیمن  هزاجا  دوخ  هب  یلو  دیـشکب  ار  اهنآ  هک  دـیهدیم  هزاجا 
. تسا هبناج  ود  ریسا  هلدابم  نداد و  هیدف  اریز  تسا ، هدش  تئارق  زین  مهودافت » .[ » دراد مکح  کی  تسا و  مارح  ود  ره 

دشاب و ماهبا  ریمـض  وه »  » تسا زیاج  و  تسا ، نآ  ربخ  مهجارخإ » مکیلع  مرحم  ، » ادـتبم نأش و  ریمـض  وه »  » ْمُهُجارْخِإ ْمُْکیَلَع  ٌمَّرَُحم  َوُه  َو 
. دیامن ریسفت  ار  نآ  مهجارخا » »

رگید یـشخب  هب  دـیوشیم  رفاک  نداد و  هیدـف  ینعی  باتک  زا  یـشخب  هب  دـیروآیم  نامیا  ایآ  ٍضْعَِبب  َنوُرُفْکَت  َو  ِباتِْکلا  ِضْعَِبب  َنُونِمُْؤتَف  َأ 
؟ ناتیاههناخ زا  رگیدکی  ندرک  نوریب  يزیرنوخ و  ینعی 
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؟ تسیچ هیآ  روظنم 
ریضنلا  ینب  هظیرق و  ینب  دوهی  دروم  رد  هفیرش  هیآ  دناهتفگ : نارسفم  زا  یخرب 

121 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
خر هلیبق  ود  نآ  نایم  هک  ییاهگنج  رد  دندوب و  هدـش  دـّحتم  نامیپ و  مه  جرزخ »  » اب ریـضنلا  ینب  و  سوا »  » اب هظیرق  ینب  تسا ، هدـش  لزان 

ار ناشیاههناخ  دشیم  بلاغ  رگید  هورگ  رب  هورگ  کی  هک  یماگنه  دشیم و  گنج  دراو  دوخ  نامیپ  مه  عفن  هب  اهنیا  زا  کی  ره  دادیم ،
روتـسد نانآ  سپ   ] دندرکیم دازآ  ار  وا  هیدف  نداد  اب  دشیم  ریـسا  هورگ  ود  زا  يدرف  هاگ  ره  و  دـندناریم ، نوریب  ار  اهنآ  هدرک و  ناریو 

[. دندش رفاک  ار  یضعب  نمؤم و  ار  یخرب  تقیقح  رد  دندومن و  ینامرفان  ار  هناخ  زا  ندرکن  نوریب  روتسد  دندرک و  یلمع  ار  هیدف 
ّتلذ يراوخ و  رگم  دهدیم  ماجنا  ار  يراک  نینچ  هک  یـسک  رفیک  تسین  سپ  اْینُّدـلا  ِةایَْحلا  ِیف  ٌيْزِخ  اَّلِإ  ْمُْکنِم  َِکلذ  ُلَعْفَی  ْنَم  ُءازَج  امَف 

. ایند یناگدنز  رد 
: دراد دوجو  لوق  ود  درک  التبم  ار  نانآ  دنوادخ  هک  یّتلذ  يراوخ و  هرابرد 

تـشک و ار  هـظیرق  ینب  دوـهی  درک و  نوریب  ناـشیاههناخ  زا  ار  ریـضنلا  ینب  مالـسا  ربماـیپ  هـک  تـسا  نـیا  اـیند  رد  يراوـخ  زا  روـظنم  - 1
. درک ریسا  ار  ناشیاههّچب 

. يراوخ ریقحت و  اب  هارمه  دنیامن ، لمع  هّمذ »  » تارّرقم قبط  رب  هک  ینامز  ات  تساهنآ  زا  تایلام  هیزج و  نتفرگ  روظنم  - 2
نانآ يارب  يویند  تلذ  يراوخ و  اهنت  ینعی  . ] دش دنهاوخ  یگرزب  باذـع  راتفرگ  ازج  زور  رد  ِباذَْـعلا و  ِّدَـشَأ  یلِإ  َنوُّدَُری  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  َو 

. تسا هدومن  هدامآ  شنانمشد  يارب  دنوادخ  هک  تسا  یباذع  نآ  و  درک ] دهاوخن  ار  نانآ  هانگ  ناربج  تسین و  یفاک 
. تسا هدش  تئارق  زین  نولمعی )  ) ءای اب  نولمعت »  » و نودرت ) « ) ات  » اب نودری » »

121 ص : هیآ 86 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(86  ) َنوُرَْصُنی ْمُه  َو ال  ُباذَْعلا  ُمُْهنَع  ُفَّفَُخی  الَف  ِةَرِخْآلِاب  اْینُّدلا  َةایَْحلا  اُوَرَتْشا  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ 

121 ص : همجرت ... 

دهاوخن يرای  ار  اهنآ  یـسک  دوشیمن و  هداد  فیفخت  اهنآ  تازاجم  رد  اذل  دناهتخورف ، ایند  یگدنز  هب  ار  ترخآ  هک  دنناسک  نامه  اهنیا 
(86 . ) درک

121 ص : ریسفت ... :

هب  دندونشخ ، ترخآ  ياهتمعن  ربارب  رد  ایند  یناگدنز  هب  هک  دنتسه  یناسک  نانآ 
122 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

رد یـسک  و  دش ، دهاوخن  مک  ناشيورخا  باذع  زا  زین  دنهدب و  دیاب  هک  ياهیزج  رادقم  ندـش  مک  اب  نانآ  يویند  باذـع  زا  لیلد  نیمه 
. دیامن عفد  اهنآ  زا  ار  دنوادخ  باذع  هلیسو  نیدب  ات  دمآ  دهاوخن  رب  نانآ  يرای  ترصن و  ماقم 

122 ص : هیآ 87 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]
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هراشا

اِمب ال ٌلوُسَر  ْمُکَءاج  امَّلُکَف  َأ  ِسُدُْقلا  ِحوُِرب  ُهانْدَّیَأ  َو  ِتانِّیَْبلا  َمَیْرَم  َْنبا  یَـسیِع  اْنیَتآ  َو  ِلُسُّرلِاب  ِهِدَْعب  ْنِم  اْنیَّفَق  َو  َباتِْکلا  یَـسُوم  اْنیَتآ  ْدََـقل  َو 
(87  ) َنُوُلتْقَت ًاقیِرَف  َو  ُْمْتبَّذَک  ًاقیِرَفَف  ُْمتْرَبْکَتْسا  ُمُکُسُْفنَأ  يوْهَت 

122 ص : همجرت ... 

میدیشخب و نشور  لیالد  میرم  نب  یسیع  هب  میداتسرف و  رگیدکی  رـس  تشپ  یناربمایپ  وا  زا  دعب  و  میداد ، تاروت )  ) باتک یـسوم  هب  ام  و 
نامیا زا  و   ) دیدرک ّربکت  وا  ربارب  رد  دمآ ، امـش  سفن  ياوه  فالخ  رب  يربمایپ  نامز  ره  ایآ  میدومن ، دـییأت  سدـقلا  حور  هلیـسو  هب  ار  وا 

(87 ( !؟ دیدناسر لتق  هب  ار  یعمج  هدومن ، بیذکت  ار  ياهدع  هکلب ) دیدرکن  تعانق  مه  نیا  هب  دیدومن و  يراددوخ  وا  هب  ندروآ 

122 ص : ریسفت ... :

. میدرک اطع  ار  تاروت  باتک  یسوم  هب  ام  َباتِْکلا  یَسُوم  اْنیَتآ  ْدََقل  َو 
وا یپ  رد  ار  یسک  ینعی  هب » هافق   » تسا و انعبتا »  » يانعم هب  و  افق »  » هشیر زا  انیفق » . » میداتسرف یناربمایپ  وا  یپ  زا  ِلُسُّرلِاب و  ِهِدَْعب  ْنِم  اْنیَّفَق  َو 
هاگ نآ   » اْرتَت انَلُـسُر  اْنلَـسْرَأ  َُّمث  هفیرـش  هیآ  دـننام  میداتـسرف ، يرایـسب  ناربماـیپ  وا  یپ  زا  اـم  دوشیم : نینچ  هیآ  ياـنعم  نیا  رب  اـنب  دروآ ،

(. 44 نونمؤم / « ) میداتسرف قلخ  رب  یپ  رد  یپ  یناربمایپ 
« عوشیا  » زا تسا  ترابع  ینایرس  تغل  رد  یسیع » . » میداد نشور  ّهلدا  تازجعم و  ار  میرم  رـسپ  یـسیع  ِتانِّیَْبلا و  َمَیْرَم  َْنبا  یَـسیِع  اْنیَتآ  َو 

. تسا مداخ  يانعم  هب  میرم »  » و « 1»
__________________________________________________

م. دناهداهن -. يو  رب  ناناملسم  هک  تسا  یمان  یسیع »  » تسا و ع )  ) حیسم ترضح  مان  ینایرس  نابز  هب  عوسی » - » 1
123 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

روک نداد  افـش  ناگدرم و  ندرک  هدـنز  دـننام  درکیم ] تیادـه  وا  يربمایپ  هب  ار  مدرم  هک   ] ینـشور تازجعم  زا  تسا  تراـبع  تاـنیبلا » »
. بیغ زا  نداد  ربخ  دازردام و 

. میداد ییاناوت  سدقلا  حور  هطساو  هب  ار  وا  ِسُدُْقلا و  ِحوُِرب  ُهانْدَّیَأ  َو 
: دوشیم هتفگ  هک  نانچ  دراد  فیرـشت  میظعت و  هبنج  دـنوادخ  هب  حور  ندـش  هفاضا  تسا و  لـیئربج  سدـقلا  حور  زا  روظنم  هدـش  هتفگ 

ردام محر  ردپ و  بلص  رد  هن  داد ، یتسه  دوخ  شیپ  زا  ار  وا  دنوادخ  هک  دناهدیمان  سدقلا » حور   » لیلد نیا  هب  ار  لیئربج  و  دوجلا . متاح 
هـصالخ درکیم . هدنز  ار  ناگدرم  نآ  رکذ  اب  ع )  ) یـسیع هک  تسا  یمظعا  مسا  حور »  » زا روظنم  هدش : هتفگ  و  دوب . اربم  يدـیلپ  ره  زا  و 

. میداد نیشیپ  ناربمایپ  هب  هک  ار  هچنآ  میداد  امش  ناربمایپ  هب  ام  لیئارسا  ینب  يا  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم 
لیم و فالخ  رب  هک  ار  یتاروتسد  نم  قح  رب  ناربمایپ  زا  يربمایپ  نامز  ره  ارچ  ُْمتْرَبْکَتْسا ...  ُمُکُسُْفنَأ  يوْهَت  اِمب ال  ٌلوُسَر  ْمُکَءاج  امَّلُکَف  َأ 

؟ دیدرک يراددوخ  وا  هب  ندروآ  نامیا  زا  دیدیزرو و  ربکت  دروآ ، دوب  امش  شهاوخ 
و دشاب : نینچ  هیآ  ریدقت  تسا  نکمم  و  تسا . بّجعت  خیبوت و  يارب  ماهفتسا و  هزمه  هدش ، عقاو  انیتاء ]  ] نآ ّقلعتم  و  اف »  » نیب هک  ياهزمه 
هب دـیدومن ، یچیپرـس  مهزاب  امـش  میداد و  نشور  لیلد  هزجعم و  باتک و  ناربمایپ  هب  ام  ینعی  متلعف  ام  متلعفف  مهاـنیتاء  اـم  مهاـنیتاء  دـقل 
رب نآ  نتفرگ  فطع  روظنم  هب  املک »  » رب اف »  » ندـش لخاد  تسا . هدرک  شنزرـس  تمالم و  دـنداد  ماجنا  هک  يراک  رب  ار  اهنآ  لـیلد  نیمه 
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. تسا هیآ  ریدقت 
اقیرف «، » متلتق اقیرف   » ياج هب  هک  نیا  تلع  دیناسریم . لتق  هب  ار  ياهّدع  دینکیم و  بیذکت  ار  یهورگ  سپ  َنُوُلتْقَت  ًاقیِرَف  َو  ُْمْتبَّذَک  ًاقیِرَفَف 
یتشز حبق و  دهاوخیم  دنوادخ  دوب و  یتشز  رایسب  راک  ناشدادجا ] ابآ و  طسوت   ] هتشذگ رد  ناربمایپ  نتشک  هک  تسا  نیا  هدمآ  نولتقت »

. دنک مسجم  نانآ  مشچ  شیپ  ار  نآ 

123 ص : هیآ 88 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(88  ) َنُونِمُْؤی ام  ًالِیلَقَف  ْمِهِْرفُِکب  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  َْلب  ٌْفلُغ  اُنبُوُلق  اُولاق  َو 

123 ص : همجرت ... 

زا  ام  و  ! ) تسا فالغ  رد  ام  ياهلد  دنتفگ  ازهتسا ) يور  زا  اهنآ  (و 
124 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

يزیچ لیلد  نیمه  هب   ) هتخاس رود  دوخ  تمحر  زا  ناشرفک  رطاخ  هب  ار  اهنآ  دـنوادخ  تسا ) روط  نیمه  يرآ  میمهفیمن . يزیچ  وت  هتفگ 
(88 . ) دنروآیم نامیا  رتمک  و  دننکیمن ) كرد 

124 ص : ریسفت ... :

ياهلد هدـش  هیبشت  و  تسا . راد ]» فالغ   » ینعم هب  « ] فلغا  » عمج فلغ » ، » تسا تلفغ  باجح  رد  ام  ياهلد  دـنتفگ  ٌْفلُغ و  اُنبُوُلق  اُولاق  َو 
 ... ٍۀَّنِکَأ ِیف  اُنبُوُلق  اُولاق  َو  هفیرش : هیآ  ریظن  تسا  هدماین  نوریب  فالغ  زا  هک  يراد  فالغ  زیچ  هب  دوهی ]  ] نانآ

در يارب  دنوادخ  سپس  (. 5 تلـصف /  ...« ) بوجحم و تخـس  تتوعد  لوبق  زا  ام  ياهلد  هک - ییوگیم  هچ  ام  اب  وت  دنتفگ - ناکرـشم  «و 
: دیامرفیم نانآ  ياعّدا 

هک تسین  روط  نآ  بلطم  ینعی  تسا . هدرک  رود  دوخ  تمحر  زا  ناشرفک  هطـساو  هب  ار  ناـشیا  دـنوادخ  هکلب  ْمِهِْرفُِکب ...  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  ْلـَب 
هب ار  نانآ  دنوادخ  تسا و  هدش  هدیرفآ  شدوخ  ترطف  رب  هکلب  تسا . هدش  هدـیرفآ  هنوگ  نیا  ناشیاهلد  دـنیوگیم  دـننکیم و  اعّدا  اهنآ 

. تسا هتخاس  درط  شیوخ  تایانع  زا  رود و  دوخ  تمحر  زا  ربمایپ  راکنا  وا و  هب  ندیزرو  رفک  رطاخ 
ینامـسآ بتک  زا  یخرب  هب  نانآ  هک  تسا  نیا  الیلق »  » زا روظنم  تسا و  دـیاز  اـم » . » تسا كدـنا  زیچاـن و  ناـنآ  ناـمیا  َنُونِمُْؤی  اـم  اًـلِیلَقَف 

. دنتشاد نامیا  تاروت ] ]
. تسا نانآ  ندرواین  نامیا  روظنم  تفگ  ناوتیم  و 

124 ص : هیآ 89 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ِهَّللا ُۀَنْعَلَف  ِِهب  اوُرَفَک  اُوفَرَع  ام  ْمُهَءاج  اَّمَلَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  یَلَع  َنوُِحتْفَتْسَی  ُْلبَق  ْنِم  اُوناک  َو  ْمُهَعَم  اِمل  ٌقِّدَصُم  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  ٌباتِک  ْمُهَءاج  اََّمل  َو 
(89  ) َنیِِرفاْکلا یَلَع 
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124 ص : همجرت ... 

حتف دیون  دوخ  هب  نایرج  نیا  زا  شیپ  دنتشاد و  دوخ  اب  هک  دوب  ییاههناشن  قفاوم  دمآ و  اهنآ  يارب  یباتک  دنوادخ  فرط  زا  هک  یماگنه  و 
اهنآ دزن  دندوب ، هتخانش  لبق  زا  هک  ار  يربمایپ  باتک و  نیا  هک  یماگنه  همه ) نیا  اب  دندرگ ، زوریپ  نانمشد  رب  وا  کمک  اب  هک   ) دندادیم

125 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  ( 89 ! ) داب نارفاک  رب  ادخ  تنعل  دندش ، رفاک  وا  هب  دمآ 

125 ص : ریسفت ... :

زا شیپ  هک  ار  ینامسآ  بتک  رگید  لیجنا و  تاروت  دیـسر ، دوهی ]  ] اهنآ هب  دنوادخ  فرط  زا  نآرق  هک  یماگنه  و  ٌباتِک ...  ْمُهَءاج  اََّمل  َو 
نیا روهظ  هب  ار  دوخ  نایرج ، نیا  زا  شیپ  هک  نیا  اب  دنتـشاد و  دوخ  اب  دوهی  هک  دوب  ییاههناشن  قفاوم  و   ] درک قیدصت  دوب  هدـش  لزان  نآ 

[. دندش رفاک  وا  هب  تبسن  دمآ ، ناشدزن  دندوب  هتخانش  لبق  زا  هک  ار  يربمایپ  باتک و  نیا  هک  یماگنه  دندادیم ، دیون  ص )  ) ربمایپ
رد هب  اورفک  اوفرع  ام  مهءاج  املف  هلمج  هدش : هتفگ  تسا و  هدـش  فذـح  هک  هدوب  نآ  دـننام  ای  هب » اوبذـک   » لیبق زا  ياهلمج  امل »  » باوج

. تسا مالک  ندش  ینالوط  رطاخ  هب  نآ  رارکت  تسا و  لّوا  ي  امل »  » زا باوج  لحم 
. دنکیم زاینیب  لّوا  ياّمل  باوج  زا  ار  ام  هب ) اورفک   ) مّود ياّمل  باوج  هدش : هتفگ  و 

. دـندوب ناکرـشم  رب  يزوریپ  حـتف و  ناهاوخ  دوهی  ربمایپ ، تثعب  نآرق و  لوزن  زا  شیپ  زا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  یَلَع  َنوُِحتْفَتْـسَی  ُلـْبَق  ْنِم  اُوناـک  َو 
« . حاتفتسا  » زا روظنم 

هک يربمایپ  قح  هب  ار  وت  ایادخ  دنتشادیم : هضرع  اهگنج  رد  هک  يروط  هب  تسا  ناکرشم  رب  هبلغ  يارب  دنوادخ  زا  يرای  بلط  راصنتسا و 
. نادرگ زوریپ  حتاف و  ار  ام  میهدیم ، دنگوس  دش  دهاوخ  ثوعبم  نامّزلا  رخآ  رد  میاهدناوخ و  تاروت  رد  ار  وا  فاصوا 

هاگ نآ  درک ، دهاوخ  دییأت  میتفگیم  ام  ار  هچنآ  دش و  دهاوخ  هتخیگنارب  يدوز  هب  وا  هدیـسر  ارف  دوعوم  ربمایپ  نامز  انامه  دـنتفگیم : و 
. دندیسر لتق  هب  مرا  داع و  موق  هک  هنوگ  نآ  دناسر  میهاوخ  لتق  هب  ار  امش  وا  يرای  کمک و  هب 

اب هک  نیا  اب  ینعی  دـندش  رفاـک  نآ  هب  دـندوب ، هتخانـش  قح  زا  ار  هچنآ  ار  ناـشیا  دـمآ  هک  یماـگنه  سپ  ِِهب  اوُرَفَک  اُوفَرَع  اـم  ْمُهَءاـج  اَّمَلَف 
. دندرک راکنا  یبلط  هاج  ینمشد و  دسح و  يور  زا  ار  وا  دمآ  یتقو  دندوب ، انشآ  ص )  ) مالسا ربمایپ  تثعب  ياههناشن  فاصوا و 

126 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ياج هب  تسا و  هدوب  مهیلع  هَّللا  ۀـنعلف  هیآ : ریدـقت  داب ، نارفاک  رب  ادـخ  تمحر  زا  يرود  بضغ و  مشخ و  سپ  َنیِِرفاـْکلا  یَلَع  ِهَّللا  ُۀَـنْعَلَف 

. تسا هدمآ  رهاظ  مسا  ریمض 

126 ص : ات 91 ... ] تایآ 90  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َنیِِرفاْکِلل َو  ٍبَضَغ  یلَع  ٍبَضَِغب  ُؤابَف  ِهِدابِع  ْنِم  ُءاشَی  ْنَم  یلَع  ِِهلْضَف  ْنِم  ُهَّللا  َلِّزَُنی  ْنَأ  ًایَْغب  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اِمب  اوُرُفْکَی  ْنَأ  ْمُهَسُْفنَأ  ِِهب  اْوَرَتْشا  اَمَْـسِئب 
َِملَف ُْلق  ْمُهَعَم  اِمل  ًاقِّدَـصُم  ُّقَْحلا  َوُه  َو  َُهءارَو  اِمب  َنوُرُفْکَی  َو  اْنیَلَع  َلِْزنُأ  اِمب  ُنِمُْؤن  اُولاق  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اِمب  اُونِمآ  ْمَُهل  َلـِیق  اذِإ  َو  ( 90  ) ٌنیِهُم ٌباذَع 

(91  ) َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  ُْلبَق  ْنِم  ِهَّللا  َءاِیْبنَأ  َنُوُلتْقَت 

126 ص : همجرت ... 
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لـضف هب  دنوادخ  ارچ  دندوب  ضرتعم  دندش و  رفاک  دوب  هداتـسرف  ادخ  هک  یتایآ  هب  انب  هک  دنتخورف  ار  دوخ  ییاهب  دـب  لباقم  رد  اهنآ  یلو 
تفرگ و ارف  ار  اهنآ  يرگید  زا  سپ  یکی  دنوادخ  مشخ  اذـل  دـنکیم ، لزان  ار  دوخ  تایآ  دـهاوخب  دوخ  ناگدـنب  زا  سک  ره  رب  شیوخ 

(90  ) تسا هدننک  راوخ  یتازاجم  نارفاک  يارب 
دوخ رب  هک  میروآیم  نامیا  يزیچ  هب  ام  دنیوگیم  دـیروایب ، نامیا  تسا  هدومرف  لزان  دـنوادخ  هچنآ  هب  دـش  هتفگ  اهنآ  هب  هک  یماگنه  و 

تـسار رگا  وگب  دنکیم ، قیدـصت  هدـش  لزان  اهنآ  رب  هک  ار  یتایآ  تسا و  قح  هک  یلاح  رد  دـنوشیم ، رفاک  نآ  ریغ  هب  و  هدـش ، لزان  ام 
(91 ( ؟ دیدناسریم لتق  هب  نیا  زا  شیپ  ار  ادخ  ناربمایپ  ارچ  سپ  دیراد ، نامیا  هدش  لزان  ناتدوخ  رب  هک  یتایآ  هب  دییوگیم و 

126 ص : ریسفت ... :

نیا رب  انب  دنکیم ، ریسفت  تسا  ائیش ]»  » هک  ] ار سئب »  » لعاف تسا و  بوصنم  الحم ]  ] هک تسا  ياهرکن  مسا  ام »  » ْمُهَـسُْفنَأ ِِهب  اْوَرَتْشا  اَمَْـسِئب 
: دوشیم نینچ  هیآ  لیوأت 

127 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دنتخورف ار  دوخ  يدب  زیچ  ربارب  رد  اهنآ  ینعی ، مهسفنا  هب  اورتشا  ائیش  سئب 

[: تاغل ینعم  ]
. دنتخورف اورتشا : و 

. تسین نانآ  قح  هک  يزیچ  هبلاطم  و  دسح . يور  زا  ینعی  ایغب :
. تسا اورفکی ]»  » يارب  ] هل لوعفم  ایغب »  » تسا و ّمذ  هب  صوصخم  اورفکی » نا   » ًایَْغب ُهَّللا  َلَْزنَأ  اِمب  اوُرُفْکَی  ْنَأ 

اـضتقا شتمکح  دهاوخب و  هک  شناگدـنب  زا  سک  ره  رب  ار  تّوبن  یحو و  دـنوادخ  ینعی  ِهِدابِع  ْنِم  ُءاشَی  ْنَم  یلَع  ِِهلْـضَف  ْنِم  ُهَّللا  َلِّزَُنی  ْنَأ 
. دنکیم لزان  دنک 

هب تبـسن  اریز  دـندش ، ادـخ  تمحر  زا  يرود  یپایپ و  تنعل  راوازـس  دوهی ]  ] ناـنآ ینعی  دنتـشگرب ، بضغ  هب  ٍبَضَغ و  یلَع  ٍبَضَِغب  ُؤاـبَف 
راکنا ار  یسیع  هک  دوب  یماگنه  یلّوا  بضغ  دنیوگیم :] هداتق  همرکع و  نسح و   ] هدش هتفگ  دندیزرو . دسح  رفک و  مالـسا  قح  رب  ربمایپ 

. دندرکن قیدصت  ار  ص )  ) دمحم هک  دوب  ینامز  یمّود  دندرک و 
« 1 . » تسا ياهدننک  راوخ  باذع  نارفاک  يارب  ٌنیِهُم و  ٌباذَع  َنیِِرفاْکِلل  َو 

لوق یلو  دندش ] رفاک  یباتک  ره  هب  هک  تسا  نیا  روظنم  و   ] دوشیم هدومرف  لزان  دنوادخ  هک  یباتک  ره  لماش  دراد و  قالطا  هَّللا  لزنا  امب 
[. دندش رفاک  تاروت  زج  یباتک  ره  هب  هک  تسا  نیا  دوصقم   ] تسا و تاروت  هب  عجار  انیلع » لزنا  امب   » لاعتم يادخ 

هدش لزان  نامدوخ  رب  هک  يزیچ  هب  ام  دنتفگ  ینعی  َُهءارَو ...  اِمب  َنوُرُفْکَی  َو 
__________________________________________________

: دناهتفگ یخرب  و  دناشوپیم ، ّتلذ  سابل  راوخ و  ار  شبحاص  هک  تسا  يزیچ  نیهم » - » 1
فیفخت يارب  باذـع  هک  تسا  یتروص  رد  نآ  تسا و  نیهم » ریغ   » یهاگ دـنکن و  ادـیپ  لاـقتنا  مارکا  زازعا و  هب  هک  تسا  يزیچ  نیهم » »

همجرت  ) دوب دهاوخن  نیهم »  » وا باذع  دنک  ادیپ  لاقتنا  تشهب  هب  مّنهج  باذع  زا  هک  یـسک  سپ  دوش ، لقتنم  زازعا  هب  نآ  زا  سپ  دشاب و 
م. ص 261 -.) ج 1 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت 

128 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دنکیم دییأت  ار  نانآ  تاروت  نآرق  هک  یلاح  رد  دنزرویم  رفک  نآرق ] ینعی   ] تاروت ریغ  هب  هک  نآ  لاح  میروآیم و  نامیا  دشاب 
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اب قفاوم  هک  نآرق  هب  نانآ  یتقو  اریز  میروآیم ، ناـمیا  دـشاب  هدـش  لزاـن  ناـمدوخ  رب  هچنآ  هب  اـم  هک  تساـهنآ  هتفگ  نیا  در  هیآ  روظنم 
. دناهدش رفاک  زین  تاروت  دوخ  هب  تقیقح  رد  دنوش ، رفاک  تسا  تاروت 

دوهی هب  ضارتعا  هیآ  روظنم  دـیدناسر ؟ لتق  هب  نیا  زا  شیپ  ار  ادـخ  ناربمایپ  ارچ  وگب  َنِینِمُْؤم  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُْلبَق  ْنِم  ِهَّللا  َءاـِیْبنَأ  َنُوُلتْقَت  َِملَف  ْلـُق 
نانآ نتشک  هزاجا  تاروت  هک  یلاح  رد  دیناسریم ؟ لتق  هب  ار  دوخ  ناربمایپ  دیراد ، نامیا  تاروت  هب  دینکیم  اعّدا  هک  امـش  ارچ  هک  تسا 

. دهدیمن امش  هب  ار 

128 ص : هیآ 92 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(92  ) َنوُِملاظ ُْمْتنَأ  َو  ِهِدَْعب  ْنِم  َلْجِْعلا  ُُمتْذَخَّتا  َُّمث  ِتانِّیَْبلِاب  یسُوم  ْمُکَءاج  ْدََقل  َو 

128 ص : همجرت ... 

ملاـظ و راـک  نیا  اـب  دـیدرک و  راـیتخا  ار  یتـسرپ  هلاـسوگ  دـعب  ارچ )  ) دروآ امـش  يارب  یـسوم  هک  تازجعم  تاـیآ و  همه  نآ  اـب  زین ) (و 
(92 ( ؟ دیرگمتس

128 ص : ریسفت ... :

اصع و ندش  اهدژا  ایرد و  فاکش  گنـس و  زا  بآ  ندمآ  نوریب  اضیب و  دی  دننام   ] یتازجعم یـسوم  ینعی  ِتانِّیَْبلِاب  یـسُوم  ْمُکَءاج  ْدََقل  َو 
. دوب وا  يربمایپ  رب  لیلد  قدص و  يامنهار  هک  دروآ  امش  يارب  ...[ 

دوبعم ادخ  ناونع  هب  ار  هلاسوگ  امـش  تفر  راگدرورپ  تاقیم  هب  دـش و  ادـج  امـش  زا  یـسوم  هک  نآ  زا  سپ  ِهِدـَْعب  ْنِم  َلْجِْعلا  ُُمتْذَـخَّتا  َُّمث 
. دیدرک رایتخا  شیوخ 

هلمج نوملاظ » متنا  و   » هلمج نیا  رب  انب  يدادن  ماجنا  شدوخ  عضوم  رد  ار  تدابع »  » دیدش و رفاک  اریز  دیراکمتس ، امـش  َنوُِملاظ و  ُْمْتنَأ  َو 
. تسامش هشیپ  ندرک  متس  هک  دیتسه  ینامدرم  امش  هک  انعم  نیا  هب  تسا  هّیضارتعا  ای  هیلاح ،

129 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

129 ص : هیآ 93 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ُْلق ْمِهِْرفُِکب  َلْجِْعلا  ُمِِهبُوُلق  ِیف  اُوبِرْشُأ  َو  اْنیَصَع  َو  انْعِمَـس  اُولاق  اوُعَمْـسا  َو  ٍةَّوُِقب  ْمُکاْنیَتآ  ام  اوُذُخ  َروُّطلا  ُمُکَقْوَف  انْعَفَر  َو  ْمُکَقاثیِم  انْذَخَأ  ْذِإ  َو 
(93  ) َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُُکنامیِإ  ِِهب  ْمُکُُرمْأَی  امَْسِئب 

129 ص : همجرت ... 

نامیا اب  میداتـسرف  ار  هچنآ  دـیاب  هک  میتشارفارب  امـش  رـس  يالاب  رب  ار  روط  هوک  میتفرگ و  نامیپ  امـش  زا  هک  ار  یماگنه  دـیروایب  دای  هب  و 
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اب اهنآ  ياهلد  درک و  میهاوخ  نایصع  لمع  رد  هک  دیتفرگ  ّتین  رد  دینش و  میهاوخ  دیتفگ  امش ، دیونشب ، ار  قح  نخـس  دیریذپب و  مکحم 
(93 . ) دیشاب هتشاد  نامیا  رگا  درامگیم ، تشز  رادرک  هب  ار  امش  امش  نامیا  ربمایپ  يا  وگب  دش ، يرایبآ  رفک  رثا  رب  هلاسوگ  ّتبحم 

129 ص : ریسفت ... :

یتّجح مامتا  دیکأت و  نآ  هدیاف  هدومرف و  رارکت  ار  میتشاد ) امش  رس  زارف  رب  ار  روط  هوک  ام  و   ) روطلا مکقوف  انعفر  هلمج و  ناحبـس  يادخ 
[. دوب هدمآ  هروس  نیمه  هیآ 63  رد  هک   ] لّوا هلمج  زا  هن  دوشیم  لصاح  مّود  هلمج  زا  هک  تسا 

. دیریذپب تسا  هدمآ  تاروت  رد  دیدش و  رما  نادب  ار  هچنآ  ینعی  اوُعَمْسا  َو 
. میدرک یچیپرس  وت  روتسد  زا  میدینش و  ار  وت  نخس  دنتفگ  اْنیَصَع  َو  انْعِمَس  اُولاق 
نآ شتسرپ  هب  رفاو  هقالع  هلاسوگ و  ّتبحم  ینعی  « 1  » َلْجِْعلا ُمِِهبُوُلق  ِیف  اُوبِرْشُأ  َو 

__________________________________________________

تیارـس اضعا  یمامت  هب  ندیماشآ  زا  سپ  بآ  هک  تسا  نیا  لکا »  » هب هن  تسا  هدش  برـش »  » هب ریبعت  هلاسوگ  یتسود  زا  هک  نیا  ّتلع  - 1
: دیوگیم رعاش  دنکیمن . ادیپ  هار  اهنآ  رد  درذگیم و  اضعا  زا  دوشیم  هدروخ  هک  ییاذغ  دسریم و  اهنآ  نطاب  هب  دنکیم و 

رورس غلبی  مل  نزح و  بارش و ال  غلبی  مل  ثیح  لغلغت 
م. تسا -. هتشاذگن  یقاب  رورس  نزح و  ندیشون و  يارب  ییاج  هک  هدرک  هنخر  بلق  لامعا  رد  يروط  هب  وا  ّتبحم  قشع و  ینعی :

130 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دنکیم ذوفن  هماج  رد  گنر  هک  هنوگ  نامه  درک ، خوسر  اهنآ  نطاب  رد 

امَّنِإ ءاسن : هروس  زا  هیآ 10  رد  ْمِِهنوُُطب » ِیف  : » دننام تسا ، ندـناشون  لحم  حیـضوت  فرظ و ] رورجم ، راج و   ] هفیرـش هیآ  رد  ُمِِهبُوُلق » ِیف  »
. دنربیم ورف  مّنهج  شتآ  دوخ  مکش  رد  اهنآ  تقیقح  رد  ًاران  ْمِِهنوُُطب  ِیف  َنُولُکْأَی 

. ناشرفک ببس  هب  ینعی  ْمِهِْرفُِکب 
تاروت رد  هلاسوگ  شتـسرپ  روتـسد  اریز  دهدیم ! نامرف  يزیچ  دـب  هب  ار  امـش  تاروت ، هب  امـش  نامیا  وگب  ْمُُکنامیِإ  ِِهب  ْمُکُُرمْأَی  امَْـسِئب  ُْلق 

. تسا هدماین 
َأ دـیامرفیم : بیعـش  موق  نابز  زا  دوه  هروس  هیآ 87  رد  هک  نانچ  تسا ، نانآ  خـیبوت  ازهتـسا و  تهج  زا  اـهنآ  ناـمیا  هب  رما  نداد  تبـسن 

تبسن زامن »  » هب ازهتسا  يور  زا  رما »  » زین هیآ  نیا  رد  و  دنکیم ؟ رومأم  ارت  وت  زامن  ایآ  بیعش ، يا  دنتفگ : رخسمت  اب  موق  َكُُرمَْأت  َُکتالَص 
. تسا هدش  هداد 

نانآ ياعّدا  تّحص  دهد و  رارق  دیدرت  دروم  ار  اهنآ  نامیا  هک  تسا  نیا  هلمج  نیا  روظنم  دیشاب . هتـشاد  نامیا  امـش  رگا  َنِینِمُْؤم  ُْمْتنُک  ْنِإ 
. دیامن رادهشدخ  ار 

130 ص : هیآ 94 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(94  ) َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  َتْوَْملا  اُوَّنَمَتَف  ِساَّنلا  ِنُود  ْنِم  ًۀَِصلاخ  ِهَّللا  َْدنِع  ُةَرِخْآلا  ُراَّدلا  ُمَُکل  َْتناک  ْنِإ  ُْلق 

130 ص : همجرت ... 
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، دینک گرم  يوزرآ  هراومه  دیاب  سپ  قلخ ، ریاس  هن  هدش و  هداد  صاصتخا  امـش  هب  تمعن  همه  نآ  اب  ترخآ  يارـس  رگا  ربمایپ  يا  وگب 
(94 . ) دییوگیم تسار  رگا 

130 ص : ریسفت ... :

دراد و صاصتخا  امـش  هب  تشهب  رگا  هک  انعم  نیا  هب  دـشاب  تشهب ) « ) ةرخالا رادـلا   » يارب لاـح »  » هک نیا  رب  اـنب  تسا  بوصنم  ۀـصلاخ » »
هب زگره   » ًادوُه َناک  ْنَم  اَّلِإ  َۀَّنَْجلا  َلُخْدَـی  َْنل  هک : دـینکیم  اعّدا  شیوخ  راتفگ  رد  هک  روط  ناـمه  تسین ، میهـس  نآ  رد  امـش  زج  يدـحا 

131 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  دییوگیم .] تسار  رگا  دینک  گرم  يوزرآ  سپ  (، ] 2 هرقب / « ) دوهی هفیاط  زج  دورن  تشهب 
يوزرآ سپ  َتْوَْملا  اُوَّنَمَتَف  دنتـسه  ناناملـسم  نآ  زا  دوصقم  تسا و  دـهع  يارب  هدـش  هتفگ  تسا و  سنج  يارب  ساـنلا »  » رد مـال  فـلا و 

ياـهتمعن هب  رتدوز  هچ  ره  دـنکیم  وزرآ  هدوـمن و  ادـیپ  قاـیتشا  نآ  هب  تسا  تشهب  لـها  دـنادیم  نیقی  هب  هک  یـسک  اریز  دـینک ، گرم 
هماج هک  یلاح  رد  دزیم  مدق  هیواعم  هاپـس  فصو  دوخ  نایرکـشل  فص  نیب  نیّفـص  رد  ع )  ) یلع هدـش ، تیاور  هک  نانچ  دـسرب ، تشهب 

رد ترـضح  تسین ، نایوجگنج  سابل  سابل ، نیا  درک : ضرع  دید  لاح  نیا  رد  ار  ردپ  هک  ع )  ) نسح ماما  شدنزرف  تشاد ، نت  هب  نیریز 
. دوش هریچ  وا  رب  گرم  ای  دنک  هبلغ  گرم  رب  وا  هک  درادن  یکاب  وت  ردپ  مدنزرف  دومرف : خساپ 

هچ داد : خساپ  تسا ؟ ندیدنخ  تقو  نونکا  ایآ  دـش  لاؤس  يو  زا  دـیدنخیم ، اروشاع  زور  رد  رهاظم  نب  بیبح  هک  تسا  هدـش  تیاور  و 
موجه اـم  رب  ناشیاهریـشمش  اـب  موـق  نیا  هک  تسین  نیا  زج  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا ؟ رتراوازـس  اـج  نیا  زا  یناـمداش  رورـس و  يارب  ییاـج 

. دش میهاوخ  شوغآ  مه  یتشهب  نایروح  اب  يدوزب  ام  دنروآیم و 

131 ص : هیآ 95 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(95  ) َنیِِملاَّظلِاب ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ْمِهیِْدیَأ  ْتَمَّدَق  اِمب  ًاَدبَأ  ُهْوَّنَمَتَی  َْنل  َو 

131 ص : همجرت ... 

(95 . ) تسا هاگآ  نارگمتس  زا  دنوادخ  و  درک ، دنهاوخن  ندرم  يوزرآ  دناهداتسرف ، دوخ  زا  شیپ  هک  يدب  لامعا  رطاخ  هب  زگره  اهنآ  و 

131 ص : ریسفت ... :

رد و  تسا ، هدـش  هداد  ربـخ  هک  دوـب  ناـمه  رما  تقیقح  تسا و  هداد  ربـخ  بیغ  زا  اریز  تسا ، نآرق  تازجعم  زا  یکی  هیآ  نـیا  نومـضم 
دندشیم و هفخ  ریگولگ و  ناشناهد  بآ  هلیـسو  هب  اهنآ  زا  کی  ره  دندرکیم ، گرم  يوزرآ  دوهی ]  ] نانآ رگا  هک  تسا  هدـمآ  یثیدـح 

. دنامیمن یقاب  نیمز  يور  رب  يدوهی  نت  کی  دندرمیم و  اج  نامه  دندوب ، اجک  ره 
132 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  شیپ  شتآ  رد  لوخد  تابجوم  زا  هچنآ  رطاخ  هب  ینعی  ْمِهیِْدیَأ  ْتَمَّدَق  اِمب 

. رفک عاونا  رگید  و  ص )  ) دّمحم هب  رفک  ادخ و  باتک  فیرحت  نوچ  دنداتسرف 
. دوب نم  نآ  زا  زیچ  نالف  شاک  دیوگب : دوخ  نابز  هب  ناسنا  هک  تسا  نیا  ینمت » »

. تسا نانآ  دیدهت  ماقم  رد  هلمج  نیا  َنیِِملاَّظلِاب  ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو 
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132 ص : هیآ 96 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ُهَّللا َو  َرَّمَُعی  ْنَأ  ِباذَْعلا  َنِم  ِهِحِزْحَزُِمب  َوُه  ام  َو  ٍۀَنَـس  َْفلَأ  ُرَّمَُعی  َْول  ْمُهُدَـحَأ  ُّدَوَی  اوُکَرْـشَأ  َنیِذَّلا  َنِم  َو  ٍةایَح  یلَع  ِساَّنلا  َصَرْحَأ  ْمُهَّنَدِـجََتل  َو 
(96  ) َنُولَمْعَی اِمب  ٌریَِصب 

132 ص : همجرت ... 

اهنآ زا  کی  ره  هک  اجنآ ) ات   ) تفای یهاوخ  تورث ) نتخودنا  ایند و  نیا   ) یگدنز هب  ناکرـشم  زا  رتصیرح  یتح  مدرم  نیرتصیرح  ار  اهنآ 
دنـسپان رادرک  هب  ادـخ  تشاد و  دـهاوخن  زاب  دـنوادخ  باذـع  زا  ار  وا  ینالوط  رمع  نیا  هک  یلاح  رد  دـنک ، رمع  لاـس  رازه  دراد  تسود 

(96 . ) تسا هاگآ  نانآ 

132 ص : ریسفت ... :

رورغ بحاص  ار  دـیز  ینعی  ظافحلا  اذ  ادـیز  تدـجو  دـیوگیم : برع  هک  ناـنچ  تسا  تملع »  » ینعم هب  تدـجو »  » هّداـم زا  ْمُهَّنَدِـجََتل  َو 
هدارا ار  ینـالوط  تاـیح  ینعی  تاـیح  زا  یّـصاخ  عون  نآرق  نوچ  تسا و  ندـجت »  » يارب لوـعفم  ود  ره  ِساَّنلا » َصَرْحَأ   » و مه » . » متـسناد

. تسا هدمآ  هرکن  تروص  هب  تایح » ، » تسا هدرک 
َنیِذَّلا  » هچ رگا  و  تسا ، هدوب  سانلا » نم  صرحا   » لـصا رد  ِساَّنلا » َصَرْحَأ   » اریز دوشیم ، اـنعم  رب  لـمح  هلمج  نیا  اوُکَرْـشَأ  َنیِذَّلا  َنِم  َو 
دوصقم تفگ  ناوتیم  و  تسا ، رتشیب  نانآ  صرح  هک  هدرک  رکذ  هناگادج  ار  ناکرشم  ور  نیا  زا  تسا  سانلا »  » تحت رد  لخاد  اوُکَرْشَأ »

. تسا هدش  فذح  ِساَّنلا » َصَرْحَأ   » هنیرق هب  مّود  صرحا »  » و اوکرشا ، نیذلا  نم  صرحا  و  هدوب : نینچ  هلمج 
رب ناکرشم  صرح  اریز  تسا ] رتشیب  زین  ناکرشم  صرح  زا  دوهی  صرح  ینعی   ] تسا دوهی  دیدش  خیبوت  اوُکَرْـشَأ » َنیِذَّلا  َنِم  َو   » زا روظنم 

تسین  يدیعب  رما  یگدنز 
133 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هک نآ  اب  دوش  دایز  نانآ  يدنمزآ  هاگ  ره  سپ  تسا . نانآ  تشهب  ایند  یگدنز  دنرادن و  نامیا  خزود  تشهب و  تمایق و  هب  نانآ  هک  ارچ 
. دنتسه اهخیبوت  نیرتدیدش  راوازس  دننکیم ، رارقا  ازج  زور  هب 

زورین فلا  شع  دـندرکیم : اـعد  نینچ  دوخ  نیطالـس  قح  رد  اـهنآ  اریز  تسا ، سوجم  اوُکَرْـشَأ » َنیِذَّلا   » زا دوصقم  تسا ، هدـش  هتفگ  و 
. يزب لاس  رازه  ینعی 

فوصوم هک  سان »  » و مهدـحا ،...  دوی  سان  مهنم  و  تسا : نینچ  هیآ  ریدـقت  تسا و  مالک  لّوا  اوُکَرْـشَأ  َنیِذَّلا  َنِم  َو  هلمج  هدـش : هتفگ  و 
قح یگدنب  رد  ار  وا  هک  نآ  زج  تسین  ناگتـشرف  ام  زا  کی  چیه   » ٌمُوْلعَم ٌماقَم  َُهل  اَّلِإ  اَّنِم  ام  َو  هفیرـش : هیآ  دـننام  تسا  هدـش  فذـح  تسا 

 ...[. هل الا  انم  دحا  ام  و  تسا : هدوب  نینچ  هیآ  ریدقت  اریز  تسا  هدش  فذح  فوصوم  زین  هیآ  نیا  رد  ( ] 164 تافاص / « ) تسا نّیعم  یماقم 
مهدـحا اـم  و  دوـشیم : نینچ  هیآ  لـیوأت  نیا  رب  اـنب  تـسا  هـحزحزم »  » يارب لـعاف  رمعی » نا   » و مهدـحا »  » زا هیاـنک  وـه » اـم  و   » رد ریمض 

. هریمعت باذعلا  نم  هحزحزمب 
ار نآ  رمعی » نا   » تسا و مهبم  ریمـض  وه »  » تفگ ناوـتیم  تسا و  وـه »  » زا لدـب  رمعی » نا   » و ریمعت »  » زا تسا  هیاـنک  وـه »  » هدـش هتفگ  و 

. دهدیم حیضوت 
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. تسا ندرک  رود  ینعم  هب  ۀحزحز » »
ظفل هب  مهدـحا » دوی   » هنیرق هب  یلو  دـشاب  مّلکتم  ظـفل  هب  رمعا » وـل   » هک دوـب  نیا  هدـعاق  و  تسا ، ندرک  وزرآ  ياـنعم  هب  رمعی » وـل   » هلمج
لاعتم يادخ  مالک  نیا  رب  انب  تسا ] هدمآ  بیاغم  ظفل  هب  لعف  ود  ره  هک   ] نلعفیل هّللاب  فلح  دوشیم : هتفگ  هک  نانچ  تسا . هدـمآ  بیاغم 

. تسا نتسیز  دایز  هب  اهنآ  هقالع  زا  یکاح  رمعی » ول  »

133 ص : ات 98 ... ] تایآ 97  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َو ِهَِّلل  اوُدَـع  َناک  ْنَم  ( 97  ) َنِینِمْؤُْمِلل يرُْـشب  َو  ًيدُـه  َو  ِْهیَدَـی  َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَـصُم  ِهَّللا  ِنْذِِإب  َِکْبلَق  یلَع  َُهلََّزن  ُهَّنِإَف  َلیِْربِِجل  اوُدَـع  َناـک  ْنَم  ْلـُق 
(98  ) َنیِِرفاْکِلل ٌّوُدَع  َهَّللا  َّنِإَف  َلاکیِم  َو  َلیِْربِج  َو  ِِهلُسُر  َو  ِِهتَِکئالَم 

134 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

134 ص : همجرت ... 

ارچ تسادخ ) نمشد  تقیقح  رد   ) دشاب لیئربج  نمـشد  هک  یـسک  دننکیم ) ینمـشد  راهظا  لیئربج  اب  هک  دوهی  هفیاط  هب   ) ربمایپ يا  وگب 
يارب تراشب  تیاده و  دنکیم و  قیدصت  ار  نیـشیپ  ینامـسآ  بتک  هک  ینآرق  تسا  هدرک  لزان  وت  بلق  رب  ار  نآرق  ادـخ  نامرف  هب  وا  هک 

(97 . ) تسا نانمؤم 
نارفاک نمشد  دنوادخ  و  تسا ) رفاک  اقّقحم  یسک  نینچ   ) دشاب لیئاکیم  لیئربج و  وا و  ناگداتـسرف  ناگتـشرف و  ادخ و  نمـشد  سک  ره 

(98 . ) تسا

134 ص : ریسفت ... :

134 ص : لوزن ... ] نأش  ]

ایروص نب  هَّللا  دبع  دش ] هنیدم  دراو  مالسا  ربمایپ  هک  یماگنه  « ] 1  » هدش تیاور 
__________________________________________________

: نآ حورشم  کنیا  تسا و  هدش  رکذ  لیصفت  هب  نایبلا  عمجم  ریسفت  همجرت  رد  تیاور  نیا  - 1
زا یهورگ  ایروص و  نبا  دـش ، هنیدـم  دراو  مالـسا  ربمایپ  هک  یماگنه  تسا : نیا  یتیاور  رب  اـنب  هیآ  نیا  لوزن  ببـس  دـیوگیم  ساـبع  نبا 

. دندومن ییاهشسرپ  هدیسر و  شرضحم  هب  كدف  دوهی 
هدیـسر ام  شوگ  هب  نآ  یگنوگچ  مینادیم و  دـیآیم  ناـمزلا  رخآ  رد  هک  ار  يربماـیپ  باوخ  ناـیرج  اـم  تسا  هنوگچ  وت  باوخ  دـنتفگ 

؟ تسا
. تسا رادیب  مبلق  یلو  دباوخیم  مشچ  ود  دومرف :

؟ تسا ردام  زا  ای  دراد  طابترا  ردپ  هب  هّچب  ایآ  هک  نک  علّطم  ار  ام  نکل  یتفگ ، تسار  دنتفگ :
. تسا نز  زا  وا  يوم  نخان و  نوخ و  تشوگ و  درم و  زا  وا  یپ  گر و  اهناوختسا و  دومرف :

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 336 

http://www.ghaemiyeh.com


هب یتهابـش  هنوگ  چیه  دنراد و  دوخ  ياهومع  هب  لماک  تهابـش  اههچب  زا  یخرب  هک  هدش  هچ  یلو  ص )  ) دّمحم يا  یتفگ  تسار  دـنتفگ :
؟ سکع رب  رگید  یضعب  دنرادن و  ناشیاهییاد 

. تشاد دهاوخ  تهابش  وا  هب  دنزرف  دنک  هبلغ  يرگید  هفطن  رب  شاهفطن  هک  درم  نز و  زا  کی  ره  دومرف :
؟ امن نایب  ار  شتایصوصخ  نک و  یفّرعم  ام  هب  ار  شیوخ  راگدرورپ  ص ،)  ) دّمحم يا  یتفگ  تسار  دنتفگ :

هک تسا  یلاؤس  تیاور  هلابند  دومرف : لزان  هدش - رکذ  نآ  رد  دـنوادخ  فاصوا  هک  ار - دـحا » هَّللا  وه  لق   » هروس دـنوادخ  ماگنه  نیا  رد 
. دش هراشا  نادب  نتم  رد  هک  دنکیم  یهلا  یحو  هطساو  زا  ایروص  نبا 

م. ص 274 -.) ج 1 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  همجرت  )
135 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. درک لاؤس  دروآیم . یحو  وا  يارب  هک  ياهتشرف  هرابرد  ربمایپ  زا  دیسر و  ترضح  دزن  دوب - كدف  يدوهی  نادنمشناد  زا  هک  - 
. لیئربج دومرف :

ّدر خساپ و  ناونع  هب  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  سپس  میدروآیم . نامیا  وت  هب  ام  دوب  يرگید  هتشرف  رگا  تسام و  نمـشد  وا  تفگ : ایروص  نبا 
نمـشد ار  وا  ادـخ   ) دـشاب لیئربج  نمـشد  باتک  لها  زا  سک  ره  ربمایپ  يا  وگب  َلیِْربِِجل -...  اوُدَـع  َناـک  ْنَم  ْلـُق  دومرف : داتـسرف و  دوهی 

( درادیم
. تسا هدرک  لزان  وت  بلق  رب  ار  نآرق  وا  سپ  َِکْبلَق -...  یلَع  َُهلََّزن  ُهَّنِإَف  »

نآرق نأش  تمظع  نایب  يارب  تسا ، هدـماین  نایم  هب  نآرق  زا  يرکذ  نیا  زا  شیپ  هک  نیا  دوجو  اب  و  ددرگیم ، رب  نآرق  هب  هلزن »  » رد ریمض 
. دشابیم رهاظ  مسا  هلزنم  هب  نآ  هب  طوبرم  ریمض  نآرق  دایز  ترهش  رطاخ  هب  ییوگ  و  تسا . هدش  دای  نآ  زا  ریمض  اب 

. درک میهفت  وت  هب  راگدرورپ  رما  هب  ناور  هداس و  ياهویش  اب  ار  نآرق  دومن و  ظفح  ار  وت  وا  ینعی  َِکْبلَق  یلَع  َُهلََّزن 
بتک هک  هدروآ  یباتک  وا  هک  یتروص  رد  دیزادرپب ، تموصخ  ینمشد و  هب  لیئربج  اب  امـش  ات  درادن  دوجو  یلیلد  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم 
دورف رطاخ  هب  دیاب  وا  زا  دیرادب و  تسود  ار  وا  دیاب  دیـشاب  فصنم  رگا  سپ  دنکیم ، قیدـصت  ار  تاروت  امـش  باتک  نیـشیپ و  ینامـسآ 

. دینک يرازگساپس  تسامش ، رب  هدش  لزان  باتک  دّیؤم  هک  نآرق  ندروآ 
. تسا یمئاد  ياهتمعن  هب  نانآ  هدنهد  دیون  نانمؤم و  رگتیاده  َنِینِمْؤُْمِلل و  يرُْشب  َو  ًيدُه  َو 

هک تسا  نیا  دوشیم ] لماش  زین  ار  ود  نآ  ظفل  نیا  هک  نیا  اب   ] هدـش رارکت  لیئاکیم  لیئربج و  مان  هتکئالم »  » ظفل زا  دـعب  هک  نیا  ّتلع  و 
یصاخ  تلزنم  زایتما و  ود  نآ 

136 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هک تسا  یبـلطم  ناـمه  نیا  و  دنناگتـشرف ، زا  ریغ  يرگید  سنج  زا  ود  نآ  اـیوگ  هدومرف و  رکذ  هناگادـج  ار  کـی  ره  ور  نیا  زا  دـنراد ،

لیئاکیم لیئربج و  ع )  ) قداص ماما  تسا . تاذ  رد  فالتخا  هلزنم  هب  تفـص  رد  فالتخا  هک  نیا  رب  ینبم  دش ، هراشا  نادب  زین  نیا  زا  شیپ 
. درکیم تئارق  لاکیم »  » و لیربج »  » ینعی هزمه  نودب  ار 

ات هدمآ  ریمـض  ياج  هب  ور  نیا  زا  نیرفاک )  ) رهاظ مسا  و  درادیم ، نمـشد  ار  دوهی  ادـخ  هک  تسا  نیا  روظنم  « 1  » َنیِِرفاْکِلل ٌّوُدَع  َهَّللا  َّنِإَف 
. تسا رفک  یعون  ناگتشرف  اب  ینمشد  تسا و  نمشد  نانآ  اب  دوهی  رفک  رطاخ  هب  ناحبس  يادخ  هک  نیا  رب  دشاب  هتشاد  تلالد 

136 ص : ات 100 ... ] تایآ 99  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا
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(100  ) َنُونِمُْؤی ْمُهُرَثْکَأ ال  َْلب  ْمُْهنِم  ٌقیِرَف  ُهَذَبَن  ًادْهَع  اوُدَهاع  امَّلُک  َو  َأ  ( 99  ) َنوُقِساْفلا َّالِإ  اِهب  ُرُفْکَی  ام  َو  ٍتانَِّیب  ٍتایآ  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  ْدََقل  َو 

136 ص : همجرت ... 

(99 . ) دزرویمن رفک  اهنآ  هب  یسک  ناقساف  زج  میداتسرف و  ینشور  ياههناشن  لیالد و  وت  يربمایپ  توبث  يارب  ام 
نامیا اهنآ  رتشیب  هکلب  دننکش ) دهع  اهنت  هن  نانیا  ( ؟ دندنکفین رود  ار  نآ  یعمج  دنتسب  ربمایپ ) ادخ و  اب   ) ینامیپ دوهی )  ) اهنآ راب  ره  ایآ  و 

(100 . ) دروآ دنهاوخن 

136 ص : ریسفت ... :

. تسا راکشآ  نشور و  تازجعم  ینعم  هب  تایاء » »
: تفگ هک  هدش  لقن  يرصب  نسح  زا  دندومن . یچیپرس  ادخ  رما  زا  هک  دنتـسه  يراّفک  نوقـساف »  » زا روظنم  َنوُقِـساْفلا و  اَّلِإ  اِهب  ُرُفْکَی  ام  َو 

دروم رد  قسف »  » هاگ ره 
__________________________________________________

و تسا ، لیئاکیم  لیئربج و  روظنم  دوشن  نامگ  هک  تسا  نیا  يارب  هناف )  ) ریمـض هب  ندرکن  ءاـفتکا  دـنوادخ و  مسا  هب  ندومن  حیرـصت  - 1
دنروایب نامیا  هتشادرب و  تسد  لیئربج  اب  ینمشد  زا  دوهی  دراد  ناکما  هک  تسا  نیا  يارب  مه »  » ریمض ندرواین  و  نیرفاک )  ) هب حیرصت  زین 

م. ص 276 -.) ج ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  همجرت : )
137 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

بوسحم ینامرفان  هانگ و  نیرتگرزب  دـشاب  هاـنگ  دروم  رد  رگا  تسا و  رفک  نیرتگرزب  قسف  دوش  لامعتـسا  رفک ] نوچ   ] یـصاعم زا  یعون 
. دوشیم

. دشاب باتک  لها  هب  هراشا  هک ، تسا  نیا  رتهب  یلو  تسا  سنج  يارب  نوقسافلا »  » رد مال  فلا و 
؟ دـندیزرو رفک  وت  توبن  نشور  ياههناشن  هب  ایآ  هک  تسا  نیا  شیانعم  و  تسا ، فوذـحم  هلمج  رب  فطع  يارب  واو »  » اوُدَـهاع امَّلُک  َو  َأ 

َنوُضُْقنَی َُّمث  ْمُْهنِم  َتْدَـهاع  َنیِذَّلا  دـیامرفیم : نآرق  زا  يرگید  ياج  رد  ناحبـس  يادـخ  ور  نیا  زا  تسا ، روهـشم  ینکـش  نامیپ  هب  دوهی 
راب ره  رد  ار  وت  دـهع  هاگ  نآ  هظیرق - ینب  دوهی  دـننام  دنتـسب - تملاسم  حلـص و  نامیپ  وت  اب  راب  دـنچ  هک  یناسک   » ٍةَّرَم ِّلُـک  ِیف  ْمُهَدـْهَع 

(. 56 لافنا / « ) دنتسکش
زا یخرب  هک  تسا  نیا  هدومرف  مهنم » قـیرف   » دـنوادخ هک  نیا  زمر  مهنم  قـیرف  هذـبن  تسا . يزیچ  ندرک  كرت  نتخادـنا و  ینعم  هب  ذـبن » »

. دندرکن ینکش  نامیپ  نانآ 
دناهتـسب هک  یقاثیم  دهع و  هب  هک  دندوبن  يّدح  رد  تناید  ظاحل  زا  و  دناهدرواین ، نامیا  تاروت  هب  نانآ  رتشیب  هکلب  َنُونِمُْؤی  ْمُهُرَثْکَأ ال  َْلب 

. دنرامشب هانگ  ار  ینکش  نامیپ  دنشاب و  دنب  ياپ 

137 ص : هیآ 101 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(101  ) َنوُمَْلعَی ْمُهَّنَأَک ال  ْمِهِروُهُظ  َءارَو  ِهَّللا  َباتِک  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم  ٌقیِرَف  َذَبَن  ْمُهَعَم  اِمل  ٌقِّدَصُم  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  ٌلوُسَر  ْمُهَءاج  اََّمل  َو 
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137 ص : همجرت ... 

هک نانآ  زا  یعمج  دادیم  یهاوگ  اهنآ  ینامسآ  بتک  یتسار  هب  هک  یلاح  رد  دمآ  ناشغارـس  هب  ادخ  يوس  زا  ياهداتـسرف  هک  یماگنه  و 
(101 . ) دننادیمن چیه  باتک  نآ  زا  ییوگ  دندنکفا ، رس  تشپ  ار  ادخ  باتک  باتک ) لها   ) دندوب باتک  ياراد 

138 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

138 ص : ریسفت ... :

رفاک زین  دوخ  باتک  هب  تسا  تاروت  هدننک  قیدصت  هک  ادخ  لوسر  هب  ناشرفک  ببـس  هب  نانآ  اریز  تسا ، تاروت » « » هَّللا باتک   » زا روظنم 
. دنتشاذگ رانک  ار  نآ  دندش و 

. دنتشاذگ رانک  ار  نآ  دندوب  هدش  نآ  نتفریذپ  هب  مزلم  هک  نآ  زا  سپ  نانآ  ینعی  دشاب  نآرق ،»  » دوصقم تسا  نکمم 
. تسا نآ  هب  لمع  كرت  نآرق و  زا  اهنآ  ضارعا  زا  هیانک  مهروهظ  ءارو  هوذبن  و 

یهاوخدوخ و ربک و  يور  زا  یلو  دـننادیم  ار  نیا  هک  انعم  نیا  هب  تسادـخ ، باتک  نآرق  هک  دـننادیمن  ناـنآ  ییوگ  َنوُمَْلعَی  ـال  ْمُهَّنَأَـک 
. دننکیم نامتک  ار  نآ  ینمشد  دانع و 

138 ص : هیآ 102 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ِْنیَکَلَْملا یَلَع  َلِْزنُأ  ام  َو  َرْحِّسلا  َساَّنلا  َنوُمِّلَُعی  اوُرَفَک  َنیِطایَّشلا  َّنِکل  َو  ُناْمیَلُـس  َرَفَک  اـم  َو  َناْمیَلُـس  ِکـُْلم  یلَع  ُنیِطاـیَّشلا  اُوْلتَت  اـم  اوُعَبَّتا  َو 
ام َو  ِهِجْوَز  َو  ِءْرَْملا  َْنَیب  ِِهب  َنُوقِّرَُفی  ام  امُْهنِم  َنوُمَّلَعَتَیَف  ْرُفْکَت  الَف  ٌۀَْـنِتف  ُنَْحن  امَّنِإ  الوُقَی  یَّتَح  ٍدَـحَأ  ْنِم  ِنامِّلَُعی  ام  َو  َتوُرام  َو  َتوُراـه  َلـِباِبب 
ام َْسِئَبل  َو  ٍقالَخ  ْنِم  ِةَرِخْآلا  ِیف  َُهل  ام  ُهارَتْشا  ِنََمل  اوُِملَع  ْدََـقل  َو  ْمُهُعَْفنَی  َو ال  ْمُهُّرُـضَی  ام  َنوُمَّلَعَتَی  َو  ِهَّللا  ِنْذِِإب  َّالِإ  ٍدَـحَأ  ْنِم  ِِهب  َنیِّراـِضب  ْمُه 

(102  ) َنوُمَْلعَی اُوناک  َْول  ْمُهَسُْفنَأ  ِِهب  اْوَرَش 

138 ص : همجرت ... 

و دشن ، رفاک  هدولاین ) رحـس  هب  تسد   ) زگره نامیلـس  دندرکیم ، يوریپ  دندناوخیم  مدرم  رب  نامیلـس  رـصع  رد  نیطایـش  هچنآ  زا  ( دوهی )
يوریپ دش  لزان  تورام »  » و توراه »  » لباب هتـشرف  ودرب  هچنآ  زا  دوهی ) زین  و   ) دنداد رحـس  میلعت  مدرم  هب  دـندیزرو و  رفک  نیطایـش  نکل 

نآ رگم  دندادیمن  دای  يزیچ  سک  چیه  هب  و  دندادیم ) دای  مدرم  هب  نآ  لاطبا  زرط  اب  ییانـشآ  يارب  ار  ندرک  رحـس  قیرط  اهنآ   ) دـندرک
هلیـسو هب  دنناوتب  هک  دنتخومآیم  ار  یبلاطم  هتـشرف  ود  نآ  زا  اهنآ  یلو  دیوشن ، رفاک  میتسه ، امـش  شیامزآ  هلیـسو  ام  دنتفگیم  وا  هب  هک 

دنناوتیمن ادخ  نامرف  نودب  هاگ  چیه  یلو  دننک ) هدافتسا  رحـس  لاطبا  يارب  نآ  زا  هک  نیا  هن   ) دننکفیب ییادج  شرـسمه  درم و  نایم  نآ 
سک ره  دنتـسنادیم ، املـسم  تشادـن و  یعفن  تشاد و  نایز  نانآ  يارب  هک  دـنتفرگیم  ارف  ار  ییاهتمـسق  اهنآ  دـنناسرب ، ررـض  یناسنا  هب 

ملع و رگا  دنتخورفیم ، نآ  هب  ار  دوخ  هچنآ  دوب  دنـسپان  تشز و  هچ  تشاد و  دهاوخن  ترخآ  رد  ياهرهب  دشاب ، عاتم  هنوگ  نیا  رادیرخ 
139 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  ( 102 . ) دنتشادیم یشناد 

139 ص : ریسفت ... :
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. دندناوخیم نیطایش  هک  ار  هچنآ  دندرک  يوریپ  ُنیِطایَّشلا و  اُوْلتَت  ام  اوُعَبَّتا  َو 
هک ییوداج  رحـس و  ياهباتک  زا  دندرکیمن ، لمع  نادب  هدراذگ و  رانک  ار  ادخ  باتک  دوهی  زا  هورگ  نیا  هک  تسا  نیا  هلمج  نیا  يانعم 

دراد نامیلس  هک  تسا  یملع  نامه  رحس )  ) ملع نیا  دنتفگیم  دندرکیم و  يوریپ  دندناوخیم  ع )  ) نامیلس ییاورنامرف  نامز  رد  نیطایش 
. دنکیم ریخست  نآ  هلیسو  هب  ار  داب  سنا و  نج و  و 

لمع رحـس  هب  هک  دندرکیم  مهّتم  ار  وا  نانآ  اریز  تسا  ع )  ) نامیلـس هئربت  نیطایـش و  بیذـکت  ماقم  رد  هیآ  هلمج  نیا  ُناْمیَلُـس  َرَفَک  ام  َو 
. دنکیم

هب دنتـشونیم و  اهباتک  رد  ار  نآ  دـندرکیم و  لمع  رحـس  هب  هک  دـندوب  نانآ  اریز  دـندش ، رفاک  نیطایـش  نکل  اوُرَفَک و  َنیِطایَّشلا  َّنِکل  َو 
. دوب مدرم  ندرک  هارمگ  لمع  نیا  زا  ناشدصق  دنتخومآیم و  مدرم 

. دش لزان  لباب  رد  تورام »  » و توراه »  » ياهمان هب  کلم  ود  رب  هچنآ  َتوُرام و  َو  َتوُراه  َِلباِبب  ِْنیَکَلَْملا  یَلَع  َلِْزنُأ  ام  َو 
هیآ  يانعم  نیا  رب  انب  اولتت ،» ام   » هلمج رب  تسا  فطع  هلمج  نیا  تسا  هدش  هتفگ 

140 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دش لزان  لباب  رد  کلم  ود  رب  ار  هچنآ  دندرک  يوریپ  و  دوشیم : نینچ 

يارب دـنوادخ  هک  دوب  رحـس  ملع  دـش  لزان  ود  نآ  رب  هچنآ  و  تسا ، ود  نآ  يارب  ملع  و  نیکلم »  » يارب نایب  فطع  تورام »  » و توراـه » »
نآ زا  هک  یناسک  دـش و  رفاک  درک ] هدافتـسا  ءوس  نآ  زا  و   ] درب راک  هب  تخومآ و  ار  نآ  هک  سک  ره  دومرف ، لزان  ار  نآ  مدرم  شیامزآ 
یبآ رهن  هب  دنوادخ  ار  تولاط  موق  هک  نانچ  دندش ، نانمؤم  زا  نانآ  دنیامن ، ظفح  دوخ  دزن  ات  دـنتفرگ  ارف  ار  نآ  طقف  ای  دنتـسج و  يرود 
نییآ رب  تفرگن ] رب  شیب  یفک  ای   ] دیماشاین چیه  سک  ره  دش و  جراخ  وا  نییآ  زا  دیشون  رایـسب  نآ  زا  سک  ره  هجیتن  رد  درک ، شیامزآ 

. تسا هدرک  هراشا  ارجام  نیا  هب  هرقب  هروس  هیآ 249  رد  دیجم  نآرق  و  دمآ . رامش  هب  وا  نایهاپس  زا  دنام و  یقاب  تولاط 
وا هب  هتخاـس و  هّبنتم  ار  وا  هک  نآ  زا  سپ  رگم  دـندادیمن  میلعت  ار  سک  چـیه  کـلم  ود  نآ  ینعی  ـالوُقَی ...  یَّتَح  ٍدَـحَأ  ْنِم  ِناـمِّلَُعی  اـم  َو 

داقتعا اب  ار  دوخ  « 1  » رحس ملع  نتخومآ  زا  سپ  نیا  رب  انب  میتسه ، ادخ  بناج  زا  یشیامزآ  ناحتما و  ام  دنتفگیم :
__________________________________________________

هک هدش  نایب  هنومن  ریسفت  رد  ياهدنزرا  بلاطم  تسا  هنوگچ  مالسا  رظن  زا  هدش و  ادیپ  ینامز  هچ  زا  تسیچ و  رحس  هک  نیا  دروم  رد  - 1
. مینکیم لقن  اج  نیا  رد  ار  نآ  زا  یشخب  مرتحم  ناگدنناوخ  امش  رتشیب  ییانشآ  يارب 

میدق یلیخ  ياهنامز  زا  رحس  هک  تفگ  ناوتیم  ردق  نیا  تسا . ناوارف  ثحب  هدمآ  دوجو  هب  یخیرات  هچ  زا  تسیچ و  رحـس »  » هک نیا  رد 
راـب نیتـسخن  يارب  یـسک  هـچ  تـفگ  ناوـتیمن  زین  تـسا و  هدـشن  رکذ  نآ  يارب  یقیقد  خـیرات  یلو  تـسا ، هتـشاد  جاور  مدرم  ناـیم  رد 

؟ دروآ دوجو  هب  ار  يرگوداج 
اج هب  اـهناسنا  دوجو  رد  دوخ  زا  يراـثآ  هک  تسا  هداـعلا  قراـخ  لاـمعا  یعوـن  رحـس  تفگ : ناوـتیم  رحـس  تقیقح  ینعم و  رظن  زا  یلو 

. دراد یلایخ  یناور و  هبنج  اهنت  هاگ  تسا و  یتسدرت  يدنب و  مشچ  عون  کی  یهاگ  دراذگیم و 
: تسا هدمآ  ینعم  ود  هب  تغل  رظن  زا  رحس 

. ندرک هعدخ  ینعی  رحس  ۀغللا  سوماق  ریبعت  هب  یتسدرت و  هدبعش و  گنرین و  هعدخ و  ینعم  هب  - 1
. دشاب زومرم  یئرمان و  نآ  لماوع  هچنآ  قد  فطل و  ام  لک  - 2

: هدش هراشا  ینعم  هس  هب  تسا  نآرق  ياههژاو  صوصخم  هک  بغار  تادرفم  رد 
141 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دیزاسن رفاک  تسا ، قح  نآ  هب  لمع  هک  نیا  هب 
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__________________________________________________

. یتسدرت هدبعش و  دننامه  ّتیعقاو ، تقیقح و  نودب  تالایخ  هعدخ و  - 1
. اهنآ زا  نتفرگ  کمک  صاخ و  ياههار  زا  نیطایش  بلج  - 2

، داد رییغت  ار  تادوجوم  صاخشا و  لکش  ّتیهام و  یلیاسو  اب  تسا  نکمم  هک  نیا  نآ  دناهتـشادنپ و  یـضعب  هک  تسا  يرگید  ینعم  - 3
، بغار تادرفم   ) درادـن ّتیعقاو  تسین و  شیب  يرادـنپ  لایخ و  عون  نیا  یلو  دروآ ، رد  یناویح  تروص  هب  نآ  هلیـسو  هب  ار  ناـسنا  ـالثم 
هب عجار  فارعا و ...  سنوی و  ارعـش ، هط ، لیبق  زا  نآرق  ياـههروس  رد  نآ  تاقتـشم  و  رحـس »  » هملک دروم  دودح 51  یسررب  زا  رحـس )» »
: دوشیم میسقت  شخب  ود  هب  نآرق  رظن  زا  رحس  هک  میسریم  هجیتن  نیا  هب  ص )  ) مالسا ربمایپ  یسیع و  یسوم ، ادخ : ناربمایپ  تشذگرس 

َو ْمُُهلاـبِح  اذِإَـف  میناوخیم : هک  ناـنچ  درادـن ، یتـقیقح  تسا ، يدـنب  مشچ  هدبعـش و  یتـسدرت و  نتفیرف و  نآ  زا  دوـصقم  هک  اـج  نآ  - 1
تکرح هک  دـشیم  لایخ  رحـس ، رثا  رد  یـسوم  ناـمز  نارگوداـج  ياـهاصع  اهنامـسیر و   » یعْـسَت اـهَّنَأ  ْمِهِرْحِـس  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُلَّیَُخی  ْمُهُّیِـصِع 

، دـنتخادنا ار  اهنامـسیر  هک  یماـگنه   » ْمُهُوبَهْرَتْـسا َو  ِساَّنلا  َنـُیْعَأ  اوُرَحَـس  اْوَْـقلَأ  اَّمَلَف  تـسا  هدـمآ  رگید  هـیآ  رد  و  (، 66 هط / « ) دـننکیم
تسین یتقیقح  ياراد  رحـس  هک  دوشیم  نشور  تایآ  نیا  زا  (. 116 فارعا / « ) دندومن باعرا  ار  اهنآ  دندرک و  رحس  ار  مدرم  ياهمـشچ 

. دهدیم هولج  نانچ  نآ  هک  تسا  نارحاس  يدنب  مشچ  یتسدرت و  نیا  هکلب  دراذگب  يرثا  دنک و  یفّرصت  ایشا  رد  ناوتب  هک 
ییاهرحس اهنآ  دیوگیم  هک  قوف  هیآ  دننام  دراذگیم  رثا  یتسارب  رحس  عاونا  زا  یضعب  هک  دوشیم  هدافتسا  نآرق  تایآ  زا  یـضعب  زا  - 2

رد هک  يرگید  ریبعت  ای  ِهِجْوَز ) َو  ِءْرَْملا  َْنَیب  ِِهب  َنُوقِّرَُفی  ام  امُْهنِم  َنوُمَّلَعَتَیَف   ) دـنکفایم ییادـج  شرـسمه  درم و  ناـیم  هک  دـنتفرگیم  ارف  ار 
(. ْمُهُعَْفنَی َو ال  ْمُهُّرُضَی  ام  َنوُمَّلَعَتَی  َو   ) دوبن عفان  دوب و  ناشلاح  هب  ّرضم  هک  دنتفرگیم  ارف  ار  ییاهزیچ  اهنآ  هک  دوب  قوف  تایآ 

هب ياهراشا  الاب  تایآ  رد  دشاب ؟ هتشاد  تسا  نکمم  مه  یجراخ  ینامسج و  رثا  هک  نیا  ای  دراد و  ریثأت  یناور  هبنج  زا  طقف  رحس  ایآ  یلو 
. تسا یناور  هبنج  زا  اهنت  رحس  رثا  دندقتعم  یضعب  اذل  هدشن و  نآ 

صاوخ زا  هدافتـسا  هلیـسو  هب  اهرحـس  زا  یهّجوت  لباق  تمـسق  دسریم  رظن  هب  هک  نیا  تسا  مزال  نآ  رکذـت  اج  نیا  رد  هک  يرگید  هتکن 
. تسا هدشیم  ماجنا  حول  هداس  مدرم  لافغا  ناونع  هب  یکیزیف  ییایمیش و 

صوصخم ییایمیـش  داوم  يرادـقم  شیوخ  ياهاصع  اهنامـسیر و  نورد  اهنآ  هک  میناوخیم  ع )  ) یـسوم نامز  نارحاـس  خـیرات  رد  ـالثم 
هب دـندوب ، هدرک  هیبعت  نآ  ریز  رد  هک  یترارح  لیاسو  رثا  رب  ای  باـتفآ و  شباـت  زا  سپ  هک  دـندوب  هداد  رارق  نآ ) دـننام  هویج و  ـالامتحا  )

اهنآ دندرکیم ، لایخ  ناگدننک  اشامت  و  دندمآ ، رد  تکرح 
142 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دنتخومآیم ود  نآ  زا  مدرم  سپ  امُْهنِم ...  َنوُمَّلَعَتَیَف 
. دنتخومآیم تورام  توراه و  زا  ار ] رحس  ملع   ] مدرم ینعی  ددرگیم ، رب  دحا »  » لولدم هب  نوملعتی »  » رد ریمض 

دوشیم رهوش  نز و  نیب  ییادـج  ببـس  هچنآ  دـشیم ). شرـسمه  درم و  نایم  ییادـج  ثعاـب  ار  هچنآ   ) ِهِجْوَز َو  ِءْرَْملا  َْنَیب  ِِهب  َنُوقِّرَُفی  اـم 
ملع زا  عورشمان ]  ] هدافتسا

__________________________________________________

. دناهدش هدنز 
. تسین بایمک  زین  ام  نامز  رد  یتح  اهرحس  هنوگ  نیا 

[: مالسا رظن  زا  رحس  ]
. تسا مارح  يرگوداج  رحس و  لامعا  ماجنا  نتفرگ و  دای  دنیوگیم ، همه  مالسا  ياهقف  دروم  نیا  رد 

ع)  ) یلع هک  نیا  هلمج  زا  هدـیدرگ ، لـقن  اـم  ربـتعم  ياـهباتک  رد  هک  تسا  هدیـسر  مالـسا  گرزب  ناـیاوشیپ  زا  یثیداـحا  تمـسق  نـیا  رد 
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: دیامرفیم
، هبرب هدهع  رخآ  ناک  اورفک  دقف  اریثک  وا  الیلق  رحسلا  نم  ائیش  ملعت  نم 

باوبا نم  باب 25  هعیشلا ، لئاسو   ... ) دوشیم عطق  یّلک  هب  ادخ  اب  وا  هطبار  تسا و  هدش  رفاک  دایز ، ای  مک  دزومایب ، رحس  هک  یسک  ینعی 
(. ثیدح 7 هب ، بستکی  ام 

بجاو ناونع  هب  یهاگ  هکلب  درادـن ، یلاکـشا  دـشاب  نارحاس  رحـس  لاطبا  روظنم  هب  نآ  نتفرگ  داـی  هچ  ناـنچ  میتفگ  هک  روط  ناـمه  اـّما 
رحـس و دـنک  هارمگ  ای  لاـفغا  ار  مدرم  قیرط  نیا  زا  تساوخ  ییوگغورد  یعّدـم  رگا  اـت  دـنزومایب  ار  رحـس  ياهدـع  تسیاـبیم  ییاـفک 

. دنزاس شاف  ار  یعّدم  غورد  و  دنیامن ، لاطبا  ار  وا  يوداج 
رد هدش ، لقن  قداص  ماما  زا  تسا  یثیدح  تسا ، عنامیب  دشاب  نآ  ندوشگ  لح و  رحـس و  لاطبا  يارب  رحـس  رگا  هک  نخـس  نیا  دهاش  و 

دیـسر و ع )  ) قداص ماما  تمدـخ  تفرگیم ، دزم  رحـس  لمع  ماجنا  ربارب  رد  هک  نارگوداج  نارحاـس و  زا  یکی  میناوخیم : ثیدـح  نیا 
دمآرد نامه  اب  و  دشیم ، نیمأت  هار  نیمه  زا  زین  نم  یگدنز  جرخ  متفرگیم ، دزم  نآ  ربارب  رد  تسا و  هدوب  رحس  نم  هفرح  درک : ضرع 

؟ تسه یتاجن  هار  نم  يارب  ایآ  ماهدرک  هبوت  كرت و  ار  نآ  نونکا  یلو  ماهداد ، ماجنا  ادخ  هناخ  ّجح 
، هب بستکی  اـم  باوبا  نم  باب 25  هعیـشلا ، لئاسو   ) نزم يرگوداج  هرگ  یلو  اشگب ، ار  رحـس  هدـقع  : » دومرف خـساپ  رد  ع )  ) قداص ماـما 

(. ثیدح 1
صص 379- ج 1 ، هنومن ، ریـسفت   ) تسا لاکـشایب  نآ  لـمع  نتخومآ و  رحـس ، هرگ  ندوشگ  يارب  هک  دوشیم  هدافتـسا  ثیدـح  نیا  زا 

م. (.- 380
143 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هنیک و ضغب و  دـنوادخ  هک  اهراک  لـیبق  نیا  دـننکیم و  داـجیا  خـن  رد  هک  ییاـههرگ  رد  ندـیمد  دـننام  تسا ، گـنرین  بیرف و  اـب  رحس 
. دشاب مدرم  شیامزآ  يارب  ياهلیسو  ات  تسا  هداد  رارق  نآ  راثآ  زا  ار  يراگزاسان  فالتخا و 

یتروص رد  اریز  راگدرورپ . نذا  هب  رگم  دندناسریمن  ررـض  یـسک  هب  رحـس )  ) نآ هلیـسو  هب  ِهَّللا و  ِنْذِِإب  اَّلِإ  ٍدَحَأ  ْنِم  ِِهب  َنیِّراِضب  ْمُه  ام  َو 
. دیسر دهاوخن  ررض  یسک  هب  رحس  رد  دریگن  ّقلعت  دنوادخ  هدارا  هک 

رحـس نتخومآ  اب  اریز  دـنتخومآیم . تشادـن  ناشلاح  هب  يدوس  دوب و  ناشیا  ررـض  هب  هک  ار  هچنآ  ْمُهُعَْفنَی و  َو ال  ْمُهُّرُـضَی  اـم  َنوُمَّلَعَتَی  َو 
. دندرکیم لابند  ار  ییوس  فده 

ترخآ رد  دیامن  ادخ  باتک  نیزگیاج  ار  رحـس  سک  ره  هک  دندوب  هتفایرد  نایدوهی  ٍقالَخ  ْنِم  ِةَرِخْآلا  ِیف  َُهل  ام  ُهارَتْشا  ِنََمل  اوُِملَع  ْدََـقل  َو 
. تشاد دهاوخن  ياهرهب  چیه 

. دنتخورف نآ  هب  ار  نتشیوخ  هچنآ  تسا  دب  ْمُهَسُْفنَأ و  ِِهب  اْوَرَش  ام  َْسِئَبل  َو 
. دندرکن لمع  دوخ  ملع  هب  نوچ  یلو  دنتشاد  رحس  نالطب  یحو و  ّتیناقح  هب  ملع  دوهی  هک  نیا  اب  دنـشاب . اناد  نانآ  رگا  َنوُمَْلعَی  اُوناک  َْول 

. تسا هداد  رارق  لهج  هلزنم  هب  ار  نانآ  ملع  دنوادخ 

143 ص : هیآ 103 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(103  ) َنوُمَْلعَی اُوناک  َْول  ٌْریَخ  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  ٌَۀبُوثََمل  اْوَقَّتا  َو  اُونَمآ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو 

143 ص : همجرت ... 
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(103 . ) دنتشاد یهاگآ  رگا  دوب ، رتهب  نانآ  يارب  دوب ، دنوادخ  دزن  هک  یشاداپ  دندشیم ، راکزیهرپ  هدروآ و  نامیا  اهنآ  رگا 

143 ص : ریسفت ... :

باتک هب  ندرک  تشپ  زا  زیهرپ  اوقت »  » زا دوصقم  و  ص )  ) ادـخ لوسر  قیدـصت  دوهی  ندروآ  نامیا »  » زا روظنم  اْوَقَّتا ...  َو  اُونَمآ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو 
تسا . نیطایش  بتک  زا  يوریپ  و  نآرق )  ) ادخ

144 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
رحـس زا  ناشیا  رب  یهلا  شاداپ  هک  دنتـسنادیم  رگا  تشاد  دنهاوخ  کین  شاداپ  ادخ  بناج  زا  َنوُمَْلعَی  اُوناک  َْول  ٌْریَخ  ِهَّللا  ِدـْنِع  ْنِم  ٌۀـَبُوثََمل 
بتک زا  دـندرکیمن و  كرت  ار  ادـخ  باـتک  هدومن و  قیدـصت  ار  ادـخ  لوسر  اـهنآ  رگا  هک  تسا  نیا  هیآ  دوصقم  نیا  رب  اـنب  تسا ، رتـهب 

ملع دوخ  لمع  نالطب  هب  دوهی  هک  نیا  اب  و  دنتـسنادیم . رگا  دشیم  هداد  اهنآ  هب  کین  شاداپ  ادخ  بناج  زا  دـندومنیمن  يوریپ  نیطایش 
. دندرکن لمع  دوخ  ملع  هب  نانآ  اریز  هتسناد  لهج  هلزنم  هب  ار  اهنآ  ملع  دنوادخ  تشاد ،

رد  ] تسا هدـش  عقاو  طرـش  باوج  هّیلعف  هلمج  ياـج  هب  هّیمـسا  هلمج  هک  نیا  ّتلع  دـشابیم و  ول »  » باوـج ِهَّللا ...  ِدـْنِع  ْنِم  ٌۀـَبُوثََمل  هلمج 
تـسا نیا  هلمج  يانعم  و  دراد . شاداپ  ءاقب  توبث و  رب  تلالد  هّیمـسا  هلمج  هک  تسا  نیا  دشاب ] هّیلعف  هلمج  دیاب  زین  نآ  باوج  هک  یلاح 

. تسا رتهب  رحس  زا  ناشیا  رب  دسرب ، نانآ  هب  دنوادخ  بناج  زا  یشاداپ  نیرتمک  رگا  هک 
. تسا هدش  فذح  مالک  هنیرق  هب  هک  تسا  اوبیثأل »  » لعف ول »  » باوج هدش : هتفگ  و 

144 ص : هیآ 104 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(104  ) ٌمِیلَأ ٌباذَع  َنیِِرفاْکِلل  َو  اوُعَمْسا  َو  انْرُْظنا  اُولُوق  َو  انِعار  اُولوُقَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

144 ص : همجرت ... 

ار ام   » ینعم هب  مه  لّوا  هملک  اریز  « ) انرظنا  » دـییوگب هکلب  انعار »  » دـییوگن دـینکیم ) ملکت  ادـخ  لوسر  اب  هک  یماگنه   ) نامیا اـب  لـها  يا 
دیونشب و دوشیم  هداد  روتسد  امـش  هب  هچنآ  و  تسا ) نانمـشد  يارب  يزیواتـسد  دشابیم و  نک » قیمحت  ار  ام   » ینعم هب  مه  و  هدب » تلهم 

(104 . ) تسا یکاندرد  باذع  ناگدننک ) ازهتسا  و   ) نارفاک يارب 

144 ص : ریسفت ... :

144 ص : لوزن ... :] نأش  ]

مالسا  ردص  رد  دنکیم ] لقن  هیآ  نیا  لوزن  نأش  رد  فورعم  رّسفم  سابع  نبا  ]
145 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

اب یمک  دنتساوخیم ، وا  زا  یهاگ  ناناملسم ، درکیم ، نایب  ار  یهلا  ماکحا  تایآ و  دوب و  نتفگ  نخـس  لوغـشم  ص )  ) ربمایپ هک  یماگنه 
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زا هک   ] ار انعار »  » هلمج تساوخرد  نیا  يارب  اهنآ  دنراپـسب ، رطاخ  هب  ار  نآ  دننک و  كرد  بوخ  ار  بلاطم  دنناوتب  ات  دـیوگب  نخـس  ینأت 
یندوک و يانعم  هب  و  هنوعرلا »  » هدام زا  هک   ] ار انعار »  » هملک نیمه  دوهی  یلو  دـندربیم ، راک  هب  تسا ] نداد  تلهم  ینعم  هب  یعرلا »  » هّدام
اب دنداد و  رارق  زیواتسد  ار  نآ  دندینش ، ناناملـسم  زا  ار  هملک  نیا  هک  یماگنه  و  دندرکیم ، لامعتـسا  رگیدکی  ّبس  يارب  تسا ] تقامح 
هب دوهی ] هدافتسا  ءوس  زا  يریگولج  يارب  و   ] دش لزان  قوف  هیآ  ور  نیا  زا  دندرکیم ، ازهتسا  ار  ناناملسم  ای  ربمایپ  هلمج  نیمه  زا  هدافتسا 

. دننک هدافتسا  دراد ، ار  موهفم  نامه  هک  انرظنا »  » هلمج زا  انعار »  » هلمج ياج  هب  داد  نامرف  نانمؤم 
: تسا لامتحا  ود  نآ  رد  و  دیونشب ، و  اوُعَمْسا ...  َو 

. دینک تلهم  هداعا و  تساوخرد  دشابن  زاین  ات  دیهد  شوگ  ص )  ) ربمایپ نانخس  هب  کین ، اونش و  شوگ  اب  (1
. میدرک ینامرفان  مدینش و  انیصع  انعمس و  دنتفگ : هک  دیشابن  دوهی  دننام  و  دینک ، تعاطا  دیریذپب و  دیوشیم  رما  نادب  ار  هچنآ  (2

ازـسان ّبس و  ادـخ  لوسر  هب  هک  تسا  یناـیدوهی  نیرفاـک »  » زا روـظنم  تسا . كاـندرد  یباذـع  نارفاـک  يارب  ٌمِیلَأ و  ٌباذَـع  َنیِِرفاـْکِلل  َو 
. دندرکیم ازهتسا  ار  ترضح  نآ  دنتفگیم و 

145 ص : هیآ 105 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ِلْضَْفلا ُوذ  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  ِِهتَمْحَِرب  ُّصَتْخَی  ُهَّللا  َو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٍْریَخ  ْنِم  ْمُْکیَلَع  َلَّزَُنی  ْنَأ  َنیِکِرْـشُْملا  َو ال  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُّدَوَی  ام 
(105  ) ِمیِظَْعلا

145 ص : همجرت ... 

تمحر دنوادخ  هک  یلاح  رد  دوش ، لزان  امـش  رب  دـنوادخ  هیحان  زا  یتکرب  ریخ و  دـنرادیمن . تسود  ناکرـشم  زین  باتک و  لها  نارفاک 
146 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  ( 105 . ) تسا یگرزب  لضف  بحاص  دنوادخ  دهدیم و  صاصتخا  دهاوخب  سک  ره  هب  ار  دوخ 

146 ص : ریسفت ... :

دـیاز و مّود  نم » . » دوشیم لماش  ار  ود  ره  ناکرـشم ، باـتک و  لـها  تسا و  سنج  اورفک » نیذـلا   » اریز تسا ، هّیناـیب »  » هیآ رد  لّوا  نم » »
. تسا تیاغ  يادتبا  يارب  مّوس  نم »  » تسا و قارغتسا  يارب 

ایآ  » َکِّبَر َتَمْحَر  َنوُمِـسْقَی  ْمُه  َأ  هفیرـش : هیآ  دننام  تسا  یحو  يانعم  هب  زین  ۀمحر »  » هک نانچ  تسا ، یحو  هیآ  نیا  رد  ریخ »  » زا روظنم 
یحو هب  ار  دوـخ  ناکرـشم  دوـهی و  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  نـیا  رب  اـنب  ( 32 فرخز / ( »؟ دـننک میـسقت  ار  وت  تمحر  لضف و  دـیاب  اـهنآ 
ماقم دنوادخ  هک  یلاح  رد  دوش ، لزان  امش  رب  یحو  زا  يزیچ  هک  دنرادن  تسود  دنزرویم و  دسح  امش  هب  ور  نیا  زا  دننادیم ، رتراوازس 

. دهاوخیمن دنکیم  اضتقا  تمکح  ار  هچنآ  زج  وا  دهدیم و  صاصتخا  دهاوخب  سک  ره  هب  ار  تّوبن 
. تسا گرزب  لضف  ياراد  دنوادخ  ِمیِظَْعلا و  ِلْضَْفلا  ُوذ  ُهَّللا  َو 

نیا رد  دنوادخ  هک  نانچ  تسا  هدش  رادروخرب  يرایسب  لضف  زا  دوش  اطع  سک  ره  هب  توبن  ماقم  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  هیآ  زا  هلمج  نیا 
: دیامرفیم هفیرش  هیآ 

(. 87 ءارسا /  ) تسا رایسب  وت  رب  راگدرورپ  لضف  ًارِیبَک : َْکیَلَع  َناک  ُهَلْضَف  َّنِإ 
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146 ص : ات 107 ... ] تایآ 106  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َو ِتاوامَّسلا  ُکـُْلم  َُهل  َهَّللا  َّنَأ  ْمَْلعَت  َْمل  َأ  ( 106  ) ٌریِدَق ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنَأ  ْمَْلعَت  َْمل  َأ  اِهْلثِم  َْوأ  اْهنِم  ٍْریَِخب  ِتَْأن  اهِْـسُنن  َْوأ  ٍۀَیآ  ْنِم  ْخَْـسنَن  ام 
(107  ) ٍریِصَن َو ال  ٍِّیلَو  ْنِم  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ْمَُکل  ام  َو  ِضْرَْألا 

146 ص : همجرت ... 

رب دـنوادخ  هک  ینادیمن  ایآ  میروایب ، ار  نآ  دـننامه  ای  نآ ، زا  رتهب  میزاس ، كورتم  ار  نآ  مکح  ای  مینک  خـسن  ار  نآرق  تاـیآ  زا  هچ  ره 
(106 . ) تسا رداق  زیچ  ره 

، عماجلا عماوج  همجرت  ( 107 . ) دوب دهاوخن  يروای  رای و  ادخ  زج  ار  امش  و  تسادخ ، نآ  زا  نیمز  اهنامـسآ و  تموکح  هک  ینادیمن  ایآ 
147 ص : ج1 ،

147 ص : ریسفت ... :

. تسا خسن  هب  رما  يانعم  هب  خاسنا »  » و تسا . نآ  ياج  هب  رگید  ياهیآ  ندرک  نیزگیاج  هیآ  خسن  زا  روظنم 
. تساهلد زا  يزیچ  ندرب  دای  زا  ینعم  هب  ءاسنا »  » تسا و ینیزگیاج  نودب  ندرک  فذح  نتخادنا و  ریخأت  ینعم  هب  ءوسن » »

رد مینک  فذح  ای  میزادنیب و  ریخأت  هب  یحلاصم  هب  انب  ار  نآ  خـسن  ای  مینک و  خـسن  ار  ياهیآ  ام  رگا  هک  تسا  نیا  هیآ  زا  روظنم  نیا  رب  انب 
. دوشیم لصاح  يرتشیب  شاداپ  نآ  قبط  رب  لمع  زا  هک  ياهیآ  میروآیم ، دوخ  ناگدنب  يارب  ار  نآ  دننامه  ای  نآ ، زا  رتهب  تروص  ره 

تقیقح رد  تسا و  يریرقت  هیآ  رد  ماهفتـسا  [ ؟ تسا رداق  زیچ  ره  رب  دـنوادخ  هک  ینادیمن  اـیآ  ٌریِدَـق : ٍءْیَـش  ِّلُـک  یلَع  َهَّللا  َّنَأ  ْمَْلعَت  َْمل  َأ 
رداق نآ  دننام  ریخ و  ره  رب  دنوادخ  ینادیم  ربمایپ ] يا  وت   ] هک تسا  نیا  روظنم  ینادیم .] تقیقح  رد  ینعی  دـنکیم  باجیا  هب  تشگزاب 

. تساهیکین مامت  أشنم  هک  تسوا  دشابیم و 
هک تسا  نیا  هیآ  روظنم  تسا ؟ دنوادخ  نآ  زا  نیمز  اهنامسآ و  تنطلـس  هک  ینادیمن  ایآ  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْکُلم  َُهل  َهَّللا  َّنَأ  ْمَْلعَت  َْمل  َأ 

نازیم هب  تبسن  وا  دهدب و  امـش  حلاصم  بسح  رب  شماکحا  رد  یلیدبت  رییغت و  هنوگ  ره  دراد  قح  تسامـش و  تشونرـس  کلام  دنوادخ 
. تسا رتهاگآ  همه  زا  خوسنم ، خسان و  زا  معا  ماکحا  هب  امش  يدنبياپ  دّهعت و 

هلمج نیا   ] درادن دوجو  دشاب  امـش  روای  دنک و  یتسرپرـس  ار  امـش  روما  هک  یـسک  ادـخ  زج  ٍریِـصَن و  َو ال  ٍِّیلَو  ْنِم  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ْمَُکل  ام  َو 
[. تسین وا  زج  یعقاو  هاگهیکت  ناهج  رد  هک  ارچ  دننکیم ، باختنا  دوخ  يارب  ادخ  زا  ریغ  یهاگ  هیکت  هک  اهنآ  هب  تسا  يرادشه 

148 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

148 ص : هیآ 108 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(108  ) ِلِیبَّسلا َءاوَس  َّلَض  ْدَقَف  ِنامیِْإلِاب  َْرفُْکلا  ِلَّدَبَتَی  ْنَم  َو  ُْلبَق  ْنِم  یسُوم  َِلئُس  امَک  ْمَُکلوُسَر  اُولَئْسَت  ْنَأ  َنوُدیُِرت  ْمَأ 

148 ص : همجرت ... 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 345 

http://www.ghaemiyeh.com


اهییوج هناهب  نیا  اب  و   ) دندرک یسوم  زا  لیئارسا ) ینب   ) نیا زا  شیب  هک  دینکب ، ار ) لوقعمان   ) ياضاقت نامه  دوخ  ربمایپ  زا  دیهاوخیم  ایآ 
هدش هارمگ  ترطف ) لقع و   ) میقتسم هار  زا  دریذپب ) نامیا  ياج  هب  ار  نآ  و   ) دنک هلدابم  نامیا  اب  ار  رفک  هک  یسک  دندز ) زاب  نامیا  زا  رس 

(108 . ) تسا

148 ص : ریسفت ... :

ای سفنلا و  فیعـض  ناناملـسم  زا  یخرب  هب   ] دـهاوخیم هیآ  نیا  رد  تسا ، روـما  ماـمت  ّربدـم  ناحبـس  يادـخ  هک  هتکن  نیا  ناـیب  لاـبند  هب 
ربمایپ ياههتفگ  دیاب  ناکرـشم  هک  دنک  هیـصوت  دنتفریمن ] ربمایپ  توعد  راب  ریز  هزجعم  تساوخرد  ساسا و  یب  تالاؤس  اب  هک  ناکرـشم 

ياهاضاقت نامه  دوخ  ربمایپ  زا  دـننک و  نانیمطا  تسا  رتراوازـس  ناشیا  رب  دزاـسیم و  دـبعتم  نادـب  ار  ناـنآ  هچنآ  هب  دـننک و  قیدـصت  ار 
ای و  میروایب ، نامیا  مینیبب و  دوخ  مشچ  هب  ات  هد  ناشن  ام  هب  اراکـشآ  ار  ادخ  دـنتفگ : هک ، دـننکن  دنتـشاد ، یـسوم  زا  دوهی  هک  ار  لوقعمان 

 ...[ نآ و شتسرپ  يارب  یتب  نتخاس  لیبق  زا   ] رگید ياهاضاقت 
هک یـسک  هک  تسا  نیا  روظنم  تسا . هدش  هارمگ  تسار ، هار  زا  دریذـپب ، نامیا  ياج  هب  ار  رفک  هک  یـسک  ِنامیِْإلِاب و  َْرفُْکلا  ِلَّدَـبَتَی  ْنَم  َو 
زا یـسک  نینچ  دشاب ، هتـشاد  رگید  ییاههناشن  ندروآ  داهنـشیپ  دیامن و  دیدرت  اهنآ  یتسرد  تّحـص و  رد  دنک و  راکنا  ار  ادخ  ياههناشن 

. تسا هدش  فرحنم  تسار  هار 

148 ص : هیآ 109 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

یَّتَح اوُحَفْـصا  َو  اوُفْعاَف  ُّقَْحلا  ُمَُهل  َنَّیَبَت  ام  ِدَْعب  ْنِم  ْمِهِـسُْفنَأ  ِْدنِع  ْنِم  ًادَسَح  ًاراَّفُک  ْمُِکنامیِإ  ِدـَْعب  ْنِم  ْمُکَنوُّدُرَی  َْول  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  ٌرِیثَک  َّدَو 
(109  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنِإ  ِهِْرمَِأب  ُهَّللا  َِیتْأَی 

149 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

149 ص : همجرت ... 

رفک لاح  هب  نامیا  مالـسا و  زا  دـعب  ار  امـش  دنتـشادیم ، تسود  هدـناود  هشیر  اهنآ  دوجو  رد  هک  دـسح  يور  زا  باتک  لـها  زا  يرایـسب 
تـشذگ دینک و  وفع  دیـسر ) یمتـس  ناناملـسم  امـش  هب  اهنآ  زا  رگا  سپ   ) تسا هدش  نشور  الماک  اهنآ  يارب  قح  هک  نیا  اب  دننادرگزاب ،

(109 . ) تساناوت يزیچ  ره  رب  دنوادخ  هتبلا  دسرب ، داهج ) نامرف   ) ادخ نامرف  هک  یماگنه  ات  دییامن ،

149 ص : ریسفت ... :

تداسح رطاخ  هب  دنتشاد  وزرآ  ود ، نیا  لاثما  فرشا و  نب  بعک  بطخا و  نب  ّیح  نوچ  باتک  لها  زا  يرایـسب  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم 
. دننادرگ زاب  رفک  يوس  هب  نامیا  زا  سپ  ار  نانمؤم  هورگ  امش  تسا ، هدرک  هدامآ  امش  يارب  دنوادخ  هک  یشاداپ  هب  تبسن  ندیزرو 

. تسا مکودری » نا   » يانعم هب  ْمُکَنوُّدُرَی » َْول  »
امش دنتـساوخیم  دوخ  شیپ  زا  سوه و  يور  زا  اهنآ  هک : دوشیم  نیا  هیآ  يانعم  تروص  نیا  رد  دو ،»  » هب دراد  قلعت  ْمِهِـسُْفنَأ » ِْدنِع  ْنِم  »
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هدش مولعم  اهنآ  رب  امـش  ّتیناقح  هک  دندرک ، وزرآ  ار  يزیچ  نینچ  یماگنه  نانآ  اریز  قح . هب  شیارگ  يور  زا  هن  دننادرگزاب ، رفک  هب  ار 
؟ دشاب یبلط  قح  يور  زا  اهنآ  يوزرآ  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  دوب .

هیآ يانعم  تروص  نیا  رد  دشاب ، هتشاد  قلعت  ادسح »  » هب هَّللا » دنع  نم   » هک تسا  زیاج  و  دشابیم ، هل  لوعفم  نوچ  تسا  بوصنم  ادسح » »
: دوشیم نینچ 

ِْدنِع ْنِم   » هلمج نیا  رب  انب  دـننادرگ ، زاـب  ناـتنامیا  زا  ار  امـش  دنتـشاد  تسود  دوب ، هدـیناود  ناـشناج  رد  هشیر  هک  يدـسح  رطاـخ  هب  اـهنآ 
. تسا دیکأت  يارب  ْمِهِسُْفنَأ »

اهنآ توادع  ینادان و  لهج و  زا  دینک و  ارادم  نانآ  اب  اوُحَفْصا  َو  اوُفْعاَف 
150 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هظیرق و ینب  نتـشک  هرمأب »  » زا روظنم  دیوگیم ]: سابع  نبا  . ] دسرب دـنوادخ  نامرف  ات  دـیرذگب ، نانآ  زا  دیـشوپب و  مشچ  دوخ  هب  تبـسن 
. تساهنآ زا  هیزج  نتفرگ  اب  نایدوهی  ریاس  ندرمش  لیلذ  راوخ و  ریظن و  ینب  نتخاس  هراوآ  ندنار و 

. دریگب ماقتنا  نانآ  زا  تسا  رداق  دنوادخ  ینعی  تساناوت . زیچ  ره  رب  دنوادخ  هتبلا  ٌریِدَق  ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنِإ 

150 ص : هیآ 110 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(110  ) ٌریَِصب َنُولَمْعَت  اِمب  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  َْدنِع  ُهوُدَِجت  ٍْریَخ  ْنِم  ْمُکِسُْفنَِأل  اُومِّدَُقت  ام  َو  َةاکَّزلا  اُوتآ  َو  َةالَّصلا  اوُمِیقَأ  َو 

150 ص : همجرت ... 

دیهاوخ ادخ  دزن  رگید ) يارـس  رد   ) ار نآ  دیتسرفیم  شیپ  زا  دوخ  يارب  يریخ  راک  ره  دینادب  دینک و  ادا  ار  تاکز  دـیراد و  اپرب  ار  زامن 
(110 . ) تسا هاگآ  امش  لامعا  هب  دنوادخ  اققحم  تفای 

150 ص : ریسفت ... :

يارب نارگید  دوهی و  ینمشد  تدش  هب  هّجوت  اب  نآ  لاثتما  دنرذگب و  هدومن و  رظن  فرص  راّفک  زا  هک  داد  نامرف  نانمؤم  هب  دنوادخ  نوچ 
اُونیِعَتْسا َو  هدومرف : هک  نانچ  دنیوج ، دادمتسا  هزور  زامن و  زا  لکشم  نیا  ربارب  رد  هک  داد  روتسد  نانآ  هب  ور  نیا  زا  دوب ، راوشد  ناناملسم 

(. 45 هرقب / « ) دییوجب تناعتسا  دنوادخ ) زا   ) زامن هزور و  ربص ، هلیسو  هب   » ِةالَّصلا َو  ِْربَّصلِاب 
تاعاط رگید  هقدـص و  زامن و  ریخ  زا  روظنم  دـیتسرفیم . شیپ  زا  یکین  ریخ و  زا  ناتدوخ  يارب  ار  هچنآ  ٍْریَخ  ْنِم  ْمُکِـسُْفنَِأل  اُومِّدَُـقت  اـم  َو 

. تسا
. دیباییم ادخ  دزن  ار  نآ  شاداپ  ینعی  ادخ . دزن  ار  نآ  دیباییم  ِهَّللا  َْدنِع  ُهوُدَِجت 

. دنامیمن شاداپ  نودب  هدشن و  عیاض  ياهدننک  لمع  چیه  لمع  تسا و  هاگآ  امش  لامعا  هب  دنوادخ  ٌریَِصب  َنُولَمْعَت  اِمب  َهَّللا  َّنِإ 

150 ص : ات 112 ... ] تایآ 111  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا
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َو ِهَِّلل  ُهَهْجَو  َمَلْسَأ  ْنَم  یَلب  ( 111  ) َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُکَناهُْرب  اُوتاه  ُْلق  ْمُهُِّینامَأ  َْکِلت  يراصَن  َْوأ  ًادوُه  َناک  ْنَم  َّالِإ  َۀَّنَْجلا  َلُخْدَـی  َْنل  اُولاق  َو 
(112  ) َنُونَزْحَی ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  َو ال  ِهِّبَر  َْدنِع  ُهُرْجَأ  ُهَلَف  ٌنِسُْحم  َوُه 

151 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

151 ص : همجرت ... 

لیلد دـییوگیم  تسار  رگا  وگب  تساهنآ ، يوزرآ  نیا  دـش ، دـهاوخن  تشهب  لخاد  زگره  يراصن  ای  دوهی  زج  سک  چـیه  دـنتفگ ، اـهنآ 
(111 . ) دیروایب عوضوم ) نیا  رب   ) ار دوخ 

هن تساـهنآ و  رب  یـسرت  هن  تسا ، تباـث  شراـگدرورپ  دزن  وا  شاداـپ  دـشاب ، راـکوکین  دوش و  میلـست  دـنوادخ  ربارب  رد  هک  یـسک  يرآ 
(112 (. ) تسین ياهفیاط  چیه  راصحنا  رد  دنوادخ  تشهب  نیا  رب  انب   ) دش دنهاوخ  نیگمغ 

151 ص : ریسفت ... :

يراصنلا تلاق   » و ادوه » ناک  نم  الا  ۀنجلا  لخدی  نل  دوهیلا  تلاق  : » تسا نینچ  هیآ  ریدـقت  ددرگیم و  زاب  باتک  لها  هب  اولاق »  » رد ریمض 
ياهدنونـش ره  هک  نیا  يارب  تشاد و  دوجو  يراصن  دوهی و  نایم  هک  يرظن  فالتخا  رطاخ  هب  و  يراصن ،» ناـک  نم  ـالا  ۀـنجلا  لخدـی  نل 

َْنل اُولاق  َو  تسا : هدومرف  تسا و  هتخیمآ  مه  رد  ار  ود  ره  راتفگ  دـنوادخ  دوشن ، هابتـشا  راچد  دـهد و  تبـسن  ناـشدوخ  هب  ار  ناـنآ  هتفگ 
هب يراـصن  دوهی و   » يراـصَن َْوأ  ًادوُه  اُونوُک  اُولاـق  َو  یلاـعت : يادـخ  لوق  تسا  لـیبق  نیا  زا  يراـصَن و  َْوأ  ًادوُه  َناـک  ْنَم  اَّلِإ  َۀَّنَْجلا  َلُخْدَـی 

(. 135 هرقب / « ) دییآ رد  ام  نییآ  هب  هک  دنتفگ  ناناملسم 
« نم  » ظفل رابتعا  هب  دـشاب  نآ  رد  وه )  ) رتتـسم ریمـض  هک  ناک »  » مسا يراصَن  َْوأ  ًادوُه  َناـک  ْنَم  اَّلِإ  هلمج  رد  و  تسا ، دـئاه »  » عمج دوه » »

. تسا هدمآ  عمج  تروص  هب  نم »  » يانعم رابتعا  هب  ادوه »  » ینعی ناک »  » ربخ هدمآ و  درفم 
دوشن لزان  ناشراگدرورپ  زا  يریخ  نانمؤم  رب  هک  دوب  نیا  نانآ  يوزرآ  و  باتک ، لها  ياهوزرآ  هب  تسا  هراشا  هلمج  نیا  ْمُهُِّینامَأ  َکـِْلت 

رفک  هب  ار  نانآ  و 
152 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

، نیغورد ياههتـساوخ  نیا  هک  تسا  نیا  هلمج  يانعم  دـنیوگیم ]: عیبر  هداـتق و  ، ] دوشن تشهب  لـخاد  یـسک  ناـنآ  زج  و  دـننادرگ ، زاـب 
. دوب نانآ  يوزرآ 

لخاد  » هک ناتراتفگ  رد  دیتسه  وگتـسار  رگا  ار  ناتلیلد  تّجح و  دینک  رـضاح  ص )  ) دّمحم يا  وگب  َنِیقِداص  ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُکَناهُْرب  اُوتاه  ُْلق 
تـسردان لطاب و  دشابن  نآ  یتسرد  تابثا و  رب  یلیلد  هک  يراتفگ  ره  هک  تسا  نیا  هیآ  موهفم  و  يراصن . » دوهی و  رگم  دوشیمن  تشهب 

. تسا
. دینک رضاح  ینعی  تاه » »

. ار نارگید  ندش  تشهب  لخاد  ینعی  دندرکیم  یفن  اهنآ  هک  ار  يزیچ  دنکیم  تابثا  یلب » »
و دهدن ، رارق  وا  کیرش  ار  یسک  دنادرگ و  صلاخ  ادخ  يارب  ار  نتشیوخ  هک  یسک  ینعی  ُهُرْجَأ  ُهَلَف  ٌنِسُْحم  َوُه  َو  ِهَِّلل  ُهَهْجَو  َمَلْسَأ  ْنَم  یَلب 

. تسا تباث  ادخ  دزن  وا  رادرک  شاداپ  دشاب  راکوکین  شیوخ  لمع  رد 
ناوتیم زین  تسا و  نآ  يازج  هرجا » هلف   » طرـش ياـنعم  نّمـضتم  نم »  » و تسا ] هرجا » هلف   » نآ ربـخ  و   ] ادـتبم ملـسا » نم   » تفگ ناوـتیم 

« هرجا هلف   » تروص نیا  رد  ملسا و  نم  اهلخدی  یلب  تسا : هدوب  نینچ  هیآ  ریدقت  فوذحم و  لعف  يارب  تسا  لعاف  ملسا » نم   » هلمج تفگ 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 348 

http://www.ghaemiyeh.com


. دشابیم ملسا  نم  اهلخدی  رب  فطع 

152 ص : هیآ 113 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َنوُمَْلعَی َنیِذَّلا ال  َلاق  َِکلذَـک  َباتِْکلا  َنُوْلتَی  ْمُه  َو  ٍءْیَـش  یلَع  ُدوُهَْیلا  ِتَْسَیل  يراصَّنلا  َِتلاق  َو  ٍءْیَـش  یلَع  يراصَّنلا  ِتَْسَیل  ُدوُهَْیلا  َِتلاـق  َو 
(113  ) َنوُِفلَتْخَی ِهِیف  اُوناک  امِیف  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ْمُهَْنَیب  ُمُکْحَی  ُهَّللاَف  ْمِِهلْوَق  َْلثِم 

152 ص : همجرت ... 

رب ّتیدوهی - هب  نّیدت  رد  نایدوهی - دـنتفگ : نایحیـسم  دنتـسین و  راوتـسا  يزیچ  رب  ّتینارـصن - هب  نیدـت  رد  نایحیـسم - دـنتفگ : نایدوهی 
راوتسا  يزیچ 

153 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
باتک زا  هک  تسا  یمدرم  تالداجم  راتفگ و  ریظن  اهیوعد  هنوگ  نیا  دـنناوخیم و  ار  ینامـسآ  باتک  هتـسد  ود  ره  هک  یلاـح  رد  دنتـسین 

(113 . ) درک دهاوخ  يرواد  اهنآ  فالتخا  رد  تمایق  زور  رد  دنوادخ  دناهرهبیب و  ینامسآ 

153 ص : ریسفت ... :

دنتـسین انتعا  لباق  یمدرم  دوهی ) داقتعا  هب   ) يراصن و  يراصن ) داـقتعا  هب   ) دوهی ینعی  تسا  دـیدش  هغلاـبم  نداد  ناـشن  يارب  ٍءْیَـش » یلَع  »
. چیه زا  رتمک  ینعی  ءیش  نم ال  لقا  دیوگیم : هک  برع  مالک  دننام 

رگیدـکی هب  ار  نانخـس  نیا  يراـصن ) دوـهی و   ) ناـنآ ینعی  تسا ، سنج  يارب  بتکلا »  » مـال فـلا و  هیلاـح و  واو »  » َباـتِْکلا َنوـُْلتَی  ْمُـه  َو 
. دندوب لیجنا ] تاروت و   ] باتک ناگدننک  توالت  نادنمشناد و  وزج  هک  یلاح  رد  دنتفگیم 

زا دناهرهبیب و  شناد  زا  هک  تسا  ینادان  مدرم  راتفگ  هویش  يدینـش ، نانآ  زا  وت  هچنآ  ربمایپ  يا  ْمِِهلْوَق  َْلثِم  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا ال  َلاق  َِکلذَک 
. نانیا لاثما  نویّدام و  ناتسرپتب و  دننام  دنتسین ، باتک  ناگدننک  توالت 

نییآ نادنمـشناد  املع و  زا  هک  نیا  اب  نانآ  اریز  تسا  يراصن  دوهی و  خـیبوت  ماقم  رد  هلمج  نیا  رد  دـنوادخ  ٍءْیَـش  یلَع  يراـصَّنلا  ِتَْسَیل 
. دنداد رارق  نالهاج  فیدر  رد  ناشراتفگ ] اب   ] ار دوخ  دندوب ، دوخ 

جاّـجز  ] دـنراد و فـالتخا  هچنآ  رد  تماـیق  زور  رد  يراـصن  دوهی و  ناـیم  دـنکیم  مکح  دـنوادخ  سپ  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَـی  ْمُهَْنَیب  ُمُکْحَی  ُهَّللاَـف 
. دیامنیم مّنهج  دراو  راکشآ  ار  هک  ره  دنکیم و  تشهب  دراو  راکشآ  ار  هک  ره  اهنآ  هب  دنایامنب  هک  تسا  نیا  ادخ  مکح  دیوگیم ]

153 ص : هیآ 114 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ٌيْزِخ اْینُّدلا  ِیف  ْمَُهل  َنیِِفئاخ  َّالِإ  اهُولُخْدَی  ْنَأ  ْمَُهل  َناک  ام  َِکئلوُأ  اِهبارَخ  ِیف  یعَس  َو  ُهُمْسا  اَهِیف  َرَکُْذی  ْنَأ  ِهَّللا  َدِجاسَم  َعَنَم  ْنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَم  َو 
(114  ) ٌمیِظَع ٌباذَع  ِةَرِخْآلا  ِیف  ْمَُهل  َو 
154 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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154 ص : همجرت ... 

هتـسیاش دـنراد . اهنآ  یناریو  رد  یعـس  دـننکیم و  يریگولج  وا  دـجاسم  رد  ادـخ  مان  ندرب  زا  هک  تسا  یناسک  زا  رتراکمتـس  یـسک  هچ 
. تسا میظع  باذـع  رگید  يارـس  رد  ییاوسر و  ایند  رد  اهنآ  هرهب  دـنوش ، تدابع  ياهنوناک  نیا  دراو  تشحو  سرت و  اب  زج  ناـنآ  تسین 

(114)

154 ص : ریسفت ... :

هراشا

بـصن لحم  رد  اذک »  » و « ] اذک هتعنم  : » ییوگیم هک  نانچ  دـشاب  عنم »  » يارب مّود ، لوعفم  هک  نیا  رب  انب  تسا  بصن  لحم  رد  َرَکْذـُی » ْنَأ  »
نا  » زین هیآ  نیا  رد  ( ] 94 ءارسا / « ) تشادن زاب  نامیا  تیاده و  زا  يزیچ  ار  مدرم   » اُونِمُْؤی ْنَأ  َساَّنلا  َعَنَم  ام  َو  هفیرـش : هیآ  دننام  زین  و  تسا ]

[. دشابیم بصن  لحم  رد  اونمؤی »
یـسک هچ  دوب : دهاوخ  نینچ  هیآ  يانعم  تروص  نیا  رد  و  دشاب ، هل  لوعفم  هک  نیا  ناونع  هب  تسا  بوصنم  رکذـی » نا   » تفگ ناوتیم  و 

یموهفم کش  نودـب  قوف  هیآ  موهفم  و  دـنکیم !؟ يریگولج  نآ  زا  ادـخ  مان  زا  نتـشاد  تهارک  رطاخ  هب  هک  یـسک  زا  تسا  رتراـکمتس 
ای دشوکب و  یهلا  دجاسم  بیرخت  رد  هورگ  ره  سک و  ره  نیا  رب  انب  دوشیمن ، دودـحم  ینّیعم  ناکم  نامز و  هب  تسا و  هدرتسگ  عیـسو و 
هیآ رد  هک  تسا  یمیظع  باذع  ییاوسر و  نامه  لومشم  تسا و  يراکمتس  تیاهن  نیا  دوش ، هدرب  اجنآ  رد  ادخ  مان  هک  دوش  نآ  زا  عنام 

. تسا هدش  هراشا 

154 ص : لوزن ... ] نأش  ]

مارحلا دجـسم  هکم و  رهـش  هب  ص )  ) ربمایپ دورو  زا  هک  یناـمز  دـش  لزاـن  شیرق  دروم  رد  هیآ  نیا  هک  هدـش  تیاور  ع )  ) قداـص ماـما  زا 
. دناهتسناد هیآ  لوزن  نأش  ار  تیاور  نیمه  نومضم  نارّسفم  زا  یضعب  دندرکیم . يریگولج 

سدقملا تیب  رد  لیئارسا ] ینب  اب   ] هک یماگنه  دش ، لزان  نایمور  هرابرد  هیآ  هک  نیا  نآ  دناهتفگ و  هیآ  يارب  يرگید  لوزن  نأش  یخرب  و 
مور لها  دینادرگ و  زوریپ  ار  ناناملـسم  دنوادخ  و  دیـسر ، ارف  رمع  نامز  هک  نیا  ات  دنتـشاد  نآ  نتخاس  ناریو  رد  یعـس  دـندومن و  راکیپ 

دندیسرتیم اریز  ساره  میب و  اب  رگم  دندشیمن  سدقملا  تیب  دراو 
155 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دننک هلمح  نانآ  هب  ناناملسم 
نیا زا  دعب  هک  دنک  مالعا  يدانم  داد  روتـسد  مرکا  ربمایپ  دش ] لزان  هیآ  نیا  هک  یماگنه   ] تسا هدـش  تیاور  لّوا  لوزن  نأش  اب  طابترا  رد 

هک یناسک  هک  دوشیم  نیا  هیآ  ینعم  نیا  رب  انب  دیامن ، فاوط  هنهرب  ار  هبعک  دیابن  سک  چیه  دنک و  جح  دـناوتیمن  یکرـشم  چـیه  لاس ،
یلاعت يادخ  اریز  ساره ، میب و  اب  زج  دنرادن  ار  دجاسم  هب  دورو  هزاجا  ادخ  مکح  هب  دـننکیم ، يریگولج  دـجاسم  رد  ادـخ  مان  ندرب  زا 

. دیامن يرای  ار  نانمؤم  راوتسا و  ار  شنییآ  هک  تسا  هتشون  ظوفحم  حول  رد  هدومرف و  مکح 
. تسا ییاوسر  يراوخ و  ایند  رد  نانآ  يارب  ٌيْزِخ  اْینُّدلا  ِیف  ْمَُهل 
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: تسا هجو  هس  نآ  رد 
[. دیوگیم جاجز   ] تسا یبرح ) رفاک   ) ندرک ریسا  نتشک و  روظنم  - 1

[. دیوگیم هداتق   ] یکچوک يراوخ و  اب  تسا  تایلام  نتخادرپ  ایند ، رد  يراوخ  زا  روظنم  - 2
[. دیوگیم يدس   ] دنوشیم هتشک  وا  تسد  هب  اهنآ  هّیمور ، هّینطنطسق و  حتف  و  ع )  ) يدهم مایق  ماگنه  هک : تسا  نیا  روظنم  - 3

[. تسا نیملسم  دجاسم  زا  نانآ  ندرک  رود  روظنم  دیوگیم : یلع  وبا  ]
. تسا یگرزب  رفیک  منهج  شتآ  رد  نانآ  يارب  ٌمیِظَع و  ٌباذَع  ِةَرِخْآلا  ِیف  ْمَُهل  َو 

155 ص : هیآ 115 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(115  ) ٌمِیلَع ٌعِساو  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ُهْجَو  َّمَثَف  اوُّلَُوت  امَْنیَأَف  ُبِْرغَْملا  َو  ُقِرْشَْملا  ِهَِّلل  َو 

155 ص : همجرت ... 

. تساناد زیچ  ره  هب  طیحم و  اج  همه  هب  ادـخ  دـیاهدروآ ، يور  ادـخ  يوس  هب  دـینک  ور  وس  ره  هب  سپ  تسادـخ ، نآ  زا  برغم  قرـشم و 
(115)

155 ص : ریسفت ... :

هراشا

. دراد قلعت  وا  كاپ  تاذ  هب  ناهج  نیا  یمامت  برغم و  قرشم و  دالب  هک  تسا  نیا  روظنم  ُبِْرغَْملا  َو  ُقِرْشَْملا  ِهَِّلل  َو 
156 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

اج نامه  دـینادرگب ، ار  دوخ  تروص  فرط  ره  هب  ینعی  تسادـخ . هجو  اج  نآ  دـیوش  هجوتم  وس  ره  هب  سپ  ِهَّللا ...  ُهْجَو  َّمَثَف  اوُّلَُوت  اـمَْنیَأَف 
/ هرقب « ) مارحلا دجـسم  يوس  هب  ار  دوخ  يور  نادرگب  سپ   » ِمارَْحلا ِدِجْـسَْملا  َرْطَـش  َکَـهْجَو  ِّلَوَف  یلاـعت  يادـخ  لوـق  راـبتعا  هب  تسا  هلبق 

سپ تسا ، دجسم  امش  يارب  نیمز  زا  ياهطقن  ره  دیدش ، عنم  مارحلا  دجسم  رد  ندناوخ  زامن  زا  هاگ  ره  هک  تسا  نیا  هیآ  نومضم  (. 144
. درادن مارحلا  دجسم  هب  صاصتخا  ندومن ) ور  هلبق  تمس  هب   ) هیلوت اریز  دییامن ، يور  دیتساوخ  هک  وس  ره  هب 

. تساناد زاینیب و  دنوادخ  ٌمِیلَع  ٌعِساو  َهَّللا  َّنِإ 
. تساهنآ رب  تلوهس  ناگدنب و  رب  شیاشگ  وا  تساوخ  تسا و  عیسو  ادخ  تمحر  ینعی ، ٌعِساو  َهَّللا  َّنِإ 

. تسا ناگدنب  حلاصم  هب  ياناد  میلع » »

156 ص : لوزن ... :] نأش  ]

بکرم هک  تمس  ره  هب  ناوتیم  ترفاسم  رد  اریز   ] تسا بکرم  يور  رب  رفاسم  ندناوخ  یبحتسم  زامن  دروم  رد  هفیرـش  هیآ  هدش  هتفگ  و 
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[. دناوخ زامن  دنکیم  ور 
[. دناهدرک رکذ  هیآ  يارب  زین  يرگید  ياهلوزن  نأش  . ] تسا هدش  تیاور  ع )  ) همئا زا  لوزن  نأش  نیا 

156 ص : ات 117 ... ] تایآ 116  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

امَّنِإَف ًاْرمَأ  یـضَق  اذِإ  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُعیِدـَب  ( 116  ) َنُوِتناق َُهل  ٌّلُک  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  َُهل  َْلب  ُهَناْحبُـس  ًادـَلَو  ُهَّللا  َذَـخَّتا  اُولاـق  َو 
(117  ) ُنوُکَیَف ْنُک  َُهل  ُلوُقَی 

156 ص : همجرت ... 

نآ زا  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  هکلب  وا - تسا  هّزنم  تسا - هدومن  ذاّختا  يدنزرف  دنوادخ  ناکرـشم - يراصن و  دوهی و  دنتفگ - و 
(116 . ) دنرادربنامرف وا  ربارب  رد  همه  تسوا و 

. دوشیم دوجوم  اروف  شاـب  دوجوم  دـیوگب  هک  نآ  ضحم  هب  دـنک  يزیچ  ندـیرفآ  هدارا  نوـچ  تسوا و  نیمز  اهنامـسآ و  شخب  یتـسه 
157 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  ( 117)

157 ص : ریسفت ... :

دنوادـخ دـنتفگ  و   ) ًادـَلَو ُهَّللا  َذَـخَّتا  اُولاق  دـیامرفیم : هدرک  در  دـیحوت  عوضوم  رد  ار  يراصن  دوهی و  راـتفگ  هلبق ، ناـیب  زا  سپ  دـنوادخ 
و تسادخ ، رـسپ  ریزع  دندوب  دقتعم  دوهی  اریز  هدش  لزان  برع  ناکرـشم  يراصن و  دوهی و  دروم  رد  هفیرـش  هیآ  هدومن .) ذاّختا  يدـنزرف 

نانآ ّدر  ماقم  رد  دـنوادخ  دنتـسه . ادـخ  نارتخد  هکئـالم  دـنتفگیم  برع  ناکرـشم  تسادـخ و  دـنزرف  حیـسم  دنتـشاد  هدـیقع  يراـصن 
. یتبسن نینچ  زا  تسا  هّزنم  وا  ینعی  هناحبس ،» : » دیامرفیم

ریزع و هکئالم و  و  تساهنآ ، کلام  هدننیرفآ و  وا  تسوا و  نآ  زا  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ  هکلب  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  َُهل  َْلب 
وا دـنزرف  دنتـسه ، دـنوادخ  تاـقولخم  زا  هک  حیـسم  ریزع و  هکئـالم و  تسا  نکمم  هنوـگچ  سپ   ] دنتـسه وا  تاـقولخم  هـلمج  زا  حیـسم 

و دننکیمن . یچیپرس  یهلا ، ّتیشم  نیوکت و  ریدقت و  زا  شتاقولخم  زا  کی  چیه  دنرادربنامرف و  وا  ربارب  رد  همه  َنُوِتناق  َُهل  ٌّلُک  دنـشاب ]!؟
دشاب و ردپ  سنج  زا  دنزرف  هک  تسا  هتـسیاش  هک  نآ  لاح  دنرادن و  دنوادخ  اب  یتسناجم  بسانت و  مادک  چـیه  تاقولخم  یگژیو ، نیا  اب 

. دنشاب هتشاد  رگیدکی  اب  لماک  تسناجم 
. تسا هدوب  ضرالا  تاومسلا و  یف  نم  لک  هیآ  ریدقت  اریز  تسا ، فوذحم  هیلا  فاضم  ضوع  لک »  » رد نیونت 

دروم رد  ابلاغ  ام »  » هک یلاح  رد  « ] نم  » ظفل هب  هن  تسا  هدـمآ  ام »  » ظفل هب  ِضْرَْألا - َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  لک - »  » هیلا فاـضم  ارچ  شـسرپ :
؟ تسا هشیدنا  لقع و  نابحاص  صوصخ  يربنامرف  تعاطا و  و  دوشیم .] لامعتسا  درخ  نابحاص  ریغ 

رد هک  نانچ  دوریم ، راک  هب  لقع  بحاص  ریغ  رد  تردنب )  ) یهاگ یلو  دوشیم  لامعتـسا  لقع  نابحاص  رد  ابلاغ  هچرگ  ام »  » اریز خساپ :
هک  تسا  هدمآ  برع  مالک 

158 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
دوهی و ندرمـش  کچوک  ریقحت و  يارب  دیاش  و  ( ] دینادرگ ام  رخـسم  ار  امـش  هک  ییادخ  تسا  هزنم   ) انل نک  رخـس  ام  ناحبـس  دـیوگیم :
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[. تسا هدمآ  ام » « » نم  » ظفل ياجب  يراصن 
. ار نیمز  اهنامسآ و  تسا  هدننک  عارتخا  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُعیَِدب 

هب هّبشم  تفـص  هفاضا  لیبق  زا  تاومـسلا » عیدب   » و تسا ، عرتخم  وا  سپ  ار  يزیچ  درک  عارتخا  ینعی  عیدب  وهف  ءیـشلا  عدب  دوشیم : هتفگ 
. تسا عدبم »  » يانعم هب  عیدب »  » هدش هتفگ  و  هضرا » هتاوامس و  عیدب   » ینعی دشابیم ، دوخ  لعاف 

. دوشیم داجیا  سپ  وش ، داجیا  ینعی  ُنوُکَیَف  ْنُک 
رداص شاب » دوجوم   » ینعم اب  یظفل  نامرف  کی  دـنوادخ  هک  تسین  نیا  ُنوُکَیَف » ْنُک   » هلمج زا  روظنم  تسا و  ۀـمات »  » هلمج نیا  رد  ناک » »
هاوـخ  ] دوـش داـجیا  دـهاوخب  دریگ و  قـّلعت  يزیچ  دوـجو  هب  وا  هدارا  یماـگنه  هک  تسا  نیا  روـظنم  تسا و  لاـثم  باـب  زا  هکلب  دـنکیم ،

نیا نایم  هک  نیا  نودب  نیمز ] اهنامـسآ و  عومجم  هزادنا  هب  ای  دشاب  متا  کی  هزادنا  هب  هداس ، ای  دـشاب  هدـیچیپ  گرزب ، ای  دـشاب  کچوک 
ماجنا رومأم  هاگ  ره  هک  يربناـمرف  عیطم و  صخـش  دـننامه  دوشیم ، دوجوم  دوش ، هلـصاف  هظحل  کـی  یتح  دوجوم  نآ  شیادـیپ  هدارا و 
تبـسن دلو  داز و  هک  هدرک  دـیکأت  ناحبـس  يادـخ  نایب  نیا  اب  و  دـنکیمن . يراددوخ  نآ  ماجنا  زا  هدومن و  لاثتما  گنردالب  دوش  يراک 

لاح اب  يو  لاح  هدرب و  رسب  تردق  لامک  رد  دنکیم  داجیا  ار  نآ  زیچ  کی  هدارا  ضحم  هب  هک  یـسک  اریز  تسا ، لاحم  وا  هب  هدش  هداد 
. تسا توافتم  دلو  داز و  رظن  زا  ماسجا 

158 ص : هیآ 118 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َنُوِنقُوی ٍمْوَِقل  ِتایْآلا  اَّنََّیب  ْدَق  ْمُُهبُوُلق  ْتََهباشَت  ْمِِهلْوَق  َْلثِم  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َلاق  َِکلذَک  ٌۀَیآ  انِیتَْأت  َْوأ  ُهَّللا  اَنُمِّلَُکی  َْول ال  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا ال  َلاق  َو 
(118)

159 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

159 ص : همجرت ... 

نخس هنوگ  نیمه  زین  اهنآ  ناینیشیپ  دنکیمن ؟ لزان  ام  دوخ  رب  ياهناشن  هزجعم و  و  دیوگیمن ؟ نخـس  ام  اب  ادخ  ارچ  دنتفگ : هاگآان  دارفا 
نـشور نایوج ) تقیقح  و   ) نیقی لها  يارب  ار  اـههناشن  تاـیآ و  یفاـک ) هزادـنا  هب   ) اـم یلو  تسا ، هباـشم  ناـشراکفا  اـهلد و  دـنتفگیم ،

(118 . ) میاهتخاس

159 ص : ریسفت ... :

. دننادان هک  ییاهنآ  دنتفگ  َنوُمَْلعَی و  َنیِذَّلا ال  َلاق  َو 
نانآ زا  باتک  هب  ندرکن  لمع  رطاخ  هب  هک  دـشابیم  باتک  لها  زا  نـالهاج  روظنم  هدـش  هتفگ  تسا و  برع  ناکرـشم  ناـنادان  زا  روظنم 

. تسا هدش  ملع  یفن 
. دیوگیمن نخس  ام  اب  دنوادخ  ارچ  ُهَّللا  اَنُمِّلَُکی  َْول ال 

نیا و  دـیوگیمن !؟ نخـس  اـم  اـب  ّتیفیک  ناـمه  هب  تفگ ، نخـس  هکئـالم  یـسوم و  اـب  هک  روـط  ناـمه  ارچ  هک  تـسا  نـیا  نآ  ياـنعم  و 
. دوب یهاوخدوخ  ربک و  يور  زا  نانآ  یقطنم  ریغ  تساوخرد 
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. ام يارب  دیآیمن  ياهناشن  هک  نیا  ای  ٌۀَیآ  انِیتَْأت  َْوأ 
. دوب هدمآ  ناشیارب  هک  تسا  ییاههناشن  تایآ و  ندوب  هزجعم  راکنا  نخس  نیا  زا  نانآ  روظنم 

دندوب نانآ  اریز  تسا ، دوهی  ناینیـشیپ  زا  روظنم  ناشیا . راتفگ  دننام  ناینیـشیپ  دنتفگ ، نینچ  نیا  ْمِِهلْوَق  َْلثِم  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َلاق  َِکلذَـک 
. دندرکیم تساوخرد  ع )  ) یسوم زا  ار  عنتمم  روما  هک 

تریصب مدع  رد  تسا  دننامه  دوهی  ياهلد  اب  برع  ناکرشم  زا  نالهاج  ياهلد  ینعی  تسا . رگیدکی  دننامه  نانآ  ياهلد  ْمُُهبُوُلق  ْتََهباشَت 
رحاس ای  وا  دنتفگ  هک  نخـس  نیا  هب  ار  نانآ  ناشناینیـشیپ  ایآ  « ) هب اوصاوت  أ  : » برع ناکرـشم  هرابرد  ناحبـس  يادـخ  لوق  دـننام  ییانیب ، و 

.)؟ دناهدرک شرافس  هناوید  ای  تسا 
تاـیآ نیا  هک  دـننکیم  ادـیپ  نیقی  هجیتـن  رد  هداد و  فاـصنا  هک  یهورگ  يارب  ار  اـههناشن  میدرک  ناـیب  اـم  َنُوِنقُوی  ٍمْوَِقل  ِتاـیْآلا  اَّنََّیب  ْدَـق 

. دنیامن ءافتکا  اهنامه  دوجو  هب  هدرک و  تایآ  هب  رارقا  دیاب  نانآ  تسا و  یهلا  ياههناشن 
160 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

160 ص : ات 120 ... ] تایآ 119  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ُْلق ْمُهَتَِّلم  َِعبَّتَت  یَّتَح  يراصَّنلا  َو ال  ُدوُهَْیلا  َکـْنَع  یـضَْرت  َْنل  َو  ( 119  ) ِمیِحَْجلا ِباحْصَأ  ْنَع  ُلَئُْست  َو ال  ًاریِذَن  َو  ًاریَِـشب  ِّقَْحلِاب  َكاْنلَـسْرَأ  اَّنِإ 
(120  ) ٍریِصَن َو ال  ٍِّیلَو  ْنِم  ِهَّللا  َنِم  ََکل  ام  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاج  يِذَّلا  َدَْعب  ْمُهَءاوْهَأ  َْتعَبَّتا  ِِنَئل  َو  يدُْهلا  َوُه  ِهَّللا  يَدُه  َّنِإ 

160 ص : همجرت ... 

تلاسر ماجنا  زا  سپ   ) وت و  یناسرتب ، مّنهج ) باذع  زا   ) یهد و تراشب  تشهب ) تمعن  هب   ) ار مدرم  هک  میداتـسرف  قحب  ار  وت  ام  ربمایپ  يا 
(119 . ) یتسین نایخزود  یهارمگ  لوئسم  تّجح ) مامتا  و 

يوریپ نانآ  هتفای ) فیرحت   ) نییآ زا  و  يوش ) اهنآ  ياههتساوخ  میلست  لماک  روط  هب   ) ات دش  دنهاوخن  یـضار  وت  زا  يراصن  دوهی و  زگره 
تسرپرـس و چیه  ياهدش ، هاگآ  هک  نآ  زا  دعب  ینک ، يوریپ  اهنآ  ياهـسوه  يوه و  زا  رگا  و  تسا ، یهلا  تیاده  اهنت  تیاده  وگب  ینک ،

(120 . ) دوب دهاوخن  وت  يارب  ادخ  هیحان  زا  يروای 

160 ص : ریسفت ... :

هب ار  دوخ  ناوریپ  یهد  هدژم  ات  میداتـسرف  ار  وت  اـم  هک  تسا  نیا  روظنم  میداتـسرف . قحب  دّـمحم - يا  ار - وت  اـم  ِّقَْحلاـِب ...  َكاْنلَـسْرَأ  اَّنِإ 
هَّللا لص  ربمایپ - يارب  يرادـلد  یعون  هلمج  نیا  ینک  ناـمیا  نتفریذـپ  هب  روبجم  ار  مدرم  هک  نیا  هن  رفیک ، زا  ار  ناـنآ  یناـسرتب  شاداـپ و 

شتآ لها  هب  عجار  وت  زا  ام  و  دوشن . گنتلد  روجنر و  ناـشرفک  رب  باـتک  لـها  ندـیزرو  رارـصا  زا  هک  نیا  اـت  تسا  مّلـس - هلآ و  هیلع و 
ناـمیا اـهنآ  يدرک  شـالت  مالـسا  هب  ناـنآ  توعد  يارب  يداد و  ماـجنا  ار  دوخ  تلاـسر  وت  هک  نآ  زا  سپ  ناـنآ  ارچ  هک  مینکیمن  لاؤس 

. درک میهاوخن  وت  زا  یلاؤس  نینچ  ام  دنرواین ؟
هک تسا  نانچ  تسا ، ماقم  نأش و  میظعت  شیانعم  لاست » ال   » دـناهتفگ یخرب  تسا ، هدـش  تئارق  یهن  هغیـص  هب  لأست » ال   » عفان تئارق  قبط 

لاست  ال  دیوگب : یسک 
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161 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
شیانعم ای  ینکیم و  رّوصت  وت  هک  تسا  نآ  زا  شیب  وا  لاح  هک  تسا  نیا  زا  هیانک  هک  نکن  لاؤس  ینالف  لاـح  زا  ینعی  نـالف ، لاـح  نع 

. يرادن ار  ینالف  هب  طوبرم  ربخ  ندینش  لمحت  وت  هک  تسا  نیا 
ار ام  تیاضر  ییامن  شالت  یعس و  دنچ  ره  میوشیمن  دونشخ  وت  زا  زگره  ام  ص )  ) دّمحم يا  دنتفگیم : دوهی  ُدوُهَْیلا  َْکنَع  یضَْرت  َْنل  َو 

. ییامن يوریپ  ام  نییآ  زا  وت  هک  نیا  رگم  مینکیمن  يوریپ  وت  زا  ام  ییامن  بلج 
اهنت ادـخ ، ییاـمنهار  وـگب ، ربماـیپ  يا  دـیامرفیم ، دوـهی  هب  نتفگ  خـساپ  ماـقم  رد  دـنوادخ  هلمج  نیا  رد  يدُْـهلا  َوُـه  ِهَّللا  يَدُـه  َّنِإ  ْلـُق 

. دوش هدیمان  تیاده  تسا  هتسیاش  هک  تسا  یعقاو  تیاده  اهنت  مالسا ، ینعی  ادخ  تیاده  هک  تسا  نیا  روظنم  تسا و  ییامنهار 
. تسا هدمآ  وت  يارب  هک  یملع  زا  دعب  ار  نانآ  ياهشهاوخ  ینک  يوریپ  هچ  نانچ  رگا  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاج  يِذَّلا  َدَْعب  ْمُهَءاوْهَأ  َْتعَبَّتا  ِِنَئل  َو 

[ مالـسا  ] نید ملع ،»  » زا دوصقم  و  دـنتخاسیم . دوخ  شیپ  زا  هدـش و  یـشان  سوه  اوه و  زا  هک  تسا  يراـتفگ  لاوقا و  ءاوها »  » زا روـظنم 
. تسا هدش  تباث  ناهرب  ّهلدا و  اب  نآ  ّتیناّقح  یتسرد و  هک  تسا 

161 ص : هیآ 121 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(121  ) َنوُرِساْخلا ُمُه  َِکئلوُأَف  ِِهب  ْرُفْکَی  ْنَم  َو  ِِهب  َنُونِمُْؤی  َِکئلوُأ  ِِهتَوِالت  َّقَح  ُهَنُوْلتَی  َباتِْکلا  ُمُهاْنیَتآ  َنیِذَّلا 

161 ص : همجرت ... 

دنوش ادـخ  باـتک  رکنم  هک  اـهنآ  دـناهدروآ و  ناـمیا  نادـب  دـنناوخیم ، دـناوخ ، دـیاب  هک  ناـنچ  ار  نآ  میاهداد و  ناـشباتک  هک  یناـسک 
(121 . ) دنناراکنایز

161 ص : ریسفت ... :

162 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  میدومن ، اطعا  باتک  هک  ار  ییاهنآ  ِِهتَوِالت  َّقَح  ُهَنُوْلتَی  َباتِْکلا  ُمُهاْنیَتآ  َنیِذَّلا 
زا دوصقم  و  دـندیورگ ، مالـسا  هب  دـندروآ و  نامیا  ربمایپ  هب  هک  تسا  باتک  لـها  زا  یهورگ  هیآ  روظنم  دـننکیم . يوریپ  ار  نآ  ـالماک 
رد هک  ار  ص )  ) ربمایپ فاصوا  دـننکیمن و  فیرحت  ار  نآ  هدومن و  يوریپ  ـالماک  تاروت  زا  اـهنآ  هک  تسا  نیا  هتوـالت  قح  هنولتی  هلمج 

. دنهدیمن رییغت  هدش  رکذ  تاروت 
لمأت نآ  رد  نانمؤم  خزود  تشهب  رکذ  نآرق و  توالت  ماگنه  هک  تسا  نیا  ِِهتَوِالت » َّقَح   » زا روظنم  هدومرف  یتیاور  هب  انب  ع )  ) قداص ماما 

. دربب هانپ  ادخ  هب  نآ  زا  دش  رکذ  مّنهج  مان  نوچ  دنک و  بلط  ادخ  زا  ار  نآ  دیسر  تشهب  مان  هب  یتقو  دننک ،
. وا هب  دندروآ  نامیا  اهنآ  «، 1  ... » ِِهب َنُونِمُْؤی  َِکئلوُأ 

. دندروآ نامیا  تاروت )  ) ناشباتک هب  اهنآ  ینعی 
فیرحت ار  تاروت  هک  تسا  یناسک  روظنم  دـنناراکنایز . نانآ  ار ، نآ  دـندرکن  رواب  هک  ییاهنآ  َنوُرِـساْخلا و  ُمُه  َکـِئلوُأَف  ِِهب  ْرُفْکَی  ْنَم  َو 

. دندیرخ تیاده  هب  ار  یهارمگ  هک  دنراکنایز  يور  نآ  زا  دندومن و 

162 ص : ات 123 ... ] تایآ 122  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]
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هراشا

َو ال ًاْئیَـش  ٍسْفَن  ْنَع  ٌسْفَن  يِزَْجت  ًاـمْوَی ال  اوُقَّتا  َو  ( 122  ) َنیَِملاْعلا یَلَع  ْمُُکْتلَّضَف  یِّنَأ  َو  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْعنَأ  ِیتَّلا  َِیتَمِْعن  اوُرُکْذا  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  اـی 
(123  ) َنوُرَْصُنی ْمُه  َو ال  ٌۀَعافَش  اهُعَْفنَت  َو ال  ٌلْدَع  اْهنِم  ُلَبُْقی 

162 ص : همجرت ... 

. مدیـشخب يرترب  نایناهج  رب  ار  امـش  نم  هک  دـیروایب  رطاخ  هب  زین  متـشاد و  ینازرا  امـش  هب  هک  ار  یتمعن  دـیروایب  دای  هب  لیئارـسا  ینب  يا 
(122)

هتفریذپ ییادـف  سک  چـیه  زا  دـننکن و  تازاجم  يرگید  ياج  هب  ار  یـسک  دـنیبب و  ار  دوخ  لمع  يازج  سک  ره  هک  يزور  زا  دیـسرتب  و 
(123 . ) دوشیمن يرای  یسک  هیحان ) چیه  زا   ) دوبن و دنمدوس  یسک  تعافش  دوشن و 

__________________________________________________

ریسفت همجرت  ددرگیم  رب  ص )  ) دّمحم هب  ریمض  دیوگیم  یبلک  یلو  دنکیم . عوجر  باتک  هب  هب »  » رد ریمض  دندقتعم  نیرّـسفم  رثکا  - 1
. ]...[ م ص 21 -. ج 2 ، نایبلا ، عمجم 

163 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

163 ص : ریسفت ... :

نومـضم نیمه  هب  اقباس  هک  یتایآ  هیآ و  ود  نیا  ناـیم  نوچ  و  تشذـگ ، هروس ) نیمه  تاـیآ 47 و 48  رد   ) نیا زا  لـبق  هیآ  ود  نیا  ریظن 
( هتشاد ینازرا  نانآ  هب  دنوادخ  هک  ییاهتمعن  هب  لیئارـسا  ینب   ) نداد هجوت  رب  دیکأت  روظنم  هب  نآ  رارکت  هداعا و  هداتفا ، هلـصاف  دش  ناونع 

. تسا هدیدنسپ  وکین و  يرما  لالدتسا ، و 

163 ص : هیآ 124 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(124  ) َنیِِملاَّظلا يِدْهَع  ُلانَی  َلاق ال  ِیتَّیِّرُذ  ْنِم  َو  َلاق  ًامامِإ  ِساَّنِلل  َُکلِعاج  یِّنِإ  َلاق  َّنُهَّمَتَأَف  ٍتاِملَِکب  ُهُّبَر  َمیِهاْربِإ  یلَْتبا  ِذِإ  َو 

163 ص : همجرت ... 

وا هب  دـنوادخ  دـمآرب ، شیامزآ  هدـهع  زا  یبوخب  وا  دومزآ و  نوگانوگ  لیاسو  هب  ار  میهاربا  دـنوادخ  هک  یماگنه  درواـیب ) رطاـخ  هب  (و 
رگا يرآ   ) دومرف درک ؟ یهاوخ  اـطع  زین  نم  نادـنزرف  هب  ار  ییاوشیپ  نیا  درک  ضرع  میهاربا  منیزگرب  قلخ  ییاوشیپ  هب  ار  وـت  نم  دوـمرف 

(124 . ) دیسر دهاوخن  راکمتس  مدرم  هب  زگره  تماما )  ) نم دهع  هک  دنشاب ) نآ  هتسیاش  حلاص و 

163 ص : ریسفت ... :

. درک ناحتما  ار  میهاربا  دنوادخ  هک  یماگنه  ُهُّبَر ...  َمیِهاْربِإ  یلَْتبا  ِذِإ  َو 
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. دشاب رکذا »  » هک يردقم  لعف  يارب  تسا  هب  لوعفم  بصن  لحم  رد  اذا » »
 ... ٍتاِملَِکب

اریز  ] تازاجم لیبس  رب  دـنوادخ  هب  ناحتما »  » نداد تبـسن  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  تسا و  دـنوادخ  یهاون  رماوا و  « 1 « » تاملک  » زا روظنم 
هب دنوادخ  هک  نآ  لاح  دنک و  مولعم  ار  نآ  ناحتما  هلیـسو  هب  دهاوخب  دـنادن و  ار  رما  تبقاع  هک  دوشیم  رداص  یـسک  زا  یقیقح  ناحتما 

هوحن ییوگ  و  دـنک ]. رایتخا  تسا  هدومن  بلط  شاهدـنب  اـی  هتفرگ و  ّقلعت  شاهدارا  ار  هچنآ  دـناوتیم  و  تسا ، هاـگآ  ـالماک  روما  بقاوع 
. تسا ناگدننک  شیامزآ  راتفر  دننام  دوخ ، ناگدنب  اب  دنوادخ  راتفر 

__________________________________________________

ریسفت همجرت  رد  هک  تسا  يددعتم  تایرظن  لاوقا و  تسا  هتفرگ  رارق  شیامزآ  دروم  اهنآ  ماجنا  رد  ع )  ) میهاربا هک  یتاملک »  » هرابرد - 1
م. تسا -. هدش  نایب  احورشم  ص 24 ) ج 2 ،  ) نایبلا عمجم 

164 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دیناسر ماجنا  هب  ار  تاملک  نآ  میهاربا  َّنُهَّمَتَأَف »...  »

. داد ماجنا  ار  اهنآ  یطیرفت  طارفا و  چیه  نودب  دمآ و  رب  یهلا  تاناحتما  هدهع  زا  یبوخب  ینعی 
و میهاربا ]...  یلتبا  ذإ  رکذا  و  : » هدوب نینچ  هیآ  ریدقت  و  ، ] تسا ریدقت  رد  هک  دشابیم  رکذا »  » لعف ذا »  » رد لماع  دش  هراشا  البق  هک  نانچ 
« َکـُلِعاج یِّنِإ  َلاـق   » هلمج تفگ ، ناوـتیم  و  تیک . تیک و  ناـک  تاـملکب  هبر  میهاربا  یلتبا  ذإ  و  دـشاب : نینچ  هیآ  ریدـقت  تسا  نکمم 

لاؤس رگا  و  دوب . دهاوخ  هفنأتـسم  َُکلِعاج » یِّنِإ  َلاق   » هلمج تسا ] رکذا )  ) رّدقم لعف  لماع  هک   ] لّوا لوق  رب  انب  سپ  تسا ، ذا »  » رد لماع 
ینعی ًامامِإ  ِساَّنِلل  َُکلِعاج  یِّنِإ  َلاق  دوشیم : هتفگ  تفگ ؟ هچ  وا  هب  شراگدرورپ  دـیناسر ، ماجنا  هب  ار  تاملک  میهاربا  هک  یماگنه  دوش :

. مهدیم رارق  مدرم  ياوشیپ  ار  وت  نم  دومرف 
نییبت ریـسفت و  ای  تسا و  لبق  ام  هلمج  رب  فطع  اـی  هلمج  نیا  دـشاب ، ذا »  » رد لـماع  َکـُلِعاج ) یِّنِإ  َلاـق   ) هلمج هک  مّود  لوق  رب  اـنب  نکیل 

. دشابیم یلتبا »  » هلمج
: تسا يددعتم  تایرظن  لاوقا و  تسا  هتفرگ  رارق  شیامزآ  دروم  اهنآ  ماجنا  رد  ع )  ) میهاربا هک  یتاملک »  » هرابرد

« . 1  » تماما يارب  وا  باختنا  - 1
« مالـسا  » نید رد  هدوب و  بجاو  ع )  ) میهاربا تعیرـش  رد  هک  تسا  تلـصخ » هد   » هیآ رد  عـقاو  تاـملک »  » زا روـظنم  دـیوگیم ] هداـتق  - ] 2

« . 2  » تسا ّبحتسم 
__________________________________________________

هدافتـسا دـعب  تایآ  هیآ و  نیمه  زا  هک  یبلاطم  هب  ار  ع )  ) میهاربا لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  تاملک »  » زا روظنم  دـیوگیم  دـهاجم  - 1
عمجم ریسفت  همجرت   ) دومرف ناحتما  مالـسا  تیاعر  هب  ار  دوخ  نادنزرف  وا  ّتیـصو  هبعک و  نتخاس  تماما و  هب  وا  باختنا  لیبق  زا  دوشیم 

م. ص 28 -.) نایبلا ج 1 ،
م. ص 25 -. ج 2 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  همجرت  - 2

165 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
: تسا حرش  نیا  هب  دراد  قلعت  ناسنا  رس  هب  هک  اهنآ  زا  تلصخ  جنپ 

. ندومن قاشنتسا  ندرک 5 - هضمضم  ندرک 4 - كاوسم  براش 3 - ندیچ  رس 2 - يوم  ندرک  هناش  - 1
: دراد ّقلعت  ناسنا  ندب  هب  هک  اهنآ  زا  تلصخ  جنپ  و 

. بآ اب  اجنتسا  اهنخان 5 - ندیچ  راهز 4 - يوم  ندرک  لیاز  لغب 3 - ریز  يوم  ندرک  لیاز  ندرک 2 - هنتخ  - 1
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زا تلصخ  تفرگ 30  رارق  شیامزآ  دروم  اهنآ  هراـبرد  ع )  ) میهاربا هک  یتاـملک »  » زا روظنم  تسا ] هتفگ  ساـبع  نبا   ] تسا هدـش  هتفگ  و 
َنوُِحئاَّسلا َنوُدـِماْحلا  َنوُدـِباْعلا  َنُوِبئاَّتلا  تسا : هدـیدرگ  ناـیب  هیآ  نیا  نمـض  رد  هبوـت  هروـس  رد  اـهنآ  زا  اـت  هد  هک  تسا  مالـسا  تعیرش 

-2 ناگدننک ، هبوت  - 1 ینعی : َنِینِمْؤُْملا  ِرَِّشب  َو  ِهَّللا  ِدوُدُِـحل  َنوُِظفاـْحلا  َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َنوُهاَّنلا  َو  ِفوُْرعَْملاـِب  َنوُِرمآـْلا  َنوُدِـجاَّسلا  َنوُعِکاَّرلا 
یهن - 8 فورعم ، هــب  نارمآ  - 7 ناگدننک ، هدجـس  - 6 ناگدـننک ، عوکر  - 5 ناراد ، هزور  - 4 نارازگ ، رکـش  - 3 ناگدـننک ، تدابع 

(. 112 هبوت /  ) نانمؤم هب  تراشب  یهلا و 10 - دودح  نانابهگن  - 9 رکنم ، زا  ناگدننک 
َو َنِینِمْؤُْملا  َو  ِتاِملْـسُْملا  َو  َنیِِملْـسُْملا  َّنِإ  هدـش : ناـیب  هیآ  نیا  نمـض  رد  بازحا  هروس  رد  هناـگ  ياهتلـصخ 30  نآ  زا  رگید  تلـصخ  هد 

ِتاقِّدَصَتُْملا َو  َنِیقِّدَصَتُْملا  َو  ِتاعِـشاْخلا  َو  َنیِعِـشاْخلا  َو  ِتاِرباَّصلا  َو  َنیِِرباَّصلا  َو  ِتاقِداَّصلا  َو  َنِیقِداَّصلا  َو  ِتاِتناْقلا  َو  َنِیِتناْقلا  َو  ِتانِمْؤُْملا 
ْمُهَجوُُرف َنیِِظفاْحلا  َو  ِتاِمئاَّصلا  َو  َنیِِمئاَّصلا  َو 
166 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ًامیِظَع ًارْجَأ  َو  ًةَرِفْغَم  ْمَُهل  ُهَّللا  َّدَعَأ  ِتارِکاَّذلا  َو  ًارِیثَک  َهَّللا  َنیِرِکاَّذلا  َو  ِتاِظفاْحلا  َو 
: ینعی

-8 نداد ، قّدصت  - 7 ادـخ ، هب  تبـسن  عوشخ  سرت و  - 6 ربص ، - 5 ییوگتسار ، - 4 ادـخ ، تدابع  تعاطا و  - 3 نامیا ، - 2 مالسا ، - 1»
(. 35 بازحا / « ) ندوب ادخ  دای  هب  دایز  - 10 مارح ، زا  نماد  ظفح  - 9 نتفرگ ، هزور 

« . 2 « . » 1  » تسا هدش  رکذ  َنوُِظفاُحی  ْمِِهتالَص  یلَع  ْمُه  َنیِذَّلا  هیآ : ات  جراعم  نونمؤم و  هروس  رد  اهنآ  زا  رگید  يات  هد  و 
ناـحتما دروـم  اـهنآ  هراـبرد  ع )  ) میهاربا هک  یتاـملک »  » تسا تسد  رد  ساـبع  نبا  زا  هک  یمراـهچ  تیاور  رد   ] ّجـح کـسانم  ماـجنا  - 3

.[ تسا هدش  ریسفت  جح  کسانم  ماجنا  هب  تسا  هتفرگ  رارق  دنوادخ 
قداص ترـضح  زا  دیوگیم : يو  هک  دنکیم  لقن  رمع  نب  لّضفم  زا  تّوبن  باتک  رد  هر )  ) قودـص راوگرزب  خیـش  ( ] ع  ) نت جـنپ  مان  - 4

اهنآ زا  دارم  دومرف : ع )  ) قداص ماما  تسیچ ؟ تسا  هدش  عقاو  ٍتاِملَِکب  ُهُّبَر  َمیِهاْربِإ  یلَْتبا  ِذِإ  َو  هیآ : رد  هک  یتاملک  زا  روظنم  مدیسرپ  (ع )
__________________________________________________

وغل و زا  زارتحا  - 3 عوشخ ، - 2 نامیا ، - 1 زا : تسا  ترابع  دـیآیم  تسد  هب  نآ  هیآ 9  اـت  نونمؤم  هروس  لّوا  زا  هک  تلـصخ  هد  نیا  - 1
تیاعر - 8 نتشاد ، ترشابم  یکلم  زینک  رسمه و  هب  تبسن  و 7 - - 6 یکلم ، زینک  رسمه و  ریغ  زا  نماد  ظفح  - 5 تاکز ، نداد  - 4 لطاب ،

. اهزامن رب  تظفاحم  - 10 نامیپ ، تیاعر  - 9 تناما ،
لوق رد  هک  یتلصخ  زا 30  دنترابع  اهنآ  تسا و  هدیدرگ  ریسفت  تلصخ  هب 40  هیآ  رد  عقاو  تاملک »  » سابع نبا  زا  يرگید  تیاور  رد  - 2

: تسا حرش  نیا  هب  دوشیم و  هدافتسا  جراعم  هروس  ات 34  تایآ 22  زا  هک  يرگید  تلصخ  هد  هفاضا  هب  دش  رکذ  قباس 
زا سرت  - 4 ازج ، زور  هب  قیدصت  - 3 نتفرگ ، رظن  رد  نامورحم  يارب  یمولعم  قح  دوخ  لام  زا  - 2 نارازگزامن ، رد  تماقتسا  تابث و  - 1

-10 قح ، تداهش  هب  مایق  - 9 نامیپ ، تیاعر  - 8 تناما ، تیاعر  - 7 زینک ، رسمه و  اب  ترشابم  - 6 مارح ، زا  نماد  ظفح  - 5 یهلا ، باذع 
م. ص 27 -.) ج 2 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  همجرت  زا  لقن  هب  . ) اهزامن رب  تظفاحم 

167 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
مان تاملک »  » نآ درک و  لوبق  ار  مدآ  هبوت  اهنآ  مارتحا  هب  دـنوادخ  تفرگ و  ارف  لاـعتم  راـگدرورپ  زا  ار  اـهنآ  ع )  ) مدآ هک  تسا  یتاـملک 

.[ تسا ع )  ) نیسح نسح و  همطاف ، یلع ، دّمحم ،
. مهدیم رارق  مدرم  ماما  ار  وت  نم  ًامامِإ ...  ِساَّنِلل  َُکلِعاج  یِّنِإ  َلاق 

درک شیامزآ  ار  میهاربا  هک  نآ  زا  سپ   ] دنوادخ دننکیم و  ادـتقا  يو  هب  ناشنید  روما  رادرک و  راتفگ و  رد  مدرم  هک  یـسک  ینعی  ماما » »
ادتقا وا  هب  نید  روما  رد  مدرم  داد و  رارق  مدرم » ماما   » ار میهاربا  ینعی ] درک  تیانع  شاداپ  ار  يو  دمآرب ، ناحتما  هدهع  زا  الماک  میهاربا  و 
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. تخادرپیم نانآ  روما  هرادا  هب  وا  دندرکیم و 
. هدب رارق  ماما  اوشیپ و  زین  نم  نادنزرف  زا  تفگ  ِیتَّیِّرُذ ...  ْنِم  َو  َلاق 

: تسا هدومرف  ییوگ  کلعاج » « » فاک  » رب تسا  فطع  یتّیرذ » نم  و   » هلمج
یمارگ ار  وت  نم  : » دـیوگب امـش  هب  یـسک  هک  نانچ  یهدیم ؟ رارق  ماما  اوشیپ و  زین  نم  نادـنزرف  زا  ادـنوادخ  ینعی  یتیرذ  ضعب  لعاج  و 

]؟. يرادیم یمارگ  زین  ار  ینالف  ینعی  [ ؟» زین ار  نالف  و   » ییوگب امش  و  تشاد » مهاوخ 
. دنسریمن تماما  هب  زگره  ناراکمتس  تفگ  َنیِِملاَّظلا  يِدْهَع  ُلانَی  َلاق ال 

. دشابن ناراکمتس  زا  هک  دسریم  تماما  هب  یسک  اهنت  دسریمن . تماما  هب  دشاب  راکمتس  وت  هّیرذ  زا  سک  ره  هک  تسا  نیا  هیآ  موهفم 
هک یـسک  اریز  دشاب  موصعم  دیاب  ماما  هک  دوشیم  هدافتـسا  دسریمن  راکمتـس  هب  تماما  دـیامرفیم : حیرـص  روط  هب  دـنوادخ  هک  نیا  زا 

«1 . » تسا هدرک  متس  نارگید  هب  ای  دوخ و  هب  ای  هرخالاب  تسین  موصعم 

167 ص : هیآ 125 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َو َنیِِفئاَّطِلل  َِیتـَْیب  ارِّهَط  ْنَأ  َلیِعامْـسِإ  َو  َمیِهاْربِإ  یلِإ  انْدِـهَع  َو  یلَـصُم  َمـیِهاْربِإ  ِماـقَم  ْنـِم  اوُذِـخَّتا  َو  ًاـْنمَأ  َو  ِساَّنِلل  ًۀـَباثَم  َْتیَبـْلا  اَْـنلَعَج  ْذِإ  َو 
(125  ) ِدوُجُّسلا ِعَّکُّرلا  َو  َنیِفِکاْعلا 

__________________________________________________

م. دناهدرک -. لالدتسا  هیآ  نیا  هب  ماما » تمصع   » موزل يارب  هیماما ، بهذم  ياملع  - 1
168 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

168 ص : همجرت ... 

ار میهاربا  ماقم  هک  دـش  هداد  روتـسد  میداد و  رارق  مدرم  يارب  ناما  نما و  لـحم  ار  هبعک  هناـخ  اـم  هک  ار  یماـگنه  دـیروایب ) رطاـخ  هب  (و 
نارواجم ناگدننک و  فاوط  يارب  ار  ادخ  مرح  هک  میتفرگ  نامیپ  لیعامسا  شدنزرف  میهاربا و  زا  و  دیهد ، رارق  دنوادخ  شتـسرپ  هاگیاج 

(125 . ) دینک هزیکاپ  كاپ و  ناگدننک ، هدجس  ناگدننک و  عوکر  و 

168 ص : ریسفت ... :

. اّیرث هراتس  يارب  هدش  ملع  هک  مجن »  » دننام تسا ، هبعک  يارب  هبلغلاب  ملع  مسا و  تیب » « » تیبلا »
. دنروآیم يور  نآ  يوس  هب  هلاس  ره  مدرم  هک  دوشیم  هدیمان  عجرم  تبـسانم  نیا  هب  هبعک »  » تسا و عجرم  يانعم  هب  تباثم  ِساَّنِلل  ًۀـَباثَم 

« 1»
__________________________________________________

: تسا لوق  جنپ  هملک  نیا  يانعم  رد  - 1
يور نآ  يوس  هب  هلاـس  ره  مدرم  هک  دوشیم  هدـیمان  عجرم  تبـسانم  نیا  هب  هبعک »  » تسا و عجرم  ياـنعم  هب  تباـثم  دـیوگیم : نسح  - 1

. دندروآیم
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زاب هبعک  هناخ  زا  هک  یناناملسم  اعون  هک  تسا  تبسانم  نیا  هب  قالطا  نیا  یلو  تسا  عجرم  يانعم  هب  تباثم » : » دیوگیم زین  سابع  نبا  - 2
رد اذل  و  دننادیمن . هدش  مامت  نآ  هب  تبـسن  ار  دوخ  جایتحا  ترایز و  هاگ  چیه  دـندرگرب و  نآ  يوس  هب  هرابود  دـنراد  دـصق  دـندرگیم 
هک یسک  یلو  دوشیم  دایز  شرمع  ددرگ  زاب  نآ  يوس  هب  هدنیآ  رد  هک  دنک ، هعجارم  دصق  نیا  هب  هکم  زا  هک  یـسک  هدش ، دراو  ثیدح 

. تسا هدش  کیدزن  يو  گرم  هک  تسا  نآ  تمالع  عوضوم  نیا  دنکن  نآ  يوس  هب  تشگزاب  دصق  هّکم  زا  جورخ  ماگنه 
هب جح  مسارم  ماجنا  روظنم  هب  لاس  ره  مدرم  هک  نیا  تبـسانم  هب  تسا ، باوث  قاقحتـسا  لحم  يانعم  هب  تباثم »  » هک دـناهتفگ  یـضعب  - 3

. دندرگیم باوث  قحتسم  دنیآیم و  نآ  ترایز 
. دناهتسناد هاگهانپ  ینعم  هب  ار  تباثم »  » یضعب - 4

م. ص 38 -.) ج 2 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  همجرت   ) دناهدرک ریسفت  عّمجت  ّلحم  هب  ار  تباثم »  » یخرب - 5
169 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

- رهـش نآ  ام   » ْمِِهلْوَح ْنِم  ُساَّنلا  ُفَّطَخَُتی  َو  ًانِمآ  ًامَرَح  دیامرفیم : نایب  هفیرـش  هیآ  نیا  هک  نانچ  تسا  نما » لحم  ، » هبعک هناخ  ًاْنمَأ »...  َو  »
(. 67 توبکنع / « ) دنیابریم تراغ  لتق و  هب  ار  فیعض  مدرم  ناشفارطا  زا  هک  یتروص  رد  میداد  رارق  نما  مرح  ار  هکم -

هک یـسک  دروم  رد  مالـسا  ییازج  نوناق  هک  تسا  هدـش  رّرقم  مالـسا  نید  رد  هک  دوشیم  هدـیمان  نما » لحم   » تبـسانم نیا  هب  هبعک  هناخ 
« 1 . » دوشیمن ارجا  تسا ، هدشن  جراخ  مرح  زا  هک  یماگنه  ات  دوش  هدنهانپ  مرح »  » هب ای  هبعک  هناخ  هب  جراخ ، رد  یتیانج  باکترا  زا  سپ 

یلحم هک  میهاربا   ) ماقم زا  میتفگ  هکم ) لها   ) نانآ هب  ینعی  دیهد  رارق  زامن  هاگیاج  ار  میهاربا  ماقم  یلَـصُم ...  َمیِهاْربِإ  ِماقَم  ْنِم  اوُذِخَّتا  َو 
. دینک باختنا  زامن  يارب  یهاگیاج  هبعک ،) هناخ  کیدزن  رد  تسا 

هب فاوط  ماجنا  زا  سپ  جاجح  و  . ] تسا هدراذگ  نآ  يور  رب  مدق  میهاربا  تشاد و  رارق  یگنس  اج  نآ  رد  هک  تسا  ییاج  َمیِهاْربِإ » ِماقَم  »
[. دنروآ اج  هب  ناکم  نآ  رد  ار  فاوط  زامن  دنفظوم  دنوشیم و  کیدزن  نآ 

ماـقم زا  مدرم  : » دوشیم نینچ  نآ  ياـنعم  و  تسا ، اـنلعج »  » رب فطع  تروـص  نیا  رد  هک  هدـش ، تئارق  زین  یـضام  هغیـص  هب  اوُذِـخَّتا » َو  »
« . دندومن باختنا  زامن  يارب  ار  یهاگیاج  میهاربا 

نیا رد  دناهدناوخ  یـضام  ظفل  هب  ار  نآ  هک  یناسک  یلو  دـناهدرک  فقو  انما » و   » رد دـناهدرک  تئارق  رما  ظفل  هب  اوذـختا ،» و   » هک یناسک 
ار نآ  اریز  دناهدرکن  فقو  اج 

__________________________________________________

ررقم مالسا  رد  دننکن  هدافتسا  ءوس  نوناق  نیا  زا  دارفا  دوشن و  یهلا  دودح  لیطعت  يارب  ياهلیسو  عوضوم  نیا  هک  نآ  يارب  یفرط  زا  و  - 1
یهلا ّدح  دوش و  جراخ  نآ  مرح  هبعک و  زا  ریزگان  ات  دنراذگب  هقیضم  رد  یندیماشآ  ییاذغ ، داوم  ظاحل  زا  ار  صخـش  نآ  هک  تسا  هدش 

م. ددرگن -. لیطعت  یهلا  دودح  مه  دوش و  تیاعر  هبعک  هناخ  مارتحا  مه  ات  دوش ، يراج  وا  هرابرد 
170 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دناهتسناد انلعج »  » رب فطع 
. دینک هزیکاپ  ار  ادخ  هناخ  میدرک  رما  لیعامسا  میهاربا و  هب  َِیْتَیب ...  ارِّهَط  ْنَأ  َلیِعامْسِإ  َو  َمیِهاْربِإ  یلِإ  انْدِهَع  َو 

زا دعب  هاگ  ره  هرسفم  نا »  » هک میدرک  ریـسفت  میتفگ ) « ) انرما  » هب ور  نیا  زا  ار  اندهع »  » تسا و هرـسفم  و  يا »  » يانعم هب  نا »  » َِیْتَیب ارِّهَط  ْنَأ 
. دنهدیم لوق  يانعم  ظافلا  نآ  دراد ، ار  لوق  يانعم  هک  دوش  عقاو  یظافلا 

. دنیامن كاپ  اهیدیلپ  زا  زین  دنتخیوآیم و  نآ  رب  هک  ییاهتب  زا  ار  هبعک  هناخ  هک  تسا  نیا  ریهطت »  » زا روظنم 
. دراد يرترب  تلیضف و  ملاع  نکاما  ریاس  رب  هبعک »  » هک تسا  هتکن  نیا  نایب  هداد  تبسن  دوخ  هب  ار  تیب »  » ناحبس يادخ  هک  نیا  ّتلع  و 

« نیفکاـع  » زا روظنم  دنـشابیم و  فاوط  لوغـشم  هبعک  هناـخ  فارطا  رد  هک  دنتـسه  یناـسک  نیفئاـط »  » زا روظنم  َنیِفِکاـْعلا ...  َو  َنیِِفئاَّطِلل 
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. دنشابیم هبعک  هناخ  رواجم  هک  دنتسه  يدارفا 
زا دوجـس  عوکر و  اریز  دـنوریم . دوجـس  عوکر و  هب  هبعک  هناخ  یکیدزن  رد  هک  تسا  ینارازگزامن  اـهنآ  زا  دوصقم  ِدوُجُّسلا ...  ِعَّکُّرلا  َو 

. تسا رازگزامن  لاعفا 

170 ص : هیآ 126 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َُّمث ًالِیلَق  ُهُعِّتَمُأَف  َرَفَک  ْنَم  َو  َلاق  ِرِخآـْلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللاـِب  ْمُْهنِم  َنَمآ  ْنَم  ِتارَمَّثلا  َنِم  ُهَلْهَأ  ْقُزْرا  َو  ًاـنِمآ  ًادََـلب  اذـه  ْلَـعْجا  ِّبَر  ُمیِهاْربِإ  َلاـق  ْذِإ  َو 
(126  ) ُریِصَْملا َْسِئب  َو  ِراَّنلا  ِباذَع  یلِإ  ُهُّرَطْضَأ 

170 ص : همجرت ... 

ادخب و نامیا  هک  اهنآ  ار - نآ  لها  هد و  رارق  ینما  رهـش  ار  نیمزرـس  نیا  اراگدرورپ  درک :، ضرع  میهاربا  هک  یماگنه  دـیروآ ) دای  هب  (و 
تاکرب عاونا  زا  ار  نانمؤم  میدـناسر و  تباـجا  هب  ار  میهاربا  ياـعد  نیا  اـم   ) هد يزور  نوگاـنوگ )  ) تارمث زا  دـناهدروآ - نیـسپزاب  زور 

یماجنارـس دـب  هچ  میناشکیم و  شتآ  باذـع  هب  ار  اهنآ  سپـس  داد ، میهاوخ  یمک  هرهب  دـندش ، رفاک  هک  اهنآ  هب  اّما  میتخاـس ) دـنمهرهب 
(126 . ) دنراد

171 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

171 ص : ریسفت ... :

. هدب رارق  نما  رهش  ار  هکم »  » ینعی ار  نیا  اراگدرورپ  تفگ  میهاربا  هک  یماگنه  ًانِمآ ...  ًادََلب  اذه  ْلَعْجا  ِّبَر  ُمیِهاْربِإ  َلاق  ْذِإ  َو 
دهاوخ شوخ  یناگدنز  شیع و  رد  یسک  نینچ   » ٍۀَیِضار ٍۀَشیِع  ِیف  یلاعت : يادخ  لوق  دننام  تسا ، ّتینما  ياراد  رهش  ًانِمآ » ًادََلب   » زا روظنم 

. تسا لها  بحاص  رهش  ینعم  هب  هک  لها » دلب   » دننام زین  و  تسا ، یشوخ  ياراد  یناگدنز »  » روظنم هک  ( 21 هقاح / « ) دوب
هک نیا  رابتعا  هب  هدـنور  باوخ  بش  ینعی  میان » لیل   » لثم نآ ، لها  رابتعا  هب  تسا  ناکم  هب  دانـسا  لیبق  زا  اـنمآ » ادـلب  ، » دـناهتفگ یـضعب 

[. دنتسه نمیا  نآ  رد  مدرم  هک  تسا  يرهش  اج  نیا  رد  دوصقم  و  . ] دنوریم باوخ  هب  نآ  رد  مدرم 
. نک تیانع  نآ  لها  هب  اههویم  اهیزور و  عاونا  ِتارَمَّثلا ...  َنِم  ُهَلْهَأ  ْقُزْرا  َو 

نم  » اریز هد ، رارق  دـنراد  تمایق  زور  ادـخ و  هب  نامیا  هک  هکم  لها  زا  یناسک  صوصخم  ار  اههویم  اهیزور و  هک  تسا  نیا  میهاربا  روظنم 
. دشابیم هلها »  » زا لدب  مهنم » نمآ 

. دوب کلعاج »  » رد فاک »  » رب فطع  یتّیرذ » نم  و   » هلمج لبق  هیآ  رد  هک  نانچ  تسا ، نمآ » نم   » رب فطع  رفک » نم   » َرَفَک ْنَم  َو  َلاق 
: تفگ و   ] داد رارق  نینمؤم  صوصخم  ار  دوخ  ياعد  ع )  ) میهاربا هک  نیا  ّتلع 

اـضاقت دوخ  هّیرذ  يارب  ار  تماما  وا  هاگـشیپ  زا  هک  یعقوم  لبق - هیآ  نمـض  رد  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  ِرِخْآلا ] ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  ْمُْهنِم  َنَمآ  ْنَم 
و دـمآ . دـنهاوخ  دـیدپ  یناملاظ  وا  هّیرذ  نایم  رد  هک  دـنامهف  میهاربا  هب  نیملاظلا  يدـهع  لانی  هلمج ال  اـب  ِیتَّیِّرُذ ،» ْنِم  َو  : » تفگ درک و 
هب ندـش  هدـیزگرب  اریز  يربـهر ، تماـما و  هلأـسم  نداد و  يزور  نیب  تسا  قرف  هک  دـنامهف  وا  هب  َرَفَک » ْنَم  َو   » هـلمج اـب  ناحبـس  يادـخ 

بذج بلج و  بجوم  یهاگ  هک  يزور  قزر و  فالخ  هب  دشاب ، هدزنرس  يو  زا  یمتس  ملظ و  هک  تسا  یسک  صتخم  تفالخ ،
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172 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
يزور نانآ  هب  امازلا  دشاب  هدرک  مامت  شناگدنب  رب  ار  تّجح  هک  نیا  يارب  دنوادخ  اساسا ، ای  دوشیم و  هدـنهد  يزور  هب  هدـنروخ  يزور 

ناوـتیم و  مزاـسیم . دـنمهرهب  مهدیم و  يزور  زین  ار  راّـفک  دوـمرف : دـنوادخ  هک  تسا  نیا  رفک  نم  لاـق و  ینعم  نیا  رب  اـنب  دـناسریم .
یسک هچ  نانچ  هک ، تسا  نیا  هلمج  يانعم  نیا  رب  انب  تسا ، نآ  باوج  هعتماف »  » تسا و طرش  يانعم  نمضتم  ادتبم و  َرَفَک » ْنَم  َو  ، » تفگ

. مهدیم يزور  وا  هب  مهزاب  دوش  رفاک 
. تسا هدش  تئارق  زین  هعتماف » »

. دیامن یچیپرس  نآ  زا  دناوتن  هک  مناشکیم  شتآ  يوس  هب  ار  وا  ياهنوگ  هب  ِراَّنلا ...  ِباذَع  یلِإ  ُهُّرَطْضَأ  َُّمث 

172 ص : ات 128 ... ] تایآ 127  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

اِنتَّیِّرُذ ْنِم  َو  ََکل  ِْنیَِملْـسُم  اْنلَعْجا  َو  انَّبَر  ( 127  ) ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  اَّنِم  ْلَّبَقَت  اـنَّبَر  ُلیِعامْـسِإ  َو  ِْتیَْبلا  َنِم  َدِـعاوَْقلا  ُمیِهاْربِإ  ُعَفْرَی  ْذِإ  َو 
(128  ) ُمیِحَّرلا ُباَّوَّتلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  اْنیَلَع  ُْبت  َو  انَکِسانَم  انِرَأ  َو  ََکل  ًۀَِملْسُم  ًۀَّمُأ 

172 ص : همجرت ... 

اونش وت  ریذپب  ام  زا  اراگدرورپ  دنتفگیم ) و   ) دندربیم الاب  ار  هبعک )  ) هناخ ياههیاپ  لیعامسا  میهاربا و  هک  یماگنه  دیروآ ) دای  هب  زین  (و 
. ییاناد و 

(127)
امب ار  تعاط  شتسرپ و  ياههار  رآ و  دوجو  هب  دشاب  تنامرف  میلست  هک  یتما  ام  نامدود  زا  هد و  رارق  دوخ  نامرف  میلـست  ار  ام  اراگدرورپ 

(128 . ) ینابرهم ریذپ و  هبوت  وت  اهنت  هک  ریذپب  ار  ام  هبوت  امنب و 

172 ص : ریسفت ... :

هب هدش و  لامعتـسا  تفـص  ابلاغ  یلو  تسا  يزیچ  ساسا  هیاپ و  ینعم  هب  و  هدـعاق »  » عمج دـعاوق »  » دـنکیم و تیاکح  هتـشذگ  زا  عفری » »
. تسا تباث »  » يانعم

رب ییانب  یتقو  اریز  تساهنآ ، يور  رب  ندرک  نامتخاس  دعاوقلا » عفری   » زا روظنم 
173 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هدیچ هک  یفیدر  ره  اریز  تسا ، نامتخاس  راوید  ياهفیدر  دعاوق »  » زا روظنم  تفگ  ناوتیم  و  دـنوشیم . عفترم  دوش ، هتخاس  اههیاپ  يور 
. دوشیم انب  نآ  يور  رب  هک  يرگید  ياهفیدر  يارب  تسا  ياهیاپ  دوشیم ،

میهاربا و ینعی  . ] دادیم يو  تسد  هب  گنـس  درکیم و  کمک  ار  ردپ  لیعامـسا  درکیم و  انب  ار  هبعک  هناخ  ع )  ) میهاربا هک  هدش  تیاور 
[. دندربیم الاب  ار  هبعک  هناخ  هیاپ  مه  اب  لیعامسا 

. ریذپب ام  زا  اراگدرورپ  دنتفگیم : هک  یلاح  رد  ینعی ، انم  لبقت  انبر  نالوقی  تسا : نینچ  هلمج  نیا  ریدقت  اَّنِم ...  ْلَّبَقَت  انَّبَر 
ناونع هب  ار  هبعک »  » لیعامـسا میهاربا و  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  انم » لبقت   » هلمج و  ندوب ، لاح  رب  انب  تسا  بصن  عضوم  رد  نـالوقی »  » لـعف
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رجا و لمع  نیا  ربارب  رد  اـم  هب  اراـگدرورپ  هک  تسا  نیا  اـنم » لـّبقت   » هلمج زا  روظنم  اریز  تنوکـس  يارب  یلحم  هن  دـناهتخاس ، هاـگتدابع 
. دشاب هتشاد  تعاطا  تدابع و  هبنج  هک  تسا  ییانب  نتخاس  لابق  رد  اهنت  دنوادخ ، زا  شاداپ  راظتنا  نک و  اطع  شاداپ 

. یهاگآ ام  تاّین  زا  يونشیم و  ار  ام  ياعد  هک  ییوت  اراگدرورپ ! ُمِیلَْعلا  ُعیِمَّسلا  َْتنَأ  َکَّنِإ 
« نم  » هلیـسو هب  ار  نآ  سپـس  و  تیبلا » دـعاوق   » هدومرفن هدومن و  رکذ  مولعمان  مهبم و  ار  دـعاوق »  » تسخن ناحبـس  يادـخ  هک  نیا  ّتلع  و 

. دوشیم نییبت  سپس  هک  تسا  یمهبم  ءیش  نأش  میظعت  بجوم  ماهبا » زا  دعب  حاضیا   » هک تسا  نیا  هدرک  ریسفت  ینایب ،
هک تسا  یلاعت  يادـخ  لوق  لـیبق  زا  هیآ  نیا  هد ، رارق  صلاـخ  تدوخ  يارب  ار  اـم  تاـّین  اراـگدرورپ  ینعی ، َکـَل  ِْنیَِملْـسُم  اـْنلَعْجا  َو  اـنَّبَر 
هک تسا  نیا  هلمج  نیا  زا  روـظنم  اـی  و  (. 112 هرقب / « ) ددرگ ادخ  مکح  میلـست  تهج  ره  زا  هک  یـسک   » ِهَِّلل ُهَهْجَو  َمَلْـسَأ  ْنَم  دـیامرفیم :

عوشخ صالخا و  رب  اراگدرورپ  هک  تسا  نیا  روظنم  ای  میشاب ، عیطم  عضاخ و  وت  لباقم  رد  هک  هد  رارق  دوخ  میلست  نانچ  ار  ام  اراگدرورپ 
. ازفیب تدوخ  هب  تبسن  ام  رارقا  و 

174 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. هدب رارق  يداقنم  دحوم و  تعامج  ار  ام  نادنزرف  زا  یضعب  اراگدرورپ  ََکل  ًۀَِملْسُم  ًۀَّمُأ  اِنتَّیِّرُذ  ْنِم  َو 

امـش زا  هک  یناـسک  هب  دـنوادخ   ... » ْمُْکنِم اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَـعَو  هفیرـش : هیآ  رد  نم »  » دـننام تسا . نییبت »  » يارب اـی  ضیعبت »  » يارب نم » »
(. 55 رون /  ...« ) هدومرف و هدعو  دروآ  نامیا  ع -)  ) رصع تّجح  ادخ و  هب  ناگدنب -

« . دنتسه مشاه  ینب  اهنت  هیآ  نیا  رد  تّما »  » زا روظنم  : » دومرف هک  هدش  تیاور  ع )  ) قداص ترضح  زا 
. میهد ماجنا  يداد  ام  هب  قیفوت  هک  يرادقم  هب  ار  دوخ  تدابع  ات  نک  هاگآ  جح  لامعا  زا  ار  ام  اراگدرورپ ، انَکِسانَم ...  انِرَأ  َو 

كورتم و تئارق  عون  نیا  نکیل  و  تسا . هدش  هدـناوخ  مه  دـخف »  » هک ذـخف »  » رب سایق  باب  زا  هدـش ، تئارق  زین  انرا )  ) ار نوکـس  هب  انرا » »
. دوش تئارق  هرسک  مامشا  هب  هک  نیا  رگم  تسا  ردان 

. یتسه تمحر  ياراد  دوخ  ناگدنب  هب  تبسن  ریذپ و  هبوت  وت  ریذپب ، ار  ام  هبوت  ُمیِحَّرلا  ُباَّوَّتلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  اْنیَلَع  ُْبت  َو 
: تسا هدش  هتفگ  هجو  ود  هلمج  نیا  زا  روظنم  رد 

مدرم ات  تسا ] هدش  رداص  لیعامسا  میهاربا و  زا  نخـس  نیا  و   ] تسا دنوادخ  لباقم  رد  لماک  عاطقنا  یگدنب و  ققحت  يارب  هلمج  نیا  - 1
. دننک يوریپ  اهنآ  زا  رگید 

[. دسریم رظن  هب  رتحیحص  هجو  نیا  ]
. تسا هدوب  دوخ  هّیرذ  ناراکمتس  هب  تبسن  دنوادخ  زا  يریذپ  هبوت  تساوخرد  لیعامسا  میهاربا و  روظنم  - 2

174 ص : هیآ 129 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(129  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  ْمِهیِّکَُزی  َو  َۀَمْکِْحلا  َو  َباتِْکلا  ُمُهُمِّلَُعی  َو  َِکتایآ  ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  ْمُْهنِم  ًالوُسَر  ْمِهِیف  ْثَْعبا  َو  انَّبَر 
175 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

175 ص : همجرت ... 

تمکح باتک و  ار  اهنآ  دـناوخب و  اهنآ  رب  ار  وت  تایآ  اـت  نک  ثوعبم  ناـشدوخ  زا  يربماـیپ  نم ) نادـنزرف   ) اـهنآ ناـیم  رد  اراـگدرورپ !
(129 (. ) يرداق راک  نیا  رب  و   ) یمیکح اناوت و  وت  اریز  دزاس ، هّزنم  كاپ و  یتشز ) ینادان و  ره  زا  ار  ناشناور   ) دزومایب و
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175 ص : ریسفت ... :

لبق هیآ  رد  ۀملسم » ۀما   » هب مهیف »  » رد ریمـض  نک . ثوعبم  ناشدوخ  زا  يربمایپ  اهنآ  نایم  رد  اراگدرورپ  ْمُْهنِم ...  ًالوُسَر  ْمِهِیف  ْثَْعبا  َو  انَّبَر 
. ددرگیمرب

مرکا لوسر  زا  اریز  دـشابیم ، اـم » ربمغیپ   » تسا هدرک  اـضاقت  دوخ  هیرذ  ناـیم  رد  ار  وا  تثعب  دـنوادخ  زا  میهاربا  هک  يربـمغیپ  زا  روظنم 
« . 1  » مردام يایؤر  ریبعت  یسیع و  تراشب  میهاربا و  ياعد  متسه  نم  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  (ص )

. دنک غالبا  نانآ  هب  دوش  یحو  وا  رب  هچنآ  دناوخب و  مدرم  رب  ار  وت  تایآ  ات  َِکتایآ  ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی 
ماکحا نایب  تعیرـش و  تمکح ،»  » زا روظنم  و  دزومایب . تمکح »  » نانآ هب  دهد و  میلعت  مدرم  هب  ار  نآرق  َۀَـمْکِْحلا ...  َو  َباتِْکلا  ُمُهُمِّلَُعی  َو 

. تسا
. دزاس كاپ  يدیلپ  كرش و  زا  ار  مدرم  ْمِهیِّکَُزی ...  َو 

. تسا ماکحتسا  ملع و  اب  هارمه  وت  شنیرفآ  ياهیتفگش  یتسه و  تمظع  لالج و  تردق و  لامک  ياراد  وت  ُمیِکَْحلا  ُزیِزَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإ 

175 ص : هیآ 130 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(130  ) َنیِِحلاَّصلا َنَِمل  ِةَرِخْآلا  ِیف  ُهَّنِإ  َو  اْینُّدلا  ِیف  ُهاْنیَفَطْصا  ِدََقل  َو  ُهَسْفَن  َهِفَس  ْنَم  َّالِإ  َمیِهاْربِإ  ِۀَِّلم  ْنَع  ُبَغْرَی  ْنَم  َو 

175 ص : همجرت ... 

یکاپ و نآ  اب   ) میهاربا نییآ  زا  نادان - هیفس و  دارفا  زج  یسک - هچ 
__________________________________________________

-1
. یما ایؤر  یسیع و  يرشب  میهاربا و  یبا  ةوعد  انا 

176 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(130 . ) تسا ناحلاص  زا  مه  ترخآ  رد  هتبلا  میدیزگرب و  تلاسر  فرش  هب  ایند  رد  ار  وا  ام  دش ؟ دهاوخ  نادرگیور  یگدنشخرد )

176 ص : ریسفت ... :

رب ینییآ  هک  میهاربا  نییآ  زا  دناهدنکفا - تهافس  هب  ار  دوخ  هک  يدارفا  زج  یسک - هچ  ُهَسْفَن ...  َهِفَس  ْنَم  اَّلِإ  َمیِهاْربِإ  ِۀَِّلم  ْنَع  ُبَغْرَی  ْنَم  َو 
؟ دش دهاوخ  نادرگیور  تسا  تقیقح  ياراد  قح و 

میهاربا كاپ  نییآ  زا  هک  دـشاب  یـسک  نادـنمدرخ  نایم  رد  تسا  دـیعب  هک  تسا  نیا  شیانعم  و  تسا ، راکنا  يارب  نم )  ) هیآ رد  ماهفتـسا 
. دشاب نادرگیور 

لاذتبا هب  ندرمش و  زیچان  هسفن ) هفـس   ) سفن تهافـس  زا  روظنم  تسا و  عفر »  » عضوم رد  و  بغری »  » رد رتتـسم  ریمـض  زا  لدب  هفـس » نم  »
(. یکبس هفّسلا : . ) تسا سفن  ندناشک 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 364 

http://www.ghaemiyeh.com


رد هلمج  نیا  هدـش : هتفگ  زین  و  تسا . نبغ »  » يارب زیمت  هیار »  » هک هیار » نبغ   » ریظن تسا  ندوـب  زیمت »  » رب اـنب  هسفن »  » بصن هدـش : هـتفگ  و 
« ینظ یف   » ینعی میقم » ینظ  دیز  : » دیوگیم هک  برع  هتفگ  دـننام  تسا ، هدـش  فذـح  یف )  ) رورجم راج و  هدوب و  هسفن » یف  هفـس   » لصا

. تسا رتحیحص  دشاب ، زیمت »  » هک لّوا  لامتحا  یلو 
. میدیزگرب يربمایپ  هب  ایند  رد  ار  وا  اْینُّدلا ...  ِیف  ُهاْنیَفَطْصا  ِدََقل  َو 

نید و رگا  اریز  . ] تسا تسردان  اطخ و  دـننادرگیم  يور  میهاربا  نییآ  زا  هک  یناسک  هدـیقع  هک  تسا  هتکن  نیا  نایب  ماقم  رد  هلمج  نیا 
[. درکیمن ثوعبم  يربمایپ  هب  ار  يو  دنوادخ  تشاد  یتساک  صقن و  میهاربا  تعیرش 

يارب ار  يورخا  يراگتـسر  اـهنت  هک  نیا  هتکن  و  . ] تسا ناراگتـسر  زا  ترخآ  رد  مـیهاربا ) ینعی   ) وا َنـیِِحلاَّصلا و  َنَِـمل  ِةَرِخآـْلا  ِیف  ُهَّنِإ  َو 
رطاـخ هب  میهاربا  هک  تسا  نیا  دوـب ، راگتـسر  مه  اـیند  رد  وا  هک  نیا  اـب  نیحلاـصلا  نـم  ةرخـالا  یف  هـّنا  و  هدوـمرف : هدرک و  رکذ  مـیهاربا 
دوجو ترخآ  رد  اهنت  صلاخ  لماک و  شاداپ  هتبلا  تساراد و  ار  لـماک  وکین و  شاداـپ  تمارک و  قاقحتـسا  دراد  هک  یّـصاخ  یگتـسیاش 

. دوش هدروآ  يور  وا  نییآ  هب  هک  تسین  رتراوازس  وا  زا  سک  چیه  دراد ، دنوادخ  هاگشیپ  رد  ار  ترخآ  ایند و  تمارک  هک  یسک  و  دراد .]
177 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

177 ص : ات 132 ... ] تایآ 131  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َّالِإ َُّنتوُمَت  الَف  َنیِّدلا  ُمَُکل  یفَطْصا  َهَّللا  َّنِإ  َِّیَنب  ای  ُبوُقْعَی  َو  ِهِیَنب  ُمیِهاْربِإ  اِهب  یَّصَو  َو  ( 131  ) َنیَِملاْعلا ِّبَِرل  ُتْمَلْسَأ  َلاق  ِْملْسَأ  ُهُّبَر  َُهل  َلاق  ْذِإ 
(132  ) َنوُِملْسُم ُْمْتنَأ  َو 

177 ص : همجرت ... 

لد ناج و  زا  ار  راگدرورپ  نامرف  وا  شاب ، میلـست  قح  ربارب  رد  و   ) روایب مالـسا  تفگ  وا  هب  راگدرورپ  هک  ار  یماگنه  دـیروایب ) رطاخ  هب  )
(131 . ) مدش میلست  نایناهج  راگدرورپ  ربارب  رد  تفگ  تفریذپ )

( دـنتفگ شیوخ  نادـنزرف  هب  مادـک  ره  و   ) دـندرک ّتیـصو  نیئآ  نیا  هب  رمع ) تاـظحل  نیـسپزاب  رد   ) ار دوخ  نادـنزرف  بوقعی  میهاربا و 
(132 . ) دیریمن ادخ ) نامرف  ربارب  رد  میلست   ) مالسا نییآ  هب  زج  امش  تسا و  هدیزگرب  امش  يارب  ار  كاپ  نییآ  نیا  دنوادخ  نم ! نادنزرف 

177 ص : ریسفت ... :

هبر هل  لاق  يانعم  و  میدـیزگرب . تلاسر  هب  ار  وا  هک  شاب  میلـست  میتفگ  میهاربا  هب  یماگنه  ینعی  هانیفطـصا »  » يارب تسا  فرظ  َلاـق ،» ْذِإ  »
هعلاطم و مالـسا  ّتیناّقح  دیحوت و  ياههناشن  لیالد و  رد  ات  دیـسر  شنهذ  هب  هک  دش  هدیزگرب  تلاسر  هب  یماگنه  وا  هک  تسا  نیا  ملـسا 

. دیامن لمأت 
. ربب نامرف  نک و  نیقی  ینعی  ملسا »  » دناهتفگ یضعب  تخانش ، ار  اتکی  يادخ  درک و  ربدت  هعلاطم و  سپس  ینعی  ُتْمَلْسَأ  َلاق 

ِّبَِرل ُتْمَلْـسَأ  ، » هلمج نآ  زا  روظنم  هک  نیا  رب  انب  ددرگیم ، رب  هملک »  » هب اهب »  » رد ریمـض  تسا . هدـش  تئارق  زین  یـصوا » «، » اـِهب یَّصَو  َو  »
يذلا الا  نودبعت  امم  ءارب  یننا  هلمج  هب  هک  « 1  » ۀیقاب ۀملک  اهلعج  هیآ و  رد  ریمض  دننام  دشاب  لبق  هیآ  رد  َنیَِملاْعلا »

__________________________________________________
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.28 فرخز / - 1
178 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. ددرگیم رب  لبق  هیآ  رد  « 1  » ینرطف
. درک ار  ّتیصو  نیا  دوخ  نادنزرف  هب  زین  بوقعی  ینعی ، تسا ، یکی  ود  ره  مکح  و  میهاربا »  » رب تسا  فطع  بوقعی » «و 

مالـسا نید  نآ  تسا و  نایدا  مامت  هدیزگرب  هک  هدرک  اطع  ینید  امـش  هب  دنوادخ  هک  تسا  نیا  هلمج  نیا  يانعم  َنیِّدـلا ...  ُمَُکل  یفَطْـصا 
. دییامن رایتخا  ار  نآ  هتشاد  ّقفوم  ار  امش  هک  تسا 

هچنآ تقیقح  رد  سپ  دینامب ، یقاب  مالسا  نید  رب  ندرم  ماگنه  هک  نیا  ات  دیشکن  تسد  مالسا  زا  هاگ  چیه  َنوُِملْـسُم  ُْمْتنَأ  َو  اَّلِإ  َُّنتوُمَت  الَف 
. دنشاب مالسا  اب  فلاخم  و  رفک ) لاح  رد   ) گرم ماگنه  نانآ  هک  تسا  نیا  دناهدش ، یهن  نآ  زا  هک 

. تسین رفک  لاح  رد  گرم  رد  يریخ  هک  تسا  هتکن  نیا  نایب  يارب  توم »  » رب ال )  ) یهن فرح  ندرک  لخاد  و 

178 ص : هیآ 133 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َقاحْسِإ َو  َلیِعامْسِإ  َو  َمیِهاْربِإ  َِکئابآ  َهلِإ  َو  َکَهلِإ  ُُدبْعَن  اُولاق  يِدَْعب  ْنِم  َنوُُدبْعَت  ام  ِهِینَِبل  َلاق  ْذِإ  ُتْوَْملا  َبوُقْعَی  َرَـضَح  ْذِإ  َءادَهُـش  ُْمْتنُک  ْمَأ 
(133  ) َنوُِملْسُم َُهل  ُنَْحن  َو  ًادِحاو  ًاهلِإ 

178 ص : همجرت ... 

ار زیچ  هچ  نم  زا  سپ  تفگ  دوـخ  نادـنزرف  هب  هـک  ماـگنه  نآ  رد  دـیدوب ؟ رـضاح  دیـسر  ارف  بوـقعی  گرم  هـک  یماـگنه  هـب  امـش  اـیآ 
(133 . ) میتسه میلست  وا  ربارب  رد  ام  اتکی و  دنوادخ  قاحسا ، لیعامسا و  میهاربا و  ار ، تناردپ  يادخ  وت و  يادخ  دنتفگ  دیتسرپیم ؟

178 ص : ریسفت ... :

. تسا لب »  » يانعم هب  هعطقنم و  ما » »
__________________________________________________

26 و 27. فرخز / - 1
179 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. رضاح ینعی : دیهش » . » دیدوبن رضاح  بوقعی  شیپ  امش  هک  تسا  نیا  هلمج  يانعم  تسا و  راکنا  هیآ  رد  هزمه  يانعم  َءادَهُش » ُْمْتنُک  ْمَأ  »
. دیسر ارف  بوقعی  گرم  هک  یماگنه  ُتْوَْملا  َبوُقْعَی  َرَضَح  ْذِإ 

نادـنزرف هب  وا  دـینادب  ات  دـیدوبن  رـضاح  بوقعی  گرم  ماگنه  امـش  هک  تسا  نیا  باطخ  زا  روظنم  و  دنتـسه ، ناـنمؤم  هیآ  باـطخ  دروم 
. درک هیصوت  هچ  نانآ  هب  دیتسناد  یحو  قیرط  زا  هکلب  تفگ ، هچ  شیوخ 

رب انب  و  تسا . هدرم  دوهی  نید  رب  هتفر ، ایند  زا  هک  يربمایپ  ره  دندوب  دـقتعم  نانآ  اریز  تسا  دوهی »  » هیآ رد  باطخ  دروم  دـناهتفگ : یخرب 
هتفگ نینچ  ییوگ  تسا و  هدـش  فذـح  هک  دراد  دوجو  يرّدـقم  لعف  نآ  زا  لبق  تسا و  هلـصّتم  ما »  » دـشاب دوهی  هجوتم  باـطخ  هک  نیا 
لاح دیهدیم و  تبسن  ءایبنا  هب  ار  ّتیدوهی »  » هنوگچ ینعی  توملا  بوقعی  رضح  اذا  ءادهـش  متنک  ما  هیدوهیلا  ءایبنالا  یلع  نوعدت  أ  هدش :
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میهاربا نییآ  رب  هک  دومن  هیصوت  شیوخ  نادنزرف  هب  گرم ، لاح  رد  بوقعی  هک  یماگنه  دندوب  رضاح  امـش  ناگتـشذگ  دادجا و  هک  نآ 
هک دـیهدیم  تبـسن  ءایبنا  هب  ار  يزیچ  ارچ  نیا  رب  انب  دـیتسناد ، ار  بلطم  نیا  ینامـسآ  بتک  قیرط  زا  امـش  و  دـننامب ، یقاب  مالـسا  نید  و 

؟ دـیتسرپیم ار  يزیچ  هچ  نم  زا  سپ  تفگ  دوخ  نادـنزرف  هب  هک  یماگنه  يِدـَْعب  ْنِم  َنوُدـُبْعَت  ام  ِهِینَِبل  َلاـق  ْذِإ  دنـشابیم !!؟ نآ  زا  ياّربم 
. تسا هدش  فذح  تافو )  ) فاضم یتافو و  دعب  نم  نودبعت  ءیش  يا  هدوب : نینچ  هیآ  ریدقت 

: دنتفگ ینعی  َقاحْسِإ ...  َو  َلیِعامْسِإ  َو  َمیِهاْربِإ  َِکئابآ  َهلِإ  َو  َکَهلِإ  ُُدبْعَن  اُولاق 
. میتسرپیم ار  قاحسا  لیعامسا و  میهاربا و  وت  ناردپ  يادخ  وت و  يادخ 

هدومن رکذ  بوقعی  ناردپ  فیدر  رد  ار  لیعامسا  دنوادخ  هک  نیا  ّتلع  و  کئابآ »  » يارب تسا  نایب  فطع  َقاحْسِإ  َو  َلیِعامْسِإ  َو  َمیِهاْربِإ 
تبـسن رظن  زا  نانآ  اریز  تسا ، ردام  مکح  رد  هلاـخ »  » ردـپ و مکح  رد  ومع »  » هک تسا  نیا  دـشابیم . يو  يومع  لیعامـسا »  » هک نیا  اـب 

. دنرادن رگیدکی  اب  یتوافت  هدوب و  یکی  يردارب 
180 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

: هدش هتفگ  هجو  دنچ  نوملسم  هل  نحن  هلمج و  هرابرد  تسا و  كءابآ » هلا   » زا لدب  ًادِحاو » ًاهلِإ  »
هلمج تسا 4 - دـبعن »  » رب فطع  ددرگیم 3 - رب  نآ  هب  هل »  » ریمـض اریز  تسا  دـبعن »  » لوعفم زا  لاـح  تسا 2 - دـبعن »  » لعاف زا  لاح  - 1

. مینکیم فارتعا  دنوادخ  ربارب  رد  یگدنب  هب  هک  تسا  نیا  ام  تالاح  هلمج  زا  هک  تسا  نیا  شیانعم  هضرتعم و 

180 ص : هیآ 134 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(134  ) َنُولَمْعَی اُوناک  اَّمَع  َنُولَئُْست  َو ال  ُْمْتبَسَک  ام  ْمَُکل  َو  ْتَبَسَک  ام  اَهل  ْتَلَخ  ْدَق  ٌۀَّمُأ  َْکِلت 

180 ص : همجرت ... 

لوئـسم هاگ  چیه  و  تسا ، امـش  دوخ  هب  طوبرم  زین  امـش  لامعا  دوب و  ناشدوخ  هب  طوبرم  نانآ  لامعا  دنتـشذگ ، رد  هک  دندوب  یتّما  نانیا 
(134 . ) دوب دیهاوخن  اهنآ  لامعا 

180 ص : ریسفت ... :

. تسا نانآ  دحوم  نادنزرف  بوقعی و  میهاربا و  نآ  زا  روظنم  تسا و  ۀما »  » هب هراشا  کلت »  ... » ْتَلَخ ْدَق  ٌۀَّمُأ  َْکِلت 
. دوب ناشدوخ  هب  طوبرم  نانآ  لامعا  ْتَبَسَک » ام  اَهل  »

. يو نادنزرف  زا  هچ  دشاب  وا  ناکاین  زا  هچ  دربیمن ، ياهرهب  دوس و  نارگید  لامعا  هجیتن  زا  یسک  هک  تسا  نیا  هلمج  نیا  زا  روظنم 
. دندرکیم راختفا  دوخ  ناکاین  هب  نانآ  هک  دش  هداد  دوهی  هب  لیلد  نیا  هب  خساپ  نیا  و 

. درب دیهاوخن  هرهب  ناشتانسح  زا  هک  هنوگ  نامه  دش ، دیهاوخن  هذخاؤم  ناتناکاین  ناهانگ  رطاخ  هب  امش  َنُولَمْعَی  اُوناک  اَّمَع  َنُولَئُْست  َو ال 

180 ص : هیآ 135 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا
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(135  ) َنیِکِرْشُْملا َنِم  َناک  ام  َو  ًافِینَح  َمیِهاْربِإ  َۀَِّلم  َْلب  ُْلق  اوُدَتْهَت  يراصَن  َْوأ  ًادوُه  اُونوُک  اُولاق  َو 
181 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

181 ص : همجرت ... 

( دشاب تیاده  بجوم  دناوتیمن  زگره  هدش  فیرحت  ياهنییآ  نیا   ) وگب دیبای ، تیاده  ات  دیوشب  یحیـسم  ای  يدوهی  دـنتفگ  باتک ) لها  )
(135 . ) دوبن ناکرشم  زا  زگره  وا  دینک و  میهاربا  صلاخ  نییآ  زا  يوریپ  هکلب 

181 ص : ریسفت ... :

: دنتفگ دوهی  ینعی  ددرگیم  رب  يراصن  دوهی و  هب  اولاق »  » رد ریمض  اُولاق ...  َو 
. دییآ رد  ام  نید  هب  ًادوُه » اُونوُک  »

. دیوش تیاده  قح  قیرط  هب  ات  دییآ  رد  ام  نید  هب  ینعی  اودتهت  يراصن  اونوک  دنتفگ : يراصن  و 
« نید نم  ینا  : » تفگ هک  متاح  نب  يدع  نخـس  دننام  مینکیم و  يوریپ  میهاربا  نید  زا  ام  هکلب  ص ،)  ) دّمحم يا  وگب  َمیِهاْربِإ  َۀَِّلم  َْلب  ُْلق 

ینعی میهاربا  ۀلم  عبتن  لب  هدوب : نینچ  هیآ  ریدقت  هدـش  هتفگ  و  میهاربا . » تلم  لها  نوکن  لب  : » هدوب نینچ  هیآ  ریدـقت  نید » لها  نم   » ینعی
. مینکیم يوریپ  میهاربا  نید  زا  ام 

. ۀمئاق دنه  هجو  تیار  دوشیم : هتفگ  هک  نیا  دننام  میهاربا )  ) هیلا فاضم  زا  تسا  لاح  افینح » »
. قح نییآ  هب  لطاب  نییآ  ره  زا  لیامت  ینعی  فینح 

هب هدومرف  هراشا  احیولت  هدرک و  یفن  میهاربا  ّتلم  زا  ار  كرـش  نایب  نیا  اب  دـنوادخ  دوبن . نیکرـشم  زا  میهاربا  َنیِکِرْـشُْملا  َنِم  َناـک  اـم  َو 
، دننکیم يوریپ  میهاربا  نید  زا  هک  دندرکیم  اعّدا  اههورگ  نیا  زا  کی  ره  اریز  نانآ . ریغ  و  يراصن ) دوهی و   ) باتک لها  ندوب  كرـشم 

. دندوب كرشم  اهنآ  همه  هک  یتروص  رد 
182 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

182 ص : هیآ 136 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َِیتوُأ ام  َو  یـسیِع  َو  یـسُوم  َِیتوُأ  ام  َو  ِطابْـسَْألا  َو  َبوُقْعَی  َو  َقاحْـسِإ  َو  َلیِعامْـسِإ  َو  َمیِهاْربِإ  یلِإ  َلِْزنُأ  ام  َو  اْنَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  َو  ِهَّللِاب  اَّنَمآ  اُولُوق 
(136  ) َنوُِملْسُم َُهل  ُنَْحن  َو  ْمُْهنِم  ٍدَحَأ  َْنَیب  ُقِّرَُفن  ْمِهِّبَر ال  ْنِم  َنوُِّیبَّنلا 

182 ص : همجرت ... 

ینب طابـسا  ناربمایپ  بوقعی و  قاحـسا و  لیعامـسا و  میهاربا و  رب  هچنآ  هدش و  لزان  ام  رب  هچنآ  هب  میاهدروآ و  نامیا  ادخ  هب  ام  دـییوگب :
زا کی  چیه  نایم  ام  تسا و  هدش  هداد  راگدرورپ  فرط  زا  رگید ) ناربمایپ  یسیع و  یـسوم و  هب  هچنآ  نینچمه  و   ) دیدرگ لزان  لیئارـسا 

(136 . ) میتسه میلست  ادخ  نامرف  ربارب  رد  میراذگیمن و  قرف  ناربمایپ 
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182 ص : ریسفت ... :

: دیامرفیم هدرک  باطخ  ناناملسم  هب  دنوادخ 
. میدروآ نامیا  ادخ  هب  دییوگب  ِهَّللِاب ...  اَّنَمآ  اُولُوق 

لّوا ادخ  هب  نامیا  هک  نیا  لیلد  دـننک و  راهظا  دـنراد  نامیا  نآ  هب  ابلق  ار  هچنآ  هک  تسا  هتخاس  رومأم  ار  ناناملـسم  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ 
ناربماـیپ رب  هک  ار  یبـتک  ریاـس  نآرق و  هب  ناـمیا  مّود  هلحرم  رد  سپـس  تسا . تاـبجاو  همه  زا  شیب  نآ  ّتیمها  هک  تسا  نیا  هدـش  رکذ 

. تسا هدومرف  رکذ  هدش ، لزان  هیآ  رد  روکذم 
هب ع )  ) بوقعی هناگ  هدزاود  دالوا  زا  هک  تسا  ینادـنزرف  ناگداون و  طابـسا  زا  روظنم  دـشابیم و  هداون  ینعم  هب  و  طبـس »  » عمج طابـسا » »

. دوشیم هتفگ  ص )  ) ادخ لوسر  طبس »  » ود ع )  ) نیسح ماما  نسح و  ماما  هب  هک  نانچ  دندمآ ، دوجو 
نامیا اهنآ  زا  یـضعب  هب  ناناملـسم  ام  هک  تسین  روط  نیا  ینعی  میراذـگیمن  توافت  ناربمایپ  زا  کی  چـیه  نایم  ْمُْهنِم  ٍدَـحَأ  َْنَیب  ُقِّرَُفن  ـال 

ترضح و  ع )  ) یسیع ترـضح  هب  دوهی  . ] دندش لئاق  توافت  ناربمایپ  نایم  يراصن  دوهی و  هک  نانچ  میرواین ، نامیا  یـضعب  هب  میروایب و 
[. دندرواین نامیا  ص )  ) دّمحم ترضح  ام  ربمایپ  نامیلس و  ترضح  هب  يراصن  دندرواین و  نامیا  ص )  ) دّمحم

. تسا حیحص  نآ  رب  نیب »  » لوخد لیلد  نیا  هب  تسا و  تعامج  يانعم  هب  اج  نیا  رد  دحا » »
183 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

183 ص : ات 138 ... ] تایآ 137  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ْنَم َو  ِهَّللا  َۀَْغبِـص  ( 137  ) ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  َو  ُهَّللا  ُمُهَکیِفْکَیَـسَف  ٍقاقِـش  ِیف  ْمُه  اـمَّنِإَف  اْوَّلََوت  ْنِإ  َو  اْوَدَـتْها  ِدَـقَف  ِِهب  ُْمْتنَمآ  اـم  ِلـْثِِمب  اُونَمآ  ْنِإَـف 
(138  ) َنوُِدباع َُهل  ُنَْحن  َو  ًۀَْغبِص  ِهَّللا  َنِم  ُنَسْحَأ 

183 ص : همجرت ... 

فالخ هار  دیدرت  نودب  دننک  یچیپرـس  رگا  دناهتفای و  تیاده  دندروآ  نامیا  دـیاهدروآ ، نامیا  امـش  هچنآ  هب  يراصن ) دوهی و   ) اهنآ رگا 
(137 . ) تساناد اونش و  وا  هچ  درک ، دهاوخ  ظفح  نانآ  بیسآ  رش و  زا  ربمایپ  يا  ار  وت  دنوادخ  دناهتفرگ و  شیپ  ار  رفک  قح و 

تدابع ار  وا  اـهنت  اـم  و  دـنک ؟ يزیمآ  گـنر  دـنوادخ  زا  رتهب  هک  تسیک  و  مالـسا ) دـیحوت و  ناـمیا و  گـنر  دـیریذپب ،  ) ییادـخ گـنر 
(138 . ) مینکیم

183 ص : ریسفت ... :

ِدَقَف . » دنروآ نامیا  دیاهدروآ ، نامیا  وا  ناربمایپ  نآرق و  ادخ و  هب  هک  امـش  دننام  رافک  هچ  نانچ  هک  دـهدیم  ربخ  دـنوادخ  اُونَمآ ...  ْنِإَف 
. دناهدومیپ ار  تیاده  هار  اْوَدَتْها »

. تسا هیردصم  ام »  » دئاز و لثمب »  » رد اب » »
نامیا دیدروآ ، نامیا  امـش  هچ  نآ  هب  دندرک و  ضارعا  رگا  ای  دندرکن  راتفر  فاصنا  هب  دندرک و  یچیپرـس  رافک  رگا  ینعی  اْوَّلََوت ...  ْنِإ  َو 

. دندرواین
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کـسمت لطاب  هب  هتفرگ و  شیپ  رد  ار  قح  اـب  تفلاـخم  هار  اـهنآ  ینعی  دنتـسه  قاقـش  لاـح  رد  ناـنآ  دـیدرت  نودـب  ٍقاقِـش  ِیف  ْمُه  اـمَّنِإَف 
. دناهتسج

ینمـشد يو  اب  هک  يراصن  دوهی و  رـش  زا  ار  وا  هک  تسا  هدرک  تنامـض  هداد و  يرای  هدـعو  دوخ  ربمایپ  هب  دـنوادخ  ُهَّللا ...  ُمُهَکیِفْکَیَـسَف 
. دراد هگن  دندیزرویم 

ربمایپ درک و  لمع  شیوخ  هدعو  هب  ناحبـس  يادخ  اریز  دراد  ص )  ) مالـسا ربمایپ  ّتیناّقح  تّوبن و  رب  تلالد  ینـشورب  یهلا  هدـعو  نیا  و 
. دوب یهلا  هدعو  نیا  نتفای  ققحت  دهاش  زین  دوخ 

184 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
دهاوخ ادیپ  ققحت  يدوزب  نانمشد  ّرـش  زا  ربمایپ  يرادهاگن  ظفح و  هب  دنوادخ  هدعو  نیا  هک  تسا  نیا  ُمُهَکیِفْکَیَـسَف »  » رد نیـس »  » يانعم

. دتفیب ریخأت  هب  یکدنا  دنچ  ره  درک 
دـشاب ربماـیپ  هب  هدـعو  روظنم  هچ  ناـنچ  ادـخ و  لوسر  يارب  تسا  هدـعو  اـی  راـفک و  يارب  تسا  دـیعو  اـی  هلمج  نیا  ُمِیلَْعلا  ُعیِمَّسلا  َوُـه  َو 

ییاههئطوت دنشکیم و  هک  ییاههشقن  دنهدیم و  ماجنا  وت  هیلع  اهنآ  هک  یلامعا  هب  میونـشیم و  ار  اهنآ  نانخـس  ام  هک  تسا  نیا  شیانعم 
. درک میهاوخ  باقع  لامعا  هنوگ  نیا  رطاخ  هب  ار  نانآ  مییاناد و  دننیچیم  هک 

نید راهظا  زج  يزیچ  هک  وت  هتـساوخ  ّتین و  زا  میونـشیم و  یناوخیم  نادـب  ار  ام  وت  ار  هچ  نآ  اـم  ربماـیپ ، يا  هک  تسا  نیا  روظنم  اـی  و 
. مینکیم تباجا  ار  تیاعد  میهاگآ و  تسین 

«1 « » ُهَّللا َدَـعَو   » هک ناـنچ  دـشابیم . لـبق  هیآ  رد  ِهَّللاـِب » اَّنَمآ   » هب بوصنم  تسا و  قـلطم ) لوـعفم   ) دـکؤم ردـصم  ۀغبـص » « : » ِهَّللا َۀَْغبِـص  »
. تسا هدش  فذح  مدقم و  نآ  رب  هک  یلعف  هب  تسا  بوصنم 

تلاح و نامه  ۀغبص »  » زا روظنم  و  تسا . هدش  هتفرگ  سلج »  » زا هک  ۀسلج »  » دننام هدش  ذخا  درک ) يزیمآ  گنر  ینعی  « ) غبص  » زا ۀغبص » »
نیا رطاخ  هب  ریبعت  نیا  و  دـنکیم ، هزیکاپ  ار  اهناسنا  ناور  سفن و  ادـخ  هب  نامیا  اریز  تسا ، ریهطت  يانعم  هب  و  تسا ، يزیمآ  گـنر  هوحن 
لمع نیا  دندربیم و  ورف  دشیم ، هدیمان  هّیدومعم »  » هک یگنر  درز  بآ  رد  ار  دوخ  نادازون »  » هک دوب  لومعم  نایحیسم  نایم  رد  هک  تسا 

هک تسا  هتکن  نیا  هب  رظن  هیآ  نیا  رد  دنتسنادیم و  دازون  نآ  ریهطت  ار 
__________________________________________________

.6 مور / - 1
185 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

گنر زا  یگنر  چـیه  و  دـننکیم . نامگ  اهنآ  هک  يریهطت  نآ  هن  تسا ، ناناملـسم  ریهطت  تسا  كاپ  ترطف  نامه  هک  ادـخ  يزیمآ  گنر 
. تسین رتهب  ییادخ 

« . ِهَّللِاب اَّنَمآ   » هلمج رب  تسا  فطع  َنوُِدباع ، َُهل  ُنَْحن  َو 

185 ص : هیآ 139 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(139  ) َنوُِصلُْخم َُهل  ُنَْحن  َو  ْمُُکلامْعَأ  ْمَُکل  َو  اُنلامْعَأ  اَنل  َو  ْمُکُّبَر  َو  انُّبَر  َوُه  َو  ِهَّللا  ِیف  انَنوُّجاَُحت  َأ  ُْلق 

185 ص : همجرت ... 
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زا امش  لامعا  ام و  نآ  زا  ام  لامعا  تسامـش و  ام و  راگدرورپ  وا  هک  یلاح  رد  دینکیم  وگتفگ  ام  اب  دنوادخ  هرابرد  ایآ  ربمایپ ) يا   ) وگب
(139 (. ) میصلاخ دحوم  و   ) مینکیم شتسرپ  ار  وا  صالخا  اب  ام  تسامش و  نآ 

185 ص : ریسفت ... :

ادخ رما  رد  ایآ  ینعی  هَّللا » یف  نوجاحت  أ  : » دـیوگب راّفک  زا  اهنآ  ریغ  دوهی و  هب  هک  تسا  هتخاس  رومأم  ار  دوخ  ربمایپ  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ 
: دهدیم باوج  نایب  نیاب  ار  هّجاحم  نیا  دنوادخ  دینکیم ؟ هلداجم  ام  اب  تسا  هدیزگرب  برع  موق  زا  ار  دوخ  ربمایپ  وا  هک  نیا  و 

حلاصم روما  ریبدت  هب  دنوادخ  ، ] میتسه وا  هدنب  هک  تسا  نیا  ام  همه  كرتشم  هجو  تسامـش و  ام و  راگدرورپ  دنوادخ  ْمُکُّبَر  َو  انُّبَر  َوُه  َو 
دناوتب رتهب  هک  یـصخش  ره  و  دـهدیم ] رارق  ار  تّوبن  دـنادب  تحلـصم  هک  یتّیعمج  ره  نایم  رد  يدروم و  ره  رد  دـشابیم و  رتاناد  مدرم 

. دنیزگیم رب  يربمایپ  هب  دیامن  لمحت  ار  ماقم  نیا  تیلوئسم 
لامعا ورگ  رد  امـش  هک  روط  نامه  تسا و  موق  ای  درف  ره  لمع  تسا  يرترب  كالم  راـک و  ساـسا  هچنآ  ْمُُکلاـمْعَأ  ْمَُکل  َو  اـُنلامْعَأ  اـَنل  َو 

. میتسه دوخ  لامعا  ورگ  رد  زین  ام  دشابیمن ، ناتلامعا  وترپ  رد  زج  امش  يارب  يزایتما  چیه  دیتسه و  شیوخ 
نیا و  میتسه ، رتهتسیاش  ناکرشم  زا  تّوبن  ماقم  هب  تبسن  میصلخم ، نوچ ، ام  هک  تسا  نیا  روظنم  و  میتسه ، دّحوم  ام  َنوُِصلُْخم  َُهل  ُنَْحن  َو 

میرتراوازس  میتسه  باتک  لها  نوچ  ام  : » دنتفگیم هک  تسا  يراصن  دوهی و  نخس  باوج  هلمج 
186 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

« . دنرادن ار  نآ  یگتسیاش  دندوب  تسرپ  تب  نوچ  بارعا  تّوبن و  ماقم  يارب 

186 ص : ات 141 ... ] تایآ 140  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َمَتَک ْنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَم  َو  ُهَّللا  ِمَأ  ُمَلْعَأ  ُْمْتنَأ  َأ  ْلـُق  يراـصَن  َْوأ  ًادوُه  اُوناـک  َطابْـسَْألا  َو  َبوُقْعَی  َو  َقاحْـسِإ  َو  َلیِعامْـسِإ  َو  َمیِهاْربِإ  َّنِإ  َنُولوُقَت  ْمَأ 
َنُولَمْعَی اُوناک  اَّمَع  َنُولَئُْست  َو ال  ُْمْتبَسَک  ام  ْمَُکل  َو  ْتَبَسَک  ام  اَهل  ْتَلَخ  ْدَق  ٌۀَّمُأ  َْکِلت  ( 140  ) َنُولَمْعَت اَّمَع  ٍِلفاِغب  ُهَّللا  اَم  َو  ِهَّللا  َنِم  ُهَْدنِع  ًةَداهَش 

(141)

186 ص : همجرت ... 

هک نیا  اب  و  ( ؟ ادخ ای  دینادیم  رتهب  امـش  وگب  دـندوب  ینارـصن  ای  يدوهی  طابـسا  بوقعی و  قاحـسا و  لیعامـسا و  میهاربا و  دـییوگیم  ای 
تداهش یهاوگ و  هک  تسا  یسک  نآ  زا  رترگمتس  یسک  هچ  دینکیم و  نامتک  ار  تقیقح  ارچ  دندوبن ، ینارـصن  يدوهی و  اهنآ  دینادیم 

(140 . ) تسین لفاغ  امش  لامعا  زا  ادخ  دنک و  نامتک  تسوا  دزن  هک  ار  یهلا 
لوئسم تسا و  ناتدوخ  يارب  دیاهدرک  امش  مه  هچنآ  تسا و  ناشدوخ  يارب  دندرک  هچنآ  دنتشذگرد ، هک  دندوب  یتّما  اهنآ  لاح ) ره  هب  )

(141 . ) دنتسین اهنآ  لامعا 

186 ص : ریسفت ... :

: تسا هدش  تئارق  لکش  ود  هب  هلمج  نیا  َنُولوُقَت » ْمَأ  »
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هب ایآ  ینعی  تسا ، نوتات » نیرمالا  يا   » ياـنعم هب  لـبق و  هیآ  رد  اـننوجاحت » أ   » هزمه لداـعم  هلـصتم و  ما »  » تروص نیا  رد  هک  اـت »  » اـب - 1
؟ دیتسه ادخ  ناربمایپ  ندوب  ینارصن  يدوهی و  یعّدم  ای  دیهدیم  همادا  ادخ  مکح  هرابرد  هّجاحم 

. تسا راکنا  يارب  هزمه  تروص  ود  ره  رد  و  دشابیم . لب »  » يانعم هب  هعطقنم و  طقف  ما »  » تروص نیا  رد  هک  نولوقی ) ما  « ) ای  » اب - 2
. دشابیم لب »  » يانعم هب  هعطقنم و  طقف  ما » ، » دوش تئارق  نولوقی » ما   » هک یتروص  رد  سپ 

187 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
؟ دنوادخ ای  دیتسه  رتاناد  امش  ایآ  ُهَّللا  ِمَأ  ُمَلْعَأ  ُْمْتنَأ  َأ  ُْلق 

زا يرگید  ياج  رد  هک  نانچ  دندوب ، مالسا  فینح  نییآ  رب  همه  ناربمایپ  هک  دهدیم  تداهـش  دنوادخ  هک  تسا  نیا  هلمج  نیا  زا  روظنم 
(. 67 نارمع / لآ  « ) دوبن يراصن  دوهی و  نییآ  هب  میهاربا  : » اِینارْصَن َو ال  ایِدوُهَی  ُمیِهاْربِإ  َناک  ام  دیامرفیم : نآرق 

و  ) میهاربا دنتـسنادیم  هک  نیا  اـب  يراـصن  دوهی و  هک  تسا  نیا  تداهـش  ناـمتک  زا  روـظنم  ِهَّللا » َنِم  ُهَدـْنِع  ًةَداهَـش  َمَتَک  ْنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَم  َو 
. دندرکیم نامتک  ار  نآ  دندوب ، مالسا  فینح  نید  رب  وا ) نادنزرف 

: دراد دوجو  لامتحا  ود  هلمج  نیا  ریسفت  رد 
. دندرک نامتک  ار  نآ  دنتشاد  تداهش  نیا  هب  ملع  هک  نیا  اب  اریز  تسین  يراصن  دوهی و  زا  رتراکمتس  سک  چیه  هک  تسا  نیا  روظنم  - 1

نامتک ار  تداهـش  ادخ  تسین و  وا  زا  رتراکمتـس  یـسک  دـیوگن ، ار  تقیقح  دـنک و  تداهـش  نامتک  ادـخ  رگا  هک  تسا  نیا  دوصقم  - 2
امـش نید  رب  وا  نادنزرف  بوقعی و  قحـسا و  لیعامـسا و  میهاربا و  دـییوگیم  هک  امـش  فرح  همزال  يراصن  دوهی و  يا  ینعی  . ] دـنکیمن

هجیتن رد  دیوگب و  تقیقح  فالخ  رب  دنک و  نامتک  ار  یتقیقح  دنوادخ  هک  تسا  نیا  دـندوبن ، امـش  نید  رب  دـیوگیم  دـنوادخ  دـندوب و 
ةداهـش هذه  دیوگیم : هک  تسا  یـسک  راتفگ  رد  نم »  » دننام هَّللا » نم   » رد نم »  » هملک دزادـنایب ] یهارمگ  تلالـض و  هب  ار  دوخ  ناگدـنب 

(. 1 هبوت / « ) دنوادخ هیحان  زا  يرازیب   » ِهَّللا َنِم  ٌةَءاَرب  هلمج  تسا  لیبق  نیا  زا  دهد و  تداهش  يرگید  يارب  هاگ  ره  نالفل ، ینم 
189 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ات 252 هیآ 142  زا  هرقب  هروس  مّود  ءزج 
191 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

191 ص : هیآ 142 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(142  ) ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  ُءاشَی  ْنَم  يِدْهَی  ُبِْرغَْملا  َو  ُقِرْشَْملا  ِهَِّلل  ُْلق  اْهیَلَع  اُوناک  ِیتَّلا  ُمِِهتَْلِبق  ْنَع  ْمُهَّالَو  ام  ِساَّنلا  َنِم  ُءاهَفُّسلا  ُلوُقَیَس 

191 ص : همجرت ... 

زا برغم  قرشم و  وگب  دینادرگ ؟ زاب  دندوب  نآ  رب  هک  ياهلبق  زا  ار ) ناناملـسم   ) ار اهنآ  زیچ  هچ  دنیوگیم : مدرم  زا  نازغم  کبـس  يدوزب 
(142 . ) دنکیم تیاده  تسار  هار  هب  دهاوخب  ار  سک  ره  تسادخ ، نآ 

191 ص : ریسفت ... :

هدـش تحاران  تخـس  هلبق  رییغت  يارجام  زا  هک  دـندوب  دوهی  اهنآ  و  مدرم - نازغم  کبـس  زا  یخرب  يدوز  هب  ِساَّنلا ...  َنِم  ُءاهَفُّسلا  ُلوُقَیَس 
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: تفگ دنهاوخ  دندوب -
دندناوخیم زامن  نآ  يوس  هب  ور  هک  سدـقملا  تیب  ینعی  ناشقباس  هلبق  زا  ار  ناناملـسم  زیچ  هچ  اْهیَلَع ...  اُوناک  ِیتَّلا  ُمِِهتَْلِبق  ْنَع  ْمُهاَّلَو  ام 

. دنادرگرب
: تسا لوق  دنچ  دنتفرگیم  داریا  ناناملسم  رب  يدارفا  هچ  هک  نیا  رد  دنتفرگیم ]؟ ار  داریا  نیا  یناسک  هچ  ]

. دننک ور  هبعک  هب  دنتساوخیمن  اریز ، دندوب . دوهی  اهنآ  دنیوگیم ]: یعمج  سابع و  نبا  - ] 1
داریا  ناناملسم  هب  ازهتسا  يور  زا  هک  دندوب  ناقفانم  اهنآ  دیوگیم : يدس  - ] 2

192 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دندرکیم داقتنا  دنتفرگیم و 

نابز دیدرگ ، هجوتم  هبعک  يوس  هب  سدقملا  تیب  زا  ص )  ) مالسا ربمغیپ  هک  یماگنه  دندوب و  برع  نیکرـشم  اهنآ  دیوگیم ]: نسح  - ] 3
ور سدقملا  تیب  هب  دینادرگ و  يور  تسا  هبعک  هناخ  هک  دوخ  ناردپ  هلبق  زا  ص )  ) دّمحم ارچ  دـنتفگ  هدوشگ - ترـضح  نآ  هب  ضارتعا 

؟ ددرگرب دوخ  ناردپ  نییآ  هب  دیاب  نونکا  دروآ و 
هب دهاوخب  ار  سک  ره  تسادخ و  نآ  زا  ملاع  برغ  قرش و  وگب  اهنآ  هب  دهدیم  روتـسد  شربمایپ  هب  دنوادخ  ُبِْرغَْملا  َو  ُقِرْـشَْملا  ِهَِّلل  ُْلق 

. دنکیم تیاده  تسار  هار 
. تسنادیم ار  نآ  دنوادخ  طقف  هک  دوب  یتحلصم  رطاخ  هب  هلبق  رییغت 

192 ص : هیآ 143 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ْنَم َمَْلعَِنل  َّالِإ  اْهیَلَع  َْتنُک  ِیتَّلا  َۀَْلبِْقلا  اَْنلَعَج  ام  َو  ًادیِهَـش  ْمُْکیَلَع  ُلوُسَّرلا  َنوُکَی  َو  ِساَّنلا  یَلَع  َءادَهُـش  اُونوُکَِتل  ًاطَـسَو  ًۀَّمُأ  ْمُکاْنلَعَج  َِکلذَک  َو 
ٌفُؤََرل ِساَّنلِاب  َهَّللا  َّنِإ  ْمُکَنامیِإ  َعیُِـضِیل  ُهَّللا  َناـک  اـم  َو  ُهَّللا  يَدَـه  َنیِذَّلا  یَلَع  ـَّالِإ  ًةَرِیبََکل  َْتناـک  ْنِإ  َو  ِْهیَبِقَع  یلَع  ُِبلَْقنَی  ْنَّمِم  َلوُسَّرلا  ُِعبَّتَی 

(143  ) ٌمیِحَر

192 ص : همجرت ... 

ام امش و  رب  هاوگ  مه  ربمایپ  دیشاب و  مدرم  رب  هاوگ  ات  میداد ، رارق  ياهنایم  تّما  زین  ار  امش  تسا ) هنایم  هلبق  کی  امش  هلبق  هک   ) هنوگ نامه 
دندرگیم زاب  ّتیلهاج  هب  هک  اهنآ  زا  دننکیم ، يوریپ  ربمایپ  زا  هک  يدارفا  ات  میداد  رارق  نیا  يارب  اهنت  يدوب  نآ  رب  البق  هک  ار  ياهلبق  نآ 

هچرگ «، 1  » دنوش صّخشم 
__________________________________________________

ربمغیپ ناوریپ  ات  میداد  رییغت  تهج  نیا  زا  ار  هلبق  ینعی  ِْهیَبِقَع  یلَع  ُِبلَْقنَی  ْنَّمِم  َلوُسَّرلا  ُِعبَّتَی  ْنَم  َمَْلعَِنل  هیآ  زا  ار  يرگید  ّتلع  نارـسفم  - 1
دندوب رومأم  دنتشاد  تماقا  هکم  رد  هک  یماگنه  ات  ناناملسم  نوچ  دناهدرک  هدافتسا  مینک  مولعم  دنزیخرب  وا  تفلاخم  هب  هک  یناسک  زا  ار 

هب مرکا  یبن  یتقو  دنـشاب و  هتـشاد  زایتما  دندوب  هجوتم  هبعک  يوس  هب  هک  هّکم  ناکرـشم  هب  تبـسن  ات  دنناوخب  زامن  سدقملا  تیب  يوس  هب 
تماقا رهش  نآ  رد  هک  ینایدوهی  نوچ  دومرف  ترجه  هنیدم 

193 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
اریز دنادرگن ، هابت  نامیا  هار  رد  ار  امـش  يرادیاپ  رجا  دـنوادخ  و  دوب . راوشد  هدرک  تیادـه  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  یناسک  رب  زج  هلبق  رییغت 
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(143 . ) تسا نابرهم  میحر و  مدرم  هب  تبسن  دنوادخ 

193 ص : ریسفت ... :

، دزاسیم رادروخرب  دوخ  ياهتمعن  زا  ار  وا  دنک و  تیاده  دهاوخب  ار  سک  ره  دنوادخ  هک  روط  نامه  ًاطَـسَو ...  ًۀَّمُأ  ْمُکاْنلَعَج  َِکلذَـک  َو 
. تسا هداد  رارق  رترب  تما  ار  ناناملسم  امش 

نآ رد  ّثنؤم  رکذـم و  عمج و  درفم و  ور  نیا  زا  و  تسا . زیچ  ره  هنایم  نآ  زا  روظنم  تسا و  هدـش  عقاو  تفـص  هک  تسا  یمـسا  اطـسو » »
:[. تسا لامتحا  ود  اطسو »  » ینعم رد  و  . ] تسا ناسکی 

ياهطـسو زا  رتدوز  ءیـش  ياههرانک  هک  تسا  نیا  هدـمآ  ینعم  نیا  هب  هک  نیا  تلع  میاهداد و  رارق  یبوخ  تما  ار  امـش  ینعی  ارایخ » - » 1
. دوشیم یهابت  داسف و  راچد  نآ 

زا رتکیدزن  فرط  کی  هب  تسا و  فارطا  طـسوتم  دـح  ءیـش  ره  طـسو  هک  تسا  نیا  ینعم  نیا  تهج  لدـتعم و  تما  ینعی  الودـع » - » 2
. تسین فارطا  ریاس 

. دیشاب مدرم  لیلد  هاوگ و  ات  ِساَّنلا ...  یَلَع  َءادَهُش  اُونوُکَِتل 
زا تسا  روما  همه  هب  ياناد  هک  دـنوادخ  دـننکیم و  راکنا  ناربمایپ  طسوت  ار  ینید  میلاعت  ماکحا و  غیلبت  تمایق  رد  اهتما  هک  هدـش  تیاور 

دنروآیم و ار  ص )  ) دّمحم تّما  هاگ  نآ  دـناهدومن ، غالبا  مدرم  هب  ار  یهلا  ماکحا  هک  دـننک  تابثا  لیلد  اب  دـهاوخیم  دوخ  ناگداتـسرف 
شیوخ تّما  یهاوگ  زین  ص )  ) مالسا ربمایپ  و  دناهدناسر . دوخ  ياهتّما  هب  ار  ینید  قیاقح  نانآ  هک  دنهدیم  یهاوگ  ناربمایپ  هرابرد  اهنآ 

ار
__________________________________________________

هتـشاد زایتما  دوهی  هب  تبـسن  ات  دـننک  هجوت  هبعک  يوس  هب  هک  دـندیدرگ  رومأم  ناناملـسم  دـندوب  هّجوتم  سدـقملا  تیب  يوس  هب  دنتـشاد 
. ]...[ دنشاب

194 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دنکیم دییأت 

مدرم رب  ادخ  هاوگ  ام  تسام و  رب  هاوگ  ادخ  لوسر  سپ  میتسه ، ام  ِساَّنلا » یَلَع  َءادَهُـش   » زا دوصقم  دومرف : هک  هدش  تیاور  ع )  ) یلع زا  و 
. میشابیم نیمز  يور  رد  وا  تّجح  و 

قیاقح ات  دیشاب  مدرم  لیلد  تّجح و  ناناملسم  تّما  امش  هک  تسا  نیا  ِساَّنلا  یَلَع  َءادَهُش  اُونوُکَِتل  زا  روظنم  دناهتفگ : نارـسفم  زا  یخرب  و 
. دینک نایب  مدرم  يارب  ار  مالسا  نید  میلاعت  و 

 ... ًادیِهَش ْمُْکیَلَع  ُلوُسَّرلا  َنوُکَی  َو 
دنیوگیم دهاش  تهج  نیا  زا  ار  دهاش  و  دشاب . امش  رب  هاوگ  دیامنیم  نایب  امـش  يارب  ار  نآ  هّقح  ماکحا  تعیرـش و  هک  زین  مالـسا  ربمایپ 

اب تسا  بیقر »  » دننام انعم  رد  دیهش »  » نوچ و  دوشیم . هتفگ  زین  هنّیب » «، » دهاش  » هب ور  نیا  زا  دنکیم و  نایب  ار  تداهش  دروم  عوضوم  هک 
وت : » ٌدیِهَش ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َْتنَأ  َو  ْمِْهیَلَع  َبِیقَّرلا  َْتنَأ  َْتنُک  تسا : هفیرش  هیآ  رد  هک  نانچ  تسا  هدمآ  تسا  ءالعتسا  يارب  هک  یلع »  » هملک

(. 117 هدئام / « ) یهاوگ ملاع  قلخ  همه  رب  وت  يدوب و  نانآ  لاوحا  رظان  نابهگن و  دوخ 
ياهلبق نآ  زا  ار  وت  ام  هک  تسا  نیا  روظنم  و  تسا . لـعج »  » يارب مّود  لوعفم  هکلب  تسین ، هلبق »  » يارب تفـص  هلمج  نیا  اـْهیَلَع  َْتنُک  ِیتَّلا 

رب یناسک  هچ  دوش  مولعم  هک  نیا  يارب  رگم  میدرکن  لقتنم  سدـقملا  تیب  يوس  هب  هبعک  ینعی  يدـناوخیم  زاـمن  نآ  يوس  هب  اـقباس  هک 
دترم دـندرگیم و  زاب  بقع  هب  يزیچ  كدـنا  هب  دـندنب و  ياپ  مالـس  هب  فرح  رد  یناسک  هچ  دنراوتـسا و  تباث و  مالـسا  هب  دوخ  ناـمیا 
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هب دوهی  اب  تفلا  رطاخ  هب  دش  رومأم  ترجه  زا  سپ  و  دراذگیم ، زامن  هبعک  يوس  هب  هّکم  رد  ترجه ، زا  لبق  ص )  ) ربمایپ اریز  دـنوشیم 
رارق وت  هلبق  ار  سدـقملا  تیب  ام  هک  تسا  نیا  اهیلع  تنک  یتلا  هلمج  زا  روظنم  دـناهتفگ : زین  یخرب  دـناوخب و  زاـمن  سدـقملا  تیب  تمس 

. دـنزرویم تفلاـخم  وت  اـب  یناـسک  هچ  دـننکیم و  يوریپ  وت  زا  یناـسک  هچ  مینیبـب  هدومن و  ناـحتما  ار  مدرم  هک  نیا  يارب  رگم  میدادـن 
195 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

زاـمن هب  يروـط  ترـضح  نآ  یلو  دوـب ، سدـقملا » تیب   » زین هّکم  رد  ص )  ) مرکا ربماـیپ  هلبق  دوـمرف : هـک  هدـش  تـیاور  ساـبع  نـبا  زا  و 
. دادیم رارق  سدقملا » تیب   » دوخ و نیب  ار  هبعک »  » هک داتسیایم 

. تسا ینیقی  یعطق و  هک  یشاداپ  دریگیم  ّقلعت  نآ  هب  شاداپ  هک  مینک  ادیپ  یملع  ربمایپ  يا  وت  نم و  ات  هک  تسا  نیا  شیانعم  ملعنل » «و 
. تسا هدمآ  قرافم » مال   » نآ زا  سپ  هک  نیا  هب  تسا ، فّفخم  تناک » نا   » هلمج رد  نا » »

. دوب نیگنس  گرزب و  تسا  هدرک  تیاده  ار  نانآ  دنوادخ  هک  یناسک  رب  زج  هلبق  رییغت  نیا  دنچ  ره  ُهَّللا ...  يَدَه  َنیِذَّلا  یَلَع  اَّلِإ  ًةَرِیبََکل 
. هدننک هتسخ  نیگنس و  ریبک » »

دننادیمن ار  رما  نیا  تحلـصم  تمکح و  هک  یناـسک  هب  تبـسن  هبعک  يوـس  هب  سدـقملا  تیب  زا  هلبق  لاـقتنا   » هک تسا  نیا  هلمج  ياـنعم 
هک دنتـسه  يدارفا  اـهنآ  تسا و  هدرک  تیادـه  رما  نیا  تحلـصم  تمکح و  هب  ار  اـهنآ  دـنوادخ  هک  یناـسک  هب  تبـسن  یلو  دوـب  نیگنس 

. تسین نیگنس  ادبا  دندرک  قیدصت  هلبق  لیوحت  رد  ار  ص )  ) مرکا ربمغیپ 
ماجنا هک  یلامعا  زا  هکلب  هدرکن ، عیاض  هلبق  لیوحت  رما  رد  ار  امش  نامیا  يرادیاپ  تابث و  دنوادخ  ینعی  ْمُکَنامیِإ ...  َعیُِضِیل  ُهَّللا  َناک  ام  َو 

. تفرگ دهاوخ  رظن  رد  امش  يارب  يدایز  شاداپ  دنکیم و  ینادردق  هریغ ) زامن و   ) دیاهداد
نودـب عیاض و  نانآ  زامن  دـناهدرازگ ، زامن  سدـقملا  تیب  يوس  هب  هلبق  لـیوحت  زا  لـبق  هک  یناـسک  تسا : نیا  هیآ  روظنم  هدـش : هتفگ  و 

. دوب دهاوخن  باوث 
« 1 . » تسا تمحر  تفأر و  ياراد  مدرم  هب  تبسن  دنوادخ  ٌمیِحَر  ٌفُؤََرل  ِساَّنلِاب  َهَّللا  َّنِإ 

__________________________________________________

. دنیوگیم تفأر »  » ار تمحر  هبترم  نیرتدیدش  - 1
196 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هتـشاد قاقحتـسا  هک  شاداپ  هزادنا  ره  مدرم  هب  وا  هک  دـنک  نایب  ار  هتکن  نیا  دـهاوخیم  تمحر »  » و تفأر »  » ظفل رکذ  ببـس  هب  دـنوادخ 
. دنکیمن عیاض  ار  اهنآ  لمع  زا  يزیچ  دنکیم و  تیانع  دنشاب ،

196 ص : هیآ 144 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َّنِإ َو  ُهَرْطَش  ْمُکَهوُجُو  اوُّلَوَف  ُْمْتنُک  ام  ُْثیَح  َو  ِمارَْحلا  ِدِجْسَْملا  َرْطَش  َکَهْجَو  ِّلَوَف  اهاضَْرت  ًۀَْلِبق  َکَّنَیِّلَُونَلَف  ِءامَّسلا  ِیف  َکِهْجَو  َبُّلَقَت  يَرن  ْدَق 
(144  ) َنُولَمْعَی اَّمَع  ٍِلفاِغب  ُهَّللا  اَم  َو  ْمِهِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  ُهَّنَأ  َنوُمَْلعََیل  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا 

196 ص : همجرت ... 

زاـب یـشاب ، دونـشخ  نآ  زا  هک  ياهلبق  يوس  هب  ار  وت  نونکا  مینیبیم ، ییاـهن ) هلبق  نییعت  يارب   ) یحو راـظتنا  هب  نامـسآ  هب  ار  وت  هّجوت  اـم 
باـتک هک  یناـسک  و  دـینادرگب ، نآ  بناـج  هب  ار  دوـخ  يور  دیـشاب  اـج  ره  و  نک ، مارحلا  دجـسم  بناـج  هب  ار  دوـخ  يور  مینادرگیم ،
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دوـخ ياـهباتک  رد  و   ) هدـش رداـص  ناـشراگدرورپ  هیحاـن  زا  هک  تسا  یقح  ناـمرف  نیا  دـننادیم ، یبوـخب  هدـش  هداد  اـهنآ  هـب  ینامـسآ 
(144 . ) تسین لفاغ  تایآ ) نتشاد  یفخم  رد   ) اهنآ لامعا  زا  دنوادخ  و  دناوخیم ) زامن  هلبق  ود  يوس  هب  مالسا  ربمغیپ  هک  دناهدناوخ 

196 ص : ریسفت ... :

. يرگنیم نامـسآ  هب  یحو  راظتنا  هب  وت  هک  مینیبیم  تاقوا  زا  يرایـسب  ام  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  تسا و  ریثکت »  » يارب اج  نیا  رد  دـق » »
: رعاش لوق  رد  دق »  » دننام

«1  » داـــــــــــــــصرفب تــــــــــــــجم  هباوـــــــــــــــثا  ناـــــــــــــــک  هلماـــــــــــــــنا  ارفـــــــــــــــصم  نرقلا  كرتا  دـــــــــــــــق 
__________________________________________________

گنر هب  ناشیاههماج  و  دـش ، درز  ناشناتـشگنا  گرم  رثا  رد  مدـنکفایم و  تکاله  كاـخ  هب  ار  اـهنآ  هک  یناـفیرح  رایـسب  هچ  ینعی  - 1
. دوب هدش  هتشغآ  خرس 

197 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ّتلع و  دوش . رداص  هبعک  بناج  هب  سدقملا  تیب  زا  هلبق  رییغت  نامرف  هدش و  لزان  نامسآ  زا  یحو  هک  دیـشکیم  راظتنا  ص )  ) مرکا ربمایپ 

بارعا زین  دوب و  ترـضح  نآ  ناردپ  میهاربا و  هلبق  هبعک »  » هناخ هک  دوب  نیا  دشاب  ناناملـسم  هلبق  هبعک »  » تشادیم تسود  ربمایپ  هک  نیا 
نید هب  نانآ  هجوت  بلج  بجوم  نآ  ندوب  هلبق  اذل  دـندرکیم . راختفا  نآ  هب  دوب و  نانآ  فاوط  لحم  هبعک »  » دنتـشادیم و تسود  ار  نآ 
هلبق هبعک »  » هک تشادیم  تسود  ربمایپ  ور  نیا  زا  دـشیم  مهارف  مالـسا  نامیا و  هب  نانآ  توعد  يارب  يرتهب  هزیگنا  دـیدرگیم و  مالـسا 

. دشاب ناناملسم 
ام هلبق  زا  یلو  دنکیم  تفلاخم  ام  نید  اب  ص )  ) دّمحم دنتفگیم : نانآ  اریز  « ] دوب دوهی  اب  تفلاخم  تلع  هب  رما  نیا  :[ » دیوگیم دـهاجم  ]

.[ دیامنیم ّتیعبت 
. مینادرگیم زاب  يرادیم  تسود  هک  ياهلبق  يوس  هب  ار  وت  نونکا  اهاضَْرت ...  ًۀَْلِبق  َکَّنَیِّلَُونَلَف 

طلـسم ار  وا  يو و  هب  مداد  ییاناوت  تردـق و  ینعی   ) هیلع ایلاو  هانلعج  يا  اذـک » هتیلو  : » دـیوگیم هک  تسا  برع  مالک  لیبق  زا  کنیلونل » »
: دراد دوجو  لامتحا  ود  هیآ  ینعم  رد  نیا  رب  انب  مدینادرگ .)

. میتخاس مهارف  يراد  تسود  هک  ياهلبق  هب  ار  وت  ندومن  يور  ناکما  میدومن و  اطع  وت  هب  ار  وت  هتساوخ  ام  - 1
. سدقملا تیب  يوس  هب  هن  دشاب  هبعک  يوس  هب  وت  يور  هک  میداد  رارق  نانچ  ار  وت  ام  - 2

. نادرگب مارحلا  دجسم  فرط  هب  ار  دوخ  يور  هک  تسا  نیا  دوصقم  ِمارَْحلا ...  ِدِجْسَْملا  َرْطَش  َکَهْجَو  ِّلَوَف 
دجسم رد  ص )  ) مرکا لوسر  هک  یلاح  رد  باتفآ  لاوز  ماگنه  ردب و  گنج  عوقو  زا  لبق  هام  ود  بجر  هام  رد  هلبق  رییغت  دناهتفگ : یضعب 

ار ص )  ) ربمایپ ناوزاب  یحو  کیپ  هظحل  کی  رد  و  تفرگ ، ماجنا  دـندوب ، هدروآ  اـجب  باحـصا  اـب  ار  رهظ  زاـمن  زا  تعکر  ود  ۀملـس  ینب 
نیا زا  دنداد . اهنز  هب  ار  دوخ  ياج  نادرم  نادرم و  هب  ار  دوخ  ياجاهنز  هک  يروط  هب  دینادرگرب  هبعک  يوس  هب  سدقملا  تیب  زا  تفرگ و 

دناهدیمان . نیتلبق » وذ   » ار دجسم  نیا  ور 
 198 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

مارحلا دجـسم  تمـس  هب  ار  دوـخ  يور  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  دـشابیم و  بناـج  تمـس و  ياـنعم  هب  تسا و  بوـصنم  فرظ و  رطـش » »
. نادرگب

َکَهْجَو ِّلَوَف   ) لّوا هلمج   ] دـینادرگرب مارحلا  دجـسم  بناج  هب  ار  دوخ  يور  دیـشاب  هک  اج  ره  ُهَرْطَـش ...  ْمُکَهوُجُو  اوُّلَوَف  ُْمْتنُک  اـم  ُْثیَح  َو 
نانکاس همه  هب  باطخ  ُهَرْطَـش ) ْمُکَهوُجُو  اوُّلَوَف  ُْمْتنُک  ام  ُْثیَح  َو   ) مّود هلمج  تسا ] هنیدـم  لها  ربمایپ و  هب  باطخ  ِمارَْحلا ) ِدِجْـسَْملا  َرْطَش 
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. تسا نیمز  ياههنارک 
. دنشابیم يراصن  دوهی و  ءاملع  روظنم  تسا و  هدش  هداد  باتک  اهنآ  هب  هک  یناسک  َباتِْکلا ...  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َّنِإ  َو 

دّمحم هک  دـندوب  هداد  تراـشب  ناـشناوریپ  هب  اـیبنا  اریز  تسا ، قح  هبعک  يوس  هب  هلبق  رییغت  هک  دـننادیم  ْمِهِّبَر ...  ْنِم  ُّقَْـحلا  ُهَّنَأ  َنوُـمَْلعََیل 
. درازگیم زامن  هلبق  ود  هب  (ص )

198 ص : هیآ 145 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ْنِم ْمُهَءاوْهَأ  َْتعَبَّتا  ِِنَئل  َو  ٍضَْعب  َۀَْـلِبق  ٍِعباِتب  ْمُهُـضَْعب  ام  َو  ْمُهَتَْلِبق  ٍِعباِتب  َْتنَأ  ام  َو  َکَتَْلِبق  اوُِعبَت  ام  ٍۀَـیآ  ِّلُِکب  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َْتیَتَأ  ِْنَئل  َو 
(145  ) َنیِِملاَّظلا َنَِمل  ًاذِإ  َکَّنِإ  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاج  ام  ِدَْعب 

198 ص : همجرت ... 

هاگ چیه  زین  وت  و  درک ، دنهاوخن  يوریپ  وت  هلبق  زا  يروایب  باتک  لها  زا  هورگ  نیا  يارب  یلیلد ) هناشن و  و   ) هیآ هنوگ  ره  رگا  هک  دنگوس 
هلبق زا  يوریپ  اهنآ  زا  کی  چـیه  و  تسا ) ریذـپ  ناکما  هلبق  رییغت  رگید  راب  هک  دـننک  روصت  دـیابن  اهنآ   ) دومن یهاوخن  يوریپ  نانآ  هلبق  زا 

(145 . ) دوب یهاوخ  نارگمتس  زا  املسم  ینک  اهنآ  ياهسوه  تعباتم  یهاگآ  نیا  زا  سپ  وت  رگا  و  دننکیمن ، يرگید 
199 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

199 ص : ریسفت ... :

و تسا ، هدـش  زین  طرـش  باوج  نیزگیاج  تسا و  فوذـحم  مسق  يارب  باوج  َکَتَْلِبق » اوُِعبَت  ام   » هلمج مسق و  يارب  َْتیَتَأ » ِْنَئل   » رد مـال » »
لها ياملع   ] اهنآ تسا  قح  رب  هبعک  يوس  هب  وت  هجوت  هک  نیا  رب  ییاـمن  هماـقا  یمکحم  ناـهرب  لـیلد و  عون  ره  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم 

هک يدـیدرت  کش و  هن  تساهنآ . رورغ  دانع و  دـننکن  يوریپ  وت  زا  هک  هدـش  بجوم  هچنآ  اریز  درک . دـنهاوخن  يوریپ  وت  هلبق  زا  باـتک ]
. دندوب هتسناد  هدناوخ و  تاروت  رد  ار  وت  نیئآ  ّتیناّقح  وت و  فاصوا  اهنآ  هک  ور  نیا  زا  دزاس . فرطرب  ار  نآ  ناهرب 

هلبق رب  ص )  ) دّمحم رگا  دنتفگیم ، اریز  دـنکیم . عطق  ار  نانآ  هلبق  زا  ربمایپ  يوریپ  رد  باتک  لها  عمط  هیآ  نیا  ْمُهَتَْلِبق ...  ٍِعباِتب  َْتنَأ  ام  َو 
. میدوب شراظتنا  رد  هک  تسا  يدوعوم  حلصم  نامه  وا  هک  تشاد  دیما  ناوتیم  دنامب  یقاب  ام 

هلبق رد  دندحتم ، ربمایپ  يا  وت  زا  ندرکن  يوریپ  رد  يراصن  دوهی و  هچرگ  هک  تسا  نیا  هلمج  نیا  روظنم  ٍضَْعب ...  َۀَْلِبق  ٍِعباِتب  ْمُهُـضَْعب  ام  َو 
دلوت نآ  رد  ع )  ) یـسیع هک  یناکم   ] قرـش تمـس  هب  يراصن  اریز  دنرازگب  زامن  هلبق  کی  هب  دوریمن  دیما  دـنراد و  فالتخا  رگیدـکی  اب 

. دننکیم ور  سدقملا  تیب  فرط  هب  دوهی  دننادیم و  دوخ  هلبق  ار  نآ  هدرک و  هجوت  تسا ] هتفای 
هک تسا  نیا  هیآ  يانعم  دـش ، مولعم  دـنوادخ  دزن  ص )  ) ربمایپ لاح  ْمُهَتَْلِبق » ٍِعباِتب  َْتنَأ  اـم   » هلمج زا  هک  نآ  زا  سپ  ْمُهَءاوْهَأ  َْتعَبَّتا  ِِنَئل  َو 

اوران یمتـس  بکترم  هک  دوب  یهاوخ  یناسک  زا  ییامن  يوریپ  نانآ  هلبق  زا  هک  ضرف  رب  باتک ، لها  هلبق  نالطب  ندوب  نشور  اب  ربماـیپ  يا 
. تسا هدش 

باذع قحتسم  ار  نانآ  هدرک و  دیدهت  دننکیم ، يراددوخ  نآ  شریذپ  زا  لیلد  ندش ، راکشآ  زا  سپ  هک  ار  یناسک  دنوادخ  هیآ  نیا  رد 
. تسا هتسناد 
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200 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

200 ص : ات 147 ... ] تایآ 146  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َنِم َّنَنوُکَت  الَف  َکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  ( 146  ) َنوُمَْلعَی ْمُه  َو  َّقَْحلا  َنوُُمتْکََیل  ْمُْهنِم  ًاقیِرَف  َّنِإ  َو  ْمُهَءاْنبَأ  َنُوفِْرعَی  امَک  ُهَنُوفِْرعَی  َباتِْکلا  ُمُهاْنیَتآ  َنیِذَّلا 
(147  ) َنیِرَتْمُْملا

200 ص : همجرت ... 

نامتک هناهاگآ  ار  قح  نانآ  زا  یعمج  هچرگا )  ) دسانشیم دوخ  دنزرف  نوچمه  ار  ربمایپ )  ) وا میاهداد  نانآ  هب  ینامـسآ  بتک  هک  یناسک 
(146 . ) دننکیم

(147 . ) هدم هار  دوخب  يدیدرت  چیه  هتبلا  تسا  نامه  قح  تسا  هدیسر  وت  هب  دنوادخ  بناج  زا  هچنآ 

200 ص : ریسفت ... :

ار ص )  ) دّـمحم باـتک ] لـها  ياـملع   ] ناـنآ ینعی  ددرگیم  رب  مرکا  ربماـیپ  هـب  هنوـفرعی »  » رد ریمــض  ْمُهَءاـْنبَأ ...  َنوـُفِْرعَی  اـمَک  ُهَنوـُفِْرعَی 
. دنریگیمن هابتشا  نارگید  نادنزرف  اب  ار  اهنآ  دنسانشیم و  ار  دوخ  نارسپ  هک  هنوگ  نامه  دنسانشیم 

يارب رامـضا  نیا  تسا و  هدـش  هدروآ  ریمـض  رهاظ  مسا  ياج  هب  مالک  قایـس  تلالد  هب  هدـشن  هدرب  ربمایپ  زا  یماـن  هک  نیا  اـب  هیآ  نیا  رد 
. تسین ترضح  نآ  مان  رکذ  هب  يزاین  ربمایپ  ترهش  رطاخ  هب  هک  تسا  بلطم  نیا  نایب  ربمایپ و  میظعت 

. ددرگیم رب  هلبق  رییغت  هب  ای  و  نآرق »  » هب ای  ملع »  » هب هنوفرعی »  » رد ریمض  هدش : هتفگ  و 
ار رابحالا  بعک  مالـس و  نب  هَّللا  دبع  دننام  یناسک  هک  تسا  نیا  هدرک  رکذ  ار  باتک  لها  زا  یهورگ  طقف  هک  نیا  ّتلع  ْمُْهنِم  ًاقیِرَف  َّنِإ  َو 

. دنک جراخ  دندوب ، هدروآ  مالسا  هک 
: دراد دوجو  لامتحا  ود  قحلا »  » مال فلا و  رد  تسا و  ربخ  ادتبم و  کبر » نم  قحلا  »

. تسا ربمایپ  ّتیناقح  هب  هراشا  هدوب و  دهع » «، » مال  » هک نیا  - 1
. نارگید زا  هن  هدیسر ، وت  هب  تراگدرورپ  زا  هک  تسا  نامه  قح  هک  ینعم  نیا  هب  دشاب  سنج » «، » مال  » هک نیا  - 2

نینچ  هیآ  ریدقت  و   ] فوذحم يادتبم  يارب  دشاب  ربخ  قحلا »  » تسا زیاج  و 
201 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ربخ زا  دـعب  ربخ  قحلا »  » تسا نکمم  و  تسا . بصن  عضوم  رد  لاح و  کبر » نم   » تروص نیا  رد  هک  هوفرع ] ام  وا  قحلا  هومتک  ام  هدوب :
. دشاب

. هدم هار  دوخ  هب  يدیدرت  چیه  هتبلا  َنیِرَتْمُْملا  َنِم  َّنَنوُکَت  الَف 
: دراد دوجو  لامتحا  ود  تسیچ  باطخ  نیا  زا  دنوادخ  روظنم  هک  نیا  رد 

. دننکیم نامتک  ار  نآ  قح  هب  ملع  اب  اهنآ  هک  نیا  رد  شاب  هتشادن  دیدرت  کش و  چیه  هک  تسا  نیا  روظنم  - 1
. تسا راگدرورپ  یحو  وت  رب  هدش  لزان  تایآ  هک  نیا  رد  نکن  کش  هک  تسا  نیا  روظنم  - 2
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201 ص : هیآ 148 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(148  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنِإ  ًاعیِمَج  ُهَّللا  ُمُِکب  ِتْأَی  اُونوُکَت  ام  َْنیَأ  ِتاْریَْخلا  اوُِقبَتْساَف  اهیِّلَُوم  َوُه  ٌۀَهْجِو  ٍّلُِکل  َو 

201 ص : همجرت ... 

اجک ره  هک  دـییوج  تقبـس  رگیدـکی  رب  ریخ  لاـمعا  اـهیکین و  رد  سپ  دـنک ، هجوت  نآ  هب  هک  تسا  ياهلبق ) اـی   ) ياهقیرط یتـّلم  ره  يارب 
. تساناوت يراک  ره  رب  وا  اریز  دنکیم ، رضاح  زیخاتسر ) زور  رد  دب  کین و  لامعا  ربارب  رد  رفیک  شاداپ و  يارب   ) ار امـش  دنوادخ  دیـشاب 

(148)

201 ص : ریسفت ... :

. دننک يور  نادب  هک  تسا  ياهلبق  يراصن ) دوهی و  زا   ) یتّلم ره  يارب  ینعی  ٌۀَهْجِو ...  ٍّلُِکل  َو 
اهیِّلَُوم َ 

. دنادرگیم شاهلبق  تمس  هب  ار  یتّلم  ره  دنوادخ  هک  تسا  نیا  دوصقم  هدش  هتفگ  و  تسا ، هدش  فذح  لوعفم  ود  زا  یکی  ههجو ) )
ور نادب  هک  دراد  ياهلبق  نارگید  هچ  امـش  هچ  یتما  ره  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  تسا و  هدش  تئارق  زین  مال ] حـتف  هب  « ] اهیلوم وه   » هلمج نیا 

. دنکیم
ِتاْریَْخلا اوُِقبَتْس 

. دنریگب تقبس  رگیدکی  رب  کین  ياهراک  رگید  هلبق و  دروم  رد  ینعی 
202 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

دراد دوجو  برغ  ای  قرش و  ای  لامش و  ای  بونج  رد  یتهج  دّمحم  تما  يا  امـش  زا  کی  ره  يارب  هک  دشاب  نیا  هیآ  يانعم  تسا  نکمم  و 
. دیریگب تقبس  رگیدکی  رب  هبعک ، اب  يوس  مه  تاهج  زا  دنترابع  هک  تهج  نیرتهب  باختنا  رد  سپ  دیرازگیم ، زامن  وس  نآ  هب  هک 

ًاعیِمَج ُهَّللا  ُمُِکب  ِتْأَی  اُونوُکَت  ام  َن  ْ
: تسا لوق  ود  هلمج  نیا  يانعم  رد 

هک نانچ  دروآیم  درگ  تمـس  کی  رد  ار  امـش  همه  دـنوادخ  دـیرازگب ، زامن  هک  فلتخم  تاهج  زا  کی  ره  رد  هک  تسا  نیا  روظنم  - 1
. دیناوخیم زامن  وس  کی  هب  هدش و  عمج  هبعک  هناخ  درگرب  مارحلا و  دجسم  رد  امش  یمامت  ییوگ 

. درک دهاوخ  رشحم  دراو  تمایق  زور  ار  امش  همه  دنوادخ  دیریمب  هک  ياهطقن  ره  رد  هک  تسا  نیا  روظنم  - 2
«1 . » تسا نامزلا  رخآ  رد  ع )  ) يدهم باحصا  هیآ ، زا  دوصقم  هک  تسا  هدش  تیاور  ع )  ) تیب لها  رابخا  رد  و 

202 ص : ات 150 ... ] تایآ 149  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َتْجَرَخ ُْثیَح  ْنِم  َو  ( 149  ) َنُولَمْعَت اَّمَع  ٍلـِفاِغب  ُهَّللا  اَـم  َو  َکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحَلل  ُهَّنِإ  َو  ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َرْطَـش  َکَـهْجَو  ِّلَوَف  َتْجَرَخ  ُْثیَح  ْنِم  َو 
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الَف ْمُْهنِم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ـَّالِإ  ٌۀَّجُح  ْمُْکیَلَع  ِساَّنِلل  َنوُکَی  ـَّالَِئل  ُهَرْطَـش  ْمُکَهوُجُو  اوُّلَوَف  ُْمْتنُک  اـم  ُْثیَح  َو  ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َرْطَـش  َکَـهْجَو  ِّلَوَـف 
(150  ) َنوُدَتْهَت ْمُکَّلََعل  َو  ْمُْکیَلَع  ِیتَمِْعن  َِّمتُِأل  َو  ِینْوَشْخا  َو  ْمُهْوَشَْخت 

__________________________________________________

همجرت  ) دنکیم عمج  وا  يوس  هب  اهرهـش  زا  ار  نایعیـش  عیمج  دنوادخ  دنک  مایق  ام  مئاق  عقوم  ره  ادخب  مسق  دومرف  ع )  ) اضر ترـضح  - 1
م. ص 111 -.) نایبلا ج 1 ، عمجم  ریسفت 

203 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

203 ص : همجرت ... :

زا تسا  یقح  روتـسد  نیا  نک ، مارحلا  دجـسم  بناج  هب  ار  دوخ  يور  زامن ) ماگنه  هب   ) يدـش جراخ  هک  يراید  رهـش و  ره  زا  ربماـیپ  يا 
(149 . ) تسین لفاغ  امش  رادرک  زا  دنوادخ  وت و  راگدرورپ  فرط 

ات دینک  نآ  يوس  هب  ار  دوخ  يور  دیدوب  اجک  ره  زین  ناناملسم  امش  نک و  مارحلا  دجسم  بناج  هب  ار  دوخ  يور  يدش  جراخ  اج  ره  زا  و 
زا دیـشیدنین و  مه  نانآ  يوگتفگ  لدج و  زا  هک  مالـسا  اب  دناعم  راکمتـس و  هورگ  زج  دـنیاشگن ، نابز  امـش  رب  هلداجم  تّجح و  هب  مدرم 
هار باوث  قح و  قیرط  هب  هک  دـشاب  مناسر و  لامک  ّدـح  هب  امـش  يارب  ار  متمحر  تمعن و  ات  دیـشاب  نم  ناـمرف  هب  دیـسرتب و  نم  یناـمرفان 

(150 . ) دیبای

203 ص : ریسفت ... :

. نک مارحلا  دجسم  بناج  هب  يور  ياهداتسیا  زامن  هب  هاگ ، ره  يدش  جراخ  يراید  يرهش و  ره  زا  ربمایپ  يا  َتْجَرَخ ...  ُْثیَح  ْنِم  َو 
یتباث رما  قح »  » زا دوصقم  تسا و  هدـش  رداص  دـنوادخ  بناـج  زا  نآ  هب  رما  اریز  تسا  قح  هبعک  هب  هجوت  ینعی  َکِّبَر ...  ْنِم  ُّقَْحَلل  ُهَّنِإ  َو 

. دوشیمن لیاز  خوسنم و  هک  تسا 
. تسا دیدهت  اج  نیا  رد  هلمج  نیا  يانعم  تسین و  لفاغ  املسم  میهدیم  ماجنا  هچنآ  زا  دنوادخ  َنُولَمْعَت  اَّمَع  ٍِلفاِغب  ُهَّللا  اَم  َو 

هتفگ هجو  دنچ  نآ  رارکت  ّتلع  رد  تسا و  هدش  رکذ  زین  دعب  هیآ  هیآ و  نیا  رد  دش ، رکذ  هیآ 144  رد  هک  نیا  اب  هلبق ) رییغت   ) عوضوم نیا 
: تسا هدش 

تسا يرما  هب  طوبرم  هیآ  ود  زا  کی  ره  دوب 3 - ههبش  دروم  ناناملسم  زا  یخرب  يارب  یلبق  مکح  خسن  اریز  هلبق 2 - رییغت  رما  رب  دیکأت  - 1
« 1 . » درادن طابترا  نآ  هب  رگید  هیآ  هک 

__________________________________________________

هب ور  یشاب  هک  هبعک »  » تمـس ره  رد  ياهطقن و  ره  رهـش و  ره  رد  ینعی  دالبلا  نم  تنک  ام  نیا  هک  تسا  نیا  هیآ  نیا  رد  دوصقم  اریز  - 1
هّجوتلا نع  افرصنم  تجرخ  ثیح  نم  هک  تسا  نیا  لبق  هیآ  رد  روظنم  و  نک . مارحلا  دجسم  بناج 

204 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ناناملـسم هلبق  سپ  نیا  زا  دنک  نالعا  هک  تسا  نیا  نآ  دیاوف  زا  یکی  دراد و  دوجو  یفلتخم  دـئاوف  هلبق  رییغت  هب  طوبرم  تایآ  رارکت  رد  ]

.[ دوب دهاوخ  هبعک »  » ارصحنم
هّجاـحم و يارب  یتـصرف  اـت  داد  رارق  هبعک  ار  هلبق  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  نآ  ياـنعم  تسا و  ساـن »  » زا انثتـسا  هلمج  نیا  اوُمَلَظ » َنیِذَّلا  اَّلِإ  »
هب رگم  درواین  هبعک »  » هب يور  سدـقملا ، تیب  ام ، هلبق  زا  ص )  ) دّـمحم دـنتفگیم : هک  اهنآ  نادـناعم  يارب  زج  دـنامن ، یقاب  دوهی  هلداجم 
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یقاـب تساـیبنا  همه  هلبق  هک  اـم  هلبق  رب  دوب  قـح  رب  رگا  شیوـخ و  راـید  رهـش و  یتـسود  و  شیرق )  ) دوـخ موـق  نییآ  هب  یگتـسبلد  رطاـخ 
. دنامیم

مالسا ربمایپ  ارچ  دنتفگیم : هک  دوب  نیا  دنتشاد  ناناملـسم  اب  هلداجم  هّجاحم و  يارب  هلبق  رییغت  زا  لبق  باتک  لها  زا  نیفـصنم  هک  یلیلد  و 
. دنکیمن هجوت  میهاربا  شردپ  هلبق  هبعک ، هب  هدش  رکذ  تاروت  رد  هک  نانچ 

. دندرکیم لالدتسا  دوخ  نخس  نیا  هب  اهنآ  هک  تسا  نیا  هدش  هدیمان  لیلد  دوهی  زا  هتسد  نیا  هتفگ  هک  نیا  تلع  و 
هذـخاؤم ار  امـش  دـنناوتیمن  تسین و  یتّجح  ناناملـسم  امـش  رب  شیرق  يارب  رگید  هلبق »  » رییغت اب  هک  دـشاب  نیا  هیآ  يانعم  تسا  نکمم  و 

؟ دیاهتشادرب تسد  برع  ناردپ  لیعامسا ، میهاربا و  هلبق  هبعک »  » زا ارچ  هک  دننک 
اریز تسا ، شیرق ) ینعی   ) هّکم لها  راکمتس  صاخشا  زا  دوصقم  و  تسا ] عطقنم  يانثتسا   ] اوُمَلَظ َنیِذَّلا  اَّلِإ  دنیوگیم : نارّـسفم  زا  یعمج 

: دنتفگیم شیرق 
. ددرگیم زاب  زین  نانآ  نییآ  هب  يدوزب  دیدرگ و  شناردپ  هلبق  هجوتم  میتسه و  قح  رب  ام  هک  دش  هجوتم  هرخالاب  ص )  ) دّمحم

__________________________________________________

. نادرگ رب  مارحلا  دجسم  فرط  هب  يور  يدش  فرصنم  سدقملا  تیب  هب  هجوت  زا  هک  یلاح  ره  رد  ینعی  سدقملا  تیب  یلا 
م. ص 113 -.) ج 2 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  همجرت  )

205 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
اب ندرک  تفلاخم  زا  اهنت  دـیهدن و  هار  لد  هب  میب  نانآ  شنزرـس  باتک و  لها  زا  هبعک  لابقتـسا  رما  رد  ینعی  ِینْوَشْخا ...  َو  ْمُهْوَشَْخت  ـالَف 

. دیسرتب نم  رما 
مکترما مکءادتها  یتدارا  مکیلع و  ۀـمعنلا  یمامتال  و  دوشیم : نیا  هیآ  ریدـقت  تسا و  هدـش  فذـح  مال »  » ّقلعتم ْمُْکیَلَع ...  ِیتَمِْعن  َِّمتُِأل  َو 

هک نیا  رگید  مشاب و  هدرک  لیمکت  امش  رب  ار  دوخ  تمعن  هک  نآ  یکی  دیروآ . يور  هبعک »  » هب مداد  روتـسد  روظنم  ود  يارب  ینعی  کلذب 
. منک تیاده  میهاربا ] ناتردپ  هلبق  هب   ] ار امش 

: تسا لوق  ود  تسیچ  رب  فطع  هلمج  نیا  هک  نیا  رد 
ات دیسرتب  نم  زا  اهنت  ینعی  مکیلع  یتمعن  متال  مکقفو و  ینوشخا ال  و  هدش : هتفگ  ییوگ  دشابیم . ریدقت  رد  هک  تسا  یتّلع  رب  فطع  - 1

. منک مامت  امش  رب  ار  دوخ  تمعن  مرادب و  ّقفوم  باتک  لها  اب  هلباقم  هّجاحم و  رد  ار  امش 
. تسا نوکی » الئل   » رب فطع  - 2

. تسا تشهب  رد  ندش  لخاد  تمعن  ندش  مامت  زا  دوصقم  هک  تسا  هدش  لقن  یثیدح  رد  و 

205 ص : ات 152 ... ] تایآ 151  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(151  ) َنوُـمَْلعَت اوـُنوُکَت  َْمل  اـم  ْمُکُمِّلَُعی  َو  َۀَـمْکِْحلا  َو  َباـتِْکلا  ُمُکُمِّلَُعی  َو  ْمُکیِّکَُزی  َو  اـِنتایآ  ْمُْکیَلَع  اوـُْلتَی  ْمُْکنِم  ًـالوُسَر  ْمُکِیف  اْنلَـسْرَأ  اـمَک 
(152  ) ِنوُرُفْکَت َو ال  ِیل  اوُرُکْشا  َو  ْمُکْرُکْذَأ  ِینوُرُکْذاَف 

205 ص : همجرت ... :

امش رب  ار  ام  تایآ  ات  میداتسرف  ناتدوخ  عون  زا  امـش  نایم  رد  یلوسر  میدرک ) لماک  امـش  رب  ار  دوخ  تمعن  هلبق  رییغت  اب  هک   ) هنوگ نامه 
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(151 . ) دزومایب امش  هب  دیتسنادیمن  هچنآ  دزومایب و  تمکح  باتک و  دنک و  هیکزت  ار  امش  دناوخب و 
(152 . ) دینکن تمعن  نارفک  دیرآ و  ياج  هب  ارم  تمعن  رکش  منک و  دای  ار  امش  ات  دینک  دای  ارم  سپ 

206 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

206 ص : ریسفت ... :

زا هک  یـشاداپ  رجا و  بجوم  هب  هک  دوب  نیا  يارب  هلبق  رییغت  ینعی  لـبق ، هیآ  رد  ْمُْکیَلَع ،» ِیتَـمِْعن  َِّمتُأـِل   » هب تسا  قـّلعتم  اـی  هیآ  رد  فاـک » »
سنج زا  یلوسر  نداتسرف  اب  هک  هنوگ  نامه  منک ، مامت  امش  رب  ترخآ  رد  ار  دوخ  تمعن  دوشیم ، امش  دیاع  نم ، نامرف  زا  تعاطا  هیحان 

. ماهدرک مامت  امش  رب  ایند  رد  ار  دوخ  تمعن  امش  يوس  هب  امش  دوخ 
: دوشیم نیا  هیآ  يانعم  نیا  رب  انب  دعب ، هیآ  رد  ینورکذاف »  » هب تسا  ّقلعتم  ای  و 

شاداپ نداد  اب  زین  نم  ات  دینک  دای  ارم  دوخ  تعاط  اب  زین  امش  مدرک  دای  ار  امش  ناتدوخ  سنج  زا  یلوسر  نداتـسرف  اب  نم  هک  هنوگ  نامه 
. دینکن نارفک  هدروآ و  اج  هب  ارم  تمعن  رکش  سپ  منک ، دای  ار  امش 

. تسا ص )  ) مرکا ربمایپ  الوسر »  » زا دوصقم 
بارعا هک  یتلیضف  تفارش و  هطساوب  تسا  هدش  هدیزگرب  برع  موق  نایم  زا  ربمایپ  هک  نیا  نالعا  اب  دنوادخ  امش و  بسن  زا  ینعی  مکنم » »

. تسا هدرازگ  تنم  نانآ  رب  دندوب  هدروآ  تسد  هب  ربمایپ  كرابم  دوجو  هیحان  زا 

206 ص : ات 154 ... ] تایآ 153  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ْنِکل ال َو  ٌءایْحَأ  َْلب  ٌتاْومَأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُلَتُْقی  ْنَِمل  اُولوُقَت  ـال  َو  ( 153  ) َنیِِرباَّصلا َعَم  َهَّللا  َّنِإ  ِةالَّصلا  َو  ِْربَّصلِاب  اُونیِعَتْـسا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
(154  ) َنوُرُعْشَت

206 ص : همجرت ... :

(153 . ) تسا نارباص  اب  ادخ  اریز )  ) دیریگب کمک  یگدنز ) تخس  ثداوح  ربارب  رد   ) زامن و  تماقتسا ) و   ) ربص زا  نامیا  لها  يا 
(154 . ) دیمهفیمن امش  یلو  دنناگدنز  اهنآ  هکلب  دییوگم ، هدرم  دنوشیم  هتشک  ادخ  هار  رد  هک  اهنآ  هب  و 

207 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

207 ص : ریسفت ... :

هراشا

: تسا مسق  ود  رب  ربص  و  دنریگب . کمک  ربص »  » زا هک  تسا  هدومرف  رما  نانآ  هب  هداد و  رارق  باطخ  دروم  ار  نانمؤم  ناحبس  دنوادخ 
. درادن نآ  ماجنا  هب  لیامت  هک  يراک  رب  سفن  نتخاس  راداو  - 1

« . 1  » دراد لیامت  نادب  هچنآ  ماجنا  زا  سفن  يراددوخ  - 2
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. دییوجب کمک  تسوا  ربارب  رد  عوشخ  دنوادخ و  دای  نّمضتم  هک  زین ، زامن  هلیسو  هب  ِةالَّصلا ...  َو 
. تسا نارباص  اب  ترصن  کمک و  ظاحل  زا  دنوادخ  َنیِِرباَّصلا  َعَم  َهَّللا  َّنِإ 

. دییوگن ناگدرم »  » دنوشیم هتشک  داهج ) رد   ) ادخ هار  رد  هک  یناسک  هب  ٌتاْومَأ ...  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُلَتُْقی  ْنَِمل  اُولوُقَت  َو ال 
. دینکیمن كرد  ار  نانآ  یگدنز  یگنوگچ  امش  اّما  دنتسه  هدنز  ادخ  دزن  نانآ  هکلب  َنوُرُعْشَت  ْنِکل ال  َو  ٌءایْحَأ  َْلب 

نانآ يزور  دـنوادخ  هک  ییاهتمعن  زا  ناشحور  دـناهدنز و  ادـخ  دزن  نادیهـش »  » هک تسا  نیا  ءایحا »  » زا روظنم  دـیوگیم : يرـصب  نسح 
دورف نوعرف  لآ  حاورا  رب  ماش  حبـص و  ره  شتآ  هک  روط  ناـمه  دـهدیم ، تسد  ناـنآ  هب  يرورـس  شمارآ و  و  دوشیم ، دـنمهرهب  هدرک 

. دزاسیم دراو  جنر  درد و  نانآ  رب  دیآیم و 
نایاپیب ییاهتمعن  هدیـشخب و  تایح  اهنآ  هب  هاگ  نآ  دـنک ، عمج  اج  کی  ار  دیهـش  ندـب  زا  ییازجا  دـنوادخ  تسا  زیاج  دـناهتفگ : یخرب 

. دشاب هّرذ  کی  هزادنا  هب  ازجا  نآ  مامت  مجح  هچرگ  دناسرب ، اهنآ  هب  ار  دوخ 
__________________________________________________

: دیامرفیم هدرک  هراشا  نانمؤم  ریما  ترضح  ینعم  نیمه  هب  - 1
بحت ام  یلع  ربص  هرکت و  ام  یلع  ربص  ناربص  ربصلا 

تـسود هچنآ  زا  يراددوـخ  ربـص و  - 2 يرادـن . لـیامت  نآ  ماـجنا  هب  تسا و  راوـشد  هـچنآ  رب  ربـص  - 1 تـسا : عوـن  ود  رب  ربـص  ینعی  ، 
م. يرادیم -.

208 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

208 ص : لوزن ... :] نأش  ]

هدش لزان  راصنا ) زا  رفن  تشه  نیرجاهم و  زا  رفن  شـش   ) دندوب رفن  هدراهچ  هک  ردـب  گنج  نادیهـش  هرابرد  ثحب  دروم  هیآ  هدـش  هتفگ 
. تسا

208 ص : ات 157 ... ] تایآ 155  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

اُولاق ٌۀَبیِصُم  ْمُْهَتباصَأ  اذِإ  َنیِذَّلا  ( 155  ) َنیِِرباَّصلا ِرَِّشب  َو  ِتارَمَّثلا  َو  ِسُْفنَْألا  َو  ِلاْومَأـْلا  َنِم  ٍصْقَن  َو  ِعوُْجلا  َو  ِفْوَْخلا  َنِم  ٍءْیَِـشب  ْمُکَّنَُوْلبََنل  َو 
(157  ) َنوُدَتْهُْملا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  ٌۀَمْحَر  َو  ْمِهِّبَر  ْنِم  ٌتاوَلَص  ْمِْهیَلَع  َِکئلوُأ  ( 156  ) َنوُعِجار ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ 

208 ص : همجرت ... 

. ناگدننک تماقتسا  هب  هد  تراشب  مینکیم و  شیامزآ  اههویم  دوبمک  یناج و  یلام و  نایز  یگنـسرگ ، سرت ، زا  يرادقم  هب  ار  امـش  هتبلا 
(155)

(156 ! ) میدرگیم زاب  وا  يوس  هب  میتسه و  ادخ  نآ  زا  ام  دنیوگیم : دسر  اهنآ  هب  یتبیصم  هاگ  ره  هک  نانآ 
(157 . ) دنناگتفای تیاده  تقیقح  رد  اهنآ  هدش و  ناشلاح  لماش  ادخ  تمحر  فاطلا و  هک  دنتسه  اهنامه  اهنیا 
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208 ص : ریسفت ... :

اهتیـصخش لباقم  رد  ایآ  دوش  مولعم  ات  دـیامزآیم  ار  امـش  هک  تسا  یـسک  لمع  دـننام  ام  لمع  هوحن  هک  تسا  نیا  دوصقم  ْمُکَّنَُوْلبََنل » َو  »
؟ هن ای  دیوشیم  ادخ  نامرف  میلست  هدرک و  ربص 

یناج یلام و  نایز  یگنسرگ و  سرت و  زا  يرادقم  هب  هک  تسا  نیا  روظنم  و  . ] ایالب نیا  زا  کی  ره  زا  يرادقم  ای  یکدنا  هب  ینعی  ٍءْیَِشب » »
[. مییامزآیم ار  امش 

یگدنب هب  رارقا  هلمج  نیا  دافم  اریز  هد ، تراشب  َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  دنیوگیم : یتبیصم  ندید  ماگنه  هک  ار  یناسک  َنیِِرباَّصلا  ِرَِّشب  َو 
. میتسه ادخ  رما  میلست  ام  ینعی  تسا ، دنوادخ 

: دومرف ع )  ) نانمؤم ریما 
َنوُعِجار » ِْهَیلِإ  اَّنِإ   » انلوق کلملاب و  انسفنا  یلع  رارقا  ِهَِّلل » اَّنِإ   » انلوق نا 

209 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
کلهلاب انسفنا  یلع  رارقا 

(. تسا ندرم  هب  فارتعا  َنوُعِجار » ِْهَیلِإ  اَّنِإ  ، » مییادخ كولمم  هک  تسا  نیا  هب  ام  فارتعا  رارقا و  نیا ، ِهَِّلل » اَّنِإ   » مییوگیم هک  نیا  ینعی  )
گرزب دـنچ  ره  دـسرب ، ناسنا  هب  یتبیـصم  ره  هک  دـنک  نالعا  ات  تسا  هدرب  راکب  نداد  لـیلقت  يارب  ار  ءیـشب »  » هملک ور  نیا  زا  دـنوادخ 

. تسا كدنا  نآ  زا  رترب  تبیصم  هب  تبسن  دشاب ،
. لاوما زا  یکدنا  ناصقن  هب  تسا : نیا  شیانعم  دشابیم و  فوخلا »  » ای ءیش »  » رب فطع  صقن » «و 

. دهد تراشب  نارباص  هب  هک  تسا  یسک  ره  ای  و  ص )  ) ادخ لوسر  هب  باطخ  رشب » «و 
ًۀَمْحَر َو  ًۀَْفأَر  هیآ : ود  نیا  لثم  دناهدش  عمج  مه  اب  تمحر »  » و تاولـص »  » هیآ نیا  رد  تسا ، دـنوادخ  تفوطع  تفأر و  روظنم  تاولـص » »

. دیآیم دورف  نانآ  رب  هتسویپ  دنوادخ  تمحر  فطل و  هک  تسا  نیا  شیانعم  و  ( 18 هبوت / « ) ٌمیِحَر ٌفَُؤر   » و ( 27 دیدح / )
تیاده قح  هار  هب  دنیادخ  رما  میلـست  دـنروآیم و  نابز  رب  عاجرتسا  هملک  تبیـصم ] ماگنه   ] هک نیا  لیلد  هب  نانآ  َنوُدَـتْهُْملا  ُمُه  َِکئلوُأ 

. دناهتفای

209 ص : هیآ 158 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(158  ) ٌمِیلَع ٌرِکاش  َهَّللا  َّنِإَف  ًاْریَخ  َعَّوَطَت  ْنَم  َو  امِِهب  َفَّوَّطَی  ْنَأ  ِْهیَلَع  َحانُج  الَف  َرَمَتْعا  َِوأ  َْتیَْبلا  َّجَح  ْنَمَف  ِهَّللا  ِِرئاعَش  ْنِم  َةَوْرَْملا  َو  افَّصلا  َّنِإ 

209 ص : همجرت ... 

ود نآ  رب  درادـن  یعنام  دـنهدیم ، ماجنا  هرمع  ای  ادـخ و  هناخ  جـح  هک  یناسک  نیا  رب  اـنب  تسادـخ ، ياـههناشن  رئاعـش و  زا  هورم  اـفص و 
لمع ربارب  رد  دنوادخ  دننک ، تعاطا  کین  ياهراک  ماجنا  رد  ار  ادخ  نامرف  هک  یناسک  و  دنهد ) ماجنا  هورم  افص و  یعس  و   ) دننک فاوط 

(158 . ) تسا هاگآ  نانآ  لاعفا  زا  رازگرکش و  اهنآ 
210 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

210 ص : ریسفت ... :

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 384 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنتسه جح  کسانم  ماجنا  ياهناکم  زا  هوک و  ود  يارب  دناصاخ  مسا  ود  ةورم »  » و افص » »
. تسا تدابع ] لحم  و   ] تمالع يانعم  هب  ةریعش »  » عمج رئاعش » »

هب نآ  ترایز  هبعک و  هناخ  دصق  زا  دنترابع  عرش  حالطصا  رد  ود  نیا  تسا و  ترایز  يانعم  هب  هرمع »  » دصق و يانعم  هب  تغل ] رد  « ] جح »
توافت یجراخ  قادصم  رد  تیب »  » و مجن »  » هک روط  نامه  دنتوافتم  موهفم  انعم و  رظن  زا  هرمع » جح و  . » فورعم تدابع  ود  ماجنا  روظنم 

. دنراد
. تسا هدیدرگ  ماغدا  سپس  هدش ] ط »  » هب بلق »  » ات  ] هدوب فوطتی »  » لصا رد  فوطی » »

. تسا هدش  تیاور  امهب ) فوطی  نا   ) تیاور ع )  ) رقاب ماما  زا 
یتب افص »  » هوک يور  هک  تسا  نیا  تسا ، بجاو  هورم  افص و  نایم  یعـس  هک  نآ  لاح  هدومرف و  ِْهیَلَع » َحانُج  الَف   » دنوادخ هک  نیا  تلع  و 

هب دـندرک و  انز  هبعک  رد  هک  دـندوب  يدرم  نز و  ود  نآ  دـنیوگ  هک  دوب  هدـش  بصن  هلئان »  » مان هب  یتب  ةورم »  » هوک يور  و  فاسا »  » مان هب 
دروم یتدـم  تشذـگ  زا  سپ  یلو  دـنریگ . تربع  ود  نآ  زا  ات  دـندش  هداهن  هوک  ود  نیا  يور  هاگ  نآ  دـندش ، خـسم  گنـس  ود  تروص 
مالسا نوچ  دندیشکیم و  تسد  ود  نآ  رب  هورم  افص و  نایم  یعس  ماگنه  ناکرشم  هک  يروط  هب  دنتفرگ ، رارق  لهاج  ناتسرپتب  شتسرپ 

. دش هتشادرب  نانآ  زا  تهارک  ور  نیا  زا  دنتشاد ، تهارک  ود  نآ  نایم  فاوط  زا  ناکرشم  لمع  رطاخ  هب  ناناملسم  دمآ ،
. دهد ماجنا  ار  ةورم  افص و  نیب  یعس  بابحتسا  ناونع  هب  بجاو  ماجنا  زا  سپ  هک  یسک  ینعی  ًاْریَخ ...  َعَّوَطَت  ْنَم  َو 

. دنکیمن مک  سک  چیه  قح  زا  تساناد و  شاداپ  هزادنا  هب  ادخ  ینعی  میلع »  » دهدیم و شاداپ  دنوادخ  ٌرِکاش  َهَّللا  َّنِإَف 
211 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

211 ص : ات 160 ... ] تایآ 159  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َّالِإ ( 159  ) َنُونِعَّاللا ُمُُهنَْعلَی  َو  ُهَّللا  ُمُُهنَْعلَی  َِکئلوُأ  ِباـتِْکلا  ِیف  ِساَّنِلل  ُهاَّنََّیب  اـم  ِدـَْعب  ْنِم  يدُْـهلا  َو  ِتاـنِّیَْبلا  َنِم  اـْنلَْزنَأ  اـم  َنوُُمتْکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
(160  ) ُمیِحَّرلا ُباَّوَّتلا  اَنَأ  َو  ْمِْهیَلَع  ُبُوتَأ  َِکئلوُأَف  اُونََّیب  َو  اوُحَلْصَأ  َو  اُوبات  َنیِذَّلا 

211 ص : همجرت ... 

ادخ و دننکیم ، نامتک  میدرک  نایب  مدرم  يارب  باتک  رد  هک  نآ  زا  دعب  میاهدرک  لزان  هک  ار  یتیادـه  هلیـسو  نشور و  لیالد  هک  یناسک 
(159 . ) دنیامنیم نعل  ار  اهنآ  زین  کلم  سنا و  ّنج و  مامت 

نیا هبوت  سپ  دندرک ، نایب  مدرم  يارب  دندرکیم  نامتک  ار  هچنآ  دنتخادرپ و  دوخ  لامعا  دسافم  حالـصا  هب  دـندرک و  هبوت  هک  نانآ  رگم 
(160 . ) منابرهم ریذپ و  هبوت  نم  هک  مریذپیم  ار  هورگ 

211 ص : ریسفت ... :

ّتیناقح تّوبن و  ياههناشن  دـنوادخ  هک  نیا  اب  دـندرکیم ، نامتک  ار  ص )  ) مالـسا ربمایپ  تّوبن  هک  دنتـسه  دوهی  نادنمـشناد  هیآ  دوصقم 
. دوب هدرک  نایب  تاروت  رد  ار  يو  تایصوصخ  تافص و  زین  و  ترضح ، نآ 

. دنکیم رود  دوخ  تمحر  زا  دنوادخ  ار  نانآ  َو ...  ُهَّللا  ُمُُهنَْعلَی  َِکئلوُأ 
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. دنتسه نانمؤم  ناگتشرف و  نونعال »  » زا روظنم  َنُونِعاَّللا  ُمُُهنَْعلَی  َو 
. دندش نامیشپ  دندوب  هداد  ماجنا  هچنآ  زا  هک  یناسک  رگم  اُوبات ...  َنیِذَّلا  اَّلِإ 

. دناهدرک ناربج  دناهدادن ، ماجنا  هدرک و  یهاتوک  ار  هچنآ  هدومن و  حالصا  هدنیآ  هب  تبسن  ار  دوخ  تین  و  اوُحَلْصَأ ...  َو 
هبوت و هک  تسا  نیا  شیانعم  ای  و  دندرک . نایب  دوب  هدرک  رکذ  ربمایپ ] هب  عجار  تاروت ،  ] ناشباتک رد  دـنوادخ  ار  هچنآ  اهنآ  ینعی  اُونََّیب » َو  »
هب قیاقح  ياشفا  رد  مه  نارگید  و  دوش . هتخانش  نانآ  یقیقح  هرهچ  مدرم  روصت  فالخ  رب  ات  دندرک  راکشآ  مدرم  يارب  ار  دوخ  ینامیشپ 

دننک . ادتقا  اهنآ 
212 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

«1 . » مریذپیم ار  نانآ  هبوت  نم  ْمِْهیَلَع  ُبُوتَأ  َِکئلوُأَف 

212 ص : ات 162 ... ] تایآ 161  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َو ُباذَْعلا  ُمُْهنَع  ُفَّفَُخی  اهِیف ال  َنیِِدلاخ  ( 161  ) َنیِعَمْجَأ ِساَّنلا  َو  ِۀَِکئالَْملا  َو  ِهَّللا  ُۀَـنَْعل  ْمِْهیَلَع  َِکئلوُأ  ٌراَّفُک  ْمُه  َو  اُوتام  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 
(162  ) َنوُرَْظُنی ْمُه  ال 

212 ص : همجرت ... 

(161 . ) دوب دهاوخ  اهنآ  رب  مدرم  همه  ناگتشرف و  دنوادخ و  تنعل  دنتفر ، ایند  زا  رفک  لاح  رد  دندش و  رفاک  هک  یناسک 
. تشاد دنهاوخ  یتلهم  هن  دوشیم و  هداد  فیفخت  نانآ  باذع  رد  هن  دـننامیم ، یقاب  راگدرورپ ) تمحر  زا  يرود  نعل و   ) نآ رد  هشیمه 

(162)

212 ص : ریسفت ... :

رب ادـخ  تنعل  ِهَّللا » ُۀَـنَْعل  ْمِْهیَلَع  َِکئلوُأ  ، » دـندرم دـندرکن و  هبوت  هک  ناگدـننک  نامتک  نارفاک و  نآ  زا  یناـسک  اُوتاـم  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 
هداد رارق  نعل  دروم  گرم  لاح  رد  ار  نانآ  هیآ  نیا  رد  سپس  تایح و  لاح  رد  ار  نارفاک  لبق ] تایآ  رد   ] ادتبا ناحبـس  يادخ  تساهنآ ،

. تسا
. دهدیم ّتیمها  نارفاک  رب  اهنآ  نعل  هب  دنوادخ  هک  دنتسه  نانمؤم  َنیِعَمْجَأ » ِساَّنلا  َو   » زا روظنم 

__________________________________________________

ار هبوت  لوبق  يانعم  دوش  يدـعتم  یلع »  » فرح اـب  هاـگ  ره  هملک  نیا  هک  نیا  ـالا  منکیم  هبوت  هک  تسا  نیا  بوتا »  » ياـنعم رد  لـصا  - 1
. دناسریم

درادـن و راکهانگ  هب  صاصتخا  دوش  مولعم  هک  تسا ، كرتشم  ریذـپهبوت  هدـننک و  هبوت  ینعی  لباق  لـعاف و  ناـیم  رظن  نیا  زا  هبوت »  » ظـفل
یلّضفت ماعنا و  دوخ  نیا  دنکیم و  هّجوت  وا  هب  هبوت  ناونع  هب  زین  راگدرورپ  دنکیم ، هجوت  هبوت  ناونع  هب  راگدرورپ  فرط  هب  وا  هک  نانچ 

دراد هانگ  باکترا  رب  تلالد  هک  هبوت ) ظفل   ) ظـفل نیا  هب  فاـّصتا  هک  دـننادب  اـت  تسا  هدومن  دوخ  ناگدـنب  هب  تبـسن  دـنوادخ  هک  تسا 
دنوادـخ فاصوا  نیرتیلاع  زا  هکلب  دوشیم  عقاو  زین  دـنوادخ  فصو  دریگیم ، رارق  ناگدـنب  فصو  ظـفل  نآ  هک  ناـنچ  تسین و  بیع 
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م. ص 138 -.) ج 2 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  همجرت   ) ددرگیم بوسحم 
213 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دننکیم نعل  ار  رگیدکی  راّفک  تمایق  زور  دنیوگ :
كانسرت شتآ و  تمظع  نایب  يارب  هک  ددرگیم  رب  ران »  » هب اهیف »  » رد ریمض  دناهتفگ  یـضعب  دوب . دنهاوخ  تنعل  رد  هشیمه  اهِیف  َنیِِدلاخ 

. تسا هدمآ  ریمض  تروص  هب  نآ  ندوب 
هک تسا  نیا  دوصقم  ای  دـننامیمن و  باذـع  رظتنم  هک  تسا  نیا  روظنم  ای  لاعفا ، باب  زا  دوشیمن . هداد  تلهم  اـهنآ  هب  َنوُرَْظُنی  ْمُه  ـال  َو 

تسا و باقع  قاقحتـسا  دوخ و  تمحر  زا  ندرک  رود  ینعم  هب  دنوادخ  بناج  زا  تنعل » . » درک دهاوخن  رظن  اهنآ  هب  تمحر  هدید  اب  ادخ 
. دشابیم ناشرفک  ببس  هب  رافک و  ندرک  نیرفن  ینعم  هب  مدرم  يوس  زا  تنعل » »

213 ص : ات 164 ... ] تایآ 163  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

يِرَْجت ِیتَّلا  ِْکلُْفلا  َو  ِراهَّنلا  َو  ِْلیَّللا  ِفالِتْخا  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِْقلَخ  ِیف  َّنِإ  ( 163  ) ُمیِحَّرلا ُنمْحَّرلا  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ٌدِـحاو ال  ٌهلِإ  ْمُکُهلِإ  َو 
َو ِحایِّرلا  ِفیِرْـصَت  َو  ٍۀَّباَد  ِّلُـک  ْنِم  اـهِیف  ََّثب  َو  اـِهتْوَم  َدـَْعب  َضْرَأـْلا  ِِهب  اـیْحَأَف  ٍءاـم  ْنِم  ِءاـمَّسلا  َنِم  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اـم  َو  َساَّنلا  ُعَْفنَی  اـِمب  ِرْحَْبلا  ِیف 

(164  ) َنُولِقْعَی ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  ِضْرَْألا  َو  ِءامَّسلا  َْنَیب  ِرَّخَسُْملا  ِباحَّسلا 

213 ص : همجرت ... 

(163 (. ) صاخ ماع و  تمحر  ياراد  و   ) نابرهم هدنشخب و  تسوا  اریز )  ) تسین يدوبعم  وا  زا  ریغ  هک  تسا  ياهناگی  دنوادخ  امش  يادخ 
نامـسآ زا  دنوادخ  هک  یبآ  دنتکرح و  رد  مدرم  دوس  هب  ایرد  رد  هک  ییاهیتشک  زور و  بش و  دش  دمآ و  نیمز و  اهنامـسآ و  شنیرفآ  رد 
ییاهربا اهداب و  ریـسم  رییغت  رد  نینچمه )  ) هدرتسگ و نآ  رد  ار  ناگدنبنج  عاونا  هدومن و  هدنز  گرم  زا  سپ  ار  نیمز  نآ  اب  هدرک و  لزان 

. دنـشیدنایم دـنراد و  لقع  هک  یمدرم  يارب  وا ) یگناگی  ادـخ و  كاپ  تاذ  زا   ) تسا ییاـههناشن  دـنقّلعم ، نامـسآ  نیمز و  ناـیم  رد  هک 
(164)

214 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

214 ص : ریسفت ... :

. تسا زابنایب  هناگی و  تدابع ، يارب  یگتسیاش  رد  دنوادخ  ینعی  ٌدِحاو » ٌهلِإ  »
. تسین حیحص  الصا  دنوادخ  ریغ  رب  هلا »  » ظفل قالطا 

نآ دـعب  ام  و  ال »  » اریز تسا ، عوفرم  و  هلا » ال   » لحم زا  لدـب  وه » . » تسا نایادـخ  رگید  یفن  اب  دـنوادخ  ّتینادـحو  تابثا  َوُه ...  اَّلِإ  َهلِإ  ال 
تـسا هدش  فذح  نآ  ربخ  و  ادتبم ] هک  « ] هلا ال   » لحم زا  تسا  لدب  هَّللا » «، » هَّللا الا  هلا  ال   » رد نینچمه  و  تسا ، عفر  لحم  رد  ادتبم و  هلا ) )

. تسا دوجولا » یف  هَّللا  الا  هلا  ال   » نآ ریدقت  و 
تسا و یـساسا  ریغ  هچ  یـساسا و  هچ  اهتمعن  مامت  بحاص  هک ] دراد  ار  تدابع  یگتـسیاش  تهج  نیا  زا  دـنوادخ  ینعی   ] ُمیِحَّرلا ُنمْحَّرلا 

. هدش هداد  تمعن  ای  تسا  تمعن  ای  تسه  هچ  ره  وا  ریغ  اریز  تسین ، تفص  نیا  ياراد  یسک  وا  زج 
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يا دنتفگیم  ربمایپ  هب  باطخ  دندینـش  ار  هیآ  نیا  نوچ  دندوب و  هبعک  فارطا  رد  تب  ياراد 360  شیرق  ناکرشم  هک  تسا  هدش  تیاور 
، تسین شتـسرپ  هتـسیاش  وا  ریغ  دـشابیمن و  وا  زج  يدوبعم  چـیه  تسا و  هناگی  يادـخ  ام  دوبعم  هک  ییوگیم  تسار  رگا  ص )  ) دّـمحم

: دومرف هدرک  لزان  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  هاگ  نآ  میسانشب ، ار  وت  راتفگ  یتسرد  نادب  ات  روایب  ياهناشن 
. تسا هتفرگ  تروص  عارتخا  راکتبا و  وحن  هب  هک  نیمز  اهنامسآ و  داجیا  رد  ِضْرَْألا ...  َو  ِتاوامَّسلا  ِْقلَخ  ِیف  َّنِإ 

ظاحل زا  مه  اب  هک  یفالتخا  دوشیم و  يرگید  نیزگیاج  اهنآ  زا  کی  ره  هک  زور  بش و  مظنم  تفر  دـمآ و  ِراهَّنلا ...  َو  ِْلیَّللا  ِفـالِتْخا  َو 
. دنراد تافص  تأیه و  هدام و 

. دننکیم تکرح  ایرد  رد  هک  ییاهیتشک  و  ِرْحَْبلا ...  ِیف  يِرَْجت  ِیتَّلا  ِْکلُْفلا  َو 
« ام  » دـشاب دوصقم  نآ  يردـصم  يانعم  هچ  ناـنچ  یلو  تسا  هلوصوم  اـم »  » دـشاب نآ  یلعف  ینعم  عفنی »  » زا روظنم  رگا  َساَّنلا ...  ُعَْفنَی  اـِمب 

. دوب دهاوخ  يردصم 
لزان  ربا  زا  ای  نامسآ  بناج  زا  دنوادخ  هچنآ  ِءامَّسلا و  َنِم  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  َو 

215 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دنکیم

. دنکیم هدنز  اهنآ  ندومن  روراب  ناهایگ و  ندینایور  اب  ار  نیمز  نآ  هلیسو  هب  هک  یبآ  زا  َضْرَْألا  ِِهب  ایْحَأَف  ٍءام  ْنِم 
. دوشیم مهارف  نانآ  يارب  هک  تسا  ییاذغ  توق و  هلیسو  هب  نآ  لها  ندرک  هدنز  نیمز ، ندرک  هدنز  زا  روظنم  دناهتفگ  یخرب 

هدـنکارپ نآ  رد  ار  ناگدـنبنج  عاوـنا  درک و  لزاـن  نیمز  رب  ار  بآ  ینعی ، تسا  لزنا »  » رب فـطع  هلمج  نـیا  ٍۀَّباَد ...  ِّلُـک  ْنـِم  اـهِیف  َّثـَب  َو 
هدـنکارپ نآ  رد  ار  ناگدـنبنج  عاونا  دـنکیم و  هدـنز  ناراـب  هلیـسو  هب  ار  نیمز  ینعی  تسا ، اـیحاف »  » رب فطع  تفگ ، ناوتیم  و  تخاـس ،

. دراد یگتسب  زیخلصاح  ياهنیمزرس  دوجو  ناراب و  هب  ناگدنبنج  مامت  ومن  دشر و  تایح و  اریز  دزاسیم ،
رظن زا  اهنآ  یگنوگچ  رد  دـنزویم و  بونج  لامـش و  بناـج  زا  اـی  رـس و  تشپ  ولج و  زا  هک  اـهداب  شدرگ  رد  و  ِحاـیِّرلا ...  ِفیِرْـصَت  َو 

. اهنآ يدنت  یمرن و  یمرگ و  يدرس و 
اجباج ّوج  فلتخم  تاقبط  رد  ار  اهنآ  تساهداب و  رّخسم  نیمز  نامسآ و  نایم  هک  ییاهربا  و  ِضْرَْألا ...  َو  ِءامَّسلا  َْنَیب  ِرَّخَسُْملا  ِباحَّسلا  َو 

. درابیم ورف  ناراب  دهد  نامرف  دیامن و  هدارا  دنوادخ  هک  ياهطقن  ره  رد  دننکیم و 
نیا زا  کی  ره  اریز  دننک  لالدتـسا  اهنآ  هب  دـنرگنب و  روما  نیا  هب  لقع  هدـید  اب  هک  یناسک  يارب  تسا  ییاههناشن  َنُولِقْعَی ...  ٍمْوَِقل  ٍتایَآل 

. تسا راگدرورپ  ریبدت  تمکح و  یتفگش  تردق و  تمظع  ياههناشن  زا  اههدیدپ 

215 ص : هیآ 165 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َّنَأ َباذَْـعلا  َنْوَرَی  ْذِإ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  يَرَی  َْول  َو  ِهَِّلل  ابُح  ُّدَـشَأ  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  َو  ِهَّللا  ِّبُحَک  ْمُهَنوُّبُِحی  ًادادـْنَأ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ُذِـخَّتَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو 
(165  ) ِباذَْعلا ُدیِدَش  َهَّللا  َّنَأ  َو  ًاعیِمَج  ِهَِّلل  َةَّوُْقلا 

216 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

216 ص : همجرت ... 

دنراد نامیا  هک  اهنآ  اّما  دنرادیم ، تسود  ادخ  نوچمه  ار  اهنآ  دننکیم و  ذاّختا  دوخ  يارب  دنوادخ ، زا  ریغ  ییاهدوبعم  مدرم  زا  یـضعب 
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دنهاوخ دننک  هدهاشم  ار  ادخ  باذـع  هک  یماگنه  ناراکمتـس  تسا و  رتدـیدش  ناشاهدوبعم ) هب  تبـسن  ناکرـشم  زا   ) ادـخ هب  ناشقـشع 
(165 . ) تسا تخس  رایسب  وا  باذع  تسادخ و  تسد  هب  تردق  مامت  هک  تسناد 

216 ص : ریسفت ... :

. مدرم زا  یضعب  و  ینعی ، تسا  ضیعبت  يارب  نم » « : » ِساَّنلا َنِم  َو  »
هیبش ریظن و  ار  اهتب  مدرم  زا  یضعب  ینعی  دندیتسرپیم ، ار  اهنآ  ناکرـشم  هک  تسا  ییاهتب  دادنا »  » زا دوصقم  ًاداْدنَأ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ُذِخَّتَی  ْنَم 

. دنهدیم رارق  دنوادخ 
« . 1  » اوُعَبَّتا َنیِذَّلا  َنِم  اوُِعبُّتا  َنیِذَّلا  َأَّرَبَت  ْذِإ  هفیرش  هیآ  لیلد  هب  دنموق  ياسؤر  نامکاح و  دادنا »  » زا روظنم  دناهتفگ  یضعب 

. دنشابیم نانآ  ناوریپ  راکمتس و  نایاوشیپ  نآ ، زا  روظنم  دومرف : ع )  ) رقاب ترضح 
دنراد تسود  ار  اهنآ  یگدنب  تعاطا و  شتسرپ و  دننکیم و  عوضخ  ناشیا  رب  هدروآ و  دورف  میظعت  رـس  اهتب  ربارب  رد  ناکرـشم  ْمُهَنوُّبُِحی 

ار ادـخ  هک  یناسک  نوچ  و  دـشاب . لوهجم  لـعف  ردـصم  بح »  » هک نیا  رب  اـنب  دوشیم ، هتـشاد  تسود  ادـخ  هک  ناـنچ  ینعی  ِهَّللا » ِّبُحَک  »
. تسا هدوبن  نانآ  مان  رکذ  هب  يزاین  دنتسه  صخشم  نانمؤم ] ینعی   ] دنرادیم تسود 

. تسا ناسکی  ناشیاهتب  ادخ و  هب  تبسن  ناکرشم  تبحم  هک  تسا  نیا  ِهَّللا » ِّبُحَک   » زا روظنم  دناهتفگ :
ّتبحم نامیا و  زا  نانمؤم  اریز  ناشیاهتب ، هب  ناکرـشم  هقالع  زا  تسا  رتدیدش  رتشیب و  دـنوادخ  هب  نانمؤم  تبحم  ابُح  ُّدَـشَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو 

لودع ادخ  هب  دوخ 
__________________________________________________

.166 هرقب / - 1
217 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دنیارگیم رگید  تب  هب  یتب  یتسود  زا  هک  ناکرشم  فالخ  رب  دننکیمن 
زور رد  هک  یماگنه  نانآ ، ياهتب  هن  تساناوت  يزیچ  ره  رب  ادخ  اهنت  هک  دننادب  دناهدش  كرشم  هک  یناسک  رگا  اوُمَلَظ ...  َنیِذَّلا  يَرَی  َْول  َو 
هدش فذح  ول )  ) باوج نیا  رب  انب  دش . دنهاوخ  راچد  يریذپان  فصو  هودنا  ینامیـشپ و  هب  دننک  هدهاشم  ار  ادـخ  تخـس  باذـع  تمایق 

. تسا
ره ای  ربمایپ - يا   ) وت رگا  ینعی  دـشاب . يرگید  بطاخم  ره  ای  ربمایپ  باطخ  دروم  هک  نیا  رب  اـنب  تسا  هدـش  تئارق  زین  اـت »  » اـب يرت » ول  «و 

. تسا هدش  تئارق  زین  لوهجم  هغیص  هب  نوری » . » تفای یهاوخ  گرزب  يدمآ  شیپ  میظع و  يرما  ینیبب  ار  باذع  نآ  یبطاخم )
لها  » ِۀَّنَْجلا ُباحْـصَأ  يدان  َو  هیآ  رد  يدان »  » یـضام لعف  هک  نانچ  تسا ، هتفر  راـک  هب  لبقتـسم  رد  تسا ] هتـشذگ  ناـمز  فرظ  هک  « ] ذا »

. دراد عراضم  ینعم  هک  ( 44 فارعا / « ) دننکیم ادن  نایخزود  هب  تشهب 

217 ص : ات 167 ... ] تایآ 166  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

امَک ْمُْهنِم  َأَّرَبَـتَنَف  ًةَّرَک  اـَنل  َّنَأ  َْول  اوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  َلاـق  َو  ( 166  ) ُبابْـسَْألا ُمِِهب  ْتَعَّطَقَت  َو  َباذَْـعلا  اَُوأَر  َو  اوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  َنِم  اوـُِعبُّتا  َنیِذَّلا  َأَّرَبـَت  ْذِإ 
(167  ) ِراَّنلا َنِم  َنیِجِراِخب  ْمُه  ام  َو  ْمِْهیَلَع  ٍتارَسَح  ْمَُهلامْعَأ  ُهَّللا  ُمِهیُِری  َِکلذَک  اَّنِم  اُؤَّرَبَت 
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217 ص : همجرت ... 

هدش عطق  اهنآ  زا  بابسا  هلیسو و  هنوگ  ره  دننک ، هدهاشم  ار  باذع  دنیوجب و  يرازیب  دوخ  ناوریپ  زا  لطاب  نایاوشیپ  اسؤر و  هک  یماگنه 
(166 . ) دنامن اج  هب  لطاب  طباور  چیه  و 

يرازیب نانیا  تعاطا  زا  میتشگیم و  زاب  ایندـب  راب  رگید  شاک  دـنیوگ  ترـسح  ینامیـشپ و  يور  زا  لـطاب  ناـیاوشیپ  نآ  ناوریپ  هاـگ  نآ 
چیه اهنآ  دهدیم و  رارق  اهنآ  ینامیـشپ  ترـسح و  هیام  ار  اهنآ  رادرک  دنوادخ  هنوگ  نیا  دنتـسج ، يرازیب  ام  زا  اهنیا  هک  نانچ  میتسجیم 

(167 . ) دش دهاوخن  جراخ  منهج  شتآ  زا  هاگ 
218 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

218 ص : ریسفت ... :

َأَّرَبَت » ْذِإ  »
. دنیوجب يرازیب  ناشناوریپ  زا  اسؤر  هک  یماگنه  ینعی ، َباذَْعلا » َنْوَرَی  ْذِإ   » زا تسا  لدب 

. دنیوجیم يرازیب  دوخ  ناوریپ  زا  دننیبیم  ار  ادخ  باذع  هک  یلاح  رد  اهنآ  ینعی  تسا  هیلاح  واو » « : » َباذَْعلا اَُوأَر  َو  »
رارقرب طابترا  رگیدـکی  اـب  نآ  هلیـسو  هب  هک  تسا  ییاهیدـنواشیوخ  اهدـنویپ و  دوصقم  بابـسالا : » و  ، » تسا اربت »  » رب فطع  ْتَعَّطَقَت » َو  »
نارگید اب  نتـسج  طابترا  هلیـسو  تسا  نکمم  هک  ییاهزیچ  زا  کی  چـیه  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  دـنزرویم و  رهم  رگیدـمه  هب  هدرک و 

. درادن نانآ  لاح  هب  يدوس  يدنواشیوخ ، ای  نامیپ و  ای  یتسود  لیبق ، زا  دشاب 
ياسؤر زا  اج  نامه  رد  ات  َأَّرَبَتَنَف » ، » دـشیم مهارف  ام  يارب  ایند  هب  تشگزاب  شاک  ینعی  ًةَّرَک » اَنل  َّنَأ  َْول  ، » دـنیوگیم ناـنآ  ناوریپ  َلاـق و  َو 

. میتسجیم يرازیب  دوخ 
. دنتسج يرازیب  ام  زا  ترخآ  رد  اهنآ  هک  روط  نامه  اَّنِم » اُؤَّرَبَت  امَک  »

هدش هتفگ  ییوگ  هدش و  هدروآ  باوج  دیآیم  یّنمت  باوج  رد  هک  ییاف »  » هلیسو هب  ور  نیا  زا  تسا و  هتفر  راک  هب  ینمت »  » يانعم رد  ول » »
. مهنم اربتنف  ةرک  انل  تیل  تسا :

ینامیشپ ترـسح و  هک  ار  ناشتـشز  رادرک  هجیتن  دنوادخ  ٍتارَـسَح » ْمَُهلامْعَأ  ُهَّللا  ُمِهیُِری   » یتشز هرظنم  نینچ  نداد  ناشن  اب  ینعی  کلذک 
هودـنا ینامیـشپ و  زج  ناشلامعا  هجیتن  دوشیم و  ناشترـسح  بجوم  نانآ  رادرک  هک  تسا  نیا  هلمج  يانعم  و  دـنایامنیم . اـهنآ  هب  تسا 

. دوب دهاوخن  يزیچ 
هک نیا  رب  دراد  تلالد  هکلب  تسین ، صاصتخا  يارب  مه »  » ریمـض دوب . دـنهاوخ  شتآ  رد  هشیمه  يارب  اـهنآ  ِراَّنلا  َنِم  َنیِجِراـِخب  ْمُه  اـم  َو 

. تسا هدش  هداد  تبسن  اهنآ  هب  شتآ  رد  ندوب  دّلخم  ور  نیا  زا  تسا ، دیدش  تخس و  رافک  باذع 
219 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

219 ص : ات 169 ... ] تایآ 168  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ْنَأ َو  ِءاشْحَْفلا  َو  ِءوُّسلِاب  ْمُکُُرمْأَی  امَّنِإ  ( 168  ) ٌنِیبُم ٌّوُدَع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  ِناْطیَّشلا  ِتاوُطُخ  اوُِعبَّتَت  َو ال  ًابِّیَط  ًالالَح  ِضْرَْألا  ِیف  اَّمِم  اُولُک  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای 
(169  ) َنوُمَْلعَت ام ال  ِهَّللا  یَلَع  اُولوُقَت 
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219 ص : همجرت ... 

نمـشد امـش  يارب  وا  هک  دـینکن  يوریپ  ناطیـش  ياـهماگ  زا  دـینک و  لواـنت  هزیکاـپ  لـالح و  روـط  هب  تـسا  نـیمز  رد  هـچنآ  زا  مدرم  يا 
(168 . ) تسا يراکشآ 

. دیهدب دـنوادخ  هب  ییاهتبـسن  ینادان  يور  زا  هک  دـنکیم  راداو  ار  امـش  نینچمه  دـنکیم و  توعد  دنـسپان  دـب و  ياهراک  هب  ار  امـش  وا 
(169)

219 ص : ریسفت ... :

. تسا ضرالا » یف  ام   » هلمج زا  لاح  ای  و  اولک »  » يارب لوعفم  ای  الالح » ، » دوشیم ناگهداز  یمدآ  همه  لماش  هیآ  رد  باطخ 
. تسین ندروخ  لباق  تسا  نیمز  رد  هک  ییاهزیچ  مامت  اریز  تسا ، ضیعبت »  » يارب ضرالا » یف  امم   » رد نم » »

. ياههبش ره  زا  هزیکاپ  ابیط » »
. دیتفین ههبش  مارح و  رد  ات  دینکن  يوریپ  ناطیش  زا  ِناْطیَّشلا و  ِتاوُطُخ  اوُِعبَّتَت  َو ال 

بآ تسد  فک  اـب  « ) ۀـفرغ  » دـننام دـنیوگ ، ار  نتـشادرب  مدـق  راـب  کـی  ةوطخ »  » ندز و مدـق  ماـگنه  هب  ار  مدـق  ود  نیب  هلـصاف  ةوـطخ ،» »
(. نتشادرب بآ  فک  کی  « ) ۀفرغ  » و نتشادرب )

. درک یسأت  وا  شور  هب  ینعی  هبقع » یلع  یئط  و   » درک ادتقا  وا  هب  ینعی  هتاوطخ  عبتا 
. تسا راکشآ  وا  ینمشد  ینعی  ٌنِیبُم  ٌّوُدَع 

توعد کین  راک  هب  ار  امش  زگره  ناطیش  ینعی  دنکیم ، نایب  ار  وا  اب  ینمـشد  راهظا  ناطیـش و  تعاطا  زا  يراددوخ  بوجو  ْمُکُُرمْأَی  امَّنِإ 
220 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  دنکیم . رما  اهیتشز  هب  ار  امش  وا  هکلب  دنکیمن ،

: دناهتفگ و  تسا . حیبق  تشز و  هزادنا  زا  شیب  هک  تسا  یلمع  ءاشحف : » »
. دوشیم بجاو  ّدح  نآ  باکترا  رد  هک  تسا  یهانگ  ءاشحف »  » هدشن و نّیعم  شیارب  يّدح  هک  تسا  یهانگ  ءوس : » »

يزیچ تیّلح  تمرح و  زا  نتـشاد  عالطا  نودب  هک  دنکیم  راداو  ار  امـش  ناطیـش  هک  تسا  نیا  روظنم  َنوُمَْلعَت  ام ال  ِهَّللا  یَلَع  اُولوُقَت  ْنَأ  َو 
. دیرامشب مارح  ای  لالح و  ار  نآ 

. دوشیم لماش  ار  دساف  دیاقع  لطاب و  بهاذم  مامت  زین  زاجم و  ریغ  ياهتبسن  همه  هلمج  نیا 

220 ص : هیآ 170 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(170  ) َنوُدَتْهَی َو ال  ًاْئیَش  َنُولِقْعَی  ْمُهُؤابآ ال  َناک  َْول  َو  َأ  انَءابآ  ِْهیَلَع  اْنیَْفلَأ  ام  ُِعبَّتَن  َْلب  اُولاق  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  اوُِعبَّتا  ُمَُهل  َلِیق  اذِإ  َو 

220 ص : همجرت ... 

نآ رد  ار  دوخ  ناردپ  هک  ینییآ  زا  ام  دنیوگیم : دینک ، يوریپ  تسا  هدومرف  لزان  دـنوادخ  هچنآ  زا  دوشیم  هتفگ  نارفاک  هب  هک  یماگنه 
(170 ( !؟ دندوب هتفاین  تیاده  دندیمهفیمن و  يزیچ  نانآ  هک  یتروص  رد  دنشاب  دوخ  ناردپ  عبات  تسیاب  اهنآ  ایآ  مینکیم ، يوریپ  میتفای 
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220 ص : ریسفت ... :

بطاخم زا  تبیغ ] هب  باطخ  زا   ] تافتلا قیرط  هب  نارفاک ، یهارمگ  نایب  يارب  ددرگیم و  رب  لبق ] هیآ  ود  رد  « ] ساـنلا  » هب مهل »  » رد ریمض 
: دیامرفیم القع  هب  باطخ  دنوادخ  ییوگ  درادن ، دوجو  دـشاب  نارگید  ور  هلابند  هک  یـسک  زا  رتهارمگ  تسا  هدـش  لودـع  نانآ  نتخاس 

یهورگ ای  ناکرشم و  ینعی  اهنآ  هب  هک  دندوب  ناناملسم  و  ص )  ) مالسا ربمایپ  نخس  هدنیوگ  و  دنیوگیم ! هچ  هک  نانادان  نیا  هب  دیرگنب » »
: دنتفگیم نایدوهی  زا 

. دینک يوریپ  مالسا  عیارش  نآرق و  زا  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  اوُِعبَّتا 
221 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دنتفگ اهنآ  اُولاق ... 
. مینکیم يوریپ  میاهتفای  نآ  رد  ار  دوخ  ناردپ  هک  ینییآ  زا  ام  هکلب  اْنیَْفلَأ ...  ام  ُِعبَّتَن  َْلب 

يوریپ دوخ  ناردپ  زا  اهنآ  ایآ  هک  تسا  نیا  هلمج  يانعم  تسا و  نتشاداو  بجعت  هب  در و  يارب  هزمه »  » هیلاح و واو »  » ْمُهُؤابآ َناک  َْول  َو  َأ 
. دناهدشن تیاده  قح  هب  دننادیمن و  نید  زا  يزیچ  ناشناردپ  هک  نآ  اب  دننکیم ،

221 ص : هیآ 171 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(171  ) َنُولِقْعَی ْمُهَف ال  ٌیْمُع  ٌمُْکب  ٌّمُص  ًءاِدن  َو  ًءاعُد  َّالِإ  ُعَمْسَی  اِمب ال  ُقِْعنَی  يِذَّلا  ِلَثَمَک  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلَثَم  َو 

221 ص : همجرت ... 

ییانعم زاوآ  نآ  زا  وا  دـننک و  شزاوآ  هک  تسا  یناویح  نوچ  نآ ، يانعم  ندرکن  كرد  و  ص )  ) ربماـیپ نخـس  ندینـش  رد  نارفاـک  لـثم 
راک هب  ار  دوخ  لقع  اریز  دـنروک ، گنگ و  رک و  قح  ندـید  نتفگ و  ندینـش و  زا  مه  راّفک  دونـشیم ، ییادـص  طـقف  دـنکیمن و  كرد 

(171 . ) دندنبیمن

221 ص : ریسفت ... :

مئاهبک اورفک  نیذلا  لثم  و   » ای قعنی » يذلا  لثمک  اورفک  نیذلا  یعاد  لثم  و  : » هیآ ریدقت  تسا و  هدش  فذـح  ریزگان  فاضم  هیآ  نیا  رد 
هک تسا  نایاپراهچ  هدـنهد  زاوآ  لثم  دـیحوت  نامیا و  هب  رافک  توعد  رد  ص )  ) ربمایپ لـثم  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  تسا . قعنی » يذـلا 
. دننکیمن ادیپ  یهاگآ  نآ  نومضم  هب  لقاع  دارفا  نوچ  هدرکن و  كرد  ار  نآ  موهفم  انعم و  یلو  دنونشیم  ار  ناپوچ  يادص  اهنت  اهنآ 

هب نیغ »  » اب بارغلا » قغن   » یلو دنز . گناب  نادنفسوگ  هب  نابش  هاگ  ره  منغلاب » یعارلا  قعن  :[ » دوشیم هتفگ  تسا و  قعن »  » هشیر زا  قعنی » ]»
. تسا غالک  يادص  يانعم 

222 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دنک راّفک  تّمذم  رب  تلالد  ات  هدش  هدناوخ  عفر  هب  هملک  نیا  دنیاونشان ، اهنآ  ینعی  ٌّمُص 

222 ص : هیآ 172 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]
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هراشا

(172  ) َنوُُدبْعَت ُهاَّیِإ  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِهَِّلل  اوُرُکْشا  َو  ْمُکاْنقَزَر  ام  ِتابِّیَط  ْنِم  اُولُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

222 ص : همجرت ... 

ار وا  طقف  رگا  دـیروآ  اـج  هب  ار  ادـخ  ساپـس  رکـش و  دـیروخب و  میدرک  امـش  بیـصن  اـم  هک  ياهزیکاـپ  لـالح و  يزور  ناـمیا  لـها  يا 
(172 ( !؟ دیتسرپیم

222 ص : ریسفت ... :

. دیروخب میاهتشاد  ینازرا  امش  هب  هک  شخب  تّذل  هزیکاپ و  ياهیزور  زا  نامیا  لها  يا  اُولُک 
. دنکیمن نانمؤم  يزور  لالح  زج  يزیچ  اریز  هدومرف ،] لالح  ياهزیچ  ندروخ  هب  رما  دنوادخ  هلمج  نیا  رد  ]

رکش هداد  تمعن  امش  هب  هک  ار  ییادخ  دیتسرپیم ، ار  وا  اهنت  و  تسا ، ادخ  امـش  یقیقح  معنم  هک  دیراد  رارقا  رگا  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِهَِّلل  اوُرُکْـشا  َو 
. دینک

ارم ریغ  اهنآ  میاهنآ و  راگدیرفآ  نم  مراد ، یتفگـش  ناتـساد  سنا  نج و  اب  نم  : » دیامرفیم لاعتم  يادـخ  هک  تسا  یـسدق  ثیدـح  رد  و 
« 1 . » دننکیم يرازگساپس  يرگید  زا  اهنآ  مهدیم و  ناشيزور  نم  دنتسرپیم ،

__________________________________________________

و - 1
هداتق و نسح و  - 2 يریغ . رکـشی  قزرا و  يریغ و  دـبعی  قلخا و  میظع  اـبن  یف  سنـالا  نجلا و  ینا و  لـج : زع و  هَّللا  لوقی  ثیدـحلا ، یف 

دنکن زواجت  دوشیم  یگنـسرگ  عفر  نآ  هب  هک  يرادـقم  زا  دروخن و  تّذـل  بلط  دـصق  هب  روبزم  تاـمرحم  زا  ینعی  : » دـنیوگیم دـهاجم 
م. ص 168 -.) ج 2 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  همجرت  )

223 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

223 ص : هیآ 173 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(173  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  ِْهیَلَع  َْمثِإ  الَف  ٍداع  َو ال  ٍغاب  َْریَغ  َّرُطْضا  ِنَمَف  ِهَّللا  ِْریَِغل  ِِهب  َّلِهُأ  ام  َو  ِریِْزنِْخلا  َمَْحل  َو  َمَّدلا  َو  َۀَْتیَْملا  ُمُْکیَلَع  َمَّرَح  امَّنِإ 

223 ص : همجرت ... 

سپ تسا ، هدرک  مارح  دوش ، هتفگ  ادخ  ریغ  مان  نآ  حـبذ  ماگنه  هک  ار  یناویح  ره  كوخ و  تشوگ  نوخ و  هتیم و  اهنت  امـش  رب  دـنوادخ 
اریز تسین ، یهاـنگ  وا  رب  دـشابن  قیرط  عطاـق  هدرکن و  جورخ  ناناملـسم  یلو  رب  هک  یتروص  رد  دوـش  اـهنآ  ندروـخ  هب  روـبجم  سک  ره 

(173 . ) تسا نابرهم  هدنشخب و  دنوادخ 

223 ص : ریسفت ... :
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ندـب يازجا  همه  هک  نیا  اب  هدـش - هتـسناد  مارح  كوخ  تشوگ  صوصخ  هک  نیا  ّتلع  دریمب و  دوخ  يدوخ  هب  هک  تسا  یناویح  ۀـتیم » »
. تسا تاناویح  تشوگ  یلصا  دوصقم  و  دهدیم ، لیکشت  تشوگ  ار  ندب  هدمع  تمسق  هک  تسا  نیا  تسا - مارح  نآ 

رب ار  اهتب  مان  تاناویح  حـبذ  ماگنه  تیلهاج  رد  مدرم  دوش . هتـشک  نآ  لاثما  تب و  دـننام  ادـخ  ریغ  يارب  هک  هچنآ  ِهَّللا و  ِْریَِغل  ِِهب  َّلِهُأ  ام  َو 
. يزع تال و  مان  هب  دنتفگیم : نینچ  دندرکیم و  يراج  نابز 

. دوش اهزیچ  نیا  ندروخ  هب  روبجم  هارکا  يور  زا  یگنسرگ و  رطاخ  هب  هک  یسک  َّرُطْضا  ِنَمَف 
: تسا لوق  ود  نآ  يانعم  رد  ٍداع ...  َو ال  ٍغاب  َْریَغ 

هک يرادقم  زا  و  دناسرن ، لتق  هب  ار  يرگید  دوخ  ناج  ظفح  يارب  دیامنن و  ّرطضم  ار  يرگید  صخـش  هک  یتروص  رد  ینعی  غاب » ریغ  - » 1
. دنکن زواجت  دوشیم  یگنسرگ  عفر  نآ  اب 

هدرک جورخ  ناناملـسم  ماما  رب  هک  تسا  یـسک  غاب »  » زا روظنم  : » هک تسا  هدـش  لقن  ع ])  ) قداص ماما  رقاب و  ماـما   ] نیموصعم همئا  زا  - 2
یسک  داع »  » زا دوصقم  دشاب و 

224 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دشاب نزهار  ینعی  دنک  قیرط  عطق  هک  تسا 

. تسین وا  رب  یهانگ  ِْهیَلَع  َْمثِإ  الَف 

224 ص : ات 176 ... ] تایآ 174  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َو ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  ُهَّللا  ُمُهُمِّلَُکی  َو ال  َراَّنلا  َّالِإ  ْمِِهنوُُطب  ِیف  َنُولُکْأَی  ام  َِکئلوُأ  ًالِیلَق  ًانَمَث  ِِهب  َنوُرَتْشَی  َو  ِباتِْکلا  َنِم  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  َنوُُمتْکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
َّنَِأب َِکلذ  ( 175  ) ِراَّنلا یَلَع  ْمُهَرَبْصَأ  امَف  ِةَرِفْغَْملِاب  َباذَْعلا  َو  يدُْـهلِاب  َۀـَلالَّضلا  اُوَرَتْشا  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ( 174  ) ٌمِیلَأ ٌباذَـع  ْمَُهل  َو  ْمِهیِّکَُزی  ال 

(176  ) ٍدیَِعب ٍقاقِش  یَِفل  ِباتِْکلا  ِیف  اوُفَلَتْخا  َنیِذَّلا  َّنِإ  َو  ِّقَْحلِاب  َباتِْکلا  َلََّزن  َهَّللا 

224 ص : همجرت ... 

زج دنـشورفیم  كدنا  ياهب  هب  ار  نآ  و  هدرک ، لزان  ادـخ  هک  ار  ینامـسآ  باتک  زا  یتایآ  دـننکیم  نامتک  هریغ ) دوهی و  زا   ) هک یناسک 
نانآ يارب  دنادرگن و  كاپ  نایـصع  يدیلپ  زا  ار  نانآ  دیوگن و  نخـس  نانآ  اب  مشخ ، زا  ادخ  تمایق  رد  دشابن و  اهنآ  بیـصن  منهج  شتآ 

(174 . ) دوب دهاوخ  كاندرد  باذع 
تقاطرپ منهج  شتآ  ربارب  رد  ردـقچ  یتسار  دـناهدرک ، هلداـبم  شزرمآ  اـب  ار  باذـع  تیادـه و  اـب  ار  یهارمگ  هک  دنتـسه  اـهنامه  اـهنیا 

(175 ( !؟ دنتسه
فالتخا نآ  رد  هک  اهنآ  هدرک و  لزان  نشور ) لیالد  اههناشن و  اب  مأوت  و   ) قح هب  ار  ینامـسآ  باتک  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  اهنیا 

(176 . ) دوب دنهاوخ  قح  زا  رود  شکمشک  عازن و  رد  دننکیم 

224 ص : ریسفت ... :

: دیامرفیم تشذگ و  لبق  تایآ  رد  اهنآ  رکذ  هک  دنکیم  دوهی  هجوتم  اددجم  ار  نخس  دنوادخ 
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دوشیم  هتفگ  هک  نانچ  دوش . شتآ  زا  رپ  ناشیاهمکش  ینعی  ْمِِهنوُُطب ...  ِیف 
225 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. درک رپ  ار  نآ  زا  یتمسق  ای  ار  دوخ  مکش  همه  ینالف  ینعی  هنطب  ضعب  یف  لکا  و  هنطب ، یف  نالف  لکا 
« . 1  » تسا هدروخ  ار  شتآ  صخـش  نآ  هک  ییوگ  دوش  منهج  شتآ  باذـع و  هب  رجنم  يزیچ  ندروخ  هاگ  ره  اریز  ار ، شتآ  زج  َراَّنلا  اَّلِإ 

ینالف ینعی  مدـلا » لکا  نالف  : » دـیوگیم هک  دـشاب  هدروخ  ار  یلوتقم  ياهبنوخ  هید و  هک  یـسک  دروم  رد  برع  هتفگ  تسا  لـیبق  نیا  زا 
. تسا هدروخ  دشابیم ، نوخ  ضوع  هک  ار  اهبنوخ  هک  تسا  نیا  روظنم  دروخ و  نوخ 

مالک و اب  هک  تسا  نیا  نآ  هدومرف و  اـطع  ناـیتشهب  هب  دـنوادخ  هک  یبهاوم  زا  یکی  زا  راـفک  ندوب  مورحم  هب  دراد  هراـشا  ُمُهُمِّلَُکی  ـال  َو 
. دنکیم هیکزت  ار  اهنآ  دوخ  شیاتس  اب  هدومن و  میرکت  ار  اهنآ  دوخ  نخس 

اب زگره  دنوادخ  هک  تسا  نیا  روظنم   ] تسا و هدرک  مالک  یفن  هب  ریبعت  اهنآ  هب  تبـسن  دوخ  بضغ  مشخ و  زا  دـنوادخ  دـناهتفگ : یخرب 
[. دیوگیمن نخس  اهنآ 

هک یلامعا  باـکترا  رب  ناـشتأرج  مّنهج و  شتآ  هب  تبـسن  ناـنآ  یکاـب  یب  رد  راـفک  لاـح  زا  تسا  بّجعت  ناـیب  ِراَّنلا  یَلَع  ْمُهَرَبْصَأ  اـمَف 
. دوشیم شتآ  رد  لوخد  بجوم 

کی هب  هربص »  » و هربصا » : » هدـش هتفگ  تسا . هتخاس  رابدرب  شتآ  لـمحت  رب  ار  اـهنآ  زیچ  هچ  هک  تسا  نیا  هلمج  ياـنعم  دـناهتفگ : یخرب 
. تسانعم

نامیا اهنآ  یلو   ] داتـسرف قح  هب  ار  ینامـسآ  بتک  لاعتم  يادـخ  ِّقَْحلاـِب  َباـتِْکلا  َلََّزن  َهَّللا  َّنَأـِب  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  باذـع  نآ  َکـِلذ 
[. دندرواین

بتک رد  هک  دنتسه  باتک  لها  روظنم  ِباتِْکلا ...  ِیف  اوُفَلَتْخا  َنیِذَّلا  َّنِإ  َو 
__________________________________________________

م. (.- 10 ءاسن /  ) دنهدیم اج  دوخ  مکش  رد  ار  شتآ  ًاران  ْمِِهنوُُطب  ِیف  َنُولُکْأَی  امَّنِإ  دومرف : میتی  لام  هرابرد  هک  روط  نامه  - 1
226 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا رود  قح  زا  هک  دنتسه  یفالتخا  رد  قاقـش » یفل  « » 1 . » دنتـسناد لطاب  ار  یخرب  قح و  ار  اهنآ  زا  یخرب  دندرک و  فالتخا  ینامـسآ 
. تسا سنج  يارب  باتکلا »  » رد مال  فلا و 

قح هب  ار  نآرق  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  ناـشرفک  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  ناـنآ و  رفک  هب  تسا  هراـشا  کـلذ »  » دـناهتفگ یخرب 
[. دندرواین نامیا  اهنآ  و   ] داتسرف

تسا و رعش  لیبق  زا  دنتفگ  یخرب  تسا ، نارگوداج  مالک  لیبق  زا  نآرق  دنتفگ  نانآ  زا  یعمج  دندرک ، فالتخا  نآرق  هرابرد  هک  يرافک 
: دنتفگیم ياهتسد 

. تسا هداد  بیترت  دوخ  بناج  زا  ص )  ) دمحم هک  تسا  ییاههناسفا 

226 ص : هیآ 177 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َلاْملا یَتآ  َو  َنیِِّیبَّنلا  َو  ِباتِْکلا  َو  ِۀَِکئالَْملا  َو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َنَمآ  ْنَم  َِّرْبلا  َّنِکل  َو  ِبِْرغَْملا  َو  ِقِرْـشَْملا  َلَِبق  ْمُکَهوُجُو  اوُّلَُوت  ْنَأ  َِّرْبلا  َْسَیل 
اذِإ ْمِهِدـْهَِعب  َنُوفوُْملا  َو  َةاکَّزلا  یَتآ  َو  َةالَّصلا  َماقَأ  َو  ِباقِّرلا  ِیف  َو  َنِیِلئاَّسلا  َو  ِلـِیبَّسلا  َْنبا  َو  َنیِکاـسَْملا  َو  یماـتَْیلا  َو  یبْرُْقلا  ِيَوذ  ِهِّبُح  یلَع 
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(177  ) َنوُقَّتُْملا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  اُوقَدَص  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ِسْأَْبلا  َنیِح  َو  ِءاَّرَّضلا  َو  ِءاسْأَْبلا  ِیف  َنیِِرباَّصلا  َو  اوُدَهاع 

226 ص : همجرت ... 

زور ادـخ و  هب  هک  تسا  یـسک  راـکوکین  نکیل  دـینک ، برغم  قرـشم و  بناـج  هب  يور  زاـمن ) ماـگنه  هب   ) هک تسین  نیا  هـب  يراـکوکین 
نانیکـسم و نامیتی و  ناشیوخ و  هب  ادخ  یتسود  هار  رد  ار  دوخ  لام  دـیروایب و  نامیا  ناربمایپ  ینامـسآ و  باتک  ناگتـشرف و  زیخاتـسر و 

- دوخ دهع  هب  دزادرپب و  ار  تاکز  دراد و  اپرب  ار  زامن  دنک و  قافنا  ناگدرب  نالئاس و  هار و  رد  ناگدناماو 
__________________________________________________

. دندرک راکنا  ار  ود  ره  نآرق ، لیجنا و  دوهی  هک  نانچ  - 1
227 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

یناسک دشاب  ابیکـش  روبـص و  نید  نانمـشد  اب  داهج  ضرم و  درد و  یتسدیهت و  رقف و  ماگنه  رد  دنک و  افو  دنتـسب - دهع  هک  یماگنه  هب 
(177 . ) دنراکزیهرپ وگتسار و  تقیقح  رد  دناهتسارآ  فاصوا  نیا  هب  هک 

227 ص : ریسفت ... :

زاـمن قرـشم  بناـج  هب  يراـصن  و  سدـقملا ، تیب  يوـس  هـب  برغم و  تمـس  هـب  دوـهی  اریز  تـسا ، باـتک  لـها  هجوـتم  هـیآ  رد  باـطخ 
يوگتفگ ثحب و  باـتک  لـها  ناـیم  دـش ، هدـنادرگرب  هبعک  تمـس  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  درک و  رییغت  هلبق  هک  یماـگنه  و  دـندراذگیم ،

زا دشابیم . ناشدوخ  هلبق  هب  اهنآ  کی  ره  ندومن  هّجوت  رد  اهنت  يراکوکین  هک  دندوب  رواب  نیا  رب  يراصن  دوهی و  دـمآ و  لمع  هب  يدایز 
: دیامرفیم نانآ  لطاب  رادنپ  در  نمض  و  لزان ، ار  قوف  هیآ  دنوادخ  ور  نیا 

. تسا هدش  خسن  زامن ] لاح  رد   ] برغم قرشم و  بناج  هب  ندرک  هّجوت  اریز  تسین ، دینکیم  نامگ  امش  هچنآ  رد  يراکوکین  َِّرْبلا : َْسَیل 
درک و لزاـن  ار  هیآ  نیا  دـنوادخ  ور  نیا  زا  دوب ، هدـش  داـیز  هلبق  رما  رد  باـتک  لـها  ناناملـسم و  ناـیم  وگتفگ  ثحب و  دـناهتفگ : یخرب 

. دوشیمن هصالخ  هلبق  رما  رد  اهیکین  مامت  دومرف :
زور ادـخ و  هب  هک  تسا  یـسک  يراـکوکین  نماء - نم  رب  ددرگ  فوطعم  نادـب  سک  ره  هجوت  دـیاب  هک  ییراـکوکین  نکیل  َِّرْبلا و  َّنِکل  َو 

 ... ناگتشرف و دوجو  تمایق و 
. دنک تردابم  هیآ  رد  روکذم  کین  لامعا  هب  دروایب و  نامیا 

. تسا سیل »  » يارب مّدقم - ربخ  نوچ  هدش ، تئارق  بصن  هب  رب »  » دشاب و دنوادخ  دنسپ  دروم  هک  تسا  یکین  راک  ره  مان  رب » »
هب اج  نیا  رد  رب » ، » دـناهتفگ یخرب  نماء ...  نم  رب  ربلا  نکل  و  هدوب : نینچ  هیآ  ریدـقت  هدـش و  فذـح  هلمج  رد  فاضم »  » دـناهتفگ یخرب 

فذـح تاذ )  ) فاضم رابدا » لابقا و  یه  امناف   » عارـصم رد  هک  نانچ  تسا  راکوکین ) « ) راب  » يانعم هب  ای  یکین ) بحاص  « ) رب يذ   » ياـنعم
. تسا هدش 

228 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
نآرق ای  ینامسآ  بتک  سنج  باتکلا »  » زا روظنم  و  مدرکیم . تئارق  ءاب »  » حتف هب  رب »  » مدوب نآرق  هناگتفه  ءارق  زا  نم  رگا  دیوگیم : دّربم 

. تسا ییاهنت  هب 
: تسا لوق  دنچ  نآ  يانعم  رد  ِهِّبُح  یلَع 

نبا هک  نانچ  دینک ، قافنا  ادخ  هار  رد  دیتسه  نآ  هتفیش  تسامش و  هقالع  دروم  هک  ار  لام  ینعی  ددرگیم ، رب  لام  هب  هبح »  » رد ریمـض  - 1
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رقف و زا  يراودـیما و  صیرح و  یگدـنز  هب  یتـسه و  تسردـنت  هک  یلاـح  رد  ار  لاـم  ینعی : تـسا  هـتفگ  هـیآ ] نـیا  ریـسفت  رد   ] دوعـسم
رارق گرم  هناتـسآ  رد  هک  یماگنه  يزادنیب و  ریخأت  هب  ار  ارقف  هب  قافنا  ناسحا و  هک  نیا  هن  هدـب ، ریقف  هب  یـشابیم  ساره  رد  یتسدـگنت 

. دیهدب ینالف  هب  ار  رادقم  نیا  ینالف و  هب  ار  ملام  زا  رادقم  نیا  ییوگب ، یتفرگ 
[. دهدب اهنآ  ریغ  نادنواشیوخ و  هب  هَّللا  هجول  اصلاخ  ادخ و  تبحم  هار  رد  ار  لام  ینعی   ] ددرگیمرب هَّللا »  » هب ریمض  - 2

. دهدب اهنآ  ریغ  ناشیوخ و  هب  ششخب  هب  هقالع  يور  زا  ار  لام  ینعی  ددرگیم ، رب  ءاتیا »  » هب ریمض  - 3
. دشابیم رکسلا  مئاد  يانعم  هب  هک  ریکسم »  » دننام تسا ، مدرم  جاتحم  هشیمه  هک  یسک  تسدیهت و  ینعی  نیکسم  عمج  نیکاسم » »

«، نزهار  » هب هک  نانچ  تسا ، هداج  هار و  اب  مزالم  هک  دنیوگ  لیبسلا » نبا   » تهج نیا  زا  ار  رفاسم »  » رذـگهر و رفاسم و  ینعی  ِلِیبَّسلا  َْنبا  َو 
. دریگیم ماجنا  هار  رد  وا  ینزهار  نوچ  دنیوگ ، قیرطلا » نبا  »

. دوشیم دراو  نابزیم  رب  هداج  هلیسو  هب  اریز  تسا ، نامهیم » «، » لیبسلا نبا   » زا روظنم  هدش : هتفگ  و 
« . 1  » دننکیم اذغ  تساوخرد  نارگید  زا  هک  دنتسه  یناسک  روظنم  تسا  هدش  هتفگ  و  دننکیم . هقدص  هبلاطم  هک  یناسک  َنِیِلئاَّسلا و  َو 

__________________________________________________

ترضح زا  یتقو  تسا ، هدرک  لقن  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  دوعسم  نبا  هک  تسا  یتیاور  نومضم  بلطم  نیا  - 1
229 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

: تسا هجو  ود  نآ  يانعم  رد  باقرلا  یف  و  دیآ ، امش  دزن  بسا  رب  راوس  دنچ  ره  دراد  ار  امش  زا  هبلاطم  قح  لئاس  هک : تسا  ثیدح  رد  و 
غلبم هک  دناهتـسب  يدادرارق  دوخ  نیکلاـم  اـب  هک  یناـگدرب  ینعی  « ) نیبتاـکم  » نتخاـس دازآ  هار  رد  ار  دوخ  لاـم  هک  تسا  نیا  دوصقم  - 1

. دنیامن فرص  دنوش ) دازآ  ات  دنهدب  اهنآ  هب  ینّیعم 
. دنیامن ناگدرب  ندرک  دازآ  ندیرخ و  فرص  ار  ناشلاوما  هک  تسا  نیا  روظنم  - 2

[. تسین تاکز  صوصخم  هیآ  نیا  ]
هیآ نیا  رد  اریز  دریگیم ، ّقلعت  صخش  لام  هب  يرگید  بجاو  قوقح  تاکز ، زجب  تسا  هتفگ  هیآ  نیا  دانتسا  هب  هک  هدش  لقن  یبعش  زا  و 

: تسا هدومرف  هدش ، رکذ  هک  ییاههار  زا  یکی  رد  لام  ندرک  جرخ  هب  هراشا  زا  سپ 
. دهدب ار  دوخ  لام  تاکز  َةاکَّزلا  یَتآ  َو 
. تسا نماء » نم   » رب فطع  َنُوفوُْملا » َو  »

دـیادش و رد  يرابدرب  ربص و  هک  دـنک  نایب  ات  تسا  هداد  بصن  ار  نآ  حدـم ، صاصتخا و  باـب  زا  جراـخ و  لـبق  مکح  زا  ار  َنیِِرباَّصلا » »
. تسا رترب  تامیالمان  ریاس  ربارب  رد  ییابیکش  زا  داهج  گنج و  ماگنه 

. یتسدیهت رقف و  ِءاسْأَْبلا 
. ضرم درد و  ِءاَّرَّضلا 

. راّفک اب  داهج  گنج و  ماگنه  ِسْأَْبلا  َنیِح  َو 
. دنتسه اشوک  ناشنییآ  رد  قداص و  ناشراتفگ  رد  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  اُوقَدَص  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ 

__________________________________________________

م. دوش -. قافنا  یلاح  نینچ  رد  هک  یلام  دومرف  ترضح  تسا )؟ رتهب  یقافنا  هنوگچ  « ) لضفا هقدصلا  يا   » دش لاؤس 
230 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

230 ص : ات 179 ... ] تایآ 178  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]
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هراشا

ٌعاـبِّتاَف ٌءْیَـش  ِهیِخَأ  ْنِم  َُهل  َیِفُع  ْنَمَف  یْثنُأـْلِاب  یْثنُأـْلا  َو  ِدـْبَْعلِاب  ُدـْبَْعلا  َو  ِّرُْحلاـِب  ُّرُْحلا  یْلتَْقلا  ِیف  ُصاـصِْقلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
ٌةایَح ِصاصِْقلا  ِیف  ْمَُکل  َو  ( 178  ) ٌمِیلَأ ٌباذَع  ُهَلَف  َِکلذ  َدَْعب  يدَتْعا  ِنَمَف  ٌۀَمْحَر  َو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌفیِفَْخت  َِکلذ  ٍناسْحِِإب  ِْهَیلِإ  ٌءادَأ  َو  ِفوُْرعَْملِاب 

(179  ) َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ِباْبلَْألا  ِیلوُأ  ای 

230 ص : همجرت ... 

و هدرب ، ربارب  رد  هدرب  و  دازآ ، ربارب  رد  دازآ  تسا ، هدش  هتشون  امش  رب  ناگتـشک  دروم  رد  صاصق  مکح  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا 
دهدب ار  لوتقم  هید  دـیاب  لتاق  سپ  دوشن ) صاصق  و   ) دریگ رارق  وفع  دروم  دوخ  ینید )  ) ردارب هیحان  زا  یـسک  رگا  سپ  نز ، ربارب  رد  نز 

زا تسا  یتمحر  فیفخت و  نیا  دزادرپب ، ار  هید  تیاضر  اب  لـتاق  و  دـنکن ) هبلاـطم  دوخ  قح  زا  شیب  و   ) دریگن تخـس  وا  رب  لوتقم  یلو  و 
(178 . ) تشاد دهاوخ  یکاندرد  باذع  دراد ) اور  يدعت  ملظ و  لتاق  هب  و   ) دنک زواجت  نآ  زا  دعب  هک  یسک  امش و  راگدرورپ  هیحان 

(179 . ) دینک زیهرپ  رگیدکی  نتشک  زا  هلیسو  نیا  هب  دیاش  تسامش ، تایح  ظفح  يارب  صاصق  مکح  درخ  نابحاص  يا 

230 ص : ریسفت ... :

هب زین  وا  تسا  هتـشک  ار  لوتقم  لتاق  هک  روط  نامه  ینعی  تسا  ناگتـشک  رد  يربارب  تیاعر  صاـصق » ، » دـش بجاو  امـش  رب  ُمُْکیَلَع  َِبتُک 
. دسریم لتق 

. لتاق دروم  رد  ینعی  ناگدش ، هتشک  هرابرد  تاواسم  یْلتَْقلا ...  ِیف  ُصاصِْقلا 
. نز ربارب  رد  نز  هدنب ، لباقم  رد  هدنب  دازآ ، ربارب  رد  دازآ  یْثنُْألِاب  یْثنُْألا  َو  ِْدبَْعلِاب  ُْدبَْعلا  َو  ِّرُْحلِاب  ُّرُْحلا 

نتشک  ربارب  رد  يدازآ  چیه  دومرف : هک  هدش  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا  و 
231 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

لتق هب  نز  نتـشک  لـباقم  رد  زین  درم  و  تفرگ . ار  لوـتقم  هید  تخاـس و  بورـضم  تدـش  هب  ار  وا  دـیاب  هـکلب  دوـشیمن ، هتـشک  ياهدـنب 
. دوش تخادرپ  شلها  هب  درم  هید  فصن  هک  نیا  رگم  دسریمن 

زا يرادقم  ای  هید  مامت  ندیشخب  ای  صاصق  زا  ندرک  رظن  فرص  وفع - »  » زا یمهبم  زیچ  رب  ءیـش »  » هملک ٌءْیَـش ...  ِهیِخَأ  ْنِم  َُهل  َیِفُع  ْنَمَف 
هک تسین  تسرد  و  دوب . هارمه  دیز  اب  ار  ریسم  زا  يرادقم  وا  ینعی  ریـسلا  ضعب  دیزب  ریـس  دوشیم : هتفگ  هک  نانچ  تسا  لمح  لباق  نآ -

« هبنذ هل  توفع  : » دوشیم هتفگ  هک  نانچ  دریگیمن . هطساویب  لوعفم  هک  تسا  ییاهلعف  زا  یفع »  » اریز دشاب ، هب » لوعفم   » انعم رد  ءیش » »
و یناج »  » هب تبسن  و  مال »  » اب بنذم »  » هب تبسن  افع »  » لعف تالمج  نیا  رد  و  هبنذ » نع  نالف و  نع  توفع   » و ینج » امع  نالفل  توفع   » و

. تسا هدش  يدعتم  نع »  » اب بنذ » »
فرـص صاصق  قح  زا  لوتقم  يایلوا  زا  یخرب  هچ  ناـنچ  هک  تسا  نیا  وفعلا » نم  ءیـش   » زا روظنم  دراد و  ماـهبا  تسا و  هرکن » «، » ءیـش »

. دنیامن هبلاطم  ار  اهبنوخ  دنناوتیم  طقف  دوشیم و  طقاس  صاصق  دندرک  رظن 
هب تبسن  لوتقم  یلو  لتاق و  یمالسا  يردارب و  فطاوع  ات  هدش  يردارب  توخا و  هب  ریبعت  ور  نیا  زا  و  تسا ، لوتقم  یلو  هیخا »  » زا روظنم 

. دوش هتخیگنارب  رگیدکی 
تیاضر اب  يو  يایلوا  لتاق و  هک  ینعم  نیا  هب  دنریگ . شیپ  رد  وکین  یـشور  تسا  مزال  هدنوش  وفع  هدـننک و  وفع  رب  ِفوُْرعَْملِاب ...  ٌعابِّتاَف 

. دننکن يریگتخس  هید  هبلاطم  رد  زین  لوتقم  يایلوا  دنزادرپب و  ار  اهبنوخ  يدونشخ  و 
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. دنکن لامیاپ  ار  نآ  دهدب و  ار  هید  دیاب  يراگنا  لهس  یلّطعم و  نودب  ناکما  تروص  رد  لتاق  ٍناسْحِِإب  ِْهَیلِإ  ٌءادَأ  َو 
« . هید  » ای وفع » «، » صاصق  » لیبق زا  دش ، رکذ  هچنآ  مکح  هب  تسا  هراشا  کلذ : » »

232 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
رد تسا  راـگدرورپ  بناـج  زا  یتـمحر  فیفخت و  دیـشابیم ، ّریخم  وـفع  هید و  نتفرگ  صاـصق و  ناـیم  امـش  هک  نیا  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌفـیِفَْخت 

نّیعم هید  ای  وفع  طـقف  لـیجنا  لـها  يارب  و  دوب . مارح  هید  نتفرگ  دوب و  هدـش  ررقم  وفع  اـی  صاـصق  اـهنت  تاروت  لـها  يارب  هک  یتروص 
. دوب هدش  مارح  اهنآ  رب  صاصق  و  دوب . هدیدرگ 

نیا دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب  دـنیامن ، صاصق  وفع  ای  هید  لوبق  زا  سپ  ار  لتاق  هک  تسا  نیا  ءادـتعا »  » زا روظنم  َِکلذ  َدـَْعب  يدَـتْعا  ِنَمَف 
. دنشکب ار  لتاق  ریغ  دنک و  زواجت  عرش  رد  نّیعم  ّتیفیک  زا  صاصق  رد  هک  تسا 

. دوب دهاوخ  كاندرد  باذع  لومشم  ترخآ  رد  وا  ٌمِیلَأ  ٌباذَع  ُهَلَف 
. تسا یگدنز  صاصق  رد  امش  يارب  ٌةایَح  ِصاصِْقلا  ِیف  ْمَُکل  َو 

تایح لحم  فرظ و  تسا ، یگدنز  بلس  لتق و  یعون  دوخ  هک  نیا  دوجو  اب  صاصق »  » اریز تسا ، تغالب  تحاصف و  تیاهن  رد  هیآ  نیا 
. تسا هدش  عقاو 

روظنم نیا  رب  انب  دنکیم . میظعت  هدافا  ریکنت  تسا و  هرکن  تایح » ، » تسا فیرعت »  » يارب و  سنج »  » مال فلا و  صاصقلا ،»  » رد مال  فلا و 
. تسامش يارب  میظع  یتایح  هیام  صاصق »  » ینعی یمکح  نینچ  عیرشت  لصا  هک  تسا  نیا  هیآ 

درف لـتاق  ياـج  هب  هاـگ  و  دنتـشکیم ، ار  يداـیز  ّتیعمج  رفن  کـی  رطاـخ  هب  یلهاـج  مدرم  هک  تسور  نیا  زا  صاـصق »  » مـکح تـّیمها 
. دشیم بوشآ  هنتف و  رتشیب و  ياهلتق  بجوم  دوخ  نیا  دندناسریم و  لتق  هب  ار  وا - هلیبق  ای  هداوناخ  دارفا  زا  يرگید -

هب یلتق ، ندش  بکترم  تروص  رد  دنادب  یتقو  لتاق  هک  تسا ، يرشب  هعماج  تایح  هیام  دراد و  ّتیمها  تهج  نیا  زا  صاصق »  » نیا رب  انب 
تایح ظفح  بجوم  صاصق »  » هجیتن رد  درادیم ، زاب  مرج  نآ  باکترا  زا  ار  وا  يدایز  دـح  ات  رما  نیا  دوشیم ، تازاـجم  صاـصق  مکح 

. دوشیم هتشاد ، ار  وا  لتق  هدارا  يو  هک  یسک  لتاق و 
تسا : لوق  ود  نوقتت »  » يانعم رد  َنوُقَّتَت ...  ْمُکَّلََعل 

233 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دینک يراددوخ  نارگید  نتشک  زا  صاصق »  » زا سرت  هلیسو  هب  دیاش  ینعی  دنیوگیم ]: دیز  نبا  نسح و  سابع و  نبا  - ] 1

. دینک يراددوخ  هانگ  باکترا  زا  ناراکزیهرپ  دننام  دیسرتب و  راگدرورپ  زا  دیاش  - 2

233 ص : هیآ 180 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(180  ) َنیِقَّتُْملا یَلَع  اقَح  ِفوُْرعَْملِاب  َنِیبَْرقَْألا  َو  ِْنیَِدلاْوِلل  ُۀَّیِصَْولا  ًاْریَخ  َكََرت  ْنِإ  ُتْوَْملا  ُمُکَدَحَأ  َرَضَح  اذِإ  ْمُْکیَلَع  َِبتُک 

233 ص : همجرت ... 

دنک ّتیـصو  هدراذگ ، ياج  هب  دوخ  زا  یعورـشم  تورث  عاتم و  رگا  دـسر ، ارف  گرم  ار  امـش  زا  یکی  هک  یماگنه  هدـش ، هتـشون  امـش  رب 
(180 . ) تسا ناراکزیهرپ  ماقم  راوازس  راک  نیا  هتسیاش ، روط  هب  ناشیوخ  ردام و  ردپ و  يارب 
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233 ص : ریسفت ... :

: تسا زیچ  ود  لعف  ندوب  رّکذم  ّتلع  تسا و  بتک »  » لعاف بیان ] «، ] ُۀَّیِصَْولا »
. تسا هدش  هلصاف  لعاف  بیان )  ) لعف و نیب  - 1

تروص هب  ددرگیم ، رب  ۀیصو »  » هب هک  دعب ] هیآ  رد  « ] هلدب  » رد ریمض  هک  نیا  لیلد  هب  تسا  یـصوی » نا   » ینعم هب  اج  نیا  رد  هّیـصو » - » 2
. تسا هدمآ  رّکذم 

. دش راکشآ  نآ  ياههناشن  کیدزن و  امش  زا  یکی  گرم  هاگ  ره  ُتْوَْملا  ُمُکَدَحَأ  َرَضَح  اذِإ 
. دراذگیم ياج  هب  دوخ  زا  یتورث  لام و  رگا  ًاْریَخ  َكََرت  ْنِإ 

[. دنک ّتیصو   ] شنادنواشیوخ ردام و  ردپ و  يارب  َنِیبَْرقَْألا  َو  ِْنیَِدلاْوِلل 
. تسین نآ  رد  یفاحجا  متس و  درخ ، نابحاص  دزن  هک  يزیچ  هب  ِفوُْرعَْملِاب 

. اقح کلذ  قح  تسا : نینچ  هیآ  ریدقت  دکؤم و  ردصم  اقَح » »
بجاو  قح  هب  ّتیصو  ، ] دناهدرک هشیپ  يوقت  هک  یناسک  رب  َنیِقَّتُْملا  یَلَع 

234 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
[. تسا

هدش خسن  « . 1 « » تسین یتّیـصو  ثراو  يارب  : » دومرف هک  ص )  ) ربمایپ ثیدح  اب  هیآ  نیا  دناهتفگ : یخرب  تسا ]؟ هدـش  خـسن  هیآ  نیا  ایآ  ]
تابحتسم مها  زا  نادنواشیوخ  يارب  ندرک  تیـصو  دندقتعم  و  دننادیمن ، زیاج  دحاو  ربخ  اب  ار  نآرق  خسن  هیماما )  ) ام ياملع  یلو  تسا .

ار هیآ  نیا  یلب و  دوـمرف  تسا ؟ زیاـج  ثراو  يارب  تیـصو  اـیآ  دـش  لاؤـس  ناـشیا  زا  هک  دـناهدرک  تیاور  ع ،)  ) رقاـب ترـضح  زا  تسا و 
. درک توالت 

234 ص : ات 182 ... ] تایآ 181  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َْمثِإ الَف  ْمُهَْنَیب  َحَلْصَأَف  ًاْمثِإ  َْوأ  ًافَنَج  ٍصُوم  ْنِم  َفاخ  ْنَمَف  ( 181  ) ٌمِیلَع ٌعیِمَس  َهَّللا  َّنِإ  ُهَنُولِّدَُبی  َنیِذَّلا  یَلَع  ُهُْمثِإ  امَّنِإَف  ُهَعِمَس  ام  َدَْعب  َُهلََّدب  ْنَمَف 
(182  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  ِْهیَلَع 

234 ص : همجرت ... 

تسا یناسک  رب  راک  نیا  هانگ  دنک ) راتفر  تقیقح  فالخ  رب  صاخشا  عفن  هب  و   ) دهد رییغت  ار  نآ  ّتیـصو  ندینـش  زا  سپ  یـسک  هاگ  ره 
(181 . ) تساناد نانآ  لامعا  هب  اونش و  دنیوگب  فالخ  هچ  ره  هب  دنوادخ  دننک ، لمع  ّتیصو  فالخ  رب  هک 

تسین یهانگ  وا  رب  دزادرپب  نآ  حالصا  هب  هدش و  یهانگ  بکترم  ای  هتفر ، متـس  ثراو  رب  یـصوم  ّتیـصو  هیحان  زا  هک  دسرتب  سک  ره  و 
(182 . ) تسا نابرهم  همه  قح  رد  هانگ و  هدنزرمآ  دنوادخ  اریز  هدرک ) باوث  هکلب  )

234 ص : ریسفت ... :

. دهد رییغت  ار  ّتیصو »  » هک ناهاوگ  ای  ّتیم  ایلوا  ای  ایصوا  زا  سک  ره  َُهلََّدب  ْنَمَف 
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. تسا هتسناد  ققحم  ار  نآ  هدینش و  ار  ّتیصو  هک  نآ  زا  سپ  ُهَعِمَس  ام  َدَْعب 
__________________________________________________

. ]...[ ثراول ۀیصو  ال  - 1
235 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هدنوش ّتیصو  هدننک و  ّتیـصو  رب  و  دناهداد ، رییغت  ار  ّتیـصو  هک  تسا  یناسک  رب  اهنت  ّتیـصو  رییغت  هانگ  ُهَنُولِّدَُبی  َنیِذَّلا  یَلَع  ُهُْمثِإ  امَّنِإَف 
. دناهدشن فرحنم  قح  زا  نانیا  اریز  تسین . یهانگ 

. دنهد رییغت  ار  ّتیصو  هک  تسا  یناسک  دیدهت  ماقم  رد  هلمج  نیا  ٌمِیلَع  ٌعیِمَس  َهَّللا  َّنِإ 
: دنیوگیم هک  تسا  جیار  برع  مالک  رد  و  دنادب ، دراد و  راظتنا  هک  یسک  َفاخ  ْنَمَف 

« 1 . » مراد رما  نالف  عوقو  هب  ملع  نم  ینعی  تسا  ملع  هلزنم  هب  هک  تسا  يوق  نظ  راظتنا و  ناشروظنم  اذک و  رما  عقی  نا  فاخا 
. تسا هدش  فرحنم  قح  زا  هدرک و  هابتشا  دوخ  ّتیصو  رد  یصو  دنادب ) هک  یسک   ) ًافَنَج ٍصُوم  ْنِم 

. دشاب هدش  فرحنم  قح  زا  هانگ  دمع و  هب  هدننک  ّتیصو  هک  نیا  ای  « 2  » ًاْمثِإ َْوأ 
. دزاس فرطرب  ار  نانآ  نایم  فالتخا  دنک و  حالصا  هدش  ّتیصو  ناشیا  رب  هک  ار  ییاهنآ  هثرو و  نیب  ْمُهَْنَیب  َحَلْصَأَف 

. تسا قح  هب  لطاب  لیدبت  ّتیصو ، رییغت  اریز  تسین ، وا  رب  یهانگ  تروص  نیا  رد  ِْهیَلَع  َْمثِإ  الَف 

235 ص : ات 184 ... ] تایآ 183  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َْوأ ًاضیِرَم  ْمُْکنِم  َناک  ْنَمَف  ٍتادوُدْعَم  ًاماَّیَأ  ( 183  ) َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  یَلَع  َِبتُک  امَک  ُمایِّصلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی 
ُْمْتنُک ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  اُوموُصَت  ْنَأ  َو  َُهل  ٌْریَخ  َوُـهَف  ًاْریَخ  َعَّوَـطَت  ْنَمَف  ٍنیِکْـسِم  ُماـعَط  ٌۀَـیِْدف  ُهَنوـُقیُِطی  َنیِذَّلا  یَلَع  َو  َرَخُأ  ٍماَّیَأ  ْنِم  ٌةَّدـِعَف  ٍرَفَـس  یلَع 

(184  ) َنوُمَْلعَت
__________________________________________________

هاگـشیپ رد  دـننادیم  هک  ار  یناسک  نآرق  نیا  اب  ْمِهِّبَر : یلِإ  اوُرَـشُْحی  ْنَأ  َنُوفاخَی  َنیِذَّلا  ِِهب  ْرِذـْنَأ  َو  دـنوادخ : راتفگ  تسا  لـیبق  نیا  زا  - 1
م. (.- 51 ماعنا /  ) ناسرتب تفای  دنهاوخ  روضح  ناشدنوادخ 

هدرک و يدعت  شتّیصو  رد  هدننک  تیصو  هک  هدش  ریسفت  نیا  هب  ًاْمثِإ  َْوأ  ًافَنَج  دومرف : هک  هدش  لقن  ع )  ) قداص ترضح  زا  یتیاور  رد  - 2
. تسا هدش  تیاور  زین  سابع  نبا  زا  ریسفت  نیا  دنک ، ّتیصو  ثلث  زا  رتدایز  هب 

236 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

236 ص : همجرت ... 

(183 . ) دیوش راکزیهرپ  دیاش  دوب ، بجاو  امش  ناینیشیپ  رب  هک  نانچ  مه  دش ، بجاو  امش  رب  هزور  دیراد ، نامیا  هک  یناسک  يا 
رب و  دنریگب ) هزور  نآ  ياج  هب   ) ار يرگید  ياهزور  دنـشاب ، رفاسم  ای  رامیب  امـش  زا  هک  یناسک  و  دیرادب ) هزور  دیاب   ) ار نّیعم  زور  دـنچ 

ماعطا ار  ینیکـسم  دنهدب ، هراّفک  تسا  مزال  هریغ ) هلماح و  نانز  نانز و  ریپ  نادرم ، ریپ  نوچمه   ) دنرادن ار  نآ  ماجنا  تردـق  هک  یناسک 
( ار نآ  دیاوف   ) رگا تسا  رتهب  امـش  يارب  نتـشاد  هزور  تسا و  بوخ  وا  يارب  نامه  دـهد ، ماجنا  رایتخا  هب  ار  یکین  راک  سک  ره  دـننک و 

(184 . ) دینادب
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236 ص : ریسفت ... :

مدآ نامز  زا  نیشیپ ، ياهتلم  ناربمایپ و  رب  هک  روط  نامه  دش ، بجاو  امـش  رب  هزور  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  یَلَع  َِبتُک  امَک  ُمایِّصلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک 
. دوب هدش  بجاو  امش  نامز  ات  (ع )

تـسا ياهقباس  اب  تدابع  هزور  دوب » ع )  ) مدآ دش  بجاو  وا  رب  هزور  هک  یـسک  نیلّوا  : » دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  ع )  ) نینمؤملا ریما  زا 
. درادن امش  هب  صاصتخا  اهنت  هزور »  » بوجو نیا  رب  انب  تسا ، هتشادن  رب  نیشیپ  ياهتّما  زا  کی  چیه  زا  ار  نآ  بوجو  لاعتم  دنوادخ  هک 

يرود ناهانگ  زا  دیاش  هک  تسا  نیا  روظنم  ای  دیوش ، راکزیهرپ  نآ  ندرمـش  گرزب  هزور و  رب  ندرک  تبظاوم  اب  هک  دـشاب  َنوُقَّتَت  ْمُکَّلََعل 
. درادیم زاب  هانگ  رد  عوقو  زا  ار  دوخ  هزور  هلیسو  هب  رادهزور  اریز  دییامن ،

(. 20 فسوی / « ) مک ییاهمهرد  : » ٍةَدوُدْعَم َمِهارَد  همیرک : هیآ  دننام  تسا . كدنا  ياهزور  روظنم  ای  نّیعم و  ياهزور  ٍتادوُدْعَم  ًاماَّیَأ 
237 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

امایا  » هلمج ياـنعم  و  دنجنـسیم . لـیک  اـب  ار  رایـسب  لاـم  ددـع و  اـب  ار  كدـنا  لاـم  ـالوصا  هک  تسا  رطاـخ  نیا  هب  تادودـعم »  » هب ریبعت 
هیآ راتخاس  یلو  ۀعمجلا ) موی  جورخلا  تیون  دوشیم : هتفگ  هک  نانچ  ، ) دـشاب مایـصلا »  » هب امایا »  » بصن هک  دـنکیم  باجیا  تادودـعم »

هب بصن ، هک  تسا  هتسیاش  نیا  رب  انب  تسا ، هتخادنا  هلـصاف  امایا »  » نآ و نیب  بتک » امک   » هلمج اریز  دنکیم ، عنم  مایـص »  » هب ار  نآ  بصن 
. تادودعم امایا  اوموص  تسا : نینچ  هیآ  ریدقت  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  مایصلا  مکیلع  بتک  هلمج  دشاب و  اوموص »  » دننام يرّدقم  لعف 

« 1 . » دشاب رفاسم  امش  زا  سک  ره  ٍرَفَس  یلَع  َْوأ 
. دنریگب هزور  دیاب  ار  يرگید  ياهزور  سپ  َرَخُأ  ٍماَّیَأ  ْنِم  ٌةَّدِعَف 

. دنریگب هزور  ار  يرگید  ياهزور  دنروخب و  ار  دوخ  هزور  دیاب  ضیرم  رفاسم و  صخش  هک  دنکیم  تلالد  هیآ  نیا 
، نطو رد  هک  تسا  یـسک  دننام  دریگب  هزور  ترفاسم  رد  ناضمر ] هام  رد   ] هک یـسک  تسا : هدش  لقن  ع ])  ) قداص ماما  زا   ] یثیدـح رد  و 

. دشاب هدروخ  ار  دوخ  هزور 
. دننک راطفا  رذع  نودب  رگا  دنراد ، نتفرگ  هزور  ییاناوت  هک  یناسک  رب  ُهَنوُقیُِطی  َنیِذَّلا  یَلَع  َو 

« 2 . » دنهدب نیکسم  هب  اذغ  عاص ، فصن  رادقم  هب  دیاب  ٍنیِکْسِم  ُماعَط  ٌۀَیِْدف 
. تسا هدومرف  تئارق  عمج ) هب  « ) نیکاسم ماعط   » ترضح هک  هدش  تیاور  ع )  ) رقاب ماما  زا 

هب تداع  هک  نیا  رطاخ  هب  دوب ، هدش  بجاو  ناناملسم  رب  هزور  هک  زاغآ  رد 
__________________________________________________

زا تسین ، زیاج  مسا  رب  فرظ  فطع  یبدا  ظاـحل  زا  و  دـشابیم ، مسا  هک  تسا  اـضیرم »  » رب فطع  تسا  فرظ  هک  رفـس » یلع   » هلمج - 1
سک ره  : » هک دوشیم  نیا  هلمج  يانعم  هک  تسا  تروص  نیا  رد  و  دنک ، ادیپ  یمـسا  يانعم  ات  هدرب  مسا  لیوأت  هب  ار  رفـس » یلع   » ور نیا 

م. دشاب -. » رفاسم  ای  ضیرم 
. تسا مین  ولیک و  کی  نآ  فصن  هک  دشابیم  ولیک  عاص 3  رادقم  - 2

238 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
رد دننک و  راطفا  ار  دوخ  هزور  هک  دش  هداد  هزاجا  نانآ  هب  ور  نیا  زا  دوب  تّقشم  رپ  راوشد و  نانآ  يارب  نتفرگ  هزور  دنتـشادن ، نآ  ماجنا 

. دنزادرپب نیکاسم  هب  هرافک )  ) هیدف ناونع  هب  اذغ  عاص  فصن  زور  ره  يازا 
تئارق زین  عوطتی »  » يانعم هب  عوطی » . » تسا رتهب  شیارب  نیا  هل » ریخ  وهف  ، » دـهدب ریقف  هب  عاص  فصن  زا  شیب  سک  ره  ًاْریَخ و  َعَّوَطَت  ْنَمَف 

. تسا هدش 
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هراّفک و ضوع  رد  دـیروخب و  هک  نیا  زا  تسا  رتهب  دـیریگب ، هزور  رگا  دـیراد  نتفرگ  هزور  ییاناوت  هک  یناسک  يا  ْمَُکل  ٌْریَخ  اُوموُصَت  ْنَأ 
هراّفک نآ  ياج  هب  دنتـسناوتیم  مدرم  دوب و  هدـشن  نّیعم  هزور  بوجو  هک  دوب  یناـمز  مکح  نیا  . ] دـیهدب نآ  نّیعم  رادـقم  زا  شیب  یتح 

« دنریگب هزور  دیاب  دنشاب  رـضح  رد  ناضمر  هام  رد  هک  یناسک   » ُهْمُـصَْیلَف َرْهَّشلا  ُمُْکنِم  َدِهَـش  ْنَمَف  هفیرـش  هیآ : اب  مکح  نیا  سپـس  دنهدب ]
. دش خسن  (، 185 هرقب / )

نتفرگ هب  رداق  ادتبا  هک  دنتسه  یناسک  ُهَنوُقیُِطی » َنیِذَّلا   » زا روظنم  هدومرف : ترـضح  هک  دناهدرک  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا  هیماما  ياملع 
ماعط دم  کی  زور  ره  يارب  تسا  بجاو  نانیا  رب  هک  دناهتشگ ، ناوتان  نآ  ریاظن  یگنـشت و  ضرم  ای  يریپ و  رثا  رد  سپـس  دناهدوب ، هزور 

. تسا هدشن  خسن  ثحب  دروم  هیآ  نیا  رب  انب  دنهدب ، ریقف  هب 

238 ص : هیآ 185 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

یلَع َْوأ  ًاضیِرَم  َناک  ْنَم  َو  ُهْمُـصَْیلَف  َرْهَّشلا  ُمُْکنِم  َدِهَـش  ْنَمَف  ِناقْرُْفلا  َو  يدُْهلا  َنِم  ٍتانَِّیب  َو  ِساَّنِلل  ًيدُه  ُنآْرُْقلا  ِهِیف  َلِْزنُأ  يِذَّلا  َناضَمَر  ُرْهَش 
(185  ) َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  َو  ْمُکادَه  ام  یلَع  َهَّللا  اوُرِّبَُکِتل  َو  َةَّدِْعلا  اُولِمُْکِتل  َو  َرْسُْعلا  ُمُِکب  ُدیُِری  َو ال  َرُْسْیلا  ُمُِکب  ُهَّللا  ُدیُِری  َرَخُأ  ٍماَّیَأ  ْنِم  ٌةَّدِعَف  ٍرَفَس 

239 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

239 ص : همجرت ... 

، هدش لزان  نآ  رد  لطاب  قح و  نایم  قرف  تیاده و  ياههناشن  مدرم و  ییامنهار  يارب  نآرق  هک  تسا  ناضمر  هام  دودـعم ) زور  دـنچ  نآ  )
نآ ياج  هب  ار  يرگید  ياهزور  دشاب  رفس  رد  ای  رامیب  هک  سک  نآ  درادب و  هزور  دیاب  دشاب ، رضح  رد  ناضمر  هام  رد  هک  سک  نآ  سپ 
هک نیا  رب  ار  ادخ  دینک و  لیمکت  ار  اهزور  نیا  هک  تسا  نیا  فده  ار ، امـش  تمحز  هن  دهاوخیم  ار  امـش  یتح  ار  دنوادخ  دریگب ، هزور 

(185 . ) دینک يرازگرکش  دیاش  دیرمشب و  گرزب  هدرک  تیاده  ار  امش 

239 ص : ریسفت ... :

و رهـش ، هیلا  فاضم  ناضمر » . » تساهگیر رب  دیـشروخ  شبات  تّدـش  يانعم  هب  هک  تسا  ءاضمر »  » لصا رد  و  ضمر »  » ردـصم ناـضمر » »
هچ َناضَمَر » ُرْهَش   » هلمج هک  نیا  رد  و  دشابیم . ناتدئاز ]  ] نون فلا و  ياراد  هفرعم و  نوچ  تسا ، فرـصنم  ریغ  تسا و  هدش  عقاو  ملع » »

: تسا لامتحا  هس  دراد  بارعا  زا  یلحم 
. تسا نآ  ربخ  ُنآْرُْقلا  ِهِیف  َلِْزنُأ  يِذَّلا  هلمج  ادتبم و  - 1

. ُمایِّصلا ُمُْکیَلَع  َِبتُک  هفیرش : هیآ  رد  مایصلا »  » زا تسا  لدب  ناضمر » - » 2
. ناضمر رهش  تادودعملا  مایالا  هذه  تسا : نینچ  هیآ  ریدقت  فوذحم و  يادتبم  يارب  ربخ  ناضمر » رهش  - » 3

: تسا هدش  نایب  یهوجو  تسیچ  ناضمر  هام  رد  نآرق  ندش  لزان  زا  روظنم  هک  نیا  رد  ُنآْرُْقلا  ِهِیف  َلِْزنُأ 
[. قاحسا نبا   ] تسا ناضمر  هام  رد  هک  هدوب  ردق  بش  رد  نآرق  لوزن  ادتبا  - 1

دیعس سابع ، نبا   ] دش لزان  مرکا  ربمایپ  رب  لاس ) تسیب  تدم  رد   ) اجیردت سپس  دمآ و  دورف  ایند  نامـسآ  رب  ردق  بش  رد  نآرق  مامت  - 2
[. هداتق نسح و  ریبج ، نب 
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ُمایِّصلا ُمُْکیَلَع  َِبتُک  : » هیآ دـننام  هدرک ، نایب  ار  نآ  مکح  هدـش و  لزان  نآرق  زا ] یتایآ   ] هزور بوجو  دروم  رد  هک  تسا  نیا  دوصقم  - 3
...« .

نآرق ینعی  تسا ، ندوب  لاح  رب  انب  يده »  » بصن ٍتانَِّیب  َو  ِساَّنِلل  ًيدُه 
240 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دوب لطاب  زا  قح  هدننک  ادج  زین  تیاده و  نیا  نشور  ياههناشن  زا  دوخ  قح و  يوس  هب  مدرم  رگتیاده  هک  هدش  لزان  یلاح  رد 
هب ار  مدرم  نآ  هلیـسو  هب  دنوادخ  هک  ینـشور  ياههناشن  زا  ار  نآ  سپـس  هدش و  دای  تیادـه  باتک  ناونع  هب  نآرق  زا  تسخن  هیآ  نیا  رد 

. تسا هدراذگ  قرف  لطاب  ياهباتک  قح و  رب  ینامسآ  ياهباتک  نایم  هلیسو  نیدب  هدومن و  یفّرعم  دنکیم ، تیاده  قح  يوس 
رذع نودب  دریگب و  هزور  ار  هام  نامه  دیاب  دشابن ، میقم  رـضاح و  شنطو  رد  ناضمر ، هام  رد  هک  یـسک  ُهْمُـصَْیلَف  َرْهَّشلا  ُمُْکنِم  َدِهَـش  ْنَمَف 

. دنک راطفا  دیابن 
ار هام  ود  ره  رفاسم  میقم و  اریز  دنـشاب ، هب  لوعفم  هک  نیا  هن  همـصیلف »  » رد اه »  » نینچمه و  ندوب ، فرظ  رب  رب  اـنب  تسا  بوصنم  رهـشلا » »

« 1 . » دننیبیم
نازیم و  تسا . نآ  هزادـنا  زا  شیب  ندـش  دایز  زا  سرت  دوشیم ، هزور  راطفا  بجوم  هک  یـضرم  رد  نازیم  ٍرَفَـس  یلَع  َْوأ  ًاضیِرَم  َناک  ْنَم  َو 

«2  » ندوب خسرف  تشه  دشاب ] ادخ  تعاط  هار  رد  حابم و  دیاب  رفس  هک  نیا  دیق  اب  هّیماما  رظن  قبط   ] تسا ندرک  راطفا  ثعاب  هک  يرفـس  رد 
. تسا تفاسم 

هدومرف یفن  ار  نید  رد  جرح  ور  نیا  زا  دزادنین  تّقشم  هب  ار  امش  دنک و  ناسآ  امش  رب  ار  ماکحا  دهاوخیم  دنوادخ  َرُْـسْیلا  ُمُِکب  ُهَّللا  ُدیُِری 
رفاسم ضیرم و  هب  هک  نیمه  دروخیمن و  مشچ  هب  نآ  رد  یتمحز  فّلکت و  هنوگ  چیه  هک  هدرک  تیادـه  یتباث  قح و  نییآ  هب  ار  امـش  و 

. تسا نآ  دیؤم  دننک . راطفا  ار  دوخ  هزور  ات  هداد  روتسد 
اولمکتل کلذ  مکل  عرـش  و  تسا : نینچ  هیآ  ریدقت  هتـشاد و  نآ  فذح  رب  تلالد  لبق  تالمج  هدش و  فذح  لّلعم  لعف  َةَّدـِْعلا  اُولِمُْکِتل  َو 

ام یلع  هَّللا  اوربکتل  ةدعلا و 
__________________________________________________

هیآ دوصقم  هک  یتروص  رد  دریگب ، هزور  دیاب  دـید  ار  هام  سک  ره  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  مینادـب  هب  لوعفم  ار  رهـشلا »  » هک نانچ  و  - 1
م. تسین -. نیا  اهنت 

. تسا خسرف  یفنح 24  نازیم 16 و  یعفاش  رظن  زا  - 2
241 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

مکیلع و لهـسیل  هَّللا  دـیری  هدـش : هتفگ  ییوگ  تسا و  رّدـقم  ّتلع  رب  فطع  اوـلمکتل » و   » تفگ ناوـتیم  و  نورکـشت . مکّلعل  مکیدـه و 
. ةدعلا اولمکتل 

زامن زا  سپ  زین  رطف و  دـیع  بش  رد  ءاشع  برغم و  زامن  بیقعت  رد  هک  تسا  ییاهریبکت  هیماما )  ) اـم رظن  قبط  َهَّللا » اوُرِّبَُکِتل  َو   » زا روظنم  و 
. دوشیم هتفگ  دیع  زامن  حبص و 

241 ص : هیآ 186 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(186  ) َنوُدُشْرَی ْمُهَّلََعل  ِیب  اُونِمُْؤْیل  َو  ِیل  اُوبیِجَتْسَْیلَف  ِناعَد  اذِإ  ِعاَّدلا  َةَوْعَد  ُبیِجُأ  ٌبیِرَق  یِّنِإَف  یِّنَع  يِدابِع  ََکلَأَس  اذِإ  َو 
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241 ص : همجرت ... 

خـساپ دـناوخیم  ارم  هک  یماگنه  هب  ار  هدـننک  اعد  ياعد  مکیدزن ، نم  وگب )  ) دـننک لاؤس  نم  هراـبرد  وت  زا  نم  ناگدـنب  هک  یماـگنه  و 
(186 . ) دنسرب تیاده  تسار و  هار  هب  دیاش  دنروایب  نامیا  نم  هب  دنریذپب و  ارم  توعد  دیاب  اهنآ  سپ  میوگیم ،

241 ص : ریسفت ... :

، تسا کیدزن  وا  هاگیاج  هک  یـسک  لاح  هب  هدناوخ - ار  وا  هک  یـسک  ياعد  عیرـس  تباجا  رد  تسا - دنوادخ  لاح  هیبشت  ٌبیِرَق : » یِّنِإَف  »
ُنَْحن َو  لاعتم : يادخ  لوق  تسا  هیآ  نیا  دننام  و  تسا .] کیدزن  وا  هب  هک  یـسک  دننام  دـناوخب ، ارم  هک  یـسک  ياعد  مونـشیم  نم  ینعی  ]

(. 16 ق / « ) وا هب  ندرگ  نایرش  زا  ناسنا  هب  میتسه  رتکیدزن  ام   » ِدیِرَْولا ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ 
ارم نامز  ره  نانآ  هک  نانچ  دنشاب ، نم  عیطم  هدروآ و  نامیا  دیاب  میامن ، تعاط  نامیا و  هب  توعد  ار  دوخ  ناگدنب  هاگ  ره  ِیل  اُوبیِجَتْسَْیلَف 

. منکیم هدروآرب  ار  اهنآ  جیاوح  اههتساوخ و  دنناوخب ،
هک دننادب  دیاب  عطق  روط  هب  هک  تسا  نیا  شیانعم  دومرف : هک  هدش  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا  و  دنروآ . نامیا  نم  هب  دـیاب  ِیب و  اُونِمُْؤْیل  َو 

تساوخرد  ار  هچنآ  مرداق  نم 
242 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. منک اطع  نانآ  هب  دناهدرک 
. دنوش لیان  نآ  هب  هتفای و  تیاده  قح  هب  دیاش  َنوُدُشْرَی  ْمُهَّلََعل 

242 ص : هیآ 187 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

افَع َو  ْمُْکیَلَع  َباتَف  ْمُکَـسُْفنَأ  َنُوناتَْخت  ُْمْتنُک  ْمُکَّنَأ  ُهَّللا  َِملَع  َّنَُهل  ٌساـِبل  ُْمْتنَأ  َو  ْمَُکل  ٌساـِبل  َّنُه  ْمُِکئاـِسن  یلِإ  ُثَفَّرلا  ِماـیِّصلا  َۀَْـلَیل  ْمَُکل  َّلِـحُأ 
اوُِّمتَأ َُّمث  ِرْجَْفلا  َنِم  ِدَوْسَْألا  ِْطیَْخلا  َنِم  ُضَْیبَْألا  ُطـْیَْخلا  ُمَُکل  َنَّیَبَتَی  یَّتَح  اُوبَرْـشا  َو  اُولُک  َو  ْمَُکل  ُهَّللا  َبَتَک  اـم  اوُغَْتبا  َو  َّنُهوُرِـشَاب  َنآـْلاَف  ْمُْکنَع 
َنوُقَّتَی ْمُهَّلََعل  ِساَّنِلل  ِِهتایآ  ُهَّللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَـک  اهُوبَْرقَت  الَف  ِهَّللا  ُدوُدُـح  َْکِلت  ِدِـجاسَْملا  ِیف  َنوُفِکاع  ُْمْتنَأ  َو  َّنُهوُرِـشاَُبت  َو ال  ِْلیَّللا  َیلِإ  َمایِّصلا 

(187)

242 ص : همجرت ... 

دوخ هب  امش  هک  تسنادیم  دنوادخ  اهنآ ، ششوپ  امش  دنتسه و  امش  ششوپ  اهنآ  تسا . لالح  يرادهزور  بش  رد  ناتنارـسمه  اب  شزیمآ 
شزیمآ اهنآ  اب  نونکا  دیـشخب ، ار  امـش  امـش و  رب  درک  هبوت  سپ  دـیدادیم ) ماجنا  اضعب  دوب  مارح  هک  ار  راـک  نیا  و   ) دـیدرکیم تناـیخ 
راکشآ امـش  يارب  بش )  ) هایـس هتـشر  زا  حبـص  دیپس  هتـشر  ات  دیماشایب  دیروخب و  دینک . بلط  هتـشاد  ررقم  امـش  رب  ادخ  ار  هچنآ  دینک و 

یهلا دودح  نیا  دینکن ، شزیمآ  نانز  اب  دیتسه ، فاکتعا  لوغـشم  دجاسم  رد  هک  یلاح  رد  و  دـینک ، لیمکت  بش  ات  ار  هزور  سپـس  دوش ،
(187 . ) دنوش راگزیهرپ  هک  دشاب  دزاسیم ، نشور  مدرم  يارب  ار  دوخ  تایآ  نینچ  نیا  دنوادخ  دیوشن ، کیدزن  نآ  هب  تسا ،

242 ص : ریسفت ... :
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هراشا

« یلا  » هب تسا . ندـش ) یهتنم  « ) ءاـضفا  » ياـنعم نّمـضتم  نوـچ  تسا و  شزیمآ  زا  هیاـنک  یلو  تشز  نخـس  ياـنعم  هب  لـصا  رد  ثـفر : » »
هدش  يدعتم 

243 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
« 1 . » تسا

ناـیب ار  هزور  بش  رد  شزیمآ  ندـش  لـالح  ببـس  اریز  تسا ، هّیناـیب  هلزنم  هب  یلو  هفنأتـسم  هلمج  نیا  َّنَُهل  ٌساـِبل  ُْمْتنَأ  َو  ْمَُکل  ٌساـِبل  َّنُـه 
ربص دیشکیم و  شوغآ  رد  ار  رگیدکی  هتشاد و  شزیمآ  باوخ ] ماگنه   ] ناتنارسمه اب  امش  نوچ  هک  دوب  نیا  نآ  تیّلح  ببـس  دنکیم و 

. دینک یکیدزن  اهنآ  اب  هک  هدش  هداد  هزاجا  امش  هب  ور  نیا  زا  دیهدیم ، فک  زا  ار  ییابیکش  و 
اب  ] امـش هک  تسنادیم  ادـخ  ینعی  بسک ،»  » زا باـستکا »  » هک ناـنچ  هدـش ، هتفرگ  تناـیخ »  » زا ناـیتخا »  » َنُوناـتَْخت ُْمْتنُک  ْمُـکَّنَأ  ُهَّللا  َمـِلَع 

« مکیلع باتف   » دیهدیم شهاک  ادخ  تمحر  فطل و  زا  ار  ناتدوخ  بیـصن  هرهب و  دوب ] مارح  هک  ناضمر  هام  ياهبـش  رد  یـسنج  شزیمآ 
. تشادرب امش  زا  ار  يریگتخس  داد و  شزیمآ  هزاجا  امش  هب 

243 ص : هیآ ... :] لوزن  ناش  ]

رد ندرک  یکیدزن  بش و  رد  ندـیباوخ  زا  سپ  ندروخ  اذـغ  ناضمر  هام  رد  مالـسا ] ردـص  رد  : ] دومرف هک  هدـش  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا 
ندـنک رد  بش ] نآ  يادرف  و   ] دـیباوخ ندرک  راـطفا  زا  شیب  ص )  ) ادـخ لوسر  باحـصا  زا  يدرم  هک  نیا  اـت  دوـب ، مارح  زور  رد  بش و 

نانز اب  هنایفخم  ناضمر  هام  ياهبـش  رد  ناناوج  زا  یخرب  یفرط ] زا  و  « ] 2  » درک شغ  یگنسرگ ] فعض و  رثا  رد  و   ] دومن تکرـش  قدنخ 
يانعم و  دش ، لالح  باوخ  زا  سپ  ندروخ  اذغ  ناضمر و  هام  ياهبـش  رد  شزیمآ  دش و  لزان  هیآ  نیا  هاگ  نآ  دـندرکیم ، یکیدزن  دوخ 

. تسا نیمه  مکنع » یفع  »
ینعی دهدیم  رارق  امش  يارب  ادخ  ار  هچنآ  دیهاوخب  ْمَُکل و  ُهَّللا  َبَتَک  ام  اوُغَْتبا  َو 

__________________________________________________

دوشیم شزیمآ  هب  رجنم  نانخـس  نیا  تیاـهن  رد  نوـچ  تسا و  یـسنج  لـئاسم  نوـماریپ  نتفگ  نخـس  ینعم  هب  سبط ) نزو  رب   ) ثفر - 1
م. تسا -. هدش  يّدعتم  یلا »  » هب ندش ) یهتنم  « ) اضفا  » دننام تفر » »

م. دوب -. هدش  ناضمر  هام  اب  فداصم  ناناملسم  ندنک  قدنخ  بازحا و  گنج  رد  شیرق  یشک  رکشل  - 2
244 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دشاب توهـش  عفد  اهنت  شدوصقم  هک  نیا  هن  دنک  اطع  وا  هب  يدنزرف  ادخ  هک  دشاب  نیا  شروظنم  دنکیم  شزیمآ  شرـسمه  اب  درم  یتقو 
. تسا هدرک  حابم  امش  يارب  نآ  زا  عنم  زا  سپ  دنوادخ  ار  هچنآ  دیهاوخب  هک  تسا  نیا  شیانعم  دناهتفگ : یخرب  و 

يدیپس نیلّوا  نآ  زا  دوصقم  دوش و  راکـشآ  امـش  رب  ضیبا » طیخ   » ات دیماشایب  دیروخب و  ُضَْیبَْألا  ُْطیَْخلا  ُمَُکل  َنَّیَبَتَی  یَّتَح  اُوبَرْـشا  َو  اُولُک  َو 
. دوشیم راکشآ  بش  یهایس  نایم  رد  هک  تسا  يدتمم  يدیپس  دننام  دیآیم و  دیدپ  قفا  رد  هک  تسا  حبص 

. تسا هدش  هیبشت  خن  ود  هب  بش  یهایس  يدیپس و  تسا و  بش  یهایس  نآ  زا  روظنم  ِدَوْسَْألا » ِْطیَْخلا  َنِم  »
يراددوخ دوسا » طیخ   » حیـضوت زا  نآ  نایب  اب  تسا و  حبـص  هدـیپس  ضیبا » طـیخ   » زا روظنم  ینعی  تسا  ضیبا » طـیخ   » نییبت ِرْجَْفلا » َنِم  »

. تسا هدش 
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. دیزیماین رد  ناتنانز  اب  دیاهدرک  فاکتعا  دجاسم  رد  هک  یلاح  رد  َنوُفِکاع  ُْمْتنَأ  َو  َّنُهوُرِشاَُبت  َو ال 
« 1 . » تسا تدابع  ماجنا  يارب  دجسم  رد  ندنام  زا  ترابع  عرش  حالطصا  رد  تسا و ] ناکم  رد  ندنام  يانعم  هب  تغل  رد  « ] فاکتعا »

__________________________________________________

: تسا تسرد  دجسم  راهچ  رد  طقف  فاکتعا  هعیش  رظن  زا  - 1
(. هّکم رد   ) مارحلا دجسم  - 1
(. هنیدم رد   ) یبنلا دجسم  - 2

. هفوک دجسم  - 3

. هرصب دجسم  - 4
دجـسم هب  صتخم  ار  نآ  هک  تسا  کلام  طقف  تسا و  حیحـص  فاکتعا  اهدجـسم  مامت  رد  دـنیوگیم  ّتنـس  لها  نادنمـشناد  ریاس  یلو 

. دنادیم رهش )  ) عماج
هزور نودب  دیوگیم  یعفاش  یلو  دناهتفگ  نینچ  زین  کلام  هفینح و  وبا  تسین و  حیحص  فاکتعا  نتفرگ  هزور  نودب  هعیش )  ) ام دزن  زین  و 

کلام تسا و  حیحـص  مه  زور  کی  هب  هفینح  وبا  دزن  یلو  تسین  حیحـص  زور  هس  زا  رتمک  رد  فاـکتعا  اـم  دزن  زین  و  تسا . حیحـص  مه 
. دشاب زور  هد  دیاب  دیوگیم 

245 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسا هدرک  یهن  اهنآ  زا  دنوادخ  هک  تسا  ییاهزیچ  تامّرحم و  هَّللا » دودح   » زا روظنم  دش و  نایب  هک  تسا  یماکحا  هب  هراشا  کلت » »

[: دیامرفیم ربمایپ   ] هک تسا  ثیدح  رد  و  دیهدن . ماجنا  ار  اهنآ  اهُوبَْرقَت  الَف 
قرق هک  یلحم  کیدزن  فارطا و  رد  ار  دوخ  دنفـسوگ  سک  ره  تسوا و  تاـمرحم  یهلا  ياـههاگقرق  دراد و  ییاـههاگقرق  یناطلـس  ره  »

« 1 . » دوش نآ  دراو  شدنفسوگ  هک  دوریم  نآ  میب  دنارچب ، هدش 
يارب هدرک  یهن  رما و  مدرم  هب  هچنآ  دروم  رد  ار  دوخ  نیهارب  لیالد و  دـنوادخ  سانلل » هتایآ  هَّللا  نیبی   » ینایب نینچ  اـب  ینعی و  کلذـک » »

. دنکیم نایب  نانآ 
. دنیامن زیهرپ  هدرک  یهن  اهنآ  زا  دنوادخ  هچنآ  ناهانگ و  زا  دیاش  َنوُقَّتَی  ْمُهَّلََعل 

245 ص : هیآ 188 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(188  ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنَأ  َو  ِْمثِْإلِاب  ِساَّنلا  ِلاْومَأ  ْنِم  ًاقیِرَف  اُولُکْأَِتل  ِماَّکُْحلا  َیلِإ  اِهب  اُولُْدت  َو  ِلِطاْبلِاب  ْمُکَْنَیب  ْمَُکلاْومَأ  اُولُکَْأت  َو ال 

245 ص : همجرت ... 

تاضق هب  ار  نآ  زا ) یتمسق   ) هانگ هب  مدرم  لاوما  زا  یتمسق  ندروخ  يارب  دیروخن و  دوخ  نایم  رد  قحان ) و   ) لطاب هب  ار  رگیدکی  لاوما  و 
(188 . ) دینادیم هک  یلاح  رد  دیهدن 

245 ص : ریسفت ... :
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« اهب اولدت  و ال   » يانعم هب  و ] اولکات » ال   » رب فطع  « ] ماکحلا یلا  اهب  اولدت  و  ، » دیروخب یعرش  ریغ  مارح و  قیرط  زا  ار  رگیدکی  لاوما  دیابن 
لاوما نم  اقیرف  اولکاتل  ، » دیراذگن نایضاق  هدهع  هب  ار  اهنآ  هرابرد  يرواد  ناتدوخ و  لاوما  ینعی  تسا ،

__________________________________________________

م. ص 224 -.) ج 2 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  همجرت  . ) دشاب تعاس  کی  هچ  رگا  تسا  یفاک  دشاب  هچ  ره  دیوگیم  یعفاش  و 
-1

. هیف عقی  نا  کشوی  یمحلا  لوح  عتر  نمف  همراحم  هَّللا  یمح  نا  یمح و  کلم  لکل  نا  ص :)  ) یبنلا نع 
246 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

یسک دینادیم  هک  نیا  اب  دیروخب  شزاس  هار  زا  ای  غورد و  مسق  قح و  انب  تداهـش  اب  ار  مدرم  لاوما  زا  یتمـسق  هک  نیا  ات  مثالاب : » سانلا 
. تسا هتشاد  اور  متس  يرگید  هب  هدش ، مکح  وا  عفن  هب  وا ] غورد و ...  مسق  تسردان و  یهاوگ  دانتسا  هب   ] هک

. دیهدن فرحنم  نایضاق  هب  هوشر  ناونع  هب  ار  لاوما  زا  یشخب  هک  تسا  نیا  هیآ  روظنم  دناهتفگ : یخرب 
. تسا رتتشز  رتشیب و  شهانگ  نآ  یتشز  زا  عالّطا  اب  هانگ  رب  مادقا  و  دیتسین ، قح  رب  دینادیم  هک  یلاح  رد  َنوُمَْلعَت  ُْمْتنَأ  َو 

246 ص : هیآ 189 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ْنِم َتُوُیْبلا  اُوتْأ  َو  یقَّتا  ِنَم  َِّرْبلا  َّنِکل  َو  اـهِروُهُظ  ْنِم  َتُوُیْبلا  اُوتْأـَت  ْنَأـِب  ُِّرْبلا  َْسَیل  َو  ِّجَْـحلا  َو  ِساَّنِلل  ُتِیقاوَم  َیِه  ْلـُق  ِۀَّلِهَأـْلا  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی 
(189  ) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  اِهباْوبَأ 

246 ص : همجرت ... 

دراو هناخ  تشپ  زا  هک  تسین  نآ  کین  راک  تسا و  ّجـح  مدرم و  يارب  تاقوا  نایب  اهنآ  وگب  دـننکیم ، لاؤس  وت  زا  هام  ياـهلاله  هراـبرد 
(189 . ) دیوش راگتسر  هک  دیاش  دیزیهرپب ، ادخ  تفلاخم  زا  دینک و  هشیپ  يوقت  هک  تسا  نیا  یکین  دیوش ،

246 ص : ریسفت ... :

دیاوف ّتلع و  زا  دندرکیم و  ییاهشسرپ  ص )  ) مالـسا ربمغیپ  زا  لاله »  » دروم رد  یهورگ  تسا ، هدمآ  هیآ  لوزن  نأش  رد  هک  روط  نامه  ]
« لاله  » دیاوف راثآ و  هک  دهدیم  روتـسد  ربمایپ  هب  لاؤس  نیا  خساپ  رد  دنوادخ  دـندشیم . ایوج  دریگیم  دوخ  هب  هام  هک  یّـصاخ  عضو  و 

.[. دنک نایب  ار 
هتفهن نآ  رد  یتمکح  هچ  هک  دنـسرپیم  نآ  مجح  ندـش  مک  دایز و  و  لّوا ) بش  هام  « ) لـاله  » هراـبرد وت  زا  مدرم  ِۀَّلِهَأـْلا  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی 

تسا ؟
247 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

تراجت و راک و  تشک و  نامز  اهنآ  هلیـسو  هب  مدرم  هک  تسا  ییاههناشن  هام  فلتخم  تالاح  نیا  وگب : خـساپ  رد  ِساَّنِلل  ُتِیقاوَم  َیِه  ْلـُق 
لاوش و هام  رد  راطفا  ناضمر و  هام  هزور  دننام ، ینید  فیاظو  تادابع و  ماجنا  رد  نآ  زا  و  دننکیم . نییعت  ار  دوخ  نوید  تخادرپ  ماگنه 

. دوشیم هدافتسا  ّجح  ماجنا  نامز  نییعت  يارب  زین  نانز و  هدع 
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هک دوب  نیا  رب  مسر  ّتیلهاج  رد  دـییآ . رد  اههناخ  هب  راوید  تشپ  زا  هک  تسین  نیا  يراکوکین  اهِروُهُظ  ْنِم  َتُوُیْبلا  اُوتْأـَت  ْنَأـِب  ُِّرْبلا  َْسَیل  َو 
داجیا اههناخ  تشپ  رد  ییاهفاکـش  روظنم  نیاب  دوش و  مامت  شّجح  ات  دـشیمن  دراو  شاهناخ  رد  زا  دوشیم  مرحم  ّجـح  يارب  یـسک  رگا 

: هدش هتفگ  ناناملسم  هب  باطخ  هیآ  نیا  رد  دندشیم ، جراخ  لخاد و  اهنآ  زا  مارحا  ماگنه  رد  هک  دندوب  هدرک 
. دییامن زیهرپ  یهلا  تامرحم  زا  هک  تسا  نآ  رد  يراکوکین  دینک ، بانتجا  برد  زا  هناخ  هب  ندش  دراو  زا  هک  تسین  نآ  یکین 

تـسا لومعم  هچنآ  قبط  ار  نآ  دـیوش و  دراو  شدوخ  هار  زا  يراک  ره  رد  هک  تسا  نیا  روظنم  دـناهتفگ  یخرب  اِهباْوبَأ  ْنِم  َتُوُیْبلا  اُوتْأ  َو 
. دیهد ماجنا 

247 ص : هیآ 190 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(190  ) َنیِدَتْعُْملا ُّبُِحی  َهَّللا ال  َّنِإ  اوُدَتْعَت  َو ال  ْمُکَنُوِلتاُقی  َنیِذَّلا  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلتاق  َو 

247 ص : همجرت ... 

(190 . ) درادیمن تسود  ار  ناگدننک  يدعت  يادخ  هک  دینکن  زواجت  دح  زا  و  دینک ، دربن  دنگنجیم ، امش  اب  هک  یناسک  اب  ادخ  هار  رد  و 

247 ص : ریسفت ... :

رد راکیپ ) « ) هلتاقم  » زا روظنم  تسا و  هدش  لزان  ص )  ) ربمایپ رب  هنیدم  رد  گنج  هب  عجار  هک  تسا  ياهیآ  نیلّوا  ثحب  دروم  هیآ  دـنیوگ ،
. تسا قح  هملک  يالعا  ادخ و  نید  ندیشخب  تّزع  يارب  داهج  دننامه  ادخ  هار 

هک  اهنآ  هن  دنگنجیم ، هدرک و  هزرابم  امش  اب  هک  یناسک  اب  ْمُکَنُوِلتاُقی  َنیِذَّلا 
248 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(36 هبوت / « ) دینک رازراک  ناکرشم  اب  همه  اقفّتم  و   » ًۀَّفاَک َنیِکِرْشُْملا  اُوِلتاق  َو  هیآ : اب  هیآ  نیا  نیا ، رب  انب  دنوشیم . امـش  فیاظو  ماجنا  عنام 
. تسا هدش  خسن 

: تسا هدش  هتفگ  هجو  ود  هیآ  نیا  نایب  رد 
. ناکدوک نانز و  هن  دیگنجب  نادرم  اب  طقف  هک  تسا  نیا  روظنم  - 1

رد ار  ناناملـسم  اب  راـکیپ  لاـیخ  ناـنآ  همه  اریز  دـینک ، گـنج  ناکرـشم  یماـمت  اـب  هک  تسا  نیا  هیآ  نیا  زا  دوصقم  دـناهتفگ  یخرب  - 2
. تسا هدشن  خسن  هیآ  مکح  نیا  رب  انب  سپ  تسا . ناناملسم  اب  دربن  مکح  رد  دوخ ، یتّین  نینچ  دنرادرس و 

، هتـشک ندرک  هلثم  اب  زین  و  ناکدوک ] نانز و  نوچمه   ] دـیاهدش یهن  اهنآ  اب  ندـیگنج  زا  هک  یناـسک  نتـشک  اـب  گـنج ، رد  اوُدَـتْعَت  ـال  َو 
. دینکن زواجت  ّدح  زا  قح  هب  توعد  زا  شیپ  اهنآ  رب  یناهگان  هلمح  ای  نمشد و 

248 ص : ات 192 ... ] تایآ 191  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ْمُکُوِلتاُقی یَّتَح  ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َْدنِع  ْمُهُوِلتاُقت  َو ال  ِْلتَْقلا  َنِم  ُّدَـشَأ  ُۀَْـنتِْفلا  َو  ْمُکوُجَرْخَأ  ُْثیَح  ْنِم  ْمُهوُجِرْخَأ  َو  ْمُهوُُمتْفِقَث  ُْثیَح  ْمُهُوُلْتقا  َو 
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(192  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإَف  اْوَهَْتنا  ِنِإَف  ( 191  ) َنیِِرفاْکلا ُءازَج  َِکلذَک  ْمُهُوُلْتقاَف  ْمُکُوَلتاق  ْنِإَف  ِهِیف 

248 ص : همجرت ... 

دـینک و نوریب  ار  ناـنآ  زین )  ) امـش دـندرک  نوریب  هّکم ) زا   ) ار امـش  اـهنآ  هک  روط  ناـمه  دیـشکب و  ار  اـهنآ  دـیتفای  ار  ناکرـشم  اـجک  ره 
رد دننک ، دربن  امـش  اب  اهنآ  هک  نآ  رگم  دیزیخنرب  گنج  هب  اهنآ  اب  مارحلا  دجـسم  رد  و  تسا ، رتدب  راتـشک  زا  دـنراد ) اهنآ  هک   ) يرگهنتف

(191 . ) تسا نیمه  نارفاک  يازج  هک  دیشکب  ار  نانآ  تروص  نیا 
(192 . ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  انامه  دندرک ، يراددوخ  كرش ) رفک و  زا   ) رگا و 

248 ص : ریسفت ... :

زین امش  دندرک  نوریب  هّکم  زا  ار  امش  اهنآ  هک  روط  نامه  ْمُکوُجَرْخَأ  ُْثیَح  ْنِم  ْمُهوُجِرْخَأ  َو  دیتفای . ار  ناکرـشم  اجک  ره  ْمُهوُُمتْفِقَث  ُْثیَح 
نوریب ار  اهنآ 

249 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. درک ارجا  دندوب  هدرواین  مالسا  هک  یناسک  دروم  رد  ار  روتسد  نیا  هّکم  حتف  زور  ص )  ) ربمایپ و  دینک ،

هیآ نیا  رد  تسا . رتتخس  ندش  هتـشک  زا  وا  يارب  دنکیم ، لمحت  وا  رب  دراو  تبیـصم  جنر و  زا  ناسنا  هک  یباذع  ِْلتَْقلا  َنِم  ُّدَشَأ  ُۀَْنتِْفلا  َو 
. دنکیم گرم  يوزرآ  نآ  زا  یصالخ  يارب  ناسنا  هک  هدمآ  باسح  هب  ییاهجنر  هلمج  زا  نطو  زا  جارخا 

« ار ناتباذع  دیشچب   » ْمُکَتَْنِتف اُوقوُذ  هدومرف : يرگید  هیآ  رد  هک  نانچ  تسا ، ترخآ » باذع   » هیآ نیا  رد  هنتف »  » زا روظنم  دناهتفگ : یـضعب 
(. 14 تایراذ / )

یهلا مرح  رد  لتق  ناکرشم ، هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  مارحلا ، دجسم  رد  لتق  باکترا  زا  تسا  رتگرزب  كرـشم  هانگ  دناهتفگ : هک  یناسک  و 
. دندرمشیم بیع  ناناملسم  رب  ار  نآ  ماجنا  دنتسنادیم و  یگرزب  رایسب  هانگ  ار 

هدـش تئارق  زین  مکولتق » ناف  هیف  مکولتقی  یتح  مارحلا  دجـسملا  دـنع  مهولتقت  ـال  و  ینعی : دّرجم  یثـالث  تروص  هب  هیآ ، رد  لـتاق »  » لـعف
. تسا

ار اـم  رگا  : » دوشیم هتفگ  هک  ناـنچ  تسا ، هدـش  یقلت  همه  نیب  رد  نآ  قـقحت  هلزنم  هب  ناناملـسم  راـفک و  زا  یخرب  ناـیم  رد  لـتق  عوـقو 
« . تشک میهاوخ  ار  امش  زین  ام  دیشکب 

[. دنوشن هتشک  تسا  نکمم  هورگ  کی  دارفا  مامت  هورگ  ود  نایم  عازن  رد  هک  یتروص  رد  ]
ْدَق ام  ْمَُهل  ْرَفُْغی  اوُهَْتنَی  ْنِإ  هفیرـش  هیآ  دـننام  تسا ، نابرهم  هدـنزرمآ و  ادـخ  انامه  دنتـشادرب ، تسد  لتق  كرـش و  زا  نانیا  رگا  اْوَهَْتنا  ِنِإَف 

« دوش هدیـشخب  دیاهدرک  شیپ  زا  هچ  ره  دییآ ، زاب  نامیا  هار  هب  هدیـشک و  تسد  دوخ  رفک  زا  رگا  هک  وگب  ار  نارفاک  ام  لوسر  يا   » َفَلَس
(. 38 لافنا / )

249 ص : هیآ 193 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(193  ) َنیِِملاَّظلا یَلَع  َّالِإ  َناوْدُع  الَف  اْوَهَْتنا  ِنِإَف  ِهَِّلل  ُنیِّدلا  َنوُکَی  َو  ٌۀَْنِتف  َنوُکَت  یَّتَح ال  ْمُهُوِلتاق  َو 
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250 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

250 ص : همجرت ... 

اهنآ محازم   ) دـنرادنرب تسد  رفک  زا  نانیا  رگا  دوش و  يرادربنامرف  تعاطا و  ادـخ  طقف  دـشابن و  داسف  هنتف و  اـت  دـینک  راـکیپ  ناـنآ  اـب  و 
(193 . ) تسین اور  ناراکمتس  رب  زج  يّدعت  اریز ) دیوشن 

250 ص : ریسفت ... :

ياهرهب هدوب و  ادـخ  يارب  اهنت  هناصلاخ ، يربنامرف  تعاطا و  و  ِهَِّلل » ُنیِّدـلا  َنوُکَی  َو  ، » دوش نک  هشیر  كرـش  ات  ینعی  ٌۀَْـنِتف  َنوُکَت  ـال  یَّتَح 
. دشابن نآ  رد  ناطیش  يارب 

هک یناسک  اب  راکیپ  اریز  دینکن ، يّدعت  نانآ  هب  دنتشگزاب  هدیشک و  تسد  كرـش  زا  نانیا  رگا  َنیِِملاَّظلا ...  یَلَع  اَّلِإ  َناوْدُع  الَف  اْوَهَْتنا  ِنِإَف 
نیا روظنم  و   ] هتفرگ رارق  نیهتنملا » یلع  الا   » عضوم رد  َنیِِملاَّظلا » یَلَع  اَّلِإ  . » تسا يرگمتس  زواجت و  دناهتـشادرب ، رفک  كرـش و  زا  تسد 

[. تسین اور  دناهدنام  یقاب  كرش  رفک و  رب  هدرک و  متس  دوخ  هب  هک  یناسک  رب  زج  لتق  رفیک  هک  تسا 

250 ص : هیآ 194 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َعَم َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  ْمُْکیَلَع  يدَتْعا  اَم  ِْلثِِمب  ِْهیَلَع  اوُدَـتْعاَف  ْمُْکیَلَع  يدَـتْعا  ِنَمَف  ٌصاِصق  ُتامُرُْحلا  َو  ِمارَْحلا  ِرْهَّشلِاب  ُمارَْحلا  ُرْهَّشلا 
(194  ) َنیِقَّتُْملا

250 ص : همجرت ... 

يّدـعت وا  رب  نآ  دـننامب  درک ، زواجت  امـش  هب  سک  ره  یّلک ) روط  هب   ) تسا و صاصق  لباق )  ) اهمارح مامت  مارح و  هاـم  ربارب  رد  مارح  هاـم 
(194 . ) تسا ناراکزیهرپ  اب  ادخ  دینادب  و  دییامنن ) يورهدایز  و   ) دیزیهرپب ادخ  زا  دینک و 

250 ص : ریسفت ... :

هک یماگنه  دنتشاد و  ار  ناناملـسم  هب  هلمح  دصق  دوب  مارح  ياههام  زا  یکی  هک  هدعقیذ  هام  رد  هیبیدح »  » نامیپ داقعنا  لاس  رد  ناکرـشم 
لزان هیآ  نیا  دننک ، راکیپ  ناکرشم  اب  مارح  هام  رد  دندوبن  لیام  ییوس  زا  هدش و  هّکم  راپسهر  هرمع  ماجنا  يارب  دنتفرگ  رظن  رد  ناناملسم 

: دش هتفگ  نانآ  هب  باطخ  و 
251 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

امـش دنتفرگ ، هدـیدان  ار  مارح  ياههام  مارتحا  نانآ  هک  روط  نامه  ینعی  مارح  هام  نآ  لباقم  رد  مارح  هام  نیا  ِمارَْحلا  ِرْهَّشلِاب  ُمارَْحلا  ُرْهَّشلا 
. دیریگب هدیدان  ار  نآ  زین 

نآ اب  تفرگ  هدیدان  ار  يزیچ  تمرح  هک  یـسک  تسا و  زیاج  یفالت  هدش ] هدرمـش  لالح  هک   ] یمارح ره  رد  ینعی  ٌصاِصق » ُتامُرُْحلا  َو  »
هدیدان ار  نآ  تمرح  زین  امـش  دـناهتفرگ ، هدـیدان  دـینادیم ، مارح  امـش  هک  ار  یهام  مارتحا  ناکرـشم  هک  ماگنه  نیا  رد  دوشیم و  هلباقم 
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. هیآ رخآ  ات  ْمُْکیَلَع  يدَتْعا  ِنَمَف  دیامرفیم : لباقتم ] دروخرب  موزل  رب   ] رتشیب دیکأت  يارب  سپس  دیریگب .
يدعت وا  هب  زاجم  ّدح  زا  شیب  امش  درک  متس  امش  هب  یسک  رگا  و  دیسرتب ، ادخ  زا  دیوشیم  بلاغ  ناتنانمـشد  رب  هک  یلاح  رد  َهَّللا  اوُقَّتا  َو 

. دینکن

251 ص : هیآ 195 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(195  ) َنِینِسْحُْملا ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  اُونِسْحَأ  َو  ِۀَُکلْهَّتلا  َیلِإ  ْمُکیِْدیَِأب  اوُْقُلت  َو ال  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُقِْفنَأ  َو 

251 ص : همجرت ... 

تسود ار  ناراکوکین  ادخ  هک  دینک  یکین  دیزادنین و  تکاله  هب  ار  دوخ  شیوخ  تسد  اب  و  قافنا ) كرت  اب  و   ) دینک قافنا  ادخ  هار  رد  و 
(195 . ) درادیم

251 ص : ریسفت ... :

. دینک قافنا  کین  ياههار  داهج و  هار  رد  شیوخ  لاوما  زا  اوُقِْفنَأ  َو 
: دوشیم هتفگ  هدش  میلـست  صخـش  هب  هک  نانچ  تسا ، دیاز  مکیدـیاب »  » رد ءاب » ، » يدوبان ینعی  هکلهت »  » ِۀَُـکلْهَّتلا َیلِإ  ْمُکیِدـْیَِأب  اوُْقُلت  َو ال 

: تسا لوق  دنچ  هیآ  يانعم  رد  تسا و  دیاز  ءاب  و  داد . ار  شتسد  ینعی  هدیب » یطعا  »
. دیهدن صاصتخا  ناتدوخ  هب  شیوخ  تسد  اب  ار  تکاله  - 1

هتفگ هک  نانچ  دیوشیم . كاله  امـش  هدش و  هریچ  امـش  رب  نانمـشد  تروص  نیا  رد  هچ  دیزادنین ، یتخبدب  هب  ار  دوخ  قافنا  كرت  اب  - 2
« . درک كاله  ار  شدوخ  دوخ  تسد  اب  ینالف  : » دوشیم

یئابج ]  ] دینکن يور  هدایز  قافنا  رد  هک  تسا  نیا  روظنم  - 3
252 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دراد تسود  ار  اهورهنایم  ادخ  ینعی  نینسحملا  بحی  هَّللا  نا  تسا . يورهنایم  هب  رما  اُونِسْحَأ  َو 

252 ص : هیآ 196 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ِِهب َْوأ  ًاضیِرَم  ْمُْکنِم  َناک  ْنَمَف  ُهَّلِحَم  ُيْدَْهلا  َُغْلبَی  یَّتَح  ْمُکَسُؤُر  اوُِقلَْحت  َو ال  ِيْدَْهلا  َنِم  َرَْسیَتْسا  اَمَف  ُْمتْرِـصْحُأ  ْنِإَف  ِهَِّلل  َةَرْمُْعلا  َو  َّجَْحلا  اوُِّمتَأ  َو 
ُمایِـصَف ْدِجَی  َْمل  ْنَمَف  ِيْدَْهلا  َنِم  َرَْـسیَتْسا  اَمَف  ِّجَْحلا  َیلِإ  ِةَرْمُْعلِاب  َعَّتَمَت  ْنَمَف  ُْمْتنِمَأ  اذِإَف  ٍکُُسن  َْوأ  ٍۀَـقَدَص  َْوأ  ٍمایِـص  ْنِم  ٌۀَـیْدِفَف  ِهِسْأَر  ْنِم  ًيذَأ 

َهَّللا َّنَأ  اوُمَلْعا  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  ِمارَْحلا  ِدِجْسَْملا  يِرِضاح  ُُهلْهَأ  ْنُکَی  َْمل  ْنَِمل  َِکلذ  ٌۀَِلماک  ٌةَرَشَع  َْکِلت  ُْمتْعَجَر  اذِإ  ٍۀَْعبَـس  َو  ِّجَْحلا  ِیف  ٍماَّیَأ  ِۀَثالَث 
(196  ) ِباقِْعلا ُدیِدَش 

252 ص : همجرت ... 
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و دیوش ) جراخ  مارحا  زا  دـینک و  حـبذ   ) دوش مهارف  ینابرق  زا  هچنآ  دـیدش  عونمم  رگا  و  دـیناسرب ، مامتا  هب  ادـخ  يارب  ار  هرمع  جـح و  و 
راچان و   ) تشادرس رد  یتحاران  ای  دوب و  رامیب  یسک  رگا  و  دوش ) حبذ  هاگنابرق  رد  و   ) دسرب شّلحم  هب  ینابرق  ات  دیـشارتن  ار  دوخ  ياهرس 

ناما رد  نمشد ) يرامیب و  زا   ) هک یماگنه  و  دهدب . يدنفـسوگ  ای  هقدص  ای  هزور  لیبق  زا  ياهرافک  هیدف و  دیاب  دشارتب ) ار  دوخ  رـس  دوب 
مایا رد  زور  هس  درادن  هک  یـسک  و  دینک ) حبذ   ) ینابرق زا  تسا  رّـسیم  هچنآ  دننکیم ، زاغآ  ار  جح  هرمع ، متخ  اب  هک  یناسک  سپ  دیدوب ،
میقم شاهداوناـخ  هک  تسا  یـسک  يارب  نیا  هتبلا )  ) تسا لـماک  زور  هد  نیا  درادـب ) هزور   ) تشگزاـب هک  یماـگنه  هب  زور  تفه  جـح و 

(196 . ) تسا تخس  ادخ  تازاجم  هک  دینادب  دسرتب و  ادخ  زا  دشابن  مارحلا  دجسم 

252 ص : ریسفت ... :

. دیروآ اج  هب  لماک  روط  هب  ود  نآ  زا  کی  ره  لامعا  ناکرا و  طیارش و  اب  ار  هرمع »  » و جح »  » َةَرْمُْعلا َو  َّجَْحلا  اوُِّمتَأ  َو 
رما  رهاظ  دیناسرب . مامتا  هب  ار  هضیرف  ود  نیا  ادخ  يدونشخ  يارب  طقف  ِهَِّلل 

253 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
دننام زین  هرمع »  » هک دوشیم  هدافتـسا  دـنناسرب ، مامتا  هب  ار  هرمع  جـح و  لامعا  هدـش  رما  ناناملـسم  هب  هک  نیا  زا  دراد و  بوجو  ياضتقا 

. تسا بجاو  جح » »
یکی دیاهدش  مرحم  جح  رد  هک  یماگنه  رگا  ای  تشادزاب و  ّجح  هب  نتفر  زا  ار  امش  يرامیب ، ای  نمشد و  ای  سرت  رگا  ینعی  ُْمتْرِـصْحُأ  ْنِإَف 

. دراد زاب  کسانم  ماجنا  زا  ار  امش  عناوم  نیا  زا 
. دش نکمم  ینابرق  زا  هچنآ  سپ  ِيْدَْهلا  َنِم  َرَْسیَتْسا  اَمَف 

يارب هچنآ  زا ]: تسترابع  عرش  حالطصا  رد  ندنار و  يانعم  هب  تغل  رد  « ] يده . » تسا بعصتسا »  » و بعـص »  » داضتم رـسیتسا »  » و رـسی » »
تسا بجاو  امـش  رب  دیوش  جراخ  مارحا  زا  دیتساوخ  هک  ینامز  ینعی  تسا . ۀیده »  » نآ درفم  دوشیم و  هدرب  مارح  يوس  هب  ندرک  ینابرق 

. دینک ینابرق  دش ، نکمم  هچ  ره  ای  ار و  يدنفسوگ  ای  واگ و  ای  رتش 
هک نیا  ات  دیشارتن ] ار  ناترـس   ] دیوشن ّلحم  ینعی  دناهدش ، عنم  جح  ماجنا  زا  هک  دنتـسه  یناسک  هلمج  نیا  نابطاخم  ْمُکَـسُؤُر  اوُِقلَْحت  َو ال 

يارب رگا  تسا  ینم »  » نآ حـبذ  زور  رد  ینابرق  لحم  و  تسا ، هدیـسر  دوش  حـبذ  نآ  رد  دـیاب  هک  یّلحم  هب  ینابرق  دـینک  لصاح  ناـنیمطا 
مکح نیا  و  تسا . هّکم  ینابرق  لحم  دشاب  هرمع  يارب  مارحا  رگا  یلو  تسا ] هدـمآ  دوجو  هب  یعنام  سپـس  و   ] هدـیدرگ مرحم  ّجـح  ماجنا 

نمـشد هیحان  زا  رگا  یلو  دوش ، جراخ  مارحا  زا  دهاوخب  دنامب و  زاب  هرمع  جح و  ماجنا  زا  يرامیب  هطـساو  هب  ناسنا  هک  تسا  یتروص  رد 
دوخ ینابرق  ص )  ) ربمایپ هک  نانچ  تسا ، هدش  تعنامم  وا  نتفر  زا  هک  تسا  ییاج  نامه  ینابرق  لحم  دـشاب ، وا  طسوت  هار  ندـش  هتـسب  و 

. درک حبذ  هیبیدح »  » رد ار 
رـس شنامرد  هار  اهنت  هک  دـیآ  دـیدپ  شرـس  رد  یتحاراـن  یعون  اـی  دوش  راـمیب  یـسک  رگا  ِهِسْأَر  ْنِم  ًيذَأ  ِِهب  َْوأ  ًاـضیِرَم  ْمُْکنِم  َناـک  ْنَمَف 

. دهد هیدف »  » لمع نیا  ياج  هب  دیاب  یلو  دشارتب  ار  شرس  مارحا  لاح  رد  دناوتیم  رذع  نیا  رطاخ  هب  تسا ، ندیشارت 
ای  هقدص و  ای  هزور  لیبق  زا  ياهرافک  هیدف و  ٍکُُسن  َْوأ  ٍۀَقَدَص  َْوأ  ٍمایِص  ْنِم 

254 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
تسا و نیکـسم  هد  یتیاور  هب  انب  نیکـسم و  شـش  نآ  زا  هقدـص »  » تسا و بجاو  زور  هس  هزور »  » هک هدـش  لقن  ع )  ) ام همئا  زا  یناـبرق و 

. تسا هدش  لقن  زین  ص )  ) ربمایپ زا  تیاور  نیا  دنک . رایتخا  ار  اهنیا  زا  یکی  هک  تسا  ّریخم  صخش  و  دشاب ، دنفسوگ  دیاب  مه  ینابرق 
. تسا ینابرق  يانعم  هب  هکیسن »  » عمج هدش  هتفگ  و  تسا ، ردصم  کسن » »
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دیتساوخ دـیدوب و  هدوسآ  نمیا و  تشادـن و  دوجو  يرامیب  ای  نمـشد و  هیحان  زا  یعنام  هاگ  ره  ِّجَْـحلا  َیلِإ  ِةَرْمُْعلِاب  َعَّتَمَت  ْنَمَف  ُْمْتنِمَأ  اذِإَـف 
. دیهد ماجنا  عّتمت » ّجح  «، » هرمع  » زا تغارف  زا  سپ 

. دیهدب دش  نکمم  هک  ینابرق  ره  سپ  ِيْدَْهلا  َنِم  َرَْسیَتْسا  اَمَف 
هیدـف ناربج و  ای  تسا  لامعا  زا  یکی  دوخ ، ینابرق  ایآ  هک  تسا  نیا  رد  فالتخا  یلو  تسا  بجاو  املع  همه  قاّفتا  هب  عتمت  ّجـح  ینابرق 

؟ دشابیم
ار هدـیقع  نیمه  زین  هفینح  وبا  و  دروخ ] ناوتیم  ار  ینابرق  تشوگ  و   ] تسا ّجـح  لقتـسم  لامعا  زا  یکی  دوخ  یناـبرق  هّیماـما )  ) اـم رظن  زا 

. تسین زیاج  ینابرق  تشوگ  ندروخ  تسا و  تایانج )  ) هیدف ناربج و  ینابرق  یعفاش  هدیقع  هب  یلو  دراد ،
تـسا رتهب  و  دریگب ، هزور  جح  رد  زور  هس  دیاب  دراد ، ار  شلوپ  هن  ینابرق و  دوخ  هن  هک  یـسک  ِّجَْحلا  ِیف  ٍماَّیَأ  ِۀَثالَث  ُمایِـصَف  ْدِـجَی  َْمل  ْنَمَف 

. دشاب هزور  ار  هّجحیذ  مهن  متشه و  متفه و  ياهزور 
. دیریگب هزور  دیتشگزاب  دوخ  نطو  هب  هک  یماگنه  ار  رگید  زور  تفه  ُْمتْعَجَر و  اذِإ  ٍۀَْعبَس  َو 

هدـش اهنآ  ندرک  لماک  زور و  هد  نیا  نتفرگ  هزور  رب  رایـسب  شرافـس  نآ  رد  و  تسا ، هدـمآ  دـیکأت  يارب  هلمج  نیا  ٌۀَِـلماک  ٌةَرَـشَع  َکـِْلت 
. تسا

یناـسک هکم  لـها  دنـشابن و  هّکم  میقم  هک  تسا  یناـسک  يارب  طـقف  عّتمت  هرمع  نیا  ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا  يِرِـضاح  ُُهلْهَأ  ْنُکَی  َْمل  ْنَِمل  َکـِلذ 
. دشاب هلصاف  رتمک  ای  لیم و  هدزاود  فرط  ره  زا  هّکم  ات  نانآ  یگدنز  لحم  نیب  هک  دنتسه 

255 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دینک تیاعر  دنکیم ، یهن  ای  رما  امش  هب  ار  هچنآ  دیزیهرپب و  ادخ  زا  َهَّللا  اوُقَّتا  َو 

زواجت یهلا  دودـح  زا  هدرک و  وا  یناـمرفان  هک  یناـسک  يارب  تسا  تخـس  ادـخ  تازاـجم  هک  دـینادب  ِباـقِْعلا و  ُدـیِدَش  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو 
. دناهدومن

255 ص : هیآ 197 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َْریَخ َّنِإَف  اوُدَّوََزت  َو  ُهَّللا  ُهْمَْلعَی  ٍْریَخ  ْنِم  اُولَعْفَت  ام  َو  ِّجَْحلا  ِیف  َلادِج  َو ال  َقوُُسف  َو ال  َثَفَر  الَف  َّجَْحلا  َّنِهِیف  َضَرَف  ْنَمَف  ٌتامُوْلعَم  ٌرُهْـشَأ  ُّجَْـحلا 
(197  ) ِباْبلَْألا ِیلوُأ  ای  ِنوُقَّتا  َو  يْوقَّتلا  ِداَّزلا 

255 ص : همجرت ... 

هلداجم و غورد و  نوچ  اوران  راک  نانز و  اب  شزیمآ  دیاب  اههام  نآ  رد  دـناهدش  جـح  هب  مزتلم  هک  یناسک  تسا و  ینّیعم  ياههام  رد  جـح 
هـشوت نیرتهب  هک  دـینک  هیهت  هشوت  داز و  تسا و  هاگآ  نآ  رب  ادـخ  دـیهد  ماجنا  کـین  ياـهراک  زا  هچنآ  امـش  دـنک و  كرت  ار  ییوگدـب 

(197 . ) لقع نابحاص  يا  دیزیهرپب  نم  زا  تسا و  يراکزیهرپ 

255 ص : ریسفت ... :

و تسا . » هام  ود  امرـس  تقو  ینعی  « » نارهـش دربلا  : » دوشیم هتفگ  هک  نیا  دـننام  تسا ، ینّیعم  ياههام  جـح  نامز  ٌتامُوْلعَم  ٌرُهْـشَأ  ُّجَْـحلا 
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هک دوشیم  هدافتـسا  دـنیوگ  ّجـح  هام  ار  اههام  نیا  هک  نیا  زا  تسا و  هجحیذ  زا  لّوا  زور  هد  هدـعقیذ و  لاّوش ، ام ،] رظن  زا   ] جـح ياههام 
. تسین تسرد  اههام  نیا  رد  زج  هرمع  ای  جح  يارب  نتسب  مارحا 

و قوسف » و ال  ، » دنک یکیدزن  نانز  اب  لاح  نآ  رد  دیابن  ثفر » الف   » ددنبب مارحا  جـح  يارب  اههام  نیا  رد  سک  ره  َّجَْـحلا  َّنِهِیف  َضَرَف  ْنَمَف 
. دیوگب غورد  ای 

. دوش جراخ  یهلا  دودح  هریاد  زا  دیابن  هک  تسا  نیا  قوسف » ال   » زا روظنم  دناهتفگ  یخرب 
، دروخب دنگوس  یتسار  هب  هچ   ] تسا هَّللا » یلب و   » و هَّللا » ال و   » نتفگ لادج ،»  » زا روظنم  دنیوگیم : هعیـش  نارّـسفم  ِّجَْـحلا  ِیف  َلادِـج  َو ال 

256 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  رگید  یلو  غورد ،] هب  هچ 
. دینکن یشاحف  تجاجل و  مارحا  عقوم  رد  هک  تسا  نیا  دوصقم  دناهتفگ : نارّسفم 

هب ناناملـسم  کیرحت  قیوشت و  هلمج  نیا  زا  ضرغ  دنادیم ، ادـخ  دـیهد  ماجنا  ریخ  یکین و  زا  ار  هچنآ  ُهَّللا ...  ُهْمَْلعَی  ٍْریَخ  ْنِم  اُولَعْفَت  ام  َو 
. تسا کین  ياهراک  ماجنا 

ِداَّزلا َْریَخ  َّنِإَف  دیزیهرپب . ندش  نانآ  رابرـس  مدرم و  ندرزآ  زا  دینکن و  هبلاطم  اذـغ  نارگید  زا  جـح ] رفـس  رد  ات   ] دـیریگرب هشوت  اوُدَّوََزت  َو 
. تسا هشوت  نیرتهب  يراکزیهرپ  انامه  يْوقَّتلا 

ره دـییامن و  زیهرپ  یهلا  باذـع  زا  هک  دـنکیم  اضتقا  امـش  لقع  اریز  دیـسرتب ، نم  باذـع  زا  درخ  نابحاص  يا  ِباْبلَْألا  ِیلوُأ  اـی  ِنوُقَّتا  َو 
. تسا هرهبیب  لقع »  » زا ییوگ  دسرتن  نآ  زا  هک  یلقاع 

256 ص : هیآ 198 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ُْمْتنُک ْنِإ  َو  ْمُکادَه  امَک  ُهوُرُکْذا  َو  ِمارَْحلا  ِرَعْـشَْملا  َْدنِع  َهَّللا  اوُرُکْذاَف  ٍتافَرَع  ْنِم  ُْمتْـضَفَأ  اذِإَف  ْمُکِّبَر  ْنِم  ًالْـضَف  اوُغَْتبَت  ْنَأ  ٌحانُج  ْمُْکیَلَع  َْسَیل 
(198  ) َنیِّلاَّضلا َنَِمل  ِِهْلبَق  ْنِم 

256 ص : همجرت ... 

تافرع زا  نوچ  و  دـیوش ) رادروخرب  ّجـح  مایا  رد  يداصتقا  عفانم  زا  و   ) دـیهاوخ ینوزف  شیوخ  راـگدرورپ  زا  هک  تسین  امـش  رب  یهاـنگ 
زا نآ  زا  شیپ  هچ  رگا  درک  تیادـه  ار  امـش  هـک  روـط  ناـمه  دـینک  داـی  ار  وا  دـینک ، داـی  مارحلا  رعـشم  رد  ار  ادـخ  سپ  دـیدش ، ریزارس 

(198 . ) دیدوب ناهارمگ 

256 ص : ریسفت ... :

ینعی « ) ّجاد  » دندرکیم تردابم  روما  نیا  هب  هک  ار  یناسک  هتـسناد و  مارح  ار  یـشکراب ] و   ] هلماعم تراجت و  جـح  ماّیا  رد  ّتیلهاج  مدرم 
. دش هتشادرب  نانآ  زا  لمع  نیا  تیعونمم  هیآ  نیا  لوزن  اب  و  دندیمانیم . راکتمدخ ) ربراب و 

257 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
یتعفنم دوس و  تراجت ، رد  هدش و  دنمهرهب  ادخ  لضف  زا  هک  دنرادن  یعنام  ینعی  ْمُکِّبَر  ْنِم  اًلْضَف  تسا . اوغتبت » نا  یف   » شریدقت اوُغَْتبَت  ْنَأ 

. دیروآ تسدب 
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بآ دایز  ینعی  تسا  ءاملا » ۀـضافا   » باب زا  متـضفا » . » دـیدش تافرع  ریزارـس  رایـسب ، ّتیعمج  هارمه  هک  یماگنه  ٍتافَرَع  ْنِم  ُْمتْـضَفَأ  اذِإَف 
. دشابیم مکسفنا » متضفا   » لصا رد  هلمج  نیا  و  نتخیر ،

هتـسب عمج  تاعرذا »  » دننام تافرع » . » تسا بجاو  جح  يارب  هفرع  زور  رد  نآ  رد  فوقو  هک  یـصوصخم  لحم  يارب  هدش  ملع  تافرع » »
« . 1  » تسا لجترم  ياهمسا  زا  هدش و 

تسا و بوجو  رب  لاد  رما  هغیـص  رهاظ  اریز  دراد ، مارحلا  رعـشم  رد  فوقو  بوجو  رب  تلـالد  هیآ  نیا  ِمارَْحلا  ِرَعْـشَْملا  َدـْنِع  َهَّللا  اوُرُکْذاَـف 
: تسا نیا  هیآ  يانعم  و  تسا . هدرک  بجاو  زین  ار  نآ  رد  فوقو  هتسناد  بجاو  ار  رعشم  رد  نتفگ  رکذ  لاعتم  يادخ  نوچ 

. دیروآ دای  هب  ار  ادخ  اجنآ  رد  دیدمآ  رد  مارحلا  رعشم  هب  هدرک و  چوک  تافرع  زا  هک  یماگنه 
__________________________________________________

: تسا هدش  نایب  هجو  دنچ  تافرع »  » مسا تبسانم  رد  - 1
(. سابع نبا  و  ع )  ) یلع ترضح  زا   ) دوب هدش  فیصوت  شیارب  لبق  زا  هچنآ  دیمهف ، زور  نیا  رد  ع )  ) میهاربا - 1

ام باحـصا  زا  يدس و  كاحـض و   ) دنتخانـش ار  رگیدکی  هدمآ و  مه  درگ  هطقن  نیا  رد  دندوب  ادج  مه  زا  هک  نآ  زا  سپ  اوح  مدآ و  - 2
(. ص 253 ج 2 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  همجرت  (. ) تسا هدش  تیاور  نومضم  نیا  رب  زین 

. تسا هدش  هدیمان  مسا  نیدب  فقوم ، نیا  يدنلب  تعفر و  تبسانم  هب  - 3
دـش هدناوخ  تافرع »  » مسا هب  اج  نیا  اذـل  متـسناد و  تفرع » تفرع ، : » تفگیم وا  تخومآیم و  لامعا  کسانم و  ار  میهاربا  لیئربج  - 4

(. اطع )
زا رما  نیا  ایآ  هک  درکیم  رکف  ار  زور  همه  تساخرب . باوخ  زا  حبص  دشکب . ار  شدنزرف  دیاب  هک  دید  باوخ  متـشه  بش  رد  میهاربا  - 5

. دنناوخیم رکف  کش و  زور  ینعی  هیورت »  » زور مانب  ار  متشه  زور  تبسانم  نیا  هب  هن ؟ ای  تسادخ  فرط 
. دش هدناوخ  هفرع »  » مان هب  اذل  تسادخ و  رما  هک  تسناد  دش  رادیب  یتقو  دید ، باوخ  ار  بلطم  نامه  هرابود  مهن  بش  رد 

: تفگ مدآ  ریگب » داـی  کـسانم  لاـمعا و  نک و  فارتـعا  تهاـنگ  هب  : » تـفگ نیمزرـس  نـیمه  رد  مدآ  هـب  لـیئربج  هـک  دراد  تـیاور  - 6
ج 2، نایبلا ، عمجم  ریـسفت  همجرت   ) دـش تافرع »  » مانب نابایب  نیا  تهج  نیا  زا  و  انَـسُْفنَأ ...  انْمَلَظ  انَّبَر  میدرک  متـس  دوخ  هب  ام  اراگدرورپ 

م. ص 253 -.)
258 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

شیانعم ای  درک ، تیاده  یکین  هب  ار  امـش  وا  هک  نانچ  دینک  دای  یکین  هب  ار  ادخ  ینعی  تسا  ۀفاک  ای  يردصم  ام »  » ْمُکادَـه امَک  ُهوُرُکْذا  َو 
. دیشاب وا  دای  هب  هنوگچ  هک  تخومآ  امش  هب  وا  هک  هنوگنامه  دیروآ ، دای  هب  ار  ادخ  هک  تسا  نیا 

ار وا  دـیروایب و  داـیب  ار  ادـخ  هنوـگچ  دـیتسنادیمن  هدوـب و  ناداـن  ندـش  تیادـه  زا  شیپ  امـش  هچ  رگا  َنیِّلاَّضلا  َنَِمل  ِِهْلبَق  ْنِم  ُْمْتنُک  ْنِإ  َو 
. دینک شتسرپ 

رتـش رب  دروآ ، اـج  هب  هفلدزم »  » رد نشور ، کـیرات  ياوه  رد  ار  حبـص  زاـمن  ص )  ) ربماـیپ نوـچ  هک  هدـش  تیاور  هَّللا ] دـبع  نب   ] رباـج زا 
. دش نشور  الماک  اوه  ات  دوب  لوغشم  لیلهت  ریبکت و  اعد و  هب  اجنآ  رد  درک و  تکرح  مارحلا » رعشم   » دصق هب  دش و  راوس  شیوخ 

رطاخ هب  و  دناهدیمان . رعـشم »  » ار نآ  تسا  کسانم  ماجنا  يارب  یّلحم  جـح و  هناشن  ناکم  نیا  نوچ  تسا و  هناشن  لحم  يانعم  هب  رعـشم » »
. تسا هدش  فیصوت  مارحلا »  » هب دراد  هک  یتسادق  تمرح و 

برغم و زامن  مارحلا  رعـشم  رد  نوچ  هدش  هتفگ  دـندرک و  عامتجا  لحم  نیا  رد  اوح  مدآ و  نوچ  دـنیوگ . زین  هفلدزم »  » ار مارحلا » رعـشم  »
. دش کیدزن  نآ  هب  ینعی  اهنم » فلدزا  . » دناهدیمان هفلدزم »  » ار نآ  هدشیم ، هدناوخ  مه  اب  اشع 

258 ص : ات 202 ... ] تایآ 199  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]
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هراشا

َْوأ ْمُکَءابآ  ْمُکِرْکِذَک  َهَّللا  اوُرُکْذاَف  ْمُکَکِسانَم  ُْمْتیَـضَق  اذِإَف  ( 199  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُرِفْغَتْـسا  َو  ُساَّنلا  َضاـفَأ  ُْثیَح  ْنِم  اوُـضِیفَأ  َُّمث 
ِیف َو  ًۀَنَـسَح  اْینُّدلا  ِیف  اِنتآ  انَّبَر  ُلوُقَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ( 200  ) ٍقالَخ ْنِم  ِةَرِخْآلا  ِیف  َُهل  ام  َو  اْینُّدلا  ِیف  اِنتآ  انَّبَر  ُلوُقَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِمَف  ًارْکِذ  َّدَـشَأ 

(202  ) ِباسِْحلا ُعیِرَس  ُهَّللا  َو  اُوبَسَک  اَّمِم  ٌبیِصَن  ْمَُهل  َِکئلوُأ  ( 201  ) ِراَّنلا َباذَع  اِنق  َو  ًۀَنَسَح  ِةَرِخْآلا 
259 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

259 ص : همجرت ... 

نابرهم هدنزرمآ و  ادخ  هک  دییامن  شزرمآ  بلط  ادخ  زا  دینک و  چوک  ینم ) نیمزرس  يوس  هب   ) دننکیم چوک  مدرم  هک  اج  نامه  زا  سپ 
(199 . ) تسا

تیلهاج مسر  هک  نانچ  نآ   ) ناتدادجا ردپ و  ندرکدای  دـننامه  دـینک ، دای  ار  ادـخ  سپ  دـیداد ، ماجنا  ار  دوخ  جـح  لامعا  هک  هاگ  نآ  و 
(200 ( ) دنهورگ ود  مدرم  اج  نیا  رد   ) رتشیب مه  نآ  زا  هکلب  دندرکیم ) تاهابم  دندرمشیم و  رب  ار  اهنآ  موهوم  رخافم  هک  دوب 

رد ام  هب  اراگدرورپ  دنیوگیم  یـضعب  و  دنرادن . ياهرهب  ترخآ  رد  نک و  اطع  یکین  ایند  رد  ام ، هب  ادنوادخ  دـنیوگیم : مدرم  زا  یـضعب 
(201 . ) رادهاگن شتآ  باذع  زا  ار  ام  امن و  تمحرم  یکین  ترخآ  رد  نک و  اطع  یکین  ایند 

(202 . ) تسا باسحلا  عیرس  دنوادخ  دنراد و  دوخ  ياعد ) و   ) بسک زا  ياهرهب  بیصن و  اهنآ 

259 ص : ریسفت ... :

هب نامرف  نیا  رودـص  ۀـفلدزم . »  » زا هن  دـننکیم  چوک  مدرم  هک  دـشاب  ییاج  نامه  زا  دـیاب  امـش  چوک  ُساَّنلا  َضاـفَأ  ُْثیَح  ْنِم  اوُضِیفَأ  َُّمث 
رد اهنآ  اب  هک  نیا  زا  دنتشاد  ابإ  دناهتسناد و  مدرم  زا  رترب  ار  دوخ  دندشیم  هدیمان  سمح »  » هک ناشنانامیپ  مه  شیرق و  هک  دوب  نیا  رطاخ 
رد اهنآ  همه  يور  نیا  زا  میوش ، جراخ  نآ  زا  دیابن  مییادخ و  مرح  نانکاس  هَّللا و  لها  ام  دنتفگیم : و  دـنروآ ، اج  هب  فوقو  فقوم  کی 

[. دنشابیم مدرم  ریاس  سانلا »  » زا روظنم  لوق  نیا  رب  انب  . ] دندرکیمن تکرح  تافرع  يوس  هب  مدرم  ریاس  دننام  دندنامیم و  ۀفلدزم 
زا تکرح  زا  سپ  ناـنآ  دـننام  ینعی  دـینک ، چوک  دـننکیم ، چوـک  شیرق  هک  ییاـج  زا  دـیاب  هک  تسا  نیا  هیآ  دوـصقم  دـناهتفگ : یخرب 

[. دشابیم شیرق  سانلا »  » زا روظنم  لوق  نیا  رب  انب  . ] دینک تکرح  ینم  يوس  هب  مارحلا  رعشم  تمس  هب  تافرع 
. دینک شزرمآ  بلط  ادخ  زا  َهَّللا و  اوُرِفْغَتْسا  َو 

يانعم هب  ناکم و  مسا  ای  کسنم »  » تسا و کسنم »  » عمج کسانم » .- » دـیروآ اج  هب  ار  دوخ  لاـمعا  هک  یناـمز  ْمُکَکِـسانَم  ُْمْتیَـضَق  اذِإَـف 
ای تسا و  تدابع  لحم 

260 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دیدش غراف  جح  لامعا  زا  هک  یماگنه  ینعی  دوش - جح  لامعا  همه  لماش  ات  هدمآ  عمج  تروص  هب  هک  تسا  يردصم 

نانآ ياهگنج  رخافم و  دوخ و  ناردـپ  يروآدای  رد  هک  هنوگنامه  ینعی  دـینک ، دای  رایـسب  ار  ادـخ  سپ  ْمُکَءابآ  ْمُکِرْکِذَـک  َهَّللا  اوُرُکْذاَف 
دجـسم نایم  ینم  زا  ياهطقن  رد  ّجح  نایاپ  زا  سپ  هک  دوب  نیا  یلهاج  برع  تداع  دیـشاب . نینچ  زین  ادخ  ندرک  دای  رد  دـینکیم ، هغلابم 

. دندرکیم يروآدای  ار  نانآ  ياهگنج  دندرمشیم و  رب  ار  ناشدادجا  ناردپ و  تاراختفا  هدرک و  عامتجا  هوک  مارحلا و 
شیرق رکذک  دوش : هتفگ  هک  تسا  نانچ  و  دـشابیم ، رج  لحم  رد  و  مکرکذـک »  » هلمج رد  رکذ »  » هیلا فاضم  رب  فطع  ای  ًارْکِذ  َّدَـشَأ  َْوأ 
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هک نیا  رب  انب  تسا ، مکءابآ » نم  ارکذ  دـشا  وا   » ياـنعم هب  بصن و  لـحم  رد  و  مکءاـبآ »  » رب فطع  اـی  ارکذ و  مهنم  دـشا  موق  وا  مهءاـبآ 
. دشاب قلطم ] لوعفم  ینعی   ] روکذم لعف  سنج  زا  ارکذ » »

ار و ایند  ياهتمعن  مه  نانآ  تیرثکا  تسیا و  ایند  ياهتمعن  يدام و  عفانم  اـهنت  ادـخ  داـی  زا  ناشفدـه  مدرم  زا  یتّیلقا  ُلوُقَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِمَف 
. دیشاب تیرثکا  زا  امش  و  دنهاوخیم ، ار  رگید  يارس  تداعس  مه 

. شخبب ام  هب  ار  ایند  تمعن  طقف  ایادخ  اْینُّدلا  ِیف  اِنتآ  انَّبَر 
یگدـنز هب  دودـحم  نانآ  تّمه  اریز  دـناهرهبیب . نآ  ياهتمعن  زا  تسین و  یبیـصن  ترخآ  رد  نانیا  يارب  ٍقالَخ ...  ْنِم  ِةَرِخْآلا  ِیف  َُهل  ام  َو 

. تسایند
هلمج نیا  يانعم  هک  نیا  رد  اُوبَـسَک » اَّمِم  ٌبیِـصَن  ْمَُهل  . » دنراتـساوخ ار  ود  ره  ترخآ  ایند و  تداعـس  هک  تسا  یناسک  هب  هراشا  َِکئلوُأ » »

: دراد دوجو  لامتحا  هس  تسیچ 
بـسک هک  یکین  لمع  سنج  زا  تسا  ياهرهب  بیـصن و  هورگ  ود  نآ  يارب  دشابیم : نینچ  نیا  هیآ  يانعم  تسا و  سنج »  » نایب يارب  - 1

261 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  تساهنآ . کین  راک  شاداپ  هک  تسا  یباوث  نامه  نآ ، دناهدرک و 
. دنربیم هرهب  دناهدرک  بسک  هچنآ  رطاخ  هب  هورگ  ود  نیا  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  تسا و  لیلعت »  » نایب يارب  - 2

ترخآ رد  دشاب و  نانآ  تحلصم  هب  ایند  رد  هک  هورگ  ود  نیا  ياههتـساوخ  زا  یـضعب  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  هدوب و  ضیعبت »  » يارب - 3
. دنوش دنمهرهب  نآ  زا  ات  دش ، دهاوخ  اطع  نانآ  هب  دنشاب ، هتشاد  ار  نآ  قاقحتسا  مه 

قـالطا بسک »  » یلمع ره  رب  تسا و  لاـمعا  زا  دوـخ  اـعد »  » هک تسا  نیا  هدـش  بسک »  » هب ریبـعت  اـعد »  » زا هیآ  نیا  رد  هـک  نـیا  ببـس  و 
. تسا هتسد  ود  ره  هب  هراشا  کئلوا »  » تفگ ناوتیم  و  دوشیم .

هک نیا  نودـب  دـنکیم  هبـساحم  یـسررب و  یهاتوک ) تّدـم  رد  تمایق  رد   ) ار مدرم  لامعا  همه  باـسح  دـنوادخ  ِباـسِْحلا  ُعیِرَـس  ُهَّللا  َو 
. دراد زاب  نارگید  لامعا  هب  یگدیسر  زا  ار  وا  نانآ ، زا  یکی  لامعا  هب  یگدیسر 

هلـصاف هزادنا  هب  يرگید  تیاور  هب  انب  يدنفـسوگ و  ندیـشود  هلـصاف  رد  ار  تاقولخم  مامت  باسح  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد  و 
« 1 . » دهدیم ماجنا  رتش ، ندیشود  ود  نایم  ندش 

«2 . » دنکیم یگدیسر  مدرم  همه  باسح  هب  ندز  مهب  مشچ  کی  تّدم  رد  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد  و 

261 ص : هیآ 203 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ِْهَیلِإ ْمُکَّنَأ  اوُمَلْعا  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  یقَّتا  ِنَِمل  ِْهیَلَع  َْمثِإ  ـالَف  َرَّخَأـَت  ْنَم  َو  ِْهیَلَع  َْمثِإ  ـالَف  ِْنیَمْوَـی  ِیف  َلَّجَعَت  ْنَمَف  ٍتادوُدـْعَم  ٍماَّیَأ  ِیف  َهَّللا  اوُرُکْذا  َو 
(203  ) َنوُرَشُْحت

__________________________________________________

. ۀقان نیتبلحلا ) نیب  ام  اهحتف : ءافلا و  مضب   ) قاوف رادقم  یف  يورو  ، ةاش بلح  ردق  یف  قلخلا  بساحی  هنا  يورو  - 1
. ]...[ ۀحمل رادقم  یف  يور  و  - 2

262 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

262 ص : همجرت ... 
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ماجنا زور  ود  رد  ار ) ادخ  رکذ   ) دـننک و لیجعت  هک  یناسک  و  هجحیذ ) هام  ياهزور 11 و 12 و 13   ) دینک دای  ینّیعم  ياهزور  رد  ار  ادخ 
دننک و هشیپ  يوقت  هک  اهنآ  يارب  تسین ، اهنآ  رب  یهانگ  زین ) دنهد  ماجنا  زور  هس  و   ) دننک ریخأت  هک  اهنآ  تسین و  اهنآ  رب  یهانگ  دـنهد ،

(203 . ) دش دیهاوخ  روشحم  وا  هاگشیپ  رد  هک  دینادب  دیزیهرپب و  ادخ  زا 

262 ص : ریسفت ... :

( نسح سابع و  نبا  لوقب   ) و دیشاب . ادخ  دای  هب  تسا  نابرق  دیع  زا  دعب  زور  هس  هک  قیرشت  مایا  رد  هک  تسا  یهلا  رما  نمـضتم  تایآ  نیا 
. تسا هّجحیذ  لّوا  ههد  تامولعم » مایا   » زا دوصقم  تسا و  دیع ) زا  دعب  زور  هس   ) قیرشت ماّیا  تادودعم » مایا   » زا روظنم 

. دوشیم هدناوخ  زور ] هس  نیا  رد   ] زامن ره  زا  سپ  هک  تسا  یتاریبکت  هیآ  رد  رکذ »  » زا روظنم  و 
دنک لیجعت  ینم  زا  ندرک  چوک  رد  قیرشت ] مایا  زا  مّود  زور  رد  تارمج  یمر  زا  نتفای  تغارف  زا  سپ   ] سک ره  ِْنیَمْوَی ...  ِیف  َلَّجَعَت  ْنَمَف 

. تسین وا  رب  یهانگ  مّوس ، زور  رد  تارمج  یمر  زا  سپ  ات  دزادنیب  ریخأت  هب  ار  نآ  ای  و 
: تسا لوق  ود  هلمج  نیا  ریسفت  رد  یقَّتا ...  ِنَِمل  ِْهیَلَع  َْمثِإ  الَف 

. دنک زیهرپ  ندرک » دیص   » زا تکرح  هظحل  نیرخآ  ات  هک  نیا  طرش  هب  تسین  وا  رب  یهانگ  دنک  تکرح  رتدوز  سک  ره  - 1
. دیامن زیهرپ  هریبک  ناهانگ  باکترا  زا  هک  یتروص  رد  تسین  وا  رب  یهانگ  دناهتفگ : یخرب  - 2

رد هک  دش  دیهاوخ  عمتجم  یناکم  رد  گرم  زا  سپ  امش  هک  دینادب  دینک و  يرود  ناهانگ  زا  َنوُرَشُْحت ...  ِْهَیلِإ  ْمُکَّنَأ  اوُمَلْعا  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  َو 
. دهدیم شاداپ  امش  رادرک  هب  دنکیم و  مکح  امش  نیب  ادخ  اج  نآ 

263 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

263 ص : ات 205 ... ] تایآ 204  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َدِسُْفِیل ِضْرَْألا  ِیف  یعَس  یَّلََوت  اذِإ  َو  ( 204  ) ِماصِْخلا َُّدلَأ  َوُه  َو  ِِهْبلَق  ِیف  ام  یلَع  َهَّللا  ُدِهُْـشی  َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  ُُهلْوَق  َُکبِْجُعی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو 
(205  ) َداسَْفلا ُّبُِحی  ُهَّللا ال  َو  َلْسَّنلا  َو  َثْرَْحلا  َِکلُْهی  َو  اهِیف 

263 ص : همجرت ... 

رد ، ) دنریگیم هاوگ  لد  رد  هچنآ  رب  ار  ادخ  دروآ و  تفگش  هب  ار  وت  ایند ، یگدنز  هرابرد  نانآ  راتفگ  هک  دنتسه  یناسک  مدرم  زا  یضعب 
(204 . ) تسا نانمشد  نیرتتخس  وا  هک ) یلاح 

دـننکیم و نیمز  رد  داـسف  هار  رد  شـشوک  دـنوشیم ) جراـخ  وت  دزن  زا  و   ) دـننادرگیم رب  يور  هک  یماـگنه  هک ) تسا  نیا  نآ  هناـشن  )
(205 . ) درادیمن تسود  ار  داسف  ادخ  دننادیم ) هک  نیا  اب   ) دنزاسیم دوبان  ار  نایاپراهچ  اهتعارز و 

263 ص : ص ... : ریسفت ... :

هتخادرپ و نانآ  تافـص  ناـقفانم و  لاوحا  رکذ  هب  درک ، ناـیب  ار  نارفاـک ] و   ] ناـنمؤم فاـصوا  تـالاح و  هک  نآ  زا  سپ  ناحبـس  يادـخ 
: دیامرفیم
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تمظع اب  وکین و  ار  ناشراتفگ  ینعی  درادیماو  تفگـش  هب  ام ) ربماـیپ  يا   ) ار وت  ناـقفانم  زا  یخرب  نخـس  ُُهلْوَق  َکـُبِْجُعی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو 
. دریگ اج  وت  لد  رد  ات  دنهدیم  هولج 

یتفگـش بّجعت و  بجوم  دـنیوگیم و  ایند  موهفم  ینعم و  هرابرد  اهنآ  هچنآ  ینعی ، تسا  لوق »  » هب ّقلعتم  رورجم  راج و  اْینُّدـلا  ِةایَْحلا  ِیف 
. دنوش دنمهرهب  ایند  يدام  عفانم  زا  هک  تسا  نیا  يارب  دوشیم ، وت 

. دنتسه وت  رادتسود  هک  نیا  رب  دنریگیم  هاوگ  ار  ادخ  نانآ  ِِهْبلَق  ِیف  ام  یلَع  َهَّللا  ُدِهُْشی  َو 
اب  همصاخم  عازن و  رد  دنمدرم  نیرتتخس  اهنآ  هک  یلاح  رد  ِماصِْخلا  َُّدلَأ  َوُه  َو 

264 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
: دیوگیم هک  برع  هتفگ  دننام  دوشیم ، هدافتسا  یف »  » يانعم ماصخ »  » هب دلا »  » هفاضا زا  و  وت .

.[ دشاب رادیاپ  شنخس  ای  دربن  رد  صخش  هاگ  ره  تسا ، رذعلا » یف  تباث   » يانعم هب  هک  « ] ردغلا تبث  »
. تسا لوق  هس  نآ  يانعم  رد  ّیلوت » اذا  «و 

تشک يدوبان  بجوم  وا  متس  ملظ و  دنکیم و  داسف  نیمز  رد  روج  نامکاح  نوچمه  دیسر  یماقم  هب  دش و  تموکح  رادهدهع  یتقو  - 1
[. كاحض  ] دوشیم يرادماد  تعارز و  و 

نیب زا  لسن »  » و ثرح »  » هجیتن رد  دنکیم ، عطق  ار  شتمحر  ناراب  ملظ ، يدیلپ  رطاخ  هب  دنوادخ  دـش  راکـشآ  شمتـس  روج و  هاگ  ره  - 2
« 1 . » دوریم

. دنادرگب يور  وت  زا  وت ، مرن  نخس  زا  سپ  هاگ  ره  - 3
. درادن تسود  ار  يراکهبت  دنوادخ  َداسَْفلا  ُّبُِحی  ُهَّللا ال  َو 

264 ص : هیآ 206 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(206  ) ُداهِْملا َْسِئَبل  َو  ُمَّنَهَج  ُُهبْسَحَف  ِْمثِْإلِاب  ُةَّزِْعلا  ُْهتَذَخَأ  َهَّللا  ِقَّتا  َُهل  َلِیق  اذِإ  َو 

264 ص : همجرت ... 

دب هچ  و  تسا ، یفاـک  وا  يارب  خزود  شتآ  درادیماو ، هاـنگ  هب  ار  وا  یگرزب  رورغ  سرتـب ، ادـخ  زا  دوـشیم  هتفگ  وا  هـب  هـک  یماـگنه  و 
(206 . ) تسا یهاگیاج 

264 ص : ریسفت ... :

نآ زا  هک  یهانگ  هب  ار  اهنآ  دنراد  هک  ینیب  گرزب  دوخ  رورغ و  ِْمثِْإلِاب  ُةَّزِْعلا  ُْهتَذَخَأ 
__________________________________________________

: دیامرفیم رگید  ياج  رد  هچ  دشابیم ، نادنزرف  لسن »  » زا نانز و  ثرح »  » زا روظنم  دیوگیم : يرهز  - 1
م. دنمدرم -. لسن »  » زا روظنم  تسا و  نید »  » اج نیا  رد  ثرح »  » زا دوصقم  دومرف : هک  هدش  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  ْمَُکل . ٌثْرَح  ْمُکُؤاِسن 

265 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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. درک راداو  راک  نادب  ار  وا  ینعی  اذکب  هتذخا  دوشیم : هتفگ  هک  نانچ  درادیماو . دناهدش  یهن 

265 ص : هیآ 207 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(207  ) ِدابِْعلِاب ٌفَُؤر  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو 

265 ص : همجرت ... 

(207 . ) تسا نابرهم  شناگدنب  هب  تبسن  دنوادخ  دنشورفیم و  وا  يدونشخ  يارب  ادخ و  هار  رد  ار  دوخ  ناج  مدرم  زا  یضعب 

265 ص : ریسفت ... :

هراشا

ادـخ هار  رد  ردـق  نآ  هک  انعم  نیا  هب  دنـشورفیم  ادـخ  ياضر  بسک  هار  رد  ار  ناشناج  مدرم  زا  یخرب  ِهَّللا  ِتاـضْرَم  َءاـِغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْـشَی 
. دنوش هتشک  ات  دننکیم  یناشفناج 

265 ص : لوزن ... :] نأش  ]

: تسا لوق  ود  هیآ  نیا  لوزن  نأش  هرابرد 
ناشیا رتسب  رد  ربمایپ  ياج  هب  ترـضح  نآ  هک  دـش  لزان  یماگنه  تسا و  ع )  ) نانمؤم ریما  نأـش  رد  هیآ  نیا  تسا ] هتفگ  ساـبع  نبا  - ] 1

. درک رارف  راغ  هب  ربمایپ  دیباوخ و 
« 1 . » تسا هدش  لزان  دننکیم  داهج  ادخ  هار  رد  هک  یناسک  مامت  هرابرد  - 2

هعیفر هجرد  هب  هک   ] نانآ هب  ادخ ، هار  رد  داهج  ياهیتخس  تامحز و  ربارب  رد  تسا و  نابرهم  شناگدنب  هب  تبسن  ادخ  ِدابِْعلِاب  ٌفَُؤر  ُهَّللا  َو 
. دنکیم اطع  ار  نادیهش  شاداپ  رجا و  دناهدشن ] لیان  تداهش 

__________________________________________________

هدش رکذ  ص 268  ناـیبلا ج 2 ، عمجم  ریـسفت  همجرت  رد  ثحب  دروـم  هیآ  لـیذ  رد  هیآ  نیا  لوزن  نأـش  دروـم  رد  زین  يرگید  لاوـقا  - 1
م. تسا -.

266 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

266 ص : ات 209 ... ] تایآ 208  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا
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ُتانِّیَْبلا ُمُْکتَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  ُْمْتَللَز  ْنِإَف  ( 208  ) ٌنِیبُم ٌّوُدَـع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  ِناْطیَّشلا  ِتاوُطُخ  اوُِعبَّتَت  َو ال  ًۀَّفاَک  ِْملِّسلا  ِیف  اُولُخْدا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی 
(209  ) ٌمیِکَح ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعاَف 

266 ص : همجرت ... 

. تسا راکشآ  نمشد  امش  يارب  وا  هک  دینکن  يوریپ  ناطیش  ياهماگ  زا  دییآ و  رد  میلـست  ماقم  رد  یگمه  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
(208)

(209 . ) تساناد زیزع و  ادخ  هک  دینادب  دیور  اطخ  هارب  زاب  هدمآ ، امش  يارب  هک  اهتّجح  نیا  دوجو  اب  رگا  و 

266 ص : ریسفت ... :

: دیوگ هدیبع  وبا  تسا ،] هدش  تئارق  ود  ره   ] نیس رسک  حتف و  هب  ملسلا » »
: تسا لوق  ود  ملسلا . » یف  اولخدا   » يانعم رد  تسا . شمارآ  حلص و  بلط  يانعم  هب  ملس »  » و تسانعم ، کی  هب  مالسا »  » رسک و هب  ملس » »

. تسا ادخ  نامرف  زا  تعاطا  مالسا و  رد  ندش  لخاد  دوصقم  - 1
. تسا تیالو »  » رد ندش  دراو  زا  روظنم  هک  دناهدرک  لقن  ام  باحصا  - 2

« نتشادزاب  » ینعم هب  فک »  » هشیر زا  ۀفاک »  » درادن رب  وا  تعاطا  زا  تسد  امش  زا  سک  چیه  دیوش و  لخاد  ادخ  تعاط  رد  همه  ینعی  ًۀَّفاَک 
. دنراد زاب  دوش  جراخ  ناشعمج  زا  دهاوخب  هک  ار  یسک  یعمجهتسد  روط  هب  دیاب ) نانآ  هک  تسا  نیا  هیآ  روظنم   ) ایوگ تسا و 

تعاطا رد  ندش  دراو  زا  دیاهدش ، توعد  نادـب  هچنآ  ّتیناّقح  رب  ناهرب  لیلد و  همه  نآ  هماقا  زا  سپ  رگا  ُمُْکتَءاج  ام  ِدـَْعب  ْنِم  ُْمْتَللَز  ْنِإَف 
. دیوش فرحنم  ادخ  يرادربنامرف  و 

دنکیمن . ناوتان  ار  وا  امش  زا  نتفرگ  ماقتنا  تسا و  دنمورین  باذع  ماقتنا و  رد  ادخ  هک  دینادب  ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعاَف 
267 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تمکح يور  زا  قح و  هب  رگم  دنکیمن  باذع  ٌمیِکَح 

267 ص : هیآ 210 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(210  ) ُرُومُْألا ُعَجُْرت  ِهَّللا  َیلِإ  َو  ُْرمَْألا  َیُِضق  َو  ُۀَِکئالَْملا  َو  ِمامَْغلا  َنِم  ٍلَلُظ  ِیف  ُهَّللا  ُمُهَِیتْأَی  ْنَأ  َّالِإ  َنوُرُْظنَی  ْلَه 

267 ص : همجرت ... 

و دیآ !؟ دورف  اهنآ  رب  ربا  ياههدرپ  رد  هکئالم  اب  ادخ  هک  دـنراد  راظتنا  دـنروآیمن ) نامیا  نشور  هلدا  همه  نیا  اب  هک  ناطیـش  ناوریپ   ) ایآ
(210 . ) ددرگ زاب  ادخ  يوس  هب  اهراک  همه  دسر و  ارف  يزور  نارفاک ) رفیک  هب  ارهق و  و   ) ادخ مکح 

267 ص : ریسفت ... :

َکِّبَر ُْرمَأ  َِیتْأَی  ْو  : هیآ ود  نیا  دننام  تسوا ، باذع  نامرف و  ندمآ  ُهَّللا ) ُمُهَِیتْأَی   ) ار نانآ  دنوادخ  ندمآ  زا  روظنم 
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(. 3 فارعا / « ) دمآ دورف  اهنآ  كاله  يارب  ام  باذع  سپ   » انُسَْأب اهَءاجَف  و  (، 33 لحن / « ) دیایب تراگدرورپ  نامرف  ای  »
َّنَأ اوُمَلْعاَف  هلمج  اریز  هسابب  هَّللا  مهیتای  نا  تسا : نیا  هیآ  ریدقت  هدش و  فذـح  دـیآیم ) دورف  نانآ  رب  هچنآ  « ) هب یتام   » تفگ ناوتیم  و 

. دراد فذح  نیا  رب  تلالد  لبق ، هیآ  رد  تسا ) هدننک  بولغم  دنمورین و  ادخ  هک  دینادب   ) ٌزیِزَع َهَّللا 
. دشاب نکفا  هیاس  هک  دنیوگ ، ۀلظ »  » يزیچ هب  تسا و  هلظ »  » عمج للظ »  » ِمامَْغلا َنِم  ٍلَلُظ  ِیف 

. دشاب مامغ »  » ای للظ »  » رب فطع  هک  نیا  رب  انب  تسا  هدش  تئارق  زین  رج  هب  و  تسا ] هَّللا »  » رب فطع   ] عفر هب  ُۀَِکئالَْملا » َو  »
تئارق ود  ره  رّکذـم  هغیـص  هب  عجری »  » ّثنؤم و هغیـص  هب  عجرت » . » تسا هدـش  مامت  هرـسکی و  نانآ  ندرک  كاله  راک  و  ُْرمَْألا : » َیُِـضق  َو  »

. تسا هدش 

267 ص : هیآ 211 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(211  ) ِباقِْعلا ُدیِدَش  َهَّللا  َّنِإَف  ُْهتَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  ِهَّللا  َۀَمِْعن  ْلِّدَُبی  ْنَم  َو  ٍۀَنَِّیب  ٍۀَیآ  ْنِم  ْمُهاْنیَتآ  ْمَک  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  ْلَس 
268 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

268 ص : همجرت ... 

ناشرایتخا رد  دـنوادخ  هک  يونعم  يدام و  ياهتمعن  اـهنآ  یلو   ) میداد اـهنآ  هب  نشور  ياـههناشن  اـههزجعم و  هچ  سرپب : لیئارـسا  ینب  زا 
رایـسب ادخ  تازاجم  دهد ، رییغت  دمآ  وا  غارـس  هب  هک  نآ  زا  سپ  ار  ادـخ  تمعن  هک  یـسک  و  دـنتخادنا ) راک  هب  طلغ  هار  رد  دوب  هدراذـگ 

(211 . ) تسا تخس 

268 ص : ریسفت ... :

تایآ و ردـقچ  ۀـنیب » ۀـیاء  نم  مهانیتاء  مک  ، » سرپب ام  لوسر  يا  ینعی  تسا ، يرگید  بطاخم  ره  ای  ادـخ و  لوسر  هجوتم  رما و  لـس : » »
« ییابج  » هک نانچ   ] ای دوب و  هدـش  هداد  ناـشناربمایپ  هب  هک  تسا  ییاـههزجعم  نشور  تاـیآ  زا  روظنم  و  میداد ، ناـشیا  هب  نشور  ياـهلیلد 
هک اجنآ  تسا ، ص )  ) دّـمحم ترـضح  تّوبن  یتسرد  تّحـص و  رب  لیلد  هدـمآ و  تاروت  رد  هک  تسا  ياهیآ  نامه  دوصقم  دـیوگیم ]:

: دنوشیم هتسد  راهچ  ع )  ) یسوم ترضح  ناوریپ  دیوگیم :
. دنروآیم نامیا  ص )  ) دّمحم ترضح  مالسا ، ربمایپ  هب  هک  ياهتسد  - 1

. دننکیم راکنا  ار  وا  يربمایپ  هک  ياهتسد  - 2
. دننکیم رارقا  يو  تّوبن  هب  اهنت  هک  ياهتسد  - 3

. دنیامنیم فیرحت  ار ] تاروت  تایآ   ] هک ياهتسد  - 4
: تسا هدش  هتفگ  هجو  ود  هیآ  نیا  ریسفت  رد  هَّللا  ۀمعن  لدبی  نم  و 

هدرک و فیرحت  تسا ، شتآ  زا  مدرم  تاجن  تیادـه و  بجوم  دـنوادخ و  يونعم )  ) ياهتمعن نیرتگرزب  زا  هک  ار  ام  تاـیآ  سک  ره  - 1
[. دراد وا  يارب  یتخس  رفیک  ادخ  ، ] دهد رارق  نارگید  یهارمگ  هلیسو  ار  اهنآ 

هتفرگ رظن  رد  ناشیا  رب  ار  یتخـس  رفیک  ادخ  . ] دناهدرک فیرحت  تسا  ص )  ) دّمحم فاصوا  هدننک  نایب  هک  ار  تاروت  تایآ  هک  نانآ  - 2

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 423 

http://www.ghaemiyeh.com


[. تسا
. دشاب هتشاد  ار  ود  ره  يربخ  یماهفتسا و  يانعم  تسا  نکمم  مک » »

. دهد رییغت  تخانش ، ار  نآ  ای  دسانشب و  ار  نآ  تسناوت  هک  نآ  زا  سپ  ار ] ادخ  تمعن  سک  ره  هک   ] تسا نیا  شیانعم  ُْهتَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم 
269 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دراد صخش  نیا  يارب  یتخس  رفیک  ادخ  ِباقِْعلا  ُدیِدَش  َهَّللا  َّنِإَف 

269 ص : هیآ 212 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(212  ) ٍباسِح ِْریَِغب  ُءاشَی  ْنَم  ُقُزْرَی  ُهَّللا  َو  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ْمُهَقْوَف  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنِم  َنوُرَخْسَی  َو  اْینُّدلا  ُةایَْحلا  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  َنِّیُز 

269 ص : همجرت ... 

هک یلاح  رد  دننکیم ، هرخـسم  تسا ) یهت  ناشتـسد  انایحا  هک   ) ار نامیا  اب  دارفا  اذل )  ) تسا و هدش  هداد  تنیز  نارفاک  يارب  ایند  یگدنز 
(212 . ) دهدیم يزور  باسح  نودب  دهاوخب  ار  سک  ره  ادخ  دنراد و  رترب  یماقم  تمایق  زور  ناراکزیهرپ 

269 ص : ریسفت ... :

[. تسا ترخآ  رب  نآ  حیجرت  ایند و  هب  هجوت  نامه  راّفک  ندرواین  نامیا  ینادرگور و  تلع  هک  دنکیم  نایب  دنوادخ  اج  نیا  رد  ]
: تسا لوق  ود  تسیک ؟ هدنهد  تنیز  هک  نیا  رد  اْینُّدلا  ُةایَْحلا  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  َنِّیُز 

. دنهاوخیمن ار  ایند  زج  هک  يروط  هب  هداد  هولج  وکین  نانآ  مشچ  رد  ار  ایند  دوخ  ياههسوسو  اب  ناطیش  - 1
نانآ دوجو  رد  ار  توهـش  لیم و  زین  دیرفآ و  دنیآشوخ  ینتـشاد و  تسود  ياهزیچ  هک  نیا  هب  داد ، تنیز  اهنآ  يارب  ار  ایند  دنوادخ  - 2

. تسا حیحـص  هار  نیا  زا  اـهنت  فیلکت  هک  تسا  نیا  خـساپ  داد ]؟ رارق  ناـسنا  رد  ار  اـهلیم  نیا  دـنوادخ  ارچ  دوش  لاؤس  رگا  و  ، ] داد رارق 
زاب يزیچ  زا  ای  دـشاب و  نادرگور  نآ  زا  ای  هتـشادن و  لیم  نآ  هب  دوخ  عبطب  هک  دـننک  راداو  يرما  هب  ار  ناـسنا  هک  تسا  نیا  فیلکت  اریز  ]

.[. دراد هقالع  قوش و  نادب  هک  دنراد 
ياهتمعن زا  ياهرهب  دنریقف و  هک  نیا  رظن  زا  ای  ایند و  كرت  دـهز و  رطاخ  هب  ار  نامیا  اب  مدرم  ناقفانم )  ) نانآ اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنِم  َنوُرَخْـسَی  َو 

. دننکیم هرخسم  دنرادن  ایند 
زور  رد  اهنآ  زا  دنرترب  دنراکزیهرپ  هک  یناسک  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ْمُهَقْوَف  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  َو 

270 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
: تسا لوق  ود  يرترب  نیا  هرابرد  تمایق .

. دنراد رارق  خزود  رد  نانآ  نیرب و  تشهب  رد  ناراکزیهرپ  اریز  تسا ، ترخآ  رد  تلزنم  ماقم و  رظن  زا  يرترب  - 1
. دنربیم رس  هب  باذع  جنر و  رد  رافک  یلو  دنشیاسآ  هافر و  رد  نانمؤم  اریز  تسا ، یناسفن  تالاح  رد  يرترب  - 2

: تسا لوق  ود  هلمج  نیا  يانعم  رد  ٍباسِح  ِْریَِغب  ُءاشَی  ْنَم  ُقُزْرَی  ُهَّللا  َو 
. دهدیم شیاشگ  وا  هب  دنکیم و  دایز  هزادنایب  دیامن  باجیا  شتمکح  هک  ار  سک  ره  يزور  دنوادخ  - 1
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. دیآیمن باسح  هب  هک  دهدیم  يزور  قزر و  ردق  نآ  تشهب  لها  هب  دنوادخ  - 2

270 ص : هیآ 213 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َفَلَتْخا اَم  َو  ِهِیف  اوُفَلَتْخا  اَمِیف  ِساَّنلا  َْنَیب  َمُکْحَِیل  ِّقَْحلِاب  َباتِْکلا  ُمُهَعَم  َلَْزنَأ  َو  َنیِرِذـْنُم  َو  َنیِرِّشَبُم  َنیِِّیبَّنلا  ُهَّللا  َثَعَبَف  ًةَدِـحاو  ًۀَّمُأ  ُساَّنلا  َناـک 
ُءاشَی ْنَم  يِدـْهَی  ُهَّللا  َو  ِِهنْذِِإب  ِّقَْحلا  َنِم  ِهِیف  اوُفَلَتْخا  اَِمل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  يَدَـهَف  ْمُهَْنَیب  ًایَْغب  ُتانِّیَْبلا  ُمُْهتَءاج  اـم  ِدـَْعب  ْنِم  ُهُوتوُأ  َنیِذَّلا  ـَّالِإ  ِهِیف 

(213  ) ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ 

270 ص : همجرت ... 

ات تخیگنارب  ار  ناربمایپ  دـنوادخ  دـمآ ) دوجوب  ییاهداضت  تافالتخا و  اهنآ  نایم  رد  سپـس   ) دـندوبن شیب  هتـسد  کی  زاـغآ ) رد   ) مدرم
هچنآ هرابرد  مدرم  نایم  رد  ات  دومن ، لزان  درکیم ، توعد  قح  يوس  هب  هک  ینامـسآ  باتک  اهنآ  اب  دننک و  راذنا  دنهد و  تراشب  ار  مدرم 

اهنآ رب  ینامـسآ  باتک  هک  یناسک  زا ) یهورگ   ) طقف دـندرکن ) فالتخا  نآ  رد  نامیا  اـب  دارفا  . ) دـننک يرواد  دنتـشاد ، فـالتخا  نآ  رد 
هب دندوب ، هدروآ  نامیا  هک  ار  ییاهنآ  دنوادخ  دندرک ، فالتخا  نآ  رد  دوب ، هدـمآ  اهنآ  يارب  هک  اهتّجح  همه  نآ  زا  سپ  دوب ، هدـش  لزان 

همجرت ( 213 . ) دـنکیم تیادـه  تسار  هارب  دـهاوخب  ار  سک  ره  دـنوادخ  درک و  تیادـه  دـندوب ، هدرک  فـالتخا  نآ  رد  هچنآ  تقیقح 
271 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج 

271 ص : ریسفت ... :

[: دنکیم نایب  هتشذگ  رد  ار  راّفک  تالاح  دنوادخ  هیآ  نیا  رد  ]
لمع درکیم  مـکح  ترطف  لـقع و  هـچنآ  هـب  و   ] دـندوب هدـش  هدـیرفآ  ترطف  کـی  رب  تـقلخ ] ودــب  رد   ] مدرم ًةَدـِـحاو  ًۀَّمُأ  ُساَّنلا  َناـک 

. دومن ثوعبم  ار  ناربمایپ  دنوادخ  هاگ  نآ  نییبنلا » هَّللا  ثعبف  ، » دش عورش  ناشتافالتخا  سپس  دندرکیم .]
رب تلالد  تسا و  هنیرق  هیف  اوفلتخا  امیف  سانلا  نیب  مکحیل  هلمج  اریز  تسا ، هدش  فذح  ةدحاو » ۀما  سانلا  ناک   » زا سپ  اوفلتخاف »  » هملک
ۀما  » يانعم دـناهتفگ : یخرب  و  نییبنلا . » هَّللا  ثعبف  اوفلتخاف  ةدـحاو  ۀـما  سانلا  ناک  : » تسا هدـمآ  هَّللا  دـبع  تئارق  رد  و  دراد . نآ  فذـح 

زا يوریپ  رد  مدرم  تخیگنارب ، ار  ناربماـیپ  دـنوادخ  هک  نآ  زا  سپ  دـندوب و  رفک  نییآ  رب  ّتلم و  کـی  مدرم  همه  هک  تسا  نیا  ةدـحاو »
. تسا رتبسانم  لّوا  يانعم  و  دندنام ] یقاب  شیوخ  رفک  رب  رگید  یهورگ  هدروآ و  نامیا  یهورگ   ] دندرک فالتخا  رگیدکی  اب  نانآ 

: تسا هدش  هتفگ  هجو  ود  تسا . عمج  نیّیبن »  » هک یلاح  رد  هدمآ  درفم  باتک »  » ارچ هک  نیا  رد  َباتِْکلا  ُمُهَعَم  َلَْزنَأ  َو 
. درک لزان  اهنآ  رب  ییاهباتک  داتسرف و  ار  ناربمایپ  ادخ  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  تسا و  سنج  مسا  باتک »  » هملک - 1

. داتسرف باتک  کی  ناربمایپ  زا  کی  ره  اب  دنوادخ ، - 2
هدنتـسرف هک   ) ادخ ات  ینعی  ددرگیم ، رب  هدـش ، لزان  وا  رب  باتک  هک  يربمایپ  ای  باتک »  » ای هَّللا »  » هب مکحی »  » رد ریمـض  ِساَّنلا  َْنَیب  َمُکْحَِیل 

. دنک يرواد  اهنآ  نیب  وا ، لوسر  ای  باتک و  دوخ  ای  تسا ) باتک 
. دندوب قفّتم  ناشنییآ  رد  همه  هک  نآ  زا  سپ  دوب ، نید  رد  قح و  رد  نانآ  فالتخا  روظنم  دندرک و  فالتخا  هچنآ  رد  ِهِیف  اوُفَلَتْخا  اَمِیف 

یهورگ رگم  قح  نید  رد  دندرکن  فالتخا  ُهُوتوُأ و  َنیِذَّلا  اَّلِإ  ِهِیف  َفَلَتْخا  اَم  َو 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 425 

http://www.ghaemiyeh.com


272 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
لزان ینامسآ  باتک  نانآ  فالتخا  لح  يارب  ام  هک  یناسک  ینعی  دنیامن ، لح  ار  ناشفالتخا  ات  دوب ، هدش  هداد  نانآ  هب  ینامسآ  باتک  هک 

. دنداد رارق  فالتخا  دیدشت  هلیسو  ار  باتک  نامه  میدوب ، هدرک 
. یبلط ایند  متس و  دسح و  يور  زا  ْمُهَْنَیب  ًایَْغب 

تیادـه قح  هب  دنتـشاد  فالتخا  دـندوب و  هدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  دـنوادخ  ینعی  ِّقَْحلا ...  َنِم  ِهِیف  اوُفَلَتْخا  اَِمل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  يَدَـهَف 
. تسا نییبت »  » يارب نم » . » درک

272 ص : هیآ 214 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

اُونَمآ َنیِذَّلا  َو  ُلوُسَّرلا  َلوُقَی  یَّتَح  اُولِْزلُز  َو  ُءاَّرَّضلا  َو  ُءاسْأَْبلا  ُمُْهتَّسَم  ْمُِکْلبَق  ْنِم  اْوَلَخ  َنیِذَّلا  ُلَثَم  ْمُِکتْأَـی  اََّمل  َو  َۀَّنَْجلا  اُولُخْدـَت  ْنَأ  ُْمْتبِـسَح  ْمَأ 
(214  ) ٌبیِرَق ِهَّللا  َرْصَن  َّنِإ  الَأ  ِهَّللا  ُرْصَن  یتَم  ُهَعَم 

272 ص : همجرت ... 

اهجنر و هک  اـهنامه  دـسرب ، امـش  هب  ناگتـشذگ  ثداوح  نوچ  مه  یثداوح  هک  نیا  نودـب  دـیوشیم ، تشهب  لـخاد  دـیدرک  ناـمگ  اـیآ 
کمک و هک  دـینادب  تساجک ؟ ادـخ  يرای  سپ  دـنتفگ : دـندوب ، وا  اب  هک  یناسک  ربمایپ و  هک  اجنآ  ات  دـندروخ ، ناکت  دـندید و  اهیتخس 

(214 . ) تسا کیدزن  ادخ  يرای 

272 ص : ریسفت ... :

هراـبرد نشور  ياـههناشن  لـیالد و  دوجو  اـب  هک  دومرف ، رکذ  ار  هتـشذگ  ياـهتما  تشذگرـس  نیـشیپ  تاـیآ  رد  دـنوادخ  هک  نآ  زا  سپ 
دوهی و ناکرـشم و  ياـهتفلاخم  لـباقم  رد  ربـص  رب  ناـنمؤم  و  ص )  ) ادـخ لوسر  بیغرت  عیجـشت و  روظنم  هب  دـندرک ، فـالتخا  ناربماـیپ 
« ما . » ْمُِکتْأَی اََّمل  َو  َۀَّنَْجلا  اُولُخْدَت  ْنَأ  ُْمْتبِسَح  ْمَأ  دیامرفیم : نانآ  هب  باطخ  تافتلا »  » قیرط هب  نانآ ، ینمشد  اهیزرودانع و  ربارب  رد  يرابدرب 

. متبسح لب أ  دوشیم : نیا  هیآ  ریدقت  و  تسا ، ندرمش  دیعب  ریرقت و  يارب  هزمه »  » و لب »  » يانعم هب  هعطقنم و 
273 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

نودب دیراد  راظتنا  امش  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  و  تسا ، تابثا  رد  دق »  » دننام یفن  رد  تسا و  نتـشاد ) ار  يزیچ  راظتنا   ) عقوت يارب  امل » »
؟ دیدرگ تشهب  لخاد  دیوش ، تّقشم  جنر و  راتفرگ  ناگتشذگ  دننام  هک  نآ 

. تسا هدوب  لثملا  برض  يراتفرگ  یتخس و  رد  ناشتشذگرس  هک  یناسک  لاح  لثم  ْمُِکْلبَق  ْنِم  اْوَلَخ  َنیِذَّلا  ُلَثَم 
هتفگ خـساپ  رد  و  تسا ؟ هنوگچ  ناـنآ  لـثم  دـنکیم : لاؤس  یـسک  ییوگ  و  دـهدیم ، حیـضوت  ار  لـثم  تسا و  هفنأتـسم  هلمج  مهتـسم » »

راظتنا رد  نانچ  مه  اهنآ  و  . ] دیـسر لام  لها و  زا  ندـش  رود  لتق و  لیبق  زا  ییاهیتخـس  اهجنر و  نانآ  هب  ُءاَّرَّضلا  َو  ُءاسْأَْبلا  ُمُْهتَّسَم  دوشیم :
[. دندوب جرف 

. نآ زا  یشان  تشحو  سرت و  هلزلز و  ناکت  هیبش  دندروخ ، یتخس  ناکت  و  دندش ، تحاران  اُولِْزلُز  َو 
و تسا ؟ تقو  هچ  ادخ  يرای  ِهَّللا  ُرْصَن  یتَم  دنتفگ : دندوب  وا  هارمه  اهیتخـس  رد  هک  یناسک  ربمایپ و  هرخالاب  هک  نیا  ات  ُلوُسَّرلا  َلوُقَی  یَّتَح 
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لیلد هیآ  نیا  دنتشاد . ار  نآ  ندیـسر  دوز  يوزرآ  ندرک و  کمک  تساوخرد  شنارای  ربمایپ و  دوب  هدیماجنا  لوط  هب  یتخـس  نامز  نوچ 
نیرخآ هب  نانآ  يراتفرگ  یتخس و  هک  دندرکیم  ییابیکشان  يربصیب و  ینامز  ناربمایپ  اریز  دراد ، يّدح  یتخس  جنر و  هک  تسا  نیا  رب 

. دیسریم دوخ  ّدح 
هب ینعی  دنتـشاد  ار  يزوریپ  کمک و  ندیـسر  دوز  يوزرآ  هک  ینانمؤم  هب  ادخ  بناج  زا  تسا  یخـساپ  هلمج  نیا  ٌبیِرَق  ِهَّللا  َرْـصَن  َّنِإ  الَأ 

. تسا کیدزن  ادخ  يرای  کمک و  انامه  دش : هتفگ  نانآ 
عفر هب  تسا و  لبقتسم  هناشن  نا »  » اریز دشاب ، هتشاد  لبقتـسم  يانعم  لعف  و  هدوب ، ریدقت  رد  نا »  » تسا نیا  رب  انب  لوقی »  » بصن َلوُقَی  یَّتَح 

. دنک تیاکح  هتشذگ  لاح  زا  یلو  دشاب  هتشاد  لاح  يانعم  هک  نیا  رب  انب  تسا ، هدش  تئارق  زین 
274 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

274 ص : هیآ 215 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ِِهب َهَّللا  َّنِإَف  ٍْریَخ  ْنِم  اُولَعْفَت  ام  َو  ِلِیبَّسلا  ِْنبا  َو  ِنیِکاسَْملا  َو  یماتَْیلا  َو  َنِیبَْرقَْألا  َو  ِْنیَدـِلاْوِللَف  ٍْریَخ  ْنِم  ُْمتْقَْفنَأ  اـم  ْلـُق  َنوُقِْفُنی  اذ  اـم  َکَنُولَئْـسَی 
(215  ) ٌمِیلَع

274 ص : همجرت ... 

نادنمتـسم و نامیتی و  ناشیوخ و  ردام و  ردـپ و  يارب  دـینک ، قافنا  دوخ  لام  زا  هچ  ره  وگب  دـننک ، قافنا  زیچ  هچ  دـننکیم ، لاؤس  وت  زا 
(215 . ) تسا هاگآ  نآ  رب  ادخ  دینک  ییوکین  ره  تساور و  هار ، رد  ناگدنامرد 

274 ص : ریسفت ... :

، تسا قافنا  فرـصم  دراوم  زا  لاؤس  قافنا و  زا  لاؤس  دـننک و  قافنا  ار  زیچ  هچ  هک  دنـسرپیم  وت  زا  دّـمحم  يا  َنوُقِْفُنی  اذ  اـم  َکَنُولَئْـسَی 
هدش نایب  نآ  فرصم  دراوم  ناگدننک ، لاؤس  خساپ  رد  هک  تسور  نیا  زا  و  دوش ، فرصم  شدوخ  دروم  رد  هک  دراد  شزرا  ياهقفن  اریز 

. تسا
. دینک قافنا  لام  زا  هچنآ  ٍْریَخ  ْنِم  ُْمتْقَْفنَأ  ام 

. تسا ناشیوخ  ردام و  ردپ و  يارب  َنِیبَْرقَْألا  َو  ِْنیَِدلاْوِللَف 

274 ص : هیآ 216 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ُْمْتنَأ ال َو  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو  ْمَُکل  ٌّرَـش  َوُه  َو  ًاْئیَـش  اوُّبُِحت  ْنَأ  یـسَع  َو  ْمَُکل  ٌْریَخ  َوُه  َو  ًاْئیَـش  اوُهَرْکَت  ْنَأ  یـسَع  َو  ْمَُکل  ٌهْرُک  َوُه  َو  ُلاـتِْقلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک 
(216  ) َنوُمَْلعَت

274 ص : همجرت ... 
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نآ رد  امش  ریخ  هک  دیشاب  هتشاد  هارکا  يزیچ  زا  اسب  هچ  و  تسا ، دنیاشوخان  امش  يارب  هک  یلاح  رد  دش ، ررقم  امـش  رب  ادخ  هار  رد  داهج 
(216 . ) دینادیمن امش  دنادیم و  ادخ  و  تسا ، نآ  رد  امش  رش  هک  دیشاب  هتشاد  تسود  ار  يزیچ  ای  و  تسا ،

274 ص : ریسفت ... :

يانعم  هب  هرک » . » تسا دنیاشوخان  امش  يارب  هک  یلاح  رد  ْمَُکل  ٌهْرُک  َوُه  َو 
275 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ياج هب  هک  تسا  يردصم  هرک »  » تفگ ناوتیم  ًاْئیَـش و  اوُهَرْکَت  ْنَأ  یـسَع  دـیامرفیم : هک  دـعب  هلمج  لیلدـب  تسا ، یلیمیب  و  تهارک » »
: دیوگیم هک  برع  هرعاش  ءاسنخ »  » هتفگ دننام  تسا ، هتفر  راک  هب  هورکم ] « ] فصو »

رابدا لابقا و  یه  امناف  ترکذ  املک  هنم  رهدلا  مأست  ال 
تـشپ وا  هب  ینامز  هدرکور و  ناسنا  هب  ینامز  ایند  انامه  نکم ، شنزرـس  هدـش  روآدای  هچنآ  نآ و ) ياهیخلت   ) رطاخ هب  ار  راـگزور  ینعی :

هب هک  دیآیم  تسد  هب  هیآ  قایس  زا  و  تسا ،] هتفر  راک  هب  فصو »  » ياج هب  دنـشابیم  ردصم  هک  رابدا »  » و لابقا »  » رعـش نیا  رد  . ] دنکیم
تفگ ناوتیم  و  تسا . تهارک  رما  نیا  دوخ  رد  ییوگ  ادخ ، هار  رد  داهج  هب  تبـسن  ص )  ) ربمایپ هباحـص  زا  یخرب  دیدش  یلیمیب  رطاخ 

. تسا دنیاشوخان  امش  يارب  ادخ  هار  رد  داهج  ینعی  تسا ، زوبخم »  » يانعم هب  هک  زبخ »  » دننام تسا  لوعفم  يانعم  هب  لعف  هرک ،» »
ار نآ  هدومرف ، رما  نادـب  دـنوادخ  نوچ  یلو  درادـن ، تسود  تسین ، وا  عبط  قفاوم  هک  رظن  نآ  زا  ار  يزیچ  ناـسنا  تسا  نکمم  یهاـگ  و 

. دهد ماجنا  دریذپب و 
هک ور  نیا  زا  ار  داهج  هک  نانچ  تسامش ، عفن  هب  نآ  ماجنارس  یلو  دیراد  هارکا  رضاح  لاح  رد  ار  يزیچ  اسب  هچ  ًاْئیَش  اوُهَرْکَت  ْنَأ  یسَع  َو 

. دیرادن تسود  دتفایم ، رطخ  هب  نآ  رد  ناتناج 
ای تمینغ و  يزوریپ و  اـی  دوب  دـهاوخ  نآ  رد  یکین  ود  زا  یکی  اریز  تسامـش ، عفن  هب  ادـخ  هار  رد  داـهج  هک  یتروص  رد  ْمَُکل  ٌْریَخ  َوُه  َو 

. تشهب ادخ و  هار  رد  تداهش 
. دشابیم هاگآ  تسا ، رتهب  ناتیارب  هچنآ  امش و  حلاصم  هب  ادخ  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو 

. دینادیمن ار  اهنآ  بقاوع  امش  یلو  َنوُمَْلعَت  ُْمْتنَأ ال  َو 

275 ص : هیآ 217 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َو ِهَّللا  َْدنِع  ُرَبْکَأ  ُْهنِم  ِِهلْهَأ  ُجارْخِإ  َو  ِمارَْحلا  ِدِجْسَْملا  َو  ِِهب  ٌْرفُک  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  ٌّدَص  َو  ٌرِیبَک  ِهِیف  ٌلاِتق  ُْلق  ِهِیف  ٍلاِتق  ِمارَْحلا  ِرْهَّشلا  ِنَع  َکَنُولَئْسَی 
َِکئلوُأَف ٌِرفاک  َوُه  َو  ْتُمَیَف  ِِهنیِد  ْنَع  ْمُْکنِم  ْدِدَتْرَی  ْنَم  َو  اوُعاطَتْسا  ِنِإ  ْمُِکنیِد  ْنَع  ْمُکوُّدُرَی  یَّتَح  ْمُکَنُوِلتاُقی  َنُولازَی  َو ال  ِْلتَْقلا  َنِم  ُرَبْکَأ  ُۀَْنتِْفلا 

(217  ) َنوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْصَأ  َِکئلوُأ  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا  ِیف  ْمُُهلامْعَأ  ْتَِطبَح 
276 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

276 ص : همجرت ... 

شیارگ ادـخ و  هار  زا  يریگولج  یلو  تسا ، یگرزب  هانگ )  ) نآ رد  گنج  وگب : دـننکیم ، لاؤس  مارح  هام  رد  ندرک  گنج  هرابرد  وت  زا 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 428 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ زا  رتمهم  نآ  دزن  رد  نآ ، ناـنکاس  جارخا  و  مارحلا ، دجـسم  مارتـحا  کـته  دـنوادخ و  هب  تبـسن  ندـیزرو  رفک  و  قح ، نییآ  هب  مدرم 
یلو دننادرگرب ، دوخ  نییآ  زا  ار  امـش  دنناوتب ، رگا  ات  دـنگنجیم ، امـش  اب  هتـسویپ  ناکرـشم  تسا ، رتالاب  لتق  زا  یتح  هنتف  داجیا  و  تسا ،

دنخزود لها  نانآ  و  دوریم ، داب  رب  ترخآ  ایند و  رد  وا  هتشذگ )  ) کین لامعا  مامت  دریمب ، رفک  لاح  رد  ددرگرب و  شنییآ  زا  هک  یـسک 
(217 . ) دوب دنهاوخ  نآ  رد  هشیمه  و 

276 ص : ریسفت ... :

276 ص : لوزن ... :] نأش  ]

زا شیپ  هام  ود  یناثلا  يداـمج  هاـم  رد  ربماـیپ  هک  دوب  نیا  نآ  ناـیرج  و  تسا . هدـش  لزاـن  شحج » نب  هَّللا  دـبع   » هّیرـس دروم  رد  هیآ  نیا 
ات تشاد  مازعا  دوب ] فئاط  هکم و  نایم  هک  هلخن »  » مانب یلحم  هب   ] شحج نب  هَّللا  دـبع  یهدـنامرف  هب  ار  ناناملـسم  زا  یهاپـس  ردـب  گنج 
اب يریگرد  رد  مالسا  هاپس  تشاد و  دوجو  یمرـضخ  هَّللا  دبع  نب  ورمع  اهناوراک  زا  یکی  رد  دنـشاب ، هتـشاد  رظن  ریز  ار  شیرق  ياهناوراک 
رد گنج  هک   ] داتفا قاّفتا  بجر  هام  لّوا  زور  رد  دروخرب  نیا  دندرب ، ربمایپ  دزن  نآ  یتراجت  ياهالاک  اب  ار  هلفاق  دنتشک و  ار  وا  نایناوراک 

نعط هب  نابز  شیرق  راّـفک  هاـگ  نآ  تسا . یناـثلا  يداـمج  هاـم  رخآ  زور  دـندرکیم  ناـمگ  ناناملـسم  هک  یلاـح  رد  دوب ] مارح  هاـم  نیا 
. دش لزان  قوف  هیآ  ماگنه  نیا  رد  هدرمش ، لالح  مارح ، ياههام  رد  ار  تراسا  يزیرنوخ و  گنج و  ص )  ) دّمحم هک  دندوشگ 

277 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دننکیم لاؤس  مارح  هام  رد  گنج  هب  عجار  وت  زا  ناملسم  ای  راّفک  ربمایپ  يا  ِمارَْحلا  ِرْهَّشلا  ِنَع  َکَنُولَئْسَی 

. تسا مارحلا » رهشلا   » زا لامتشا  لدب  هیف » لاتق  »
- لاتق ادـتبم - تسا و  ربخ  ادـتبم و  هلمج  نیا  ، ] تسا یگرزب  هانگ  مارح  هام  رد  گـنج  ص )  ) دّـمحم يا  وگب  ینعی  ٌرِیبَک ...  ِهِیف  ٌلاـِتق  ْلـُق 

مارح هام  رد  طقف  ندـیگنج  هک  تسا  نیا  شیانعم  و  . ] تسا زیاج  نآ  هب  يادـتبا  دراد  هیف ،)  ) فرظ هب  صاـصتخا  نوچ  و  دـشابیم ] هرکن 
[. دوشیم هدرمش  یگرزب  هانگ 

: تسا نیا  هیآ  ینعم  و  تسا ، نآ  ربخ  ربکا »  » ادتبم و هلمج  نیا  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  ٌّدَص  َو 
لوسر هدرکیم و  يریگولج  مارحلا  دجـسم  هب  ناناملـسم )  ) دورو زا  و  دـندیزرویم ، رفک  وا  هب  هدـش و  ادـخ  هار  عنام  هک  شیرق  ناگرزب 

زا تسا  رتگرزب  ادـخ  دزن  نانآ  دنـسپان  لمع  نیا  هانگ  دـننکیم ، نوریب  اجنآ  زا  دـندوب ، مارحلا  دجـسم  لها  هک  ار  نانمؤم  و  ص )  ) ادـخ
. دناهداد ماجنا  هابتشا  هب  دوخ و  نامگ  قبط  رب  هیرس  دارفا  هچنآ 

: دراد دوجو  رظن  ود  تسیچ ؟ هنتف »  » زا روظنم  هک  نیا  رد  ُۀَْنتِْفلا  َو 
. تسا مارحلا  دجسم  هّکم و  زا  ناناملسم  ندرک  جراخ  روظنم  - 1

. تسا یلاعت  يادخ  هب  ندیزرو  كرش  زا  روظنم  - 2
. تسا هَّللا » لیبس   » رب فطع  مارحلا » دجسملا  «و 

رد امـش  اب  هراومه  نانآ  دیامرفیم : هداد و  ربخ  ناناملـسم  اب  رافک  ینمـشد  دانع و  موادت  زا  دنوادخ  هلمج  نیا  رد  ْمُکَنُوِلتاُقی  َنُولازَی  َو ال 
. دوب دنهاوخ  دربن 

امش دنهاوخیم  هک  تسا  نیا  دنگنجیم  امـش  اب  شیرق  راّفک  هک  نیا  ّتلع  ینعی  تسا ، لیلعت  نایب  يارب  یتح »  » ْمُِکنیِد ْنَع  ْمُکوُّدُرَی  یَّتَح 
. دنشاب هتشاد  ار  نیا  ناوت  تردق و  اهنآ  تسا  دیعب  ینعی  دنناوتب ، رگا  اوعاطتسا » نا  ، » دننادرگرب مالسا  نید  زا  ار 
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278 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دریمب لاح  نیا  رد  دوش و  كرشم  و  ددرگرب ، دوخ  نید  زا  امش  زا  هک  یسک  ِِهنیِد و  ْنَع  ْمُْکنِم  ْدِدَتْرَی  ْنَم  َو 

لیلد هب  ترخآ  رد  نآ و  تاکرب  مالـسا و  نداد  تسد  زا  رطاخ  هب  ایند  رد  ناشلامعا  نانیا  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدـلا  ِیف  ْمُُهلاـمْعَأ  ْتَِطبَح  َکـِئلوُأَف 
. تسا هدش  دوبان  لطاب و  شاداپ ، باوث  زا  ندش  هرهبیب 

278 ص : هیآ 218 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(218  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  َتَمْحَر  َنوُجْرَی  َِکئلوُأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُدَهاج  َو  اوُرَجاه  َنیِذَّلا  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 

278 ص : همجرت ... 

ادخ دـنراد و  دـیما  ادـخ  تمحر  هب  اهنآ  دـناهدرک ، داهج  ادـخ  هار  رد  و  دـناهدومن ، ترجاهم  هک  یناسک  و  دـناهدروآ ، نامیا  هک  یناسک 
(218 . ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و 

278 ص : ریسفت ... :

278 ص : لوزن ... :] نأش  ]

نانآ زا  یهورگ  تسا ، هدش  لزان  دندناسر  لتق  هب  بجر  هام  رد  ار  یمرضخ  هَّللا  دبع  هک  شنارای  شحج و  نب  هَّللا  دبع  دروم  رد  هیآ  نیا 
دنوادخ ور  نیا  زا  تسا ] هدوب  مارح  هام  رد  اریز   ] تشاد دنهاوخن  مه  شاداپ  دنـشاب ، هدشن  هانگ  بکترم  ضرف  رب  هک  دوب  نیا  ناشروصت 

. داد شاداپ  هدعو  نانآ  هب  درک و  لزان  ار  هیآ  نیا 
رجا ایند و  رد  میانغ  زا  اهنآ  يرادروخرب  يزوریپ و  ادخ  تمحر  زا  روظنم  دـنراودیما و  ادـخ  تمحر  هب  اهنآ  ِهَّللا  َتَمْحَر  َنوُجْرَی  َِکئلوُأ 

. تسا ترخآ  رد  شاداپ  و 
تسا هداد  رارق  ناراودیما  زا  ار  نانآ  دنوادخ  دیآیم  تسد  هب  هیآ  زا  هک  نانچ  دنتـسه و  تّما  دارفا  نیرتهب  نانآ  هک : هدش  لقن  هداتق  زا  و 

. دزیرگیم نآ  زا  تسا  كانمیب  هک  سک  نآ  تسوا و  تمحر  ناهاوخ  دراد  دیما  ادخ  هب  هک  سک  هتبلا  و 
279 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

279 ص : ات 220 ... ] تایآ 219  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َِکلذَـک َْوفَْعلا  ُِلق  َنوُقِْفُنی  اذ  ام  َکَنُولَئْـسَی  َو  امِهِعْفَن  ْنِم  ُرَبْکَأ  امُهُْمثِإ  َو  ِساَّنِلل  ُِعفانَم  َو  ٌرِیبَک  ٌْمثِإ  امِهِیف  ُْلق  ِرِْـسیَْملا  َو  ِرْمَْخلا  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی 
ْمُُکناوْخِإَف ْمُهوُِطلاُخت  ْنِإ  َو  ٌْریَخ  ْمَُهل  ٌحالْصِإ  ُْلق  یماتَْیلا  ِنَع  َکَنُولَئْسَی  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا  ِیف  ( 219  ) َنوُرَّکَفَتَت ْمُکَّلََعل  ِتایْآلا  ُمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَُبی 

(220  ) ٌمیِکَح ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنِإ  ْمُکَتَنْعََأل  ُهَّللا  َءاش  َْول  َو  ِِحلْصُْملا  َنِم  َدِسْفُْملا  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو 
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279 ص : همجرت ... 

هانگ یلو )  ) دنراد رب  رد  مدرم  يارب  يدام ) رظن  زا   ) یعفانم تسا و  یگرزب  هانگ  اهنآ  رد  وگب : دننکیم ، لاؤس  وت  زا  رامق  بارش و  هرابرد 
ار تایآ  دـنوادخ  نینچ  نیا  دوخ ، يدـنمزاین  داز  ام  زا  وگب : دـننک ؟ قافنا  زیچ  هچ  دـننکیم  لاؤس  وت  زا  و  تسا ، رتشیب  اهنآ  عفن  زا  اـهنآ 

(219 . ) دینک هشیدنا  دیاش  دزاسیم  نشور  امش  يارب 
اب ار  دوخ  یگدنز  رگا  تسا و  رتهب  نانآ  راک  حالصا  وگب : دننکیم  لاؤس  نامیتی  هرابرد  وت  زا  و  ترخآ ، ایند و  هرابرد  دینک ) هشیدنا  ات  )

امش رب  تساوخیم  ادخ  رگا  دسانشیم . زاب  حلصم  زا  ار  دسفم  دنوادخ  دنتـسه ، امـش  ناردارب  اهنآ  درادن ) یعنام   ) دیزیمایب نانآ  یگدنز 
(220 . ) تفرگیم تخس 

279 ص : ریسفت ... :

نآ هک  تسا  یناسک  تئارق  رب  انب  ریبک »  » هملک يارب  ینعم  نیا  تسا . یگرزب  هانگ  رامق  بارـش و  رد  ربمایپ  يا  وگب  ٌرِیبَک ...  ٌْمثِإ  امِهِیف  ُْلق 
- يدوبان تکاله و  بجوم  هک  دـناهدرب  راک  هب  یهانگ  دروم  رد  ار  ریبک »  » ظـفل نیا  ءارق  اریز  دـناهدرک ، تئارق  ریبک ) « ) ءاـب  » فرح اـب  ار 
هک یگرزب  ناهانگ   » ُْهنَع َنْوَْهُنت  ام  َِرئابَک  ( 37 يروش / « ) گرزب ناهانگ  « » ِْمثِْإلا َِرئابَک  : » هیآ ود  تسا  لیبق  نیا  زا  دوشیم و  ناسنا  لامعا -
راک هب  ار  ةریغـص »  » و ریغـص »  » ظفل دنوشیمن ، ناسنا  يدوبان  ثعاب  هک  یناهانگ  دروم  رد  هک  نانچ  (، 30 ءاسن / « ) دـیدش یهن  نآ  زا  امش 

کچوک ) « ) لیلق  » دناهتفگن و  دناهدرب ،
280 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا ریثک »  » لباقم رد  لیلق »  » اریز
ناطیش  » َءاضْغَْبلا َو  َةَوادَْعلا  ُمُکَْنَیب  َِعقُوی  ْنَأ  ُناْطیَّشلا  ُدیُِری  امَّنِإ  تسا : هفیرـش  هیآ  نیا  رطاخ  هب  دناهدرک  تئارق  اث »  » امب ریثک »  » هک یناسک  و 

لقن ع )  ) همئا زا  هک  تسا  یتـیاور  هب  هجوت  اـب  زین  و  ( 94 هدئام / « ) دزیگنارب هنیک  توادع و  امش  نایم  رامق  بارـش و  هلیـسو  هب  دراد  دصق 
« 1 . » تسا هدومرف  نعل  ار  سک  بارش 10  اب  هطبار  رد  ص » ادخ - لوسر  : » دناهدومرف هک  هدش 

دـب و زا  ار  بوخ  ناسنا  دراذـگیمن  دـنکفایم و  هدرپ  لقع  يور  یتسم  داجیا  رطاخ  هب  هک  تسا  یعیاـم  ره  عرـش ] حالطـصا  رد  « ] رمخ »
هب نآ ، هلیـسو  هب  لـقع  لاوز  رد  هغلاـبم  يارب  تـسا و  ندیـشوپ  ياـنعم  هـب  و  ارمخ » هرمخ   » هـشیر زا  رمخ » ، » دـهد زیمت  اـبیز  زا  ار  تـشز 

. تسا هدمآ  ردصم  تروص 
هب و  « ] رـسی  » زا قتـشم  ای  هملک ، نیا  تسا ، دعو »  » و عجر »  » هشیر زا  هک  دعوم »  » و عجرم »  » دننام تسا - رـسی »  » هشیر زا  ردـصم و  رـسیم » »
ای تسا و  هدش  هتفگ  رـسیم »  » رامق هب  دروآیم  تسد  هب  ار  یلام  تمحز  نودـب  یناسآ و  هب  زاب  رامق  نوچ  و  تسا ] ناسآ  لهـس و  يانعم 

هدش هدیمان  رسیم »  » دوشیم نآ  نتفر  تسد  زا  تورث و  لام و  بلس  بجوم  رامق  نوچ  تسا و  ییاراد  تورث و  ینعم  هب  راسی »  » زا قتـشم 
«2 . » دینک يراددوخ  تسا  مجع  ياهرامق  زا  هک  جنرطش - درن و  دیلپ - يزاب  ود  نآ  زا  دومرف : هک  هدش  لقن  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  و  تسا .

برش ررض  هانگ و  رفیک  امِهِعْفَن  ْنِم  ُرَبْکَأ  امُهُْمثِإ  َو  « . 3 « » تسا رامق  لیبق  زا  جنرطش  درن و  انامه  : » هدومرف هک  هدش  تیاور  ع )  ) یلع زا  و 
زا تسا  رتشیب  رامق  رمخ و 

__________________________________________________

-1
. ةرشع رمخلا  یف  ص )  ) هَّللا لوسر  نعل 

-2
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. مجعلا رسیم  نم  امهناف  نیتمؤشملا  نیتبعکلا  نیتاه  مکایا و 
-3

. رسیملا نم  جنرطشلا  درنلا و  نا  ع :)  ) یلع نع 
281 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

زا ندـش  رادروخرب  ناناوج و  اـب  ترـشاعم  تقاـفر و  هب  یباـیتسد  زین  و  ود ، نآ  هلیـسو  هب  ندـمآ  دـجو  هب  ییوج و  تّذـل  هک  نآ  تعفنم 
. دشاب نانآ  ياهششخب 

. دوب حومج  نب  ورمع  هدننک  لاؤس  دننک  قافنا  دیاب  زیچ  هچ  هک  دنسرپیم  وت  زا  ربمایپ  يا  َنوُقِْفُنی  اذ  ام  َکَنُولَئْسَی  َو 
. ار لام  يدایز  وگب  َْوفَْعلا  ُِلق 

ارم شـشخب  : » تسا هتفگ  برع  رعاش  « 1 . » دزادـنین یتسدـگنت  تقـشم و  هب  ار  ناسنا  هک  یقافنا  زا  تسا  تراـبع  و  دـهج »  » ضیقن وفع » »
« . 2 ،[ » وگن نخس  نم  اب  موشیم  نیگمشخ  تّدش  هب  یتقو  رد  و  ، ] هد ياج  دوخ  بلق  رد  هشیمه  يارب  ارم  ّتبحم  نک و  تفایرد 

. تسا هدش  تئارق  هجو  ود  ره  هب  وفع »  » و وفع » »
تـسا رتهتـسیاش  ناـتیارب  هچنآ  هدرک و  ّربدـت  ترخآ  اـیند و  روما  رد  هک  دـشاب  ینعی  تسا ، نورکفتت »  » هب قـّلعتم  اـی  ِةَرِخآـْلا  َو  اْینُّدـلا  ِیف 
ترخآ ایند و  هرابرد  دـیاش  هک  تسا  نیا  شیانعم  ای  و  دـهج ،»  » زا تسا  رتهب  قافنا  باب  رد  وفع » ، » دـش نایب  هک  ناـنچ  دـینک و  باـختنا 

. دینیزگرب دشاب  رتتعفنمرپ  رترادیاپ و  ار  هچنآ  ات  هدرک  ّربدت 
امـش هک  دـشاب  دـنکیم ، نایب  امـش  يارب  ترخآ  ایند و  روما  رد  ار  ییاههناشن  دـنوادخ  هک  انعم  نیا  هب  تسا  نیبی »  » هب ّقلعتم  هک  نیا  اـی  و 

. دینک هشیدنا 
لزان ار  ( 10 ءاسن / « ) دـنروخیم متـس  يور  زا  ار  نامیتی  ياهلام  هک  یناسک   » ًاْملُظ یماتَْیلا  َلاْومَأ  َنُولُکْأَـی  َنیِذَّلا  َّنِإ  هیآ : دـنوادخ  نوچ  و 

ماتیا هک  یناسک   ] درک
__________________________________________________

: هلمج زا  دراد ، یفلتخم  یناعم  تغل  رد  وفع » - » 1
تمـسق نیرتهب   » و يزیچ » یفاضا  رادقم   » و يزیچ » ره  هنایم  طسو و   » و يزیچ » نتفرگ  دصق   » و رثا » ندرب  نیب  زا   » و شزرمآ » شـشخب و  »

تیاعر ار  طسو  دـح  قافنا  رد  ینعی  تسا . ریخا  ینعم  هس  زا  یکی  روظنم  هکلب  تسین  هیآ  موهفم  اب  بساـنتم  لّوا  ینعم  هس  ارهاـظ  لاـم و 
زا وگب  ربمایپ  يا  هک  تسا  نیا  هیآ  نومـضم  دشاب  ریخا  ینعم  رگا  دییامن و  قافنا  دوخ  ياهیدنمزاین  یفاضا  رادـقم  زا  هک  نیا  ای  و  دـینک ،

م. دییامن -. قافنا  ادخ  هار  رد  لاس  تمسق  نیرتهب 
-2

بضغا نیح  یتروس  یف  یقطنت  یتدوم و ال  یمیدتست  ینم  وفعلا  ذخ 
282 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

دروخرب زرط  نیا  دـندرک . يریگهرانک  ناشیاهراک  هب  نداد  ّتیمها  نانآ و  اـب  یتسیزمه  زا  هدرک و  يرود  اـهنآ  زا  دنتـسیزیم ،] ناـشدزن 
ناتـسرپرس هب  و  لزان ] هیآ  هاگ  نآ  دـندرک ، يدنـسرخان  راهظا  عضو  نیا  زا  دندیـسر و  ربمایپ  تمدـخ  اذـل   ] درک تقـشم  راچد  ار  نامیتی 

: دش هتفگ  نامیتی 
رتهب دوش ، بوسحم  ناشلاوما  حالـصا  دشاب و  اهنآ  دوس  هب  هک  یمادـقا  ره  هب  نتخادرپ  نامیتی و  راک  هب  نداد  ناماس  ٌْریَخ ...  ْمَُهل  ٌحالْـصِإ 

. نامیتی یتسرپرس  تیلوئسم  راب  ریز  زا  ندرک  یلاخ  هناش  اهنآ و  زا  ندرک  يریگهرانک  زا  تسا 
. دینک طولخم  دوخ  یگدنز  اب  ار  نانآ  یگدنز  دییامن و  ترشاعم  اهنآ  اب  رگا  ْمُهوُِطلاُخت و  ْنِإ  َو 
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. دنشاب هتشاد  ترشاعم  وا  اب  هک  تسا  نیا  ردارب  قح  و  دنیامش ، ینید  ناردارب  نانآ  ْمُُکناوْخِإَف 
نامیتی اب  تکراشم - و  ترشاعم - زا  ناشروظنم  هک  یناسک  هب  و  تسین ] هدیـشوپ  دنوادخ  رب  امـش  تاّین   ] ِِحلْـصُْملا َنِم  َدِسْفُْملا  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو 

. دهدیم ازج  نانآ  هب  دنشاب  هتشاد  هک  یتّین  ره  قبط  رب  تساناد و  دشاب ، داسفا  ای  حالصا 
رد ار  امـش  دریگب و  تخـس  امـش  رب  اهنآ  اب  ترـشاعم  نامیتی و  روما  رد  ار  راک  تسناوتیم  تساوخیم  ادـخ  رگا  ْمُکَتَنْعَأـَل  ُهَّللا  َءاـش  َْول  َو 

. دهد رارق  هقیضم 
ماجنا دنک  باجیا  يو  تمکح  ار  هچنآ  ینعی  ٌمیِکَح » . » دهدیم ماجنا  دهاوخب  ار  هچنآ  دوخ  تردق  اب  تسا و  رداق  دـنوادخ  ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنِإ 

. دهدیم

282 ص : هیآ 221 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ٌْریَخ ٌنِمُْؤم  ٌْدبََعل  َو  اُونِمُْؤی  یَّتَح  َنیِکِرْـشُْملا  اوُحِْکُنت  َو ال  ْمُْکتَبَجْعَأ  َْول  َو  ٍۀَکِرْـشُم  ْنِم  ٌْریَخ  ٌۀَنِمُْؤم  ٌۀَمََأل  َو  َّنِمُْؤی  یَّتَح  ِتاکِرْـشُْملا  اوُحِْکنَت  َو ال 
(221  ) َنوُرَّکَذَتَی ْمُهَّلََعل  ِساَّنِلل  ِِهتایآ  ُنِّیَُبی  َو  ِِهنْذِِإب  ِةَرِفْغَْملا  َو  ِۀَّنَْجلا  َیلِإ  اوُعْدَی  ُهَّللا  َو  ِراَّنلا  َیلِإ  َنوُعْدَی  َِکئلوُأ  ْمُکَبَجْعَأ  َْول  َو  ٍكِرْشُم  ْنِم 

283 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

283 ص : همجرت ... 

، دیـشاب هتـشادن  نازینک  اب  جاودزا  هب  زج  یـسرتسد  هچ  رگا  ، ) دـنروایب نامیا  هک  نآ  رگم  دـینکن  جاودزا  تسرپ  تب  كرـشم و  نانز  اـب  و 
دوخ نانز  و  دروآرد ، یتفگش  هب  ار  امش  وا ) ّتیعقوم  ای  تورث  ای  ییابیز ،  ) هچ رگا  تسا ، رتهب  كرـشم  دازآ  نز  زا  نامیا  اب  نازینک  اریز )

رد نامیا  اب  نامالغ  يرـسمه  هب  ار  اهنآ  دـیوش  راچان  هچ  رگا   ) دـیرواین رد  دـناهدرواین ، نامیا  هک  یمادام  تسرپتب ، نادرم  جاودزا  هب  ار 
اهنآ دروآ . رد  یتفگـش  هب  ار  امـش  وا - لام  ای  ییابیز و  دـنچ - ره  تسا ، رتهب  تسرپتب  درم  کی  زا  نامیا  اـب  مـالغ  کـی  اریز ) دـیروآ ،

نـشور مدرم  يارب  ار  شیوـخ  تاـیآ  دـیامنیم و  دوـخ  ناـمرف  هب  شزرمآ  تشهب و  هب  توـعد  ادـخ  دـننکیم و  شتآ  يوـس  هب  توـعد 
(221 . ) دیوش رکذتم  دیاش  دزاسیم ،

283 ص : ریسفت ... :

. دینکن جاودزا  دناهدرکن ، قیدصت  ار  شلوسر  ادخ و  هدرواین و  نامیا  یتقو  ات  دنرفاک  هک  ینانز  اب  َّنِمُْؤی  یَّتَح  ِتاکِرْشُْملا  اوُحِْکنَت  َو ال 
باجعا و هب  ار  امـش  لام  اـی  ییاـبیز و  رظن  زا  هچ  رگا  دازآ - هکرـشم  ناـنز  زا  نمؤم  زینک  ْمُْکتَبَجْعَأ  َْول  َو  ٍۀَکِرْـشُم  ْنِم  ٌْریَخ  ٌۀَـنِمُْؤم  ٌۀَـمََأل  َو 

. تسا رتهب  دیشاب - وا  هتفیرف  امش  دراداو و  یتفگش 
. دنروایب نامیا  رگم  دینک ، جاودزا  كرشم  نادرم  اب  دیابن  ناملسم  نانز  امش  اُونِمُْؤی  یَّتَح  َنیِکِرْشُْملا  اوُحِْکُنت  َو ال 

امـش يارب  وا  ّتیعقوم  ای  تورث و  ییاـبیز و  دـنچ  ره  دازآ ، كرـشم  زا  تسا  رتهب  ناملـسم  نمؤم و  دـبع  ٍكِرْـشُم  ْنِم  ٌْریَخ  ٌنِمُْؤم  ٌدـْبََعل  َو 
. دشاب زیگناباجعا 

ور نیا  زا  دـنناوخیم ، ارف  تسا  هانگ  رفک و  نامه  هک  شتآ  يوس  هب  ار  امـش  كرـشم - نادرم  نانز و  ناـنیا - ِراَّنلا  َیلِإ  َنوُعْدَـی  َکـِئلوُأ 
. دنوشن هتفرگ  يرسمه  یتسود و  هب  هک  تسا  هتسیاش 
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284 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
دناوخیم ارف  ییاهراک  ماجنا  هب  ار  امش  ینعی  دنکیم ، توعد  شزرمآ  تشهب و  هب  ار  امش  دنوادخ  یلو  ِةَرِفْغَْملا  َو  ِۀَّنَْجلا  َیلِإ  اوُعْدَی  ُهَّللا  َو 

یهلا قیفوت  نامرف و  اب  ینعی  هنذإب » ، » وا شتسرپ  نامیا و  زا  تسا  ترابع  نآ  دوشیم و  تشهب  رد  ندش  دراو  امـش و  شزرمآ  بجوم  هک 
. دناسریم تشهب  هب  ار  ناسنا  هک  یلمع  ماجنا  يارب 

راکـشآ نشور و  هدومن  حاـبم  اـی  مارح و  ار  هچنآ  یهاون و  رماوا و  ینعی  دـنکیم ، ناـیب  مدرم  يارب  ار  دوخ  تاـیآ  ِساَّنِلل و  ِِهتاـیآ  ُنِّیَُبی  َو 
. دنکیم

. دنریگ دنپ  دنوش و  رکذتم  مدرم  ات  دشاب  َنوُرَّکَذَتَی  ْمُهَّلََعل 

284 ص : هیآ 222 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ُهَّللا ُمُکَرَمَأ  ُْثیَح  ْنِم  َّنُهُوتْأَف  َنْرَّهَطَت  اذِإَف  َنْرُهْطَی  یَّتَح  َّنُهُوبَْرقَت  َو ال  ِضیِحَْملا  ِیف  َءاسِّنلا  اُولِزَتْعاَف  ًيذَأ  َوُه  ُْلق  ِضیِحَْملا  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی  َو 
(222  ) َنیِرِّهَطَتُْملا ُّبُِحی  َو  َنِیباَّوَّتلا  ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ 

284 ص : همجرت ... 

اهنآ هب  دینک و  يریگهرانک  نانز  زا  لاح  نآ  رد  سپ  نانز ، يارب  تسا  یجنر  نآ  وگب : دننکیم ، لاؤس  نانز  ندـش  تداع  هرابرد  وت  زا  و 
هبوت دنوادخ  دینک ، شزیمآ  اهنآ  اب  هداد  نامرف  امـش  هب  ادـخ  هک  یقیرط  زا  دـندش ، كاپ  هک  یماگنه  و  دـنوش ، كاپ  ات  دـیوشن ، کیدزن 

(222 . ) دراد تسود  زین  ار  ناکاپ  و  دراد ، تسود  ار  ناگدننک 

284 ص : ریسفت ... :

ًيذَأ َوُه  ُْلق  تسا ] ضیح »  » يانعم هب  اج  نیا  رد  و  «، ] اتیبم تاب  ائیجم و  ءاج  ، » دـننام تسا  ضیحت » تضاح   » زا یمیم ]  ] ردـصم ضیحم » »
. تسا هدنهد  رازآ  زیگنا و  ترفن  نآ ، هب  هدنوش  التبم  يارب  تسا و  یکاپان  زیچ  ضیح »  » وگب ینعی 

. دینک يراددوخ  تداع  مایا  رد  نانز  اب  شزیمآ  زا  َءاسِّنلا ...  اُولِزَتْعاَف 
نوخ  ات  ینعی  دنوش  كاپ  ات  دینکن  یکیدزن  نانآ  اب  َنْرُهْطَی و  یَّتَح  َّنُهُوبَْرقَت  َو ال 

285 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
نانز اب  هک  تسا  نیا  شیانعم  و  نرهطتی »  » لصا رد  دـناهدناوخ  دـیدشت ] هب  « ] نرهطی یتح   » هک یناسک  تئارق  رب  اـنب  و  دوش . عطق  ناـنآ  زا 

. دننک لسغ  هک  نیا  ات  دینکن  یکیدزن 
. دندرک زیمت  دنتسش و  نوخ  ندش  عطق  زا  سپ  ار  دوخ  ای  دنتفرگ و  وضو  ای  دندرک  لسغ  هک  یماگنه  َنْرَّهَطَت  اذِإَف 

یتقو دـننام  لاح  نآ  ریغ  رد  دـیوش و  کیدزن  نانآ  هب  تسا  زیاج  هک  یلاح  رد  لـالح و  قیرط  زا  سپ ، ُهَّللا ...  ُمُکَرَمَأ  ُْثیَح  ْنِم  َّنُهُوتْأَـف 
. دینکن شزیمآ  نانآ  اب  دنشابیم ، فکتعم  ای  مرحم و  ای  دناهزور  هک 

« . ثیح یف  : » دومرفیم دوب ، ولج )  ) لبق زا  شزیمآ  هَّللا » مکرما  ثیح  نم   » زا روظنم  رگا  و 
دننکیم كاـپ  بآ  اـب  ار  دوخ  هک  ار  یناـسک  ناـگزیکاپ و  هاـنگ و  زا  ناگدـننک  هبوت  دـنوادخ  َنیِرِّهَطَتُْملا  ُّبُِحی  َو  َنِیباَّوَّتلا  ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ 
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. دراد تسود 

285 ص : هیآ 223 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(223  ) َنِینِمْؤُْملا ِرَِّشب  َو  ُهُوقالُم  ْمُکَّنَأ  اوُمَلْعا  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  ْمُکِسُْفنَِأل  اُومِّدَق  َو  ُْمْتئِش  یَّنَأ  ْمُکَثْرَح  اُوتْأَف  ْمَُکل  ٌثْرَح  ْمُکُؤاِسن 

285 ص : همجرت ... 

ياهرهب یعیبط  تصرف  نیا  زا  دینک  یعس  یلو   ) دییامن شزیمآ  اهنآ  اب  دیناوتیم  دیهاوخب  هک  نامز  ره  امـش  دنتـسه . امـش  رازتشک  ناتنانز 
هب و  درک ، دیهاوخ  تاقالم  ار  وا  دینادب  دیزیهرپب و  ادخ  زا  دـیتسرفب و  شیپ  زا  دوخ  يارب  یکین ) رثا  حـلاص  نادـنزرف  شرورپ  اب  دـیربب و 

(223 . ) هد تمحر  تراشب  نانمؤم 

285 ص : ریسفت ... :

. دیروآیم تسد  هب  نانآ  زا  ار  تّذل  دنزرف و  دنیامش و  رازتشک  امش  نانز  ْمَُکل  ٌثْرَح  ْمُکُؤاِسن 
زا دیوشیم ، دوخ  هعرزم  دراو  هک  روط  نامه  دـیتساوخ . هک  ّتیفیک  ره  هب  ای  اج و  ره  زا  دـییامن  شزیمآ  نانآ  اب  ُْمْتئِـش  یَّنَأ  ْمُکَثْرَح  اُوتْأَف 

286 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  دیهاوخیم . هک  وس  ره 
. دیتسرفب دوش ، هداتسرف  شیپاشیپ  دیاب  هک  ار  ياهتسیاش  لامعا  شیوخ  يارب  ْمُکِسُْفنَِأل  اُومِّدَق  َو 

: هدش نایب  یهوجو  مکسفنال  اومدق  هلمج  هرابرد 
. تسا شزیمآ  ماگنه  نتفگ  هَّللا  مسب  روظنم  - 1

« 1 [. » تسا یگرزب  نداتسرف  شیپ  حلاص  دنزرف  نتشاد  اریز  ، ] تسا دنزرف  بلط  روظنم  - 2
. دینکن یخاتسگ  دیاهدش  یهن  هچنآ  هب  تبسن  َهَّللا و  اوُقَّتا  َو 

. دیوشن اوسر  نادب  هک  دیریگرب  ياهشوت  نیا  رب  انب  دید ، دیهاوخ  ار  دوخ  لمع  رفیک  ای  شاداپ و  دینادب  ُهُوقالُم  ْمُکَّنَأ  اوُمَلْعا  َو 

286 ص : هیآ 224 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(224  ) ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ُهَّللا  َو  ِساَّنلا  َْنَیب  اوُِحلُْصت  َو  اوُقَّتَت  َو  اوُّرَبَت  ْنَأ  ْمُِکناْمیَِأل  ًۀَضْرُع  َهَّللا  اُولَعَْجت  َو ال 

286 ص : همجرت ... 

، دـینک حالـصا  مدرم  ناـیم  رد  و  دـیزاس ، هشیپ  يوـقت  دـینک و  یکین  هک  نیا  يارب  و  دـیهدن ، رارق  دوـخ  ياهدـنگوس  ضرعم  رد  ار  ادـخ 
(224 . ) تساناد اونش و  دنوادخ  و  دییامنن ، دای  دنگوس 

286 ص : ریسفت ... :
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ینعی ءاـنالا » یلع  دوعلا  ضرع   » لـیبق زا  يزیچ ، عناـم  يارب  تسا  مسا  و  هضبق - »  » و هفرغ »  » دـننام تسا ، لوعفم  ياـنعمب  هلعف  ۀـضرع - » »
: دوشیم هتفگ  دسرب و  يرگید  هب  ود  نآ  زا  یکی  دراذگیمن  هک  انعم  نیا  هب  تشاذگ » فرظ  يور  ار  بوچ  »

__________________________________________________

: دومرف هک  تسا ، هدش  لقن  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  زین  ثیدح  رد  و  - 1
هل وعدی  حلاص  دلو  هب و  عفتنی  ملع  هیراج و  هقدص  ثالث : نع  الا  هلمع  عطقنا  ناسنالا  تام  اذا 

هب رگم  دـنک ، هیهت  شیوخ  يارب  يزادـناسپ  دـناوتیمن  رگید  و  دوشیم ، ماـمت  زین  يو  لـمع  هماـنرب  دریمیم ، ناـسنا  هک  یماـگنه  ینعی 
شرورپ و  یملع » راثآ  «، » هیراج هقدص  : » دوب دهاوخ  شخب  هجیتن  وا  يارب  مه  گرم  زا  سپ  دـشاب  هتـشاد  ار  اهنآ  رگا  هک  زیچ  هس  هلیـسو 

م. حلاص -. نادنزرف 
287 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا ریخ  رما  عنام  ینالف  ینعی  ریخلا  نود  هضرع  نالف 
: دیوگیم برع  رعاش  هک  نانچ  دیآیم ، زین  نتفرگ  رارق  يزیچ  ضرعم  رد  يانعم  هب  هضرع » »

مئاولل ۀضرع  ینولعجت  مئامحلا و ال  حونک  ادج  حنأ و  ینوعد 
. دیهدن رارق  دوخ  ياهشنزرس  ضرعم  رد  ارم  نامدرم  يا  امش  و  منک ، هلان  نارتوبک  هلان  ناسب  قوش  زا  دیراذگب  دینک و  اهر  ارم  ینعی :
دنگوس دوب ] هدـش  لزان  وا  هرابرد  هیآ  هک  هحاور  نب  هَّللا  دـبع  دـننام   ] یناـمدرم هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  ۀـضرع »  » لّوا ینعم  هب  هجوت  اـب 

يارب دنتفرگیم و  رارق  شنزرس  دروم  هک   ] دعب و  دنهدن ، ماجنا  نآ  زج  محر و  هلص  لیبق  زا  ار  کین  ياهراک  زا  یخرب  هک  دندوب  هدروخ 
لمع دندوب  هدروخ  هک  يدنگوس  هب  دنتساوخیم  نوچ  مینکشب و  ار  دوخ  دنگوس  میسرتیم  دنتفگیم  دندشیم ] قیوشت  کین  راک  ماجنا 

: دومرف دش  لزان  هیآ  نیا  سپس  دندرکیم ، كرت  ار  محر و -...  هلص  کین - راک  دنیامن ،
. دیهدن رارق  کین  راک  ماجنا  عنام  ار  ادخب  دنگوس  ْمُِکناْمیَِأل  ًۀَضْرُع  َهَّللا  اُولَعَْجت  َو ال 

تفلح اذا  هک  تسا  هدـمآ  یتیاور  رد  هک  ناـنچ  دـنرگیدکی . هارمه  هراومه  ود  نیا  اریز  هدـش ، هدـیمان  مسق » «، » مسق دروم   » هیآ نیا  رد  و 
. دنروخیم مسق  نآ  هب  هک  يزیچ  هب  يدروخ  مسق  هاگ  ره  ینعی  نیمی  یلع 

راک ماجنا  عنام  ار  ادـخ  هب  دـنگوس  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  و  مکنامیال »  » يارب تسا  نایب » فطع   » هلمج نیا  اوُِحلُْـصت  َو  اوُقَّتَت  َو  اوُّرَبَت  ْنَأ 
. دیهدن رارق  مدرم  نایم  رد  حالصا  يراکزیهرپ و  کین و 

عنام  ) ضارتعا ياـنعم  هب  ۀـضرع »  » اریز ۀـضرع »  » هب تسا  ّقلعتم  تفگ ، ناوتیم  تسا و  اُولَعَْجت » ـال   » لـعف هب  ّقلعتم  ْمُِکناـْمیَِأل »  » رد مـال » »
زا دیهدن . رارق  دشاب  یکین  عنام  هک  يزیچ  ار  ادخ  هب  دنگوس  هک : تسا  نیا  هلمج  يانعم  تروص  نیا  رد  و  دشابیم ، زیچ ) ود  نایم  ندـش 

« . اذک ینضرتعا   » لیبق
288 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ناتندروخ دنگوس  تلع  هب  ار  ادـخ  ینعی  تسا ، ۀـضرع »  » هب ای  اولعجت ]  ] لعف هب  ّقلعتم  اوربت » نا   » دـشاب و لیلعت  يارب  مال »  » تسا نکمم  و 
. دیهدن رارق  کین  راک  نداد  ماجنا  يارب  عنام  وا  هب 

رارق دوخ  ياهدـنگوس  ضرعم  رد  ار  ادـخ  هک  تسا  نیا  نداد ) رارق  يزیچ  ضرعم  رد  « ) ۀـضرع  » رگید ياـنعم  هب  هجوـت  اـب  هیآ  روـظنم  و 
یکین دـیهاوخب  رگا  ینعی  تسا  یهن  تلع  اوربت » نا   » و دـییامن . شزرایب  کبـس و  ار  وا  وا ، هب  داـیز  ندرک  داـی  مسق  هجیتن  رد  اـت  دـیهدن 

هدش و خاتـسگ  كابیب و  دنوادخ  هب  تبـسن  دـنکیم  دای  دـنگوس  دایز  هک  یـسک  اریز  دـیروخن ، مسق  ادـخ  هب  دـیوش  راکزیهرپ  دـینک و 
. دنهدیمن رارق  هطساو  ار  وا  هدرکن و  نانیمطا  وا  هب  دوخ  نایم  حالصا  يارب  مدرم  دش و  دهاوخن  راگزیهرپ  راکوکین و 
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288 ص : هیآ 225 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(225  ) ٌمِیلَح ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو  ْمُُکبُوُلق  ْتَبَسَک  اِمب  ْمُکُذِخاُؤی  ْنِکل  َو  ْمُِکناْمیَأ  ِیف  ِْوغَّللِاب  ُهَّللا  ُمُکُذِخاُؤی  ال 

288 ص : همجرت ... 

و  ) هدرک بسک  امـش  ياهلد  هچنآ  اب  اّما  درک ، دـهاوخن  هذـخاؤم  دـینکیم ، دای  هجوت  نودـب  هک  ییاهدـنگوس  رطاـخ  هب  ار  امـش  دـنوادخ 
(225 . ) تسا ملح  ياراد  هدنزرمآ و  دنوادخ  دنکیم و  هذخاؤم  دینکیم ) دای  رایتخا  هدارا و  يور  زا  هک  ییاهدنگوس 

288 ص : ریسفت ... :

هـشیر هک  تسا  ییاهدنگوس  وغل » دنگوس   » زا روظنم  دوشن و  هجوت  نادب  هدوب و  ّتیمهایب  هک  دـنیوگ  ياهدوهیب  زیچ  ای  نخـس و  هب  وغل » »
مسق و داـقعنا  بجوـم  هک  هَّللا » هن و   » و هَّللا » يرآ و  : » تاـملک دـننام  دـننکیم  يراـج  ناـبز  رب  تداـع  يور  زا  مدرم  هتـشادن و  يداـقتعا 

. دوشیمن یسک  هب  ملظ  نارگید و  لام  بحاصت 
هب ار  امـش  زین  دنکیمن و  تساوخزاب  دشاب  فده  دصق و  نودب  هک  ياهدوهیب  ياهدنگوس  هب  ار  امـش  دنوادخ  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  و 

دزاسیمن . مزلم  هراّفک  تخادرپ 
289 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ال هفیرـش : هیآ  دننام  دنکیم . تساوخزاب  دـیراد  لد  رد  هک  یتّین  دـصق و  نامیا و  هب  ار  امـش  یلو  ْمُُکبُوُلق  ْتَبَـسَک  اِمب  ْمُکُذِـخاُؤی  ْنِکل  َو 
دهاوخن تساوخزاب  ناتوغل  ياهدنگوس  ببس  هب  ار  امش  دنوادخ   » َناْمیَْألا ُُمتْدَّقَع  اِمب  ْمُکُذِخاُؤی  ْنِکل  َو  ْمُِکناْمیَأ  ِیف  ِْوغَّللِاب  ُهَّللا  ُمُکُذِخاُؤی 

بـسک لد  هچنآ  زا  روـظنم  اریز  (، 89 هدئام / « ) دنکیم تساوخزاب  دـیروخیم ، دـصق  اب  هک  ییاهدـنگوس  نتـسکش  ببـس  هب  یلو  درک ،
. تسا ّتین  دصق و  هدرک ،

. دنکیمن تساوخزاب  ناتهدوهیب  ياهدنگوس  رطاخ  هب  ار  امش  هک  تسا  میلح  هدنزرمآ و  ادخ  ٌمِیلَح  ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو 

289 ص : ات 227 ... ] تایآ 226  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(227  ) ٌمِیلَع ٌعیِمَس  َهَّللا  َّنِإَف  َقالَّطلا  اُومَزَع  ْنِإ  َو  ( 226  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإَف  ُؤاف  ْنِإَف  ٍرُهْشَأ  ِۀََعبْرَأ  ُصُّبََرت  ْمِِهئاِسن  ْنِم  َنُولُْؤی  َنیِذَِّلل 

289 ص : همجرت ... 

راظتنا هام  راهچ  دـنراد  قح  دـنیامنن ) یـسنج  شزیمآ  اهنآ  اب  هک  دـننکیم  دای  دـنگوس  ینعی   ) دـنیامنیم ءالیا »  » دوخ نانز  اب  هک  یناـسک 
تشگزاب تصرف  نیا  رد  رگا  دنزاس ) نشور  قالط  یگدنز و  رظن  زا  شیوخ  رـسمه  اب  ار  دوخ  عضو  هام  راهچ  نیا  نمـض  رد  و   ) دنـشکب

(226 . ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  ادخ  اریز  تسین ) اهنآ  رب  يزیچ   ) دننک
(227 . ) تسا اناد  اونش و  دنوادخ  درادن ) یعنام  شطیارش  اب  مه  نآ   ) دنتفرگ ییادج  هب  میمصت  رگا  و 
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289 ص : ریسفت ... :

يرود ياـنعم  دـنگوس  نیا  اریز  تسا ، هدـش  يدـعتم  نم »  » اـب دروخ ) دـنگوس  « ) فلح  » ياـنعم هب  یلاء »  » لـعف ْمِِهئاـِسن  ْنِم  َنُولُْؤی  َنیِذَِّلل 
رد دننکیم  يرود  ناشنانز  زا  هک  یناسک  ینعی  نیفلاح  وا  نیلؤم  مهئاسن  نم  نودعبی  نیذـلل  هدـش : هتفگ  ییوگ  و  دراد ، رب  رد  ار  نتـسج 

[. دنوشن رتسبمه  نانآ  اب   ] دنروخیم دنگوس  هک  یلاح 
راهچ  ات  هک  دنراد  ار  قح  نیا  نادرم  هک  تسا  نیا  هیآ  زا  دوصقم  تفگ  ناوتیم  و 

290 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. مراد وت  رب  ار  قح  نالف  نم  ینعی  اذک » کنم  یل  : » دوشیم هتفگ  برع  مالک  رد  هک  نانچ  دننک ، يریگهرانک  ناشنانز  زا  هام 

: دیوگب وا ] هب  تسا  رفنتم  شرسمه  زا  هک   ] يدرم هک  تسا  نیا  هب  ءالیا  ققحت 
. دنامب راوتسا  شیوخ  مسق  رب  سپ  نآ  زا  درک و  مهاوخن  شزیمآ  وت  اب  رگید  دنگوس  ادخ  هب 

تشذگ زا  سپ  رگا  دهدیم و  تلهم  وا  هب  هام  راهچ  عرش  مکاح  درب ، تیاکش  مکاح  هب  درم  زا  نز  هاگ  ره  هک  تسا  نیا  ءالیا »  » مکح و 
. دنک اهر  ار  شرسمه  ای  هدرک و  عوجر  ای  هک  دنکیم  روبجم  ار  وا  مکاح  درکن ، عوجر  شیوخ  نز  هب  درم  هام ، راهچ 

دـنیامن و شزیمآ  ناشنانز  اب  ناکما  تروص  رد  دـنهدب و  ار  دوخ  مسق  هرافک  هک  تسا  نیا  هب  ناشعوجر  و  دـندرک . عوجر  رگا  ُؤاـف  ْنِإَـف 
. دننک عوجر  یسنج ] ییاناوت  نتشادن  هب  دوخ  فارتعا  و   ] نخس اب  دنتسین  نآ  ماجنا  رب  رداق  هچ  نانچ 

. دنکیمن تازاجم  ار  وا  ادخ  عوجر  دنگوس و  لابند  هب  ینعی  تسا  نابرهم  هدنزرمآ و  ادخ  انامه  ٌمیِحَر  ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإَف 
ار درم  نآ  نخـس  تساـناد و  اونـش و  ادـخ  دـندروآ ، زین  ناـبز  هب  دـصق  زا  سپ  دـنتفرگ و  قـالط  رب  میمـصت  رگا  َقـالَّطلا ...  اُومَزَع  ْنِإ  َو 

. تسا هاگآ  وا  ّتین  زا  دونشیم و 

290 ص : هیآ 228 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َّنُُهَتلوُُعب َو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َّنِمُْؤی  َّنُک  ْنِإ  َّنِهِماحْرَأ  ِیف  ُهَّللا  َقَلَخ  ام  َنُْمتْکَی  ْنَأ  َّنَُهل  ُّلِحَی  َو ال  ٍءوُُرق  َۀَثالَث  َّنِهِسُْفنَِأب  َنْصَّبَرَتَی  ُتاقَّلَطُْملا  َو 
(228  ) ٌمیِکَح ٌزیِزَع  ُهَّللا  َو  ٌۀَجَرَد  َّنِْهیَلَع  ِلاجِّرِلل  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َّنِْهیَلَع  يِذَّلا  ُْلثِم  َّنَُهل  َو  ًاحالْصِإ  اُودارَأ  ْنِإ  َِکلذ  ِیف  َّنِهِّدَِرب  ُّقَحَأ 

290 ص : همجرت ... 

زیخاتسر ادخ و  هب  نامیا  رگا  و  دنراد ) هگن  هدع   ) دنـشکب راظتنا  ندش ) كاپ  و   ) ندید هنایهام  تداع  هبترم  هس  تّدم  هب  دیاب  هقلطم  نانز 
دنراد ،

291 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
زا  ) تّدم نیا  رد  اهنآ  هب  عوجر  يارب  اهنآ  نارسمه  و  دننک ، نامتک  تسا ، هدیرفآ  اهنآ  محر  رد  ادخ  ار  هچنآ  هک  تسین  لالح  اهنآ  يارب 

قوقح تساهنآ ، شود  رب  هک  یفیاـظو  دـننامه  ناـنز  يارب  و  دنـشاب ، حالـصا  ناـهاوخ  یتسارب )  ) هک یتروص  رد  دنرتراوازـس ، نارگید )
(228 . ) تسا میکح  اناوت و  دنوادخ  و  دنراد ، يرترب  اهنآ  رب  نادرم  و  هدش ، هداد  رارق  ياهتسیاش 

291 ص : ریسفت ... :
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.[ دنکیم نایب  ار  هدش  هداد  قالط  نانز  فیاظو  قالط و  مکح  تایآ  نیا  رد  دنوادخ  ]
، دنوشیم تداع  دنتسین و  هلماح  یلو  هدش  شزیمآ  اهنآ  اب  هک  دنتـسه  ینانز  روظنم  اج  نیا  رد  هدش و  هداد  قالط  نانز  ینعی  ُتاقَّلَطُْملا » »

دننام دوشیم و  لماش  هدش  هداد  قالط  هک  ار  ینز  ره  دراد و  قالطا  تاقلطملا »  » هملک تسا و  هقّلطم  نانز  هدـع »  » نایب ماقم  رد  هیآ  اریز 
دارفا و زا  یکی  رد  تاقلطملا »  » ظفل هیآ  نیا  رد  اهنآ و  زا  یخرب  یهاگ  دوشیم و  هدارا  نآ  زا  ظفل ، یناعم  ماـمت  یهاـگ  كرتشم  ظاـفلا 

[. تسا هتفر  راک  هب  دنشاب  هنایهام  تداع  نابحاص  هک   ] شقیداصم
نیا دـیاب  هقلطم  نانز  ینعی  تسا ، ندرک  رما  ماـقم  رد  یلو  دـنکیم  ناـیب  ار  مکح  ربخ ، تروص  هب  دـنچ  ره  هلمج  نیا  َّنِهِـسُْفنَِأب  َنْصَّبَرَتَی 

. دننک ربص  دنشکب و  راظتنا  ار  تّدم 
لاثتما دیاب  رما  نیا  هک  تسا  بلطم  نیا  نالعا  دـیکأت و  يارب  ربخ  بلاغ  رد  رما  ندروآ  هیئاشنا و  هلمج  ياج  هب  هّیربخ  هلمج  ندرب  راک  هب 

لیبق نیا  زا  و  دوشیم . هداد  ربخ  نآ  زا  نونکا  دـناهدرک و  ربـص  هدیـشک و  راـظتنا  ار  تّدـم  نیا  هقّلطم »  » ناـنز ییوگ  و  دوش ، یّقلت  هدـش 
نیا ٍءوُُرق  َۀَثالَث  َّنِهِـسُْفنَِأب  َنْصَّبَرَتَی  يانعم  و  تسا . هدروآ  ربخ  ءاشنا  ياج  هب  و  هَّللا » کمحر  : » دیوگیم هک  اعد  ماقم  رد  برع  هتفگ  تسا 

دننک . يراددوخ  رگید  درم  اب  جاودزا  زا  درذگب و  نآ  ندش  كاپ  هنایهام و  تداع  زا  راب  هس  ات  دنشکب  راظتنا  هک  تسا 
292 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا ندش  ضیح  راب  هس  يانعم  هب  هفینح  وبا  بهذم  رد  یلو  تسا  ندش  كاپ  راب  هس  اهیعفاش  و  هیماما )  ) ام رظن  زا  ءرق »  » هس زا  روظنم  و 
هثالث یـضم  نصبرتی   » هیآ ریدقت  دـشاب و  فرظ  ای  هب » لوعفم   » هک تسا  نیا  رب  انب  ءورق » ۀـثالث   » بصن تسا و  ءرق »  » ای ءرق »  » عمج ءورق » »

. تسا هدوب  ءورق » ۀثالث  ةدم  نصبرتی   » ای ءورق »
ای محر  دـنزرف  تسین  لالح  دـنراد ، هاگن  هّدـع  دـیاب  هدـش و  هداد  قالط  هک  ینانز  رب  َّنِهِماحْرَأ  ِیف  ُهَّللا  َقَلَخ  ام  َنُْمتْکَی  ْنَأ  َّنَُهل  ُّلِحَی  َو ال 

. دنک ناهنپ  ار  ناشتداع 
هگن هدـع  دـیاب  لمح  عضو  نامز  ات  دـشاب  هلماح  هک  یتروص  رد   ] دوش ادـج  شرهوش  زا  دـهاوخب  نز  هاگ  ره  هک  تسا  نیا  نامتک  ببس 
رطاخ هب  وا  رهوش  دـنامن و  دوخ  لـمح  عضو  رظتنم  قـالط  هدـع  نتفاـی  ناـیاپ  يارب  اـت  دـنکیم  ناـمتک  ار  دوخ  ینتـسبآ  ور  نیا  زا  دراد ]

ار دوخ  ضیح  تداع  دوش  ماجنا  رتدوز  قالط  هک  نیا  يارب  ای  و  دنکن . يراددوخ  وا  نداد  قالط  زا  شدنزرف  هب  تبـسن  محرت  يزوسلد و 
. ماهدش كاپ  دیوگیم  دنکیم و  راکنا 

ینعی دـننکیم ، نامتک  ار  دوخ  ضیح  ای  لـمح و  هک  تسا  یناـنز  لـمع  هاـنگ ]  ] ندرمـش گرزب  يارب  ِرِخآـْلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللاـِب  َّنِمُْؤی  َّنُک  ْنِإ 
. دهدیمن دوخ  هب  ار  یگرزب  هانگ  نینچ  باکترا  هزاجا  تأرج و  دشاب  دقتعم  ادخ  هب  هک  یسک 

نامه رد  يرـسمه ]  ] لّوا تلاح  هب  ناشندنادرگزاب  نانآ و  هب  هعجارم  رد  دنرتراوازـس  ناشنارهوش  ینعی  َِکلذ  ِیف  َّنِهِّدَِرب  ُّقَحَأ  َّنُُهَتلوُُعب  َو 
. دشاب نانآ  ّهدع  نامز  هک  هدش  نییعت  تدم 

اهنآ هب  رازآ  ّتیذا و  دـصق  هب  هک  نیا  هن  دـنیامن  حالـصا  ار  نانآ  دوخ و  نایم  ناشنانز  هب  هعجارم  اب  دـنهاوخب  رگا  ًاحالْـصِإ ...  اُودارَأ  ْنِإ 
. دننک عوجر 

نانز رب  نادرم  يارب  هک  روط  نامه  دـننک . تیاعر  ار  نآ  دـیاب  تسا و  یقوقح  نادرم  رب  ناـنز  يارب  ِفوُْرعَْملاـِب  َّنِْهیَلَع  يِذَّلا  ُلـْثِم  َّنَُهل  َو 
نایم رد  هن  تسا و  راکنا  لباق  نید  رد  هن  هک  تسا  ياهنوگ  هب  لباقتم  قوقح  نیا  و  دنیامن . تیاعر  دـیاب  زین  اهنآ  هک  تسا  یبجاو  قوقح 

قح هک  دـننک  يراک  هب  راداو  ار  نانز  دـیابن  زین  نادرم  تسین و  ناشقح  هک  دـنهاوخب  اهدرم  زا  يزیچ  دـیابن  نانز  نیا  رب  اـنب  مدرم ، فرع 
. دنرادن

293 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
یتسرپرس يرادهگن و  رطاخ  هب  نادرم  يرترب  و  دنراد ، نادرم  رب  نانز  هک  یقح  زا  تسا  رتشیب  نانز  رب  نادرم  قح  ٌۀَجَرَد  َّنِْهیَلَع  ِلاجِّرِلل  َو 
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. تسا نانز 

293 ص : هیآ 229 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ْنِإَف ِهَّللا  َدوُدُح  امیُِقی  َّالَأ  افاخَی  ْنَأ  َّالِإ  ًاْئیَش  َّنُهوُُمْتیَتآ  اَّمِم  اوُذُخَْأت  ْنَأ  ْمَُکل  ُّلِحَی  َو ال  ٍناسْحِِإب  ٌحیِرْـسَت  َْوأ  ٍفوُْرعَِمب  ٌكاْسمِإَف  ِناتَّرَم  ُقالَّطلا 
َنوُِملاَّظلا ُمُه  َِکئلوُأَف  ِهَّللا  َدوُدُـح  َّدَـعَتَی  ْنَم  َو  اهوُدَـتْعَت  الَف  ِهَّللا  ُدوُدُـح  َْکِلت  ِِهب  ْتَدَْـتفا  اَمِیف  امِْهیَلَع  َحانُج  الَف  ِهَّللا  َدوُدُـح  امیُِقی  َّالَأ  ُْمتْفِخ 

(229)

293 ص : همجرت ... 

و ، ) دنک يرادـهاگن  ار  دوخ  رـسمه  هتـسیاش  روط  هب  دـیاب  ای  هبترم ) ره  رد  و   ) تسا هبترم  ود  دراد ) تشگزاب  عوجر و  هک  یقالط   ) قالط
ود هک  نیا  رگم  دیریگب ، سپ  دـیاهداد ، اهنآ  هب  هچنآ  زا  يزیچ  هک  تسین  لالح  امـش  يارب  و  دزاس ، اهر  ار  وا  یکین  اب  ای  و  دـیامن ) یتشآ 

هیدف نز  هک  درادن  اهنآ  يارب  یعنام  دننکن ، تیاعر  ار  یهلا  دودح  هک  دیسرتب  رگا  دنرادن ، اپرب  ار  یهلا  دودح  هک  دنـسرتب  نیا  زا  رـسمه 
. تسا رگمتـس  دنک  زواجت  نآ  زا  سک  ره  دینکن ، زواجت  نآ  زا  تسا ، یهلا  ياهزرم  دودـح و  اهنیا  دریگب ،) قالط  و   ) دزادرپب یـضوع  و 

(229)

293 ص : ریسفت ... :

.[ تسا قالط  ود  دراد ، ناکما  عوجر  نآ  رد  هک  یقالط  دنکیم و  نایب  ار  قالط  ددع  دنوادخ  اج  نیا  رد  ]
[ ددع  ] هک تسا  نیا  هیآ  روظنم  تسا و  میلکت »  » و میلـست »  » ینعم هب  بیترت  هب  هک  مالک »  » و مالـس »  » دـننام تسا ، قیلطت »  » ینعمب قالط » »

هس   ] یعرش قالط 
294 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

زا دوصقم  ددرگ و  لصاح  ییادـج  قالط  هس  ای  ود  اب  هرابکیب  هک  نیا  هن  دوش  عقاو  هناگادـج  روط  هب  يرگید و  زا  سپ  یکی  هک  تساـت ]
قالط ددـع  نایب  يارب  هکلب  (. 4 کلم / « ) نک تقد  تریـصب  مشچ  اب  راب  ود   » ِْنیَتَّرَک َرَـصَْبلا  ِعِجْرا  َُّمث  هیآ  دـننام  تسین  اـنعم  نیا  ناـتّرم » »

. تسا
نانآ : ] دیامرفیم دـنهد ، ماجنا  هنوگچ  ار  قالط  هک  تخومآ  نانمؤم  هب  هیآ  ردـص  هک  نآ  زا  سپ  ٍناسْحِِإب  ٌحیِرْـسَت  َْوأ  ٍفوُْرعَِمب  ٌكاْسمِإَف 

ار نانآ  ای  و  دـننک ، راتفر  اهنآ  اب  ناشقوقح  تیاعر  اب  یکین و  هب  هدرک و  عوجر  مهزاب  ای  هک  دـنریخم  قالط ] ود  زا  سپ  یعجر  قالط  رد 
. دنیامن اهر  ياهتسیاش  روط  هب 

هک نیا  ات  درادـن  عوجر  قح  مّوس  قالط  زا  سپ  اریز  دریگیم ، تروص  راب  ود  یعجر » قالط   » هک تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  دـناهتفگ  یـضعب 
. دوش ادج  وا  زا  هدع  نتفای  نایاپ  اب  دیامنن و  عوجر  هدرک و  اهر  ار  وا  ای  دراد و  هگن  یکین  هب  ار  نز  دنک و  عوجر  ای  دشاب  ّریخم 

درک لاؤس  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  یصخش  هک  تسا  هدش  تیاور  و  تسا ، مّوس  قالط  ناسحاب » حیرـست   » زا روظنم  دناهتفگ : رگید  یخرب  و 
حیرـست وا   » هلمج زا  دومرف  ترـضح  دـیآیم ؟ تسد  هب  اـجک  زا  مّوس  قـالط  یلو ] دوـشیم  هدافتـسا  ناـترم » قـالطلا   » زا قـالط  ود  هک  ]

« . ناسحإب
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نانز هب  رهم  زا  هچنآ  قالط  عقوم  رد  هک  تسین  لالح  امـش  رب  ینعی  تسا  نارهوش  هب  باـطخ  َّنُهوُُمْتیَتآ  اَّمِم  اوُذُـخَْأت  ْنَأ  ْمَُکل  ُّلِـحَی  ـال  َو 
. دیریگ سپزاب  دیاهداد ،

لمع یهلا  ماـکحا  دودـح و  هب  موزل  دراوـم  رد  یناـمرفان ] توادـع و  ضغب و  رثا  رد  هک   ] دنـسرتب رهوـش  نز و  هک  نیا  رگم  اـفاخَی  ْنَأ  اَّلِإ 
. دننکن لمع  دوخ  ییوشانز  فیاظو  هب  رهوش  نز و  زا  کی  ره  وا  ییوخ  دب  نز و  یچیپرس  زوشن و  رطاخ  هب  و  دوشن ،

دهدیم . هچنآ  رد  نز  رب  دریگیم و  هچنآ  رد  درم  رب  تسین  یکاب  ْتَدَْتفا و  اَمِیف  امِْهیَلَع  َحانُج  الَف 
295 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هک ياهیرهم  تسا  زیاج  رهوش  رب  دـشاب  نز  هیحان  زا  اهنت  ینمـشد  تفلاخم و  رگا  هدـش ، هتفگ  تسا ، ردـقچ  لاـم  نیا  رادـقم  هک  نیا  رد 
تـسا هداد  هک  يرهم  رادـقم  زا  دـیاب  دریگیم  درم  هـچنآ  دـشاب  ود  ره  فرط  زا  یتحاراـن  رگا  یلو  دریگب  نز  زا  ار  نآ  زا  رتداـیز  هداد و 

. دشاب رتمک 
عون زا  و  افاخی »  » رد ریمـض  هناشن )  ) فلا زا  تسا  لدـب  امیقی » ـال  نا   » تروص نیا  رد  هک  هدـش ، تئارق  زین  لوهجم  تروص  هب  اـفاخی » نا  »

َنیِذَّلا يَوْجَّنلا  اوُّرَـسَأ  َو  هفیرـش : هیآ  تسا  لیبق  نیا  زا  و  هَّللا » دودح  ۀماقا  هکرت  دیز  فیخ  : » دوش هتفگ  هک  نیا  لثم  تسا ، لامتـشا  لدـب 
« اورـسا  » رد واو »  » زا لدـب  اوملظ » نیذـلا   » زین هیآ  نیا  رد  هک  ( ] 3 ءایبنا / « ) دنیوگیم رگیدـکی  اب  هتـسهآ  ناهنپ و  راکمتـس  مدرم  و   » اوُمَلَظ

[. تسا هدش  هدروآ 

295 ص : هیآ 230 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ُدوُدُح َْکِلت  َو  ِهَّللا  َدوُدُح  امیُِقی  ْنَأ  اَّنَظ  ْنِإ  اعَجارَتَی  ْنَأ  امِْهیَلَع  َحانُج  الَف  اهَقَّلَط  ْنِإَف  ُهَْریَغ  ًاجْوَز  َحِْکنَت  یَّتَح  ُدـَْعب  ْنِم  َُهل  ُّلَِحت  الَف  اهَقَّلَط  ْنِإَف 
(230  ) َنوُمَْلعَی ٍمْوَِقل  اُهنِّیَُبی  ِهَّللا 

295 ص : همجرت ... 

ار وا  مّود  رهوش  رگا  دنک و  جاودزا  رگید  رهوش  اب  نز  هک  نیا  ات  تسین  لالح  وا  يارب  رگید  داد  قالط  ار  شرـسمه  مّوس ) راب  يارب   ) رگا
یهلا دودح  اهنیا  درک . دنهاوخ  لمع  یهلا  دودح  هب  هک  دنـشاب  هتـشاد  دیما  هک  یتروص  رد  دـندرگ  زاب  مه  هب  هک  تسین  یکاب  داد  قالط 

(230 . ) دیامنیم نایب  نایاناد  يارب  هک  تسا 

295 ص : ریسفت ... :

ٍناسْحِِإب ٌحیِرْسَت  َْوأ   » هلمج زا  ٍناسْحِِإب ) ٌحیِرْسَت  َْوأ  ٍفوُْرعَِمب  ٌكاْسمِإَف  ِناتَّرَم  ُقالَّطلا   ) لبق هیآ  رد  هک  تسا  یمّوس  قالط  روظنم  اهَقَّلَط  ْنِإَف 
دقع هب  ار  نز  نآ  هک  تسین  لالح  درم  رب  مّوس  قالط  زا  سپ  ُدَْعب » ْنِم  َُهل  ُّلَِحت  الَف  . » داد قالط  موس  راب  يارب  رگا  ینعی  دـشیم ، هدـیمهف 

دیآ ، رد  يرگید  درم  دقع  هب  نز  هک  نیا  رگم  دروآ ، رد  دوخ 
296 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هداد تبـسن  درم  هب  هک  روط  نامه  جیوزت » ، » دننام حاکن »  » ظفل دیآیم ،] تسد  هب  هیآ  دوخ  زا  طرـش  ود  نیا  دهد ، قالط  ار  وا  سپـس  [و 
. تسا حیحص  زین  نز  هب  نآ  نداد  تبسن  دوشیم ،
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ود نآ  زا  کی  ره  يدـیدج  جاودزا  دـقع  هلیـسو  هب  هک  تسین  یکاب  داد  شقالط  مّود  رهوش  رگا  اعَجارَتَی  ْنَأ  امِْهیَلَع  َحانُج  الَف  اهَقَّلَط  ْنِإَـف 
. ددرگزاب دوخ  نیشیپ  رسمه  دزن 

بیغ زا  یـسک  ادخ  زج  اریز  دنراد ) نیقی  رگا  « ) املع نا   » دومرفن درک ، دنهاوخ  تیاعر  ار  ییوشانز  قوقح  هک  دنرواب  نیا  رب  رگا  اَّنَظ  ْنِإ 
: دوشیمن هتفگ  اریز  دـناهدش . مّهوت  راچد  ینعم  ظفل و  رد  دـناهدرک ، ریـسفت  ملع »  » هب ار  اج  نیا  رد  نظ »  » هک یناسک  و  درادـن . یعـالطا 

یهاگآ نیقی و  داتفا  دـهاوخ  قافتا  هدـنیآ  رد  هچنآ  هب  تبـسن  ناـسنا  هک  نیا  رطاـخ  هب  زین  موقی و  هنا  تملع  نکل  دـیز و  موقی  نا  تملع 
. دباییم تسد  نامگ  نظ و  یعون  هب  هکلب  درادن ،

296 ص : هیآ 231 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َمَلَظ ْدَقَف  َِکلذ  ْلَعْفَی  ْنَم  َو  اوُدَتْعَِتل  ًارارِض  َّنُهوُکِسُْمت  َو ال  ٍفوُْرعَِمب  َّنُهوُحِّرَـس  َْوأ  ٍفوُْرعَِمب  َّنُهوُکِْـسمَأَف  َّنُهَلَجَأ  َنْغَلَبَف  َءاسِّنلا  ُُمتْقَّلَط  اذِإ  َو 
َّنَأ اوُمَلْعا  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  ِِهب  ْمُکُظِعَی  ِۀَمْکِْحلا  َو  ِباتِْکلا  َنِم  ْمُْکیَلَع  َلَْزنَأ  ام  َو  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْذا  َو  ًاوُزُه  ِهَّللا  ِتایآ  اوُذِـخَّتَت  َو ال  ُهَسْفَن 

(231  ) ٌمِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  َهَّللا 

296 ص : همجرت ... 

ای و  دینک ) یتشآ  و   ) دیراد هاگن  ار  اهنآ  یحیحـص  زرط  هب  ای  دندیـسر ، هدع »  » ياهزور نیرخآ  هب  و  دـیداد ، قالط  ار  نانز  هک  یماگنه  و 
دنک نینچ  هک  یـسک  دینکن و  یتشآ  اهنآ  هب  ندرک  يدعت  ندیناسر و  نایز  رطاخ  هب  هاگ  چیه  و  دـیزاس ، اهر  ياهدیدنـسپ  زرط  هب  ار  اهنآ 

تمعن دیروایب  رطاخ  هب  و  دیریگن ، ازهتـسا  داب  هب  ار  ادخ  تایآ  نیناوق ) زا  ندرک  هدافتـسا  ءوس  لامعا و  نیا  اب  و   ) هدرک متـس  نتـشیوخ  هب 
297 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  ملع و  ینامسآ و  باتک  دوخ و  رب  ار  ادخ 

(231 . ) تسا هاگآ  يزیچ  ره  زا  دنوادخ  دینادب  دیزیهرپب و  ادخ  زا  و  دهدیم ، دنپ  نآ  هب  ار  امش  هدرک و  لزان  امش  رب  هک  یشناد 

297 ص : ریسفت ... :

رمع هب  هک  نانچ  دوشیم ، قالطا  نآ  رخآ  رب  تّدم و  مامت  رب  لجا » . » نآ ندش  مامت  کیدزن  نانز و  هدع »  » نایاپ رد  ینعی ، َّنُهَلَجَأ  َنْغَلَبَف 
. دوشیم هتفگ  لجا » ، » دهدیم نایاپ  شرمع  هب  هک  يو  گرم  هب  زین  ناسنا و 

هقفن و نداد  لیبق  زا  اهنآ  بجاو  قوقح  تیاعر  اب  ینعی  فورعمب » . » دـینک عوجر  اهنآ  هب  نانز  هدـع »  » نتفای نایاپ  زا  لـبق  اـی  َّنُهوُکِْـسمَأَف 
. نانآ هب  ندناسر  نایز  دصق  هب  هن  نآ ، دننام  قلخ و  نسح 

. دوب دنهاوخ  شیوخ  رادرایتخا  دوخ  تقو  نآ  رد  دبای و  نایاپ  الماک  ناشهدع  ات  دینک  كرت  ار  اهنآ  ای  َّنُهوُحِّرَس  َْوأ 
دوخ دزن  اهنآ  هب  ندز  ررـض  ندرک و  متـس  دصق  هب  ناشهدـع  نامز  ندرک  ینالوط  اب  دوخ  لیم  فالخ  رب  ار  اهنآ  ًارارِـض  َّنُهوُکِـسُْمت  َو ال 

. دیرادن هگن 
. تسا هدرک  متس  شیوخ  هب  هداد و  رارق  یهلا  باذع  ضرعم  رد  ار  دوخ  دنک ، نینچ  سک  ره  هک  ُهَسْفَن  َمَلَظ  ْدَقَف  َِکلذ  ْلَعْفَی  ْنَم  َو 

. دیرامشن جرایب  کبس و  ار  یهلا  ماکحا  یهاون و  رماوا و  ًاوُزُه  ِهَّللا  ِتایآ  اوُذِخَّتَت  َو ال 
. تسا هدرک  لالح  لاوما  نارسمه و  زا  امش  رب  هچنآ  رد  ناتدوخ  رب  ار  ادخ  تمعن  دیروآ  دای  هب  ْمُْکیَلَع و  ِهَّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْذا  َو 
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(. دیروآ دای  هب   ) تسا هدرک  نایب  امش  يارب  هک  ار  یفلتخم  مولع  هدرک و  لزان  امش  رب  هک  ار  نآرق  ِباتِْکلا و  َنِم  ْمُْکیَلَع  َلَْزنَأ  ام  َو 
[ دیربب شاداپ  یهلا  تامرحم  كرت  رماوا و  هب  ندرک  لمع  اب  و   ] هتفرگ دنپ  امـش  ات  دومرف  لزان  شنیناوق  ماکحا و  اب  ار  نآرق  ِِهب ...  ْمُکُظِعَی 

. تسا نآ  رکش  تمعن  يروآدای  زا  روظنم  و 
298 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

298 ص : هیآ 232 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ُنِمُْؤی ْمُْکنِم  َناک  ْنَم  ِِهب  ُظَعُوی  َِکلذ  ِفوُْرعَْملاـِب  ْمُهَْنَیب  اْوَضاَرت  اذِإ  َّنُهَجاوْزَأ  َنْحِْکنَی  ْنَأ  َّنُهُولُـضْعَت  ـالَف  َّنُهَلَجَأ  َنْغَلَبَف  َءاـسِّنلا  ُُمتْقَّلَط  اذِإ  َو 
(232  ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنَأ ال  َو  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو  ُرَهْطَأ  َو  ْمَُکل  یکْزَأ  ْمُِکلذ  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب 

298 ص : همجرت ... 

، دننک جاودزا  شیوخ  قباس )  ) نارـسمه اب  هک  دیوشن  اهنآ  عنام  دـندیناسر ، نایاپ  هب  ار  دوخ  هّدـع  و  دـیداد ، قالط  ار  نانز  هک  یماگنه  و 
تمایق زور  ادخ و  هب  نامیا  هک  امـش  زا  يدارفا  اهنت  هک  تسا  يروتـسد  نیا  ددرگ ، رارقرب  یـضارت  ياهدیدنـسپ  زرط  هب  اهنآ  نایم  رد  رگا 

اهیگدولآ نتـسش  يارب  رترثؤم و  امـش ) ياههداوناخ   ) ّومن يارب  تاروتـسد )  ) نیا دننکیم ) لمع  نآ  هب  و  . ) دـنریگیم دـنپ  نآ  زا  دـنراد ،
(232 . ) دینادیمن امش  دنادیم و  ادخ  تسا و  رتدیفم 

298 ص : ریسفت ... :

عنم جاودزا  زا  ار  نانآ  متـس  يور  زا  َّنُهُولُـضْعَت  الَف  دمآرـس . اهنآ  هدـعو  دـیداد  قالط  ار  نانز  یتقو  َّنُهَلَجَأ ...  َنْغَلَبَف  َءاسِّنلا  ُُمتْقَّلَط  اذِإ  َو 
: دراد دوجو  لامتحا  ود  تسا  یناسک  هچ  هب  باطخ  هیآ  هک  نیا  رد  دینکن ،

، دننکن جاودزا  دنشاب  ناشرهوش  دنهاوخیم  هک  یناسک  اب  اهنآ  هک  نیا  يارب  یلو  دناهداد  قالط  ار  دوخ  نانز  هک  ینارهوش  هب  باطخ  - 1
[. دننکیم اهر  ار  اهنآ  هدش  هداد  قالط  نانز  دننام  هن  دنیامنیم و  راتفر  اهنآ  اب  نارهوش  دننام  هن  هصالخ  و   ] دننکیمن راهظا  ار  ناشقالط 

. دننکیم يریگولج  شیوخ  قباس  نارهوش  هب  اهنآ  عوجر  زا  هک  تسا  نانز  يایلوا  هب  باطخ  - 2
. تسا نداد  رارق  انگنت  رد  سبح و  يانعم  هب  لضع » »

نید رظن  زا  هک  ییاهزیچ  دنداد و  تیاضر  یگتـسیاش  هب  مه  اب  جاودزا  هب  ناشیاهراگتـساوخ  نانز و  هاگ  ره  ِفوُْرعَْملِاب  ْمُهَْنَیب  اْوَضاَرت  اذِإ 
299 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  قالخا  دننام  تسا  هدیدنسپ 

. دندوب اراد  رگا  ار  طیارش  ریاس  يدرمناوج و  کین ،
. دنریگیم دنپ  دنراد ، نامیا  تمایق  هب  هک  یناسک  هب » ظعوی  ، » دش رکذ  نیا  زا  شیپ  هک  یهن  رما و  زا  کلذ » »

. تسا رتهب  رترثؤم و  هانگ  ياهیگدولآ  زا  امش ] ياهلد  یکاپ  يارب  و   ] امش يارب  دش  رکذ  هچنآ  ْمَُکل  یکْزَأ  ْمُِکلذ 
هک ار  ینیناوق  ماکحا و  ادخ  هک  تسا  نیا  روظنم  ای  دراد  عالطا  تسا  یگزیکاپ  یکاپ و  هک  یهاون  رماوا و  نیا  رثا  زا  دـنوادخ  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو 

. دینادیمن امش  یلو  َنوُمَْلعَت » ُْمْتنَأ ال  َو  . » دنادیم تسامش  تحلصم  هب 

299 ص : هیآ 233 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]
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هراشا

ٌسْفَن ُفَّلَُکت  ِفوُْرعَْملِاب ال  َّنُُهتَوْسِک  َو  َّنُُهقْزِر  َُهل  ِدُولْوَْملا  یَلَع  َو  َۀَعاضَّرلا  َِّمُتی  ْنَأ  َدارَأ  ْنَِمل  ِْنیَِلماک  ِْنَیلْوَح  َّنُهَدالْوَأ  َنْعِـضُْری  ُتاِدلاْولا  َو 
َحانُج الَف  ٍرُواشَت  َو  امُْهنِم  ٍضاَرت  ْنَع  ًالاِصف  ادارَأ  ْنِإَف  َِکلذ  ُْلثِم  ِثِراْولا  یَلَع  َو  ِهِدـَلَِوب  َُهل  ٌدُولْوَم  َو ال  اهِدـَلَِوب  ٌةَدـِلاو  َّراَُـضت  ـال  اهَعْـسُو  ـَّالِإ 
ٌریَِصب َنُولَمْعَت  اِمب  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  ِفوُْرعَْملِاب  ُْمْتیَتآ  ام  ُْمتْمَّلَس  اذِإ  ْمُْکیَلَع  َحانُج  الَف  ْمُکَدالْوَأ  اوُعِضْرَتْسَت  ْنَأ  ُْمتْدَرَأ  ْنِإ  َو  امِْهیَلَع 

(233)

299 ص : همجرت ... 

رب و  دـنک ، لیمکت  ار  یگراوخریـش  نارود  دـهاوخب  هک  تسا  یـسک  يارب  نیا ) ، ) دـنهدیم ریـش  مامت  لاس  ود  ار  دوخ  نادـنزرف  ناردام ،
یتح دزادرپب ، نداد  ریـش  تّدم  رد   ) هتـسیاش روط  هب  ار  ردام  كاشوپ  كاروخ و  تسا ، مزال  ردپ )  ) هدش دلوتم  وا  يارب  دنزرف  هک  یـسک 

و ردپ ، هن  دراد و  ار  كدوک  هب  ندز  ررض  قح  ردام  هن  تسین ، دوخ  ییاناوت  رادقم  زا  شیب  هب  فّظوم  سک  چیه  دشاب ) هتفرگ  قالط  رگا 
همجرت و  دریگب ،) هدهع  هب  ار  كدوک  يرادـهگن  یهدریـش و  نارود  رد  ردام  هنیزه  ، ) دـهد ماجنا  ار  راک  نیا  تسا ، مزال  زین  وا  ثراو  رب 

300 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج 
ياهیاد دیتساوخ  رگا  تسین و  اهنآ  رب  یهانگ  دنریگزاب ، ریـش  زا  رتدوز )  ) ار كدوک  دنهاوخب  تروشم  رگیدکی و  تیاضر  اب  ود  نآ  رگا 

دیزیهرپب و ادخ  زا  دیزادرپب و  هتسیاش  روط  هب  ار  ردام  هتـشذگ  قح  هک  نیا  طرـش  هب  تسین ، امـش  رب  یهانگ  دیریگب ، دوخ  نادنزرف  يارب 
(233 . ) تسانیب دیهدیم  ماجنا  هچنآ  هب  ادخ  دینادب 

300 ص : ریسفت ... :

زا روظنم  یلو  تسا  هدش  لقن  هیربخ  هلمج  تروص  هب  لبق ] هیآ  دنچ  رد  « ] نصبرتی  » دننام نعضری »  » هچ رگا  َّنُهَدالْوَأ  َنْعِضُْری  ُتاِدلاْولا  َو 
. دنهدب ریش  ار  دوخ  نادنزرف  دیاب  ناردام  ینعی  تسا ، دّکؤم  رما  نآ 

« نیلوح  » هک نیا  اب  هدرک  رکذ  نیلوح »  » دـیکأت يارب  ار  مامت ) « ) نیلماک  » هک نیا  تهج  و  تسا . هاـم  هک 24  مامت  لاس  ود  ِْنیَِلماـک  ِْنَیلْوَح 
: دیوگب یـسک  هک  نیا  دننام  دوشیم ، قالطا  نیلوح »  » مه لاس  ود  زا  رتمک  هب  ۀحماسم  یهاگ  هک  تسا  نیا  دناسریم ، ار  لاس  ود  يانعم 

. تسا هدوبن  لماک  لاس  ود  هک  یلاح  رد  ماهتشاد  تماقا  صخش  نالف  دزن  لاس  ود  نم 
نداد ریـش  تّدـم  هاوخب  هک  تسا  یـسک  يارب  هیآ  رد  هدـش  رکذ  ناـمز  تّدـم  هک  تسا  نیا  َۀَـعاضَّرلا  َِّمُتی  ْنَأ  َدارَأ  ْنَِمل  هلمج  زا  روظنم  و 
تسا زاجم  ردام  دشاب ، هتشادن  وا  يارب  يررض  لاس ) ود  زا  لبق   ) ردام ریش  زا  كدوک  نتفرگ  هک  یتروص  رد  ینعی  دنک ، لماک  ار  بجاو 

. درک مک  يزیچ  ناوتن  لاس  ود  زا  هک  تسین  نینچ  دریگب و  ریش  زا  ار  كدوک 
دنزرف نز  نالف   ) ینعی هدـلو » نالفل  ۀـنالف  تعـضرا  : » دوشیم هتفگ  هک  نانچ  نعـضری »  » هب تسا  ّقلعتم  دارا » نمل   » رد مال  هدـش ، هتفگ  و 

اهنآ هب  لماک  لاس  ود  ناردام  دوش ، لماک  ناشنادنزرف  نداد  ریش  تدم  دنهاوخب  ناردپ  رگا  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  و  داد ) ریـش  ار  نالف 
نیا رگم  دریگب . ياهیاد  شدنزرف  نداد  ریـش  يارب  تسا  فظوم  ردپ  ردام و  رب  هن  تسا ، بجاو  ردپ  رب  دنزرف  هیذـغت  اریز  دـنهدیم ، ریش 

دوخ هک 
301 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هب رما  و  دومن . لمع  نیا  هب  روبجم  ار  وا  ناوتیمن  تسین و  بجاو  ردام  رب  نداد  ریـش  نیا  رب  انب  دوش . وا  دـنزرف  نداد  ریـش  بلطواد  رداـم 
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. تسا یبابحتسا  رما  هیآ  رد  ناردام  نداد  ریش 
. تسا بجاو  لفط  ردپ  رب  نانآ  سابل  هقفن و  ناشنادنزرف  نداد  ریش  رطاخ  هب  هک  دنتسه  ياهقّلطم  نانز  تادلاولا »  » زا روظنم  هدش  هتفگ  و 

- دشاب لعاف  هک  نیا  رب  انب  تسا  عفر  لحم  رد  هل » - » ردپ ینعی  تسا ، هدـش  دـلوتم  وا  يارب  دـنزرف  هک  یـسک  رب  َّنُُهقْزِر  َُهل  ِدُولْوَْملا  یَلَع  َو 
. دنک نیمأت  ار  وا  ردام  سابل  كاروخ و  شدنزرف  نداد  ریش  مایا  رد  تسا  بجاو 

دیاب دنراد  ناوت  رد  ار  هچنآ  ردام  ردپ و  زا  کی  ره  ینعی  دنکیم  ریسفت  اهَعْسُو ) اَّلِإ  ٌسْفَن  ُفَّلَُکت  ال   ) دعب هلمج  ار  هملک  نیا  ِفوُْرعَْملِاب » »
رد راضت » ال   » هک دوریم  لامتحا  و  تسا - هدـش  تئارق  زین  ربخ  تروص  هب  ءار و  عفر  هب  راضت » ال   » و اراضتی » ال  «، » راضت ال  . » دـنهد ماجنا 
اب دوخ  رهوش  دنزرف  نداد  ریـش  رطاخ  هب  ردام  دیابن  ینعی  تسا  یهن  لعف  ار »  » حتف هب  راضت » ال  -، » دـشاب رراضت » ال   » ای و  رراضت » ال   » لصا

و دزاس . لوغشم  دوخ  هب  ار  ردپ  رکف  ات  هدومن  یهاتوک  يو  كدوک  هب  تبـسن  ای  و  دناسرب ، نایز  وا  هب  كاشوپ  هقفن و  هنالداع  ریغ  هبلاطم 
هب تسا  لیام  ردام  هک  یتروص  رد  ای  دنک و  عنم  دراد  هک  یبجاو  قوقح  زا  ار  وا  دنزب و  ررـض  شردام  هب  كدوک  هلیـسو  هب  دیابن  زین  ردپ 

. دریگب شردام  زا  ار  وا  دهد  ریش  شاهچب 
نز هب  يررض  رهوش  هیحان  زا  لفط ، رطاخ  هب  دیابن  هک  تسا  نیا  شیانعم  دشاب ، هدش  تئارق  لوهجم  تروص  هب  راضت » ال   » رگا نینچمه  و 

. دوش دراو  رهوش  هب  يررض  نز  هیحان  زا  ای  دسرب و 
ٌسْفَن ُفَّلَُکت  ال   ] هیلع فوطعم  فوطعم و  ناـیم  هلمج  و  َّنُُهتَوْسِک » َو  َّنُُهقْزِر   » هلمج رب  تسا  فطع  هلمج  نیا  َکـِلذ  ُلـْثِم  ِثِراْولا  یَلَع  َو 

، بسانم كاشوپ  كاروخ و  زا  ردپ  رب  هچنآ  هک  تسا  نیا  هلمج  يانعم  و  تسا . فورعملاب »  » هملک هدننک  ریـسفت  هضرتعم و  اهَعْـسُو ،] اَّلِإ 
. تسا بجاو  زین  وا  ناثراو  رب  شگرم  زا  سپ  تسا ، بجاو  ردپ  رب 

302 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
َو امُْهنِم  ٍضاَرت  ْنَع  ، » نآ زا  لبق  هچ  لاس  ود  زا  سپ  هچ  دنریگزاب ، ریـش  زا  ار  لفط  هک  دـنریگب  میمـصت  ردام  ردـپ و  رگا  ًالاِصف  ادارَأ  ْنِإَف 

مکح رد  هعسوت  هلمج  نیا  و  درادن ، دوجو  ناشیارب  یعنام  دشاب ، ود  نآ  رظن  قافتا  تیاضر و  اب  هک  یتروص  رد  امِْهیَلَع » َحانُج  الَف  ٍرُواشَت 
. تسا نآ  نییعت  سپ  دنهد ] ریش  ار  دوخ  دنزرف  مامت  لاس  ود  دیاب  ناردام  دومرف  هک  لّوا  ]

ود زا  یکی  هلمج  نیا  رد  دیریگب . هیاد  ناتنادنزرف  يارب  دـیتساوخ  رگا  ینعی  تسا  ناردـپ  هب  باطخ  ْمُکَدالْوَأ  اوُعِـضْرَتْسَت  ْنَأ  ُْمتْدَرَأ  ْنِإ  َو 
. تسا هدش  فذح  نآ  رکذ  زا  ندوب  زاینیب  لیلد  هب  عضارملا ]  ] لوعفم

هب یـسک  هاگ  ره  هک  تسا  اناسحإ » هیلإ  یتا   » لیبق زا  متیتا » ، » درادن یعنام  دیهدب  هّچب  هیاد  هب  يدزم  دیهاوخب  هاگ  ره  ُْمْتیَتآ  ام  ُْمتْمَّلَـس  اذِإ 
هداد ریـش  هک  ار  يرادـقم  لثملا  ترجا  ردام  هب  هاگ  ره  هک  تسا  نیا  هلمج  يانعم  دـناهتفگ ، یخرب  دوشیم . هتفگ  دـنک ، ناسحا  يرگید 

[. درادن یعنام   ] دیزادرپب

302 ص : هیآ 234 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َّنِهِسُْفنَأ ِیف  َْنلَعَف  امِیف  ْمُْکیَلَع  َحانُج  الَف  َّنُهَلَجَأ  َنْغََلب  اذِإَف  ًارْـشَع  َو  ٍرُهْـشَأ  َۀََعبْرَأ  َّنِهِـسُْفنَِأب  َنْصَّبَرَتَی  ًاجاوْزَأ  َنوُرَذَی  َو  ْمُْکنِم  َنْوَّفَوَُتی  َنیِذَّلا  َو 
(234  ) ٌرِیبَخ َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو  ِفوُْرعَْملِاب 

302 ص : همجرت ... 

هب هک  یماگنه  و  دنراد ) هگن  هدع  و   ) دنشکب راظتنا  زور  هد  هام و  راهچ  دیاب  دنراذگیم ، یقاب  ینارسمه  دنریمیم و  امش  زا  هک  یناسک  و 
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دوخ هاوخلد  درم  اب  و   ) دنهد ماجنا  هتسیاش  روط  هب  ناشدوخ  هرابرد  دنهاوخیم  هچ  ره  هک  تسین  امـش  رب  یهانگ  دندیـسر ، ناشتدم  رخآ 
(234 . ) تسا هاگآ  دینکیم  لمع  هچنآ  هب  ادخ  و  دننک ) جاودزا 

302 ص : ریسفت ... :

نونکا  دومرف ، نایب  ار  قالط  هدع  تّدم  لبق  تایآ  رد  دنوادخ  هک  نآ  زا  سپ  ]
303 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

و  ] مکنم نوفوتی  نیذلا  جاوزا  و  تسا : نیا  هدش ، فذح  فاضم  يادتبم ] هک  لوق  نیا   ] رب انب  هیآ  ریدقت  دـنک ]: نایب  ار  تافو  هدـع  تّدـم 
مکنم و نوفوتی  نیذلا  و  تسا : نیا  هیآ  ریدقت  هدش  هتفگ  و  تسا ] هدش  فذح  دئاع  نآ و  ربخ  نصبرتی »  » ادتبم و نیذلا »  » رگید لوق  رب  انب 
و تسا ، مهرد  کـی  نغور  نم  ود  ياـهب  ینعی  مهردـب  ناونم  نمـسلا  دـیوگیم : هک  برع  مـالک  دـننام  مهدـعب ، نصبرتی  مکنم  نورذـی 

امـش زا  هک  یناسک  تسا : نیا  هیآ  يانعم  تسا ] هدش  فذح  دشاب  هنم »  » هک ربخ  دئاع  و   ] تسا هدوب  مهردـب  هنم  ناونم  نمـسلا  شریدـقت :
. دنراذگیم یقاب  دوخ  زا  ینارسمه  دنریمیم و 

. دننک يراددوخ  ندرک  رهوش  زا  دنراد و  هاگن  هدع  زور  هد  هام و  راهچ  تّدم  دیاب  نانآ  ینعی  َّنِهِسُْفنَِأب  َنْصَّبَرَتَی 
دنکیمن و لامعتـسا  رکذـم  ار  زیمت ]  ] ددـع مایا ]  ] اهزور يارب  هاگ  چـیه  برع  اریز  تسا ، زور  هنابـش  هد  ارـشع »  » زا روظنم  هدـش  هتفگ  و 

. ارشع تمص  دیوگیمن :
[. دیهد رهوش  ار  اهنآ  هک   ] تسین یکاب  نامکاح  ایلوا و  يا  ْمُْکیَلَع  َحانُج  الَف  تفای . نایاپ  نانآ  هدع  یتقو  َّنُهَلَجَأ  َنْغََلب  اذِإَف 

اب جاودزا ] هب  ندرک  لـیامت  راـهظا  هیاـنک  روـط  هـب  و   ] ندرک هراـشا  زا  دـنهد ، ماـجنا  دوـخ  هـب  تبـسن  هـچنآ  رد  َّنِهِـسُْفنَأ  ِیف  َنـْلَعَف  اـمِیف 
. ناراگتساوخ

. دنادن اوران  تشز و  ار  نآ  تعیرش  نید و  هک  يروط  هب  ِفوُْرعَْملِاب ،
زا یناسک   » ٍجارْخِإ َْریَغ  ِلْوَْحلا  َیلِإ  ًاعاتَم  ْمِهِجاوْزَِأل  ًۀَّیِـصَو  ًاـجاوْزَأ  َنوُرَذَـی  َو  ْمُْکنِم  َنْوَّفَوَُتی  َنیِذَّلا  َو  هیآ : مکح  تسا  هدرک  خـسن  هیآ  نیا 

« دننک ّتیـصو  ندرک  نوریب  نودب  لاس  کی  ات  یـشاعم  شیوخ  نارـسمه  يارب  دنراذگیم ، یقاب  دوخ  زا  ینارـسمه  دـنریمیم و  هک  امش 
. تسا نآ  رب  مّدقم  توالت  رد  ثحب  دروم  هیآ  دنچ  ره  (، 240 هرقب / )

304 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

304 ص : هیآ 235 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ْنَأ َّالِإ  ارِـس  َّنُهوُدِعاُوت  ْنِکل ال  َو  َّنُهَنوُرُکْذَتَـس  ْمُکَّنَأ  ُهَّللا  َِملَع  ْمُکِـسُْفنَأ  ِیف  ُْمْتنَنْکَأ  َْوأ  ِءاسِّنلا  ِۀَـبْطِخ  ْنِم  ِِهب  ُْمتْـضَّرَع  امِیف  ْمُْکیَلَع  َحانُج  َو ال 
َهَّللا َّنَأ  اوُمَلْعا  َو  ُهوُرَذْـحاَف  ْمُکِـسُْفنَأ  ِیف  ام  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو  ُهَلَجَأ  ُباـتِْکلا  َُغْلبَی  یَّتَح  ِحاـکِّنلا  َةَدـْقُع  اُومِْزعَت  ـال  َو  ًاـفوُْرعَم  ًـالْوَق  اُولوُقَت 

(235  ) ٌمِیلَح ٌروُفَغ 

304 ص : همجرت ... 

راک نیا  رب  میمصت  لد  رد  ای  و  دینک ، يراگتساوخ  دناهدرک ) توف  اهنآ  نارسمه  هک  ینانز  زا   ) هیانک روط  هب  هک  تسین  امـش  رب  یهانگ  و 
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ییوشانز يارب  هدعو  یناهنپ  رد  اهنآ  اب  یلو  داتفا  دیهاوخ  اهنآ  دای  هب  امش  تسنادیم  دنوادخ  دییامن ، راهظا  ار  نآ  هک  نیا  نودب  دیریگب ،
دیآرـس هب  اهنآ  هدع  ات  دییامنن  جاودزا  هب  مادقا  لاح ) همه  رد  یلو  ، ) دینک راهظا  هیانک ) روط  هب   ) ياهدیدنـسپ زرط  هب  هک  نیا  رگم  دیهدن 

(235 . ) تسا رابدرب  هدنزرمآ و  دنوادخ  دینادب  دیزیهرپب و  وا  تفلاخم  زا  دنادیم ، دیراد  لد  رد  ار  هچنآ  دنوادخ  دینادب  و 

304 ص : ریسفت ... :

ینخس دنتسه ، هدع  رد  هک  ینانز  يراگتساوخ  هرابرد  هک  تسین  یکاب  نادرم  امـش  رب  ِءاسِّنلا  ِۀَبْطِخ  ْنِم  ِِهب  ُْمتْـضَّرَع  امِیف  ْمُْکیَلَع  َحانُج  َو ال 
هب هراشا  ضیرعت و  و  دشاب .] هتشاد  تحارص  دیابن  یلو  دناسرب  اهنآ  اب  جاودزا  هب  ار  امـش  هقالع  هک  دییوگب  يزیچ  ینعی   ] دییوگب هراشا  هب 

دیوگب هّدع  رد  نز  هب  درم  ای  و  یتسه ، ياهتـسیاش  راکوکین و  نز  دیوگب  ای  یتسه ، ابیز  وت  دـیوگب ، شرظن  دروم  نز  هب  درم  هک  تسا  نیا 
ناـیب ار  نز  نآ  فاـصوا  تایـصوصخ و  زا  یخرب  هاـگ  نآ  دـشاب ، تایـصوصخ  نیا  ياراد  هک  مهاوخیم  ینز  مراد و  جاودزا  دـصق  نم 

اب جاودزا  زا  دـشاب  لیامتم  وا  هب  هچ  نانچ  ات  دـیامن ، جاودزا  وا  اب  دراد  رظن  رد  درم  نآ  درب ، نامگ  نز  هک  لـیبق  نیا  زا  ینانخـس  و  دـنک .
. میامن جاودزا  وت  اب  مهاوخیم  نم  دیوگب  دنک و  حیرصت  دیابن  و  دنک . يراددوخ  رگید  يدرم 

305 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
اب هچ  هراشا ، اب  هچ  دیروایب ، نابز  هب  هک  نیا  نودب  ینعی  دینک ، ناهنپ  دوخ  لد  رد  هک  تسین ) امش  رب  یکاب  زین  و   ) ْمُکِـسُْفنَأ ِیف  ُْمْتنَنْکَأ  َْوأ 

[. دییامن جاودزا  اهنآ  اب  هدع  ندش  مامت  زا  سپ  هک  دیشاب  هتشاد  دصق   ] تحارص
ریزگان جاودزا ، رد  نارگید  ندش  مدقـشیپ  زا  سرت  اهنآ و  هب  تبغر  لیم و  رطاخ  هب  هک  دـنادیم  ادـخ  نوچ  َّنُهَنوُرُکْذَتَـس  ْمُکَّنَأ  ُهَّللا  َِملَع 

. تسناد حابم  امش  يارب  ار  نانآ  هب  تبسن  لیامت  راهظا  ور  نیا  زا  درک ، دیهاوخ  دای  ار  نانآ 
و دوشیم ، ماجنا  ناهنپ  رد  هک  تسا  شزیمآ  زا  هیانک  رس »  » هملک دیراذگن . جاودزا  رارق  نانآ  اب  یناهنپ  رد  یلو  ارِس  َّنُهوُدِعاُوت  ْنِکل ال  َو 
« ّرـس  » هب ریبعت  تسا  شزیمآ  تیّلح ]  ] ببـس هک  جاودزا  دـقع  زا  زین  اج  نیا  رد  دوشیم ، حاکن »  » هب ریبعت  شزیمآ  زا  یهاگ  هک  روط  نامه 

. تسا هدش 
. دینک نایب  ار  دوخ  جاودزا  دصق  هیانک  روط  هب  ینعی  دییوگب ، کین  نخس  هک  نیا  رگم  ًافوُْرعَم  ًالْوَق  اُولوُقَت  ْنَأ  اَّلِإ 

هتـسیاش دیراذگیم  نانآ  اب  هک  ياهدعو  رارق و  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  هراشا ، هیانک و  اب  رگم  دیراذگن  رارق  اهنآ  اب  هک  تسا  نیا  روظنم 
. دشاب هدیدنسپ  و 

رد هدرم  رهوش  نانز  اب  جاودزا  دصق  میمصت و  زا  یهن  رد  هغلابم  هیآ  روظنم  تسا و  هیلع » مزع   » و رمالا » مزع   » زا ِحاکِّنلا  َةَدْقُع  اُومِْزعَت  َو ال 
هدش عنم  نیقی  هب  نآ  ماجنا  زا  دشاب ، هدش  یهن  يراک  رب  مزع  زا  یسک  هاگ  ره  و  تسا ، نآ  رب  مدقم  راک  ماجنا  هب  میمصت  اریز  تسا ، هّدع 

. تسا
. دیزاس عقاو  هّدع  نامز  رد  ار  نانآ  اب  جاودزا  دقع  دیریگن  میمصت  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  و 

. دوش يرپس  هّدع )  ) هدش نییعت  تّدم  هک  ینامز  ات  ینعی  ُهَلَجَأ » ُباتِْکلا  َُغْلبَی  یَّتَح  »
ییاوران  ياهمیمصت  زا  ادخ  هک  دینادب  و  ْمُکِسُْفنَأ » ِیف  ام  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو  »

306 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دیریگن میمصت  اوران  راک  ماجنا  رب  دیسرتب و  وا  رفیک  باقع و  زا  سپ  ُهوُرَذْحاَف » ، » تسا هاگآ  تسامش  لد  رد  هک 

306 ص : هیآ 236 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا
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ًاعاـتَم ُهُرَدَـق  ِِرتـْقُْملا  یَلَع  َو  ُهُرَدَـق  ِعِـسوُْملا  یَلَع  َّنُهوـُعِّتَم  َو  ًۀَـضیِرَف  َّنَُهل  اوُـضِْرفَت  َْوأ  َّنُهوُّسَمَت  َْمل  اـم  َءاـسِّنلا  ُمـُتْقَّلَط  ْنِإ  ْمُْـکیَلَع  َحاـنُج  ـال 
(236  ) َنِینِسْحُْملا یَلَع  اقَح  ِفوُْرعَْملِاب 

306 ص : همجرت ... 

دنمهرهب بسانم ) ياهیده  اب   ) ار اهنآ  عقوم ) نیا  رد  و   ) تسین امش  رب  یهانگ  دیهد  قالط  رهم  نییعت  یسنج و  شزیمآ  زا  لبق  ار  نانز  رگا 
لاح بسانم  و   ) هتـسیاش هیده  شدوخ ، هزادنا  هب  تسا  تسدگنت  هک  سک  نآ  شاییاناوت و  هزادنا  هب  دراد  ییاناوت  هک  سک  نآ  دیزاس ،

(236 . ) تسا یمازلا  ناراکوکین  رب  نیا  و  دشاب ) هدنریگ  هدنهد و 

306 ص : ریسفت ... :

. درادن یپ  رد  ار  رهم  تخادرپ  بوجو  دیاهدرکن  شزیمآ  اهنآ  اب  ات  نانز  قالط  َّنُهوُّسَمَت  َْمل  ام  َءاسِّنلا  ُُمتْقَّلَط  ْنِإ  ْمُْکیَلَع  َحانُج  ال 
: دراد دوجو  لامتحا  ود  تسانعم ، هچ  هب  َّنُهوُّسَمَت » َْمل  ام   » رد ام »  » هک نیا  رد 

. دشاب نإ »  » يانعم هب  هّیطرش و  ام » - » 1
. تسا ندوب  فرظ  رب  انب  ةدم »  » بصن تروص  نیا  رد  هک  اهیف  نهوسمت  مل  ةدم  دشاب : نیا  هیآ  لیوأت  و  هدم »  » يانعم هب  ام » - » 2

. تسانعم کی  هب  تروص  ود  ره  رد  و  هدش ، تئارق  زین  نهوسامت » «، » نهوسمت »
نییعت هضیرف » ضرف   » زا دوصقم  و  دـینک . نییعت  ياهیرهم  هقلطم ) ناـنز   ) ناـنآ يارب  هک  نیا  اـت  اـی  هک ، نیا  رگم  ًۀَـضیِرَف  َّنَُهل  اوُـضِْرفَت  َْوأ 

نآ فصن  دیاب  درم  دشاب  هدش  نییعت  هیرهم  نز  يارب  رگا  دریگیم  ماجنا  ییوشانز  لمع  زا  لبق  قالط  هک  تروص  نیا  رد  و  تسا . هیرهم 
. دزادرپب وا  هب  دشاب ] قباطم  نز  نوؤش  اب  هک   ] ياهیده دیاب  درادن و  ار  نآ  هبلاطم  قح  نز  تسا ، هدشن  نییعت  هیرهم  رگا  یلو  دزادرپب  ار 

307 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دیهدب اهنآ  هب  دزاس  ناشدنمهرهب  هک  ار  دوخ  لام  زا  يزیچ  َّنُهوُعِّتَم  َو 

رد تسانگنت  رد  هک  یتسدگنت  رب  شدوخ و  هزادنا  هب  تسا  شیاشگ  تعسو و  رد  هک  يرگناوت  رب  ُهُرَدَق  ِِرتْقُْملا  یَلَع  َو  ُهُرَدَق  ِعِسوُْملا  یَلَع 
. شاییاناوت روخ 

. تسا تغل  ود  ردق »  » و ردق » . » شاییاناوت هزادنا  هب  ینعی  هردق 
رد هک  دشاب  ياهیده  هک  تسا  نیا  فورعم »  » زا روظنم  و  فورعملاب » اعیتمت   » ینعی تسا ، نهوعتم »  » يارب دـیکات  اعاتم »  » ِفوُْرعَْملِاب ًاعاتَم 

. تسا يدرمناوج  فاصنا و  روخ  رد  وکین و  نید 
نانز نتخاس  دـنمهرهب  اب  دـنهاوخب  هک  یناراکوکین  رب  تسا ، تباث  ای  مزـال  ینعی  تسا ، اـعاتم »  » يارب تفـص  اـقح »  » َنِینِـسْحُْملا یَلَع  اقَح 

. دننک ناسحا  نانآ  هب  دوخ ، هیده  زا  هقلطم 
زور رد  ص -)  ) ربمایپ هک  نانچ  تسا ، هدـیمان  راکوکین ) دارفا  « ) نینـسحم  » کین راـک  ماـجنا  زا  لـبق  ار  ناراـکوکین  دـنوادخ  هیآ  نیا  رد 

دناهدـشن هتـشک  زونه  هک  ار  یناسک  ص )  ) ربمایپ و  « . ] تسوا نآ  زا  شاهماج  سابل و  دـشکب ، ار  یلوتقم  سک  ره  : » دومرف ردـب - گـنج 
[. تسا هدیمان  لیتق » »

307 ص : هیآ 237 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا
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هراشا

ْنَأ َو  ِحاکِّنلا  ُةَدْقُع  ِهِدَِیب  يِذَّلا  اَوُفْعَی  َْوأ  َنوُفْعَی  ْنَأ  َّالِإ  ُْمتْـضَرَف  ام  ُفِْصنَف  ًۀَـضیِرَف  َّنَُهل  ُْمتْـضَرَف  ْدَـق  َو  َّنُهوُّسَمَت  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  َّنُهوُُمتْقَّلَط  ْنِإ  َو 
(237  ) ٌریَِصب َنُولَمْعَت  اِمب  َهَّللا  َّنِإ  ْمُکَْنَیب  َلْضَْفلا  اُوَْسنَت  َو ال  يْوقَّتِلل  ُبَْرقَأ  اوُفْعَت 

307 ص : همجرت ... 

دیاهدرک نییعت  اهنآ  يارب  يرهم  هک  یلاح  رد  دیهد ، قالط  دینک ) یسنج  شزیمآ  و   ) دیریگب سامت  اهنآ  اب  هک  نآ  زا  شیپ  ار  نانز  رگا  و 
ار ) دوخ  قح   ) اهنآ هک  نیا  رگم  دیهدب ) اهنآ  هب   ) دیاهدرک نییعت  ار  هچنآ  فصن  تسا ) مزال  )

308 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
تشذگ امش  رگا  و  دشخبب ، ار  نآ  تسوا  تسد  هب  جاودزا  هرگ  هک  سک  نآ  ینعی ) اهنآ  ّیلو  دنتسه ، هیفـس  ریغـص و  رگا  ای  و   ) دنـشخبب

هک دـینکن  شومارف  دوـخ  ناـیم  رد  ار  يراـکوکین  تشذـگ و  تسا و  رتـکیدزن  يراـگزیهرپ  هب  دـیزادرپب ) اـهنآ  هب  ار  رهم  ماـمت  و   ) دـینک
(237 . ) تسانیب دیهدیم  ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ 

308 ص : ریسفت ... :

هک ياهقلطم  ناـنز  هب   ] ار رهم  تخادرپ  بوـجو  قـالط ]  ] هک تسا  نیا  لـبق  هیآ  رد  حاـنج »  » زا روـظنم  هک  نـیا  رب  دراد  تلـالد  هـیآ  نـیا 
تابثا ار  هدـش  یفن  حانج  ُْمتْـضَرَف » ام  ُفِْصنَف   » هلمج اریز  دراد ، یپ  رد  هتفرگن ] تروص  نانآ  اـب  یـشزیمآ  یلو  هدـش  نییعت  رهم  ناـشیارب 

. دنکیم
. دننکن هبلاطم  نارهوش  زا  ار  نآ  دنرذگب و  رهم  فصن  نیا  زا  هقّلطم  نانز  هک  نیا  رگم  َنوُفْعَی  ْنَأ  اَّلِإ 

. درذگب رهم  فصن  زا  تساهنآ ، یلو  نانز و  جاودزا  دقع  رادهدهع  هک  یسک  ای  ِحاکِّنلا  ُةَدْقُع  ِهِدَِیب  يِذَّلا  اَوُفْعَی  َْوأ 
. تسا بصن  عضوم  رد  و  بیاغ )  ) ّثنؤم لعف  نوفعی »  » و عراضم )  ) لعف هبصان  فورح  زا  نا » »

وم تقد و  ناتدوخ  قوقح  يرگباسح  تقو  رد  دـینکن و  شومارف  ار  رگیدـکی  هب  تبـسن  يراوگرزب  ناـسحا و  ْمُکَْنَیب  َلْـضَْفلا  اُوَْسنَت  ـال  َو 
. دییامنن یفاکش 

308 ص : هیآ 238 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(238  ) َنِیِتناق ِهَِّلل  اُومُوق  َو  یطْسُْولا  ِةالَّصلا  َو  ِتاوَلَّصلا  یَلَع  اوُِظفاح 

308 ص : همجرت ... 

(238 . ) دیزیخ اپ  هب  ادخ  يارب  تعاطا ، عوضخ و  يور  زا  دینک و  تبظاوم  رهظ ) زامن   ) یطسو زامن  اصوصخم  اهزامن  همه  رب 

308 ص : ریسفت ... :

. دینک تموادم  اهنآ  ناکرا  رب  ناشتاقوا و  رد  بجاو  ياهزامن  رب  ِتاوَلَّصلا  یَلَع  اوُِظفاح 
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309 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
یلو هدوب  تاولـصلا »  » رد لخاد  یطـسو  زامن  هک  نیا  اب  اج  نیا  رد  تساهزامن . نیب  هک  يزامن  هب  دینک  تموادم  زین  یطْـسُْولا و  ِةالَّصلا  َو 

. تسا هدش  هتفرگ  فطع  تاولص »  » رب ییاهنت  هب  اهزامن ، ریاس  رب  نآ  هب  نداد  ّتیمها  يرترب و  يارب 
. دنکیم لامعتسا  لضفا »  » ياج هب  ار  طسوا »  » برع هک  نانچ  رترب ، زامن  یطْسُْولا  ِةالَّصلا 
: دراد دوجو  لوق  دنچ  تسا  هناگجنپ  ياهزامن  زا  کی  مادک  یطسو  زامن  ایآ  هک  نیا  رد 

. تسا رهظ »  » زامن روظنم ، دناهدومرف ، هک  هدش  لقن  ع )  ) همئا زا  - 1
. تسا هدش  لقن  زین  « 1  » عوفرم ثیدح  رد  انعم  نیمه  تسا و  رصع »  » زامن دوصقم ، - 2

دروم حبص  زامن  هچ  دروآ  ياج  هب  ار  حبص  زامن   » ًادوُهْشَم َناک  ِرْجَْفلا  َنآُْرق  َّنِإ  ِرْجَْفلا  َنآُْرق  َو  هفیرش : هیآ  تسا و  حبص »  » زامن روظنم  - 3
. دراد تلالد  لوق  نیمه  رب  (، 78 ءارسا / « ) تسا ناگتشرف  یهاوگ 

زامن رد  نداتسیا  لاح  رد  اعد  يانعم  هب  تونق  : » دومرف هک  هدش  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  و  دینک . اعد  ناتنداتسیا  لاح  رد  َنِیِتناق  ِهَِّلل  اُومُوق  َو 
« . تسا

309 ص : هیآ 239 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(239  ) َنوُمَْلعَت اُونوُکَت  َْمل  ام  ْمُکَمَّلَع  امَک  َهَّللا  اوُرُکْذاَف  ُْمْتنِمَأ  اذِإَف  ًانابْکُر  َْوأ  ًالاجِرَف  ُْمتْفِخ  ْنِإَف 

309 ص : همجرت ... 

زاب ار  دوخ  ّتینما  هک  یماگنه  هب  اّما  دـیهد ، ماجنا  هراوس  ای  هداـیپ  لاـح  رد  ار ) زاـمن   ) دیـسرتب يرگید ) رطخ  اـی  گـنج  رطاـخ  هب   ) رگا و 
ار ادخ  دیتفای 

__________________________________________________

م. دنشاب -. هداتفا  دنس  هلسلس  زا  ربخ  نایوار  ینعی  اههطساو  زا  یخرب  هک  دنیوگ  یتیاور  هب  ثیدح  ملع  حالطصا  رد  - 1
310 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(239 . ) دیتسنادیمن هک  ار  ییاهزیچ  داد  میلعت  امش  هب  هک  نانچ  نآ  دیناوخب ) لومعم  تروص  هب  ار  زامن   ) دینک دای 

310 ص : ریسفت ... :

هار لاح  رد  هاوخ  دیشاب ، هداتـسیا  هاوخ   ] هدایپ لاح  رد  ار  زامن  سپ  دیتشاد  تشحو  نآ  ریغ  ای  نمـشد  زا  رگا  ًانابْکُر : َْوأ  ًالاجِرَف  ُْمتْفِخ  ْنِإَف 
. دیهد ماجنا  دیاهتسشن ، ناتیاهبکرم  تشپ  رب  هک  یلاح  رد  هراوس و  ای  نتفر ]

[. تسا تعکر  هس  نامه  هک  برغم  زامن  زج  تسا  تعکر  ود  رضح  رفس و  رد  هک   ] تسا فوخ » زامن   » نامه هیآ  نیا  زا  دوصقم 
، دـناهتفگ یـضعب  هک  نانچ   ) ای دـیناوخب و  يداع  تروص  هب  ار  زامن  سپ  سرت  زا  دـیدش  نمیا  یتقو  ْمُکَمَّلَع  امَک  َهَّللا  اوُرُکْذاَف  ُْمْتنِمَأ  اذِإَـف 

درک یکین  امش  هب  وا  هک  نانچ  دینک ، دای  تدابع  هلیسو  هب  ار  وا  هدومن و  ساپس  رکـش و  هدمآ  تسد  هب  شمارآ  ّتینما و  رب  ار  ادخ  ینعی )
. تخومآ امش  هب  فوخ  نما و  تلاح  رد  ار  ندناوخ  زامن  یگنوگچ  و 
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310 ص : هیآ 240 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ِیف َْنلَعَف  اـم  ِیف  ْمُْکیَلَع  َحاـنُج  ـالَف  َنْجَرَخ  ْنِإَـف  ٍجارْخِإ  َْریَغ  ِلْوَْحلا  َیلِإ  ًاـعاتَم  ْمِهِجاوْزَأـِل  ًۀَّیِـصَو  ًاـجاوْزَأ  َنوُرَذَـی  َو  ْمُْکنِم  َنْوَّفَوَُتی  َنیِذَّلا  َو 
(240  ) ٌمیِکَح ٌزیِزَع  ُهَّللا  َو  ٍفوُْرعَم  ْنِم  َّنِهِسُْفنَأ 

310 ص : همجرت ... 

هک دننک  ّتیصو  دوخ  نارسمه  يارب  دیاب  دنراذگیم  ياج  هب  دوخ  زا  ینارسمه  دنریگیم و  رارق  گرم  هناتسآ  رد  امـش  زا  هک  یناسک  و 
دنور نوریب  رگا  دنورن ، نوریب  رهوش ) هناخ  زا   ) اهنآ هک  نیا  طرـش  هب  دـنزاس ، دـنمهرهب  یگدـنز ) هنیزه  نتخادرپ  اب   ) ار اهنآ  لاس  کی  ات 

. تسا میکح  اناوت و  دنوادخ ، دنیامن و  هتـسیاش  مادـقا  دوخ  هرابرد  هچنآ  هب  تبـسن  تسین ، اهنآ  رب  یهانگ  یلو ) دـنرادن  هنیزه  رد  یقح  )
(240)

311 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

311 ص : ریسفت ... :

: دراد دوجو  لامتحا  هس  هیآ  ریدقت  رد  دناهدناوخ ، عفر  هب  هیصو »  » هک یناسک  تئارق  رب  انب 
. دشاب نوفوتی  نیذلا  مکح  هیآ و  ریدقت  - 1

. دشاب مهجاوزأل  ۀیصو  نوفوتی  نیذلا  ۀیصو  هیآ  ریدقت  - 2
. دشاب هدش  فذح  فاضم  ۀیصو  لها  نوفوتی  نیذلا  هیآ و  ریدقت  - 3

: تسا نیا  هیآ  ریدقت  دناهدناوخ ، بصن  هب  ۀیصو »  » هک یناسک  تئارق  رب  انب  و 
کیپ دننامه  وت   ) دیربلا ریـس  ریـست  تنا  تسا : نیا  شریدقت  دیربلا و  ریـس  تنأ  دوشیم : هتفگ  هک  نانچ  ۀیـصو  نوصوی  نوفوتی  نیذـلا  و 

لعف هک  یتروص  رد  ای  و  دشاب ) ۀیصو »  » يارب تفـص  ای  لدب  اعاتم »  » هک نیا  رب  انب  « ) ۀیـصو  » هب تسا  بوصنم  ای  اعاتم » ( » ینکیم تکرح 
[. دشاب قلطم  لوعفم  هک  نیا  رب  انب   ] تسا نآ  هب  بوصنم  دشاب ، ریدقت  رد  نآ  زا  لبق  نوصوی » »

. تسا تاجرخم » ریغ   » يانعم هب  و  اجاوزا »  » يارب لاح  ای  و  اعاتم »  » زا لدب  ای  دکؤم  ردصم  جارخا » ریغ  »
ناگدنامزاب هب  ندرم  زا  لبق  دـیاب  دـنراذگیم ، ياج  هب  ینارـسمه  دـناهتفرگ و  رارق  گرم  هناتـسآ  رد  هک  ینادرم  تسا : نیا  هیآ  يانعم  و 

. دنیامنن جراخ  رهوش  هناخ  زا  ار  اهنآ  دنزادرپب و  ناشلام  زا  ار  نانآ  نارسمه  جراخم  مامت  لاس  کی  ات  هک  دننک  ّتیصو  دوخ 
َۀََعبْرَأ دومرف : هک  هروس  نیمه  هیآ 234  هلیسو  هب  سپس  دنتـسنادیم ] لاس  کی  ار  تافو  هدع  هک   ] دوب مالـسا  زا  لبق  هب  طوبرم  مکح  نیا 

. تفای لیلقت  زور  هد  هام و  راهچ  هب  لاس  کی  زا  تدم  نیا  خسن و  ًارْشَع ، َو  ٍرُهْشَأ 
تنیز زا  دنهد ، ماجنا  دوخ  هب  تبسن  نانیا  هچنآ  رد  تسین  ّتیم ) هثرو   ) امش رب  یهانگ  یکاب و  َّنِهِـسُْفنَأ  ِیف  َْنلَعَف  ام  ِیف  ْمُْکیَلَع  َحانُج  الَف 

. دشابن دنسپان  عرش  رد  هک  ياهنوگ  هب  فورعم : » نم  . » نارهوش هب  دوخ  نداد  ناشن  ندرک و 
312 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

312 ص : ات 242 ... ] تایآ 241  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]
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هراشا

(242  ) َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل  ِِهتایآ  ْمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَک  ( 241  ) َنیِقَّتُْملا یَلَع  اقَح  ِفوُْرعَْملِاب  ٌعاتَم  ِتاقَّلَطُْمِلل  َو 

312 ص : همجرت ... 

(241 . ) راگزیهرپ نادرم  رب  تسا  یّقح  نیا  ددرگیم ) تخادرپ  رهوش  فرط  زا  هک   ) تسا یبسانم  هیده »  » هقلطم نانز  همه  يارب  و 
(242 . ) دینک هشیدنا  دیاش  دهدیم ، حرش  امش  يارب  ار  دوخ  تایآ  دنوادخ  نینچ  نیا 

312 ص : ریسفت ... :

نانز هب  بسانم  ياهیده  نداد  هک  مکح ، نیرخآ  هب  زین  هیآ  نیا  رد  دومرف ، نایب  ار  قالط  ماکحا  شیپ  تایآ  رد  دـنوادخ  هک  نآ  زا  سپ  ]
تـسیچ هرهب ) « ) عاتم  » زا روظنم  هک  نیا  رد  ِفوُْرعَْملاـِب  ٌعاـتَم  ِتاـقَّلَطُْمِلل  َو  دـیامرفیم ]: دـیامنیم و  هراـشا  دـشاب ، نادرم  يوس  زا  هقلطم 

: تسا هدش  فالتخا 
. دوب ِلْوَْحلا » َیلِإ  ًاعاتَم   » هفیرش هیآ  رد  هک  تسا  ياهقفن  نامه  روظنم  - 1

يرهم هدـش و  هداد  قالط  لوخد  زا  لـبق  هک  تسا  ینز  يارب  طـقف  هیدـه  دراد و  هیآ  هب  صاـصتخا  هک  تسا  ياهیدـه  نآ  زا  دوصقم  - 2
نامه هدش  نییعت  شیارب  يرهم  هچ  نانچ  ار و  لثملا  رهم  دیاب  هدشن  نّیعم  شرهم  رگا  هدش  لوخد  هک  ینز  یلو  دشاب ، هدشن  نّیعم  شیارب 

. دریگب ار  نآ  فصن  دناوتیم  تسا ، هدوب  نّیعم  شرهم  هدش و  هداد  قالط  لوخد  زا  لبق  رگا  و  دریگب ، ار 

312 ص : هیآ 243 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َّنِکل َو  ِساَّنلا  یَلَع  ٍلْـضَف  وُذـَل  َهَّللا  َّنِإ  ْمُهاـیْحَأ  َُّمث  اُوتُوم  ُهَّللا  ُمَُهل  َلاـقَف  ِتْوَْملا  َرَذَـح  ٌفُولُأ  ْمُه  َو  ْمِهِراـیِد  ْنِم  اوُجَرَخ  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ 
(243  ) َنوُرُکْشَی ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ 

313 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

313 ص : همجرت ... 

زا نوعاـط  يراـمیب  هناـهب  هب  هک  ، ) دـندوب رفن  اـهرازه  ناـنآ  دـندرک و  رارف  گرم  سرت  زا  دوخ  ياـههناخ  زا  هک  ار  یتّیعمج  يدـیدن  اـیآ 
( دندرم دندوب ، هداد  رارق  هناهب  ار  نآ  هک  يرامیب  نامه  هب  و   ) دیریمب تفگ  اهنآ  هب  دنوادخ  دـندومن ) يراددوخ  داهج  نادـیم  رد  تکرش 

(243 . ) دنروآیمن اج  هب  رکش  مدرم  رتشیب  یلو  دنکیم ، ناسحا  دوخ  ناگدنب  هب  تبسن  دنوادخ  درک ، هدنز  ار  اهنآ  ادخ  سپس 

313 ص : ریسفت ... :

نانآ نأش  رد  هیآ  هک   ] ار یموق  ناتساد  هک  تسا  باتک  لها  زا  هتسد  نآ  نتشاداو  باجعا  هب  نتفرگ و  رارقا  يارب  ماهفتسا ] هزمه   ] ََرت َْمل  َأ 
نیا اریز  دـننادیمن ، هدینـشن و  موق  نیا  هب  عجار  يزیچ  یتـح  هک  تسا  یناـسک  هب  باـطخ  هیآ  تفگ  ناوـتیم  و  دناهدینـش ، هدـش ] لزاـن 
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. تسا بّجعت  يانعم  هب  لاثم و  هلزنم  هب  رت ) ملا   ) باطخ
شیوخ راید  رهش و  زا  اهنآ ، نایم  رد  نوعاط  يرامیب  عویش  رطاخ  هب  هک  دندوب  لیئارـسا ) ینب  زا   ) یموق نانیا  ْمِهِرایِد و  ْنِم  اوُجَرَخ  َنیِذَّلا 

. تخاس دوبان  يرامیب ) نامه  هب   ) ار نانآ  دنوادخ  یلو  دندرب ) هانپ  ینابایب  هب  و   ) دندرک رارف 
. تسین يزیرگ  وا ) هار  رد  داهج   ) ادخ مکح  زا  هک  دننادب  دنریگب و  تربع  ات  درک  هدنز  ار  نانآ  دنوادخ  سپس  ْمُهایْحَأ  َُّمث 

ادخ هاگ  نآ  دندرک ، رارف  گرم  میب  زا  یلو  داد ، گنج  روتسد  اهنآ  هب  ناشهاشداپ  هک  دندوب  لیئارـسا  ینب  زا  یموق  اهنیا  دناهتفگ : یخرب 
. درک هدنز  سپس  دناریم و  ار  نانآ 

. نانآ ّتیعمج  ترثک  يدایز و  رب  دراد  تلالد  ٌفُولُأ » ْمُه  َو  »
دوشیم هدافتـسا  نآرق  ریبعت  نیا  زا  و  درب ، نیب  زا  ار  نانآ  ادـخ  هک  تسا  نیا  شیانعم  و  دـیریمب . تفگ  نانآ  هب  ادـخ  اُوتُوم  ُهَّللا  ُمَُهل  َلاقَف 

. رفن کی  ندرم  دننام  دندرم  موق  نآ  دارفا  مامت  دنوادخ  هدارا  هب  هک 
هاگآ و دوشیم  ناشتربع  هیام  هچنآ  هب  ار  نانآ  هک  نوچ  تسا ، مرک  لضف و  ياراد  مدرم  هب  تبـسن  دنوادخ  ِساَّنلا  یَلَع  ٍلْضَف  وَُذل  َهَّللا  َّنِإ 

. دزاسیم انیب 
314 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هدومرف ناـیب  تسا ، داـهج  هراـبرد  هک  دـعب  هیآ  زا  رتولج  ار  موق  نیا  ناتـساد  ادـخ  هار  رد  داـهج  هب  مدرم  بیغرت  قیوشت و  يارب  دـنوادخ 
. تسا

314 ص : هیآ 244 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(244  ) ٌمِیلَع ٌعیِمَس  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلتاق  َو 

314 ص : همجرت ... 

(244 . ) تساناد اونش و  دنوادخ  دینادب  دینک و  راکیپ  ادخ  هار  رد  و 

314 ص : ریسفت ... :

نارگید رب  گنج  رد  هک  ار  ناـنآ  راـتفگ  زین  هدومن و  یچیپرـس  وا  هار  رد  داـهج  روتـسد  زا  هک  ار  یناـسک  نخـس  دـنوادخ  ٌعیِمَـس  َهَّللا  َّنَأ 
. تسا هاگآ  دنرادیم  ناهنپ  ار  هچنآ  هب  و  میلع » ، » دونشیم دناهتفرگ  تقبس 

314 ص : هیآ 245 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(245  ) َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  َو  ُطُْصبَی  َو  ُِضبْقَی  ُهَّللا  َو  ًةَرِیثَک  ًافاعْضَأ  َُهل  ُهَفِعاُضیَف  ًانَسَح  ًاضْرَق  َهَّللا  ُضِْرُقی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم 

314 ص : همجرت ... 
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دنک ربارب  نیدنچ  وا  يارب  ار  نآ  دنوادخ  ات  دنک ) قافنا  هدیـشخب  يو  هب  وا  دوخ  هک  یلاوما  زا  و   ) دهد ییوکین  ضرق  ادـخ  هب  هک  تسیک 
زاـب وا  يوـس  هب  و  دوـشیمن ) اـهنآ  يزور  دوـبمک  ثعاـب  زگره  قاـفنا   ) دزاـسیم و هدرتـسگ  دودـحم و  ار ) ناگدـنب  يزور   ) دـنوادخ و 

(245 (. ) تفرگ دیهاوخ  ار  دوخ  شاداپ  و   ) دیدرگیم

314 ص : ریسفت ... :

ماجنا هب  نانمؤم ]  ] توعد يارب  ریبعت  نیا  تسا و  بولطم  نآ  شاداپ  باوث و  هک  یلمع  نداد  ماجنا  يارب  تسا  لاـثم  ادـخ  هب  نداد  ضرق 
دوجو لاـمتحا  ود  تسیچ ، نسح » ضرق   » زا روظنم  هک  نیا  رد  تسا و  نآ  هب  نداد  شاداـپ  رب  دـیکأت  یناـبرهم و  فـطل و  يور  زا  لـمع 

: دراد
. تسا هلتاقم  سفن  روظنم  - 1

. تسادخ هار  رد  قافنا  دوصقم  - 2
315 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ربارب دصتفه  هک  تسا  نیا  روظنم  هدش : هتفگ  دنادن و  یسک  شدوخ  زج  هک  يرادقم  هب  دیازفیب  نآ  رب  دنوادخ  ًةَرِیثَک  ًافاعْضَأ  َُهل  ُهَفِعاُضیَف 
. دوشیم

رگید یضعب  يزور  یلو  دنادرگیم  تخس  نانآ  رب  ار  یگدنز  دریگیم و  ار  ناگدنب  یضعب  يزور  یهاگ  دنوادخ  ُطُْصبَی  َو  ُِضبْقَی  ُهَّللا  َو 
. دهدیم شیاشگ  اهنآ  یگدنز  رد  هدرک و  دایز  ار 

دنوادخ ندیزرو ) لخب  رثا  رد   ) تسا نکمم  نوچ  دنزرو ، لخب  ادخ  هب  تبـسن  دیابن  دـنرادروخرب  ناوارف  يزور  زا  هک  یناسک  نیا  رب  انب 
. دیامن یتسدگنت  هب  لیدبت  ار  ناشيرگناوت  هتفرگ و  نانآ  زا  ار  يزور 

315 ص : هیآ 246 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ُمُْکیَلَع َِبتُک  ْنِإ  ُْمْتیَـسَع  ْلَه  َلاق  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ِْلتاُقن  ًاِکلَم  اَنل  ْثَْعبا  ُمَُهل  ٍِّیبَِنل  اُولاق  ْذِإ  یـسُوم  ِدـَْعب  ْنِم  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  ْنِم  ِإَـلَْملا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ 
ُهَّللا َو  ْمُْهنِم  ًالِیلَق  َّالِإ  اْوَّلََوت  ُلاتِْقلا  ُمِْهیَلَع  َِبتُک  اَّمَلَف  اِنئاْنبَأ  َو  انِرایِد  ْنِم  انْجِرْخُأ  ْدَـق  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َِلتاُقن  َّالَأ  اَنل  ام  َو  اُولاق  اُوِلتاُقت  َّالَأ  ُلاـتِْقلا 

(246  ) َنیِِملاَّظلِاب ٌمِیلَع 

315 ص : همجرت ... 

باختنا ام  يارب  یهدنامرف ) و   ) رادـمامز دـنتفگ  دوخ  ربمایپ  هب  یـسوم ، تافو  زا  سپ  هک  ار  لیئارـسا  ینب  زا  یعمج  يدرکن  هدـهاشم  ایآ 
رد و  دینک ) یچیپرس   ) دوش هداد  امـش  هب  راکیپ  روتـسد  رگا  دیاش  تفگ  اهنآ  ربمایپ  مینک ، راکیپ  ادخ  هار  رد  وا ) یهدنامرف  تحت   ) ات نک 

یماگنه اّما  میدش ؟ هدنار  نامنادنزرف  هناخ و  زا  هک  یلاح  رد  مینکن  راکیپ  ادخ  هار  رد  تسا  نکمم  هنوگچ  دنتفگ  دینکن  داهج  ادـخ  هار 
(246 . ) تسا هاگآ  ناراکمتس  راک )  ) زا دنوادخ  و  دندرک ، یچیپرس  یمک  هدع  زج  همه  دش ، هداد  اهنآ  هب  راکیپ  روتسد  هک 

315 ص : ریسفت ... :
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. دنکیم رپ  ار  اهلد  نانآ  تبیه  اریز  دوشیم ، هتفگ  مدرم  زا  فارشا  هورگ  هب  ِإَلَْملا 
316 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. یسوم تافو  زا  سپ  یسُوم  ِدَْعب  ْنِم 

. دنتفگ دوخ  ربمایپ  هب  هک  هاگ  نآ  ُمَُهل  ٍِّیبَِنل  اُولاق  ْذِإ 
: تسا هدش  لقن  لوق  هس  تسیچ ، شمان  هدوب و  یسک  هچ  ربمایپ  نیا  هک  نیا  رد 

[. هداتق بوقعی . نب  فسوی  نب  میئارفا  نب   ] نون نب  عشوی  - 1
[. يدس بوقعی . نب  يوال  دالوا  زا  هیفص  نبا   ] نوعمش - 2

. تسا رتفورعم  نارسفم ] نیب  رد   ] مان نیا  دوشیم ] لیعامسا »  » یبرع هب  هک   ] لیءومشا - 3
هب گنج  ندرک  هرادا  رد  هَّللا و  لیبس  یف  لتاقن  و  هدومن ، يوریپ  يو  تاروتـسد  زا  ات  هدـب  رارق  یهدـنامرف  ریما و  ام  يارب  ًاـِکلَم  اـَنل  ْثَْعبا 

. مینک لمع  وا  رظن  يأر و 
هک انعم  نیا  هب  دـینکن  گنج  دـیاش  دوش ، بجاو  امـش  رب  گنج  ریما  نآ  ندوب  اب  رگا  اُوِلتاُقت  اَّلَأ  ُلاتِْقلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  ْنِإ  ُْمْتیَـسَع  ْلَـه  َلاـق 

هلمج رـس  رب  دربیم ، نامگ  وا  دوریم و  راظتنا  ملکتم  دزن  هچنآ  زا  ماهفتـسا  يارب  له » . » دیـسرتب نمـشد ) اب   ) ندـیگنج زا  دوریم  راظتنا 
. تسین راظتنا  زا  رود  ینامگ  نینچ  هک  تسا  هتکن  نیا  ندرک  تباث  ماهفتسا  نیا  زا  دنوادخ  روظنم  هدش و  لخاد 

يارب ياهزیگنا  ارچ  و  دراد ؟ دوجو  ام  يارب  لاتق  كرت  رد  ياهزیگنا  فدـه و  هچ  دـنتفگ ، ّتیعمج  نیا  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  َلـِتاُقن  اَّلَأ  اـَنل  اـم  َو 
هب تسا  هراشا  هلمج  نیا  میاهدش ، هدنار  دوخ  راید  زا  نامنادـنزرف  اب  هک  یلاح  رد  اِنئاْنبَأ  َو  انِرایِد  ْنِم  انْجِرْخُأ  ْدَـق  َو  میـشاب  هتـشادن  گنج 

ینب ناگدازهاش  زا  رفن  لهچ  دصراهچ و  دادعت  دندوب و  نکاس  نیطـسلف  رـصم و  نایم  « 1  » مور يایرد  لحاوس  رد  هک  تولاج  موق  لـمع 
. دندوب هدرک  ریسا  ار  لیئارسا 

یناسک دادعت  و  یکدنا . زج  دندنادرگ ، راکیپ  زا  يور  همه  دـش ، بجاو  اهنآ  رب  داهج  یتقو  ْمُْهنِم و  اًلِیلَق  اَّلِإ  اْوَّلََوت  ُلاتِْقلا  ُمِْهیَلَع  َِبتُک  اَّمَلَف 
دندش داهج  هدامآ  هک 

__________________________________________________

م. تسا -. هنارتیدم  يایرد  دوصقم  - 1
317 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دندوب ردب  گنج  رد  مالسا  نایرکشل  ددع  هب  رفن و  هدزیس  دصیس و 
. دندرک متس  دوخ  هب  هانگ  نیا  رثا  رد  نانیا  اریز  دندرک ، یلاخ  هناش  گنج  زا  هک  یناسک  يارب  تسا  يدیدهت  َنیِِملاَّظلِاب  ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو 

317 ص : هیآ 247 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ِلاْملا َنِم  ًۀَعَـس  َتُْؤی  َْمل  َو  ُْهنِم  ِْکلُْملِاب  ُّقَحَأ  ُنَْحن  َو  اْنیَلَع  ُْکلُْملا  َُهل  ُنوُکَی  یَّنَأ  اُولاق  ًاِکلَم  َتُولاـط  ْمَُکل  َثََعب  ْدَـق  َهَّللا  َّنِإ  ْمُهُِّیبَن  ْمَُهل  َلاـق  َو 
(247  ) ٌمِیلَع ٌعِساو  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  ُهَْکُلم  ِیتُْؤی  ُهَّللا  َو  ِمْسِْجلا  َو  ِْملِْعلا  ِیف  ًۀَطَْسب  َُهداز  َو  ْمُْکیَلَع  ُهافَطْصا  َهَّللا  َّنِإ  َلاق 

317 ص : همجرت ... 

تموکح ام  رب  وا  هنوگچ  دنتفگ : تسا ، هدرک  باختنا ) و   ) ثوعبم امـش  يرادمامز  يارب  ار  تولاط »  » دنوادخ تفگ : اهنآ  هب  ناشربمایپ  و 
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ار وا  مسج  تردق )  ) ملع و هدیزگرب و  امـش  رب  ار  وا  ادـخ  تفگ : درادـن ، يدایز  تورث  وا  میرتهتـسیاش و  وا  زا  ام  هک  نیا  اب  دـشاب  هتـشاد 
( اهبصنم يارب  دارفا  تقایل  زا   ) هاگآ و  عیـسو ، دنوادخ  ناسحا  دـشخبیم و  دـهاوخب  سک  ره  هب  ار  شکلم  دـنوادخ  هدیـشخب ، تعـسو 

(247 . ) تسا

317 ص : ریسفت ... :

یمجع یکی  دراد  دوجو  نآ  رد  فرـص  عنم  بابـسا  زا  ات  ود  نوچ  تسا  فرـصنم  ریغ  یمجع و  یمان  دواد »  » و تولاج »  » دننام تولاط » »
. ندوب ملع  يرگید  و  ندوب ،

زا هنوگچ و  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  و  دوب . تولاط »  » یهاشداپ ّدر  راکنا و  شـسرپ  نیا  زا  ناشروظنم  و  اـجک ؟ زا  و  هنوگچ ؟ ُنوُکَی  یَّنَأ 
و درادن . یناوارف  تورث  لام و  وا  اریز  دنراد ، دوجو  تنطلس  يارب  وا  زا  رتقی  یناسک ال  هک  یتروص  رد  تساور  ام  رب  یهاشداپ  ار  وا  اجک 

ار  دوخ  نآ  هلیسو  هب  ات  دشاب  هتشاد  نارگید  زا  شیب  یتورث  دیاب  هاشداپ 
318 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

« ادوهی  » نادـنزرف رد  یهاشداپ  بوقعی و  دـنزرف  يوال »  » لسن رد  تّوبن  هک  دوب  نیا  رطاـخ  هب  اـهنت  ضارتعا  نیا  و  دزاـس . دـنمورین  يوق و 
. دوبن نامدود  ود  نیا  زا  کی  چیه  زا  تولاط »  » دوب و بوقعی ] ترضح  رگید  دنزرف  ]

. تسا رتهاگآ  امش  حلاصم  هب  وا  دیزگرب ، امش  يارب  ار  وا  دنوادخ  ْمُْکیَلَع  ُهافَطْصا  َهَّللا  َّنِإ  َلاق 
ود هدرک و ] یفن  تورث ، ناکاین و  تیـصخش  لـثم  دنتـشادنپیم  مزـال  دوخ  ربهر  رادـمامز و  يارب  اـهنآ  هک  ار  یطیارـش   ] دـنوادخ سپس 
: دیامرفیم هدرک و  رکذ  دنراد ، يرترب  تلیضف و  رد  بسن ، لصا و  تورث و  زا  يرتالاب  هبتر  هک  ار  یمسج  تردق  شناد و  ملع و  تفص 

نیرتدـنمورین و ینامـسج  رظن  زا  شدوـخ و  ناـمز  رتاـناد  وا  درک ، داـیز  ار  وا  ینامـسج  يورین  شناد و  ِمْسِْجلا  َو  ِْملِْعلا  ِیف  ًۀَطَْـسب  َُهداز  َو 
. دوب لیئارسا  ینب  درف  نیرتعاجش 

. دهدیم دهاوخب  سک  ره  هب  ار  تردق  تنطلس و  ادخ ، ُءاشَی  ْنَم  ُهَْکُلم  ِیتُْؤی  ُهَّللا  َو 
. دنیزگرب تنطلس  تموکح و  يارب  ار  یسک  هچ  دنادیم  و  میلع » ، » تسا عیسو  ادخ  ششخب  لضف و  ٌعِساو  ُهَّللا  َو 

318 ص : هیآ 248 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ِیف َّنِإ  ُۀَِکئالَْملا  ُُهلِمَْحت  َنوُراه  ُلآ  َو  یـسُوم  ُلآ  َكََرت  اَّمِم  ٌۀَّیَِقب  َو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌۀَنیِکَـس  ِهِیف  ُتُوباَّتلا  ُمُکَِیتْأَی  ْنَأ  ِهِْکُلم  َۀَیآ  َّنِإ  ْمُهُِّیبَن  ْمَُهل  َلاق  َو 
(248  ) َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ًۀَیَآل  َِکلذ 

318 ص : همجرت ... 

ياهراگدای هک ) یقودنـص  نامه   ) دمآ دهاوخ  امـش  يوس  هب  دهع » قودنـص   » هک تسا  نیا  وا  تموکح  هناشن  تفگ  اهنآ  هب  ناشربمایپ  و 
رگا تسامش ، يارب  ینشور )  ) هناشن عوضوم  نیا  رد  دننکیم ، لمح  ار  نآ  ناگتشرف  هک  یلاح  رد  تسا ، نآ  رد  نوراه  یسوم و  نادناخ 

(248 . ) دیشاب هتشاد  نامیا 
319 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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319 ص : ریسفت ... :

ع)  ) یسوم و  دنتـشاذگیم . نآ  رد  ار  تاروت  هک  تسا  یقودنـص  نامه  روظنم  اج ] نیا  رد  تسا و  قودنـص  يانعم  هب  تغل  رد  « ] توبات »
لباقم زا  نانآ  تفرگیم و  مارآ  نآ ] ندید  اب   ] لیئارسا ینب  ياهلد  دادیم و  رارق  دوخ  هاپس  شیپاشیپ  ار  نآ  دیگنجیم ، نمشد  اب  هاگ  ره 

. دنتخیرگیمن نانمشد 
لاب ود  دجربز ، توقای و  هب  هتـسارآ  همّـسجم ،] نوچمه   ] دوب یلکـش  هنیکـس » : » هدش هتفگ  و  تسا ، هنینأمط  شمارآ و  يانعم  هب  هنیکـس » »
هدرب نمـشد  تمـس  هب  هدوب ] هبارا  دـننام  الامتحا  هک   ] کلکـش نیمه  طسوت  قودنـص  و  دوب ، هبرگ  مد  رـس و  هیبش  شمد  رـس و  تشاد و 

هدومن و فّقوتم  اج  نامه  زین  اهنآ  داتسیایم  زاب  تکرح  زا  قودنص »  » هاگ ره  دندرکیم و  تکرح  نآ  هارمه  دوخ  لیئارسا  ینب  دشیم و 
. دندشیم زوریپ  دندیگنجیم و  صاخ  شمارآ  نانیمطا و  اب 

. تشاد ناسنا  هرهچ  دننام  ياهرهچ  هک  دوب  تشهب  ياهداب  زا  يدنت  داب  قودنص »  » لخاد رد  دومرف : هک  هدش  لقن  ع )  ) یلع زا  و 
دنترابع دوب  هدنام  یقاب  نانآ  زا  هچنآ  و  دندوب . هتشاذگ  اج  هب  نوراه ) و   ) یـسوم لآ  هچنآ  زا  ياهدنامیقاب  یـسُوم و  ُلآ  َكََرت  اَّمِم  ٌۀَّیَِقب  َو 

. تاروت حاولا  زا  ییاههراپ  یسوم و  ياصع  زا :
نیب  ] ار نآ  ناگتشرف  لیئارسا ] ینب  یهدنامرف  هب  تولاط  بصن  زا   ] سپ هدرب و  نامسآ  هب  ار  قودنص » ( » ع  ) یـسوم تافو  زا  سپ  دنوادخ 

ار نآ  دوخ  مشچ  هب  لیئارـسا  ینب  هک  یلاح  رد  دـندرکیم  لمح  هدـنار و ] ار  نآ  یـضعب  لوق  هب  ای  دندیـشک و  شود  رب  نامـسآ  نیمز و 
. تسا هدیزگرب  لیئارسا  ینب  یهدنامرف  هب  ار  تولاط  دنوادخ  هک  دوب  نیا  هناشن  ناگتشرف  طسوت  قودنص »  » لمح دندیدیم و 

« ثهاق  » دنزرف ع ))  ) یسوم ردپ  « ) نارمع  » اریز تسا  نوراه  یسوم و  زا  سپ  لیئارـسا  ینب  ءایبنا  نوراه » لاء   » و یـسوم » لاء   » زا روظنم  و 
دنتسه . نوراه  یسوم و  لاء »  » بوقعی نادنزرف  نیا  رب  انب  تسا ، بوقعی »  » دنزرف يوال »  » دنزرف

320 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
رکذ ود  نآ  نأش  تمظع  يارب  لاء »  » و تسا ، نوراه  یسوم و  كرت  ام  نوراه ، لاء  یـسوم و  لاء  كرت  امم  زا  دوصقم  تفگ  ناوتیم  و 

(. تسا صخش  دوخ  شدوصقم  دیوگیم و  لآ »  » یهاگ هک  دراد  ار  تداع  نیا  برع  و   ) تسا هدش 

320 ص : هیآ 249 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

اُوبِرَشَف ِهِدَِیب  ًۀَفْرُغ  َفَرَتْغا  ِنَم  َّالِإ  یِّنِم  ُهَّنِإَف  ُهْمَعْطَی  َْمل  ْنَم  َو  یِّنِم  َْسیَلَف  ُْهنِم  َبِرَـش  ْنَمَف  ٍرَهَِنب  ْمُکِیلَْتبُم  َهَّللا  َّنِإ  َلاق  ِدُونُْجلِاب  ُتُولاط  َلَصَف  اَّمَلَف 
ْنِم ْمَک  ِهَّللا  اُوقالُم  ْمُهَّنَأ  َنوُّنُظَی  َنیِذَّلا  َلاق  ِهِدُونُج  َو  َتُولاِجب  َمْوَْیلا  اََنل  َۀَـقاط  اُولاق ال  ُهَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  َوُه  ُهَزَواـج  اَّمَلَف  ْمُْهنِم  ًـالِیلَق  ـَّالِإ  ُْهنِم 

(249  ) َنیِِرباَّصلا َعَم  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  ِنْذِِإب  ًةَرِیثَک  ًۀَِئف  ْتَبَلَغ  ٍۀَلِیلَق  ٍۀَِئف 

320 ص : همجرت ... 

ار امش  دنوادخ  تفگ  اهنآ  هب  دربیم ، نوریب  دوخ  اب  ار  نایهاپس  و  دش ) بوصنم  لیئارسا  ینب  رکـشل  یهدنامرف  هب   ) تولاط هک  یماگنه  و 
تسد اب  هنامیپ  کی  زج  هک  اهنآ  و  دنتـسین . نم  زا  دنـشونب  نآ  زا  یگنـشت ) ماگنه  هب  هک   ) اهنآ دنکیم ، شیامزآ  بآ  رهن  کی  هلیـسو  هب 
ناـمیا وا  اـب  هک  يدارفا  وا و  هک  یماـگنه  سپـس  دندیـشون ! بآ  نآ  زا  یمک  هدـع  زج  یگمه  دنتـسه ، نم  زا  دـنروخن  نآ  زا  رتشیب  دوخ 
زورما دنتفگ  ياهدع ) دندش و  تحاران  دوخ  تارفن  یمک  زا   ) دنتـشذگ رهن  نآ  زا  دندمآ ) رد  هب  ملاس  شیامزآ  هتوب  زا  و   ) دـندوب هدروآ 
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نامیا زیخاتـسر  زور  هب  و   ) درک دـنهاوخ  تاقالم  ار  ادـخ  دنتـسنادیم  هک  اهنآ  اّما  میرادـن ، ار  وا  نایهاپـس  تولاج و  اب  هلباقم  ییاـناوت  اـم 
(249 . ) تسا نارباص  اب  دنوادخ  و  دندش ، زوریپ  یمیظع  ياههورگ  رب  ادخ  نامرف  هب  هک  یکچوک  ياههورگ  رایسب  هچ  دنتفگ  دنتشاد )

320 ص : ریسفت ... :

هدش و  ادج  یناکم  زا  صخش  هاگ  ره  اذک ، عضوم  نع  لصف  دوشیم : هتفگ 
321 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

، تسا مزال  لعف  مکح  رد  هدـش ، فذـح  شلوعفم  دراوم  يرایـسب  رد  نوچ  هدوب و  يدـعتم  و  هسفن » لـصف   » لـصا رد  لـصف »  » دور نوریب 
: تسا لوق  ود  دندوب  ردقچ  رکشل  نیا  دادعت  هک  نیا  رد  درک . رود  ادج و  رهش  زا  ار  رکشل  ینعی  دونجلاب » لصف  »

. دندوب وجگنج  رازه  یس  - 1
. دندوب رازه  داتفه  - 2

. دنکیم شیامزآ  یبآ  رهن  هلیسو  هب  ار  امش  دنوادخ  تفگ  شنایهاپس  هب  تولاط  ْمُکِیلَْتبُم  َهَّللا  َّنِإ  َلاق 
. تسین نم  ناوریپ  هورگ و  زا  دنک  باریس  ار  دوخ  دماشایب و  رهن  بآ  نآ  سک  ره  یِّنِم  َْسیَلَف  ُْهنِم  َبِرَش  ْنَمَف 

نیا هشیر  اریز   ] دیـشچ ار  زیچ  نآ  ینعی  ءیـشلا  معط  دوشیم : هتفگ  تسا ، نم  زا  دشچب ، ار  بآ  نآ  سک  ره  یِّنِم و  ُهَّنِإَف  ُهْمَعْطَی  َْمل  ْنَم  َو 
«[. ماعط  » هن تسا  ندیشچ  يانعم  هب  معط »  » هملک

. دماشایب دریگرب و  دوخ  تسد  تشم و  اب  بآ  راب  کی  هک  یسک  زج  ِهِدَِیب  ًۀَفْرُغ  َفَرَتْغا  ِنَم  اَّلِإ 
تـسد اب  ندـیماشآ  بآ و  فک  کـی  نتفرگ  رب  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  و  یِّنِم » َْسیَلَف  ُْهنِم  َبِرَـش  ْنَمَف   » يارب تسا  ءانثتـسا  َفَرَتْغا  ِنَم  اَّلِإ 

زا یمک  هدع  زج  ْمُْهنِم  اًلِیلَق  اَّلِإ  ُْهنِم  اُوبِرَـشَف  دیامرفیم : هک  تسا  يدـعب  هلمج  انثتـسا  نیا  رب  لیلد  و  ناهد . اب  ندـش  باریـس  هن  تسا  زاجم 
. دندش باریس  هیقب  اهنآ 

. تسا هدش  تئارق  زین  فورعم » [ » لوعفم مسا   ] يانعم هب  نیغ و  مض  هب  ۀفرغ »  » و فرغ )  ) ردصم ینعمب  نیغ  حتف  هب  ۀفرغ » »
. دندوب درم  هدزیس  دصیس و  طقف  دندنام  یقاب  تولاط  اب  هک  یناسک  هدش : هتفگ  و 

يدایز و  دنتـشذگ ، رهن  زا  دـندوب ، هدروآ  نامیا  وا  هب  هک  شناراـی  زا  یکدـنا  دادـعت  اـب  تولاـط  یتقو  ُهَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  َوُه  ُهَزَواـج  اَّمَلَف 
. دندید ار  تولاج  رکشل 

ریمض تسین ) رکشل  نیا  اب  دربن  هلباقم و  تقاط  ار  ام  دنتفگ   ) اََنل َۀَقاط  اُولاق ال 
322 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دندش مک  تولاط  هورگ  زا  دندیشون و  بآ  هک  ددرگیم  رب  يدایز  ّتیعمج  هب  اولاق »  » رد
ًۀَِئف ْتَبَلَغ  ٍۀَلِیلَق  ٍۀَِئف  ْنِم  ْمَک  دنتفگ ]:  ] دننکیم تاقالم  ار  ادخ  نانآ  دنتـسنادیم  دندوب و  مدـق  تباث  هک  یمک  ّتیعمج  نامه  َنوُّنُظَی  َنیِذَّلا 

نانمؤم ، ] دهد لاتق  نذا  دنوادخ  یتقو  اریز  دندش . زوریپ  يرایـسب  ّتیعمج  رب  ادـخ  يرای  هب  هک  یمک  ّتیعمج  رایـسب  هچ  ِهَّللا  ِنْذِِإب  ًةَرِیثَک 
. دنکیم يرای  نآ  رد  ار ]

322 ص : ات 251 ... ] تایآ 250  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َلَتَق َو  ِهَّللا  ِنْذِإـِب  ْمُهُومَزَهَف  ( 250  ) َنیِِرفاْکلا ِمْوَْقلا  یَلَع  انْرُْـصنا  َو  انَمادـْقَأ  ْتِّبَث  َو  ًاْربَص  اْنیَلَع  ْغِْرفَأ  انَّبَر  اُولاـق  ِهِدُونُج  َو  َتُولاـِجل  اوُزََرب  اََّمل  َو 
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ٍلْـضَف ُوذ  َهَّللا  َّنِکل  َو  ُضْرَْألا  ِتَدَسََفل  ٍضْعَِبب  ْمُهَـضَْعب  َساَّنلا  ِهَّللا  ُْعفَد  َْول ال  َو  ُءاشَی  اَّمِم  ُهَمَّلَع  َو  َۀَـمْکِْحلا  َو  َْکلُْملا  ُهَّللا  ُهاتآ  َو  َتُولاج  ُدُواد 
(251  ) َنیَِملاْعلا یَلَع 

322 ص : همجرت ... 

: دنتفگ دنتفرگ  رارق  وا  نایهاپس  تولاج و  ربارب  رد  هک  یماگنه 
(250 . ) نادرگب زوریپ  نارفاک  ّتیعمج  رب  ار  ام  رادب و  تباث  ار  ام  ياهمدق  زیرب و  ام  رب  ار  تماقتسا  ییابیکش و  هنامیپ  اراگدرورپ 

زا و  دیشخب ، وا  هب  ار  شناد  تموکح و  دنوادخ  تشک و  ار  تولاج  دواد  دنتشاداو و  تمیزه  هب  ار  نمشد  هاپس  ادخ  نامرف  هب  اهنآ  سپس 
یلو دریگیم  ارف  داـسف  ار  نیمز  دـنکن  عفد  رگید  یـضعب  هلیـسو  هب  ار  مدرم  زا  یـضعب  دـنوادخ  رگا  داد و  میلعت  وا  هب  تساوـخیم  هچنآ 

(251 . ) دراد ناسحا  فطل و  نایناهج  هب  تبسن  دنوادخ 

322 ص : ریسفت ... :

اب  گنج  يارب  وا  هارمه  نانمؤم  تولاط و  یتقو  ِهِدُونُج  َو  َتُولاِجل  اوُزََرب  اََّمل  َو 
323 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دندش رهاظ  شنایرکشل  تولاج و 
نداد بلق  توق  اب  ینعی  رادب ، تباث  ار  ام  ياهمدق  زیرب و  ام  رب  ار  تماقتسا  ییابیکش ) هنامیپ   ) اراگدرورپ دنتفگ  ًاْربَص  اْنیَلَع  ْغِْرفَأ  انَّبَر  اُولاق 

. امرف تیانع  ار  گنج  ياههاگشزغل  رد  يرادیاپ  قیفوت  ام  هب  نانمشد  لد  رد  تشحو  بعر و  نداد  رارق  ام و  هب 
[: ناتساد ]

. دینارچیم دنفـسوگ  دوب و  اهنآ  نیرتکچوک  دواد  دوب ، تولاط  هاپـس  رد  شدنزرف  هد  اب  یلوق ] هب   ] ای دـنزرف و  شـش  اب  دواد  ردـپ  ءاشیا » »
زا هار  نایم  رد  دواد  تفر ، تولاط  دزن  شدنزرف  هارمه  وا  روایب ، زین  ار  تدنزرف  وش و  رضاح  نم  دزن  هک  داتـسرف  ماغیپ  ناشیا »  » هب تولاط 

یهاوخ ار  تولاج  ام  هلیسو  هب  وت  دنتفگیم ، دنک و  لمح  دوخ  اب  ار  اهنآ  دنتـساوخیم  وا  زا  کی  ره  هک  درک  روبع  گنـس  ددع  هس  رانک 
هب ار  دوخ  رتخد  تولاط  نآ  زا  سپ  و  دـیناسر ، لتق  هب  ار  تولاج  اهگنـس  نامه  اـب  تخادـنا و  هربوت  رد  ار  گنـس  ددـع  هس  دواد  تشک ،

. دروآرد وا  جاودزا 
و داد ، تردق  تنطلس و  نیطسلف ] رـصم و   ] سدقم نیمزرـس  رد  وا  هب  تولاج ] ندش  هتـشک  زا  سپ  لاس  تفه   ] ادخ َْکلُْملا و  ُهَّللا  ُهاتآ  َو 

. دندوب هدشن  عمج  یهاشداپ  چیه  درگ  دواد  تنطلس  زا  لبق  لیئارسا  ینب 
. درک تیانع  ار  توبن  ماقم  دواد  هب  دنوادخ  زین  َۀَمْکِْحلا و  َو 

. تخومآ وا  هب  هچروم  ناگدنرپ و  نابز  ندیمهف  یفاب و  هرز  نف  لیبق  زا  تساوخیم  وا  هچنآ  ُءاشَی و  اَّمِم  ُهَمَّلَع  َو 
: تسا هدش  هتفگ  هجو  ود  هیآ  نیا  نایب  ریسفت و  رد  ُضْرَْألا  ِتَدَسََفل  ٍضْعَِبب  ْمُهَضَْعب  َساَّنلا  ِهَّللا  ُْعفَد  َْول ال  َو 

زا شتاکرب  عفانم و  هدش و  دساف  نیمز  دنوشیم و  بلاغ  ناگدننک  داسف  دنکن  عفد  رگید  یـضعب  ببـس  هب  ار  مدرم  زا  یخرب  ادخ  رگا  - 1
. دوریم نیب 

324 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
دوبان نیمز  يور  مدرم  مامت  دشیم و  لزان  باذع  تفرگیم و  ارف  ار  اج  همه  رفک  درکیمن ، زوریپ  رافک  رب  ار  ناناملسم  دنوادخ  رگا  - 2

. دندشیم
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324 ص : هیآ 252 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(252  ) َنِیلَسْرُْملا َنَِمل  َکَّنِإ  َو  ِّقَْحلِاب  َْکیَلَع  اهُوْلتَن  ِهَّللا  ُتایآ  َْکِلت 

324 ص : همجرت ... 

(252 . ) یتسه نالوسر  زا  وت  میناوخیم و  وت  رب  قح  هب  هک  تسادخ  تایآ  اهنیا 

324 ص : ریسفت ... :

مدرم زا  رفن  نارازه  ندناریم  دننام  تسا ، هدش  نایب  لیئارسا  ینب  هرابرد  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  يددعتم  ياهناتـساد  هب  تسا  هراشا  کلت » »
لاس نس و  مک  یناوج  تسد  هب  ناراکمتـس  ندش  بولغم  قودنـص و  لوزن  تولاط و  یهاشداپ  ناتـساد  نانآ و  ندرک  هدـنز  و  اج ] کی  ]

و کیلع » اهولتن   » دنکیم تلالد  راگدرورپ  تمظع  تردق و  لامک  رب  هک  تسادخ  ياههناشن  هَّللا » تایاء   » زا روظنم  و  ع ،])  ) دواد ینعی  ]
. میناوخیم وت  رب  ار  اهنآ  ام 

. تسا ربخ  اهولتن »  » و کلت »  » زا لدب  هَّللا » تایاء   » تفگ ناوتیم  و  تسا . لاح  اهولتن »  » نآ و ربخ  هَّللا » تایاء   » ادتبم و کلت » »
رکذ ناشیاهباتک  رد  تروص  نیمه  هب  اهناتـساد ] نیا  زا  کی  ره   ] اریز دـننکیمن ، دـیدرت  نآ  رد  باتک  لـها  هک  ینیقی  ملع و  اـب  قحلاـب » »

. تسا هدش 
نیمه وت  يربمایپ  لیلد   ] ینادیمن نتـشون  ندـناوخ و  هک  نیا  اب  یهدیم  ار  اـهربخ  نیا  هک  یناربماـیپ  زا  وت  اـنامه  َنِیلَـسْرُْملا  َنَِمل  َکَّنِإ  َو 

[. يدرک بسک  یحو  قیرط  زا  اهنت  هک  تسا  وت  تاعالطا 
325 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هیآ 91  نارمع  لآ  هروس  ات  هیآ 253  هرقب  هروس  زا  مّوس  ءزج 
327 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

327 ص : هیآ 253 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َو ِسُدُْقلا  ِحوُِرب  ُهانْدَّیَأ  َو  ِتانِّیَْبلا  َمَیْرَم  َْنبا  یَسیِع  اْنیَتآ  َو  ٍتاجَرَد  ْمُهَضَْعب  َعَفَر  َو  ُهَّللا  َمَّلَک  ْنَم  ْمُْهنِم  ٍضَْعب  یلَع  ْمُهَضَْعب  اْنلَّضَف  ُلُسُّرلا  َْکِلت 
َو اُولَتَْتقا  اَم  ُهَّللا  َءاش  َْول  َو  َرَفَک  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  َنَمآ  ْنَم  ْمُْهنِمَف  اوُفَلَتْخا  ِنِکل  َو  ُتانِّیَْبلا  ُمُْهتَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  ْمِهِدَْعب  ْنِم  َنیِذَّلا  َلَتَْتقا  اَم  ُهَّللا  َءاش  َْول 

(253  ) ُدیُِری ام  ُلَعْفَی  َهَّللا  َّنِکل 

327 ص : همجرت ... 

نب یسیع  هب  داد و  رترب  یتاجرد  ار  یضعب  و  تفگ ، نخس  وا  اب  ادخ  اهنآ ، زا  یخرب  میداد ، يرترب  رگید  یـضعب  رب  ار  نالوسر  زا  یـضعب 
زا سپ  دندوب ، ناربمایپ  نیا  زا  دعب  هک  یناسک  تساوخیم ، ادخ  رگا  و  میدومن ، دییأت  سدـقلا  حور  اب  ار  وا  میداد و  رترب  ياههناشن  میرم 
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رد ار  اهنآ  دزاـسیمن و  روبجم  ار  مدرم  ادـخ  اـّما   ) دـندرکیمن زیتس  گـنج و  مه  اـب  دـمآ ، اـهنآ  يارب  نشور  ياـههناشن  همه  نآ  هک  نآ 
دندش و رفاک  یـضعب  دندروآ و  نامیا  یـضعب  دندرک ، فالتخا  مه  اب  هک  دندوب  اهتما  نیا  یلو  تسا ) هدراذگ  دازآ  تداعـس  هار  ندومیپ 

(253 . ) دهدیم ماجنا  تمکح ) يور  زا   ) دهاوخیم ار  هچنآ  دنوادخ  یلو  دندرکیمن  راکیپ  مه  اب  تساوخیم  ادخ  رگا  زاب 

327 ص : ریسفت ... :

تایآ  رد  البق  ناشمان  هک  ینالوسر  هب  تسا  هراشا  ای  کلت »  » هملک ُلُسُّرلا  َْکِلت 
328 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هدوب علّطم  نآ  زا  ص )  ) ادـخ لوسر  هدـمآ و ] نآرق  رد  ناشمان  هیآ  نیا  لوزن  عقوم  ات   ] هک ینـالوسر  همه  اـی  هدـمآ و  هروس  نیا  هتـشذگ 
« 1 . » تسا

ندوبن ناسکی  دـشابیم ، يرترب  نیا  بجوم  هچنآ  و  میداد ، يرترب  رگید  یـضعب  رب  ار  نـالوسر  نآ  زا  یـضعب  ٍضَْعب  یلَع  ْمُهَـضَْعب  اـْنلَّضَف 
. تسا هبترم  ماقم و  رظن  زا  نانآ 

. دوب ع )  ) یسوم وا  هطساو و  نودب  وا  اب  نتفگ  نخس  اب  داد  يرترب  دنوادخ  ار  نانآ  زا  یخرب  ُهَّللا  َمَّلَک  ْنَم  ْمُْهنِم 
اب ار  نانآ  زا  یخرب  ناربمایپ ، تاجرد  توافت  نایب  زا  سپ  ناحبس  يادخ  درب ، الاب  ار  اهنآ  زا  یضعب  تلزنم  ماقم و  ٍتاجَرَد  ْمُهَضَْعب  َعَفَر  َو 

تازجعم اریز ، دراد ، يرترب  ایبنا  همه  رب  هک  تسا  ص )  ) دّـمحم ترـضح  دوصقم  و  تسا ، هداد  يرترب  نارگید  رب  رتشیب  تاجرد  ياـطعا 
سنا نج و  يارب  وا  اهنت  تسا و  هدشن  هداد  ناربمایپ  رگید  زا  کی  چـیه  هب  دوب )، هزجعم  رازه  زا  شیب  و   ) دوب هدـش  هداد  وا  هب  هک  یناوارف 

. دراد وا  هب  صاصتخا  تمایق  ات  راوتسا  دیواج و  هشیمه  هزجعم  نیا  نآرق  هدش و  ثوعبم 
ماقم و ندرب  الاب  نأش و  میظعت  يارب  تسا - ص )  ) مالـسا ربمایپ  مهـضعب »  » زا دوصقم  هک  نیا  اـب  هیآ - رد  دوجوم  ماـهبا  هک  دـنامن  یفخم 

. تسا ترضح  نآ  تلزنم 
. دوشیمن هابتشا  نیریاس  اب  زگره  تسا و  رتفورعم  رتهتسجرب و  ناربمایپ  مامت  نیب  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  اریز 

روک ندیـشخب  افـش  ناگدرم و  ندرک  هدـنز  دـننام  میداد  نشور  ياهتّجح  اهلیلد و  میرم  نب  یـسیع  هب  ِتانِّیَْبلا و  َمَیْرَم  َْنبا  یَـسیِع  اْنیَتآ  َو 
. صرب يرامیب  هب  نایالتبم  دازردام و 

__________________________________________________

تسا و مـال  هب  یّلحم  عمج  حالطـصا  هب  لـسرلا »  » هملک اریز  دنـشاب ، هدوب  ناربماـیپ  همه  کـلت »  » زا روظنم  هک  دـسریم ، رظن  هب  رتشیب  - 1
م. دوشیم -. لماش  ار  ادخ  نالوسر  همه  دراد و  مومع  رب  تلالد 

329 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تشذگ هروس ] نیمه  هیآ 58  رد   ] هلمج نیا  ریسفت  ِسُدُْقلا  ِحوُِرب  ُهانْدَّیَأ  َو 

« مهدـعب نم  نیذـلا  لتتقا  اـم   » دراداو يراـک  هب  ار  ناـنآ  راـبجا  روز و  هب  هک  دوب  نیا  شاتیـشم  تساوخیم و  ادـخ  رگا  ُهَّللا و  َءاـش  َْول  َو 
. دندرکیمن راکیپ  مه  اب  رگیدکی  ریفکت  نید و  رد  ناشفالتخا  رطاخ  هب  دندوب  ناربمایپ  زا  سپ  هک  یناسک 

يور لیلد  هب  یخرب  دندروآ و  نامیا  ناربمایپ  نیئآ  هب  ناشمازتلا  ببـس  هب  یخرب  دندش  فلتخم  نانیا  یلو  َنَمآ  ْنَم  ْمُْهنِمَف  اوُفَلَتْخا  ِنِکل  َو 
. دندش رفاک  نید  زا  ندنادرگ 

[. دندرکیمن گنج  نانیا  تساوخیم ، وا  رگا  هک  نیا  رب   ] دیکأت يارب  درک  رارکت  ناحبس  يادخ  ار  هلمج  نیا  اُولَتَْتقا  اَم  ُهَّللا  َءاش  َْول  َو 
. دهدیم ماجنا  الب  زا  ظفح  ندرکن و  يرای  زا  دهاوخب  ار  هچنآ  ادخ  یلو  ُدیُِری  ام  ُلَعْفَی  َهَّللا  َّنِکل  َو 
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329 ص : هیآ 254 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(254  ) َنوُِملاَّظلا ُمُه  َنوُِرفاْکلا  َو  ٌۀَعافَش  َو ال  ٌۀَّلُخ  َو ال  ِهِیف  ٌْعَیب  ٌمْوَی ال  َِیتْأَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ْمُکاْنقَزَر  اَّمِم  اوُقِْفنَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

329 ص : همجرت ... 

نآ رد  شورف  دیرخ و  هن  هک  دسر  ارف  يزور  هک  نآ  زا  شیپ  دینک ، قافنا  میاهداد  يزور  امش  هب  هچنآ  زا  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
و تعافـش ، هن  و  دراد ) يدوس  يدام  ياهتقافر  و   ) یتسود هن  و  دینک ) يرادیرخ  دوخ  يارب  ار  رفیک  زا  تاجن  تداعـس و  دـیناوتب  ات   ) تسا

(254 . ) دنرگمتس نارفاک 

329 ص : ریسفت ... :

امش زور  نآ  رد  هک  دسر  ارف  يزور  هک  نآ  زا  شیپ  میاهداد  يزور  امش  هب  هچنآ  زا  دینک  قافنا  ٌمْوَی  َِیتْأَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ْمُکاْنقَزَر  اَّمِم  اوُقِْفنَأ 
ار هچنآ  ات  داد  ماجنا  ناوتیم  ياهلماعم  عیب و  هن  زور  نآ  رد  هیف » عیب  ال   » اریز دیـشاب ، هتـشادن  ار  هتـشذگ  بجاو )  ) تاقافنا ناربج  ییاناوت 

. دشاب هتشاد  امش  لاح  هب  يدوس  نآ  یشوپ  مشچ  هحماسم و  ات  دراد  دوجو  یتسود  هن  و  دیرخب ، دییامن  قافنا  دیاب 
 330 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

همه مالـسا  تّما  اریز  دوشیم ، هدارا  نآ  زا  صاخ  ياـنعم ]  ] هک تسا  یّماـع  هملک  نیا  تسین . ناـنمؤم  ریغ  يارب  یتعافـش  ٌۀَعافَـش و  ـال  َو 
. دناهدرک فالتخا  نآ  یگنوگچ  هوحن و  رد  هچرگ  دراد  دوجو  تعافش »  » تمایق رد  هک  نیا  رب  دنراد  قاّفتا 

[. تسا هداد  ماجنا  دوخ  هب  تبسن  رفاک  هک   ] تسا ملظ  هجرد  نیرتالاب  رفک  اریز  دننارگمتس ، نارفاک  َنوُِملاَّظلا و  ُمُه  َنوُِرفاْکلا  َو 

330 ص : هیآ 255 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َْنَیب ام  ُمَْلعَی  ِِهنْذِِإب  َّالِإ  ُهَدـْنِع  ُعَفْـشَی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  َُهل  ٌمَْون  َو ال  ٌۀَنِـس  ُهُذُـخَْأت  ُموُّیَْقلا ال  ُّیَْحلا  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال 
ُمیِظَْعلا ُِّیلَْعلا  َوُه  َو  امُهُظْفِح  ُهُدُؤَی  َو ال  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُهُّیِـسْرُک  َعِسَو  َءاش  اِمب  َّالِإ  ِهِْملِع  ْنِم  ٍءْیَِـشب  َنوُطیُِحی  ـال  َو  ْمُهَْفلَخ  اـم  َو  ْمِهیِدـْیَأ 

(255)

330 ص : همجرت ... 

هاگ چـیه  درادـن ، دوجو  دنتـسه ، وا  هب  مئاـق  رگید  تادوجوم  تسا و  شیوخ  تاذ  هب  مئاـق  هک  هدـنز ، هناـگی  دـنوادخ  زج  يدوبعم  چـیه 
تسا نیمز  رد  هچنآ  اهنامسآ و  رد  هچنآ  دنامیمن ) لفاغ  یتسه  ناهج  ریبدت  زا  ياهظحل  و   ) دریگیمن ارف  ار  وا  ینیگنس  کبـس و  باوخ 

وا هـقلطم  ّتیکلاـم  زا  ناگدـننک ، تعافـش  تعافــش  نـیا  رب  اـنب   ) دـنک تعافــش  وا  ناـمرف  هـب  زج  وا  دزن  رد  هـک  تـسیک  تـسوا ، نآ  زا 
هاگآ وا  ملع  زا  یـسک  دـهاوخب  هک  يرادـقم  هب  زج  دـنادیم و  تساـهنآ  رـس  تشپ  و  ناگدـنب )  ) اـهنآ يور  شیپ  رد  هچنآ  دـهاکیمن ،)

تمظع ماـقم و  يدـنلب  تسین و  نارگ  وا  يارب  اـهنآ  يرادـهاگن  و  هتفرگ ، رب  رد  ار  نـیمز  اهنامـسآ و  وا  تموـکح )  ) یـسرک ددرگیمن ،
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(255 . ) تسا وا  صوصخم 
331 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

331 ص : ریسفت ... :

[: تاغل حرش  [و 
. تسا ریذپانانف  یقاب و  يدوجوم  وا  دراد و  ناکما  شیارب  تردق  ملع و  هک  تسا  یسک  ُّیَْحلا 

. دزادرپیم نانآ  يرادهگن  قلخ و  ریبدت  هب  هراومه  هک  یسک  ُموُّیَْقلا 
. دوشیم هدیمان  ترچ »  » دهدیم و يور  باوخ  زاغآ  رد  هک  تسا  یصوصخم )  ) یتسس ٌۀَنِس 

باوخ اـی  ترچ و  ار  وا  هک  یـسک  اریز  تسا ، مّویق »  » نییبـت دـیکأت و  هلمج  نیا  زا  روظنم  دریگیم ) نیگنـس  باوخ  ار  وا  هن  و   ) ٌمْوـَن ـال  َو 
. تسین يراک ) هب  هدننک  مایق  « ) مویق  » دریگب

. دراد دوجو  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ  دروم  رد  تسا  ریبدت  بحاص  نیمز و  اهنامسآ و  کلام  وا  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  َُهل 
زور درادن  قح  سک  چیه  ینعی  تسا ، راگدرورپ  ییایربک  تمظع و  نایب  يارب  يراکنا و ) ماهفتـسا   ) هلمج نیا  ُهَدـْنِع  ُعَفْـشَی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم 

. دوش هداد  وا  هب  تعافش  هزاجا  رگم  دیامن ] تعافش  نارگید  زا  و   ] دیوگب نخس  دنوادخ  نذا  نودب  تمایق 
رابتعا هب  ای  طابترا  نیا  و  دوشیم ، طوبرم  ضرالا » تاومسلا و  یف  ام   » هب مهفلخ »  » و مهیدیا »  » رد ریمـض  ْمُهَْفلَخ  ام  َو  ْمِهیِْدیَأ  َْنَیب  ام  ُمَْلعَی 

ناگتشرف و روظنم  هک  تسا  يذلا » اذ  نم   » هلمج لیلد  هب  ای  دراد و  دوجو  درخ  لقع و  ياراد  تادوجوم  نیمز  نامسآ و  رد  هک  تسا  نیا 
یناسک هچ  و  دناهدش ، هدیزگرب  تعافـش  يارب  یناسک  هچ  دنادیم  تسا و  علّطم  نانآ  لاح  هدـنیآ و  هتـشذگ و  زا  ینعی  دنتـسه ، ناربمایپ 

. دناهدشن هدیزگرب 
وا تامولعم  هب  ینعی  تسا ، مولعم »  » اج نیا  رد  ملع »  » هملک زا  دوصقم  درادـن ، هطاحا  وا  شناد  زا  يزیچ  هب  ِهِْملِع  ْنِم  ٍءْیَِـشب  َنوُطیُِحی  َو ال 

. دنرادن هطاحا 
هطاحا  و  تسا ، هتخاس  هاگآ  نآ  هب  هداد و  میلعت  ادخ  هچنآ  هب  رگم  َءاش  اِمب  اَّلِإ 

332 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دنادب ار  نآ  تقیقح  هک  تسا  نیا  هب  نتشاد  يزیچ  هب  یملع 

: تسا لوق  دنچ  یسرک  يانعم  رد  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُهُّیِسْرُک  َعِسَو 
هب ملع »  » و تسا . هدـش  لقن  هجو  نیمه  زین  ع )  ) همئا زا  و  سابع ] نبا  زا   ] تسا هتفرگ  ارف  ار  نیمز  اهنامـسآ و  دـنوادخ  یهاگآ  ملع و  - 1

. تسا هدش  هدیمان  یسرک » ، » دشاب ملاع  زکرم  نامه  هک  شناکم  رابتعا 
ینعی دناهدیمان . یـسرک »  » دشاب تنطلـس  تخت  هک  نآ  هاگیاج  رابتعا  هب  ار  تنطلـس  و  تسا ، یهاشداپ  تنطلـس و  یـسرک »  » زا روظنم  - 2

. تسا هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  دنوادخ  تنطلس  تردق و 
« 1 . » نیمز اهنامسآ و  يالاب  و  شرع »  » نییاپ رد  تسا  یتخت  یسرک » - » 3

فوطعم لبق و  ام  هلمج  يارب  تسا  نایب  فطع ]  ] اهنآ زا  کی  ره  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  فطع  فرح  نودـب  هیآ  رد  تـالمج  نیا  بیترت 
. دوشن هطساو  فطع  فرح  هلمج  ود  نیب  تسا  رتهب  ور  نیا  زا  دنتسه ، دحاو  مکح  رد  هیلع  فوطعم  و 

. تسین راوشد  نیگنس و  ادخ  رب  نیمز  اهنامسآ و  ظفح  امُهُظْفِح  ُهُدُؤَی  َو ال 
رد ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  دومرف : هک  هدش  لقن  ع )  ) نانمؤم ریما  زا  تسا . رترب  شتنطلـس  تردـق و  رتالاب و  شتلزنم  وا  ُمیِظَْعلا و  ُِّیلَْعلا  َوُه  َو 
وا دورو  عنام  گرم  زج  يزیچ  دناوخب ، ار  یسرکلا  ۀیآ  بجاو  زامن  ره  زا  سپ  هک  یسک  دومرف : هک  مدینـش  دوب  هتـسشن  ربنم  رب  هک  یلاح 
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، دـناوخب ار  نآ  رتسب  هب  نتفر  یماـگنه  سک  ره  و  دـباع »  » اـی قیدـص »  » رگم دـنکیمن  نآ  ندـناوخ  رب  تبظاوم  و  تسا ، هدـشن  تشهب  هب 
. درادیم هگن  نمیا  ياهثداح  ره  زا  ار  شناگیاسمه  وا و  دنوادخ 

__________________________________________________

ربارب رد  اهنآ  هعومجم  هک  يروط  هب  تسا ، رتعیسو  نیمز  اهنامسآ و  زا  بتارم  هب  یـسرک  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  زا  ياهراپ  زا  و  - 1
م. دشاب -. هتشاد  رارق  ینابایب  طسو  رد  هک  تسا  ياهقلح  نوچمه  یسرک 

333 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

333 ص : هیآ 256 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ٌعیِمَـس ُهَّللا  َو  اَهل  َماصِْفنا  یْقثُْولا ال  ِةَوْرُْعلِاب  َکَسْمَتْـسا  ِدَقَف  ِهَّللِاب  ْنِمُْؤی  َو  ِتوُغاَّطلِاب  ْرُفْکَی  ْنَمَف  ِّیَْغلا  َنِم  ُدْشُّرلا  َنَّیَبَت  ْدَق  ِنیِّدـلا  ِیف  َهارْکِإ  ال 
(256  ) ٌمِیلَع

333 ص : همجرت ... 

ره ناطیـش و  تب و   ) توغاط اب  هک  یـسک  نیا  رب  اـنب  تسا ، هدـش  راکـشآ  فرحنم  هار  زا  تسرد  هار  اریز )  ) تسین یهارکا  نید  لوبق  رد 
اونش و دنوادخ  تسین و  نآ  يارب  نتسسگ  هک  تسا  هدز  تسد  یمکحم  هریگتـسد  هب  دروآ ، نامیا  ادخ  هب  دوش و  رفاک  رگنایغط ) دوجوم 

(256 . ) تساناد

333 ص : ریسفت ... :

َءاش َْول  َو  هفیرـش : هیآ  دننام  رابجإ . رب  هن  تسا  ینتبم  رایتخا  تردق و  رب  بهذم  روما  تسین و  نید  رد  يرابجا  هارکا و  ِنیِّدلا  ِیف  َهارْکِإ  ال 
نینچ یلو  دـنروایب ، ناـمیا  دـنک  راداو  روز  هب  ار  نیمز  يور  مدرم  ماـمت  تسناوتیم  تساوخیم  ادـخ  رگا   » ِضْرَأـْلا ِیف  ْنَم  َنَمآـَل  َکُّبَر 

(. 99 سنوی / « ) دنروآ نامیا  شیوخ  رایتخا  هب  ات  تشاذگ ، دازآ  ار  نانآ  درکن و 
: دناهتفگ سپـس  دینکن ، نید  شریذپ  هب  روبجم  ار  یـسک  ینعی ، تسا . نیدلا » یف  اوهرکت  ال   » ینعم هب  ِنیِّدـلا » ِیف  َهارْکِإ  ال   » هدـش هتفگ  و 

. دنزادرپب هیزج »  » هک یتروص  رد  تسا ، باتک  لها  هرابرد  طقف  هیآ  نیا  هدش : هتفگ  زین  و  تسا . هدش  خسن  « 1 « » فیس  » هیآ اب  هیآ  نیا 
. دش ادج  نشور ، لیالد  اب  لطاب ) زا  قح  و   ) رفک زا  نامیا  ِّیَْغلا » َنِم  ُدْشُّرلا  َنَّیَبَت  ْدَق  »

هب دـنک ، قیدـصت  ار  ادـخ  و  یْقثُْولا » ِةَوْرُْعلِاب  َکَسْمَتْـسا  ِدَـقَف  ِهَّللِاب  ْنِمُْؤی  َو  ، » اهتب ناطیـش و  هب  دوش  رفاک  سک  ره  ِتوُغاَّطلِاب » ْرُفْکَی  ْنَمَف  »
هیآ نایب  نیا  تسین ، نآ  رد  یعاطقنا  اَهل » َماصِْفنا  َال   » هک هتفای  تسد  ینئمطم  هدنرادزاب  يورین 

__________________________________________________

(. 189 هرقب /  ) ٌۀَْنِتف َنوُکَت  یَّتَح ال  ْمُهُوِلتاق  هیآ  - 1
334 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا دهاش  سوسحم و  هک  يزیچ  هب  دوشیم ، هتسناد  لالدتسا  لمأت و  اب  هک  هچنآ  هیبشت  يارب  تسا  یلیثمت 

334 ص : هیآ 257 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]
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هراشا

َِکئلوُأ ِتاـُملُّظلا  َیلِإ  ِروُّنلا  َنِم  ْمُهَنوُـجِرُْخی  ُتوُـغاَّطلا  ُمُهُؤاـِیلْوَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاـُملُّظلا  َنِم  ْمُهُجِرُْخی  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  ُِّیلَو  ُهَّللا 
(257  ) َنوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْصَأ 

334 ص : همجرت ... 

دندش رفاک  هک  یناسک  اما ) ، ) دربیم نوریب  رون  يوس  هب  اهتملظ  زا  ار  اهنآ  دـناهدروآ ، نامیا  هک  تسا  یناسک  تسرپرـس  ّیلو و  دـنوادخ 
دنشتآ لها  اهنآ  دنربیم ، نوریب  اهتملظ  يوس  هب  رون  زا  ار  اهنآ  هک  دنشابیم  رگنایغط ) رابج و  دارفا  ناطیش و  تب و   ) توغاط اهنآ  يایلوا 

(257 . ) دوب دنهاوخ  شتآ  رد  هشیمه  و 

334 ص : ریسفت ... :

فطل و اـب  و  دـنروآ ، ناـمیا  دـنهاوخب  هک  تسا  یناـسک  تسرپرـس  یلو و  ادـخ  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاـُملُّظلا  َنِم  ْمُهُجِرُْخی  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  ُِّیلَو  ُهَّللا 
هک تسا  نیا  روظنم  ای  و  دـنکیم ، ییامنهار  تیادـه  رون و  هب  دروآیم و  نوریب  یهارمگ  رفک و  ياهیکیرات  زا  ار  ناـنآ  شیوخ  کـمک 

، دراذگیم ناشرایتخا  رد  هک  ییاهلح  هار  هلیسو  هب  دربیم و  نوریب  دیآیم  دوجو  هب  اهنآ  يارب  نید  رد  هک  یتاهبش  زا  ار  نانمؤم  دنوادخ 
. دناسریم نیقی  رون  هب  ار  نانآ 

روما رادهدـهع  هک  دنتـسه  نیطایـش  اهنآ  يایلوا  نانمؤم ، سکع  هب  دـنزرو  رارـصا  رفک  رب  هک  یناسک  ُتوُغاَّطلا  ُمُهُؤاِیلْوَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو 
. دنشابیم نانآ 

. دنربیم نوریب  كرش  لهج و  ياهیکیرات  هب  ییانشور  تیاده و  رون  زا  ار  نانآ  ِتاُملُّظلا  َیلِإ  ِروُّنلا  َنِم  ْمُهَنوُجِرُْخی 
335 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

335 ص : هیآ 258 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ُمیِهاْربِإ َلاق  ُتیِمُأ  َو  ِییْحُأ  اَنَأ  َلاق  ُتیُِمی  َو  ِییُْحی  يِذَّلا  َیِّبَر  ُمیِهاْربِإ  َلاق  ْذِإ  َکـْلُْملا  ُهَّللا  ُهاـتآ  ْنَأ  ِهِّبَر  ِیف  َمیِهاْربِإ  َّجاَـح  يِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ 
(258  ) َنیِِملاَّظلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  ُهَّللا ال  َو  َرَفَک  يِذَّلا  َتُِهبَف  ِبِْرغَْملا  َنِم  اِهب  ِتْأَف  ِقِرْشَْملا  َنِم  ِسْمَّشلِاب  ِیتْأَی  َهَّللا  َّنِإَف 

335 ص : همجرت ... 

هداد تموکح  وا  هب  دـنوادخ  اریز  درک ، وگتفگ  هّجاحم و  شراگدرورپ  هرابرد  میهاربا  اب  هک  یـسک  زا ) يرادـن  یهاـگآ  و   ) يدـیدن اـیآ 
. دوب

میهاربا مناریمیم ! منکیم و  هدنز  هک  منم  تفگ  وا  دناریمیم ، دنکیم و  هدنز  هک  تسا  یسک  نآ  نم  يادخ  تفگ : میهاربا  هک  یماگنه 
، روایب برغم  زا  ار  دیشروخ  ییوت ) یتسه  ناهج  رب  مکاح  هک  ییوگیم  تسار  رگا   ) دروآیم قرـشم  قفا  زا  ار  دیـشروخ  دنوادخ  تفگ 

(258 . ) دنکیمن تیاده  ار  رگمتس  موق  دنوادخ  و  دش ! هدناماو  توهبم و  رفاک  درم  اج ) نیا  رد  )
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335 ص : ریسفت ... :

، دوب توغاط  زا  يوریپ  رثا  رب  نارفاک  یهارمگ  راگدرورپ و  ییامنهار  تیالو و  وترپ  رد  نانمؤم  تیادـه  هراـبرد  هک  لـبق  هیآ  بیقعت  رد  ]
[: تفای ماجنا  دورمن ) و   ) میهاربا وا  گرزب  ربمایپ  دروم  رد  هک  دنکیم  رکذ  ینشور  هدنز و  دهاش  دنوادخ  هیآ  نیا  رد 

. تسا دنوادخ  هب  وا  ندش  رفاک  دورمن و  لالدتسا  زا  یتفگش  بجعت و  نایب  يارب  هیآ  نیا  ََرت  َْمل  َأ 
ربک راچد  دوب  هداد  وا  هب  ادخ  هک  یتنطلـس  تردق و  رطاخ  هب  دورمن  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  و  جاح »  » هب تسا  قلعتم  َْکلُْملا  ُهَّللا  ُهاتآ  ْنَأ 

رب ار  ادخ  هک  نیا  ياج  هب  دورمن  هک  تسا  نیا  هیآ  روظنم  ای  و  دوب . هتشاداو  میهاربا  اب  هّجاحم  هب  ار  وا  یخاتـسگ  نیمه  دیدرگ و  رورغ  و 
، دیوگ ساپس  رکش و  دوب ، هداد  وا  هب  هک  یتنطلس  تردق و 

336 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ْمُکَّنَأ ْمُکَقْزِر  َنُولَعَْجت  َو  هفیرـش  هیآ : دـننام  تخادرپ . لالدتـسا  هّجاـحم و  هب  شراـگدرورپ  هراـبرد  میهاربا  اـب  یـساپسان  رورغ و  يور  زا 

(. 82 هعقاو / « ) دیهدیم رارق  نآ  بیذکت  ار  دوخ  هرهب  اهنت - نآرق  زا  هدافتسا  ياج  هب  و -  » َنُوبِّذَُکت
دومن هبلغ  نارگید  رب  نآ  هلیـسو  هب  هک  درک  اطع  يزیچ  ینعی  کلم »  » دورمن هب  دنوادخ  هک  ینامز  تسا : نیا  نآ  يانعم  تفگ  ناوتیم  و 

. تساخرب میهاربا  اب  هّجاحم  هب  هاگ  نآ  دیدرگ ، یناوریپ  نارکون و  تورث و  لام و  بحاص  و 
. دشاب نامز »  » يانعمب ذا »  » رگا هاتاء ،» نا   » زا تسا  لدب  ای  و  جاح »  » هب بوصنم  اّلحم ) « ) لاق ذإ  »

مهاوـخب هک  ار  ياهدـنز  ره  منکیم و  اـهر  نادـنز  زا  دوـش  مادـعا  دـیاب  هک  ار  یـسک  نم  هک  تسا  نیا  دورمن  روـظنم  ُتـیِمُأ  َو  ِییْحُأ  اـَنَأ 
. مشکیم

هک  ) ییوگیم تسار  رگا  تفگ  وا  هب  ع )  ) میهاربا تشک ، ار  ینادـنز  ود  زا  یکی  دورمن  یتـقو  دومرف  هک  هدـش  لـقن  ع )  ) قداـص ماـما  زا 
: تفگ دز و  يرگید  لالدتسا  هب  تسد  میهاربا  سپس  نک . هدنز  ياهتشک  هک  ار  یسک  نآ  تسا ) وت  تسد  هب  تایح  گرم و 

نیا هب  میهاربا  روایب . برغم  زا  ار  نآ  وت  دروآیم و  قرشم  زا  ار  دیـشروخ  ادخ  ِبِْرغَْملا  َنِم  اِهب  ِتْأَف  ِقِرْـشَْملا  َنِم  ِسْمَّشلِاب  ِیتْأَی  َهَّللا  َّنِإَف 
خساپ دناوتن  دشابن و  نآ  ماجنا  هب  رداق  هک  دهاوخب  ار  يزیچ  دورمن  زا  تشاد  دصق  هک  دروآ  يور  مّود  لالدتسا  هب  لّوا  لالدتسا  زا  لیلد 

. دیامن نادرگرس  ّریحتم و  ار  وا  ات  دهدب  ياهطسفس ) )

336 ص : هیآ 259 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ُْتِثَبل َلاق  َْتِثَبل  ْمَک  َلاق  ُهَثََعب  َُّمث  ٍماع  َۀَئاِم  ُهَّللا  ُهَتامَأَف  اِهتْوَم  َدَْعب  ُهَّللا  ِهِذه  ِییُْحی  یَّنَأ  َلاق  اهِـشوُرُع  یلَع  ٌۀَیِواخ  َیِه  َو  ٍۀَیْرَق  یلَع  َّرَم  يِذَّلاَک  َْوأ 
َیلِإ ْرُْظنا  َو  ِساَّنِلل  ًۀَیآ  َکَلَعْجَِنل  َو  َكِرامِح  یلِإ  ْرُْظنا  َو  ْهَّنَـسَتَی  َْمل  َِکبارَـش  َو  َکِماعَط  یلِإ  ْرُْظناَف  ٍماع  َۀَئاِم  َْتِثَبل  َْلب  َلاق  ٍمْوَی  َضَْعب  َْوأ  ًامْوَی 

(259  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنَأ  ُمَلْعَأ  َلاق  َُهل  َنَّیَبَت  اَّمَلَف  ًامَْحل  اهوُسْکَن  َُّمث  اهُزِْشُنن  َْفیَک  ِماظِْعلا 
337 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

337 ص : همجرت ... 

ادـخ تفگ  دوخ ) اب  وا  ، ) دوب هتخیر  ورف  اهفقـس  يورب  نآ  ياهراوید  هک  یلاح  رد  درک  روبع  يدابآ  کی  راـنک  زا  هک  یـسک  دـننامه  اـی 
: تفگ وا  هب  درک و  هدنز  سپس  دناریم و  لاس  دصکی  ار  وا  ادخ  ماگنه ) نیا  رد   ) دنکیم هدنز  گرم  زا  سپ  ار  هدکهد  نیا  مدرم  هنوگچ 
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؟ يدرک گنرد  ردقچ 
هارمه هک   ) دوخ یندیـشون  اذـغ و  هب  نک  هاگن  يدرک ، گنرد  لاس  دـصکی  هکلب  هن ) : ) دومرف زور ! کـی  زا  یتمـسق  اـی  زور  کـی  تفگ 
مدرم يارب  ياهناشن  ار  وت  ام  هدش )، یـشالتم  مه  زا  هنوگچ  هک   ) نک دوخ  غالا  هب  هاگن  و  هتفاین ، رییغت  هنوگ  چیه  اهلاس ) تشذگ  اب  یتشاد 

نآ رب  تشوگ  میهدیم و  دنویپ  مه  هب  هتشادرب ، ار  اهنآ  هنوگچ  هک  نک  دوخ ) يراوس  بکرم  ي   ) اهناوختسا هب  هاگن  نونکا )  ) میداد رارق 
(259 . ) تسا رداق  يراک  ره  رب  ادخ  هک  منادیم  تفگ : دش ، راکشآ  وا  رب  قیاقح  نیا  هک  یماگنه  میناشوپیم ،

337 ص : ریسفت ... :

رب تلالد  لبق ] هیآ  رد  « ] رت ملا   » هدـش و فذـح  تیارا »  » هملک رم و  يذـلا  لثم  تیارا  وا  تسا : نینچ  هیآ  لیوأت  ٍۀَـیْرَق  یلَع  َّرَم  يِذَّلاَک  َْوأ 
اب هک  ار  یـسک  نآ  دننام  يدید  ایآ  هدـش : هتفگ  ییوگ  دوش و  انعم  رب  لمح  دـناوتیم  هیآ  تسا . بّجعت  تاملک  زا  ود  ره  اریز  دراد ، نآ 

سک ره  وا  و  تسا ، هدوب  ایمرا »  » ای ریزع »  » هدـننک روبع  صخـش  دومن ؟ روبع  هدـکهد  کی  زا  هک  یـسک  دـننامه  ای  درک  هّجاـحم  میهاربا 
. دبای شیازفا  يو  تریصب  شنیب و  ات  دنیبب  دوخ  مشچ  هب  ار  ناگدرم  ندش  هدنز  هک  دوب  نیا  شفده  دشاب ،

يدوبان  زا  سپ  ار  هیرق  نیا  نامدرم  ادخ  هنوگچ  تفگ : ُهَّللا  ِهِذه  ِییُْحی  یَّنَأ  َلاق 
338 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هب ندرک  فارتعا  تادوجوم و  ندومن  هدنز  یگنوگچ  زا  هدننک  لاؤس  یهاگآ  تخانش و  مدع  هب  رارقا  یعون  هب  لاؤس  نیا  دنکیم ؟ هدنز 
. تسا هدننک  ایحا  تمظع  تردق و 

هتفگ و  دوب . هدش  ناریو  رصنلا  تخب  هلمح  ماگنه  هک  دوب  سدقملا » تیب  [ » عیبر هداتق و  بهو و  هدیقع  هب   ] درک روبع  نآ  زا  هک  ياهیرق  و 
. دندش جراخ  نآ  زا  گرم  سرت  زا  رفن  نارازه  تشذگ و ] هیآ 243  رد   ] هک دوب  یهد  نامه  هیرق  نیا  هدش 

هب اهتنم  دندوب ، هدش  ناریو  همه  يدابآ  نآ  ياههناخ  ینعی  شیاهفقس ، اهانب و  رب  دوب  هدش  طقاس  هیرق )  ) نآ اهِـشوُرُع و  یلَع  ٌۀَیِواخ  َیِه  َو 
. دوب هداتفا  نآ  يورب  اهراوید  سپس  دوب و  هدمآ  دورف  اهنآ  فقس  تسخن  هک  تروص  نیا 

ار هد  نیا  مدرم  ادخ  هنوگچ  ای  دنکیم ؟ دابآ  یناریو  زا  سپ  ار  هیرق  نیا  رگید  راب  ادخ  هنوگچ  تفگ ، اِهتْوَم  َدَْعب  ُهَّللا  ِهِذه  ِییُْحی  یَّنَأ  َلاق 
؟ دنکیم هدنز  يدوبان ، زا  سپ 

ندـش هدـنز  دـنوادخ  تشاد  تسود  درک ، یلاؤس  نینچ  هک  یـسک  « - 1 . » دـشابیم هیرق  مدرم  هیرق »  » زا دوـصقم  تروـص ) نیا  رد  هـک  )
. دنک هدهاشم  وا  دنایامنب و  وا  هب  ار  اهنآ  هرابود 

لبق زور و  رخآ  رد  لاس  دص  زا  سپ  تفر و  ایند  زا  رهظ  زا  شیپ  وا  هک  هدش  تیاور  دناریم ) لاس  دص  ار  وا  دنوادخ   ) ٍماع َۀـَئاِم  ُهَّللا  ُهَتامَأَف 
. دش هدنز  دیشروخ  بورغ  زا 

« : اموی تثبل   » تفگ دنکفیب  رظن  دیـشروخ  هب  هک  نیا  نودـب  و  يدرک ]؟ گنرد  اج  نیا  رد  لاس  دـنچ  هک  لاؤس  نیا  خـساپ  رد  ور  نیا  زا  ]
زا يرادقم  ای  موی » ضعب  وا  : » تفگ تسا ، هدرکن  بورغ  دیـشروخ  هدـنام و  زور  زا  یمک  زونه  دـش  هجوتم  هک  دـعب  یلو  مدوب  زور  کی 

. زور
دندوب هدش  هدیچ  هک  نانچ  ار  روگنا  ریجنا و  دوب و  ریش  ای  هویمبآ ، عون  کی  وا  یندیـشون  روگنا و  ریجنا و  وا  یندروخ  هک  هدش  تیاور  و 

. دوب هدرکن  يرییغت  هنوگ  چیه  هدنام و  یقاب  لّوا  لاح  هب  شایندیشون  تفای و 
__________________________________________________

. ]...[ م تسا -. هیرق  لها  روظنم  هک  ۀیرقلا » لئسا  و  : » دننام - 1
339 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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رییغت و راـچد  ناـمز  رورم  هب  ایـشا  نوچ  دوب و  هتخاـسن  نوگرگد  هدادـن و  رییغت  ار  نآ  یپاـیپ  ناـیلاس  ناـمز و  تشذـگ  ینعی  ْهَّنَـسَتَی » َْمل  »
. تسا هدش  ریبعت  نینچ  دنوشیم  ینوگرگد 

دوجو نآ  رد  هک  تسا  یهجو  ود  رب  انب  هنـس »  » زا هنـستی »  » ندـش قتـشم  تسا و  تکـس  ءاه »  » ای یلـصا و  فورح ] زا   ] ای هنـستی »  » رد اه » »
: دراد

. تسا هنس »  » نآ هشیر  - 1

. تسا ونس »  » نآ هشیر  - 2
. تسا هنس »  » زا قتشم  دشاب ، ءاه »  » لعفلا مال  هک  لّوا  هجو  رب  انب  و 

( واو  ) هّلع فرح  هب  بلق  نون  و  ( 26 رجح / « ) هتفرگ وب  هایس  لگ  زا   » ٍنُونْسَم ٍإَمَح  ْنِم  لیبق : زا  هدوب  ننستی »  » لصا رد  هنستی »  » هدش هتفگ  و 
: دننام تسا . هدش 

.[ تسا هدش  ءای )  ) هّلع فرح  هب  بلق  داض  هدوب و  ضضقت  لصا  رد  هک  ( ] دمآ دورف  زاب  هدنرپ  : ) ینعی يزابلا » یضقت  »
شاهدـنز هنوگچ  دـنوادخ  نیبـب  . ] تسا هدیـسوپ  هدـش و  ادـج  مه  زا  شیاهناوختـسا  هنوـگچ  هک  رگنب  تغـالا  هب  َكِراـمِح و  یلِإ  ْرُْظنا  َو 

نامه ملاس و  حیحـص و  نیبب  نک و  هاگن  تغالا  هب  هک  تسا  نیا  روظنم  تفگ ، ناوتیم  و  دوب . هتـسب  یناکم  رد  ار  دوخ  غالا  وا  دـنکیم ]
. تسا زیخاتسر  داعم و  ياههناشن  نیرتگرزب  زا  دوخ  نیا  و  دشابیم . دوخ  ياج  رد  يدوب  هتسب  ار  نآ  هک  روط 

هدـنز گرم  زا  سپ  ار  وت  ینعی  میدروآ  دـیدپ  تیارب  ار  عـضو  نیا  میدرک و  تباـجا  ار  وـت  تساوـخ  رد  هک  نیا  ِساَّنِلل  ًۀَـیآ  َکَـلَعْجَِنل  َو 
رارق مدرم  يارب  ياهدـنز  دـهاش  هناشن و  ار  وت  هک  دوب  نیا  يارب  میدرک ، ظـفح  ندـش  دـساف  زا  ار  وت  ياهیندیـشون  اـهیندروخ و  میدومن و 

شموق نایم  هب  دوب  دوخ  غالا  رب  راوس  هک  یلاح  رد  ریزع  هدـش : هتفگ  و  دوش . تباث  نشور و  داعم  ناگدرم و  ندـش  هدـنز  هلأسم  اـت  میهد 
دندروآ نوچ  دـیروایب  ار  تاروت  تفگ : سپ  دـندومن ، بیذـکت  ار  وا  دوب ] هتـشذگ  لاس  دـص  نوچ   ] یلو متـسه  ریزع  نم  تفگ  دـمآ و 

یتقو و  بیترت ، بادآ و  اب  ظفح  زا  نآ  ندناوخ  هب  درک  عورش 
340 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

رـسپ ریزع  دنتفگ  هک  دوب  نیا  درادـن ، فالتخا  مه  فرح  کی  هملک و  کی  یتح  دـندید  دـندرک ، قیبطت  تاروت  اب  دـناوخ  ریزع  ار  هچنآ 
ریزع ياعّدا  یتسرد  هناـشن  تاروت  ندـناوخ  رطاـخ  نیمه  هب  و  دوب . هدرکن  تئارق  ار  تاروت  سک  چـیه  ریزع  زا  شیپ  ارهاـظ  و  تسادـخ .

. دوب
اهنآ هرابود  ندش  هدنز  زا  وا  هک  دوب  یناگدرم  ياهناوختـسا  یـضعب ] هدـیقع  هب   ] ای غالا و  ياهناوختـسا  نامه  روظنم  ِماظِْعلا و  َیلِإ  ْرُْظنا  َو 

. دومن بّجعت 
یگدنکارپ و يانعم  هب  رـشن »  » زا هطقن  نودب  تسا ، هدش  تئارق  ود  ره  اهرـشنن »  » اهزـشنن و مینکیم ؟ هدـنز  ار  اهنآ  هنوگچ  اهُزِْـشُنن  َْفیَک 
هدروآ و رد  تکرح  هب  ار  نآ  هنوگچ  ینعی  دنلب ] عفترم و  نیمز  انعم  هب  « ] زـشن  » زا هطقن  اب  مینکیم و  هدنکارپ  ار  نآ  هنوگچ  ینعی  شخپ ،

. مینکیم بیکرت  رگیدکی  اب  هتشادرب و 
ادخ هک  دش  نشور  وا  يارب  یتقو  ینعی  ریدق » ءیش  لک  یلع  هَّللا  نا  هل  نیبت  املف  : » هدوب نینچ  لصا  رد  هیآ  تسا و  ریدقت  رد  نیبت »  » لعاف

. تساناوت يزیچ  ره  رب 
هتفگ دننام  تسا ، هدش  فذح  ٌریِدَق ) ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنَأ   ) مّود هلمج  تلالد  رطاخ  هب  لّوا  هلمج  ٌریِدَق  ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنَأ  ُمَلْعَأ  َلاق 

لـصا رد  اریز  دراد ، لّوا  دیز »  » فذح رب  تلالد  مّود  دیز »  » هک ( ] مدز ار  وا  نم  ارم و  دیز   ) ادیز تبرـض  ینبرـض و  دـیوگیم : هک  برع 
نشور دوب ، لکـشم  وا ، يارب  شروصت  هچنآ  یتقو  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  تفگ  ناوتیم  و  ادیز ]» تبرـض  دیز و  ینبرـض  : » هدوب نینچ 

[. تساناوت يزیچ  ره  رب  ادخ  تفگ  ، ] دش
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« ملعا : » تفگ دوخ  سفن  هب  باطخ  دید ] ار  هدرم  ندـش  هدـنز  دوخ  مشچ  اب  یتقو   ] ایوگ و  تسا ، هدـش  تئارق  زین  رما  هغیـص  هب  ُمَلْعَأ  َلاق 
: دیوگیم هتخاس و  بطاخم  ار  دوخ  سفن  هک  برع ، رعاش  یشعا ، هتفگ  دننام  تساناوت . يزیچ  ره  رب  ادخ  هک  نادب  ینعی 

لجرلا اهیا  اعاد  قیطت و  له  لحترم و  بکرلا  نا  ةریره  عد  و 
341 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ار وا  اـب  یظفاحادـخ  عادو و  لّـمحت  وت  اـیآ  و  ! ] دـناهدننک چوک  ناراوس  رتـش  هک  نک  عادو  تسا ] رعاـش  هبوبحم  ماـن  « ] هریره  » اـب درم  يا 
]!؟ يراد

341 ص : هیآ 260 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َْکَیلِإ َّنُهْرُـصَف  ِْریَّطلا  َنِم  ًۀََـعبْرَأ  ْذُـخَف  َلاق  ِیْبلَق  َِّنئَمْطَِیل  ْنِکل  َو  یَلب  َلاق  ْنِمُْؤت  َْمل  َو  َأ  َلاق  یتْوَْملا  ِیُْحت  َْفیَک  ِینِرَأ  ِّبَر  ُمیِهاْربِإ  َلاـق  ْذِإ  َو 
(260  ) ٌمیِکَح ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنَأ  ْمَلْعا  َو  ًایْعَس  َکَنِیتْأَی  َّنُهُعْدا  َُّمث  ًاءْزُج  َّنُْهنِم  ٍلَبَج  ِّلُک  یلَع  ْلَعْجا  َُّمث 

341 ص : همجرت ... 

ناـمیا رگم  دوـمرف : ینکیم ؟ هدـنز  ار  ناـگدرم  هنوـگچ  هدـب ، ناـشن  نم  هـب  ایادـخ ! تـفگ : مـیهاربا  هـک  یماـگنه  رواـیب ) رطاـخ  هـب   ) و
و  ) نک هعطق  هعطق  ار  اهنآ  باختنا و  ناغرم  زا  عون  راهچ  سپ  دومرف : دـبای ، شمارآ  مبلق  مهاوخیم  یلو  ارچ ، درک : ضرع  ياهدرواـین !؟
بلاغ و دنوادخ  نادب  دنیآیم و  وت  يوس  هب  تعرس  هب  ناوخب ، ار  اهنآ  دعب  هدب ، رارق  ار  نآ  زا  یتمسق  یهوک  ره  رب  سپـس  زیمایب ) مهرد 

(260 . ) تسا میکح 

341 ص : ریسفت ... :

؟ ینکیم هدنز  ار  ناگدرم  هنوگچ  هک  یتْوَْملا  ِیُْحت  َْفیَک  نک . هاگآ  ارم  ایادخ  ینعی  ِینِرَأ : ِّبَر 
نامیا رد  مدرم  همه  زا  رتمدق  تباث  وا  تسنادیم  هک  نیا  اب  و  ياهدرواین !؟ نامیا  رگم  دومرف : میهاربا  هب  ناحبـس  يادـخ  ْنِمُْؤت  َْمل  َو  َأ  َلاق 

ماهفتسا و يارب  َْمل »...  َو  َأ   » رد فلا » . » دشاب دنمدوس  ياهدنونش  ره  يارب  دهدیم  میهاربا  هک  یخساپ  ات  دومن  ار  شسرپ  نیا  تسادخ ، هب 
. تسا نتفرگ  رارقا  هیآ ] نیا  رد   ] نآ زا  دوصقم  تسا و  شسرپ 

. ماهدروآ نامیا  نم  يرآ  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسا و  یفن  زا  دعب  باجیا  یَلب  َلاق 
342 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

یلالدتـسا ملع  اب  يرورـض  يرطف و  یهاـگآ  ملع و  اـت  مدرک  ار  تساوخرد  نیا  رتشیب  شمارآ  ناـنیمطا و  يارب  یلو  ِیْبلَق  َِّنئَمْطَِیل  ْنِکل  َو 
میهاربا دوصقم  و  دوشیم . نیقی  تریـصب و  دایدزا  بجوم  رگیدکی  زا  ّهلدا  ینابیتشپ  دییأت و  اریز  دوش .] هدوزفا  منیقی  رب  و   ] هدـش همیمض 

هب طوـبرم  نئمطیل »  » رد مـال » . » درادـن دوـجو  نآ  رد  دـیدرت  کـش و  يارب  ياهنیمز  چـیه  هک  تسا  ینیقی  نتـشاد  بلق » ناـنیمطا   » زا (ع )
بلق نانیمطا  هک  دوب  نیا  يارب  تساوخرد  نیا  ینعی  یبلق  نئمطیل  کلذ  تلاـس  تسا : نینچ  شریدـقت  هدـش و  فذـح  هک  تسا  ياهلمج 

. منک ادیپ 
. رتوبک غالک و  سورخ ، سوواط ، زا : دندوب  ترابع  غرم  راهچ  نیا  ناغرم . زا  ات  راهچ  ریگب  سپ  تفگ  ِْریَّطلا  َنِم  ًۀََعبْرَأ  ْذُخَف  َلاق 
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. نک همیمض  رگیدکی  اب  زیمآ و  مه  رد  ار  اهنآ  ینعی  داص - »  » رسک مض و  هب  َْکَیلِإ  َّنُهْرُصَف 
دوجو نیمزرـس  نآ  رد  تسا و  وت  يور  شیپ  هک  یهوک  ره  رب  هدومن و  ءزج  ءزج  ار  اهنآ  هاـگ  نآ  ًاءْزُج  َّنُْهنِم  ٍلَـبَج  ِّلُـک  یلَع  ْلَـعْجا  َُّمث 

. تشاد دوجو  هوک  راهچ  و  هدب ، رارق  یئزج  دراد ،
. دنودب دوخ  ياپ  اب  ای  دننک  زاورپ  وت  يوس  هب  باتش  هب  تعرس  هب  ات  ًایْعَس  َکَنِیتْأَی  ادخ . نذا  هب  دیایب  وگب  اهنآ  هب  سپس  َّنُهُعْدا  َُّمث 

هدومن و هعطق  هعطق  ندنکرپ ، حبذ و  زا  سپ  ار  رتوبک - غالک و  سورخ ، سوواط ، غرم - راهچ  دش  رما  ع )  ) میهاربا هب  هک  هدـش  تیاور  و 
تمـسق راهچ  هب  ار  نآ  هدرک و  طولخم  مه  اب  ار  ناشیاهرپ  نوخ و  و  تسوپ )  ) تشوگ و دـیامن و  ادـج  رگیدـکی  زا  ار  ناشندـب  ياـضعا 

اهنآ زا  دنک و  ادص  ار  اهنآ  دریگب و  تسد  هب  ار  اهنآ  ياهرس  هاگ  نآ  دراذگب ، یهوک  يالاب  رب  ار  تمسق  زا  کی  ره  سپس  دنک ، میـسقت 
راهچ نآ  ندب  يازجا  زا  کی  ره  هک ] دومن  هدـهاشم  درک  ادـص  ار  اهنآ  میهاربا  هک  یماگنه  و   ] دـنیآ وا  يوس  هب  ادـخ  نذا  هب  ات  دـهاوخب 

. دیدرگ قحلم  دوخ  هب  طوبرم  رس  هب  ندب  راهچ  ره  بیترت  نیدب  دنتسویپ و  دوخ  ياهرس  ازجا و  رگید  هب  هدمآرد و  زاورپ  هب  غرم 
343 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

شاهزمه طوقـس  اب  هک  تسا  نیا  تئارق  فالتخا  نیا  هجو  دناهدرک و  تئارق  زین  از »  » دـیدشت هب  ازج »  » ود و ره  ّمض  هب  اءوزج »  » ار اءزج » »
دّدشم ظفل  میناوخب ، لصو  هب  فقو  ياج  هب  میهاوخب  هک  یعقوم  زین ، فقو و  ماگنه  رد  هک  نانچ  تسا  هدیدرگ  دّدـشم  سپـس  فّفخم و 

. دوشیم

343 ص : هیآ 261 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ٌمِیلَع ٌعِساو  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَِمل  ُفِعاُضی  ُهَّللا  َو  ٍۀَّبَح  ُۀَئاِم  ٍۀَُلْبنُس  ِّلُک  ِیف  َِلبانَس  َْعبَس  ْتَتَْبنَأ  ٍۀَّبَح  ِلَثَمَک  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  ُلَثَم 
(261)

343 ص : همجرت ... 

دـشاب هناد  دصکی  هشوخ  ره  رد  هک  دنایورب  هشوخ  تفه  هک  دنتـسه  يرذب  دننامه  دننکیم ، قافنا  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  لاوما  هک  یناسک 
هب  ) عیسو و تمحر ) تردق و  رظن  زا   ) ادخ دنکیم و  ربارب  دنچ  ای  ود  دشاب ) هتشاد  یگتسیاش  و   ) دهاوخب سک  ره  يارب  ار  نآ  دنوادخ  و 

(261 . ) تساناد زیچ ) همه 

343 ص : ریسفت ... :

انب تسا ، نوقفنی  نیذلا  ۀقفن  لثم  نآ  ریدقت  میریگب و  ریدقت  رد  ار  نآ  دیاب  ریزگان  هدـش و  فذـح  فاضم  َنوُقِْفُنی » َنیِذَّلا  ُلَثَم   » هلمج رد 
 ... هک تسا  ياهناد  دننام  دننکیم ، قافنا  ادخ  هار  رد  ار  ناشلاوما  هک  یناسک  تاقدص  لثم  تسا : نیا  هیآ  يانعم  نیا  رب 

. تسا هناد  عراز  دننام  دننکیم  قافنا  هک  یناسک  لثم  تسا : نیا  شیانعم  دناهتفگ ] یضعب  هک  نانچ   ] ای و 
روط نامه  تسا ، هدش  هداد  تبسن  نآ  هب  ندینایور  دوشیم . ناهایگ  شیور  ببـس  هناد  نوچ  یلو  تسادخ  هدننایور  دنایورب )  ... ) ْتَتَْبنَأ

نآ ایوگ  هک  يروط  هب  تانسح ،»  » ندش نادنچ  ود  زا  تسا  يریوصت  بلاج )  ) هیبشت نیا  دوشیم . هداد  تبسن  زین  كاخ »  » و بآ »  » هب هک 
. دناهدومن مّسجم  مشچ  ولج  ار 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 470 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنکیم رتشیب  ربارب  دصتفه  زا  ار  وا  شاداپ  دهاوخب  هک  ره  يارب  ادخ  ُءاشَی  ْنَِمل  ُفِعاُضی  ُهَّللا  َو 
344 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا هاگآ  دنراد ، يرتشیب  رجا  شاداپ و  قاقحتسا  هک  یناسک  هب  تبسن  ٌمِیلَع و  دراد . هدرتسگ  یتردق  ادخ  ٌعِساو  ُهَّللا  َو 

344 ص : ات 263 ... ] تایآ 262  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َنُونَزْحَی ْمُه  ـال  َو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  ـال  َو  ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ْمُهُرْجَأ  ْمَُهل  ًيذَأ  ـال  َو  انَم  اوُقَْفنَأ  اـم  َنوُِعْبُتی  ـال  َُّمث  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  ْمَُهلاوـْمَأ  َنوـُقِْفُنی  َنیِذَّلا 
(263  ) ٌمِیلَح ٌِّینَغ  ُهَّللا  َو  ًيذَأ  اهُعَْبتَی  ٍۀَقَدَص  ْنِم  ٌْریَخ  ٌةَرِفْغَم  َو  ٌفوُْرعَم  ٌلْوَق  ( 262)

344 ص : همجرت ... 

، دـنناسریمن يرازآ  دـنراذگیمن و  ّتنم  دـناهدرک  هک  یقافنا  لابند  هب  سپـس  دـننکیم و  قاـفنا  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  لاوما  هک  یناـسک 
. دنوشیم نیگمغ  هن  دنراد و  یسرت  هن  و  تسا ، ظوفحم )  ) ناشراگدرورپ دزن  اهنآ  شاداپ 

(262)
(263 . ) تسا رابدرب  زاینیب و  دنوادخ  تسا و  رتهب  دشاب  نآ  لابندب  يرازآ  هک  یششخب  زا  وفع  هدیدنسپ و  راتفگ 

344 ص : ریسفت ... :

هب دنک  لایخ  دـشاب و  هتـشاد  وا  هب  یتشاد  مشچ  هدرک  یـصخش  هب  هک  یناسحا  رطاخ  هب  ناسنا  هک  تسا  نیا  حالطـصا ] رد  ّتنم »  » و «] نم »
. تسا هدرک  ادیپ  وا  هب  تبسن  یقح  شناسحا  یکین و  بجوم 

. دیامن يّدعت  هدرک  یکین  ناسحا و  هک  یسک  هب  ناسنا  هک  تسا  نیا  هب  حالطصا ] رد  ّتیذا »  » و «] يذا »
َُّمث هیآ : رد  هک  نانچ  تسا ، رتهب  قاـفنا  زا  رازآ  ّتنم و  كرت  ینعی  تسا ، ّتیذا »  » و تنم »  » كرت قاـفنا و  نیب  تواـفت  ناـیب  مث »  » ياـنعم

. تسا هدش  هتسناد  رتهب  ندروآ  نامیا  زا  نامیا  رب  يرادیاپ  تماقتسا و  ( 13 فاقحا /  ) اُوماقَتْسا
وکین . یخساپ  ٌفوُْرعَم  ٌلْوَق 

345 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
: تسا لامتحا  دنچ  هملک  نیا  ینعم  رد  ٌةَرِفْغَم  َو 

. دشاب نارگ  هدنوش  لاؤس  رب  هک  دنز  رس  یلمع  وا  زا  هاگ  ره  لئاسم ، زا  یشوپ  مشچ  وفع و  - 1
. وکین تباجا  هطساو  هب  دنوادخ  شزرمآ  ترفغم و  هب  لین  - 2

[ دروایب رذع  هنابّدؤم  ینعی   ] دـهدب در  خـساپ  وا  هب  هتـسیاش  کین و  مالک  اب  هاگ  ره  هدـنوش  لاؤس  اریز  دـشاب ، لئاس  هیحان  زا  تشذـگ  - 3
. دشخبیم ار  وا  دریذپیم و  ار  شرذع  لئاس 

. دشاب تیذا  رازآ و  شلابند  هک  تسا  ياهقدص  زا  رتهب  ًيذَأ  اهُعَْبتَی  ٍۀَقَدَص  ْنِم  ٌْریَخ 
هب نداد  رفیک  رد  تسا و  رابدرب  وا  ٌمِیلَح  دنکیم . ّتیذا  هدراذـگ و  ّتنم  هک  ياهدـننک  قافنا  تاقدـص  زا  تسا  زاینیب  ادـخ  ٌِّینَغ و  ُهَّللا  َو 

. دراد دوجو  دیدهت  یعون  هلمج  نیا  رد  دنکیمن . باتش  دهدیم ، رازآ  دراذگیم و  تنم  شاهقدص  رد  هک  یسک 
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345 ص : هیآ 264 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ٍناْوفَـص ِلَثَمَک  ُُهلَثَمَف  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  ُنِمُْؤی  َو ال  ِساَّنلا  َءائِر  َُهلام  ُقِْفُنی  يِذَّلاَک  يذَْألا  َو  ِّنَْملِاب  ْمُِکتاقَدَـص  اُولِْطُبت  ـال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
(264  ) َنیِِرفاْکلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  ُهَّللا ال  َو  اُوبَسَک  اَّمِم  ٍءْیَش  یلَع  َنوُرِدْقَی  ًاْدلَص ال  ُهَکَرَتَف  ٌِلباو  َُهباصَأَف  ٌباُرت  ِْهیَلَع 

345 ص : همجرت ... 

يارب ایر و  يور  زا  ار  دوخ  لام  هک  یـسک  دـننامه  دـیزاسن ، لـطاب  رازآ  تنم و  اـب  ار  دوخ  ياهـششخب  دـیاهدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا 
( زا یکزان  رـشق   ) نآ رب  هک  تسا  یگنـس  هعطق  دـننام  وا  لثم  دروآیمن ، زیخاتـسر  زور  ادـخ و  هب  نامیا  دـنکیم و  قافنا  مدرم  دـنیاشوخ 
زا اهنآ  دنک  اهر  رذب ) كاخ و  زا  یلاخ  و   ) فاص ار  نآ  دـسرب و  نآ  هب  تشرد  ناراب  و  دوش ) هدـناشفا  نآ  رد  ییاهرذـب  و   ) دـشاب كاخ 

(264 . ) دنکیمن تیاده  ار  نارفاک  ّتیعمج  دنوادخ  دنروآیمن و  تسد  هب  يزیچ  دناهداد  ماجنا  هک  يراک 
346 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

346 ص : ریسفت ... :

ار دوخ  لام  مدرم  دنیاشوخ  ییامندوخ و  ایر و  يارب  نوچ  هک  یقفانم  دننام  دـینکن ، لطاب  ار  دوخ  تاقدـص  ِساَّنلا  َءائِر  َُهلام  ُقِْفُنی  يِذَّلاَک 
. دزاسیم عیاض  لطاب و  ار  شقافنا  تسین ، يورخا  شاداپ  دنوادخ و  تیاضر  لیصحت  وا  فده  دنکیم و  قافنا 

نآ رب   ) لباو هباصاف  بارت  هیلع  هک  تسا  یمرن  گنـس  دـننام  درادـن ، شلاح  هب  يدوس  هتبلا  هک  ياهقدـص  وا و  لثم  ٍناْوفَـص  ِلَـثَمَک  ُُهلَثَمَف 
(. دسرب نآ  هب  تشرد  یناراب  سپ  دشاب ، یکاخ 

. دربب نیب  زا  الماک  و  دیوشب )  ) هدوب نآ  يور  رب  هک  ار  یکاخ  سپ  ًاْدلَص  ُهَکَرَتَف 
درگ هب  دناوتیمن  یسک  هک  روط  نامه  دنباییمن ، تسد  دناهدرک  قافنا  هچنآ  باوث  زا  يزیچ  هب  نانیا  اُوبَـسَک  اَّمِم  ٍءْیَـش  یلَع  َنوُرِدْقَی  ال 

. دبای تسد  هدرب  ار  نآ  ناراب  هک  یگنس  يور  كاخ  و 
یـسک دـننامه  هک  یلاح  رد  دـینکن ، لطاب  ار  ناتتاقدـص  ینعی  دـشاب ، بصن  لحم  رد  ندوب ، لاح  رب  انب  لثمک )»  » رد  ) فاک تسا  زیاج  و 

دعب هلمج  رد  ور  نیا  زا  و  دننکیم . قافنا  هک  تسا  یهورگ  ای  و  هدننک ) قافنا   ) سنج قفنی » يذلا   » زا دوصقم  دنکیم . قافنا  هک  دـیتسه 
. نوردقی ال  تسا : هدومرف 

346 ص : هیآ 265 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

اْهبُِـصی َْمل  ْنِإَف  ِْنیَفْعِـض  اهَلُکُأ  َْتتآَف  ٌِلباو  اَهباصَأ  ٍةَْوبَِرب  ٍۀَّنَج  ِلَثَمَک  ْمِهِـسُْفنَأ  ْنِم  ًاتِیْبثَت  َو  ِهَّللا  ِتاضْرَم  َءاـِغْتبا  ُمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  ُلَـثَم  َو 
(265  ) ٌریَِصب َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو  ٌّلَطَف  ٌِلباو 

347 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

347 ص : همجرت ... 
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هطقن رد  هک  تسا  یغاب  نوچمه  دننکیم ، قافنا  دوخ ، سوفن  يراوتسا  يرادیاپ  ادخ و  يدونشخ  بلط  هب  ار  ناشلاوما  هک  یناسک  لثم  و 
و دهد ، نادنچ  ود  ار  دوخ  هویم  و  دریگ ) هرهب  یفاک  دح  هب  باتفآ  رون  دازآ و  ياوه  زا  و   ) دـسرب نآ  هب  تشرد  ياهناراب  دـشاب و  يدـنلب 

(265 . ) تسانیب دهدیم  ماجنا  هچنآ  هب  ادخ  دنرابیم و  نآ  رب  منبش  زیر و  ياهناراب  درابن ، نآ  رب  یتشرد  ناراب  رگا 

347 ص : ریسفت ... :

تخس تادابع  زا  يرایسب  ماجنا  زا  صخش  يارب  یهاگ )  ) ناج و لذب )  ) ریظن هک  لام  لذب  اب  ات  هک  تسا  نیا  شیانعم  ْمِهِسُْفنَأ  ْنِم  ًاتِیْبثَت  َو 
ياضر بلط  يارب  نانآ  هک  دشاب  نیا  مهسفنا  نم  اتیبثت  زا و  روظنم  تسا  نکمم  دنراد و  هاگن  مدق  تباث  راوتسا و  ار  دوخ  تسا ، رتراوشد 
صخش اریز  دنراد ، داقتعا  نآ  شاداپ  دروم  رد  دنوادخ  هدعو  ققحت  هب  لد  میمـص  زا  دننکیم و  قافنا  ار  دوخ  لاوما  مالـسا  دییأت  ادخ و 

. تسا هنامیمص  یبلق و  يداقتعا  شاداپ ، باوث و  دوجو  هب  وا  داقتعا  دوشیم  مولعم  دیامن  قافنا  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  لام  هاگ  ره  ناملسم 
کیرحت يراک  ماجنا  يارب  ار  وا   ) هفطع نم  زه  دیوگیم : هک  برع  مالک  رد  نم »  » دننام تسا  ضیعبت »  » يارب هیآ  لّوا  ریـسفت  رب  انب  نم » »

راوتسا دوخ  سفن  رد  ار ) یحور  تالامک   ) زا یضعب  دیامن  لذب  ادخ ) هار  رد   ) ار دوخ  لام  سک  ره  هک  تسا  نیا  ضیعبت  يانعم  و  درک )
. تسا هتخاس  رادیاپ  ار  اهنآ  مامت  دیامن  لذب  ار  دوخ  ناج  لام و  هک  یسک  هتخاس و 

: هفیرش هیآ  رد  نم »  » دننام تسا  تیاغ  يادتبا  يارب  نم » ، » مّود ریسفت  رب  انب  و 
هقدص لثم  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  لاح  ره  هب  و  ( 109 هرقب / « ) دنرب امش  نامیا  رب  هک  يدسح  کشر و  ببس  هب   » ْمِهِسُْفنَأ ِْدنِع  ْنِم  ًادَسَح 

هک تسا  نیا  هدرک  دیق  صوصخب  ار  عفترم  نیمز  و  ةوبر »  » هک نیا  تلع  و  دشاب ، عفترم  نیمز  رد  هک  تسا  یغاب  دننام  هنج » لثمک   » نانیا
رتهب و دشاب  دنلب  ياج  رد  هک  یغاب  الومعم 

348 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسا رتهب  زین  نآ  هویم  دراد و  رارق  دوگ  نیمز  رد  هک  تسا  یغاب  زا  رتتوارط  اب 

. دسرب دیدش  یناراب  غاب  نیا  هب  هک  ٌِلباو  اَهباصَأ 
. تسا یلومعم  ياهنیمز  رد  هک  تسا  ياهویم  ربارب  ود  شاهویم  تشرد  ياهناراب  هطساو  هب  ِْنیَفْعِض و  اهَلُکُأ  َْتتآَف 

راوگرزب میرک و  دنوادخ ، ینعی  غاب  نآ  هدننایور  اریز  دیسر  دهاوخ  مک  ناراب  دسرن  نآ  هب  دایز  ناراب  رگا  سپ  ٌّلَطَف  ٌِلباو  اْهبُِـصی  َْمل  ْنِإَف 
رایـسب هقدص  و  تسا ، توارط  اب  باداش و  هشیمه  هدش و  عقاو  يدنلب  ياج  رد  هک  یغاب  هب  هدش  هیبشت  دـنوادخ  دزن  نانآ  لاح  ای  و  تسا .

مرن ای  دیدش و  ناراب  شراب  تروص  رد  هک  روط  نامه  و  مک ) ناراب  من و  « ) لط  » و تشرد ) ناراب  « ) لباو  » هب هدش  هیبشت  نانآ  كدـنا  ای  و 
. تسا رامشیب  گرزب و  دنوادخ ، دزن  دایز  ای  دشاب  مک  اهنآ  تاقدص  دوشیم ، نادنچ  ود  غاب  نیا  لوصحم 

348 ص : هیآ 266 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ُءافَعُـض ٌۀَّیِّرُذ  َُهل  َو  ُرَبِْکلا  َُهباصَأ  َو  ِتارَمَّثلا  ِّلُک  ْنِم  اهِیف  َُهل  ُراـْهنَْألا  اَِـهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍباـنْعَأ  َو  ٍلـیَِخن  ْنِم  ٌۀَّنَج  َُهل  َنوُکَت  ْنَأ  ْمُکُدَـحَأ  ُّدَوَی  َأ 
(266  ) َنوُرَّکَفَتَت ْمُکَّلََعل  ِتایْآلا  ُمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَک  ْتَقَرَتْحاَف  ٌران  ِهِیف  ٌراصْعِإ  اَهباصَأَف 

348 ص : همجرت ... 
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دنـشاب و نایرج  رد  اهرهن  نآ ، ناتخرد  ریز  زا  هک  دشاب  هتـشاد  روگنا  امرخ و  ناتخرد  زا  یغاب  هک  درادیم  تسود  امـش  زا  کی  چیه  ایآ 
اب  ) دراد فیعـض  کـچوک و )  ) ینادـنزرف هدیـسر و  يریپ  نس  هب  هک  یلاـح  رد  دـشاب  دوجوم  ياهویم  هنوـگ  ره  زا  غاـب )  ) نآ رد  وا  يارب 

یناسک لاح  هک  تسا  هنوگ  نیا   ) دزوسب ددرگ و  روهلعـش  دنک و  دروخرب  نآ  هب  تسا  ینازوس )  ) شتآ نآ  رد  هک  يدابدرگ  نیا ) دوجو 
(266 . ) دیشیدنیب دیاش  دزاسیم ، راکشآ  ار  دوخ  تایآ  دنوادخ  نینچ  نیا  دننکیم ) لطاب  رازآ  تنم و  ایر و  اب  ار  دوخ  ياهقافنا  هک 

349 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

349 ص : ریسفت ... :

[: رگید لاثم  کی  ]
. فطع هن  تسا  هیلاح  ربکلا » هباصا  و   » رد واو »  » تسا و يراکنا  ماهفتسا  يارب  هزمه  ٌۀَّنَج  َُهل  َنوُکَت  ْنَأ  ْمُکُدَحَأ  ُّدَوَی  َأ 

. تسا هدیسر  يریپ  نس  هب  هک  یلاح  رد  زا ،...  دشاب  یغاب  وا  يارب  هک  امش  زا  یکی  دراد  تسود  ایآ  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم 
[. دابدرگ  ] دهدیم لیکشت  ار  رابغ  درگ و  زا  ینوتس  دوریم و  الاب  نامسآ  تمس  هب  سپس  دچیپیم و  هک  تسا  يدنت  داب  ٌراصْعِإ 

ایر و يارب  هکلب  دنوادخ  يدونـشخ  بلط  بّرقت و  دصق  هب  هن  یلو  دهدیم  ماجنا  یکین  لمع  هک  یـسک  يارب  تسا  یبلاج  هیبشت  هیآ  نیا 
هدوب و هجیتنیب  شلامعا  هک  دـباییم  رد  تسا و  جاتحم  تخـس  شیوخ  لمع  هجیتن  هب  هک  تمایق  زور  رد  و  ّتیذا ، ّتنم و  ای  ییاـمندوخ 
ناوتان و لاسدرخ و  نادنزرف  ياراد  هک  ياهدروخلاس  صخش  هودنا  دننام  دوشیم  هودنا  ترـسح و  راچد  هاگ  نآ  دید ، دهاوخن  یـشاداپ 

هلیـسو هب  تساهنآ  یگدـنز  شاعم و  هلیـسو  اهنت  هک  غاب  نیا  و  دراد ، دوجو  نآ  رد  هویم  عاونا  تسا و  شزرا  اب  هوکـش و  اب  مّرخ و  یغاـب 
. دورب نیب  زا  دوش و  دوبان  هقعاص 

هک ياهدروخلاس  ریپ  يرآ  دننکیم . هشیدنا  نآ  رد  مدرم  زا  یمک  هدع  دنگوس  ادـخ  هب  هک  تسا  یهیبشت  نیا  دـیوگیم : يرـصب ]  ] نسح
( نایمدآ  ) امـش زا  کـی  ره  دـنگوس  ادـخ  هب  دراد و  غاـب  نیا  هب  يدـیدش  مربم و  زاـین  دراد  يرایـسب  ناـکدوک  هتـشگ و  ناوتاـن  شمـسج 

. ددنب ورف  ناهج  زا  هدید  هک  هاگ  نآ  شلمع ، هب  تسا  رتدنمزاین 

349 ص : هیآ 267 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ْنَأ َّالِإ  ِهیِذِـخِآب  ُْمتَْـسل  َو  َنوُقِْفُنت  ُْهنِم  َثِیبَْخلا  اوُمَّمَیَت  َو ال  ِضْرَْألا  َنِم  ْمَُکل  انْجَرْخَأ  اَّمِم  َو  ُْمْتبَـسَک  ام  ِتابِّیَط  ْنِم  اوُقِْفنَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
(267  ) ٌدیِمَح ٌِّینَغ  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو  ِهِیف  اوُضِمُْغت 

350 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

350 ص : همجرت ... 

دینک و قافنا  میاهدروآ ، نوریب  نیمز  زا  امـش  يارب  هچنآ  زا  دـیاهدروآ و  تسد  هب  هک  ياهزیکاپ  لاوما  زا  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
ضامغا يور  زا  رگم  دیریذپب ، ار  اهنآ  دیتسین  رـضاح  امـش  دوخ  هک  یلاح  رد  دیریگن ، رظن  رد  قافنا  يارب  ار  شزرا  مک  تسپ و  ياهزیچ 

(267 . ) تسا شیاتس  هتسیاش  زاینیب و  دنوادخ  دینادب  تهارک و  و 

350 ص : ریسفت ... :
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هراشا

هار زا  هچنآ  زا  دناهتفگ  یخرب  دـیاهدروآ . تسد  هب  تراجت  بسک و  هار  زا  هک  ار  يزیچ  نیرتهب  دـینک  قافنا  ُْمْتبَـسَک  ام  ِتابِّیَط  ْنِم  اوُقِْفنَأ 
. دییامن قافنا  دیاهدروآ  تسد  هب  لالح  بسک 

تابیط نم  و  هیآ : ریدـقت  و  میدروآ . نوریب  امـش  يارب  نیمز  زا  ام  هک  ییاههویم  تالغ و  زا  دـینک  قافنا  ِضْرَْألا و  َنِم  ْمَُکل  انْجَرْخَأ  اَّمِم  َو 
. تسا هدش  فذح  لبق  هلمج  هنیرق  هب  تابیط »  » هملک تسا و  ضرالا  نم  مکل  انجرخا  ام 

. دیریگن رظن  رد  نداد  هقدص  يارب  ار  شزرامک  تسپ و  لام  َثِیبَْخلا و  اوُمَّمَیَت  َو ال 
. تسا لاح »  » عضوم رد  هلمج  نیا  دیهدیم . صاصتخا  قافنا  يارب  ار  نآ  َنوُقِْفُنت  ُْهنِم 

ْنَأ اَّلِإ  دـیریگب . ناتناراکهدـب  زا  ار  نآ  دـیتسین  رـضاح  امـش  دوخ  هک  ار  ییاـهزیچ  دـیهدن  هقدـص  هک  تسا  نیا  دوصقم  ِهیِذِـخِآب  ُْمتَْـسل  َو 
ضمغا دـیوگیم : هک  تسا  برع  مـالک  لـیبق  زا  هلمج  نیا  دـیرذگب . دوخ  قح  زا  و  هدرک ، هحماـسم  دـیهاوخب  هک  نیا  رگم  ِهِیف  اوُضِمُْغت 

یشوپمشچ هدنشورف   ) عیابلا ضمغا  دوشیم : هتفگ  و  دنک . رظن  فرـص  یـشوپمشچ و  دوخ  قح  زا  صخـش  هاگ  ره  هقح  ضعب  نع  نالف 
یمک و ییوگ  و  درواین . لمع  هب  رظن  تقد  يراشفاپ و  نآ  تمیق  نزو و  هب  تبـسن  دوخ  يـالاک  شورف  عقوم  رد  هدنـشورف  هاـگ  ره  درک )

تسا . هدرک  ضرف  هدیدان  ار  الاک  تمیق  ای  نزو و  يدایز 
351 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

351 ص : لوزن ... :] نأش  ]

اب دندادیم و  هقدص  ار  بوغرمان  تشوگمک و  کشخ و  ياهامرخ  هک  دـیدرگ  لزان  یناسک  هرابرد  هیآ  نیا  هک  هدـش  لقن  سابع  نبا  زا 
. دندش یهن  راک  نیا  زا  هیآ  نیا  لوزن 

351 ص : ات 269 ... ] تایآ 268  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َتُْؤی ْنَم  َو  ُءاشَی  ْنَم  َۀَمْکِْحلا  ِیتُْؤی  ( 268  ) ٌمِیلَع ٌعِساو  ُهَّللا  َو  ًالْـضَف  َو  ُْهنِم  ًةَرِفْغَم  ْمُکُدِعَی  ُهَّللا  َو  ِءاشْحَْفلِاب  ْمُکُُرمْأَی  َو  َْرقَْفلا  ُمُکُدـِعَی  ُناْطیَّشلا 
(269  ) ِباْبلَْألا اُولوُأ  َّالِإ  ُرَّکَّذَی  ام  َو  ًارِیثَک  ًاْریَخ  َِیتوُأ  ْدَقَف  َۀَمْکِْحلا 

351 ص : همجرت ... 

هدـعو امـش  هب  دـنوادخ  یلو  دـنکیم ، توعد  اهیتشز ) و   ) اشحف هب  دـهدیم و  یتسدـیهت  رقف و  هدـعو  قافنا ) ماـگنه  هب   ) ار امـش  ناـطیش 
(268 . ) تساناد ناهج  روما  همه  هب  تساهتنمیب و  تمحر  ار  ادخ  دهدیم و  ینوزف »  » و شزرمآ » »

زج و  تسا . هدـش  اـطع  وا  هب  یناوارف  ریخ  دـش  هداد  شناد  سک  ره  هب  دـهدیم و  دـهاوخب  هک  سک  ره  هب  ار  تـمکح  شناد و  دـنوادخ 
(269 . ) دنوشیمن رکذتم  دننکیمن و ) كرد  ار  تقیقح  نیا   ) نادنمدرخ
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351 ص : ریسفت ... :

زا دعی » . ]» دهدیم رقف  هدعو  امش  هب  ناطیش  دینکیم  قافنا  ریخ  ياههار  رد  رتهب  بوخ و  لاوما  زا  هک  نیا  ببس  هب  َْرقَْفلا  ُمُکُدِعَی  ُناْطیَّشلا 
راک هب  یتحاران  ّرـش و  دروم  رد  هشیمه  دیعو »  » هملک یلو   ] دوریم راک  هب  ود  ره  ّرـش  ریخ و  دروم  رد  دعو »  » هملک و  تسا ] دـعو »  » هشیر

[. دوریم
هب ار  رومأم  دهدیم و  روتـسد  رمآ  صخـش  هک  روط  نامه  درادیم  زاب  بجاو )  ) تاقدص ندادن  لخب و  هب  ار  امـش  ِءاشْحَْفلِاب و  ْمُکُُرمْأَی  َو 

. دنکیم راداو  يراک  ماجنا 
تسا : هتفگ  برع  رعاش  ۀفرط »  » هک نانچ  دمانیم  شحاف »  » ار لیخب  صخش  برع  و  تسا ] لخب »  » اج نیا  رد  ءاشحف »  » زا روظنم  ]

352 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. ددشتملا شحافلا  لام  ۀلیقع  یفطصی  مارکلا و  ماتعی  توملا  يرا 

« . دریگیم وا  زا  دنیزگیم و  رب  ار  رظن  گنت  لیخب و  صخش  شزرا  اب  هدیزگ و  لاوما  هنوگچ )  ) هک ار  گرم  منیبیم  »
رارق اهنآ  هراّفک  ار  امش  تاقدص  هدیـشخب و  ار  ناتناهانگ  ناتلام  قافنا  ربارب  رد  هک  دهدیم  هدعو  امـش  هب  ادخ  ُْهنِم و  ًةَرِفْغَم  ْمُکُدِعَی  ُهَّللا  َو 

. دهد
ربارب رد  هک  تسا  نیا  الضف »  » زا روظنم  هدش : هتفگ  و  دهدیم . امش  هب  دنکیم و  نآ  نیزگیاج  دیاهداد  هقدص  هچنآ  زا  شیب  زین  اًلْضَف و  َو 

. دهدیم شاداپ  رجا و  امش  هب  ترخآ  رد  ادخ  دیاهداد  هقدص  هچنآ 
دزن و  درادیم . ّقفوم  نآ  هب  ندومن  لمع  رد  ار  وا  دـهدیم و  دـهاوخب  هک  سک  ره  هب  ار  شناد  تمکح و  ادـخ  ُءاـشَی  ْنَم  َۀَـمْکِْحلا  ِیتُْؤی 

. تسا هقف  نآرق و  تمکح »  » زا دوصقم  هدش : هتفگ  و  دیامن . لمع  دوخ  شناد  هب  هک  تسا  یسک  دنمشناد  ادخ 
. دهدیم تمکح  ادخ  ار  سک  ره  ینعی  ۀمکحلا » هَّللا  هتؤی  نم  و   » يانعم هب  تسا  هدش  تءارق  زین  ات »  » رسک هب  َتُْؤی » ْنَم  َو  »

. تسا هدش  هداد  وا  هب  ناوارف  يریخ  ره  زا  ینعی  ریثک  ریخ  يا  یتوا  دقف  هدش : هتفگ  ییوگ  و  تسا ، میظعت  يارب  اریخ »  » ریکنت ًارِیثَک » ًاْریَخ  »
. دننکیم لمع  شیوخ  شناد  ملع و  هب  هک  ینادنمشناد  امکح و  رگم  دنریگیمن  دنپ  یهلا  تایآ  زا  ِباْبلَْألا و  اُولوُأ  اَّلِإ  ُرَّکَّذَی  ام  َو 

352 ص : ات 271 ... ] تایآ 270  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َو اهوُفُْخت  ْنِإ  َو  َیِه  اَّمِِعنَف  ِتاـقَدَّصلا  اوُدـُْبت  ْنِإ  ( 270  ) ٍراْصنَأ ْنِم  َنیِِملاَّظِلل  ام  َو  ُهُمَْلعَی  َهَّللا  َّنِإَـف  ٍرْذـَن  ْنِم  ُْمتْرَذـَن  َْوأ  ٍۀَـقَفَن  ْنِم  ُْمتْقَْفنَأ  اـم  َو 
(271  ) ٌرِیبَخ َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو  ْمُِکتائِّیَس  ْنِم  ْمُْکنَع  ُرِّفَُکی  َو  ْمَُکل  ٌْریَخ  َوُهَف  َءارَقُْفلا  اَهُوتُْؤت 

353 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

353 ص : همجرت ... 

. تسین يروای  نارگمتـس  يارب  دنادیم و  ار ) همه   ) ادـخ دـیاهدرک ، رذـن  هک ) ار  یلاوما   ) ای دـینک و  قافنا  ادـخ ) هار  رد   ) هک ار  يزیچ  ره 
(270)

ناهانگ زا  یتمـسق  تسا و  رتهب  امـش  يارب  دیهدب ، نادنمزاین  هب  هتخاس  یفخم  ار  اهنآ  رگا  یلو  تسا  بوخ  دـینک  راکـشآ  ار  اهقافنا  رگا 
(271 . ) تسا هاگآ  دیهدیم  ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  دشوپیم و  ار  امش 
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353 ص : ریسفت ... :

. دیدومن قافنا  ناطیش  هار  رد  ای  ادخ و  هار  رد  هچنآ  ٍۀَقَفَن  ْنِم  ُْمتْقَْفنَأ  ام  َو 
. تیصعم ای  دشاب  تعاط  ریسم  رد  دیاهدرک ، بجاو  دوخ  رب  رذن  هار  زا  ار  هچنآ  ای  ٍرْذَن  ْنِم  ُْمتْرَذَن  َْوأ 

. دهدیم ازج  نآ  قبط  رب  تسین و  هدیشوپ  ادخ  رب  امش  لمع  انامه  ُهُمَْلعَی  َهَّللا  َّنِإَف 
دنزادرپیمن ار  ناشلام  تاکز  هدرک و  فرص  هانگ  تیصعم و  هار  رد  ار  ناشلاوما  هک  دنتسه  یناسک  ناراکمتـس  زا  دوصقم  َنیِِملاَّظِلل  ام  َو 

. دننکیم رذن  هانگ  ماجنا  يارب  ای  دننکیمن و  لمع  دناهدرک  رذن  هچنآ  هب  ای  و 
. درادن دوجو  دننک ، يریگولج  یهلا  باذع  زا  دنهد و  ناشتاجن  ادخ  تساوخزاب  زا  هک  یناروای  اهنآ  يارب  ٍراْصنَأ  ْنِم 

رـسک هب  امعن »  » تسا و یبوخ  زیچ  بجاو ]  ] تاقدص ندومن  راکـشآ  ینعی  تسا  اهوادـبا » ائیـش  معنف   » ینعم هب  هرکن و  یه » امعن   » رد ام » »
. تسا هدش  تئارق  ود  ره  نآ ، حتف  نون و 

و رتهب - امـش  يارب  یناهنپ  نداد  هقدص  ینعی  ْمَُکل » ٌْریَخ  َوُهَف   » دیهدب ارقف  هب  ار  تاقدص  ناهنپ  رد  رگا  ینعی  َءارَقُْفلا  اَهُوتُْؤت  َو  اهوُفُْخت  ْنِإ  َو 
. تسا رتدایز - نآ  شاداپ 

. تسا رتهب  نآ  ندرک  راکشآ  بجاو ، تاقدص  رد  اریز  تسا ، یّبحتسم  تاقدص  تسا ، لضفا  نآ  ندومن  ناهنپ  هک  ياهقدص  زا  روظنم 
: تسا هدش  هتفگ  یهوجو  رفکی »  » تئارق رد 

354 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
: دراد دوجو  لامتحا  هس  تسیچ  هب  نآ  عفر  هک  نیا  رد  و  نون ، هب  رفکن » - » فلا

. تسا هدمآ  امعنف »  » زا دعب  هک  یه »  » لحم رب  دشاب  فطع  - 1
. دشاب رفکن » نحن   » شریدقت فوذحم و  يادتبم  يارب  ربخ  - 2

. دشاب مالک  يادتبا  لعاف  لعف و  رفکن » - » 3
. تسا طرش  باوج  هک  ءاف »  » لحم رب  دشاب  فطع  هک  نیا  رب  انب  مزج ، اب  رفکن » - » ب

و دناشوپیم ]، ار  امش  ناهانگ  ادخ  ینعی  ، ] دوشیم هداد  تبـسن  ادخ  هب  ای  رفکی »  » لعف تروص  نیا  رد  و  عفر ، لاح  رد  ای »  » اب رفکی » - » ج
. دوشیم هداد  تبسن  نداد ) هقدص  یناهنپ  « ) ءافخإ  » هب ای 

امـش يارب  دینک  ناهنپ  ار  تاقدـص  رگا  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  تروص  نیا  رد  و  نا »  » نتفرگ ریدـقت  رب  انب  بصن ،»  » و ای »  » اب رفکی » - » د
. دناشوپیم زین  ار  امش  ناهانگ  تسا و  رتهب 

. دوشیم هداد  تبسن  تاقدص »  » هب لعف  تروص  ود  ره  رد  و  رفکت ]  ] مزج عفر و  تلاح  رد  ات »  » اب رفکت » - » ه

354 ص : هیآ 272 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َّفَُوی ٍْریَخ  ْنِم  اوُقِْفُنت  ام  َو  ِهَّللا  ِهْجَو  َءاِغْتبا  َّالِإ  َنوُقِْفُنت  ام  َو  ْمُکِـسُْفنَِألَف  ٍْریَخ  ْنِم  اوُقِْفُنت  ام  َو  ُءاشَی  ْنَم  يِدْهَی  َهَّللا  َّنِکل  َو  ْمُهادُـه  َْکیَلَع  َْسَیل 
(272  ) َنوُمَلُْظت ُْمْتنَأ ال  َو  ْمُْکَیلِإ 

354 ص : همجرت ... 
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رد هچ  ره  امـش  دنکیم و  تیاده  دـهاوخب  ار  هک  ره  ادـخ  یلو  تسا ) وت  رب  اهنآ  توعد  هکلب   ) تسین وت  رب  قلخ  تیادـه  ام ) لوسر  يا  )
شاداپ باوث و  دینکیم  قافنا  اهیبوخ  زا  هچنآ  دینک و  قافنا  دیابن  ادخ  ياضر  يارب  زج  تسامـش و  دوخ  يارب  سپ  دینک ، قافنا  ادخ  هار 

(272 . ) دش دهاوخن  متس  امش  هب  دوشیم و  هداد  هب  لماک  روط  هب  نآ 
355 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

355 ص : ریسفت ... :

رازآ ندراذـگ و  ّتنم  زا  ینعی  دـناهدش  یهن  هچنآ  زا  هک  نیا  اـت  يراداو  تیادـه  هـب  ار  اـهنآ  تـسین  بـجاو  وـت  رب  ْمُهادُـه  َکـْیَلَع  َْسَیل 
هب تاروتـسد  ماـکحا و  غـالبا  تسا  بجاو  وـت  رب  هچنآ  دـننک ، يراددوـخ  اـهنیا  زج  شزرایب و  تـسپ و  لاوـما  زا  قاـفنا  زین  ندـناسر و 

. تساهنآ
دنکیم ناشتیاده  هدرک و  فطل  تسا ، دنمدوس  نانآ  تیاده  يارب  وا  فطل  دنادیم  هک  یناسک  هب  ادخ  یلو  ُءاشَی  ْنَم  يِدـْهَی  َهَّللا  َّنِکل  َو 

. دنرادیم زاب  تامرحم  زا  ار  اهنآ  و 
يدوس نآ  باوـث  زا  نارگید  تسامـش و  دوـخ  يارب  نآ  باوـث  سپ  دـینکیم ، قاـفنا  هک  ار  یلاـم  ره  ْمُکِـسُْفنَِألَف و  ٍْریَخ  ْنِم  اوـُقِْفُنت  اـم  َو 

. دیهدن رازآ  ار  وا  دیراذگن و  ّتنم  دینکیم ، قافنا  هک  یسک  هب  نیا  رب  انب  دنربیمن ،
ّتنم نداد  هقدص  هارمه  هک  تسیچ  امـش  دوصقم  سپ  ادخ ، يدونـشخ  بلط  يارب  رگم  دـیهدیمن  هقدـص  ِهَّللا  ِهْجَو  َءاِغْتبا  اَّلِإ  َنوُقِْفُنت  ام  َو 

. دینکیم قافنا  درادن ، ار  ادخ  هب  ندروآ  يور  شزرا  نآ  دننام  هک  یتسپ  لاوما  زا  دیهنیم و 
. دینک قافنا  ادخ  هار  رد  لاوما  زا  هچ  ره  ْمُْکَیلِإ و  َّفَُوی  ٍْریَخ  ْنِم  اوُقِْفُنت  ام  َو 

ماجنا لکـش  نیرتوکین  نیرتهب و  هب  ار  نآ  ای  دینادرگب و  ور  نآ  زا  ات  دیرادن  ياهناهب  سپ  دش ، دهاوخ  هداد  شاداپ  امـش  هب  نآ  ربارب  دنچ 
. دیهدن

355 ص : هیآ 273 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َنُولَئْـسَی ْمُهامیِِـسب ال  ْمُُهفِْرعَت  ِفُّفَعَّتلا  َنِم  َءاِینْغَأ  ُلِهاْجلا  ُمُُهبَـسْحَی  ِضْرَْألا  ِیف  ًابْرَـض  َنوُعیِطَتْـسَی  ـال  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  اوُرِـصْحُأ  َنیِذَّلا  ِءارَقُْفِلل 
(273  ) ٌمِیلَع ِِهب  َهَّللا  َّنِإَف  ٍْریَخ  ْنِم  اوُقِْفُنت  ام  َو  ًافاْحلِإ  َساَّنلا 

356 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

356 ص : همجرت ... 

زا دنرادن و  ار  نیمز  يور  رد  رفـس  ریـس و  ییاناوت  دناهدنام و  راک  زا  ادخ  هار  رد  هک  دشاب  ینادنمزاین  يارب  دیاب ) اصوصخم  امـش  قافنا  )
مدرم زا  يزیچ  رارـصا  اب  زگره  یـسانشیم و  ناشیاههرهچ  زا  ار  اهنآ  اّما  دنرادنپیم  ینغ  ار  اهنآ  عالطایب  مدرم  يراد ، نتـشیوخ  تدـش 

(273 . ) تسا هاگآ  نآ  زا  دنوادخ  دینک ، قافنا  ادخ  هار  رد  هک  یلام  ره  و  اهنآ ) تاصّخشم  تسا  نیا   ) دنهاوخیمن

356 ص : ریسفت ... :
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: ای هیآ  ریدقت  فوذحم و  لعف  هب  تسا  قلعتم  ءارقفلل »  » رد ّرج  فرح 
ربخ ءارقفلل »  » تفگ ناوتیم  و  تسا ، ءارقفلل » هنوقفنت  ام  اولعجا   » ای دـیریگب ،) رظن  رد  ار  اهنآ  دـینک و  هجوت  ءارقف  هب  « . ) ءارقفلل اودـمعا  »

دشاب ییارقف  يارب  دیاب  امش  تاقدص  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  تروص  ره  رد  و  « . ] ءارقفلل مکتاقدص   » ینعی تسا  فوذحم  يادتبم  يارب 
[: دنراد ار  تایصوصخ  نیا  هک 

هب لاغتشا  رطاخ  هب  ضرالا و  یف  ابرض  نوعیطتـسی  ال  هدومن ، لوغـشم  ار  نانآ  ادخ  هار  رد  داهج  هک  ییارقف  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُرِـصْحُأ  َنیِذَّلا 
. دنتسین تراجت  راک و  بسک و  هب  رداق  سدقم  رما  نیا 

هک دندوب  هنیدم ] فارطا  هکم و  ناناملـسم  زا   ] درم رفن  دصراهچ  دودح  رد  هک  تسا  هفـص »  » باحـصا هرابرد ، هیآ  نیا  دناهتفگ : یـضعب 
نآرق نتخومآ  يارب  دوب  ینابیاس  هک  ص )  ) ربمایپ دجسم  هّفـص »  » رد ور  نیا  زا  دنتـشادن ، هنیدم  رد  ياهلیبق  موق و  تنوکـس و  يارب  یلحم 

، تشادیم مازعا  ص )  ) ادخ لوسر  هک  يا  هّیرـس »  » ره رد  دندیزگ و  نکـسم  زور ، رد  امرخ )  ) هتـسه ندرک  دروخ  نتـسکش و  بش و  رد 
نکمتم و هک  یناـسک  و  دـنیامن ] کـمک  ناناملـسم  زا  هتـسد  نیا  هب  هک  داد  روتـسد  مدرم  هب  دـش و  لزاـن  قوـف  هیآ   ] دـندرکیم تـکرش 

. دندربیم دوخ  هناخ  هب  ار  اهنآ  بش  ماگنه  دندوب  دنمتورث 
نامگ ناـشیا ، سفن  تّفع  يراد و  نتـشیوخ  رطاـخ  هب  درادـن ، یعـالطا  اـهنآ  لاـح  زا  هک  یناـسک  ِفُّفَعَّتلا  َنِم  َءاـِینْغَأ  ُلِـهاْجلا  ُمُُهبَـسْحَی 

. دنزاینیب ینغ و  دننکیم 
357 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هک نانآ  ینتورف  زا  ای  یلاح و  هدرسفا  هرهچ و  درز  گنر  زا  یلو ] دنیوگیمن ، دوخ  لاح  زا  ینخـس  اهنآ  هچ  رگ  ینعی   ] ْمُهامیِِـسب ْمُُهفِْرعَت 
. یسانشیم ار  اهنآ  تسا ، نیحلاص »  » ياههناشن زا 

یـضعب تسا و  یـشوخ  فطل و  اب  دننک  لاؤس  مه  رگا  هک  انعم  نیا  هب  دننکیمن ، بلط  يزیچ  مدرم  زا  رارـصا  اب  ًافاْحلِإ  َساَّنلا  َنُولَئْـسَی  ال 
: سیقلا يرما  نخس  دننام  دنشاب ، هتـشاد  لاؤس  رب  رارـصا  هک  نیا  هب  دسر  هچ  دننکیمن ، لاؤس  الوصا  اهنآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  دناهتفگ :
تمالع و هب  يزاین  نآ  رد  ندش  ییامنهار  نآ و  ندومیپ  هک  ماهداهن  مدق  ینشور  عیسو و  هار  هب   » ینعی « 1  » هرانمب يدتهی  بح ال  یلع ال 

. دوش ییامنهار  اهنآ  طسوت  یسک  ات  درادن  ییامنهار  يارب  یمیالع  الصا  هار  نیا  هک  تسا  نیا  روظنم  و  درادن » هناشن 

357 ص : هیآ 274 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(274  ) َنُونَزْحَی ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  َو ال  ْمِهِّبَر  َْدنِع  ْمُهُرْجَأ  ْمُهَلَف  ًۀَِینالَع  َو  ارِس  ِراهَّنلا  َو  ِْلیَّللِاب  ْمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا 

357 ص : همجرت ... 

رب یـسرت  هن  تسا و  ناشراگدرورپ  دزن  نانآ  شاداپ  دـننکیم ، قافنا  راکـشآ ، ناهنپ و  زور و  بش و  ماگنه  هب  ار  دوخ  لاوما  هک  یناسک 
(274 . ) دنوشیم نیگمغ  هن  تساهنآ و 

357 ص : ریسفت ... :

سابع نبا  دـننکیم . قاـفنا  تـالاح  همه  تاـقوا و  ماـمت  رد  ریخ ، راـک  هب  ناـشدایز  هقـالع  ندـیزرو و  قاـیتشا  رطاـخ  هب  هک  ناـنآ  ینعی 
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مهرد کی  زور و  رد  مهرد  کی  تشاد  مهرد  راهچ  ترضح  نآ  اریز  تسا ، هدش  لزان  ع )  ) یلع هرابرد  هیآ  نیا  دیوگیم :
__________________________________________________

، تسا طاـبن »  » موق هب  بوسنم  هک  یلاـس  نهک  نارتـش  هاـگ  ره  ینعی ...«  ارجرج  یطاـبنلا  دوـعلا  هفاـس  اذا  تسا : نیا  تیب  رخآ  عرـصم  - 1
م. دنهدیم -. » رس  هرعن  دنشاب  هدییوب  ار  هار  نآ  كاخ 

358 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسا هدش  لقن  زین  ع )  ) قداص ماما  رقاب و  ماما  زا  بلطم  نیمه  و  درک . قافنا  اراکشآ  زین  ار  مهرد  کی  یناهنپ و  مهرد  کی  بش ، رد 

358 ص : هیآ 275 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

َو َْعیَْبلا  ُهَّللا  َّلَحَأ  َو  ابِّرلا  ُْلثِم  ُْعیَْبلا  اَمَّنِإ  اُولاق  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  ِّسَْملا  َنِم  ُناـْطیَّشلا  ُهُطَّبَخَتَی  يِذَّلا  ُموُقَی  اـمَک  ـَّالِإ  َنُوموُقَی  ـال  اـبِّرلا  َنُولُکْأَـی  َنیِذَّلا 
(275  ) َنوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْصَأ  َِکئلوُأَف  َداع  ْنَم  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُهُْرمَأ  َو  َفَلَس  ام  ُهَلَف  یهَْتناَف  ِهِّبَر  ْنِم  ٌۀَظِعْوَم  ُهَءاج  ْنَمَف  ابِّرلا  َمَّرَح 

358 ص : همجرت ... 

( دنک ظفح  ار  دوخ  لداعت  دناوتیمن  و   ) هدش هناوید  ناطیـش  سامت  رثا  رب  هک  یـسک  دننام  رگم  دـنزیخیمن  رب  دـنروخیم  ابر  هک  یناسک 
ار ابر  هدرک و  لالح  ار  عیب  ادـخ  هک  یلاح  رد  تسین ) ود  نآ  ناـیم  یتواـفت  و   ) تساـبر دـننام  مه  عیب  دـنتفگ  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  نیا 

تسد هب  میرحت ) مکح  لوزن  زا  لبق   ) قباس رد  هک  ییاهدوس  دنک  يراددوخ  يراوخابر ) زا   ) دسرب و وا  هب  یهلا  زردنا  یسک  رگا  مارح و 
نیا بکترم  اددجم  و   ) دندرگزاب هک  یناسک  اما  دیـشخب ) دهاوخ  ار  وا  هتـشذگ  و   ) دوشیم راذـگاو  ادـخ  هب  وا  راک  تسوا و  لام  هدروآ 

(275 . ) دننامیم نآ  رد  هشیمه  دوب و  دنهاوخ  شتآ  لها  دنوش ) هانگ 

358 ص : ریسفت ... :

ایند و رد  ار  هدننک  قافنا  شاداپ  دومن و  قافنا  هب  قیوشت  ار  مدرم  نادـنمزاین  زا  تیامح  يارب  هتـشذگ  تایآ  رد  دـنوادخ  هک  نآ  زا  سپ  ]
.[ دوشیم هتفگ  نخس  تسا  قافنا »  » دض رب  نآ  شقن  هک  يراوخابر »  » هلأسم زا  تایآ  نیا  رد  درک ، نایب  ترخآ 

« واو  » اب زین  ةاکز »  » و ةولـص »  » هک روط  نامه  دـننکیم ، ادا  ظیلغ  ار  تاـملک  هک  تسا  یناـسک  تغل  قبط  هدـش ، هتـشون  واو »  » اـب هک  وبر » »
تسا . هدش  هفاضا  فلا »  » نآ زا  سپ  دشاب  هتشاد  عمج  واو »  » هب تهابش  واو »  » نیا هک  نیا  يارب  و  دوشیم ، هتشون 

359 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
زا ندـش  هتخیگنارب  ماگنه  دـنروخیم ، اـبر  هک  یناـسک  ِّسَْملا  َنِم  ُناـْطیَّشلا  ُهُطَّبَخَتَی  يِذَّلا  ُموُقَی  اـمَک  اَّلِإ  َنُوموُقَی  ـال  اـبِّرلا  َنُولُکْأَـی  َنیِذَّلا 

. دنک ظفح  ار  دوخ  لداعت  تسین  رداق  نتفر  هار  ماگنه  هب  هک  ياهناوید  عورصم و  دننام  رگم  دنزیخیمن  رب  ناشیاهربق ،
دننام رگم  ناشروبق ) زا   ) دـنزیخیمن رب  دـهدیم ، تسد  اهنآ  هب  هک  ینونج  هطـساو  هب  ناراوخابر  ینعی  نوموقی » ـال   » هب تسا  ّقلعتم  نم » »

عورـصم مدآ  نوچمه  هک  یلاح  رد  دـنزیخیم  رب  تمایق  زور  رد  ناراوخاـبر  ینعی  تسا  موقی »  » هب قلعتم  نم »  » تفگ ناوتیم  عورـصم و 
. دنسانشیم ار  اهنآ  تمایق  لها  تسا ، ناراوخابر  هناشن  تمایق  رد  تلاح  نیا  نوچ  هتشگ و  یناور  یگتفشآ  راچد 

ياهلماعم دننام  تسابر  نآ  رد  هک  یـشورف  دیرخ و  دـنیوگیم  اهنآ  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  رفیک  نیا  ابِّرلا  ُْلثِم  ُْعیَْبلا  اَمَّنِإ  اُولاق  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ 
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. دشابیمن ابر  نآ  رد  هک  تسا 
اب ود  نآ  هسیاـقم  تسین و  شورف » دـیرخ و   » اـب يواـسم  اـبر »  » هک نیا  رب  دراد  تلـالد  اـبِّرلا  َمَّرَح  َو  َْعیَْبلا  ُهَّللا  َّلَـحَأ  َو  دـنوادخ : هدومرف  و 

. تسا لطاب  رگیدکی 
. دنک يراددوخ  راک  نیا  زا  دسرب و  وا  هب  ابر  میرحت  دروم  رد  یهلا  زردنا  دنپ و  هک  یسک  سپ  یهَْتناَف  ِهِّبَر  ْنِم  ٌۀَظِعْوَم  ُهَءاج  ْنَمَف 

. دوشیمن هذخاؤم  هتفرگ  ابر  مکح ، نیا  لوزن  زا  لبق  هچنآ  رب  سپ  َفَلَس  ام  ُهَلَف 
. دنکیم مکح  وا  هرابرد  ادخ  تمایق  زور  ِهَّللا و  َیلِإ  ُهُْرمَأ  َو 

هچنآ هرابود  تشادنرب و  يراوخابر  زا  تسد  مه  زاب  ابر  میرحت  زا  سپ  یـسک  رگا  َنوُدـِلاخ و  اهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْـصَأ  َِکئلوُأَف  َداع  ْنَم  َو 
دنهاوخ شتآ  رد  هشیمه  يارب  اهنآ  سپ  درک ، يراج  نابز  رب  تسا - لـالح  يوبر  ریغ  هلماـعم  لـثم  يوبر  هلماـعم  هک  تفگیم - ـالبق  ار 

. تسا هدش  هداد  اهنآ  هب  مئاد  باذع  هدعو  ور  نیا  زا  دوشیمن  رداص  دنادیم ، لالح  ار  ابر  هک  يرفاک  زا  ارچ  ینخس  نینچ  اریز  دوب .

359 ص : هیآ 276 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

(276  ) ٍمِیثَأ ٍراَّفَک  َّلُک  ُّبُِحی  ُهَّللا ال  َو  ِتاقَدَّصلا  ِیبُْری  َو  ابِّرلا  ُهَّللا  ُقَحْمَی 
360 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

360 ص : همجرت ... 

(276 . ) درادن تسود  ار  راکهنگ  ساپسان  ناسنا  چیه  ادخ  دهدیم و  شیازفا  ار  تاقدص  دنکیم و  مک  ار  ابر  دنوادخ 

360 ص : ریسفت ... :

. دزاسیم دوبان  ار  ابر  اب  هتخیمآ  لالح  لام  دربیم و  ار  يوبر  لام  تکرب  دنوادخ  ابِّرلا  ُهَّللا  ُقَحْمَی 
اب دایز و  دناهداد ، هقدص  نآ  زا  هک  ار  یلام  هدرک و  نادنچ  ود  ار  اهنآ  باوث  هک  انعم  نیا  هب  دنکیم  دایز  ار  تاقدص  ِتاقَدَّصلا و  ِیبُْری  َو 

« 1 « . » دوشیمن لام  ندش  مک  بجوم  زگره  نداد  هقدص  : » هک هدش  لقن  یثیدح  رد  و  دنکیم . تکرب 
راک يراوخاـبر  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  دـناسریم و  ار  اـبر  هلأـسم  اـب  دـنوادخ  دـیدش  دروخرب  هلمج  نیا  ٍمِیثَأ  ٍراَّفَک  َّلُـک  ُّبُِحی  ـال  ُهَّللا  َو 

. ناناملسم راک  هن  نارفاک 

360 ص : ات 279 ... ] تایآ 277  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ای ( 277  ) َنُونَزْحَی ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  َو ال  ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ْمُهُرْجَأ  ْمَُهل  َةاـکَّزلا  اَُوتآ  َو  َةـالَّصلا  اُوماـقَأ  َو  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 
ْمُکَلَف ُْمْتُبت  ْنِإ  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللا  َنِم  ٍبْرَِحب  اُونَذْأَف  اُولَعْفَت  َْمل  ْنِإَـف  ( 278  ) َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  ابِّرلا  َنِم  َیَِقب  ام  اُورَذ  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ 

(279  ) َنوُمَلُْظت َو ال  َنوُِملْظَت  ْمُِکلاْومَأ ال  ُُسُؤر 
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360 ص : همجرت ... 

هن تسا و  ناشراگدرورپ  دزن  ناشدزم  دنتخادرپ  ار  تاکز  دنتـشاد و  اپرب  ار  زامن  دنداد و  ماجنا  حلاص  لمع  دـندروآ و  نامیا  هک  یناسک 
(277 . ) دنوشیم نیگمغ  هن  تساهنآ و  رب  یسرت 

(278 . ) دیراد نامیا  یتسارب  رگا  دینک  اهر  هدنام ، یقاب  ابر  تابلاطم )  ) زا هچنآ  دیزیهرپب و  ادخ  زا  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
هبوت رگا  و  دیوش ، ربمایپ  ادخ و  اب  گنج  هدامآ  دیدرکن ، نینچ )  ) رگا

__________________________________________________

و - 1
. ۀقدص نم  لام  صقن  ام  ثیدحلا : یف 
361 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(279 . ) دوشیم دراو  متس  امش  رب  هن  دینکیم و  متس  هن  تسامش ، نآ  زا  ناتیاهیامرس  دیدرک 

361 ص : ریسفت ... :

هراشا

رب تلالد  ْمُهُرْجَأ » ْمُهَلَف   » رد اـف »  » هک تسا  نیا  رد  هروس ] نیمه  هیآ 274   ] رگید هیآ  رد  ْمُهُرْجَأ » ْمُهَلَف   » اـب هیآ  نیا  رد  ْمُهُرْجَأ » ْمَُهل   » قرف
. درادن یتلالد  نینچ  اف »  » نودب یلو  دراد  دوجو  شاداپ  قاقحتسا  لام  قافنا  رد  هک  دراد  نیا 

. دیریگن ار  نآ  دینک و  اهر  هدنامیقاب  ابر  زا  هچنآ  ابِّرلا و  َنِم  َیَِقب  ام  اُورَذ  َو 

361 ص : لوزن ... :] نأش  ]

عقوم نوچ  دـندوب و  راکبلط  شیرق  دارفا  زا  یهورگ  زا  ار  یلام  اـهنآ  تسا . هدـش  لزاـن  فیقث »  » هفیاـط هراـبرد  هیآ  نیا  هک  هدـش  تیاور 
، دریگب دوب  رارق  ابر  ناونع  هب  هک  ار  یلام  زا  يرادقم  فیقث  هفیاط  هدش : هتفگ  و  دندرک . هبلاطم  ار  نآ  هرهب  لام و  لصا  دـش ، نآ  تفایرد 

. دنیامن رظن  فرص  نآ  هبلاطم  زا  داد  روتسد  دش و  لزان  هیآ  دنک ، هبلاطم  ار  نآ  هّیقب  تساوخیم  هک  یماگنه  دوب ، هتفرگ 
. تسا تسرد  حیحص و  نامیا  امش ، نامیا  رگا  َنِینِمُْؤم » ُْمْتنُک  ْنِإ  »

تئارق زین  اونذاف » . » دوش هاگآ  يزیچ  هب  صخـش  هاگ  ره  ءیـشلاب » نذا   » زا تسادخ ، اب  گنج  يراوخابر  هک  دینادب  ِهَّللا  َنِم  ٍبْرَِحب  اُونَذْأَف 
نداد شوگ  اریز  عامتـسا ، ینعم  هب  نذا »  » زا دـیناسرب ، نانآ  شوگ  هب  دـیهد و  ربخ  نارگید  هب  ار  ادـخ  اب  گـنج  نـالعا  ینعی  تسا  هدـش 
عون نیا  هاـنگ ]  ] و دـینک ، گـنج  نـالعا  یعون  هب  سپ  هک : تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  تروـص  ره  رد  و  تسا . ملع  لیـصحت  ياـههار  زا  یکی 

. تسا گرزب  لوسر  ادخ و  دزن  گنج  نالعا 
َو ال ، » دـیاهدرک متـس  یـسک  هب  هن  لاـم  لـصا  نتفرگ  اـب  َنوُِملْظَت » ـال  ، » دـیدرک هبوت  يراوخاـبر  زا  رگا  ْمُِکلاْومَأ و  ُُسُؤر  ْمُکَلَف  ُْمْتُبت  ْنِإ  َو 

. تسا هدش  متس  امش  هب  لام  ندش  مک  اب  هن  و  َنوُمَلُْظت »
362 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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362 ص : ات 281 ... ] تایآ 280  (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ُّلُک یَّفَُوت  َُّمث  ِهَّللا  َیلِإ  ِهِیف  َنوُعَجُْرت  ًاـمْوَی  اوـُقَّتا  َو  ( 280  ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  اُوقَّدَـصَت  ْنَأ  َو  ٍةَرَْـسیَم  یلِإ  ٌةَرِظَنَف  ٍةَرْـسُع  ُوذ  َناک  ْنِإ  َو 
(281  ) َنوُمَلُْظی ْمُه ال  َو  ْتَبَسَک  ام  ٍسْفَن 

362 ص : همجرت ... 

( دشابن تخادرپ  هب  رداق  یتسارب  هک  یتروص  رد  و   ) دیهد تلهم  ییاناوت  ماگنه  ات  ار  وا  دشاب ، هتـشادن  تخادرپ  تردـق  راکهدـب )  ) رگا و 
(280 . ) دینادب ار  راک  نیا  عفانم  رگا  تسا ، رتهب  دیشخبب ،

دوشیم و هداد  هداد ، ماجنا  ار  هچنآ  شاداپ  سک  ره  هب  سپـس  دیدرگیم ، زاب  ادخ  يوس  هب  نآ  رد  هک  دیـسرتب ) و   ) دـیزیهرپب يزور  زا  و 
(281 . ) دش دهاوخن  متس  اهنآ  هب 

362 ص : ریسفت ... :

یتقو ات  ار  وا  هک  تسا  نیا  روتسد  ای  مکح و  ٍةَرَْسیَم » یلِإ  ٌةَرِظَنَف  ، » دش یتسدگنت  راچد  امش  ناراکهدب  زا  یکی  رگا  ٍةَرْسُع » ُوذ  َناک  ْنِإ  َو  »
ناـمز اـت  هک  تسا  نیا  روـظنم  تسا و  رما  بلط و  ماـقم  رد  یلو  تسا  هیربـخ »  » هچ رگ  هلمج  نیا  دـیهد ، تـلهم  دـنک ، ادـیپ  نـکمت  هـک 

. دیهد تلهم  وا  هب  شیاشگ 
هدش تئارق  زین  ءات »  » فذـح و  اه »  » هب هفاضا  اب  هرـسیم » یلا   » و تسا . هناگادـج )  ) تغل ود  نآ ، حـتف  هب  ةرـسیم »  » نیـس و مض  هب  ةرـسیم » »

. تسا هدش  فذح  ءات »  » هفاضا ماگنه  و  تسا ، هدوب  ةالصلا » ۀماقا  و   » لصا رد  هک  ةالصلا » ماقا  و   » دننام تسا ،
هک دنکیم  قیوشت  ار  راکبلط  هیآ  نیا  رد  ناحبس  يادخ  تسا . رتهب  امش  يارب  راکهدب ، هب  دوخ  بلط  ندیـشخب  ْمَُکل و  ٌْریَخ  اُوقَّدَصَت  ْنَأ  َو 

رگید ياج  رد  هک  نانچ  دنـشخبب ، شیوخ  تسدـگنت  ناراکهدـب  هب  ار  نآ  هدرک و  رظن  فرـص  نآ  زا  یـشخب  ای  دوخ و  هیامرـس  ماـمت  زا 
363 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  (. 237 هرقب / « ) تسا رتکیدزن  يوقت  هب  امش  ندرک  وفع   » يْوقَّتِلل ُبَْرقَأ  اوُفْعَت  ْنَأ  َو  دیامرفیم :

. تسا رتهب  امش  يارب  ششخب  وفع و  نیا  هک  دینادب  رگا  َنوُمَْلعَت  ُْمْتنُک  ْنِإ 
نتفرگ يار  هب  هک  يزور  زا  دیـسرتب  ینعی  تسا . هدـش  تئارق  ود  ره  مولعم  هغیـص  هب  نوعجرت »  » لوهجم و هغیـص  هب  َنوُعَجُْرت  ًامْوَی  اوُقَّتا  َو 

. تشگ دیهاوخ  زاب  ادخ  يوس  هب  شاداپ 
هرقب هروس  زا  هیآ 281  ار  نآ  تفگ : درک و  لزان  ربمایپ  رب  لیئربج  هک  تسا  ياهیآ  نیرخآ  هیآ ، نیا  هک  تسا  هدـش  لقن  ساـبع  نبا  زا  و 

. هد رارق 

263 ص : هیآ 282 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ُهَّللا ُهَمَّلَع  امَک  َُبتْکَی  ْنَأ  ٌِبتاک  َبْأَی  َو ال  ِلْدَْـعلِاب  ٌِبتاک  ْمُکَْنَیب  ُْبتْکَْیل  َو  ُهُوُبتْکاَف  یمَـسُم  ٍلَجَأ  یلِإ  ٍْنیَدـِب  ُْمْتنَیادـَت  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
َّلُِمی ْنَأ  ُعیِطَتْـسَی  َْوأ ال  ًافیِعَـض  َْوأ  ًاهیِفَـس  ُّقَْحلا  ِْهیَلَع  يِذَّلا  َناک  ْنِإَف  ًاْئیَـش  ُْهنِم  ْسَْخبَی  َو ال  ُهَّبَر  َهَّللا  ِقَّتَْیل  َو  ُّقَْحلا  ِْهیَلَع  يِذَّلا  ِِللُْمْیل  َو  ُْبتْکَْیلَف 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 483 

http://www.ghaemiyeh.com


َّلِـضَت ْنَأ  ِءادَـهُّشلا  َنِم  َنْوَضَْرت  ْنَّمِم  ِناتَأَْرما  َو  ٌلُجَرَف  ِْنیَلُجَر  انوُکَی  َْمل  ْنِإَف  ْمُِکلاـجِر  ْنِم  ِْنیَدیِهَـش  اوُدِهْـشَتْسا  َو  ِلْدَْـعلِاب  ُهُِّیلَو  ْلـِلُْمْیلَف  َوُه 
َو ِهَّللا  َْدنِع  ُطَْسقَأ  ْمُِکلذ  ِِهلَجَأ  یلِإ  ًارِیبَک  َْوأ  ًاریِغَص  ُهُوُبتْکَت  ْنَأ  اوُمَئْـسَت  َو ال  اوُعُد  ام  اذِإ  ُءادَهُّشلا  َبْأَی  َو ال  يرْخُْألا  اَمُهادْحِإ  َرِّکَُذتَف  امُهادْحِإ 
َو ال ُْمتْعَیابَت  اذِإ  اوُدِهْـشَأ  َو  اهُوُبتْکَت  َّالَأ  ٌحانُج  ْمُْکیَلَع  َْسیَلَف  ْمُکَْنَیب  اهَنوُریِدـُت  ًةَرِـضاح  ًةَراِجت  َنوُکَت  ْنَأ  َّالِإ  اُوباتَْرت  َّالَأ  ینْدَأ  َو  ِةَداهَّشِلل  ُمَْوقَأ 

(282  ) ٌمِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  ُهَّللا  َو  ُهَّللا  ُمُکُمِّلَُعی  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  ْمُِکب  ٌقوُُسف  ُهَّنِإَف  اُولَعْفَت  ْنِإ  َو  ٌدیِهَش  َو ال  ٌِبتاک  َّراَُضی 
364 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

364 ص : همجرت ... 

دیاب و  دیـسیونب ، ار  نآ  دـینک ، ادـیپ  رگیدـکی  هب  هلماعم ) ای  ماو  رثا  رب   ) يرادتدـم یهدـب  هک  یماگنه  دـیاهدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا 
ادخ هک  روط  نامه  دنک ، يراددوخ  نتشون  زا  دیابن  دراد ، یگدنسیون  رب  تردق  هک  یسک  دسیونب ، ار ) دنس   ) تلادع يور  زا  ياهدنسیون 

و دیامنن ، راذگورف  يزیچ  دزیهرپب و  ادخ  زا  دنک و  الما  دیاب  تسوا  هّمذ  رب  قح  هک  سک  نآ  و  دسیونب . دـیاب  سپ  تسا ، هداد  میلعت  وا  هب 
ّیلو دیاب  دیامن . الما  تسین  رداق  ندوب ) لال  رطاخ  هب   ) ای و  نونجم ) و   ) فیعض لقع ) رظن  زا   ) ای هیفس ،»  » تسوا هّمذ  رب  قح  هک  یسک  رگا 

زا نز ، ود  درم و  کـی  دـندوبن ، درم  ود  رگا  دریگب و  دـهاش  ار  دوخ  نادرم  زا  رفن  ود  و  دـنک ، ـالما  تلادـع ، تیاـعر  اـب  وا ) ياـج  هب   ) وا
دیابن دوهش  و  دنک ، يروآدای  وا  هب  يرگید  تفای ، فارحنا  یکی  رگا  ات  دینک  باختنا  دنتـسه ، امـش  نانیمطا  تیاضر و  دروم  هک  یناسک 
لولم رادتدـم  گرزب  ای  کچوک و  یهدـب )  ) نتـشون زا  و  دـنیامن ، يراددوخ  دـننکیم ، توعد  تداهـش ) يارب   ) ار اهنآ  هک  یماگنه  هب 

و  ) کش دیدرت و  زا  يریگولج  يارب  و  رتمیقتـسم ، تداهـش  يارب  رتکیدزن و  تلادع  هب  ادخ  دزن  رد  نیا  دنـسیونب ) دـشاب  هچ  ره  . ) دـنوشن
تـسین امـش  رب  یهانگ  هک  دینکیم  تسد  هب  تسد  دوخ  نایم  رد  هک  دشاب  يدقن  دتـس  داد و  هک  نیا  رگم  دشابیم ، رتهب  وگتفگ ) عازن و 

رطاـخ هب   ) دـهاش هدنـسیون و  هب  دـیابن  دـیریگب و  دـهاش  مه ) زاـب   ) دـینکیم يدـقن )  ) شورف دـیرخ و  هک  یماـگنه  دیـسیونن و  ار  نآ  هک 
هب دنوادخ  دیزیهرپب و  ادخ  زا  دیاهدش و  جراخ  راگدرورپ  نامرف  زا  دینک  نینچ  رگا  و  دریگ ) رارق  راشف  تحت  و   ) دـسرب ینایز  ییوگقح )

(282 . ) تسا اناد  زیچ  همه  هب  دنوادخ  دهدیم و  میلعت  امش 

364 ص : ریسفت ... :

: دوشیم هتفگ  دیداد ، ضرق  رگیدکی  هب  ای  دیدرک  هلماعم  هاگ  ره  ُْمْتنَیادَت  اذِإ 
. دـییامن شورف  دـیرخ و  رگیدـکی  اب  هک  هاگ  نآ  هتعیاب » : » ییوگیم هک  نانچ  دـیریگب ، وا  زا  ای  هداد  وا  هب  یماو  هاـگ  ره  لـجرلا » تنیاد  »

رارق راکنا  هابتشا و  دروم  هک  نیا  ات  ، ] دیسیونب يدنس  رد  ار  ضرق  نآ  سپ  هوبتکاف » ، » رادتّدم یـضرق  هب  ینعی  یمَـسُم » ٍلَجَأ  یلِإ  ٍْنیَِدب  »
365 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  دریگن ].

: تسا عون  ود  رب  نید »  » هک دوش  مولعم  ددرگرب و  نآ  هب  هوبتکاف »  » رد ریمض  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  متنیادت »  » زا دعب  نیدب »  » هملک رکذ 
. تّدم نودب  نید  رادتدم 2 - نید  - 1

نتـشون و هب  رما  هتبلا  دوش و  صّخـشم  نآ  زور  هام و  لاس و  یتح  دشاب و  نّیعم  تّدـم  دـیاب  امتح  هک  دوش  مولعم  ات  هدـش  هتفگ  یمـسم » »
عیب هدومرف ، مارح  ار  ابر  دـنوادخ  نوچ  و  تسا ، یملـس »  » هملاـعم دروم  رد  هیآ  نیا  دـیوگ : ساـبع  نبا  تسا . یبابحتـسا  رما  دنـس ، میظنت 

. تسا هدرک  حابم  ار  هیسن ] « ] ملس »
فاصنا طایتحا و  اب  ار ، هدنـشورف  رادیرخ و  نایم  هلماعم  ای  ضرق  دنـس  دشاب ، نیما  هک  ياهدنـسیون  دیاب  ِلْدَْـعلِاب و  ٌِبتاک  ْمُکَْنَیب  ُْبتْکَْیل  َو 

. دنک دایز  ای  مک  يزیچ  دیابن  نیفرط  نایم  هدش  نییعت  طیارش  زا  دسیونب و 
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هاگآ و دیاب  یتالماعم  دانسا  هدننک  میظنت  هک  دوشیم  هدافتـسا  دشاب  لداع  دیاب  بتاک »  » هک نیا  زا  و  تسا . بتاک »  » يارب تفـص  ِلْدَْعلِاب 
. دیامن تقباطم  عرش  اب  وا  هتشون  هک  نیا  ات  دشاب  هلماعم  طیارش  لئاسم و  هب  ییانشآ 

نامیپ نتـشون  دنوادخ  هک  ارچ  دزرو ، عانتما  دانـسا  نتـشون  زا  دیابن  ناگدنـسیون  زا  کی  چیه  ُهَّللا و  ُهَمَّلَع  امَک  َُبتْکَی  ْنَأ  ٌِبتاک  َبْأَی  َو ال 
زین مدرم  تسا ، هدناسر  هرهب  وا  هب  تباتک  میلعت  اب  ادخ  هک  هنوگنامه  تسا ، نیا  روظنم  دناهتفگ ، یضعب  و  تسا . هتخومآ  وا  هب  ار  اههمان 

. تسا ییافک  بجاو  نتشون  نیا  نارّسفم ، زا  يرایسب  هدیقع  هب  و  دنوش . دنمهرهب  وا  تباتک  نتشون و  زا  دیاب 
وا هب  دـنوادخ  هک  هنوگ  نآ  دنـس  نتـشون  زا  هدنـسیون  هک  نیا  زا  دـنکیم  یهن  هیآ  نیا  رب  اـنب  بتکی » نا   » هب تسا  قلعتم  هَّللا » هملع  اـمک  »
نآ زا  دیابن  دسیونب و  طیارـش ] قبط   ] ار دنـس  دیاب  ینعی  بتکیلف » : » هدـش هداد  روتـسد  هدنـسیون  هب  سپـس  دـنک . يراددوخ  تسا  هتخومآ 
چیه هب  هدنـسیون  هک  تسا  نیا  هیآ  روظنم  تروص  نیا  رد  و  بتکیلف »  » هب تسا  ّقلعتم  هَّللا » هملع  اـمک  : » تفگ ناوـتیم  و  دـیامن . لودـع 

عانتما نتشون  زا  دیابن  هجو 
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. تسا هدرک  نتشون  هب  رما  دّیقم  تروص  هب  دنوادخ  سپس  دنک .
زا یقح  هک  دـنکیم  تباث  دوخ  ياضما  اب  وا  اریز  تسا ، راکهدـب  نویدـم و  هک  دـشاب  یـسک  دـیاب  هدـننک  الما  ُّقَْحلا  ِْهیَلَع  يِذَّلا  ِلـِلُْمْیل  َو 
هک نانچ  هدروآ ، نایم  هب  نخس  ود  ره  زا  نآرق  تسا و  هناگادج  تغل  ود  لالما »  » و ءالما » . » دنکیم رارقا  نآ  هب  تسوا و  هّمذ  رب  يرگید 

« . 1 ( » 5 ناقرف / « ) دوشیم الما  ربمایپ - وا  رب  اههناسفا  نآ  سپ   » ِْهیَلَع یلُْمت  َیِهَف  دیامرفیم : رگید  ياج  رد 
. دنک راذگورف  قح  زا  ار  يزیچ  ندرک  الما  رد  دیابن  راکهدب  ًاْئیَش و  ُْهنِم  ْسَْخبَی  َو ال 

:[. دیامرفیم دنکیم و  نایب  درادن ، ءاضما  ءالما و  رب  ییاناوت  هک  ار  یسک  مکح  دنوادخ  سپس  ]
فرصت زا  شلاوما  ندرب  نیب  زا  رطاخ  هب  ینعی  دشاب ، هیفـس »  » تسا راکهدب  هک  یـسک  رگا  ًافیِعَـض و  َْوأ  ًاهیِفَـس  ُّقَْحلا  ِْهیَلَع  يِذَّلا  َناک  ْنِإَف 

دناوتن بوخ  يریپ  رثا  رد  ای  دشاب و  كدوک  ینعی  دشاب  وا  لقع  رد  یفعـض  هک  نیا  ای  و  دشاب ، الما  هب  لهاج  ای  دـشاب و  هدـش  عنم  نآ  رد 
. دنک كرد 

. دشاب هتشادن  الما  رب  تردق  یگنگ  ای  نابز و  تنکل  رثا  رد  وا  دوخ  هک  نیا  ای  َوُه و  َّلُِمی  ْنَأ  ُعیِطَتْسَی  َْوأ ال 
تـسا هیفـس  رگا  وا و  یـصو »  » تسا كدوک  رگا  راکهدب  ینعی  دنک ، الما  دیاب  دراد  هدع  هب  ار  وا  یتسرپرـس  هک  یـسک  سپ  ُهُِّیلَو  ِْللُْمْیلَف 

. دنک قیدصت  ار  نآ  وا  دنک و  الما  وا ، يوگنخس  تسین ، نتفگ  نخس  هب  رداق  رگا  ای  وا و  لیکو » »
دوصقم و هک  يرگید  صخـش  هلیـسو  هب  دـنک ، الما  دـناوتن  شدوخ  راکهدـب  رگا  هک  تسا  نیا  َوُه » َّلُِمی  ْنَأ  ُعیِطَتْـسَی  ـال   » هلمج زا  روظنم 

. دیامن الما  دیاب  دنک ، نایب  ار  وا  نخس 
__________________________________________________

م. تسا -. ندرک  هتکید  يانعم  هب  ود  ره  و  للم »  » زا لالما »  » و یلم »  » هشیر زا  ءالما » - » 1
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. دنشاب هاوگ  ضرق  رب  هک  دیهاوخب  دوخ  ناشیکمه  نانمؤم و  زا  رفن  ود  زا  ْمُِکلاجِر  ْنِم  ِْنیَدیِهَش  اوُدِهْشَتْسا  َو 
ام دزن  و  دـنهد . یهاوگ  نز  ود  درم و  کی  دـیاب  دـشن ، تفای  یهاوگ  يارب  درم  ود  هک  یتروص  رد  ِناتَأَْرما  َو  ٌلُجَرَف  ِْنیَلُجَر  انوُکَی  َْمل  ْنِإَف 

تسا و هتفریذـپ  دراد - دوجو  هلأسم  ره  رد  هک  یلیـصفت  اب  قالط - لاله و  تیؤر  دروم  ریغ  رد  نادرم - اب  هارمه  ناـنز  تداهـش  هعیـش ) )
. دوشیم هتفریذپ  نانز ، یلخاد  لئاسم  تراکب و  هلأسم  دننام ، دنزادنیب  رظن  دنناوتیمن  نادرم  هک  يدراوم  رد  ییاهنت  هب  نانز  تداهش 

. دیتسه یضار  تلادع  رظن  زا  نانآ  یهاوگ  هب  دنلداع و  دینادیم  هک  یناسک  زا  ِءادَهُّشلا  َنِم  َنْوَضَْرت  ْنَّمِم 
لیبق نیا  زا  دروایب . دای  هب  ار  وا  يرگید  دش ، یشومارف  راچد  ینعی  درک ، هابتشا  تداهـش  رد  نز  ود  نآ  زا  یکی  رگا  ات  امُهادْحِإ  َّلِضَت  ْنَأ 
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. دورب هابتشا  ار  هار  یسک  هاگ  ره  قیرطلا  لض  دیوگیم : هک  برع  نخس  تسا 
ینعی لضت  نا  ةدارا  تسا : نینچ  هلمج  ریدقت  دـشاب و  رّدـقم  ردـصم  يارب  هل  لوعفم  هک  نیا  رب  انب  تسا  بصن  لحم  رد  لضت » نا   » هلمج

، اج نیا  رد  یهارمگ  لالـض و  زا  روظنم  دوشیم ، يروآدای  رّکذت و  ببـس  فارحنا  یهارمگ و  هک  اجنآ  زا  و  دوش ، هارمگ  تساوخ  رگا 
رگا هدـش : هتفگ  ییوگ  و  دـنکیم ] هدارا  ار  ببـسم  هتفگ و  ار  ببـس  هک  تسا  نیا  رب  برع  تداع  اریز   ] تسا يروآداـی  راـکذا و  ناـمه 

تـسا لیبق  نیا  زا  و  دـناوتب . دـهد ، رکذـت  وا  هب  تساوخ  يرگید  دـش و  یهارمگ  فارحنا و  راـچد  دوخ  تداهـش  رد  نز  ود  نآ  زا  یکی 
نوتس ار  نآ  دوش  جک  راوید  هاگ  ره  هک  ماهدرک  هدامآ  ار  بوچ  ینعی  همعداف  طئاحلا  لیمی  نا  ۀبشخلا  تددعا  دیوگیم : هک  برع  هتفگ 

[. تسین راوید  ندش  جک  ببس  بوچ  ندومن  هدامآ  هک  تسا  مولعم  و   ] مهد رارق  راوید 
امهادـحا لضت  نا   » ار هیآ  هزمح ، هرکذ . »  » و هرکذا » : » دوشیم هتفگ  و  دنتـسه ، تغل  ود  اهنیا  تسا و  هدـش  تئارق  زین  رکذـتف » « » رّکذـتف »

یلو   » ُْهنِم ُهَّللا  ُمِقَْتنَیَف  َداع  ْنَم  َو  هفیرش : هیآ  دننام  تسا ، هدرک  تئارق  رکذت »  » عفر هیطرش و  نا »  » اب رکذتف »
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طرش باوج  هک  مقتنی »  » اج نیا  رد  هک  ( ] 95 هدئام / « ) دریگیم ماقتنا  وا  زا  دنوادخ  ددرگ ، زاب  ادخ  مکح  تفلاخم  هب  راب  رگید  سک  ره 
[. تسا هدشن  موزجم  تسا 

: تسا هدش  هتفگ  لوق  ود  هلمج  نیا  يانعم  رد  اوُعُد  ام  اذِإ  ُءادَهُّشلا  َبْأَی  َو ال 
. دننک عانتما  دیابن  دش ، توعد  نداد  تداهش  يارب  ناهاوگ  زا  رگا  - 1

. دنیامن يراددوخ  دیابن  دندناوخارف  ندوب  دهاش  يارب  ار  ناهاوگ  رگا  - 2
ات دایز ، ای  دشاب  مک  ضرق ،] غلبم  و   ] قح نتشون  زا  دیوش  گنتلد  دیابن  ناهاوگ  امـش  ِِهلَجَأ و  یلِإ  ًارِیبَک  َْوأ  ًاریِغَـص  ُهُوُبتْکَت  ْنَأ  اوُمَئْـسَت  َو ال 

. دناهدرک قفاوت  نآ  رب  ضرق  نیفرط  هک  یتّدم 
ادخ دزن  هَّللا » دنع  طسقا  [ » تسا گرزب  هدیاف  هس  ياراد  ، ] اههتشون نیا  ینعی  دراد ، ردصم  يانعم  اریز  هوبتکت » نا   » هب تسا  هراشا  مکلذ » »

. تسا لدع »  » يانعم هب  طسق »  » زا تسا . کیدزن  تلادع  هب 
. تسا رتهب  دهاش  هماقا  نداد و  یهاوگ  يارب  ِةَداهَّشِلل  ُمَْوقَأ  َو 

. دشابیم رتکیدزن  نآ ، تّدم  نید و  غلبم  زا  کش  یفن  هب  اُوباتَْرت و  اَّلَأ  ینْدَأ  َو 
هلماعم هک  نیا  رگم  تسا : نیا  هیآ  يانعم  دوشیم و  هضواعم  هلماعم  رد  هک  تسا  یـضوع  ةراجت »  » زا روظنم  ًةَرِـضاح  ًةَراـِجت  َنوُکَت  ْنَأ  اَّلِإ 
یکاب تروص  نیا  رد  هک  دریگ  رارق  رادیرخ  تسد  رد  سنج  هدنـشورف و  تسد  رد  لوپ  تقو  نامه  رد  دشاب  يدقن  فرط  ود  ره  زا  امش 

نینچ رد  دراد ، دوجو  رگیدکی  هب  نداد  ضرق  رد  هک  ینامه  وت  اریز  دیـسیونن ، هلماعم  نآ  دروم  رد  يدنـس  هک  تسین  امـش  رب  یلاکـشا  و 
. تسین يدتس  داد و  هلماعم و 

نیا شیانعم  هدش  تئارق  بصن  هب  هک  ةرـضاح » ةراجت   » و تسا ] هلماعم  ندوب  دقن  دیکأت  يارب   ] دـینادرگب تسد  هب  تسد  ْمُکَْنَیب  اهَنوُریِدـُت 
. دشاب يدقن  يروضح و  امش  دتس  داد و  تراجت و  نیا  رگم  هک  تسا 

ره رد  هک  هدـش  هداد  روتـسد  هلمج  نیا  رد  دـیریگب ، هاوـگ  نآ  دروـم  رد  دـینکیم  شورف  دـیرخ و  هـک  یعقوـم  ُْمتْعَیاـبَت و  اذِإ  اوُدِهْـشَأ  َو 
هاوگ  هیسن ، هچ  يدقن ، هچ  ياهلماعم 

369 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسا رتکیدزن  طایتحا  هب  راک  نیا  اریز  دیریگب ،

رد و  دـشاب . لوهجم  و  رراضی »  » تسا نکمم  دـشاب و  مولعم  و  رراضی »  » لصا رد  تسا  نکمم  راضی »  » هملک ٌدیِهَـش  َو ال  ٌِبتاک  َّراَُضی  َو ال 
: تسا هدش  هتفگ  لوق  دنچ  تسیچ ، هلمج  نیا  زا  روظنم  هک  نیا 
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بلاـطم ندرک  مک  داـیز و  فیرحت و  زا  دـنهد و  ماـجنا  دـش  هتـساوخ  اـهنآ  زا  ار  هچنآ  دـشاب  هاوگ  هدنـسیون و  هک  تسا  نیا  دوصقم  - 1
. دننک يراددوخ 

. دنیامن لیجعت  باتش و  ناشراک  رد  دنوش  روبجم  هک  نیا  ات  دسرب ، ینایز  هاوگ  هدنسیون و  هب  دیابن  هک  تسا  نیا  روظنم  - 2
هک یتـقو  رد  ار  دـهاش  زین  و  درک ، نتـشون  هب  راداو  درادـن  تصرف  تسا و  روذـعم  هک  یتـقو  رد  ار  هدنـسیون  دـیابن  تسا  نـیا  روـظنم  - 3

. دنناوخارف نآ  هماقا  ای  تداهش  تابثا  هب  دیابن  درادن  تصرف 
دنوادخ ینامرفان  ینعی ، قسف  امش  يارب  یهاوگ  نتشون و  رد  ررض  دیدز  ررض  هاوگ  هدنـسیون و  هب  رگا  ینعی  ْمُِکب  ٌقوُُسف  ُهَّنِإَف  اُولَعْفَت  ْنِإ  َو 

. تسا ناحبس  يادخ  نامرف  زا  یچیپرس  نیا  دیداد ، ماجنا  دیاهدش ، یهن  نآ  زا  هک  ار  هچنآ  رگا  هک  تسا  نیا  روظنم  هدش : هتفگ  تسا و 

369 ص : هیآ 283 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

اوُُمتْکَت َو ال  ُهَّبَر  َهَّللا  ِقَّتَْیل  َو  ُهَتَناـمَأ  َنُِمتْؤا  يِذَّلا  ِّدَُؤْیلَف  ًاـضَْعب  ْمُکُـضَْعب  َنِمَأ  ْنِإَـف  ٌۀَـضُوبْقَم  ٌناـهِرَف  ًاـِبتاک  اوُدَِـجت  َْمل  َو  ٍرَفَـس  یلَع  ُْمْتنُک  ْنِإ  َو 
(283  ) ٌمِیلَع َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو  ُُهْبلَق  ٌِمثآ  ُهَّنِإَف  اهُْمتْکَی  ْنَم  َو  َةَداهَّشلا 

369 ص : همجرت ... 

دیـشاب هتـشاد  لماک )  ) نانیمطا رگیدکی  هب  رگا  دشاب و  امـش  رایتخا  رد  هک  دـیریگب  يورگ  دـیتفاین ، ياهدنـسیون  دـیدوب و  رفـس  رد  رگا  و 
تـسوا راگدرورپ  هک  ییادخ  زا  دزادرپب و  عقوم ) هب  ار  دوخ  یهدب  و   ) تناما هدـش ، رهـش  نیما  هک  یـسک  دـیاب  و  تسین ) مزال  ناگورگ  )

. تسا اناد  دیهدیم  ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  تسا و  راکهانگ  شبلق  دـنک  نامتک  ار  نآ  سک  ره  و  دـینکن ، نامتک  ار  تداهـش  و  دزیهرپب ،
370 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  ( 283)

370 ص : ریسفت ... :

و دنراذگیم ، ورگ  هک  تسا  يزیچ  ناهر »  » ٌناهِرَف دیشاب . رفس  رد  ناگدنهد ] ضرق  ناگدننک و  هلماعم   ] امش هک  یتروص  رد  ٍرَفَس و  یلَع 
. دوشیم هتفگ  نهر »  » هدش و فّفخم  نهر »  » یهاگ تسا و  نهر »  » عمج ود  ره  تسا و  هدش  تئارق  زین  نهرف » »

دهاـش هدنـسیون و  هب  هک  دراد  دوجو  نیا  لاـمتحا  رفـس  رد  نوچ  یلو  دراد ، رفـس  هب  صاـصتخا  نتفرگ  نهر  هک  تسین  نیا  هیآ  دوـصقم 
، نتفرگ دهاش  دنس و  میظنت  ياج  هب  شیوخ  لام  ظفح  تهج  هک  هدش  رما  يداشرا  روط  هب  رفاسم  صخـش  هب  ور  نیا  زا  دشابن ، یـسرتسد 

. دشاب راکبلط  رایتخا  رد  دیاب  امتح  ورگ  ینعی  تسا  ضبق » «، » نهر  » تّحص طرش  اریز  دشاب ، هتشاد  رایتخا  رد  ار  نآ  هتفرگ و  هقیثو 
. دنادیم نیما  ار  وا  دراد و  نانیمطا  دوخ ، راکهدب  هب  تبسن  راکبلط  رگا  ًاضَْعب و  ْمُکُضَْعب  َنِمَأ  ْنِإَف 

تقو رد  لماک و  روط  هب  ار  نآ  هدرکن و  راـکنا  ار  وا  بلط  تناـما و  هک  تسا  فّظوم  راکهدـب  تروص  نیا  رد  ُهَتَناـمَأ  َنُِمتْؤا  يِذَّلا  ِّدَُؤْیلَف 
، راکبلط هک  ور  نیا  زا  و  دزادنیب . ریخأت  رّرقم  تقو  زا  هدرک و  لوکوم  ادرف  زورما و  هب  ار  وا  بلط  درادـن  قح  دزادرپب و  شبحاص  هب  نّیعم 

. تسا هدش  هدیمان  تناما »  » وا بلط »  » هدرکن تساوخ  رد  ياهقیثو  وا  زا  هتسناد و  نیما  ار  راکهدب 
نامتک ار  دوخ  یهاوگ  دـندش ، توعد  تداهـش  يارب  هک  یتقو  رد  دـیابن  ینعی  تسا ، ناهاوگ  هب  باطخ  هلمج  نیا  َةَداـهَّشلا  اوُُمتْکَت  ـال  َو 

. دنراد
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. دراد نداد  تداهش  رب  تردق  نآ و  دروم  هب  نیقی  هک  نیا  اب  دنکیم  نامتک  ار  تداهش  هک  یسک  اهُْمتْکَی و  ْنَم  َو 
زا تداهـش  ندرک  نامتک  ینعی  هبلق » مثای  هناف  : » هدـش هتفگ  ایوگ  تسا و  عوفرم  و  مثا »  » لعاف هبلق »  » تسا و نا »  » ربخ مثا »  » ُُهْبلَق ٌِمثآ  ُهَّنِإَـف 

371 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  تسا . بلق  گرزب  ناهانگ 

371 ص : هیآ 284 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

یلَع ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  ُبِّذَُعی  َو  ُءاشَی  ْنَِمل  ُرِفْغَیَف  ُهَّللا  ِِهب  ْمُْکبِساُحی  ُهوُفُْخت  َْوأ  ْمُکِـسُْفنَأ  ِیف  ام  اوُْدُبت  ْنِإ  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ِهَِّلل 
(284  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک 

371 ص : همجرت ... 

نآ قبط  ار  امـش  دـنوادخ  ناـهنپ ، اـی  دـیزاس  راکـشآ  دـیراد  لد  رد  هچنآ  رگا  اذـل )  ) تسادـخ و نآ  زا  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ 
، دنک یم  تازاجم  دشاب ) قحتسم  و   ) دهاوخب ار  سک  ره  دشخبیم و  دشاب ) هتشاد  یگتسیاش  و   ) دهاوخب ار  سک  ره  و  دنکیم ، هبـساحم 

(284 . ) دراد تردق  زیچ  همه  هب  دنوادخ  و 

371 ص : ریسفت ... :

يازج دنادیم و  ار  نآ  ادخ  دینک ، ناهنپ  ای  راکشآ و  ار  دوخ  ءوس  ّتین )  ) امش رگا  ُهَّللا  ِِهب  ْمُْکبِساُحی  ُهوُفُْخت  َْوأ  ْمُکِسُْفنَأ  ِیف  ام  اوُْدُبت  ْنِإ  َو 
. داد دهاوخ  امش  هب  ار  نآ 

اههسوسو نیا  زا  دـناوتیمن  وا  اریز  تسین ، دـنکیم  ناهنپ  ار  اهنآ  ناسنا  هک  ییاـهزیچ  رد  لـخاد  سفن  ثیدـح  یناطیـش و  ياـههسوسو 
. دوشیم هیآ  لومشم  تسا ، نآ  رب  مّمصم  ای  دقتعم و  نادب  ناسنا  هچنآ  یلو  دشاب  یلاخ 

، دنک هذخاؤم  میراد  هک  ییوس  ياهّتین  رب  ار  ام  دـنوادخ  رگا  تفگ : درک ، توالت  ار  هیآ  نیا  نوچ  هک  هدـش  لقن  رمع  نب  هَّللا  دـبع  زا  و 
دبع شنکاو  زا  و   ] دش لقن  سابع » نبا   » يارب نوچ  و  دیسر . شوگ  هب  شاهلان  يادص  هک  يروط  هب  تسیرگ  سپـس  دش ، میهاوخ  كاله 
هیآ نیا  زا  ار  يزیچ  نامه  ناناملـسم  هک  یتسارب  دزرمایب  ار  رمع ] نب  هَّللا  دـبع   ] نمحرلا دـبع  وبا  ادـخ  تفگ : تفاـی ] عـالطا  رمع  نب  هّللا 

. دومرف لزان  ار  هروس ] نیمه  هیآ 286   ] ُهَّللا ُفِّلَُکی  هیآ ال  دنوادخ  سپس  دوب ، هدرک  تفایرد  وا  هک  دناهتفایرد 
372 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

372 ص : هیآ 285 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

انْعَطَأ َو  انْعِمَس  اُولاق  َو  ِِهلُسُر  ْنِم  ٍدَحَأ  َْنَیب  ُقِّرَُفن  ِِهلُـسُر ال  َو  ِِهُبتُک  َو  ِِهتَِکئالَم  َو  ِهَّللِاب  َنَمآ  ٌّلُک  َنُونِمْؤُْملا  َو  ِهِّبَر  ْنِم  ِْهَیلِإ  َلِْزنُأ  اِمب  ُلوُسَّرلا  َنَمآ 
(285  ) ُریِصَْملا َْکَیلِإ  َو  انَّبَر  َکَناْرفُغ 

372 ص : همجرت ... 
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ناگداتـسرف اهباتک و  وا و  ناگتـشرف  ادـخ و  هب  زین )  ) نانمؤم تسا و  هدروآ  نامیا  هدـش  لزان  وا  رب  شراگدرورپ  فرط  زا  هچنآ  هب  ربماـیپ 
میدینـش و ام  دنتفگ : و  میراد ) نامیا  یگمه  هب  و   ) میراذگیمن قرف  وا  ناربمایپ  نایم  رد  ام  دـنیوگیم ) و  ، ) دـناهدروآ نامیا  یگمه  يو 

(285 . ) تسا وت  يوس  هب  ام )  ) تشگزاب و  میراد )  ) ار وت  شزرمآ  راظتنا )  ) اراگدرورپ میدرک ، تعاطا 

372 ص : ریسفت ... :

هب تسا -، هدـش  نآ  نیـشناج  نیوـنت  هدوـب و  مهلک »  » لـصا رد  هک  لـک »  » رد ریمـض  دـشاب و  لوـسرلا »  » رب فـطع  دـناوتیم  َنوـُنِمْؤُْملا » »
هک یباتک  ره  ناگتـشرف و  ادخ و  هب  یگمه  نانمؤم  و  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  و  ددرگیم . رب  ود  ره  نونمؤملا »  » و لوسرلا » »

. دنراد نامیا  ناربمایپ  مامت  هب  هدش و  لزان  وا  فرط  زا 
زا کی  ره  هک  تسا  نیا  هلمج  يانعم  ددرگیم و  رب  نونمؤملا »  » هب طقف  مهلک »  » رد ریمـض  تسا و  ادتبم  نونمؤملا »  » تفگ ناوتیم  زین  و 

. دنراد نامیا  ناگتشرف و ...  ادخ و  هب  نانمؤم 
. تسا نآرق  ای  باتک و  سنج  روظنم  تسا و  هدش  تئارق  زین  هباتک »  » ِِهُبتُک َو  ِِهتَِکئالَم  َو 

نیا وا  نخـس  لیلد  و  تسا ، عمج  هک  بتک »  » زا تسا  رتشیب  شلومـش  تسا  درفم  هک  باتک » : » تسا هتفگ  هک  هدـش  لـقن  ساـبع  نبا  زا  و 
چیه  دشابیم ، دوخ  قیداصم  مامت  رب  مئاق  ّتیسنج  نوچ  دشاب  نآ  سنج  باتک »  » زا روظنم  رگا  هک  تسا 

373 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
رب رد  ار  اـهباتک  عوـمجم  سنج  هـک  تـسا  یظفل  بـتک ]  ] عـمج یلو  دوـشیم  یقادــصم  ره  لـماش  تـسین و  جراـخ  نآ  تـحت  زا  يدرف 

. دریگیم
. میراد رواب  ار  همه  هتشاذگن و  ناربمایپ  نایم  یقرف  ام  دنیوگیم ، نانمؤم  ِِهلُسُر  ْنِم  ٍدَحَأ  َْنَیب  ُقِّرَُفن  ال 

. مینکیم يوریپ  نآ  زا  هدرک و  تباجا  ار  قح  توعد  ام  دنتفگ  ینعی و  تسا ، انبجا »  » يانعم هب  انعمس »  » انْعَطَأ َو  انْعِمَس  اُولاق  َو 
میهاوخیم و شزرمآ  وت  زا  ینعی  کنارفک » کنارفغ ال  : » دوشیم هتفگ  و  تسا ، ریدقت  رد  هک  شدوخ  لعف  هب  تسا  بوصنم  َکَناْرفُغ » »

. مینکیمن یساپسان 

373 ص : هیآ 286 ... ] (: 2  ) ةرقبلا هروس  ]

هراشا

ُهَْتلَمَح امَک  ًارْصِإ  اْنیَلَع  ْلِمَْحت  َو ال  انَّبَر  انْأَطْخَأ  َْوأ  انیِسَن  ْنِإ  انْذِخاُؤت  انَّبَر ال  ْتَبَسَتْکا  اَم  اْهیَلَع  َو  ْتَبَسَک  ام  اَهل  اهَعْسُو  َّالِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  ال 
(286  ) َنیِِرفاْکلا ِمْوَْقلا  یَلَع  انْرُْصناَف  انالْوَم  َْتنَأ  انْمَحْرا  َو  اَنل  ْرِفْغا  َو  اَّنَع  ُفْعا  َو  ِِهب  اَنل  َۀَقاط  ام ال  اْنلِّمَُحت  َو ال  انَّبَر  اِنْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  یَلَع 

373 ص : همجرت ... 

ماجنا دوخ  يارب  دـهد  ماجنا  یکین )  ) راک ره  ناسنا ) تهج  نیمه  هب   ) دـنکیمن فیلکت  شاییاناوت  هزادـنا  هب  زج  ار  سک  چـیه  دـنوادخ 
هذخاؤم ار  ام  میدومن  اطخ  ای  میدرک  شومارف  رگا  اراگدرورپ  دنیوگیم ): نانمؤم   ) تسا هدرک  دوخ  نایز  هب  دنک  يدب )  ) راک ره  و  هداد ،

يدادرارق دـندوب  ام  زا  شیپ  هک  یناسک  رب  نایغط ) هانگ و  رطاخ  هب   ) هک ناـنچ  نآ  هدـم ، رارق  اـم  رب  ینیگنـس  فیلکت  اراـگدرورپ ! نکم ،
تـسرپرس الوم و  وت  نک ، محر  امب  زرمایب و  شخبب و  ار  ام  و  رادـم ، رّرقم  ام  رب  میرادـن ، ار  نآ  لمحت  تقاط  هک  ییاهتازاجم  اراگدرورپ 
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(286 . ) نادرگب زوریپ  نارفاک  هورگ  رب  ار  ام  سپ  ییام ،
374 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

374 ص : ریسفت ... :

دنوادخ ینعی  اهَعْـسُو » اَّلِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  ال   » و دهدیمن ، رارق  انگنت  رد  ار  یمدآ  شماجنا  تسا و  ناسنا  تردق  ناوت و  رد  هچنآ  عسو » »
ربخ راگدرورپ  تمحر »  » و لدع »  » زا هیآ  نیا  دـشاب ، هتـشاد  ار  نآ  ماجنا  ییاناوت  تردـق و  هک  يزیچ  هب  رگم  ار  ناسنا  دـنکیمن  فیلکت 

. دهدیم
وا ینامرفان  تیصعم و  رطاخ  هب  نارگید  دنیبیم و  ار  شدب  راک  رفیک  کین و  راک  شاداپ  دوخ  سک  ره  ْتَبَسَتْکا  اَم  اْهیَلَع  َو  ْتَبَسَک  ام  اَهل 

. دوشیمن هداد  شاداپ  نارگید  هب  وا  تعاط  بجوم  هب  زین  دنوشیمن و  هذخاؤم 
: تسا هدش  هتفگ  لوق  دنچ  هلمج  نیا  يانعم  رد  انْأَطْخَأ  َْوأ  انیِسَن  ْنِإ 

شومارف ار  وت  روتـسد  اهنآ  ببـس  هب  هک  میاهتخادرپ  ییاـهراک  هب  رگا  ایادـخ  ینعی  تسا ، ود  نآ  ببـس  اـطخ »  » و نایـسن »  » زا دوصقم  - 1
باب زا   ] نکم هذخاؤم  ار  ام  تسا ، هدـش  اطخ  هانگ و  ثعاب  هک  میاهتـشگ  ییاهزیچ  ضرعتم  ای  میاهدرک ، تلفغ  تابجاو  ماجنا  زا  هدرک و 

[. ّببسم هدارا  ببس و  رکذ 
ماجنا هک  ار  يزیچ  تلفغ  هابتـشا و  رثا  رد  رگا  ایادـخ  ینعی  ، ] تسا هانگ  باکترا  اـطخ »  » زا روظنم  بجاو و  كرت  نایـسن »  » زا روظنم  - 2

هذـخاؤم ار  ام  میدروآ ، اج  هب  هجوت  نودـب  یلو  دوب  مزـال  نآ  كرت  هک  يراـک  ینعی  هدرک  اـطخ  اـی  میدرواـین و  اـج  هب  هدوب ، بجاو  نآ 
[. امرفن

. رذگرد ام  نداد  رفیک  زا  میدرک ، هانگ  دّمعت  ای  ینادان  يور  زا  ام  رگا  اراگدرورپ  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  هک : هدش  لقن  سابع  نبا  زا  و 
دنکیم و فقوتم  دوخ  ناکم  رد  و  درادیم . زاب  تکرح  زا  ار  دوخ  هدننک  لمح  هک  تسا  ینیگنس  راب  ارصا »  » ًارْـصِإ اْنیَلَع  ْلِمَْحت  َو ال  انَّبَر 
و هبوت ] یلوبق  يارب   ] رگیدکی نتشک  دننام  راوشد  تخـس و  فیلکت  زا  تسا  هیانک  اج  نیا  رد  و  تسین . نآ  لاقتنا  هب  رداق  ییاهنت  هب  ار  وا 
ار فیلاکت  لیبق  نیا  ایادخ  ینعی  دوب . فیلکت  لیئارـسا  ینب  رد  هک  نانچ  نآ   ] اهنیا ءزج  دشیم و  سجن  سابل  ای  ندب  زا  هک  یلحم  ندیرب 

نکم ]. راب  ام  رب 
375 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ار نانآ  هک  ییاسرفتقاط  فیلاکت  زا  ار  ام  نکم و  لیمحت  ام  رب  دشیم  لزان  نیـشیپ  ياهتلم  رب  هک  ییاهرفیک  ِِهب  اَنل  َۀَقاط  ام ال  اْنلِّمَُحت  َو ال 
هتشذگ ياهتّلم  ندرکن  هجوت  رطاخ  هب  هک  ییاهباذع  هب  ار  اهنآ  هک  دنهاوخیم  ادخ  زا  نانمؤم ]  ] هاگ نآ  راد ، فاعم  يدوب  هتخاس  فّلکم 

. دنکن راچد  دش ، لزان  نانآ  رب  ناشفیلاکت  ظفح  هب 
و ، ) دـیامن يرای  ار  شاهدـنب  هک  تسالوم  قح  میتسه و  وت  هدـنب  ام  ییام و  تسرپرـس  اقآ و  وت  َنیِِرفاـْکلا  ِمْوَْقلا  یَلَع  انْرُْـصناَف  اـنالْوَم  َْتنَأ 

. زاس ام  بولغم  ار  اهنآ  نادرگ و  زوریپ  نارفاک  رب  هبلغ  اب  ار  ام  سپ  تسا ، ندرک  کمک  وت  شور  اساسا )
يربمایپ چـیه  هب  دراد و  دوجو  شرع  ریز  رد  هک  یجنگ  زا  تسا ) يرون  « ) هرقب هروس  رخاوا  : » دومرف هک  هدـش  لقن  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  و 

. تسا هدشن  هداد  نم  زا  شیپ 
376 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

376 ص : نارمع ...  لآ  هروس 

هراشا
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لزنا و   » هلمج هدرمـش و  هیآ  کی  ار  ملا »  » نایفوک تسا . هدـش  لزان  هنیدـم  رد  نآ  تاـیآ  همه  تسا و  هیآ  تسیود  رب  لمتـشم  هروس  نیا 
. دناهدروآ باسح  هب  هیآ  کی  نایاپ  زین  هیآ 48 ] رد   ] ار مّود  لیجنالا » و   » و دناهدرکن ، رکذ  هیآ 4  رد  ار  ناقرفلا »

. دناهدرمش هیآ  کی  لیئارسا » ینب  یلا  الوسر  و   » هلمج ات  ار  هیآ  نّویرصب  یلو 

376 ص : هروس ... :] نیا  ندناوخ  تلیضف  ]

وا هب  خزود  لپ  زا  روبع  يارب  یناما  ياهیآ  ره  هب  دـنوادخ  دـناوخب ، ار  نارمع  لآ  هروس  سک  ره  : » تسا هدـمآ  بعک  نب  یبا  ثیدـح  رد 
اهنآ اریز  دیریگب ، دای  ار  نارمع  لآ  هرقب و  هروس  : » دومرف ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک  لقن  ص )  ) مرکا یبن  زا  زین  ةدیرب  و  دـنکیم ». اطع 
هیاس نانآ  رب  ناگدـنرپ ، زا  فص  ود  ای  هدرپ  ود  ای  ربا  ود  دـننام  دـننادب ، ار  اهنآ  هک  یناـسک  يارب  تماـیق  رد  دنتـسه و  ناـشخرد  رون  ود 

.« دنزادنایم

376 ص : ات 5 ... ] تایآ 1  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ًيدُه ُْلبَق  ْنِم  ( 3  ) َلیِْجنِْإلا َو  َةارْوَّتلا  َلَْزنَأ  َو  ِْهیَدَـی  َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَـصُم  ِّقَْحلِاب  َباتِْکلا  َْکیَلَع  َلََّزن  ( 2  ) ُموُّیَْقلا ُّیَْحلا  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ـال  ُهَّللا  ( 1  ) ملا

(4  ) ٍماِقْتنا ُوذ  ٌزیِزَع  ُهَّللا  َو  ٌدیِدَش  ٌباذَع  ْمَُهل  ِهَّللا  ِتایِآب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ  َناقْرُْفلا  َلَْزنَأ  َو  ِساَّنِلل 
(5  ) ِءامَّسلا ِیف  َو ال  ِضْرَْألا  ِیف  ٌءْیَش  ِْهیَلَع  یفْخَی  َهَّللا ال  َّنِإ 

377 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

377 ص : همجرت ... 

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1 . ) میم مال ، فلا ،

(2 . ) تسین رادیاپ  هدنز و  هناگی  دنوادخ  زج  يدوبعم 
(3  ) ار لیجنا  تاروت و  و  دوب ، قبطنم  نیشیپ  بتک  ياههناشن  اب  هک  درک  لزان  وت  رب  قحب  ار  باتک  هک ) یسک  نامه  )

ادخ تایآ  هب  هک  یناسک  درک . لزان  دزاسیم ، صّخشم  لطاب  زا  ار  قح  هک  یباتک  نآرق ) زین  و   ) داتـسرف مدرم ، تیاده  يارب  نآ ، زا  شیپ 
(4 . ) تسا ماقتنا  بحاص  اناوت و  نانآ ) رفیک  رب   ) دنوادخ دنراد و  يدیدش  رفیک  دندش ، رفاک 

(5 . ) تسین هدیشوپ  یفخم و  ادخ  رب  تسا ، نامسآ  نیمز و  رد  هچنآ 

377 ص : ریسفت ... :

: هدـش هتفگ  دـناهداد و  نآ  هب  دـناهتخادنا  فیفخت  يارب  هک  ار  هَّللا »  » هزمه تکرح  دـناهدرک ، تئارق  حوتفم  ار  ملا »  » رد میم »  » هک یناـسک 
زا هیآ  نیا  رد  تسا ، هدـش  لزان  اج  کی  لیجنا  تاروت و  جـیردت و  هب  ددـعتم و  تاـقوا  رد  نآرق  نوچ  تسا و  نآرق  باـتکلا »  » زا روظنم 

. تسا هدش  لزنا »  » هب ریبعت  لیجنا  تاروت و  لوزن  زا  و  لزن »  » هب ریبعت  نآرق  لوزن 
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: تسا لوق  ود  نآ  يانعم  رد  ّقحلاب » »
. دشاب قدص  يانعم  هب  قح »  » هک تسا  تسرد  قداص و  نآ  ياهربخ  - 1

. دشاب تمکح  يانعم  هب  قح »  » هک درکیم  باجیا  هک  یتحلصم  تمکح و  يور  داتسرف  وت  رب  ار  باتک  نیا  - 2
. دنکیم دییأت  ار  اهنآ  ینامسآ  بتک  نیشیپ و  يایبنا  نآرق  هک  یلاح  رد  ِْهیَدَی  َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَصُم 

نأش تمظع  يارب  دومن  دای  باتکلا )  ) سنج مسا  اب  نآرق  نداتـسرف  زا  هک  نآ  زا  سپ  ناحبـس  يادـخ  داتـسرف ، ار  نآرق  َناقْرُْفلا و  َلَْزنَأ  َو 
378 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  هب  ار  نآ  رکذ  رگید  راب  نآرق 

« ناقرفلا  » زا دنوادخ  دوصقم  هک  نیا  ای  و  تسا . هدرک  رارکت  دـشابیم  نآرق  يارب  شیاتـس  فصو و  هک  لطاب  زا  قح  هدـننک  ادـج  ناونع 
. دوشیم قالطا  ناقرف » ، » دننکیم ادج  لطاب  زا  ار  قح  هک  نیا  رابتعا  هب  اهنآ  یمامت  رب  اریز  تسا ، ینامسآ  بتک  سنج 

. تسا ناقرف »  » باتک رد  مکحم  تایآ  زا  کی  ره  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  نانس ] نب  هَّللا  دبع  ]
. دننکیم راکنا  ار  نآ  زج  هدش و  لزان  ینامسآ  ياهباتک  لیبق  زا  ادخ ، ياههناشن  هک  یناسک  ِهَّللا  ِتایِآب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 

. تسا كاندرد  یباذع  نانآ  يارب  ٌدیِدَش  ٌباذَع  ْمَُهل 
. دریگب ماقتنا  وا  دننام  تسین  رداق  ياهدنریگ  ماقتنا  چیه  تسا و  دیدش  وا  ماقتنا  تساناوت و  رداق و  ادخ  ٍماِقْتنا  ُوذ  ٌزیِزَع  ُهَّللا  َو 

ریبعت ملاع »  » زا نآرق  تسین و  هدیشوپ  دنوادخ  رب  ملاع  ینعی  نیمز  نامسآ و  رد  يزیچ  ِءامَّسلا و  ِیف  َو ال  ِضْرَْألا  ِیف  ٌءْیَـش  ِْهیَلَع  یفْخَی  ال 
. تسا هدرک  نیمز » نامسآ و   » هب

378 ص : هیآ 6 ... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(6  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ُءاشَی ال  َْفیَک  ِماحْرَْألا  ِیف  ْمُکُرِّوَُصی  يِذَّلا  َوُه 

378 ص : همجرت ... 

میکح اناوت و  دنوادخ  نآ  زج  يدوبعم  نیا ) رب  انب   ) دنکیم ریوصت  دهاوخیم  هک  نانچ  نآ  ناردام )  ) محر رد  ار  امش  هک  تسا  یـسک  وا 
(6 . ) تسین

378 ص : ریسفت ... :

درم و ابیز ، تشز ، دهاوخب ، هک  یتفص  ّتیفیک و  ره  هب  اهمحر  رد  ار  امش  هک  تسا  یـسک  وا  ُءاشَی  َْفیَک  ِماحْرَْألا  ِیف  ْمُکُرِّوَُصی  يِذَّلا  َوُه 
. دهدیم تروص  دنیرفآیم و  نز  ای 

. تسا میکح  شلاعفا  رد  زیزع و  شتردق  تنطلس و  رد  هک  وا  زج  ییادخ  تسین  ُمیِکَْحلا  ُزیِزَْعلا  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ال 
379 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

، تسادخ ع )  ) حیسم ترضح  دندقتعم  هک  یناسک  هدیقع ] ّدر   ] رب تسا  یلالدتـسا  هیآ  نیا  تسا : هتفگ  هک  هدش  لقن  ریبج  نب  دیعـس  زا  و 
رگید دـننام  ياهدـنب  ع )  ) یـسیع هک  تسا ، هدرک  نالعا  تسا ، محر  رد  ناـیمدآ  رگتروص  وا  هک  نیا  هب  نداد  هجوت  اـب  دـنوادخ  ییوگ  و 

. تسا هدیشوپ  وا  رب  تسین  هدیشوپ  دنوادخ  رب  هچنآ  تسا و  ناگدنب 
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379 ص : هیآ 7 ... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ُْهنِم ََهباشَت  ام  َنوُِعبَّتَیَف  ٌْغیَز  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  اَّمَأَـف  ٌتاـِهباشَتُم  ُرَخُأ  َو  ِباـتِْکلا  ُّمُأ  َّنُه  ٌتاـمَکُْحم  ٌتاـیآ  ُْهنِم  َباـتِْکلا  َکـْیَلَع  َلَْزنَأ  يِذَّلا  َوُه 
ِباْبلَْألا اُولوُأ  َّالِإ  ُرَّکَّذَـی  ام  َو  انِّبَر  ِدـْنِع  ْنِم  ٌّلُک  ِِهب  اَّنَمآ  َنُولوُقَی  ِْملِْعلا  ِیف  َنوُخِـساَّرلا  َو  ُهَّللا  َّالِإ  ُهَلیِوَْأت  ُمَْلعَی  ام  َو  ِِهلیِوَْأت  َءاِغْتبا  َو  ِۀَْـنتِْفلا  َءاـِغْتبا 

(7)

379 ص : همجرت ... 

باتک نیا  ساسا  هک  تسا  نشور ) حیرص و   ) مکحم تایآ  نآ  زا  یتمسق  هک  درک  لزان  وت  رب  ار  ینامسآ )  ) باتک نیا  هک  تسا  یسک  وا 
زا دـنراد ، لطاب  هب  لیم  تسا و  فارحنا  ناشبولق  رد  هک  یناسک  و  دراد ) یمهبم  هدـیچیپ و  موهفم  و   ) تسا هباشتم  نآ  زا  یتمـسق  تسا و 

ریـسفت هک  یلاح  رد  دنبلطیم ، اهنآ  يارب  یتسردان )  ) ریـسفت و  دنزاس ) هارمگ  ار  مدرم  و   ) دننک يزیگناهنتف  ات  دـننکیم ، يوریپ  تاهباشتم 
فرط زا  همه  میدروآ ، نامیا  اهنآ  همه  هب  ام  دنیوگیم : یهلا ) شناد  ملع و  وترپ  رد  اهنآ   ) دننادیمن ملع  رد  ناخـسار  ادخ و  زج  ار  اهنآ 

(7 . ) دنریگیمن دنپ  نادنمدرخ  زج  و  تسام ، راگدرورپ 

379 ص : ریسفت ... :

[. دنکیم ثحب  تایآ  زا  هتسد  ود  نیا  اب  نامیایب ، نامیا و  اب  دارفا  دروخرب  یگنوگچ  هباشتم و  مکحم و  تایآ  هرابرد  هیآ  نیا  ]
لامتحا  کی  زا  شیب  نآ  ظافلا  رد  هک  تسا  ياهیآ  مکحم  ٌتامَکُْحم  ٌتایآ 

380 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دشاب نوصم  رگید  يانعم  لامتحا  انعم و  رد  هابتشا  زا  دشابن و 

. دوشیم هدنادرگرب  اهنآ  هب  لمح و  تامکحم »  » رب تاهباشتم »  » و دنتسه ، باتک  لصا  تامکحم  ِباتِْکلا  ُّمُأ  َّنُه 
. دوریم لامتحا  دنچ  ناشیانعم  رد  ینعی  دناتاهباشتم ، اهنآ  زا  یتمسق  ٌتاِهباشَتُم و  ُرَخُأ  َو 

:]؟ دنتسه هباشتم  نآرق ، تایآ  زا  یشخب  ارچ  ]
يزاین دوب و  ناسآ  مدرم  يارب  اهنآ  مهف  كرد و  دوب ، مکحم »  » نآرق تایآ  مامت  هچنانچ  هک  تسا  نیا  نآرق  رد  هباـشتم  تاـیآ  دوجو  ّرس 

هک ینادنمشناد  تلیضف  یفرط  زا  تفریمن و  شیپ  یتسرپاتکی  دنوادخ و  تخانش  هار  رد  یسک  هجیتن  رد  و  تشادن ، لالدتـسا  تقد و  هب 
، دـناهدنادرگرب تامکحم  تایآ  هب  ار  اهنآ  هدرک و  جارختـسا  ار  هباشتم »  » تایآ ياـنعم  اـت  دـناهتخادنا  تمحز  هب  ار  دوخ  هشیدـنا  قوذ و 

. دشیمن راکشآ  رهاظ و 
لامتحا هک  یهباشتم  تایآ  هب  هنم  هباـشت  اـم  نوعبتیف  دراد . دوجو  قح  زا  فارحنا  ناـشلد  رد  هک  یناـسک  سپ  ٌْغیَز  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  اَّمَأَـف 

. دننزیم گنچ  دشاب ، قح  ناوریپ  هدیقع  قباطم  ای  و  تسین ، مکحم  اب  قباطم  هک  تعدب  لها  لطاب و  ناوریپ  هدیقع  قفاوم  دوریم 
[. دننکیم کسمت  تسا  هباشتم  هچنآ  هب   ] نانآ نید  ندرک  دساف  مدرم و  نتخاس  هارمگ  روظنم  هب  ِۀَْنتِْفلا  َءاِغْتبا 

. دنیامن ریسفت  ار  نآ  دنهاوخیم  دوخ  هک  هنوگ  نآ  قح و  فالخ  رب  ات  دننکیم ] يوریپ  تاهباشتم  زا  زین  و   ] ِِهلیِوَْأت َءاِغْتبا  َو 
شیوخ شناد  رد  هک  یناسک  ینعی  ملع  رد  ناخسار  ادخ و  زج  ار  تاهباشتم  یقیقح  ریسفت  ِْملِْعلا  ِیف  َنوُخِساَّرلا  َو  ُهَّللا  اَّلِإ  ُهَلیِوَْأت  ُمَْلعَی  ام  َو 

« هَّللا الا   » رد یضعب  دناهتفگ . نارسفم  زا  یخرب  هک  نانچ  تسا ، هَّللا »  » رب فطع  نوخسارلا » و   » انعم نیا  قبط  . ] دننادیمن دنیاناوت ، راوتسا و 
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ادتبم  ار  ملعلا » یف  نوخسارلا  و   » دننکیم و فقو 
381 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ناخـسار لضفا  ص )  ) ادـخ لوسر  : » دومرف هک  تسا  هدـش  لقن  ع )  ) رقاب ماما  زا  انعم  نیمه  و  دناهتـسناد ،]. نآ  ربخ  ار  هب » انماء  نولوقی   » و
« . دوب ملع  رد 

. تسا رتبسانم  لّوا  ریسفت  یلو  تسا ، هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  نآ  هب  ملع  دنوادخ  هک  دننکیم  ریسفت  يزیچ  هب  ار  هباشتم »  » نارّسفم
لیوأت و هب  ناملاع  هک  ملع  رد  ناخـسار  تسا : نیا  نآ  يانعم  تسا و  ملع  رد  ناخـسار  لاح  هدـننک  فیـصوت  هفنأتـسم و  هلمج  نولوقی » »

فرط زا  هباشتم  مکحم و  زا  کی  ره  و  انبر » دـنع  نم  لک   » میاهدروآ و نامیا  هباـشتم  هب  اـم  دـنیوگیم : هب » اـنماء  نولوقی   » دنتـسه ریـسفت 
و مکحم »  » تایآ زا  کی  ره  نآرق و  هب  ام  دـنیوگیم  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  و  ددرگرب ] باـتک »  » هب هب »  » ریمـض  ] هک نیا  اـی  و  تسادـخ .

. تسا نوخسارلا »  » يارب لاح  نولوقی »  » تفگ ناوتیم  و  میاهدروآ . نامیا  تسا ، میکح  دنوادخ  بناج  زا  هک  نآ  هباشتم » »
. دشیدنایمن ادخ  تایآ  هب  یسک  نادنمدرخ  زجب  ِباْبلَْألا و  اُولوُأ  اَّلِإ  ُرَّکَّذَی  ام  َو 

. تسا هداد  رارق  شیاتس  دروم  وا  تایآ  رد  ناشرکفت  لمأت و  تقد و  نسح  رطاخ  هب  ار  ملع  رد  ناخسار  هلمج  نیا  رد  دنوادخ 

381 ص : ات 9 ... ] تایآ 8  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

َهَّللا ال َّنِإ  ِهِیف  َْبیَر  ٍمْوَِیل ال  ِساَّنلا  ُعِماـج  َکَّنِإ  اـنَّبَر  ( 8  ) ُباَّهَْولا َْتنَأ  َکَّنِإ  ًۀَمْحَر  َْکنُدـَل  ْنِم  اَنل  ْبَه  َو  انَْتیَدَـه  ْذِإ  َدـَْعب  اَنبُوُلق  ْغُِزت  انَّبَر ال 
(9  ) َداعیِْملا ُِفلُْخی 

381 ص : همجرت ... 

يوس زا  نادرگم و  فرحنم  قح  هار  زا  يدرک - تیادـه  ار  ام  هک  نآ  زا  دـعب  ار - ام  ياـهلد  اراـگدرورپ ! دـنیوگیم ): ملع  رد  ناخـسار  )
(8 . ) ياهدنشخب وت  اریز  شخبب ، ام  رب  یتمحر  دوخ 

(9 . ) دنکیمن فّلخت  دوخ  هدعو  زا  دنوادخ  درک ، یهاوخ  عمج  تسین  نآ  رد  يدیدرت  هک  يزور  رد  ار  مدرم  وت  اراگدرورپ !

381 ص : ریسفت ... :

382 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  دراد : دوجو  لوق  ود  هلمج  نیا  يانعم  رد  انَْتیَدَه  ْذِإ  َدَْعب  اَنبُوُلق  ْغُِزت  ال 
وت نید  هب  هک  نیا  زا  سپ  ام  ياهلد  ات  نکم  ناـحتما  تخـس  فیلاـکت  بئاـصم و  اـهلاب و  هلیـسو  هب  ار  اـم  ایادـخ  هک  تسا  نیا  روظنم  - 1

« دندرک تشپ  نآ - هب  دش - بجاو  نانآ  رب  داهج  هک  یتقو   » اْوَّلََوت ُلاتِْقلا  ُمِْهیَلَع  َِبتُک  اَّمَلَف  هیآ : دـننام  ددرگ . فرحنم  تسا  هتفای  تیادـه 
ملع رد  ناخـسار  دـنوشیم ، فارحنا  راـچد  ناـنآ  زا  یخرب  دـنکیم  ناـحتما  ار  شناگدـنب  دـنوادخ  هک  یماـگنه  نوـچ  و  (. 246 هرقب / )

. دناهداد تبسن  ناحبس  يادخ  هب  ار  اهلد  ندش  فرحنم 
تسار میقتسم و  اهلد  نآ ، ببس  هب  هک  ار  دوخ  فطل  يدومرف ، تیاده  دوخ  يوس  هب  ار  ام  يدرک و  فطل  ام  هب  هک  نآ  زا  سپ  ایادخ  - 2

. دوشن فرحنم  نامیا  زا  ام  ياهلد  ات  رادم  غیرد  ام  زا  ددرگیم ،
. شخبب ام  رب  دوخ  بناج  زا  یتمعن  دوخ  کمک  قیفوت و  اب  اراگدرورپ ! ًۀَمْحَر  َْکنَُدل  ْنِم  اَنل  ْبَه  َو 
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رد يدیدرت  هک  يزور  رد  نداد  شاداپ  ای  لامعا  یسرباسح  يارب  ار  مدرم  وت  ایادخ ] دنیوگیم : ملع  رد  ناخسار   ] ٍمْوَِیل ِساَّنلا  ُعِماج  َکَّنِإ 
- باسح يارب  تمایق - رد  ار  امـش  همه  ادخ  هک  ار  يزور  دیروآ  دای  هب   » ِعْمَْجلا ِمْوَِیل  ْمُکُعَمْجَی  َمْوَی  هیآ : دـننام  يروآیم ، درگ  تسین  نآ 

(. 9 نباغت / « ) دنادرگیم عمج 
. هاگهدعو َداعیِْملا 

382 ص : ات 11 ... ] تایآ 10  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ْمِِهْلبَق ْنِم  َنیِذَّلا  َو  َنْوَعِْرف  ِلآ  ِْبأَدَک  ( 10  ) ِراَّنلا ُدُوقَو  ْمُه  َِکئلوُأ  َو  ًاْئیَـش  ِهَّللا  َنِم  ْمُهُدالْوَأ  ـال  َو  ْمُُهلاْومَأ  ْمُْهنَع  َِینُْغت  َْنل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 
(11  ) ِباقِْعلا ُدیِدَش  ُهَّللا  َو  ْمِِهبُونُِذب  ُهَّللا  ُمُهَذَخَأَف  اِنتایِآب  اُوبَّذَک 

382 ص : همجرت ... 

(10 . ) دنشتآ مزیه  دوخ  اهنآ  و  درک ، دهاوخن  زاینیب  دنوادخ  زا  ار  اهنآ  ناشدالوا  لاوما و  زگره  دندیزرو  رفک  هک  یناسک 
بیذـکت ار  ام  تایآ  دـشابیم ، دـندوب  اهنآ  زا  شیپ  هک  یناسک  نوعرف و  لآ  تداع  نوچمه  قیاقح ) فیرحت  راـکنا و  رد  اـهنآ  تداـع  )

383 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  ( 11 . ) تسا باقعلا  دیدش  دنوادخ  تفرگ و  ناشناهانگ  رفیک )  ) هب ار  اهنآ  دنوادخ  دندرک و 

383 ص : ریسفت ... :

لاح هیآ  نیا  رد  درکیم ، حیرـشت  هباشتم »  » و مکحم »  » تایآ ربارب  رد  ار  نانمؤم  ناقفانم و  نارفاـک و  عضو  هک  هتـشذگ  تاـیآ  لاـبند  هب  ]
:[. دوشیم نایب  دراد  دوجو  فارحنا  ناشیاهلد  رد  هک  یناسک 

« دنادرگیمن قح  زا  زاینیب  ار  یسک  لایخ  نامگ و  انامه   » ًاْئیَـش ِّقَْحلا  َنِم  ِینُْغی  َّنَّظلا ال  َّنِإ  هفیرـش : هیآ  رد  نم »  » دننام هَّللا » نم   » رد نم » »
تورث لام و  ینعی  دـنکیمن  زاینیب  دـنوادخ  تعاطا  زا  ای  تمحر و  زا  ار  نانآ  ناشلاوما  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  و  تسا . ( 36 سنوی / )

. دریگب ار  ادخ  تعاط  تمحر و  ياج  ترخآ ] رد   ] دناوتیمن اهنآ 
وا لاح  هب  يدوس  ایند  رد  ناسنا  یتخبـشوخ  ایادـخ ]  ] ینعی دـجلا  کنم  دـجلا  اذ  عفنی  ال  تسا : هدـمآ  اعد  رد  هچنآ  تسا  لیبق  نیمه  زا  و 

. دریگیمن تسا  وت  دزن  شزرمآ ] تمحر و  زا   ] ار هچنآ  وت و  شتسرپ  یگدنب و  تعاط و  ياج  درادن و 
. ددرگیم روهلعش  شتآ  نانآ  ياهندب  اب  ینعی  دنشتآ  مزیه  دوخ  نانیا  ِراَّنلا و  ُدُوقَو  ْمُه  َِکئلوُأ  َو 

رد ور  نیمه  زا  دنک و  ششوک  تیدج و  راک  رد  هاگ  ره  لمعلا » یف  باد   » دوشیم هتفگ  تسا ، باد »  » ردصم باد »  » َنْوَعِْرف ِلآ  ِْبأَدَک 
. دوشیم هدرب  راک  هب  زین  ناسنا  تداع  نأش و  دروم 

راّفک نیا  تداع  ینعی  مهریغ  نوعرف و  لاء  نم  مهلبق  نم  بادک  ةرفکلا  ءالؤه  باد  تسا : نینچ  هیآ  ریدقت  تسا و  عفر  لحم  رد  فاک » »
و دـندوب . اـهنآ  زا  شیپ  هک  تسا  یناـسک  رگید  نوعرف و  لآ  تداـع  دـننام  تسا ] هدـش  لزاـن  ربماـیپ  يا  وـت  رب  هچنآ  وـت و  بیذـکت  رد  ]

ای ینغت » نل   » هب نآ  بصن  تسا و  بصن  لحم  رد  فاک »  » تفگ ناوتیم 
384 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ار نوعرف  لآ  هک  هنوگ  نآ  دنکیمن ، زاینیب  تسادـخ  دزن  هچنآ  زا  ار  نانآ  زگره  ناشلاوما  هک  تسا  نیا  شیانعم  و  دـشابیم ، دوقو »  » هب
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. دوشیم روهلعش  شتآ  نوعرف  لا  ياهندب  اب  هک  هنوگنامه  دوب  دنهاوخ  شتآ  مزیه  دوخ  هک  تسانعم  نیا  هب  ای  درکن و  زاینیب 
نیا روظنم  و  درکیم ، نینچ  هک  تردپ  نوچمه  ینکیم  متـس  مدرم  هب  وت  ینعی  کیبا  بادک  سانلا  ملظتل  کنا  دوشیم : هتفگ  هک  نانچ 

نـالف هک  تسا  نیا  روـظنم  هیبا و  بادـک  فراـحمل  اـنالف  نا  دوـشیم : هتفگ  زین  ینکیم و  ملظ  مدرم  هب  تردـپ  دـننام  مه  وـت  هک  تـسا 
. تسا هدوب  مورحم  شردپ  هک  نانچ  تساونیب  مورحم و  صخش 

یسک لاؤس  خساپ  هلمج  نیا  ییوگ  دش و  اهنآ  اب  هک  يراتفر  دنتشاد و  نآ  ماجنا  هب  تداع  اهنآ  هک  ار  هچنآ  دنکیم  ریـسفت  اِنتایِآب  اُوبَّذَک 
. دسرپیم نانآ  لاح  زا  هک  تسا 

384 ص : ات 13 ... ] تایآ 12  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

يرْخُأ َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُِلتاُقت  ٌۀَِئف  اتَقَْتلا  ِْنیَتَِئف  ِیف  ٌۀَـیآ  ْمَُکل  َناک  ْدَـق  ( 12  ) ُداهِْملا َْسِئب  َو  َمَّنَهَج  یلِإ  َنوُرَشُْحت  َو  َنُوبَْلُغتَـس  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ُْلق 
(13  ) ِراْصبَْألا ِیلوُِأل  ًةَْربَِعل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ُءاشَی  ْنَم  ِهِرْصَِنب  ُدِّیَُؤی  ُهَّللا  َو  ِْنیَْعلا  َْيأَر  ْمِْهیَْلثِم  ْمُهَنْوَرَی  ٌةَِرفاک 

384 ص : همجرت ... 

هب زیخاتسر ) رد  سپـس  و  ، ) دش دیهاوخ  بولغم  يدوزب  دیـشابن ) داش  دحا  گنج  رد  دوخ  تقوم  يزوریپ  زا   ) وگب دندش  رفاک  هک  اهنآ  هب 
(12 . ) تسا یهاگیاج  دب  هچ  تشگ و  دیهاوخ  روشحم  مّنهج  يوس 

: دوب امش  يارب  یتربع ) سرد  و   ) هناشن دندش ، وربور  مه  اب  ردب ) گنج  نادیم  رد  هک   ) یتّیعمج ود  رد 
اب ار  نانمؤم ) ّتیعمج   ) اهنآ هک  یلاح  رد  تب ) ناطیـش و  هار  رد   ) دوب رفاک  هک  يرگید  ّتیعمج  درکیم و  دربن  ادخ  هار  رد  ّتیعمج  کی 

دنیبب ) هتسیاش  و   ) دهاوخب ار  سک  ره  دنوادخ  دندرکیم و  هدهاشم  دندوب ، هچنآ  ربارب  ود  دوخ  مشچ 
385 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(13 . ) تسا یتربع  تریصب  لها  يارب  نیا  رد  هک  دنکیم  دییأت  دوخ  يرای  اب 

385 ص : ریسفت ... :

385 ص : لوزن ... :] نأش  ]

عمج عاقنیق  رازاب  رد  ار  نایدوهی  دمآ ، هنیدم  هب  دش و  زوریپ  ردب »  » گنج رد  مالـسا  ربمایپ  یتقو  دیوگیم ]: راسی  نب  قاحـسا  نب  دمحم  ]
رـس رب  هچنآ  هک  نآ  زا  شیپ  دیروایب ، مالـسا  دمآ و  شیرق  رـس  رب  ردب  رد  هچنآ  دروم  رد  دیـسرتب  ادخ  زا  دوهی  ّتیعمج  يا  دومرف : هدرک 

هداتـسرف ربمایپ و  نم  هک  دینادیم  یبوخب ] دراد  دوجو  نم  هرابرد  ناتباتک  رد  هک  یبلاطم  قباطم   ] امـش و  دیایب . زین  امـش  رـس  رب  دـمآ  اهنآ 
یتاعالطا یگنج  تاروتـسد  دروم  رد  هک  ياهدرک  گـنج  یمدرم  اـب  وت  شاـبم ، رورغم  دّـمحم  يا  دـنتفگ : باوج  رد  ناـیدوهی  میادـخ ،

هیآ ماگنه  نیا  رد  میتسه . ییوجگنج ]  ] نامدرم ام  هک  تسناد  یهاوخ  ینک  دربن  ام  اب  رگا  دنگوس  ادخ  هب  ياهتفای . یتصرف  سپ  دـنرادن ،
. دش لزان  قوف 

اوُهَْتنَی ْنِإ  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ُْلق  دناهتـسناد : هیآ  نیا  لیبق  زا  ار  ثحب  دروم  هیآ  دـناهدرک ، تئارق  ای »  » اـب نورـشحی » نوبلغیـس و   » هک یناـسک  و 
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دیاهدرک شیپ  زا  هچ  ره  دییآ  زاب  نامیا  هار  هب  هدیـشک و  تسد  دوخ  رفک  زا  رگا  هک  وگب  ار  نارفاک  ام  لوسر  يا   » َفَلَـس ْدَق  ام  ْمَُهل  ْرَفُْغی 
(. 38 لافنا / « ) دوش هدیشخب 

دنهاوخ بولغم  يدوزب  هک  وگب  اهنآ  هب  متفگ  وت  هب  هک  ارم  نخس  ربمایپ  يا  هک  تسا  نیا  شیانعم  دوش  هدناوخ  ءای »  » اب نوبلغیـس »  » رگا و 
یلو دنـشاب .] اهنآ  زا  ریغ  يدارفا  ای  دندوب  بطاخم  هک  دنـشاب  ییاهنامه  شتآ  رد  ناگدـش  عمج  ناگدـش و  بولغم  تسا  نکمم  و   ] دـش

هک تسا  نیا  هیآ  ینعم  دنشاب و  نابطاخم  نامه  شتآ  رد  ناگدش  عمج  ناگدنوش و  بولغم  زا  روظنم  دیاب  امتح  دوش  تئارق  ءات »  » هب رگا 
. دش دیهاوخ  عمج  شتآ  رد  زین  ترخآ  رد  هدش و  بولغم  ایند  رد  يدوزب 

هب و  دش . دیهاوخ  بولغم  ردب  گنج  رد  يدوزب  ناکرشم  امش  وگب  ینعی  دنتسه . هّکم  ناکرـشم  اورفک » نیذلا   » زا روظنم  دناهتفگ : یخرب 
ندش  هراوآ  ۀظیرق و  ینب  ندش  هتشک  اب  دوهی  اریز  درک ، لمع  دوخ  هدعو  هب  دنوادخ  دنشاب  هک  مادک  ره  دوصقم  لاح  ره 

386 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دندش بولغم  ریشمش ] اب   ] زین ناکرشم  نانآ و  هدنامیقاب  يارب  هیزج  نییعت  ریضن و  ینب 

قداص رب  تسا  ياهزجعم  لیلد و  ردـب ] گنج  رد  ناناملـسم  يزوریپ  ینعی  تسا ، نایدوهی  ناکرـشم و  هب  باطخ  هیآ   ] ٌۀَـیآ ْمَُکل  َناک  ْدَـق 
(. ص  ) دّمحم ام  ربمایپ  ندوب 

. دندش وربور  مه  اب  ردب »  » زور رد  هک  یهورگ  ود  رد  اتَقَْتلا  ِْنیَتَِئف  ِیف 
. دندوب شنارای  مالسا و  ربمایپ  نانیا  و  دندیگنجیم ، وا  زا  تعاطا  ادخ و  نید  هار  رد  هک  یهورگ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُِلتاُقت  ٌۀَِئف 

. دندوب هّکم  لها  زا  ناکرشم  نامه  هک  راّفک  رگید  هورگ  ٌةَِرفاک و  يرْخُأ  َو 
: دراد دوجو  لامتحا  ود  دندیدیم  ربارب  ود  ار  ياهتسد  هچ  ناکرشم  هک  نیا  رد  ْمِْهیَْلثِم  ْمُهَنْوَرَی 

. دندیدیم رفن  رازه  ود  هب  کیدزن  يدادعت  ینعی  دوخ  ّتیعمج  ربارب  ود  ار  ناناملسم  ّتیعمج  ناکرشم  - 1
. دندیدیم رفن  ینعی 626  دندوب ، هک  يدادعت  ربارب  ود  ار  ناناملسم  ناکرشم  - 2

يراددوخ ناناملـسم  اب  گنج  زا  هک  داد ، هولج  دایز  ناکرـشم  رظن  رد  دوب ، كدنا  ناشدادعت  هک  نیا  اب  ار  ناناملـسم  ور  نیا  زا  دـنوادخ 
يرای ردب  گنج  رد  ار  ناناملسم  زین  ناگتـشرف  هلیـسو  هب  وا  هک  نانچ  دوب ، نانآ  يارب  دنوادخ  یبیغ  ياهدادما  زا  یکی  دوخ  نیا  و  دننک .

امـش شیرق  نیکرـشم  يا  هک  تسا  نیمه  زین  هیآ  ياـنعم  دـناهدناوخ ، مـهنورت ) « ) ءاـت  » اـب ار  مـهنوری »  » هـک یناـسک  تـئارق  قـبط  و  درک .
. دینیبیم ناشدوخ  ربارب  ود  ای  دوخ و  رفاک  هورگ  ربارب  ود  ار  ناناملسم 

َو دیامرفیم : لافنا  هروس  رد  دنوادخ  ارچ  سپ  دندید ، ربارب  ود  ار  ناناملسم  ناکرشم  هک  تسا  نیا  ْمِْهیَْلثِم » ْمُهَنْوَرَی   » زا روظنم  رگا  لاؤس :
میداد و ناشن  مک  امـش  رظن  رد  ار  اهنآ  دـیدرک  تاقالم  اهنآ  اب  هک  ینامز   » ْمِِهُنیْعَأ ِیف  ْمُُکلِّلَُقی  َو  اًلِیلَق  ْمُِکُنیْعَأ  ِیف  ُْمْتیَقَْتلا  ِذِإ  ْمُهوُمُکیُِری  ْذِإ 

؟) 44 لافنا / « ) میداد هولج  مک  زین  اهنآ  رظن  رد  ار  امش 
387 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

تأرج ناناملسم  اب  گنج  يارب  هک  نیا  ات  داد  هولج  مک  ناکرشم  رظن  رد  ار  ناناملسم  ددع  گنج ، زا  شیپ  دنوادخ  هک  تسا  نیا  خساپ ،
گنج زا  هک  نیا  ات  داد  هولج  دایز  اهنآ  رظن  رد  ار  ناناملـسم  ّتیعمج  گنج  عورـش  ماـگنه  یلو  دـنوشن ، فرـصنم  نآ  زا  دـنیامن و  ادـیپ 

. تسا هدوب  فلتخم  هلحرم  ود  رد  ناناملسم  نداد  ناشن  دایز  مک و  نیا  رب  انب  دنوش . بولغم  و  دننک ، تشحو 
. ندید نایامن  راکشآ و  نشور و  ینعی  ِْنیَْعلا  َْيأَر 

. درک يرای  ردب  گنج  رد  ار  ناناملسم  هک  نانچ  دنکیم ، يرای  دهاوخب  ار  هک  ره  دوخ  کمک  اب  ادخ  ُءاشَی و  ْنَم  ِهِرْصَِنب  ُدِّیَُؤی  ُهَّللا  َو 

387 ص : هیآ 14 ... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]
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هراشا

ُعاتَم َِکلذ  ِثْرَْحلا  َو  ِماْعنَْألا  َو  ِۀَـمَّوَسُْملا  ِْلیَْخلا  َو  ِۀَّضِْفلا  َو  ِبَهَّذـلا  َنِم  ِةَرَْطنَقُْملا  ِریِطاـنَْقلا  َو  َنِینَْبلا  َو  ِءاـسِّنلا  َنِم  ِتاوَهَّشلا  ُّبُح  ِساَّنِلل  َنِّیُز 
(14  ) ِبآَْملا ُنْسُح  ُهَْدنِع  ُهَّللا  َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلا 

387 ص : همجرت ... 

هداد هولج  مدرم  رظن  رد  تعارز ، و  نایاپ ، راهچ  زاتمم و  ياهبسا  هرقن و  الط و  زا  تفگنه  لاوما  نادنزرف و  نانز و  زا  يدام ، روما  تبحم 
و  ) کین ماجنارس  دنتسه و  يدام )  ) تسپ یگدنز  هیامرـس  دنهد ) لیکـشت  ار  یمدآ  ییاهن  فده  هک  یتروص  رد   ) اهنیا یلو )  ) تسا هدش 

(14 . ) تسادخ دزن  رتیلاع ) یگدنز 

387 ص : ریسفت ... :

دای اههتـساوخ ) « ) تاوهـش  » ناونع هب  هیآ  رد  روکذم  يدام  روما  زا  ناحبـس  يادخ  یناسفن . ياهـشهاوخ  هب  نتـشاد  هقالع  ِتاوَهَّشلا  ُّبُح 
. دنراد يدام  روما  نیا  زا  نتسج  هرهب  رد  يدیدش  یگتسبلد  لیامت و  مدرم  هک  نیا  رد  دوش  هغلابم  ات  هدرک 

[: دراد دوجو  لوق  ود  تسا  یسک  هچ  هدنهد  تنیز  هک  نیا  رد  [و 
داد رارق  رشب  داهن  رد  ار  اههزیرغ  نیا  هک  تسا  ناحبس  يادخ  هدنهد  تنیز  - 1

388 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
، تسه نیمز  يور  رد  ار  هچنآ  ام   » ْمُهَُوْلبَِنل اَهل  ًۀَـنیِز  ِضْرَأـْلا  یَلَع  اـم  اـْنلَعَج  اَّنِإ  دومرف : رگید  هیآ  رد  هک  ناـنچ  دوش  رتتخـس  فیلکت  اـت 

(. 7 فهک / « ) مییامزایب ار  مدرم  هلیسو  نیدب  ات  میداد  رارق  نآ  يارب  تنیز 
. دشاب هدرک  شهوکن  نآ  زا  تسایند  قلاخ  هک  دنوادخ  زا  شیب  یسک  میرادن  غارس  اریز  تسا ، ناطیش  هدنهد  تنیز  دیوگیم : نسح  - 2

. تسا رتشیب  همه  زا  اهنز  هنتف  هک  تسا  نیا  هدرک  رکذ  همه  زا  شیپ  ار  اهنز  ناحبس  يادخ  هک  نیا  ّتلع  ِءاسِّنلا  َنِم 
ندروآدرگ يارب  تسا  ياهزیگنا  ناـنآ  تبحم  هک  تسا  نیا  دوـمرف - ناـیب  مّود  هلحرم  رد  ار  نادـنزرف  دـنوادخ  هک  نیا  تـّلع  َنـِینَْبلا و  َو 

. مارح لام ] ]
: هدش هتفگ  یلاوقا  نآ  رادقم  رد  و  تسا . ناوارف  لام  ینعم  هب  تسا ] ریطانق »  » درفم هک  « » راطنق »

. دشاب الط  زا  رپ  هک  يواگ  تسوپ  - 1
. رانید رازه  داتفه  - 2

. رانید رازه  دص  - 3
« . ةردبم ةردب   » و فلوم » فلا  : » دوشیم هتفگ  هک  نانچ  تسا ، دیکأت  يارب  هدش و  هتفرگ  راطنق »  » ظفل زا  ِةَرَْطنَقُْملا » »

. داتسرف ارچ  هب  ار  اپ  راهچ  ینعی  اهموس » ۀبادلا و  ماسا   » هشیر زا  هدش ، هدینارچ  ای  هتفای  میلعت  ياهبسا  ِۀَمَّوَسُْملا 
« 1 [ » تسا رتش  واگ و  شیم و  زب و  زا  هدام  رن و  روظنم  هک   ] نایاپ راهچ  زا  هناگ  تشه  جاوزا  ِماْعنَْألا و  َو 

__________________________________________________

وا  » ٍجاوْزَأ َۀَِینامَث  ِماْعنَْألا  َنِم  ْمَُکل  َلَْزنَأ  َو  اهَجْوَز  اْهنِم  َلَعَج  َُّمث  ٍةَدِحاو  ٍسْفَن  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  دـیامرفیم : رگید  ياج  رد  دـنوادخ  هک  نانچ  - 1
/ رمز « ) درک لزان  نایاپ  راهچ  زا  جوز  تشه  امـش  يارب  درک و  قلخ  وا  لگ ) هدنامیقاب   ) زا ار  شرـسمه  و  دیرفآ ، يدحاو  سفن  زا  ار  امش 

م. (.- 6
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389 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دیرادروخرب نآ  زا  ایند  یگدنز  رد  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  دش ، رکذ  هچنآ  مامت  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ُعاتَم  َِکلذ 

389 ص : ات 17 ... ] تایآ 15  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ُهَّللا َو  ِهَّللا  َنِم  ٌناوْضِر  َو  ٌةَرَّهَطُم  ٌجاوْزَأ  َو  اهِیف  َنیِدـِلاخ  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٌتاَّنَج  ْمِهِّبَر  َدـْنِع  اْوَقَّتا  َنیِذَِّلل  ْمُِکلذ  ْنِم  ٍْریَِخب  ْمُُکئِّبَنُأ  َأ  ُْلق 
َو َنیِقِْفنُْملا  َو  َنِیِتناـْقلا  َو  َنـِیقِداَّصلا  َو  َنـیِِرباَّصلا  ( 16  ) ِراَّنلا َباذَـع  اِنق  َو  اَنبُونُذ  اـَنل  ْرِفْغاَـف  اَّنَمآ  اـنَّنِإ  اـنَّبَر  َنُولوُقَی  َنیِذَّلا  ( 15  ) ِدابِْعلِاب ٌریَِصب 

(17  ) ِراحْسَْألِاب َنیِرِفْغَتْسُْملا 

389 ص : همجرت ... 

رد اههیامرس  نیا  زا  و   ) دنشاب راگزیهرپ  هک  یناسک  يارب  تسا :؟ رتهب  يدام ) ياههیامرس   ) نیا زا  هک  مهد  ربخ  يزیچ  زا  ار  امـش  ایآ  وگب 
نآ ناتخرد  ياپ  زا  اهرهن  هک  تسا  رگید ) ناهج  رد   ) ییاهغاب ناشراگدرورپ ، دزن  رد  دناهدومن ) هدافتـسا  تلادع  قح و  عورـشم و  قیرط 

( روما  ) هب ادـخ  و  تساـهنآ ) بیـصن   ) دـنوادخ يدونـشخ  و  يدـیلپ ) ره  زا   ) هزیکاـپ ینارـسمه  دوب و  دـنهاوخ  نآ  رد  هشیمه  درذـگیم ،
(15 . ) تسانیب ناگدنب 

(16 . ) رادهاگن شتآ  باذع  زا  زرمایب و  ار  ام  سپ  میاهدروآ ، نامیا  ام  اراگدرورپ  دنیوگیم  هک  یناسک  نامه 
رد  ) دننکیم و عوضخ  دنوادخ ) ربارب  رد  و   ) دنیوگیم تسار  هک  اهنآ  و  دنزرویم ، تماقتـسا  هانگ ) كرت  تعاطا و  ریـسم  رد   ) هک اهنآ 

(17 . ) دننکیم رافغتسا  ناهاگرحس  رد  قافنا و  وا ) هار 

389 ص : ریسفت ... :

ناوـتیم دـنکیم و  نییبـت  ار  ْمُِکلذ » ْنِم  ٍْریَِخب   » هک تسیا  هفنأتـسم  هلمج  ٌتاَّنَج » ْمِهِّبَر  َدـْنِع  اْوَـقَّتا  َنیِذَِّلل   » هدـش و ماـمت  مکلذ »  » رد نخس 
تشهب و  زا  نیقّتم »  » طقف نوچ  تسا و  ریخ »  » هب ّقلعتم  و  صاصتخا ] يارب  نیذلل »  » رد « ] مال  » تفگ

390 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسا هدرک  رکذ  هیآ  رد  ار  نانآ  صوصخ  دش  دنهاوخ  دروخرب  نآ  ياهتمعن 

. تسا تانج » وه   » لصا رد  و  فوذحم و ] یئدبم  يارب  ربخ   ] هک تسا  نیا  رب  انب  تانج »  » عفر
. دهدیم شاداپ  نانآ  هب  ناشراتفر  ربارب  رد  یگتسیاش ، هزادنا  هب  دنوادخ  ِدابِْعلِاب  ٌریَِصب  ُهَّللا  َو 
: دراد دوجو  لامتحا  هس  تسا  بارعا  زا  یلحم  هچ  رد  هلمج  نیا  هک  نیا  رد  َنُولوُقَی  َنیِذَّلا 

«[. ینعأ  » لعف ریدقت  هب  . ] دشاب بصن  لحم  رد  - 1
. حدم رب  انب  دشاب  عفر  عضوم  رد  - 2

. دشاب دابعلا »  » يارب ای  اوقتا » نیذلل   » يارب تفص  رج و  عضوم  رد  - 3
. دناهدیسر لامک  هب  اهنآ  زا  کی  ره  رد  نیقّتم  هک  دراد  نیا  رب  تلالد  فاصوا  نیا  نایم  رد  واو »  » دوجو َو ...  َنِیقِداَّصلا  َو  َنیِِرباَّصلا 

: تسا لوق  ود  هلمج  نیا  ینعم  رد  ِراحْسَْألِاب  َنیِرِفْغَتْسُْملا  َو 
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[. هداتق  ] رحس تقو  رد  نارازگزامن  - 1
. دننکیم اعد  هدرک و  شزرمآ  بلط  نآ  زا  سپ  دماجنایم و  لوط  هب  رحس  ماگنه  ات  ناشزامن  هک  نانآ  - 2

390 ص : ات 19 ... ] تایآ 18  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

اَم َو  ُمالْـسِْإلا  ِهَّللا  َْدنِع  َنیِّدـلا  َّنِإ  ( 18  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ـال  ِطْـسِْقلِاب  ًاـِمئاق  ِْملِْعلا  اُولوُأ  َو  ُۀَِـکئالَْملا  َو  َوُه  ـَّالِإ  َهلِإ  ـال  ُهَّنَأ  ُهَّللا  َدِـهَش 
(19  ) ِباسِْحلا ُعیِرَس  َهَّللا  َّنِإَف  ِهَّللا  ِتایِآب  ْرُفْکَی  ْنَم  َو  ْمُهَْنَیب  ًایَْغب  ُْملِْعلا  ُمُهَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  َّالِإ  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َفَلَتْخا 

391 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

391 ص : همجرت ... 

یهاوگ زین )  ) شناد ناـبحاص  ناگتـشرف و  تسین و  وا  زج  يدوبعم  هک  دـهدیم  یهاوگ  یتـسه ) ناـهج  دـحاو  ماـظن  داـجیا  اـب   ) دـنوادخ
(18 . ) تسا میکح  مه  اناوت و  مه  هک  وا  زج  يدوبعم  تسین  دراد و  تلادع  هب  مایق  دنوادخ )  ) هک یلاح  رد  دنهدیم ،

یهاگآ زا  دعب  رگم  دندومنن ، فالتخا  نآ ) رد   ) دنتشاد ینامسآ  باتک  هک  اهنآ  تسا و  قح ) ربارب  رد  میلـست  و   ) مالـسا ادخ  دزن  رد  نید 
عیرـس دنوادخ  اریز  دسریم ) وا  باسح  هب  ادخ   ) دزرو رفک  ادخ  تایآ  هب  سک  ره  و  دوخ ، نایم  رد  متـس  ملظ و  رطاخ  هب  مه  نآ  ملع ، و 

(19 . ) تسا باسحلا 

391 ص : ریسفت ... :

وا هچنآ  هک  دنامهفیم  هلیسو  نیدب  دهدیم و  یهاوگ  دوخ  ّتینادحو  هب  یلمع ] روط  هب  شنیرفآ  ناهج  ندروآ  دیدپ  اب   ] ناحبس دنوادخ 
« یـسرکلا ۀیآ   » و صالخا »  » هروس تایآ  دننام  تسا  وا  ییاتکی  هرابرد  هک  ار  یتایآ  تسین و  نآ  ماجنا  هب  رداق  وا  زج  یـسک  هدروآ  دیدپ 

ناگتـشرف رارقا  و  دهدیم . یهاوگ  دنوادخ  ّتینادحو  هب  تسا و  قیاقح  ندرک  نشور  دیحوت و  نایب  ماقم  رد  هک  يدـهاش  هب  هدرک  هیبشت 
. تسا هداد  رارق  دوخ  ّتینادحو  رب  دهاش  نداد  یهاوگ  هلزنم  هب  زین  ار  نادنمشناد  و 

روتسد هچنآ  رد  زین  ناگدنب و  نایم  يزور  تایح و  میسقت  رد  هک  یلاح  رد  دوخ ، ییاتکی  هب  دهدیم  یهاوگ  دنوادخ  ینعی  ِطْسِْقلِاب  ًاِمئاق 
« دـکؤم لاح   » هک تسا  نیا  رب  انب  طسقلاب » امئاق   » هلمج بصن » . » تسا تلادـع  هدـنراد  اپب  دـهدیم ، اـهنآ  هب  ناـسکی  روط  هب  ار  شماـجنا 

(. 91 هرقب / « ) دنکیم قیدصت  ار  اهنآ  باتک  تسا و  قح  نآرق  هک  یتروص  رد   » ًاقِّدَصُم ُّقَْحلا  َوُه  َو  هیآ : دننام  دشاب ، هَّللا »  » يارب
اَّلِإ َهلِإ  ال  : » لبق هیآ  هلمج  ود  و   ] هلمج نیا  زا  هچنآ  و  تسا ، لّوا  هیآ ]  ] هلمج هدننک  دیکأت  هفنأتسم و  هلمج  نیا  ُمالْسِْإلا  ِهَّللا  َْدنِع  َنیِّدلا  َّنِإ 

هچنآ تسا و  نیمه  ادخ  دزن  حیحـص  نید  تسا و  دیحوت »  » و لدع »  » مالـسا ساسا  هک  تسا  نیا  دوشیم  هدافتـسا  ِطْسِْقلِاب ]» ًاِمئاق   » و َوُه »
. دوب دهاوخن  نید  دشاب  نیا  زج 

392 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هدومرف ییوگ  و  تسا . لّوا  هیآ  رد  هنا ]  ] زا لدب  ِهَّللا » َدـْنِع  َنیِّدـلا  َّنِإ   » هلمج نیا  رب  انب  تسا ، هدـش  تئارق  زین  هزمه  حـتف  هب  َنیِّدـلا » َّنِإ   » و

. مالسالا هَّللا  دنع  نیدلا  نا  هَّللا  دهش  تسا :
رد ناشفالتخا  تسا و  يراصن  دوهی و  نانآ  زا  روظنم  دنتسه ، باتک  ياراد  هک  یناسک  دندرکن  فالتخا  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َفَلَتْخا  اَم  َو 
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ناوریپ هاگ  نآ  تسا  قح  رب  مالسا  دنتـسناد  هک  نآ  زا  سپ  رگم  ُْملِْعلا » ُمُهَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  اَّلِإ   » دندنادرگ يور  مالـسا  زا  اهنآ  هک  دوب  نیا 
ود ره  بیترت  نیا  هب  و  تسادـخ » رـسپ  ریزع  : » تفگ مه  دوـهی  دـندش و  سدـقلا ] حور  نبا و  با و   ] ثیلثت هب  لـئاق  ع )  ) حیـسم ترـضح 

ار ربمایپ  تایـصوصخ  تافـص و  لیجنا ] تاروت و   ] دوخ ياهباتک  رد  هک  نیا  اب  دـندرک  فـالتخا  ص )  ) دّـمحم ترـضح  تّوبن  رد  هورگ 
. تسوا ربمایپ  ادخ و  هداتسرف  ترضح  نآ  هک  دنتسنادیم  هدوب و  علطم  نآ  زا  الماک  هدناوخ و 

. مالسا ّتیناقح  رد  نتشاد  ههبش  رطاخ  هب  هن  دوب  نانآ  یبلط  تسایر  دسح و  يور  زا  اهنآ  فالتخا  راکنا و  ینعی  ْمُهَْنَیب  ًایَْغب 
. دشابیم تساهنآ ، رد  ص )  ) مالسا ربمایپ  تافص  زا  هچنآ  لیجنا و  تاروت و  ای  نآرق  ادخ  تایآ  زا  روظنم  ِهَّللا  ِتایِآب  ْرُفْکَی  ْنَم  َو 

. دنامیمن ناهنپ  وا  رب  مدرم  راتفر  زا  يزیچ  تسا و  باسحلا  عیرس  دنوادخ  ِباسِْحلا  ُعیِرَس  َهَّللا  َّنِإَف 

392 ص : هیآ 20 ... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

امَّنِإَف اْوَّلََوت  ْنِإ  َو  اْوَدَتْها  ِدَقَف  اوُمَلْسَأ  ْنِإَف  ُْمتْمَلْسَأ  َأ  َنیِّیِّمُْألا  َو  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَِّلل  ُْلق  َو  ِنَعَبَّتا  ِنَم  َو  ِهَِّلل  َیِهْجَو  ُتْمَلْـسَأ  ْلُقَف  َكوُّجاَح  ْنِإَف 
(20  ) ِدابِْعلِاب ٌریَِصب  ُهَّللا  َو  ُغالَْبلا  َْکیَلَع 

392 ص : همجرت ... 

وگب  و  نکم ) هلداجم  اهنآ  اب   ) دنزیخرب هّجاحم  وگتفگ و  هب  وت  اب  رگا 
393 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

و ناکرـشم )  ) ناداوسیب و  يراصن ) دوهی و   ) دنتـسه باتک  لها  هک  اهنآ  هب  میاهدـش و  میلـست  وا  نامرف  و   ) دـنوادخ ربارب  رد  مناوریپ  نم و 
(20 . ) تسانیب ناگدنب  دیاقع ) لامعا و   ) هب تبسن  ادخ  تسا و  تلاسر )  ) غالبا وت  رب  اریز ) شابم  نارگن   ) دننک یچیپرس  رگا 

393 ص : ریسفت ... :

يارب ار  دوخ  دوجو  همه  نم  ربمایپ ) يا   ) وگب دـندرک ، هلداجم  نید  رد  وت  اب  يراصن  دوهی و  رگا  ِهَِّلل  َیِهْجَو  ُتْمَلْـسَأ  ْلُقَف  َكوُّجاَـح  ْنِإَـف 
. منک شتسرپ  وا  اب  ار  رگید  يدوبعم  ات  ماهدادن ، رارق  دوخ  دزن  وا  يارب  يزابنا  کیرش و  هدینادرگ و  صلاخ  اتکی  يادخ 

. دنتسه نآ  رارقا  هب  مزلم  نیفّلکم  مامت  هک  تسا  یلصا  نامه  نیا  تسا و  دیحوت  نم  نید  وگب  ربمایپ  يا  هک  تسا  نیا  روظنم  و 
. تسا هعم » لوعفم   » هلمج و  عم »  » يانعم هب  واو »  » تفگ ناوتیم  و  تملسا »  » رد ءات »  » رب تسا  فطع  هلمج  نیا  ِنَعَبَّتا  ِنَم  َو 

. وگب يراصن  دوهی و  ینعی  باتک  لها  هب  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَِّلل  ُْلق  َو 
. برع ناکرشم  ینعی  دنرادن ، باتک  هک  یناسک  َنیِّیِّمُْألا و  َو 

ظفل رد  هلمج  نیا  دـیتسه !؟ یقاب  دوخ  رفک  رب  زونه  ای  دـیاهدروآ  مالـسا  ایآ  تسامـش ، دزن  هک  ییاههناشن  لـیالد و  بجوم  هب  ُْمتْمَلْـسَأ  َأ 
« . دیروایب مالسا   » ینعی تسا  رما  يانعم  نّمضتم  یلو  ماهفتسا 

زاـب هاـنگ ] زا   ] ار دوخ  ینعی  ( 94 هدـئام / « ) دـیوشیمن هتـشاد  زاب  اـیآ   » َنوُهَْتنُم ُْمْتنَأ  ْلَـهَف  دومرف : هک  تسا  دـنوادخ  لوق  تسا  نیا  ریظن  و 
. دیراد

. دناهتفای تیاده  قح  هار  هب  یهارمگ  زا  هک  تسا  ناشدوخ  دوس  هب  دندروآ ، مالسا  رگا  سپ  اْوَدَتْها  ِدَقَف  اوُمَلْسَأ  ْنِإَف 
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غیلبت و اهنت  وت  هفیظو  یتسه و  ادـخ  هداتـسرف  وت  دـناهدناسرن ، ینایز  ربمایپ  يا  وت  هب  دـنتفریذپن ، ار  مالـسا  هدرک و  تشپ  رگا  اْوَّلََوت و  ْنِإ  َو 
. تسا تیاده  قح و  هار  هب  نانآ  نداد  هجوت 

394 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

394 ص : ات 22 ... ] تایآ 21  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

َِکئلوُأ ( 21  ) ٍمِیلَأ ٍباذَِـعب  ْمُهْرِّشَبَف  ِساَّنلا  َنِم  ِطْـسِْقلِاب  َنوُُرمْأَـی  َنیِذَّلا  َنُوُلتْقَی  َو  ٍّقَـح  ِْریَِغب  َنیِِّیبَّنلا  َنوـُُلتْقَی  َو  ِهَّللا  ِتاـیِآب  َنوُرُفْکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
(22  ) َنیِرِصان ْنِم  ْمَُهل  ام  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا  ِیف  ْمُُهلامْعَأ  ْتَِطبَح  َنیِذَّلا 

394 ص : همجرت ... 

نیب زا  دنهدیم ، نامرف  تلادع  هب  هک  ار  یمدرم  زین ) و   ) دنـشکیم قحان  هب  ار  ناربمایپ  دنزرویم و  رفک  ادخ  تایآ  هب  تبـسن  هک  یناسک 
(21 . ) هد تراشب  كاندرد  تازاجم  هب  دنربیم ،

( ياهدننک تعافش  و   ) راکددم روای و  هدش و  هابت  ترخآ  ایند و  رد  گرزب ) ناهانگ  نیا  رطاخ  هب  ناشکین   ) لامعا هک  دنتسه  یناسک  اهنآ 
(22 . ) دنرادن

394 ص : ریسفت ... :

هب دندوب  لیئارسا  ینب  نادباع  زا  هک  ار  ناشناوریپ  ایبنا و  اهنآ  ناینیـشیپ  هک  دنتـسه ، دوهی ]  ] باتک لها  نانیا  ِهَّللا  ِتایِآب  َنوُرُفْکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
دادجا هتشذگ  لامعا  هب  تبـسن  اهنآ  هک ] تسا  نیا  هداد  باذع  تراشب  نآرق  لوزن  نامز  دوهی  هب  دنوادخ  هک  نیا  ّتلع  و   ] دندیناسر لتق 
دنوادخ تیامح  رگا  دنناسرب و  لتق  هب  ار  نانمؤم  ادخ و  لوسر  دندرکیم  یعس  هراومه  نیا  رب  هوالع  دندوب و  یـضار  دونـشخ و  شیوخ 

. دندرکیم یلمع  ار  دوخ  موش  میمصت  اهنآ  دوبن ،
هناملاظ قحان و  هب  هشیمه  ناربمایپ ، لتق  هک  تسا  نیا  روظنم ] هکلب  تشک  قحب  ار  ناربمایپ  ناوتیم  هک  تسین  نیا  « ] ٍّقَح ِْریَِغب   » زا روظنم  و 

املسم دناوخ  تیهلا  هب  ار  یسک  ادخ  ریغ  سک  ره  و   » ِِهب َُهل  َناهُْرب  َرَخآ ال  ًاهلِإ  ِهَّللا  َعَم  ُعْدَی  ْنَم  َو  دیامرفیم : هک  هیآ  نیا  دننام  تسا . هدوب 
(. 117 نونمؤم / « ) درادن نآ  ندوب  هلا  رب  یلیلد  چیه 

ناشلاوما نوخ و  تاروت  هب  ندرک  لمع  اب  هک  تسا  نیا  ایند ، رد  اهنآ  لامعا  ندـش  لطاب  زا  روظنم  ِةَرِخآـْلا  َو  اْینُّدـلا  ِیف  ْمُُهلاـمْعَأ  ْتَِطبَح 
حدم  هب  دنامن و  ظوفحم 

395 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
نامه نیا  دناهتـشادن و  یلمع  چیه  ییوگ  سپ  دوب ، دـنهاوخن  یباوث  قحتـسم  نوچ  تسا  لطاب  ناشلامعا  ترخآ  رد  دـندشن و  لیان  انث  و 

ّقحتـسم نآ  ماجنا  يارب  سپ  دوش ، عقاو  هدـش  رما  نآ  هب  هک  یتروص  فالخ  رب  لمع  هک  تسا  نیا  هب  طبح »  » اریز تسا  طوبح »  » تقیقح
. دشابیمن باوث  شاداپ و 

395 ص : ات 25 ... ] تایآ 23  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]
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هراشا

ْمُهَّنَِأب َِکلذ  ( 23  ) َنوُضِْرعُم ْمُه  َو  ْمُْهنِم  ٌقیِرَف  یَّلَوَتَی  َُّمث  ْمُهَْنَیب  َمُکْحَِیل  ِهَّللا  ِباـتِک  یلِإ  َنْوَعْدـُی  ِباـتِْکلا  َنِم  ًابیِـصَن  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ 
ٍسْفَن ُّلُک  ْتَیِّفُو  َو  ِهِیف  َْبیَر  ٍمْوَِیل ال  ْمُهانْعَمَج  اذِإ  َْفیَکَف  ( 24  ) َنوُرَتْفَی اُوناک  ام  ْمِِهنیِد  ِیف  ْمُهَّرَغ  َو  ٍتادوُدْعَم  ًاماَّیَأ  َّالِإ  ُراَّنلا  اَنَّسَمَت  َْنل  اُولاق 

(25  ) َنوُمَلُْظی ْمُه ال  َو  ْتَبَسَک  ام 

395 ص : همجرت ... 

، دنک يرواد  اهنآ  نایم  رد  ات  دندش  یهلا  باتک  يوس  هب  توعد  دنتشاد ، ینامـسآ )  ) باتک زا  ياهرهب  هک  ار  یناسک  يدرکن  هدهاشم  ایآ 
(23 . ) دننادرگ ور  قح  لوبق  زا  دننکیم و  تشپ  دوخ  یبلطهاج  رورغ و  رطاخ  هب   ) اهنآ زا  یهورگ  سپ 

هتـسب ادـخ  هب  هک  یغورد  و   ) ارتفا نیا  دـسریمن و  ام  هب  خزود  شتآ  يزور  دـنچ  زج  دـنتفگیم : هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  اهنآ » لمع   » نیا
(24 . ) دوب هتخاس  رورغم  ناشنید  رد  ار  اهنآ  دندوب )

زا  ) هچنآ سک  ره  هب  مینک و  عـمج  زیخاتـسر ) زور   ) تسین نآ  رد  یکـش  هک  يزور  رد  ار  اـهنآ  هـک  یماـگنه  دوـب  دـهاوخ  هنوـگچ  سپ 
(25 . ) دش دهاوخن  متس  اهنآ  هب  و  دوش . هداد  هدرک  لیصحت  دوخ ) يارب  لامعا 

395 ص : ریسفت ... :

و تسا . ینامـسآ  باتک  سنج  ای  تاروت و  باتک »  » زا دوصقم  دنتـشاد و  باتک  زا  يدایز  ۀبـسن  هرهب  هک  دنتـسه  دوهی  ءاـملع  هیآ  روظنم 
تسا . نییبت »  » ای و  ضیعبت »  » يارب نم » »
396 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دنوشیم توعد  تاروت »  » ینعی ادخ  باتک  هب  ِهَّللا  ِباتِک  یلِإ  َنْوَعُْدی 
ادخ لوسر  يزور ]  ] اریز دوهی ] نید  هن  تسا  هدوب  مالسا  وا  نییآ  هک  نیا  و  ع )  ) میهاربا دروم  رد   ] ناشیا نیب  دیامن  مکح  ات  ْمُهَْنَیب  َمُکْحَِیل 

ترـضح نآ  زا  یخرب  دـناوخ ، ارف  ار  ناـنآ  سپ  دـش ، دـشیم ] هداد  سرد  اـجنآ  رد  تاروـت  هک  ییاـج   ] ناـیدوهی سرادـم »  » دراو (ص )
نیمه دومرف : ربمایپ  دوب ، يدوهی  ع )  ) میهاربا دنتفگ : نانآ  و  ع ،)  ) میهاربا نییآ  رب  داد : خساپ  ترضح  یتسه ؟ نید  مادک  رب  وت  دندیسرپ :

زا نایدوهی  یلو  تسا ؟ هتـسیزیم  مالـسا  نییآ  رب  ای  هدوب  يدوهی  میهاربا  ایآ  دوش  مولعم  ات  دنکیم  يرواد  امـش  نم و  نایم  یلعف  تاروت 
. دندیزرو عانتما  تاروت  هب  هعجارم 

نیا رد  دوب  هدش  فالتخا  نانآ  نایم  اریز  تسا ، هدش  لزان  هدرک ] هنصحم  يانز  هک  یسک   ] ندرک راسگنـس  دروم  رد  هیآ  دناهتفگ : یخرب 
راـکنا ار  نآ  دوهی  نادنمـشناد  یلو  تسا  هدـمآ  تاروت  رد  راسگنـس  مکح  دومرفیم  ربماـیپ  [ ؟ هن اـی  تسه  تاروـت  رد  یمکح  نینچ  هک 

[. دندومنیم
قح میلـست  و   ] نآ هب  هعجارم  دنتـسنادیم  هک  نآ  زا  سپ  تسادـخ  باـتک  زا  دوهی  ندـنادرگ  يور  يارب  يداعبتـسا  ْمُْهنِم  ٌقیِرَف  یَّلَوَـتَی  َُّمث 

. دوب نانآ  تداع  قح  زا  ندنادرگ  يور  نوضرعم  مه  و  تسا . بجاو  ندش ]
، دسرن ام  هب  شتآ  دـنتفگیم  ٍتادوُدـْعَم  ًاماَّیَأ  اَّلِإ  ُراَّنلا  اَنَّسَمَت  َْنل  اُولاق  ْمُهَّنَِأب  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  ینادرگ  يور  ضارعا و  نیا  ینعی  َِکلذ 

روظنم ای  دندرک ] یتسرپ  هلاسوگ  ع )  ) یـسوم بایغ  رد  هک   ] هدوب يزور  لهچ  نامه  ای  دودـعم » مایا   » زا روظنم  كدـنا و  زور  دـنچ  رگم 
. تسا زور  تفه 

نارـسپ و ام   » ُهُؤاَّبِحَأ َو  ِهَّللا  ُءاْنبَأ  ُنَْحن  دـنتفگیم : هک  دوب  نیا  نآ  و  تخاس ، رورغم  ار  اهنآ  ناشغورد  َنوُرَتْفَی  اُوناک  اـم  ْمِِهنیِد  ِیف  ْمُهَّرَغ  َو 
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(. 18 هدئام / « ) مییادخ ناتسود 
رد سک  ره  هک  يزور  رد  میروآ  درگ  نداد  رفیک  يارب  ار  اـهنآ  هک  یماـگنه  دـننکیم  هچ  سپ  ِهِیف  َْبیَر  ـال  ٍمْوَِـیل  ْمُهاـنْعَمَج  اذِإ  َفـْیَکَف 

دنکیمن . دیدرت  درگنب  زور  نآ  دوجو  لیالد 
397 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

چیه هب  و  دوش ، هداد  وا  هب  لماک  روط  هب  باقع - باوث و  زا  شلامعا - يازج  سک  ره  َنوُمَلُْظی و  ْمُه ال  َو  ْتَبَـسَک  اـم  ٍسْفَن  ُّلُـک  ْتَیِّفُو  َو 
. ددرگیم رب  نآ  هب  هدش و  رکذ  عمج  تروص  هب  تسا  مدرم » همه   » ینعمب هک  سفن » لک   » يانعم رابتعا  هب  مه »  » ریمض ددرگن . متس  سک 

397 ص : ات 27 ... ] تایآ 26  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ِّلُک یلَع  َکَّنِإ  ُْریَْخلا  َكِدَِـیب  ُءاشَت  ْنَم  ُّلِذـُت  َو  ُءاشَت  ْنَم  ُّزُِعت  َو  ُءاشَت  ْنَّمِم  َْکلُْملا  ُعِْزنَت  َو  ُءاشَت  ْنَم  َْکلُْملا  ِیتُْؤت  ِکـْلُْملا  َکـِلام  َّمُهَّللا  ِلـُق 
ِْریَِغب ُءاشَت  ْنَم  ُقُزَْرت  َو  ِّیَْحلا  َنِم  َتِّیَْملا  ُجِرُْخت  َو  ِتِّیَْملا  َنِم  َّیَْحلا  ُجِرُْخت  َو  ِْلیَّللا  ِیف  َراهَّنلا  ُجـِلُوت  َو  ِراهَّنلا  ِیف  َْلیَّللا  ُجـِلُوت  ( 26  ) ٌریِدَق ٍءْیَش 

(27  ) ٍباسِح

397 ص : همجرت ... 

ار تموکح  یهاوـخب  سک  ره  زا  یـشخبیم و  تموـکح  یهاوـخب  سک  ره  هب  هک  یتـسه  وـت  ییوـت . اـهتموکح  کـلام  اـهلا ! راـب  وـگب :
رداـق يزیچ  ره  رب  وت  اریز  تسا ، وت  تسد  هب  اـهیبوخ  ماـمت  ّتلذ ، یهاوخب  سک  ره  هب  و  یهدیم ، تّزع  یهاوخب  ار  سک  ره  يریگیم ،

(26 . ) یتسه
سک ره  هب  و  هدـنز ، ار  هدرم  دوـجوم  يزاـسیم و  جراـخ  هدرم  زا  ار  هدـنز  دوـجوم  بش و  رد  ار  زور  ینکیم و  لـخاد  زور  رد  ار  بـش 

(27 . ) یشخبیم يزور  باسح  نودب  یهاوخب 

397 ص : ریسفت ... :

ياهیگژیو زا  نیا  دـنوشیمن و  عمج  مه  اب  برع ] مالک  رد   ] ور نیا  زا  تسا  ءای »  » زا ضوع  هدّدـشم » میم   » و تسا ] هَّللا  ای  ینعم  هب   ] َّمُهَّللا
. دوشیم لخاد  نآ  رب  ای ]  ] ادن فرح  فیرعت  مال  فلا و  دوجو  اب  دراد و  مسا  نیا  هب  صاصتخا  زین  مسق  ءات »  » هک نانچ  تسا ، هَّللا »  » مان

نآ رد  یناوخب  هنوگ  ره  ناـکلام  نوـچ  یتـسه و  تنطلـس - ییاراد و  ینعی  کـلم - عوـن  ره  کـلام  هک  یـسک  يا  ِکـْلُْملا  َکـِلام  َّمُهَّللا 
ینکیم . فرصت 

398 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. یهدیم وا  هب  ياهتفرگ  رظن  رد  شیارب  کلم  زا  هک  ار  ياهرهب  یهاوخب ، سک  ره  هب  ُءاشَت  ْنَم  َْکلُْملا  ِیتُْؤت 

. یناتسیم زاب  يدوب  هداد  وا  هب  هک  ار  ياهرهب  یهاوخب ، سک  ره  زا  زین  ُءاشَت و  ْنَّمِم  َْکلُْملا  ُعِْزنَت  َو 
. تسا لک  زا  ضعب  ینعی  صاخ  رگید  هلمج  رد  ماع و  لّوا  هلمج  رد  کلم »  » هملک

. يرادیم زیزع  ایند  نید و  رد  تّزع - عاونا  هب  یهاوخب - ار  سک  ره  دوخ  يایلوا  زا  ُءاشَت و  ْنَم  ُّزُِعت  َو 
. ینادرگیم لیلذ  ترخآ - ایند و  رد  ینک - هدارا  ار  نانمشد  زا  سک  ره  کئادعا و  نم  ُءاشَت  ْنَم  ُّلُِذت  َو 
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. يرادیم مورحم  نآ  زا  ار  تنانمشد  هدرک و  اطع  دوخ  يایلوا  هب  ار  نآ  هک  تسا  وت  تسد  هب  اهیبوخ  تاریخ و  همه  ُْریَْخلا  َكِدَِیب 
هفاضا بش  هب  ار  هدش  مک  رادقم  هتـساک و  زور  زا  ییازفایم و  زور  هب  ار  هدش  مک  رادقم  یهاکیم و  بش  زا  ینعی  ِراهَّنلا  ِیف  َْلیَّللا  ُجـِلُوت 

. ینکیم
جراـخ هدـنز  دوجوم  زا  ار  هفطن  یحلا و  نم  تیملا  جرخت  و  « 1 . » يروآیم نوریب  هفطن  زا  ار  هدـنز  دوـجوم  ِتِّیَْملا و  َنـِم  َّیَْحلا  ُجِرُْخت  َو 

زا تسا و  نمؤم  ّیح »  » زا دوصقم   ] يروآیم نوریب  نمؤم  زا  ار  رفاک  رفاـک و  زا  ار  نمؤم  هک  تسا  نیا  روظنم  دـناهتفگ : زین  و  يزاـسیم .
[. تسا رفاک  ّتیم » »

. یهدیم يزور  يریگتخس  لخب و  نودب  ینعی  باسحیب  یهاوخب  ار  سک  ره  ٍباسِح و  ِْریَِغب  ُءاشَت  ْنَم  ُقُزَْرت  َو 
__________________________________________________

م. تخاس -. هدنز  ار  امش  دنوادخ  دیدوب و  هدرم  ینعی  ْمُکایْحَأَف  ًاتاْومَأ  ُْمْتنُک  َو  دیامرفیم : هرقب  هروس  هیآ 28  رد  هک  نانچ  - 1
399 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

399 ص : هیآ 28 ... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ُهَّللا ُمُکُرِّذَُـحی  َو  ًةاُقت  ْمُْهنِم  اوُقَّتَت  ْنَأ  َّالِإ  ٍءْیَـش  ِیف  ِهَّللا  َنِم  َْسیَلَف  َِکلذ  ْلَعْفَی  ْنَم  َو  َنِینِمْؤُْملا  ِنُود  ْنِم  َءاِیلْوَأ  َنیِِرفاْکلا  َنُونِمْؤُْملا  ِذِـخَّتَی  ـال 
(28  ) ُریِصَْملا ِهَّللا  َیلِإ  َو  ُهَسْفَن 

399 ص : همجرت ... 

دنوادـخ زا  زیچ  چـیه  رد  دـنک  نینچ  سک  ره  و  دـننک ، باختنا  دوخ  تسرپرـس  تسود و  ار  نارفاک  نانمؤم ، زا  ریغ  دـیابن  نامیا  اب  دارفا 
و دـییامن ) هّیقت  يرتمهم  ياهفدـه  رطاخ  هب  و   ) دـیزیهرپب اـهنآ  زا  هک  نیا  رگم  تسا ) هتـسسگ  راـگدرورپ  اـب  یلکب  وا  هطبار  ینعی   ) تسین

(28 . ) تسادخ يوس  هب  امش )  ) تشگزاب درادیم و  رذح  رب  دوخ  ینامرفان )  ) زا ار  امش  دنوادخ 

399 ص : ریسفت ... :

ای مالـسا و  زا  لبق  تقافر  ای  نانآ و  اب  يدـنواشیوخ  رطاخ  هب  راّفک  اب  ّتبحم  راـهظا  یتسود و  زا  ار  ناـنمؤم  هیآ  نیا  رد  ناحبـس  دـنوادخ 
رد هک  نانچ  تسا  هدـش  رارکت  داـیز  نآرق  رد  ینعم  نیا  هتبلا  و  تسا . هدومرف  یهن  دوشیم ، اـهنآ  اـب  یتسود  بجوم  هک  يرگید  تاـهج 

َنُونِمُْؤی ًامْوَق  ُدَِجت  ال  ( 51 هدئام / « ) دیریگم دوخ  يایلوا  ار  يراصن  نایدوهی و   » َءاِیلْوَأ يراصَّنلا  َو  َدوُهَْیلا  اوُذِـخَّتَت  ال  دـیامرفیم : ریز  تایآ 
هعزانم هزرابم و  شربمایپ  ادـخ و  اب  هک  یناسک  اب  دـنراد  نامیا  تمایق  زور  ادـخ و  هب  هک  یمدرم  دـید  یهاوخن  زگره   » ِرِخْآلا ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب 

. تسا نامیا  لوصا  زا  گرزب  لصا  کی  ادخ  هار  رد  ینمشد  یتسود و  (. 22 هلداجم / « ) دننک هشیپ  یتسود  دنراد 
سپ درادن  دوجو  نارفاک  اب  یتسود  رد  هک  تسا  یشیاشگ  امش  يارب  نانمؤم  اب  امـش  یتسود  رد  هک  تسا  نیا  شیانعم  َنِینِمْؤُْملا  ِنُود  ْنِم 

. دیهدن حیجرت  نانمؤم  رب  ار  اهنآ 
هب سک  نیا  دریگب ، دوخ  یتسود  هب  نانمؤم  ياـج  هب  ار  نارفاـک  ینعی  دـنک  نینچ  سک  ره  ٍءْیَـش و  ِیف  ِهَّللا  َنِم  َْسیَلَف  َکـِلذ  ْلَـعْفَی  ْنَم  َو 

تقافر و  اریز  تسا  یلوقعم  رما  نیا  تسا و  هدش  ادج  نآ  زا  یلکب  ینعی  درادن . هرهب  ادخ  اب  یتسود  زا  هجو  چیه 
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400 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
: دیوگ برع  رعاش  دزاسیمن . رگیدکی  اب  وا  نانمشد  اب  یتسود  ادخ و  ناتسود  اب  یتسود 

« 1 .« » تسین دیعب  وت  زا  یتقامح  نینچ  هّتبلا  متسه !؟ وت  تسود  نم  هک  يربیم  نامگ  هاگ  نآ  ینکیم  یتسود  نم  نمشد  اب  وت  »
مّدـقم هَّللا » نم   » نوچ هَّللا و  نم  تباث  ءیـش  یف  سیلف  هدوب : نینچ  لصا  رد  هلمج  اریز  ندوب ، لاح  رب  انب  تسا  بصن  عضوم  رد  هَّللا » نم  »

. اناه نا  ءیش و  یف  رشلا  نم  اوسیل  هلمج  تسا  نآ  ریظن  تسا و  ّتیلاح  رب  انب  شبصن  هدش 
زین ۀیقت »  » و دشاب ، بجاو  نآ  رد  ندرک  هّیقت  هک  دیآ  دیدپ  يرما  دیـشاب و  هتـشاد  سرت  رافک  هیحان  زا  هک  نیا  رگم  ًةاُقت  ْمُْهنِم  اوُقَّتَت  ْنَأ  اَّلِإ 

« . يوقت ۀیقت و  ةاقت و  یقت و   » هشیر زا  دنردصم  ود  ره  ۀیقت »  » و ۀیقت »  » هدش و تئارق 
یتسود و راهظا  روظنم  دـننک و  یتسود  رافک  اب  ینارگن  سرت و  ماگنه  دـنراد  هزاـجا  اـهنآ  ینعی  ناـنمؤم ، يارب  تسا  یتصخر  هلمج  نیا 

. دنشاب نمشد  نانآ  اب  دیاب  لد  رد  نیقی  هب  تسا و  تدوم  هب  رهاظت 
بـضغ مشخ و  ضرعم  رد  ار  دوخ  وا  نانمـشد  اب  ندرک  یتسود  اب  سپ  درادیم ، رذح  رب  دوخ  زا  ار  امـش  دنوادخ  ُهَسْفَن  ُهَّللا  ُمُکُرِّذَُـحی  َو 

. تسا يدیدش  تخس و  دیدهت  نیا  و  دیهدن ، رارق  دنوادخ 

400 ص : هیآ 29 ... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(29  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ُمَْلعَی  َو  ُهَّللا  ُهْمَْلعَی  ُهوُْدُبت  َْوأ  ْمُکِروُدُص  ِیف  ام  اوُفُْخت  ْنِإ  ُْلق 

400 ص : همجرت ... 

، تسا نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ  زا  زین )  ) دنادیم و ار  نآ  دنوادخ  دینک ، راکـشآ  ای  دیزاس  ناهنپ  تسامـش  ياههنیـس  رد  هچنآ  رگا  وگب 
(29  ) تساناوت يزیچ  ره  رب  دنوادخ  تسا و  هاگآ 

. __________________________________________________

-1
یننا  معزت  مث  يودع  دوت 

. بزاعب کنع  كونلا  سیل  کقیدص 
401 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

401 ص : ریسفت ... :

رب هَّللا  هملعی  دـینک . ناهنپ  ناتیاههنیـس  رد  تسین ، یـضار  نآ  هب  ادـخ  زا  هچ  ره  ای  نارفاـک و  اـب  یتسود  رگا  ْمُکِروُدُـص  ِیف  اـم  اوُفُْخت  ْنِإ 
. تسین هدیشوپ  دنوادخ 

نیا رب  انب  تسین ، ناهنپ  دـنوادخ  زا  يزیچ  و  دـنادیم ، تسا  اهنامـسآ  نیمز و  رد  ار  هچنآ  وا  ِضْرَْألا و  ِیف  ام  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  اـم  ُمَْلعَی  َو 
. دشابیمن هدیشوپ  وا  رب  زین  امش  راکشآ  ناهنپ و  تاّین ) )

ُمُکُرِّذَُحی َو   » ریسفت هلمج  نیا  دنک . تازاجم  دریگب و  ار  امش  هک  تسا  رداق  سپ  تساناوت ، زیچ  ره  هب  دنوادخ  ٌریِدَق  ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َو 
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ملع ییاـناوت و  تردـق و  زا  هک  تسا  یتاوذ  ریاـس  زا  زیاـمتم  تسوا ، تاذ  ناـمه  هک  دـنوادخ » سفن   » اریز تسا . لـبق  هیآ  رد  ُهَسْفَن » ُهَّللا 
زا هک  نیا  هب  تسا  رتهتـسیاش  دـنوادخ  نیا  رب  اـنب  تسین ، دراوـم  زا  یخرب  هب  رـصحنم  تسا و  یتاذ  وا  تردـق  ملع و  ینعی  دـنرادروخرب ،

. دوش زیهرپ  وا  تاروتسد  اب  تفلاخم 

401 ص : هیآ 30 ... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ٌفَُؤر ُهَّللا  َو  ُهَسْفَن  ُهَّللا  ُمُکُرِّذَُحی  َو  ًادـیَِعب  ًادَـمَأ  ُهَْنَیب  َو  اهَْنَیب  َّنَأ  َْول  ُّدََوت  ٍءوُس  ْنِم  ْتَلِمَع  ام  َو  ًارَـضُْحم  ٍْریَخ  ْنِم  ْتَلِمَع  ام  ٍسْفَن  ُّلُک  ُدَِـجت  َمْوَی 
(30  ) ِدابِْعلِاب

401 ص : همجرت ... 

هلـصاف هداد  ماجنا  دـب  لامعا  زا  هچنآ  وا و  نایم  درادیم  تسود  دـنیبیم و  رـضاح  هداد  ماجنا  کـین  راـک  زا  ار  هچنآ  سک  ره  هک  يزور 
(30 . ) تسا نابرهم  ناگدنب  همه  هب  ادخ  لاح ) نیع  رد   ) درادیم و رذح  رب  شدوخ  ینامرفان )  ) زا ار  امش  دنوادخ  دشاب و  يدایز  ینامز 

401 ص : ریسفت ... :

، دنیبیم رـضاح  ار  دوخ  دـب  کین و  لامعا  سک  ره  ٍسْفَن » ُّلُک  ُدَِـجت   » هک یماگنه  تمایق  زور  ینعی  تسا ، دوت »  » هب بوصنم  موی »  » هملک
، دوب يدایز  ینامز  هلصاف  ًادیَِعب » ًادَمَأ   » كانلوه زور  نآ  وا و  لامعا  نایم  شاک  ُهَْنَیب » َو  اهَْنَیب  َّنَأ  َْول   » دنکیم وزرآ 

402 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
« ءوس نم  تلمع  اـم  و   » هلمج و  تسا . رکذا »  » دـننام يردـقم  لـعف  هب  موی »  » بصن تفگ  ناوتیم  و  ددرگیم . رب  موی »  » هب هنیب »  » رد ریمض 
وا و نایم  شاک  هک  دنکیم  وزرآ  دنیبیم  رـضاح  ار  دوخ  دـب  لامعا  هک  یـسک  ینعی  تسا ، نآ  ربخ  دوت »  » تیئادـتبا و رب  انب  هدـش  عوفرم 

. دوب يدایز  هلصاف  شلمع 
يازج نوچ  دوت » ، » دوب هیطرـش  ام »  » رگا و   ] تسا عوفرم  دوت »  » اریز تسا ، یطرـش »  » تفگ ناوتیمن  تسا و  یلوصوم  ْتَلِمَع » ام   » رد ام » »
يزور ینعی  تسا ، لاح  دوت »  » لّوا و هلمج  رد  تلمع » ام   » رب فطع  مود  تلمع » ام   » تفگ ناوتیم  و  دـشاب ] موزجم  دـیاب  دوشیم  طرش 
يدایز هلـصاف  شدب  لامعا  وا و  نایم  ای  زور  نآ  وا و  نایم  شاک  دنکیم  وزرآ  لاح  نآ  رد  دـنیبیم ، رـضاح  ار  دوخ  لامعا  سک  ره  هک 

. دوبیم
هچنآ  » ًارِضاح اُولِمَع  ام  اوُدَجَو  َو  هیآ : تسا  نیا  ریظن  دننکیم و  تئارق  ار  نآ  نانآ  هدش و  هتشون  ناشلامعا  همان  رد  هچنآ  ینعی  ًارَـضُْحم » »

(. 49 فهک / « ) دنباییم رضاح  دوخ  ربارب  رد  دناهداد  ماجنا 
- ناطیـش يا  وت - نم و  نایم  شاک  يا  دـیوگ   » ِْنیَقِرْـشَْملا َدـُْعب  َکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  َْتَیل  ای  هیآ  رد  دـعب ]»  ]» دـننام تسا  هلـصاف  ياـنعم  هب  دـما » »

(. 38 فرخز / « ) دوب برغم  قرشم و  يرود  هب  ياهلصاف 
وا تمحر  زا  نامیا و  راگدرورپ  باقع  زا  نانمؤم ] يا   ] امـش سپ  تسا ، نابرهم  میحر و  شناگدـنب  هب  تبـسن  ادـخ  ِدابِْعلِاب و  ٌفَُؤر  ُهَّللا  َو 

. دیشابن دیماان 

402 ص : ات 32 ... ] تایآ 31  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]
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هراشا

َهَّللا ال َّنِإَف  اْوَّلََوت  ْنِإَف  َلوُسَّرلا  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  ُْلق  ( 31  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو  ْمَُکبُونُذ  ْمَُکل  ْرِفْغَی  َو  ُهَّللا  ُمُْکِببُْحی  ِینوُِعبَّتاَف  َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُْلق 
(32  ) َنیِِرفاْکلا ُّبُِحی 

403 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

403 ص : همجرت ... 

نابرهم هدنزرمآ  ادخ  دشخبب و  ار  ناتناهانگ  درادب و  تسود  ار  امـش  مه )  ) ادخ ات  دینک  يوریپ  نم  زا  دیرادیم  تسود  ار  ادـخ  رگا  وگب 
. تسا
(31)

(32 . ) درادیمن تسود  ار  نارفاک  دنوادخ  دننک ، یچیپرس  رگا  دینک و  وا )  ) هداتسرف تعاطا  ادخ و  تعاطا  وگب 

403 ص : ریسفت ... :

403 ص : لوزن ... :] نأش  ]

تسا و هدـش  لزان  میتسه ) ادـخ  ناتـسود  ام   ) ِهَّللا ُءاْنبَأ  ُنَْحن  دـنتفگیم : هک  نارجن ] نایحیـسم   ] باتک لها  زا  یهورگ  هرابرد  قوف  تایآ 
: دیامرفیم هداد و  رارق  ّتبحم  نیا  زراب  قادصم  ار  دوخ  لوسر  زا  يوریپ  ناحبس  يادخ 

ار ادخ  رگا  دینک و  تعاطا  ارم  سپ  دـیتسه  قداص  دـیرادیم ، تسود  ار  ادـخ  هک  دوخ  ياعّدا  نیا  رد  رگا  ِینوُِعبَّتاَف  َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ 
. دشخبیم ار  امش  ناهانگ  هتشاد و  تسود  ار  امش  وا  دیدرک ، تعاطا 

تسا نیا  هب  دنوادخ  هب  تبسن  هدنب  نتشاد  ّتبحم  دهد و  شاداپ  وا  هب  دهاوخب  هک  تسا  نیا  هب  شاهدنب  هب  تبـسن  دنوادخ  نتـشاد  ّتبحم 
: تسا هدومرف  هداد و  رارق  دیکأت  دروم  ار  بلطم  نیا  سپس  تسا . هدارا  سنج  زا  ّتبحم  اریز  دنک ، وا  یگدنب  تعاطا و  دهاوخب  هک 

ادخ زا  يوریپ  اب  ار  دوخ  یتسود  هناشن  سپ  دیراد  تسود  ار  ادخ  دـینکیم ، اعّدا  هک  نانچ  رگا  ربمایپ ) يا   ) وگب َلوُسَّرلا  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  ُْلق 
. دیزاس راکشآ  شلوسر  و 

. دشاب اولوتت »  » يانعم هب  عراضم و  لعف  ای  و  یـضام ، لعف  تسا  نکمم  اولوت » . » دـیدنادرگ ور  شلوسر  ادـخ و  تعاطا  زا  رگا  اْوَّلََوت و  ْنِإَف 
. دومرف نانآ  هب  ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسا  ینانخس  ءزج  تروص  نیا  رد  هک 

. تفرگ دـهاوخن  رظن  رد  نانآ  يارب  ار  یـشاداپ  ناشرفک  رطاخ  هب  درادـن و  تسود  ار  نارفاک  دـنوادخ  ینعی  َنیِِرفاـْکلا  ُّبُِحی  ـال  َهَّللا  َّنِإَـف 
404 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  ياج  هب  هَّللا )  ) رهاظ مسا  ندمآ 

. تسانعم نیمه  هدافا  يارب  اج ] نیا  رد   ] ریمض

404 ص : ات 34 ... ] تایآ 33  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا
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(34  ) ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ُهَّللا  َو  ٍضَْعب  ْنِم  اهُضَْعب  ًۀَّیِّرُذ  ( 33  ) َنیَِملاْعلا یَلَع  َنارْمِع  َلآ  َو  َمیِهاْربِإ  َلآ  َو  ًاحُون  َو  َمَدآ  یفَطْصا  َهَّللا  َّنِإ 

404 ص : همجرت ... 

. دیزگرب نایناهج  رب  ار  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  حون و  مدآ و  دنوادخ ،
(33)

(34 . ) تساناد اونش و  دنوادخ  رگید و  یخرب  لسن  زا  یخرب  دندوب  ینامدود ) و   ) نادنزرف اهنآ 

404 ص : ریسفت ... :

.[ دوشیم زاغآ  وا  دادجا  میرم و  تشذگرس  هیآ  نیا  زا  ]
. تسا رهصی  نب  نارمع  نارسپ  نوراه  یـسوم و  روظنم  َنارْمِع » َلآ  َو  ، » تسا ود  نآ  نادنزرف  قاحـسا و  لیعامـسا و  روظنم  َمیِهاْربِإ  َلآ  َو 

ناثام رسپ  نارمع  رهصی و  رـسپ  نارمع  نیب  هک  نآ  لاح  تسا و  ناثام  نب  نارمع  رتخد  میرم  نب  یـسیع  نارمع » لاء   » زا دوصقم  دناهتفگ :
. تسا هلصاف  لاس   1800

دننامدود و هلـسلس و  کی  زا  ود  ره  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  ینعی  ٍضَْعب » ْنِم  اهُـضَْعب   » تسا و نارمع » لاء  میهاربا و  لاء   » زا لدب  ًۀَّیِّرُذ » »
. دناهدش بعشنم  رگیدکی  زا 

ع)  ) تیب لها  تئارق  رد  و 
نیملاعلا » یلع  دمحم  لاء  «و 

زا ار  یـسک  دیزگ  دهاوخن  رب  یلاعت  يادخ  و  دنتـسه . ع )  ) تیب لها  ینعی  ص )  ) دّمحم لآ  نامه  میهاربا  لآ  هک : دناهتفگ  تسا و  هدـمآ 
نارمع لآ  میهاربا و  لآ  زا  دـیاب  یناـسک  صوصخ  نیا  رب  اـنب  دـشاب ، اـهیتشز  زا  هّزنم  هزیکاـپ و  موـصعم و  هک  نیا  رگم  دوـخ  قـلخ  ناـیم 

. دنشاب هدش  هدیزگرب  ماما  ای  ربمایپ ، ناونع  هب  هاوخ  دنشاب ، موصعم  هک  دنوش  باختنا 

404 ص : ات 36 ... ] تایآ 35  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

یِّنِإ ِّبَر  َْتلاق  اْهتَعَضَو  اَّمَلَف  ( 35  ) ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  یِّنِم  ْلَّبَقَتَف  ًارَّرَُحم  ِینَْطب  ِیف  ام  َکـَل  ُتْرَذـَن  یِّنِإ  ِّبَر  َنارْمِع  ُتَأَْرما  َِتلاـق  ْذِإ 
(36  ) ِمیِجَّرلا ِناْطیَّشلا  َنِم  اهَتَّیِّرُذ  َو  َِکب  اهُذیِعُأ  یِّنِإ  َو  َمَیْرَم  اُهْتیَّمَس  یِّنِإ  َو  یْثنُْألاَک  ُرَکَّذلا  َْسَیل  َو  ْتَعَضَو  اِمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َو  یْثنُأ  اُهتْعَضَو 

405 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

405 ص : همجرت ... 

يارب دازآ  و  « ) رّرحم  » هک مدرک  رذـن  وت  يارب  مراد  محر  رد  هچنآ  اراگدرورپ ! درک : ضرع  نارمع  رـسمه  هک  یماـگنه  دـیروآ ) داـی  هب  )
(35 . ) ییاناد اونش و  وت  هک  ریذپب  نم  زا  دشاب : وت ) هناخ  تمدخ 

و  ) دوب هاگآ  دوب  هدروآ  ایند  هب  وا  هچنآ  زا  ادخ  یلو  ماهدییاز - رتخد  نم  ایادـخ  تفگ : تفای ) رتخد  ار  وا  و   ) دراذـگ ورف  ار  وا  نوچ  یلو 
وت هانپ  رد  هدش ، هدنار  ناطیش  ياههسوسو )  ) زا ار  شنادنزرف  وا و  مدراذگ و  مان  میرم  ار  وا  نم  تسین و  رتخد  دننامه  رسپ  تفگ ) سپس 
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(36 . ) مهدیم رارق 

405 ص : ریسفت ... :

و تسا ، هاگآ  وا  ّتین  هب  دونشیم و  ار  نارمع  رـسمه  نخـس  ادخ  ینعی  تسا ، لبق ] هیآ  رد  « ] میلع عیمـس   » هب بوصنم  ذا »  » تفگ ناوتیم 
. تسا ریدقت ] رد  « ] رکذا  » هب بوصنم  ذا » : » دناهتفگ

دوب و ع )  ) ایرکذ رـسمه  هک  تشاد  يرهاوخ  وا  دوب ، ۀـّنح »  » شماـن هک  تسا  ع )  ) یـسیع هّدـج  میرم و  رداـم  ناـثام ، رـسپ  نارمع  رـسمه 
. دنرگیدکی هلاخ  رتخد  هلاخ و  رسپ  میرم  ییحی و  سپ  دوب ، ذوقاف »  » شردپ مان  تشاد و  مان  عاشیا » »

راـک هب  دوـخ  ياـهراک  ماـجنا  يارب  ار  وا  دـشابن و  نم  راـیتخا  رد  هک  ياهنوـگ  هب  سدـقملا  تـیب  يرازگتمدـخ  يارب  دازآ  ینعی  ًارَّرَُحم » »
. مرامگن

روک هک  درک  مهاوخ  ینازرا  وت  هب  كراـبم  يدـنزرف  نم  هک  درک  یحو  نارمع  هب  دـنوادخ  دوـمرف : هک  هدـش  تیاور  ع )  ) قداـص ماـما  زا 
زا ار  شرـسمه  يو  منادرگ ] ربمایپ  لیئارـسا  ینب  رب  ار  وا  و   ] دنادرگ هدنز  قح  نذا  هب  ار  ناگدرم  دهد و  افـش  ار  صرب  هب  التبم  دازردام و 

تفگ : دش  هلماح  میرم  هب  هنح »  » نوچ درک و  ربخ  اب  بلطم  نیا 
406 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ینعی ریذپب  نم  زا  سپ  منادرگ ، رّرحم  ار  دوخ  محر  دنزرف  هک  مدرک  رذن  نم  ایادخ  یِّنِم ، ْلَّبَقَتَف  ًارَّرَُحم  ِینَْطب  ِیف  ام  ََکل  ُتْرَذـَن  یِّنِإ  ِّبَر 
. امرف لوبق  اضر  هدید  هب  ارم  رذن 

. مراد لد  رد  هچنآ  هب  ییاناد  میوگیم و  هچنآ  هب  ییاونش  وت  انامه  ُمِیلَْعلا  ُعیِمَّسلا  َْتنَأ  َکَّنِإ 
. تشگ هدنمرش  دروآ ، ایند  هب  ار  میرم  نوچ  دیازب و  رسپ  دوب  لیام  نارمع  رسمه  اْهتَعَضَو  اَّمَلَف 

: تفگ تشاد  ریزب  رس  مرش  زا  هک  یلاح  رد  َْتلاق و 
وا اریز  تشاد  راهظا  هودنا  ترسح و  يور  زا  نارمع  رـسمه  ار  نخـس  نیا  ماهدروآ . ایند  هب  رتخد  نم  اراگدرورپ ! یْثنُأ  اُهتْعَـضَو  یِّنِإ  ِّبَر 

ندرمـش میظع  يارب  دنوادخ  ور  نیمه  زا  و  دـهد . رارق  دـبعم  مداخ  ار  وا  هک  درک  رذـن  ور  نیا  زا  دروآیم ، ایند  هب  رـسپ  هک  دوب  راودـیما 
: دومرف يو ) خساپ  رد   ) شدولوم

و تسا . رتاـناد  دـنادیمن ، ار  نآ  شرداـم  هک  ياهّمهم  روما  زا  تسوا  هب  طوبرم  هچنآ  هب  و  میرم »  » هب ادـخ  ینعی  ْتَعَـضَو  اـِمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َو 
رطاـخ یلـست  يارب  میرم  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  تئارق  نیا  قبط  تسا و  هدـش  لـقن  ع )  ) یلع زا  زین  ءاـت »  » ّمض هب  تعـضو » اـمب   » تئارق

دیاش ینعی  يرتاناد  ماهدروآ  ایند  هب  هچنآ  هب  نم  زا  وت  اراگدرورپ  دـیوگیم  دـشاب  رتهب  رـسپ  زا  رتخد  نیا  دـیاش  هک  نیا  راـهظا  شیوخ و 
. دشاب رما  نیا  رد  یتمکح  زار و  دنوادخ  دزن 

. تسا هدوب  هشیپ » تدابع  نز   » ینعم هب  لیئارسا ] ینب   ] اهنآ تغل  رد  میرم » »

406 ص : هیآ 37 ... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

اذه َِکل  یَّنَأ  ُمَیْرَم  ای  َلاق  ًاقْزِر  اهَْدنِع  َدَجَو  َبارْحِْملا  اَّیِرَکَز  اْهیَلَع  َلَخَد  امَّلُک  اَّیِرَکَز  اهَلَّفَک  َو  ًانَـسَح  ًاتابَن  اهَتَْبنَأ  َو  ٍنَسَح  ٍلُوبَِقب  اهُّبَر  اهَلَّبَقَتَف 
(37  ) ٍباسِح ِْریَِغب  ُءاشَی  ْنَم  ُقُزْرَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  َوُه  َْتلاق 

407 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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407 ص : همجرت ... 

دراو ایرکذ  نامز  ره  داد ) شرورپ  و   ) دـینایور ار  وا  دوجو ) هاـیگ   ) ياهتـسیاش زرط  هب  و  تفریذـپ ، ییوکین  زرط  هب  ار  میرم )  ) وا دـنوادخ 
« تسادـخ هیحاـن  زا  نیا  : » تفگ ياهدروآ !؟» اـجک  زا  ار  نیا  : » دیـسرپ وا  زا  دـیدیم ، اـج  نآ  رد  یـصوصخم  ياذـغ  دـشیم ، وا  بارحم 

(37 . ) دهدیم يزور  باسحیب  دهاوخب  ار  سک  ره  دنوادخ 

407 ص : ریسفت ... :

هدرامگ تمدـخ  هب  سدـقملا  تیب  رد  رـسپ  ياج  هب  هک   ] داد تیاضر  شردام  رذـن  هب  دـنوادخ  دوب ] رتخد  میرم  هک  نیا  اـب   ] اـهُّبَر اـهَلَّبَقَتَف 
[. دوش

: تسا هدش  هتفگ  هجو  ود  لوبق »  » هرابرد ٍنَسَح  ٍلُوبَِقب 
مان یلّوا  هک  روجو »  » و طوعـس »  » دننام تسا - هدش  هتفریذپ  نآ  هلیـسو  هب  میرم ) ردام   ) رذن هک  یلمع  يارب  دـشاب  مسا  لوبق »  » هک نیا  - 1

دنوادـخ هک  دوـب  نیا  لـمع  نآ  و  دوـشیم - هتخیر  ناـهد  رد  هک  تسا  ییوراد ]  ] يزیچ مـسا  یمّود  ینیب و  رد  هـک  تـسا  هـّیفنا ]  ] يزیچ
هدشن هتفریذپ  راک  نیا  يارب  ینز  چیه  وا  زا  لبق  اریز  دیامن ، تمدـخ  سدـقملا  تیب  رد  رـسپ  ياج  هب  هک  تفریذـپ  ار  ع )  ) میرم صوصخ 

هناخ رد  يرازگتمدخ  هتسیاش  هک  نآ  زا  شیپ  دلوت و  زا  سپ  ار  وا  دنوادخ  هک  دوب  نیا  هب  رذن  لوبق  دناهتفگ ]: یـضعب  هک  نانچ   ] ای دوب و 
.[ دش وا  تیبرت  رادهدهع  دوخ  و   ] تفرگ لیوحت  شردام  زا  ار  وا  دشاب ، ادخ 

يذب اهلبقتف  دشاب : نینچ  هیآ  ریدقت  فوذحم و  فاضم  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دشاب و  لبقت »  » ینعم هب  و  ردـصم » «، » لوبق  » هک نیا  - 2
. تفریذپ تسا  راک  نیا  هب  وا  نداد  صاصتخا  نامه  هک  ياهتسیاش  زرط  هب  ار  وا  دنوادخ  ینعی  نسح  لوبق 

. تخادرپ وا  رما  حالصا  هب  تالاح  مامت  رد  داد ، ماجنا  کین  ار  شتیبرت  و  داد ، رارق  وکین  ار  وا  شرورپ  دشر و  ًانَسَح و  ًاتابَن  اهَتَْبنَأ  َو 
408 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

و تسا ] یلوعفم  ود  و  لعج »  » يانعم هب  لفک »  » تئارق نیا  قبط  و  . ] تسا هدش  تئارق  ءایرکز »  » بصن و  لفک »  » دـیدشت هب  اَّیِرَکَز  اهَلَّفَک  َو 
وا حلاصم  هدننک  نیمـضت  میرم و  تسرپرـس  لیفک و  ار  وا  دینادرگ و  ایرکز  تیب ] لها   ] همیمـض ار  میرم  ادخ  ینعی  تسا ، دنوادخ  لعاف 

. داد رارق 
اب وا  هک  يروط  هب  تخاس  يدجـسم  دبعم  يالاب  رد  میرم  يارب  ایرکز  هدش : هتفگ  و  تسا . هدـش  تئارق  ود  ره  دـم »  » و رـصق »  » هب اَّیِرَکَز » »

سدقملا تیب  ياج  نیرتهب  رد  ع )  ) میرم ییوگ  و  تساهناکم ، نیرتمدقم  نیرتفیرـش و  بارحم  دـناهتفگ : و  « 1 . » دشیم نآ  دراو  نابدرن 
. دشیم هدیمان  بارحم  لیئارسا  ینب  دجاسم  دناهتفگ : زین  دوب و  هدش  هداد  ياج 

. تفاییم دوخ  دزن  یناتسمز  هویم  ناتسبات  رد  یناتسبات و  هویم  ناتسمز  رد  هک  نانچ  دیسریم  تشهب  زا  شايزور  ًاقْزِر  اهَْدنِع  َدَجَو 
؟ درادن ایند  ياهیزور  هب  یتهابش  چیه  هک  تساجک  زا  اهنیا  دیسرپیم : ایرکز  اذه  َِکل  یَّنَأ 

. دیآیم تشهب  زا  تفگیم : میرم  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  َوُه  َْتلاق 
ناـن و هدرگ  ود  ع )  ) همطاـف دوـب و  هدـش  هنـسرگ  يزور  یلاسکـشخ  یطحق و  نارود  رد  ص )  ) ربماـیپ هک  هدـش  لـقن  فاـشک  ریـسفت  رد 

هناخ هب  هیده  نآ  هارمه  ربمایپ  دراد ، یمارگ  هدومن و  دنسرخ  ار  ناشیا  هلیسو  نیدب  ات  داتـسرف ، هیده  ترـضح  نآ  يارب  تشوگ  يرادقم 
دندـید تشادرب ، قبط  يور  زا  ار  شوپرـس  ترـضح  نآ  دـمآ  همطاف  یتقو  ایب ، نم  دزن  مرتخد  دومرف : دـش ] دراو  نوچ   ] تشگرب و همطاف 

نان زا  رپ  قبط 
__________________________________________________
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زا ار  بارحم  اهنآ  تشاد ، توافت  ام  ياهبارحم  عضو  اب  دناهتفگ  هک  نانچ  لیئارـسا  ینب  نایم  رد  بارحم  عضو  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  - 1
يروط هب  درکیم ، ظوفحم  ار  نآ  قاتا ، ياهراوید  دـننام  نآ  فارطا  دروخیم و  هلپ  دـنچ  هک  يروط  هب  دـنتخاسیم ، رتالاب  نیمز  حـطس 

م. ص 399 -. ج 2 ، هنومن ، ریسفت  دندشیم . هدید  نوریب  زا  رتمک  دندوب  بارحم  لخاد  رد  هک  يدارفا  هک ،
409 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا هدش  لزان  دنوادخ  بناج  زا  اهنآ  هک  تسناد  دش و  هدز  تفگش  نآ  ندید  زا  ع )  ) همطاف تسا و  تشوگ  و 
ار وت  هک  میوگیم  ساپـس  ار  ادـخ  دومرف : ص )  ) ربمایپ دـعب  تسادـخ . بناج  زا  دومرف : همطاف  تساجک ؟ زا  اهنیا  دیـسرپ : ربمایپ  هاگ  نآ 
ع)  ) نیسح ماما  نسح و  ماما  یلع و  ترضح  ص )  ) ربمایپ سپس  تسا . هداد  رارق  میرم ] ینعی   ] لیئارـسا ینب  نانز  ةدیـس  دننام  همطاف ] يا  ]

هدنام یقاب  نانچ  مه  ماعط  دندش و  ریس  هک  نیا  ات  دندومرف  لوانت  ماعط  نآ  زا  یگمه  اهنآ  دناوخ ، قبط  نآ  درگ  ار  دوخ  تیب  لها  مامت  و 
. درک عیزوت  شیوخ  ناگیاسمه  نیب  رد  ار  نآ  ع )  ) همطاف و  دوب ] هدشن  مک  نآ  زا  چیه  ایوگ  هک  يروط  هب   ] دوب

: دراد دوجو  لامتحا  ود  تسیک  نخس  هلمج  نیا  هک  نیا  رد  دهدیم ، يزور  دهاوخب  ار  سک  ره  ادخ  ُءاشَی  ْنَم  ُقُزْرَی  َهَّللا  َّنِإ 
. دشاب ع )  ) میرم نانخس  زا  - 1

. دشاب یفانیتسا ) هلمج  و   ) دوخ دحیب  ّتیقاّزر  هب  وا  رابخا  راگدرورپ و  مالک  - 2
نداد رفیک  هبـساحم و  نودـب  هک  دـنوادخ  هیحان  زا  تسا  یلّـضفت  راک  نیا  هک  تسا  نیا  شیانعم  ای  دایز و  هزادـنایب و  ینعی  ٍباسِح  ِْریَِغب 

: دهدیم يزور  هزادنایب  دهاوخب  سک  ره  هب  لمع 

409 ص : ات 39 ... ] تایآ 38  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ِبارْحِْملا ِیف  یِّلَُـصی  ٌِمئاق  َوُه  َو  ُۀَِکئالَْملا  ُْهتَدانَف  ( 38  ) ِءاعُّدلا ُعیِمَـس  َکَّنِإ  ًۀَبِّیَط  ًۀَّیِّرُذ  َْکنُدـَل  ْنِم  ِیل  ْبَه  ِّبَر  َلاق  ُهَّبَر  اَّیِرَکَز  اعَد  َِکلانُه 
(39  ) َنیِِحلاَّصلا َنِم  اِیبَن  َو  ًاروُصَح  َو  ًادِّیَس  َو  ِهَّللا  َنِم  ٍۀَِملَِکب  ًاقِّدَصُم  ییْحَِیب  َكُرِّشَُبی  َهَّللا  َّنَأ 

409 ص : همجرت ... 

راگدرورپ  دید ) میرم  رد  ار  یگتسیاش  همه  نآ  ایرکز  هک   ) ماگنه نآ  رد 
410 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(38 . ) يونشیم ار  اعد  وت  هک  امرف  اطع  نم  هب  زین )  ) ياهزیکاپ دنزرف  دوخ  هیحان  زا  ادنوادخ ! درک ، ضرع  دناوخ و  ار  شیوخ 
هک یسک )  ) دهدیم تراشب  ییحی  هب  ار  وت  ادخ  هک  دندز  ادص  ار  وا  ناگتشرف  دوب ، شیاین  لوغـشم  هداتـسیا  بارحم  رد  وا  هک  یماگنه  و 

(39 . ) دوب دهاوخ  ناحلاص  زا  يربمایپ  اسراپ و  اقآ و  دنکیم و  قیدصت  ار  حیسم ) ینعی   ) ادخ هملک 

410 ص : ریسفت ... :

« ثیح  » و مث »  » و انه »  » هملک ماگنه ، نآ  رد  اـی  دوب ، هتـسشن  میرم  دزن  دجـسم  بارحم  رد  اـّیرکز  هک  ییاـج  ناـکم ، نآ  رد  ینعی  َکـِلانُه 
. دشابیم نامز  زا  هراعتسا  یهاگ 

يدـنزرف عاشیا ، شرـسمه ، زا  زین  وا  هک  درک  وزرآ  دومن ، هدـهاشم  دـنوادخ  دزن  ار  میرم  تلزنم  ماقم و  یگتـسیاش و  اّیرکز  هک  یماگنه 
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. دوب ازان  میقع و  وا  رسمه  هچرگ  دشاب ، هتشاد  میرم ] ردام  « ] هنح  » شرهاوخ دنزرف  دننام 
رابتعا هب  ۀـبیط » . » امرف اطع  نم  هب  ملاـس  كاـپ و  یقّتم و  كراـبم و  يدـنزرف  اراـگدرورپ  تفگ  ًۀَـبِّیَط  ًۀَّیِّرُذ  َْکنُدـَل  ْنِم  ِیل  ْبَه  ِّبَر  َلاـق 

. تسا هدش  هدروآ  ّثنؤم  ۀیرذ » »
. دوشیم قالطا  ود  ره  عمج ، درف و  رب  ۀیرذ »  » و

. ییاعد هدننک  تباجا  وت  ِءاعُّدلا  ُعیِمَس  َکَّنِإ 
هب هحتف  ندوب  لیام  ینعی  « ] ۀلاما  » اب رّکذم و  تروص  هب  هیدان »  » و داد ، ادن  وا  هب  لیئربج  دنیوگ  دنداد .) شیادن  ناگتشرف   ) ُۀَِکئالَْملا ُْهتَدانَف 

. تسا هدش  تئارق  زین  هرسک ]
: هدش تئارق  روج  ود  اج  نیا  رد  نا »  » َكُرِّشَُبی َهَّللا  َّنَأ 

. دشاب هَّللا » ناب   » نآ ریدقت  هک  نیا  رب  انب  هحتف  هب  هَّللا » نا  - » 1
. مینادب نخس  یعون  ار  ءادن »  » هک نیا  ای  دشاب و  ۀکئالم  هتفگ  هلمج  نیا  هک  نیا  رب  انب  هرسک ، هب  هَّللا » نا  - » 2

. تسا هدش  تئارق  زین  هرشبی » هرشب   » زا فیفخت  هب  ءای و  حتف  هب  كرشبی » »
و  هفرعم » : » الّوا نوچ  تسا ، فرصنم  ریغ  دشاب ، مجع  یماسا  زا  رگا  ییحی » »

411 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. نتشاد لعف  نزو  ندوب 2 - هفرعم  - 1 تسا . فرصنم  ریغ  تهج  ود  هب  زین  دشاب  برع  یماسا  زا  رگا  و  تسا . یمجع »  » ایناث

و درک ، قیدصت  ار  وا  هک  دوب  یـسک  نیلّوا  ییحی » : » دـنیوگ و  دروآ ، نامیا  وا  هب  درک و  قیدـصت  ار  ع ) « ) یـسیع  » ِهَّللا َنِم  ٍۀَِـملَِکب  ًاقِّدَـصُم 
. يرگید ببس  زا  هن  تسا  هدمآ  دوجو  هب  نوکیف ] نک -  ] یهلا مالک  زا  اهنت  نوچ  دنیوگ  هَّللا » ۀملک   » هک ار  حیسم » »

هب هک  نانچ  هدـمآ ، باتک  يانعم  هب  هملک »  » و دروآ ، نامیا  ادـخ  باتک  هب  هک  تسا  نیا  ِهَّللا » َنِم  ٍۀَِـملَِکب  ًاقِّدَـصُم   » زا روظنم  هدـش  هتفگ  و 
. دوشیم هتفگ  ةردیوحلا » ۀملک   » هدورس نآ  رد  هک  ياهدیصق  رطاخ  هب  ةردیوح »  » باتک

. تشاد يرترب  نانآ  رب  تدابع  ملع و  تفارش و  رد  دوب و  شموق  گرزب  ًادِّیَس و  َو 
. دیامن عنم  تاوهش  زا  ار  دوخ  سفن  ات  دشیمن  کیدزن  نانز  هب  ًاروُصَح و  َو 

. دندوب حلاص  همه  ناربمایپ  اریز  تسایبنا ، هلمج  زا  هبترم و  دنلب  فیرش و  يربمایپ  َنیِِحلاَّصلا  َنِم  اِیبَن  َو 

411 ص : ات 41 ... ] تایآ 40  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

َّالَأ َُکتَیآ  َلاق  ًۀَیآ  ِیل  ْلَعْجا  ِّبَر  َلاق  ( 40  ) ُءاشَی ام  ُلَعْفَی  ُهَّللا  َِکلذَک  َلاق  ٌِرقاع  ِیتَأَْرما  َو  ُرَبِْکلا  َِینَغََلب  ْدَـق  َو  ٌمالُغ  ِیل  ُنوُکَی  یَّنَأ  ِّبَر  َلاق 
(41  ) ِراْکبِْإلا َو  ِّیِشَْعلِاب  ْحِّبَس  َو  ًارِیثَک  َکَّبَر  ْرُکْذا  َو  ًاْزمَر  َّالِإ  ٍماَّیَأ  َۀَثالَث  َساَّنلا  َمِّلَُکت 

411 ص : همجرت ... 

نیا دومرف : تسازان ؟ مرـسمه  هدمآ و  نم  غارـس  هب  يریپ  هک  یلاح  رد  دوب  دـهاوخ  يدـنزرف  نم  يارب  هنوگچ  اراگدرورپ ! درک  ضرع  وا 
(40 . ) دهدیم ماجنا  دهاوخب  ار  يراک  ره  دنوادخ  هنوگ 

نخـس زمر  هراـشا و  هب  زج  مدرم  اـب  زور  هس  هک  تسا  نآ  وت  هناـشن  دوـمرف  هدـب  رارق  نم  يارب  ياهناـشن  اراـگدرورپ  درک  ضرع  اـیرکز ) )
412 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  و  دیآیم ) دنب  تهج  نودب  وت  نابز  و   ) تفگ یهاوخن 
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(41 . ) يوگ حیبست  ار  وا  ماش  حبص و  ماگنه  هب  نک و  دای  ناوارف  گرزب ) تمعن  نیا  هنارکشب   ) ار دوخ  راگدرورپ 

412 ص : ریسفت ... :

هک تسنادیم  دیعب  تداع  بسح  هب  نوچ  وا  و  دوب ؟ دـهاوخ  يدـنزرف  ارم  هنوگچ  اراگدرورپ  تفگ : اّیرکز  ٌمالُغ  ِیل  ُنوُکَی  یَّنَأ  ِّبَر  َلاق 
. تشاد راهظا  نینچ  دوش  دنزرف  بحاص  ّنس  نآ  رد 

رد يریپ  هک  تسا  نیا  شدوصقم  دیـسر و  ییالاب  نس  هب  وا  ینعی  هیلاعلا  نسلا  هتکردا  دیوگیم : هک  برع  هتفگ  دـننام  ُرَبِْکلا  َِینَغََلب  ْدَـق  َو 
: هدش هتفگ  هلاس و   99 دنزرف ] تراشب  تفایرد  زور  رد   ] ایرکز و  تسا . هتخاس  ناوتان  ارم  هدرک و  رثا  نم 

. تشاد لاس  شنز 98  و  دوب ، هلاس   120
زا دنزرف  ندروآ  دوجو  هب  دننام  هداعلا  قراخ  بیجع و  ياهراک  زا  دـهاوخب  ار  هچ  ره  هنوگ  نیا  دـنوادخ  ُءاشَی  ام  ُلَعْفَی  ُهَّللا  َِکلذَـک  َلاق 

. دهدیم ماجنا  ازان ، میقع و  ینز  ریپ  ناوتان و  هدروخلاس و  يدرم  ریپ 
ره دنوادخ  تسازان ] ترسمه  یتسه و  ریپ  وت  هک   ] فصو نیمه  اب  هک  تسا  نیا  شیانعم  ربخ و  ادتبم و  هلمج  هَّللا » کلذک   » هک نیا  ای  و 

. تسا ربخ  ادتبم و  ریسفت  نایب و  يارب  ءاشی » ام  لعفی   » و دهدیم ، ماجنا  دهاوخب  ار  هچ 
نآ تفایرد  ماگنه  ار  تمعن  نیا  ساپـس  هدش و  هاگآ  لمح  نامز  زا  نآ  هلیـسو  هب  ات  هد  رارق  ياهناشن  میارب  ایادخ  ًۀَیآ  ِیل  ْلَعْجا  ِّبَر  َلاق 

. مروآ اج  هب 
نخـس هب  رداق  زمر  اب  زج  زور  هنابـش  هس  هک  تسا  نآ  وت  هناشن  تفگ : لیئربج ) اـی   ) ادـخ ًاْزمَر  اَّلِإ  ٍماَّیَأ  َۀـَثالَث  َساَّنلا  َمِّلَُکت  اَّلَأ  َکـُتَیآ  َلاـق 

: تسا لوق  دنچ  زمر  نیا  هرابرد  و  دوب . یهاوخن  مدرم  اب  نتفگ 
. تسد اب  هراشا  - 1

رس . اب  هراشا  - 2
413 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. هراشا قلطم  - 3
رکذ رب  هک  تسا  نیا  يارب  مّلکت  رب  تردق  مدـع  ینعی  هناشن  نیا  صاصتخا  هتبلا  و  تسا ، اهبل ]  ] ندرک تکرح  يانعم  هب  لصا  رد  زمر »  » و

یتحار هب  وا  نابز  راگدرورپ ، رکذ  حیبست و  ماگنه  هب  یلو  تسا  مدرم  اب  نتفگ  نخـس  صوصخ  رد  وا  نابز  ندمآ  دـنب  هک  دوش  مولعم  ای 
: دومرف هک  تسور  نیا  زا  دبنجیم و 

دای رایـسب  ار  تراگدرورپ  تسا  هدـننک  هریخ  ياـههزجعم  زا  نیا  یتسین و  مدرم  اـب  مّلکت  هب  رداـق  هک  زور  هس  نیا  رد  ًارِیثَک  َکَّبَر  ْرُکْذا  َو 
. نک حیبست  تشاچ  عقوم  ات  رجف  عولط  زا  و  ِراْکبِْإلا » َو   » بورغ ات  دیشروخ  لاوز  ماگنه  زا  ار  ادخ  ِّیِشَْعلِاب  ْحِّبَس  َو  نک 

413 ص : ات 43 ... ] تایآ 42  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

یِعَکْرا َو  يِدُجْسا  َو  ِکِّبَِرل  ِیُتْنقا  ُمَیْرَم  ای  ( 42  ) َنیَِملاْعلا ِءاِسن  یلَع  ِكافَطْصا  َو  ِكَرَّهَط  َو  ِكافَطْصا  َهَّللا  َّنِإ  ُمَیْرَم  ای  ُۀَِکئالَْملا  َِتلاق  ْذِإ  َو 
(43  ) َنیِعِکاَّرلا َعَم 

413 ص : همجرت ... 
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. تسا هداد  يرترب  ناهج  نانز  مامت  رب  و  هتخاس ، كاپ  و  هدیزگرب ، ار  وت  ادخ  میرم ! يا  دنتفگ  ناگتشرف  هک  ار  یماگنه  دیروآ ) دای  هب   ) و
(42)

(43 . ) امن عوکر  ناگدننک  عوکر  اب  روایب و  اج  هب  هدجس  نک و  عوضخ  دوخ  راگدرورپ  يارب  تمعن ) نیا  هنارکش  هب  ! ) میرم يا 

413 ص : ریسفت ... :

هب ناگتـشرف  هک  یماگنه  ینعی  هروس ،] نیمه  هیآ 35  رد  « ] َنارْمِع ُتَأَْرما  َِتلاق  ْذِإ   » رب تسا  فطع  هیآ  نیا  رد  ذا »  » ُۀَِـکئالَْملا َِتلاـق  ْذِإ  َو 
: دنتفگ وا  هب  دندرک و  مّلکت  میرم  اب  یهافش  روط 

درک و تیبرت  تفریذـپ و  شرذـن ] ناوـنع  هب   ] ار وـت  هک  یماـگنه  دـیزگرب ، ار  وـت  تسخن  دـنوادخ  میرم  يا  ِكافَطْـصا  َهَّللا  َّنِإ  ُمَـیْرَم  اـی 
دیشخب . ياهژیو  ياهتمارک 

414 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دینادرگ كاپ  سافن ، ضیح و  دننام  دنوشیم ، نآ  راچد  نانز  هک  ییاهیکاپان  اهیگدولآ و  زا  ار  وت  ِكَرَّهَط و  َو 

ار ع )  ) یـسیع هک  نیا  هطـساو  هب  داد  يرترب  همه  رب  دـیزگرب و  ناهج  نانز  همه  نایم  زا  ار  وت  هرخالاب  َنیَِملاْعلا و  ِءاـِسن  یلَع  ِكافَطْـصا  َو 
. تشادن دوجو  نانز  زا  کی  چیه  يارب  تلزنم  نیا  درک و  اطع  وت  هب  ردپ  نتشاد  نودب 

. تسا هدـش  زامن  هب  رما  ود  نآ  رکذ  اب  ع )  ) میرم تسا  زاـمن  ناـکرا  تروص و  زا  نوچ  هدجـس  تونق و  يِدُجْـسا  َو  ِکِّبَِرل  ِیُتْنقا  ُمَیْرَم  اـی 
: هدش هتفگ  وا  هب  سپس 

دوخ هک  تسا  نیا  شیانعم  ای  يروآ و  اج  هب  تعامج  هب  دـیاب  ار  تزامن  ینعی  ناگدـننک ) عوکر  اب  نک  عوکر  و   ) َنیِعِکاَّرلا َعَم  یِعَکْرا  َو 
. هدب رارق  نانآ  فیدر  رد  نارازگزامن و  وزج  ار 

414 ص : هیآ 44 ... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(44  ) َنوُمِصَتْخَی ْذِإ  ْمِْهیََدل  َْتنُک  ام  َو  َمَیْرَم  ُلُفْکَی  ْمُهُّیَأ  ْمُهَمْالقَأ  َنوُْقُلی  ْذِإ  ْمِْهیََدل  َْتنُک  ام  َو  َْکَیلِإ  ِهیِحُون  ِْبیَْغلا  ِءاْبنَأ  ْنِم  َِکلذ 

414 ص : همجرت ... 

ات دـندنکفایم  بآ ) هب  یـشک  هعرق  يارب   ) ار دوخ  ياـهملق  هک  ماـگنه  نآ  رد  وت  و  مینکیم ، یحو  وت  هب  هک  تسا  یبیغ  ياـهربخ  زا  نیا 
دزن دنتشاد  شکمشک  مه  اب  یتسرپرس ) راختفا  بسک  يارب  نادنمشناد   ) هک یماگنه  هب  زین )  ) و دنک ، میرم  یتسرپرس  تلافک و  کیمادک 

(44 . ) يدوبن ناشیا 

414 ص : ریسفت ... :

. دش هتفگ  ییحی  ایرکز و  میرم و  هرابرد  اقباس  هچنآ  هب  تسا  هراشا  َِکلذ » »
. يدشن علّطم  نآ  زا  یحو  قیرط  زا  زج  هک  یبیغ ) ياهربخ  زا   ) ِْبیَْغلا ِءاْبنَأ  ْنِم 

هار زا  ای  دـنادیمن  ناـسنا  ار  هچنآ  هک  لـیلد  نیا  هب  مییاـمنیم . اـقلا  وت  هب  ار  نآ  زاـجعا  هار  زا  ینعی  وت ) هب  مینکیم  یحو   ) َکـَْیلِإ ِهیِحُون 
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یسک  زا  هن  دناوخ و  باتک  هن  مرکا ، ربمایپ  نوچ  یحو و  قیرط  زا  ای  دزومآیم و  نارگید  زا  مّلعت  ای  باتک و  هعلاطم 
415 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

يا وت  هک  هدرک  نایب  دـنوادخ  ور  نیا  زا  داوساـب - هن  دـندوب و  باـتک  لـها  هن  هک  دوب  یموق  ناـیم  رد  وا  ياـمن  وشن و  اریز  هتفرگ - سرد 
. ياهدرواین تسد  هب  یحو  هار  زا  زج  ار  یبیغ  رابخا  نیا  ربمایپ 

، دنتشونیم ار  تاروت  نآ  اب  هک  ار  ناشیاهملق  رابحا  هک  یتقو  يدوبن  ناشیا  دزن  ص )  ) دّمحم يا  وت  ْمُهَمْالقَأ و  َنوُْقُلی  ْذِإ  ْمِْهیََدل  َْتنُک  ام  َو 
داتسیا بآ  يور  اّیرکز  ملق  سپ  دریگ ، هدهع  هب  ار  میرم  یتسرپرـس  دیاب  یـسک  هچ  هک  دنمهفب  هعرق  اب  اهنآ  يور  زا  ات  دندنکفا ، بآ  رد 

« . 1  » تفر ورف  بآ  رد  نارگید  ياهملق  یلو  دش ] هدنرب  [و 
. دنک یتسرپرس  ار  میرم  کی  مادک  دننادب  ات  َمَیْرَم  ُلُفْکَی  ْمُهُّیَأ 

. دندرکیم همصاخم  رگیدکی  اب  میرم  یتسرپرس )  ) هرابرد هک  یعقوم  يدوبن  ناشیا  دزن  َنوُمِصَتْخَی و  ْذِإ  ْمِْهیََدل  َْتنُک  ام  َو 

415 ص : ات 47 ... ] تایآ 45  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

َو ( 45  ) َنِیبَّرَقُْملا َنِم  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا  ِیف  ًاهیِجَو  َمَیْرَم  ُْنبا  یَـسیِع  ُحیِـسَْملا  ُهُمْـسا  ُْهنِم  ٍۀَِـملَِکب  ِكُرِّشَُبی  َهَّللا  َّنِإ  ُمَیْرَم  ای  ُۀَِـکئالَْملا  َِتلاق  ْذِإ 
اذِإ ُءاشَی  ام  ُُقلْخَی  ُهَّللا  ِِکلذَک  َلاق  ٌرََشب  ِینْسَسْمَی  َْمل  َو  ٌَدلَو  ِیل  ُنوُکَی  یَّنَأ  ِّبَر  َْتلاق  ( 46  ) َنیِِحلاَّصلا َنِم  َو  ًالْهَک  َو  ِدْهَْملا  ِیف  َساَّنلا  ُمِّلَُکی 

(47  ) ُنوُکَیَف ْنُک  َُهل  ُلوُقَی  امَّنِإَف  ًاْرمَأ  یضَق 
__________________________________________________

باطخ لیئارـسا  ینب  ناگرزب  نادنمـشناد و  هب  دروآ و  دـبعم  هب  و  دـیچیپ ، ياهچراپ  رد  ار  دوخ  دازون  لـمح  عضو  زا  سپ  میرم  رداـم  - 1
گرزب ياهداوناخ  زا  میرم  هک  اج  نآ  زا  دیریگب ، هدهع  رب  ار  وا  یتسرپرـس  تسا ، هدش  رذـن  ادـخ  هناخ  تمدـخ  يارب  دازون  نیا  هک  درک 

، دنتفرگ هعرق  رب  میمصت  اذل  و  دنتسجیم ، تقبس  رگیدکی  رب  وا  یتسرپرس  يارب  لیئارسا  ینب  نادباع  نادنمشناد و  دوب ، نارمع ) هداوناخ  )
ره دش ، هتشون  اهملق  زا  یکی  رب  کی  ره  مان  و  دندرک ، رضاح  دندزیم ، هعرق  اهنآ  هلیـسو  هب  هک  ییاهبوچ  اهملق و  دندمآ و  يرهن  رانک  هب 
رب ایرکز »  » مان هک  یملق  دشیم . بوسحم  هعرق  هدنرب  دنامیم  یقاب  بآ  يور  هک  یملق  اهنت  دوبن ، هعرق  هدـنرب  تفریم  ورف  بآ  رد  یملق 

رتراوازس همه  زا  وا  عقاو  رد  و  دش ، مّلسم  میرم  هب  تبـسن  ایرکز »  » یتسرپرـس دمآ و  بآ  يور  سپـس  تفر و  ورف  بآ  قامعا  رد  دوب  نآ 
م. ص 411 - ج 2 ، هنومن ، ریسفت  میرم . هلاخ  رسمه  مه  دوب و  ادخ  ربمایپ  مه  اریز ، دوب 

416 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

416 ص : همجرت ... 

تراـشب شدوخ  فرط  زا  یتـمظع ) اـب  دوجو   ) ياهملک هب  ار  وت  دـنوادخ  میرم ! يا  دـنتفگ : ناگتـشرف  هک  ار  یماـگنه  دـیروایب ) داـی  هب  )
نابرقم زا  دوب و  دهاوخ  ّتیـصخش  بحاص  رگید  ناهج  ناهج و  نیا  رد  هک  یلاح  رد  تسا ، میرم » نب  یـسیع  حیـسم   » شمان هک  دهدیم 

(45 . ) تسا
(46 . ) تسا ناحلاص  زا  دیوگیم و  نخس  ندش ) لاسنایم   ) تلوهک تلاح  رد  هراوهاگ و  رد  مدرم  اب  و 

: تفگ وا ) خساپ  رد  ( ؟ تسا هتفرگن  سامت  نم  اب  یناسنا  هک  یلاح  رد  دوب  دهاوخ  نم  يارب  يدنزرف  هنوگچ  اراگدرورپ ! تفگ : میرم ) )
نآ هب  طقف  دـنک ) رداـص  ار  نآ  یتسه  ناـمرف  و   ) دـیامن رّرقم  ار  يزیچ  هک  یماـگنه  دـنیرفآیم ، دـهاوخب  ار  هچ  ره  هنوگ  نیا  دـنوادخ ،
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(47 . ) دوشیم دوجوم  اروف  زین  نآ  شاب » دوجوم  : » دیوگیم

416 ص : ریسفت ... :

. تسا لبق  هیآ  رد  َنوُمِصَتْخَی » ْذِإ   » زا لدب  تفگ  ناوتیم  و  هیآ 42 ] رد  « ] َِتلاق ْذِإ   » زا تسا  لدب »  » هیآ نیا  رد  َِتلاق » ْذِإ  »
. دهدیم تراشب  هدننک  لاحشوخ  يزیچ  هب  ار  وت  ِكُرِّشَُبی 

َْنیَأ ًاکَرابُم  ِینَلَعَج  َو  هیآ : دننام  تسا ، كرابم  يانعم  هب  يربع  نابز  رد  حیشم »  » هدوب و حیشم »  » برعم حیسم »  » ُحیِـسَْملا ُهُمْـسا  ُْهنِم  ٍۀَِملَِکب 
هدـیمان دروم  رد  تسا و  عوـشیا »  » بّرعم زین  یـسیع  و  (، 31 میرم / « ) دـینادرگ تمحر  تکرب و  هیام  مشاب  اـجک  ره  ارم  ادـخ  و   » ُْتنُک اـم 

: تسا یلاوقا  مان  نیا  هب  حیسم »  » ندش
. دنامب ناما  رد  ناطیش  رش  زا  ات  درک  حسم  دوخ  ياهلاب  اب  تدالو  تقو  رد  ار  وا  لیئربج  اریز  - 1

. تفاییم افش  هک  نیا  رگم  درکیمن  حسم  ار  یضیرم  التبم و  چیه  اریز  - 2
: تسا زیچ  هس  زا  بکرم  َمَیْرَم » ُْنبا  یَسیِع  ُحیِسَْملا  ُهُمْسا   » هلمج و 

. تسوا مان  هک  یسیع » - » 1
417 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا ع )  ) یسیع ترضح  فیرش  باقلا  زا  یکی  هک  حیسم » - » 2
. تسا یسیع »  » تفص هک  نبا » - » 3

ریغ زا  وا  هملک  هس  نیا  عومجم  اـب  تسا  هدـش  هتفگ  ییوگ  دوشیم  هداد  زیمت  شریغ  زا  یّمـسم »  » نآ اـب  هک  تسا  ياهناـشن  مسا  نوـچ  و 
. دوشیم زیامتم  دوخ 

هیآ يانعم  و  دنـشابیم ، ۀملک »  » زا لاح  زین  َنیِِحلاَّصلا » َنِم   » و َساَّنلا » ُمِّلَُکی   » و َنِیبَّرَقُْملا » َنِم  َو  ، » نینچمه و  ۀملک »  » زا تسا  لاح  ًاهیِجَو » »
: دراد یفاصوا  نینچ  هک  دهدیم  تراشب  يدنزرف  هب  ار  وت  ادخ  میرم  يا  هک  تسا  نیا 

. تسا تلزنم  هاج و  ياراد  فلا -
. تسا نابرقم  زا  ترخآ  ایند و  رد  ب -

. دیوگیم نخس  هراوهگ ) رد  مدرم  اب  - ) ح
. تسا ناحلاص  زا  د -

رب ع )  ) یـسیع تسایر  تّوبن و  ماـقم  اـیند ، رد  تهاـجو »  » زا روظنم  و  تسا ، هفوصوم  هرکن  ۀـملک »  » اریز تسا  حیحـص  ندوب  لاـح  نیا  و 
. تسا نامسآ  هب  وا  نتفر  الاب  تسا ، نابرقم  زا  ع )  ) حیسم هک  نیا  زا  دوصقم  و  تسوا . ماقم  يدنلب  ندرک و  تعافش  ترخآ  رد  مدرم و 

يانعم تسا و  دهلل » یف  [ » لحم  ] رب فطع  الهک »  » و دشاب . ملکی » [ » رد ریمـض   ] زا لاح »  » هک نیا  رب  انب  تسا ، بصن  لحم  رد  ِدْهَْملا » ِیف  »
یتوافت هک  نیا  نودب  دـیوگیم ، نخـس  مدرم  اب  ناربمایپ  مالک  اب  تلوهک  یگرزب و  لاح  رد  مه  یکدوک و  لاح  رد  وا  هک  تسا  نیا  هیآ 

. دشاب تلاح  ود  نیا  نیب 

417 ص : ات 50 ... ] تایآ 48  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ِنیِّطلا َنِم  ْمَُکل  ُُقلْخَأ  یِّنَأ  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٍۀَیِآب  ْمُُکْتئِج  ْدَق  یِّنَأ  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  یلِإ  ًالوُسَر  َو  ( 48  ) َلیِْجنِْإلا َو  َةارْوَّتلا  َو  َۀَـمْکِْحلا  َو  َباتِْکلا  ُهُمِّلَُعی  َو 
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ِیف َنوُرِخَّدـَت  ام  َو  َنُولُکَْأت  اِمب  ْمُُکئِّبَنُأ  َو  ِهَّللا  ِنْذِِإب  یتْوَْملا  ِیْحُأ  َو  َصَْربَْألا  َو  َهَمْکَْألا  ُئِْربُأ  َو  ِهَّللا  ِنْذِإـِب  ًاْریَط  ُنوُکَیَف  ِهِیف  ُخـُْفنَأَف  ِْریَّطلا  ِۀَْـئیَهَک 
ْمُُکْتئِج َو  ْمُْکیَلَع  َمِّرُح  يِذَّلا  َضَْعب  ْمَُکل  َّلِحُِأل  َو  ِةارْوَّتلا  َنِم  َّيَدَی  َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَـصُم  َو  ( 49  ) َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ًۀَیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ْمُِکتُوُیب 

(50  ) ِنوُعیِطَأ َو  َهَّللا  اوُقَّتاَف  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٍۀَیِآب 
418 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

418 ص : همجرت ... 

(48 . ) دزومآیم لیجنا  تاروت و  شناد و  باتک و  وا  هب  و 
ناتیارب امش  راگدرورپ  فرط  زا  ياهناشن  نم  دیوگیم ): اهنآ  هب  هک  هداد  رارق   ) لیئارسا ینب  يوس  هب  هداتـسرف  لوسر و  ناونع ) هب  ار  وا   ) و

دازرداـم و روـک  و  ددرگیم ، ياهدـنرپ  ادـخ  ناـمرف  هب  ممدیم و  نآ  رد  سپـس  مزاـسیم ، هدـنرپ  لکـش  هب  يزیچ  لـگ  زا  نم  ماهدروآ ،
امش هب  دینکیم  هریخذ  دوخ  هناخ  رد  دیروخیم و  هچنآ  زا  منکیم و  هدنز  ار  ناگدرم  مشخبیم و  يدوبهب  ار  یـسیپ )  ) صرب هب  نایالتبم 

(49 . ) دیشاب هتشاد  نامیا  رگا  تسامش ، يارب  ياهناشن  اهنیا  رد  املسم  مهدیم ، ربخ 
هدوب مارح  امـش  رب  هانگ ) ملظ و  رثا  رب   ) هک ییاهزیچ  زا  ياهراپ  ات  ماهدمآ )  ) تسا هدوب  تاروت  زا  نم  زا  شیپ  ار  هچنآ  منکیم  قیدـصت  و 

نیا رب  انب  ماهدروآ ، امش  يارب  ناتراگدرورپ  فرط  زا  ياهناشن  منک و  لالح  امـش  رب  اهیهام ) نایاپراهچ و  زا  یـضعب  تشوگ  دننام   ) تسا
(50 . ) دییامن يوریپ  نم  زا  دیسرتب و  ادخ  زا 

418 ص : ریسفت ... :

: تسا هدش  رکذ  هجو  راهچ  ُهُمِّلَُعی » َو   » بارعا رد 
« . كرشبی  » رب فطع  - 1

« . قلخی  » رب فطع  - 2
« . اهیجو  » رب فطع  - 3

. تسا هفنأتسم  هلمج  - 4
419 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا هدش  تئارق  زین  نون »  » هب هملعن » «و 
: دراد دوجو  هجو  ود  اقدصم »  » و الوسر »  » هرابرد و 

« . يدی نیب  امل  اقدصم  و  «، » مکتئج دق  یناب  الوسر  تلسرا  لوقی  و  : » دشاب نینچ  هلمج  ریدقت  هک  نیا  - 1
نیب ام  قدصا  یناب  اقطان  مکتئج و  دق  یناب  اقطان  و  هدش : هتفگ  ییوگ  هک  نانچ  دشاب ، قطن  يانعم  نمـضتم  ود  نآ  زا  کی  ره  هک  نیا  - 2

. يدی
: تسا هدش  هتفگ  هجو  راهچ  ُُقلْخَأ » یِّنَأ   » هلمج رد  و 

« . ْمُُکْتئِج ْدَق  یِّنَأ   » زا تسا  لدب  بصن و  عضوم  رد  - 1
« . ۀیاء  » زا تسا  لدب  ّرج و  عضوم  رد  - 2

. دشاب مکل  قلخا  ینا  یه  هلمج : ریدقت  هک  نیا  رب  انب  تسا ، عفر  عضوم  رد  - 3
. تسا هدش  تئارق  زین  هزمه  رسک  هب  قلخا » ینا   » اریز دشاب ، هفنأتسم  هلمج  - 4
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رما تردـق و  هب  سپ  ممدیم ، نآ  رد  منکیم و  قـلخ  امـش  يارب  غرم  تأـیه  لکـش و  هب  ار  یلگ ]  ] يزیچ نم  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  و 
. دش دهاوخ  ناغرم  رگید  دننام  هدنز  یغرم  ادخ 
. مهدیم افش  ار  دازردام  روک  َهَمْکَْألا و  ُئِْربُأ  َو 

. تسا يدیفس  ياههکل  شتسوپ  رب  هک  ار  صرب  هب  التبم  زین  َصَْربَْألا و  َو 
اهنآ رب  ات   ] تسادخ ع )  ) یـسیع دندرک ، لایخ  هک  تسا  یناسک  داقتعا  رادنپ و  ّدر  يارب  هَّللا » نذاب   » هملک رارکت  ِهَّللا  ِنْذِِإب  یتْوَْملا  ِیْحُأ  َو 

[. درکیم هدنز  ار  هدرم  دادیم و  افش  ار  دازردام  روک  راگدرورپ  تردق  نذا و  اب  وا  هک  دوش  مولعم 
يرگید هب   ] ياهدروخ و ار  اذـغ  نالف  وت  ینالف  تفگیم : دارفا ] هب  باطخ  ( ] ع  ) یـسیع ْمُِکتُوُیب  ِیف  َنوُرِخَّدـَت  ام  َو  َنُولُکْأـَت  اـِمب  ْمُُکئِّبَنُأ  َو 

[. دوب عقاو  نیع  وا  هتفگ  و   ] تسا هدش  هریخذ  وت  يارب  يزیچ  نینچ  ینالف  يا  تفگیم ]
مکبر و ال  نم  ۀیآب  مکتئج   » ینعی دوشیم ، ۀیآ »  » رب لمح  ْمَُکل » َّلِحُِأل  َو   » هلمج

420 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. اقدصم مکتئج  ۀیآب و  مکتئج  ینعی  دوشیم  هیآ »  » رب لمح  زین  اقدصم »  » تفگ ناوتیم  و  مکل » لح 

: زا دوب  ترابع  درک ، لالح  لیئارسا  ینب  رب  یسیع  هک  ییاهزیچ  دناهتفگ ]: ]
.[ دوب مارح  نانآ  رب  ع )  ) یسوم نییآ  رد  هک   ] نایهام زا  یضعب  تشوگ  هیپ و  رتش و  تشوگ 

. ماهدـمآ امـش  يوس  هب  راـگدرورپ  بناـج  زا  تسا . هاوگ  نم  تّوبن  ندوب  تسار  رب  هک  یلیلد  تّجح و  اـب  ینعی  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٍۀَـیِآب  ْمُُکْتئِج  َو 
. دینک تعاطا  ارم  ِنوُعیِطَأ و  َو  دیسرتب ، ادخ  زا  نم  اب  تفلاخم  بیذکت و  رد  سپ  َهَّللا » اوُقَّتاَف  »

420 ص : ات 54 ... ] تایآ 51  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ُنَْحن َنوُّیِراوَْحلا  َلاـق  ِهَّللا  َیلِإ  يِراـْصنَأ  ْنَم  َلاـق  َْرفُْکلا  ُمُْهنِم  یـسیِع  َّسَحَأ  اَّمَلَف  ( 51  ) ٌمیِقَتْـسُم ٌطارِـص  اذه  ُهوُدـُبْعاَف  ْمُکُّبَر  َو  یِّبَر  َهَّللا  َّنِإ 
ُهَّللا َو  ُهَّللا  َرَکَم  َو  اوُرَکَم  َو  ( 53  ) َنیِدِهاَّشلا َعَم  اْنُبتْکاَف  َلوُسَّرلا  اَنْعَبَّتا  َو  َْتلَْزنَأ  اِمب  اَّنَمآ  انَّبَر  ( 52  ) َنوُِملْسُم اَّنَِأب  ْدَهْشا  َو  ِهَّللِاب  اَّنَمآ  ِهَّللا  ُراْصنَأ 

(54  ) َنیِرِکاْملا ُْریَخ 

420 ص : همجرت ... 

(51 . ) تسار هار  تسا  نیا  ار ) رگید  زیچ  نم و  هن   ) دیتسرپب ار  وا  تسامش  نم و  راگدرورپ  دنوادخ  انامه 
نادرگاـش  ) نوـیراوح ددرگ ، ادـخ  يوـس  هب  نم  رواـی  هک  تسیک  تفگ ، درک ، اـهنآ  زا  تفلاـخم  و   ) رفک ساـسحا  یـسیع  هـک  یماـگنه 

(52 . ) میاهدروآ مالسا  ام  هک  شاب  هاوگ  زین )  ) وت میدروآ و  نامیا  وا  هب  مییادخ ، نارای  ام  دنتفگ : وا ) صوصخم 
(53 . ) سیونب ناهاوگ  هرمز  رد  ار  ام  میدومن ، يوریپ  وت )  ) هداتسرف زا  میاهدروآ و  نامیا  ياهدرک  لزان  هچنآ  هب  اراگدرورپ 

421 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(54 . ) تسا نایوج  هراچ  نیرتهب  دنوادخ  درک و  ییوج  هراچ  شنییآ ) وا و  ظفح  رب   ) مه ادخ  دندومن و  رکم  حیسم ) نانمشد  دوهی و  )

421 ص : ریسفت ... :
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هک دـشاب  نایحیـسم  در  رب  یلیلد  اـت  تفگ  ار  نخـس  نـیا  ع )  ) یـسیع ور  نـیا  زا  تسامـش ، نـم و  کـلام  دـنوادخ  ْمُـکُّبَر  َو  یِّبَر  َهَّللا  َّنِإ 
وا هدنب  امش  هک  نانچ  میوا  هدنب  نم  انامه  دیهدن ، تبسن  ادخ  هب  ارم  يدنزرف  هک  تسا  نیا  شروظنم  و  تسادخ » رـسپ  حیـسم  : » دنتفگیم

. دیتسه
دننام تشادن ، نآ  رد  يدـیدرت  کش و  چـیه  هک  ياهنوگ  هب  دـش  هاگآ  ناشیا  رفک  هب  ع )  ) یـسیع نوچ  َْرفُْکلا و  ُمُْهنِم  یـسیِع  َّسَحَأ  اَّمَلَف 

. تسا كرد  لباق  ساوح  اب  هک  يزیچ  هب  نتفای  یهاگآ 
نیا رب  انب  دننک ؟ يرای  ارم  ادخ  دننام  ات  دـننایک  دـنهدیم  تبـسن  ادـخ  هب  ار  دوخ  هک  یناسک  نم و  نارای  تفگ  ِهَّللا  َیلِإ  يِراْصنَأ  ْنَم  َلاق 

يراصنا نم   » ینعی دـشاب ، يراصنا »  » ءای زا  لاح  هک  یفوذـحم  هب  تسا  قلعتم  تفگ  ناوتیم  و  تسا . يراصنا »  » هب ّقلعتم  هَّللا » یلا   » هملک
؟» هَّللا یلا  ابهاذ 

هدـیزگرب صوصخم و  دارفا  صخـش ، يراوح  و  میتسه . وا  لوسر  ادـخ و  نید  نارای  ام  دـنتفگ  نویراوح  ِهَّللا  ُراْصنَأ  ُنَْحن  َنوُّیِراوَْحلا  َلاق 
. دوشیم هتفگ  تاّیراوح »  » ناشگنر ندوب  فاّفش  و  سابل ]  ] یگزیکاپ رطاخ  هب  زین  نیشن  رهش  نانز  هب  تسوا و 

: تسا یلاوقا  مان  نیا  هب  اهنآ  يراذگ  مان  ّتلع  رد  دندوب و  نت   12 ع )  ) یسیع نویراوح 
. هدش دیپس  هدش و  هتسش  سابل  یکاپ  لثم  دوب  كاپ  ناشیاهلد  نوچ  ای  و  دوب ، راکشآ  اهنآ  رد  تدابع  رثا  دندوب و  ینارون  نوچ  - 1

نویراوح و  « 1 . » دنتخاسیم دیپس  كاپ و  كرچ  زا  ار  اهسابل  دندوب و  يوشتخر  نوچ  - 2
__________________________________________________

: زا دنترابع  هک  هدش  رکذ  زین  رگید  لوق  ود  - 1
422 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

تداهـش دوخ  موق  ناـیز  اـی  دوـس و  هب  ناربماـیپ  تماـیق  رد  اریز  دـهد  یهاوـگ  ناـنآ  ندروآ  مالـسا  هب  هک  دـندرک  اـضاقت  ع )  ) یـسیع زا 
. دنهدیم

دّمحم تّما  اب  ار  ام  ینعی  دـناهتفگ : یخرب  و  دـنهدیم . یهاوگ  دوخ  ياهتّما  يارب  هک  هدـب  رارق  یناربماـیپ  اـب  ار  اـم  َنیِدِـهاَّشلا  َعَم  اـْنُبتْکاَف 
. دنتسه مدرم  رب  هاوگ  دهاش و  يو  تّما  اریز  هد ، رارق  (ص )

. دندرامگ راک  هب  وا  یناهگان  نتشک  يارب  ار  يدرف  و  دنتفرگ ، یسیع  لتق  هب  میمصت  هدرک و  رکم  لیئارسا  ینب  رافک  اوُرَکَم  َو 
، دوشب یسیع  لتق  رـشابم  تساوخ  هک  ار  يدرم  دنوادخ  تفر و  نامـسآ  هب  یـسیع  هک  دوب  نیا  وا  رکم  و  درک ، رکم  زین  ادخ  ُهَّللا و  َرَکَم  َو 

. دش هتخیوآ  راد  هب  یسیع  ياج  هب  شدوخ  داد و  رارق  وا  هیبش 
ار نآ  نامگ  ساسحا و  هدـنوش  تازاجم  هک  ياهنوگ  هب  اهنآ  تازاجم  رب  رتدـنمورین و  نانآ  زا  هلیح  رکم و  رد  ادـخ  َنیِرِکاْملا  ُْریَخ  ُهَّللا  َو 

. تسا رتاناوت  درادن ،

422 ص : هیآ 55 ... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ِۀَمایِْقلا ِمْوَی  یلِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َقْوَف  َكوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  ُلِعاج  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َنِم  َكُرِّهَطُم  َو  ََّیلِإ  َکُِعفار  َو  َکیِّفَوَتُم  یِّنِإ  یـسیِع  ای  ُهَّللا  َلاق  ْذِإ 
(55  ) َنوُِفلَتَْخت ِهِیف  ُْمْتنُک  امِیف  ْمُکَْنَیب  ُمُکْحَأَف  ْمُکُعِجْرَم  ََّیلِإ  َُّمث 

422 ص : همجرت ... 
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كاپ دـندش  رفاک  هک  یناسک  زا  مربیم و  الاب  دوخ  يوس  هب  مریگیم و  رب  ار  وت  نم  دومرف : یـسیع  هب  ادـخ  هک  یماگنه  دـیروایب ) دای  هب  )
یناسک زا  رترب  زیخاتسر  زور  ات  دندرک ، يوریپ  وت  زا  هک  یناسک  و  مزاسیم ،

__________________________________________________

. دندوب ایبنا  صوصخم  دارفا  زا  نوچ  - 2 يّدس ) سابع و  نبا  زا   ) دنتفرگیم یهام  دندوب و  دایص  نوچ  - 1
423 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. منکیم يرواد  دـیتشاد ، فالتخا  هچنآ  رد  امـش ، نایم  رد  و  تسا ، نم  يوس  هب  امـش  تشگزاـب  سپـس  میهدیم ، رارق  دـندش ، رفاـک  هک 
(55)

423 ص : ریسفت ... :

ار وت  هک  انعم  نیا  هب  منکیم ، لماک  ار  وت  رمع  ینعی  کیفوتم » ینا  . » تسا هَّللا » رکم   » يارب ای  و  نیرکاملا » ریخ   » يارب فرظ »  » ُهَّللا َلاـق  ْذِإ 
. مناریمیم یعیبط  گرم  هب  ار  وت  مرادیم و  ریخأت  هب  یمتح  لجا  ات  ار  وت  گرم  منکیم و  ظفح  راّفک  تسد  هب  ندش  هتشک  زا 

. مربیم الاب  دوخ  ناگتشرف  هاگیاج  هب  نامسآ و  هب  ار  وت  ََّیلِإ  َکُِعفار  َو 
. مزاسیم كاپ  راّفک  اب  تبحاصم  يدیلپ  ترواجم و  ءوس  زا  ار  وت  اوُرَفَک و  َنیِذَّلا  َنِم  َكُرِّهَطُم  َو 

: تسا هدش  هتفگ  يرگید  یلاوقا  کیفوتم »  » يانعم رد 
. ینک تفایرد  وا  زا  ار  دوخ  لام  هاگ  ره  نالف » یلع  یلام  تیفوت  : » ییوگب هک  نیا  لیبق  زا  مریگیم ، رب  نیمز  زا  ار  وت  ینعی  - 1

. مناریمیم تگرم  ندیسر  ارف  ماگنه  رد  ار  وت  نآ ، زا  ندمآ  دورف  زا  سپ  مربیم ، الاب  نامسآ  هب  ار  وت  هک  نونکا  ینعی  - 2
باوخ لاـح  رد  زین  هدیـسرن  ارف  شگرم  زوـنه  هک  ار  نآ  و   » اـهِمانَم ِیف  ْتُمَت  َْمل  ِیتَّلا  َو  هیآ : لـیبق  زا  مناریمیم . باوـخ  رد  ار  وـت  نم  - 3

تـشحو راـچد  هک  نیا  اـت  مربیم  ـالاب  نامـسآ  هب  باوخ  لاـح  رد  ار  وـت  هک  تسا  نیا  روـظنم  و  (، 42 رمز / « ) دــنکیم ضبق  ار  شحور 
. یشاب قح  تاذ  بّرقم  نئمطم و  يوشیم  رادیب  نامسآ  رد  هک  ینامز  يدرگن و 

رد ناهرب و  لیلد و  اب  دننکیم ، يوریپ  ع )  ) یـسیع زا  هک  ار  یناسک  دـنوادخ  ِۀَـمایِْقلا  ِمْوَی  یلِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َقْوَف  َكوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  ُلِعاج  َو 
، دندروآ نامیا  وا  هب  هک  دنتسه  يراصن  زا  هتسد  نآ  ع )  ) یسیع ناوریپ  و  دهدیم . يرترب  راّفک  رب  ریـشمش  تردق  قطنم و  اب  تاقوا  رتشیب 

424 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  . دندرک مهّتم  ییوگغورد  هب  ای  هدرک  بیذکت  ار  وا  هک  يراصن  زا  یخرب  دوهی و  دننام  یناسک  هن 
« . ْمُهَروُجُأ ْمِهیِّفَُویَف   » و ْمُُهبِّذَعُأَف » : » دیامرفیم هک  تسا  دعب  هیآ  رد  مکح  نیا  ریسفت  ْمُکَْنَیب  ُمُکْحَأَف 

424 ص : ات 58 ... ] تایآ 56  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ْمِهیِّفَُویَف ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  اَّمَأ  َو  ( 56  ) َنیِرِـصان ْنِم  ْمَُهل  ام  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا  ِیف  ًادیِدَش  ًاباذَـع  ْمُُهبِّذَـعُأَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  اَّمَأَف 
(58  ) ِمیِکَْحلا ِرْکِّذلا  َو  ِتایْآلا  َنِم  َْکیَلَع  ُهُوْلتَن  َِکلذ  ( 57  ) َنیِِملاَّظلا ُّبُِحی  ُهَّللا ال  َو  ْمُهَروُجُأ 

424 ص : همجرت ... 

(56 . ) دنرادن یناروای  درک و  مهاوخ  ترخآ  ایند و  رد  یکاندرد  تازاجم  ار  اهنآ  دندش ، رفاک  هک  اهنآ  اّما 
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ار ناراکمتـس  دـنوادخ  و  داد ، دـهاوخ  لماک  روط  هب  ار  اهنآ  شاداپ  دـنوادخ  دـنداد ، ماجنا  حـلاص  لمع  دـندروآ و  نامیا  هک  اهنآ  اـّما  و 
(57 . ) درادیمن تسود 

(58 . ) تسا ياهنامیکح  يروآدای  تسا و  وت  ّتیناقح  ياههناشن  زا  مناوخیم  وت  رب  هک  اهنیا 

424 ص : ریسفت ... :

نم  » و تسا . نآ  ربخ  کیلع » هولتن   » ادتبم و کلذ » . » دش رکذ  وا  ریغ  و  ع )  ) یسیع هرابرد  لبق  تایآ  رد  هک  يربخ  هب  تسا  هراشا  کلذ » »
نم  » و نآ ، هلـص  هولتن »  » و يذـلا »  » يانعم هب  کلذ »  » تفگ ناوتیم  و  تسا ، فوذـحم  يادـتبم  يارب  ربخ  اـی  ربخ و  زا  دـعب  ربخ  تاـیآلا »

. تسا ربخ  تایآلا »
« لیلد «، » تلـالد  » هک ناـنچ  دـیوگیم ، نخـس  تمکح  هب  ییوگ  نآ  رد  دوجوم  ياـهتمکح  اـب  اریز  تسا  نآرق  روظنم  ِمیِکَْحلا  ِرْکِّذـلا  َو 

. تسا هدننک  تلالد  نامه  تقیقح  رد  لیلد  هچرگ  دوشیم  هدیمان 

424 ص : ات 61 ... ] تایآ 59  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

َکَّجاَح ْنَمَف  ( 60  ) َنیِرَتْمُْملا َنِم  ْنُکَت  الَف  َکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  ( 59  ) ُنوُکَیَف ْنُک  َُهل  َلاق  َُّمث  ٍباُرت  ْنِم  ُهَقَلَخ  َمَدآ  ِلَثَمَک  ِهَّللا  َْدنِع  یسیِع  َلَثَم  َّنِإ 
یَلَع ِهَّللا  َتَنَْعل  ْلَعْجَنَف  ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَسُْفنَأ  َو  انَـسُْفنَأ  َو  ْمُکَءاِسن  َو  انَءاِسن  َو  ْمُکَءاْنبَأ  َو  انَءاْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  ِهِیف 

(61  ) َنِیبِذاْکلا
425 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

425 ص : همجرت ... 

دوجوم اروف  مه  وا  شاب  دوجوم  دومرف  وا  هب  سپـس  دـیرفآ و  كاخ  زا  ار  وا  هک  تسا  مدآ  لثم  نوچمه  ادـخ ، دزن  رد  یـسیع  لثم  اـنامه 
(59 . ) دش

(60 . ) شابم ناگدننک  دیدرت  زا  نیا  رب  انب  تسا ، وت  راگدرورپ  بناج  زا  قح 
ام دـییایب  وگب : اهنآ  هب  دـنزیخرب  زیتس  هّجاحم و  هب  وت ، اب  یناـسک  زاـب )  ) هدیـسر وت  هب  حیـسم ) هراـبرد   ) هک یـشناد  ملع و  زا  دـعب  هاـگ  ره 

دوخ سوفن  زا  ام  ار ، دوخ  نانز  مه  امش  مییامنیم  توعد  ار  شیوخ  نانز  ام  ار ، دوخ  نادنزرف  مه  امش  مینکیم  توعد  ار  دوخ  نادنزرف 
(61 . ) میهدیم رارق  نایوگغورد  رب  ار  ادخ  تنعل  مینکیم و  هلهابم  هاگ  نآ  دوخ ، سوفن  زا  مه  امش  مینکیم ، توعد 

425 ص : ریسفت ... :

هراشا

. تسا مدآ  شنیرفآ  عوضوم  نوچمه  ردپ  نودب  وا  ّدلوت  یتفگش  و  ع )  ) یسیع عوضوم  انامه  َمَدآ  ِلَثَمَک  ِهَّللا  َْدنِع  یسیِع  َلَثَم  َّنِإ 
ردپ و نودب  كاخ و  زا  ار  مدآ  دنوادخ  هک  روط  نامه  ینعی  دنکیم ، نایب  مدآ  اب  ار  ع )  ) یـسیع تهابـش  هجو  هلمج  نیا  ٍباُرت  ْنِم  ُهَقَلَخ 
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رتزیگنا و تفگـش  بتارم  هب  ردام  ردپ و  نودـب  مدآ  شنیرفآ  هک  یتروص  رد  تسا ، هدـیرفآ  ردـپ  نودـب  زین  ار  ع )  ) یـسیع دـیرفآ ، ردام 
یکاخ مسج  دنوادخ  هک  تسا  نیا  ٍباُرت » ْنِم  ُهَقَلَخ   » يانعم و  تسا ، هدش  دلوتم  ردـپ  نودـب  هک  یـسیع  شنیرفآ  زا  تسا  رتهداعلا  قراخ 

. داد ورین  دوب ، لگ  زا  هک  ار  وا 
زا سپ   » َرَخآ ًاْقلَخ  ُهانْأَْشنَأ  َُّمث  هدومرف : هک  نانچ  دروآ ، دوجوب  يرشب  ار  وا  ینعی  شاب ) تفگ  یسیع - ای  مدآ  وا - هب  سپس   ) ْنُک َُهل  َلاق  َُّمث 

اشنا رگید  یتقلخ  نآ 
426 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(. 14 نونمؤم / « ) میدومن
. دنکیم تیاکح  هتشذگ  زا  یلو - دراد  لابقتسا  ای  لاح و  رب  تلالد  هچرگ  هملک - نیا  دیدرگ . دوجوم  مه  وا  سپ  ُنوُکَیَف 

وه  » ینعی سیمخلا » دمحم و  : » دنتفگ هک  ربیخ  لها  هتفگ  دننام  تسا ، وه »  » ینعی فوذـحم  يادـتبم  يارب  ربخ  هلمج  نیا  َکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا 
. تسا هدش  فذح  ادتبم  هک  تسوا ). هاپس  و  ص )  ) دّمحم وا  « ) شیجلا دمحم و 

. تسا رتشیب  نانیمطا  نیقی و  لیصحت  رب  کیرحت  روظنم  هب  باطخ  نیا  ناگدننک . دیدرت  زا  شابن  سپ  َنیِرَتْمُْملا  َنِم  ْنُکَت  الَف 
. دنک هلداجم  هّجاحم و  ع )  ) یسیع دروم  رد  وت  اب  يراصن  زا  هک  سک  نآ  ِهِیف  َکَّجاَح  ْنَمَف 

. دش ملع  بجوم  دیسر و  وت  رب  هک  يراکشآ  لیالد  زا  سپ  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم 
ایب ۀلاسملا : هذه و  یف  رکفن  یلاعت  ییوگیم : یسک  هب  هک  نانچ  تسا  میمصت  هدارا و  يور  زا  ندمآ  روظنم  دییایب و  وگب  سپ  اَْولاعَت  ْلُقَف 

. میشیدنیب هلأسم  نیا  هب  ات 
. میناوخ ارف  هلهابم  يارب  تسوا  ناج  لثم  شناج  هک  ار  یسک  زین  دوخ و  نانز  نادنزرف و  امش  نم و  زا  کی  ره  ْمُکَءاْنبَأ  َو  انَءاْنبَأ  ُعْدَن 

تنعل و يانعمب  ۀلهب ]  ] مض حتف و  هب  ۀلهب » . » امـش ام و  زا  ییوگغورد  ره  رب  ادخ  تنعل  مییوگب : هک  انعم  نیا  هب  مینک  هلهابم  سپ  ْلِهَْتبَن  َُّمث 
يزیچ زا  صخـش  هاگ  ره  هلهبأ » : » ییوگیم هک  نیا  لیبق  زا  دنک . رود  دوخ  تمحر  زا  تنعل و  ار  وا  ادـخ  ینعی  هَّللا » هلهب   » تسا و نیرفن 

ات دـناهدادن ، رارق  هسیک  رد  ار  شناتـسپ  هدرک و  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  نآ  هک  يرتش  ینعی  لـهاب » ۀـفان   » دـنک و اـهر  ار  نآ  دـیوج و  يرود 
هارمه شـشوک  یعـس و  اب  هک  ییاعد  ره  رد  سپـس  تسا و  ینعم  نیمه  هب  لصا  رد  لاهتبا » . » دشونب ار  شریـش  يدازآ  هب  دناوتب  شدازون 

دشابن . نیرفن  نعل و  نمضتم  هچرگ  هدش ، لامعتسا  تسا 
427 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

427 ص : لوزن ... :] نأش  ]

ص)  ) مرکا ربمایپ  نوچ  تسا . هدش  لزان  ود  نآ  ناهارمه  و  دّیس »  » و بقاع »  » ینعی نارجن  نایحیسم  ناگدنیامن  هرابرد  ثحب  دروم  تایآ 
اب تروشم  هب  نوچ  و  دنهاوخب ، رظن  نانآ  زا  دننک و  هعجارم  دوخ  ناگرزب  هب  ات  دنتـساوخ  تلهم  يو  زا  درک ، هلهابم  هب  توعد  ار  يراصن 

دّمحم اب  هلهابم  دروم  رد   ] وت يأر  حیـسم  هدـنب  يا  دندیـسرپ : دوب ، رظن  بحاـص  نایحیـسم  ناـیم  رد  هک  بقاـع »  » زا دـنتخادرپ ، رگیدـکی 
بناج زا  مکحم  ياههناشن  اب  و  تسادخ ، هداتـسرف  ربمایپ و  ص )  ) دّمحم هک  دینادیم  دوخ  امـش  دنگوس  ادـخ  هب  تفگ : تسیچ ؟ (ص ])

ناشکچوک دنامن و  هدنز  ناشگرزب  هک  نیا  زج  تخادرپن ، يربمایپ  اب  هلهابم  هب  یموق  زگره  دنگوس  ادخ  هب  تسا . هدـمآ  امـش  راگدرورپ 
زا دیـشاب  مدمه  سونأم و  دوخ  نییآ  اب  دیهاوخب  رگا  و  دش ] دیهاوخ  كاله  دـیدرک  هلهابم  مالـسا  ربمایپ  اب  رگا  سپ  ، ] دیـسرن یگرزب  هب 
رد دـمآ  ص )  ) ربمایپ دـعب  زور  حبـص  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دـیدرگرب . دوخ  راید  هب  دـیوش و  ادـج  وا  زا  دـینک و  يراددوخ  يو  اب  هلهابم 

، ناشفقسا هک  مه  يراصن  دوب ، تکرح  رد  ترضح  نآ  رس  تشپ  ع )  ) همطاف ولج و  رد  نینسح  دوب و  هتفرگ  ار  ع )  ) یلع تسد  هک  یلاح 
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: تفگ دید  ار  تیب  لها  ربمایپ و  نوچ  فقسا - دندمآ ، دوب ، ناشولج  رد  هثراح ، وبا 
دیهاوخ كاله  هک  دینکن  هلهابم  وا  اب  سپ  دـنک ، دـهاوخ  هتبلا  دـنکب ، ياج  زا  ار  اههوک  دـنهاوخب  ادـخ  زا  رگا  هک  منیبیم  ار  ییاههرهچ 

هب یلو  مینکیمن  هلهابم  وت  اب  ام  مساقلا  وبا  يا  دـنتفگ : نایحیـسم  سپ  دـنام . دـهاوخن  ینارـصن  کی  تمایق  زور  اـت  نیمز  يور  رب  دـش و 
رد هّلح  رازه  رفص و  هام  رد  هلح  رازه  هّلح - رازه  ود  لاس  ره  نانآ  هک  درک  هحلاصم  اهنآ  اب  ربمایپ  نک . هحلاصم  ام  اب  میرـضاح ، هحلاصم 

، دـمآ شیپ  یگنج  بوشآ و  نمی  رد  هچ  نانچ  ات  دـنهد  هیراع  بسا  یـس  هزین و  یـس  هرز و  یـس  زین  و  دـنهد ، لیوحت  ربماـیپ  هب  بجر -
. دننک هدافتسا  اهنآ  زا  ناناملسم 

هب یگمه  دندرکیم  هلهابم  رگا  دوب و  هدش  کیدزن  نانآ  كاله  تسوا  تردـق  هضبق  رد  مناج  هک  نآ  هب  مسق  دومرف : ص )  ) مرکا ربمایپ 
خسم  كوخ  هنیزوب و  تروص 

428 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دندشیم دوبان  نانآ  همه  هک  دیشکیمن  لوط  لاس  کی  دشیم و  شتآ  يداو  اهنآ  رب  نابایب  دندشیم و 

سک چیه  هک  دناهدیسر  لامک  زا  ياهلحرم  هب  نانآ  هک  نیا  و  ع )  ) ءاسک باحصا  ماقم  يدنلب  تلیضف و  رب  دراد  تلالد  ینـشورب  هیآ  نیا 
. دیامن موکحم  ار  نانآ  دناوتیمن 

428 ص : ات 64 ... ] تایآ 62  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

َلْهَأ ای  ُْلق  ( 63  ) َنیِدِـسْفُْملِاب ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإَف  اْوَّلََوت  ْنِإَف  ( 62  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوَُهل  َهَّللا  َّنِإ  َو  ُهَّللا  َّالِإ  ٍهلِإ  ْنِم  اـم  َو  ُّقَْحلا  ُصَـصَْقلا  َوَُهل  اذـه  َّنِإ 
اْوَّلََوت ْنِإَف  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ًابابْرَأ  ًاضَْعب  انُـضَْعب  َذِـخَّتَی  َو ال  ًاْئیَـش  ِِهب  َكِرُْـشن  َو ال  َهَّللا  َّالِإ  َدـُبْعَن  َّالَأ  ْمُکَْنَیب  َو  انَْنَیب  ٍءاوَس  ٍۀَِـملَک  یلِإ  اَْولاـعَت  ِباـتِْکلا 

(64  ) َنوُِملْسُم اَّنَِأب  اوُدَهْشا  اُولوُقَف 

428 ص : همجرت ... 

زج يدوبعم  چیه  و  تسا ) ساسایب  شندوب  ادخ  دنزرف  ای  وا  ّتیهولا  نوچمه  ییاهاعّدا  و   ) تسا حیـسم )  ) یعقاو تشذگرـس  نیا  انامه ،
(62 . ) تسا میکح  اناوت و  دنوادخ  تسین و  هناگی  دنوادخ 

هاگآ نایوج  هدسفم  زا  دنوادخ  دنتـسین ) وج  تقیقح  هک  نادب   ) دـننادرگ يور  قح ) شریذـپ  زا  مه  زاب  نشور ، دـهاوش  همه  نیا  اب   ) رگا
(63 . ) تسا

ار يزیچ  و  میتسرپن ، ار  هناگی  دـنوادخ  زج  هک  تسا  كرتشم )  ) يواسم امـش  ام و  ناـیم  هک  ینخـس  يوس  هب  دـییایب  باـتک  لـها  يا  وگب 
، دنبات رب  رـس  توعد ) نیا  زا   ) هاگ ره  دنریذپن ، ییادـخ  هب  هناگی ، دـنوادخ  زا  ریغ  ار ، رگید  ضعب  ام  زا  یـضعب  و  میهدـن ، رارق  وا  کیرش 

(64 . ) میناملسم ام  هک  دیشاب  هاوگ  دییوگب 

428 ص : ریسفت ... :

. تسا یتسار  قدص و  ثیدح  ُّقَْحلا » ُصَصَْقلا  َوَُهل   » درک تیاکح  وت  رب  هریغ  یسیع و  هرابرد  دنوادخ  هچنآ  اذه  َّنِإ 
429 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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قارغتـسا ینعم  دـنکیم  هدافا  هدوب و  حـتف  رب  ینبم  هک  تسا  هَّللا  الا  هلا  رد ال  سنج  یفن  يـال  هلزنم  هب  ُهَّللا » اَّلِإ  ٍهلِإ  ْنِم  اـم   » هلمج رد  نم » »
. دناهدش هناگهس ) نایادخ   ) ثیلثت هب  لئاق  هک  تسا  يراصن  ّدر  ماقم  رد  ار و  یفن 

. تسا باذع  زا  يراصن  ندناسرت  يارب  يدیدهت  َنیِدِسْفُْملِاب  ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإَف 
: تسا هدومرف  هدرک و  توعد  دیحوت  هب  ار  اهنآ  دیسر  نایاپ  هب  باتک  لها  اب  دنوادخ  جاجتحا  نوچ 

ام و نایم  تسا  يواسم  هک  ياهملک  يوس  هب  دییایب  باتک  لها  يا  دّمحم ) ای   ) وگب ْمُکَْنَیب  َو  انَْنَیب  ٍءاوَس  ٍۀَِملَک  یلِإ  اَْولاعَت  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای  ُْلق 
ْنِم ًابابْرَأ  ًاضَْعب  انُـضَْعب  َذِخَّتَی  َو ال  ًاْئیَـش  ِِهب  َكِرُْـشن  َو ال  َهَّللا  اَّلِإ  َدـُبْعَن  اَّلَأ   » هلمج دـناهدرکن . فالتخا  نآ  رد  لیجنا  تاروت و  نآرق و  امش و 

ود نآ  زا  کی  ره  اریز  ، ) دنیادخ نارـسپ  حیـسم  ریزع و  مییوگن  و  میـشاب - دّـحوم  یگمه  دـییایب - ینعی  تسا  ۀـملک »  » ریـسفت ِهَّللا ،» ِنُود 
ْمُهَنابْهُر َو  ْمُهَرابْحَأ  اوُذَخَّتا  هیآ : دننام  مینکن . يوریپ  دناهدرک  مارح  ای  لالح  اهنآ  هک  هچنآ  رد  نامنایاوشیپ  زا  و  دنتـسه ) ناسنا  ام  دـننام 

(. 31 هبوت / « ) دنداد رارق  دوخ  بابرا  ادخ  ياج  هب  ار  دوخ  نانابهر  نایاوشیپ و   » ِهَّللا ِنُود  ْنِم  ًابابْرَأ 
لالح و دوخ  هاوخلد  هب  ناشیا  ایآ  دومرف  ترـضح  میتسرپیمن . ار  رابحا ، ام  هَّللا  لوسر  ای  تفگ  متاح  نب  يدع  دش  لزان  هیآ  نیا  نوچ  و 

اهنآ نداد  رارق  باـبرا  دوـمرف ، ترـضح  هَّللا ، لوـسر  اـی  یلب ، تفگ  دـیتفریذپیمن ؟ دـندرکیم  هچ  ره  امـش  دـندرکیمن و  تسرد  مارح 
. تسا نیمه  شیانعم 

يا  ] امش دش و  مامت  امش  رب  تّجح  دییوگب  سپ  ینعی  نوملسم  اناب  اودهشا  اولوقف  دندرک ، ضارعا  قح  یگدنب  دیحوت و  زا  رگا  اْوَّلََوت  ْنِإَف 
امـش هک  تسا  نیا  شیانعم  هدوب و  ضیرعت  باب  زا  باطخ  نیا  تفگ  ناوتیم  و  امـش . هن  میناملـسم  ام  هک  دـینک  رارقا  دـیاب  باتک ] لـها 

. دیدش نادرگور  نآ  زا  قح  ندش  راکشآ  زا  سپ  اریز  دیتسه ، رفاک  هک  دیهد  یهاوگ  دوخ 
430 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

430 ص : ات 67 ... ] تایآ 65  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ِِهب ْمَُکل  امِیف  ُْمتْجَجاح  ِءالُؤه  ُْمْتنَأ  اه  ( 65  ) َنُولِقْعَت الَف  َأ  ِهِدَْعب  ْنِم  َّالِإ  ُلیِْجنِْإلا  َو  ُةارْوَّتلا  َِتلِْزنُأ  ام  َو  َمیِهاْربِإ  ِیف  َنوُّجاَُحت  َِمل  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای 
ًاِملْسُم ًافِینَح  َناک  ْنِکل  َو  اِینارْصَن  َو ال  ایِدوُهَی  ُمیِهاْربِإ  َناک  ام  ( 66  ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنَأ ال  َو  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو  ٌْملِع  ِِهب  ْمَُکل  َْسَیل  امِیف  َنوُّجاَُـحت  َِملَف  ٌْملِع 

(67  ) َنیِکِرْشُْملا َنِم  َناک  ام  َو 

430 ص : همجرت ... 

تاروت و هک  یلاح  رد  دییامنیم ) یفّرعم  ناتدوخ  نییآ  وریپ  ار  وا  مادک  ره  و   ) دینکیم عازن  وگتفگ و  میهاربا  هرابرد  ارچ  باتک  لها  يا 
(65 ( ؟ دینکیمن هشیدنا  ایآ  دناهدش ، لزان  وا  زا  دعب  لیجنا 

ادخ و  دینکیم ، وگتفگ  دیتسین  هاگآ  هچنآ  هرابرد  ارچ  دـیدرک ، وگتفگ  دـیدوب  هاگآ  نآ  هب  تبـسن  هچنآ  هرابرد  هک  دـیتسه  یناسک  امش 
(66 . ) دینادیمن امش  دنادیم و 

(67 . ) دوبن ناکرشم  زا  زگره  و  دوب ، ناملسم  و  صلاخ ، دّحوم ، يدرف  هکلب  ینارصن ، هن  و  دوب ، يدوهی  هن  میهاربا 

430 ص : ریسفت ... :
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، تسا هدوب  اهنآ  زا  ع )  ) میهاربا درکیم  اعّدا  هورگ  ود  نیا  زا  کی  ره  دـندمآ و  درگ  ص )  ) ادـخ لوسر  دزن  يراـصن  دوهی و  نادنمـشناد 
نامز زا  هدمآ و  دیدپ  لیجنا  لوزن  زا  سپ  ینارـصن  نید  و  تاروت ، لوزن  زا  دعب  دوهی ، نییآ  هدش : هتفگ  يراصن  دوهی و  ياعّدا  خـساپ  رد 

ییاهنییآ وریپ  میهاربا  هک ] تسا  لوقعم   ] هنوگچ سپ  تسا ، هلـصاف  لاس  یسیع 2000  نامز  ات  لاس و  یسوم 1000  نامز  ات  ع )  ) میهاربا
؟ تسا هدمآ  دوجو  هب  وا  نامز  زا  سپ  يدامتم  نایلاس  هک  دشاب 

. دیزادرپن یلاحم  يوگتفگ  عازن و  نینچ  هب  هک  نیا  ات  دیشیدنایمن  رما  نیا  هب  ارچ  َنُولِقْعَت  الَف  َأ 
تسا و  ربخ  ادتبم و  ءالؤه » متنا   » هیبنت و يارب  اه »  » ُْمتْجَجاح ِءالُؤه  ُْمْتنَأ  اه 

431 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هک هچنآ  دیتسه و  ینادان  لهاج و  دارفا  يراصن  دوهی و  هورگ  يا  امش  ینعی : تسا ، یلّوا  هلمج  هدننک  ریسفت  هفنأتـسم و  هلمج  متججاح » »

. دیتخادرپ رگیدکی  اب  شکمشک  عازن و  هب  هک  تسا  نیا  دنکیم ، تلالد  امش  ندوب  درخ  مک  تلاهج و  رب  ینشورب 
. تسا هدروآ  نایم  هب  نخس  نآ  زا  لیجنا  تاروت و  و  دیتسنادیم ، هچنآ  رد  ٌْملِع  ِِهب  ْمَُکل  امِیف 

يزیچ لیجنا ) تاروت و   ) امـش ینامـسآ  ياـهباتک  رد  هک  يزیچ  هراـبرد  دـینکیم  هلداـجم  ارچ  سپ  ٌْملِع  ِِهب  ْمَُکل  َْسَیل  اـمِیف  َنوُّجاَُـحت  َِملَف 
. دنادیم ار  وا  نید  میهاربا و  ّتیعضو  ادخ  ُمَْلعَی و  ُهَّللا  َو  تسا !؟ هدشن  رکذ  هدوب ، نییآ  مادک  وریپ  میهاربا  هک  نیا  هب  عجار 

نییآ زا  ع )  ) میهاربا هک  دـنامهف  يراصن  دوهی و  هب  دـنوادخ  سپـس  دـییوگن . نخـس  وا  هب  عجار  سپ  دـینادیمن  امـش  َنوُمَْلعَت و  ُْمْتنَأ ال  َو 
. دوبن ناملسم  دحوم و  زج  میهاربا  ینعی ، ناک »...  ام  و  : » هدومرف ور  نیا  زا  تسا : رازیب  نانآ  هدش ] فیرحت  ]

هدیزرو و كرش  دنوادخ  هب  اریز  دنتسه ، يراصن »  » و دوهی »  » هیآ نیا  رد  نیکرشم »  » زا روظنم  دوبن ، كرشم  وا  َنیِکِرْشُْملا » َنِم  َناک  ام  َو  »
. دنتسنادیم وا  کیرش  ار  حیسم  ریزع و 

431 ص : ات 69 ... ] تایآ 68  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

َو ْمُکَنوُّلُِضی  َْول  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  ٌۀَِفئاط  ْتَّدَو  ( 68  ) َنِینِمْؤُْملا ُِّیلَو  ُهَّللا  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُِّیبَّنلا  اَذـه  َو  ُهوُعَبَّتا  َنیِذََّلل  َمیِهاْربِِإب  ِساَّنلا  َیلْوَأ  َّنِإ 
(69  ) َنوُرُعْشَی ام  َو  ْمُهَسُْفنَأ  َّالِإ  َنوُّلُِضی  ام 

431 ص : همجرت ... 

دنوادخ و  دناهدروآ ، نامیا  وا ) هب   ) هک یناسک  ربمایپ و  نیا  نینچمه )  ) دندرک و يوریپ  وا  زا  هک  دنتسه  اهنآ  میهاربا  هب  مدرم  نیرتراوازس 
(68 . ) تسا نانمؤم  تسرپرس  یلو و 

دنیامن هارمگ  ار  امش  دنناوتیمن  اهنآ  اّما   ) دننک هارمگ  ار  امش  هک  دنتساوخیم ) و   ) دنتشاد تسود  باتک  لها  زا  یعمج 
432 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(69 . ) دنمهفیمن ار و  ناشدوخ  رگم  دننکیمن  هارمگ  هکلب ،)

432 ص : ریسفت ... :

« : ُهوُعَبَّتا َنیِذََّلل  ، » میهاربا هب  مدرم  نیرتکیدزن  انامه  َمیِهاْربِِإب  ِساَّنلا  َیلْوَأ  َّنِإ 
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. تسا ندوب ) کیدزن   ) برق يانعم  هب  یلو »  » هشیر زا  یلوا » . » دندرک يوریپ  وا  زا  دعب  ياهنامز  میهاربا و  دوخ  نامز  رد  هک  دننانآ 
. دندروآ نامیا  هک  وا  تّما  زا  هک  یناسک  ربمایپ و  نیا  صوصخ  اُونَمآ و  َنیِذَّلا  َو  ُِّیبَّنلا  اَذه  َو 

. تسا نانمؤم  ندرک  يرای  رادهدهع  ادخ  َنِینِمْؤُْملا  ُِّیلَو  ُهَّللا  َو 
زا روظنم  دننک . هارمگ  ار  امـش  دنتـسناوتیم  شاک  دـندرک  وزرآ  باتک  لها  زا  یتعامج  مکنولـضی و  ول  باتکلا  لها  نم  ٌۀَِـفئاط ...  ْتَّدَو 

دنتـشاد وزرآ  دندناوخ و  ارف  دوهی  نییآ  هب  ار  ذاعم  راّمع و  هفیذـح ، هک  دـندوب  اهنآ  و  دنتـسه ، نایدوهی  صوصخ  هیآ  نیا  رد  باتک  لها 
. دنروآرد دوهی  نید  هب  ار  نانآ 

ندرک هارمگ  دوخ و  ندوب  هارمگ  رطاخ  هب  نانآ  باذع  اریز  ناشدوخ  هب  رگم  ددرگیمن  رب  ندرک  هارمگ  ررض  ْمُهَسُْفنَأ و  اَّلِإ  َنوُّلُِضی  ام  َو 
دنناوتیم ار  دوخ  لـثم  يدارفا  طـقف  هدوـبن و  ناناملـسم  ندرک  هارمگ  هب  رداـق  اـهنآ  هک  تسا  نیا  روـظنم  اـی  دوـشیم و  ربارب  ود  نارگید 

. دننک هارمگ 
. ددرگیمرب ناشدوخ  هب  طقف  راک  نیا  یتخس  يراتفرگ و  هک  دننادیمن  َنوُرُعْشَی و  ام  َو 

432 ص : ات 71 ... ] تایآ 70  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

َنوُمَْلعَت ُْمْتنَأ  َو  َّقَْحلا  َنوُُمتْکَت  َو  ِلِطاْبلِاب  َّقَْحلا  َنوُِسْبَلت  َِمل  ِباـتِْکلا  َلـْهَأ  اـی  ( 70  ) َنوُدَهْـشَت ُْمْتنَأ  َو  ِهَّللا  ِتایِآب  َنوُرُفْکَت  َِمل  ِباتِْکلا  َلْهَأ  اـی 
(71)

433 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

433 ص : همجرت ... 

(70 . ) دیهدیم یهاوگ  اهنآ ) قدص  تّحص و  هب   ) هک یلاح  رد  دیوشیم  رفاک  ادخ  تایآ  هب  ارچ  باتک  لها  يا 
رد دـیرادیم  موتکم  ار  تقیقح  و  دـنوش ) هارمگ  دـنمهفن و  نارگد  ات   ) دـینکیم هبتـشم  دـیزیمآیم )  ) لطاب اب  ار  قح  ارچ  باتک  لـها  يا 

(71 . ) دینادیم هک  یلاح 

433 ص : ریسفت ... :

ياههناشن هک  دوب  ور  نیا  زا  نانآ  رفک  و  دـیدش !؟ رفاک  لیجنا  تاروت و  هب  ارچ  باتک  لـها  يا  ِهَّللا  ِتاـیِآب  َنوُرُفْکَت  َِمل  ِباـتِْکلا  َلـْهَأ  اـی 
. دندرکیمن قیدصت  دوب ، هتفگ  نخس  نآ  زا  لیجنا  تاروت و  هک  ار  ترضح  نآ  فاصوا  زین  ربمایپ و  تّوبن  تّحص 

هب دیوشیم  رفاک  ارچ  ینعی  تسا ، نآرق  ادخ » تایآ   » زا روظنم  دناهتفگ : و  تسادـخ . تایآ  اهنآ  دـینادیم  هک  یلاح  رد  َنوُدَهْـشَت  ُْمْتنَأ  َو 
. دینکیم هدهاشم  لیجنا  تاروت و  رد  ار  ترضح  نآ  تافص  هک  یلاح  رد  ص )  ) مرکا لوسر  تّوبن  لیالد  نآرق و 

یتایآ قح »  » زا دوصقم  و  دـناهدرک ، فیرحت  ار  نآ  هک  تسا  تاروت  زا  یتایآ  لطاب »  » زا روظنم  ِلِطاْبلِاب  َّقَْحلا  َنوُِسْبَلت  َِمل  ِباتِْکلا  َلْهَأ  اـی 
. دندرکن فیرحت  ار  اهنآ  هک  تسا 

. دینکیم راکنا  تسا  قح  هک  ار  ص )  ) دّمحم تّوبن  َّقَْحلا و  َنوُُمتْکَت  َو 

433 ص : ات 74 ... ] تایآ 72  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]
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هراشا

ْنَِمل َّالِإ  اُونِمُْؤت  َو ال  ( 72  ) َنوُعِجْرَی ْمُهَّلََعل  ُهَرِخآ  اوُرُفْکا  َو  ِراهَّنلا  َهْجَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  یَلَع  َلِْزنُأ  يِذَّلِاب  اُونِمآ  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  ٌۀَِـفئاط  َْتلاـق  َو 
ُهَّللا َو  ُءاشَی  ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ِدَِـیب  َلْضَْفلا  َّنِإ  ُْلق  ْمُکِّبَر  َدـْنِع  ْمُکوُّجاُحی  َْوأ  ُْمتِیتوُأ  ام  َْلثِم  ٌدَـحَأ  یتُْؤی  ْنَأ  ِهَّللا  يَدُـه  يدُْـهلا  َّنِإ  ُْلق  ْمُکَنیِد  َِعبَت 

(74  ) ِمیِظَْعلا ِلْضَْفلا  ُوذ  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  ِِهتَمْحَِرب  ُّصَتْخَی  ( 73  ) ٌمِیلَع ٌعِساو 
434 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

434 ص : همجرت ... :

زور نایاپ  رد  و  دـیروایب ، نامیا  زور  زاغآ  رد  هدـش  لزان  نانمؤم  رب  هچنآ  هب  ارهاظ ) دـیورب و   ) دـنتفگ دوهی ) زا   ) باتک لـها  زا  یعمج  و 
(72 . ) دندرگزاب دوخ ) نییآ  زا  زین   ) اهنآ دیاش  دیدرگ ) زاب  و  ، ) دیوش رفاک 

هب دینکن ) رّوصت   ) تسا و یهلا  تیاده  تیاده ، ربمایپ ) يا   ) وگب دیرواین ، نامیا  اعقاو )  ) دـنکیم يوریپ  امـش  نییآ  زا  هک  یـسک  هب  زج  و 
هب يرترب  وگب  دننک ، وگتفگ  ثحب و  امش  اب  ناتراگدرورپ  دزن  دنناوتیم  هک  نیا  ای  هدش و  هداد  دوشیم ، هداد  امش  هب  هچنآ  دننامه  یسک 

(73 . ) تسا هاگآ  هدنهد  تعسو  دنوادخ  و  دهدیم ، دنیبب ) هتسیاش  و   ) دهاوخب سک  ره  هب  تسا و  راگدرورپ  تسد 
(74 . ) تسا میظع  بهاوم  ياراد  دنوادخ  و  دنکیم ، دوخ  تمحر  هژیو  دهاوخب  ار  سک  ره 

434 ص : ریسفت ... :

434 ص : لوزن ... :] نأش  ]

نامیا اب  هن  نابز ، اب  زور  لّوا  هک  دنتـشاذگ  رارق  رگیدـکی  اب  دـندرک و  هئطوت  مه  اـب  ربیخ  دوهی  راـبحا  زا  رفن   12 دنیوگ ]: يّدـس  نسح و  ]
دوخ بتک  رد  هک  دوب  نیا  مالسا  زا  ام  تشگزاب  ّتلع  دنیوگب  دنیامن و  رفک  راهظا  دندرگرب و  نآ  زا  زور  رخآ  دننک و  مالسا  راهظا  یبلق 

تسین نآ  رد  هدش  نایب  ص )  ) دّمحم يارب  تاروت  رد  هک  یفاصوا  میتسناد  میدومن و  هرواشم  مه  شیوخ  نادنمشناد  اب  میدرک و  وجتسج 
دنیامن داجیا  دیدرت  ترضح  نآ  باحـصا  لد  رد  راک  نیا  اب  هک  دوب  نیا  ناشفده  دش و  مولعم  ام  رب  وا  شور  نالطب  بذک و  هجیتن  رد  و 

. دنتشگیمن زاب  هنرگ  دنسانشیم و  رتهب  ار  قح  دنتسه  ام  زا  رتاناد  باتک و  لها  هک  اهنیا  دنیوگب  و 
. زور لّوا  ینعی  ِراهَّنلا  َهْجَو 

متیتوا ام  لثم  دحا  یتؤی  ناب  مکنامیا  اورهظت  و ال   » ینعی تسا  ۀضرتعم »  » ود نآ  نایم  هلمج  و  ٌدَـحَأ » یتُْؤی  ْنَأ   » هب تسا  قلعتم  اُونِمُْؤت  َو ال 
امش هب  هچنآ  لثم  ینامـسآ  بتک  زا  ناناملـسم  هب  هدش  هداد  هک  نیا  هب  ار  دوخ  نامیا  هک  تسا  نیا  روظنم  و  مهریغ » نود  مکنید  لهال  الا 

هک  ییاج  رد  رگم  دینکن  زاربا  ار  نآ  هدرک و  ناهنپ  هدش ، اطع 
435 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ناشنامیا رد  ناناملسم  يرادیاپ  رب  دییامن ، راهظا  ار  دوخ  نامیا  امش  هچ  نانچ  اریز  ناکرشم ، ناناملسم و  دزن  هن  دنـشاب ، امـش  ناوریپ  اهنت 
. دوشیم مالسا  هب  ناکرشم  بیغرت  بجوم  دیازفایم و 

ظفل رد  « ] دحا  » اریز ددرگیمرب ، دـحا »  » هب مکوجاحی »  » رد ریمـض  تسا و  دـحا » یتؤی  نا   » رب فطع  هلمج  نیا  ْمُکِّبَر  َدـْنِع  ْمُکوُّجاُحی  َْوأ 
اب قح  هب  تمایق  زور  رد  ناناملـسم  اریز  دنک ، يوریپ  امـش  نید  زا  هک  ار  یـسک  زج  دینکن  قیدصت  ینعی  تسا ، عمج  ینعم  رد  یلو ] درفم 
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. تخاس دنهاوخ  بولغم  ناهرب  لیلد و  اب  دنوادخ  دزن  ار  امش  درک و  دنهاوخ  هّجاحم  امش 
ّقفوم دهاوخب  ار  سک  ره  ادخ  وگب  دوهی )  ) اهنآ هب  ص )  ) دّـمحم يا  هک  تسا  نیا  ِهَّللا » يَدُـه  يدُْـهلا  َّنِإ  ُْلق   » هضرتعم هلمج  زا  روظنم  و 

و درادن . ناتیارب  يدوس  امش  رکم  دراد و  یگتسب  یهلا  قیفوت  هب  زین  مالسا  رب  وا  يرادیاپ  تسا  ناملسم  رگا  ای  دروایب و  مالـسا  ات  درادیم 
. تسا یهلا  قیفوت  تیاده و  زین  ُءاشَی » ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ِدَِیب  َلْضَْفلا  َّنِإ  ُْلق   » هلمج زا  دوصقم 

: دراد دوجو  هجو  دنچ  ثحب  دروم  هیآ  رد 
يارب رگم  ار  يرهاظ  نامیا  دینکن  قیدـصت  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  هدـش و  مامت  ْمُکَنیِد » َِعبَت  ْنَِمل  اَّلِإ   » هلمج رد  دوهی )  ) مالک هک  نیا  - 1
دنتشاد مالسا  زا  ناناملسم  هزات  نتشگزاب  هب  يرتشیب  دیما  اهنآ  اریز  دننکیم . يوریپ  زین  امـش  نید  زا  دناهدروآ ، مالـسا  هچرگ  هک  یناسک 

هب نوـچ  هک  تسا  نیا  ٌدَـحَأ » یتْؤـُی  ْنَأ   » هلمج ياـنعم  و  دوـب . هدروآ  مشخ  هب  رتـشیب  ار  ناکرـشم  ناـنآ ، ندـیورگ  مالـسا  هب  ییوـس  زا  و 
يانعم رتهداس  ترابع  هب  دیدیـشیدنا و  ياهئطوت  نینچ  يرگید - زیچ  رطاخ  هب  هن  دش - هداد  امـش  هب  هچنآ  دننامه  دوشیم  هداد  ناناملـسم 

راداو ار  امش  دناهدش  رادروخرب  ینامسآ  باتک  شناد و  يرترب  زا  امش  دننامه  هک  ناناملسم  هب  تبسن  امش  يزرو  دسح  هک  تسا  نیا  هیآ 
ریرقت يارب  ماهفتسا  هزمه  هدرک و  تئارق  دحا » یتؤی  نا  أ   » هک تسا  ریثک  نبا  تئارق  ینعم  نیا  رب  لیلد  و  دیتفگ . هک  درک  يزیچ  نتفگ  هب 

هب  ایآ  ینعی  تسا  خیبوت  و 
436 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هب هک  نوچ  اـیآ  تسا : نیا  ْمُکوُّجاـُحی » َْوأ   » هلمج ياـنعم  نیا  رب  اـنب  و  دـیدرک ؟ هئطوت  رگیدـکی  اـب  هدـش  اـطع  ناناملـسم  هب  هچنآ  رطاـخ 
درک دنهاوخ  هّجاحم  ناتراگدرورپ  دزن  امـش  اب  ناترفک  رطاخ  هب  نانآ  نوچ  زین  دش و  هداد  امـش  هب  هچنآ  دـننامه  دوشیم  هداد  ناناملـسم 

: هک تسا  نیا  شیانعم  دشاب و  نا »  » يارب ربخ  ٌدَحَأ » یتُْؤی  ْنَأ   » تسا و يدهلا »  » زا لدب  ِهَّللا » يَدُه   » هک نیا  - 2 دیشیدنا !؟ ياهئطوت  نینچ 
اهنآ اـب  ناـتراگدرورپ  دزن  دـیناوتب  اـت  دـهدب ، زین  امـش  هب  هداد  دوهی  هب  ار  هچنآ  دـننامه  هک  تسا  دـنوادخ  تیادـه  نیا  ربماـیپ ) يا   ) وگب

. دییامن لطاب  ار  ناشلیلد  هدیبوک و  مه  رد  ار  نانآ  لطاب  نخس ] ، ] دوخ قح  قطنم ]  ] اب دینک و  هّجاحم 
ود نیا  ربمایپ  يا  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  دـشاب و  لـق »  » هب ّقلعتم  ود  ره  ٌدَـحَأ » یتُْؤی  ْنَأ   » و ِهَّللا » يَدُـه  يدُْـهلا  َّنِإ   » تـالمج هک  نیا  - 3

( زین  ) دوهی امـش  ریغ  هب  باـتک  نداد  یتح )  ) تسا و یهلا  تیادـه  تیادـه ، هک  نک  دـیکأت  اـهنآ  هب  هک  نیا  یکی  وگب : ناـنآ  هب  ار  نخس 
ود ربمایپ  يا  هدش : هتفگ  ییوگ  و  نک ، شنزرـس  دندیـشیدنا ، هک  ياهلیح  رکم و  رطاخ  هب  ار  اهنآ  هک  نیا  رگید  و  تسا ، دنوادخ  تیاده 

: نک دزشوگ  دوهی  هب  ار  بلطم 
. تسا یهلا  تیاده  تیاده  وگب  - 1

زا يراکـشآ  هزجعم  قوف  تایآ  دیتفگ !؟ نخـس  لطاب  هب  دیدومن و  رکم  هدش  هداد  ناناملـسم  هب  امـش  دـننامه  هچنآ  رطاخ  هب  ایآ  وگب  - 2
. تخاس ربخ  اب  دوب  ناشنطاب  رد  هچنآ  زا  ار  دوهی  اهنآ  رد  اریز  تسا  ص )  ) ربمایپ

436 ص : ات 76 ... ] تایآ 75  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

اُولاق ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  ًاِمئاق  ِْهیَلَع  َْتمُد  ام  َّالِإ  َْکَیلِإ  ِهِّدَُؤی  ٍرانیِدـِب ال  ُْهنَمَْأت  ْنِإ  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  َکـَْیلِإ  ِهِّدَُؤی  ٍراـْطنِِقب  ُْهنَمْأـَت  ْنِإ  ْنَم  ِباـتِْکلا  ِلـْهَأ  ْنِم  َو 
(76  ) َنیِقَّتُْملا ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإَف  یقَّتا  َو  ِهِدْهَِعب  یفْوَأ  ْنَم  یَلب  ( 75  ) َنوُمَْلعَی ْمُه  َو  َبِذَْکلا  ِهَّللا  یَلَع  َنُولوُقَی  َو  ٌلِیبَس  َنیِّیِّمُْألا  ِیف  اْنیَلَع  َْسَیل 

437 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

437 ص : همجرت ... 
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رگا هک  دنتسه  یناسک  دنادرگیم و  زاب  وت  هب  يراپسب  اهنآ  هب  تناما  مسر  هب  يدایز  تورث  رگا  هک  دنتـسه  یناسک  باتک  لها  نایم  رد  و 
نآ رطاخ  هب  نیا  یشاب ، طلسم ) اهنآ  رب  و   ) هداتسیا اهنآ  رس  يالاب  هک  ینامز  ات  رگم  دنادرگیمن ، زاب  وت  هب  يراپـسب  اهنآ  هب  مه  رانید  کی 

(75 . ) دننادیم هک  یلاح  رد  دندنبیم  غورد  ادخ  رب  میتسین و  لوئسم  دوهی ) ریغ   ) نییّما ربارب  ردام  دنیوگیم  هک  تسا 
تـسود ار  ناراـگزیهرپ  دـنوادخ  اریز ) دراد ، تسود  ار  وا  ادـخ   ) دـیامن هشیپ  يراـگزیهرپ  دـنک و  اـفو  دوـخ  ناـمیپ  هب  هـک  یـسک  يرآ 

(76 . ) درادیم

437 ص : ریسفت ... :

.[ دنکیم نایب  ار  باتک  لها  بویع  دنوادخ  هیآ  نیا  رد  ]
. ییامن هبلاطم  ار  دوخ  قح  روز  هب  لسوت  اب  یتسیاب و  وا  رس  يالاب  قح  بحاص  يا  وت  هک  ینامز  ات  رگم  ًاِمئاق  ِْهیَلَع  َْتمُد  ام  اَّلِإ 

نیا ببـس  هب  نارگید  قوقح  نتخادرپن  هک  تسا  نیا  شیانعم  دراد و  نآ  رب  تلالد  َْکَیلِإ » ِهِّدَُؤی  ال   » هک ءادا  كرت  هب  تسا  هراشا  کلذ » »
یتح تازاجم و  هنوگ  چیه  دنتـسین ، ام  نید  رب  هک  یناسک  لاوما ] بصغ   ] دروم رد  ینعی  ٌلِیبَس » َنیِّیِّمُْألا  ِیف  اْنیَلَع  َْسَیل  : » دنتفگیم هک  دوب 

ام باتک  رد  دنتفگیم : دندرمشیم و  زیاج  حابم و  زین  ار  دوخ  نافلاخم  هب  ندرک  متس  نایدوهی ) زا  یخرب   ) اهنآ تسین ، ام  يارب  یشنزرس 
. تسا هدشن  عضو  نانآ  يارب  یتمرح  تاروت ) )

. دندنبیم غورد  ادخ  هب  تسا  ناشباتک  اب  قفاوم  نانآ  لمع  هک  اعّدا  نیا  اب  َبِذَْکلا و  ِهَّللا  یَلَع  َنُولوُقَی  َو 
ياهزاجا نینچ  هجو  چیه  هب  ناش  ینامسآ  بتک  رد  هک  دنتسنادیم  یبوخب  اریز   ] دندوب هاگآ  دوخ  ندوب  وگغورد  هب  اهنآ  َنوُمَْلعَی و  ْمُه  َو 

هدرک يزاس  غورد  نینچ  نیا  شیوخ  تشز  لامعا  هیجوت  يارب  یلو  هدشن  هداد  اهنآ  هب  نارگید  لاوما  رد  تنایخ  دروم  رد 
438 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

[. دندادیم تبسن  ادخ  هب  و 
. دنتسه لوئسم  دوهی  ریغ  هب  تبسن  نانآ  يرآ ، ینعی  دناهدرک ، یفن  اهنآ  هک  ار  هچنآ  دنکیم  تابثا  یلب »  » هملک

. دیامن افو  هدرک  دهع  هچنآ  هب  سک  ره  ینعی  هفنأتسم ، تسا  ياهلمج  ِهِدْهَِعب  یفْوَأ  ْنَم 
. دنک زیهرپ  ادخ  تیصعم )  ) زا ینکش  نامیپ  تنایخ و  كرت  اب  یقَّتا و  َو 

. تسا هدش  ریمض  نیشناج  نیقّتم ]  ] رهاظ مسا  میظعت ] میخفت و  يارب   ] هلمج نیا  رد  دراد  تسود  ار  وا  ادخ  َنیِقَّتُْملا  ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإَف 

438 ص : هیآ 77 ... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

َو ال ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  ْمِْهَیلِإ  ُرُْظنَی  َو ال  ُهَّللا  ُمُهُمِّلَُکی  َو ال  ِةَرِخْآلا  ِیف  ْمَُهل  َقـالَخ  ـال  َکـِئلوُأ  ًـالِیلَق  ًاـنَمَث  ْمِِهناـْمیَأ  َو  ِهَّللا  ِدـْهَِعب  َنوُرَتْشَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
(77  ) ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمَُهل  َو  ْمِهیِّکَُزی 

438 ص : همجرت ... 

اهنآ اب  دـنوادخ  تشاد و  دـنهاوخن  ترخآ  رد  ياهرهب  دـننکیم ، هلماعم  یکدـنا  ياهب  هب  ار  دوخ  ياهدـنگوس  یهلا و  نامیپ  هک  یناـسک 
. تساهنآ يارب  یکاندرد  باذـع  دـنکیمن و  كاپ  هانگ ) زا   ) ار اهنآ  درک و  دـهاوخن  اهنآ  هب  تمحر  رظن  تمایق  رد  و  دـیوگیمن ، نخس 
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(77)

438 ص : ریسفت ... :

438 ص : لوزن ... :] نأش  ]

تّوبن دروم  رد  تاروت  رد  ار  هچنآ  هک  هدش  لزان  دوهی  زا  ود  نیا  ریظن  و  فرـشا » نب  بعک   » و بطخا » نب  ّیح   » هرابرد هیآ  نیا  دناهتفگ :
. دندومن فیرحت  ار  نآ  هتشاد و  ناهنپ  دوب ، هدش  نایب  وا ، ياههناشن  ربمایپ و  نیرخآ 

دنهدیم . رییغت  ار  ص )  ) دّمحم ام  ربمایپ  تّوبن  قیدصت  ینعی  ادخ ، اب  ار  دوخ  دهع  هک  یناسک  ِهَّللا  ِدْهَِعب  َنوُرَتْشَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
439 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دومن میهاوخ  شايرای  عطق  روط  هب  هدروآ و  نامیا  وا  هب  هک  مسق  ادخ  هب  دنتفگ : هدرک و  دای  هک  ار  ییاهدنگوس  ْمِِهناْمیَأ و  َو 
. هریغ يراوخهوشر و  تسایر و  نوچمه  ایند ، عاتم  زا  يزیچان ) كدنا و  ياهب   ) اًلِیلَق ًانَمَث 

ینالف دوشیم : هتفگ  هک  نانچ  دـنادیم ، شزرایب  راوخ و  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  نیا  زا  هیانک  درگنیمن ) اهنآ  هب  ادـخ  و   ) ْمِْهَیلِإ ُرُْظنَی  ـال  َو 
. دروآیمن باسح  هب  ار  وا  هدرک و  بضغ  وا  رب  هک  تسا  نیا  روظنم  و  دنکیمن ، ینالف  هب  هاگن 

. دیاتسیمن ار  نانآ  ْمِهیِّکَُزی و  َو ال 

439 ص : هیآ 78 ... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

َو ِهَّللا  ِدـْنِع  ْنِم  َوُه  ام  َو  ِهَّللا  ِدـْنِع  ْنِم  َوُه  َنُولوُقَی  َو  ِباتِْکلا  َنِم  َوُه  ام  َو  ِباتِْکلا  َنِم  ُهُوبَـسْحَِتل  ِباتِْکلِاب  ْمُهَتَنِْـسلَأ  َنوُْولَی  ًاـقیِرََفل  ْمُْهنِم  َّنِإ  َو 
(78  ) َنوُمَْلعَی ْمُه  َو  َبِذَْکلا  ِهَّللا  یَلَع  َنُولوُقَی 

439 ص : همجرت ... 

ار هچنآ   ) دـینک ناـمگ  هک  دـنچیپیم  ناـنچ  ار  دوـخ  ناـبز  ادـخ )  ) باـتک توـالت  ماـگنه  هب  هک  دنتـسه  یناـسک  دوـهی )  ) اـهنآ ناـیم  رد 
زا هک  نیا  اب  تسادخ ، فرط  زا  نآ  دنیوگیم  احیرـص ) یتح   ) تسین ادـخ )  ) باتک زا  هک  یلاح  رد  تسا ، ادـخ )  ) باتک زا  دـنناوخیم )

(78 . ) دننادیم هک  یلاح  رد  دندنبیم  غورد  ادخ  هب  دشابیمن و  ادخ  فرط 

439 ص : ریسفت ... :

440 ص : لوزن ... :] نأش  ]

ار ص )  ) مرکا ربمایپ  تافـص  نآ  رد  دنتـشون و  یباتک  دـندوب و  فرـشا  نب  بعک  زا  شیپ  هک  تسا  یناـیدوهی  هراـبرد  هیآ  نیا  دـناهتفگ :
هتخیمآ و رد  دوب ، ناشدزن  یلصا  تاروت  زا  هچنآ  اب  ار  نانآ  ياههتشون  هظیرق ، ینب  دوهی  سپس  دندرک ، رکذ  دوب  تاروت  رد  هچنآ  فالخ 

440 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  دندوزفا . نآ  هب 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 531 

http://www.ghaemiyeh.com


. دننادرگیم رب  هدش  فیرحت  هب  حیحص  توالت  زا  ار  دوخ  نابز  باتک  توالت  ماگنه  ِباتِْکلِاب  ْمُهَتَنِْسلَأ  َنوُْولَی 
هچنآ دینک  نامگ  ناناملسم  يا  امش  ات  ینعی  دناهدرک  فیرحت  نابز  شخرچ  اب  اهنآ  هچنآ  هب  ددرگیم  رب  ه »  » ریمض ِباتِْکلا  َنِم  ُهُوبَـسْحَِتل 

. تسا ادخ  باتک  زا  هدش  فیرحت 
. تساهنآ دوخ  عارتخا  هکلب  تسین  یسوم  رب  هدش  لزان  باتک  زا  هک  نآ  لاح  ِباتِْکلا و  َنِم  َوُه  ام  َو 

هولج رایـسب  يارب  زین  و  ِباتِْکلا » َنِم  َوُه   » هلمج دـیکأت  يارب  هلمج  نیا  تسا . ادـخ  بناـج  زا  نآ  هک  دـنیوگ  ِهَّللا و  ِدـْنِع  ْنِم  َوُه  َنُولوُقَی  َو 
. تساهنآ راک  یتشز  نداد 

440 ص : ات 80 ... ] تایآ 79  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

َنوُمِّلَُعت ُْمْتنُک  اِمب  َنیِِّیناَّبَر  اُونوُک  ْنِکل  َو  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ِیل  ًادابِع  اُونوُک  ِساَّنِلل  َلوُقَی  َُّمث  َةَُّوبُّنلا  َو  َمْکُْحلا  َو  َباتِْکلا  ُهَّللا  ُهَِیتُْؤی  ْنَأ  ٍرَـشَِبل  َناک  ام 
(80  ) َنوُِملْسُم ُْمْتنَأ  ْذِإ  َدَْعب  ِْرفُْکلِاب  ْمُکُُرمْأَی  َأ  ًابابْرَأ  َنیِِّیبَّنلا  َو  َۀَِکئالَْملا  اوُذِخَّتَت  ْنَأ  ْمُکَُرمْأَی  َو ال  ( 79  ) َنوُسُرْدَت ُْمْتنُک  اِمب  َو  َباتِْکلا 

440 ص : همجرت ... 

هدنب ادخ  ياج  هب  دیوگب  مدرم  هب  وا  سپس  دهد و  وا  هب  تّوبن  تمکح و  ینامـسآ و  باتک  دنوادخ  هک  تسین  راوازـس  يرـشب  چیه  يارب 
. دیاهدناوخ سرد  دیاهتخومآ و  ار  ادخ  باتک  هک  هنوگ  نآ  هب  دیشاب  یهلا  یمدرم  دیوگب ) هک  تسا  نیا  وا  ماقم  راوازس   ) هکلب دیشاب ، نم 

(79)
نآ زا  سپ  دنکیم ، توعد  رفک  هب  ار  امش  ایآ  دینک ، باختنا  دوخ  راگدرورپ  ار  ناربمایپ  ناگتشرف و  هک  دهد  روتسد  ار  امش  هک  نیا  هن  و 

(80 ( !؟ دیدش ناملسم  هک 
441 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

441 ص : ریسفت ... :

441 ص : لوزن ... :] نأش  ]

يا دنتفگ : دندیسر و ) ربمایپ  تمدخ  هنیدم  رد  يزور   ) نارجن یمازعا  تأیه  تسرپرـس  هارمه  هب  عفار » وبا   » مانب نایدوهی  زا  یکی  دنیوگ :
، مهد نامرف  وا  ریغ  شتسرپ  هب  ای  متـسرپب و  ار  وا  ریغ  هک  ادخ  رب  هانپ  دومرف : ترـضح  مینادب ؟ ادخ  میتسرپب و  ار  وت  یهاوخیم  ایآ  دّمحم 

. دش لزان  هیآ  نیا  سپ  تسا ، هدرکن  رومأم  ثوعبم و  يرما  نینچ  يارب  ارم  دنوادخ 
ارف دوخ  شتـسرپ  هب  ار  مدرم  هک  تسین  اور  هتـسیاش و  يرـشب  چـیه  يارب  ینعی  تسا ، ّتنـس »  » تمکح زا  روظنم  تمکح و  ینعی  مکح » »

هدیقع در  يارب  بلطم  نیا  دنشابیم ، رود  هب  لمع  نیا  زا  تسا ، هداد  صاصتخا  اهنآ  هب  ار  توبن  تمکح و  دنوادخ  هک  ناربمایپ  دناوخ و 
[. دندوب لئاق  وا  يارب  تیهولا  ماقم  و   ] دنتشاد داقتعا  ع )  ) یسیع شتسرپ  هب  هک  تسا  یناسک 

. دیشاب نیینّابر »  » دیوگب هک  تسا  راوازس  یلو  دینک ) تدابع  ارم  دیوگب  هک  تسین  هتسیاش  يربمایپ  چیه  يارب   ) َنیِِّیناَّبَر اُونوُک  ْنِکل  َو 
. تسا هیحل »  » هب بوسنم  ّینایحل »  » هک نانچ  تسا ، هدش  هدوزفا  نآ  هب  تبسن ] يای  و   ] نون فلا و  و  بر »  » هب تسا  بوسنم  ینابر » »
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: تسا لوق  دنچ  تسیچ ، اج  نیا  رد  نیینّابر »  » زا روظنم  هک  نیا  رد  و  تسادخ . نید  دنب  ياپ  تخس  هک  یسک  ینعی  ینّابر » : » دناهتفگ و 
. دیشاب اهقف  املع و  ینعی  - 1

. نک قافنا  دوخ  لام  زا  ینعی  کلامب » قفنا  : » دوشیم هتفگ  هک  نانچ  دیزومایب ، اهنآ  هب  دوخ  ملع  زا  دیشاب و  مدرم  مّلعم  ینعی  - 2
. دینکیم ملع  سیردت  هدوب و  ملاع  امش  هک  نیا  ببس  هب  َنوُمِّلَُعت  ُْمْتنُک  اِمب 

. تسا هدش  تئارق  زین  لیعفت  باب  زا  نوملعت » »
442 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

: تسا هجو  ود  نآ  رد  و  دشابیم ، لوقی » مث   » رب فطع  هدش  تئارق  بصن  هب  هک  ْمُکَُرمْأَی » َو ال  »
یناسنا چیه  يارب  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  تسا و  لبق ] هیآ  رد  « ] رـشبل ناک  ام   » هلمج رد  یفن  يانعم  دـیکأت  يارب  دـیاز و  ال »  » هک نیا  - 1

هب ار  نانآ  سپـس  دنک و  توعد  كرـش  كرت  یتسرپاتکی و  دیحوت و  هب  ار  مدرم  هک  تسین  هتـسیاش  هدـیزگرب ، يربمایپ  هب  ار  وا  ادـخ  هک 
. دنریگرب دوخ  يادخ  ار  ناربمایپ  ناگتشرف و  هک  ًابابْرَأ » َنیِِّیبَّنلا  َو  َۀَِکئالَْملا  اوُذِخَّتَت  ْنَأ   » دنک رما  زین  دیامن و  راداو  دوخ  شتسرپ 

دوهی و و  اهنآ ] ندناوخ  ادخ  نارتخد  و   ] ناگتشرف شتـسرپ  زا  ار  شیرق  ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  تسین و  دیاز  ال » - » 2
: دنتفگ ترضح  نآ  هب  نوچ  و  درکیم ، یهن  ود ] نآ  نتسناد  ادخ  نادنزرف  و   ] حیسم ریزع و  تدابع  زا  ار  يراصن 

: دومرف نانآ  خساپ  رد  ترضح  مینادب »!؟ ادخ  هدرک و  شتسرپ  ار  وت  یهاوخیم  ایآ  »
دنوادخ هک  نآ  لاح  و  دنک ، توعد  دوخ  شتسرپ  هب  ار  مدرم  وا  دنیزگرب و  يربمایپ  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  تسین  هتسیاش  یناسنا  چیه  يارب 

. تسا هدرک  یهن  ناربمایپ  ناگتشرف و  تدابع  زا  ار  نانآ 
. دنکیم دییأت  ار  نیا  هدناوخ  مکرمای » نل  و   » هک هَّللا  دبع  تئارق  تسا و  رتيوق  دشاب  مالک  يادتبا  هک  نیا  رب  انب  عفر  هب  مکرمای »  » تئارق

. ددرگیم رب  هَّللا »  » هب هدش  هتفگ  و  رشب »  » هب مکرمأی » أ   » و مکرمای » ال   » رد ریمض 
سپ دـنادرگیم  ثوعبم  نامیا  هب  مدرم  توعد  يارب  ار  ربمایپ  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  شیانعم  و  تسا ، راکنا  يارب  مکرمأی » أ   » رد هزمه  و 

!؟ دناوخیم ارف  رفک  هب  ار  ناناملسم  وا  هنوگچ 
443 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

443 ص : ات 82 ... ] تایآ 81  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

َو ُْمتْرَْرقَأ  َأ  َلاق  ُهَّنُرُْـصنََتل  َو  ِِهب  َُّننِمُْؤَتل  ْمُکَعَم  اِمل  ٌقِّدَـصُم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاج  َُّمث  ٍۀَـمْکِح  َو  ٍباـتِک  ْنِم  ْمُُکْتیَتآ  اـَمل  َنیِِّیبَّنلا  َقاـثیِم  ُهَّللا  َذَـخَأ  ْذِإ  َو 
(82  ) َنوُقِساْفلا ُمُه  َِکئلوُأَف  َِکلذ  َدَْعب  یَّلََوت  ْنَمَف  ( 81  ) َنیِدِهاَّشلا َنِم  ْمُکَعَم  اَنَأ  َو  اوُدَهْشاَف  َلاق  انْرَْرقَأ  اُولاق  يِرْصِإ  ْمُِکلذ  یلَع  ُْمتْذَخَأ 

443 ص : همجرت ... 

، مداد امـش  هب  شناد  باتک و  هاگ  ره  هک  تفرگ  اهنآ ) ناوریپ  و   ) ناربمایپ زا  دـکؤم  ناـمیپ  دـنوادخ  هک  ار  یماـگنه  دـیروایب ) رطاـخ  هب  )
هب دنوادخ )  ) سپـس دینک ، يرای  ار  وا  دیروایب و  نامیا  وا  هب  دنکیم ، قیدصت  تسامـش  اب  ار  هچنآ  هک  دـمآ  امـش  يوس  هب  يربمایپ  سپس 

نیا رب  : ) تفگ اهنآ ) هب  دـنوادخ   ) میراد رارقا  يرآ )  ) دـنتفگ دـیتسب ؟ نآ  رب  دّـکؤم  نامیپ  دـیراد و  عوضوم  نیا  هب  رارقا  ایآ  تفگ : اـهنآ 
(81 . ) مهاوگ امش  اب  مه  نم  دیشاب  هاوگ  سدقم ) نامیپ 

(82 . ) تسا ناقساف  زا  دنادرگ  يور  مکحم ) نامیپ   ) نیا زا  دعب  هک  یسک  نیا  رب  انب 
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443 ص : ریسفت ... :

یناربمایپ ربارب  رد  هک  دوب  هتفرگ  نامیپ  اهنآ  ناوریپ  نیشیپ و  ناربمایپ  زا  دنوادخ  هک  نیا  نآ  دنکیم و  هراشا  یلک  لصا  کی  هب  هیآ  نیا  ]
هنوگ چیه  زا  ناشفادها  دربشیپ  يارب  نانآ  يرای  رد  اهنآ ، هب  ندروآ  نامیا  زا  هتـشذگ  و  دنروآ ، دورف  میلـست  رـس  دنیآیم  اهنآ  زا  دعب  هک 

.[ دننکن راذگ  ورف  یکمک 
لقن ع )  ) قداص ماما  زا  تسا . هتفرگ  نامیپ  نانآ  زا  هدرک  اطع  ناربمایپ  هب  هک  یـشناد  باتک و  ببـس  هب  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم 

هب هدرک و  قیدصت  ار  دوخ  ربمایپ  هک  تفرگ  قاثیم  دهع و  ناربمایپ  زا  کی  ره  تّما  زا  دـنوادخ  هک : تسا  نیا  هیآ  ینعم  دومرف : هک  هدـش 
تـسد دوخ  نید  زا  ناـنآ  زا  يرایـسب  دـندرکن و  اـفو  ناـشنامیپ  هب  هدرک و ) تفلاـخم  وا  اـب   ) اـهنآ یلو  دـننک ، لـمع  هدروآ  هک  یتـعیرش 

. دنتشادرب
. تسا دنگوس  تساوخرد  ینعم  هب  نتفرگ  قاثیم  اریز  دشابیم ، مسق » باوج  « » ننمؤتل  » رد مسق و  هئطوت  يارب  مکتیتآ » ءامل   » رد مال » »

: تسا لامتحا  دنچ  مکتیتآ » ءامل   » رد
. تسا هدش  ود  ره  مسق  طرش و  باوج  نیشناج  ننموتل »  » هیطرش و ام » - » 1

تسا . هب » ننموتل  هومکتیتاء  يذلل   » يانعم هب  هلوصوم و  ام » - » 2
444 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

اطع تمکح  بتک و  زا  یخرب  امش  هب  نوچ  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسا و  هدش  تئارق  زین  مال  رـسک  هب  مکتیتآ » ءامل   » و ْمُُکْتیَتآ » اَمل  - » 3
تسا و هیردصم  ام »  » نیا رب  انب  دیروایب . نامیا  وا  هب  دیاب  دـنکیم ، قیدـصت  تسامـش  اب  ار  هچنآ  هک  يربمایپ  ندـمآ  رطاخ  هب  زین  مدرک و 

تمکح امـش  هب  دنوادخ  نوچ  ینعی  تسا  هدـش  لخاد  ام »  » رب لیلعت  يارب  مال »  » و دنتـسه ، ردـصم  انعم  رد  مکءاج »  » و مکتیتآ »  » لعف ود 
وا هداتـسرف  هب  هک  تسا  هتفرگ  قاثیم  اهتّلم  زا  تسامـش ، اب  قفاوم  دینک  شايرای  هدروآ و  نامیا  وا  هب  هدرک  رما  ار  امـش  هک  يربمایپ  داد و 

. دننک يرای  ار  وا  دنروایب و  نامیا 
کی هب  مکتیتآ » ام   » و مکعم » ام   » اریز تسا ، مکتیتاء »  » رب فطع  ْمُکَعَم » اِمل  ٌقِّدَـصُم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاج  َُّمث   » هلمج تسا و  یلوصوم  اـم » - » 4

. هل قدصم  لوسر  مکءاج  هومکتیتآ و  يذلل  هدش : هتفگ  ییوگ  و  تسانعم .
: دومرف ءایبنا  هب  دنوادخ  ینعی  َلاق » »

؟ دینکیم قیدصت  ار  نآ  دیراد و  رارقا  امش  زا  نامیپ  نتفرگ  هب  ایآ  ُْمتْرَْرقَأ  َأ 
؟ دیاهتفرگ دوخ  مما  زا  بلطم ) نیا  رب   ) ارم دهع  ایآ  يِرْصِإ  ْمُِکلذ  یلَع  ُْمتْذَخَأ  َو 

. تسا هدش  هدیمان  رصا » ، » دوشیم دیکأت  نآ  رب  دقعنم و  هک  ور  نیا  زا  نامیپ  دهع و  و 
: دنتفگ ءایبنا  ینعی  اُولاق 

. يدرک نآ  هب  ندرک  رارقا  هب  رما  ار  ام  هچنآ  هب  میدرک  رارقا  انْرَْرقَأ 
. دیشاب دهاش  رما  نیا  رب  دوخ ، ياهتما  رب  دومرف  ادخ  اوُدَهْشاَف  َلاق 

. مهاوگ امش  اب  مه  نم  َنیِدِهاَّشلا و  َنِم  ْمُکَعَم  اَنَأ  َو 
تثعب ناـمز  رد  رگا  هک  تفرگ  دـهعت  وا  زا  هک  نیا  رگم  درکن ، ثوـعبم  ار  يربماـیپ  چـیه  دـنوادخ  دوـمرف : هک  هدـش  تیاور  ع )  ) یلع زا 

. دنریگب ار  دّهعت  نیا  زین  دوخ  تّما  زا  هک  دومرف  رما  ار  ناربمغیپ  زین  دنک و  يرای  ار  وا  دروآ و  نامیا  وا  هب  دوب ، هدنز  ص )  ) دّمحم
دنادرگب . ور  هتشذگ ، يایبنا  زا  نتفرگ  قاثیم  زا ] دعب  لیالد و  همه  نیا   ] زا سپ  ص )  ) دّمحم هب  نامیا  زا  سک  ره  َِکلذ  َدَْعب  یَّلََوت  ْنَمَف 

445 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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. دناهدومن یچیپرس  ادخ  نامرف  زا  هک  دنتسه  ینارفاک  زا  نانآ  َنوُقِساْفلا  ُمُه  َِکئلوُأَف 

445 ص : ات 84 ... ] تایآ 83  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

َلِْزنُأ ام  َو  اْنیَلَع  َلِْزنُأ  ام  َو  ِهَّللِاب  اَّنَمآ  ْلـُق  ( 83  ) َنوُعَجُْری ِْهَیلِإ  َو  ًاهْرَک  َو  ًاعْوَط  ِضْرَْألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  ْنَم  َمَلْـسَأ  َُهل  َو  َنوُْغبَی  ِهَّللا  ِنیِد  َْریَغَف  َأ 
َُهل ُنَْحن  َو  ْمُْهنِم  ٍدَحَأ  َْنَیب  ُقِّرَُفن  ْمِهِّبَر ال  ْنِم  َنوُِّیبَّنلا  َو  یسیِع  َو  یسُوم  َِیتوُأ  ام  َو  ِطابْسَْألا  َو  َبوُقْعَی  َو  َقاحْـسِإ  َو  َلیِعامْـسِإ  َو  َمیِهاْربِإ  یلَع 

(84  ) َنوُِملْسُم

445 ص : همجرت ... 

زا ای  رایتخا  يور  زا  دنتـسه  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  یناسک  مامت  و  تسا ) مالـسا  نیمه  وا  نییآ  ( ؟ دـنبلطیم ادـخ  نییآ  زا  ریغ  اهنآ  اـیآ 
(83 . ) دندرگیم زاب  وا  يوس  هب  دنمیلست و  وا  نامرف )  ) ربارب رد  رابجا  يور 

هب هچنآ  و  هدیدرگ ، لزان  طابـسا  بوقعی و  قاحـسا و  لیعامـسا و  میهاربا و  رب  ام و  رب  هچنآ  هب  نینچمه )  ) میدروآ و ادـخ  هب  نامیا  وگب :
میلـست وا  نامرف )  ) ربارب رد  و  میراذـگیمن ، یقرف  اهنآ  نایم  رد  ام  تسا . هدـش  هداد  ناشراگدرورپ  فرط  زا  ناربماـیپ  یـسیع و  یـسوم و 

(84 . ) میتسه

445 ص : ریسفت ... :

مه کـئلواف  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  هتفرگ و  فطع  رگید  هلمج  رب  ار  ياهلمج  هک  فـطع  ءاـف »  » رب هدـش  لـخاد  راـکنا  هزمه  اـج  نیا  رد 
. تسا هدش  عقاو  هلمج  ود  نیب  راکنا  هزمه  سپس  نوغبی ، هَّللا  ریغف  نوقسافلا 

. نوغبی هَّللا  نید  ریغف  نولوتی  أ  تسا : نینچ  هیآ  ریدقت  تسا و  یفوذحم  لعف ]  ] رب فطع  َنوُْغبَی  ِهَّللا  ِنیِد  َْریَغَف  تفگ : ناوتیم  و 
ناگدنیوج زا  روظنم  تسا ] هتفگ   ] اریز تسا ، هدرک  تئارق  همومضم  ءات »  » اب نوعجرت »  » و ءای »  » اب نوغبی » [ » هعبس ءارق  زا  یکی  « ] ورمع وبا  »

نید ریغ 
446 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دنمدرم مامت  دندرگیم  زاب  ادخ  يوس  هب  هک  یناسک  زا  دوصقم  یلو  دننادرگور ، ادخ  نید  زا  هک  دنتسه  یناسک  نامه  ادخ 
. تسا هدش  تئارق  زین  ءات »  » اب ود  ره  نوعجرت »  » و نوغبت »  » و ءای »  » اب ود  ره  نوعجری »  » و نوغبی » »

وا نامرف  میلـست   ] رابجا يور  زا  یعمج ] و   ] تبغر لیم و  اـب  یعمج ]  ] هک یلاـح  رد  ینعی  ندوب ، لاـح  رب  اـنب  دـنبوصنم  اـهرک »  » و اـعوط » »
ار مالـسا  ّتیناقح  هک  يا   ] هلدا هب  هجوت  اب  یـضعب  نیمز  لها  یلو  تساهنامـسآ ، لها  صوصخ  يارب  تبغر  عوط و  دـناهتفگ : و  دـندش .]
هب درکیم ، راداو  ار  اهنآ  هک  هچنآ  هدـهاشم  زا  سپ  ای  ریـشمش و  روز  اب  نانآ  زا  یخرب  دـندروآ و  مالـسا  رایتخا  يور  زا  درکیم ] تاـبثا 

کیدزن گرم  هب  ار  دوخ  هک  یماـگنه  اـی  و  « 1 . » لیئارـسا ینب  دوهی  رـس  يالاب  روط ]  ] هوک ندمآرد  تکرح  هب  دننام ، دـندیورگ ، مالـسا 
. میراد نامیا  هناگی  يادخ  هب  ام  دنتفگ : هک  دوب  لاح  نیا  رد  دندیدیم ،

میدروآ و نامیا  ادخ  هب  دیوگب : شتّما  دوخ و  فرط  زا  هک  دهدیم  روتسد  ص )  ) مرکا ربمایپ  هب  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  سپـس  ِهَّللِاب  اَّنَمآ  ُْلق 
. تسا هدمآ  عمج  تروص  هب  انماء »  » رد درفم و  لق »  » رد ریمض  ور  نیا  زا 
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نانچ دیوگ . نخس  دوخ  بناج  زا  اهنت  ترضح  نآ  هک  هداد  روتسد  شیوخ  ربمایپ  ماقم  تمظع  هوکش و  رطاخ  هب  دنوادخ  تسا  نکمم  و 
. دنیوگیم نخس  دوخ  فرط  زا  نیطالس  هک 

. میهدیمن رارق  دنوادخ  يارب  يزابنا  تدابع  رد  هدوب و  دّحوم  صلخم و  ام  َنوُِملْسُم  َُهل  ُنَْحن  َو 
__________________________________________________

(. 171 فارعا / « ) میدروآ رد  تکرح  هب  اهنآ  رس  يالاب  ار  روط  هوک  هک  یماگنه  و  . » ْمُهَقْوَف َلَبَْجلا  اَنْقَتَن  ْذِإ  َو  - 1
447 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

447 ص : هیآ 85 ... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(85  ) َنیِرِساْخلا َنِم  ِةَرِخْآلا  ِیف  َوُه  َو  ُْهنِم  َلَبُْقی  ْنَلَف  ًانیِد  ِمالْسِْإلا  َْریَغ  ِغَْتبَی  ْنَم  َو 

447 ص : همجرت ... 

زا ترخآ  رد  وا  و  دـش ، دـهاوخن  هتفریذـپ  وا  زا  دـنک ، باختنا  دوخ  يارب  ینییآ  قح ) ناـمرف  ربارب  رد  میلـست  و   ) مالـسا زا  ریغ  هک  یـسک 
(85 . ) تسا ناراکنایز 

447 ص : ریسفت ... :

. دشاب نآ  هب  دقتعم  نیدتم و  هک  دیوجیم  ار  ینید  تسا ، دنوادخ  صلاخ  نید  دیحوت و  نید )  ) نامه هک  ار  مالسا  زج  سک  ره 
[. تسا هیآ  هلابند  ینعم  نیا  لیلد  و   ] دوشیم باقع  نآ  رب  هکلب  دش ، دهاوخن  هتفریذپ  وا  زا  زگره  ُْهنِم  َلَبُْقی  ْنَلَف 

. دننایز نارسخ و  رد  هک  تسا  یناسک  وزج  عطق  روط  هب  وا  َنیِرِساْخلا و  َنِم  ِةَرِخْآلا  ِیف  َوُه  َو 

447 ص : ات 89 ... ] تایآ 86  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

َِکئلوُأ ( 86  ) َنیِِملاَّظلا َمْوَْقلا  يِدـْهَی  ـال  ُهَّللا  َو  ُتاـنِّیَْبلا  ُمُهَءاـج  َو  ٌّقَح  َلوُسَّرلا  َّنَأ  اوُدِهَـش  َو  ْمِِهناـمیِإ  َدـَْعب  اوُرَفَک  ًاـمْوَق  ُهَّللا  يِدـْهَی  َفـْیَک 
َنیِذَّلا َّالِإ  ( 88  ) َنوُرَْظُنی ْمُه  َو ال  ُباذَْـعلا  ُمُْهنَع  ُفَّفَُخی  اهِیف ال  َنیِدـِلاخ  ( 87  ) َنیِعَمْجَأ ِساَّنلا  َو  ِۀَِـکئالَْملا  َو  ِهَّللا  َۀَـنَْعل  ْمِْهیَلَع  َّنَأ  ْمُهُؤازَج 

(89  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإَف  اوُحَلْصَأ  َو  َِکلذ  ِدَْعب  ْنِم  اُوبات 

447 ص : همجرت ... 

رفاک اهنآ ، يارب  نشور  ياههناشن  ندـمآ  لوسر و  ّتیناقح  هب  یهاوگ  نامیا و  زا  دـعب  هک  دـنکیم  تیادـه  ار  یتّیعمج  دـنوادخ  هنوگچ 
(86 . ) درک دهاوخن  تیاده  ار  ناراکمتس  ّتیعمج  ادخ  و  دندش ،

(87 . ) تسا ناشیا  رب  مدرم  همه  ناگتشرف و  ادخ و  تنعل  هک  تسا  نیا  اهنآ  رفیک 
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(88 . ) دوشیمن هداد  تلهم  اهنآ  هب  دباییمن و  فیفخت  اهنآ  تازاجم  دننامیم ، نیرفن ) و   ) نعل نیا  رد  هراومه  اهنآ 
448 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

اریز دش ، دنهاوخ  هتفریذپ  اهنآ  هبوت  هک  دنیآرب  هتشذگ  ناهانگ  ناربج  ماقم  رد  و   ) دنوش حالصا  دننک و  هبوت  نآ  زا  سپ  هک  یناسک  رگم 
(89 . ) تسا هدنشخب  هدنزرمآ و  دنوادخ 

448 ص : ریسفت ... :

448 ص : لوزن ... :] نأش  ]

هک یلتق  تازاجم  زا  رارف  رطاخ  هب   ] سپـس دندوب و  ناملـسم  هک  تسا ، هدـش  لزان  راصنا ] هلیبق  زا   ] یعمج هرابرد  هیآ  نیا  هک  هدـش  هتفگ 
. دندرک رارف  هّکم  هب  دنتشگرب و  مالسا  زا  دندوب ] هدش  بکترم 

دـندروآ و نامیا  هک  نآ  زا  سپ  اهنآ  تسا : نیا  هیآ  ینعم  اریز  دـشابیم ، ْمِِهنامیِإ » َدـَْعب   » رد هک  لـعف  ياـنعم  رب  تسا  فطع  اوُدِهَـش » َو  »
لوسرلا نا  اودهـش  دـق  اورفک و  تسا ... : نیا  هیآ  ریدـقت  و  تسا ، ریدـقت  رد  دـق »  » هیلاح و واو »  » تفگ ناوتیم  و  هک ...  دـنداد  تداـهش 

ینعی دناهتـشادرب ، ناشنامیا  زا  تسد  هک  نآ  لاح  دـنک و  تیادـه  نامیا  هار  هب  ار  نانآ  هنوگچ  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  و  قح ،
اهر ار  هار  نآ  دوخ  اهنآ  تسین و  ناشتیادـه  يارب  ناـمیا  زج  یهار  نوچ  درادـن ، دوجو  دـنک  تیادـه  ناـمیا  هب  ار  ناـنآ  هک  یهار  رگید 

. دندرک
زا ناحبس  يادخ  اریز  دنتسین . یفطل  نینچ  راوازس  هک  نآ  لاح  دنک و  فطل  اهنآ  هب  هنوگچ  دنوادخ  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  دناهتفگ : و 

ّتیناقح هب  نداد  یهاوگ  زا  سپ  ناـنآ  هک  دوب  نیا  تشاد  تلـالد  ناشمیمـصت  رب  هچنآ  و  دوب ، هاـگآ  رفک  هب  تشگزاـب  رب  اـهنآ  میمـصت 
زا سپ  هک  دـندوب  دوهی  نانیا  دـندش و  رفاک  درکیم ، تباث  اهنآ  يارب  ار  ترـضح  نآ  تّوبن  هک  یتازجعم  نداتـسرف  و  ص )  ) ادـخ لوسر 

. دندش رفاک  ص )  ) مرکا ربمایپ  هب  نامیا 
. دندرگ زاب  نامیا  هب  هدرک و  هبوت  دادترا  رفک و  زا  سپ  هک  یناسک  رگم  َِکلذ  ِدَْعب  ْنِم  اُوبات  َنیِذَّلا  اَّلِإ 

. دنوش دراو  حالص  ریخ و  رد  هک  تسا  نیا  روظنم  ای  دناهدرک ، لطاب  دوخ ) لامعا  زا   ) ار هچنآ  دننک  حالصا  اوُحَلْصَأ و  َو 
449 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

449 ص : ات 91 ... ] تایآ 90  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ْنَلَف ٌراَّفُک  ْمُه  َو  اُوتاـم  َو  اوُرَفَک  َنـیِذَّلا  َّنِإ  ( 90  ) َنوُّلاَّضلا ُمُه  َکـِئلوُأ  َو  ْمُُهَتبَْوت  َلَـبُْقت  َْنل  ًاْرفُک  اوُدادْزا  َُّمث  ْمِِهناـمیِإ  َدـَْعب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 
(91  ) َنیِرِصان ْنِم  ْمَُهل  ام  َو  ٌمِیلَأ  ٌباذَع  ْمَُهل  َِکئلوُأ  ِِهب  يدَْتفا  َِول  َو  ًابَهَذ  ِضْرَْألا  ُءْلِم  ْمِهِدَحَأ  ْنِم  َلَبُْقی 

449 ص : همجرت ... 

هتفریذـپ ناـنآ  هبوت  زگره  دـندیزرو ) رارـصا  هار  نیا  رد  و   ) دـندوزفا دوخ )  ) رفک رب  سپـس  دـندش و  رفاـک  ناـشنامیا  زا  سپ  هک  یناـسک 
(90 . ) دنهارمگ هک  دنناشیا  دش و  دهاوخن 
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شیوخ دب  لامعا  هرافک  و   ) هیدف ناونع  هب  ار  نآ  دشاب و  الط  زا  رپ  نیمز  يور  رگا  دنتفر ، ایند  زا  رفک  لاح  رد  دـندش و  رفاک  هک  یناسک 
(91 . ) تشاد دنهاوخن  يروای  تسا و  كاندرد  باذع  ناشیا  رب  دش و  دهاوخن  لوبق  اهنآ  زا  زگره  دنزادرپب ،

449 ص : ریسفت ... :

رفک رب  ص ) « ) دّمحم  » هب ندش  رفاک  اب  سپـس  دـندش و  رفاک  یـسیع  یـسوم و  هب  نامیا  زا  سپ  هک  دنتـسه  دوهی  اوُرَفَک » َنیِذَّلا   » زا روظنم 
ندیزرو رارصا  اب  سپس  دندش و  رفاک  وا  هب  تثعب  زا  شیپ  ترـضح  نآ  هب  نتـشاد  نامیا  زا  سپ  اهنآ  تسا  نیا  روظنم  ای  و  دندوزفا . دوخ 

. دندوزفا دوخ  رفک  رب  وا ، هب  ندروآ  نامیا  زا  نارگید  ندرک  عنم  وا و  نامیپ  نتسکش  زین  ترضح و  نآ  اب  ندرک  ینمشد  ناشرفک و  رب 
زا اهنآ  ینعی  تسا ، َنوُّلاَّضلا » ُمُه  َِکئلوُأ   » هلمج نآ  لیلد  دـشابیمن و  صـالخا  يور  زا  نوچ  تسین ، لوبق  ناـشیا  هبوت  ْمُُهَتبَْوت  َلَـبُْقت  َْنل 

. دناهارمگ باوص  قح و  هار 
مـشچ اب  ار  گرم  هک  هاگ  نآ  زج  دـننکیمن  هبوت  اهنآ  هک  انعم  نیا  هب  تسین  لوبق  باذـع  ندـید  ماگنه  رد  ناشیا  هبوت  ینعی  دـناهتفگ : و 

. دننیبب دوخ 
. دنریمب رفک  لاح  رد  ٌراَّفُک و  ْمُه  َو  اُوتام  َو 

هچرگ ، دش  دهاوخن  هتفریذپ  لدب )  ) هیدف اهنآ  زا  زگره  ْمِهِدَحَأ و  ْنِم  َلَبُْقی  ْنَلَف 
450 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دزادرپب هیدف »  » ناونع هب  ار  نآ  دشاب و  الط  زا  رپ  نیمز  يور 
: دناهتفگ هک  نانچ  دوشیم . فذح  رایـسب  برع  مالک  رد  لثم »  » هملک اریز  تسا  هلثمب » يدتفا  ول  و   » روظنم تفگ  ناوتیم  ِِهب  يدَْتفا  َِول  َو 
هک تسا  رمع  نخس  هلمج  نیا  « ] اهل نسح  یبا  لثم  و ال   » ینعی اهل » نسح  ابا  ۀّیضق و ال  و  «، » دیز برـض  لثم   » ینعی دیز » برـض  هتبرـض  »

نـسحلا وـبا  دـننام  زج  یـسک  هک  دوـب  یلکـشم  هّیـضق  نیا  هـک  تـسا  نـیا  شنومـضم  تـفگ و  ع )  ) یلع طـسوت  وا  لکـشم  لـح  زا  سپ 
: دوش هتفگ  هک  نیا  ياج  هب  دوشیم ، هدوزفا  اذـک » لعفی  کلثم ال   » برع هتفگ  رد  لثم »  » هملک هک  ناـنچ  دـنک ] لـح  ار  نآ  تسناوتیمن 

. دهدیمن ماجنا  ار  يراک  نینچ  وت  نوچ  یسک  ینعی  اذک » لعفی  تنا ال  »
451 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هیآ 23  ءاسن  هروس  ات  هیآ 92  نارمع  لآ  هروس  زا  مراهچ  ءزج 
453 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

453 ص : هیآ 92 ... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(92  ) ٌمِیلَع ِِهب  َهَّللا  َّنِإَف  ٍءْیَش  ْنِم  اوُقِْفُنت  ام  َو  َنوُّبُِحت  اَّمِم  اوُقِْفُنت  یَّتَح  َِّرْبلا  اُولانَت  َْنل 

453 ص : همجرت ... 

دینکیم قافنا  هچنآ  و  دـینک ، قاـفنا  ادـخ - هار  رد  دـیرادیم - تسود  هچنآ  زا  هک  نیا  رگم  دیـسریمن  يراـکوکین  تقیقح - هب - زگره 
(92 . ) تسا ربخ  اب  نآ  زا  ادخ 
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453 ص : ریسفت ... :

شاداپ باوث و  هب  هک  تسا  نیا  دوصقم  دناهتفگ : دوب و  دـیهاوخن  ناکین  زا  دیـسر و  دـیهاوخن  یکین  تقیقح  هب  زگره  امـش  َِّرْبلا  اُولانَت  َْنل 
. تفای دیهاوخن  تسد  یهلا 

َو ُْمْتبَـسَک  ام  ِتابِّیَط  ْنِم  اوُقِْفنَأ  دیامرفیم : هک  هیآ  نیا  دننام  دینک . » قافنا  دیراد  تسود  ار  اهنآ  هک  یلاوما  زا  ات   » نوبحت امم  اوقفنت  یتح 
زا هچنآ  زا  دـیاهدروآ و  تسد  هب  تراجت - قیرط  زا  هک - یلاوما  نیرتهب  زا   » َنوُقِْفُنت ُْهنِم  َثِیبَْخلا  اوُمَّمَیَت  َو ال  ِضْرَْألا  َنِم  ْمَُکل  انْجَرْخَأ  اَّمِم 

(. 267 هرقب / « ) دینک قافنا  كاپان  هدزاو و  لاوما  زا  هک  نیا  هن  دینک ، قافنا  میاهدرک  جراخ  امش  يارب  نیمز 
نم تذـخأ  رد  نم »  » لیبق زا  هیآ  رد  نم »  » هک نیا  رب  دراد  تلالد  تئارق  نیا  تسا و  هدرک  تئارق  نوبحت  اـم  ضعب  اوقفنت  یتح  هَّللا ، دـبع 

. تسا ضیعبت  يارب  متفرگ » ار  لام  زا  یضعب   » لاملا
هچ  ره  زا  ینعی  تسا ، نییبت »  » يارب هلمج  نیا  رد  نم »  » ٍءْیَش ْنِم  اوُقِْفُنت  ام  َو 

454 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دشابیم شزرایب  دیرادن و  تسود  ای  تسا و  شزرا  اب  دیرادیم و  تسود  ار  نآ  هک  یلام  هچ  دینک ، قافنا 

. دهدیم شاداپ  امش  هب  نآ  قبط  رب  تساناد و  دینکیم  قافنا  هک  يزیچ  ره  هب  دنوادخ  ٌمِیلَع و  ِِهب  َهَّللا  َّنِإَف 

454 ص : ات 95 ... ] تایآ 93  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  اهُوْلتاَف  ِةارْوَّتلِاب  اُوتْأَف  ُْلق  ُةارْوَّتلا  َلَّزَُنت  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ِهِسْفَن  یلَع  ُلِیئارْـسِإ  َمَّرَح  ام  ـَّالِإ  َلِیئارْـسِإ  ِینَِبل  ـالِح  َناـک  ِماـعَّطلا  ُّلُـک 
َنِم َناک  ام  َو  ًاـفِینَح  َمیِهاْربِإ  َۀَِّلم  اوُِعبَّتاَـف  ُهَّللا  َقَدَـص  ْلـُق  ( 94  ) َنوُِملاَّظلا ُمُه  َکـِئلوُأَف  َکـِلذ  ِدـَْعب  ْنِم  َبِذَْـکلا  ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  ِنَمَف  ( 93)

(95  ) َنیِکِرْشُْملا

454 ص : همجرت ... 

دنناـم  ) دوب هدرک  مارح  دوـخ  رب  تاروـت  لوزن  زا  شیپ  بوـقعی )  ) لیئارـسا هچنآ  زج  دوـب  لـالح  لیئارـسا  ینب  رب  كاـپ ) ي   ) اهاذـغ همه 
(93  ) دیناوخب دیروایب و  ار  تاروت  دییوگیم  تسار  رگا  وگب  تشاد ) ررض  وا  يارب  هک  رتش  تشوگ 

(94 . ) دنرگمتس دندنبیم  غورد  ادخ  هب  نیا  زا  دعب  هک  اهنآ  نیا  رب  انب 
زا تشاد و  شیارگ  قـح  هب  هک  دـینک  يوریپ  میهاربا  نییآ  زا  نیا  رب  اـنب  هدوـبن ) میهاربا  كاـپ  نییآ  رد  اـهنیا  و   ) هتفگ تـسار  ادـخ  وـگب 

(95 . ) دوبن ناکرشم 

454 ص : ریسفت ... :

. یندروخ ره  ای  و  اذغ ، عون  ره  ِماعَّطلا  ُّلُک 
يارب نآ  ندروآ  تفـص  ور  نیا  زا  الذ ، ۀـبادلا  تلذ  ازع و  ءیـشلا  زع  دـننام  الح  ءیـشلا  لح  زا  تسا  ردـصم  لح »  » دوب لالح  الِح  َناـک 
لالح ناشرفاک  نارهوش  رب  نمؤم  نانز   » ْمَُهل ٌّلِح  َّنُه  ال  هدومرف : ناحبـس  يادـخ  هک  نانچ  تسا ، ناسکی  عمج  درفم و  ّثنؤم و  رّکذـم و 

(. 10 هنحتمم / « ) دنتسین
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455 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
: تسا فالتخا  دوب ، هدرک  مارح  دوخ  رب  ع )  ) بوقعی ینعی  لیئارسا  هچنآ  هرابرد  ِهِسْفَن  یلَع  ُلِیئارْسِإ  َمَّرَح  ام  اَّلِإ 

. دوب نآ  ریش  رتش و  تشوگ  - 1
ءاسنلا »» قرع   » درد هب  بوقعی ، تسا  یندیشون  ریش  ره  رتش و  تشوگ  روظنم  دناهتفگ  - 2

اهنآ ندروخ  زا  هک  دـندرک  هیـصوت  اّبطأ  ور  نیا  زا  تفاییم  تّدـش  وا  يرامیب  دروخیم  ار  رتش  ریـش  تشوگ و  هک  یماـگنه  دوب و  ـالتبم 
دندرک روصت  دش و  هبتشم  یـضعب  رب  رما  نیا  اجیردت   ] و درک ، مارح  دوخ  رب  ار  اهنآ  همه  ندروخ  دنوادخ  نذا  هب  وا  سپـس  دنک ، بانتجا 

. تسا هدرک  مارح  ادتبا  زا  ار  رتش  ریش  تشوگ و  ندروخ  دنوادخ  ییوگ  هک ]
هدرک مارح  دوـخ  رب  بوـقعی  زا  يوریپ  هب  اـهنآ  هـک  ییاـهیندروخ  زا  ریغ  لیئارـسا  ینب  رب  تاروـت  لوزن  زا  شیپ  ُةارْوَّتلا  َلَّزَُنت  ْنَأ  ِلـْبَق  ْنـِم 
ناونع هب   ] ذـیذل هزیکاـپ و  ياهاذـغ  زا  ياهراـپ  دوـهی  متـس  ملظ و  رثا  رب  تاروـت  لوزن  زا  سپ  هچ  رگا  دوـب  لـالح  اـهماعط  ماـمت  دـندوب ،

. دش مارح  اهنآ  رب  تازاجم ]
ياهاذغ ندش  مارح  ینعی  تسا ، هدمآ  نایم  هب  نخـس  نآرق  رد  هچنآ  زا  دـننک  هئربت  ار  دوخ  دنتـساوخیم  هک  تسا  دوهی  رب  ّدر  هلمج  نیا 

میرحت نیا  اب  ام  دـندرک  متـس  نوچ  دوهی - اهنآ -  » ْمِِهیْغَِبب ْمُهاْنیَزَج  َِکلذ  دـیامرفیم : هک  اجنآ  ناشمتـس ، ملظ و  رطاخ  هب  اـهنآ  رب  هزیکاـپ 
هک یملظ  تهج  هب  سپ   » ْمَُهل ْتَّلِحُأ  ٍتاـبِّیَط  ْمِْهیَلَع  اـْنمَّرَح  اوُداـه  َنیِذَّلا  َنِم  ٍْملُِظبَف  هدومرف : زین  و  (. 146 ماعنا / « ) میدرک تازاجم  ار  اـهنآ 

/ ءاسن .« ) میدرک مارح  دوب ، لالح  نانآ  رب  هک  ار  دوخ  هزیکاپ  ياهتمعن  اـم  دـندرک  دوخ - قح  رد  و  ع )  ) یـسیع ناربماـیپ و  هراـبرد  دوهی -
رب میهاربا و  حون و  رب  اـهنآ  ندروخ  هکلب  تسا ، هدـش  مارح  ناـنآ  رب  اـهماعط  زا  یخرب  هک  میتـسین  یناـسک  نیلّوا  اـم  دـنتفگ  دوـهی  ( 160

میهاربا زا  دعب  لیئارسا  ینب  ناربمایپ 
__________________________________________________

تحاران تّدشب  اهاپ  رمک و  باصعا  نآ  رثا  رب  دنیوگیم و  کیتایس »  » نآ هب  هزورما  هک  تسا  یبصع  يرامیب  عون  کی  ءاسنلا » قرع  - » 1
م. ددرگیم - بلس  ناسنا  زا  تکرح  تردق  یهاگ  هک  يروط  هب  دوشیم ،

456 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
: دیامرفیم هدرک و  بیذکت  ار  نانآ  نخس  لاعتم  يادخ  یلو  تسا  هدیسر  ام  هب  میرحت  نیا  هک  نیا  ات  هدوب  مارح  زین 

هک دوش  مولعم  ات  دیناوخب  دیروایب و  ار  دوخ  دزن  دوجوم  تاروت  دییوگتسار ، دوخ  ياعّدا  رد  رگا  وگب  دوهی  هب  ربمایپ  يا  ِةارْوَّتلِاب  اُوتْأَف  ُْلق 
توعد نیا  اب  دوهی  دییوگیم و  امـش  هک  نانچ  تسا  هدوب  میدـق  زا  هک  نیا  هن  هتفرگ ، تروص  امـش  متـس  ملظ و  رثا  رب  اهدـعب  میرحت  نیا 

. دندش هدنکفارس  هدز و  تهب  ور  نیا  زا  تسا ] تسردان  اهنآ  ياعّدا  تسنادیم  اریز   ] دروآ نوریب  ار  تاروت  درکن  تأرج 
َبِذَْکلا ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  ِنَمَف 

هب تسا و  هدوب  مارح  لیئارـسا  ینب  مدرم  رب  ناربمایپ و  رب  تاروت  لوزن  زا  لبق  هزیکاـپ  ياهاذـغ  زا  یخرب  دـننکیم ، ناـمگ  هک  ناـنآ  سپ 
َنوُِملاَّظلا ُمُه  َِکئلوُأَف  دندنبیم ، غورد  دنوادخ 

. دناهدرک متس  دوخ  هب  نانآ  ، 
. دییوگیم غورد  امش  تسوگتسار و  هدرک  لزان  هچنآ  رد  ادخ  هک  دش  تباث  ینعی  تسا  دوهی  بذک  زا  هیانک  هلمج  نیا  ُهَّللا  َقَدَص  ُْلق 

. دینک يوریپ  تسوا ، هب  ناگدنورگ  و  ص )  ) دّمحم نییآ  نامه  هک  ع )  ) میهاربا نییآ  زا  سپ  َمیِهاْربِإ  َۀَِّلم  اوُِعبَّتاَف 
هدومرف اهنآ ، نییآ  زا  میهاربا  يوریپ  ینعی  دندادیم  تبـسن  وا  هب  ناکرـشم  دوهی و  هچنآ  زا  میهاربا  هئربت  روظنم  هب  ناحبـس  يادـخ  سپس 

: تسا
. دوبن ناکرشم  زا  میهاربا - وا - َنیِکِرْشُْملا و  َنِم  َناک  ام  َو 
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456 ص : ات 97 ... ] تایآ 96  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ِساَّنلا یَلَع  ِهَِّلل  َو  ًانِمآ  َناک  ُهَلَخَد  ْنَم  َو  َمیِهاْربِإ  ُماقَم  ٌتانَِّیب  ٌتاـیآ  ِهِیف  ( 96  ) َنیَِملاْعِلل ًيدُه  َو  ًاکَرابُم  َۀَّکَِبب  يِذََّلل  ِساَّنِلل  َعِضُو  ٍْتَیب  َلَّوَأ  َّنِإ 
(97  ) َنیَِملاْعلا ِنَع  ٌِّینَغ  َهَّللا  َّنِإَف  َرَفَک  ْنَم  َو  ًالِیبَس  ِْهَیلِإ  َعاطَتْسا  ِنَم  ِْتیَْبلا  ُّجِح 

456 ص : همجرت ... 

. تسا نایناهج  تیادـه  هیام  تکرب و  رپ  هک  تسا  هّکم  نیمزرـس  رد  دـش ، هداد  رارق  دـنوادخ ) شیاین  و   ) مدرم يارب  هک  ياهناخ  نیتسخن 
(96)

هک تسا  مدرم  رب  ادـخ  يارب  دوب و  دـهاوخ  ناما  رد  دوش  نآ  لـخاد  سک  ره  و  میهاربا ، ماـقم  هلمج ) زا   ) تسا نشور  ياـههناشن  نآ  رد 
ناـیز دوخ  هب  دـنک ، كرت  ار  جـح  و   ) دزروـب رفک  سک  ره  و  دـنراد ، ار  نآ  يوـس  هب  نتفر  ییاـناوت  هک  اـهنآ  دـننک . وا )  ) هناـخ گـنهآ 

( 97 . ) تسا زاینیب  نایناهج  همه  زا  دنوادخ  و  هدیناسر )
457 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

457 ص : ریسفت ... :

« سانلل عضو  . » دوب هبعک »  » هناخ دـش ، هداد  رارق  شتـسرپ  لحم  مدرم ، يارب  هک  ياهناـخ  نیلّوا  ینعی  َۀَّکَِبب  يِذََّلل  ِساَّنِلل  َعِضُو  ٍْتَیب  َلَّوَأ  َّنِإ 
. تسا تیب »  » يارب تفص 

مان هکب »  » تسا و رهـش  عومجم  مان  هکم » : » دـناهتفگ و  تساـنعم . کـی  هب  تغل و  ود  هّکب »  » و هّکم »  » تسا و مارح  رهـش  يارب  ملع  ۀـکب » »
هدش هدـیمان  هکب » ، » دـننکیم ماحدزا  اج  نآ  رد  هبعک  فاوط  يارب  مدرم  نوچ  و  تسا ، هدـش  عقاو  نآ  رد  مارحلا  دجـسم  هک  تسا  یلحم 

. تسا
رب انب  يده ]»  » و « ] اکرابم  » بصن دوشیم . ماجنا  تدابع  اج  نآ  رد  هراومه  نوچ  تسا  كرابم  دناهتفگ  تکرب و  ریخ و  رپ  ینعی  اکرابم » »

. دشاب عضوم ]  ] فرظ رد  ریمض  زا  لاح »  » هک تسا  نیا 
مدرم ییامنهار  تلالد و  بجوم  هبعک  : » دناهتفگ و  تسا . نانآ  هاگـشتسرپ  هلبق و  اریز  تسا ، نایناهج  تیاده  هیام  هبعک  َنیَِملاْعِلل  ًيدُه  َو 

ادخ هریغ  لیف و  باحصا  دننام  دهد ، رارق  زواجت  دروم  دنک و  ناریو  ار  نآ  تساوخ  هک  يراّبج  ره  نوچ  تسا  همـسا  زع  يادخ  يوس  هب 
. تسا هدرک  كاله  ار  اهنآ 

یکی هچ  رگ  « ] میهاربا ماقم   » هک انعم  نیا  هب  تسناد ، تاـیآ »  » يارب ناـیب » فطع   » ییاـهنت هب  ار  میهاربا » ماـقم   » ناوتیم ٌتاـنَِّیب  ٌتاـیآ  ِهِیف 
ع)  ) میهاربا ياپ  ندراذگ  رثا  لیبق  زا  وا  تردق  ياههناشن  رب  لمتـشم  دراد و  دنوادخ  تردق  رب  يدایز  تلالد  هک  نیا  لیلد  هب  یلو ] تسا 

. تسا ریثک  تایآ  عمج و ]  ] هلزنم هب  دشابیم ، گنس  رد  نآ  یگدمآرب  ات  شیاپ  ود  چم  نتفر  ورف  تخس و  گنس  رب 
458 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ود رکذ  اب  تسا  زیاج  تسا و  عمج  یعون  ود )  ) ددـع اریز  تسا ، تایآ »  » يارب نایب  فطع  هلخد  نم  نمأ  میهاربا و  ماقم  تفگ  ناوتیم  و 
ياههناشن هدـنوش ، لخاد  ّتینما  و  میهاربا » ماقم   » رب هالع  ینعی  دـنک ، تایآ  ترثک  رب  تلالد  ات  دوش  رظن  فرـص  اهنآ  هّیقب  رکذ  زا  هناشن ،

: دیوگیم هک  برع  رعاش  ریرج »  » نخس دننام  دراد . دوجو  هبعک  رد  دنوادخ  تردق  رب  يرگید  ناوارف 
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اهیلاوم نم  ثلث  دیبعلا و  نم  مهثلثف  اثالثأ  ۀفینح  تناک 
ثلث رکذ  زا  رعاش  و  دـندوب . » ناگدـش  دازآ  زا  ناش  ثلث  کی  ناگدرب و  نامالغ و  زا  نانآ  ثلث  کی  دـندوب ، ثلث  هس  هفینح  هلیبق  لـها  »

. تسا هدرک  رظن  فرص  ناگرزب ] فارشا و   ] رگید
: تسا لوق  دنچ  هلمج  نیا  هرابرد  ًانِمآ  َناک  ُهَلَخَد  ْنَم  َو 

. دشیمن بیقعت  بلج و  دوب ] مرح  لخاد  هک  ینامز  ات   ] دربیم و هانپ  هبعک  هب  هاگ  نآ  و  دشیم ، بکترم  ار  یتیانج  ره  هک  یسک  - 1
، دنرخن يزیچ  وا  زا  دنشورفن ، يزیچ  وا  هب  درب ، هانپ  مرح  هب  دش و  بجاو  وا  رب  دح  سک  ره  ینعی ، تسا ، رما  يانعم  هب  هّیربخ و  هلمج  - 2
زا لوق  نیا  و  دنوش ، وا  ضّرعتم  دیابن  مرح  لخاد  رد  دوش و  يراج  وا  رب  ّدح  مرح  نوریب  رد  دوش و  جراخ  مرح  زا  ات  دننکن  هلماعم  وا  اب  و 

. تسا هدش  تیاور  مالّسلا - مهیلع  ام - هّمئا 
. دوب دهاوخ  ناما  رد  يدبا  باذع  زا  ترخآ  رد  دوش ، نآ  دراو  تابجاو  عیمج  هب  تفرعم  اب  سک  ره  هک : تسا  هدش  تیاور  زین  و  - 3

ِنَم ِْتیَْبلا  ُّجِح  ِساَّنلا  یَلَع  ِهَِّلل  َو  هدومرف ]: هدرک و  نایب  ار  مالسالا  ۀّجح  بوجو  نآ  لابند  هب  درک  رکذ  ار  تیب »  » تلیضف دنوادخ  نوچ  [و 
: هلمج هک  نانچ  دراد  دوجو  ّجح  دروم  رد  دیکأت  عون  دنچ  هیآ  رد  تسا و  هدش  تئارق  ءاح  رسک  هب  تیبلا » جح   » اًلِیبَس ِْهَیلِإ  َعاطَتْسا 

طقاس نانآ  هدهع  زا  فیلکت  نیا  تسا و  مدرم  رب  دنوادخ  بجاو  قح  جـح  ماجنا  هک  نیا  رب  دـنکیم  تلالد  تیبلا  جـح  سانلا  یلع  هَّلل  و 
. دوشیمن

459 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
نآ تسا . هدش  هدروآ  لدب  الیبس  هیلإ  عاطتـسا  نم  هلمج  دراد ، دوجو  لبق  هلمج  رد  هک  یلامجا  لیـصفت  ماهبا و  حیـضوت  روظنم  هب  سپس 

: دوش هتفگ  هک  نیا  ياج  هب  هاگ 
رفاک ار  جـح  هدـننک  كرت  هک   ] رفک نم  و  تسا : هدومرف  دـننکیم ، كرت  ار  جـح  هک  یناسک  رب  نتفرگ  تخـس  رطاـخ  هب  جـحی  مل  نم  و 

: تسا هدمآ  ثیدح  رد  هک  نانچ  هتسناد ،]
نا  ) ریبعت نیا  ات  جـحلا  نع  ینغ  دومرفن : و  نیملاعلا . نع  ینغ  هَّللا  ناف  دومرف : سپـس  « 1 « » تسا رفاک  دنک  كرت  ار  زامن  ادـمع  سک  ره  »
زا هک  یمشخ  دشاب ، هتشاد  دنوادخ  بضغ  مشخ و  رب  يرتشیب  تلالد  تسا ، دنوادخ  لماک  يانغتـسا  يانعم  هب  هک  نیملاعلا ) نع  ینغ  هَّللا 

تلهم نانآ  هب  دـنوادخ  دـننک  كرت  لاس  کی  يارب  یتح ]  ] ار ّجـح  لمع  مدرم  رگا  : » هک تسا  ربخ  رد  و  تسا ، هدـش  انغتـسا  هب  ریبعت  نآ 
. داد دهاوخن 

459 ص : ات 99 ... ] تایآ 98  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

َنَمآ ْنَم  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  َنوُّدُـصَت  َِمل  ِباتِْکلا  َلْهَأ  اـی  ْلـُق  ( 98  ) َنُولَمْعَت ام  یلَع  ٌدیِهَـش  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  ِتایِآب  َنوُرُفْکَت  َِمل  ِباـتِْکلا  َلـْهَأ  اـی  ْلـُق 
(99  ) َنُولَمْعَت اَّمَع  ٍِلفاِغب  ُهَّللا  اَم  َو  ُءادَهُش  ُْمْتنَأ  َو  ًاجَوِع  اهَنوُْغبَت 

459 ص : همجرت ... 

(98  ) تسامش لامعا  رب  هاوگ  ادخ  هک  نآ  اب  دیزرویم  رفک  ادخ  تایآ  هب  ارچ  باتک ! لها  يا  وگب 
امـش هک  یلاح  رد  دیزاس ، جک  ار  هار  نیا  دیهاوخیم  دیرادیم و  زاب  ادخ  هار  زا  دناهدروآ ، نامیا  هک  ار  يدارفا  ارچ  باتک ! لها  يا  وگب 

(99 . ) تسین لفاغ  دیهدیم  ماجنا  هچنآ  زا  دنوادخ  دیتسه و  هاوگ  هار ) نیا  یتسرد  هب  )
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459 ص : ریسفت ... :

رفک دنکیم ، ییامنهار  ص )  ) دّمحم تّوبن  قدص  هب  ار  امـش  هک  یتایآ  هب  ارچ  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  و  هیلاح » ، » ٌدیِهَـش ُهَّللا  َو  رد  واو » »
هک نآ  لاح  دیزرویم و 

__________________________________________________

-1
. رفک دقف  ادمعتم  ةالصلا  كرت  نم 

460 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
رفک ادـخ  تاـیآ  هب  دـینکیم  تأرج  هنوگچ  سپ  داد ؟ دـهاوخ  رفیک  نآ  ماـجنا  رب  ار  امـش  دـنکیم و  هدـهاشم  ار  امـش  لاـمعا  دـنوادخ 

مالـسا هب  دوخ  اـهنت  هن   ] اـهنآ یلو  تسا ، مالـسا  نییآ  دـندش ، نآ  ندومیپ  رومأـم  دوـهی  هک  ادـخ ) هار  « ) هَّللا لـیبس   » زا روـظنم  دـیزروب !؟
ّتیلهاج رد  هک  ییاهگنج  يروآ  دای  اب  زین  دنراد و  زاب  مالـسا  ادخ و  هار  زا  ار  نانمؤم  دـندرکیم  یعـس  هلیح  رکم و  اب  هکلب ] دـندیورگن 

. دننادرگرب یلهاج  ياهگنج  هب  ار  نانآ  ات  دندنکفایم ، ناشنایم  رد  ار  ینمشد  توادع و  رذب  تسا ، هدوب  جرزخ »  » و سوا »  » لیابق نایم 
؟ دیزاس فرحنم  ادخ  هار  زا  زین  ار  نارگید  دیهد و  هولج  تسردان  جک و  اهنآ ] رظن  رد   ] ار یهلا  میقتسم  هار  دیهاوخیم  ًاجَوِع  اهَنوُْغبَت 

: تسا لوق  ود  هلمج  نیا  يانعم  رد  ُءادَهُش  ُْمْتنَأ  َو 
ناتباتک رد  ار  بلطم  نیا  یتسرد  امـش  تسا و  هدش  یـضار  نادـب  هدیدنـسپ و  ار  نآ  ادـخ  هک  تسا  یهار  قح  هار  هک  دـینادیم  امـش  - 1

. دیباییم
. دننکیم دامتعا  امش  راتفگ  هب  اهنآ  دیتسه و  هاوگ  دوخ  نید  ناوریپ  نایم  رد  رابحا ) هورگ  يا   ) امش هک  یلاح  رد  - 2
. دوشیم بوسحم  نانآ  يارب  يدیدهت  هلمج  نیا  تسین » لفاغ  امش  لامعا  زا  زگره  ادخ   » َنُولَمْعَت اَّمَع  ٍِلفاِغب  ُهَّللا  اَم  َو 

460 ص : ات 101 ... ] تایآ 100  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ْمُْکیَلَع یْلُتت  ُْمْتنَأ  َو  َنوُرُفْکَت  َفـْیَک  َو  ( 100  ) َنیِِرفاک ْمُِکنامیِإ  َدـَْعب  ْمُکوُّدُرَی  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم  ًاقیِرَف  اوُعیُِطت  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی 
(101  ) ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  َيِدُه  ْدَقَف  ِهَّللِاب  ْمِصَتْعَی  ْنَم  َو  ُُهلوُسَر  ْمُکِیف  َو  ِهَّللا  ُتایآ 

460 ص : همجرت ... 

نایم رد  توادع  هنیک و  شتآ  نتخاس  روهلعـش  ینکفا و  قافن  ناشراک  هک   ) باتک لها  زا  یعمج  زا  رگا  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
( 100  ) دننادرگیم زاب  رفک  هب  نامیا  زا  سپ  ار  امش  دینک  تعاطا  تسامش )

461 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
رد وا  ربمایپ  دوشیم و  هدناوخ  امـش  رب  ادخ  تایآ  و  دـیاهتفرگ ) رارق  یحو  ناماد  رد   ) هک نیا  اب  دـیوش  رفاک  امـش  تسا  نکمم  هنوگچ  و 

(101 . ) تسا هدش  تیاده  میقتسم  هار  هب  دیوج  کسمت  ادخ  هب  سک  ره  و  دییوج ) کسمت  ادخ  هب  نیا  رب  انب  ، ) تسامش نایم 

461 ص : ریسفت ... :
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امش نایم  ّتیلهاج  رد  هک  ییاههنیک  ندرک  هدنز  رد  رگا  اوعیطت  نإ  تسا : هدومرف  هتخاس و  بطاخم  ار  جرزخ »  » و سوا »  » ناحبـس يادخ 
نیا نداد  هولج  گرزب  يارب  سپـس  دـننادرگیم . زاب  رفک  هب  ناـمیا  زا  سپ  ار  امـش  مکناـمیإ  دـعب  مکودری  دـینک . تعاـطا  دوهی  زا  هدوب 

: دومرف اهنآ  هب  بلطم 
هظعوم ار  امش  تسامـش و  نایم  رد  ص )  ) ادخ لوسر  هک  نآ  لاح  دباییم و  هار  امـش  ياهلد  رد  رفک  اجک  زا  هنوگچ و  َنوُرُفْکَت  َْفیَک  َو 

. دوشیم هدناوخ  امش  رب  وا  نابز  اب  ادخ  تایآ  دزاسیم و  هّبنتم  دنکیم و 
. دباییم تیاده  عطق  روط  هب  دیوج  کسمت  ادخ  نید  هب  سک  ره  ِهَّللِاب و  ْمِصَتْعَی  ْنَم  َو 

461 ص : ات 103 ... ] تایآ 102  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

َتَمِْعن اوُرُکْذا  َو  اُوقَّرَفَت  َو ال  ًاعیِمَج  ِهَّللا  ِْلبَِحب  اوُمِـصَتْعا  َو  ( 102  ) َنوُِملْـسُم ُْمْتنَأ  َو  َّالِإ  َُّنتوُمَت  َو ال  ِِهتاُقت  َّقَح  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی 
ُهَّللا ُنِّیَُبی  َِکلذَـک  اْهنِم  ْمُکَذَْـقنَأَف  ِراَّنلا  َنِم  ٍةَْرفُح  افَـش  یلَع  ُْمْتنُک  َو  ًاناوْخِإ  ِِهتَمِْعِنب  ُْمتْحَبْـصَأَف  ْمُِکبُوُلق  َْنَیب  َفَّلَأَـف  ًءادـْعَأ  ُْمْتنُک  ْذِإ  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا 

(103  ) َنوُدَتْهَت ْمُکَّلََعل  ِِهتایآ  ْمَُکل 

461 ص : همجرت ... 

ناملـسم هک  نیا  رگم  دـیورن  ایند  زا  و  دـیزیهرپب ، ادـخ  زا  تسا  يراکزیهرپ  يوقت و  قح  هک  نانچ  نآ  دـیاهدروآ ! ناـمیا  هک  یناـسک  يا 
(102  ) دیشاب

هنوگچ هک  دیرآ  دای  هب  دوخ  رب  ار  ادـخ  گرزب )  ) تمعن و  دـیوشن ، هدـنکارپ  دـینز و  گنچ  مالـسا ) نآرق و   ) ادـخ نامـسیر  هب  یگمه  و 
462 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  ياهلد  نایم  رد  وا  دیدوب و  رگیدکی  نمشد 

و  ) تفرگرب اـج  نآ  زا  ار  امـش  ادـخ  دـیدوب ، شتآ  زا  ياهرفح  بل  رب  امـش  دـیدش و  ردارب  وا  تمعن  تکرب  هب  و  درک ، داـجیا  تفلا  اـمش 
(103 . ) دیوش تیاده  دیاش  دزاسیم ، راکشآ  امش  يارب  ار  دوخ  تایآ  دنوادخ  نینچ  نیا  داد ) تاجن 

462 ص : ریسفت ... :

: تسا هدش  رکذ  هجو  دنچ  هتاقت » قح   » هراب رد  تسا . مزال  وا  زا  سرت  هک  هنوگ  نآ  دنوادخ  زا  دیسرتب  ِِهتاُقت  َّقَح  َهَّللا  اوُقَّتا 
. تسا تامّرحم  كرت  تابجاو و  هب  ندرک  لمع  نآ  زا  روظنم  - 1

وا یشاب و  وا  دای  هب  هراومه  ییامنن ، تیصعم  هاگ  چیه  و  ینک ، تعاطا  ار  ادخ  نامرف  هتسویپ  هک  تسا  نیا  يراگزیهرپ  و  يوقت » قح  - » 2
« . 1  » تسا هدش  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  لوق  نیا  ییامنن . وا  تمعن  نارفک  یشاب و  رازگرکش  وا  ياهتمعن  ربارب  رد  و  ینکن ، شومارف  ار 

زا کی  چـیه  دـیراد  ناوت  رد  هک  اجنآ  ات  دـیزرو و  مامتها  یهلا  ياوقت  هب  ینعی  ( 16 نباغت /  ) ُْمتْعَطَتْـسا اَم  َهَّللا  اوُقَّتاَف  تسا : هیآ  نیا  دـننام 
. دینکن كرت  ار  تابجاو 

هک یسک  هب  گنج  رد  هک  نانچ  دیریمب ، ناملسم  ریغ  دمآ ، امش  غارس  هب  گرم  هاگ  ره  هک  دیشابن  يروط  َنوُِملْسُم  ُْمْتنَأ  َو  اَّلِإ  َُّنتوُمَت  َو ال 
بطاخم صخـش  اج  نیا  رد  و  ییاین » نم  يرای  هب  بسا  رب  راوس  زج   » سرف یلع  تنأ  الإ و  ینتأت  ال  دوشیم : هتفگ  دنبلطیم  يرای  يو  زا 

. دنکیم یهن  هدروآ  وا  دای  هب  ندمآ  تقو  رد  هچنآ  فالخ  یتلاح  زا  ار  وا  هکلب  دنکیمن ، یهن  ندمآ  زا  عقاو - رد  ار - شیوخ 
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؟ تسیچ هَّللا » لبح   » زا روظنم  هک  نیا  هرابرد  ًاعیِمَج  ِهَّللا  ِْلبَِحب  اوُمِصَتْعا  َو 
: تسا لوق  دنچ 

__________________________________________________

-1
چیه درب و  نامرف  ادخ  زا  ناسنا  هک  تسا  نیا  اوقت  قح  . » رفکی الف  رکـشی  یـسنی و  الف  رکذی  یـصعی و  الف  عاطی  نأ  وه  ع :)  ) قداصلا نع 

وا تمعن  نارفک  دشاب و  رازگرکـش  وا  ياهتمعن  ربارب  رد  و  دـنکن ، شومارف  ار  وا  زگره  دـشاب و  وا  دای  هب  هراومه  دـنکن ، وا  تیـصعم  هاگ 
. ]...[ دنکن

463 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دینک عامتجا  تسا  یگدنب  نامیا و  نامه  هک  دراد  شناگدنب  اب  دنوادخ  هک  ینامیپ  دهع و  هب  کسمت  رد  - 1

. تسا نآرق  روظنم ، - 2
. میتسه ام  «« 3  » هَّللا لبح  « : » 2  » دومرف هک  هدش  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  دنتسه . مالسلا  مهیلع  هّمئا »  » دوصقم - 3

. دندش قّرفتم  دندرک و  فالتخا  مه  اب  يراصن »  » و دوهی »  » هک نانچ  دیوشن ، ادج  قح  زا  دوخ  نایم  رد  فالتخا  داجیا  اب  اُوقَّرَفَت و  َو ال 
لوط هب  لاس   120 جرزخ »  » و سوا »  » نایم ياهگنج  هک  يروط  هب  دـندرکیم ، زواجت  يّدـعت و  رگیدـکی  هب  تیلهاـج  رد  برع  ناکرـشم 

. درب نایم  زا  ار  هتشذگ  ياههنیک  درک و  داجیا  تفلا  نانآ  ياهلد  نایم  ص )  ) مالسا ربمایپ  هلیسو  هب  دنوادخ  هک  یتقو  ات  دوب  هدیماجنا 
. درک ادیپ  همادا  امش  یتسود  دیدش و  رگیدکی  تسود  ردارب و  دنوادخ  تمعن  هلیسو  هب  ًاناوْخِإ  ِِهتَمِْعِنب  ُْمتْحَبْصَأَف 

طوقس هناتسآ  رد  دیتشاد و  رارق  مّنهج  شتآ  زا  یلادوگ  هبل  رب  ناترفک  رطاخ  هب  ربمایپ ] باحصا   ] امش ِراَّنلا و  َنِم  ٍةَْرفُح  افَـش  یلَع  ُْمْتنُک  َو 
. دیدوب نآ  رد 

. داد تاجن  هاگترپ  نیا  زا  مالسا  هلیسو  هب  ار  امش  دنوادخ  اْهنِم و  ْمُکَذَْقنَأَف 
[. دش هدناوخ  امش  رب  هک   ] نایب نآ  ریظن  ینعی  َِکلذَک 

. دوش هدوزفا  امش  تیاده  رب  ات  دنکیم ، نایب  امش  يارب  ار  دوخ  تایآ  دنوادخ  ِِهتایآ  ْمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَُبی 

463 ص : ات 105 ... ] تایآ 104  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

َنیِذَّلاَک اُونوُکَت  ـال  َو  ( 104  ) َنوُِـحْلفُْملا ُمُه  َکـِئلوُأ  َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َنْوَْـهنَی  َو  ِفوُْرعَْملاـِب  َنوُُرمْأَـی  َو  ِْریَْخلا  َیلِإ  َنوُعْدَـی  ٌۀَّمُأ  ْمُْکنِم  ْنُـکَْتل  َو 
(105  ) ٌمیِظَع ٌباذَع  ْمَُهل  َِکئلوُأ  َو  ُتانِّیَْبلا  ُمُهَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  اوُفَلَتْخا  َو  اُوقَّرَفَت 

__________________________________________________

-2
. هَّللا لبح  نحن  ع :)  ) قداصلا

لها ربمایپ و  ای  نآرق ، ای  دشاب ، مالـسا  هلیـسو  نیا  هاوخ  تسا ، دنوادخ  كاپ  تاذ  اب  طابترا  هلیـسو  هنوگ  ره  یهلا  نامـسیر  زا  روظنم  - 3
م. وا - تیب 

464 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

464 ص : همجرت ... 
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(104  ) دنناراگتسر اهنآ  دنیامن و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دننک و  یکین  هب  توعد  یعمج  امش  نایم  زا  دیاب 
اهنآ دیسر و  نانآ  هب  راگدرورپ )  ) نشور ياههناشن  هک  نآ  زا  سپ  مه ) نآ   ) دندرک فالتخا  دندش و  هدنکارپ  هک  دیشابن  یناسک  دننام  و 

(105 . ) دنراد یمیظع  باذع 

464 ص : ریسفت ... :

: تسا لوق  ود  مکنم ) « ) نم  » هرابرد
: ـالّوا هک  دراد  ار  نآ  ّتیحالـص  یـسک  طـقف )  ) تسا و ییاـفک  تاـبجاو  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  اریز  تـسا ، ضیعبت  يارب  - 1

نکمم اسب  دشاب ، لهاج  طرـش  ود  نیا  هب  رگا  اریز  دـنادب ، ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  شور  ایناث  دسانـشب و  ار  رکنم »  » و فورعم » »
. دنک یهن  فورعم  زا  رما و  رکنم  هب  تسا 

َنوُُرمْأـَت ِساَّنِلل  ْتَجِرْخُأ  ٍۀَّمُأ  َْریَخ  ُْمْتنُک  هـیآ : دـننام  دـشابیم  ۀـمأ  اوـنوک  ینعم و  هـب  ٌۀَّمُأ  ْمُْـکنِم  ْنُـکَْتل  َو  هـلمج  تـسا و  نییبـت »  » يارب - 2
َو ( 110 نارمع / لآ  « . ) دـینکیم فورعم  هب  رما  هک ) نیا  هچ   ) دـیدش هدـیرفآ  اهناسنا  دوس  هب  هک  دـیدوب  یتّما  نیرتهب  امـش  ، » ِفوُْرعَْملاـِب
رد اریز  هدومرف ، رکذ  ار  نید ]  ] ریخ هب  توعد  تسخن  ناحبـس  يادخ  نارگید . هن  دنايراگتـسر  هتـسیاش  اهنیا  طقف  َنوُِحْلفُْملا  ُمُه  َِکئلوُأ 

رکذ مّود  هبترم  رد  تسا  یّـصاخ  فیلکت  نوـچ  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یلو  تسا ، یناـگمه  ماـع و  یفیلکت  فیلاـکت  همه  نیب 
. تسا هدرک 

. دیشابن اراصن  دوهی و  ینعی  دندش  هتسد  هتسد  هدنکارپ و  نید  رد  هک  یناسک  هیبش  اوُفَلَتْخا و  َو  اُوقَّرَفَت  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  َو ال 
قح هملک  رب  نانآ  عّمجت  یلدـمه و  رظن و  قاّفتا  بجوم  هک  دیـسر  نانآ  هب  ینـشور  ياههناشن  هک  نآ  زا  سپ  ُتانِّیَْبلا  ُمُهَءاج  ام  ِدـَْعب  ْنِم 

. دشیم
465 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

465 ص : ات 108 ... ] تایآ 106  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

َنیِذَّلا اَّمَأ  َو  ( 106  ) َنوُرُفْکَت ُْمْتنُک  اِمب  َباذَْعلا  اُوقوُذَف  ْمُِکنامیِإ  َدَْعب  ُْمتْرَفَک  َأ  ْمُهُهوُجُو  ْتَّدَوْسا  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  ٌهوُجُو  ُّدَوْسَت  َو  ٌهوُجُو  ُّضَْیبَت  َمْوَی 
(108  ) َنیَِملاْعِلل ًاْملُظ  ُدیُِری  ُهَّللا  اَم  َو  ِّقَْحلِاب  َْکیَلَع  اهُوْلتَن  ِهَّللا  ُتایآ  َْکِلت  ( 107  ) َنوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  ِهَّللا  ِتَمْحَر  یِفَف  ْمُهُهوُجُو  ْتَّضَْیبا 

465 ص : همجرت ... 

هایـس ناشیاههرهچ  هک  اهنآ  اّما  ددرگیم : هایـس  ییاهتروص  دیفـس و  ییاهتروص  هک  دوب  دهاوخ  يزور  نانکفا ) قافن  گرزب  باذـع  نآ  )
ربارب رد  ار  باذع  دیـشچب  نونکا )  ) سپ دـیدش ؟ رفاک  نآ ) هیاس  رد  يردارب  توخا و  و   ) نامیا زا  دـعب  ایآ  دوشیم ) هتفگ  اهنآ  هب   ) هدـش

(106  ) دیدیزرو رفک  هچنآ 
(107  ) دننامیم نآ  رد  هنادواج  دوب و  دنهاوخ  دنوادخ  تمحر  رد  هدش  دیفس  ناشیاههرهچ  هک  اهنآ  اّما  و 

(108 . ) دهاوخیمن نایناهج  يارب  یمتس  هاگ ) چیه   ) دنوادخ میناوخیم و  وت  رب  قح  هب  هک  تسا  ادخ  تایآ  اهنیا 
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465 ص : ریسفت ... :

رون هک  یـسک  دوشیم و  یـشان  تملظ  زا  یهایـس ) « ) داوس  » رون و زا  يدیفـس ) « ) ضایب . » میظع باذـع  مهل  هب  تسا  بوصنم  ُّضَْیبَت  َمْوَی 
رد شتسار  تمس  شیپاشیپ و  زا  شرون  تسوا و  راسخر  يدیفس  هرهچ و  ندوب  ینارون  گنر و  يدیفس  شاهناشن  دشاب  وا  دوجو  رد  قح 
يو وس  ره  زا  یکیرات  تسوا و  راسخر  یهایـس  هرهچ و  یگتفرگ  گنر و  یگهریت  نآ  هناشن  دـشاب  لطاب  لها  هک  یـسک  تسا و  تکرح 

. میربیم هانپ  وا  لضف  دنوادخ و  هب  نآ  لها  لطاب و  تملظ  زا  ام  تسا و  هدرک  هطاحا  ار 
[: دوشیم هتفگ  نانآ  هب  باطخ  هاگ  نآ  ]

نانآ لاح  زا  بّجعت  شنزرس و  خیبوت و  يارب  هزمه  دیدش !؟ رفاک  ایآ  ُْمتْرَفَک » َأ  »
466 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

: تسا یلاوقا  دندش  رفاک  نامیا  زا  سپ  یناسک  هچ  هک  نیا  هرابرد  و  تسا ،
. دنتسه لطاب  ياههشیدنا  سوه و  اوه و  تعدب و  لها  دوصقم  - 1

. دناهدش دترم  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  - 2
. دنشابیم جراوخ »  » روظنم - 3

. درب دنهاوخ  رس  هب  تسا  یگشیمه  باوث  نامه  هک  یهلا  تمعن  رد  ینعی  ِهَّللا  ِتَمْحَر  یِفَف 
هتفگ خساپ  رد  دنتسه ؟ تشهب ]  ] یمئاد تمعن  رد  هنوگچ  نایور  دیپس  هک  تسا  هدش  لاؤس  ییوگ  تسا ، هفنأتسم  هلمج  َنوُِدلاخ  اهِیف  ْمُه 

. دنریمیمن دننکیمن و  چوک  اج  نآ  زا  زگره  دوب و  دنهاوخ  تشهب ]  ] ادخ تمحر  راوج  رد  هشیمه  يارب  اهنآ  َنوُِدلاخ ،» اهِیف  ْمُه  : » هدش
. تسا هدش  لزان  دیعو  هدعو و  يارب  هک  تسا  یهلا  تایآ  دش  هتفگ  هچنآ  ِهَّللا  ُتایآ  َْکِلت 

. میناوخیم وت  رب  تسا  تلادع  قح و  اب  هارمه  هک  یلاح  رد  ار  تایآ  نآ  ِّقَْحلِاب  َْکیَلَع  اهُوْلتَن 
ای دیازفیب و  راکهانگ  صخش  رفیک  رب  ای  دنک و  هذخاؤم  هانگ  نودب  ار  وا  هک  نیا  ات  درادن  یسک  هب  ملظ  دصق  دنوادخ  ًاْملُظ  ُدیُِری  ُهَّللا  اَم  َو 

. دهاکب يراکوکین  باوث  زا 
. دراد اور  متس  ياّهرذ  شتاقولخم  زا  کی  چیه  هب  دهاوخیمن  دنوادخ  هک  تسا  نیا  َنیَِملاْعِلل »  » زا روظنم 

466 ص : ات 110 ... ] تایآ 109  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ِنَع َنْوَْهنَت  َو  ِفوُْرعَْملاـِب  َنوُُرمْأـَت  ِساَّنِلل  ْتَجِرْخُأ  ٍۀَّمُأ  َْریَخ  ُْمْتنُک  ( 109  ) ُرُومُْألا ُعَجُْرت  ِهَّللا  َیلِإ  َو  ِضْرَأـْلا  ِیف  اـم  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  اـم  ِهَِّلل  َو 
(110  ) َنوُقِساْفلا ُمُهُرَثْکَأ  َو  َنُونِمْؤُْملا  ُمُْهنِم  ْمَُهل  ًاْریَخ  َناَکل  ِباتِْکلا  ُلْهَأ  َنَمآ  َْول  َو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤت  َو  ِرَْکنُْملا 

467 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

467 ص : همجرت ... 

زاب وا  يوس  هب  اهراک  همه  تسوا و  لام  تسا  نیمز  رد  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  هک ) یلاح  رد  دنک  متـس  ادخ  تسا  نکمم  هنوگچ   ) و
(109 ( ) تسوا نامرف  هب  و   ) ددرگیم

دیراد و نامیا  ادخ  هب  و  دینکیم ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک ) نیا  هچ   ) دیدش هدیرفآ  اهناسنا  دوس  هب  هک  دـیدوب  یتما  نیرتهب  امش 
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اهنآ رثکا  دننامیا و  اب  اهنآ  زا  یمک  هدـع  اهنت ) یلو   ) تسا اهنآ  دوس  هب  دـنروآ  نامیا  یناشخرد ) نییآ  همانرب و  نینچ  هب   ) باتک لها  رگا 
(110 . ) دنشابیم قساف 

467 ص : ریسفت ... :

نایب ندرک  متـس  زا  ار  دوخ  يزاینیب  لیلد  ناحبـس  يادـخ  هیآ  نیا  رد  ُرُومُأـْلا  ُعَجُْرت  ِهَّللا  َیلِإ  َو  ِضْرَأـْلا  ِیف  اـم  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  اـم  ِهَِّلل  َو 
مدرم ياهراک  تسوا و  هب  قلعتم  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ  هک  یلاح  رد  دنک  متـس  ادخ  تسا  نکمم  هنوگچ  دیامرفیم : دنکیم و 

. دشاب رتمیظع  رکذ  رد  ات  تسا  هدمآ  رهاظ  مسا  هیلإ )  ) ریمض ياج  هب  و  ددرگیم . زاب  وا  يوس  هب 
: تسا لوق  دنچ  هلمج  نیا  يانعم  رد  ٍۀَّمُأ  َْریَخ  ُْمْتنُک 

رب یلیلد  هک  نآ  نودب  هتشذگ  نامز  رد  ءیـش  ندوب  زا  تسا  ترابع  دوب ) « ) ناک  » اریز دیاهدش ، هدیرفآ  هک  دیتسه  یتما  نیرتهب  امـش  - 1
. دوش ضراع  نآ  رب  یعاطقنا  لاوز و  ای  دشاب و  قباس  رد  نآ  دوجو  مدع 

. دیشابیم ظوفحم ] حول  و   ] ادخ ملع  رد  تّما  نیرتهب  - 2
. تسا هدش  دای  امش  زا  هتشذگ  ياهتّما  نایم  رد  ینامسآ و ] بتک  رد   ] اهتّما نیرتهب  ناونع  هب  هک  دیتسه  یتما  امش  - 3

. تسا هدش  راکشآ  مدرم  يارب  ِساَّنِلل  ْتَجِرْخُأ 
سانلا معطی  میرک  دیز  دوشیم : هتفگ  هک  نانچ  تسا ، هدش  نایب  ندوب  تّما  نیرتهب  لیلد  نآ  هلیسو  هب  هک  تسا  ياهفنأتسم  هلمج  َنوُُرمَْأت 

، دنکیم ماعطا  ار  مدرم  اریز  تسا ، يراوگرزب  میرک و  صخش  دیز  ینعی  مهیلإ ، نسحی  مهوسکی و  و 
468 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دنکیم یکین  اهنآ  هب  دناشوپیم و  ار  اههنهرب 
. دندروآیم نامیا  هدش  لزان  وا  رب  هچنآ  ربمایپ و  هب  باتک  لها  رگا  ِباتِْکلا  ُلْهَأ  َنَمآ  َْول  َو 

هچنآ هب   ] دـنافرتعم باـتک  لـها  زا  یـضعب  نونمؤملا ، مهنم  دوـب . دـهاوخ  رتـهب  ناـشیا  رب  ترخآ  اـیند و  رد  ناـمیا  نیا  ْمَُهل  ًاْریَخ  َناـَکل 
. دندروآ نامیا  هک  شاینارصن  باحصا  یشاجن و  شايدوهی و  نارای  باحصا و  مالس و  نب  هَّللا  دبع  دننام  دراد ] تلالد  نآ  رب  ناشباتک 

. دنخاتسگ شکرس و  ناشرفک  رد  نانآ  رتشیب  َنوُقِساْفلا  ُمُهُرَثْکَأ  َو 

468 ص : ات 112 ... ] تایآ 111  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

َنِم ٍْلبَح  َو  ِهَّللا  َنِم  ٍْلبَِحب  َّالِإ  اوُفُِقث  ام  َْنیَأ  ُۀَّلِّذلا  ُمِْهیَلَع  َْتبِرُض  ( 111  ) َنوُرَْصُنی َُّمث ال  َرابْدَْألا  ُمُکوُّلَُوی  ْمُکُوِلتاُقی  ْنِإ  َو  ًيذَأ  َّالِإ  ْمُکوُّرُضَی  َْنل 
َو اْوَصَع  اِمب  َِکلذ  ٍّقَح  ِْریَِغب  َءاِیْبنَْألا  َنُوُلتْقَی  َو  ِهَّللا  ِتایِآب  َنوُرُفْکَی  اُوناک  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  ُۀَنَکْسَْملا  ُمِْهیَلَع  َْتبِرُـض  َو  ِهَّللا  َنِم  ٍبَضَِغب  ُؤاب  َو  ِساَّنلا 

(112  ) َنوُدَتْعَی اُوناک 

468 ص : همجرت ... 

تشپ امش  هب  دننک  راکیپ  امش  اب  رگا  و  رصتخم ، ياهرازآ  زج  دنناسرب ، نایز  امـش  هب  دنناوتیمن  زگره  دوهی ) اصوصخم  باتک  لها   ) اهنآ
(111  ) دنکیمن يرای  ار  اهنآ  یسک  سپس  دروخ ) دنهاوخ  تسکش  و   ) درک دنهاوخ 
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ادـخ مشخ  رد  اهنآ  دـنیآ ، رد  ناناملـسم )  ) مدرم دـهع  ادـخ و  نید  هب  رگم  تسا ، هدروخ  ناـنآ  رب  ّتلذ  رهم  دـنوش  تفاـی  اـجک  ره  اـهنآ 
، دنـشکیم قحان  هب  ار  ناربمایپ  دنزرویم و  رفک  ادخ  تایآ  هب  اهنآ  هک  ارچ  تسا ، هدش  هدز  اهنآ  رب  یگراچیب  رهم  و  دـناهدیزگ ، نکـسم 

(112 . ) دنیامنیم زواجت  نارگد ) قوقح  هب   ) دننکیم و هانگ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  اهنیا 
469 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

469 ص : ریسفت ... :

دیدهت شنزرس و  اب  ار  نانآ  دوهی  ياسؤر  هک  ارچ  تسا ، يرادلد  ترـصن و  هدعو  دندیورگ ، مالـسا  نییآ  هب  هک  ینایدوهی  يارب  هیآ  نیا 
: دومرف نانآ  هب  باطخ  ناحبس  دنوادخ  ور  نیا  زا  دندادیم ، رازآ  نآ  زج  و 

ندرک شنزرس  لیبق  زا  نخس  اب  رازآ  هب  دودحم  نایز  ررض و  رگم  دیسر ، دهاوخن  امش  هب  يررـض  ناشیا  زا  زگره  ًيذَأ  اَّلِإ  ْمُکوُّرُـضَی  َْنل 
. هدنهد رازآ  نانخس  رگید  امش و  ندرک  دیدهت  دوخ و  هتشذگ  نییآ  كرت  رد  امش 

. دروخ دنهاوخ  تسکش  دنگنجب ، امش  اب  رگا  َرابْدَْألا و  ُمُکوُّلَُوی  ْمُکُوِلتاُقی  ْنِإ  َو 
. درک دهاوخن  يرای  ار  نانآ  سک  چیه  دنوشیمن و  کمک  و  َنوُرَْصُنی » «ال 

زا هنیدـم   ] دوهی اریز  تسا ، هدـش  عقاو  تساک  مکیب و  هداد  ربخ  هچنآ  هک  نیا  يارب  دراد ، تلالد  ص )  ) ربماـیپ تّوبن  تّحـص  رب  هیآ  نیا 
ناناملـسم ربارب  رد  دنتـسناوتن  زگره  دـندیگنج ] ناناملـسم  مرکا و  ربماـیپ  اـب  هک  ربـیخ  دوـهی  عاـقنیق و  ینب  قلطـصملا و  ینب  هظیرق و  ینب 

. دنناسرب بیسآ  نانآ  هب  ندرک  ریسا  ای  نتشک ، اب  دننک و  تمواقم 
مث تسا : هدش  هتفگ  لّوا  زا  ییوگ  دشاب و  هدش  لودع  ییادتبا  رابخا  مکح  هب  ازج  مکح  زا  هلیـسو  نیدب  ات  هدـشن  موزجم  َنوُرَْـصُنی  َُّمث ال 

. نورصنی مهنأ ال  مکربخأ 
َْتبِرُـض يانعم  و  دشاب . سانلا  لبح  هَّللا و  لبحب  نیمـصتعم  الإ  هیآ : ریدـقت  لاح و  هک  نیا  رب  انب  تسا  بصن  لحم  رد  ِهَّللا  َنِم  ٍْلبَِحب  هلمج 

. تسا طیحم  شلها  رب  هناخ  هک  نانچ  دراد  هطاحا  اهنآ  رب  يراوخ  تلذ و  هک  تسا  نیا  ُۀَّلِّذلا  ُمِْهیَلَع 
، ناناملـسم ادخ و  ناما  هب  نانآ  ندز  گنچ  لاح  رد  زج  دشاب ، یـسرتسد  اهنآ  هب  هک  یلاوحا  همه  رد  دندش و  تفای  اجک  ره  اوُفُِقث  ام  َْنیَأ 

. هیزج نتفریذپ  رطاخ  هب  نیملسم  هّمذ  هب  اهنآ  ندروآ  هانپ  نآ  تلاح و  کی  رد  رگم  دوب ، دهاوخن  نانآ  يارب  یتّزع  زگره  ینعی 
. دندش ادخ  مشخ  بجوتسم  ِهَّللا  َنِم  ٍبَضَِغب  ُؤاب  َو 

ُۀَنَکْسَْملا و ُمِْهیَلَع  َْتبِرُض  ُۀَّلِّذلا و  ُمِْهیَلَع  َْتبِرُض  هب  تسا  هراشا  لّوا ]  ] کلذ
470 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دندش ادخ  مشخ  یگراچیب و  تلذ و  نیا  قحتسم  ناربمایپ  نتشک  ادخ و  تایآ  هب  ندش  رفاک  رثا  رب  نانآ  ینعی  ِهَّللا  َنِم  ٍبَضَِغب  ُؤاب 
زواجت یشکرس و  نایصع و  رطاخ  هب  ناربمایپ  نتـشک  ادخ و  تایآ  هب  ناشندش  رفاک  ینعی  َنوُدَتْعَی  اُوناک  َو  اْوَصَع  اِمب  َِکلذ  دومرف : سپس 

. دوب نانآ 

470 ص : ات 114 ... ] تایآ 113  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ِفوُْرعَْملِاب َنوُُرمْأَی  َو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤی  ( 113  ) َنوُدُجْسَی ْمُه  َو  ِْلیَّللا  َءانآ  ِهَّللا  ِتایآ  َنُوْلتَی  ٌۀَِمئاق  ٌۀَّمُأ  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  ًءاوَس  اوُْسَیل 
(114  ) َنیِِحلاَّصلا َنِم  َِکئلوُأ  َو  ِتاْریَْخلا  ِیف  َنوُعِراُسی  َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َنْوَْهنَی  َو 
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470 ص : همجرت ... 

رد دنناوخیم  ار  ادخ  تایآ  بش  تاقوا  رد  هتسویپ  دننکیم و  قح ) هب   ) مایق هک  دنتـسه  یتّیعمج  باتک  لها  زا  دنتـسین ، ناسکی  همه  اهنآ 
(113  ) دننکیم هدجس  هک  یلاح 

دنریگیم و تقبـس  رگیدکی  رب  کین  ياهراک  ماجنا  رد  دننکیم و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دنروآیم ، نامیا  رگید  زور  ادـخ و  هب 
(114 . ) دنناحلاص زا  اهنآ 

470 ص : ریسفت ... :

هلمج نایب  يارب  هفنأتسم و  ٌۀَِمئاق ، ٌۀَّمُأ  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  هلمج  دنتـسین  ربارب  باتک  لها  ینعی  ددرگیم ، رب  باتک  لها  هب  ریمـض  ًءاوَس  اوُْسَیل 
. ۀمأ ریخ  متک  يارب  تسا  يریسفت  نایب و   ] هروس نیمه  هیآ 110  رد   ] ِرَْکنُْملا ِنَع  َنْوَْهنَت  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمَْأت  هک  نانچ  تسا ، ًءاوَس  اوُْسَیل 

. دندیورگ مالسا  هب  هک  دنباتک  لها  زا  یناسک  روظنم  و  دنتباث ، قح  رما  تعاطا و  رب  دنلداع و  هک  ياهتسد  ینعی  ٌۀَِمئاق  ٌۀَّمُأ 
471 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  اهنآ  ندناوخ  زامن  دّجهت و  زا  َنوُدُجْسَی  ْمُه  َو  ِْلیَّللا  َءانآ  ِهَّللا  ِتایآ  َنُوْلتَی 

. تساهنآ رادرک  نایب  هیآ  روظنم  اریز  تسا ، هدش  هنابش  تاعاس  رد  هدجس  یهلا و  تایآ  توالت  هب  ریبعت  بش  رد 
. دنباتشیم تاعاط  تاریخ و  ماجنا  هب  ینعی  ِتاْریَْخلا  ِیف  َنوُعِراُسی  َو 

هدـش هتـسیاش  کین و  دـنوادخ  دزن  ناشتالاح  هک  دنتـسه  یناسک  دـناهدروآ ) نامیا  ربمایپ  هب  هک  ینادوهی   ) نانآ َنیِِحلاَّصلا  َنِم  َکـِئلوُأ  َو 
. تسا

471 ص : هیآ 115 ... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(115  ) َنیِقَّتُْملِاب ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ُهوُرَفُْکی  ْنَلَف  ٍْریَخ  ْنِم  اُولَعْفَی  ام  َو 

471 ص : همجرت ... 

(115 . ) تسا هاگآ  ناراگزیهرپ  زا  ادخ  و  دننیبیم ) هتسیاش  شاداپ  و   ) دش دهاوخن  نارفک  زگره  دنهدیم  ماجنا  کین  لامعا  زا  هچنآ  و 

471 ص : ریسفت ... :

ُهَّللا َو  هدومرف : هدرک و  فیصوت  تسا  نداد  لماک  شاداپ  يانعم  هب  هک  رکش  هب  ار  دوخ  نآرق  زا  يرگید  ياج  رد  ناحبس  يادخ  هک  نوچ 
هدرک و یفن  دوخ  زا  دشابیم  رفک »  » هک ار  رکـش  ضیقن  هیآ  نیا  رد  ( 17 نباغت / « ) تسا رابدرب  رایسب  هدنهد و  شاداپ  ادخ  ، » ٌمِیلَح ٌروُکَش 

هومرحی نلف  تسا : هتفگ  ییوگ  تسا و  هدـش  يدـعتم  لوعفم  ود  اـب  تسا  ناـمرح  ياـنعم  نّمـضتم  نارفک  نوچ  و  ُهوُرَفُْکی » ْنَلَف  : » هدومرف
. دش دنهاوخن  مورحم  دوخ  شاداپ  زا  نانآ  ینعی 

. داد دهاوخ  نانآ  هب  رایسب  شاداپ  تسا و  هاگآ  ناراکزیهرپ  لاوحا  هب  دنوادخ  َنیِقَّتُْملِاب  ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو 

471 ص : ات 117 ... ] تایآ 116  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]
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هراشا

ِیف َنوُقِْفُنی  ام  ُلَثَم  ( 116  ) َنوُدـِلاخ اهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْـصَأ  َِکئلوُأ  َو  ًاْئیَـش  ِهَّللا  َنِم  ْمُهُدالْوَأ  َو ال  ْمُُهلاْومَأ  ْمُْهنَع  َِینُْغت  َْنل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 
(117  ) َنوُِملْظَی ْمُهَسُْفنَأ  ْنِکل  َو  ُهَّللا  ُمُهَمَلَظ  ام  َو  ُْهتَکَلْهَأَف  ْمُهَسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ٍمْوَق  َثْرَح  َْتباصَأ  ٌّرِص  اهِیف  ٍحیِر  ِلَثَمَک  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِهِذه 

472 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

472 ص : همجرت ... 

دنهاوخ نآ  رد  هشیمه  يارب  دنخزود و  باحـصا  اهنآ  و  دشخبن ، يدوس  دنوادخ  دزن  ار  نانآ  ناشنادنزرف  لاوما و  دندش  رفاک  هک  یناسک 
(116  ) دوب

نآ دزروب و  دناهدرک  متس  دوخ  رب  هک  یموق  تعارز  هب  هک  تسا  يدرس  رایـسب  داب  دننامه  دننکیم  قافنا  ایند  یگدنز  نیا  رد  اهنآ  هچنآ 
(117 . ) دناهدرک نتشیوخ  هب  متس  ناشدوخ  اهنآ  هکلب  هدرکن ، متس  اهنآ  هب  ادخ  دزاس ، دوبان  ار 

472 ص : ریسفت ... :

فیصوت هیآ  ود  نیا  رد  هک  دنتـسه  يرگمتـس  نامیایب و  دارفا  دمآ  لبق  هیآ  رد  نانآ  فصو  هک  ییوج  قح  نامیا و  اب  دارفا  لباقم  هطقن  ]
.[ دناهدش

. تسانعم نیمه  هب  هک  رص » رص   » دننام تسا ، درس  یلیخ  داب  ینعم  هب  رص » »
قافنا مدرم  شیاتـس  ترهـش و )  ) بسک روظنم  هب  هدیدنـسپ و  کین و  ياهراک  رد  هناراکایر  ناـشلاوما  زا  راّـفک  ار  هچنآ  ناحبـس  يادـخ 

. تسا هدش  هتسکش  درخ و  هدرب و  نیب  زا  ار  نآ  يدیدش  يامرس  هک  یتعارز  هب  هدرک  هیبشت  قح ، ياضر  لیصحت  هن  دندرکیم ،
هب لام  قافنا  اب  نوچ  دـندرکیم و  قاـفنا  ص )  ) ادـخ لوسر  اـب  ینمـشد  هار  رد  راّـفک  هک  تسا  یلاوما  نوقفنی ، اـم  زا  روظنم  دـناهتفگ : و 
هب هانگ  باکترا  اب  هک  تسا  هدرک  هیبشت  یمدرم  تعارز  هب  ار  نانآ  قافنا  دـنوادخ  و  تفریم ، ردـه  ناشلام  دندیـسریمن ، دوخ  فادـها 

ار ادـخ  مشخ  هک  دوب  ناشناهانگ  تبوقع  رفیک و  تقیقح  رد  يدوبان  نیا  دـش و  ناشتعارز  يدوبان  ثعاب  نانآ  متـس  دـندرک و  ملظ  دوخ 
. تسا رتدیدش  تازاجم  مشخ  يور  زا  ندرک  دوبان  رد  اریز  تخیگنارب ،

ُهَّللا ُمُهَمَلَظ  ام 
َنوُِملْظَی ْمُهَسُْفنَأ  ْنِکل  هدرکن  متس  اهنآ  هب  ناشیاهقافنا  نتفریذپن  اب  دنوادخ 

. دندرک متس  دوخ  هب  دنوش ، شاداپ  قحتسم  ات  دندرکن  قافنا  ادخ  يارب  تبرق و  دصق  اب  نوچ  نانآ  یلو 
473 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

473 ص : ات 119 ... ] تایآ 118  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ُرَبْکَأ ْمُهُروُدُص  یِفُْخت  ام  َو  ْمِهِهاْوفَأ  ْنِم  ُءاضْغَْبلا  ِتََدب  ْدَق  ْمُِّتنَع  ام  اوُّدَو  ًالابَخ  ْمُکَنُولْأَی  ْمُِکنوُد ال  ْنِم  ًۀـَناِطب  اوُذِـخَّتَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
اذِإ َو  اَّنَمآ  اُولاق  ْمُکوَُقل  اذِإ  َو  ِهِّلُک  ِباتِْکلِاب  َنُونِمُْؤت  َو  ْمُکَنوُّبُِحی  ـال  َو  ْمُهَنوُّبُِحت  ِءـالوُأ  ُْمْتنَأ  اـه  ( 118  ) َنُولِقْعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ِتایْآلا  ُمَُکل  اَّنََّیب  ْدَـق 
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(119  ) ِروُدُّصلا ِتاِذب  ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  ْمُکِْظیَِغب  اُوتُوم  ُْلق  ِْظیَْغلا  َنِم  َلِمانَْألا  ُمُْکیَلَع  اوُّضَع  اْوَلَخ 

473 ص : همجرت ... 

، دننکیمن یهاتوک  امش  هرابرد  يداسف  رش و  هنوگ  ره  زا  اهنآ  دینکن  باختنا  دوخ  ریغ  زا  يرارـسا  مرحم  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
مه نآ  زا  دنراد  ناهنپ  لد  رد  هچنآ  تسا و  راکشآ  ناشتاملک  زا  امش  اب  اهنآ  ینمشد  دیشاب و  تمحز  جنر و  رد  امـش  دنراد  تسود  اهنآ 

(118  ) دینک هشیدنا  رگا  میدرک  نایب  امش  يارب  ار  اهنآ ) ّرش  زا  يریگشیپ  ياههار  و   ) تایآ ام  تسا ، رتمهم 
نامیا ینامـسآ  ياهباتک  همه  هب  امـش  هک  یلاح  رد  دـنرادن ، تسود  ار  امـش  اهنآ  اّما  دـیرادیم ، تسود  ار  اهنآ  هک  دـیتسه  یناسک  اـمش 

اّما میاهدروآ ، نامیا  دنیوگیم  غورد ) هب   ) دننکیم تاقالم  ار  امش  هک  یماگنه  و  دنرادن ) نامیا  امـش  ینامـسآ  باتک  هب  اهنآ  اما   ) دیراد
ادخ دیراد ، هک  یمشخ  نیمه  اب  دیریمب  وگب  دنزگیم ، نادند  هب  ار  دوخ  ناتشگنا  رـس  امـش  رب  مشخ  تدش  زا  دنوشیم  اهنت  هک  یماگنه 

(119 . ) تسا هاگآ  اههنیس  نورد  رارسا )  ) زا

473 ص : ریسفت ... :

. دنکیمن شاف  ار  اهنآ  وا  دراذگیم و  نایم  رد  وا  اب  ار  دوخ  يّرـس  ياهراک  ناسنا  هک  تسا  يدامتعا  دروم  درف  يانعم  هب  تغل  رد  هناطب » »
هماج ینالف  ینعی  نالف  راعش  نالف  دیوگیم : هک  برع  هتفگ  تسا  نیا  ریظن  و  نیریز ، هماج  ینعی  بوثلا ، ۀناطب  زا  تسا  ذوخأم  هملک  نیا 

هدش  لقن  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  و  تسا . ینالف  نیریز 
474 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

« 1 « . » دنتسه نییور  سابل  هلزنم  هب  مدرم  ریاس  نیریز و  هماج  نوچمه  ناسنا  ناکیدزن  نارای و  : » دومرف هک  تسا 
، دشاب تفـص  هک  نیا  رب  انب  ۀناطب »  » هب ای  اوذختت و  هب ال  تسا  ّقلعتم  ای  مکنود  نم  ناناملـسم  ریغ  زا  ینعی  ناتناشیکمه ، ریغ  زا  ْمُِکنوُد  ْنِم 

الأ دیوگیم : دنک  یهاتوک  يراک  رد  صخـش  هاگ  ره  هک  برع  هتفگ  تسا  لیبق  نیا  زا  الابخ  مکنولأی  مکنود ال  نم  ۀـنئاک  ۀـناطب  ینعی :
، تسا هتفر  راک  هب  یلوعفم  ود  يّدـعتم  تروص  هب  احـصن  كولآ  برع ال  مالک  رد  سپـس  تسا ) لعف  مزال  تروص  هک   ) اولأی رمألا ) یف  )

. تسا داسف  ینعم  هب  لابخ ، و  منکیمن ، غیرد  وت  زا  ار  یتحیصن  ینعی 
نیا هیآ  يانعم  تسا و  دیدش  تقشم  ررض و  ینعم  هب  تنع »  » تسا و هّیردصم  ام » . » دنزادنا تّقشم  هب  ار  امش  دنراد  تسود  ْمُِّتنَع  ام  اوُّدَو 

. دنناسرب بیسآ  تخس  امش  يایند  نید و  هب  دنراد  وزرآ  اهنآ  هک  تسا 
ینخس ناشنابز  زا  دننکیمن و  يرادنتـشیوخ  اهنآ  اریز  تسا ،» راکـشآ  ناشتاملک  زا  امـش  اب  اهنآ  ینمـشد   » ْمِهِهاْوفَأ ْنِم  ُءاضْغَْبلا  ِتََدب  ْدَق 

. تسا ناناملسم  اب  نانآ  ینمشد  هنیک و  هناشن  هک  دوشیم  اهر 
اب ینمـشد  ادـخ و  ناتـسود  اـب  یتـسود  رد  یگنرکـی  صـالخا و  موزل  رب  دراد  تلـالد  ینـشور  هب  هـک  ار  یلیـالد  ِتاـیْآلا  ُمَُـکل  اَّنََّیب  ْدَـق 

. میدرک نایب  امش  يارب  شنانمشد ،
ار تالمج  نیا  مامت  هک  تسا  نیا  رتهب  و  دـیدرکیم ، لـمع  نادـب  دیدیـشیدنایم و  هدـش  ناـیب  امـش  يارب  هچنآ  رد  رگا  َنُولِقْعَت  ُْمْتنُک  ْنِإ 

. نانآ اب  یتسود  نانمؤم و  ياج  هب  رافک  نداد  رارق  رارسا  مرحم  زا  ندش  یهن  يارب  مینادب  ّتلع  و  هفنأتسم » »
هک تسا  نیا  هیآ  يانعم  و  تسا . نآ  ربخ  ءالوأ »  » ادـتبم و متنأ »  » تسا و رادـشه )  ) هیبنت يارب  اه »  » ْمُکَنوُّبُِحی َو ال  ْمُهَنوُّبُِحت  ِءـالوُأ  ُْمْتنَأ  اـه 

. دینکیم هابتشا  باتک  لها  زا  ناقفانم  اب  یتسود  رد  نانمؤم ) يا   ) امش
__________________________________________________
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و - 1
475 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  راثد . سانلا  راعش و  راصنالا  هلآ - هیلع و  هَّللا  لص  یبّنلا - نع 

ینامسآ باتک  هب  امـش  ینعی  تسا ، مکنوبحی  يارب ال  لاح  نونمؤت »  » رد واو »  » تسا و نآ  هلـص  مهنوبحت »  » لوصوم و ءالوأ » : » دناهتفگ و 
هب نانآ  هک  یلاح  رد  دینکیم  یتسود  اهنآ  اب  هک  ار  امـش  دوشیم  هچ  سپ  دنرادن  تسود  ار  امـش  اهنآ  هک  نآ  لاح  دـیراد و  نامیا  نانآ 

. دنرادن نامیا  امش  ینامسآ  باتک 
تـسا قح  رب  ناتنییآ  هک  امـش  زا  دوخ  لطاب  شور  رد  راّفک  دیاب  ارچ  هک  تسا  هداد  رارق  شهوکن  دروم  ار  نانمؤم  دنوادخ  هلمج  نیا  رد 

. دنشاب رترادیاپ 
هک نیا  هب  دنوشیم  فیصوت  دننامیشپ ، نیگمشخ و  نامیا ] راهظا  زا   ] هک يراّفک  هلمج  نیا  رد  ِْظیَْغلا  َنِم  َلِمانَْألا  ُمُْکیَلَع  اوُّضَع  اْوَلَخ  اذِإ  َو 

. دنزگیم ار  دوخ  ناتشگنا  رس  مشخ ) تدش  زا  )
هب ات  دوشیم  رتدایز  نانآ  مشخ  ناناملـسم  مالـسا و  تکوش  تّزع و  نتفاـی  ینوزف  اـب  هک  نیا  هب  تسا  راّـفک  رب  نیرفن  ْمُکِْظیَِغب  اُوتُوم  ْلـُق 

. دنوش دوبان  كاله و  نآ  ببس 
. تسا هاگآ  دشابیم ، ناقفانم  لد  رد  هک  ياهنیک  ضغب و  زا  دنادیم و  ار  اههنیس  نورد  رارسا  دنوادخ  ِروُدُّصلا  ِتاِذب  ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ 

نآ هب  تسا  ياهدژم  زین  دـشاب و  راودـیما  دراد و  شوـخ  لد  هک  تسا  ص )  ) ادـخ لوـسر  هب  رما  مکـضیغب ، اوـتوم  لـق  تـفگ  ناوـتیم  و 
ربمایپ هک  تسین  نیا  هیآ  رد  رما  زا  روظنم  دش و  دنهاوخ  دوبان  لیلذ و  مالـسا  تمظع  هوکـش و  رثا  رب  رافک  یهلا  هدعو  قبط  هک  ترـضح 

. دنک سفن  ثیدح  دوخ  اب  ترضح  نآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  هکلب  دیوگب ، رافک  هب  ار  نخس  نیا 

475 ص : هیآ 120 ... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(120  ) ٌطیُِحم َنُولَمْعَی  اِمب  َهَّللا  َّنِإ  ًاْئیَش  ْمُهُْدیَک  ْمُکُّرُضَی  اوُقَّتَت ال  َو  اوُِربْصَت  ْنِإ  َو  اِهب  اوُحَْرفَی  ٌۀَئِّیَس  ْمُْکبُِصت  ْنِإ  َو  ْمُهْؤُسَت  ٌۀَنَسَح  ْمُکْسَسْمَت  ْنِإ 
476 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

476 ص : همجرت ... 

( اهنآ ربارب  رد   ) رگا اما )  ) دندرگیم لاحـشوخ  دـهد  خر  امـش  يارب  يراوگان  هثداح  رگا  و  دـنوشیم ، تحاران  دـسرب  امـش  هب  یکین  رگا 
. دراد هطاحا  دنهدیم  ماجنا  اهنآ  هچنآ  هب  دنوادخ  دناسریمن . ینایز  امش  هب  اهنآ  هنانئاخ )  ) ياههشقن دینک  هشیپ  يراگزیهرپ  تماقتـسا و 

(120)

476 ص : ریسفت ... :

. دزاسیم نیگمغ  ار  راّفک  مهؤست  دوش . امش  بیصن  لاعتم  دنوادخ  بناج  زا  یتمعن  ای  تمینغ و  يزوریپ و  گنج  رد  رگا  نانمؤم  يا 
. دنوشیم لاحشوخ  دسرب  امش  هب  یتنحم  جنر و  نمشد  طسوت  رگا  اِهب و  اوُحَْرفَی  ٌۀَئِّیَس  ْمُْکبُِصت  ْنِإ  َو 

رب رگا  ای  دیزیهرپب ، دیاهدش  یهن  هک  نانآ  اب  یتسود  زا  و  اوقتت » و  ، » دینک يرادیاپ  راّفک  ینمـشد  توادع و  لباقم  رد  رگا  اوُِربْصَت و  ْنِإ  َو 
. درک دهاوخ  ظفح  ار  امش  وا  و  دوب ، دیهاوخ  ادخ  هانپ  رد  دینک ، زیهرپ  ادخ  مارح  زا  دیشاب و  راوتسا  نآ  فیلاکت  نید و  نامیپ 
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تسا نیا  رب  انب  مکرضی  تئارق ال  و  تسا . هدش  تئارق  زین  ار ) حتف  هب   ) مکرضی و ال  هریضی » هراض ،  » زا مکرضی  ًاْئیَش ال  ْمُهُْدیَک  ْمُکُّرُـضَی  ال 
. دشاب داض »  » هّمض زا  يوریپ  يارب  ءار »  » همض هک 

کمک يراکزیهرپ  اوقت و  و  يرابدرب ، ربص و  زا  نانمـشد  رکم  دیک و  اب  هلباقم  يارب  هک  تسا  هتخومآ  ناناملـسم  هب  دـنوادخ  هیآ  نیا  رد 
. دنبلطب

476 ص : ات 122 ... ] تایآ 121  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ِهَّللا یَلَع  َو  امُهُِّیلَو  ُهَّللا  َو  الَشْفَت  ْنَأ  ْمُْکنِم  ِناتَِفئاط  ْتَّمَه  ْذِإ  ( 121  ) ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ُهَّللا  َو  ِلاتِْقِلل  َدِعاقَم  َنِینِمْؤُْملا  ُئِّوَُبت  َِکلْهَأ  ْنِم  َتْوَدَغ  ْذِإ  َو 
(122  ) َنُونِمْؤُْملا ِلَّکَوَتَْیلَف 

476 ص : همجرت ... 

477 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  ات  یتفر  نوریب  دوخ  لها  دزن  زا  ناهاگحبص  هک  ار  ینامز  روآ ) دای  هب   ) و
(121  ) تساناد اونش و  دنوادخ  و  یهد ، ياج  گنج  ياههاگرگنس  رد  ار  نانمؤم 

اهنآ نابیتشپ  دنوادخ  و  دندرگرب ) هار  طسو  زا  و   ) دنهد ناشن  یتسـس  دـنتفرگ  میمـصت  امـش  زا  هفیاط  ود  هک  ار  ینامز  روآ ) دای  هب  زین  (و 
(122 . ) دننک لکوت  ادخ  رب  اهنت  دیاب  نامیا  اب  دارفا  و  دندرگ ) زاب  رکف  نیا  زا  هک  درک  کمک  اهنآ  هب  و   ) دوب

477 ص : ریسفت ... :

. یتفر نوریب  دحا  دصق  هب  دوخ  لها  ناگتسب و  نایم  زا  هنیدم  زا  هک  ار  ینامز  روآ  دای  هب  َِکلْهَأ و  ْنِم  َتْوَدَغ  ْذِإ  َو 
ار بش  درک و  كرت  دحا  دصق  هب  ار  هنیدم  هعمج  زامن  هماقا  زا  سپ  ترجه ] مّوس  لاس   ] لاوش هام  همین  هعمج  زور  رد  ص )  ) ادـخ لوسر 

هورگ تسایر  هب  ار  ریبج » نب  هَّللا  دبع   » تخاس و هدامآ  نمشد  اب  دربن  يارب  ار  دوخ  باحصا  هبنش  زور  رد  دناسر و  حبـص  هب  دحا  هّرد  رد 
« . 1 « » دنک هلمح  ام  هب  تشپ  زا  دناوتن  نمشد  ات  دینک  عافد  ام  زا  يزادناریت  اب  : » دومرف اهنآ  هب  دیزگرب و  زادناریت 

هب ماقم »  » و دـعقم » ، » نادرگ دربن  ياّیهم  ار  اهنآ  روآ و  دورف  گنج  ياهناکم  عضاوم و  رد  ار  نانمؤم  ینعی  ِلاـتِْقِلل  َدِـعاقَم  َنِینِمْؤُْملا  ُئِّوَُبت 
دزن تقیقح ، قدص و  ناکم  رد   » ٍرِدَتْقُم ٍکِیلَم  َْدنِع  ٍقْدِص  ِدَعْقَم  ِیف  هدومرف : هیآ  نیا  رد  هک  نانچ  تسا  هدش  لامعتسا  ناکم  اج و  يانعم 

تواضق هاـگیاج  زا  وت  هک  نآ  زا  شیپ   » َکـِماقَم ْنِم  َموُقَت  ْنَأ  َلـْبَق  هدومرف : زین  و  ( 55 رمق / « ) دنمّعنتم نیقّتم - تنطلـس - تّزع و  دنوادخ 
(. 39 لمن / « ) يزیخرب دوخ 

. ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ُهَّللا  َو  هلمج  هب  تسا  ّقلعتم  ای  تودغ  ذإ  زا  تسا  لدب  ْتَّمَه  ْذِإ 
. دندوب رکشل  يوس  ود  رد  هفیاط  ود  نیا  سوا . هلیبق  زا  هثراح » ونب   » جرزخ و هلیبق  زا  هملس » ونب  ، » راصنا زا  هفیاط  ود  ینعی  ِناتَِفئاط 

__________________________________________________

-1
. انئارو نم  انوتأی  لبنلاب ال  انع  اوحضنأ 
478 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 554 

http://www.ghaemiyeh.com


اب دـندوب ، رفن  رازه  هس  ناکرـشم  هاپـس ] ماظن  هراوس   ] یلو دـش ، جراخ  هنیدـم  زا  راوس )  ) رازه اب  طقف  ص )  ) ادـخ لوسر  دـحا  گـنج  رد 
کی اب  یبأ » نب  هَّللا  دبع   » یلو دش . دنهاوخ  بلاغ  زوریپ و  نمـشد  رب  يرادیاپ ، تروص  رد  هک  داد  هدعو  شنارای  هب  ربمایپ  هک  نیا  دوجو 
تمس هب  نوچ  و  میهد ؟ نتشک  هب  ار  نامنادنزرف  دوخ و  ارچ  تفگ  دش و  ادج  مالسا  رکشل  زا  رفن ] دصیس  يواضیب  ریـسفت  هتفگ  هب   ] مّوس

دوـخ و هراـبرد  هک  مهدیم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  امـش  : » تفگ دـش و  هناور  ناـنآ  یپ  رد  يراـصنا  مزح  نب  ورمع  دـندرک ، تکرح  هنیدـم 
نانخـس یپ  رد  و  میدرکیم . » يوریپ  امـش  زا  میدوب  دقتعم  گنج  نیا  هب  رگا  : » تفگ يو  خساپ  رد  هَّللا » دبع  . » دیـشیدنیب کین  ناتربمایپ 

اب هارمه  اـهنآ  تشاد و  نوصم  فارحنا  نیا  زا  ار  اـهنآ  دـنوادخ  یلو  دـنداتفا  وا  زا  يوریپ  رکف  هب  راـصنا  زا  هفیاـط  ود  یبأ » نب  هَّللا  دـبع  »
. دندرک تکرش  گنج  رد  ص )  ) ادخ لوسر 

سفن ثیدح  هب  شناهارمه  و  یبا » نب  هَّللا  دبع   » هب ندش  قحلم  دروم  رد  هفیاط  ود  نیا  هک  تسا  نیا  دـیآیم  تسد  هب  هیآ  رهاظ  زا  هچنآ 
دـشیمن و تباث  ناشیا  رب  دـنوادخ  یتسرپرـس  تیالو و  دوب  نیا  ناشمیمـصت  رگا  اریز  دنتـشاد ، ار  نآ  ماجنا  دـصق  هک  نیا  هن  دـنتخادرپ ،

: دومرفیمن
. تساهنآ رما  ّیلوتم  هدننک و  يرای  دنوادخ  ینعی  امُهُِّیلَو  ُهَّللا  َو 

. یتسس سرت و  لشف : » »
. دنراذگاو وا  هب  طقف  ار  دوخ  رما  دننکن و  لّکوت  وا  زج  یسک  هب  هک  هدومرف  رما  نانمؤم  هب  ناحبس  يادخ  َنُونِمْؤُْملا  ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهَّللا  یَلَع  َو 

478 ص : ات 126 ... ] تایآ 123  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ٍفالآ ِۀـَثالَِثب  ْمُکُّبَر  ْمُکَّدُِـمی  ْنَأ  ْمُکَیِفْکَی  َْنل  َأ  َنِینِمْؤُْمِلل  ُلوُقَت  ْذِإ  ( 123  ) َنوُرُکْـشَت ْمُکَّلََعل  َهَّللا  اوُقَّتاَف  ٌۀَّلِذَأ  ُْمْتنَأ  َو  ٍرْدَِبب  ُهَّللا  ُمُکَرَـصَن  ْدََقل  َو 
(125  ) َنیِمِّوَسُم ِۀَِکئالَْملا  َنِم  ٍفالآ  ِۀَسْمَِخب  ْمُکُّبَر  ْمُکْدِدُْمی  اذه  ْمِهِرْوَف  ْنِم  ْمُکُوتْأَی  َو  اوُقَّتَت  َو  اوُِربْصَت  ْنِإ  یَلب  ( 124  ) َنِیلَْزنُم ِۀَِکئالَْملا  َنِم 

(126  ) ِمیِکَْحلا ِزیِزَْعلا  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  َّالِإ  ُرْصَّنلا  اَم  َو  ِِهب  ْمُُکبُوُلق  َِّنئَمْطَِتل  َو  ْمَُکل  يرُْشب  َّالِإ  ُهَّللا  ُهَلَعَج  ام  َو 
479 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

479 ص : همجرت ... :

رکـش ات  دینک  هشیپ  ار  یهلا  ياوقت  سپ  دیدوب  ناوتان  ناتنانمـشد ) هب  تبـسن   ) امـش هک  یلاح  رد  درک  يرای  ردـب »  » رد ار  امـش  دـنوادخ  و 
(123  ) دیشاب هدروآ  اج  هب  ار  وا  تمعن 

دنیآ دورف  نامسآ ) زا   ) هک ناگتشرف  زا  رفن  رازه  هس  هب  ار  امـش  ناتراگدرورپ  تسین  یفاک  ایآ  یتفگیم ، نانمؤم  هب  وت  هک  ماگنه  نآ  رد 
(124 ( !؟ دنک يرای 

زا رفن  رازه  جنپ  هب  ار  امـش  دنوادخ  دیایب - امـش  غارـس  هب  يدوز  نیمه  هب  نمـشد  و  دـینک - هشیپ  اوقت  تماقتـسا و  رگا  مه ) زورما   ) يرآ
(125  ) داد دهاوخ  ددم  دنراد ، یصوصخم  ياههناشن  هک  ناگتشرف 

(126 . ) تسا میکح  ياناوت  دنوادخ  بناج  زا  اهنت  يزوریپ  هن  رگ  تسامش و  رطاخ  نانیمطا  تراشب و  يارب  طقف  همه )  ) اهنیا یلو 

479 ص : ریسفت ... :
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ریگمـشچ يزوریپ  هب  هراـشا  نآ  رد  تسخن  و  دـیدرگ ، لزاـن  ناناملـسم  هدروـخ  تسکـش  هیحور ، تیوـقت  يارب  تقیقح  رد  تاـیآ  نـیا  ]
ٍرْدَِبب ُهَّللا  ُمُکَرَصَن  ْدََقل  َو  دیامرفیم ]: ور  نیا  زا  دندش و  مرگلد  شیوخ  هدنیآ  هب  هرطاخ ، نآ  يروآدای  اب  ات  هدش  ردب  نادیم  رد  ناناملـسم 

. درک يرای  ردب »  » رد ار  امش  ناتنانمشد ، لد  رد  سرت  ندنکفا  امش و  ياهلد  تیوقت  ناگتشرف و  نداتسرف  اب  دنوادخ  ینعی 
« لالذ  » و لیلذ »  » هّلق عمج  ّۀلذأ » . » دیتشادن تمواقم  بات  دیدوب و  كدنا  هّدع  هدع و  رظن  زا  ینعی  دیدوب ، ّتلذ  لاح  رد  امش  ٌۀَّلِذَأ و  ُْمْتنَأ  َو 

هوالع ناناملـسم  هک  نیا  رب  دنک  تلالد  ات  هدش ، هدروآ  ۀّلق » [ » عمج  ] ظفل هب  ور  نیا  زا  ۀـلذأ »  » و تسا . نآ  يات ] هد  زا  شیب   ] ترثک عمج 
نارتشاب اهنآ  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  نیا  و  دندوب ، رادروخرب  زین  يرتمک  تازیهجت  تارفن و  زا  دندوب ، فیعـض  نمـشد  هب  تبـسن  هک  نیا  رب 

رب راوس  تبون  هب  دارفا  دوب ] مک  نارتش  دادعت  نوچ  و   ] دندوب هدش  جراخ  هنیدم  زا  دوخ  شکبآ 
480 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دوب دثرم » یبأ  نب  دثرم   » بسا يرگید  و  ورمع » نب  دادقم   » بسا یکی  دنتشاد ، هارمه  هب  بسا  ود  اهنت  دندشیم و  رتش  کی 
و ص )  ) ادخ لوسر  رادمچرپ  و  دـندوب . راصنا  زا  رفن  نارجاهم و 236  زا  رفن  دادـعت 77  نیا  زا  هک  دوب  رفن   313 ردب »  » رد ناناملسم  ددع 

. دوب هدابع » نب  دعس  ، » راصنا رادمچرپ  و  ع )  ) بلاط یبا  نب  ّیلع  نارجاهم 
: زا دوب  ترابع  دنتشاد  هارمه  هب  ناناملسم  هک  یحالس 

. هرز ددع   6 - 1
. ریشمش هضبق   8 - 2

. رتش  70 - 3
. دنتشاد هارمه  هب  تسا  دندوب و 100  رفن  دودح 1000  رد  ناکرشم  هک  یلاح  رد 

«1  » دش هدناوخ  ردب »  » وا مان  هب  نیمزرس  نآ  ور  نیا  زا  تشاد ، یبآ  هاچ  هنیدم  هّکم و  نایم  نیمزرـس  رد  هک  دوب  يدرم  مان  لصا  رد  ردب » »
.

. دینک يرادیاپ  شلوسر  زا  تعاطا  رد  دیزیهرپب و  ادخ  زا  َهَّللا  اوُقَّتاَف 
. تشاد ینازرا  امش  هب  دنوادخ  هک  دیشاب  یترصن  تمعن  رازگرکش  دیاش  َنوُرُکْشَت  ْمُکَّلََعل 

: دراد دوجو  لامتحا  ود  نآ  رد  تسا و  ص )  ) ربمایپ هب  باطخ  ُلوُقَت  ْذِإ 
هس هک  تسین  یفاک  ایآ  دشاب : هدومرف  ناناملـسم  هب  ردب  زور  رد  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  یتروص  رد  نیا  و  مکرـصن »  » يارب دشاب  فرظ  - 1

؟ دنباتشب امش  يرای  هب  ناگتشرف  زا  رفن  رازه 
هدرکن یچیپرس  وا  نامرف  زا  رگا  هک  دشاب  هداد  تراشب  نانمؤم  هب  دحا »  » زور رد  ربمایپ  هک  نیا  رب  انب  دشاب ، تودغ » ذإ   » زا مّود  لدب » - » 2

، دنهد ناشن  يرادیاپ  و 
__________________________________________________

-. م دنمانیم . ردب »  » ار هدراهچ  بش  هام  ور  نیا  زا  تسا ، لماک  رپ و  ینعم  هب  تغل  هشیر  رظن  زا  ردب » - » 1
481 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

دـندرک و تفلاخم  ص )  ) ادـخ لوسر  نامرف  اب  نوچ  نانآ  یلو  درک  دـهاوخ  يرای  ار  ناـنآ  ناگتـشرف  زا  رفن  رازه  هس  هلیـسو  هب  دـنوادخ 
. دندشن لزان  نانآ  يرای  يارب  ناگتشرف  هجیتن  رد  دندمآ ، ریز  هب  هرد  فاکش  زا  میانغ  يروآ  عمج  يارب 

یفاک نانآ  يارب  ناگتـشرف  زا  رفن  رازه  هس  يرای  کمک و  هک  تسا . بلطم  نیا  راـکنا  شیاـنعم  تسا و  يراـکنا  ماهفتـسا  ْمُکَیِفْکَی  َْنل  َأ 
. دشابن

: دومرف سپس  تسا . یفاک  ناگتشرف  زا  رفن  رازه  هس  هلیسو  هب  امش  يرای  يرآ  ینعی  تسا ، نل »  » زا دعب  هلمج  يارب  خساپ  یَلب 
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. دینک زیهرپ  ربمایپ  اب  تفلاخم  ناهانگ و ]  ] زا دیشاب و  رادیاپ  وا  هار  رد  داهج  ادخ و  نامرف  ماجنا  رد  رگا  اوُقَّتَت  َو  اوُِربْصَت  ْنِإ 
هداتسرف دربن  يارب  هک  یناگتشرف  ینعی  نیمّوسم ،»  » داد دهاوخ  يرای  کلم ] رازه  جنپ  اب  ینعی   ] دادعت نیا  زا  شیب  هب  ار  امش  ادخ  ْمُکْدِدُْمی 

. دندوب هدش 
نم نالف  لـفق  : » ییوگب هک  تسا  نیا  لـیبق  زا  هلمج  نیا  دـندرگزاب . امـش  يوس  هب  ناکرـشم  هلـصافالب  رگا  اذـه و  ْمِهِرْوَف  ْنِم  ْمُکُوتْأَـی  َو 

نیمه لیبق  زا  و  دـش . رگید  یگنج  راپـسهر  تشگرب  گـنج  زا  هک  نیا  ضحم  هب  ینـالف  ینعی  يرخأ » ةوزغ  یلإ  هروف  نم  جرخ  هتوزغ و 
. یخارت هن  دراد ، روف »  » رب تلالد  رما  هغیص  هک ، نیا  رب  ینبم  هقف  لوصا  رد  ام  ثحب  تسانعم 

نیا هیآ  يانعم  و  تسا ، هدش  هدروآ  تعرس »  » يانعم هب  ازاجم  دمآ و  شوج  هب  گید  ینعی  تسا ، ردقلا » تراف  : » هشیر زا  ردصم و  روف » »
و درک ، دهاوخ  يرای  ناگتشرف  هلیسو  هب  ار  امـش  اهنآ  ندمآ  اب  نامزمه  دنوادخ  دندرگزاب ، امـش  يوس  هب  تعاس  نیمه  رد  رگا  هک  تسا 

. درک دهاوخ  باتش  امش  ندرک  يرای  رد  دنوادخ  دینک  تمواقم  رگا  هک  تسا  نیا  روظنم 
تـسا نیملعم »  » و نیملعم »  » ياـنعم هب  نیمّوسم »  » و نیمّوسم » . » تسا هدـش  تئارق  هجو  ود  ره  دـیدشت ، هب  نیلّزنم »  » فیفخت و هب  نیلزنم » »

. دندوب یصاخ  تمالع  هناشن و  ياراد  ناشنابسا  ای  دوخ  ینعی ] واو  حتف  رسک و  هب  ]
482 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

امش هب  تراشب  تهج  ارصحنم  ار  دادما  نیا  دنوادخ  ینعی  ددرگیمرب ، مکدمی » نأ   » هب هَّللا ] هلعج  رد  « ] ءاه  » ْمَُکل يرُْشب  اَّلِإ  ُهَّللا  ُهَلَعَج  ام  َو 
. دیریگیم رارق  قح  ترصن  دروم  هک  داد ، رارق 

اب دربن  ماگنه  رد   ] لیئارسا ینب  دزن  دهع ] قودنص  ای   ] هنیکس دوجو  هک  نانچ  دریگ ، مارآ  ناتیاهلد  هلیسو  نیدب  زین  ِِهب و  ْمُُکبُوُلق  َِّنئَمْطَِتل  َو 
. دوب ناشیاهلد  يارب  یشمارآ  نانآ و  يزوریپ  يارب  یتراشب  تولاج ]

بولغم شاهدارا ] و   ] مکح رد  هک  يدنوادخ  بناج  زا  رگم  تسین  ناگتشرف  طسوت  امش  ندرک  يرای  ِزیِزَْعلا و  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  اَّلِإ  ُرْـصَّنلا  اَم  َو 
. دوشیمن

يراددوخ ناناملـسم  ندرک  يرای  زا  دنادیم  تحلـصم  هچنآ  هب  انب  هاگ ] و   ] هدرک اطع  يزوریپ  دوخ  کمک  اب  هاگ ]  ] هک یمیکح  ِمیِکَْحلا 
. دنکیم

482 ص : ات 129 ... ] تایآ 127  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(128  ) َنوُِملاظ ْمُهَّنِإَف  ْمَُهبِّذَُعی  َْوأ  ْمِْهیَلَع  َبُوتَی  َْوأ  ٌءْیَش  ِْرمَْألا  َنِم  ََکل  َْسَیل  ( 127  ) َنِیِبئاخ اُوِبلَْقنَیَف  ْمُهَِتبْکَی  َْوأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َنِم  ًافَرَط  َعَطْقَِیل 
(129  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  ُبِّذَُعی  َو  ُءاشَی  ْنَِمل  ُرِفْغَی  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ِهَِّلل  َو 

482 ص : همجرت ... 

ات دنک  بوکرـس  ّتلذ  اب  ار  اهنآ  ای  دنک ، عطق  ار  نارفاک  رکـشل  رکیپ  زا  یتمـسق  هک  تسا  نیا  يارب  هداد ) امـش  هب  ادخ  هک  ار  هدـعو  نیا  )
(127  ) دندرگزاب دوخ ) نطو  هب   ) دیماان سویأم و 

ای دشخبب  ار  اهنآ  دهاوخب  ادخ )  ) هک نیا  رگم  تسین  وت  يارب  گنج ) زا  يرارف  نانمؤم  ای  نارفاک  تشونرـس  هرابرد   ) يرایتخا هنوگ  چـیه 
(128  ) دنرگمتس اهنآ  اریز  دنک ، تازاجم 

تازاجم دهاوخب  ار  سک  ره  دـشخبیم و  دـنادب ) هتـسیاش  و   ) دـهاوخب ار  سک  ره  تسا ، ادـخ  نآ  زا  تسا ، نیمز  نامـسآ و  رد  هچنآ  و 
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(129 . ) تسا نابرهم  هدنزرمآ  دنوادخ  دنکیم و 
483 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

483 ص : ریسفت ... :

دوبان تراسا  لـتق و  اـب  ناکرـشم  زا  ياهفیاـط  هک  دوب  نیا  يارب  يراـی ] کـمک و  نیا   ] هک تسا  نیا  روظنم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َنِم  ًاـفَرَط  َعَطْقَِیل 
رتشیب دندش و  ریسا  رفن  هتشک و 70  اهنآ  زا  رفن  هک 70  دوب  ردب »  » زور درب ] نیب  زا  ار  ناکرـشم  زا  ياهفیاط  دنوادخ  هک  يزور   ] و دـنوش .

. دندوب نیکرشم  ياسؤر  ناگرزب و  دیدانص و  زا  نانآ 
. دروآ مشخ  هب  تسکش  اب  دزاس و  لیلذ  امش  رب  يزوریپ  زا  ندرک  دیماان  اب  ار  نانآ  ای  ْمُهَِتبْکَی  َْوأ 

: هیآ تسا ، هیآ  نیا  ریظن  دندرگرب . دیماان  تسکش ، زا  سپ  ات  َنِیِبئاخ  اُوِبلَْقنَیَف 
هب يزیچ  هک  یلاح  رد  بضغ  مشخ و  تیاـهن  اـب  بازحا - گـنج  رد  ار - نارفاـک  ادـخ  و   » ًاْریَخ اُولاـنَی  َْمل  ْمِهِْظیَِغب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َّدَر  َو 

(. 25 بازحا / « ) دنادرگرب دندرواین  تسد 
تـسا ّقلعتم  ای  عطقیل ]»  » رد « ] مال . » داد رارق  فده  دوخ  مشخ  شتآ  هب  ار  وا  رگج  ینعی  تسا ، هدـبک »  » يانعم هب  هتبک » : » دوشیم هتفگ  و 

. ِهَّللا ِْدنِع  ْنِم  اَّلِإ  ُرْصَّنلا  اَم  َو  هب  ای  ُهَّللا و  ُمُکَرَصَن  ْدََقل  َو  هلمج : هب 
دنوادخ هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  و  تسا ، هضرتعم  ائیـش  رمألا  نم  کل  سیل  هلمج  و  عطقی ]»  » ینعی  ] دوخ لبق  ام  رب  تسا  فطع  َبُوتَی  َْوأ 

. دریذپیم ار  ناشهبوت  دندروآ  مالسا  رگا  ای  دهدیم و  تسکش  ای  دنکیم ، دوبان  ار  نانآ  ای  تساهنآ ، رایتخا  بحاص 
تـسین وت  رایتخا  رد  ناشیا  روما  زا  زیچ  چیه  و  دنکیم ، ناشباذع  دندرکن ] هبوت  و   ] دـندیزرو رارـصا  شیوخ  رفک  رب  رگا  ای  ْمَُهبِّذَُـعی و  َْوأ 

. ياهدش ثوعبم  نانآ  راذنا  نداد و  میب  يارب  هک  یتسه  يربمایپ  طقف  وت  درادن ] طبر  وت  هب  ]
« ءیـش  » رب ای  رمـألا »  » رب وأ »  » هلیـسو هب  هک  تسا  یمـسا  مکح  رد  بوتی  نأ  و  نأ »  » ریدـقت هب  تسا  بوصنم  بوتی » وأ  : » دـناهتفگ یـضعب 

نانآ باذع  ای  هبوت و  لوبق  ای  اهنآ  تلالـض ] تیاده و   ] رما زا  زیچ  چیه  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  لّوا ] لامتحا  رب  انب  و   ] تسا هدش  فطع 
. تسین وت  تسد  رد 

زیچ  چیه  هک  انعم  نیا  هب  تسا  بوتی » نأ  الإ   » هیآ ریدقت  ای  دناهتفگ : یخرب  و 
484 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ناشباذع رگا  ای  يوشیم و  دنسرخ  ناشلاح  هب  تبـسن  وت  تفریذپ  ار  اهنآ  هبوت  دنوادخ  رگا  هک  نیا  زج  تسین  وت  رایتخا  رد  نانآ  روما  زا 
. ياهتفرگ ماقتنا  نانآ  زا  وت  دنک 

هدرک رکذ  مهبم  تروص  هب  ار  ناگدـنب  شزرمآ  زین  ندرک و  باذـع  رما  ارـصحنم  ور  نیا  زا  دـنوادخ  ُءاشَی  ْنَم  ُبِّذَُـعی  َو  ُءاـشَی  ْنَِمل  ُرِفْغَی 
دیماان زین  راگدرورپ  تمحر  زا  دنـشابن و  نمیا  یهلا  باذـع  زا  دـننامب و  یقاب  دـیما  میب و  ءاـجر و  فوخ و  ناـیم  هراومه  ناـنآ  هک  تسا 

. دندرگن

484 ص : ات 132 ... ] تایآ 130  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

اوُعیِطَأ َو  ( 131  ) َنیِِرفاْکِلل ْتَّدِعُأ  ِیتَّلا  َراَّنلا  اوُقَّتا  َو  ( 130  ) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  ًۀَفَعاضُم  ًافاعْضَأ  اَوبِّرلا  اُولُکَْأت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
(132  ) َنوُمَحُْرت ْمُکَّلََعل  َلوُسَّرلا  َو  َهَّللا 
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484 ص : همجرت ... 

(130  ) دیوش راگتسر  ات  دیزیهرپب  ادخ  زا  دیروخن ، ربارب  دنچ  ار  لوپ ) دوس  و   ) ابر دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
(131  ) تسا هدش  هدامآ  نارفاک  يارب  هک  دیزیهرپب  یشتآ  زا  و 

(132 . ) دیوش تمحر  لومشم  ات  دینک  تعاطا  ار  ربمایپ  ادخ و  و 

484 ص : ریسفت ... :

رارق شهوکن  دروم  راکهدـب ] زا   ] فعاـضم شحاـف و  ياـبر  نتفرگ  رطاـخ  هب  ار  ناراوخاـبر  هدومرف و  یهن  اـبر »  » ندروـخ زا  تاـیآ  نیا 
زا دزادرپب ] ار  دوخ  یهدب  تسناوتیمن  وا  و   ] دیـسریم ارف  شایهدـب  تخادرپ  نامز  راکهدـب  رگا  هک  دوب  لومعم  تیلهاج  رد  دـهدیم .

دوس و  دهدب ، ضرق  وا  هب  يدیدج  هیامرـس  لکـش  هب  ار  یهدب  دوس و  عومجم   ] دیامن و دیدمت  ار  تخادرپ  تلهم  درکیم  اضاقت  راکبلط 
. دهدب راکبلط  هب  دوس ] تباب   ] ار دوخ  لاوما  مامت  دوخ ، كدنا  یهدب  يازا  رد  يدرف  دوب  نکمم  یهاگ  بیترت ، نیا  هب  دریگب ] ار  نآ 

485 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  رد  اّیهم و  نارفاک  يارب  هک  یشتآ  زا  َنیِِرفاْکِلل و  ْتَّدِعُأ  ِیتَّلا  َراَّنلا  اوُقَّتا  َو 
و . ] دـنهدیم لیکـشت  نانآ  ار  شتآ  لها  رتشیب  هک ، تسا  نیا  هداد . صاصتخا  رافک  هب  ار  شتآ  هک  نیا  ّتلع  دـیزیهرپب . هدـش  هتفرگ  رظن 

[. تسا هدش  ایهم  اهنآ  يارب  شتآ  لصا  رد 
باـنتجا شتاـمرحم  زا  دنـسرتن و  وا  باذـع  زا  هک  ار  یناـنمؤم  دـنوادخ  هک  تسا  نآرق  رد  هیآ  نیرتكاـنمیب  هیآ  نیا  دـیوگ : هفینح  وـبا 

َو َهَّللا  اوُعیِطَأ  َو  دعب  هیآ  رد  قیوشت ]  ] اب ار  هیآ  نیا  رد  دـیدهت ]  ] نآرق تسا . هداد  هدـعو  هتـشگ ، هدامآ  نارفاک  يارب  هک  یـشتآ  هب  دـننکن ،
هداد رارق  دـیکأت  دروم  هدـیدرگ ، شلوسر  وا و  زا  تعاطا  هب  طونم  دـنوادخ  تمحر  هب  ناـنمؤم  دـیما  نآ  رد  هک  َنوُمَحُْرت  ْمُکَّلََعل  َلوُسَّرلا 

. تسا

485 ص : ات 134 ... ] تایآ 133  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

َنیِمِظاْکلا َو  ِءاَّرَّضلا  َو  ِءاَّرَّسلا  ِیف  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  ( 133  ) َنیِقَّتُْمِلل ْتَّدِعُأ  ُضْرَْألا  َو  ُتاوامَّسلا  اَهُضْرَع  ٍۀَّنَج  َو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٍةَرِفْغَم  یلِإ  اوُعِراس  َو 
(134  ) َنِینِسْحُْملا ُّبُِحی  ُهَّللا  َو  ِساَّنلا  ِنَع  َنِیفاْعلا  َو  َْظیَْغلا 

485 ص : همجرت ... 

زیهرپ يارب  تسا و  نیمز  اهنامـسآ و  نآ  تعـسو  هک  یتشهب  و  دوخ ، راگدرورپ  شزرمآ  هب  ندیـسر  يارب  دـییوجب  تقبـس  رگیدـکی  رب  و 
. تسا هدش  هدامآ  ناراک 

(133)
ار ناراکوکین  ادـخ  و  دـنرذگیم ، مدرم  ياطخ  زا  و  دـنربیم ، ورف  ار  دوخ  مشخ  دـننکیم و  قافنا  یناشیرپ  تعـسو و  رد  هک  ییاـهنامه 

(134 . ) دراد تسود 

485 ص : ریسفت ... :
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زا یلامعا  هب  ندروآ  ور  تشهب  ترفغم و  يوس  هب  تعراسم  يانعم  و  دـناهدرک ، تئارق  واو »  » نودـب ار  اوعراس » «، » ماـش  » و هنیدـم »  » لـها
. دوشیم شاداپ  قاقحتسا  بجوم  هک  تسا  تابجاو  يادا  تاعاط و  ماجنا  لیبق 

شیاجنگ تعـسو و  فیـصوت  دوصقم  و  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  ضرع  هزادـنا  هب  تشهب ]  ] نآ ضرع  ینعی  ُضْرَْألا  َو  ُتاوامَّسلا  اَهُـضْرَع 
هب  ور  نیا  زا  تسا ، تشهب 

486 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
نآ فیـصوت  رد  تشهب  ضرع  صوصخ  هک  نیا  تلع  تسا و  هدش  هیبشت  دنـسانشیم ، دـنوادخ  تاقولخم  زا  مدرم  هک  يزیچ  نیرتعیـسو 
رب نایتشهب  هک  ییاهرتسب - رتسآ  ٍقَْربَتْـسِإ  ْنِم  اـُهِنئاَطب  هیآ : دـننام  تسا ، لوط  زا  رتکیدزن  هغلاـبم  هب  ضرع  اـتداع  هک  تسا  نیا  هدـش  رکذ 

[. تسا هدش  فیصوت  نآ  رتسآ  اب  نایتشهب  رتسب  هک  ( ] 54 نمحر /  ) تسا قربتسا  ریرح و  دننزیم - هیکت  اهنآ 
. دشاب هدش  هدیرفآ  هک  نیا  رگم  ددرگیمن  اّیهم  تشهب  اریز  تسا ، دوجوم  نونکا  تشهب  هک  دراد  تلالد  هلمج  نیا  َنیِقَّتُْمِلل  ْتَّدِعُأ 
شیاشگ تعـسو و  رد  هچ  ناراـکزیهرپ  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  و  تسا ، نیقّتم  يارب  تفـص  هلمج  نیا  ِءاَّرَّضلا  َو  ِءاَّرَّسلا  ِیف  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا 

یکین عنام  تالاح  نیا  دننکیم و  قافنا  ار  ناشلاوما  زا  دایز  ای  مک  دشاب ، رودقم  هچنآ  لاح ، ره  رد  یتسدگنت ، یتخس و  رد  هچ  دنـشاب و 
. دوشیمن نانآ  ششخب  و 

یتقو هک  برع  مالک  لیبق  زا  دنک . يراددوخ  مشخ  ندـش  رهاظ  زا  يرابدرب  ربص و  اب  هک  تسا  نیا  هب  مشخ  ندرب  ورف  َْظیَْغلا  َنیِمِظاْکلا  َو 
و ریعبلا . مظک  دیوگیم : دنک  يراددوخ  ندرک  راوخشن  زا  رتش  هاگ  ره  ۀبرقلا و  مظک  دیوگیم : تسب  ار  نآ  رس  درک و  رپ  ار  بآ  کشم 

شمارآ نامیا و  زا  ار  وا  بلق  دنوادخ  دنک  لامعا  ار  نآ  دناوتیم  هک  یلاح  رد  درب  ورف  ار  دوخ  مشخ  هک  یـسک  : » تسا هدمآ  ثیدح  رد 
« . 1  » دنادرگ هتشابنا 

486 ص : ات 136 ... ] تایآ 135  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ْمُه َو  اُولَعَف  ام  یلَع  اوُّرُِـصی  َْمل  َو  ُهَّللا  ـَّالِإ  َبُونُّذـلا  ُرِفْغَی  ْنَم  َو  ْمِِهبُونُذـِل  اوُرَفْغَتْـساَف  َهَّللا  اوُرَکَذ  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُمَلَظ  َْوأ  ًۀَـشِحاف  اُولَعَف  اذِإ  َنیِذَّلا  َو 
(136  ) َنِیِلماْعلا ُرْجَأ  َمِْعن  َو  اهِیف  َنیِِدلاخ  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٌتاَّنَج  َو  ْمِهِّبَر  ْنِم  ٌةَرِفْغَم  ْمُهُؤازَج  َِکئلوُأ  ( 135  ) َنوُمَْلعَی

__________________________________________________

-1
. انامیإ انمأ و  هبلق  هَّللا  ألم  هذافنإ  یلع  ردقی  وه  اظیغ و  مظک  نم 

487 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

487 ص : همجرت ... 

و دننکیم - شزرمآ  بلط  دوخ  ناهانگ  يارب  و  دنتفایم ، ادخ  دای  هب  دـننک ، متـس  دوخ  هب  ای  دـنوش  یتشز  لمع  بکترم  یتقو  هک  اهنآ  و 
(135  ) دننادیم هک  نیا  اب  دننکیمن  هانگ  رب  رارصا  و  دشخبب - ار  ناهانگ  هک  ادخ  زج  تسیک 

هچ نیا  و  دننامیم ، نآ  رد  هنادواج  تسا ، يراج  اهرهن  اهنآ  ناتخرد )  ) ریز زا  هک  تسا  ییاهتشهب  و  راگدرورپ ، شزرمآ  ناشـشاداپ  اهنآ 
(136 . ) دنتسه لمع  لها  هک  اهنآ  يارب  تسا  یکین  شاداپ 
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487 ص : ریسفت ... :

« کئلوا  » ادتبم و نیذلا » : » تفگ ناوتیم  و  تسا . نینسحم ] نیقتم و   ] هورگ ود  ره  هب  هراشا  کئلوا »  » تسا و نیقتملا »  » رب فطع  نیّذلا » »
« : ۀشحاف . » تسا نآ  ربخ 

. تسا رایسب  نآ  یتشز  حبق و  هک  تسا  یلمع 
. دندرک متس  دوخ  هب  هانگ ، هب  ندش  کیدزن  اب  هک  یناسک  ای  ْمُهَسُْفنَأ  اوُمَلَظ  َْوأ 

. دننک يراد  دوخ  هانگ  باکترا  زا  هجیتن  رد  و  دنروآ ، دای  هب  ار  ادخ  باذع  ای  دیدهت  یهن و  ینعی  َهَّللا  اوُرَکَذ 
« . شخبب ار  ام  ناهانگ  ایادخ  راب  : » دنیوگب هک  نیا  هب  دننک  شزرمآ  بلط  ناشناهانگ  يارب  ینعی  ْمِِهبُونُِذل  اوُرَفْغَتْساَف 

فوطعم نیب  هک  هضرتعم  تسا  ياهلمج  شتمحر و  یگدرتسگ  تعسو و  هب  تسا  دنوادخ  فیصوت  هلمج  نیا  ُهَّللا  اَّلِإ  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  ْنَم  َو 
[ هب یناراکهنگ  بیغرت   ] بجوم هک  تسا  دـنوادخ  رایـسب  مرک  شـشخب و  نایاپیب و  لضف  هب  هدـنهد  هّجوت  هدـش و  عقاو  هیلع  فوطعم  و 

. دوشیم نانآ  ترفغم  بلط  هبوت و 
زور رد  هک  یـسک  هدرکن  هانگ  رب  رارـصا  هک  تسا  ثیدح  رد  و  دـنزرون ، رارـصا  دوخ  تشز  ياهراک  رب  ینعی  اُولَعَف  ام  یلَع  اوُّرُِـصی  َْمل  َو 

488 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  ره  دنک ، رافغتسا  هبترم  داتفه 
. ددرگ زاب  هانگ  نآ  يوس  هب  هرابود  دنچ 

هب هک  یلاح  رد  دنتـسین  هانگ  رب  ناگدننک  رارـصا  زا  اهنآ  هک  تسا  نیا  شیانعم  و  اوُّرُِـصی » َْمل   » لعف زا  تسا  لاح  هلمج  نیا  َنوُمَْلعَی  ْمُه  َو 
: دناهتسد هس  نانمؤم  هک  دوشیم  هدافتسا  هیآ  نایب  نیا  زا  و  دنهاگآ . ناراکهانگ  يارب  باذع  هدعو  ناهانگ و  زا  یهن 

. دنراد زیهرپ  ندرک  هانگ  زا  هک  یناسک  - 1
. دننکیم هبوت  هانگ  باکترا  زا  سپ  هک  یناسک  - 2

. دنزرویم رارصا  هانگ  ماجنا  رب  هک  یناسک  - 3
. تسا مّود ] هتسد   ] ناگدننک هبوت  و  لّوا ] هتسد   ] ناراکزیهرپ يارب  دنوادخ  شزرمآ  تشهب و  هک  نیا  و 

ینعی تسا ، کلذ ، نیلماعلا  رجأ  معن  و  هیآ ، ریدـقت  هدـش و  فذـح  حدـم  هب  صوصخم  تسا و  حدـم  لاعفا  زا  معن »  » َنِیِلماْعلا ُرْجَأ  َمِْعن  َو 
. تسا یشاداپ  وکین  تشهب ، ياهغاب  ناهانگ و  شیاشخب  ترفغم و  زا  تسا  ترابع  هک  لمع  لها  شاداپ 

488 ص : ات 139 ... ] تایآ 137  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(138  ) َنیِقَّتُْمِلل ٌۀَظِعْوَم  َو  ًيدُه  َو  ِساَّنِلل  ٌناَیب  اذه  ( 137  ) َنِیبِّذَکُْملا ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک  اورُْظناَف  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِسَف  ٌنَنُـس  ْمُِکْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق 
(139  ) َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  َنْوَلْعَْألا  ُُمْتنَأ  َو  اُونَزَْحت  َو ال  اُونِهَت  َو ال 

488 ص : همجرت ... 

رد سپ  دیراد ) زین  امش  ار  نآ  دننامه  هک  دنتشاد  ییاهتشونرس  دوخ  تافص  لامعا و  قبط  موق  ره  و   ) تشاد دوجو  ییاهتّنس  امش  زا  شیپ 
(137 ( !؟ دوب هنوگچ  ادخ ) تایآ   ) ناگدننک بیذکت  ماجنارس  دینیبب  دینک و  شدرگ  نیمز  يور 

(138  ) ناراکزیهرپ يارب  تسا  يزردنا  تیاده و  و  مدرم ، مومع  يارب  تسا  ینایب  نیا 
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(139 . ) دیشاب هتشاد  نامیا  رگا  دیرترب  امش  دیدرگن و  نیگمغ  دیوشن و  تسس  و 
489 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

489 ص : ریسفت ... :

. تسا هتشذگ  ینعی  ْتَلَخ  ْدَق 
اب ار  اهنآ  دنوادخ  دندرکیم ، بیذکت  ار  دوخ  ربمایپ  نوچ  هک  نیشیپ  مما  رد  دنوادخ  زا  تسا  ییاهشور  ننس »  » زا روظنم  ٌنَنُس  ْمُِکْلبَق  ْنِم 

. دوش نارگید  دنپ  تربع و  بجوم  ات  تشاذگیم  یقاب  ار  ناشراثآ  تخاسیم و  دوبان  باذع 
ات هدمآ  دورف  اهنآ  رب  هک  ار  ییاهباذع  راثآ  دیرگنب  دینادب و  ار  ناگدـننک  بیذـکت  رابخا  ات  دـینک  ریـس  نیمز  رد  سپ  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِـسَف 

. دراد زاب  دناهداد  ماجنا  هک  یلامعا  رارکت  زا  ار  امش 
يارب يده »  » تساهنآ و يدوبان  ياههناشن  هدهاشم  هب  قیوشت  ناگدننک و  بیذکت  یتبقاع  دـب  نتخاس  راکـشآ  نیا  ینعی  ِساَّنِلل  ٌناَیب  اذـه 

« . 1  » تسا رتشیب  دیکأت 
. دناهدرک هشیپ  اوقت  هک  ینانمؤم  يارب  تسا  هظعوم  نآرق  نیا  َنیِقَّتُْمِلل و  ٌۀَظِعْوَم  َو 

یّلـست و دـش  دراو  نانآ  رب  دـحا  زور  رد  هک  یتسکـش  رطاخ  هب  ار  ناـنمؤم  شیوخ و  لوسر  دـنوادخ  هیآ  نیا  رد  اُونَزَْحت  ـال  َو  اُونِهَت  ـال  َو 
يارب و  دیهدن . هار  دوخ  هب  یتسس  فعض و  نمـشد  اب  داهج  رد  هدش  امـش  هجوتم  هک  ییاهتبیـصم  رطاخ  هب  دیامرفیم : دهدیم و  يرادلد 

. دیشابن نیگهودنا  دناهدش  هتشک  امش  زا  هک  یناسک 
تـسد هب  ردب  زور  رد  امـش  هچنآ  اریز  دـیتسه ، رتهریچ  تردـق ] رظن  زا   ] و رترب ، اهنآ  زا  ماقم ] رظن  زا   ] امـش هک  نآ  لاح  َنْوَلْعَْألا و  ُُمْتنَأ  َو 

. دندروآ تسد  هب  دحا  زور  رد  اهنآ  هچنآ  زا  دوب  رتشیب  دیدروآ 
، امش ماجنارس  هک  نیا  هب  دشاب  نانمؤم  يارب  یتراشب  هلمج  نیا  تسا  نکمم  و 

__________________________________________________

م. ٌنَنُس -.) ْمُِکْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق   ) دنوادخ لوق  هب  تسا  هراشا  دناهتفگ  - 2 تسا . نآرق  هب  هراشا  - 1 تسا : لوق  ود  اذه »  » هیلا راشم  رد  - 1
490 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

َنُوِبلاْغلا ُمَُهل  انَْدنُج  َّنِإ  دیامرفیم : يرگید  هفیرش  هیآ  رد  هک  نانچ  دوب . دیهاوخ  رترب  زوریپ و 
(. 173 تافاص / « ) دنبلاغ نمشد - رب  ام - هاپس  هشیمه  «و 

تسرد نامیا  اریز  دیهد ، هار  یتسـس  دوخ  هب  دیابن  تسا  حیحـص  ناتنامیا  رگا  هک  تسا  نیا  روظنم  و  دیتسه ، نمؤم  رگا  َنِینِمُْؤم  ُْمْتنُک  ْنِإ 
. دوشیم وا  نانمشد  ندش  ّتیمها  مک  دنوادخ و  هب  دامتعا  بجوم 

نمشد زا  رترب  دیشاب ، هتـشاد  نامیا  تسا  هداد  امـش  هب  دنوادخ  هک  ییزوریپ  ترـصن و  هدعو  هب  رگا  هک  دشاب  نیا  دوصقم  تسا  نکمم  و 
. دوب دیهاوخ 

490 ص : ات 141 ... ] تایآ 140  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ُّبُِحی ُهَّللا ال  َو  َءادَهُش  ْمُْکنِم  َذِخَّتَی  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َمَْلعَِیل  َو  ِساَّنلا  َْنَیب  اُهلِواُدن  ُماَّیَْألا  َْکِلت  َو  ُُهْلثِم  ٌحْرَق  َمْوَْقلا  َّسَم  ْدَقَف  ٌحْرَق  ْمُکْسَسْمَی  ْنِإ 
(141  ) َنیِِرفاْکلا َقَحْمَی  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َصِّحَُمِیل  َو  ( 140  ) َنیِِملاَّظلا
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490 ص : همجرت ... 

دیدرگ دراو  نآ  دننامه  یتحارج  ردب ) نادیم  رد   ) زین ّتیعمج  نآ  هب  دش ) دراو  ياهبرض  و   ) دیسر یتحارج  دحا ) نادیم  رد   ) امـش هب  رگا 
امش نایم  زا  دنوادخ  دنوش و  هتخانش  دناهدروآ  نامیا  هک  يدارفا  ات  مینادرگیم  مدرم  نایم  رد  ار  تسکش ) يزوریپ و  ي   ) اهزور نیا  ام  و 

(140  ) درادیمن تسود  ار  ناملاظ  دنوادخ  و  دریگب ، یناینابرق 
(141 . ) دزاس دوبان  اجیردت  ار  نارفاک  دنادرگ و  صلاخ  ار  نامیا  اب  دارفا  دنوادخ  ات  و 

490 ص : ریسفت ... :

ّمـض هب  تحارج و  يانعم  هب  حتف  هب  حرق » . » هدش هتفگ  و  دنتغل ، ود  حرق »  » و حرق »  » و تسا ، هدـش  تئارق  ود  ره  فاق  ّمض  حـتف و  هب  حرق » »
هدش دراو  زین  ناتنانمشد  هب  ردب  گنج  رد  نآ  ریظن  دیسر ، امش  هب  يدرد  تحارج و  دحا  زور  رد  رگا  ینعی  تسا ، تحارج  درد  يانعم  هب 

، دش دراو  اهنآ  رب  هک  ییاهتحارج  نیا ، دوجو  اب  تسا .
491 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تشادن زاب  امش  اب  ندیگنج  زا  ار  اهنآ  درکن و  فیعضت  ار  ناشهیحور 
اب هک  نآ  زا  شیپ  زین  امـش  دیـسر ، شفادـها  هب  امـش ] عضاوم  هب  ذوفن  اب   ] نمـشد دـحا  زور  رد  رگا  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  دـناهتفگ : و 

. دوب یعطق  امش  يزوریپ  دیدوب و  هدش  هریچ  اهنآ  رب  دینک ، تفلاخم  ادخ  لوسر  نامرف 
« مایأ  » زا روظنم  ربخ و  ادـتبم و  مایألا » کلت   » تفگ ناوتیم  و  تسا ، ربخ  اهلوادـن »  » نآ و تفـص  مایألا »  » ادـتبم و کلت »  » ُماَّیَأـْلا َکـِْلت  َو 

. تسا نمشد  رب  هبلغ  يزوریپ و  تاقوا 
یبرع لثملا  برـض  کی  رد  هک  نانچ  تسا ، ناشنایز  هب  یهاگ  دوس و  هب  یهاگ  مینادرگیم ، مدرم  نایم  رد  ار  راگزور  اـم  ینعی  اُهلِوادـُن 

« : لاجس برحلا  : » هدش هتفگ 
« . تسا تخاب  درب و  یعون  گنج  »

یناسک ات  مینادرگیم  مدرم  نیب  رد  ار  راگزور  ام  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  هدـش و  فذـح  لولعم  تفگ  ناوتیم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َمَْلعَِیل  َو 
یـسک لمع  دـننام  دـنوادخ  لمع  ینعی  تسا ، لیثمت  باب  زا  نیا  دـنوش و  هداد  زیمت  نارگید  زا  دنتـسه  رادـیاپ  تباث و  دوخ  نامیا  رب  هک 

هچنآ هب  هراومه  ناحبـس ، يادـخ  هن  رگ  دنتـسین و  یناسک  هچ  دنراوتـسا و  تباث و  دوخ  نامیا  رب  یناـسک  هچ  دـنادب  دـهاوخیم  هک  تسا 
. تسا هاگآ  شندوب  زا  لبق  تسه 

دارفا ار  نانآ  هک  تسا  نیا  نآ  و  دریگ ، ّقلعت  نآ  هب  یـشاداپ  هک  دسانـشب  ار  نانآ  ياهنوگ  هب  دـنوادخ  ات  تسا ، نیا  شیاـنعم  دـناهتفگ : و 
. دنادب يرادیاپ 

نینچ و اـت  میناـخرچیم  ار  راـگزور  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا  نآ  رب  فطع  ُهَّللا ) َمَْلعَِیل  َو   ) هلمج نیا  هدـش و  فذـح  ّتلع ، تفگ : ناوتیم  و 
روما هکلب   ] تسین رما  کی  هب  رـصحنم  یهلا  لعف  تحلـصم  هک  تسا  نیا  هب  راعـشا  يارب  تلع  فذـح  و  هک ...  دـنادب  ادـخ  دوش و  ناـنچ 

[. دراد تلاخد  نآ  رد  يددعتم 
: تسا لوق  ود  هلمج  نیا  ینعم  رد  َءادَهُش  ْمُْکنِم  َذِخَّتَی  َو 

492 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دراد یمارگ  دناهدش  دیهش  دحا  زور  رد  هک  ار  یناسک  تداهش  هلیسو  هب  ات  - 1

يرگید هیآ  رد  هک  نانچ  دـنیزگرب . دـنراد  ّتیحالـص  تمایق  رد  رگید  ياهتّما  رب  ندوب  هاوگ  يارب  هک  ار  امـش  زا  یناسک  دـنوادخ  اـت  - 2
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(. هرقب 143 « ) دیشاب مدرم  هاوگ  ات  « : » ِساَّنلا یَلَع  َءادَهُش  اُونوُکَِتل  : » هدومرف
تسا هدش  عقاو  دعب ] هیآ  رد   ] نآ رگید  تمـسق  و  هیآ ] نیا  رد   ] ّتلع زا  یتمـسق  نایم  هک  تسا  ياهضرتعم  هلمج  َنیِِملاَّظلا  ُّبُِحی  ُهَّللا ال  َو 
كاپ هانگ  زا  ار  دوخ  دنتـسین و  ادخ  هار  رد  ناگدننک  داهج  زا  هدوبن و  رادیاپ  ناشنامیا  رب  هک  ار  یناسک  دنوادخ  هک  تسا  نیا  شیانعم  و 

. درادن تسود  دناهدرکن ،
. ندرک هزیکاپ  صیحمت : » »

روظنم هب  نیا  تسا ، نانمؤم  ررـض  هب  ایند  لابقا  تلود و  یهاـگ ]  ] رگا ینعی  دـنادرگ  كـاله  ار  نارفاـک  هک  نیا  اـت  َنیِِرفاـْکلا و  َقَحْمَی  َو 
ررـض هب  ایند  لاـبقا  تلود و  رگا  و  دـشابیم . تساـهنآ  حالـص  هب  هچنآ  زا  نیا  زج  ناـنمؤم و  ریغ  زا  اـهنآ  نتخاـس  زیاـمتم  ناـنآ و  ریهطت 

. تسا ناشراثآ  وحم  اهنآ و  ندومن  كاله  يارب  دشاب ، نارفاک 

492 ص : ات 143 ... ] تایآ 142  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ْدَقَف ُهْوَْقَلت  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  َتْوَْملا  َنْوَّنَمَت  ُْمْتنُک  ْدََقل  َو  ( 142  ) َنیِِرباَّصلا َمَْلعَی  َو  ْمُْکنِم  اوُدَهاج  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ِمَْلعَی  اََّمل  َو  َۀَّنَْجلا  اُولُخْدَت  ْنَأ  ُْمْتبِسَح  ْمَأ 
(143  ) َنوُرُْظنَت ُْمْتنَأ  َو  ُهوُُمْتیَأَر 

492 ص : همجرت ... 

ار نارباص  امـش و  زا  نادهاجم  دنوادخ  زونه  هک  یلاح  رد  دش ، دـیهاوخ  تشهب  دراو  نامیا ) ياعّدا  اب  اهنت   ) امـش هک  دـیتشادنپ  نینچ  ایآ 
(142 ( ؟ تسا هتخاسن  صّخشم 

رد دیدید  دوخ ، مشچ  اب  ار  نآ  سپـس  دیدرکیم ، دـیوش  وربور  نآ  اب  هک  نآ  زا  شیپ  ار  ادـخ ) هار  رد  تداهـش  و   ) گرم ياّنمت  امـش  و 
(143 . ) دیدرکیم هاگن  نآ  هب  هک  یلاح 

493 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

493 ص : ریسفت ... :

. تسا راکنا  يارب  هیآ  رد  ماهفتسا  هزمه  تسا و  متبسح » لب أ  : » هیآ ریدقت  هعطقنم و  مأ » »
، تسا مولعم ] ینعی   ] نآ قـّلعتم  یفن  هلزنم  هب  ملع  یفن  تسا و  موـلعم  هب  قـّلعتم  ملع  اریز  تسا ، اودـهاجی » اـمل   » ياـنعم هب  ُهَّللا  ِمَْلعَی  اََّمل  َو 

ینـالف رد  هک  تسا  نیا  روظنم  اریخ . نـالف  یف  هَّللا  ملع  اـم  ییوـگب : ـالثم  رگا  و  ددرگیم . یفتنم  زین  نآ  قـلعتم  ملع  دوـخ  یفن  اـب  نوـچ 
. دشاب هاگآ  نآ  زا  ادخ  هک  نیا  ات  درادن  دوجو  يریخ 

هتـشذگ و رد  داهج  یفن  رب  دراد  تلـالد  ثحب ] دروم  هیآ  رد   ] دراد و دوجو  نآ  رد  راـظتنا  یعون  هک  نیا  زج  تسا  مل »  » ياـنعم هب  اـمل » »
. هدنیآ رد  نآ  ماجنا  راظتنا 

نبللا برشت  کمـسلا و  لکأت  ال  دوشیم : هتفگ  هک  نانچ  تسا . عمج  يارب  واو »  » و نأ »  » ریدقت هب  تسا  بوصنم  ملعی »  » َنیِِرباَّصلا َمَْلعَی  َو 
« . نکن عمج  ریش  ندیشون  یهام و  ندروخ  نیب  »

ادخ هار  رد  امـش  زا  یناسک  هچ  تسین  مولعم  زونه  هک  یلاح  رد  دـش  دـیهاوخ  تشهب  دراو  دـینکیم  نامگ  ایآ  هک  تسا  نیا  هیآ  دوصقم 
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؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  ناشتمواقم  ربص و  و  درک ، دنهاوخ  داهج 
ص)  ) ادخ لوسر  اب  دندرکیم  وزرآ  و  دنتـشادن ، روضح  ردب  گنج  رد  هک  تسا  یناسک  هب  باطخ  هلمج  نیا  َتْوَْملا  َنْوَّنَمَت  ُْمْتنُک  ْدََقل  َو 
رد هک  دنتـشاد  رارـصا  دحا ] گنج  رد   ] هک دندوب  يدارفا  نامه  نانیا  دنوش . لیان  تداهـش  ضیف  هب  ات  دننک ، تکرـش  اهگنج  زا  یکی  رد 

، دیدرکیم وزرآ  ار  گرم  امش  ینعی  دننامب ، یقاب  هنیدم  رد  هک  دوب  نیا  ص )  ) ادخ لوسر  رظن  یلو  دنگنجب ، ناکرشم  اب  هنیدم  زا  جراخ 
. دیوش ربخ  اب  نآ  یتخس  زا  دینک و  هدهاشم  ار  نآ  هک  نآ  زا  شیپ 

تداهـش ندرک  وزرآ  دیوش . هتـشک  دوب  کیدزن  زین  دوخ  دیدید و  دشیم  هتـشک  امـش  زا  يدرف  هک  یماگنه  ار  گرم  امـش  ُهوُُمْتیَأَر  ْدَـقَف 
. رگید زیچ  هن  تسادهش و  دنلب  هبترم  تمارک و  هب  ندیسر  نآ  زا  دوصقم  اریز  تسا ، زیاج 

494 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

494 ص : هیآ 144 ... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

َو ًاْئیَـش  َهَّللا  َّرُـضَی  ْنَلَف  ِْهیَبِقَع  یلَع  ِْبلَْقنَی  ْنَم  َو  ْمُِکباقْعَأ  یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َِلُتق  َْوأ  َتاـم  ْنِإَـف  َأ  ُلُـسُّرلا  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٌلوُسَر  ـَّالِإ  ٌدَّمَُحم  اـم  َو 
(144  ) َنیِرِکاَّشلا ُهَّللا  يِزْجَیَس 

494 ص : همجرت ... 

؟ دیدرگیمرب بقع  هب  امش  دوش  هتشک  ای  دریمب و  وا  رگا  ایآ  دندوب ، زین  يرگید  ناگداتسرف  وا  زا  شیپ  دوب و  ادخ  هداتـسرف  ص )  ) دّمحم
ادخ هب  يررـض  زگره  ددرگ  زاب  بقع  هب  سک  ره  و  تشگ )؟ دیهاوخ  زاب  یتسرپتب  رفک و  نارود  هب  هدرک  اهر  ار  مالـسا  وا  گرم  اب  (و 

(144 . ) داد میهاوخ  شاداپ  ار  نارکاش  يدوزب  و  دنزیمن ،

494 ص : ریسفت ... :

494 ص : لوزن ... ]: نأش  ]

ار ترضح  نآ  نیشیپ  نادند  یناشیپ و  درک و  باترپ  ص )  ) ادخ لوسر  يوس  هب  یگنس  دحا  زور  رد  هنعللا ، هیلع  یثراح  هئمق  نب  هَّللا  دبع 
یلو تساخرب  ربمایپ  زا  عافد  هب  مالـسا  شترا  نارادـمچرپ  زا  یکی  ریمع  نب  بعـصم  هک  دـناسرب  لتق  هب  ار  ربماـیپ  تساوخیم  تسکش و 
ادخ لوسر  هک  درک  نامگ  نمـشد  تشاد ] ترـضح  نآ  هب  يدایز  تهابـش  نوچ   ] و دـش ، هتـشک  هئمق  نبا  تسد  هب  نایم  نیا  رد  شدوخ 

، ربخ نیا  هجیتن  رد  دش ، هتـشک  ص )  ) دّمحم هک  درک  نالعا  دنلب  يادص  اب  متـشک و  ار  دّمحم  نم  تفگ  تسا و  هدـناسر  لتق  هب  ار  (ص )
زا ياهدـع  هک  نیا  ات  دـییآ . نم  دزن  ادـخ  ناگدـنب  يا  دومرف : دـید  نینچ  هک  ربمایپ  دـندروخ . تسکـش  دنتـشاذگ و  رارف  هب  اپ  ناناملـسم 
امش هک  دیسر  ربخ  ام  هب  نوچ  ادخ  لوسر  يا  دنتفگ  اهنآ  درک  تمالم  ناشرارف  رطاخ  هب  ار  نانآ  ربمایپ  دنتشگزاب . يو  بناج  هب  باحصا 

. دش لزان  قوف  هیآ  هاگ  نآ  میدرک . رارف  ور  نیا  زا  دش  بلاغ  ام  رب  سرت  داتفا و  ساره  هب  ام  ياهلد  دیاهدش  هتشک 
ات میداتـسرفیم  ّیبا  نب  هَّللا  دبع  دزن  ار  یـسک  شاک  دنتفگ : ناناملـسم  زا  یخرب  دش ] رـشتنم  ربمایپ  تداهـش  ربخ  نوچ   ] هک هدـش  تیاور 

هدنز دّمحم  يادخ  دش  هتشک  ص )  ) دّمحم رگا  مدرم  يا  تفگ : کلام  نب  سنا  يومع  رضن  نب  سنا  دریگب و  ناما  نایفـس  وبا  زا  ام  يارب 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 565 

http://www.ghaemiyeh.com


يارب  ادخ  لوسر  گرم  زا  سپ  ار  یگدنز  دریمیمن . زگره  تسا و 
495 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دیوش هتشک  دیگنجب و  مه  امش  دش  هتشک  دیگنج و  ربمایپ  هک  یفده  نامه  هار  رد  دینک و  راکیپ  دیورب و  دیهاوخیم . هچ 
زا هتـسد  نیا  هچنآ  زا  مبلطیم و  شزوپ  وت  زا  ناناملـسم  ینعی  عمج ، نیا  هتفگ  زا  نم  ادـنوادخ  تفگ : تشادرب و  اـعد  هب  تسد  هاـگ  نآ 

. دیسر تداهش  هب  ات  درک  راکیپ  درب و  هلمح  شریشمش  اب  سپس  میوجیم ، يرازیب  دناهدروآ  لمع  هب  ناقفانم 
تلاسر هک  دـندش  ثوعبم  یناربمایپ  زین  وا  زا  لبق  تسادـخ و  هداتـسرف  اهنت  ص )  ) دّـمحم ُلُسُّرلا  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٌلوُسَر  اَّلِإ  ٌدَّمَُحم  ام  َو 

، درک دهاوخ  تافو  هتشذگ  ناربمایپ  دننام  زین  ص )  ) دّمحم دندش و  هتـشک  زین  نانآ  زا  یخرب  دنتفر و  ایند  زا  دندیناسر و  ماجنا  هب  ار  دوخ 
. دندنام یقاب  وا  نییآ  رب  ناشربمایپ  گرم  زا  سپ  ایبنا  زا  کی  ره  ناوریپ  و 

رفاـک دـترم و  ناـمیا  زا  سپ  امـش  دنـشکب  ار  وا  نارفاـک  اـی  دـناریمب  ار  وا  ادـخ  رگا  اـیآ  ینعی  ْمُِکباـقْعَأ  یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َلـُِتق  َْوأ  َتاـم  ْنِإَـف  َأ 
. تسا راکنا  يارب  أ )  ) هزمه نآ و  زا  شیپ  هلمج  رب  هیطرش  هلمج  قیلعت  يارب  ءاف » « ؟ دیوشیم

. تسا هدناسرن  نایز  شدوخ  هب  زج  وا  دناسریمن و  ررض  ادخ  هب  ًاْئیَش  َهَّللا  َّرُضَی  ْنَلَف  ددرگرب  شنید  زا  سک  ره  ِْهیَبِقَع  یلَع  ِْبلَْقنَی  ْنَم  َو 
کین شاداپ  دندیـشکن ، داهج  زا  تسد  هک  وا  لاثما  رـضن و  نب  سنا  دننام  ار  یناسک  ینعی  نارکاش ، دنوادخ  َنیِرِکاَّشلا و  ُهَّللا  يِزْجَیَـس  َو 
رکـش دنداد ، ناشن  دوخ  زا  دربن  نادیم  رد  هک  يرادـیاپ  تمواقم و  اب  نانآ  هک  هدـیمان  نیرکاش »  » ار اهنآ  دـنوادخ  ور  نیا  زا  داد . دـهاوخ 

. دندروآ ياج  هب  ار  مالسا  تمعن 

495 ص : هیآ 145 ... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

يِزْجَنَـس َو  اـْهنِم  ِِهتُْؤن  ِةَرِخآـْلا  َباَوث  ْدُِری  ْنَم  َو  اـْهنِم  ِِهتُْؤن  اْینُّدـلا  َباَوث  ْدُِری  ْنَم  َو  ًـالَّجَُؤم  ًاـباتِک  ِهَّللا  ِنْذِإـِب  ـَّالِإ  َتوُمَت  ْنَأ  ٍسْفَِنل  َناـک  اـم  َو 
(145  ) َنیِرِکاَّشلا

496 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

496 ص : همجرت ... 

سک ره  تسا ) یهلا  ّتنـس  کی  نارگید  ربمایپ و  گرم  نیا  رب  انب   ) هدش نییعت  تسا  یتشونرـس  دریمیمن  ادخ  نامرف  هب  زج  سک  چیه  و 
زا دهاوخب  ترخآ  شاداپ  سک  ره  داد و  میهاوخ  وا  هب  نآ  زا  يزیچ  درادرب ) ماگ  هار  نیا  رد  دوخ  یگدنز  رد  و   ) دـهاوخب ار  ایند  شاداپ 

(145 . ) داد میهاوخ  شاداپ  ار  نارکاش  يدوزب  و  میهدیم ، وا  هب  نآ 

496 ص : ریسفت ... :

باب زا  ار  ندرم  دنوادخ  دریگ ، تروص  ادخ  هدارا  هب  زج  تادوجوم  گرم  هک  تسا  لاحم  ینعی  ِهَّللا  ِنْذِِإب  اَّلِإ  َتوُمَت  ْنَأ  ٍسْفَِنل  َناک  ام  َو 
. دنک مادقا  نآ  هب  وا  هدارا  هب  زج  یسک  تسین  هتسیاش  هک  هداد  رارق  یلمع  هلزنم  هب  لیثمت 

هب هدیـسرن  ارف  هک  ار  یـسک  گرم  داهج  رد  تکرـش  هک  تسا  بلطم  نیا  مالعا  ادخ و  هار  رد  داهج  هب  ناناملـسم  قیوشت  يارب  هلمج  نبا 
. دزادنایمن ریخأت  هب  هدیسر  ارف  هک  ار  یسک  گرم  داهج  كرت  ولج و 
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نّیعم یتدم  ياهدنز  دوجوم  ره  يارب  دنوادخ  ینعی  تسا ، الجؤم  اباتک  توملا  بتک  هیآ : ریدقت  اریز  تسا ، دیکأت  يارب  ردـصم و  اباتک » »
. داتفا دهاوخن  بقع  ولج و  هک  هدرک  ردقم  نّیعم  یگرم  و  تایح ] زا  ]

. میهدیم وا  هب  دشاب  هتشاد  تمینغ  ینعی  يویند ، رجا  دصق  دوخ  داهج  زا  سک  ره  اْهنِم  ِِهتُْؤن  اْینُّدلا  َباَوث  ْدُِری  ْنَم  َو 
. میهدیم وا  هب  ار  نآ  دیوج  ترخآ  باوث  دوخ  داهج  اب  سک  ره  اْهنِم و  ِِهتُْؤن  ِةَرِخْآلا  َباَوث  ْدُِری  ْنَم  َو 

. داد میهاوخ  شاداپ  تسا  هتشادن  زاب  داهج  زا  ار  نانآ  زیچ  چیه  هک  یناسک  ینعی  نارکاش ، هب  َنیِرِکاَّشلا و  يِزْجَنَس  َو 
497 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

497 ص : ات 148 ... ] تایآ 146  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ام َو  ( 146  ) َنیِِرباَّصلا ُّبُِحی  ُهَّللا  َو  اُوناکَتْـسا  اَم  َو  اوُفُعَـض  ام  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمَُهباصَأ  اِمل  اُونَهَو  امَف  ٌرِیثَک  َنوُّیِّبِر  ُهَعَم  َلَتاق  ٍِّیبَن  ْنِم  ْنِّیَأَـک  َو 
اْینُّدلا َباَوث  ُهَّللا  ُمُهاتآَف  ( 147  ) َنیِِرفاْکلا ِمْوَْقلا  یَلَع  انْرُْصنا  َو  انَماْدقَأ  ْتِّبَث  َو  انِْرمَأ  ِیف  انَفارْسِإ  َو  اَنبُونُذ  اَنل  ْرِفْغا  اَنَّبَر  اُولاق  ْنَأ  َّالِإ  ْمَُهلْوَق  َناک 

(148  ) َنِینِسْحُْملا ُّبُِحی  ُهَّللا  َو  ِةَرِخْآلا  ِباَوث  َنْسُح  َو 

497 ص : همجرت ... 

دیـسر اهنآ  هب  ادـخ  هار  رد  هچنآ  ربارب  رد  هاگ  چـیه  اهنآ ، دـندرک ، گـنج  اـهنآ  هارمه  هب  یناوارف  یهلا  نادرم  هک  یناربماـیپ  رایـسب  هچ  و 
(146  ) دراد تسود  ار  ناگدننک  تماقتسا  دنوادخ  دندادن و  میلست  هب  نت  و  دندیدرگن ، ناوتان  و  دندشن ، تسس 

و رادب ، تباث  ار  ام  ياهمدق  نک ، رظن  فرـص  اهراک  رد  ام  ياهیوردنت  زا  و  شخبب ، ار  ام  ناهانگ  اراگدرورپ  هک  دوب  نیا  طقف  اهنآ  راتفگ 
(147 ! ) نادرگ زوریپ  نارفاک  ّتیعمج  رب  ار  ام 

(148 . ) درادیم تسود  ار  ناراکوکین  دنوادخ  و  داد ، اهنآ  هب  ار  ناهج  نآ  کین  شاداپ  ناهج و  نیا  شاداپ  دنوادخ  اذل 

497 ص : ریسفت ... :

لاح نویبر » هعم   » ددرگیمرب و یبن »  » هب تسا و  لتاق »  » رد رتتسم  ریمض  ای  و  نویبر »  » نآ لعاف  و  تسا ، هدش  تئارق  ود  ره  لتاق »  » و لتق » »
. دندوب اهنآ  اب  نّوینّابر  هک  یلاح  رد  دندش  هتشک  هک  یناربمایپ  رایسب  هچ  ینعی  تسا  ریمض  نآ  يارب 

. تسا ادخ ] تدابع  هب  نیکسمتم  يانعم  هب  ّبر  هب  نیبوسنم   ] نّوینابر نویبر »  » زا روظنم 
. دندشن تسس  ربمایپ  نآ  لتق  ربخ ] ندینش   ] ماگنه ینعی  اُونَهَو  امَف 

. دنتشگن ناوتان  ندرک  داهج  زا  نآ  زا  سپ  اوُفُعَض و  ام  َو 
لوسر ندش  هتـشک  ربخ  راشتنا  ماگنه  هک  یفعـض  یتسـس و  هب  دراد  هراشا  تالمج  نیا  دـندشن . عضاخ  نمـشد  ربارب  رد  اُوناکَتْـسا و  اَم  َو 

498 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  گنج  زور  رد  ( ] ص  ) ادخ
یبا نب  هَّللا  دبع  هلیسو  هب  دنتفرگ  میمصت  هک  ینامز  ناکرشم ، ربارب  رد  ناناملـسم  عوشخ  عوضخ و  هب  زین  داد و  تسد  ناناملـسم  هب  دحا ]

. دنهاوخب ناما  نایفس  وبا  زا 
روظنم هب  دندوب  ینّابر  دارفا  زا  هک  نیا  اب  و  انِْرمَأ ] ِیف  انَفارْـسِإ  َو  اَنبُونُذ  اَنل  ْرِفْغا  اَنَّبَر   ] نخـس نیا  رگم  دوبن  نانآ  هتفگ  اَّلِإ و  ْمَُهلْوَق  َناک  ام  َو 
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تـساوخرد زا  لبق  ناهانگ  زا  رافغتـسا  بلط  دـناهداد . تبـسن  دوخ  سفن  هب  ار  فارـسا  ناـهانگ و  نآ ، نتـسناد  رّـصقم  سفن و  نتـسکش 
. دشاب رتکیدزن  تباجا  هب  نانآ  هتساوخ  هک  تسا  نیا  يارب  نمشد ، رب  يزوریپ  گنج و  ياهنادیم  رد  يرادیاپ  تمواقم و 

. دومرف اطع  نانآ  هب  يویند  شاداپ  ناونع  هب  ار  تّزع  تمینغ و  يزوریپ ، دنوادخ  اْینُّدلا و  َباَوث  ُهَّللا  ُمُهاتآَف 
. دنک تلالد  ایند  باوث  رب  نآ  يرترب  تلیضف و  رب  ات  هدش  هداد  صاصتخا  ترخآ  شاداپ  هب  ندوب ) کین  « ) نسح  » ِةَرِخْآلا ِباَوث  َنْسُح  َو 

498 ص : ات 150 ... ] تایآ 149  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(150  ) َنیِرِصاَّنلا ُْریَخ  َوُه  َو  ْمُکالْوَم  ُهَّللا  َِلب  ( 149  ) َنیِرِساخ اُوِبلَْقنَتَف  ْمُِکباقْعَأ  یلَع  ْمُکوُّدُرَی  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  اوُعیُِطت  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

498 ص : همجرت ... 

راکنایز ماجنارـس  و  دـننادرگیم ، زاب  بقع  هب  ار  امـش  دـینک  تعاطا  دـناهدش ، رفاک  هک  یناسک  زا  رگا  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  »
(149  ) دش دیهاوخ 

(150 . ) تسا ناروای  نیرتهب  وا  تسادخ و  امش  تسرپرس  هاگهیکت و  هکلب  دنتسین ) امش  هاگهیکت  اهنآ  )

498 ص : ریسفت ... :

498 ص : لوزن ... ] نأش  ]

رد تسکـش  زا  سپ  ناناملـسم  هب  هک  تسا  هدـش  لزان  ناقفانم  نخـس  دروم  رد  هیآ  نیا  دومرف : هک  هدـش  تیاور  ع )  ) یلع نانمؤم  ریما  زا 
دینک و تعاطا  نارفاک  زا  رگا  نانمؤم  يا  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  و  دیدرگرب ، ناکرشم ] ینعی   ] دوخ ناردارب  هتشذگ  نید  هب  دنتفگ  دحا 

دوب  ادخ  هداتسرف  ص )  ) دّمحم رگا  دنیوگیم  هک  نانآ  نخس  هب 
499 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دینک بلط  ناما  يو  نارای  نایفس و  یبا  زا  ای  دییامن و  هجوت  دروخیمن ، تسکش 
دوخ هب  هک  یلاح  رد  دیدرگیم  رب  سپ  دیدوب . نیا  زا  شیپ  هک  نانچ  دننادرگیم ، زاب  رفک  يوس  هب  ار  امـش  ینعی  ْمُِکباقْعَأ  یلَع  ْمُکوُّدُرَی 

. دیدیزگرب تشهب  ياج  هب  ار  خزود  شتآ  دیدرک و  نامیا  نیزگیاج  ار  رفک  اریز  دیدیناسر ، نایز 
چیه یتسرپرس  يرای و  هب  يزاین  وا  ترـصن  يرای و  اب  دینک و  شتعاطا  هک  تسا  رتراوازـس  وا  تسامـش و  روای  ادخ  ینعی  ْمُکالْوَم  ُهَّللا  َِلب 

. دیرادن سک 

499 ص : ات 152 ... ] تایآ 151  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ُمُکَقَدَص ْدََقل  َو  ( 151  ) َنیِِملاَّظلا يَْوثَم  َْسِئب  َو  ُراَّنلا  ُمُهاوْأَم  َو  ًاناْطلُس  ِِهب  ْلِّزَُنی  َْمل  ام  ِهَّللِاب  اوُکَرْشَأ  اِمب  َبْعُّرلا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِبُوُلق  ِیف  یِْقُلنَس 
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ْنَم ْمُْکنِم  َو  اْینُّدلا  ُدیُِری  ْنَم  ْمُْکنِم  َنوُّبُِحت  ام  ْمُکارَأ  ام  ِدَْعب  ْنِم  ُْمْتیَـصَع  َو  ِْرمَْألا  ِیف  ُْمتْعَزانَت  َو  ُْمْتلِـشَف  اذِإ  یَّتَح  ِِهنْذِِإب  ْمُهَنوُّسَُحت  ْذِإ  ُهَدْعَو  ُهَّللا 
(152  ) َنِینِمْؤُْملا یَلَع  ٍلْضَف  ُوذ  ُهَّللا  َو  ْمُْکنَع  افَع  ْدََقل  َو  ْمُکَِیلَْتبَِیل  ْمُْهنَع  ْمُکَفَرَص  َُّمث  َةَرِخْآلا  ُدیُِری 

499 ص : همجرت ... 

اهنآ هاگیاج  مینکفایم و  سرت  بعر و  دنداد ، رارق  کیرش  ادخ  يارب  ار  ییاهزیچ  لیلد  نودب  هک  نیا  رطاخ  هب  نارفاک  ياهلد  رد  يدوزب 
(151  ) ناراکمتس هاگیاج  تسا ، یهاگیاج  دب  هچ  تسا و  شتآ 

هب ار  نانمـشد  دحا ) گنج  زاغآ  رد   ) ماگنه نآ  رد  تفگ ، تسار  دـحا ) رد  نمـشد  رب  يزوریپ  هرابرد   ) امـش هب  ار  دوخ  هدـعو  دـنوادخ 
عازن هب  دوخ  راک  رد  اهرگنـس ) ندرک  اهر  رـس  رب   ) دیدش و تسـس  هک  نیا  ات  تشاد ) همادا  يزوریپ  نیا  و   ) دـیدناسریم لتق  هب  وا  نامرف 

دیدرک  ینامرفان  داد  ناشن  امش  هب  نمشد ) رب  هبلغ  زا   ) دیتشادیم تسود  ار  هچنآ  هک  نآ  زا  دعب  و  دیتخادرپ ،
500 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

تسکش هب  امش  يزوریپ  و   ) تخاس فرصنم  اهنآ  زا  ار  امش  دنوادخ  سپس  ترخآ ، ناهاوخ  یضعب  دندوب و  ایند  ناهاوخ  امش  زا  یـضعب 
(152 . ) دراد ششخب  لضف و  نانمؤم  هب  تبسن  دنوادخ  دیشخب و  ار  امش  وا  دنک و  شیامزآ  ار  امش  ات  دیماجنا )

500 ص : ریسفت ... :

اب دنکفا  نانآ  لد  رد  دنوادخ  هک  یـسرت  تلع  هب  یلو  دوب ، ناکرـشم  اب  هبلغ  تردق و  تازیهجت ] ورین و  رظن  زا   ] هک نیا  اب  دحا  گنج  رد 
نارتخد نانز و  هن  میدناسر و  لتق  هب  ار  ص )  ) دّمحم هن  ام  هک  دندرک  شنزرـس  ار  رگیدکی  هار  نایم  رد  و  دـندش ، هّکم  راپـسهر  تسکش 

کنیا میدرک . ناشیاهر  لاح  نیا  اب  دـندش ، هراوآ  نانآ  همه  هک  نیا  ات  میدـیگنج  ناناملـسم  اـب  اـم  میدروآ . هارمه  هب  ار  شیرق ]  ] ياـبیز
. مینک عمق  علق و  ار  اهنآ  ات  میدرگرب 

. دندرک يراددوخ  نتشگرب  زا  نانآ  تخادنا و  تشحو  بعر و  ناشلد  رد  دنوادخ  دنتفرگ  تشگزاب  هب  میمصت  نوچ  و 
هک دوب  نیا  دنکفا  نانآ  لد  رد  ار  تشحو  بعر و  دـنوادخ  هک  نیا  تلع  انعم  نیا  هب  نانآ ، ندـیزرو  كرـش  ببـس  هب  ینعی  اوُکَرْـشَأ  اِمب 

ناحبـس يادخ  دوصقم  دوب . هدرکن  لزان  اهتب  نداد  رارق  کیرـش  زاوج ]  ] رب یلیلد  هک  یتروص  رد  دـنداد ، رارق  ادـخ  کیرـش  ار  اهتب  نانآ 
نخـس دننام  تسا ، ود  ره  نآ  لوزن  لیلد و  یفن  روظنم  هکلب  هدشن ، لزان  اهنآ  رب  هتـشاد و  دوجو  لیلد  نانآ  لمع  نیا  يارب  هک  تسین  نیا 

: دیوگیم هک  رعاش 
« 1 . » دزخ شاهنال  هب  ات  درادن  دوجو  يرامسوس  ینعی  دزیخ » شاهنال  هب  هک  ینیبیمن  ارحص  نآ  رد  ار  يرامسوس  »

ْمِهِرْوَف ْنِم  ْمُکُوتْأَی  َو  اوُقَّتَت  َو  اوُِربْصَت  ْنِإ  هیآ : رد  دننک  هشیپ  اوقت  دنشاب و  رابدرب  هک  نیا  طرش  هب  ناحبس  يادخ  ُهَدْعَو  ُهَّللا  ُمُکَقَدَص  ْدََقل  َو 
هک یماگنه  دوب  دـحا  زور  رد  روکذـم  هدـعو  و  درک . افو  هدـعو  نیا  هب  داد و  يزوریپ  هدـعو  نانآ  هب  ( 125 هروس / نیمه   ) ْمُکْدِدُْمی اذـه 

يور شیپ  ار  هنیدم  رس و  تشپ  ار  دحا  هوک  ص )  ) ادخ لوسر 
__________________________________________________

. رحجنی اهب  بضلا  يرت  و ال  - 1
501 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ناـیز اـی  دوس  هب  گـنج  هچ  دـننامب و  دوخ  ياـج  رد  داد  روتـسد  ناـنآ  هب  تشاـمگ و  هوک  فاکـش  رب  ار  نازادـناریت  داد و  رارق  شیوـخ 
ار اهنآ  نابسا  هوک ] هّرد  نایم  زا   ] نازادناریت دندرب ، موجه  ناناملسم  يوس  هب  ناکرشم  نوچ  دنوشن و  رود  اجنآ  زا  دوش ، مامت  ناناملـسم 
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لوق و  دندروخ . تسکـش  هک  نیا  ات  دندرک  دراو  ناکرـشم  رب  یتابرـض  ناشیاهریـشمش  اب  مه  نارگید  دـنداد و  رارق  دوخ  ياهریت  فدـه 
يریگرد هب  هلمج  نیا  . ] دـیدناسر لتق  هب  تعرـسب  ار  اهنآ  وا  نذا  هب  هک  هاگ  نآ  ینعی  ِِهنْذِِإب » ْمُهَنوُّسَُحت  ْذِإ  : » دـیامرفیم هک  یلاعت  يادـخ 

.[ دراد هراشا  دحا  گنج  رد  ناکرشم  اب  ناناملسم  تسخن 
. تسا هدارا  ندش  تسس  سرت و  ینعم  هب  لشف »  » ُْمْتلِشَف اذِإ  یَّتَح 

؟ مینامب اج  نیا  رد  ارچ  دناهدروخ ، تسکـش  ناکرـشم  هک  نونکا  دنتفگ  نانآ  زا  یخرب  دیتفرگ ) شیپ  فالتخا  هار  و   ) ِْرمَْألا ِیف  ُْمتْعَزانَت  َو 
اب نازادناریت  هدنامرف  ریبج  نب  هَّللا  دبع  يأر  فالتخا  نیا  یپ  رد  و  مینکیمن ، تفلاخم  ص )  ) ادخ لوسر  نامرف  اب  ام  دـنتفگ ، رگید  ضعب 

َو دـیامرفیم : هک  تسا  هلمج  نیا  دوصقم  هتـسد  نیمه  دـندنام و  یقاب  دوخ  ياهرگنـس  رد  دـندوب ، رفن  هد  زا  رتمک  ناشدادـعت  هک  یعمج 
تراغ و هب  دـندوب  ایند  ناهاوخ  هک  رگید  هتـسد  و  دـندوب » یهلا  ياهـشاداپ  ترخآ و  راتـساوخ  امـش  زا  یعمج  و   » َةَرِخْآلا ُدـیُِری  ْنَم  ْمُْکنِم 
هب تشپ ] زا  ، ] ریبج نب  هَّللا  دـبع  نتـشک  زا  سپ  دـندرک و  هلمح  نازادـناریت  هب  ناکرـشم  هک  دوب  لاـح  نیمه  رد  دـنتخادرپ و  میاـنغ  عمج 

. دندناسر تداهش  هب  ار  نانآ  زا  يدادعت  دنداد و  تسکش  ار  ناناملسم  هک  نیا  ات  دندرب  موجه  ناناملسم 
اهیتخس دیادش و  رد  ار  امش  يرادیاپ  ربص و  ات  درک  فرصنم  نمشد  اب  هلباقم  زا  ار  امـش  دنوادخ  سپـس  ینعی  ْمُکَِیلَْتبَِیل  ْمُْهنَع  ْمُکَفَرَـص  َُّمث 

. دیامزایب
. درک وفع  ار  امش  دنوادخ  دیدرک ، تفلاخم  ربمایپ  رما  اب  هک  نیا  زا  سپ  ْمُْکنَع و  افَع  ْدََقل  َو 

هدـش و فذـح  ُْمْتلِـشَف » اذِإ  یَّتَح  : » هلمج ّقلعتم  دـنکیم ، لّضفت  اهنآ  هب  نانمؤم  هانگ  شـشخب  اـب  دـنوادخ  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  ٍلْـضَف  ُوذ  ُهَّللا  َو 
اذإ  یتح  تسا : نینچ  نآ  ریدقت 

502 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
« . تخاس مورحم  شیوخ  يرای  ترصن و  زا  ار  امش  دنوادخ  دیدش ، تسس  دیدیسرت و  نمشد  زا  هک  نیا  ات   » هرصن مکعنم  متلشف 

502 ص : ات 154 ... ] تایآ 153  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ُهَّللا َو  ْمَُکباصَأ  ام  َو ال  ْمُکَتاف  ام  یلَع  اُونَزَْحت  ْالیَِکل  ٍّمَِغب  امَغ  ْمَُکباثَأَف  ْمُکارْخُأ  ِیف  ْمُکوُعْدَـی  ُلوُسَّرلا  َو  ٍدَـحَأ  یلَع  َنوُْوَلت  َو ال  َنوُدِعُْـصت  ْذِإ 
ِّقَْحلا َْریَغ  ِهَّللِاب  َنوُّنُظَی  ْمُهُـسُْفنَأ  ْمُْهتَّمَهَأ  ْدَق  ٌۀَِفئاط  َو  ْمُْکنِم  ًۀَِفئاط  یـشْغَی  ًاساُعن  ًۀَـنَمَأ  ِّمَْغلا  ِدـَْعب  ْنِم  ْمُْکیَلَع  َلَْزنَأ  َُّمث  ( 153  ) َنُولَمْعَت اِمب  ٌرِیبَخ 
ِْرمَْألا َنِم  اَنل  َناک  َْول  َنُولوُقَی  ََکل  َنوُدـُْبی  ام ال  ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  َنوُفُْخی  ِهَِّلل  ُهَّلُک  َْرمَْألا  َّنِإ  ُْلق  ٍءْیَـش  ْنِم  ِْرمَْألا  َنِم  اـَنل  ْلَـه  َنُولوُقَی  ِۀَِّیلِهاـْجلا  َّنَظ 

ِیف ام  َصِّحَُمِیل  َو  ْمُکِروُدُـص  ِیف  ام  ُهَّللا  َِیلَْتبَِیل  َو  ْمِهِعِجاضَم  یلِإ  ُْلتَْقلا  ُمِْهیَلَع  َِبتُک  َنیِذَّلا  َزَرََبل  ْمُِکتُوُیب  ِیف  ُْمْتنُک  َْول  ُْلق  انُهاه  اْنِلُتق  ام  ٌءْیَش 
(154  ) ِروُدُّصلا ِتاِذب  ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ْمُِکبُوُلق 

502 ص : همجرت ... 

، دیدرکیمن هاگن  ناگدنام  بقع  هب  و  دیدشیم ) هدنکارپ  نابایب  طسو  رد  یعمج   ) دیتفریم و الاب  هوک  زا  هک  یماگنه  دیروایب ) رطاخ  هب  )
رگید هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  نیا  دروآ . يور  امـش  يوس  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  اههودنا  سپـس  دزیم  ادص  ار  امـش  رـس  تشپ  زا  ربمایپ  و 

ماـجنا هچنآ  زا  دـنوادخ  ددرگیم و  دراو  امـش  رب  هک  ییاهتبیـصم  رطاـخ  هب  هـن  دـیوشن و  نـیگمغ  یگنج ) میاـنغ   ) نـتفر تـسد  زا  يارب 
(153  ) تسا هاگآ  دیهدیم 

( دـحا هثداح  زا  دـعب  بش  رد  هک   ) دوب یکبـس  باوخ  تروص  هب  شمارآ  نیا  داتـسرف . امـش  رب  یـشمارآ  هودـنا  مغ و  نیا  لابند  هب  سپس 
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زا  یعمج 
503 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هرابرد یتسردان  ياهنامگ  اهنآ  تفرگن .) ارف  ار  اهنآ  نامـشچ  باوخ  و   ) دندوب شیوخ  ناج  رکف  رد  يرگید  عمج  اما  تفرگ ، ارف  ار  امش 
هب اهیزوریپ ) و   ) اهراک همه  وگب  دوشیم ؟ ام  بیـصن  يزوریپ  زا  يزیچ  ایآ  دنتفگیم : و  دنتـشاد ، ّتیلهاج  نارود  ياهنامگ  نوچمه  ادخ 

میتشاد يزوریپ  زا  یمهـس  رگا  دنیوگیم : دنزاسیمن ، راکـشآ  وت  يارب  هک  دنرادیم  ناهنپ  ار  يروما  دوخ  لد  رد  اهنآ  تسادـخ . تسد 
ناـشرتسب هب  دوب  اـهنآ  تشونرـس  رد  ندـش  هتـشک  هک  ییاـهنآ  دـیدوب ، دوـخ  ياـههناخ  رد  مه  رگا  وـگب  میدـشیمن ، هتـشک  اـج  نیا  رد 

ياهلد رد  هچنآ  دیامزایب و  تسا  ناهنپ  امش  هنیـس  رد  هچنآ  دنوادخ  هک  تسا  نیا  يارب  اهنیا  و  دندناسریم ) لتق  هب  ار  اهنآ  و   ) دنتخیریم
(154 . ) تسا ربخ  اب  تساههنیس  نورد  رد  هچنآ  زا  دنوادخ  و  دنادرگ ، صلاخ  دشابیم ، نامیا ) زا   ) امش

503 ص : ریسفت ... :

تسپ نیمز  زا  هوک و  رب  ینعی  ضرألا ،» یف  دعصأ  لبجلا و  یف  دعص  : » دوشیم هتفگ  تسا ، نیمز  زا  ندش  رود  نتفر و  يانعم  هب  داعصإ » »
رارف دحا  نابایب  رد  تسکـش ، رطاخ  هب  هک  یماگنه  تشذـگ  رد  امـش  هانگ  زا  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  و  تفر . الاب  بیـشارس  و 

. دیدرکیم
يرگید زا ] ییوجلد   ] يارب امـش  زا  کی  چیه  دیتشادن و  هجوت  دیدوب  هداهنرـس  تشپ  گنج  رد  هک  يدارفا  هب  ینعی  ٍدَحَأ  یلَع  َنوُْوَلت  َو ال 

. درکیمن فقوت 
تشهب میادخ ، هداتـسرف  نم  دیدرگزاب ، نم  يوس  هب  ادخ  ناگدنب  : » تفگیم دناوخیم و  ارف  ار  امـش  ص )  ) دّمحم ْمُکوُعْدَی و  ُلوُسَّرلا  َو 

« . دنک هلمح  نمشد  هب  هک  تسا  یسک  نآ  زا 
: دوشیم هتفگ  امش ، زا  رتبقع  رس و  تشپ  تعامج  نیب  رد  ْمُکارْخُأ  ِیف 

. مدوب اهنآ  رفن  نیرخآ  مدمآ و  مدرم  رس  تشپ  نم  ینعی  مهارخا  سانلا و  رخآ  یف  تئج 
. مدوب لّوا  هتسد  هارمه  ّتیعمج و  ولج  رد  نم  هک  تسا  نیا  شلیوأت  مهالوأ و  مهلوأ و  یف  تئج  دوشیم : هتفگ  هک  نانچ 

504 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
: تسا لوق  دنچ  هلمج  نیا  يانعم  رد  تسا و  مکفرص  رب  فطع  مکباثأ  ٍّمَِغب  امَغ  ْمَُکباثَأَف 

ار امش  امش ، ندرک  تازاجم  يارب  مه  دنوادخ  دیتخاس ، هودنا  مغ و  راچد  ار  وا  دیدرک و  نایصع  ار  ربمایپ  امش  هک  نیا  رطاخ  هب  ینعی  - 1
. تخاس كانهودنا  و  داد ] تسکش  و   ] درک فرصنم  گنج  زا 

تسد زا  ناکرشم و  يزوریپ  ناناملـسم و  ندش  حورجم  هتـشک و  و  ص )  ) ادخ لوسر  لتق  ربخ  راشتنا  هطـساو  هب  یپ ، رد  یپ  مغ  ینعی  - 2
. میانغ نداد 

هار رد  هک  ییاهیتخـس  زا  زین  و  دـیداد ، تسد  زا  هک  ییاهتمینغ  رب  ات  دروآ  دورف  امـش  رب  ار  مغ  نیا  دـنوادخ  ْمُکَتاف  ام  یلَع  اُونَزَْحت  ـْالیَِکل 
. دیشابن نیگهودنا  دیاهدرک  لّمحت  ادخ 

. تسا هاگآ  امش  رادرک  زا  ادخ  َنُولَمْعَت  اِمب  ٌرِیبَخ  ُهَّللا  َو 
: دیامرفیم دنکیم و  دای  تشاد  ینازرا  اهنآ  هب  نیا  زا  سپ  هک  ار  یتمعن  ناحبس  يادخ  سپس 

ّتینما لاعتم ، يادخ  ینعی  دندوب ، نیقی  قدص و  لها  هک  نانمؤم  زا  هتسد  نآ  ْمُْکنِم  ًۀَِفئاط  یـشْغَی  ًاساُعن  ًۀَنَمَأ  ِّمَْغلا  ِدَْعب  ْنِم  ْمُْکیَلَع  َلَْزنَأ  َُّمث 
. دش هریچ  نانآ  رب  سپس  دوبر و  ار  ناشنامشچ  باوخ  هک  نیا  ات  درک  فرطرب  ار  نانآ  سرت  داتسرف و  ورف  نانمؤم  رب  ار  شمارآ  و 

يروط هب  تفرگ ، ارف  ار  ام  باوخ  میدوب  هدرک  ییارآ  فص  نمـشد  لباقم  رد  ام  هک  یلاح  رد  تفگ : هک  تسا  هدـش  تیاور  هحلط  وبا  زا 
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اب دارفا  مامت  و  دـشیم ، اهر  شتـسد  زا  هراـبود  دـعب  یکدـنا  تشادیم  رب  ار  نآ  نوچ  داـتفایم و  اـم  دارفا  زا  یخرب  تسد  زا  ریـشمش  هک 
. دندوب هتفر  باوخ  هب  ناشرپس  ریز  هدیمخ  تلاح 

: دوشیم هتفگ  نانچ  تسا . هدش  مدقم  نآ  رب  تسا و  نآ  زا  لاح  ۀنمأ »  » لوعفم و تفگ  ناوتیم  و  ۀنمأ »  » زا تسا  لامتـشا ]  ] لدـب اساعن » »
« . الجر ابکار  تیأر  »

ریمض  هک  نیا  ظاحل  هب  تسا . هدش  تئارق  هجو  ود  ره  ءات ، ءای و  اب  یشغی » »
505 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. ددرگرب ۀنمأ »  » ای ساعن »  » هب نآ  رد  رتتسم 
دوخ ناج  رکف  هب  اهنت  دندادیمن و  ّتیمها  ناناملـسم  ربمایپ و  نید و  هب  دـندوب و  ناقفانم  زا  هک  یهورگ  ْمُهُـسُْفنَأ و  ْمُْهتَّمَهَأ  ْدَـق  ٌۀَِـفئاط  َو 

. دندوب
ردصم مکح  رد  قحلا » ریغ  ، » دنتشاد تسردان  نامگ  دنشاب ، هتـشاد  ادخ  هب  دیاب  هک  ياهتـسیاش  نامگ  ياج  هب  اهنآ  ِّقَْحلا  َْریَغ  ِهَّللِاب  َنوُّنُظَی 
ّتیلهاج نارود  ياهنامگ  دـننامه  تسردان  ياهنامگ  اهنآ  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  تفگ  ناوتیم  تسا و  نآ  زا  لدـب  ۀـّیلهاجلا » نظ   » و

نیا ینعی  لوقت » اـم  ریغ  لوقلا  اذـه  : » دوشیم هتفگ  هک  ناـنچ  تسا . نونظی »  » يارب دـیکأت  قحلا » ریغ   » نیا رب  اـنب  دـنراد  دـنوادخ  هراـبرد 
. تسین ییوگیم  وت  هک  ینخس  نخس ،

نمشد رب  يزوریپ  هبلغ و  زگره  ایآ  ینعی  ٍءْیَش  ْنِم  ِْرمَْألا  َنِم  اَنل  ْلَه  دننکیم : لاؤس  ترـضح  زا  دنیوگیم و  ص )  ) ادخ لوسر  هب  َنُولوُقَی 
؟ دش دهاوخ  ام  بیصن 

. تسوا نمؤم  يایلوا  نآ  زا  ادخ و  تسد  هب  نمشد  رب  هبلغ  ترصن و  يرآ  وگب  ِهَِّلل  ُهَّلُک  َْرمَْألا  َّنِإ  ُْلق 
. دننکیم ناهنپ  دنیامن ، راکشآ  وت  يارب  دنناوتیمن  ار  هچنآ  دوخ و  قافن  کش و  ناقفانم ، ینعی  ََکل  َنوُْدُبی  ام ال  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  َنوُفُْخی 

نیا رد  ام  نارای  انُهاه » اْنِلُتق  ام   » میتشاد دوعوم  يزوریپ  زا  یمهـس  میدوب و ] قح  رب   ] ام رگا  دـنتفگیم ، ٌءْیَـش  ِْرمَْألا  َنِم  اَنل  َناک  َْول  َنُولوُقَی 
. دندشیمن هتشک  دربن 

دـنوشیم و هتـشک  دربن  نادـیم  رد  دـنادیم  ادـخ  هک  یناسک  ینعی  ْمِهِعِجاضَم  یلِإ  ُْلتَْقلا  ُمِْهیَلَع  َِبتُک  َنیِذَّلا  َزَرََبل  ْمُِکتُوُیب  ِیف  ُْمْتنُک  َْول  ْلـُق 
ادخ هک  یناسک  امـش  نایم  زا  دـینامب ، ناتیاههناخ  رد  امـش  رگا  نیا  رب  انب  دـش  دـهاوخ  قّقحم  ریزگان  هدـش  تبث  ظوفحم ]  ] حول رد  هچنآ 

دنادیم ار ] نآ  ندش  عقاو   ] دنوادخ هچنآ  اریز  دـناهدش  نییعت  دنباتـشیم  شیوخ  هاگمارآ  هب  دـنوشیم و  هتـشک  دربن  نادـیم  رد  دـنادیم 
. دش دهاوخ  عقاو  هتبلا 

تسا : لامتحا  ود  هلمج  نیا  يانعم  رد  ْمُِکبُوُلق  ِیف  ام  َصِّحَُمِیل  َو  ْمُکِروُدُص  ِیف  ام  ُهَّللا  َِیلَْتبَِیل  َو 
506 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دنادرگ صلاخ  ار  نآ  دیامزایب و  ناتلامعا ] هلیسو  هب   ] دیراد لد  رد  ناطیش  ياههسوسو  زا  ار  هچنآ  دنوادخ  ات  - 1
. تسا رگید  حلاصم  زا  يرایسب  امش و  ندومزآ  نتخاس و  صلاخ  روظنم  هب  یهلا  ناحتما  نیا  ینعی  - 2

لاتقلا مکیلع  ضرف  مکرودص  یف  ام  هَّللا  یلتبیل  و  تسا : نیا  نآ  ریدقت  و  کلذ » لعف   » هب تسا  ّقلعتم  مالک  تلالد  هب  هَّللا  یلتبیل  رد  مال » »
. تسا هَّللا  یلتبیل  رب و  فطع  صحمیل  و  دیامزایب . دیراد  لد  رد  هچنآ  ات  درک  بجاو  امش  رب  ار  داهج  دنوادخ  ینعی 

506 ص : ات 156 ... ] تایآ 155  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا
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اَهُّیَأ ای  ( 155  ) ٌمِیلَح ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  ْمُْهنَع  ُهَّللا  اَفَع  ْدََـقل  َو  اُوبَـسَک  ام  ِضْعَِبب  ُناْطیَّشلا  ُمُهَّلَزَتْسا  اَمَّنِإ  ِناـعْمَْجلا  یَقَْتلا  َمْوَی  ْمُْکنِم  اْوَّلََوت  َنیِذَّلا  َّنِإ 
ُهَّللا َلَعْجَِیل  اُوِلُتق  ام  َو  اُوتام  ام  انَدـْنِع  اُوناک  َْول  يزُغ  اُوناک  َْوأ  ِضْرَْألا  ِیف  اُوبَرَـض  اذِإ  ْمِِهناوْخِِإل  اُولاق  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا 

(156  ) ٌریَِصب َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو  ُتیُِمی  َو  ِییُْحی  ُهَّللا  َو  ْمِِهبُوُلق  ِیف  ًةَرْسَح  َِکلذ 

506 ص : همجرت ... 

البق هک  یناهانگ  زا  ياهراپ  رثا  رب  ار  اهنآ  ناطیـش  دندرک  رارف  دحا ) گنج  زور   ) رگیدکی اب  ّتیعمج  ود  ندـش  وربور  زور  رد  هک  ییاهنآ 
(155  ) تسا میلح  هدنزرمآ و  دنوادخ  دیشخب . ار  اهنآ  دنوادخ  تخادنا و  شزغل  هب  دندوب  هدش  بکترم 

تکرـش گنج  رد  ای  دـنوریم ، یترفاسم  هب  ناشناردارب  هک  یماگنه  هک  دیـشابن  نارفاـک  دـننامه  امـش  دـیاهدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا 
نانخس هنوگ  نیا  امش   ) دندشیمن هتشک  دندرمیمن و  دندوب  ام  دزن  اهنآ  رگا  دنیوگیم  دنوشیم ) هتـشک  ای  دنوریم و  ایند  زا  و   ) دننکیم

هب ادخ  و  تسوا ) تسد  هب  گرم  تایح و   ) دناریمیم دـنکیم و  هدـنز  دـنوادخ  دراذـگب و  اهنآ  لد  رب  ار  ترـسح  نیا  ادـخ  ات  دـییوگن )
(156 . ) تسانیب دیهدیم  ماجنا  هچنآ 

507 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

507 ص : ریسفت ... :

زا یـضعب  هطـساو  هب  اوبـسک  ام  ضعبب  دـناوخ  ارف  هانگ  باـکترا  هب  ار  ناـنآ  دوب و  اـهنآ  شزغل  راتـساوخ  ناطیـش  ینعی  ُناـْطیَّشلا  ُمُهَّلَزَتْسا 
ناطیش زا  هک  دوب  نیا  ناشتسکش  ّتلع  دندروخ ، تسکش  دحا  زور  رد  هک  نانآ  تسا : نیا  دوصقم  دندرک و  بسک  ناشیا  هک  یناهانگ 

هب هک  نیا  ات  هدش  ناشیاهلد  تیوقت  رد  یهلا  قیفوت  دییأت و  زا  نانآ  يرادروخرب  عنام  ناشناهانگ  دـندش و  هانگ  بکترم  دـندرک و  يوریپ 
. دندرک تشپ  نمشد 

نانآ شزغل  ناهاوخ  دوب ، هداد  هولج  هتسارآ  ناشیارب  هک  یتسکش  شریذپ  هطـساو  هب  ناطیـش  هک  تسا  نیا  روظنم  دیوگ : يرـصب ]  ] نسح
. دش

. تسا (، 15 هدئام / « ) درذگ رد  امش - ياهاطخ  زا - يرایسب  زا   » ریثک نع  اوفعی  هلمج و  دننام  انعم ] رظن  زا   ] اُوبَسَک ام  ِضْعَِبب  هلمج 
یلو دندوب  راصنا  زا  رفن  نارجاهم و 8  زا  رفن  هک 5  دندنامن  یقاب  ربمایپ  اب  نت  زج 13  دـحا  زور  رد  هک  تسا  هدرک  لقن  یخلب  مساقلا  وبا 

. دناهدوب هدنامیقاب  دارفا  وزج  کشیب  هک  هحلط  و  ع )  ) یلع زج  تسا  فالتخا  رجاهم  رفن  زا 5  کی  ره  ندنام  هرابرد 
هتفرگ و رارق  نیّرز  یـسرک  يور  رب  هک  دـید  نیمز  نامـسآ و  نیب  ار  لیئربج  دـحا ] زور  رد  ( ] ص  ) ادـخ لوسر  : » دومرف ع )  ) قداص ماـما 

« . 1 « » تسین راقفلا  وذ  زج  يریشمش  یلع و  زج  يدرمناوج  انامه  : » دیوگ
شمکش اپ و  تسد و  تروص و  رـس و  هب  مخز  داتفه  هک  نیا  ات  دیگنجیم ، ناکرـشم  اب  هتـسویپ  زور  نآ  رد  ع )  ) یلع هک  هدش  تیاور  و 

: دومرف ادخ  لوسر  تسا . نیمه  تاساوم  يرایمه و  تقیقح  دّمحم  يا  تفگ : ربمایپ  هب  لیئربج  ماگنه ] نیا  رد  . ] دیسر
__________________________________________________

-1
« یلع الإ  یتف  راقفلا و ال  وذ  الإ  فیس  الأ ال  : » لوقی وه  بهذ و  نم  ّیسرک  یلع  ضرالا  ءامـسلا و  نیب  لیئربج  یلإ  ص )  ) هَّللا لوسر  رظن 

.
508 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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. متسه رفن  ود  امش  زا  زین  نم  تفگ : لیئربج  میوا ، زا  زین  نم  نم و  زا  وا  هک  ارچ  درادیمن ، زاب  نم  يرای  زا  ار  یلع  زیچ  چیه 
. دنتفگ ناشناردارب  رطاخ  هب  ْمِِهناوْخِِإل  اُولاق  َو 

هتشذگ زا  تیاکح  اوبرض  اذا  هلمج  دندشیم . رود  دوخ  راید  زا  و  دننک . ترفاسم  نآ  ریغ  ای  تراجت  يارب  هاگ  ره  ِضْرَْألا  ِیف  اُوبَرَـض  اذِإ 
. دننکیم ترفاسم  نیمز  رد  هاگ  ره  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسا و 

هک نیا  ات  دنتـشاد  داقتعا  نادـب  دـنتفگ و  ار  نانخـس  نیا  ینعی  اولاق ،»  » هب تسا  ّقلعتم  لعجیل »  » و تسا . زاغ »  » عمج يزغ »  » يزُغ اُوناـک  َْوأ 
ْمَُهل َنوُکَِیل  تسا : هیآ  نیا  رد  هک  نانچ  تسا ، ماجنارـس ) و   ) هجیتن يارب  لعجیل »  » رد مـال » . » دـش ناـشیاهلد  رد  هودـنا  ترـسح و  بجوم 

(. 8 صصق / « ) دوش نانآ  هودنا  هیام  نمشد و  هجیتن  رد  ات  تفرگرب  ایرد  زا  ار  یسوم  نوعرف  لآ   » ًانَزَح َو  اوُدَع 
رهـش رد  ناتناردارب  رگا  هک   ] ار نانخـس  نیا  دیـشابن و  رافک  دننام  ناتداقتعا  نتفگ و  نخـس  رد  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  تفگ  ناوتیم  و 

ترـسح نیا  زا  ار  امـش  ياهلد  دراذگب و  نانآ  لد  رب  ارـصحنم  ار  نآ  نتفگ  ترـسح  دـنوادخ  ات  دـییوگن  دـندشیمن ] هتـشک  دـندنامیم 
ناشیاههنیس دهدیم و  رارق  راّفک  لد  رد  ار  هودنا  ترسح و  ناحبـس  يادخ  لطاب  هدیقع  نآ  نتـشاد  ماگنه  هک  ور  نیا  زا  درادب و  نوصم 

. تسا هدش  هداد  تبسن  دنوادخ  هب  ترسح ] نداد  رارق   ] لعف دنکیم ، گنت  ار 
رفاسم یهاگ  هک  تسوا  تسادخ ، تسد  رد  یگدنز  گرم و  رما  ینعی  تسا  ناکرشم  نخـس  ّدر  ماقم  رد  هلمج  نیا  ُتیُِمی  َو  ِییُْحی  ُهَّللا  َو 

. دناریمیم تسا  هدنام  هتسشن و  هناخ  رد  هک  ار  یسک  دراذگیم و  هدنز  ار  وجگنج  و 
. دیشابن نارفاک  نوچمه  سپ  تسانیب ، دیهدیم  ماجنا  هچنآ  هب  ادخ  ٌریَِصب  َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو 

509 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

509 ص : ات 160 ... ] تایآ 157  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

اِمبَف ( 158  ) َنوُرَـشُْحت ِهَّللا  َیلِإـَل  ُْمْتِلُتق  َْوأ  ْمُّتُم  ِْنَئل  َو  ( 157  ) َنوـُعَمْجَی اَّمِم  ٌْریَخ  ٌۀَـمْحَر  َو  ِهَّللا  َنِم  ٌةَرِفْغََمل  ْمُّتُم  َْوأ  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  ُْمْتِلُتق  ْنـَِئل  َو 
َْتمَزَع اذِإَف  ِْرمَأـْلا  ِیف  ْمُهْرِواـش  َو  ْمَُهل  ْرِفْغَتْـسا  َو  ْمُْهنَع  ُفْعاَـف  َکـِلْوَح  ْنِم  اوُّضَْفنـال  ِْبلَْقلا  َظـِیلَغ  اظَف  َْتنُک  َْول  َو  ْمَُهل  َْتِنل  ِهَّللا  َنِم  ٍۀَـمْحَر 

یَلَع َو  ِهِدَْعب  ْنِم  ْمُکُرُْـصنَی  يِذَّلا  اَذ  ْنَمَف  ْمُْکلُذْخَی  ْنِإ  َو  ْمَُکل  َِبلاغ  الَف  ُهَّللا  ُمُکْرُْـصنَی  ْنِإ  ( 159  ) َنِیلِّکَوَتُْملا ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَـتَف 
(160  ) َنُونِمْؤُْملا ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهَّللا 

509 ص : همجرت ... 

( دوخ رمع  لوط  رد   ) اهنآ هچنآ  مامت  زا  ادـخ  تمحر  شزرمآ و  اریز ) دـیاهدرکن  نایز   ) دـیریمب ای  دـیوش  هتـشک  ادـخ  هار  رد  رگا  هزات ) )
(157  ) تسا رتهب  دننکیم  يروآ  عمج 

(158 ( ) دیشاب هتشاد  تشحو  انف  زا  هک  دیوشیمن  یناف  نیا  رب  انب   ) دیدرگیم زاب  ادخ  يوس  هب  دیوش  هتشک  ای  دیریمب و  رگا  و 
ار اهنآ  نیا  رب  انب  دندشیم  هدنکارپ  وت  فارطا  زا  يدوب  لدگنـس  نشخ و  رگا  و  يدش ) نابرهم  و   ) مرن اهنآ  ربارب  رد  یهلا  تمحر  وترپ  زا 

لکوت ادـخ  رب  شاب و ) عطاق   ) یتفرگ میمـصت  هک  یماگنه  اّما  نک  تروشم  اهنآ  اب  اـهراک  رد  اـمن و  شزرمآ  بلط  اـهنآ  يارب  نک و  وفع 
(159 . ) دراد تسود  ار  نالکوتم  دنوادخ  اریز  نک ،

ار امـش  وا  زا  دعب  هک  تسیک  درادرب  امـش  يرای  زا  تسد  رگا  و  دش ، دهاوخن  زوریپ  امـش  رب  سک  چـیه  دـنک  يرای  ار  امـش  دـنوادخ  رگا 
(160 . ) دننک لکوت  دیاب  دنوادخ  رب  اهنت  نانمؤم  و  دنک ؟ يرای 
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509 ص : ریسفت ... :

نیا زا  شیپ  ناحبس  يادخ  تسا . نینچ  زین  َنوُرَشُْحت  ِهَّللا  َیلَِإل  هلمج  و  تسا . هدش  زین  طرش  باوج  نیشناج  هک  تسا  مسق  باوج  ٌةَرِفْغََمل 
درم دـهاوخن  دـنامب  یقاب  رهـش  رد  نانآ  دزن  رگا  و  دریمیم ] ، ] دورب گنج  هب  ای  دـنک و  رفـس  نیمز  رد  سک  ره  دـنتفگیم  هک  ار  نارفاـک 

، درک یهن  نآ  هب  داقتعا  يدنب و  ياپ  زا  ار  ناناملسم  درک و  بیذکت 
510 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دشیم داهج  زا  نانآ  یچیپرس  بجوم  يداقتعا  نینچ  اریز 
امش يارب  ادخ  هار  رد  ندش  هتشک  ندرم و  ینعی  دیسارهیم  نآ  زا  هچنآ  دینکیم و  نامگ  امـش  هک  دشاب  نانچ  رما  رگا  دیامرفیم : سپس 

رد هک  ایند  عفانم  زا  تسا  رتهب  امش  يارب  دیروآیم  تسد  هب  ادخ  هار  رد  گرم  هطساو  هب  هک  ار  راگدرورپ  تمحر  شزرمآ و  دتفا ، قافتا 
روظنم دناهدرک  تئارق  ءای  اب  نوعمجی  هک  یناسک  دزن  و  تسا ] نوعمجت  تئارق  رب  انب  انعم  نیا   ] دیدرکیم عمج  دـیدوب  هدرمن  هک  یتروص 

: دومرف سپس  تسا . رتهب  دننکیم  عمج  رافک  هک  يویند  عفانم  زا  دیروآیم  تسد  هب  شزرمآ  تمحر و  زا  هچنآ  هک  تسا  نیا 
میم رـسک  ّمض و  هب  متم » ، » دیدرگیم زاب  میحر  يادـخ  يوس  هب  دـیوش  هتـشک  ای  دـیریمب و  رگا  َنوُرَـشُْحت و  ِهَّللا  َیلَِإل  ُْمْتِلُتق  َْوأ  ْمُّتُم  ِْنَئل  َو 

. تسا تامی » تام   » و تومی » تام   » زا قتشم ، هدش ، تئارق 
تمحر و وترپ  رد  زج  مدرم  اب  ربمایپ  ینابرهم  هک  نیا  رب  دنکیم  تلالد  تسا و  دیکأت  يارب  دئاز و  هلمج  نیا  رد  ام »  » ِهَّللا َنِم  ٍۀَـمْحَر  اِمبَف 

. دوبن راگدرورپ  فطل 
دندنامیمن و وت  نوماریپ  باحصا ، زا  کی  چیه  َِکلْوَح  ْنِم  اوُّضَْفنَال  يدوب ، لدگنـس  قلخ و  دب  هشیپ و  افج  رگا  ربمایپ  يا  اظَف  َْتنُک  َْول  َو 

. دندشیم هدنکارپ  وت  فارطا  زا 
. هد رارق  وفع  دروم  تسا  ناشیا  وت و  نایم  اهترودک ] زا   ] هچنآ ْمُْهنَع  ُفْعاَف 

. نک شزرمآ  بلط  تسا  ناشیا  نم و  نایم  زا   ] هچنآ مامت  زا  اهنآ ، هب  ینابرهم  تقفش و  ندرک  لماک  يارب  ْمَُهل و  ْرِفْغَتْسا  َو 
اب هک  نیا  ات  نک ، تروشم  دوخ  باحـصا  اب  تسا  هدـشن  لزان  وت  رب  یحو  هک  نآ  دـننام  گنج و  دروم  رد  ربمایپ  يا  ِْرمَْألا  ِیف  ْمُهْرِواـش  َو 

. یهاوخب يرای  اهنآ  تارظن  زا  هک  نیا  ای  ددرگ و  كاپ  نانآ  سوفن  راک  نیا 
ربمایپ زا  سپ  سک  ره  هک  دوب  نیا  دنک ] تروشم  باحصا  اب  دومرف  رما  ص )  ) ربمایپ هب  هک  نیا  زا   ] دنوادخ روظنم  دیوگ : يرصب ]  ] نسح

ناناملسم ] ربهر  میعز و  ]
511 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. درادن باحصا  اب  تروشم  هب  يزاین  ص )  ) ربمایپ هک  تسنادیم  دنوادخ  اریز  دننک ، لمع  ّتنس  نیا  هب  ددرگ ،
. دندش تیاده  دنهد ، ماجنا  دیاب  هک  يراک  نیرتهب  هب  هک  نیا  زج  دندرکن ، تروشم  یموق  چیه  : » هک تسا  ثیدح  رد  و 

. یتفرگ يراک  ماجنا  رب  میمصت  تروشم  زا  سپ  هاگ  ره  َْتمَزَع  اذِإَف 
دنوادـخ زج  ار  راک  یگتـسیاش  یتسرد و  اریز  نک  دامتعا  ادـخ  هب  هجو  نیرتهتـسیاش  هب  دوخ  راک  ندـناسر  ماـجنا  هب  رد  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَف 
میمـصت وت  يارب  يزیچ  دروم  رد  نم  هاگ  ره  هک  انعم  نیا  هب  تسا  هدـش  تیاور  ءاـت  ّمض  هب  تمزع  ع ،)  ) قداـص ترـضح  زا  و  دـنادیمن .

. زادرپن تروشم  هب  سک  چیه  اب  نآ  زا  سپ  نک و  لّکوت  نم  رب  مدرک  ییامنهار  نادب  ار  وت  متفرگ و 
. درک دهاوخن  هبلغ  امش  رب  سک  چیه  دنک ، يرای  ار  امش  ردب  زور  دننامه  دنوادخ  رگا  ُهَّللا  ُمُکْرُْصنَی  ْنِإ 

. دزاس اهر  نمشد  لباقم  رد  ار  امش  ینامرفان ، تیصعم و  هطساو  هب  دنکن و  يرای  ار  امش  رگا  ْمُْکلُذْخَی و  ْنِإ  َو 
؟ درک دهاوخ  ناتکمک  یسک  هچ  درادرب  امش  يرای  زا  تسد  ادخ  رگا  ینعی  ِهِدَْعب  ْنِم  ْمُکُرُْصنَی  يِذَّلا  اَذ  ْنَمَف 
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دنوادـخ رب  لّکوت  هک  نیا  رب  تسا  نانمؤم  نتخاس  هاگآ  يارب  هیآ  نیا  دـننک . لـکوت  ادـخ  هب  دـیاب  ناـنمؤم  َنُونِمْؤُْملا  ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهَّللا  یَلَع  َو 
. تسا بجاو  ناحبس 

511 ص : ات 163 ... ] تایآ 161  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ِهَّللا َناوْضِر  َعَبَّتا  ِنَمَف  َأ  ( 161  ) َنوُمَلُْظی ْمُه ال  َو  ْتَبَسَک  ام  ٍسْفَن  ُّلُک  یَّفَُوت  َُّمث  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  َّلَغ  اِمب  ِتْأَی  ُْلْلغَی  ْنَم  َو  َّلُغَی  ْنَأ  ٍِّیبَِنل  َناک  ام  َو 
(163  ) َنُولَمْعَی اِمب  ٌریَِصب  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  َْدنِع  ٌتاجَرَد  ْمُه  ( 162  ) ُریِصَْملا َْسِئب  َو  ُمَّنَهَج  ُهاوْأَم  َو  ِهَّللا  َنِم  ٍطَخَِسب  َءاب  ْنَمَک 

512 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

512 ص : همجرت ... 

تنایخ سک  ره  دـنک و  تنایخ  يربمایپ  چـیه  تسین  نکمم  هک ) یلاح  رد  دـنک  تنایخ  امـش  هب  ربمایپ  تسا  نکمم  دـیدرک  نامگ  امـش  )
هداد هدرک  لیـصحت  هچنآ  سک  ره  هب  سپـس  دروآیم  رـشحم ) هنحـص  هب   ) دوخ اب  هدرک  تناـیخ  نآ  رد  ار  هچنآ  زیخاتـسر  زور  رد  دـنک 

(161 ( ) دید دنهاوخ  ار  دوخ  لامعا  لوصحم  اریز   ) دش دهاوخن  متس  اهنآ  هب  لیلد ) نیمه  هب   ) دوشیم و
وا راک  نایاپ  منهج و  وا  هاگیاج  هتـشگزاب و  ادـخ  بضغ  مشخ و  يوس  هب  هک  تسا  یـسک  دـننامه  هدرک ، يوریپ  ادـخ  زا  هک  یـسک  اـیآ 

(162 ( ؟ تسا دب  رایسب 
(163 . ) تسانیب دهدیم  ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  دنراد و  ادخ  هاگشیپ  رد  یماقم  هجرد و  دوخ  يارب  اهنآ  زا  کی  ره 

512 ص : ریسفت ... :

ثیدح رد  و  تفرگ . ار  يزیچ  هنایفخم  ینعی  لغأ »  » دوبر و ناهنپ  رد  تنایخ  يور  زا  ار  تمینغ  زا  يزیچ  ینعی  الولغ  منغملا  نم  ائیش  لغ 
يانعم و  تفای ، نئاخ  ار  وا  ینعی  هلغأ » : » دوشیم هتفگ  و  تسین . اور  يزیچ  ندوبر  ندرک و  تنایخ  ینعی  لالـسإ  لالغإ و ال  ال   » هک تسا 

« لغی  » هک یناسک  تئارق  رب  انب  دراد و  تافانم  تنایخ  اب  يربماـیپ  اریز  دـنک ، تناـیخ  هک  تسین  اور  يربماـیپ  چـیه  يارب  هک  تسا  نیا  هیآ 
. دشاب هدوب  نئاخ  اتاذ ]  ] هک یسک  رگم  دوشیمن  راکتنایخ  و  دشاب ، راکتنایخ  هک  دیاشن  ار  يربمایپ  چیه  هک  تسا  نیا  شیانعم  دناهدناوخ ،

یلاح رد  دیآیم  هتشاد  اور  تنایخ  نآ  هب  هک  يزیچ  نامه  اب  تمایق  زور  دنک ، تنایخ  سک  ره  ینعی  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  َّلَغ  اِمب  ِتْأَی  ُْلْلغَی  ْنَم  َو 
« دیآیم دنکیم  لمح  دوخ  ندرگ  رب  ار  نآ  هک  یلاح  رد  تمایق  زور  : » تسا هدمآ  ثیدح  رد  هک  نانچ  دنکیم ، لمح  دوخ  اب  ار  نآ  هک 

. دیآیم دنکیم ، لمح  دوخ  اب  نآ  ياهدمایپ  هانگ و  زا  هچنآ  اب  هک : تسا  نیا  روظنم  تفگ  ناوتیم  و  « . 1»
ره ات  تسا  هدمآ  سفن ] لک   ] ماع ظفل  اب  هلمج  نیا  ْتَبَسَک  ام  ٍسْفَن  ُّلُک  یَّفَُوت  َُّمث 

__________________________________________________

-1
. هقنع یلع  هلمحی  ۀمایقلا  موی  ءاج 

513 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دوش لماش  ار  نآ  ریغ  هچ  نئاخ و  هچ  ياهدننک  بسک 
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يادخ سپـس  تسوا ، بسک  هزادـنا  هب  یـسک  ره  شاداپ  سپ  دوشیم ، راتفر  تلادـع  هب  نانآ  نایم  نداد ، ازج  رد  ینعی  َنوُمَلُْظی  ْمُه ال  َو 
دنوادخ شیوخ  هناراکتنایخ  لمع  اب  هک  تسین  یسک  نوچمه  دنکیم  لابند  ار  ادخ  ياضر  تنایخ  كرت  اب  هک  يدرف  هدرک : نایب  ناحبس 

: دومرف سپس  دروآیم ، مشخ  هب  ار 
ای تسا  باقع  لها  باوث و  لها  هبترم  توافت  فالتخا و  روظنم  و  دنتسه ، یتاجرد  تاماقم و  ياراد  ادخ  دزن  نانآ  ِهَّللا  َْدنِع  ٌتاجَرَد  ْمُه 

. تسا باقع  باوث و  دوخ  نایم  توافت  دوصقم 
. دهدیم شاداپ  ناشلامعا  بسانت  هب  ار  نانآ  تسا و  هاگآ  اهنآ  تاجرد  لامعا و  زا  ادخ  َنُولَمْعَی  اِمب  ٌریَِصب  ُهَّللا  َو 

513 ص : ات 165 ... ] تایآ 164  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ُْلبَق ْنِم  اُوناک  ْنِإ  َو  َۀَمْکِْحلا  َو  َباتِْکلا  ُمُهُمِّلَُعی  َو  ْمِهیِّکَُزی  َو  ِِهتایآ  ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  ْمِهِـسُْفنَأ  ْنِم  ًالوُسَر  ْمِهِیف  َثََعب  ْذِإ  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  ُهَّللا  َّنَم  ْدََقل 
ٌریِدَق ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنِإ  ْمُکِـسُْفنَأ  ِْدنِع  ْنِم  َوُه  ُْلق  اذـه  یَّنَأ  ُْمْتُلق  اْهیَْلثِم  ُْمْتبَـصَأ  ْدَـق  ٌۀَبیِـصُم  ْمُْکَتباصَأ  اََّمل  َو  َأ  ( 164  ) ٍنِیبُم ٍلالَـض  یَِفل 

(165)

513 ص : همجرت ... 

دـناوخب و اهنآ  رب  ار  وا  تایآ  هک  تخیگنارب  ناشدوخ  سنج  زا  يربمایپ  ناـنآ  ناـیم  رد  هک  یماـگنه  تشاذـگ  ّتنم  ناـنمؤم  رب  دـنوادخ 
(164  ) دندوب راکشآ  یهارمگ  رد  نآ  زا  شیپ  هچ  رگا  دزومایب  اهنآ  هب  تمکح  باتک و 

دراو ردـب ) گنج  نادـیم  رد  نمـشد  رب   ) ار نآ  ربارب  ود  هک  یلاح  رد  دیـسر  دـحا ) گنج  نادـیم  رد   ) امـش هب  یتبیـصم  هک  یماگنه  اـیآ 
يزیچ ره  رب  دنوادخ  دیدرک ) تفلاخم  ربمایپ  روتسد  اب  هک   ) تسامش دوخ  هیحان  زا  وگب  تساجک ؟ زا  تبیـصم  نیا  دیتفگ  دیدوب ، هتخاس 

(165 . ) تسا رداق 
514 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

514 ص : ریسفت ... :

صوصخ دنوادخ  هک  نیا  تلع  داهن و  تنم  دندروآ ، نامیا  وا  هطـساو  هب  هک  ربمایپ  موق  زا  یناسک  رب  دنوادخ  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  ُهَّللا  َّنَم  ْدََـقل 
هرهب ص )  ) ربماـیپ تثعب  زا  اـهنآ  طـقف  هک  تـسا  نـیا  هدـش ] ثوـعبم  ناـیناهج  هـمه  رب  ص )  ) دـمحم هـک  نـیا  اـب   ] هدرک رکذ  ار  ناـنمؤم 

. دنریگیم
نم : » دـناهتفگ یخرب  تخیگنارب ، ناشدوخ ، دـننام  برع  سنج  زا  يربمایپ  ناشیا  نایم  رد  هک  هاـگ  نآ  ْمِهِـسُْفنَأ  ْنِم  اـًلوُسَر  ْمِهِیف  َثََعب  ْذِإ 

. دندوب لیعامسا  نادنزرف  زا  بارعا  هک  نانچ  لیعامسا ، نادنزرف  زا  ینعی  مهسفنأ ،»
هب ناـنآ  تسا ، یکی  ناـشنابز  نوـچ  هک  تسا  نیا  ناـشدوخ ، سنج  زا  يربماـیپ  نتخیگنارب  رد  ناـنمؤم  رب  دـنوادخ  نداـهن  ّتنم  لـیلد  و 
رد هک  نانچ  دشاب ، ناشدوخ  زا  ربمایپ  هک  تسا  راختفا  نانآ  يارب  نیا ، رب  هوالع  و  دنریگ . ارف  وا  زا  دنزومایب  دیاب  هچنآ  دـنناوتیم  یتحار 

(44 فرخز / « ) تسا مان  يدنلب  فرش و  تموق  نانمؤم - وت و - يارب  نآرق  هک - نادب  و -  » َکِمْوَِقل َو  ََکل  ٌرْکَِذل  ُهَّنِإ  َو  دیامرفیم : هیآ  نیا 
. تسا موق ) نآ  نیرتفیرش  زا  « ) مهفرشأ نم   » يانعم هب  مهسفنأ » نم   » مالس اهیلع  ءارهز  همطاف  تئارق  رد  هک  تسا  هدش  تیاور  و 
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. دنکیم توالت  دندوب ، هدینشن  ار  یحو  زا  يزیچ  هدوب و  ّتیلهاج  مدرم  زا  هک  اهنآ  رب  ار  ادخ  تایآ  ِِهتایآ  ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی 
نیرتهناگیب مدرم و  نیرتنادان  زا  هک  نانآ  هب  دـنکیم و  كاپ  رفک  یگدولآ  يدـیلپ و  زا  ار  اهنآ  َۀَـمْکِْحلا و  َو  َباتِْکلا  ُمُهُمِّلَُعی  َو  ْمِهیِّکَُزی  َو 

. دزومآیم ّتنس »  » و نآرق » ، » دندوب مولع  لیصحت  هب  تبسن  اهنآ 
. دندوب يراکشآ  یهارمگ  رد  ادخ  لوسر  تثعب  زا  شیپ  هچ  رگا  ٍنِیبُم و  ٍلالَض  یَِفل  ُْلبَق  ْنِم  اُوناک  ْنِإ  َو 

ثیدـحلا نأشلا و  ّنإ  نآ و  ریدـقت  دراذـگیم و  قرف  هیفان ، نإ »  » نآ و نایم  نآ ] زا  سپ  عقاو   ] مال و  تسا ، هدّدـشم  نإ »  » زا فّفخم  نإ » »
نیبم  لالض  یفل  لبق  نم  اوناک 

515 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دندوب يراکشآ  یهارمگ  رد  نیا  زا  شیپ  نانآ  هک  تسا  نیا  نخس  انامه  ینعی : تسا 

متلق أ  تسا : نیا  هیآ  ریدقت  تسا و  ّرج  عضوم  رد  نآ  هب  امل »  » ندـش هفاضا  هطـساو  هب  مکتباصأ »  » تسا و متلق »  » هب بوصنم  الحم ] « ] امل »
یماگنه ایآ  ینعی : اذه  ینأ  نیعبس  رسأ  نیعبس و  لتق  نم  ردب  موی  اهیلثم  متبصأ  دق  مکنم  نیعبـس  لتق  نم  دحأ  موی  ۀبیـصم  مکتباصأ  نیح 

نادیم رد  نت  داتفه  ندرک  ریسا  نت و  داتفه  نتشک  اب  هک  یلاح  رد  دش ، هتشک  امش  زا  نت  داتفه  دیسر و  امش  هب  دحا  زور  رد  یتبیـصم  هک 
رد ص )  ) ادخ لوسر  هک  نآ  لاح  و  دیـسر ، ام  هب  اجک  زا  تبیـصم  نیا  دیتفگ : دیدوب ، هتخاس  دراو  نمـشد  رب  ار  نآ  ربارب  ود  ردـب  گنج 

أ و  » رد  ] هزمه تسا و  لوق  لوقم  اریز  تیلوعفم ] رب  انب   ] تسا بصن  عضوم  رد  اذـه  یَّنَأ  دنکرـشم !؟ اهنآ  میناملـسم و  اـم  تساـم و  ناـیم 
. تسا شهوکن  ریرقت و  يارب  امل ]»

دیدرک و رایتخا  نآ ] رد  ندنام  رب   ] ار هنیدم  زا  ندش  جراخ  اریز  دیسر  امش  هب  هک  دیدوب  یبئاصم  ببس  ناتدوخ  ْمُکِـسُْفنَأ  ِْدنِع  ْنِم  َوُه  ُْلق 
. دیدرک یلاخ  ار  دحا  هگنت  ساسح  زکرم  ای 

ناریـسا زا  دهد  هزاجا  نانآ  هب  ص )  ) ربمایپ هک  نآ  زا  شیپ  اریز  دندوب ، تبیـصم  نیا  ببـس  نانآ  دوخ  هک : تسا  هدـش  لقن  ع )  ) یلع زا  و 
[. دندرک دازآ  ار  اهنآ  و   ] دنتفرگ هیدف  ردب 

. دنک يرای  ار  امش  تسا  رداق  دنوادخ  زین  نیا  زا  سپ  ٌریِدَق  ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنِإ 

515 ص : ات 167 ... ] تایآ 166  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

اوُعَفْدا َِوأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلتاق  اَْولاعَت  ْمَُهل  َلِیق  َو  اوُقَفاـن  َنیِذَّلا  َمَْلعَِیل  َو  ( 166  ) َنِینِمْؤُْملا َمَْلعَِیل  َو  ِهَّللا  ِنْذِِإبَف  ِناعْمَْجلا  یَقَْتلا  َمْوَی  ْمَُکباصَأ  اـم  َو 
(167  ) َنوُُمتْکَی اِمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َو  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َْسَیل  ام  ْمِهِهاْوفَِأب  َنُولوُقَی  ِنامیِْإِلل  ْمُْهنِم  ُبَْرقَأ  ٍِذئَمْوَی  ِْرفُْکِلل  ْمُه  ْمُکانْعَبَّتال  ًالاِتق  ُمَْلعَن  َْول  اُولاق 

516 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

516 ص : همجرت ... 

( تیلع نوناق  قبط  رب  و   ) ادخ نامرف  هب  دیسر  امش  هب  دندرک  دربن  مه  اب  نارفاک ) نانمؤم و   ) هتسد ود  هک  يزور  رد  دحا ) زور  رد   ) هچنآ و 
(166  ) دنوش هتخانش  نانمؤم  هک  دوب  نیا  يارب  و  دوب ،

ای دینک و  دربن  ادخ  هار  رد  دییایب و  دش  هتفگ  ناشیا  هب  هک  اهنآ  دـنوش  هتخانـش  دـنتفرگ  شیپ  قافن  هار  هک  یناسک  هک  دوب  نیا  يارب  زین  و 
یگنج مینادیم  اما   ) میدرکیم يوریپ  امـش  زا  دـش  دـهاوخ  عقاو  یگنج  میتسنادیم  اـم  رگا  دـنتفگ  دـینک  عاـفد  دوخ  میرح  زا  لـقا ) ـال  )
نامتک هچنآ  هب  دنوادخ  تسین و  اهنآ  لد  رد  هک  دنیوگیم  يزیچ  دوخ  ناهد  اب  دـندوب  نامیا  زا  رتکیدزن  رفک  هب  زور  نآ  اهنآ  دوشیمن )
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(167 . ) تساناد دننکیم 

516 ص : ریسفت ... :

ببس هب  هَّللا  نذإبف  دیسر ، امش  هب  دحا  زور  ینعی  ناکرـشم  امـش و  ندش  عمج  زور  رد  هچنآ  نانمؤم  يا  ِناعْمَْجلا  یَقَْتلا  َمْوَی  ْمَُکباصَأ  ام  َو 
. دراذگ دازآ  دحا  هگنت  فّرصت  رد  ار  راّفک  دنوادخ  هک  دوب  نیا 

ندروآ هراعتسا  لیلد  دنک و  راکـشآ  ار  کی  ره  قافن  نامیا و  دزاس و  زیامتم  ناقفانم  زا  ار  نانمؤم  دنوادخ  هک  نیا  ات  َنِینِمْؤُْملا و  َمَْلعَِیل  َو 
دازآ شفده  هب  ندیـسر  رد  ار  نوذأم  صخـش  راک  ماجنا  هزاجا  هک  تسا  نیا  نانمؤم  رب  هبلغ  ماگنه  رد  رافک  ندرک  اهر  يارب  نذإ »  » ظفل

. دیامزایب ار  ناناملسم  ات  دشن  راّفک  يزوریپ  عنام  دنوادخ  و  دراذگیم .
وراد زا  رفن  یبأ و 300  نب  هَّللا  دـبع  اوُقَفان » َنیِذَّلا   » زا روظنم  و  تسا . مالک  يادـتبا  تفگ  ناوتیم  تسا و  اوقفاـن »  » رب فطع  ْمَُهل  َلـِیق  َو 

؟ میهد نتشک  هب  ار  دوخ  ارچ  دنتفگ : دندیشک و  ص )  ) ربمایپ يرای  زا  تسد  دحا  گنج  زور  رد  هک  تسوا  هتسد 
ناج و زا  لقا  دیگنجیمن ال  ادخ  هار  رد  رگا  ای  و  دیگنجب ، ادـخ  هار  رد  دـییایب  هک  داد  ناشخـساپ  يراصنا  مازح  نب  ورمع  نب  هَّللا  دـبع  و 

. دینک عافد  دوخ  سومان 
خساپ رد  ورمع  نب  هَّللا  دبع  میدمآیم . امش  لابند  هب  میتشادیم  عالطا  ملع و  گنج  زا  ام  رگا  دنتفگ : ناقفانم  ْمُکانْعَبَّتَال  ًالاِتق  ُمَْلعَن  َْول  اُولاق 

517 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  دنوادخ  تفگ : نانآ 
. درک دهاوخ  زاینیب  امش  زا  ار  ام  وا  دنادرگ ، رود  دوخ  زا  ار  امش 

کیدزن رفک  هب  دـنداتفا و  رود  تفریم  نامگ  اهنآ  هب  هک  ینامیا  زا  رادرک  راتفگ و  نیا  اب  ناقفانم  ِناـمیِْإِلل  ْمُْهنِم  ُبَْرقَأ  ٍذـِئَمْوَی  ِْرفُْکِلل  ْمُه 
بجوم ناناملسم  رکشل  یهایـس  زا  ندرک  مک  اریز  تسا  نانمؤم  هب  نانآ  يرای  زا  رتکیدزن  رفک  هب  نانآ  يرای  کمک و  دناهتفگ : دندش و 

. دوشیم ناکرشم  تیوقت 
نآ هب  لد  رد  یلو  دـنیوگیم  نخـس  دـنکیم  کیدزن  ربمایپ  هب  ار  اـهنآ  هچنآ  ناـمیا و  زا  ناـبز  هب  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َْسَیل  اـم  ْمِهِهاْوفَأـِب  َنُولوُقَی 

ناشلد رد  نآ  دوجو  زا  تساهنآ و  نخـس  ظفل و  رد  نامیا  هک  تسا  نیا  دوصقم  و  هتفرگ ، اج  اهنآ  ياهلد  رد  رفک  اریز  دـنرادن ، يداقتعا 
. تسین يربخ 

هاگآ دنرادیم ، ناهنپ  لد  رد  قافن  زا  هچنآ  هب  دنوادخ  َنوُُمتْکَی و  اِمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َو 

517 ص : هیآ 168 ... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(168  ) َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  َتْوَْملا  ُمُکِسُْفنَأ  ْنَع  اُؤَرْداَف  ُْلق  اُوِلُتق  ام  انوُعاطَأ  َْول  اوُدَعَق  َو  ْمِِهناوْخِِإل  اُولاق  َنیِذَّلا 

517 ص : همجرت ... 

دندرکیم يوریپ  ام  زا  اهنآ  رگا  دندوب - هدیـشک  تسد  اهنآ  تیامح  زا  هک  یلاح  رد  دـنتفگ - دوخ  ناردارب  هب  هک  دنتـسه  اهنآ  ناقفانم ) )
. دییوگیم تسار  رگا  دیزاس  رود  ناتدوخ  زا  ار  گرم  سپ  دینک ) ینیب  شیپ  ار  دارفا  گرم  دیناوتیم  امش  رگم   ) وگب دندشیمن . هتـشک 

(168)
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517 ص : ریسفت ... :

: دراد دوجو  لامتحا  هس  دراد  بارعا  زا  یلحم  هچ  نیّذلا »  » هک نیا  رد 
. دشاب اوقفان  نیّذلا  زا  لدب  ای  و  مذ »  » لعف لوعفم  هک  نیا  رب  انب  تسا ، بوصنم  اّلحم  تفگ  ناوتیم  - 1

. دشاب اولاق  نیذلا  مه  هیآ  ریدقت  هک  نیا  رب  انب  تسا ، عفر  لحم  رد  - 2
518 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دشاب مههاوفأ  رد  ریمض  زا  لدب »  » هک نیا  رب  انب  تسا ، ّرج  ّلحم  رد  - 3
. تساهنآ یبسن  ناردارب  روظنم  ای  و  دندش ، هتشک  دحا  گنج  رد  هک  یناقفانم  لیبق  زا  دوخ  ناردارب  يارب  ْمِِهناوْخِِإل 

. دنداتسیا زاب  گنج  زا  ینعی  تسا ، لاح  عضوم  رد  هلمج  نیا  اوُدَعَق  َو 
دندـشیمن هتـشک  اولتق  ام  دـندرکیم  تعاطا  ام  زا  گنج  زا  ندـنامزاب  رد  ینعی  میدرک ، رما  اهنآ  هب  هچنآ  رد  ام  ناردارب  رگا  اـنوُعاطَأ  َْول 

. میدشن هتشک  ام  هک  نانچ 
رگا امش  اریز  دییوگتسار ، دوخ  راتفگ  نیا  رد  رگا  َنِیقِداص  ُْمْتنُک  ْنِإ  دینک . عفد  ناتدوخ  زا  ار  گرم  وگب  َتْوَْملا  ُمُکِـسُْفنَأ  ْنَع  اُؤَرْداَف  ُْلق 

هک يزور  تسا : هدـش  تیاور  دوب . دـیهاوخن  نآ  بابـسا  ریاس  عفد  هب  رداـق  دـینک ، عفد  دوخ  زا  تسا ، گرم  بابـسا  زا  یکی  هک  ار  لـتق 
. دندش كاله  نانآ  رفن  داتفه  دنتفگ  ار  نخس  نیا  ناقفانم 

518 ص : ات 171 ... ] تایآ 169  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

َْمل َنیِذَّلِاب  َنوُرِْشبَتْسَی  َو  ِِهلْـضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  اِمب  َنیِحِرَف  ( 169  ) َنُوقَزُْری ْمِهِّبَر  َْدنِع  ٌءایْحَأ  َْلب  ًاتاْومَأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَـسَْحت  َو ال 
َنِینِمْؤُْملا َرْجَأ  ُعیُِـضی  َهَّللا ال  َّنَأ  َو  ٍلْـضَف  َو  ِهَّللا  َنِم  ٍۀَـمِْعِنب  َنوُرِْـشبَتْسَی  ( 170  ) َنُونَزْحَی ْمُه  ـال  َو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَـخ  ـَّالَأ  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  ْمِِهب  اوـُقَْحلَی 

(171)

518 ص : همجرت ... 

دنوشیم هداد  يزور  ناشراگدرورپ  دزن  دناهدنز و  اهنآ  هکلب  دنناگدرم ، دناهدش  هتشک  ادخ  هار  رد  هک  اهنآ  ربم  نامگ  زگره  ربمایپ ) يا  )
(169)

زا دعب  هک  ینادـهاجم )  ) یناسک رطاخ  هب  دنلاحـشوخ و  تسا  هدیـشخب  اهنآ  هب  دوخ  لضف  زا  دـنوادخ  هک  یناوارف  ياهتمعن  رطاخ  هب  اهنآ 
تساهنآ و رب  یـسرت  هن  هک ) دننادیم  دننیبیم و  ناهج  نآ  رد  ار  اهنآ  هتـسجرب  تاماقم  اریز   ) دنتقوشوخ زین )  ) دندشن قحلم  نانآ  هب  اهنآ 

(170  ) تشاد دنهاوخ  یمغ  هن 
عیاض ار  نانمؤم  شاداپ  دـنوادخ  هک ) دـنیبیم   ) دـنوشیم و رورـسم  لاحـشوخ و  ناشدوخ ) هب  تبـسن   ) وا لضف  ادـخ و  تمعن  زا  زین )  ) و

(171 . ) دنکیمن
519 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

519 ص : ریسفت ... :
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. تسا هدش  تئارق  زین  دیدشت  هب  اوّلتق »  » نیس و حتف  هب  َّنَبَسَْحت  تسا . یبطاخم  ره  ای  و  ص )  ) ادخ لوسر  هب  باطخ  هیآ 
. ادخ نید  يرای  هار  رد  داهج و  رد  ینعی  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف 

. دنماشآیم دنروخیم و  دنوشیم ، هداد  يزور  ناگدنز  ریاس  دننام  دناهدنز و  نانآ  هکلب  َنُوقَزُْری  ْمِهِّبَر  َْدنِع  ٌءایْحَأ  َْلب 
. دنرورسم تسا ، هدش  ناشبیصن  تداعس  هلیسو  تمارک و  و  ادخ ] هار  رد   ] تداهش قیفوت  هک  نیا  زا  اهنآ  ِِهلْضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  اِمب  َنیِحِرَف 

. دنهدیم تراشب  دناهتسویپن ، نانآ  هب  زونه  دناهدشن و  هتشک  هک  دوخ  دهاجم  ناردارب  هب  ْمِِهب و  اوُقَْحلَی  َْمل  َنیِذَّلِاب  َنوُرِْشبَتْسَی  َو 
ماقم و هک  یناسک  ینعی  ْمِِهب  اوُقَْحلَی  َْمل  دناهتفگ : و  دناهدنام ، یقاب  ایند  رد  زونه  دننانآ و  رـس  تشپ  هک  دنتـسه  یناسک  روظنم  ْمِهِْفلَخ  ْنِم 

. دناهدرکن كرد  ار  نادیهش  لضف  تلزنم و 
كرت اـیند  رد  ار  اـهنآ  هک  یناـنمؤم  لاـح  ندـش  راکـشآ  هطـساو  هب  نادیهـش  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  و  نیذـلا »  » زا لدـب  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  اَّلَأ 

رما نیا  هب  ار  نادیهـش  دـنوادخ  ینعی  دـنوشیم ، هتخیگنارب  باذـع  زا  ندوب  نمیا  لاح  رد  تمایق  زور  رد  هک  دـنهدیم  تراـشب  دـناهتفگ 
. دنهدیم نانمؤم  هب  ار  تراشب  نیا  اهنآ  هداد و  تراشب 

. دشاب نآ  هب  ّقلعتم  تسا  َنُونَزْحَی  ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  اَّلَأ  هلمج  ریسفت  هک  ٍلْضَف  َو  ِهَّللا  َنِم  ٍۀَمِْعِنب  ات  تسا  هدش  رارکت  َنوُرِْشبَتْسَی 
رد ۀمعنب »  » اریز  ] دـشاب هلـضف »  » و ۀـمعنب »  » رب فطع  هک  نیا  رب  انب  تسا  هدـش  تئارق  هزمه  حـتف  هب  نأ »  » َنِینِمْؤُْملا َرْجَأ  ُعیُِـضی  َهَّللا ال  َّنَأ  َو 

نیا و  دـشاب ، هضرتعم  هلمجو  ادـتبم  هک  نیا  رب  اـنب  هدـش  تئارق  زین  نإ ]  ] رـسک هب  و  دـشاب ،] دـناوتیم  زین  هب » لوعفم   » تسا و لاـح  عضوم 
نیا زا  درک  دـهاوخن  عیاض  ار  نآ  زگره  ادـخ  تسا و  قح  کی  شاداپ  باوث و  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  هلمج  نیا  تسا . ییاسک  زا  تئارق 

. تسا هداد  تبسن  دوخ  هب  ار  ندرکن  عیاض  دنوادخ  ور 
520 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

520 ص : ات 175 ... ] تایآ 172  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ْدَق َساَّنلا  َّنِإ  ُساَّنلا  ُمَُهل  َلاق  َنیِذَّلا  ( 172  ) ٌمیِظَع ٌرْجَأ  اْوَقَّتا  َو  ْمُْهنِم  اُونَسْحَأ  َنیِذَِّلل  ُحْرَْقلا  ُمَُهباصَأ  ام  ِدَْعب  ْنِم  ِلوُسَّرلا  َو  ِهَِّلل  اُوباجَتْـسا  َنیِذَّلا 
اوُعَبَّتا َو  ٌءوُس  ْمُهْـسَسْمَی  َْمل  ٍلْضَف  َو  ِهَّللا  َنِم  ٍۀَـمِْعِنب  اُوبَلَْقناَـف  ( 173  ) ُلیِکَْولا َمِْعن  َو  ُهَّللا  اَُنبْـسَح  اُولاق  َو  ًاـنامیِإ  ْمُهَدازَف  ْمُهْوَشْخاَـف  ْمَُکل  اوُعَمَج 

(175  ) َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  ِنُوفاخ  َو  ْمُهُوفاَخت  الَف  ُهَءاِیلْوَأ  ُفِّوَُخی  ُناْطیَّشلا  ُمُِکلذ  امَّنِإ  ( 174  ) ٍمیِظَع ٍلْضَف  ُوذ  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  َناوْضِر 

520 ص : همجرت ... 

مایتلا دـحا  نادـیم  ياهمخز  زونه  و   ) دـندرک تباجا  دیـسر  اهنآ  هب  هک  یتاحارج  همه  نآ  زا  سپ  ار  ص )  ) ربمایپ ادـخ و  توعد  هک  اهنآ 
شاداپ دـنتفرگ ، شیپ  اوقت  دـندرک و  یکین  هک  یناسک  يارب  اهنآ  نایم  زا  دـندومن ) تکرح  دـسالا  ءارمح  نادـیم  يوس  هب  هک  دوب  هتفاـین 

(172  ) دوب دهاوخ  یگرزب 
اّما دیسرتب ، اهنآ  زا  دناهدرک ، عامتجا  امش  هب ) هلمح   ) يارب نمشد ) رکشل   ) مدرم دنتفگ : اهنآ  هب  مدرم  زا ) یـضعب   ) هک دندوب  یناسک  اهنیا 

(173  ) تسام یماح  نیرتهب  تسا و  یفاک  ار  ام  ادخ  دنتفگ : دش و  رتدایز  ناشنامیا  اهنآ 
يوریپ ادخ  نامرف  زا  دیسرن و  اهنآ  هب  یتحاران  چیه  هک  یلاح  رد  دنتـشگزاب ، راگدرورپ  لضف  تمعن و  اب  نادیم ) زا   ) اهنآ تهج  نیمه  هب 

(174  ) تسا یگرزب  ششخب  لضف و  ياراد  دنوادخ  و  دندرک ،
نامیا رگا  دیـسرتب  نم  زا  اهنت  دیـسرتن و  اهنآ  زا  دـناسرتیم  ساسایب ) تاعیاش  نانخـس و  اـب   ) ار دوخ  ناوریپ  هک  تسا  ناطیـش  طـقف  نیا 
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(175 . ) دیراد
521 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

521 ص : ریسفت ... :

هراشا

: دراد دوجو  لامتحا  دنچ  هلمج  نیا  بارعا  رد  اُوباجَتْسا  َنیِذَّلا 
. دشاب نآ  ربخ  اُونَسْحَأ » َنیِذَِّلل   » ادتبم و - 1

. دشاب هدوب  لبق ] هیآ  رد  « ] نینمؤم  » يارب تفص  ّرج و  عضوم  رد  - 2
«[. ینعأ  » رامضا ای   ] ندوب حدم  رب  انب  دشاب  بصن  عضوم  رد  - 3

521 ص : لوزن ... ] نأش  ]

دندیسر احور »  » نیمزرس هب  هک  یماگنه  دنتشگزاب  هّکم  بناج  هب  يزوریپ ] زا  سپ  و   ] دحا گنج  نایاپ  رد  شناهارمه  نایفس و  وبا  نوچ 
ص)  ) ربمایپ هب  ربخ  نیا  دنتفرگ . ناناملـسم ] هدنامیقاب  ندرک  دوبان  و   ] هنیدم هب  تعجارم  هب  میمـصت  دندش و  نامیـشپ  تخـس  دوخ  راک  زا 
درک و قیوشت  هنیدم  زا  جورخ  هب  ار  دوخ  نارای  ور  نیا  زا  دهد ، ناشن  اهنآ  هب  ار  شنارای  دوخ و  ناوت  تردق و  تفرگ  میمصت  اروف  دیسر 
اب ربمایپ  دـنیآ ، نوریب  هنیدـم  زا  يرگید ] گنج  رد  تکرـش  يارب   ] دـناهدوب ام  اـب  دـحا  رکـشل  رد  هتـشذگ  زور  هک  یناـسک  ماـمت  دومرف :

دندیسر تشاد  رارق  هنیدم  « 1  » یلیم تشه  رد  هک  دسالا » ءارمح   » مان هب  یلحم  هب  هک  نیا  ات  دندش  جراخ  هنیدم  زا  ناناملـسم  زا  یتعامج 
هکم يوـس  هب  اـهنآ  تخادـنا و  ناکرـشم  لد  رد  ار  تشحو  دـنوادخ  بیترت  نـیا  هـب  دیـسر و  شیرق  رکـشل  هـب  ربـخ  نـیا  دـندز ، ودرا  و 

. دش لزان  ص )  ) ربمایپ رب  هیآ  نیا  هاگ  نآ  دنتشگزاب .
: هک تسا  رارق  نیا  زا  ْمَُکل  اوُعَمَج  ْدَق  َساَّنلا  َّنِإ  ُساَّنلا  ُمَُهل  َلاق  َنیِذَّلا  هیآ : ناتساد  اما  و 

لاس ردب »  » مسوم امـش  اب  ام  هدعو  یـشاب  لیام  رگا  ص )  ) دّـمحم يا  تفگ  ددرگزاب  هّکم  هب  دـحا  زا  تساوخیم  هک  یماگنه  نایفـس  وبا 
و هَّللا : » ءاش  نإ  : » دومرف ربمایپ  هدنیآ ،

__________________________________________________

م. دوشیم -. هتفگ  عارذ  رازه  راهچ  ای  نیمز  يور  رد  زادنا  مشچ  کی  هزادنا  هب  یتفاسم  ینعم  هب  لیم »  » یبرع رد  -، 1
522 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هب دنکفا و  يو  لد  رد  یـساره  ناحبـس  يادخ  دمآ ، دورف  « 1  » نارهظ یلاوح  رد  دش و  نوریب  هّکم  لها  اب  نایفـس  وبا  دش  دـعب  لاس  نوچ 
ص)  ) دّمحم اب  نم  تفگ : وا  هب  درک و  تاقالم  دوب ، هدمآ  هرمع  يارب  هک  ار  یعجشا  دوعسم  نب  میعن  سپـس  ددرگزاب ، هک  دیـسر  شرکف 

وت زا  ماهدش و  فرـصنم  گنج  زا  نم  و  تسا ، یکـشخ  لاس  نونکا  یلو  مینک  دروخرب  رگیدـکی  اب  ردـب  مسوم  رد  هک  ماهدراذـگ  هدـعو 
. داد مهاوخ  شاداپ  وت  هب  رتش  نم 10  يرادزاب  ام  اب  گنج  زا  ار  شنارای  ربمایپ و  يوش و  هنیدم  دراو  هک  مهاوخیم 

لها اریز  تسین ، تسرد  امـش  میمـصت  نیا  تفگ  نانآ  هب  دننکیم . زیهجت  گنج  يارب  ار  دوخ  ناناملـسم  دید  دش  هنیدم  دراو  میعن  نوچ 
دیوش جراخ  هنیدم  زا  دیهاوخیم  امش  نونکا  تفاین ، ییاهر  اهنآ  گنچ  زا  یسک  هتشذگ ] لاس   ] دناهدمآ امش  نیمزرـس  اههناخ و  هب  هّکم 
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یقاب ملاس  امـش  زا  یـسک  دنگوس  ادـخ  هب  دـینک !؟ ریگرد  دـناهدش  عمج  ردـب  هاگهدـعو  رد  امـش  اب  ییورایور  يارب  هک  اهنآ  اب  ار  دوخ  و 
. دنام دهاوخن 

سک ره  دـنامب و  دـسرتیم  سک  ره  نونکا  و   ] تفر مهاوخ  گنج  هاگرارق  هب  مشاـب  مه  اـهنت  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : ص )  ) ربماـیپ
لیکو نیرتهب  وا  دنکیم و  تیافک  ار  ام  دنوادخ  دنتفگیم : هک  یلاح  رد  راوس  هارمه 70  ربمایپ  هاگ  نآ  دوش ] گنج  هدامآ  تسا  عاجش 

ياهالاک تّدم  نیا  رد  دندنام و  نایفـس  وبا  راظتنا  هب  اج  نآ  رد  بش  تشه  دندیـسر و  ردـب  نیمزرـس  هب  ات  دـندش  جراخ  هنیدـم  زا  تسا 
هدرب هک  يدوس  اب  ملاس و  دـنوش  ریگرد  ناکرـشم  اب  هک  نآ  نودـب  دـندروآ و  تسد  هب  یعفانم  هتخورف و  دنتـشاد  دوخ  اب  هک  ار  یتراـجت 
يارب اهنت  امش  دنتفگ  دندیمان و  « 2 « » قیوس رکشل   » ار وا  رکشل  هّکم  مدرم  و  درک ، تعجارم  هکم  هب  نایفس  وبا  دنتـشگزاب ، هنیدم  هب  دندوب 

. دیدش جراخ  قیوس  ندیشون 
زا ار  مدرم  هک  یماـگنه   ] و تسا ، مدرم  سنج  زا  وا  اریز  تسا ، دوعـسم  نب  میعن  لّوا ، ساـنلا »  » زا روظنم  َساَّنلا  َّنِإ  ُساَّنلا  ُمَُهل  َلاـق  َنیِذَّلا 

نایفس وبا  اب  ندیگنج 
__________________________________________________

م. تسا -. روشک  نیا  مهم  ردانب  زا  یکی  نونکا  هدش و  عقاو  ناتسبرع  هریزج  هبش  لامش  رد  رهش  نیا  - 1
م. دشابیم -. بارش  زین  وج و  مدنگ و  هتفرگ  سوبس  درآ  يانعم  هب  قیوس » - » 2

523 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دندرک دییأت  ار  شنانخس  زا  یشخب  دندش و  ادصمه  وا  اب  هنیدم  لها  زا  یخرب  هک  نیا  اسب  هچ  دناسرت ]

: دراد دوجو  لامتحا  هس  ددرگیمرب  زیچ  هچ  هب  مهدازف »  » رد رتتسم  ریمض  هک  نیا  رد  و  تسوا . نارای  نایفس و  وبا  مّود  سانلا »  » زا دوصقم 
. ددرگیمرب تسا  لوق  لوقم  هک  ْمُهْوَشْخاَف  ْمَُکل  اوُعَمَج  ْدَق  َساَّنلا  َّنِإ  هب  - 1

. ددرگیم رب  لوق ] هدام  ینعی  « ] اولاق  » ردصم هب  - 2
. ددرگیم رب  میعن »  » هب - 3

. دنک تیافک  ار  وا  يزیچ  هاگ  ره  ءیشلا  هبسحأ  دوشیم . هتفگ  دنکیم  تیافک  ار  ام  ادخ  هک  تسا  نیا  هَّللا  انبسح  يانعم 
. دوشیم لّکوت  وا  هب  هک  تسا  يراگدرورپ  نیرتهب  ادخ  ینعی  ُلیِکَْولا  َمِْعن  َو 

. دنتشگزاب ردب  زا  دوب ، هدش  ناشدیاع  تراجت  رد  هک  يدوس  اب  تمالس و  هب  ینعی  ٍلْضَف  َو  ِهَّللا  َنِم  ٍۀَمِْعِنب  اُوبَلَْقناَف 
زا ار  امـش  هک  تسا  نیا  هب  دوعـسم ] نب  میعن   ] وا تنطیـش  تسا و  ناطیـش  نامه  امـش  هدـنناسرت  انامه  ُهَءاِیلْوَأ  ُفِّوَُخی  ُناْطیَّشلا  ُمُِکلذ  امَّنِإ 

ص)  ) ربمایپ اب  جورخ  زا  هک  ار  یناسک  ناطیش  هک  تسا  نیا  روظنم  هدش : هتفگ  دناسرتیم و  دنشاب  وا  هاپس  نایفس و  وبا  هک  دوخ  ناتـسود 
. دناسرتیم دنیوا  ناتسود  زا  دندنام و  یقاب  هنیدم  رد  دندرک و  يراددوخ 

523 ص : ات 177 ... ] تایآ 176  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

َّنِإ ( 176  ) ٌمیِظَع ٌباذَع  ْمَُهل  َو  ِةَرِخْآلا  ِیف  اظَح  ْمَُهل  َلَعْجَی  َّالَأ  ُهَّللا  ُدیُِری  ًاْئیَـش  َهَّللا  اوُّرُـضَی  َْنل  ْمُهَّنِإ  ِْرفُْکلا  ِیف  َنوُعِراُسی  َنیِذَّلا  َْکنُزْحَی  َو ال 
(177  ) ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمَُهل  َو  ًاْئیَش  َهَّللا  اوُّرُضَی  َْنل  ِناْمیِْإلِاب  َْرفُْکلا  اُوَرَتْشا  َنیِذَّلا 

523 ص : همجرت ... 
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524 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  دنزاسن  نیگمغ  ار  وت  دنریگیم ، یشیپ  رگیدکی  رب  رفک  هار  رد  هک  یناسک 
رد اهنآ  يارب  ياهرهب  هجیتن ) رد  دراذگاو و  دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ   ) دهاوخیم ادخ  هوالعب )  ) دنناسریمن دنوادخ  هب  ینایز  زگره  اهنآ  اریز 

(176 . ) تسا یگرزب  تازاجم  اهنآ  يارب  و  دهدن ، رارق  ترخآ 
(177 . ) تسا یکاندرد  تازاجم  اهنآ  يارب  دنناسریمن و  ینایز  ادخ  هب  زگره  دندرک ، يرادیرخ  ار  رفک  دنداد و  ار  نامیا  هک  یناسک 

524 ص : ریسفت ... :

نییآ زا  هک  یناقفانم  ینعی  دنریگیم ، رارق  رفک  هار  رد  تعرـس  هب  هک  یناسک  دیامرفیم : شلوسر  هب  باطخ  هیآ  نیا  رد  ناحبـس  يادـخ 
رفک ررـض  و  دنناسرن ، نایز  ناشدوخ  هب  زج  رفک ، رد  رگیدکی  رب  نتفرگ  یـشیپ  اب  اهنآ  اریز  دنزاسن  نیگمغ  ار  وت  دـناهدرک ، یچیپرـس  وت 

: دیامرفیم ددرگیم و  رب  ناشدوخ  هب  رفک  نایز  هنوگچ  هک  دنکیم  نایب  سپس  ددرگیمرب . ناشدوخ  هب  اهنت 
باذـع باوث ، ياج  هب  و  دنـشاب ، هتـشادن  شاداپ  زا  ياهرهب  ترخآ  رد  اهنآ  هک  دـهاوخیم  ادـخ  ِةَرِخْآلا  ِیف  اظَح  ْمَُهل  َلَعْجَی  اَّلَأ  ُهَّللا  ُدـیُِری 

رب نانآ  نتفرگ  یـشیپ  ناـمه  ناـقفانم  ندرک  باذـع  هزیگنا  هک  تسا  نیا  هب  راعـشا  يارب  دـنوادخ  هدارا  رکذ  تساـهنآ ، راـظتنا  رد  میظع 
. دنکن محر  اهنآ  هب  هک  تسا  نیا  رب  شاهدارا  زین  نیمحاّرلا  محرا  هک  تسا  يوق  يردق  هب  هزیگنا  نیا  تسا و  رفک  هار  رد  رگیدکی 

طقف لّوا  هیآ  یلو  تسا ، دارم  راّفک  مومع  ای  هدـش و  رارکت  اهنآ  رکذ  هک  دـنناقفانم  ای  هیآ  نیا  زا  روظنم  ِناـْمیِْإلِاب  َْرفُْکلا  اُوَرَتْشا  َنیِذَّلا  َّنِإ 
. دنتشگرب مالسا  زا  دندرک و  یچیپرس  هک  دوب  ناقفانم  دروم  رد 

ادخ هب  يررـض  چیه  نانآ  رفک  هک  تسا  نیا  ائیـش » هَّللا  اورـضی  نل   » يانعم اریز  دـشاب . ردـصم  نیـشناج  هک  نیا  رب  انب  تسا  بوصنم  ًاْئیَش 
. یئزج هن  یّلک و  ررض  هن  دناسریمن 

524 ص : هیآ 178 ... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(178  ) ٌنیِهُم ٌباذَع  ْمَُهل  َو  ًاْمثِإ  اوُدادْزَِیل  ْمَُهل  ِیلُْمن  امَّنِإ  ْمِهِسُْفنَِأل  ٌْریَخ  ْمَُهل  ِیلُْمن  امَّنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَبَسْحَی  َو ال 
525 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

525 ص : همجرت ... 

میهدیم تلهم  نانآ  هب  ام  تساهنآ ، دوس  هب  میهدیم  تلهم  نانآ  هب  رگا  دننکن  رّوصت  دـنتفرگ ) شیپ  نایغط  هار  و   ) دـندش رفاک  هک  اهنآ 
(178 . ) دشابیم اهنآ  يارب  ياهدننک  راوخ  باذع  دنیازفیب و  دوخ  ناهانگ  رب  هک 

525 ص : ریسفت ... :

دینکن نامگ  ینعی  دـناهتفرگ ، نآ  زا  لدـب  ار  ریخ  مهل  یلمن  امنأ  بوصنم و  ار  اورفک  نیذـلا  دـناهدرک ، تئارق  ءات ، اب  نبـسحت  هک  یناسک 
. تساهنآ عفن  هب  دناهدش  رفاک  هک  یناسک  هب  ام  نداد  تلهم 

باحصأ اورفک  نیذلا  نبسحت  و ال  هیآ : ریدقت  هدش و  فذح  فاضم  تفگ  ناوتیم  دنکیم و  تباین  لوعفم  ود  زا  شربخ  مسا و  اب  نأ » »
. تسا مهسفنأل  ریخ  ءالمإلا  نأ  اورفک  نیذلا  لاح  نبسحت  ای و ال  مهسفنال و  ریخ  ءالمإلا  نأ 
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تـسا نیا  نارفاک  هب  نداد  تلهم  و  ءالمإ »  » زا روظنم  و  دناهدناوخ ، عوفرم  ار  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  دـناهدرک ، تئارق  ءای ، اب  نبـسحی  هک  یناسک  و 
. تسا نانآ  رمع  ندرک  ینالوط  دوصقم  دناهتفگ : دراذگیم و  او  ناشدوخ  هب  ار  اهنآ  رما  دنوادخ  هک 

نیا دـشابیم . هّیردـصم  لّوا  هلمج  رد  ام »  » یلو تسا  لمع ] زا  هدـنرادزاب  ینعی  « ] ۀـّفاک  » هلمج نیا  رد  اـم »  » ًاـْمثِإ اوُدادْزَِیل  ْمَُهل  ِیلُْمن  اـمَّنِإ 
نوـچ تسا و  ناـشناهانگ  ندـش  داـیز  راّـفک ، هب  نداد  تلهم  ّتلع  ینعی  تسا  نآ  يارب  ببـس  لـبق و  هلمج  يارب  ّتلع  هفنأتـسم و  هـلمج 

دایز ببـس  زاجم  لیبس  رب  رافک  هب  نداد  تلهم  ییوگ  سپ  دنیازفایم  دوخ  ناهانگ  رب  دوش ] هدوزفا  ناشرمع  رب  هچ  ره   ] دنادیم دـنوادخ 
. تسا راّفک  هانگ  ندش 

. دزاسیم ناشراوخ  خزود  شتآ  رد  هک  تسا  یباذع  نانآ  يارب  ینعی  ٌنیِهُم  ٌباذَع  ْمَُهل  َو 

525 ص : هیآ 179 ... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ِِهلُسُر ْنِم  ِیبَتْجَی  َهَّللا  َّنِکل  َو  ِْبیَْغلا  یَلَع  ْمُکَِعلُْطِیل  ُهَّللا  َناک  ام  َو  ِبِّیَّطلا  َنِم  َثِیبَْخلا  َزیِمَی  یَّتَح  ِْهیَلَع  ُْمْتنَأ  ام  یلَع  َنِینِمْؤُْملا  َرَذَِیل  ُهَّللا  َناک  ام 
(179  ) ٌمیِظَع ٌرْجَأ  ْمُکَلَف  اوُقَّتَت  َو  اُونِمُْؤت  ْنِإ  َو  ِِهلُسُر  َو  ِهَّللِاب  اُونِمآَف  ُءاشَی  ْنَم 

526 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

426 ص : همجرت ... 

نکمم زین )  ) و دزاس ، ادج  كاپ  زا  ار  كاپان  هک  نآ  رگم  دراذگاو ، دیتسه  امـش  هک  تروص  نامه  هب  ار  نانمؤم  دنوادخ  هک  دوبن  نکمم 
یلو تسا ) یهلا  تنـس  فالخ  رب  نیا  اریز  دیـسانش ، زاب  ناقفانم  زا  ار  نانمؤم  اـت   ) دزاـس هاـگآ  ناـهن  رارـسا  زا  ار  امـش  دـنوادخ  هک  دوبن 
ادخ هب  تسا ) كاپان  كاپ و  شیامزآ  هتوب  ناهج  نیا  هک  نونکا   ) سپ دنیزگیم . رب  دهاوخب  ار  سک  ره  دوخ  نالوسر  نایم  زا  دـنوادخ 

(179 . ) تسامش يارب  یگرزب  شاداپ  دینک  هشیپ  اوقت  دیروایب و  نامیا  رگا  دیروایب و  نامیا  وا  نالوسر  و 

526 ص : ریسفت ... :

نادب امـش  هچنآ  رب  هیلع  متنأ  ام  یلع  درک ، دهاوخن  اهر  ار  نانمؤم  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  یفن و  دـیکأت  يارب  َرَذَِـیل »  » رد مال » »
. دنادرگ زیامتم  ادج و  صلخم  نمؤم  زا  ار  قفانم  ات  زیمی  یتح  قفانم ، اب  صلاخ  نمؤم  ندوب  هتخیمآ  زا  تسا  ترابع  هک  دیراد  داقتعا 

اب دنوادخ  ینعی  زیمتف ،» هتزیم   » زا تسا ، هدش  تئارق  زین  زیمی »  » و تسا ، دـش » ادـج  سپ  مدرک ، ادـج  ار  نآ  « » زامناف هتزم   » هشیر زا  زیمی » »
. دزاسیم ادج  رگیدکی  زا  ار  قفانم  نمؤم و  هورگ  ود  امش  لاح  زا  وا  ندرک  هاگآ  دوخ و  ربمایپ  رب  یحو  لوزن 

هک یماگنه  سپ  تشاذگ . دهاوخن  امـش  رایتخا  رد  ار  بیغ  ملع  یناهنپ و  رارـسا  دنوادخ  هاگ  چـیه  ِْبیَْغلا و  یَلَع  ْمُکَِعلُْطِیل  ُهَّللا  َناک  ام  َو 
دنوادخ هکلب  تسا  هاگآ  دشابیم ، مدرم  لد  رد  هچنآ  رب  دوخ  وا  هک  دینکن  نامگ  دزاسیم ، ربخ  اب  درف  کی  قافن  زا  ار  امش  ص )  ) ربمایپ

ملع و سپ  تسا  صلاخ  نمؤم  يرگید  نآ  قفانم و  صخـش  نیا  دیوگیم  وا  هب  دهدیم و  ربخ  ص )  ) ربمایپ هب  بیغ  زا  یحو  نداتـسرف  اب 
. دزاسیم علّطم  بیغ  زا  ار  وا  دنوادخ  هک  تسور  نیا  زا  ناهنپ  رارسا  زا  ربمایپ  یهاگآ 

527 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ناج لذـب  نوچمه  تّقـشم  رپ  تخـس و  ياهراک  هب  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  نمؤم  زا  قفانم  نداد  زیمت  زا  دوصقم  تفگ  ناوتیم  و 
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زا امـش  زا  یخرب  بیترت  نیا  هب  دزاسیم و  فّلکم  تسا  مدرم  لاح  ندش  رهاظ  بجوم  هک  نآ  دننام  ادخ و  هار  رد  لام  قافنا  داهج و  رد 
ناهنپ رارـسا  رب  دوخ و  بیغ  رب  ار  امـش  زا  کی  چیه  دنوادخ  و  دنوشیم . هاگآ  تسا  نارگید  نطاب  رد  هچنآ  زا  نتـسج ، ییامنهار  قیرط 

. دزاسیمن هاگآ  مدرم  لد  رد  هدش 
یبیغ رابخا  زا  یخرب  زا  ار  وا  دـنیزگیم و  رب  دـهاوخب  هک  ار  دوخ  ناربمایپ  زا  کـی  ره  دـنوادخ  ُءاـشَی و  ْنَم  ِِهلُـسُر  ْنِم  ِیبَتْجَی  َهَّللا  َّنِکل  َو 

. دزاسیم هاگآ 
وا ناگداتـسرف  هک  دـینادب  و  دـیروآ ، نامیا  شناربمایپ  وا و  هب  دـیریگب و  رظن  رد  لماک  روط  هب  ار  ادـخ  تلزنم  سپ  ِِهلُـسُر  َو  ِهَّللاـِب  اُونِمآَـف 
هک یبیغ  زا  اهنت  و  دننادیمن ، تسا  هتخومآ  نانآ  هب  دنوادخ  هچنآ  زج  دناهدش و  هدیزگرب  تلاسر  غالبا ]  ] يارب اهنت  هک  دنتـسه  یناگدنب 

. دنهدیم ربخ  هتخاس  هاگآ  ار  نانآ  ادخ 
یـسک هچ  نمؤم و  یـسک  هچ  دهد  ربخ  ام  هب  تسادخ ، هداتـسرف  هک  دیوگیم  تسار  ص )  ) دّمحم رگا  دـنتفگ : ناکرـشم  هدـش : هتفگ  و 

. دش لزان  هیآ  نیا  هاگ  نآ  تسا ، رفاک 

527 ص : هیآ 180 ... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ِتاوامَّسلا ُثاریِم  ِهَِّلل  َو  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ِِهب  اُولَِخب  ام  َنُوقَّوَُطیَس  ْمَُهل  ٌّرَش  َوُه  َْلب  ْمَُهل  ًاْریَخ  َوُه  ِِهلْضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  اِمب  َنُولَْخبَی  َنیِذَّلا  َّنَبَسْحَی  َو ال 
(180  ) ٌرِیبَخ َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو  ِضْرَْألا  َو 

527 ص : همجرت ... 

اهنآ يارب  هکلب  تسا ، ریخ  اهنآ  يارب  دننکن  نامگ  دـننکیمن ، قافنا  هداد  نانآ  هب  دوخ  لضف  زا  ادـخ  ار  هچنآ  دـنزرویم و  لخب  هک  اهنآ 
زا نیمز  اهنامـسآ و  ثاریم  دننکفایم و  اهنآ  ندرگ  هب  یقوط  دننامه  دـندیزرو  لخب  نآ  هرابرد  ار  هچنآ  تمایق  زور  رد  يدوزب  تسا  رش 

(180 . ) تسا هاگآ  دیهدیم  ماجنا  هچنآ  زا  دنوادخ  تسادخ و  نآ 
528 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

528 ص : ریسفت ... :

لخب نبـسحت  و ال  : » تسا نیا  هیآ  ریدقت  ینعی  دناهتفرگ ، ریدقت  رد  ار  یفوذحم  فاضم  دـناهدرک ، تئارق  ءات  اب  نبـسحت ،» ال   » هک یناسک 
« . مهل ریخ  وه  نولخبی  نیذلا 

« دـحا  » هب ای  هَّللا » لوسر   » هب هک  دـناهداد  رارق  يریمـض  ار  نآ  لعاف  دـناهدرک و  تئارق  ءای  اب  ار  نبـسحی »  » هک یناسک  تئارق  قبط  نینچمه 
هیآ ریدـقت  هدـش و  فذـح  لّوا  لوعفم  نانآ  رظن  زا  دـناهداد ، رارق  نبـسحی »  » لعاف ار  نولخبی  نیذـلا  هک  یناـسک  و  ددرگیم . رب  یـسک ] ]

. تسا هدش  فذح  هتشاد ، تلالد  نآ  رب  نولخبی »  » نوچ مهل و  اریخ  وه  مهلخب  نولخبی  نیذلا  نبسحی  و ال  تسا : نینچ 
ناشندرگ لابو  ياهقلح  نوچمه  دندرک ، لخب  نآ  ششخب  زا  هک  ییاهلام  ینعی  تسا ، مهل  رش  وه  ریـسفت  نوقوطیـس  لصف و  ریمـض  وه » »

: دیوگیم یلثملا  برض  رد  برع  دوش ، تّمذم  نآ  ماجنا  رب  هک  دنک  يراک  صخش  هاگ  ره  و  دش ، دهاوخ 
یناسک هرابرد  هیآ  نیا  هک  تسا  هدش  تیاور  تسا ] هداتفا  شندرگ  هب  يرتوبک  قوط  نوچمه  تمالم  هدالق  ینعی   ] ۀمامحلا قوط  اهدـّلقت 
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. دنهدیمن تاکز  هک  تسا 
ثرا هـب  ار  نآ  مدرم  دراد و  دوـجو  نـیمز  نامــسآ و  رد  هـک  نآ  زج  تورث و  لاـم و  زا  هـچنآ  ینعی  ِضْرـَأـْلا  َو  ِتاواــمَّسلا  ُثاریِم  ِهَِّلل  َو 

زا  ] تافتلا يارب  َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو  دنزرویم !؟ لخب  وا  هار  رد  تسادخ  کلم  هچنآ  قافنا  زا  ارچ  سپ  تسا . دنوادخ  کلم  دـنراذگیم ،
[ دـیاب  ] هیآ رهاظ  هب  هّجوت  اب  یلو  تسا ، هدـش  تئارق  ءات »  » اـب باذـع  هدـعو  دـیدهت و  رب  تلـالد  رد  هیآ  ندوب  رتغیلب  و  باـطخ ] هب  تبیغ 

. دوش تئارق  ءای  اب  نولمعی » »

528 ص : ات 183 ... ] تایآ 181  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(181  ) ِقیِرَْحلا َباذَـع  اُوقوُذ  ُلوُقَن  َو  ٍّقَح  ِْریَِغب  َءاِیْبنَْألا  ُمُهَْلتَق  َو  اُولاق  ام  ُُبتْکَنَـس  ُءاِینْغَأ  ُنَْحن  َو  ٌریِقَف  َهَّللا  َّنِإ  اُولاـق  َنیِذَّلا  َلْوَق  ُهَّللا  َعِمَـس  ْدََـقل 
ُراَّنلا ُُهلُکَْأت  ٍنابْرُِقب  انَِیتْأَی  یَّتَح  ٍلوُسَِرل  َنِمُْؤن  َّالَأ  اْنَیلِإ  َدِهَع  َهَّللا  َّنِإ  اُولاق  َنیِذَّلا  ( 182  ) ِدِیبَْعِلل ٍمَّالَِظب  َْسَیل  َهَّللا  َّنَأ  َو  ْمُکیِْدیَأ  ْتَمَّدَق  اِمب  َِکلذ 

(183  ) َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُهوُُمْتلَتَق  َِملَف  ُْمْتُلق  يِذَّلِاب  َو  ِتانِّیَْبلِاب  ِیْلبَق  ْنِم  ٌلُسُر  ْمُکَءاج  ْدَق  ُْلق 
529 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

529 ص : همجرت ... 

. دینش میزاینیب ، ام  تسا و  ریقف  ادخ  دنتفگ  هک  ار  اهنآ  نخس  دنوادخ  »
باذـع دیـشچب  مییوگیم  اهنآ  هب  و  میـسیونیم )  ) قح انب  ار  ناربمایپ  ندـیناسر  لتق  هب  نینچمه )  ) تشون و میهاوخ  دـنتفگ  اهنآ  ار  هچنآ 

(181  ) ار نازوس 
(182  ) دنکیمن متس  دوخ )  ) ناگدنب هب  دنوادخ  هداتسرف و  شیپ  زا  امش  ياهتسد  هک  تسا  يزیچ  رطاخ  هب  اهنیا 

ینابرق دـهد ) ماجنا  ار  هزجعم  نیا   ) ات میرواین  نامیا  يربمایپ  چـیه  هب  هک  هتفرگ  نامیپ  ام  زا  دـنوادخ  دـنتفگ  هک  دنتـسه )  ) اهنامه اـهنیا ) )
ار اهنآ  ارچ  سپ  دـندروآ ، دـیتفگ  ار  هچنآ  نشور و  لیالد  نم  زا  شیپ  یناربمایپ  وگب  دروخب ! ار  نآ  ینامـسآ ) هقعاص   ) شتآ هک  دروایب 

(183 ( !؟ دییوگیم تسار  رگا  دیدناسر  لتق  هب 

529 ص : ریسفت ... :

تسیک  » ًانَـسَح ًاضْرَق  َهَّللا  ُضِْرُقی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم  هیآ : هک  دروآ  نابز  رب  زاینیب ] ینغ و  ام  تسا و  ریقف  ادخ  هک   ] ار نخـس  نیا  یماگنه  دوهی 
ره رد  و  دنخشیر . دانع و  يور  زا  ای  دنتفگ و  داقتعا  يور  زا  ای  ار  نخـس  نیا  دندینـش و  ار  ( 245 هرقب / « ) دهد ییوکین  ضرق  ادـخ  هب  هک 

دنوادـخ رب  نانآ  نخـس  هک  تسا  نیا  ُهَّللا  َعِمَـس   » يانعم و  دوشیمن . رداص  تسا  راکـشآ  وا  رفک  هک  یـسک  زا  زج  ینخـس  نینچ  تروص 
. تسا هتخاس  اّیهم  نآ  هدنیوگ  يارب  یباذع  رفیک و  و  دوبن ، هدیشوپ 

تبث دوخ  دزن  دـنتفگ ، هچنآ  هک  تسا  نیا  شیانعم  ای  مینکیم و  يرادـهگن  هتـشون و  ییاـههمان  رد  دـنتفگ  هچنآ  ینعی  اُولاـق  اـم  ُُبتْکَنَس 
درب . میهاوخن  دای  زا  ار  نآ  یناگیاب  تبث و  و  مینکن ، شومارف  ات  مینکیم 

530 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
گرزب ناربمایپ  نتـشک  هانگ  ریظن  نخـس  نیا  هانگ  هک  تسا  بلطم  نیا  نالعا  يارب  تسا و  اولاق » ام   » رب فطع  هلمج  نیا  َءاـِیْبنَْألا  ُمُهَْلتَق  َو 
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دیعب دندرک ، ناربمایپ  لتق  هب  مادقا  هک  یناسک  زا  هّتبلا  و  تسا ، هدـش  بکترم  دوهی  هک  تسین  یهانگ  نیتسخن  نآ  ندروآ  نابز  هب  تسا و 
. دنشاب هتشاد  ار  ینخس  نینچ  نتفگ  تأرج  هک  تسین 

شتآ دیـشچب  ِقیِرَْحلا  َباذَـع  اُوقوُذ  مییوگب : نانآ  هب  تماـیق  رد  هک  هاـگ  نآ  تفرگ ، میهاوخ  ماـقتنا  دوهی ]  ] ناـنآ زا  ینعی  اُوقوُذ  ُلوُقَن  َو 
. ار نازوس 

. دش نایب  نانآ  باقع  هرابرد  نیا  زا  شیپ  هچنآ  هب  تسا  هراشا  کلذ » »
دوشیم ماجنا  تسد  اب  ناسنا  لامعا  رتشیب  هک  تسا  نیا  يارب  يدیأ »  » رکذ و  دیدوب . هداد  ماجنا  هک  یلامعا  هطساو  هب  ْمُکیِْدیَأ  ْتَمَّدَق  اِمب 

. تسا هدش  هداد  تبسن  تسد  هب  يراک  ره  ماجنا  بیلغت  باب  زا  و 
هزادنا هب  تسا و  لداع  نانآ  هب  تبـسن  دنوادخ  هک  تسا  نیا  شیانعم  اریز  هدش ، فطع  مکیدیأ  تمدق  ام  رب  ِدـِیبَْعِلل  ٍماَّلَِظب  َْسَیل  َهَّللا  َّنَأ  َو 

. دنکیم تازاجم  ار  اهنآ  ناشقاقحتسا 
چیه هک  تسا  هدرک  شرافـس  هداد و  روتـسد  ام  هب  تاروت  رد  دنوادخ  دنتفگ : دوخ  ربمایپ  هب  هک  نانآ  ینعی  اْنَیلِإ  َدِـهَع  َهَّللا  َّنِإ  اُولاق  َنیِذَّلا 

دیآ و دورف  نامسآ  زا  ياهقعاص )  ) یـشتآ هک  دنایامنب  ام  هب  ار  ینابرق  و  دروایب ، ام  يارب  یـصوصخم  هزجعم  ات  مینکن  قیدصت  ار  يربمایپ 
لیالد و اب  یناربمایپ  امـش  ناکاین  دادجا و  يارب  وگب  دوهی  هب  دّـمحم  يا  ِتانِّیَْبلِاب  ِیْلبَق  ْنِم  ٌلُسُر  ْمُکَءاج  ْدَـق  ُْلق  دـنازوسب ]  ] دروخب ار  نآ 

روظنم دیدناسر !؟ لتق  هب  ار  نانآ  ارچ  سپ  مهومتلتق  ملف  دـندوب . دـیدرک  داهنـشیپ  هک  ياهزجعم  نیمه  ياراد  و  دـندمآ ، ناوارف  تازجعم 
. دنتشک ار  اهنآ  دوهی  هک  تسا  یناربمایپ  همه  ییحی و  ایرکز و 

530 ص : ات 185 ... ] تایآ 184  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ْمُکَروُجُأ َنْوَّفَُوت  امَّنِإ  َو  ِتْوَْملا  ُۀَِـقئاذ  ٍسْفَن  ُّلُک  ( 184  ) ِرِینُْملا ِباتِْکلا  َو  ُِربُّزلا  َو  ِتانِّیَْبلِاب  ُؤاج  َِکْلبَق  ْنِم  ٌلُسُر  َبِّذُـک  ْدَـقَف  َكُوبَّذَـک  ْنِإَف 
(185  ) ِروُرُْغلا ُعاتَم  َّالِإ  اْینُّدلا  ُةایَْحلا  اَم  َو  َزاف  ْدَقَف  َۀَّنَْجلا  َلِخْدُأ  َو  ِراَّنلا  ِنَع  َحِزْحُز  ْنَمَف  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی 

531 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

531 ص : همجرت ... 

لیالد هک  اهنامه  دـندرک ، بیذـکت  زین )  ) ار وت  زا  شیپ  نالوسر  تسین ) ياهزات  زیچ   ) دـننک بیذـکت  ار  وت  ناـیوج ) هناـهب  نیا   ) رگا سپ 
(184 . ) دندوب هدروآ  شخب  ینشور  باتک  مکحم و  نیتم و  ياههتشون  راکشآ و 

شتآ هبذاـج  تحت  زا  هک  اـهنآ  سپ  تفرگ . دـیهاوخ  تماـیق  زور  رد  لـماک  روطب  ار  دوـخ  شاداـپ  امـش  و  دـشچیم ، ار  گرم  سک  ره 
. تسین بیرف  هیامرـس  زج  يزیچ  ایند  یگدـنز  و  دـناهدش ، لیان  تداعـس  هب  هتفای و  تاـجن  دنتـشگ  دراو  تشهب  هب  دـندش و  رود  خزود ) )

(185)

531 ص : ریسفت ... :

یتسین يربمایپ  نیتسخن  وت  اریز  شابن ، نارگن  دنتفریذپن  ار  وت  نانخـس  راّفک  رگا  هک  دهدیم  يرادلد  ار  دوخ  ربمایپ  دـنوادخ ، هیآ  نیا  رد 
. دندرک بیذکت  دندوب ، هدروآ  دوخ  اب  يراکشآ  تازجعم  هک  زین  ار  وت  زا  شیپ  ناربمایپ  اهنآ  يوشیم  بیذکت  هک 
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. دشاب تحیصن  زردنا و  دنپ و  يوتحم  هک  تسا  یباتک  يانعم  هب  روبز »  » عمج ربز » »
. تسا لیجنا »  » و تاروت » « » رینم باتک   » زا روظنم  ِرِینُْملا  ِباتِْکلا  َو 

. تسا هدیشچ  ار  گرم  ییوگ  دیآیم و  وا  غارس  هب  گرم  يزور  هاوخان  هاوخ  سک  ره  ینعی  ِتْوَْملا  ُۀَِقئاذ  ٍسْفَن  ُّلُک 
زا هک  يزور  رد  هکلب  دوشیمن ، هداد  امـش  هب  ناتگرم  زا  سپ  هلـصافالب  امـش  شاداپ  رجا و  مامت  ینعی  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ْمُکَروُجُأ  َنْوَّفَُوت  امَّنِإ  َو 

. تسا زور  نآ  لماک  شاداپ  نداد  نامز  هک  تسا  نیا  روظنم  و  درک ، دیهاوخ  تفایرد  لماک  روط  هب  ار  نآ  دیزیخرب  ناتیاهربق 
. دوش رود  مّنهج  شتآ  زا  هک  سک  نآ  ینعی  ِراَّنلا  ِنَع  َحِزْحُز  ْنَمَف 

532 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
زا تاجن  زا  رتالاب  رترب و  و  تسا ، هدیـسر  ياهبناج  همه  قلطم و  يزوریپ  هب  هتفای و  تاـجن  دوش  تشهب  لـخاد  َزاـف و  ْدَـقَف  َۀَّنَْجلا  َلِـخْدُأ  َو 

. تسین رّوصتم  یتاجن  تشهب  ياهتمعن  دنوادخ و  يدونشخ  هب  ندیسر  مّنهج و  شتآ  راگدرورپ و  مشخ 
عاتم درادن . دوجو  نآ  يارب  یتقیقح  هک  هدنبیرف  یعاتم  رگم  تسین  نآ  تاوهش  اهتّذل و  ایند و  یناگدنز  ِروُرُْغلا  ُعاتَم  اَّلِإ  اْینُّدلا  ُةایَْحلا  اَم  َو 

راکـشآ وا  رب  نآ  یـشزرایب  یتسپ و  هاگ  نآ  درخیم و  ار  نآ  هک  نیا  ات  دروخیم ، بیرف  نآ  هدـننک  بلط  هک  تسپ  تسا  یعاـتم  اـیند ،
. تسا مدرم  هدنهد  بیرف  هک  تسا  ناطیش  نیا  تقیقح ] رد   ] دوشیم و

532 ص : هیآ 186 ... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

َّنِإَـف اوُقَّتَت  َو  اوُِربْصَت  ْنِإ  َو  ًارِیثَک  ًيذَأ  اوُکَرْـشَأ  َنیِذَّلا  َنِم  َو  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َباـتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم  َّنُعَمْـسََتل  َو  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأ  ِیف  َّنُوَْلُبَتل 
(186  ) ِرُومُْألا ِمْزَع  ْنِم  َِکلذ 

532 ص : همجرت ... 

دوـهی و ینعی   ) دـندش هداد  ینامـسآ )  ) باـتک امـش  زا  شیپ  هک  اـهنآ  زا  دـیوشیم و  شیاـمزآ  دوـخ  سوـفن  لاوـما و  رد  مّلـسم  روـط  هب 
دیزاـس هشیپ  اوـقت  دـینک و  تماقتـسا  رگا  دینـش و  دـیهاوخ  ناوارف  هدـنهد  رازآ  نانخـس  دـنتفرگ  شیپ  كرـش  هار  هک  اـهنآ  زا  نـینچمه )

(186 . ) تسا نانیمطا  لباق  مکحم و  ياهراک  زا  اهنیا  اریز  تسا ،) رتهتسیاش  )

532 ص : ریسفت ... :

دنهاوخ هک  ییاهیتخس  اهرازآ و  تیذا و  ربارب  رد  ار  دوخ  ات  دناهدش  عقاو  باطخ  دروم  ور  نیا  زا  نانآ  تسا و  نانمؤم  هب  باطخ  هیآ  نیا 
. دننک هشیپ  يرابدرب  ربص و  دنزاس و  ایهم  دید 

دروم رد  ندـش  ناحتما  زا  دوصقم  دـیآیم و  دـیدپ  نآ  رد  هک  تسا  ییاـهتفآ  زین  ریخ و  هار  رد  نآ  قاـفنا  لاوما ، رد  شیاـمزآ  زا  روظنم 
زا يوریپ  هار  رد  هک  تسا  ییاهرازآ  تیذا و  اهنابز و  مخز  زین  نآ و  رب  اهالب  عاونا  ندـش  دراو  ندـش و  ریـسا  ای  حورجم و  هتـشک و  ناج 

. دنریگیم رارق  نانآ  شنزرس  دروم  ناشنامیا  رطاخ  هب  دنونشیم و  دوهی ]  ] باتک لها  زا  مالسا  نید 
533 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

نیا هک  تسا  نیا  روظنم  ای  و  تسا ، بجاو  نآ  رب  میمـصت  هک  تسا  يروما  زا  يراگزیهرپ  يرابدرب و  اـنامه  ِرُومُأـْلا  ِمْزَع  ْنِم  َکـِلذ  َّنِإَـف 
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. دینک هشیپ  ار  اوقت  تماقتسا و  ربص و  دیاب  ریزگان  امش  سپ  تسا . هتفرگ  نآ  ماجنا  رب  میمصت  دنوادخ  هک  تسا  یتباث  روما  زا  شیامزآ 

533 ص : هیآ 187 ... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

(187  ) َنوُرَتْشَی ام  َْسِئبَف  ًالِیلَق  ًانَمَث  ِِهب  اْوَرَتْشا  َو  ْمِهِروُهُظ  َءارَو  ُهوُذَبَنَف  ُهَنوُُمتْکَت  َو ال  ِساَّنِلل  ُهَُّننِّیَُبَتل  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َقاثیِم  ُهَّللا  َذَخَأ  ْذِإ  َو 

533 ص : همجرت ... 

اّما دینکن ، نامتک  دیزاس و  راکـشآ  مدرم  يارب  ار  نآ  امتح  هک  تفرگ  نامیپ  باتک  لها  زا  دنوادخ  هک  ار  یماگنه  دـیروایب ) رطاخ  هب   ) و
(187 ( ؟ دندیرخ یعاتم  دب  هچ  دندرک ، هلدابم  یمک  ياهب  هب  و  دندنکفا ، رس  تشپ  ار  نآ  هک  اهنآ 

533 ص : ریسفت ... :

زا باـنتجا  ینامـسآ و  باـتک  قیاـقح ]  ] راـهظا ندوب  بجاو  رب  هیآ  نیا  رد  ناحبـس  يادـخ  ددرگیم . رب  باـتکلا »  » هب هننیبـتل »  » رد ریمض 
. تسا هدرک  دیکأت  نآ  نامتک 

: دوشیم هتفگ  وا  هب  رتشیب  دیکأت  يارب  دوش  هتفرگ  نامیپ  یصخش  زا  هاگ  ره  هک  نانچ 
هب هک  یلاح  رد  دنداهن  رـس  تشپ  ار  نامیپ  ْمِهِروُهُظ  َءارَو  ُهوُذَبَنَف  ینک » لمع  دوخ  نامیپ  هب  دیاب  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  ینعی  نلعفتل  هَّللا  «و 

. دندومنن هجوت  نآ  هب  هدرکن  تیاعر  ار  نامیپ  اهنآ  یلو  دننک ، لمع  نآ  هب  هک  دوب  هدش  شرافس  دیکأت و  نانآ 
رگا سکع  هب  هک  نانچ  دوب  هتفرگ  نانآ  زا  دـنوادخ  هک  ینامیپ  دـهع و  هب  ندرکن  لمع  دوهی و  یهجوتیب  زا  تسا  هیاـنک  مهروهظ  ءارو 

نیعلا بصن  ار  نآ  ینعی  هنیع » بصن  هلعج  : » دوشیم هتفگ  دـشاب ، شهجوـت  دروـم  هراوـمه  دـنک و  لاـبند  یپ  رد  یپ  ار  ياهماـنرب  ناـسنا 
. تسا هداد  رارق  شیوخ 

534 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
رد ندـیزرو  لخب  ای  تعفنم و  بلج  رطاـخ  هب  ار  نآ  دـیابن  تسا و  بجاو  نادنمـشناد  اـملع و  رب  قح  راـهظا  هک  دراد  نیا  رب  تلـالد  هیآ 

مالسا یمارگ  ربمایپ  زا   ] ثیدح رد  و  دننک . نامتک  اهنیا ، زج  رگمتس و  يدرف  نتخاس  دنـسرخ  روظنم  هب  ای  نارگید و  هب  دوخ  شناد  میلعت 
زیخاتـسر زور  رد  دنوادخ  دنک  نامتک  دنراد - نآ  هب  زاین  و  دنتـسه - نآ  لها  هک  اهنآ  زا  ار  یـشناد  سک  ره  : » هک تسا  هدش ] لقن  (ص )

« . 1 « » دنزیم وا  ناهد  هب  شتآ  زا  یماگل 
اـملع و زا  دـنورب ، شناد  مـلع و  لاـبند  هـک  دریگب  ناـمیپ  ناداـن  دارفا  زا  هـک  نآ  زا  شیپ  دـنوادخ  : » دــیوگ هـک  هدــش  لـقن  ع )  ) یلع زا 

« . 2 « » دنزومایب ملع  نارگید  هب  هک  تسا  هتفرگ  نامیپ  نادنمشناد 
([ ص  ) ربمایپ رـضحم  رد  هیآ  لوزن  ماـگنه   ] دوهی اریز  تبیغ ، ياـی  اـب  هنومتکی » ـال   » و هننیبیل » - » تسا 1 هدـش  تئارق  هجو  ود  رب  هیآ  نـیا 

. دنتشادن روضح 
. دناهدش عقاو  بطاخم  تیاکح  لیبس  رب  نانآ  هک  نیا  رب  انب  باطخ ، يات  اب  هنومتکت » ال   » و هننیبتل » - » 2

534 ص : هیآ 188 ... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]
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هراشا

(188  ) ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمَُهل  َو  ِباذَْعلا  َنِم  ٍةَزافَِمب  ْمُهَّنَبَسَْحت  الَف  اُولَعْفَی  َْمل  اِمب  اوُدَمُْحی  ْنَأ  َنوُّبُِحی  َو  اَْوتَأ  اِمب  َنوُحَْرفَی  َنیِذَّلا  َّنَبَسَْحت  ال 

534 ص : همجرت ... 

شیاتـس دروم  دـناهدادن  ماجنا  هک  یکین )  ) راک ربارب  رد  دـنراد  تسود  دـنوشیم و  لاحـشوخ  دوخ  تشز )  ) لامعا زا  هک  اهنآ  ربم  نامگ 
(188 . ) تسا یکاندرد  باذع  اهنآ  يارب  هکلب ) ، ) دنرانک رب  یهلا )  ) باذع زا  دنریگ ، رارق 

__________________________________________________

-1
« . ران نم  ماجلب  ۀمیقلا  موی  مجلأ  هلهأ  نع  املع  متک  نم  (: » ص  ) هَّللا لوسر  لاق 

-2 ]...[ 
« . اوملعی نأ  ملعلا  لهأ  یلع  ذخأ  یّتح  اوملعتی  نأ  لهجلا  لهأ  یلع  هَّللا  ذخأ  ام  (: » ع  ) ّیلع نع 

تمکح 470) ضیف ، ۀغالبلا  جهن  )
535 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

535 ص : ریسفت ... :

. ربم نامگ  ربمایپ  يا  ینعی  تسا ، ص )  ) ادخ لوسر  هب  باطخ  َّنَبَسَْحت  ال 
: هیآ ریدقت  هدمآ و  دیکأت  يارب  ْمُهَّنَبَسَْحت  الَف  هلمج  و  تسا ، نآ  مّود  لوعفم  ةزافمب »  » و بسح ] يارب   ] لّوا لوعفم  َنوُحَْرفَی  َنیِذَّلا 

. تسا نیزئاف  مهنبسحت  الف  مهنبسحت ...  ال 
انب دننانمؤم ، بطاخم  ءات »  » اب تئارق  رد  تسا . هدش  تئارق  ود  ره  ای »  » و ات »  » اب اب ،»  » همض هب  مهنبـسحت  الف  و  اب »  » هحتف و  ای »  » اب ّنبـسحی  ال 

: دشاب نینچ  هیآ  ریدقت  فوذحم و  شلّوا  لوعفم  اب  تسا  َنوُحَْرفَی » َنیِذَّلا   » نآ لعاف  هک  یلعف  هک  نیا  رب 
. نونمؤملا اهیأ  مهنبسحت  الف  ةزافمب  نوحرفی  نیذلا  مهنبسحی  ال 

. تسا دیکأت  رب  انب  مهنبسحی ) الف   ) ای اب  تئارق  دنشاب  باذع  زا  هتفای  تاجن  اهنآ  هک  دیربن ) نامگ  و   ) ِباذَْعلا َنِم  ٍةَزافَِمب 
وا تّوـبن  و  ص )  ) ادـخ لوـسر  فاـصوا  ناـمتک  زا  هک  دوـهی  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  هدـش  هتفگ  دـنداد و  ماـجنا  هچنآ  هب  ینعی  اْوـَتَأ  اـِمب 

[. دنباییم تاجن  باذع  زا  هک   ] دننکن نامگ  دنشابیم  لاحشوخ 
هیآ نیا  تفگ  ناوتیم  و  دنوش . شیاتس  میهاربا  نییآ  زا  نانآ  ندرکن  يوریپ  ربارب  رد  دنراد  تسود  اُولَعْفَی و  َْمل  اِمب  اوُدَمُْحی  ْنَأ  َنوُّبُِحی  َو 

ییاسراپ رطاخ  هب  زین  نآ و  ماجنا  لباقم  رد  دنراد  تسود  دنتـسه و  رورغم  نآ  هب  هداد و  ماجنا  یکین  راک  هک  دوشیم  یناسک  همه  لماش 
. دنروآ لمع  هب  شیاتس  نانآ  زا  مدرم  تسین  اهنآ  رد  هک  یتافص  رگید  یگدنب و  ماقم  و 

535 ص : ات 194 ... ] تایآ 189  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ٍتایَآل ِراهَّنلا  َو  ِلـْیَّللا  ِفـالِتْخا  َو  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِْقلَخ  ِیف  َّنِإ  ( 189  ) ٌریِدَـق ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُکـُْلم  ِهَِّلل  َو 
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ًالِطاب اذه  َْتقَلَخ  ام  انَّبَر  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِْقلَخ  ِیف  َنوُرَّکَفَتَی  َو  ْمِِهبُونُج  یلَع  َو  ًادوُُعق  َو  ًاماِیق  َهَّللا  َنوُرُکْذَـی  َنیِذَّلا  ( 190  ) ِباْبلَْألا ِیلوُِأل 
يِداُنی ًایِدانُم  انْعِمَـس  انَّنِإ  انَّبَر  ( 192  ) ٍراْصنَأ ْنِم  َنیِِملاَّظِلل  ام  َو  ُهَْتیَزْخَأ  ْدَـقَف  َراَّنلا  ِلِخْدـُت  ْنَم  َکَّنِإ  اـنَّبَر  ( 191  ) ِراَّنلا َباذَـع  انِقَف  َکَناْحبُس 

(193  ) ِراْربَْألا َعَم  انَّفََوت  َو  اِنتائِّیَس  اَّنَع  ْرِّفَک  َو  اَنبُونُذ  اَنل  ْرِفْغاَف  انَّبَر  اَّنَمآَف  ْمُکِّبَِرب  اُونِمآ  ْنَأ  ِنامیِْإِلل 
(194  ) َداعیِْملا ُِفلُْخت  َکَّنِإ ال  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  انِزُْخت  َو ال  َِکلُسُر  یلَع  انَتْدَعَو  ام  اِنتآ  َو  انَّبَر 

536 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

536 ص : همجرت ... 

(189  ) تساناوت زیچ  همه  رب  ادخ  تسادخ و  نآ  زا  نیمز  اهنامسآ و  تموکح  و 
(190  ) تسا لقع  درخ و  نابحاص  يارب  ینشور )  ) ياههناشن زور ، بش و  تفر  دمآ و  نیمز و  اهنامسآ و  شنیرفآ  رد  امّلسم 

نیمز اهنامـسآ و  شنیرفآ  رارـسا  رد  و  دـننکیم ، دای  دـناهدیباوخ ، ولهپ  رب  هک  هاگ  نآ  نتـسشن و  نداتـسیا و  لاح  رد  ار  ادـخ  هک  اهنامه 
(191  ) رادهگن شتآ  باذع  زا  ار  ام  وت ، یهّزنم  ياهدیرفاین ، هدوهیب  ار  نیا  اهلا  راب  دنیوگیم ) و  ، ) دنشیدنایم

دنرادـن يروای  رگمتـس  دارفا  نینچ  نیا  و  ياهتخاـس ، اوسر  راوخ و  ار  وا  ینکفا ، شتآ  هب  شلاـمعا ) رطاـخ  هب   ) وت ار  هک  ره  اراـگدرورپ ،
(192)

هک نونکا  ، ) میدروآ نامیا  ام  دـیروایب و  نامیا  دوخ  راگدرورپ  هب  درکیم  توعد  هک  میدینـش ، ار  دـیحوت  يدانم  يادـص  ام  اراگدرورپ ،
(193  ) ناریمب اهنآ ) ریسم  رد  و   ) ناکین اب  ار  ام  و  شخبب ، ار  ام  ناهانگ  اراگدرورپ ، تسا ) نینچ 

چیه وت  اریز  نادرگم ، اوسر  زیخاتـسر  زور  رد  ار  ام  و  نک ، تمحرم  ام  هب  يدومرف ، هدـعو  ار  ام  ناربماـیپ  هلیـسو  هب  ار  هچنآ  اراـگدرورپ ،
(194 . ) ینکیمن فلخت  دوخ  هدعو  زا  هاگ 

536 ص : ریسفت ... :

ندرک باذع  رب  وا  دنتـسه و  نیمز  نامـسآ و  رد  هک  تسا  یناسک  روما  رایتخا  بحاص  کلام و  دنوادخ  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْکُلم  ِهَِّلل  َو 
. تساناوت نانآ 

. تسوا ناشخرد  تمکح  میظع و  تردق  ادخ و  یگناگی  رب  ینشور  لیالد  ینعی  ٍتایَآل 
537 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ار اهنآ  دـنرگنیم  زور  بش و  دـش  دـمآ و  نیمز و  نامـسآ و  تقلخ  هب  لالدتـسا  رظن  اب  هک  نانآ  نیذـلا  نادـنمدرخ . يارب  ِباْبلَْألا  ِیلوُِأل 
نامسآ هاگ  ره  و  تسا ، دیدپون  دوخ  دوشن  ادج  دیدپ  ون  ءیـش  زا  هچنآ  دوشیمن و  ادج  اهنآ  زا  هک  دنباییم  يدیدپون  ضراوع  اب  هارمه 

اناوت ياهدننک  داجیا  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  نآ  ندوب  دوجوم  اریز  دراد ، ياهدـننک  داجیا  هدـنروآ و  دـیدپ  ریزگان  دنـشاب  دـیدپون  نیمز  و 
ییاناد نآ  هدـنروآ  دـیدپ  هک  دـنکیم  تلالد  دراد  نایرج  مظن  لامک  رد  هک  يروما  نیمز و  نامـسآ و  رد  دوجوم  ياهینیرفآ  ون  و  دراد .

زین يرگید  نینچمه   ] تشاد و يرگید  هدـنروآ  دـیدپ  ثدـحم و  هب  زاـین  دوبن ، یلزا  دوب و  ثداـح  دوخ  وا  رگا  اریز  تسا ، یلزا  میدـق و 
[. تسا لطاب  مه  لسلست  و   ] دیماجنایم لسلست  هب  تیاهن  رد  هک ] دوب  هدنروآ  دیدپ  هب  دنمزاین 

، دناهدیباوخ ولهپ  رب  رتسب  رد  هک  هاگ  نآ  نتـسشن و  نداتـسیا و  لاح  رد  ار  ادخ  هک  نانآ  ْمِِهبُونُج  یلَع  َو  ًادوُُعق  َو  ًاماِیق  َهَّللا  َنوُرُکْذَی  َنیِذَّلا 
. دننکیم دای 

كرد زا  لوقع  هک  ود  نآ  رد  هدمآ  لمع  هب  ریبادت  نیمز و  نامسآ و  شنیرفآ  ياهیروآون  رد  ِضْرَْألا و  َو  ِتاوامَّسلا  ِْقلَخ  ِیف  َنوُرَّکَفَتَی  َو 
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« . 1  » تسین رّکفت  نوچمه  یتدابع  هک : تسا  هدمآ  ثیدح  رد  و  دنشیدنایم . تسا ، زجاع  اهنآ  تقلخ  ياهیتفگش  زا  یخرب  ندرک 
شنیرفآ رد  اـهنآ  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  و  تساـهنآ ، هتفگ  ناـیب  روظنم  تسا و  لاـح  عضوم  رد  هلمج  نیا  اًـلِطاب  اذـه  َْتقَلَخ  اـم  اـنَّبَر 

هب هکلب  ياهدـیرفاین ، تمکح  نودـب  هدوهیب و  ار  تاـقولخم  همه  نیا  اراـگدرورپ  دـنیوگیم  هک  یلاـح  رد  دنـشیدنایم  نیمز  اهنامـسآ و 
. دناهدش وت  تخانش  هب  مزلم  هک  یناسک  يارب  دنشاب  یلیالد  تتاقولخم و  تنوکس  لحم  هک  ياهدیرفآ  ار  اهنآ  گرزب  تمکح  نیا  هزیگنا 

__________________________________________________

-1
. رّکفتلاک ةدابع  ال 

538 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
[. یشاب هدیرفآ  هدوهیب  ار  نیمز  نامسآ و  ینعی   ] یهد ماجنا  تسین  اور  ار  هچنآ  هک  نیا  زا  یکاپ  هزنم و  ینعی  َکَناْحبُس 

. رادهگن باذع  زا  ار  ام  دوخ  قیفوت  فطل و  هب  سپ  ِراَّنلا  َباذَع  انِقَف 
ضرألا تاومـسلا و  قولخم  یف  نورکفتی  و  هدومرف : دنوادخ  ییوگ  دـشابیم ، قولخم »  » يانعم هب  هک  قلخ »  » هب تسا  هراشا  اذـه »  » هملک
قولخم زین  اهنآ  رب  اریز  ضرألا ، تاومسلا و  هب  تسا  هراشا  تفگ  ناوتیم  و  دنـشیدنایم . هدیرفآ ، اهنآ  رد  دنوادخ  هچنآ  دروم  رد  ینعی 

. ياهدیرفاین هدوهیب  ار  بیجع  هدیرفآ  نیا  وت  اراگدرورپ ، هک  تسا  نیا  روظنم  ییوگ  و  دنکیم . قدص 
نودـب هدوـهیب و  ار  يزیچ  هک  نیا  زا  تسا  دـنوادخ  نتـسناد  هزنم  کناحبـس »  » تسا و اذـه »  » زا لاـح  ـالطاب ،»  » تفگ ناوـتیم  نـینچمه 

. دنیرفایب تمکح 
: تسا لوق  دنچ  هلمج  نیا  ینعم  رد  ُهَْتیَزْخَأ  ْدَقَف  َراَّنلا  ِلِخُْدت  ْنَم  َکَّنِإ  انَّبَر 

تشهب لخاد  هک  یسک   » َزاف ْدَقَف  ریظن ، هلمج  نیا  ياهدرکن . راذگورف  ار  يزیچ  وا  يراوخ  رد  ینکفا  شتآ  هب  ار  سک  ره  ایادخ  ینعی  - 1
. تسا يراوخ  ّتلذ و  يانعم  هب  يزخ »  » هدام زا  و  ( 185 نارمع / لآ  « ) تفای تاجن  دش 

. تسا روآ  مرش  هک  ياهداد  رارق  ییاج  رد  ار  وا  ینعی  تسا  ءایحتسا  يانعم  هب  هک  تسا  يا  يزخ »  » زا ّقتشم  - 2
ات تسین  يروای  چـیه  ینکفایم  شتآ  رد  وت  هک  ینارگمتـس  يارب  ینعی ، َراَّنلا » ِلِخْدـُت  ْنَم   » هب تسا  هراشا  مـال  ٍراـْصنَأ  ْنِم  َنیِِملاَّظِلل  اـم  َو 

. دنک عفد  نانآ  زا  ار  ادخ  باذع 
تسا عومسم  تقیقح  رد  هک  نامیالل  يدانی  هلمج  اب  اریز  تسا ، هدش  عقاو  لوعفم  ایدانم  هیآ  نیا  رد  ِنامیِْإِلل  يِداُنی  ًایِدانُم  انْعِمَـس  انَّنِإ  انَّبَر 
نامیا يوس  هب  هک  میدینـش  ار  ياهدـننک  توعد  يادـن  ام  ایادـخ  راب  ینعی  تسا  یلإ »  » يانعم هب  ناـمیالل »  » رد مـال  تسا ، هدـش  فیـصوت 

. درکیم توعد 
هار هب  ار  وا  و  داد ، ناشن  وا  هب  ار  هار  ینعی  هیلإ  قیرطلل و  هادـه  تساـهنیا ، ریظن  هیلإ و  هل و  هاـعد  اذـک و  یلإ  اذـکل و  هاداـن  دوشیم : هتفگ 

يدانم  زا  روظنم  درک . تیاده 
539 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا ص )  ) ادخ لوسر 
. تسا مکبرب  اونمآ  نأب  ای  اونمآ  نآ  ریدقت  ْمُکِّبَِرب  اُونِمآ  ْنَأ 

. میداد تبثم  خساپ  وا  هب  میدرک و  قیدصت  درکیم ، توعد  نآ  يوس  هب  هچنآ  رد  ار  هدننک  توعد  ام  ینعی  اَّنَمآَف 
اریز تسا ، هدرک  عمج  ناهانگ  ندـناشوپ  تساوخ  رد  شزرمآ و  بلط  نایم  نآرق  هلمج  نیا  رد  اِنتائِّیَـس  اَّنَع  ْرِّفَک  َو  اـَنبُونُذ  اـَنل  ْرِفْغاَـف  اـنَّبَر 

. دناشوپیم ار  ناسنا  هانگ  دنوادخ  هبوت  نودب  یهاگ  تسا و  شزرمآ  ادخ و  هب  تشگزاب  هبوت و  هلیسو  هب  یهاگ  هانگ  ندناشوپ 
. تسا راب »  » ای رب »  » عمج راربا »  » نادرگ نامروشحم  نانآ  اب  اهنت  رامشب و  نابوخ  هلمج  زا  ار  ام  ینعی  تسا ، لاح  عضوم  رد  ِراْربَْألا  َعَم 
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هدعو تناربمایپ  قیدـصت  ربارب  رد  ار  هچنآ  ایادـخ  دـنیوگیم )  ) ینعی تسا  دـعو »  » هب ّقلعتم  کلـسر  یلع  َِکلُـسُر  یلَع  انَتْدَـعَو  ام  اِنتآ  َو 
، تفگ ناوتیم  امرف و  اطع  ام  هب  يداد  هدـعو  دوخ  ناربمایپ  نابز  هب  ار  هچنآ  هک  تسا  نیا  شیانعم  دـناهتفگ : امرف و  تیاـنع  اـم  هب  يداد 

: هیآ ریدقت  تسا و  یفوذحم  هملک  هب  ّقلعتم  کلسر » یلع  »
ربمایپ زا  و  دوب . نانمـشد  رب  هبلغ  يزوریپ و  ای  يورخا  شاداپ  دوب ، هداد  نانآ  هب  دـنوادخ  هک  ياهدـعو  تسا . کلـسر  یلع  الزنم  انتدـعو 

ماما زا  و  « . 1 « » دشیدنین اهنآ  رد  دناوخب و  بوخ  ار  تایآ  نیا  هک  یـسک  رب  ياو  : » دومرف دش ، لزان  قوف  تایآ  نوچ  هک  هدش  لقن  (ص )
میب هچنآ  زا  ار  وا  دـنوادخ  انبر » : » دـیوگب راب  جـنپ  رگا ]  ] هتخاس نیگمغ  ار  وا  يزیچ  هک  یـسک  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  زین  ع )  ) قداـص

. دومرف تئارق  ار  تایآ  نیا  هاگ  نآ  « . 2 « » دنکیم اطع  ار  شاهتساوخ  هدیشخب و  ییاهر  دراد 
__________________________________________________

و - 1
. اهیف ام  لمأتی  مل  هیّکف و  نیب  اهکال  نمل  لیو  لاق : تایآلا  هذه  تلزن  امل  ص - یبّنلا - نع 

و - 2
« . دارأ ام  هاطعأ  فاخی و  امم  هَّللا  هاجنأ  انبر »  » تاّرم سمخ  لاقف  رمأ  هنزح  نم  لاق : ّهنا  ع )  ) قداّصلا نع  يور 

540 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

540 ص : هیآ 195 ... ] (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

اُوذُوأ َو  ْمِهِرایِد  ْنِم  اوُجِرْخُأ  َو  اوُرَجاه  َنیِذَّلاَف  ٍضَْعب  ْنِم  ْمُکُـضَْعب  یْثنُأ  َْوأ  ٍرَکَذ  ْنِم  ْمُْکنِم  ٍلِماع  َلَمَع  ُعیِـضُأ  ـال  یِّنَأ  ْمُهُّبَر  ْمَُهل  َباجَتْـساَف 
ِباوَّثلا ُنْسُح  ُهَدـْنِع  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  ِدـْنِع  ْنِم  ًاباَوث  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ْمُهَّنَلِخْدَُأل  َو  ْمِِهتائِّیَـس  ْمُْهنَع  َّنَرِّفَکَُأل  اُوِلُتق  َو  اُوَلتاق  َو  ِیلِیبَس  ِیف 

(195)

540 ص : همجرت ... 

لمع چـیه  لمع  نم  دومرف ) و   ) تفریذـپ ار  تشذـگ ) قباس  تاـیآ  رد  ناشیاهتـساوخ  رد  هک  درخ  ناـبحاص   ) اـهنآ تساوخ  رد  دـنوادخ 
ترجه ادخ  هار  رد  هک  اهنآ  رگیدکی ، سنج  زا  دیعونمه و  یگمه  امـش  درک . مهاوخن  عیاض  درم  ای  دشاب  نز  هاوخ  ار ، امـش  زا  ياهدننک 

هک منکیم  دای  دـنگوس  دـندش ، هتـشک  دـندرک و  گنج  و  دـندید ، رازآ  نم  هار  رد  و  دـندش ، هدـنار  نوریب  دوخ  ياههناخ  زا  و  دـندرک ،
فرط زا  تسا  یـشاداپ  نیا  منکیم . دراو  تسا ، يراج  اهرهن  نآ  ناتخرد  ریز  زا  هک  ییاهتـشهب  رد  ار  اهنآ  مشخبیم و  ار  اـهنآ  ناـهانگ 

(195 . ) تسا راگدرورپ  دزن  اهشاداپ  نیرتهب  و  دنوادخ ،

540 ص : ریسفت ... :

هراشا

زا ياهدننک  لمع  چـیه  لمع  ْمُْکنِم  ٍلِماع  َلَمَع  منکیمن  لطاب  ینعی  ُعیِـضُأ  یِّنَأ ال  دوشیم ، هتفگ  هجو  ود  ره  هل » باجتـسا   » و هباجتـسا » »
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. تسا هدننک  لمع  صخش  يارب  حیضوت  یْثنُأ  َْوأ  ٍرَکَذ  ْنِم  هلمج  و  ار . امش 
. دناهمشچرس رابت و  کی  زا  همه  امش  نانز  نادرم و  ینعی  ٍضَْعب  ْنِم  ْمُکُضَْعب 

: دناهتفگ و  دیتسه . يرگید  رابت  زا  کی  ره  ناتیگناگی  طابترا و  تّدش  رطاخ  هب  امش 
. تسا یمالسا  هطبار  یگتسبمه و  هلمج  نیا  زا  روظنم 

540 ص : لوزن ... ] نأش  ]

نادرم ترجه  داهج و ]  ] زا نآرق  رد  دنوادخ  درک : ضرع  ص )  ) ربمایپ تمدخ  ادخ ] لوسر  نارـسمه  زا  یکی   ] هملـس ّما  هک  هدش  تیاور 
نانز  زا  یلو  دربیم ، مان 

541 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دش لزان  هیآ  نیا  هاگ  نآ  دوشیمن ، هدرب  یمان  رجاهم ] ]

هانپ وا  هب  هتفر و  ادخ  يوس  هب  بوشآ  هنتف و  لحم  زا  ناشنید  ظفح  يارب  دـندرک و  ترجه  دوخ  نطو  هناخ و  زا  هک  نانآ  اوُرَجاه  َنیِذَّلاَف 
. دندرب

. دندش هدنار  نوریب  دناهدرک  دشر  هدش و  ّدلوتم  نآ  رد  هک  شیوخ  راید  رهش و  زا  ْمِهِرایِد و  ْنِم  اوُجِرْخُأ  َو 
. دناهدید رازآ  نم  نید  هار  رد  ِیلِیبَس و  ِیف  اُوذُوأ  َو 

« واو  » هب فوطعم  تسا  زیاج  اریز  تسا ، هدش  تئارق  زین  اولتاق » اولتق و  و  . » دناهدیسر تداهش  هب  دندیگنج و  ناکرـشم  اب  اُوِلُتق و  َو  اُوَلتاق  َو 
اهنآ دندش ، هتـشک  ناشدارفا  زا  يدادعت  دنچ  ره  هک  تسا  نیا  روظنم  تفگ  ناوتیم  و  تسا . رّخؤم  ظفل  رد  دنچ  ره  دشاب ، مّدقم  انعم  رد 

. دندشن تسس  هداد و  همادا  گنج  هب 
يانعم هب  ْمُهَّنَلِخْدَُأل » َو  ْمِِهتائِّیَـس  ْمُْهنَع  َّنَرِّفَکَُأل   » هلمج اریز  تسا ، هَّللا » دـنع  نم  ۀـباثإ   » يانعم هب  دـیکأت و  يارب  ردـصم و  عضوم  رد  اباوث » »

. داد مهاوخ  شاداپ  نانآ  هب  نم  ینعی  تسا ، مهنبیثأل » »
هک ياهنوگ  هب  دریگیم ، همشچرس  شلضف  تردق و  زا  تسوا و  دوخ  ّصتخم  یشاداپ  یهلا ، شاداپ  ینعی  تسا ، لاثم  ِباوَّثلا  ُنْسُح  ُهَْدنِع 

هچنآ هک  تسا  نیا  شروظنم  و  دـیرت ، ام  يدـنع  دـیوگیم : یـصخش  هک  ناـنچ  تسین  یـشاداپ  نینچ  ياـطعا  هب  رداـق  وا  زج  سک  چـیه 
. دشابن شدزن  رد  يو  بولطم  هتساوخ و  ماگنه  نآ  رد  دنچ  ره  تسوا ، کّلمت  رد  دراد و  وا  هب  صاصتخا  دهاوخیم  يو  بطاخم 

541 ص : ات 198 ... ] تایآ 196  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ٌتاَّنَج ْمَُهل  ْمُهَّبَر  اْوَـقَّتا  َنیِذَّلا  ِنِـکل  ( 197  ) ُداهِْملا َْسِئب  َو  ُمَّنَهَج  ْمُهاوْأَـم  َُّمث  ٌلـِیلَق  ٌعاـتَم  ( 196  ) ِدـالِْبلا ِیف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُبُّلَقَت  َکَّنَّرُغَی  ـال 
(198  ) ِراْربَْأِلل ٌْریَخ  ِهَّللا  َْدنِع  ام  َو  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  ًالُُزن  اهِیف  َنیِِدلاخ  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت 

542 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

542 ص : همجرت ... 

(196  ) دبیرفن ار  وت  اهرهش  رد  نارفاک  هنادنمزوریپ )  ) دمآ تفر و 
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(197  ) تسا یهاگیاج  دب  هچ  و  خزود ، ناشهاگیاج  سپس  تسا و  يزیچان  عاتم  نیا 
نایرج اهرهن  نآ  ناتخرد  ریز  زا  هک  تسا ، تشهب  زا  ییاهغاب  اهنآ  يارب  دـنزیهرپیم ، ناـشراگدرورپ  زا  دـنراد و ) ناـمیا   ) هک اـهنآ  یلو 
ناکین يارب  تسادخ ، دزن  رد  هچنآ  و  دـسریم ، اهنآ  هب  دـنوادخ  زا  هک  تسا  ییاریذـپ  نیتسخن  نیا  دوب . دـنهاوخ  نآ  رد  هشیمه  و  دراد ،

(198 . ) تسا رتهب 

542 ص : ریسفت ... :

ناـشیاهوزرآ و هب  ندیـسر  نارفاـک و  يزور  تعـسو  هب  ربماـیپ  يا  ینعی  تسا ، ناناملـسم  موـمع  اـی  ص )  ) ادـخ لوـسر  هـب  باـطخ  هـیآ 
. نکن هاگن  اهرهش  رد  ناشدمآ  تفر و  تراجت و  هب  زین  و  ایند ، يدام  ياههرهب  زا  نانآ  ندوب  رادروخرب 

. تسا بطاخم  هّجوتم  انعم  رد  و  بلقت »  » هب طوبرم  ظفل  رد  َکَّنَّرُغَی ) ال   ) یهن
زا تسا ، هدروخ  بیرف  وا  سپ  دبیرفب  ار  بطاخم  رگا  نارفاک  یهافر  یلام و  عضو  اریز  تسا  هدـش  ّببـسم  نیزگیاج  ببـس ، هیآ  نیا  رد 

. دوش يریگولج  ّببسم  زا  ات  هدش  یهن  تسا ] هدنبیرف  هک   ] ببس زا  ور  نیا 
: دراد دوجو  لامتحا  دنچ  هلمج  نیا  يانعم  رد  لیلق و  عاتم  مهبلقت  تسا : نیا  شریدقت  فوذحم و  يادتبم  يارب  ربخ  ٌلِیلَق  ٌعاتَم 

. تسا كدنا  هدش ، توف  نانآ  زا  يورخا  ياهتمعن  زا  هچنآ  ربارب  رد  اهنآ  يدام  ياهدمآرد  تراجت و  رفس و  - 1
. تسا زیچان  هتخاس  اّیهم  نانمؤم  يارب  دنوادخ  هک  یشاداپ  باوث و  ربارب  رد  اهنآ  عاتم  - 2

. تسا زیچان  كدنا و  عقاو  رد  نآ ، ندوب  رذگ  دوز  ندش و  دوبان  ّتلع  هب  اهنآ  عاتم  هک  تسا  نیا  روظنم  - 3
. دناهتخاس اّیهم  دوخ  يارب  هک  ییاج  نآ  تسا  یهاگیاج  دب  ُداهِْملا و  َْسِئب  َو 

543 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  هدامآ  نامهیم  زا  ییاریذپ  يارب  هک  تسا  يزیچ  يانعم  هب  تغل  رد  لزن » »
هب نآ  نتـشاد  صاـصتخا  لـیلد  هب  تسا  بوـصنم  و  تاـّنج »  » زا لاـح  ـالزن »  ...، » وا و هب  ندرک  یکین  نتـشاد ، یمارگ  لـیبق  زا  دوـشیم ،

. هَّللا دنع  نم  ءاطع  ای  اقزر  تسا : هدش  هتفگ  ییوگ  و  تسا ، دیکأت  يارب  ردصم و  يانعم  هب  تفگ  ناوتیم  و  فصو ،
رفـس و ریـس و  هار  زا  نارجاـف  هچنآ  زا  ناـکین  يارب  تسا  رتـهب  راربـألل » ریخ  ، » تسادـخ دزن  هک  تمعن  باوث و  زا  هچنآ  ِهَّللا و  َدـْنِع  اـم  َو 

. دننکیم بسک  تراجت 

543 ص : ات 200 ... ] تایآ 199  (: 3  ) نارمعلآ هروس  ]

هراشا

ْمُهُرْجَأ ْمَُهل  َِکئلوُأ  ًالِیلَق  ًانَمَث  ِهَّللا  ِتایِآب  َنوُرَتْشَی  ِهَِّلل ال  َنیِعِـشاخ  ْمِْهَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  َو  ْمُْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  َو  ِهَّللِاب  ُنِمُْؤی  ْنََمل  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  َّنِإ  َو 
(200  ) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  اوُِطبار  َو  اوُِرباص  َو  اوُِربْصا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ( 199  ) ِباسِْحلا ُعیِرَس  َهَّللا  َّنِإ  ْمِهِّبَر  َْدنِع 

543 ص : همجرت ... 

ربارب رد  دنراد  نامیا  هدیدرگ ، لزان  نانآ  دوخ  رب  هچنآ  و  هدش ، لزان  امش  رب  هچنآ  دنوادخ و  هب  هک  دنتسه  یناسک  باتک  لها  زا  یـضعب 
باسحلا عیرـس  دـنوادخ  تسا . ناشراگدرورپ  دزن  اهنآ  شاداپ  دنـشورفیمن ، يزیچان  ياهب  هب  ار  ادـخ  تاـیآ  دنعـضاخ و  ادـخ  ناـمرف ) )

(199  ) دشابیم
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زا دیهد و  جرخ  هب  تماقتـسا  زین )  ) نانمـشد ربارب  رد  دـینک و  تماقتـسا  اهـسوه ) تالکـشم و  ربارب  رد   ) دـیاهدروآ نامیا  هک  یناسک  يا 
(200 . ) دیوش راگتسر  دیاش  دیزیهرپب ، ادخ  زا  دیروآ و  لمع  هب  تبقارم  دوخ ، ياهزرم 

543 ص : ریسفت ... :

: دراد دوجو  لوق  دنچ  هیآ  نیا  لوزن  نأش  هرابرد  ِهَّللِاب  ُنِمُْؤی  ْنََمل  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  َّنِإ  َو 
هدش  لزان  دندروآ  نامیا  وا  هارمه  هب  هک  شنارای  مالس و  نب  هَّللا  دبع  هرابرد  - 1

544 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ع)  ) حیسم نید  رب  هک  تسا  هدش  لزان  نایمور  زا  رفن  تشه  هشبح و  یلاها  زا  رفن  ود  یـس و  نارجن و  مدرم  زا  رفن  لهچ  هرابرد  - 2 تسا .

. دندش ناملسم  سپس  دندوب و 
هب  ] ربمایپ هاگ  نآ  دـناسر . ص )  ) ربمایپ هب  ار  وا  تشذـگرد  ربخ  لیئربج  تفای ، تافو  نوچ  هک  تسا  هشبح  هاـشداپ  یـشاجن  دروم  رد  - 3

یشاجن توبات  دش و  فوشکم  وا  رب  هشبح  نیمز  اج  نآ  رد  و  درازگ ،] زامن  وا  ندب  رب  رود  زا  ات   ] تفر عیقب  ناتـسربق  هب  ناناملـسم ] قافتا 
نآ لاح  و  درازگیم ، زامن  تسا  هدیدن  ار  وا  زگره  هک  يرفاک  درم  رب  هک  دیرگنب  درم  نیا  هب  دنتفگ  ناقفانم  درازگ . زامن  وا  رب  دـید و  ار 

. دش لزان  قوف  هیآ  ماگنه  نیا  رد  تسا ، هتفریذپن  ار  وا  نییآ  هک 
. تسا لیجنا  تاروت و  مهیلإ  لزنأ  ام  زا  نآرق و  ْمُْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  زا  روظنم 

. تسا عمج  انعم  رد  نم »  » اریز دشابیم ، نم ]  ] نمؤی لعاف  زا  لاح  هلمج  نیا  ِهَِّلل  َنیِعِشاخ 
دندرواین مالـسا  هک  دوهی  نادنمـشناد  زا  یخرب  هک  نانچ  دنـشورفیمن  زیچان  ياهب  هب  ار  یهلا  تایآ  اهنآ  اًلِیلَق  ًانَمَث  ِهَّللا  ِتاـیِآب  َنوُرَتْشَی  ـال 

. دندرکیم ار  راک  نیا  ادخ ] تایآ  فیرحت  هوشر و  نتفرگ  اب  دوخ  يویند  ّتیعقوم  ظفح  يارب  ]
نانیا  » ِْنیَتَّرَم ْمُهَرْجَأ  َنَْوتُْؤی  َِکئلوُأ  هیآ  رد  هک - تسا  ياهژیو  شاداپ  ناشراگدرورپ  دزن  نانآ  يارب  ینعی  ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ْمُهُرْجَأ  ْمَُهل  َِکئلوُأ 

. دناهدش هداد  هدعو  نآ  هب  (- 54 صصق / « ) دنهد وکین  شاداپ  راب  ود  ار 
. تسا هاگآ  دراد  قاقحتسا  ياهدننک  لمع  ره  هچنآ  هب  دراد ، هطاحا  زیچ  ره  هب  شملع  هک  ور  نآ  زا  دنوادخ  ِباسِْحلا  ُعیِرَس  َهَّللا  َّنِإ 
نانمـشد رب  گنج  ياهتّقـشم  اهدرد و  ربارب  رد  يرادیاپ  تماقتـسا و  اب  و  دینک ، ربص  شتیـصعم  كرت  ادـخ و  تعاط  رب  اوُِرباص  َو  اوُِربْصا 

. دشاب نانآ  زا  رتمک  دیابن  امش  يرادیاپ  تمواقم و  دینک و  هبلغ  ادخ 
545 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دیشاب نمشد  اب  هلباقم  هدامآ  هداد و  شیارآ  ار  دوخ  ياهورین  هک  یلاح  رد  دیوش  ّرقتسم  اهزرم  رد  ینعی  اوُِطبار  َو 
. دیوش راگتسر  نادیواج  ياهتمعن  هب  ندیسر  اب  هک  دشاب  دیزیهرپب  دنوادخ  رماوا  تفلاخم  زا  َنوُِحْلُفت  ْمُکَّلََعل  َهَّللا  اوُقَّتا  َو 

546 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

546 ص : ءاسنلا ...  ةروس 

هراشا

اوُّلِـضَت ْنَأ  نانآ ، اریز  دناهدرمـش ، رب  نآ  يارب  هیآ  شـش  داتفه  دـص و  نایفوک  جـنپ و  داتفه و  دـص و  نّویرـصب  تسا و  یندـم  هروس  نیا 
دناوـخب ار  ءاـسن  هروـس  سک  ره  : » هک هدرک  تیاور  ص )  ) ادـخ لوـسر  زا  بعک ] نب   ] ّیبا دناهدرمـش . هیآ  کـی  ار  هیآ 44 ] رد   ] َلـِیبَّسلا

هداد وا  هب  یـسک  شاداپ  نینچمه  تسا و  هدرک  قاـفنا  ادـخ  هار  رد  دربیم ، ثرا  هروس  نیا  داـفم  قبط  هک  یناملـسم  ره  هزادـنا  هب  ییوگ 
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تسا هدش  هدیشخب  ناشناهانگ  هک  تسا  یناسک  زا  دنوادخ  هدارا  ّتیشم و  رد  هدش و  كاپ  كرش  زا  هدرک و  دازآ  ار  ياهدرب  هک  دوشیم 
« . 1»

راشف زا  دنراذگ ، ربق  رد  ار  وا  دریمب و  نوچ  دـناوخب ، هعمج  ياهزور  ار  ءاسن  هروس  سک  ره  : » هک تسا  هدـش  تیاور  ع )  ) نانمؤم ریما  زا 
« . 2  » دوب دهاوخ  نمیا  نآ 

546 ص : هیآ 1 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ِِهب َنُوَلئاسَت  يِذَّلا  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  ًءاِسن  َو  ًارِیثَک  ًالاجِر  امُْهنِم  ََّثب  َو  اهَجْوَز  اْهنِم  َقَلَخ  َو  ٍةَدِحاو  ٍسْفَن  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  ُمُکَّبَر  اوُقَّتا  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای 

(1  ) ًابِیقَر ْمُْکیَلَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ  َماحْرَْألا  َو 
__________________________________________________

-1
كرّشلا نم  ءيرب  ارّرحم و  يرتشا  نمک  رجألا  نم  یطعأ  اثاریم و  ثرو  نم  ّلک  یلع  قّدصت  اّمنأکف  اهأرق  نم  ص .)  ) هَّللا لوسر  نع  یبأ 

. مهنع زواجتی  نیذلا  نم  هَّللا  ۀّیشم  یف  ناک  و 
و - 2

. هربق یف  لخدأ  اذإ  ربقلا  ۀطغض  نم  نم  وأ  ۀعمج  لک  یف  اهأرق  نم  ع :)  ) نینمؤملا ریمأ  نع 
547 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

547 ص : همجرت ... 

« . رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  »
نادرم و ود ، نآ  زا  و  دیرفآ ، وا  سنج  زا  زین )  ) ار وا  رـسمه  دـیرفآ و  ناسنا  کی  زا  ار  امـش  همه  هک  دـیزیهرپب  ناتراگدرورپ  زا  مدرم  يا 

رگیدکی زا  يزیچ  هک  یماگنه  دیفرتعم و ) وا  تمظع  هب  یگمه   ) هک دیزیهرپب  ییادخ  زا  و  تخاس ، رـشتنم  نیمز ) يور  رد   ) یناوارف نانز 
(1 . ) تسامش بقارم  دنوادخ  اریز  دینک ، زیهرپ  اهنآ ] اب  طابترا  عطق  زا   ] دوخ نادنواشیوخ  زا  زین ) و  ، ) دیربیم ار  وا  مان  دیهاوخیم 

547 ص : ریسفت ... :

زا ار  امـش  هک  یـسک  ناتراگدرورپ ، اب  تفلاخم  زا  دـیزیهرپب  هک  تسا  نیا  شیانعم  و  تسا ، ع )  ) مدآ نادـنزرف  زا  نیفّلکم  هب  باطخ  هیآ 
. تخاس بعشنم  دشاب  ع )  ) مدآ دوجو  نامه  هک  هشیر  لصا و  کی 

مدآ دنوادخ  اهعالـضأ  نم  علـض  نم  ءاوح  قلخ  بارت و  نم  اهأشنأ  تسا : نیا  شریدقت  هک  تسا  یفوذـحم  رب  فطع  اهَجْوَز  اْهنِم  َقَلَخ  َو 
. دروآ دیدپ  وا  ياههدند  زا  یکی  زا  ار  ع )  ) ءاوح دیرفآ و  كاخ  زا  ار  (ع )

ع)  ) مدآ لسن  زا  هدش  هدیرفآ  ياهناسنا  دنوادخ  دیرفآ . دنشاب ، نانز  نادرم و  نامه  هک  ناسنا ، عون  ود  شرـسمه  مدآ و  زا  امُْهنِم و  ََّثب  َو 
. تسا ع )  ) مدآ زا  اهنآ  ندروآ  دوجو  هب  یگنوگچ  رگنایب  هک  تسا  هدرک  فیصوت  اریثک ]  ] یتفص اب  ار 
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تروص و نیا  رد  سپ  تسا . هدـش  ثوعبم  نانآ  نایم  رد  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  یناسک  هجوتم  سانلا  اـهیأ  اـی  رد  باـطخ  تفگ  ناوتیم 
ار يرایسب  ياهتّما  امش  زج  دیرفآ و  مدآ  زا  ار  اّوح  ناتردام  امش و  دنوادخ  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  مکقلخ و  رب  فطع  اهجوز  اهنم  قلخ 

. دروآ دوجو  هب  اّوح  مدآ و  زا 
: تسا هدش  تئارق  هجو  ود  رب  هلمج  نیا  ِِهب  َنُوَلئاسَت 

548 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هدش ماغدا  نیـس  رد  دنتـسه ] جرخملا  بیرق  نیـس  فرح  اب  هک  نیا  رطاخ  هب   ] مّود يات »  » هدوب و هب  نولءاستت  لصا  رد  هک  هب  نولءاست  - 1

. تسا
هب نداد  دـنگوس  اب  دـنک  بلط  يرگید  زا  يزیچ  دـهاوخب  امـش  زا  سک  ره  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  و  مّود . يات »  » فذـح اب  نولءاست  - 2

يور زا  نخـس  نیا  هدب و  ماجنا  ار  راک  نیا  ام  نایم  يدـنواشیوخ  ادـخ و  هب  ار  وت  دـیوگیم : دـنکیم و  بلط  دوخ  يدـنواشیوخ  ادـخ و 
يزیچ ناشنادـنواشیوخ  ادـخ و  هب  نانآ  نداد  دـنگوس  اب  نارگید  زا  هک  تسا  نیا  شیانعم  ای  و  دوشیم . هتفگ  تفوطع  بلط  ماـحرتسا و 

. تسا هدش  هدروآ  نولءاست »  » و نولأست »  » ياج هب  انعم  ود  ره  نیب  عمج  روظنم  هب  و  دینکیم ، بلط 
دـیزب و تررم  : » دوشیم هتفگ  هک  نانچ  تسا ، هب ]  ] رورجم راج و  لـحم  رب  اـی  و  هَّللا »  » رب فطع  رطاـخ  هب  اـی  هملک  نیا  بصن  َماـحْرَْألا  َو 

: دننام تسا  هدمآ  رعش  رد  شریظن  و  تسا ، ریمض  رب  رهاظ  مسا  فطع  باب  زا  نآ  ّرج  یلو  ارمع ،»
« . 1  » بجع نم  مایألا  کب و  امف  بهذاف  انمتشت ] انوجهت و  تبرق  مویلاف  ]

. دندنسپیمن ترورض  ماگنه  رد  زج  ار  ریمض  رب  رهاظ  مسا  فطع  وحن  ياملع 
زا يزیچ  ماـحرا  ادـخ و  ماـن  داـی و  اـب  و  تسه ، ياهدـننیرفآ  ناـنآ  يارب  هک  دـندرکیم  رارقا  ناـمیا  اـب  مدرم  هک  تسا  نیا  هیآ  زا  روـظنم 

دنگوس وا  مان  هب  ار  رگیدکی  امـش  دیرفآ و  ار  امـش  هک  ییادخ  زا  : » تسا هدش  هتفگ  نانآ  هب  باطخ  ور  نیا  زا  دندرکیم  هبلاطم  رگیدکی 
. دینکن عطق  ار  ناتنادنواشیوخ  اب  طابترا  دنویپ و  دیزیهرپب و  دیهدیم 

قایـس زا  دینکیم و  ّتبحم  تفطالم و  رگیدـکی  هب  تبـسن  دوخ ، محر  وا و  ندرک  دای  اب  هک  ییادـخ  زا  دـیزیهرپب  هک  تسا  نیا  روظنم  ای 
، دراد ياهژیو  هاگیاج  ّتیمها و  دنوادخ  دزن  محر  هلص  هک  دوشیم  مولعم  ماحرألا » هَّللا و  و   » هلمج رد  هیآ 

__________________________________________________

نیا راگزور  تلـصخ  وت و  زا  اریز  شاب ، شور  نیمه  رب  يدیزرو ، باتـش  ام  نداد  مانـشد  ییوگدـب و  رد  مصخ - يا  وت - هک  نونکا  - » 1
« . تسین تفگش  لمع 

549 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هدش هتخیوآ  ادخ  شرع  هب  محر  : » هک هدش  لقن  سابع  نبا  زا  و  «، 1 « » تسا هتسباو  ادخ  شرع  هب  محر  : » تسا هدمآ  ثیدح  رد  هک  نانچ 
رظن زا  ار  دوخ  دوش  هدروآ  هک  محر  هدننک  عطق  دزن  دیوگب و  نخـس  دنز و  دنخبل  وا  هب  دنروآ ، شاهدـنهد  ماجنا  دزن  ار  نآ  نوچ  تسا و 

« . 2 « » دنک ناهنپ  وا 
. ملاع ینعی  بیقر » : » دناهتفگ یخرب  و  تسامش . بقارم  ظفاح و  دنوادخ  ینعی ، ًابِیقَر 

549 ص : هیآ 2 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(2  ) ًارِیبَک ًابوُح  َناک  ُهَّنِإ  ْمُِکلاْومَأ  یلِإ  ْمَُهلاْومَأ  اُولُکَْأت  َو ال  ِبِّیَّطلِاب  َثِیبَْخلا  اُولَّدَبَتَت  َو ال  ْمَُهلاْومَأ  یماتَْیلا  اُوتآ  َو 
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549 ص : همجرت ... 

لاوما دینکن و  لیدبت  نامیتی )  ) بوخ لاوما  اب  ار  دوخ )  ) دب لاوما  دیهدب و  اهنآ  هب  دندیـسر ) دشر  دح  هب  هک  یماگنه   ) ار نامیتی  لاوما  و 
(2 . ) تسا یگرزب  هانگ  نیا  اریز  دیروخن ، ناتدوخ  لاوما  اب  ار  اهنآ 

549 ص : ریسفت ... :

ینعی ۀـمیتی » ةرد  : » تسا هشیر  نیا  زا  اهنت و  ینعی  متی ،»  » دـناهدنام ادـج  اهنآ  زا  و  هدرم ، ناشناردـپ  هک  دنتـسه  یناسک  یماـتی »  » زا روظنم 
. اتمهیب دیراورم 

غولب و نس  هب  هک  یماگنه  دیناسرب و  ناشدوخ  فرصم  هب  یکچوک  نس  رد  ار  نامیتی  لاوما  دیامرفیم : نامیتی  ناتـسرپرس  هب  باطخ  هیآ 
. دیراپسب نانآ  هب  دندیسر ، دشر 

نیزگیاج دوخ  لالح  كاپ و  لاوما  اب  تسا  هدرک  مارح  امـش  رب  میتی  لاوما  زا  دنوادخ  ار  هچنآ  هاگ  چـیه  ِبِّیَّطلِاب و  َثِیبَْخلا  اُولَّدَـبَتَت  َو ال 
ياج هب  ار  اهنآ  لاوما  دینکن و 

__________________________________________________

-1
. شرعلا دنع  ۀنجح  محرلل 

. هنم تبجتحا  عطاقلا  اهاتأ  اذإ  هب و  تشب  لصاولا  اهاتأ  اذإف  شرعلاب  ۀقلعم  محرلا  سابع : نبا  نع  و  - 2
550 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هب لعفت » . » دـینکن لیدـبت  نآ  رد  تنایخ  دـیلپ  راک  هب  ار  میتی  لام  يرادـهگن  کین  لـمع  هک  تسا  نیا  روظنم  اـی  و  دـیروخن ، دوخ  لاوما 
« . رخأت  » و لجعت »  » دننام تسا  لاعفتسا »  » يانعم

مارح و هب  ندادن  ّتیمها  رثا  رب  ات  دینکن  طولخم  ناتدوخ  لاوما  اب  فرـصم  ماگنه  رد  ار  نامیتی  لاوما  ْمُِکلاْومَأ و  یلِإ  ْمَُهلاْومَأ  اُولُکَْأت  َو ال 
. دیراذگب قرف  نانآ  دوخ و  لام  نایم  دیناوتن  مارح  لالح و  ندرمش  ناسکی 

. تسا گرزب  هانگ  بوح : »  » و

550 ص : ات 4 ... ] تایآ 3  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ْتَکَلَم ام  َْوأ  ًةَدِـحاوَف  اُولِدـْعَت  َّالَأ  ُْمتْفِخ  ْنِإَف  َعابُر  َو  َثُالث  َو  یْنثَم  ِءاسِّنلا  َنِم  ْمَُکل  َباـط  اـم  اوُحِْکناَـف  یماـتَْیلا  ِیف  اوُطِـسُْقت  ـَّالَأ  ُْمتْفِخ  ْنِإ  َو 
(4  ) ًائیِرَم ًائِینَه  ُهُولُکَف  ًاسْفَن  ُْهنِم  ٍءْیَش  ْنَع  ْمَُکل  َْنبِط  ْنِإَف  ًۀَلِْحن  َّنِِهتاقُدَص  َءاسِّنلا  اُوتآ  َو  ( 3  ) اُولوُعَت َّالَأ  ینْدَأ  َِکلذ  ْمُُکناْمیَأ 

550 ص : همجرت ... 

اب دینک و ) رظن  فرـص  نانآ  اب  جاودزا  زا   ) دینکن اهنآ  هرابرد  تلادع  تیاعر  میتی ) نارتخد  اب  جاودزا  ماگنه  هب   ) نیا زا  دیـسرتیم  رگا  و 
هب اهنت  دینکن  تیاعر  ددـعتم ) نارـسمه  هرابرد   ) ار تلادـع  دیـسرتیم  رگا  و  رـسمه ، راهچ  ای  هس  ای  ود  دـینک  جاودزا  رگید )  ) كاپ نانز 

. دنکیم يریگولج  متس ، ملظ و  زا  رتهب  راک  نیا  دینک ، هدافتسا  دیتسه  اهنآ  کلام  هک  ینانز  زا  ای  دییامن و  تعانق  رسمه  کی 
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(3)
هب ار  نآ  زا  يزیچ  رطاخ  تیاضر  اب  اهنآ  رگا  و  دـیزادرپب ، اهنآ  هب  هّیطع ) کی  اـی   ) یهدـب کـی  ناونع  هب  لـماک ) روط  هب   ) ار ناـنز  رهم  و 

(4 . ) دینک فرصم  اراوگ  لالح و  ار  نآ  دنشخبب  امش 

550 ص : ریسفت ... :

تیاعر نامیتی  قوقح  دروم  رد  تلادع  بناج  هک  دندیـسرتیم  اهنآ  ناتـسرپرس  دش . لزان  نامیتی  لاوما  ندروخ  دروم  رد  شیپ  هیآ  نوچ 
بکترم  اهنآ  دوشن و 

551 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
دوب لومعم  مالسا  زا  لبق  دوب . هدروآ  دوجو  هب  ناشیارب  ار  ییاهانگنت  تالکشم و  نامیتی  ندرک  یتسرپرـس  ور  نیا  زا  دنوش ، یگرزب  هانگ 

روتـسد نانآ  هب  قوف  هیآ  دـندوبن . نانآ  قوقح  تیاعر  هب  رداق  هجیتن  رد  دنتـشاد  رایتخا  رد  رتمک  ای  نز و  هد  ات  زاجح  نادرم  زا  یخرب  هک 
ندرکن تیاعر  زا  دینیبیم ، انگنت  رد  ار  دوخ  تباب  نیا  زا  دـینکن و  تیاعر  نامیتی  لاوما  دروم  رد  ار  تلادـع  دیـسرتیم  رگا  هک  دـهدیم 

، دش بکترم  ار  نآ  سپـس  درک و  هبوت  یهانگ  زا  سک  ره  اریز  دیـسرتب ، زین  نانآ  نایم  تاواسم  كرت  دوخ و  نارـسمه  دروم  رد  تلادع 
. تسین یعقاو  هدننک  هبوت 

. دیسرتب زین  ندرک  انز  زا  دیسرتیم ، نامیتی  قح  رد  ندرک  ملظ  زا  رگا  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  دناهتفگ :
مارح امـش  رب  اهنآ  اب  جاودزا  هک  ینانز  نوماریپ  و  دینک ، جاودزا  دـنلالح ، امـش  رب  هک  رگید  نانز  اب  سپ  ِءاسِّنلا  َنِم  ْمَُکل  َباط  ام  اوُحِْکناَف 

. دیورن تسا 
تادودـعم ءاسنلا  نم  مکل  تابیطلا  اوحکناف  تسا : نیا  هیآ  ریدـقت  و  ندوب ، لاح  رب  انب  دـنبوصنم  الحم  تاملک  نیا  َعابُر  َو  َثـُالث  َو  یْنثَم 

هدرمـش مزال  راهچ  هس و  ود و  ددع  رارکت  تسا ، ناناملـسم  مامت  هب  باطخ  هیآ  نوچ  اعبرأ و  اعبرأ  اثالث و  اثالث  نیتنث و  نیتنث  ددعلا  اذـه 
. ددرگ قالطا  نانآ  رظن  دروم  ددع  رب  دوش و  لماش  دنشاب  هتشاد  رسمه  راهچ  ای  هس و  ای  ود  دنهاوخیم  هک  ار  یناسک  زا  کی  ره  ات  هدش ،
ۀثالث و ۀـثالث  نیمهرد و  نیمهرد  مکنیب  مهرد  فلا  وه  لاملا و  اذـه  اومـسقا  ییوگب : دارفا  زا  یهورگ  هب  هک  تسا  نآ  دـننام  رارکت  نیا 
وأ ۀثالث  ۀثالث  وأ  یتفگیم : يدربیم و  راک  هب  واو »  » ياج هب  ار  وأ »  » رگا تشادن و  یموهفم  دـشیمن  رارکت  دادـعا  رگا  و  ۀـعبرأ ، ۀـعبرأ 

نیا رب  دراد  تلالد  واو »  » یلو تسین  زیاج  اهنآ  يارب  تامیـسقت  نیا  زا  یکی  هب  زج  لام  نآ  میـسقت  هک  يدرک  نالعا  اهنآ  هب  ۀعبرأ  ۀـعبرأ 
. درک عمج  میسقت  عون  دنچ  نیب  ناوتیم  هک 

فوخ نیا  هک  نانچ  دینکن ، تیاعر  ناتنارسمه  زا  دادعت  نیمه  هرابرد  ار  تلادع  هک  نیا  زا  دیسرتیم  رگا  ًةَدِحاوَف و  اُولِدْعَت  اَّلَأ  ُْمتْفِخ  ْنِإَف 
نیا  زا  شیپ  دروم  رد  ار 

552 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
شیانعم هدش و  تئارق  زین  عفر  هب  ةدحاوف » . » دیرادرب تسد  دوخ  دّدعتم  نارـسمه  زا  دینک و  باختنا  رـسمه  کی  اهنت  سپ  دیتشاد ، دادعت 

. دینک تعانق  رسمه  کی  هب  اهنت  هک  تسا  نیا  روظنم  ای  تسا ، یفاک  امش  يارب  رسمه  کی  هک  تسا  نیا 
رارق ناسکی  اهنآ ] طیارش  ندوب  رتکبس  تلوهس و  رظن  زا   ] دودعمان ّدح و  یب  نازینک  اب  ار  دازآ  رسمه  کی  دنوادخ  ْمُُکناْمیَأ  ْتَکَلَم  ام  َْوأ 

. تسا هداد 
. نازینک باختنا  ای  رسمه و  کی  باختنا  هب  تسا  هراشا  َِکلذ 

دوش لیامتم  فرط  کی  هب  وزارت  هاگ  ره  نازیملا » لاع   » هشیر زا  اولوعت » . » متـس ملظ و  كرت  و  تلادع ] هب   ] تسا رتکیدزن  اُولوُعَت  اَّلَأ  ینْدَأ 
. دراد اور  متس  دوخ  مکح  رد  هاگ  ره  همکح  یف  لاع 
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« اذک هلحن   » هشیر زا  ۀلحن » ۀـلحن و   » و ۀـلحن » . » دـیزادرپب رطاخ  تیاضر  سفن و  بیط  اب  ار  نانز  رهم  ینعی  ًۀَـلِْحن  َّنِِهتاقُدَـص  َءاسِّنلا  اُوتآ  َو 
: دراد دوجو  لامتحا  دنچ  ۀلحن »  » بصن رد  دوشیم . هتفگ  تاملک  نیا  دهدب ، يرگید  هب  رطاخ  تیاضر  اب  ار  يزیچ  یسک  هاگ  ره  تسا 

. تسا ندرک  اطع  يانعم  هب  هلحن »  » اریز دشاب ، ندوب  ردصم  رب  انب  نآ  بصن  - 1
. دشاب سفن  بیط  يور  زا  امش  ششخب  اطع و  هک  یلاح  رد  دیزادرپب  ار  نانآ  رهم  ینعی  تسا  هیآ  رد  نابطاخم  زا  لاح  ای  - 2

. دیهدب اهنآ  هب  دیدیشخب  نانآ  هب  رطاخ  تیاضر  اب  هک  ار  يرهم  ینعی  تسا  تاقدص »  » زا لاح  ای  - 3
دندقتعم یخرب  تسا و  نارهوش  هجوتم  هیآ  رد  باطخ  تسا و  هدرک  اطع  نانآ  هب  دنوادخ  هک  تسا  یـششخب  ۀلحن »  » زا روظنم  دـناهتفگ :

. تفرگیم وا  تسرپرس  ار  شرهم  درکیم ، جاودزا  یمیتی  رتخد  هاگ  ره  اریز  دنشابیم ، بطاخم  ماتیا  ناتسرپرس 
. دوخ رهم  زا  ینعی  هنم ،»  » تسا و نارهوش  هب  باطخ  هلمج  نیا  ُْهنِم  ٍءْیَش  ْنَع  ْمَُکل  َْنبِط  ْنِإَف 

هدوب سنج  نایب  دوصقم  هک  تسا  ور  نیا  زا  نآ  ندوب  درفم  تسا و  زیمت  اسفن » »
553 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ار دوخ  رهم  زا  يرادقم  ریوزت  هارکا و  نودـب  لماک و  تیاضر  اب  نانز  رگا  هک  تسا  نیا  شیانعم  و  دراد . سنج  رب  تلالد  مه  درف  کی  و 
. دندیشخب امش  هب 

ینعی ءرم ، ماعطلا و  ؤنه  هشیر  زا  تفـص و  ود  ره  ائیرم »  » و اـئینه » . » تسا اراوگ  لـالح و  امـش  يارب  نآ  ندروخ  ینعی  ًاـئیِرَم  ًاـئِینَه  ُهُولُکَف 
هدعم يارب  هک  تسا  يزیچ  ءيرم »  » تسا و شخب  تذـل  شندروخ  هک  تسا  يزیچ  ءینه » : » دـناهتفگ تسا و  هدـش  لالح  اراوگ و  ماعط 

« . هولک  » رد ریمض  زا  دنلاح  ود  ره  ائیرم »  » و ائینه » : » تفگ ناوتیم  و  دشاب . بولطم  دیفم و  شاهجیتن  رثا و  اراوگ و 
هلمج نیا  و  دوشیم . ادـتبا  ائیرم » ائینه   » هب فقو و  هولکف »  » رد اعد  يارب  یهاگ  تسا . لالح  اراوگ و  هک  یلاـح  رد  ار  نآ  دـیروخب  ینعی 

. تسا ندرک  حابم  رد  هغلابم  نتسناد و  لالح  يارب 

553 ص : ات 6 ... ] تایآ 5  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

اذِإ یَّتَح  یماـتَْیلا  اُولَْتبا  َو  ( 5  ) ًافوُْرعَم ًالْوَق  ْمَُهل  اُولُوق  َو  ْمُهوُسْکا  َو  اهِیف  ْمُهُوقُزْرا  َو  ًاـماِیق  ْمَُکل  ُهَّللا  َلَـعَج  ِیتَّلا  ُمَُکلاْومَأ  َءاـهَفُّسلا  اُوتُْؤت  ـال  َو 
َناک ْنَم  َو  ْفِفْعَتْـسَْیلَف  اِینَغ  َناک  ْنَم  َو  اوُرَبْکَی  ْنَأ  ًاراِدب  َو  ًافارْـسِإ  اهُولُکَْأت  َو ال  ْمَُهلاْومَأ  ْمِْهَیلِإ  اوُعَفْداَف  ًادْشُر  ْمُْهنِم  ُْمتْـسَنآ  ْنِإَف  َحاکِّنلا  اوُغََلب 

(6  ) ًابیِسَح ِهَّللِاب  یفَک  َو  ْمِْهیَلَع  اوُدِهْشَأَف  ْمَُهلاْومَأ  ْمِْهَیلِإ  ُْمتْعَفَد  اذِإَف  ِفوُْرعَْملِاب  ْلُکْأَْیلَف  ًاریِقَف 

553 ص : همجرت ... 

اهنآ رب  سابل  دـیهد و  يزور  اـهنآ  هب  نآ ، زا  دـیهدن و  ناهیفـس  تسد  هب  هداد  رارق  امـش  یگدـنز  ماوق  هلیـسو  دـنوادخ  هک  ار  دوخ  لاوما 
(5 . ) دییوگب اهنآ  هب  هتسیاش  نخس  دیناشوپب و 

دیهدب و اهنآ  هب  ار  ناشلاوما  دـیتفای  یفاک )  ) دـشر اهنآ  رد  رگا  عقوم ) نیا  رد  ، ) دنـسرب غولب  دـح  هب  هک  یماگنه  ات  دـییامزایب  ار  نامیتی  و 
( ۀمحزلا قح  تشادرب  زا   ) تسا زاین  یب  ناتسرپرس ) زا   ) سک ره  دیروخن و  فارـسا  يور  زا  ار  اهنآ  لاوما  دنوش ، گرزب  هک  نآ  زا  شیپ 
هب ار  ناشلاوما  هک  یماگنه  و  دروخب ، نآ  زا  دشکیم ) هک  یتمحز  قباطم  و   ) هتسیاش زرط  هب  تسا  دنمزاین  هک  سک  نآ  دنک و  يراددوخ 

(6 . ) تسا یفاک  هبساحم  يارب  دنوادخ  هچ ) رگا   ) دیریگب دهاش  اهنآ  رب  دیهدیم  اهنآ 
554 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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554 ص : ریسفت ... :

تـسیاشان روط  هب  ار  دوخ  لام  هک  یناگدننک  فارـسا  ناکدوک و  نانز و  ینعی  هیفـس  دارفا  هب  ار ] دوخ  تورث   ] دـیهدن َءاهَفُّسلا  اُوتُْؤت  َو ال 
. دننکیم جرخ 

ینعی همیق » همایق و  ءیشلا و  ماوق  . » تسامش يدنلبرس  هیام  یناگدنز و  ماوق  هک  ار  دوخ  ییاراد  لاوما و  ًاماِیق  ْمَُکل  ُهَّللا  َلَعَج  ِیتَّلا  ُمَُکلاْومَأ 
. تسا هدش  تئارق  زین  امیق » . » دزاسیم رادیاپ  مکحم و  ار  يزیچ  هچنآ 

. دینک نیمأت  ناتدوخ  لاوما  زا  ار  نانآ  كاشوپ  كاروخ و  دنیامش  هقفنلا  بجاو  نامیتی  رگا  اهِیف و  ْمُهُوقُزْرا  َو 
جرخ یتسیاشان  زرط  هب  هابت و  ار  نآ  دـننادیم  هک  یهیفـس  رایتخا  رد  ار  دوخ  لام  هک  تسا  ناـگمه  يارب  روتـسد  کـی  نّمـضتم  هیآ  نیا 

. هناگیب ای  دشاب  دنواشیوخ  نز ، ای  دشاب  درم  هچ  دنراذگن ، دنکیم ،
. دییوگب نخس  نامیتی  اب  ینابز  شوخ  یمرن و  اب  ًافوُْرعَم  ًالْوَق  ْمَُهل  اُولُوق  َو 

ای راتفگ و  رکنم »  » دـنراد و تسود  ار  نآ  تسوکین  عرـش  لقع و  رظن  زا  هک  نیا  رطاخ  هب  مدرم  هک  تسا  يرادرک  اـی  راـتفگ و  فورعم » »
. دندنسپیمن شایتشز  رطاخ  هب  ار  نآ  هک  تسا  يرادرک 

دـنتفرگ و] رارق  غولب  هناتـسآ  رد   ] هک یماگنه  ات  دـییامزایب ، غولب  دـح  هب  ندیـسر  زا  لبق  ار  نامیتی  یلقع  لامک  دـشر و  یماتَْیلا و  اُولَْتبا  َو 
: تسا زیچ  هس  غولب  ياههناشن  و  دینادرگزاب . نانآ  هب  ار  ناشلاوما  گنرد  نودب  دیدرگ ، راکشآ  امش  رب  یلقع  دشر  رظن  زا  اهنآ  عضو 

. دراد ار  ندرک  جاودزا  يارب  یگتسیاش  ّتیحالص و  صخش  ماگنه  نیا  رد  ندش . ملتحم  یسنج و  دشر  هب  نتفای  تسد  - 1
555 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. یگلاس هدزناپ  نس  هب  ندیسر  - 2
. راهز يوم  ندییور  - 3

حالصا يارب  هدامآ  نید و  رد  هتـسیاش  ار  اهنآ  دیدش و  هاگآ  لام ، رد  فرـصت  ياههار  اب  نانآ  ییانـشآ  زا  رگا  ًادْشُر و  ْمُْهنِم  ُْمتْـسَنآ  ْنِإَف 
. دیتفای لام 

. دیهدب نانآ  هب  ار  ناشلاوما  سپ  ْمَُهلاْومَأ  ْمِْهَیلِإ  اوُعَفْداَف 
نّمـضتم اذإ »  » اریز تسا ، هیطرـش  نآ  زا  سپ  هلمج  دوشیم و  عقاو  هلمج  نآ  زا  سپ  هک  تسا  ناـمه  اوُغََلب ]» اذِإ  یَّتَح   » هلمج رد  « ] یتـح »

عقاو لّوا  طرش  يارب  باوج  تسا ، ءازج  طرش و  زا  بکرم  هک  ْمَُهلاْومَأ ، ْمِْهَیلِإ  اوُعَفْداَف  ًادْشُر  ْمُْهنِم  ُْمتْسَنآ  ْنِإَف  هلمج  تسا و  طرـش  يانعم 
ار ناشلاوما  تفایرد  قاقحتـسا  يرکف  دـشر  رثا  رب  دوش  هدـهاشم  هک  یماگنه  غولب و  نامز  ات  ار  نامیتی  هدـش : هتفگ  ییوگ  و  تسا . هدـش 

. دییامزایب دنراد ،
فارـسا تلع  هب  امـش  هک  تسا  نیا  شیانعم  هل و  لوعفم  ای  مهربک » نیردابم  نیفرـسم  : » ینعی تسا  لاح  عضوم  رد  ردـصم و  ای  ًافارْـسِإ » »

. دینکیم یهاتوک  نانآ  لاوما  فرصم  رد  نامیتی ، ندش  گرزب  رد  ندرک  باتش  ندرک و 
زا يراددوخ و  نامیتی  لاوما  رد  فرـصت  زا  دـیاب  دنـشاب ، زاـینیب  نّکمتم و  هک  ماـتیا  ناتـسرپرس  زا  هدـع  نآ  ْفِفْعَتْـسَْیلَف  اِینَغ  َناـک  ْنَم  َو 
. دننک تعانق  هدرک ، نانآ  يزور  دنوادخ  هک  یتورث  هب  شلام  ندراذگ  یقاب  میتی و  هب  يزرورهم  روظنم  هب  دننک و  هدافتسا  دوخ  ییاراد 

نییعت رد  طایتحا  تیاعر  اب  دـنناوتیم  دوخ  همحّزلا  قح  تباب  دنـشاب ، رادان  ریقف و  هک  یناتـسرپرس  ِفوُْرعَْملِاب و  ْلُـکْأَْیلَف  ًاریِقَف  َناـک  ْنَم  َو 
. دنرادرب ضرق  ناونع  هب  دوخ  تیافک  يدنمزاین و  رادقم  هب  دناهتفگ : و  دنرادرب ، دوخ  ياذغ  توق و  هزادنا  هب  نآ ، رادقم 

رب دیریگب  دهاش  دـیداد ، لیوحت  اهنآ  هب  ار  ناشلام  دـندرک و  ادـیپ  ّتیحالـص  نامیتی  هاگ  ره  ْمِْهیَلَع و  اوُدِهْـشَأَف  ْمَُهلاْومَأ  ْمِْهَیلِإ  ُْمتْعَفَد  اذِإَف 
. دیوشن تمهت  راچد  دعب  ات  دناهدرک . تفایرد  ار  ناشلاوما  اهنآ  هک  نیا 
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556 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
سپ تسا . یفاک  دناهدرک ، تفایرد  اهنآ  دیاهدرپس و  ناشدوخ  هب  ار  نامیتی  لام  هک  نیا  هب  وا  ملع  دنوادخ و  یهاوگ  ًابیِـسَح  ِهَّللِاب  یفَک  َو 

. دشاب هناتسود  هناقداص و  رگیدکی  اب  ناتراتفر  دیاب 

556 ص : هیآ 7 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(7  ) ًاضوُْرفَم ًابیِصَن  َُرثَک  َْوأ  ُْهنِم  َّلَق  اَّمِم  َنُوبَْرقَْألا  َو  ِناِدلاْولا  َكََرت  اَّمِم  ٌبیِصَن  ِءاسِّنِلل  َو  َنُوبَْرقَْألا  َو  ِناِدلاْولا  َكََرت  اَّمِم  ٌبیِصَن  ِلاجِّرِلل 

556 ص : همجرت ... 

نادنواشیوخ ردام و  ردپ و  هچنآ  زا  زین  نانز  يارب  تسا و  یمهـس  دنراذگیم  دوخ  زا  نادـنواشیوخ  ردام و  ردـپ و  هچنآ  زا  نادرم  يارب 
(7 . ) ءادألا مزال  هدش و  نییعت  تسا  یمهس  نیا  دایز ، ای  دشاب  مک  لام  نآ  هاوخ  یمهس ، دنراذگیم 

556 ص : ریسفت ... :

. لماع ندش  رارکت  لیلد  هب  كرت » امم   » زا تسا  لدب »  » هلمج نیا  َُرثَک  َْوأ  ُْهنِم  َّلَق  اَّمِم 
ار هیآ  نیا  ناحبـس  يادـخ  دـندرکیم . مورحم  نآ  زا  ار  نانز  دنتخانـشیم و  ثراو  ار  نادرم  اهنت  ّتیلهاج  نارود  رد  اهبرع  لوزن ]: نأش  ]
« دایز ای  دشاب  مک  دنربیم ، مهس  دناهتشاذگ  اج  هب  دوخ  زا  نادنواشیوخ  ردام و  ردپ و  هچنآ  زا  نادرم  دننام  زین  نانز  : » دومرف درک و  لزان 

.
هک تسا  بجاو  نّیعم و  یمهـس  نانز  يارب  ینعی  تسا  اضورفم  ابیـصن  ینعأ  شریدـقت : صاصتخا و  رب  انب  تسا  بوصنم  ًاضوُْرفَم  ًابیِـصَن 

. تسا ۀضورفم » ۀمسق   » يانعم هب  دیکأت و  يارب  ردصم و  ابیصن »  » ای و  دنروآ . تسد  هب  ار  نآ  دیاب 
دنوادخ اریز  تسا ، لطاب  « 1 « » بیصعت  » هب لوق  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  هیآ  نیا 

__________________________________________________

لئاسم زا  هلأسم  نیا  دشاب ، رتشیب  ماهس  لصا  زا  هکرت  هک  تسا  نیا  بیصعت  زا  روظنم  - 1
557 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا هدرمش  بجاو  نادرم  نانز و  يارب  ار  ثاریم 

557 ص : ات 10 ... ] تایآ 8  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ْمِهِْفلَخ ْنِم  اوُکََرت  ْوـَل  َنیِذَّلا  َشْخَْیل  َو  ( 8  ) ًافوُْرعَم ًالْوَق  ْمَُهل  اُولُوق  َو  ُْهنِم  ْمُهُوقُزْراَف  ُنیِکاسَْملا  َو  یماتَْیلا  َو  یبْرُْقلا  اُولوُأ  َۀَمْـسِْقلا  َرَـضَح  اذِإ  َو 
َو ًاران  ْمِِهنوُُطب  ِیف  َنُولُکْأَـی  اـمَّنِإ  ًاـْملُظ  یماـتَْیلا  َلاْومَأ  َنُولُکْأَـی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 9  ) ًادـیِدَس ًـالْوَق  اُولوُقَْیل  َو  َهَّللا  اوُقَّتَْیلَف  ْمِْهیَلَع  اُوفاـخ  ًافاعِـض  ًۀَّیِّرُذ 

(10  ) ًاریِعَس َنْوَلْصَیَس 
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557 ص : همجرت ... 

ار لاوما  نآ  زا  يزیچ  دنشاب  هتشاد  روضح  نادنمتـسم  نامیتی و  و  دنربیمن ) ثرا  هک  ياهقبط  و   ) ناشیوخ ثرا )  ) میـسقت ماگنه  هب  رگا  و 
(8  ) دییوگب نخس  هتسیاش  زرط  هب  اهنآ  اب  دیهدب و  اهنآ  هب 

زا سپ  دنـسرتب . مدرم ) نامیتی  هرابرد  متـس  زا   ) دیاب دنـسرتیم ، نانآ  هدنیآ  زا  دنراذگب  راگدای  هب  دوخ  زا  یناوتان  نادـنزرف  رگا  هک  اهنآ 
(9  ) دنیوگب نخس  ّتبحم  یمرن و  اب  اهنآ ) اب   ) دنزیهرپب و ادخ  تفلاخم ) )

(10 . ) دنزوسیم ینازوس  شتآ  هب  يدوزب  دنروخیم و  شتآ  اهنت  دنروخیم ، متس  ملظ و  يور  زا  ار  نامیتی  لاوما  هک  یناسک 

557 ص : ریسفت ... :

اهنآ هب  ار  نآ  زا  يزیچ  دنـشاب  هتـشاد  روضح  دـنربیمن  ثرا  هک  ینادـنواشیوخ  رگا  ثاریم  میـسقت  ماگنه  هک  دـهدیم  روتـسد  دـنوادخ 
دندقتعم یضعب  تسا . بجاو  روتسد  نیا  تیاعر  دناهتفگ ، یخرب  و  تسا ، یبحتسم  روتسد  کی  نیا  و  دیهدب .

__________________________________________________

يدنواشیوخ هثرو ، زا  سپ  هک  داد  ینادرم  هب  دیاب  ار  هکرت  داز  ام  دندقتعم  هّماع  دنراد ، رظن  فالتخا  نآ  رد  یّنس  هعیش و  هک  تسیاهدمع 
ریـسفت همجرت  درک . میـسقت  ناشماهـس  تبـسن  هب  هثرو  دوخ  نیب  دـیاب  مه  ار  داز  ام  نیا  دـنیوگیم : هّیماما  یلو  دـنراد  ّتیم  اـب  يرتکیدزن 

م. ص 34 - ج 5 ، نایبلا ، عمجم 
558 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

خسن هیآ  هک  دنگوس  ادخ  هب  یلو  هدش  خسن  هیآ  دناهتفگ  یخرب  دیوگ : ریبج  نب  دیعس  یلو  تسا  هدش  خسن  ثاریم  هیآ  هلیـسو  هب  هیآ  نیا 
. دناهدرکن لمع  نادب  هدرمش و  کبس  ار  نآ  مدرم  اهتنم  تسا ، هدشن 

اهنآ زا  دـنیوگب و  نخـس  نادنمتـسم  نامیتی و  اب  تفطالم  یمرن و  اـب  ثرا  میـسقت  ماـگنه  هب  مدرم  هک  تسا  نیا  فورعم » لوق   » زا روظنم 
. دنراذگن ّتنم  اهنآ  هب  کمک  نیا  ربارب  رد  دننادب و  زیچان  دنهدیم  نانآ  هب  ار  هچنآ  دننک و  یهاوخ  رذع 

ناگدننک تیصو  نیذلا »  » زا دوصقم  و  تسا ] هدش  لزان  ّتیـصو  هرابرد  هیآ  دندقتعم  یخرب  ، ] تسا نیذلا »  » يارب هلـص  نآ  دعب  ام  و  ول » »
نامه دننک ، ّتبحم  اهنآ  هب  دنربیم و  رس  هب  نانآ  میرح  رد  هک  ینامیتی  هرابرد  دنسرتب  وا  زا  تسا  هداد  روتـسد  نانآ  هب  دنوادخ  دنتـسه و 

دوخ نهذ  رد  ار  عضو  نیا  دش .] دهاوخ  فاحجا  ناشقح  رد   ] دنراذگب ناوتان  ار  اهنآ  رگا  هک  دنکانمیب  دوخ  نادنزرف  هب  تبسن  هک  هنوگ 
نادـنزرف دـسر  ارف  ناشگرم  نوچ  هک  نانآ  دوشیم : نیا  هیآ  يانعم  نیا  رب  انب  دـنهدن . ار  ماـتیا  هب  تناـها  هزاـجا  دوخ  هب  اـت  دـننک  مّسجم 

دیاب دنوش ، دوبان  شیوخ  تسرپرس  نداد  تسد  زا  رطاخ  هب  ناشنادنزرف  نانآ  زا  سپ  دنسرتیم  تشاذگ و  دنهاوخ  اج  هب  دوخ  زا  یناوتان 
. دنراد اور  یمتس  ملظ و  نارگید  نامیتی  هرابرد  هک  نیا  زا  دنسرتب  ادخ  زا 

. دنهد رارق  باطخ  دروم  ار  نانآ  یکین  هب  دنیوگب و  نامیتی  اب  عرش  قفاوم  نخس  ًادیِدَس و  ًالْوَق  اُولوُقَْیل  َو 
: دیامرفیم هدرک و  دیدهت  ار  میتی  لام  ناگدنروخ  دنوادخ  دعب  هیآ  رد 

، دنرادیم اور  متس  اهنآ  هب  دنروخیم و  ار  میتی  لام  متس  هار  زا  هک  يرادرکدب  ناتسرپرس  نارواد و  ًاْملُظ  یماتَْیلا  َلاْومَأ  َنُولُکْأَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
. دوشیم شتآ  زا  رپ  ناشیاهمکش 

سپ دـناشکیم . شتآ  يوس  هب  ار  هدـنروخ  لمع  نیا  اریز  تسا  میتی  لام  ندروخ  شتآ ، ندروخ  زا  روظنم  ًاران  ْمِِهنوُُطب  ِیف  َنُولُکْأَی  اـمَّنِإ 
. دروخیم شتآ  ییوگ  تقیقح  رد 

559 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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ایلص اهالـصی  رانلا  یلـص  دوشیم : هتفگ  تسا ، هدش  هتخورفارب  ندینازوس  يارب  هک  دنوشیم  یـشتآ  راتفرگ  يدوزب  ًاریِعَـس و  َنْوَلْـصَیَس  َو 
. تسا هدش  تئارق  زین  نولصیس » و  . » تخادنا شتآ  هب  ار  وا  ادخ  ینعی  رانلا  هَّللا  هالصأ  و  دیشچ ، ار  شتآ  ترارح  ینعی 

559 ص : هیآ 11 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ِْهیََوبَِأل َو  ُفْصِّنلا  اَهَلَف  ًةَدِحاو  َْتناک  ْنِإ  َو  َكََرت  ام  اُثُلث  َّنُهَلَف  ِْنیَتَْنثا  َقْوَف  ًءاِسن  َّنُک  ْنِإَف  ِْنیَیَْثنُْألا  ِّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّذـِلل  ْمُکِدالْوَأ  ِیف  ُهَّللا  ُمُکیِـصُوی 
ِدَْعب ْنِم  ُسُدُّسلا  ِهِّمُِألَف  ٌةَوْخِإ  َُهل  َناک  ْنِإَف  ُُثلُّثلا  ِهِّمُِألَف  ُهاَوبَأ  ُهَثِرَو  َو  ٌَدلَو  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإَف  ٌَدلَو  َُهل  َناک  ْنِإ  َكََرت  اَّمِم  ُسُدُّسلا  اَمُْهنِم  ٍدِحاو  ِّلُِکل 

(11  ) ًامیِکَح ًامِیلَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  َنِم  ًۀَضیِرَف  ًاعْفَن  ْمَُکل  ُبَْرقَأ  ْمُهُّیَأ  َنوُرْدَت  ْمُکُؤاْنبَأ ال  َو  ْمُکُؤابآ  ٍْنیَد  َْوأ  اِهب  یِصُوی  ٍۀَّیِصَو 

559 همجرت :

ود  ) امـش نادنزرف  رگا  دشاب و  رتخد  ود  مهـس  هزادنا  هب  رـسپ  يارب  ثاریم ) زا   ) هک دنکیم  شرافـس  ناتنادـنزرف  هرابرد  امـش  هب  دـنوادخ 
ردپ يارب  تسوا و  نآ  زا  ثاریم ) زا   ) یمین دـشاب  هدوب  یکی  رگا  تساهنآ و  نآ  زا  ثاریم  مّوس  ود  دـشاب  هدوب  رتخد  ود  زا  شیب  رتخد و )
اهنت دشاب و  هتـشادن  يدنزرف  رگا  دشاب و  هتـشاد  يدنزرف  رگا  تسا  ثاریم  مشـش  کی  مادک  ره  تسا ) هتفر  ایند  زا  هک  یـسک   ) وا ردام  و 
مـشش جـنپ  و   ) دربیم مشـش  کی  شردام  دـشاب  هتـشاد  یناردارب  وا  رگا  تسا و  مّوس  کـی  وا  رداـم  يارب  دـنرب ، ثرا  وا  زا  رداـم  ردـپ و 

ناردپ و دینادیمن  امـش  تسا - نید  يادا  زا  دعب  و  تسا ، هدرک  وا  هک  تسا  یتّیـصو  ماجنا  زا  دعب  اهنیا ) همه  ( ) تسا ردپ  يارب  هدنامیقاب 
(11 . ) تسا میکح  اناد و  دنوادخ  تسا و  یهلا  هضیرف  نیا  دنرتدنمدوس - امش  يارب  کیمادک  ناتنادنزرف  ناردام و 

560 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

560 ص : ریسفت ... :

. بجاو تسا و  رما  ناحبس  يادخ  ّتیصو  اریز  دنادیم ، بجاو  امش  رب  دنکیم و  رما  امش  هب  ادخ  ُهَّللا  ُمُکیِصُوی 
: دیامرفیم هداد و  حرش  هدرک  نایب  لامجا  روط  هب  ار  هچنآ  دنوادخ  هاگ  نآ  ناتنادنزرف ، ثاریم  دروم  رد  ْمُکِدالْوَأ  ِیف 

مهـس هک : تسا  نیا  شیانعم  و  تسا ، هدش  فذح  هدوب  مولعم  ریمـض  عجرم  نوچ  هدوب  مهنم  رکذلل  هیآ : ریدـقت  ِْنیَیَْثنُْألا  ِّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّذـِلل 
کی اهنت  ثراو  رگا  یلو  دنشاب  رسپ  کی  رتخد و  ود  ّتیم  هثرو  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  و  رتخد ، ود  مهـس  اب  تسا  ربارب  ثاریم  زا  رـسپ 

ود هکرت  زا  رتخد  ود  مهـس  هک  نیا  رب  لیلد  و  دنربیم ، مهـس  ثرا  ار  لام  مّوس  ود  دنـشاب  رتخد  ود  اهنت  هچنانچ  ار و  لام  همه  دـشاب  رـسپ 
: دشابیم دعب  هلمج  تسا ، مّوس 

، دوبن دربب  ثرا  اهنآ  اب  هک  يدرم  دـندوب و  رتخد  ود  زا  رتشیب  ود و  رب  ثرا  نانز  رگا  ینعی  َكََرت  اـم  اـُثُلث  َّنُهَلَف  ِْنیَتَْنثا  َقْوَف  ًءاـِسن  َّنُک  ْنِإَـف 
. تسا هکرت  موس  ود  اهنآ  يارب 

مولعم دوب ، ثاریم  دروم  رد  هیآ  نوچ  تسا و  هدماین  نایم  هب  وا  زا  يرکذ  هیآ  رد  دـنچ  ره  ددرگیم ، رب  تیم  هب  كرت »  » رد رتتـسم  ریمض 
. تسا ّتیم  هدراذگ  ياج  هب  دوخ  زا  یلام  هک  یسک  تسا 

ود رتخد  کی  دوجو  اب  رسپ  اریز  تسا ، رـسپ  کی  مکح  نامه  رتخد  ود  ثرا  مکح  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  ِْنیَیَْثنُْألا  ِّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّذِلل  هلمج 
ار رتخد  ود  ثرا  مکح  نوچ  دنروآیم و  تسد  هب  ار  لام  مّوس  ود  رـسپ  کی  دوجو  اب  زین  رتخد  ود  هک  نانچ  دوشیم  کلام  ار  لام  مّوس 
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: دیامرفیم هدرک و  نایب  ار  رتخد  ود  زا  شیب  ثرا  مکح  نآ  لابند  هب  درک  رکذ 
زا نانآ  مهـس  دـشاب  هچ  ره  ناشدادـعت  دنـشاب ، رفن  ود  زا  شیب  رب  ثرا  نانز  عمج  رگا  ینعی  َكََرت  ام  اُثُلث  َّنُهَلَف  ِْنیَتَْنثا  َقْوَف  ًءاِسن  َّنُک  ْنِإَـف 

رهاوخ ود  مهس  نامه  ثرا 
561 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دنربیمن مهس  رادقم  نیا  زا  شیب  تسا و  مّوس  ود  ینعی 
رداـم ردـپ و  ثاریم  رکذ  هب  سپـس  تسوا : نآ  زا  تیم  هکرت  فصن  دـشاب ، رتـخد  کـی  ثراو  رگا  ُفْـصِّنلا و  اَـهَلَف  ًةَدِـحاو  َْتناـک  ْنِإ  َو 

: دیامرفیم هتخادرپ و 
. ّتیم ردام  ردپ و  يارب  ِْهیََوبَِأل  َو 

رـسپ رب  دلو »  » ظفل تسا . هدش  رارکت  لماع  تسا و  هیوبأل  زا  لدب  امهنم  دحاو  لکل  ٌَدلَو  َُهل  َناک  ْنِإ  َكََرت  اَّمِم  ُسُدُّسلا  اَمُْهنِم  ٍدِـحاو  ِّلُِکل 
یکی رتخد ، ای  دـشاب  رـسپ  دـنزرف  هاوخ  تسا ، تیم  هکرت  مشـش  کی  ردام  ردـپ و  زا  کـی  ره  يارب  ینعی : دوشیم  قـالطا  ود  ره  رتخد  و 

. رتشیب ای  دشاب 
هداز دنزرف  دنزرف و  لماش  دلو »  » هملک هک  نیا  ظاحل  هب  دشابن ، ياهداز  دنزرف  رتخد و  ای  رسپ و  دنزرف  ّتیم  يارب  رگا  ٌَدلَو  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإَف 

. دوشیم ود  ره 
. دوب دهاوخ  ردپ  يارب  هّیقب  هک  تسا  نیا  رهاظ  مّوس و  کی  ردام  مهس  دنشاب ، ّتیم  ثراو  ردام  ردپ و  طقف  ُُثلُّثلا و  ِهِّمُِألَف  ُهاَوبَأ  ُهَثِرَو  َو 

نتـشاد رب  هوالع  تیم  هک  دوشیم  هداد  مشـش  کی  ردام  هب  یتروص  رد  مالـسلا  مهیلع  يدـه  همئا  رظن  هب  ُسُدُّسلا  ِهِّمُِألَف  ٌةَوْخِإ  َُهل  َناک  ْنِإَف 
ُهَثِرَو َو  ٌدـَلَو  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإَف  رب  فطع  ثحب  دروم  هلمج  اریز  دـشاب ، هتـشاد  مه  ردـپ  رهاوخ  راهچ  ای  رهاوخ  ود  ردارب و  کی  اـی  ردارب  ود 

ردپ و دشاب و  هتـشاد  یناردارب  تیم  رگا  ینعی  سدسلا  همألف  هاوبأ  هثرو  ةوخإ و  هل  ناک  نإف  تسا : نیا  شریدقت  تسا و  ُُثلُّثلا  ِهِّمُِألَف  ُهاَوبَأ 
ّتیعبت لبق  ام  هرـسک  زا  هزمه  و  تسا ، هدـش  تئارق  زین  هزمه  رـسک  هب  هّمألف » . » تسا مشـش  کی  ردام  مهـس  دنـشاب  وا  ثراو  ود  ره  رداـم 

. تسا هدرک 
زا سپ  میاهتفگ  هک  نانچ  هکرت  میـسقت  ینعی  تسا ، هدـش  تئارق  زین  لوهجم  تروص  هب  اهب » یـصوی   » ٍْنیَد َْوأ  اِهب  یِـصُوی  ٍۀَّیِـصَو  ِدـَْعب  ْنِم 
هیآ رد  هچ  رگ  تسا . مّدـقم  ثاریم  تیـصو و  رب  نید  يادا  هک  نیا  رد  تسین  یفـالتخا  و  تـسا ، تـّیم  تیـصو  يارجا  نـید و  تـخادرپ 

ماجنا  زا  سپ  هدش  هتفگ  ییوگ  تسا و  هدمآ  نید  رب  مّدقم  ّتیصو 
562 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

رب یتلالد  تسا و  زیچ  دنچ  زا  یکی  ای  زیچ  ود  زا  یکی  يارب  وا »  » ظفل و  درک ، میـسقت  ار  ثرا  دیاب  نید ] يادا  ّتیـصو و   ] ود نیا  زا  یکی 
. درادن بیترت 

ایآ دنرتعفان ، امـش  يارب  ناتنادنزرف  ردام و  ردـپ و  زا  کی  مادـک  هک  دـینادیمن  امـش  ًاعْفَن  ْمَُکل  ُبَْرقَأ  ْمُهُّیَأ  َنوُرْدـَت  ْمُکُؤاْنبَأ ال  َو  ْمُکُؤابآ 
هدرک تیصو  دوخ  يارب  دوخ  لام  زا  یشخب  فرـصم  دروم  رد  هک  یـسک  ینعی  تسا ؟ هدرکن  تیـصو  هک  وا  ای  هدرک  تیـصو  هک  یـسک 

زا تسا  رتشیب  ناتیارب  صخـش  نیا  عفن  دینک  لمع  نادب  دییأت و  ار  وا  تیـصو  هچنانچ  تسا و  هداد  رارق  يورخا  شاداپ  ضرعم  رد  ار  امش 
. تسا هدراذگ  یقاب  امش  يارب  یناوارف  تورث  لام و  هدرکن و  تیصو  هک  یسک 

. تسا ۀضیرف  هَّللا  ضرف  هیآ  ریدقت  و  هدش ، بوصنم  دّکؤم  ردصم  ناونع  هب  ۀضیرف »  » ِهَّللا َنِم  ًۀَضیِرَف 
هنامیکح هدرک ، بجاو  نآ  زج  اهثاریم و  دروم  رد  هک  ینیناوق  ماکحا و  تساناد و  دوخ  قلخ  حـلاصم  هب  ادـخ  ًامیِکَح  ًاـمِیلَع  َناـک  َهَّللا  َّنِإ 

. تسا

562 ص : هیآ 12 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]
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هراشا

َّنَُهل َو  ٍْنیَد  َْوأ  اِهب  َنیِصُوی  ٍۀَّیِـصَو  ِدَْعب  ْنِم  َنْکََرت  اَّمِم  ُُعبُّرلا  ُمُکَلَف  ٌَدلَو  َّنَُهل  َناک  ْنِإَف  ٌَدلَو  َّنَُهل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإ  ْمُکُجاوْزَأ  َكََرت  ام  ُفِْصن  ْمَُکل  َو 
ٌلُجَر َناـک  ْنِإ  َو  ٍْنیَد  َْوأ  اـِهب  َنوُصُوت  ٍۀَّیِـصَو  ِدـَْعب  ْنِم  ُْمتْکََرت  اَّمِم  ُنُمُّثلا  َّنُهَلَف  ٌدـَلَو  ْمَُکل  َناـک  ْنِإَـف  ٌدـَلَو  ْمَُکل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإ  ُْمتْکََرت  اَّمِم  ُُعبُّرلا 

یصُوی ٍۀَّیِصَو  ِدَْعب  ْنِم  ُِثلُّثلا  ِیف  ُءاکَرُش  ْمُهَف  َِکلذ  ْنِم  َرَثْکَأ  اُوناک  ْنِإَف  ُسُدُّسلا  اَمُْهنِم  ٍدِحاو  ِّلُِکلَف  ٌتْخُأ  َْوأ  ٌَخأ  َُهل  َو  ٌةَأَْرما  َِوأ  ًَۀلالَک  ُثَرُوی 
(12  ) ٌمِیلَح ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  َنِم  ًۀَّیِصَو  ٍّراَضُم  َْریَغ  ٍْنیَد  َْوأ  اِهب 

563 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

563 ص : همجرت ... 

، تسامـش نآ  زا  مراهچ  کی  دشاب  اهنآ  يارب  يدنزرف  رگا  دنـشاب و  هتـشادن  يدـنزرف  اهنآ  رگا  تسا ، ناتنانز  ثاریم  فصن  امـش  يارب  و 
رگا دیشاب و  هتـشادن  يدنزرف  رگا  تسامـش  ثاریم  مراهچ  کی  امـش  نانز  يارب  و  اهنآ )  ) نید يادا  دناهدرک و  هک  یتّیـصو  ماجنا  زا  سپ 
هلالک هک  دشاب  هدوب  يدرم  رگا  و  نید ، يادا  دیاهدرک و  هک  یتّیـصو  ماجنا  زا  دعب  تساهنآ ، نآ  زا  متـشه  کی  دشاب  يدنزرف  امـش  يارب 

يردام نارهاوخ  ناردارب و  رگا   ) تسا مشش  کی  مادک  ره  مهـس  دراد ، يرهاوخ  ای  ردارب  هک  ینز  ای  دربیم  ثرا  وا  زا  ردارب ) ای  رهاوخ  )
زا  ) هک نآ  طرش  هب  نید ، يادا  هدش و  هک  یتّیصو  ماجنا  زا  سپ  دنتسه  مّوس  کی  رد  کیرش  اهنآ  دنـشاب  رفن  کی  زا  شیب  رگا  و  دنـشاب )

(12 . ) تسا میلح  اناد و  ادخ  تسادخ و  شرافس  نیا  دنزن ، ررض  اهنآ  هب  نید ) هب  رارقا  ّتیصو و  قیرط 

563 ص : ریسفت ... :

امـش هب  اهنآ  هکرت  فصن  دنـشابن  ياهدازدنزرف  ای  دنزرف  ياراد  ناتنارـسمه  رگا  ٌدـَلَو و  َّنَُهل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإ  ْمُکُجاوْزَأ  َكََرت  ام  ُفِْصن  ْمَُکل  َو 
. دسریم نارهوش 

رد تسامش ، لام  هکرت  مراهچ  کی  دنـشاب  يرگید  رهوش  ای  امـش  زا  يدنزرف  ياراد  اهنآ  رگا  َنْکََرت و  اَّمِم  ُُعبُّرلا  ُمُکَلَف  ٌَدلَو  َّنَُهل  َناک  ْنِإَف 
فصن زین  نز  مهس  دنشاب  هتشاد  رگیدکی  اب  یبسن  طابترا  هثرو  رگا  هک  روط  نامه  هدش ، هداد  رارق  درم  مهس  فصن  نز  مهس  میـسقت  نیا 
. دوشیم میسقت  نانآ  نایم  يواسم  روط  هب   1 ای 8 /  1 مهس 4 / دشاب  هتشاد  نز  کی  زا  شیب  ّتیم  هک  یتروص  رد  و  تسا ، درم  مهس 

« ثروأ  » زا ای  درجم و  یثالث  و  ثرو »  » زا ای  ثروی » . » دربیم ثرا  وا  زا  هلالک  هک  دشاب  يدرم  تیم  رگا  ًۀـَلالَک و  ُثَرُوی  ٌلُجَر  َناک  ْنِإ  َو 
. ّتیم هن  دوب  دهاوخ  ثراو  لجر »  » زا دوصقم  مینادب  دیزم  یثالث  ار  نآ  هک  یتروص  رد  و  تسا ، دیزم  یثالث  و 

: درک نایب  ناوتیم  هیآ  يارب  انعم  ود  نیا ، رب  انب  تسا . ناک »  » يارب ربخ  ۀلالک »  » و لجر »  » يارب تفص  شلعاف ] بیان  لعف و  « ] ثروی »
. دشاب هلالک »  » ّتیم رگا  - 1

564 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دشاب هلالک »  » ثراو رگا  - 2

. دراد دوجو  رظن  فالتخا  ۀلالک »  » يانعم دروم  رد  و  تسا . نآ  رد  رتتـسم  ریمـض  زا  لاح  ۀلالک »  » و ناک »  » ربخ ثروی »  » تفگ ناوتیم  و 
نارهاوخ و هدـش  رکذ  هیآ  نیا  رد  هچنآ  و  دوشیم . هتفگ  هلالک »  » تیم نارهاوخ  ناردارب و  هب  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  مهیلع  اـم  هّمئا  زا 

نیا رب  انب  دنشابیم  اهنت  يردپ  ای  يردپ  يردام و  ناردارب  نارهاوخ و  دناهدش  رکذ  هروس  نیا  رخآ  رد  هک  ییاهنآ  ّتیم و  يردام  ناردارب 
وا دنراد و  يدنواشیوخ  هطبار  ّتیم  اب  تسا ، يدنزرف  يردپ و  هطبار  نامه  هک  يدـنواشیوخ  لصا  هطـساو  هب  هک  دنتـسه  یناسک  هلالک » »
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هملک نیا  هک  تسا  نیا  هلالک »  » يانعم رد  فالتخا  ّتلع  دریگیم و  رب  رد  ار  نآ  دراد و  هطاحا  رس  رب  هک  یجات  دننام  دناهدرک ، هطاحا  ار 
دوخ زا  یناردارب  نارهاوخ و  هکلب  دنزرف  هن  هتشاذگ و  ياج  رب  ردپ  هن  هک  یتّیم  رب  دنزرف و  هن  دشاب و  ردپ  هن  هک  یـسک  رب  تسا و  ردصم 

. دوشیم قالطا  هدراذگ  یقاب 
نم نالف  : » دوشیم هتفگ  هک  نانچ  تسا ، هلالک »  » ياراد هک  یثوروم  ای  ثراو  ینعی  تسوا  ثراو  ای  ّتیم  يارب  تفـص  هلالک »  » نیا رب  انب 

. دراد يدنواشیوخ  نم  اب  هک  تسا  یناسک  زا  ینالف  هک  تسا  نیا  روظنم  و  یتبارق »
. دوش هدرب  ثرا  هب  شلام  ياهلالک  نز  ای  ٌةَأَْرما  َِوأ 

. دشاب يردام  رهاوخ  ای  ردارب  ياراد  تیم  ینعی  ٌتْخُأ  َْوأ  ٌَخأ  َُهل  َو 
مادک ره  دنشاب - درف  هب  رصحنم  هاگ  ره  یّما - ردارب  رهاوخ و  ُِثلُّثلا  ِیف  ُءاکَرُش  ْمُهَف  َِکلذ  ْنِم  َرَثْکَأ  اُوناک  ْنِإَف  ُسُدُّسلا  اَمُْهنِم  ٍدِحاو  ِّلُِکلَف 

تروص نیا  رد  دـننکیم . میـسقت  دوخ  نیب  يواسم  روط  هب  ار  لام  مّوس  کی  دنـشاب ، رفن  کی  زا  رتشیب  رگا  دـنربیم و  مهـس  مشـش  کـی 
. تسا ربارب  ناسکی و  درم  نز و  مهس 

ای تسا  هدرک  ّتیـصو  شلام  مّوس  کی  زا  شیب  هب  ّتیم  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  و  دـشاب ، هثرو  ررـض  هب  دـیابن  ّتیـصو  ینعی  ٍّراَضُم  َْریَغ 
. دشاب ثراو  هب  ندناسر  ررض  شدوصقم  تسین و  شاهمذ  رب  هک  هدرک  ینید  هب  تیصو 

. ِهَّللا َنِم  ًۀَضیِرَف  هیآ : دننام  تسا ، دّکؤم  ردصم  ۀیصو »  » ِهَّللا َنِم  ًۀَّیِصَو 
565 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(. 12 ءاسن / )
. تسا هاگآ  دننکیم ، متس  دوخ  هثرو  هب  تبسن  ّتیصو  تقو  رد  هک  یناسک  لمع  هب  دنوادخ  ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو 

. تساهنآ يارب  يدیدهت  نیا  و  دنکیمن . باتش  ناراکمتس ، تازاجم  هب  تبسن  ٌمِیلَح 

565 ص : ات 14 ... ] تایآ 13  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

َهَّللا ِصْعَی  ْنَم  َو  ( 13  ) ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َِکلذ  َو  اهِیف  َنیِِدلاخ  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ُْهلِخُْدی  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ِعُِطی  ْنَم  َو  ِهَّللا  ُدوُدُـح  َْکِلت 
(14  ) ٌنیِهُم ٌباذَع  َُهل  َو  اهِیف  ًاِدلاخ  ًاران  ُْهلِخُْدی  ُهَدوُدُح  َّدَعَتَی  َو  َُهلوُسَر  َو 

565 ص : همجرت ... 

زا ییاهغاب  رد  ار  يو  درمـشب ) مرتحم  ار  وا  نیناوق  ياـهزرم  و   ) دـنک تعاـطا  ار  شربماـیپ  ادـخ و  سک  ره  و  تسا ، یهلا  ياـهزرم  اـهنیا 
(13  ) تسا یگرزب  يزوریپ  نیا  دننامیم و  نآ  رد  هنادواج  تسا و  يراج  نآ  ناتخرد  ریز  زا  بآ  ياهرهن  هک  دنکیم  دراو  تشهب 

دنام دهاوخ  نآ  رد  هنادواج  هک  دنکیم  دراو  یشتآ  رد  ار  وا  دیامن  زواجت  وا  ياهزرم  زا  دنک و  شربمایپ  ادخ و  ینامرفان  هک  سک  نآ  و 
(14 . ) تسا يزیمآ  نیهوت  تازاجم  وا  يارب  و 

565 ص : ریسفت ... :

ییاهزرم دـننام  شنیناوق  ماکحا و  هک  ور  نیا  زا  دـنوادخ  دـش و  رکذ  نامیتی  ثرا و  هرابرد  هک  یتاروتـسد  ماکحا و  هب  تسا  هراشا  َْکِلت 
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. تسا هدیمان  دودح »  » ار اهنآ  دننک ، زواجت  اهنآ  زا  دیابن  نانآ  هتفرگ و  رارق  نیفلکم  يور  شیپ  هک  تسا 
. دشابیم تسا ] عمج  هک   ] نآ يانعم  و  تسا ] درفم  هک  « ] نم  » ظفل رب  هملک  ود  نیا  لمح  رابتعا  هب  نیدلاخ »  » و هلخدی »  » هب ریبعت 

ینامرفان شلوسر  ادـخ و  زا  سک  ره  هک  تسا  نیا  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ِصْعَی  ْنَم  َو  هیآ : زا  دوصقم  هک  دراد  نیا  رب  تلالد  ُهَدوُدُـح  َّدَـعَتَی  هلمج 
566 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  یسک  اریز  تسا ، رفاک  دنک 

. دنکیمن زواجت  وا  یهاون  رماوا و  تابجاو و  ینعی  یهلا  دودح  همه  زا  رفاک  زج 

566 ص : ات 16 ... ] تایآ 15  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

َلَعْجَی َْوأ  ُتْوَْملا  َّنُهاَّفَوَتَی  یَّتَح  ِتُوُیْبلا  ِیف  َّنُهوُکِْـسمَأَف  اوُدِهَـش  ْنِإَف  ْمُْکنِم  ًۀََعبْرَأ  َّنِْهیَلَع  اوُدِهْـشَتْساَف  ْمُِکئاِسن  ْنِم  َۀَـشِحاْفلا  َنِیتْأَی  ِیتَّاللا  َو 
(16  ) ًامیِحَر ًاباََّوت  َناک  َهَّللا  َّنِإ  امُْهنَع  اوُضِرْعَأَف  احَلْصَأ  َو  ابات  ْنِإَف  امُهوُذآَف  ْمُْکنِم  اِهناِیتْأَی  ِناذَّلا  َو  ( 15  ) ًالِیبَس َّنَُهل  ُهَّللا 

566 ص : همجرت ... 

نانآ دـنداد ، یهاوگ  رگا  دـیبلطب ، اهنآ  رب  دـهاش  ناونع  هب  ار  ناناملـسم  زا  رفن  راهچ  دـنوشیم ، انز  بکترم  هک  امـش  ناـنز  زا  یناـسک  و 
(15  ) دهد رارق  اهنآ  يارب  یهار  دنوادخ  هک  نیا  ای  دسر  ارف  ناشگرم  ات  دیراد  هاگن  دوخ )  ) ياههناخ رد  ار  نانز ) )

( دییامن يراج  اهنآ  رب  ّدح  و   ) دیهد رازآ  ار  اهنآ  دننکیم  تشز )  ) لمع نآ  باکترا  هب  مادقا  و  دنرادن ) رسمه   ) هک ینانز  نادرم و  نآ  و 
(16 . ) تسا نابرهم  ریذپهبوت و  دنوادخ  اریز  دیرذگرد ، اهنآ  زا  دنیامن ، حالصا  ار  دوخ  دننک و  هبوت  یتسارب )  ) رگا و 

566 ص : ریسفت ... :

حرـش دـنوش  مارح  بکترم  هک  ار  یناـسک  رفیک  درک ، ناـیب  ثاریم  حاـکن و  ظاـحل  زا  ار  نادرم  ناـنز و  مـکح  دـنوادخ  هـک  نآ  زا  سپ  ]
. دنوشیم هشحاف  بکترم  هک  يدازآ  نانز  ْمُِکئاِسن  ْنِم  َۀَشِحاْفلا  َنِیتْأَی  ِیتاَّللا  َو  دیامرفیم ]: دهدیم و 

. تسا هدش  هشحاف »  » هب ریبعت  نآ  زا  تسا  رگید  ياهیتشز  زا  شیب  نآ  یتشز  هک  نیا  رطاخ  هب  تسانز و  هشحاف »  » زا دوصقم 
. دیریگب هاوگ  نانآ  يانز ]  ] رب ار  ناناملسم  زا  رفن  راهچ  ْمُْکنِم  ًۀََعبْرَأ  َّنِْهیَلَع  اوُدِهْشَتْساَف 

ار  اهنآ  دنداد ، یهاوگ  دهاش  راهچ  رگا  ِتُوُیْبلا  ِیف  َّنُهوُکِْسمَأَف  اوُدِهَش  ْنِإَف 
567 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

تداهش وا  يانز  رب  هاوگ  راهچ  درکیم و  انز  ینز  هاگ  ره  مالـسا  زاغآ  رد  دسر . ارف  ناشگرم  ات  دینک . سبح  ناتیاههناخ  رد  هشیمه  يارب 
کی ره  راکانز  نز  درم و  هب   ...« » ِیناَّزلا َو  ُۀَِـیناَّزلا  : » هیآ اب  مکح  نیا  سپـس  درپسیم ، ناج  ات  دـندرکیم  سبح  هناخ  رد  ار  وا  دـندادیم ،

. دش خسن  ( 2 رون / « ) دینزب قالش  هبرض  دص 
، دنکیم رود  انز  یتّفعیب و  زا  ار  اهنآ  هک  تسا  جاودزا  روظنم  دـهد . رارق  اهنآ  يارب  یهار  دـنوادخ  هک  نیا  ای  اًلِیبَس و  َّنَُهل  ُهَّللا  َلَعْجَی  َْوأ 

. دوب هدشن  عیرشت  نامز  نآ  ات  هک  تسانز  ّدح  لیبس »  » زا دوصقم  دناهتفگ : و 
اهنآ يارب  ار  هار  دنوادخ  دیریگب ، نم  زا  ار  مکح  نیا  : » دومرف ص )  ) ربمایپ دش  لزان  ِیناَّزلا ...  َو  ُۀَِـیناَّزلا  هیآ : یتقو  هک  تسا  هدـش  تیاور 

ره و  دینک ، دیعبت  ار  اهنآ  لاس  کی  دینزب و  قاّلـش  هبرـض  دص  مادک  ره  هب  دـننک ، انز  رگیدـکی  اب  يدّرجم  درم  نز و  هاگ  ره  درک ، نییعت 
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مکح نیا  هیماما ]  ] ام دزن  دـینک ، راسگنـس  دـینزب و  قالـش  هبرـض  دـص  ار  اهنآ  دـندش ، تّفع  یفانم  لـمع  بکترم  ياهویب  درم  نز و  هاـگ 
. دناهدش انز  بکترم  هک  دراد  يریپ  درم  نز و  هب  صاصتخا 

. دینک شنزرس  تّمذم و  ار  اهنآ  امهوذأف  دنوشیم . انز  بکترم  هک  ینز  درم و  ْمُْکنِم  اِهناِیتْأَی  ِناذَّلا  َو 
اهنآ رازآ  تیذا و  زا  دـندرک ، حالـصا  ار  دوـخ  لـمع  هداد و  رییغت  ار  ناـشلاح  دـندومن و  هبوـت  رگا  اـمُْهنَع  اوُضِرْعَأَـف  احَلْـصَأ  َو  اـبات  ْنِإَـف 

. تسا هدش  تئارق  زین  نون  دیدشت  هب  ناذلا » . » دیرادرب تسد  نانآ  ندرک  شنزرس  زا  دینک و  يراددوخ 

567 ص : ات 18 ... ] تایآ 17  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ِتَْسَیل َو  ( 17  ) ًامیِکَح ًامِیلَع  ُهَّللا  َناک  َو  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  ُبُوتَی  َِکئلوُأَف  ٍبیِرَق  ْنِم  َنُوبُوتَی  َُّمث  ٍۀـَلاهَِجب  َءوُّسلا  َنُولَمْعَی  َنیِذَِّلل  ِهَّللا  یَلَع  ُۀـَبْوَّتلا  اَـمَّنِإ 
ًاباذَع ْمَُهل  انْدَتْعَأ  َِکئلوُأ  ٌراَّفُک  ْمُه  َو  َنُوتوُمَی  َنیِذَّلا  َو ال  َنْآلا  ُْتُبت  یِّنِإ  َلاق  ُتْوَْملا  ُمُهَدَحَأ  َرَـضَح  اذِإ  یَّتَح  ِتائِّیَّسلا  َنُولَمْعَی  َنیِذَِّلل  َُۀبْوَّتلا 

(18  ) ًامِیلَأ
568 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

568 ص : همجرت ... 

نینچ هبوـت  دـنوادخ  دـننکیم . هبوـت  يدوزب  سپـس  دـنهدیم و  ماـجنا  تلاـهج  يور  زا  ار  يدـب  راـک  هک  تسا  یناـسک  يارب  اـهنت  هبوـت 
(17  ) تسا میکح  اناد و  ادخ  دریذپیم و  ار  یصاخشا 

هن تسین و  هبوت  مدرک ، هبوت  نآلا  دـیوگیم  دـسرب  ارف  اهنآ  زا  یکی  گرم  هک  یماگنه  دـنهدیم و  ماجنا  دـب  ياهراک  هک  یناسک  يارب  و 
(18 . ) میاهدرک مهارف  اهنآ  يارب  یکاندرد  باذع  هک  دنتسه  یناسک  اهنیا  دنوریم . ایند  زا  رفک  لاح  رد  هک  یناسک  يارب 

568 ص : ریسفت ... :

ناحبـس يادـخ  و  تسا ، مزال  دـنوادخ  رب  نانآ  هبوت  لوبق  ینعی  دریذـپب . ار  یـسک  هبوت  دـنوادخ  هاـگ  ره  تسا  هیلع » هَّللا  باـت   » زا هبوت » »
. تسا هتسناد  بجاو  شیوخ  مرک  لضف و  باب  زا  ار  نآ  نتفریذپ 

اریز دـنهدیم  ماجنا  تهافـس  ینادان و  لاح  رد  ار  دـب  ياـهراک  هک  تسا  یناـسک  يارب  اـهنت  هبوت  ینعی  تسا ، لاـح  عضوم  رد  ۀـلاهجب » »
. شناد لقع و  هن  دناوخیم  ارف  تشز  ياهراک  باکترا  هب  ار  ناسنا  توهش  ینادان و 

ساـبع نبا  دـشاب . گرم  ندیـسر  ارف  زا  شیپ  هک  تسا  ياهبوت  دوصقم  و  دـننکیم ، هبوت  یهاـتوک  ناـمز  رد  سپـس  ٍبیِرَق  ْنِم  َنُوبُوتَی  َُّمث 
. دننکیم هبوت  لیئارزع ]  ] توملا کلم  ندش  دراو  زا  شیپ  تسا : هتفگ 
« . ِتائِّیَّسلا َنُولَمْعَی  َنیِذَّلا   » رب تسا  فطع  هلمج  نیا  َنُوتوُمَی  َنیِذَّلا  َال  َو 

هداد رارق  ناسکی  دزادنایم . ریخأت  هب  گرم  ندیسرارف  تقو  ات  ار  شاهبوت  هک  یسک  اب  دوریم  ایند  زا  رفاک  هک  ار  یـسک  ناحبـس ، يادخ 
. تسا

568 ص : هیآ 19 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]
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هراشا

َّنُهوُرِشاع َو  ٍۀَنِّیَبُم  ٍۀَشِحاِفب  َنِیتْأَی  ْنَأ  َّالِإ  َّنُهوُُمْتیَتآ  ام  ِضْعَِبب  اُوبَهْذَِتل  َّنُهُولُضْعَت  َو ال  ًاهْرَک  َءاسِّنلا  اُوثَِرت  ْنَأ  ْمَُکل  ُّلِحَی  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
(19  ) ًارِیثَک ًاْریَخ  ِهِیف  ُهَّللا  َلَعْجَی  َو  ًاْئیَش  اوُهَرْکَت  ْنَأ  یسَعَف  َّنُهوُُمتْهِرَک  ْنِإَف  ِفوُْرعَْملِاب 

569 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

569 ص : همجرت ... 

ار اهنآ  دـیربب و  ثرا  اهنآ ) يارب  یتحاران  داجیا  و   ) هارکا يور  زا  ناـنز  زا  هک  تسین  لـالح  امـش  يارب  دـیاهدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا 
ماجنا يراکـشآ  تشز  لمع  اهنآ  هک  نیا  رگم  دـینک  کّلمت  رهم ) زا   ) دـیاهتخادرپ اـهنآ  هب  هچنآ  زا  یتمـسق  هک  دـیهدن  رارق  راـشف  تحت 
يزیچ زا  اسب  هچ  دیریگن ) ییادج  هب  میمصت  اروف  ، ) دیتشاد تهارک  یتاهج ) هب   ) اهنآ زا  رگا  دینک و  راتفر  هتسیاش  روط  هب  نانآ  اب  دنهد و 

(19 . ) تسا هداد  رارق  ناوارف  یکین  نآ  رد  دنوادخ  دیراد و  تهارک 

569 ص : ریسفت ... :

مدرم مسر  دـش  لزاـن  راـک  نیا  زا  ناـنآ  یهن  يارب  هیآ  نیا  دنتـشادیم . اور  ناـشنانز  قـح  رد  ار  یمتـس  مـلظ و  هنوـگ  ره  تیلهاـج  مدرم 
نز نیا  هب  نم  تفگیم  دـنکفایم و  شنز  رب  یـسابل  شایلو  ای  رـسپ   ) وا ناکیدزن  زا  یکی  درمیم ، يدرم  هاـگ  ره  هک  دوب  نیا  تیلهاـج 

: هک دش  لزان  هیآ  هاگ  نآ  متسه . نارگید  زا  رتراوازس 
رما نیا  هب  یـضار  اهنآ  هک  یلاح  رد  دـیریگب . ثاریم  ناونع  هب  ار  نانز  هک  تسین  لـالح  امـش  يارب  ًاـهْرَک  َءاـسِّنلا  اُوثَِرت  ْنَأ  ْمَُکل  ُّلِـحَی  ـال 

. دناهدش روبجم  ای  دنتسین و 
. تسا هدش  تئارق  ود  ره  اهرک )  ) نآ ّمض  فاک و  حتف  هب  اهرک »  » هملک

هدش هتفگ  اهنآ  هب  ثحب  دروم  هیآ  رد  و  دنربب ] ثرا  هب  ار  ناشلام  و   ] دنریمب هک  نیا  ات  دـندرکیم  سبح  ار  نانز  ّتیلهاج  مدرم  دـناهتفگ :
راک نیا  هب  هک  یتروص  رد  دـیربب ، ثرا  اهنآ  زا  دـنریمب و  هک  نیا  ات  دـیراذگب  یقاب  دوخ  ّتیجوز  رب  ار  ناـنز  هک  تسین  زیاـج  امـش  يارب 
نیا ات  دندادیمن ] ناشقالط  و   ] دندراذگیم یقاب  دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  ناشنانز  هب  ندناسر  ررض  روظنم  هب  نادرم  زا  یخرب  دنتسین . یضار 

: هدش هتفگ  سپس  دننک . ادف  ناشرهوش  تراسا  زا  ندش  اهر  يارب  ار  دوخ  لام  زا  یتمسق  دنوش  روبجم  هک 
570 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

« نهولـضعت ال   » هک تسا  نیا  رتهب  تسا و  نداد  رارق  انگنت  رد  سبح و  ياـنعم  هب  لـضع »  » َّنُهوُُمْتیَتآ اـم  ِضْعَِبب  اُوبَهْذَِـتل  َّنُهُولُـضْعَت  ـال  َو 
هک تسین  اور  زین  دـیربب و  ثرا  نانز  زا  هک  امـش  يارب  تسین  لالح  ینعی  دـشاب ، یفن  دـیکأت  يارب  ـال »  » و اوثرت » نأ   » رب فطع  بوصنم و 

. دینک عنم  جاودزا  زا  ار  اهنآ 
ینابز دب  اب  دننک و  يراددوخ  يرسمه  فیاظو  يادا  زا  ینعی  دنهد ، ماجنا  يراکـشآ  تشز  لمع  هک  نیا  رگم  ٍۀَنِّیَبُم  ٍۀَشِحاِفب  َنِیتْأَی  ْنَأ  اَّلِإ 

اهنز بناج  زا  ترـشاعم  ءوس  رگا  هک  تسا  نیا  دوصقم  و  دـنزادرپب ، شاهداوناـخ  دارفا  وا و  رازآ  ّتیذا و  هب  رهوش  هب  تبـسن  یناـمرفان  و 
نأل ّالإ  نهولـضعت  و ال  تسا : نیا  هیآ  ریدـقت  نیا  رب  انب  دـیتسه . زاجم  نانآ  زا  رهم  ندیـشخب  تساوخرد  ینعی  علخ  هبلاطم  رد  امـش  دـشاب 

. ۀشحافب نیتأی  نأ  تقو  وأ  ۀشحافب  نیتأی 
رتـسبمه وت  اـب  مریذـپیمن و  وت  زا  ار  يدـنگوس  منکیمن و  نیکمت  ار  وت  نم  دـیوگب ، شرهوش  هب  نز  هاـگ  ره  : » دوـمرف ع )  ) قداـص ماـما 

: هدش هتفگ  نانآ  هب  باطخ  دندرکیم ، يراتفردب  نانز  اب  تیلهاج  مدرم  « . 1  » دیامن علخ  ار  نز  نآ  هک  تسا  لالح  درم  رب  موشیمن ،
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هدیدنـسپ راتفگ  راتفر و  هقفن و  میـسقت  رد  فاصنا  وکین ، ترـشاعم  زا  دوصقم  دـینک . ترـشاعم  یکین  هب  اهنآ  اب  ِفوُْرعَْملِاب  َّنُهوُرِـشاع  َو 
. تسا

دیریگن و ییادج  هب  میمصت  امـش ، دزن  اهنآ  ندوب  دنیاشوخان  رطاخ  هب  اهنت  دیتسین ، یـضار  اهنآ  اب  تبحاصم  زا  رگا  ینعی  َّنُهوُُمتْهِرَک  ْنِإَف 
يزیچ هب  ای  تسا و  رتهدیدنسپ  رتهتسیاش و  امش  نید  يارب  هک  دیشاب  هتـشاد  هارکا  يزیچ  زا  امـش  تسا  نکمم  اریز  دینکن ، هکراتم  اهنآ  اب 

. دشاب امش  نید  نایز  هب  هک  دیشاب  دنمقالع 
__________________________________________________

-1
. اهعلخی نأ  هل  لح  کشارف  نیطوأل  امسق و  کل  ربا  ۀبانج و ال  نم  کل  لستغأ  جوزلل ال  تلاق  اذإ  لاق : ع )  ) قداصلا

571 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

571 ص : ات 21 ... ] تایآ 20  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

َو ُهَنوُذُخَْأت  َْفیَک  َو  ( 20  ) ًانِیبُم ًاْمثِإ  َو  ًاناتُْهب  ُهَنوُذُخَْأت  َأ  ًاْئیَش  ُْهنِم  اوُذُخَْأت  الَف  ًاراْطِنق  َّنُهادْحِإ  ُْمْتیَتآ  َو  ٍْجَوز  َناکَم  ٍْجَوز  َلاْدِبتْسا  ُُمتْدَرَأ  ْنِإ  َو 
(21  ) ًاظِیلَغ ًاقاثیِم  ْمُْکنِم  َنْذَخَأ  َو  ٍضَْعب  یلِإ  ْمُکُضَْعب  یْضفَأ  ْدَق 

571 ص : همجرت ... 

ار نآ  زا  يزیچ  دیاهتخادرپ ، وا  هب  رهم ) ناونع  هب   ) یناوارف لام  دینک و  باختنا  دوخ  رـسمه  ياج  هب  يرگید  رـسمه  دـیتفرگ  میمـصت  رگا 
(20 ( ؟ دیوشیم راکشآ  هانگ  تمهت و  هب  لسوتم  نانز ، رهم  نتفرگ  سپ  زاب  يارب  ایآ  دیریگن ،

ناـمیپ اـهنآ  هتـشذگ ) نیا  زا   ) دیاهتـشاد و لـماک  شزیمآ  ساـمت و  رگیدـکی  اـب  امـش  هک  یلاـح  رد  دـیریگیم  سپ  زاـب  ار  نآ  هنوگچ  و 
(21 ( ؟ دناهتفرگ امش  زا  جاودزا ) ماگنه   ) یمکحم

571 ص : ریسفت ... :

تفع یفانم  لامعا  هب  ار  دوخ  لّوا  رسمه  دنیزگرب ، يرگید  رـسمه  تفرگیم  میمـصت  يدرم  هاگ  ره  هک  دوب  نیا  رب  مسر  مالـسا  زا  شیپ 
رارق مود  رـسمه  رهم  ار  ناـمه  و  ، ] دـنادرگرب شرهوش  هب  تسا  هدرک  تفاـیرد  رهم  ناونع  هب  ـالبق  ار  هچنآ  دوش  رـضاح  اـت  درکیم  مهتم 

: تسا هدومرف  هدرک و  یهن  تشز  راک  نیا  زا  ار  نانآ  ناحبس  يادخ  دادیم ،]
. دینک رایتخا  رگید  ینز  ياج  هب  ار  ینز  دیتساوخ  رگا  ٍْجَوز  َناکَم  ٍْجَوز  َلاْدِبتْسا  ُُمتْدَرَأ  ْنِإ  َو 

. دیاهداد يرایسب  لام  دیهد  قالط  دیتساوخ  هک  ار  ینز  ًاراْطِنق و  َّنُهادْحِإ  ُْمْتیَتآ  َو 
. دیریگن سپ  ار  يزیچ  دیاهداد  وا  هب  هچنآ  زا  ًاْئیَش  ُْهنِم  اوُذُخَْأت  الَف 

؟ دیریگیم وا  زا  ار  لام  راکشآ  هانگ  ناتهب و  اب  ایآ  ًانِیبُم  ًاْمثِإ  َو  ًاناتُْهب  ُهَنوُذُخَْأت  َأ 
دناهللوعفم ، تفگ  ناوتیم  تسا و  ود  نآ  ندوب  لاح  رب  انب  امثإ »  » و اناتهب »  » بصن

572 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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: دوشیم هتفگ  هک  نانچ  تسا  هدوبن  هانگ  باکترا  ندز و  ناتهب  نانآ  دوصقم  دنچ  ره 
[. دشابن سرت  ببس  هب  وا  ندیگنجن  تسا  نکمم  و  « . ] درک يراددوخ  ندرک  گنج  زا  سرت  رطاخ  هب  ینعی  انبج  لاتقلا  نع  دعق  »

: هدش هتفگ  ییوگ  تسا . یباوخمه  تبحاصم و  قح  ظیلغ » قاثیم   » زا روظنم 
. دنتفرگ تخس  ینامیپ  امش  زا  رگیدکی  اب  امش  ندرک  تولخ  نتفرگ و  سامت  اب  اهنآ  ینعی  اظیلغ » اقاثیم  مکنم  هب  نذخأ  «و 

یکین هب  ای  دراد  هگن  یبوخ  هب  ار  نز  هک  ددـنبیم  جاودزا  عقوم  رد  درم  هک  تسا  یناـمیپ  نآ  ظـیلغ » قاـثیم   » زا دوصقم  دـناهتفگ ، یخرب 
. دزاس شیاهر 

ار ناشیا  دنریسا و  امش  تسد  رد  اهنآ  اریز  دیریذپب  یبوخ  هب  ار  نانز  شرافـس  هیـصوت و  : » دومرف هک  هدش  تیاور  ص )  ) یمارگ ربمایپ  زا 
« . 1 « » دیتخاس لالح  شیوخ  رب  ادخ  هملک  اب  دیتفرگ و  یهلا  تناما  ناونع  هب 

572 ص : هیآ 22 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(22  ) ًالِیبَس َءاس  َو  ًاتْقَم  َو  ًۀَشِحاف  َناک  ُهَّنِإ  َفَلَس  ْدَق  ام  َّالِإ  ِءاسِّنلا  َنِم  ْمُکُؤابآ  َحَکَن  ام  اوُحِْکنَت  َو ال 

572 ص : همجرت ... 

، تسا هدش  ماجنا  مکح ) نیا  لوزن  زا  لبق   ) هتـشذگ رد  هک  اهنآ  رگم  دناهدرک ، جاودزا  اهنآ  اب  امـش  ناردـپ  هک  ینانز  اب  دـینکن  جاودزا  و 
(22 . ) دشابیم یتسردان  شور  تسا و  يروآ  رّفنت  تشز و  لمع  راک  نیا  اریز 

572 ص : ریسفت ... :

و زیمآ ) رّفنت  « ) تقم  » ار جاودزا  عون  نیا  یلهاج  مدرم  زا  یخرب  دندرکیم و  جاودزا  دوخ  ردپ  رسمه  اب  هک  دوب  نیا  تیلهاج  مدرم  شور 
دندوب نآ  هرمث  هک  ینادنزرف 

__________________________________________________

-1
. هَّللا ۀملکب  نهجورف  متللحتسا  هَّللا و  ۀنامأب  نهومتذخأ  مکیدیأ  یف  ناوع  نهنإف  اریخ  ءاسنلاب  اوصوتسا  ص :)  ) یبّنلا نع 

573 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
اب امش  ناردپ  هک  ینانز  اب  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  و  اتقم ،» و   » هدومرف ناحبس  يادخ  ور  نیا  زا  دندیمانیم ، رّفنت ) دروم  نادنزرف  « ) یتقم »

نانچ تسا  هدش  انثتسا  هتفرگ  تروص  هتشذگ  رد  هک  ییاهجاودزا  َفَلَس » ْدَق  ام  اَّلِإ   » هلمج رد  سپس  دینکن . جاودزا  دناهدرک  جاودزا  اهنآ 
: تسا هدش  انثتسا  رعاش  مالک  رد  مهفویس » نأ  ریغ   » هک

« 1  » بئاتکلا عارق  نم  لولف  نهب  مهفویس  نأ  ریغ  مهیف  بیع  و ال 
جاودزا اهنآ  اب  تشاد ، ناکما  دـناهدوب  ناتناردـپ  نارـسمه  هتـشذگ  رد  هک  یناـنز  اـب  جاودزا  امـش  يارب  نونکا  رگا  تسا : نیا  هیآ  روظنم 

تمرح رب  دیکأت  روظنم  هب  و  دشابیمن . لالح  امـش  رب  هدـش  ماجنا  هتـشذگ  رد  هک  ییاهجاودزا  زج  تسین و  نکمم  نآ  ماجنا  یلو  دـینک ،
: دیامرفیم لمع  نیا 
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. تسا تشز  رایسب  ادخ  نید  رد  یلمع  نینچ  ًۀَشِحاف  َناک  ُهَّنِإ 
. تسا رّوصت  لباق  ریغ  ّدح و  زا  شیب  نآ  یتشز  و  تسا . يدرمناوج  زا  رود  روفنم و  تشز و  ینعی  ًاتْقَم : َو 

. تسا يدب  تسردان و  شور  تشز ، دساف و  جاودزا  نیا  ینعی  اًلِیبَس  َءاس  َو 

573 ص : هیآ 23 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

َو ْمُکَنْعَـضْرَأ  ِیتـَّاللا  ُمُُکتاـهَّمُأ  َو  ِتْخُأـْلا  ُتاـَنب  َو  ِخَأـْلا  ُتاـَنب  َو  ْمُُکتـالاخ  َو  ْمُُکتاَّمَع  َو  ْمُُکتاوَـخَأ  َو  ْمُُکتاـَنب  َو  ْمُُکتاـهَّمُأ  ْمُْکیَلَع  ْتَـمِّرُح 
الَف َّنِِهب  ُْمْتلَخَد  اُونوُکَت  َْمل  ْنِإَف  َّنِِهب  ُْمْتلَخَد  ِیتَّاللا  ُمُِکئاِسن  ْنِم  ْمُکِروُجُح  ِیف  ِیتَّاللا  ُمُُکِبئابَر  َو  ْمُِکئاـِسن  ُتاـهَّمُأ  َو  ِۀَـعاضَّرلا  َنِم  ْمُُکتاوَخَأ 

(23  ) ًامیِحَر ًاروُفَغ  َناک  َهَّللا  َّنِإ  َفَلَس  ْدَق  ام  َّالِإ  ِْنیَتْخُْألا  َْنَیب  اوُعَمَْجت  ْنَأ  َو  ْمُِکبالْصَأ  ْنِم  َنیِذَّلا  ُمُِکئاْنبَأ  ُِلئالَح  َو  ْمُْکیَلَع  َحانُج 
__________________________________________________

. ]...[ تسا هتسکش  وجگنج  ياههورگ  هبرض  زا  ناشیاهریشمش  هبل  هک  نیا  زج  موق ، نآ  رد  یبیع  تسین  - 1
574 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

574 ص : همجرت ... 

امـش و رهاوخ  نارتـخد  ردارب و  نارتـخد  اـههلاخ و  اـههّمع و  نارهاوخ و  ناـتنارتخد و  ناـتناردام و  اـب ] حاـکن   ] امـش رب  تسا  هدـش  مارح 
زا دناهتفای ، شرورپ  امش  ناماد  رد  هک  ناترـسمه  نارتخد  رـسمه و  ناردام  امـش و  یعاضر  نارهاوخ  دناهداد و  ریـش  ار  امـش  هک  یناردام 

و  ) درادن و یعنام  امـش  يارب  اهنآ ) نارتخد   ) دیاهدرکن شزیمآ  نانآ  ناردام  اب  رگا  سپ  دیاهتـشاد  یـسنج  شزیمآ  اهنآ  اب  هک  ینارـسمه ،
هچنآ رگم  رهاوخ  ود  نایم  دینک  عمج  هک  امش ) رب  تسا  مارح  زین   ) و اههدناوخ ) رسپ  هن   ) دنتسه امـش  لسن  زا  هک  ناتنارـسپ  نارـسمه  زین )

(23 . ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  هدش  عقاو  هتشذگ  رد 

574 ص : ریسفت ... :

امـش رب  تسا  مارح  هدوـمرف  هک  نیا  زا  دریگیمن و ] قـّلعت  ءیـش  تاذ  هب  تمرح   ] اریز تسا ، ناـنز  نـیا  اـب  جاودزا  تـمرح  هـیآ  دوـصقم 
تمرح هتیم »  » میرحت زا  نآ و  برـش  تمرح  رمخ  میرحت  زا  هک  نانچ  تسا . مارح  امـش  رب  اهنآ  اب  جاودزا  هک  دوشیم  هدـیمهف  ناـتناردام 

. دوشیم هدیمهف  نآ  ندروخ 
رتخد و مکتانب »  » رد نارتخد  اب  جاودزا  تمرح  هک  نانچ  دوشیم  نآ  زا  رتالاب  تاقبط  يردـپ و  يرداـم و  هّدـج  لـماش  ْمُُکتاـهَّمُأ »  » هلمج

. دوشیم لماش  زین  ار  اهنآ  يدعب  ياهلسن  نادنزرف  رسپ و  رتخد  رتخد و  رتخد 
. دنشاب ردام  ردپ و  کی  زا  ای  ردام  کی  ای  ردپ  کی  زا  ناسنا  اب  هک  تسا  ینارهاوخ  اب  جاودزا  تمرح  نمضتم  هلمج  نیا  ْمُُکتاوَخَأ  َو 

همع ای  يردـپ  همع  هچ  دوشیم ، لماش  دـشاب ، تدالو  قیرط  زا  یبسن و  اهنآ  اب  وا  طابترا  هک  ار  ردـپ  نارهاوخ  مامت  هّمع ] عمج  « ] تامع »
. تسا مارح  اهنآ  اب  جاودزا  دشاب ، يردام 

575 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ای يردـپ  هلاخ  هچ  دوشیم ، لماش  دـشاب  تدالو  قیرط  زا  یبسن و  اهنآ  اـب  وا  طاـبترا  هک  ار  رداـم  نارهاوخ  ماـمت  هلاـخ ] عمج  « ] تـالاخ »
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. تسا مارح  اهنآ  اب  جاودزا  دنشاب ، يردام 
هچ دوشیم ، لـماش  يرداـم  اـی  دنـشاب  يردـپ  رهاوخ  ردارب و  هچ  ار  رهاوخ  نارتخد  ردارب و  نارتخد  ماـمت  ِتْخُأـْلا  ُتاـَنب  َو  ِخَأـْلا  ُتاـَنب  َو 

. تسا مارح  اهنآ  اب  جاودزا  نانآ  نادنزرف  نارتخد  ای  دنشاب  ناشدوخ  نارتخد 
رکذ ار  یببس  مراحم  لاعتم  يادخ  سپـس  تسا ، مارح  اهنآ  اب  جاودزا  و  دنمرحم ، ناسنا  اب  بسن  هار  زا  هک  دنتـسه  ینانز  هتـسد  تفه  نیا 

: هدومرف هدرک و 
اریز تسا ، هدـیمان  ردام  دـناهداد  ریـش  ناسنا  هب  هک  ار  یناـنز  نآرق  دـنهدیم ، ریـش  ار  امـش  هک  ینارداـم  ْمُکَنْعَـضْرَأ و  ِیتاَّللا  ُمُُکتاـهَّمُأ  َو 

: تسا هدومرف  هدیمان و  رهاوخ  تسا  هدروخ  ریش  ناتسپ  کی  زا  اهنآ  اب  ناسنا  هک  ار  ینانز  هک  نانچ  دشابیم ، بسن  هلزنم  هب  یگراوخریش 
دج و وا  ردام  ردپ و  كدوک و  نآ  ردپ  هداد  ریش  ار  ياهّچب  هک  ینز  رهوش  نیا  رب  انب  امـش . یعاضر  نارهاوخ  ِۀَعاضَّرلا و  َنِم  ْمُُکتاوَخَأ  َو 
- نآ زا  دـعب  ای  دنـشاب  هدـمآ  ایند  هب  عاضر  زا  شیپ  هچ  دراد - نز  نآ  ریغ  زا  هک  ینادـنزرف  هدـمآ و  باـسح  هب  وا  هّمع  شرهاوخ  هّدـج و 
زا هک  ینادنزرف  وا و  ییاد ] شردارب  و   ] هلاخ شرهاوخ  هدج و  هداد  ریش  ار  هچب  هک  ینز  ردام  دنشابیم و  لفط  نآ  يردپ  ردارب  رهاوخ و 

ردارب و دـشاب  هتـشاد  رهوش  نیا  ریغ  زا  ینادـنزرف  نز  نآ  رگا  دـنوشیم و  بوسحم  وا  يرداـم  يردـپ و  رهاوخ  ردارب و  دراد  رهوـش  نیا 
. دوب دنهاوخ  لفط  يردام  رهاوخ 

« دنوشیم مارح  زین  یگراوخ  ریش  هار  زا  دنوشیم  مارح  ناسنا  رب  بسن  هار  زا  هک  یناسک  مامت  : » دومرف هک  هدش  لقن  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا 
دنکیم تلالد  ثیدح  نیا  « . 1»

__________________________________________________

-1
. بسّنلا نم  مرحی  ام  عاضّرلا  نم  مرحی 
576 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

: دیامرفیم سپس  تسا . هدش  هدرمش  مارح  زین  یگراوخ  ریش  هار  زا  هدیدرگ  مارح  يدنواشیوخ  هار  زا  هک  یهورگ  تفه  هک  نیا  رب 
نیا زا  معا  دـشاب و  شردـپ  ردام  ای  شردام  ردام  ای  نز  دوخ  ردام  هک  نیا  زا  معا  تسا ، مارح  زین  نز  ردام  حاکن  ینعی  ْمُِکئاِسن  ُتاـهَّمُأ  َو 

هتـشاد لابند  هب  یـشزیمآ  دـقع  نیا  هک  نیا  زا  معا   ] دوشیم مارح  شرتخد ، دـقع  دّرجم  هب  نز  ردام  دـشاب . وا  یعاضر  ای  یبسن  رداـم  هک 
[. هن ای  دشاب 

دنمارح و امش  رب  دنتسه ، امش  تیبرت  نامض و  رد  دنشابیم و  رگید  نارهوش  زا  هک  ناتنارـسمه  نارتخد  ْمُکِروُجُح و  ِیف  ِیتاَّللا  ُمُُکِبئابَر  َو 
نز نآ  يدـعب  رهوش  هک  تسا  نیا  هدـش  هدـیمان  هبیبر »  » ای بیبر » ، » دراد يرـسپ  اـی  رتخد  شایلبق  رهوش  زا  هک  ینز  دـنزرف  هک  نیا  تلع 

رتخد وا و  رتخد  رتخد  نز و  رتخد  رطاخ  نیمه  هب  و  دـهدیم ، رارق  یتسرپرـس  تیبرت و  تحت  دوخ  دـنزرف  لـثم  ار  نز  رـسپ  رتخد و  اـبلاغ 
. دنمانیم هبیبر  ار  اهنیا  همه  اریز  تسا . مارح  رهوش  رب  شرسپ 

ردام اب  هک  تسا  مارح  صخش  رب  یعقوم  هبیبر  هک  تسا  نیا  شیانعم  و  مکبئابر »  » هب تسا  ّقلعتم  هلمج  نیا  َّنِِهب  ُْمْتلَخَد  ِیتاَّللا  ُمُِکئاِسن  ْنِم 
اهیلع ینب  : » دوشیم هتفگ  هک  نانچ  تسا ، عامج  زا  هیانک  اج  نیا  رد  لوخد  دشابیمن . مارح  تروص  نیا  ریغ  رد  دشاب و  هدرک  شزیمآ  وا 
يانعم هب  نهب » متلخد   » نیا رب  انب  تسا ،] هدرک  شزیمآ  دوخ  رسمه  اب  درم  هک  تسا  نیا  زا  هیانک  ریبعت  ود  ره  و  « ] باجحلا اهیلع  برـض  و 

. دشابیم هیدعت  يارب  ءاب »  » تسا و رتسلا » نهومتلخدأ  »
و توهـش و ...  يور  زا  سمل  ندرک ، نایرع  لثم  دـشابیم  عامج  هلزنم  هب  هک  تسا  ییاهراک  عامج و  يانعم  هب  لوخد  هفینح ، وبا  رظن  هب 

. تسا نیمه  زین  ام  بهذم 
هدناوخ رسپ  هک  یناسک  رسمه  یلو  تسا ، مارح  امش  رب  امش  یبلص  نادنزرف  رسمه  اب  جاودزا  ینعی  ْمُِکبالْصَأ  ْنِم  َنیِذَّلا  ُمُِکئاْنبَأ  ُِلئالَح  َو 
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. درک جاودزا  دوب ] وا  هدناوخ  رـسپ  هک   ] هثراح نب  دـیز  هقّلطم  رـسمه  شجح  رتخد  بنیز  اب  ص )  ) ادـخ لوسر  تسین . مارح  دنتـسه  امش 
577 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

زین جاودزا و  دـقع  رد  رهاوخ  ود  نایم  دـینک  عمج  هک  امـش  رب  تسا  مارح  ینعی  تسا ، عفر  ّلحم  رد  هلمج  نیا  ِْنیَتْخُأـْلا  َْنَیب  اوُعَمَْجت  ْنَأ  َو 
. دوش کلام  دنرهاوخ ، همه  اب  هک  ار  زینک  ود  دناوتیم  درف  کی  هتبلا  دنشاب ، رهاوخ  رگیدکی  اب  هک  زینک  ود 

هدنزرمآ و ادخ  ًامیِحَر : ًاروُفَغ  َناک  َهَّللا  َّنِإ  دنوادخ : هدومرف  لیلد  هب  دیوشیمن ، هذخاؤم  تسا  هتشذگ  هچنآ  رب  امش  یلو  َفَلَـس  ْدَق  ام  اَّلِإ 
. تسا نابرهم 

تهج و ره  زا  اهنآ  اب  جاودزا  اریز  دنمانیم ، « 1 « » تامهبم  » تسا عونمم  هشیمه  يارب  اهنآ  اب  جاودزا  ببس  ای  بسن  قیرط  زا  هک  ار  ینانز 
. تسا مارح  ینامز  ره  رد 

، درکیم توالت  ار  هیآ  نیمه  تسا و  هدرک  مارح  ببس  هب  ار  هورگ  تفه  بسن و  هب  ار  نانز  زا  هورگ  تفه  دنوادخ  تفگیم : سابع  نبا 
: تسا نیا  متفه  تفگیم  سپس 

(. 22 ءاسن / « ) دینکن حاکن  دناهدرک ، جاودزا  اهنآ  اب  ناتناردپ  هک  ینانز  اب   » ِءاسِّنلا َنِم  ْمُکُؤابآ  َحَکَن  ام  اوُحِْکنَت  َو ال 
__________________________________________________

هک نیا  تلع  و  دـشاب . هتخیماین  وا  گنر  اب  يرگید  ياـهگنر  هک  گـنر  کـی  تسا  یناویح  روظنم  هدـش و  هتفرگ  میهب »  » زا هملک  نیا  - 1
ج 5 نایبلا ، عمجم  ریـسفت  همجرت   ) درادـن دوجو  اهنآ  دروم  رد  جاودزا  تیّلح  يارب  ياهطقن  هک  تسا  نیا  دـنیوگ  تامهبم »  » ار ناـنز  نیا 

(. ص 96
579 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هیآ 147  ات  هیآ 24  ءاسن  هروس  مجنپ  ءزج 
581 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

578 ص : هیآ 24 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

َنیِِحفاسُم َْریَغ  َنِینِـصُْحم  ْمُِکلاْومَِأب  اوُغَْتبَت  ْنَأ  ْمُِکلذ  َءارَو  ام  ْمَُکل  َّلِحُأ  َو  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َباتِک  ْمُُکناْمیَأ  ْتَکَلَم  ام  َّالِإ  ِءاـسِّنلا  َنِم  ُتانَـصْحُْملا  َو 
(24  ) ًامیِکَح ًامِیلَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ  ِۀَضیِرَْفلا  ِدَْعب  ْنِم  ِِهب  ُْمْتیَضاَرت  امِیف  ْمُْکیَلَع  َحانُج  َو ال  ًۀَضیِرَف  َّنُهَروُجُأ  َّنُهُوتآَف  َّنُْهنِم  ِِهب  ُْمتْعَتْمَتْسا  اَمَف 

581 ص : همجرت ... 

رگید نانز  هتـشاد و  رّرقم  امـش  رب  دنوادخ  هک  تسا  یماکحا  اهنیا  دـیاهدش . کلام  هک  ار  اهنآ  رگم  تسا ) مارح  امـش  رب   ) رادرهوش نانز 
انز زا  دیـشاب و  نمادـکاپ  هک  یلاـح  رد  دـینک ، راـیتخا  ار  اـهنآ  دوـخ  لاوـما  اـب  هک  تسا ، لـالح  امـش  يارب  دـش ) هتفگ  هک   ) اـهنیا زا  ریغ 

قفاوت رگیدـکی  اب  هچنآ  هب  تسین  امـش  رب  یهاـنگ  دـیزادرپب و  تسا  بجاو  ار  اـهنآ  رهم  دـینکیم  هعتم  هک  ار  یناـنز  دـییامن و  يراددوخ 
(24 . ) تسا میکح  اناد و  دنوادخ  رهم ، نییعت  زا  دعب  دیاهدرک ،

581 ص : ریسفت ... :
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. دنتسه مارح  امش  رب  دنراد  رهوش  هک  ینانز  ینعی  تسا  هدش  تئارق  داص  حتف  هب  هیآ  نیا  رد  تانصحملا »  » هملک
امش رب  دنراد  رهوش  هک  نیا  اب  اهنآ  اب  جاودزا  دنتسه . رهوش  ياراد  رفک  نیمزرس  رد  دناهدش و  ریسا  هک  ینانز  رگم  ْمُُکناْمیَأ  ْتَکَلَم  ام  اَّلِإ 

. تسا لالح 
582 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

: هیآ ریدقت  هدوب و  دیکأت  يارب  و  بوصنم ]  ] ردصم باتک »  » ْمُْکیَلَع ِهَّللا  َباتِک 
ادخ لالح  سپ  هتخاس  نّیعم  امش  يارب  دنوادخ  تسا  مارح  امـش  رب  هچنآ  لالح و  امـش  رب  هچنآ  ینعی  تسا  اباتک  مکیلع  کلذ  هَّللا  بتک 

. دینک لمع  نآ  هب  دینادب و  مارح  ار  وا  مارح  لالح و  ار 
لحأ  » هک یناسک  هداد و  بصن  ار  هَّللا » باتک   » هک يرّدـقم  لعف  رب  تسا  فطع  هلمج  نیا  ْمُِکلاْومَِأب  اوُغَْتبَت  ْنَأ  ْمُِکلذ  َءارَو  ام  ْمَُکل  َّلِـحُأ  َو 

. دناهتسناد مکیلع » تمّرح   » رب فطع  ار  نآ  دناهدرک ، تئارق  لوهجم  هغیص  هب  مکل »
ار یحاکن  ناتلاوما  هلیـسو  هب  ات  هدـش  نایب  امـش  يارب  تسا  مارح  اـی  لـالح و  هچنآ  تسا : نیا  هلمج  ياـنعم  تسا و  هل  لوعفم  اوغتبت » نأ  »

ریدقت رد  اوغتبت »  » لوعفم نیا  رب  انب  دیزادرپب . زینک ] دروم  رد   ] ندـیرخ ای  و  دازآ ] نز  دروم  رد   ] رهم تباب  ار  یلوپ  نآ  رد  هک  دـینک  بلط 
. تسا مکلذ » ءارو  ام   » زا لدب  اوغتبت » نأ   » تفگ ناوتیم  و  تسا .

زا سفن  ندرک  ظفح  ندوب و  نمادکاپ  تّفع و  يانعم  هب  ناصحا »  » نآ ردصم  راکانز . ریغ  نمادکاپ و  نانز  ینعی  َنیِِحفاسُم  َْریَغ  َنِینِصُْحم 
. دنتسه ناگدننک  جاودزا  نینصحم »  » زا دوصقم  هدش : هتفگ  تسا . مارح  لعف  رد  عوقو 

دنتـسه و نانز  ام »  » زا روظنم  دـیهدب . ار  ناشرهم  سپ  نهروجأ  نهوتآف  دـیدرک . تّذـل  بسک  اهنز  زا  هاـگ  ره  َّنُْهنِم و  ِِهب  ُْمتْعَتْمَتْـسا  اَـمَف 
. ددرگیم رب  َّنُهَروُجُأ » َّنُهُوتآَف   » هب انعم  رد  و  ام »  » هب ظفل  رد  هب »  » ریمض

نّیعم تّدـم  رهم و  نآ  رد  هک  تسا  هعتم )  ) عطقنم دـقع  روظنم  دـنیوگ : نیعباـت  زا  یهورگ  دوعـسم و  نبا  ریبج و  نب  دیعـس  ساـبع و  نبا 
. تسا نیمه  ع )  ) هّمئا بهذم  و  دوشیم .

امف : » دناهدرک تئارق  ناشیا  هک ] هدش  لقن  دنیاهنآ  زا  دوعـسم  نب  هَّللا  دبع  سابع و  نب  هَّللا  دبع  بعک ، نب  یبا  هک  هباحـص  زا  یتعامج  زا  ]
، دیزادرپب ار  ناشترجا  دیاهدروآ  رد  دوخ  حاکن  هب  هعتم  دقع  اب  هک  ار  ینانز  ینعی  نهروجأ » نهوتآف  یمـسم  لجأ  یلإ  نهنم  هب  متعتمتـسا 

. دوشیم بجاو  رهم  مامت  دقع  ندش  يراج  اب  هعتم  حاکن  رد  اهنت  و  هدش ، بجاو  دقع  دوخ  اب  نآ  تخادرپ  و 
583 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ار دقع  هک  دینک  قفاوت  رگیدکی  اب  هعتم » دقع   » تّدـم نتفای  نایاپ  زا  سپ  رگا  ینعی  ِۀَـضیِرَْفلا  ِدـَْعب  ْنِم  ِِهب  ُْمْتیَـضاَرت  امِیف  ْمُْکیَلَع  َحانُج  َو ال 
. تسین امش  رب  یهانگ  دینک  دیدجت 

ظوفحم مدرم  باسنا  لاوما و  نآ  هلیـسو  هب  هک  ار  حاکن  دقع  تحلـصم  تمکح و  يور  زا  تساناد و  دنوادخ  ًامیِکَح  ًامِیلَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ 
. تسا هدرک  بجاو  دنامیم ،

583 ص : هیآ 25 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ْمُکُضَْعب ْمُِکنامیِِإب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َو  ِتانِمْؤُْملا  ُمُِکتایَتَف  ْنِم  ْمُُکناْمیَأ  ْتَکَلَم  ام  ْنِمَف  ِتانِمْؤُْملا  ِتانَصْحُْملا  َحِْکنَی  ْنَأ  ًالْوَط  ْمُْکنِم  ْعِطَتْسَی  َْمل  ْنَم  َو 
َْنیَتَأ ْنِإَف  َّنِصْحُأ  اذِإَف  ٍنادْـخَأ  ِتاذِـخَّتُم  َو ال  ٍتاِحفاسُم  َْریَغ  ٍتانَـصُْحم  ِفوُْرعَْملِاب  َّنُهَروُجُأ  َّنُهُوتآ  َو  َّنِِهلْهَأ  ِنْذِِإب  َّنُهوُحِْکناَـف  ٍضَْعب  ْنِم 
(25  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو  ْمَُکل  ٌْریَخ  اوُِربْصَت  ْنَأ  َو  ْمُْکنِم  َتَنَْعلا  َیِشَخ  ْنَِمل  َِکلذ  ِباذَْعلا  َنِم  ِتانَصْحُْملا  یَلَع  ام  ُفِْصن  َّنِْهیَلَعَف  ٍۀَشِحاِفب 
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583 ص : همجرت ... 

دیراد رایتخا  رد  هک  ینامیا  اب  ناگدرب  زا  نمادکاپ  نانز  اب  دنناوتیم  دنرادن ، نامیا  اب  نمادـکاپ  دازآ )  ) نانز اب  جاودزا  ییاناوت  هک  اهنآ  و 
. دننک جاودزا 

ناشدوخ هب  ار  نانآ  رهم  دییامن و  جاودزا  نانآ  نابحاص  هزاجا  هب  نانآ  اب  دیرکیپ و  کی  ياضعا  یگمه  و  تسامـش ، نامیا  هب  هاگآ  ادخ 
« هنصحم  » هک یتروص  رد  و  دنریگب ، یناهنپ  تسود  هن  دنوش و  راکشآ  روط  هب  انز  بکترم  هن  دنشاب  نمادکاپ  هک  نیا  رب  طورـشم  دیهدب ،
هک تساهنآ  يارب  نازینک ) اب  جاودزا   ) هزاجا نیا  تشاد ، دنهاوخ  ار  دازآ  نانز  تازاجم  فصن  دنوش  تّفع  یفانم  لمع  بکترم  دنشاب و 

(25 . ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  تسا و  رتهب  امش  يارب  دینک  يراددوخ  رگا  دنشاب و  تمحز  رد  ادیدش  یسنج ) هزیرغ  رظن  زا  )
584 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

584 ص : ریسفت ... :

ییاناوت دـنرادن و  يدایز  تورث  هک  یناسک  ینعی  تسا  لام  يدایز  ینوزف و  يانعم  هب  لوق ] نزو  رب  « ] لوط  » اـًلْوَط ْمُْکنِم  ْعِطَتْـسَی  َْمل  ْنَم  َو 
. دننک جاودزا  دازآ  نانز  اب  دنناوتب  هک  تسین  يّدح  رد  نانآ  یلام 

هّجوتم هیآ  نیا  رد  باطخ  دننک . جاودزا  دیراد  رایتخا  رد  امش  هک  ینازینک  زا  یکی  اب  دیاب  ِتانِمْؤُْملا  ُمُِکتایَتَف  ْنِم  ْمُُکناْمیَأ  ْتَکَلَم  ام  ْنِمَف 
. تسا ناناملسم 

. دنراد فالتخا  امش  اب  نید  رد  هک  ناملسم  ریغ  نازینک  اب  هن  دننک  جاودزا  ناملسم  نازینک  اب  هک  تسا  نیا  روظنم  مکتایتف ، نم 
زا زینک  کی  نامیا  اسب  هچ  يرگید ، هب  تبـسن  امـش  زا  کـی  ره  ناـمیا  ناـصقن  يرترب و  هب  تسا  رتهاـگآ  دـنوادخ  ْمُِکناـمیِِإب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َو 

شزرا و كالم  ار  نامیا  رد  يرترب  هک  تسا  مزال  امـش  رب  سپ  دـشاب . درم  زا  لـضفا  شناـمیا  رد  نز  دـشاب و  رترب  دازآ  نز  کـی  ناـمیا 
. ار بسن  لصا و  رد  یگرزب  هن  دینادب  رابتعا 

زا نیا  رب  انب  دـیتسه ، نید  کی  عبات  نامیا و  لها  همه  امـش  اریز  دـیراد  بساـنت  رگیدـکی  اـب  ناـتناگدرب  امـش و  ینعی  ٍضَْعب  ْنِم  ْمُکُـضَْعب 
. دینکن يراددوخ  نازینک  اب  جاودزا 

هزاجا اب  نامیا  اب  نازینک  اب  ینعی  ددرگیم ، رب  تایتف »  » هب نهوحکناف »  » رد ریمـض  ِفوُْرعَْملِاب  َّنُهَروُجُأ  َّنُهُوتآ  َو  َّنِِهلْهَأ  ِنْذِِإب  َّنُهوُحِْکناَـف 
هب ار  ناشرهم  هک  تسا  نیا  نهوتآ » و   » زا روظنم  دیزادرپب . اهنآ  هب  ندناسر  ررـض  ریخأت و  نودب  ار  ناشرهم  دـینک و  جاودزا  ناشنابحاص 

. تسا هدش  فذح  فاضم  تسا و  نهیلاوم  اوتأف  هیآ ، ریدقت  و  دنتسه ، ناشنازینک  رهم  کلام  اهنآ  اریز  دیزادرپب ، ناشنابحاص 
(. دینک جاودزا   ) دننکیم يراددوخ  ناهنپ  راکشآ و  يانز  زا  هدوب و  نمادکاپ  هک  اهنآ  اب  ٍتاِحفاسُم  َْریَغ  ٍتانَصُْحم 

اذِإَف دـنریگیم ) یناهنپ  تسود  هن  و  . ) دراد طابترا  اهنآ  اب  یناهنپ  ناـسنا  هک  تسا  یناتـسود  ياـنعم  هب  نادـخأ »  » ٍنادْـخَأ ِتاذِـخَّتُم  ـال  َو 
هلمج  يانعم  هدرک  تئارق  داص ] رسک  و   ] هزمه ّمض  هب  هک  یسک  َّنِصْحُأ 

585 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
تئارق داص ] و   ] هزمه حتف  هب  هک  یـسک  و  دنروآرد . دوخ  جاودزا  هب  ار  اهنآ  ناشنارهوش  و  دـنوش ، جـیوزت  نازینک  هک  یماگنه  تسا : نیا 

ظفح ار  دوخ  تفع  ندرک ، جاودزا  اب  نمادـکاپ  نازینک  هاگ  ره  ینعی  دـناهتفگ : و  دـنروایب . مالـسا  هک  یماگنه  تسا : نیا  شیانعم  هدرک 
. دندرک

. دننک انز  رگا  ینعی  ٍۀَشِحاِفب  َْنیَتَأ  ْنِإَف 
زا روظنم  درک . يراج  نازینک  رب  تسا  هنایزات  هاـجنپ  هک  ار  دازآ  ناـنز  دـح  فصن  دـیاب  ِباذَْـعلا  َنِم  ِتانَـصْحُْملا  یَلَع  اـم  ُفِْصن  َّنِْهیَلَعَف 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 619 

http://www.ghaemiyeh.com


« دننک هدهاشم  نانمؤم  زا  یعمج  ار  راکدـب  ود  نآ  تازاجم  دـیاب  و   » امَُهباذَـع ْدَهْـشَْیل  َو  تسا : هیآ  نیا  رد  هک  نانچ  تسانز  دـح  باذـع 
(. 2 رون / )

نانآ ندرک  راسگنـس  دـناهدش  تفع  یفانم  لـمع  بکترم  هک  ینمادـکاپ  نازینک  تازاـجم  هک  دوشیم  طابنتـسا  نینچ  ثحب  دروم  هیآ  زا 
. دشابیمن فیصنت  لباق  مجر »  » اریز تسین ،

. دناشکب تیصعم  هانگ و  هب  ار  اهنآ  توهش  نایغط  دنسرتب  هک  تسا  یناسک  يارب  نازینک  اب  حاکن  ْمُْکنِم  َتَنَْعلا  َیِشَخ  ْنَِمل  َِکلذ 
رثا رب  هرابود  مایتلا ، يدوبهب و  زا  سپ  ینعی  هدـش  هتـسکش  البق  هک  تسا  یناوختـسا  نتـسکش  زاب  ینعم  هب  لصا  رد  طلغ ] نزو  رب  « ] تنع »

اهجنر رد  هراعتسا  لیبس  رب  تنع »  » لیلد نیمه  هب  و  تسا ، روآ  جنر  كاندرد و  رایسب  یگتسکش  عون  نیا  تسا  یهیدب  دنکـشب . ياهثداح 
. درادن دوجو  ندشانز  بکترم  زا  رتگرزب  ینایز  و  تسا ، هدش  لامعتسا  اسرف  تقاط  ياهنایز  و 

. تسامش دوس  هب  دوشن ، هدولآ  هانگ  هب  ناتناماد  هک  اجنآ  ات  نازینک  اب  جاودزا  زا  ندرک  يراددوخ  ینعی  ْمَُکل  ٌْریَخ  اوُِربْصَت  ْنَأ  َو 

585 ص : ات 28 ... ] تایآ 26  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

َنیِذَّلا ُدیُِری  َو  ْمُْکیَلَع  َبُوتَی  ْنَأ  ُدیُِری  ُهَّللا  َو  ( 26  ) ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ْمُْکیَلَع  َبُوتَی  َو  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َنَنُـس  ْمُکَیِدْهَی  َو  ْمَُکل  َنِّیَُبِیل  ُهَّللا  ُدیُِری 
(28  ) ًافیِعَض ُناْسنِْإلا  َِقلُخ  َو  ْمُْکنَع  َفِّفَُخی  ْنَأ  ُهَّللا  ُدیُِری  ( 27  ) ًامیِظَع ًْالیَم  اُولیِمَت  ْنَأ  ِتاوَهَّشلا  َنوُِعبَّتَی 

586 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

586 ص : همجرت ... 

يربهر ناینیشیپ  حیحص )  ) ياهتّنس هب  و  دزاس ، راکشآ  امش  يارب  ار ) یتخبشوخ  تداعـس و  ياههار  اهروتـسد  نیا  اب   ) دهاوخیم دنوادخ 
(26  ) تسا میکح  اناد و  دنوادخ  دزاس و  كاپ  هانگ  زا  ار  امش  و  دنک ،

(27  ) دیوش فرحنم  یلکب  امش  دنهاوخیم  دنتاوهش  وریپ  هک  اهنآ  اما  دیامن ) كاپ  یگدولآ  زا  و   ) دشخبب ار  امش  دهاوخیم  ادخ 
. تسا هدش  هدیرفآ  فیعض  ناسنا ، و  دنک ، کبس  امش  رب  ار  راک  نآ ) دننام  نازینک و  اب  جاودزا  هب  طوبرم  ياهروتـسد  اب   ) دهاوخیم ادخ 

(28)

586 ص : ریسفت ... :

رب دـیکأت  يارب  کل » ابأ  ال   » هلمج رد  هک  نانچ  تسا  هدـش  هدوزفا  نییبت  هدارا  رب  دـیکأت  يارب  مال  تسا و  ْمَُکل  َنِّیَُبِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  هیآ : لـصا 
نایب تسامـش  حلاصم  زا  هدنام و  هدیـشوپ  امـش  رب  ار  هچنآ  دهاوخیم  دنوادخ  هک  تسا  نیا  روظنم  و  تسا . هدش  هدوزفا  مال  بأ »  » هفاضا

. دنک
اهنآ هب  ات  دنک  تیاده  قح  ناوریپ  ناربمایپ و  ینعی  ناتناینیـشیپ  ياهتنـس  هب  ار  امـش  دهاوخیم  دنوادخ  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َنَنُـس  ْمُکَیِدْهَی  َو 

. دینک ادتقا 
. دریذپب ار  امش  هبوت  ْمُْکیَلَع و  َبُوتَی  َو 

. دیامن تیوقت  امش  رد  ار  هبوت  ياههزیگنا  دنک و  هبوت  هب  قفوم  ار  امش  هک  تسا  نیا  دنوادخ  هدارا  ْمُْکیَلَع  َبُوتَی  ْنَأ  ُدیُِری  ُهَّللا  َو 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 620 

http://www.ghaemiyeh.com


. دننکیم يوریپ  شیوخ  سوه  اوه و  زا  دنلطاب و  لها  هک  اهنآ  ِتاوَهَّشلا و  َنوُِعبَّتَی  َنیِذَّلا  ُدیُِری  َو 
زا رتگرزب  یفارحنا  اریز  دـنزاس ، فرحنم  تسار  هار  زا  ار  امـش  شیوخ  قفاوت  تدـعاسم و  کمک و  اب  دـنهاوخیم  ًامیِظَع  اًْـلیَم  اُولیِمَت  ْنَأ 

تسین . تاوهش  زا  يوریپ  اب  تقفاوم 
587 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دنک ناسآ  امش  رب  ار  راک  رگید  ياهزّوجم  نازینک و  اب ] جاودزا   ] ندرک لالح  اب  دهاوخیم  دنوادخ  ْمُْکنَع  َفِّفَُخی  ْنَأ  ُهَّللا  ُدیُِری 
. دنکیمن تمواقم  تعاط  جنر  یتخس و  سفن و  ياوه  ربارب  رد  هدش و  هدیرفآ  فیعض  ناسنا  ًافیِعَض  ُناْسنِْإلا  َِقلُخ  َو 

587 ص : ات 30 ... ] تایآ 29  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ًامیِحَر ْمُِکب  َناک  َهَّللا  َّنِإ  ْمُکَـسُْفنَأ  اُوُلتْقَت  َو ال  ْمُْکنِم  ٍضاَرت  ْنَع  ًةَراِجت  َنوُکَت  ْنَأ  َّالِإ  ِلِطاْبلِاب  ْمُکَْنَیب  ْمَُکلاْومَأ  اُولُکَْأت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
(30  ) ًاریِسَی ِهَّللا  یَلَع  َِکلذ  َناک  َو  ًاران  ِهِیلُْصن  َفْوَسَف  ًاْملُظ  َو  ًاناوْدُع  َِکلذ  ْلَعْفَی  ْنَم  َو  ( 29)

587 ص : همجرت ... 

امش تیاضر  اب  هک  دشاب  یتراجت  هک  نیا  رگم  دیروخن ، عورـشمان ) قرط  زا  و   ) لطاب هب  ار  رگیدکی  لاوما  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
(29  ) تسا نابرهم  امش  هب  تبسن  دنوادخ  دینکم . یشکدوخ  و  دریگ ، ماجنا 

ناسآ ادـخ  يارب  راک  نیا  تخاس و  میهاوخ  دراو  یـشتآ  رد  ار  وا  يدوز  هب  دـهد  ماـجنا  متـس  زواـجت و  يور  زا  ار  لـمع  نیا  سک  ره  و 
(30 . ) دشابیم

587 ص : ریسفت ... :

، رامق ابر ، دـننام  تسا ، هتـسنادن  حابم  ار  نآ  عرـش  هک  تسا  يزیچ  ره  لطاب  زا  روظنم  تسا و  تافّرـصت  ریاـس  لاوما ، ندروخ  زا  دوصقم 
. تقرس ملظ و  تنایخ ،

دـشاب مکنم  ضارت  نع  ةراجت  ةراجتلا  نوکت  نأ  ّالإ  ياـنعم  هب  هک  تسا  نیا  رب  اـنب  هلمج  نیا  بصن  ْمُْکنِم  ٍضاَرت  ْنَع  ًةَراـِجت  َنوُکَت  ْنَأ  اَّلِإ 
تروص نیا  رد  هک  ، ] دـشاب ةراجت » عقت  نأ  الإ   » يانعم هب  هک  تسا  نیا  رب  انب  نآ  عفر  و  تسا ] ناک  يارب  ربخ  ةراجت » تروص  نیا  رد  هک  ]

یهن دریگ ، ماجنا  هلماعم  نیفرط  تیاضر  اب  هک  یتراجت  یلو  تسا : نینچ  هلمج  يانعم  عطقنم و  انثتسا  هجو  ود  ره  رب  انب  و  تسا ] همات  ناک 
تیاضر يانعم  هب  یـضارت »  » دشابیم و ضارت » نع  ةرداص  ةراجت   » هیآ ریدقت  ینعی  تسا  ةراجت »  » يارب تفـص  ضارت » نع  . » تسا هدـشن 

. دناهتسب نامیپ  هلماعم  تقو  رد  هچنآ  هب  تسا  هلماعم  نیفرط 
588 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

: تسا لوق  دنچ  هلمج  نیا  يانعم  رد  ْمُکَسُْفنَأ  اُوُلتْقَت  َو ال 
. دیوشن هتشک  ات  دیگنجن  دیرادن  ار  نانآ  اب  هلباقم  تردق  هک  یناسک  اب  - 1

. دیتسه حور  کی  دننام  نییآ و  کی  وریپ  امش  اریز  دیشکن ، ار  رگیدکی  دناهتفگ : یخرب  - 2
. دننزیم یشک  دوخ  هب  تسد  يرارقیب  مشخ و  لاح  رد  نادان  دارفا  زا  یخرب  هک  نانچ  دناسرب ، لتق  هب  ار  دوخ  دیابن  ناسنا  - 3
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، تسه ناتنایز  هب  هچنآ  زا  ار  امـش  هک  تسا  نیا  شتمحر  هناشن  تسا و  نابرهم  امـش  هب  تبـسن  هراومه  دـنوادخ  ًامیِحَر  ْمُِکب  َناک  َهَّللا  َّنِإ 
. دنکیم یهن 

هب مادقا  نتفرگ ، صاقت  روظنم  هب  ای  اطخ و  يور  زا  هن  ینمشد  متس و  يور  زا  هک  یسک  ینعی  سفن  لتق  هب  تسا  هراشا  َِکلذ  ْلَعْفَی  ْنَم  َو 
. دنک سفن  لتق 

. مینازوسیم تخس  باذع  صوصخم و  شتآ  رد  ار  وا  يدوزب  ًاران : ِهِیلُْصن  َفْوَسَف 

588 ص : ات 32 ... ] تایآ 31  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ٍضَْعب یلَع  ْمُکَـضَْعب  ِهـِب  ُهَّللا  َلَّضَف  اـم  اْوَّنَمَتَت  ـال  َو  ( 31  ) ًامیِرَک ًالَخْدـُم  ْمُْکلِخْدـُن  َو  ْمُِکتائِّیَـس  ْمُْکنَع  ْرِّفَُکن  ُْهنَع  َنْوَْهُنت  اـم  َِرئاـبَک  اُوِبنَتَْجت  ْنِإ 
(32  ) ًامِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  َناک  َهَّللا  َّنِإ  ِِهلْضَف  ْنِم  َهَّللا  اُولَئْس  َو  َْنبَسَتْکا  اَّمِم  ٌبیِصَن  ِءاسِّنِلل  َو  اُوبَسَتْکا  اَّمِم  ٌبیِصَن  ِلاجِّرِلل 

589 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

589 ص : همجرت ... 

دراو ار  امـش  یبوخ  هاگیاج  رد  میناشوپیم و  ار  امـش  کچوک  ناهانگ  دـینک ، باـنتجا  دـیاهدش  یهن  نآ  زا  هک  ياهریبک  ناـهانگ  زا  رگا 
(31  ) میزاسیم

دنروآیم تسد  هب  هچنآ  زا  یبیـصن  نادرم  دینکن . وزرآ  هداد ، رارق  رگید  یـضعب  رب  امـش  زا  یـضعب  هب  تبـسن  دـنوادخ  هک  ار  ییاهیرترب 
زیچ ره  هب  دـنوادخ  دـیهاوخب و  ادـخ  تکرب ) تمحر و  و   ) لضف زا  و  ددرگ ) لامیاپ  کـی  چـیه  قوقح  دـیابن  و   ) یبیـصن ناـنز  دـنراد و 

(32 . ) تساناد

589 ص : ریسفت ... :

یخرب زا  یخرب  یلو  دـناهریبک ، یتشز  ظاحل  زا  ناهانگ  همه  دـناهتفگ : هّیماما )  ) اـم باحـصا  تسا : هدـش  فـالتخا  هریبک » هاـنگ   » هراـبرد
تسا و رتدیدش  نآ  رفیک  رتگرزب و  نآ  زا  هک  تسا  یهانگ  هب  تبـسن  دـشاب  کچوک  رگا  و  تسین ] کچوک  یهانگ  چـیه  و   ] دـنرتگرزب
هک ریبـج  نب  دیعـس  دـهاجم و  لوـق  زین  و  تسا . هریبـک  هدرک  یهن  نآ  زا  دـنوادخ  هک  یهاـنگ  ره  هک : ساـبع  نبا  نخـس  تـسا  نـیا  ریظن 
هک ياهریبک  ناهانگ  زا  رگا  هک : تسا  نیا  هیآ  يانعم  و  دشاب . هتـشاد  رفیک  ترخآ  رد  ّدح و  ایند  رد  هک  تسا  نآ  هریبک  هانگ  دـنیوگیم :

. دیوشن اهنآ  بکترم  زین  هدنیآ  رد  دینک و  بانتجا  لطاب و ...  هب  لام  لکا  انز ، لیبق : زا  دیاهدش  یهن  نآ  زا  هروس  نیا  رد  نونک  ات 
هک تسا  ناحبس  يادخ  لوق  بلطم  نیا  دّیؤم  مینکیم . یـشوپ  مشچ  دیاهدش . بکترم  هتـشذگ  رد  هک  یناهانگ  زا  ْمُِکتائِّیَـس  ْمُْکنَع  ْرِّفَُکن 

/ لافنا « ) دوشیم هدوشخب  اهنآ  هتـشذگ  دندرگزاب ، رگا  وگب  رفاک  مدرم  هب   » َفَلَـس ْدَق  ام  ْمَُهل  ْرَفُْغی  اوُهَْتنَی  ْنِإ  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ُْلق  دـیامرفیم :
(. 38

زا يدرم  هک  تسا  هدـش  تیاور  و  تسا . هریبک  هاـنگ  هدرک ، یهن  نآ  زا  هیآ 30  ات  هروس  لّوا  زا  دـنوادخ  هچ  ره  تسا : هتفگ  دوعـسم  نبا 
هریغـص نآ  رب  رارـصا  اب  هانگ  هک  نیا  زج  تفه ، ات  تسا  رتکیدزن  دـصتفه  هب  تفگ : تسات ؟ تفه  هریبک  ناهانگ  اـیآ  دیـسرپ : ساـبع  نبا 

. تسین هریبک  نآ  زا  رافغتسا  اب  تسین و 
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. دشاب ناکم  مسا  ای  ردصم  تسا  نکمم  هجو  ود  ره  رب  انب  و  تسا ، هدش  تئارق  میم  حتف  مض و  هب  الخدم » »
 590 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هلیسو هب  دنوادخ  هچنآ  دینک  وزرآ  دیابن  دیامرفیم  تسا و  هدش  یهن  دسح  زا  هیآ  نیا  رد  ٍضَْعب  یلَع  ْمُکَـضَْعب  ِِهب  ُهَّللا  َلَّضَف  ام  اْوَّنَمَتَت  َو ال 
هب هک  هدش  نییعت  ییادـخ  بناج  زا  نتـشاد  يرترب  نیا  اریز  تسا ، هداد  يرترب  تورث  ماقم و  رظن  زا  رگید  یخرب  رب  ار  مدرم  زا  یخرب  نآ 

. دنشاب یضار  هدومرف ، نّیعم  ناگدنب  حلاصم  هب  شملع  تمکح و  قبط  دنوادخ  هچنآ  هب  دیاب  مدرم  ور  نیا  زا  تسا ، هاگآ  ناگدنب  لاوحا 
بسک هدش ، هتفرگ  رظن  رد  ناشحلاصم  بسح  رب  نادرم  نانز و  زا  کی  ره  يارب  هک  ار  یبیصن  ناحبس  يادخ  اُوبَسَتْکا  اَّمِم  ٌبیِصَن  ِلاجِّرِلل 

. تسا هدیمان 
هنییع نب  نایفـس  دـینک . تلأسم  ادـخ  نایاپیب  لـضف  زا  یلو  دـیزرون  دـسح  هدـش  هداد  نارگید  هب  هک  يرترب  هب  ِِهلْـضَف و  ْنِم  َهَّللا  اُولَئْـس  َو 

. دنک اطع  ار  ام  هتساوخ  هک  نیا  يارب  رگم  هدرکن  رما  لاؤس  هب  ار  ام  دنوادخ  دیوگ :

590 ص : ات 34 ... ] تایآ 33  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(33  ) ًادیِهَـش ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ  ْمُهَبیِـصَن  ْمُهُوتآَف  ْمُُکناْمیَأ  ْتَدَـقَع  َنیِذَّلا  َو  َنُوبَْرقَْألا  َو  ِنادـِلاْولا  َكََرت  اَّمِم  َِیلاوَم  اْنلَعَج  ٍّلُِـکل  َو 
َو ُهَّللا  َظِفَح  اِمب  ِْبیَْغِلل  ٌتاِظفاح  ٌتاِتناق  ُتاِحلاَّصلاَف  ْمِِهلاْومَأ  ْنِم  اوُقَْفنَأ  اِمب  َو  ٍضَْعب  یلَع  ْمُهَضَْعب  ُهَّللا  َلَّضَف  اِمب  ِءاسِّنلا  یَلَع  َنُوماَّوَق  ُلاجِّرلا 
(34  ) ًارِیبَک اِیلَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ  ًالِیبَس  َّنِْهیَلَع  اوُْغبَت  الَف  ْمُکَنْعَطَأ  ْنِإَف  َّنُهُوبِرْضا  َو  ِعِجاضَْملا  ِیف  َّنُهوُرُجْها  َو  َّنُهوُظِعَف  َّنُهَزوُُشن  َنُوفاَخت  ِیتَّاللا 

590 ص : همجرت ... 

591 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  ناکیدزن  ردام و  ردپ و  ثاریم  زا  هک  میداد  رارق  یناثراو  یسک  ره  يارب 
. دیزادرپب ار  ناشبیصن  دیاهتسب  نامیپ  اهنآ  اب  هک  یناسک  زین )  ) دنربب و ثرا 

(33  ) تسا رظان  دهاش و  زیچ  ره  رب  دنوادخ 
هداد رارق  رگید  یضعب  هب  تبسن  یضعب  يارب  دنوادخ  عامتجا ) ماظن  رظن  زا   ) هک ییاهیرترب  رطاخ  هب  دننانز  رازگتمدخ  تسرپرـس و  نادرم 

رـسمه  ) بایغ رد  دنعـضاوتم و  هک  دنتـسه  اهنآ  حـلاص ، نانز  و  دـننکیم ، نانز ) دروم  رد   ) ناـشلاوما زا  هک  ییاـهقافنا   ) رطاـخ هب  تسا و 
نایغط و زا  هک  ار  نانز  زا  هتـسد  نآ  اّما )  ) و دننکیم »، هداد ، رارق  نانآ  يارب  ادخ  هک  یقوقح  لباقم  رد  ار  وا  قوقح  رارـسا و  ظفح  دوخ )

هیبنت ار  اهنآ  دوبن ) رثؤم  مه  نآ  رگا   ) دییامن و يرود  اهنآ  زا  رتسب  رد  دشن ) عقاو  رثؤم  رگا   ) دـیهد و زردـنا  دـنپ و  دـیراد  میب  ناشتفلاخم 
(. تساهتردق نیرتالاب  وا  تردق  و   ) تسا گرزب  هبترم و  دنلب  دنوادخ  دینادب ) و   ) دینکن يدعت  اهنآ  هب  دندرک  يوریپ  امـش  زا  رگا  دینک و 

(34)

591 ص : ریسفت ... :

هب هک  میاهداد  رارق  یناثراو  نادرم  نانز و  زا  کی  ره  يارب  ینعی  َِیلاوَم  اْنلَعَج  ٍّلُِکل  َو  دیامرفیم : هتشگرب و  ثرا  لئاسم  هب  نآرق  رگید  راب 
. دنرتراوازس نارگید  زا  ناشثاریم 

. دنربیم ثرا  دناهتشاذگ  ياج  هب  نادنواشیوخ  ردام و  ردپ و  هچنآ  زا  َنُوبَْرقَْألا  َو  ِناِدلاْولا  َكََرت  اَّمِم 
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نیا دنربیم . ثرا  اهنآ  زا  دنرتراوازـس و  ناشیا  زا  ندرب  ثرا  هب  هک  دنتـسه  ياهثرو  ياراد  زین  امـش  نانامیپ  مه  ْمُُکناْمیَأ  ْتَدَقَع  َنیِذَّلا  َو 
رتتـسم يریمـض  كرت »  » رد تفگ  ناوتیم  و  ددرگیم . رب  یلاوم »  » هب مهوتأف »  » رد ریمـض  و  نوبرقألا » نادـلولا و   » رب تسا  فطع  ترابع 

هتفگ دنتسه ؟ یناسک  هچ  یلاوم » : » هدش لاؤس  ییوگ  دنکیم و  ریـسفت  ار  یلاوم » ، » نوبرقألا نادلولا و  و  ددرگیم . رب  ّلکل »  » هب هک  تسا 
. نادنواشیوخ ردام و  ردپ و  هدش :

دوصقم و  تسا ، هدـمآ  ازج  ءاف  اـب  ْمُهَبیِـصَن » ْمُهُوتآَـف   » نآ ربخ  ور  نیا  زا  تسا ، طرـش  ياـنعم  نّمـضتم  ادـتبم و  ْمُُکناـْمیَأ  ْتَدَـقَع  َنیِذَّلا 
وت ، نوخ  نم  نوخ  تفگیم : هتسب  نامیپ  يرگید  اب  صخش  تیلهاج ] نارود  رد  ، ] تسا نانامیپ  مه  نادنواشیوخ 

592 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
زا وت  وت ، زا  نم  يربیم و  ثرا  نم  زا  وت  تسا ، وت  حلـص  نم  حلـص  وـت و  گـنج  نم  گـنج  تسا ، وـت  نتفرگ  ماـقتنا  نم ، نتفرگ  ماـقتنا 

هلیـسو هب  مکح  نیا  یلو  تفرگیم ، قلعت  شنامیپ  مه  هب  صخـش  لام  مشـش  کی  نامیپ  نیا  اب  وت ، بناج  زا  نم  زادرپب و  هید  نم  بناـج 
. دش خسن  ( 57 لافنا / « ) دنرتراوازس یضعب  رب  یضعب  نادنواشیوخ   » ٍضْعَِبب یلْوَأ  ْمُهُضَْعب  ِماحْرَْألا  اُولوُأ  َو  هیآ  نیا 

رب لمح  مالک  دناهدناوخ  فلا  اب  ار  لعف  هک  یناسک  تئارق  قبط  ، ] دناهدرک تئارق  زین  دیدشت  اب  تدقع »  » فلا و اب  تدقاع » ، » ار تدقع » »
ار لعف  هک  یناسک  تئارق  رب  انب  یلو  ، ] دیاهتسب نامیپ  اهنآ  اب  نداد  تسد  اب  هک  یناسک  تسا : نیا  مکنامیأ  تدقاع  يانعم  و  دوشیم ] انعم 

. دیاهتسب نامیپ  اهنآ  اب  دنگوس ، اب  هک  یناسک  تسا : نیا  مکنامیأ  تدقع  يانعم  و  دوشیم ] ظفل  رب  لمح  مالک  دناهدناوخ  دیدشت  اب 
یتسرپرـس ناشناتـسد  ریز  ایاعر و  زا  نامکاح  هک  نانچ  دـننکیم  یتسرپرـس  ار  نانز  دوخ  یهن  رما و  اب  نادرم  ِءاسِّنلا  یَلَع  َنُوماَّوَق  ُلاجِّرلا 

دنچ نانز  رب  نادرم  نتشاد  تلیضف  ّتلع  و  دناهدش . هدیمان  ّطلـسم ) « ) ماوق ، » دنراد نانز  رب  هک  یتلیـضف  نیمه  رطاخ  هب  نادرم  و  دننکیم ،
. اهنیا زج  قالط و  رایتخا  ددعتم و  نارسمه  نتشاد  نتفگ ، ناذا  هعمج ، زامن  ياههبطخ  داریا  داهج ، یشیدنا ، رود  لقع ، تسا : زیچ 

. دنزادرپیم نانآ  هب  نانز  اب  جاودزا  تقو  رد  نادرم  هک  ياهقفن  رهم و  ببس  هب  اوُقَْفنَأ و  اِمب  َو 
. دنراد اهنآ  رب  ناشنارهوش  هک  دنتسه  یقوقح  هدنراد  اپ  هب  دنوادخ و  رما  عیطم  هتسیاش  نانز  ٌتاِتناق  ُتاِحلاَّصلاَف 

ار اهنآ  لاوما  هناخ و  سومان ، تمرح  قوقح و  دوخ  نارهوش  بایغ  رد  نانز  نآ  ینعی  تسا ، تداهـش »  » فـالخ بیغ »  » ِْبیَْغِلل ٌتاـِظفاح 
. دننکیم ظفح 

: دناهتفگ یخرب  درک . نادرم  هب  ار  نانآ  شرافـس  دوخ  باتک  رد  هک  هاگ  نآ  درک ، ظفح  ار  نانآ  دـنوادخ  هک  نیا  ببـس  هب  ُهَّللا  َظِفَح  اِمب 
ام »  » نیا رب  انب  دنشاب . وا  سومان  هناخ و  لام ، ظفاح  رهوش  بایغ  رد  دنوشیم  ّقفوم  نانآ  هک  تسادخ  ظفح  هطساو  هب 

593 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هب  ) هَّللا ۀنامأ  هَّللا و  قح  ظفحی  يذلا  رمألاب  ینعی  دـشاب ، هلوصوم  ام »  » هک تسا  نیا  رب  انب  بصن  هب  هَّللا » ظفح  امب   » تئارق تسا . هیردـصم 

ینمادـکاپ تّفع و  ظـفح  نادرم و  هب  تبـسن  تفوطع  تفأر و  رما  نآ  و  دـنکیم .) ظـفح  نآ  اـب  ار  وا  تناـما  ادـخ و  قح  هک  يرما  ببس 
. تسا شیوخ 

دـنک و تعاطا  وت  زا  يدرک  رما  وا  هب  نوچ  و  دـنک ، نامداش  ار  وت  ینک  هاگن  وا  هب  یتقو  هک  تسا  ینز  نانز  نیرتهب  هک  تسا  ثیدـح  رد 
. درک توالت  ار  قوف  هیآ  ع )  ) ماما هاگ  نآ  دنک . ظفح  ار  وت  تمرح  دوخ  ناج  لام و  رد  يدش  بیاغ  وا  دزن  زا  هاگ  ره 

رد . ] تسا رسمه  رب  ندش  ّطلسم  نتفشآرب و  يانعم  هب  لصا  رد  زوشن »  » دیـسرتیم اهنآ  نایـصع  زا  هک  ینانز  َّنُهَزوُُشن و  َنُوفاَخت  ِیتاَّللا  َو 
[. تسوا تعاطا  زا  یچیپرس  روظنم  اج  نیا 

اهنت رتسب  رد  ار  اهنآ  دشن ] عقاو  ّرثؤم  تحیصن  رگا   ] مّود هلحرم  رد  و  دینک ، تحیصن  دوخ  راتفگ  اب  ار  اهنآ  تسخن  َّنُهوُرُجْها : َو  َّنُهوُظِعَف 
تـشپ اهنآ  هب  باوخ  عقوم  رد  هک  تسا  نیا  نهورجه » و   » زا روظنم  دـناهتفگ  یخرب  دـینکن ، شزیمآ  اهنآ  اـب  هک  نیا  زا  هیاـنک  دـیراذگب .

. دینک
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دوشن و مخز  ناشندـب  هک  ياهنوگ  هب  دـینزب  ار  اهنآ  دـشن ، عقاو  ّرثؤم  اـهنآ  اـب  ندرکن  یباوخمه  تحیـصن و  هظعوم و  رگا  َّنُهُوبِرْـضا و  َو 
. تسا كاوسم  بوچ )  ) اب ندز  روظنم  هک  هدش  لقن  ع )  ) رقاب ماما  زا  دنکشن . ناشناوختسا 

نانآ زا  نتـسج  يرود  ناشرازآ و  زا  دـیوشن و  نانآ  ضّرعتم  دندیـشک ، تسد  امـش  ینامرفان  زا  رگا  اًـلِیبَس  َّنِْهیَلَع  اوُْغبَت  ـالَف  ْمُکَنْعَطَأ  ْنِإَـف 
. دیریذپب ار  نانآ  هبوت  امش ، زا  ندرک  تعاطا  یچیپرس و  كرت  زا  سپ  دینک و  يراددوخ 

فیلکت ناشناوت  هزادـنا  زا  شیب  ار  نانز  دیـشاب و  رذـح  رب  وا  ماقتنا ]  ] زا سپ  تسا ، گرزب  هبترم و  دـنلب  دـنوادخ  ًارِیبَک  اِیلَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ 
. دینکن

594 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

594 ص : هیآ 35 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(35  ) ًارِیبَخ ًامِیلَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ  امُهَْنَیب  ُهَّللا  ِقِّفَُوی  ًاحالْصِإ  ادیُِری  ْنِإ  اِهلْهَأ  ْنِم  ًامَکَح  َو  ِِهلْهَأ  ْنِم  ًامَکَح  اُوثَْعباَف  امِِهْنَیب  َقاقِش  ُْمتْفِخ  ْنِإ  َو 

594 ص : همجرت ... 

نانآ راک  هب  ات   ) دینک باختنا  نز  هداوناخ  زا  يرواد  و  رهوش ، هداوناخ  زا  يرواد  دیشاب ، هتـشاد  میب  اهنآ  نایم  فاکـش  ییادج و  زا  رگا  و 
، تسا هاگآ  اناد و  دنوادخ  اریز  دنکیم ، اهنآ  قفاوت  هب  کمک  دنوادخ  دنشاب  هتشاد  حالصا  هب  میمصت  رواد  ود  نیا  رگا  دننک ) یگدیسر 

(35 ( ) دشابیم ربخ  اب  همه  تاّین  زا  (و 

594 ص : ریسفت ... :

رهوش نز و  هب  امهنیب »  » رد ریمض  و  تسا ، هدش  هفاضا  نیب )  ) فرظ هب  قاقش »  » مالک رد  هعـسوت  يارب  تسا و  امهنیب » اقاقـش   » لصا رد  هیآ 
. دراد ود  نآ  رب  تلالد  لبق ] هیآ  رد  « ] ءاسن  » و لاجر »  » رکذ اریز  تسا ، هدماین  نایم  هب  يرکذ  ود ، نآ  زا  هیآ  رد  دنچ  ره  ددرگیم  رب 

حالصا يارب  دنشاب ، هتشاد  یگتسیاش  تیحالص و  ود  ره  هک  نز  ناگتسب  زا  يدرف  زین  درم و  ناگتسب  زا  دامتعا  دروم  يدرم  ًامَکَح  اُوثَْعباَف 
. دننک مکح  تلادع  هب  ات  دینیزگرب  اهنآ  نیب 

نیب حالصا  دصق  رواد  ود  رگا  ینعی  تسا  رهوش  نز و  يارب  امُهَْنَیب » ُهَّللا  ِقِّفَُوی   » رد رواد و  ود  ره  يارب  ریمض  ًاحالْصِإ » ادیُِری  ْنِإ   » رد فلا 
قفاوت و رهوش  نز و  نیب  ود  نآ  ّتین  نسح  رطاـخ  هب  دـنوادخ  دوب و  دـهاوخ  تکرب  اـب  ناـنآ  يرگیجناـیم  دنـشاب ، هتـشاد  ار  رهوش  نز و 

. دنکیم رارقرب  تفوطع 
رظن قاّفتا  رگیدکی  اب  هملک  کی  رد  ات  دـنکیم  ّقفوم  ار  رواد  ود  ره  دـنوادخ  ینعی  تسا  نیمکح »  » يارب ریمـض  ود  ره  دـناهتفگ : یخرب 
نداد قالط  قح  دننکیم و  کیدزن  رگیدکی  هب  ار  رهوش  نز و  دنتـسناد  حالـص  رگا  اهرواد  هک  دناهدرک  تیاور  ام  باحـصا  دننک . ادـیپ 

. دنشاب یضار  قالط  هب  اهنآ  دننک و  تروشم  رهوش  نز و  دوخ  اب  هک  نیا  رگم  دنرادن 
595 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

595 ص : ات 37 ... ] تایآ 36  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]
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هراشا

َو ُِبنُْجلا  ِراـْجلا  َو  یبْرُْقلا  ِيذ  ِراـْجلا  َو  ِنیِکاـسَْملا  َو  یماـتَْیلا  َو  یبْرُْقلا  يِذـِب  َو  ًاـناسْحِإ  ِْنیَدـِلاْولِاب  َو  ًاْئیَـش  ِهـِب  اوُکِرُْـشت  ـال  َو  َهَّللا  اوُدـُبْعا  َو 
ِلُْخْبلِاب َساَّنلا  َنوُُرمْأَی  َو  َنُولَْخبَی  َنیِذَّلا  ( 36  ) ًاروُخَف ًالاتُْخم  َناک  ْنَم  ُّبُِحی  َهَّللا ال  َّنِإ  ْمُُکناْمیَأ  ْتَکَلَم  ام  َو  ِلِیبَّسلا  ِْنبا  َو  ِْبنَْجلاـِب  ِبِحاَّصلا 

(37  ) ًانیِهُم ًاباذَع  َنیِِرفاْکِلل  انْدَتْعَأ  َو  ِِهلْضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  ام  َنوُُمتْکَی  َو 

595 ص : همجرت ... 

و نانیکـسم ، نامیتی و  نادنواشیوخ و  هب  نینچمه  دینک و  یکین  ردام  ردپ و  هب  دیهدن و  رارق  وا  کیرـش  ار  زیچ  چیه  دیتسرپب و  ار  ادـخ  و 
ار یـسک  دنوادخ  اریز  دیتسه ، اهنآ  کلام  هک  یناگدرب  رفـس و  رد  ناگدـناماو  نیـشنمه و  تسود و  و  رود ، هیاسمه  و  کیدزن ، هیاسمه 

(36  ) درادیمن تسود  دنزیم ) زابرس  نارگید  قوقح  يادا  زا  و   ) تسا شورف  رخف  ّربکتم و  هک 
هداد اهنآ  هب  دوخ  تمحر  لـضف و  زا  دـنوادخ  ار  هچنآ  هدرک و  توعد  لـخب  هب  زین  ار  مدرم  دـنزرویم و  لـخب  هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنآ 

(37 . ) میاهدرک هدامآ  ياهدننک  راوخ  باذع  نارفاک  يارب  ام  دننکیم و  نامتک 

595 ص : ریسفت ... :

. اناسحإ نیدلاولاب  اونسحأ  ینعی و  ًاناسْحِإ  ِْنیَِدلاْولِاب  َو 
[. تسا فوذحم  لعف  هب  بوصنم  اناسحإ » ]»

. دراد دوجو  يدنواشیوخ  نانآ  امش و  نیب  هک  یناسک  مامت  هب  دینک  یکین  و  یبْرُْقلا : يِِذب  َو 
ناگیاسمه کیدزن و  ناگیاسمه  هب  ُِبنُْجلا و  ِراْجلا  َو  یبْرُْقلا  ِيذ  ِراْجلا  َو 

596 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دناهناگیب دنرادن و  يدنواشیوخ  هک  یناگیاسمه  دنراد و  کیدزن  يدنواشیوخ  ناسنا  اب  هک  تسا  یناگیاسمه  دوصقم  هدش : هتفگ  رود ،
ای راوید و  هب  راوید  هیاسمه  ای  دشاب ، قیفر  وا  اب  رفس  رد  هک  نیا  زا  معا  تسا ، ناسنا  اب  بحاصم  هارمه و  هک  یسک  ِْبنَْجلِاب و  ِبِحاَّصلا  َو 

. دنک تیاعر  ار  وا  قح  هک  تسا  مزال  ناسنا  رب  تروص  ره  رد  تسا ، هتسشن  يو  رانک  یسلجم  رد  هک  یسک  ای  دشاب و  وا  کیرش 
. تسا نامهیم  روظنم  دناهتفگ : و  تسا . هدنامزاب  رفس  زا  هک  يرفاسم  هب  ِلِیبَّسلا و  ِْنبا  َو 

. دنزیم زابرس  دوخ ، ناهارمه  نادنواشیوخ و  مارکا  زا  هک  تسا  ینادان  هاوخ  دوخ  لاتخم » »
. دشورفیم رخف  دوخ  تورث  لام و  يدایز  هب  هک  یسک  روخف : » »

ریدقت رد  ناشیا  تّمذم  رب  لاد  یلعف  هک  نیا  رابتعا  هب  تسا ، عوفرم  ای  بوصنم  الحم ]  ] اروخف و الاتخم  ناک  نم  زا  لدـب  ای  َنُولَْخبَی  َنیِذَّلا 
هب تبـسن  ینعی  ۀبوقعلل  نوقحتـسم  نومولم  اذک  نولعفی  نولخبی و  نیذلا  هدش : هتفگ  ییوگ  تسا و  فوذحم  نآ  ربخ  ادتبم و  ای  و  دـشاب ،

: تسا هدمآ  لثم  رد  هک  نانچ  دنزروب ، لخب  هک  دننکیم  رما  اهنآ  هب  دنزرویم و  لخب  تسا  نارگید  تسد  رد  هچنآ  دـنراد و  دوخ  هچنآ 
. دنک اطع  نارگید  هب  یششخب  وا  زا  ریغ  یسک  هک  نیا  رد  تسا  لیخب  زا  رتلیخب  هریغ  لئانب  نینضلا  نم  لخبأ 

نانآ دناهتفگ : و  دننکیم . یفخم  هداد  نانآ  هب  دوخ  لضف  زا  ادخ  هک  ار  یتورث  مدرم ، دزن  رقف  راهظا  اب  ِِهلْضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  ام  َنوُُمتْکَی  َو 
. دندرک نامتک  ار  ص )  ) ادخ لوسر  تافص  هک  دندوب  دوهی 

597 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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597 ص : ات 39 ... ] تایآ 38  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

َْول ْمِْهیَلَع  اذ  اـم  َو  ( 38  ) ًانیِرَق َءاسَف  ًانیِرَق  َُهل  ُناْطیَّشلا  ِنُکَی  ْنَم  َو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلاـِب  ـال  َو  ِهَّللاـِب  َنُونِمُْؤی  ـال  َو  ِساَّنلا  َءاـئِر  ْمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  َو 
(39  ) ًامِیلَع ْمِِهب  ُهَّللا  َناک  َو  ُهَّللا  ُمُهَقَزَر  اَّمِم  اوُقَْفنَأ  َو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  اُونَمآ 

597 ص : همجرت ... 

هک ارچ   ) دـنرادن نیـسپزاب  زور  دـنوادخ و  هب  نامیا  دـننکیم و  قافنا  مدرم  هب  نداد  ناشن  يارب  ار  دوخ  لاوما  هک  دنتـسه  یناسک  اـهنآ  و 
. تسا هدرک  باختنا  ینیرق  دب  تسوا  نیرق  ناطیش  هک  یسک  و  تسا ) اهنآ  نیشنمه  قیفر و  ناطیش 

(38)
قاـفنا وا ) هار  رد  وا و  يارب   ) هدرک يزور  اـهنآ  هب  ادـخ  هـچنآ  زا  دـندروآیم و  ناـمیا  نیـسپ  زاـب  زور  ادـخ و  هـب  اـهنآ  رگا  دـشیم  هـچ 

(39 . ) تسا هاگآ  اهنآ  راک )  ) رب دنوادخ  و  دندومنیم ؟

597 ص : ریسفت ... :

دنمتواخس يدارفا  اهنآ  دوش  هتفگ  هک  نیا  يارب  ییامندوخ و  ایر و  روظنم  هب  ار  ناشلاوما  هک  یناسک  ِساَّنلا  َءائِر  ْمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  َو 
. ادخ يارب  هن  دننکیم ، قافنا  دنتسه ،

. دندرکیم فرص  ص )  ) ادخ لوسر  اب  ینمشد  هار  رد  ار  ناشلاوما  هک  دندوب  شیرق  ناکرشم  اهنآ  دناهتفگ :
يارب تسا  يدـیدهت  هلمج  نیا  تفگ  ناوتیم  و  درادیم . او  داسف  ایر و  لخب و  هب  ار  اـهناسنا  اریز  تسا ، یتسود  دـب  ناطیـش  ًاـنیِرَق  َءاـسَف 

. دوب دنهاوخ  نیشنمه  وا  اب  منهج  شتآ  رد  هک  ناطیش  ناتسود 
. دندرکیم قافنا  وا  هار  رد  دوخ  لام  زا  دندروآیم و  نامیا  ادخ  هب  رگا  دشیم ، نانآ  هجوتم  ییراتفرگ  یتخـس و  هچ  ینعی  ْمِْهیَلَع  اذ  ام  َو 

. تسوا هار  رد  قافنا  ادخ و  هب  نامیا  رد  لماک  عفن  هنرگ  تسا و  نانآ  شنزرس  شهوکن و  ماقم  رد  هلمج  نیا 
. تساهنآ يارب  يدیدهت  زین  هلمج  نیا  ًامِیلَع  ْمِِهب  ُهَّللا  َناک  َو 

598 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

598 ص : هیآ 40 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(40  ) ًامیِظَع ًارْجَأ  ُْهنَُدل  ْنِم  ِتُْؤی  َو  اهْفِعاُضی  ًۀَنَسَح  ُکَت  ْنِإ  َو  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  ُِملْظَی  َهَّللا ال  َّنِإ 

598 ص : همجرت ... 

یمیظع شاداپ  دوخ  دزن  زا  و  دیامنیم ، فعاضم  ار  نآ  دشاب  یکین  راک  رگا  دنکیمن و  متـس  ياهّرذ  ینیگنـس  هزادنا  هب  یتح )  ) دـنوادخ
(40 . ) دهدیم نآ ) ربارب  رد  )

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 627 

http://www.ghaemiyeh.com


598 ص : ریسفت ... :

رب دنکیم  تلالد  هیآ  نیا  تسا . هرذ »  » دـشابیم ّقلعم  اوه  رد  هک  رابغ  زیر  يازجا  زا  کی  ره  دـناهتفگ : و  کچوک . هچروم  ینعی  ةرذ ،» »
[. تساّربم ندرک  متس  زا  دنوادخ  و  . ] تسا ملظ  مرجم ، ّدح  زا  شیب  رفیک  ای  نآ و  ندرک  مک  باوث و  عنم  هک  نیا 

ثنؤم هدرک و  ثینأت  بسک  هرذ »  » هب ندش  هفاضا  لیلد  هب  لاقثم »  » هملک دشاب . ياهّرذ  هزادـنا  هب  یکین  راک  رگا  ینعی و  ًۀَنَـسَح  ُکَت  ْنِإ  َو 
. دشاب همات  ناک »  » هک نیا  رب  انب  تسا  هدش  تئارق  زین  عفر  هب  ۀنسح » . » تسا هدش 

. دنکیم ربارب  دنچ  ار  نآ  شاداپ  دنوادخ  ینعی  اهْفِعاُضی 
دنوادـخ هک  نیا  تلع  و  دـنکیم . اطع  یگرزب  شاداپ  لّضفت  هار  زا  کین  راـک  بحاـص  هب  دوخ  بناـج  زا  ًاـمیِظَع  ًارْجَأ  ُْهنُدـَل  ْنِم  ِتُْؤی  َو 

. تسا شاداپ  زا  ندش  رادروخرب  یپ  رد  ششخب  اطع و  هک  تسا  نیا  هدیمان  رجا »  » ار شیوخ  ياطع 
. تسا هدش  تئارق  زین  دیدشت  اب  اهفعضی » »

598 ص : ات 42 ... ] تایآ 41  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

َو ُضْرَْألا  ُمِِهب  يَّوَُست  َْول  َلوُسَّرلا  اُوَصَع  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُّدَوَی  ٍِذئَمْوَی  ( 41  ) ًادیِهَش ِءالُؤه  یلَع  َِکب  اْنئِج  َو  ٍدیِهَِشب  ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  اْنئِج  اذِإ  َْفیَکَف 
(42  ) ًاثیِدَح َهَّللا  َنوُُمتْکَی  ال 

599 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

599 ص : همجرت ... 

(41  ) داد میهاوخ  رارق  اهنیا  هاوگ  ار  وت  میبلطیم و  ناشلامعا  رب  یهاوگ  یتما  ره  يارب  هک  زور  نآ  تسا ، هنوگچ  اهنآ  لاح 
اب زین  اهنآ  كاخ  دندوب و ) كاخ   ) شاک يا  هک  دننکیم  وزرآ  دنتـساخرب  تفلاخم  هب  ص )  ) ربمایپ اب  دـندش و  رفاک  هک  اهنآ  زور  نآ  رد 

(42 . ) دننک ناهنپ  ادخ  زا  ار  ینخس  دنناوتیمن  زور  نآ  رد  و  دندشیم ) شومارف  وحم و  یلک  روطب  و   ) دشیم ناسکی  فارطا  ياهنیمز 

599 ص : ریسفت ... :

ماجنا ناشیاهتما  هچنآ  هب  ات  میروایب  هاوگ  ار  یتّما  ره  ربمایپ  هک  یماـگنه  نارفاـک  درک  دـنهاوخ  هچ  ٍدیِهَِـشب  ٍۀَّمُأ  ِّلُـک  ْنِم  اـْنئِج  اذِإ  َْفیَکَف 
. دنهد یهاوگ  دناهداد 

ره تماـیق  زور  ناحبـس  يادـخ  هک  تسا  نیا  هیآ  دوصقم  و  میروآ . هاوگ  تموق  رب  دّـمحم  يا  ار  وـت  ًادیِهَـش و  ِءـالُؤه  یلَع  َکـِب  اـْنئِج  َو 
. دهدیم یهاوگ  شیوخ  تّما  ررض  هب  ای  عفن و  هب  ربمایپ  نآ  دروآیم و  هاوگ  شیوخ  تّما  رب  ار  يربمایپ 

هک یتروص  رد  دـش ، کـشا  زا  رپ  ترـضح  نامـشچ  درک و  تئارق  ص )  ) یمارگ ربماـیپ  رب  ار  هیآ  نیا  وا  هک  هدـش  تیاور  دوعـسم  نبا  زا 
بجوم هک  یلمع  باکترا  زا  يراددوخ  يارب  هیلع  دوهشم  تلاح  نیا  رد  هک  رگنب  دیرگیم  راتفگ  نیا  میب  زا  ص ])  ) ربمایپ  ] لامعا دهاش 

!. دنکب دیاب  هچ  دوشیم  مدرم  دزن  يراسمرش 
اب يوست »  » و يوستت »  » زا اـت »  » فذـح اـب  يوست » ول   » تسا و لـیعفت  باـب  زا  يّوست »  » يَّوَُست َْول  َلوُسَّرلا  اُوَصَع  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُّدَوَی  ٍذـِئَمْوَی 
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دنرادیم تسود  زور  نآ  رد  نارفاک  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  يوستف ، هتیوس  دوشیم : هتفگ  تسا . هدـش  تئارق  زین  نیـس »  » رد ات »  » ماغدا
: دناهتفگ و  دنشاب . ناسمه  كاخ  اب  دنوشن و  هتخیگنارب 

. ددرگ راومه  ناگدرم  نوچمه  نانآ  رب  نیمز  دنوش و  نفد  كاخ  رد  شاک  يا  دنراد  تسود  هک  تسا  نیا  روظنم 
یهاوگ ناشرادرک  هب  اهنآ  ندب  ياضعا  اریز  دننک ، نامتک  دنوادخ  زا  ار  يزیچ  دنناوتیمن  هک  تسا  نیا  دوصقم  ًاثیِدَح  َهَّللا  َنوُُمتْکَی  َو ال 

. دنهدیم
600 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

600 ص : هیآ 43 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

َْوأ یضْرَم  ُْمْتنُک  ْنِإ  َو  اُولِسَتْغَت  یَّتَح  ٍلِیبَس  يِِرباع  َّالِإ  ًاُبنُج  َو ال  َنُولوُقَت  ام  اوُمَْلعَت  یَّتَح  يراکُـس  ُْمْتنَأ  َو  َةالَّصلا  اُوبَْرقَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
َناک َهَّللا  َّنِإ  ْمُکیِْدیَأ  َو  ْمُکِهوُجُِوب  اوُحَْسماَف  ًابِّیَط  ًادیِعَص  اوُمَّمَیَتَف  ًءام  اوُدَِجت  ْمَلَف  َءاسِّنلا  ُُمتْـسَمال  َْوأ  ِِطئاْغلا  َنِم  ْمُْکنِم  ٌدَحَأ  َءاج  َْوأ  ٍرَفَـس  یلَع 

(43  ) ًاروُفَغ اوُفَع 

600 ص : همجرت ... 

بنج هک  یماگنه  نینچمه  دییوگیم و  هچ  دینادب  ات  دیوشن  کیدزن  زامن  هب  دـیتسه  تسم  هک  یلاح  رد  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
یـسنج شزیمآ  نانز  اب  ای  دـیاهدرک و  تجاح » ياضق   » ای رفاسم و  اـی  دـیرامیب  رگا  دـینک و  لـسغ  اـت  دیـشاب  رفاـسم  هک  نیا  رگم  دـیتسه ،

حـسم نآ  اب  ار  اهتـسد  اهتروص و  هک  قیرط  نیا  هب  دینک ، مّمیت  یکاپ  كاخ  اب  دـیباین ، لسغ ) وضو و  يارب   ) بآ لاح  نیا  رد  دیاهتـشاد و 
(43 . ) تسا هدنزرمآ  هدنشخب و  دنوادخ  دینک .

600 ص : ریسفت ... :

: تسا لوق  دنچ  تسیچ  هیآ  زا  دوصقم  هک  نیا  رد 
. دیناوخن زامن  یتسم  لاح  رد  نامیا  اب  مدرم  يا  - 1

ناگناوید و : » دومرف هک  هدـش  لقن  ع )  ) موصعم زا  هک  ناـنچ  دـیوشن ، دـجاسم  ینعی  زاـمن  ياـههاگیاج  کـیدزن  هک  تسا  نیا  روظنم  - 2
« . دینک رود  دجاسم  زا  ار  دوخ  ناکدوک 

. تسا هدش  تیاور  زین  ع )  ) رقاب ماما  زا  لوق  نیا  تسا و  ترچ  هبلغ  باوخ و  یتسم  يراکُس » ُْمْتنَأ  َو   » زا دوصقم  - 3
يراکس ةالصلا  اوبرقت  ال  هدش : هتفگ  ییوگ  و  تسا ، بصن  لحم  رد  هیلاح و  هلمج  نیا  اریز  تسا ، يراکُس » ُْمْتنَأ  َو   » رب فطع  ًاُبنُج » َو ال  »

ردصم  ياج  هب  هک  تسا  یمسا  اریز  تسا ، ناسکی  ثنؤم  رّکذم و  عمج و  درفم و  ابنج »  » رد ابنج و  و ال 
601 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا هدمآ  بانجإ »  » ینعی
مّمیت اب  ار  زامن  دـیناوتیم  تروص  نیا  رد  دیـشاب . رفاسم  هک  نیا  رگم  دـیوشن ، کیدزن  زامن  هب  تبانج ، تلاح  رد  ینعی  ٍلـِیبَس  يِِرباـع  اَّلِإ 

رب انب  لیبس  يرباع  هلمج  بصن  نیا  رب  انب  دزاسیمن . فرط  رب  ار  تبانج  ثدـح  یلو  دـنکیم  حاـبم  ار  زاـمن  هچ  رگا  ممیت  اریز  دـیناوخب ،
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: هدش هتفگ  ییوگ  ندرک ، رفس  ینعی  لیبسلا » روبع  . » تسا ّتیلاح 
نیا هیآ  يانعم  دناهتفگ  دناهدرک  ریسفت  دجسم  هب  ار  ةولـص »  » هک یناسک  دیـشاب و  رفاسم  هک  نیا  رگم  دیوشن  کیدزن  زامن  هب  لسغ  نودب 

یعنام ندرک  لسغ  زا  سپ  یلو  دـینک ، روبع  اج  نآ  زا  دـیهاوخب  هک  نیا  رگم  دـیوشن  زاـمن  هاـگیاج  کـیدزن  تباـنج  لاـح  رد  هک  تسا 
. درادن

بآ هب  یسرتسد  یلو  هدش  بجاو  لسغ  اهنآ  رب  هک  یناسک  هب  تسا  هتساوخ  ناحبـس  يادخ  هیآ  نیا  رد  ٍرَفَـس  یلَع  َْوأ  یـضْرَم  ُْمْتنُک  ْنِإ  َو 
رتشیب ترفاسم  يرامیب و  اریز  تسا ، هدرک  رکذ  ار  نارفاسم  نارامیب و  صوصخ  ادـتبا  نانآ  ناـیم  زا  دـهدب و  ندرک  مّمیت  هزاـجا  دـنرادن ،

هدش بجاو  اهنآ  رب  ندرک  لسغ  هک  ار  یناسک  مومع  سپس  دنراد . هبلغ  دنوشیم  مّمیت  زاوج  بجوم  هک  یبابـسا  ریاس  رب  دتفایم و  قافتا 
قاـفتا ضرم  رفـس و  زا  رتـمک  هک  يرگید  بابـسا  اـی  بآ  هیهت  يارب  ياهلیـسو  ندوـبن  اـی  ناگدـنرد  اـی  نمـشد  زا  سرت  رطاـخ  هـب  یلو -

نآرق دنوشیم ، عقاو  مّمیت  زاوج  بابسا  ریاس  زا  شیب  رفـس  يرامیب و  هک  نیا  لیلد  هب  و  دنکیم ، رکذ  دنرادن  بآ  هب  یـسرتسد  دتفایم -،
ببس ود  رفس  يرامیب و  هک  ینعم  نیا  هب  دنراد  توافت  مه  اب  بابـسا  نیا  دنچ  ره  تسا ، هدرک  رکذ  بنج  ثدحم و  فیدر  رد  ار  ود  نیا 
. دنوشیم لسغ  وضو و  بوجو  ببس  بیترت  هب  تبانج  و  طئاغ ) لوب و   ) ثدح یلو  تسا  لسغ  وضو و  ياج  هب  مّمیت  هزاجا  بابسا  زا 

هک روط  نامه  دـیوگ : سابع  نبا  تسا . عامج  ینعم  هب  هسمالم  سمل و  دـناهدناوخ  متـسمل  وأ  هک  یناسک  تئارق  هب  انب  َءاسِّنلا  ُُمتْـسَمال  َْوأ 
. تسا هدیمان  سمل  ار  عامج  دنوادخ  دوشیم ، هدیمان  نامسآ  ناراب ،

602 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ترثـک رثا  رب  جـیردت  هب  دـنتفریم و  اـج  نآ  هب  تجاـح  ياـضق  يارب  دارفا  هک  تسا  نـیمز  زا  ینئمطم  لـحم  ینعم  هـب  لـصا  رد  طـئاغ » »

. دناهدروآ عوفدم  زا  هیانک  ار  نآ  لامعتسا 
اب ات  دنک  دصق  ار  یکاخ  یسک  هک  نیا  نآ  تسا و  صوصخم  يدصق  مان  عرـش  حالطـصا  رد  یلو  تسا ، دصق  يانعم  هب  لصا  رد  مّمیت » »
هک یگنـس  ای  دـشاب  كاخ  هک  نیا  زا  ّمعا  تسا  نیمز  حطـس  يانعم  هب  دیعـص » : » دـیوگ جاجز  دـیامن . حـسم  ار  یـصوصخم  ياـضعا  نآ 

لصاح شیارب  تراهط  دنک  حسم  ار  اهتـسد  تروص و  دنزب و  نیمز  حطـس  رب  ار  دوخ  تسد  هدننک  مّمیت  رگا  تسین و  نآ  يور  رب  كاخ 
. تسا هدش  تیاور  زین  ع )  ) يده هّمئا  زا  انعم  نیمه  و  تسا . هفینح  وبا  بهذم  نیا  دوشیم و 

تـسد ندز  كاخ  هب  راب  کی  زا  تسا  ترابع  نآ  و  دـنکیم ،] نایب  ار  ممیت  ماجنا  یگنوگچ  هلمج  نیا   ] ْمُکیِدـْیَأ َو  ْمُکِهوُجُِوب  اوُحَْـسماَف 
حسم يارب  رگید  راب  تروص و  حسم  يارب  راب  کی  لسغ ، زا  لدب  ممیت  رد  راب  ود  و  وضو ، زا  لدب  ممیت  رد  اهتسد ، تروص و  حسم  يارب 

. تسا ناتشگنا  رس  ات  چم  زا  اهتسد  حسم  ینیب و  ياهتنا  ات  وم  ندییور  لحم  زا  تروص  حسم  اهتسد ،

602 ص : ات 46 ... ] تایآ 44  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

َو اِیلَو  ِهَّللِاب  یفَک  َو  ْمُِکئادـْعَِأب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َو  ( 44  ) َلِیبَّسلا اوُّلِـضَت  ْنَأ  َنوُدیُِری  َو  ََۀلالَّضلا  َنوُرَتْشَی  ِباتِْکلا  َنِم  ًابیِـصَن  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ 
َو ْمِِهتَنِْسلَِأب  اَیل  انِعار  َو  ٍعَمْسُم  َْریَغ  ْعَمْسا  َو  اْنیَـصَع  َو  انْعِمَـس  َنُولوُقَی  َو  ِهِعِـضاوَم  ْنَع  َِملَْکلا  َنُوفِّرَُحی  اوُداه  َنیِذَّلا  َنِم  ( 45  ) ًاریِصَن ِهَّللِاب  یفَک 

ًالِیلَق َّالِإ  َنُونِمُْؤی  الَف  ْمِهِْرفُِکب  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  ْنِکل  َو  َمَْوقَأ  َو  ْمَُهل  ًاْریَخ  َناَکل  اـنْرُْظنا  َو  ْعَمْـسا  َو  اـنْعَطَأ  َو  انْعِمَـس  اُولاـق  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  ِنیِّدـلا  ِیف  ًاـنْعَط 
(46)

603 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

603 ص : همجرت ... 
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هدافتـسا نارگید  دوخ و  تیادـه  يارب  نآ  زا  هک  نیا  ياج  هب   ) دوب هدـش  هداد  اهنآ  هب  ادـخ )  ) باتک زا  ياهرهب  هک  ار  یناسک  يدـیدن  ایآ 
(44  ) دیوش هارمگ  زین  امش  دنهاوخیم  دنرخیم و  یهارمگ  شیوخ ) يارب  دننک ،

روای ادخ  هک  تسا  یفاک  دشاب و  امـش  یلو  ادخ  هک  تسا  یفاک  دنناسریمن ) ینایز  امـش  هب  اهنآ  یلو   ) تسا هاگآ  امـش  نانمـشد  زا  ادخ 
(45  ) دشاب امش 

میدینـش و دنیوگیم  میدرک ) تعاطا  میدینـش و  دنیوگب  هک  نیا  ياج  هب   ) دـننکیم و فیرحت  دوخ  لحم  زا  ار  نانخـس  دوهی ، زا  یـضعب 
دوخ نابز  اب  ات  نک ، تیاعر  ار  ام  ینعی ) انعار  دنیوگیم  هیرخـس  يور  زا   ) يونـشن و زگره  هک  ونـشب  دـنیوگیم ) زین   ) میدرک و تفلاخم 

ام نانخس  میدرک و  تعاطا  میدینش و  دنتفگیم : تجاجل  همه  نیا  ياج  هب   ) اهنآ رگا  یلو  دننز  هنعط  ادخ  نییآ  رد  دننادرگب و  ار  قیاقح 
زا ناشرفک  رطاخ  هب  ار  اهنآ  دـنوادخ  یلو  رتراگزاس ، تیعقاو  اب  دوب و  اهنآ  عفن  هب  مینک ) كرد  ار  قیاقح  اـت   ) هد تلهم  اـم  هب  ونـشب و  ار 

(46 . ) دنروآیمن نامیا  یمک  هدع  زج  اذل  هتخاس و  رود  دوخ  تمحر 

603 ص : ریسفت ... :

. تسا هدش  يّدعتم  یلإ »  » اب تسا ، مهیلإ  کملع  هتنی  مل  ای أ  مهیلإ  رظنت  مل  يانعم أ  هب  نوچ  تسا و  یبلق  تیؤر  ََرت » َْمل  َأ   » زا دوصقم 
. دوهی نادنمشناد  ینعی  تسا  هدش  هداد  اهنآ  هب  تاروت  ملع  زا  ياهرهب  هک  یناسک  ِباتِْکلا  َنِم  ًابیِصَن  اُوتوُأ 

قدص رب  تلالد  ینـشور  هب  تازجعم  هک  نآ  زا  سپ  دننامیم  یقاب  دوهی  نییآ  رب  ینعی  دنرخیم ، تیاده  هب  ار  یهارمگ  ََۀلالَّضلا  َنوُرَتْشَی 
تاروت و رد  تسا و  یبرع  ربمایپ  وا  هک  نیا  شتّوبن و  تّحص  زا  دوب  یکاح  حوضوب  هک  تشاد  دوجو  ییاههناشن  درکیم و  ص )  ) دّمحم

. تسا هدش  هداد  شندمآ  تراشب  لیجنا 
هاگ ره  نانآ  ییوگ  دـندش  هارمگ  دوخ  هک  نانچ  دـنزاس ، هارمگ  قح  هار  زا  ار  ناـنمؤم  امـش  دـنهاوخیم  ناـیدوهی  اوُّلِـضَت  ْنَأ  َنوُدـیُِری  َو 

دنراد تسود  دنوش  هارمگ 
604 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دنناشکب یهارمگ  هب  دوخ  اب  زین  ار  نارگید 
رب نانآ  زا  نیا  رب  انب  تخاس  ربخ  اب  امـش  اب  نانآ  ینمـشد  زا  ار  امـش  تسا و  رتهاگآ  ناتنانمـشد  هب  امـش  زا  دنوادخ  ْمُِکئادْعَِأب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َو 

. دیهاوخن ییامنهار  دوخ  نانمشد  زا  ناتیاهراک  رد  دیشاب و  رذح 
. دینکن هّجوت  دوخ  نانمشد  هب  دییامن و  دامتعا  وا  يرای  یتسود و  هب  سپ  تسا ، یفاک  ار  امش  ادخ  یتسود  اِیلَو  ِهَّللِاب  یفَک  َو 

: دراد دوجو  لامتحا  هس  هلمج  نیا  دروم  رد  اوُداه  َنیِذَّلا  َنِم 
، هلمج ود  نیا  نیب  و  دنتـسه . يراـصن  دوهی و  هلمج  نیا  زا  دوصقم  اریز  ِباـتِْکلا » َنِم  ًابیِـصَن  اُوتوُأ  َنیِذَّلا   » يارب تسا  حیـضوت  ناـیب و  - 1

. تسا هدش  عقاو  ًاریِصَن  ِهَّللِاب  یفَک  َو  اِیلَو  ِهَّللِاب  یفَک  َو  و ، ُمَلْعَأ ...  ُهَّللا  َو  هضرتعم  تالمج 
َنیِذَّلا ِمْوَْقلا  َنِم  ُهانْرَصَن  َو  هیآ : دننام  اوداه  نیذلا  نم  مکرصنی  ینعی  تسا ، اریصن »  » يارب هلص  ای  مکءادعأ »  » يارب نایب  تفگ  ناوتیم  - 2

(. 77 ءایبنا / « ) میداد ترصن  دندرک  بیذکت  ار  ام  تایآ  هک  یموق  نآ  عفد  رب  ار  وا  و   » ینعی اُوبَّذَک ،
. تسا موق  اوداه  نیذلا  نم  شریدقت  مالک و  يادتبا  تفگ  ناوتیم  و  - 3

هداد و رییغت  ار  ادخ  مکح  هاگ  ره  اهنآ ، اریز  دننکیم ، اجباج  ار  ادخ  ماکحا  هک  دنتسه  یموق  نایدوهی  ینعی  ِهِعِـضاوَم  ْنَع  َِملَْکلا  َنُوفِّرَُحی 
هملک هک  نانچ  دـناهدرب ، ناـیم  زا  هتـشادرب  هداد  شرارق  دـنوادخ  هک  ییاـج  زا  ار  نآ  تقیقح  رد  دـنهد ، رارق  نآ  ياـج  هب  يرگید  مکح 

. دنداد رارق  نآ  ياج  هب  ار  لاوط » مدآ   » هتشادرب و دوخ  ياج  زا  تاروت  رد  ار  ۀعبر » رمسأ  »
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ونشب تسا  نیا  شیانعم  ای  یتسه  اونشان  هک  یلاح  رد  ام  زا  ونشب  ص )  ) دّمحم يا  هک  تسا  نیا  دوهی  نخس  نیا  يانعم  ٍعَمْسُم  َْریَغ  ْعَمْسا  َو 
. تسا بطاخم  زا  لاح  عمسم » ریغ   » نیا رب  انب  میهدیمن . ار  وت  توعد  خساپ  هک  یلاح  رد 

. نک تاعارم  ار  ام  ینعی  تشذگ ، هرقب  هروس  رد  نآ  يانعم  انِعار  َو 
دنتخاسیم فرحنم  ار  ظافلا  ینعم  دندادیم و  چیپ  ار  دوخ  ياهنابز  ْمِِهتَنِْسلَِأب  اَیل 

605 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
اهورکم تعمـسأ  ياج ال  هب  ار  عمـسم  ریغ  و  انرظنأ »  » ياج هب  ار  انعار »  » هک اجنآ  ات  دـننادرگیم . لطاب  يوس  هب  ار  قح  ناـشنابز  اـب  ینعی 

هک دننکیم  راهظا  قافن  يور  زا  دنناشوپیم و  ار  دوخ  ینطاب  یخاتسگ  ینابز و  دب  ناشیاهنابز  هب  هک  تسا  نیا  شیانعم  ای  و  دنراذگیم .
. دنراذگیم مارتحا  ربمایپ  هب 

ام زا  میدرک و  تعاطا  ار  وت  رما  میدینش و  ار  وت  نخس  ام  دنتفگیم  رگا  ْمَُهل و  ًاْریَخ  َناَکل  انْرُْظنا  َو  ْعَمْسا  َو  انْعَطَأ  َو  انْعِمَـس  اُولاق  ْمُهَّنَأ  َْول  َو 
. دوب رتهب  ناشیا  يارب  میمهفب ، ار  وت  نخس  ات  هدب  تلهم  ار  ام  ونشب و 

نیا دشیم ، تباث  انعطأ  انعمس و  دنتفگ : هک  نانآ  نخس  رگا  هک  تسا  نیا  شیانعم  هیآ  اریز  اولاق » مهنإ   » هب ددرگیم  رب  ناکل »  » رد ریمض 
. دوب رتمکحم  رتهنالداع و  ینعی  موقأ » رتهب و  ناشیا  رب  نخس 

. تسا هتخاس  رود  دوخ  تمحر  زا  ناشرفک  هطساو  هب  ار  ناشیا  دنوادخ  یلو  ْمِهِْرفُِکب  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  ْنِکل  َو 
. دناهدروآ نامیا  نانآ  زا  یمک  اهنت  هک  تسا  نیا  روظنم  ای  صالخا  نودب  فیعض و  ینامیا  رگم  دنروآیمن  نامیا  اًلِیلَق و  اَّلِإ  َنُونِمُْؤی  الَف 

605 ص : هیآ 47 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

َباحْـصَأ اَّنََعل  امَک  ْمُهَنَْعَلن  َْوأ  اهِرابْدَأ  یلَع  اهَّدُرَنَف  ًاهوُجُو  َسِمْطَن  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ْمُکَعَم  اِمل  ًاقِّدَـصُم  اْنلََّزن  اِمب  اُونِمآ  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
(47  ) ًالوُعْفَم ِهَّللا  ُْرمَأ  َناک  َو  ِْتبَّسلا 

605 ص : همجرت ... 

تـسامش اب  هک  تسا  ییاههناشن  اب  گنهامه  میدرک و  لزاـن  دوخ ) ربماـیپ  رب   ) هچنآ هب  هدـش  هداد  امـش  هب  ادـخ )  ) باـتک هک  یناـسک  يا 
نامه میزاس  رود  دوخ  تمحر  زا  ار  اهنآ  ای  مینادرگزاب ، رـس  تشپ  هب  سپـس  مینک و  وحم  ار  ییاهتروص  هک  نآ  زا  شیپ  دـیروایب ، نامیا 

(47 . ) تسا یندش  ماجنا  لاح  ره  رد  ادخ  نامرف  میتخاس و  رود  دوخ  تمحر  زا  ار  تبس »  » باحصا هک  روط 
606 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

606 ص : ریسفت ... :

هک ینآرق  مکعم  امل  اقدـصم  میدرک . لزان  ص )  ) دّـمحم رب  هک  ار  یماکحا  نآرق و  دـینک  قیدـصت  باـتک  لـها  يا  ینعی  اـْنلََّزن  اـِمب  اُونِمآ 
. تسامش تاروت  هدننک  قیدصت 

: تسا لوق  دنچ  هلمج  نیا  يانعم  هرابرد  اهِرابْدَأ  یلَع  اهَّدُرَنَف  ًاهوُجُو  َسِمْطَن  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم 
، میروآرد ناترـس  تشپ  تأیه  هب  ار  امـش  ياهتروص  مینادرگ و  وحم  ار  ینیب  وربا و  مشچ و  ینعی  امـش  تروص  راـثآ  هک  نآ  زا  شیپ  - 1
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. مینک وحم  ار  ناشراثآ  ینعی 
. میهد رارق  نانآ  يور  شیپ  ار  ناشرس  تشپ  مینک و  نوگژاو  تشپ  هب  ار  نانآ  ياهتروص  هک  نآ  زا  شیپ  - 2

ار ناشناگرزب  لاح  هک  نآ  زا  شیپ  ینعی  تساـهنآ ، نابـصنم  بحاـص  ناـگرزب و  هوجو »  » زا نتخاـس و  نوگرگد  سمط »  » زا دوصقم  - 3
. مینک ناشلیلذ  راوخ و  بلس و  نانآ  زا  ار  تلزنم  لابقا و  تخب و  میزاس و  نوگرگد 

هک نانچ  میزاسیم ، راوخ  ندرک  خسم  اب  ار  اهنآ  ینعی  ددرگیم ، رب  باتک  لها  زا  ناگرزب  ای  اهتروص  نابحاص  هب  مه »  » ریمـض ْمُهَنَْعَلن  َْوأ 
. میدرک خسم  ار  تبس » باحصا  »

نب هَّللا  دبع  لثم  نانآ  زا  ياهتـسد  هک  اجنآ  زا  یلو  دندروآیمن ، نامیا  نانآ  زا  کی  چیه  هک  دشیم  یلمع  یتروص  رد  دوهی  دـیدهت  نیا 
. دش هتشادرب  زین  نارگید  زا  باذع  دندروآ ، نامیا  اهنیا  ریغ  قیریخم و  ۀفعس ، نب  ۀبلعث  مالس ،

ار اهنآ  دـنوادخ  تسا و  دوهی  راظتنا  رد  تمایق  زا  شیپ  ات  تروص  راـثآ  وحم  تسا و  یقاـب  دوخ  تّوق  هب  مه  زونه  دـیدهت  نیا  دـناهتفگ :
. درک دهاوخ  خسم 

. تفای دهاوخ  قّقحت  ریزگان  دنوادخ  رما  دندرواین  نامیا  رگا  ینعی  ًالوُعْفَم  ِهَّللا  ُْرمَأ  َناک  َو 

606 ص : هیآ 48 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(48  ) ًامیِظَع ًاْمثِإ  يرَْتفا  ِدَقَف  ِهَّللِاب  ْكِرُْشی  ْنَم  َو  ُءاشَی  ْنَِمل  َِکلذ  َنُود  ام  ُرِفْغَی  َو  ِِهب  َكَرُْشی  ْنَأ  ُرِفْغَی  َهَّللا ال  َّنِإ 
607 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

607 ص : همجرت ... 

هک سک  نآ  دشخبیم و  دشاب ) هتـشاد  یگتـسیاش  و   ) دهاوخب سک  ره  يارب  ار  نآ  زا  رتنییاپ  دـشخبیمن و  ار  كرـش  زگره )  ) دـنوادخ
(48 . ) تسا هدش  بکترم  یگرزب  هانگ  ددرگ ، لیاق  یکیرش  ادخ  يارب 

607 ص : ریسفت ... :

ّتیشم رد  لخاد  و  َِکلذ » َنُود  ام   » هلمج مومع  لومشم  كرش  زج  هب  ار  ناهانگ  مامت  اریز  تسا ، نآرق  تایآ  نیرتشخب  دیما  زا  هیآ  نیا 
سپـس تسا و  شزرمآ  لباق  ریغ  كرـش  هانگ  هک  هدرک  حیرـصت  ادـتبا  ناحبـس  يادـخ  هک  ینیبیمن  اـیآ  تسا . هتخاـس  دـنوادخ  شزرمآ 

؟ تسا هتسناد  وفع  لباق  كرش  زا  ریغ  ار  رگید  ناهانگ 
نآ تابثا  شزرمآ و  یفن  نیب  يداضت  هک  نیا  يارب   ] نیا رب  انب  تسا  یعامجا  يرما  هبوت  هلیـسو  هب  كرـش  هاـنگ  شزرمآ  هک  یتروص  رد 

. دشاب هدرکن  هبوت  نآ  زا  هک  تسا  یسک  هانگ  كرش  هانگ  شزرمآ  مدع  زا  روظنم  دوش  هتفگ  دیاب  دشابن ]
: تسا هدومرف  دنک و  وفع  ار  اهنآ  دهاوخب  هک  هتسناد  یناسک  هب  طونم  ار  دوخ  ّتیشم  دنوادخ  سپس 

میب و نایم  هراومه  وا  ناگدـنب  هک  نیا  ات  دزرمآیم  دـهاوخب  هک  ناراکهانگ  زا  کی  ره  هب  تبـسن  كرـش  زج  ار  ناهانگ  ینعی  ُءاـشَی  ْنَِمل 
دیما هک  یعقوم  هن  دشاب  شزرمآ  هب  نیقی  هک  دوشیم  لصاح  یماگنه  هانگ  رب  تأرج  اریز  دننکن ، ادیپ  تأرج  هانگ  ماجنا  رب  دنشاب و  دیما 

. دشاب دنوادخ  ّتیشم  هب  طونم  شزرمآ 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 633 

http://www.ghaemiyeh.com


لّوا هلمج  زا  دوصقم  تسا و  ءاشی » نمل   » هلمج هّجوتم  هدیدرگ  تابثا  یفن و  هیآ  رد  هچنآ  دیوگ : فاشک ] ریسفت  رد   ] يرـشخمز هَّللا  راج 
كرشلا نود  ام  رفغی   ] مود هلمج  زا  روظنم  دشاب و  هدرکن  هبوت  كرش  زا  هک  تسا  یـسک  هانگ  شزرمآ  مدع  ءاشی ] نمل  كرـشلا  رفغی  [ال 

نیا هیآ  يانعم  تروص  نیا  رد  اریز  تسا ، نالطب  تیاهن  رد  يو  نخـس  نیا  و  دشاب ، هدرک  هبوت  هک  تسا  یـسک  هانگ  شزرمآ  ءاشی ] نمل 
ار رگید  ناهانگ  دشخبیم و  دنک  هبوت  نآ  زا  هک  ار  یسک  دشخبیمن و  دنکن  هبوت  كرـش  هانگ  زا  هک  ار  یـسک  ناحبـس  يادخ  هک  تسا 

هبوت  هک  یسک  زا  دزرمآیم و  دنک  هبوت  هک  یسک  زا  زین 
608 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هب ار  اهلقع  شتحاصف  هک  ییادـخ  نخـس  تسا و  یکی  انعم  مکح و  رد  هدـش  تاـبثا  یفن و  هچنآ  ینیبیم  هک  ناـنچ  دزرمآیمن و  هدرکن 
ادیپ قّقحت  هبوت  هاگ  ره  هک  نیا  رب  هوالع  تسا ، رود  هب  تسین  هدیدنسپ  یلقاع  چیه  مالک  رد  هک  ياهصیقن  نینچ  لثم  زا  هتـشاداو  یتفگش 
ّقلعت باقع  ندرک  طقاس  هب  شتّیـشم  تسا  نکمم  روطچ  سپ  دوشیم ، راکهانگ  رفیک  ندـش  طـقاس  بجوم  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  دـنک ،

. منکیم ءادا  مهاوخب  سک  ره  هب  ای  درک ، مهاوخ  ادا  ار  منید  متـساوخ  رگا  نم  دیوگب : دـهدیم  هزاجا  دوخ  هب  یلقاع  چـیه  ایآ  و  دریگب ؟
. يدومرف تیاده  تسار  هار  هب  دییأت و  ار  ام  هک  مییوگیم  ساپس  ار  وت  ایادخ  تساّربم . ییاهفرح  نینچ  زا  ام  يادخ 

ار ادـخ  ریغ  غورد  هب  تسا و  هدـش  بکترم  یگرزب  هانگ  دروآ  كرـش  ادـخ  هب  هک  یـسک  ًامیِظَع و  ًاـْمثِإ  يرَْتفا  ِدَـقَف  ِهَّللاـِب  ْكِرُْـشی  ْنَم  َو 
. تسا هتشادنپ  تدابع  راوازس 

608 ص : ات 50 ... ] تایآ 49  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ًاْمثِإ ِِهب  یفَک  َو  َبِذَْـکلا  ِهَّللا  یَلَع  َنوُرَتْفَی  َْفیَک  ْرُْظنا  ( 49  ) ًالِیتَف َنوُمَلُْظی  َو ال  ُءاشَی  ْنَم  یِّکَُزی  ُهَّللا  ِلـَب  ْمُهَـسُْفنَأ  َنوُّکَُزی  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ 
(50  ) ًانِیبُم

608 ص : همجرت ... 

دـنکیم و شیاتـس  دـهاوخب  ار  سک  ره  ادـخ  یلو  تسا ) شزرایب  اهییاتـسدوخ  نیا   ) دـننکیم ییاتـسدوخ  هک  ار  ییاـهنآ  يدـیدن  اـیآ 
(49  ) دش دهاوخن  اهنآ  هب  یمتس  نیرتمک 

(50 . ) تسا یفاک  نانآ ) تازاجم  يارب   ) راکشآ هانگ  نیمه  دندنبیم و  غورد  ادخ  هب  هنوگچ  نیبب 

608 ص : ریسفت ... :

نارـسپ و ام  « » ُهُؤاَّبِحَأ َو  ِهَّللا  ُءاْنبَأ  ُنَْحن  دـنتفگیم : اهنآ  اریز  تسا ، هدـش  لزاـن  اراـصن  دوهی و  هراـبرد  تاـیآ  نیا  ْمُهَـسُْفنَأ : َنوُّکَُزی  َنیِذَّلا 
يدوهی هک  یـسک  زج  دوریمن  تشهب  هب  زگره   » يراصَن َْوأ  ًادوُه  َناک  ْنَم  اَّلِإ  َۀَّنَْجلا  َلُخْدَی  َْنل  دنتفگیم : و  ( 18 هدئام /  ) مییادخ ناتسود 

تعاط و يدایز  رطاخ  هب  سک  ره  و  ( 111 هرقب / « ) دشاب یحیسم  ای 
609 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دوشیم عقاو  هیآ  نیا  لومشم ، دیاتسب ، ار  دوخ  دنوادخ  هاگشیپ  رد  ندوب  بّرقم 
هک نیا  هن  تسا  هجوت  لباق  دـنوادخ  ندرک  فیـصوت  یکاپ  هب  ندوتـس و  اـهنت  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  هلمج  نیا  ُءاـشَی  ْنَم  یِّکَُزی  ُهَّللا  ِلـَب 
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. تسا هاگآ  دنراد  ار  شیاتس  هیکزت و  یگتسیاش  هک  یناسک  هب  تبسن  ناحبس  يادخ  اریز  دیاتسب ، ار  دوخ  یسک 
هزادنا هب  شیوخ  ندوتس  رب  اهنآ  ندرک  باذع  رد  ینعی  ددرگیم ، رب  ْمُهَـسُْفنَأ  َنوُّکَُزی  َنیِذَّلا  هب  ای  نوملظی »  » رد ریمـض  اًلِیتَف  َنوُمَلُْظی  َو ال 

چیه نانآ  باوث  زا  دـنوشیم و  هداد  شاداپ  اهنآ  هک  تسا  نیا  شیانعم  ددرگیم و  رب  ءاشی » نم   » هب اـی  دوشیمن و  متـس  ناـنآ  هب  يزیـشپ 
. دراد رارق  امرخ  هتسه  فاکش  رد  هک  تسا  يزیچ  لیتف » . » دوشیمن هتساک 

ناگدـیزگرب ناـکاپ و  زا  دـنوادخ  دزن  ار  دوخ  و  دـنهدیم ، غورد  تبـسن  دـنوادخ  هب  هنوگچ  نیبب  َبِذَْـکلا  ِهَّللا  یَلَع  َنوُرَتـْفَی  َْفیَک  ْرُْظنا 
. دنرادنپیم

. تسا یفاک  نانآ ) تازاجم  يارب   ) ناشناهانگ رگید  نیب  رد  راکشآ  یهانگ  ناونع  هب  اهنآ  رادنپ  نیا  ًانِیبُم  ًاْمثِإ  ِِهب  یفَک  َو 

609 ص : ات 52 ... ] تایآ 51  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(51  ) ًالِیبَس اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنِم  يدْهَأ  ِءالُؤه  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  َنُولوُقَی  َو  ِتوُغاَّطلا  َو  ِْتبِْجلِاب  َنُونِمُْؤی  ِباتِْکلا  َنِم  ًابیِـصَن  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ 
(52  ) ًاریِصَن َُهل  َدَِجت  ْنَلَف  ُهَّللا  ِنَْعلَی  ْنَم  َو  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ 

609 ص : همجرت ... 

هب دـندروآیم و  نامیا  ناتـسرپتب ) تب و   ) توغاط تبج و  هب  لاح ) نیا  اب   ) دـنراد ادـخ )  ) باتک زا  ياهرهب  هک  ار  یناـسک  يدـیدن  اـیآ 
(51 ( !؟ دنرتهتفای تیاده  دناهدروآ  نامیا  هک  یناسک  زا  اهنآ  دنیوگیم  ناکرشم 

یهاوخن وا  يارب  يروای  دنک ، رود  شتمحر  زا  ادخ  ار  سک  ره  هتخاس و  رود  دوخ  تمحر  زا  ار  ناشیا  دـنوادخ  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ 
(52 . ) تفای

610 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

610 ص : ریسفت ... :

اب فرـشأ ، نب  بعک  بطخأ و  نب  ّیح  هک  هدـش  تـیاور  تـسا و  ناطیـش  ياـنعم  هـب  توغاـط »  » تسادـخ و زا  ریغ  يدوـبعم  ره  تـبج » »
هب امـش  دـنتفگ : نانآ  هب  نایـشیرق  دـنوش ، نامیپ  مه  ص )  ) مالـسا ربمایپ  اب  گنج  يارب  شیرق  اب  ات  دـنتفر  هّکم  بناج  هب  دوهی  زا  یهورگ 
ات دینک  هدجس  ار  ام  نایادخ  میوش ] نامیپ  مه  امـش  اب  دیهاوخیم  رگا   ] میتسین نمیا  امـش  رکم  زا  ام  و  ام ، ات  دیتسه  رتکیدزن  ص )  ) دّمحم

يوریپ هب  دوهی  اریز  توغاط »  » و تبج »  » هب اهنآ  ندروآ  نامیا  زا  روظنم  تسا  نیا  دندرک و  هدجس  دوهی  سپ  مینک ، ادیپ  نانیمطا  امـش  هب 
. دندرک هدجس  ار  اهتب  ناطیش  زا 

شتسرپ هب  رما  دنتفگ : دیوگیم ؟ هچ  ص )  ) دّمحم دیسرپ ، بعک  دّمحم ؟ ای  میرتکیدزن  قح  هب  رتهتفای و  تیاده  ام  ایآ  تفگ : نایفـس  وبا 
زا میهدیم و  بآ  نایجاح  هب  میاهبعک و  ناـیلوتم  اـم  دـنتفگ : تسیچ ؟ امـش  نییآ  تفگ : بعک  دـنکیم ، كرـش  زا  یهن  اـتکی و  يادـخ 

. دیتسه ص )  ) دّمحم زا  رتهتفای  تیاده  امش  تفگ : بعک  دندرمش  رب  هک  ار  ناشلامعا  مینکیم  دازآ  ار  ناریسا  هدرک و  ییاریذپ  نانامهیم 
. تسا هدرک  رود  دوخ  يرای  تمحر و  زا  ادخ  ار  نانیا  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ 

. یباییمن يروای  وا  يارب  ترخآ  ایند و  رد  دریگ  رارق  ادخ  نعل  دروم  هک  یسک  اریصن و  هل  دجت  نلف  هَّللا  نعلی  نم  و 
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610 ص : ات 55 ... ] تایآ 53  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

َباتِْکلا َمیِهاْربِإ  َلآ  اْنیَتآ  ْدَقَف  ِِهلْـضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  ام  یلَع  َساَّنلا  َنوُدُسْحَی  ْمَأ  ( 53  ) ًاریِقَن َساَّنلا  َنُوتُْؤی  ًاذِإَف ال  ِْکلُْملا  َنِم  ٌبیِـصَن  ْمَُهل  ْمَأ 
(55  ) ًاریِعَس َمَّنَهَِجب  یفَک  َو  ُْهنَع  َّدَص  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ِِهب  َنَمآ  ْنَم  ْمُْهنِمَف  ( 54  ) ًامیِظَع ًاْکُلم  ْمُهاْنیَتآ  َو  َۀَمْکِْحلا  َو 

610 ص : همجرت ... 

یقح چـیه  مدرم  هب  دوـب  نینچ  رگا  هک  یلاـح  رد  دـننک ؟ یتواـضق  نینچ  دـنهاوخب  هـک   ) دـنراد تموـکح  رد  یمهـس  دوـهی )  ) اـهنآ اـیآ 
( 53 ( ) دنتفرگیم دوخ  راصحنارد  ار  زیچ  همه  و   ) دندادیمن

611 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هک نیا  اب  دنزرویم ) دسح  ارچ   ) دنزرویم دسح  هدیشخب ، اهنآ  هب  شلـضف  زا  ادخ  هچنآ  ربارب  رد  شنادناخ ) ربمایپ و   ) مدرم هب  هک  نیا  ای 

(54  ) میداد رارق  اهنآ  رایتخا  رد  یمیظع  تموکح  میداد و  تمکح  باتک و  دنتسه ) وا  نادناخ  زا  دوهی  هک   ) ار میهاربا  لآ 
. تسا یفاک  اهنآ  يارب  خزود  شتآ  نازورف  هلعـش  دـندومن و  نآ  هار  رد  عنام  داـجیا  یعمج  دـندروآ و  ناـمیا  نآ  هب  اـهنآ  زا  یعمج  یلو 

(55)

611 ص : ریسفت ... :

قح نداد  زا  ار  ناسنا   ] لخب اریز  تساهتلصخ ، نیرتدب  زا  ود  نیا  هدرک و  فیصوت  دسح  لخب و  هب  ار  دوهی  تایآ  نیا  رد  ناحبـس  يادخ 
. دسرب وا  هب  دوش و  لیاز  شریغ  زا  تمعن  هک  دنکیم  وزرآ  دوسح  صخش  درادیم و  زاب  هدش  هداد  وا  هب  هک  یتمعن  بجاو ]

هزادـنا هب  دنتـشاد  تموکح  زا  ياهرهب  نانآ  هچ  ناـنچ  ینعی  تسا  کـلملا » نم  بیـصن  مهل  [ » نومـضم  ] راـکنا يارب  هزمه  هعطقنم و  ما » »
. دروخیم مشچ  هب  امرخ  هتسه  تشپ  رد  هک  تسا  یکچوک  يدوگ  نامه  ریقن »  » دندادیمن و مدرم  هب  يریقن 

ًاذِإ یِّبَر  ِۀَـمْحَر  َِنئازَخ  َنوُِکلْمَت  ُْمْتنَأ  َْول  ُْلق  تسا : هیآ  نیا  رد  هک  نانچ  تسا ، ییادـخ  تموکح  ای  اـیند و  تنطلـس  روظنم  هب  ِکـْلُْملا  َنِم 
زا مه  زاب  دیوش ، ادخ  تمحر  ياهجنگ  ياراد  رگا  امش  هک  وگب  رظن - تسپ  لیخب و  مدرم  نیا  هب  ام - لوسر  يا   » ِقاْفنِْإلا َۀَیْشَخ  ُْمتْکَْسمََأل 

(. 100 ءارسا / « ) درک دیهاوخ  لخب  نآ  قافنا  زا  یشیورد  فوخ  رقف و  سرت 
ترـصن و تّوبن و  رب  ِِهلْـضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  ام  یلَع  نانمؤم . و  ص )  ) ادخ لوسر  هب  ینعی  مدرم ، هب  دنزرویم  دسح  ایآ  َساَّنلا  َنوُدُسْحَی  ْمَأ 

. تسا هداد  ناناملسم  ربمایپ و  هب  شلضف  زا  دنوادخ  هک  ینوزفا  زور  تّزع 
ص)  ) دّمحم ناینیـشیپ  ناکاین و  ینعی  میهاربا  لآ  هب  دنوادخ  دنتـسنادیم  هک  نوچ  تسا ، دوهی  هب  راطخا  هلمج  نیا  َمیِهاْربِإ  َلآ  اْنیَتآ  ْدَقَف 

612 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  شناد  لیجنا و  تاروت و 
[. دندرکیم راکنا  ار  نآ  یلو   ] هدرک اطع 

. تسا نامیلس  دواد و  فسوی و  تنطلس  روظنم  ًامیِظَع  ًاْکُلم  ْمُهاْنیَتآ  َو 
: دراد دوجو  لامتحا  هس  هلمج  نیا  يانعم  رد  ُْهنَع  َّدَص  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ِِهب  َنَمآ  ْنَم  ْمُْهنِمَف 

. دندرک راکنا  ار  نآ  شتّحص  هب  ملع  اب  یخرب  و  دندروآ ، نامیا  دش  رکذ  میهاربا  لآ  هب  عجار  هچنآ  هب  دوهی  زا  یخرب  - 1
. دندرک راکنا  ار  وا  تّوبن  یضعب  دندروآ و  نامیا  ص )  ) ادخ لوسر  هب  نایدوهی  زا  یضعب  - 2
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یخرب اهنآ  سپ   » َنوُقِساف ْمُْهنِم  ٌرِیثَک  َو  ٍدَتْهُم  ْمُْهنِمَف  هیآ  نیا  دننام  دندش ، رفاک  یخرب  دندروآ و  نامیا  میهاربا  هب  میهاربا  لآ  زا  یخرب  - 3
(26 دیدح / « ) دنتفاتش يراکدب  قسف و  هب  يرایسب  دنتفای و  تیاده  قح  هار  هب 

612 ص : ات 57 ... ] تایآ 56  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(56  ) ًامیِکَح ًازیِزَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ  َباذَْعلا  اُوقوُذَِیل  اهَْریَغ  ًادُولُج  ْمُهاْنلََّدب  ْمُهُدُولُج  ْتَجِـضَن  امَّلُک  ًاران  ْمِهِیلُْـصن  َفْوَس  اِنتایِآب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 
الِظ ْمُُهلِخْدـُن  َو  ٌةَرَّهَطُم  ٌجاوْزَأ  اهِیف  ْمَُهل  ًادـَبَأ  اهِیف  َنیِدـِلاخ  ُراـْهنَْألا  اَِـهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ْمُُهلِخُْدنَـس  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو 

(57  ) ًالِیلَظ

612 ص : همجرت ... 

و  ) ددرگ نایرب  نآ ) رد   ) اهنآ نت  ياهتـسوپ  هاگ  ره  هک  مینکیم  دراو  یـشتآ  رد  ار  اهنآ  يدوز  هب  دـندش  رفاـک  اـم  تاـیآ  هب  هک  یناـسک 
( دـهدیم رفیک  باسح  يور  و   ) تسا میکح  اـناوت و  دـنوادخ  دنـشچب . ار  رفیک  اـت  میهدیم  رارق  نآ  ياـج  هب  يرگید  ياهتـسوپ  دزوسب )

(56)
نآ ناتخرد  ریز  زا  اهرهن  هک  مینکیم  دراو  تشهب  زا  ییاهغاب  رد  ار  اهنآ  يدوز  هب  دنداد  ماجنا  حـلاص  لمع  دـندروآ و  نامیا  هک  اهنآ  و 

لخاد دوشیمن  عطق  هک  ییاههیاس  رد  ار  اهنآ  دوب و  دـهاوخ  اهنآ  يارب  هزیکاپ  ینارـسمه  دـنام و  دـنهاوخ  نآ  رد  هشیمه  تسا و  يراـج 
(57 . ) مینکیم

613 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

613 ص : ریسفت ... :

. مینازوسیم نآ  هلیسو  هب  هدنکفا و  شتآ  رد  ار  اهنآ  ینعی  ْمِهِیلُْصن  َفْوَس 
. دننک ّسح  ار  باذع  درد  ات  باذعلا  اوقوذیل  میهدیم ، رییغت  ار  ناشیاهتسوپ  ًادُولُج  ْمُهاْنلََّدب 

هک ار  یسک  زج  تسا و  میکح  ًامیِکَح : » ، » تسین شیاهدیعو  اههدعو و  هب  ندیشخب  قّقحت  زا  یعنام  تسا و  رداق  ادخ  ًازیِزَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ 
. دنکیمن باذع  دراد  قاقحتسا 

الِظ ْمُُهلِخُْدن  َو  دنکاپ . اهیگدولآ  اهیتسپ و  مامت  سافن و  ضیح و  نوخ  زا  هک  تسا  ینارـسمه  تشهب  رد  اهنآ  يارب  ٌةَرَّهَطُم  ٌجاوْزَأ  اهِیف  ْمَُهل 
. دنکیمن لیاز  ار  نآ  دیشروخ  تسا و  یگشیمه  هک  مینکیم  ياهیاس  لخاد  ار  اهنآ  اًلِیلَظ 

. ءایهد ۀیهاد  لیلا و  لیل  مویأ و  موی  دوشیم : هتفگ  هک  نانچ  تسا ، هدش  ّقتشم  لظ »  » ظفل زا  هک  تسا  یفصو  الیلظ » »

613 ص : ات 59 ... ] تایآ 58  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ًاعیِمَـس َناـک  َهَّللا  َّنِإ  ِِهب  ْمُکُظِعَی  اَّمِِعن  َهَّللا  َّنِإ  ِلْدَْـعلِاب  اوُمُکَْحت  ْنَأ  ِساَّنلا  َْنَیب  ُْمتْمَکَح  اذِإ  َو  اـِهلْهَأ  یلِإ  ِتاـنامَْألا  اوُّدَؤـُت  ْنَأ  ْمُکُُرمْأَـی  َهَّللا  َّنِإ 
ُْمْتنُک ْنِإ  ِلوُسَّرلا  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ٍءْیَـش  ِیف  ُْمتْعَزانَت  ْنِإَف  ْمُْکنِم  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ( 58  ) ًاریَِصب
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(59  ) ًالیِوَْأت ُنَسْحَأ  َو  ٌْریَخ  َِکلذ  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤت 

613 ص : همجرت ... 

، دینک يرواد  لدع  هب  دینکیم ، يرواد  مدرم  نایم  هک  یماگنه  دـیناسرب و  نآ  نابحاص  هب  ار  اهتناما  هک  دـهدیم  نامرف  امـش  هب  دـنوادخ 
(58  ) تسانیب اونش و  دنوادخ  دهدیم ، امش  هب  یبوخ  ياهزردنا  دنپ و  دنوادخ 

614 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  ار  رما  نابحاص  ادخ و  ربمایپ  دینک  تعاطا  ار و  ادخ  دینک  تعاطا  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
رتهب و امـش  يارب  نیا  دـیراد ، زیخاتـسر  زور  ادـخ و  هب  نامیا  رگا  دـیهد ، عاجرا  ربمایپ  ادـخ و  هب  ار  نآ  دـیدرک  عازن  يزیچ  رد  هاگ  ره  و 

(59 . ) تسا رتوکین  شنایاپ  تبقاع و 

614 ص : ریسفت ... :

ياهتناما هاوخ  وا و  یهاون  رماوا و  ینعی  یهلا  تاناما  هاوخ  دوشیم ، یتناما  ره  یـسک و  ره  لـماش  تسا و  ماـع  هیآ  رد  باـطخ  دـناهتفگ :
. دنریگیم نیما  اهنآ  رد  ار  رگیدکی  هک  مدرم 

تلادـع هب  هدرک و  راذـگاو  ناـشنابحاص  هب  ار  اـهتناما  دـنوادخ  ناـمرف  هب  دـیاب  هک  تـسا  نارادـمامز  هـب  باـطخ  هـیآ  دـناهتفگ : یخرب  و 
نآ رب  دیکأت  يارب  سپس  دنیامن . تعاطا  نانآ  زا  هدینش و  ار  رما  نابحاص  نخس  هک  تسا  هدرک  رما  مدرم  هب  دعب  هیآ  رد  دننک و  تموکح 

. دینک يوریپ  اهنآ  نامرف  زا  دیاب  دیراد  نامیا  تمایق  زور  ادخ و  هب  رگا  ینعی  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤت  ُْمْتنُک  ْنِإ  تسا : هدومرف 
دوخ زا  سپ  رما  ّیلو  هب  تموکح  رما  هک  تسا  هدرک  رومأم  ار  ناماما  زا  کی  ره  دنوادخ  دناهتفگ : هک  هدش  تیاور  مالسلا  مهیلع  همئا  زا 

. تسامش هرابرد  يدعب  هیآ  ام و  هرابرد  لّوا  هیآ  دناهتفگ : زین  و  دنک ، راذگاو 
هدش فیـصوت  هب » مکظعی   » هلیـسو هب  هک  تسا  یبوصنم  هرکن  ام »  » سپ دنکیم . هظعوم  ار  امـش  هب » مکظعی   » يزیچ بوخ  هب  ینعی  اّمعن » »

فذح حدم  هب  صوصخم  عفر و  لحم  رد  هلوصوم و  ام »  » تروص نیا  رد  هک  دشاب  هب  مکظعی  يذلا  ءیـشلا  معن  نآ  ریدقت  دیاش  و  تسا .
ِیلوُأ  » زا دوصقم  و  تسا . يزردـنا  دـنپ و  بوخ  دـیاهدش  رومأم  نادـب  امـش  هک  ندرک  مکح  تلادـع  هب  تاناما و  يادا  ینعی  تسا  هدـش 

و هَّللا »  » رب فطع  ِْرمَْألا » ِیلوُأ   » نوچ دننکیم و  مکح  قح  هب  تیاده و  ار  مدرم  هک  دنتـسه  ع )  ) تیب لها  همئا  قح و  رب  نارادـمامز  ِْرمَْألا »
زا هدوب و  تشز  لمع  باکترا  زا  نوصم  موصعم و  هک  هدرک  بجاو  ار  یـسک  زا  يوریپ  دنوادخ  تسا  هدش ، ود  نآ  هب  نورقم  و  لوسر » »

دنکیم یچیپرس  وا  نامرف  زا  هک  مینک  تعاطا  یسک  زا  دنکیمن  رما  ار  ام  ادخ  دشاب ، رتاناد  رترب و  دنتسه  وا  زا  تعاطا  رومأم  هک  یناسک 
. تسا تیاده  دنمزاین  ام  نوچمه  هک  میوش  یسک  میلست  و 

615 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ربمایپ تایح  نامز  رد  دروم  نآ  رد  لوسرلا  هَّللا و  یلإ  هودر  دـیدرک  فالتخا  دوخ  نید  روما  زا  يزیچ  هرابرد  رگا  ٍءْیَـش  ِیف  ُْمتْعَزانَت  ْنِإَف 

امـش نایم  رد  اهبنارگ  زیچ  ود  نم  : » تسا هدومرف  هدرک و  هیـصوت  نیلقث »  » فورعم ثیدـح  رد  هک  یناسک  هب  شتافو  زا  سپ  وا و  دوخ  هب 
ادج مه  زا  زگره  ود  نیا  متیب ، لها  يرگید  ادخ و  باتک  یکی  دش  دیهاوخن  هارمگ  زگره  دـیبای  تسد  ود  نآ  هب  رگا  هک  مراذـگیم  اجب 

ندرب هانپ  رد  یهارمگ  زا  تاجن  هک  تسا  هدرک  حیرـصت  ص )  ) ربمایپ دینک . عوجر  «، 1 « » دنوش دراو  نم  رب  ضوح  دزن  هک  نیا  ات  دـنوشن 
اب تفلاخم  نوچمه  شتافو  زا  سپ  دنتـسه - نآرق )  ) ادـخ باتک  اب  مزالم  هک  وا - تیب  لها  اب  تفلاخم  نیا  رب  انب  تسا . ترتع  نآرق و  هب 

روظنم عطق  روط  هب  نیا  رب  انب  دنیوا ، تّما  نایم  رد  شنانیشناج  وا و  تعیرـش  نارادساپ  نانآ  اریز  تسا ، ص )  ) ربمایپ تایح  نامز  رد  اهنآ 
. دنتسه ص )  ) دّمحم لآ  زا  ع )  ) موصعم ناماما  ِْرمَْألا » ِیلوُأ   » زا
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امـش يارب  شماجنارـس  لوسر  ادـخ و  هب  تافالتخا  ّدر  ینعی  اًلیِوَْأت  ُنَسْحَأ  َو  ٌْریَخ  لوسر ، ادـخ و  هب  تافالتخا  ّدر  هب  تسا  هراشا  َکـِلذ » »
. تسا رتهدیدنسپ 

615 ص : ات 61 ... ] تایآ 60  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ِِهب اوُرُفْکَی  ْنَأ  اوُِرمُأ  ْدَق  َو  ِتوُغاَّطلا  َیلِإ  اوُمَکاحَتَی  ْنَأ  َنوُدیُِری  َِکْلبَق  ْنِم  َلِْزنُأ  ام  َو  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  اِمب  اُونَمآ  ْمُهَّنَأ  َنوُمُعْزَی  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ 
َْکنَع َنوُّدُـصَی  َنیِِقفاـنُْملا  َْتیَأَر  ِلوُـسَّرلا  َیلِإ  َو  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اـم  یلِإ  اَْولاـعَت  ْمَُـهل  َلـِیق  اذِإ  َو  ( 60  ) ًادیَِعب ًالالَـض  ْمُهَّلُِـضی  ْنَأ  ُناْطیَّشلا  ُدـیُِری  َو 

(61  ) ًادوُدُص
__________________________________________________

-1
. ضوحلا ّیلع  ادری  یّتح  اقرتفی  نل  امّهنإ  و  یتیب - لهأ  یترتع - هَّللا و  باتک  اّولضت ، نل  امهب  متکّسمت  نإ  ام  نیلقّثلا  مکیف  كرات  ّینإ 

616 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

616 ص : همجرت ... 

دنهاوخیم یلو  دـناهدروآ  نامیا  هدـش  لزان  ناینیـشیپ  رب  وت و  رب  ینامـسآ ) بتک  زا   ) هچنآ هب  دـننکیم  نامگ  هک  ار  یناسک  يدـیدن  ایآ 
ار اهنآ  دـهاوخیم  ناطیـش  و  دـنوش ، رفاک  توغاط  هب  هدـش  هداد  روتـسد  اهنآ  هب  هک  نیا  اب  دـنبلطب  يرواد  هب  ار  لـطاب  ماـکح  توغاـط و 

(60  ) دنک هارمگ  ادیدش 
وت توعد  لوبق  زا  هک  ینیبیم  ار  ناـقفانم  دـییایب ، ربماـیپ  يوس  هب  هدرک و  لزاـن  ادـخ  هچنآ  يوس  هب  دوـش ، هتفگ  اـهنآ  هب  هک  یماـگنه  و 

(61 . ) دننکیم ضارعا 

616 ص : ریسفت ... :

616 ص : لوزن ... ] نأش  ]

هوشر ربمایپ  تسنادیم  اریز  مقفاوم  ص )  ) دّـمحم يرواد  اب  نم  تفگ : يدوهی  دوب ، یفالتخا  ناـیدوهی  زا  يدرف  ناـقفانم و  زا  یکی  ناـیم 
مکح يو  عفن  هب  هوشر  نتفرگ  اب  وا  تسنادیم  نوچ   ] دنک يرواد  فرـشأ  نب  بعک  دیاب  وت  نم و  نایم  تفگ : قفانم  درم  یلو  دریگیمن ،
ربارب رد  یـشکرس  و  ص )  ) ربمایپ اب  ندـیزرو  ینمـشد  رد  طارفا  رطاخ  هب  ار  فرـشا  نب  بعک  دـنوادخ  دـش  لزان  هیآ  نیا  سپ  دـنکیم .]

ار بعک »  » يرواد باختنا  دنوادخ  ای  تسا و  هدیمان  مان  نیا  هب  هدرک و  هیبشت  ناطیـش  هب  ار  وا  ای  و  تسا ، هدیمان  توغاط » [، » یهلا  ] دودح
ناطیـشلا دیری  هب و  اورفکی  نأ  اورما  دق  و  دیوگیم : هک  هیآ  لیذ  لیلد  هب  تسا  هتـسناد  ناطیـش  يرواد  ص )  ) ادخ لوسر  يرواد  ياج  هب 

. دنادرگ هارمگ  قح  هار  زا  ار  نانآ  دهاوخیم  ناطیش  دنزروب و  رفک  توغاط  هب  هک  دنرومأم  اهنآ  مهلضی  نأ 

616 ص : ات 63 ... ] تایآ 62  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]
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هراشا

ِیف ام  ُهَّللا  ُمَْلعَی  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ( 62  ) ًاقِیفَْوت َو  ًاناسْحِإ  َّالِإ  انْدَرَأ  ْنِإ  ِهَّللِاب  َنوُِفلْحَی  َكُؤاج  َُّمث  ْمِهیِْدیَأ  ْتَمَّدَق  اِمب  ٌۀَبیِـصُم  ْمُْهَتباصَأ  اذِإ  َْفیَکَف 
(63  ) ًاغِیَلب ًالْوَق  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  ْمَُهل  ُْلق  َو  ْمُهْظِع  َو  ْمُْهنَع  ْضِرْعَأَف  ْمِِهبُوُلق 

617 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

617 ص : همجرت ... 

ندرب زا   ) ام روظنم  هک  دـننکیم  دای  دـنگوس  دـنیآیم و  وت  غارـس  هب  دـنوشیم  یتبیـصم  راتفرگ  ناـشلامعا  رثا  رب  هک  یعقوم  هنوگچ  سپ 
(62 ( !؟ تسا هدوبن  عازن ) نیفرط  نایم   ) قفاوت ندرک و  یکین  زج  نارگید ) دزن  هب  يرواد 

جیاتن اسر ، ینایب  اب  هدب و  زردنا  ار  اهنآ  نک و  رظن  فرص  اهنآ  تازاجم )  ) زا دنادیم ، ادخ  دنراد  لد  رد  ار  هچنآ  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ 
(63 . ) امن دزشوگ  اهنآ  هب  ار  ناشلامعا 

617 ص : ریسفت ... :

َْفیَکَف » »
هطـساو هب  مهیدـیأ ، تمدـق  امب  دـسرب  اهنآ  هب  یتبوقع  لاعتم  يادـخ  هیحان  زا  هاگ  ره  ینعی  ۀبیـصم  مهتباصأ  اذإ  اـهنآ  لاـح  تسا  هنوگچ 

ْنِإ ِهَّللِاب  َنوُِفلْحَی  دـننکیم . یهاوخ  ترذـعم  هدـمآ و  وت  دزن  هاگ  نآ  كوءاج  مث  وت ؟ مکح  زا  مشخ  راهظا  وت و  ریغ  زا  نتـساوخ  يرواد 
نایم شزاس  داجیا  وت و  تمحز  ندرک  مک  زج  وت  ریغ  زا  نتـساوخ  يرواد  زا  ام  روظنم  هک  دنروخیم  دنگوس  ًاقِیفَْوت و  َو  ًاناسْحِإ  اَّلِإ  انْدَرَأ 

. تسا هدوبن  وت  مکح  رب  نتفرگ  مشخ  وت و  اب  تفلاخم  ام  دوصقم  دوبن ، تطاسو  اب  اوعد  نیفرط 
تحلصم اریز  نکم  لابند  ار  اهنآ  ینعی  ْمُْهنَع  ْضِرْعَأَف  تسا  ربخ  اب  نانآ  قافن  و  كرش ، زا  دنوادخ  ْمِِهبُوُلق  ِیف  ام  ُهَّللا  ُمَْلعَی  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ 

غیلب نخـس  ًاغِیَلب و  ًالْوَق  ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  ْمَُهل  ُْلق  َو  نک ، هظعوم  دوخ  راتفگ  اب  ار  اهنآ  ْمُهْظِع و  َو  تسا ، قافن  كرـش و  رب  اهنآ  ندنام  یقاب  رد 
ناوتیم و  دـش . دـنهاوخ  هتـشک  دوش  راکـشآ  اهنآ  یبلق  قافن  رگا  هک  ناسرتب  ار  اهنآ  ینعی  دـنکیم ، ریثأت  اهنآ  رد  الماک  هک  وگب  اهنآ  هب 
دنکیم ریثأت  اهنآ  رد  هک  وگب  نانآ  هب  غیلب  ینخـس  تسین ، اهنآ  اب  یـسک  دـناهدرک و  تولخ  دوخ  اب  هاـگ  ره  تسا : نیا  هیآ  ياـنعم  تفگ 

. تسا رتّرثؤم  یناهنپ  تحیصن  اریز 
618 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

618 ص : ات 65 ... ] تایآ 64  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ًاباََّوت َهَّللا  اوُدَـجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْـسا  َو  َهَّللا  اوُرَفْغَتْـساَف  َكُؤاج  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  ِهَّللا  ِنْذِِإب  َعاُطِیل  ـَّالِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  اـم  َو 
(65  ) ًامِیلْسَت اوُمِّلَُسی  َو  َْتیَضَق  اَّمِم  ًاجَرَح  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  اوُدِجَی  َُّمث ال  ْمُهَْنَیب  َرَجَش  امِیف  َكوُمِّکَُحی  یَّتَح  َنُونِمُْؤی  َکِّبَر ال  َو  الَف  ( 64  ) ًامیِحَر

618 ص : همجرت ... 
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متـس دوخ  هب  هک  یماگنه  نافلاخم  نیا  رگا  و  دوش ، تعاطا  يو  زا  ادـخ  نامرف  هب  هک  روظنم  نیا  هب  رگم  میداتـسرفن  ار  يربمایپ  چـیه  اـم 
اهنآ يارب  مه  ربماـیپ  دـندرکیم و  شزرمآ  بلط  ادـخ  زا  دـندمآیم و  وـت  دزن  هب  دـندراذگیم ) اـپ  ریز  ار  ادـخ  ياـهنامرف  و   ) دـندرکیم

(64  ) دنتفاییم نابرهم  ریذپ و  هبوت  ار  ادخ  درکیم ، رافغتسا 
زا دوخ  لد  رد  سپـس  و  دـنبلط ، يرواد  هب  دوخ  فـالتخا  رد  ار  وت  هک  نیا  رگم  دوـب  دـنهاوخن  نمؤـم  اـهنآ  هک  دـنگوس  تراـگدرورپ  هب 

(65 . ) دنشاب میلست  الماک  دننکن و  یتحاران  ساسحا  وت  يرواد 

618 ص : ریسفت ... :

هراشا

هدرک رما  مدرم  هب  هک  ادخ  نامرف  رطاخ  هب  هک  نیا  يارب  زج  ینعی  ِهَّللا  ِنْذِِإب  َعاُطِیل  اَّلِإ  میاهداتسرفن  ار  دوخ  ناربمایپ  زا  يربمایپ  هاگ  چیه  ام 
زا ندرک  ینامرفان  ادخ و  زا  تعاطا  نانآ  زا  تعاطا  سپ  دنیادخ  ناناسر  مایپ  اهنآ  اریز  دنوش ، تعاطا  دننک ، يوریپ  تعاطا و  ناربمایپ  زا 

. تسا دنوادخ  ینامرفان  اهنآ ،
هک یناهانگ  زا  هبوت  يارب  كوءاج و  دـندرک  متـس  نتـشیوخ  هب  توغاـط  ندـیبلط  يرواد  هب  اـب  ناـنآ  رگا  ْمُهَـسُْفنَأ و  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو 

. دندرکیم شزرمآ  بلط  دنوادخ  زا  صالخا  يور  زا  َهَّللا و  اوُرَفْغَتْساَف  دندمآیم ، وت  دزن  دناهدش ، بکترم 
619 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

نأـش میظعت  يارب  تبیغ ] هب  باـطخ  زا  هّجوت   ] تاـفتلا شور  هب  هتفگ  نیا  زا  لودـع  مهل و  ترفغتـسا  دومرفن و  ُلوُـسَّرلا و  ُمَُهل  َرَفْغَتْـسا  َو 
ياراد تسادـخ  هداتـسرف  شماـن  هک  یـسک  تعافـش  هک  تسا  نیا  هب  نداد  هّجوت  وا و  رافغتـسا  نتـسناد  ّتیمها  اـب  و  ص )  ) مرکا لوـسر 

. تسا تمرح  شزرا و 
. تفریذپیم ار  نانآ  هبوت  ینعی  دنتسنادیم ، ریذپ  هبوت  ار  ادخ  ًامیِحَر  ًاباََّوت  َهَّللا  اوُدَجََول 

/ دـیدح  ) َمَْلعَی اَّلَِئل  رد  هک  نانچ  تسا  مسق  يانعم  دـیکأت  يارب  دـئاز و  ال »  » مسق و يارب  واو »  » ینعی تسا  کبر » وف   » شیانعم َکِّبَر  َو  ـالَف 
. دشابیم مسق  باوج  َنُونِمُْؤی  ال  تسا . ملع  بوجو  رب  دیکأت  يارب  دئاز و  مال  ( 29

زا و  دنبلط ، يرواد  هب  ار ، وت  دنراد  فالتخا  نآ  رس  رب  هچنآ  دروم  رد  هک  دنراد  نامیا  اهنآ  یتروص  رد  ْمُهَْنَیب  َرَجَش  امِیف  َكوُمِّکَُحی  یَّتَح 
. تسا هدش  هدیمان  ظفل  نیا  هب  شیاهگرب  خاش و  ندوب  مهرد  رطاخ  هب  هک  تخرد ) « ) رجش  » هملک تسا  هشیر  نیمه 

يدیدرت وت  مکح  هرابرد  ینعی  دناهتفگ : دوشیمن . گنت  وت  تواضق  زا  ناشی  اهلد )  ) اههنیس هاگ  نآ  ینعی  ًاجَرَح  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  اوُدِجَی  َُّمث ال 
. تسانگنت راچد  شیوخ  راک  رد  هدننک ، کش  اریز  دنهدیمن  هار  دوخ  هب 

. نک تعاطا  وا  زا  شاب و  ادخ  رما  میلست  ییوگب : هک  تسا  نانچ  دننکیم  يوریپ  نآ  زا  هدرک و  ادیپ  داقتعا  وت  مکح  هب  ًامِیلْـسَت  اوُمِّلَُـسی  َو 
. تسا نآ  رارکت  هلزنم  هب  لعف و  يارب  دیکأت  امیلست » »

619 ص : لوزن ... ] نأش  ]

همشچرس یکچوک  هاچ  زا  هک  یبآ  يارجم  رـس  رب  اهنآ  دش ، لزان  راصنا ] زا  يدرم   ] هعتلب یبأ  نب  بطاح  ریبز و  هرابرد  هیآ  نیا  دناهتفگ :
. دنتفر ص )  ) ادخ لوسر  دزن  نآ  ّلح  يارب  دنتشاد و  فالتخا  دندرکیم ، يرایبآ  نآ  زا  ار  دوخ  ياهناتسلخن  تفرگیم و 
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620 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  تسرفب . تاهیاسمه  يارب  ار  بآ  سپس  نک ، يرایبآ  ار  دوخ  غاب  دومرف : ریبز  هب  ربمایپ 
رییغت ربمایپ  هرهچ  گنر  نخـس  نیا  زا  تسا ؟ وت  هداز  هّمع  ریبز  هک  دوب  نآ  رطاـخ  هب  تواـضق  نیا  اـیآ  تفگ : دـش و  نیگمـشخ  بطاـح 
لماک روط  هب  ار  دوخ  قح  هک  نآ  زا  سپ  راوید و  فرط  هب  ددرگرب  ات  ریگب  ار  بآ  ولج  هدب و  بآ  ار  تغاب  دومرف : ریبز  هب  هاگ  نآ  درک .

شیاشگ ود  ره  شمصخ  وا و  يارب  هک  داد  روتـسد  ریبز  هب  يروط  تسخن  ص )  ) ربمایپ تسرفب . تاهیاسمه  يارب  ار  بآ  يروآ  تسد  هب 
ار ریبز  لماک  قح  دوخ  حیرـص  مکح  اب  ترـضح  نآ  دروآ ، مشخ  هب  ار  ص )  ) ربمایپ تشز  ینخـس  اب  بطاح  نوچ  یلو  دوب ، شیاـسآ  و 

. درک نییعت 

620 ص : ات 68 ... ] تایآ 66  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

َو ْمَُهل  ًاْریَخ  َناَکل  ِِهب  َنوُظَعُوی  ام  اُولَعَف  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  ْمُْهنِم  ٌلـِیلَق  ـَّالِإ  ُهُولَعَف  اـم  ْمُکِراـیِد  ْنِم  اوُجُرْخا  َِوأ  ْمُکَـسُْفنَأ  اُوُلْتقا  ِنَأ  ْمِْهیَلَع  اـْنبَتَک  اَّنَأ  َْول  َو 
(68  ) ًامیِقَتْسُم ًاطارِص  ْمُهاْنیَدََهل  َو  ( 67  ) ًامیِظَع ًارْجَأ  اَّنَُدل  ْنِم  ْمُهاْنیَتَآل  ًاذِإ  َو  ( 66  ) ًاتِیْبثَت َّدَشَأ 

620 ص : همجرت ... 

ای و  دنناسرب ، لتق  هب  ار  رگیدکی  میدادیم  روتسد  اهنآ  هب  نیشیپ ) مما  زا  یـضعب  دننامه   ) رگا میداهنن ) اهنآ  شود  رب  یلکـشم  فیلکت  ام  )
، دندادیم ماجنا  دشیم  هداد  نانآ  هب  هک  ار  ییاهزردنا  رگا  دندرکیم و  لمع  اهنآ  زا  یمک  هّدـع  اهنت  دـنور ، نوریب  دوخ  هناخ  نطو و  زا 

(66  ) دیدرگیم اهنآ  نامیا  تیوقت  بجوم  دوب و  اهنآ  دوس  هب 
(67  ) میدادیم اهنآ  هب  دوخ  هیحان  زا  یگرزب  شاداپ  تروص  نیا  رد  و 

(68 . ) میدرکیم تیاده  تسار  هار  هب  ار  اهنآ  و 

620 ص : ریسفت ... :

ای دنناسرب  لتق  هب  ار  رگیدکی  لیئارـسا  ینب  لثم  هک  میدرکیم  بجاو  دندش ] تحاران  ص )  ) ربمایپ هنالداع  ياهیرواد  زا  هک   ] نانآ رب  رگا 
. تساسر یشهوکن  نیا  و  دندادیمن . ماجنا  ار  نآ  نانآ  زا  یمک  هّدع  زج  ْمُْهنِم  ٌلِیلَق  اَّلِإ  ُهُولَعَف  ام  دنور . نوریب  دوخ  هقالع  دروم  نطو  زا 

رد لصا  قبط  رب  ای  نآ  بصن  تسا و  هدـش  تئارق  زین  بصن  هب  الیلق » الإ  ، » دـشاب هولعف »  » رد واو »  » زا لدـب  هک  تسا  نیا  رب  انب  لـیلق »  » عفر
. دشاب الیلق » العف  الإ   » نآ ریدقت  هک  ساسا  نیا  رب  ای  دشابیم و  ءانثتسا » »

621 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
نونکا ْمَُهل  ًاْریَخ  َناَکل  دنشاب  یضار  وا  يرواد  هب  هدرک و  يوریپ  تعاطا و  ص )  ) ادخ لوسر  زا  اهنآ  رگا  ِِهب و  َنوُظَعُوی  ام  اُولَعَف  ْمُهَّنَأ  َْول  َو 

. دوب دنهاوخ  رتمدق  تباث  ناشنامیا  رد  اتیبثت و  دشأ  دوب و  رتهب  ناشیا  رب  هدنیآ  رد  و 
: دوشیم هتفگ  خساپ  رد  دوب و  دهاوخ  هچ  ناشیارب  نانآ  لد  رد  نامیا  توبث  زا  سپ  هدـش : هتفگ  ییوگ  تسا و  رّدـقم  لاؤس  باوج  اذإ » »

انب داد . میهاوخ  نانآ  هب  گرزب  یـشاداپ  دوخ  بناج  زا  ًامیِظَع  ًارْجَأ  اَّنَُدل  ْنِم  ْمُهاْنیَتَآل  دننامب ، مدق  تباث  دوخ  نامیا  رد  رگا  ماگنه  نآ  رد 
. تسا طرش  يازج  مه  رّدقم و  لاؤس  خساپ  مه  اذإ »  » نیا رب 

. میدادیم قیفوت  کین  ياهراک  نداد  ماجنا  دایز  يارب  اهنآ  هب  ینعی  ْمُهاْنیَدََهل  َو 
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621 ص : ات 70 ... ] تایآ 69  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(69  ) ًاقِیفَر َکـِئلوُأ  َنُسَح  َو  َنیِِحلاَّصلا  َو  ِءادَـهُّشلا  َو  َنیِقیِّدِّصلا  َو  َنیِِّیبَّنلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َعَم  َکـِئلوُأَف  َلوُسَّرلا  َو  َهَّللا  ِعُِطی  ْنَم  َو 
(70  ) ًامِیلَع ِهَّللِاب  یفَک  َو  ِهَّللا  َنِم  ُلْضَْفلا  َِکلذ 

621 ص : همجرت ... 

زا هدرک ، مامت  اهنآ  رب  ار  دوخ  تمعن  ادخ  هک  دوب  دهاوخ  یناسک  نیـشنمه  زیخاتـسر ) زور  رد   ) دنک تعاطا  ار  ربمایپ  ادخ و  هک  یـسک  و 
(69  ) دنتسه یبوخ  ناقیفر  اهنآ  و  ناحلاص ، ادهش و  ناقیدص و  ناربمایپ و 

(70 . ) تسا هاگآ  اهنآ ) لامعا  تاّین و  ناگدنب و  لاح  زا   ) وا هک  تسا  یفاک  ادخ و  هیحان  زا  تسا  یتبهوم  نیا 

621 ص : ریسفت ... :

ناربمایپ هارمه  تشهب  رد  هک  تسا  هداد  هدـعو  نانآ  هب  هدرک و  بیغرت  شربمایپ  دوخ و  زا  تعاـطا  هب  ار  ناـنمؤم  تاـیآ  نیا  رد  دـنوادخ 
. دوب دنهاوخ 

هک دننانآ  ءادهش  دنقداص . ناشرادرک  راتفگ و  رد  هک  دنتسه  یناسک  َنیِقیِّدِّصلا 
622 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا هدیدرگ  میقتسم  ناشهار  حالصا و  ناشلاح  هک  دنتسه  یناسک  نیحلاص  و  دناهدش ، هتشک  هَّللا  لیبس  یف  داهج  رد 
ییاهقیفر بوخ  هچ  اقیفر : » کئلوأ  نسحأ  اـم  و  : » هدـش هتفگ  ییوگ  و  تسا ، بّجعت  ياـنعم  نّمـضتم  هلمج  نیا  ًاـقِیفَر  َکـِئلوُأ  َنُسَح  َو 

سنج نایب  يارب  تسا و  زیمت  اقیفر »  » تفگ ناوتیم  و  تسا ، طیلخ »  » و قیدص »  » دننام عمج  درفم و  ندوب  ناسکی  رد  قیفر » ! » اهنآ دنتسه 
. تسا هدش  هدروآ  درفم 

. دشاب ادتبم  يارب  ربخ  هَّللا » نم  لضفلا   » تسا زیاج  تسا و  ربخ  هَّللا » نم   » نآ و تفص  لضفلا »  » ادتبم و کلذ » »
یتبهوم هدش  هداد  لوسر  ادخ و  زا  ناگدننک  تعاطا  هب  هک  ادخ  ناگدـنب  نیرتبّرقم  اب  ینیـشنمه  گرزب  زایتما  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  و 

. تسا هدش  هداد  نانآ  هب  ناششاداپ  زا  سپ  هک  ادخ  بناج  زا  تسا 

622 ص : ات 73 ... ] تایآ 71  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

َّیَلَع ُهَّللا  َمَْعنَأ  ْدَق  َلاق  ٌۀَبیِصُم  ْمُْکَتباصَأ  ْنِإَف  َّنَئِّطَُبَیل  ْنََمل  ْمُْکنِم  َّنِإ  َو  ( 71  ) ًاعیِمَج اوُرِْفنا  َِوأ  ٍتاُبث  اوُرِْفناَف  ْمُکَرْذِح  اوُذُخ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
ًامیِظَع ًازْوَف  َزُوفَأَف  ْمُهَعَم  ُْتنُک  ِینَْتَیل  ای  ٌةَّدَوَم  ُهَْنَیب  َو  ْمُکَْنَیب  ْنُکَت  َْمل  ْنَأَک  ََّنلوُقََیل  ِهَّللا  َنِم  ٌلْضَف  ْمَُکباصَأ  ِْنَئل  َو  ( 72  ) ًادیِهَش ْمُهَعَم  ْنُکَأ  َْمل  ْذِإ 

(73)

622 ص : همجرت ... 
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قبط  ) دحاو هتـسد  تروص  هب  ای  دّدعتم  ياههتـسد  رد  دـینک و  ظفح  نمـشد ) ربارب  رد   ) ار دوخ  یگدامآ  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
(71  ) دییامن تکرح  نمشد  يوس  هب  دوجوم ) طیارش 

: دنیوگیم دسرب  امش  هب  یتبیصم  رگا  دننکیم  تسـس  ار  نارگید  مهودنا  تسـس  ناشدوخ  مه  هک  دنتـسه  قفانم )  ) يدارفا امـش  نایم  رد 
(72 !( ) میشاب تبیصم  نآ   ) دهاش ات  میدوبن  نادهاجم  اب  هک  داد  تمعن  ام  هب  ادخ 

623 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
اهنآ اب  مه  ام  شاک  يا  دـنیوگیم : هدوبن ، یتسود  تّدوم و  اـهنآ  امـش و  ناـیم  زگره  هک  نیا  لـثم  تسرد  دـسرب ، امـش  هب  یتمینغ  رگا  و 

(73 ! ) میدشیم لیان  یگرزب  يزوریپ  يراگتسر و  هب  میدوب و 

623 ص : ریسفت ... :

ییوگ دشاب . بقارم  هدامآ و  دوش و  رادیب  يزیچ  سرت  زا  صخش  هاگ  ره  هرذح » ذخأ  : » دوشیم هتفگ  تسانعم . کی  هب  رذح »  » و رذح » »
دیـشاب بقارم  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ینعی  دنکیم  ظفح  نآ  طسوت  ار  دوخ  ناسنا  هک  هداد  رارق  ياهلیـسو  ار  رذح »  » هیآ نیا  رد 

. دیشاب رذح  رب  نمشد  زا  و 
ار دوخ  ناسنا  هک  تسا  هدیمان  رذح »  » ار هحلسا  ور  نیا  زا  ترـضح  و  دیرادرب ، ار  دوخ  هحلـسا  دومرف : هک  هدش  تیاور  ع )  ) رقاب ماما  زا  و 

. دنکیم ظفح  رطخ  زا  نآ  هلیسو  هب 
، قّرفتم ياههورگ  تروص  هب  هتسد و  هتسد  ای  ینعی  تابث  دینک . تکرح  داهج  يوس  هب  ینعی  نمشد  اب  ندیگنج  يارب  دیوش  جیسب  اوُرِْفناَف 

. دیرادنرب مه  يرای  زا  تسد  دینک و  تکرح  یعمج  هتسد  تروص  هب  یگمه  ای  اعیمج  اورفنا  وأ 
باوج مسق و  تسا و  نئطبیل  هّللاـب  مسقأ  نمل  مکنم  نإ  و  نآ : ریدـقت  هک  تسا  یفوذـحم  مسق  باوج  نئطبیل »  » رد ادـتبا و  نمل »  » رد مـال 

. دشابیم نم »  » يارب هلص  نآ 
تسا داهج  زا  فّلخت  يراگنا و  لهس  يانعم  هب  َّنَئِّطَُبَیل »  » و دنناقفانم ، نوئطبم »  » زا روظنم  تسا و  ص )  ) ربمایپ هاپس  هّجوتم  هیآ  رد  باطخ 

راک زا  ندنام  بقع  يانعم  هب  ۀـئطبت » . » تخادـنا بقع  ام  زا  ار  وت  زیچ  هچ  ینعی  کب » أطب  ام  : » دوشیم هتفگ  تسا ، أطبأ »  » يانعم هب  أطب » »
درـسلد عنم و  گـنج  زا  ار  نارگید  هک  تسا  نیا  ياـنعم  هب  و  ؤطب »  » زا لوقنم  تفگ : ناوتیم  و  دوشیم ، يّدـعتم  ءاـب »  » هلیـسو هب  تسا و 

. دنکیم
ْدَق دیوگیم : هاوخدب  قفانم  ینعی  لاق  دیدروخ ، تسکش  ای  دیدش  هتشک  و  دیسر ، یتبیصم  امـش  هب  گنج  رد  رگا  ٌۀَبیِـصُم و  ْمُْکَتباصَأ  ْنِإَف 

مسرب و لتق  هب  نانآ  دننام  هک  مدوبن  رضاح  گنج  نادیم  رد  ناشیا  اب  هک  درک  ماعنا  نم  هب  دنوادخ  ًادیِهَش  ْمُهَعَم  ْنُکَأ  َْمل  ْذِإ  َّیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ 
مروخب . تسکش  ای 

624 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. مدوب ناشیا  اب  شاک  دیوگ : ترسح  يور  زا  ینتیل  ای  نلوقیل  دیدروآ ، تسد  هب  یتمینغ  ای  حتف  رگا  ِهَّللا و  َنِم  ٌلْضَف  ْمَُکباصَأ  ِْنَئل  َو 

نایم ییوگ  ینعی  تسا ، هدـش  هلـصاف  ینتیل ) ای   ) نآ لوعفم  و  نلوقیل »  » نایم هک  تسا  هضرتعم  هلمج  نیا  ٌةَّدَوَم  ُهَْنَیب  َو  ْمُکَْنَیب  ْنُکَت  َْمل  ْنَأَـک 
. تسا هدوبن  یتّدوم  شیپ  زا  وا  امش و 

. مدربیم ناوارف  هرهب  نآ  زا  مدروآیم و  تسد  هب  یتمینغ  ینعی  ًامیِظَع  ًازْوَف  َزُوفَأَف 

624 ص : ات 75 ... ] تایآ 74  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا
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ام َو  ( 74  ) ًامیِظَع ًارْجَأ  ِهِیتُْؤن  َفْوَسَف  ِْبْلغَی  َْوأ  ْلَتُْقیَف  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ِْلتاُقی  ْنَم  َو  ِةَرِخْآلِاب  اْینُّدـلا  َةایَْحلا  َنوُرْـشَی  َنیِذَّلا  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  ْلـِتاُقْیلَف 
َو اُهلْهَأ  ِِملاَّظلا  ِۀَـیْرَْقلا  ِهِذـه  ْنِم  انْجِرْخَأ  انَّبَر  َنُولوُقَی  َنیِذَّلا  ِنادـْلِْولا  َو  ِءاسِّنلا  َو  ِلاجِّرلا  َنِم  َنیِفَعْـضَتْسُْملا  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاُقت  ـال  ْمَُکل 

(75  ) ًاریِصَن َْکنَُدل  ْنِم  اَنل  ْلَعْجا  َو  اِیلَو  َْکنَُدل  ْنِم  اَنل  ْلَعْجا 

624 ص : همجرت ... 

زوریپ ای  دوش  هتـشک  دنک و  راکیپ  ادخ  هار  رد  هک  سک  نآ  و  دننک ، راکیپ  ادخ  هار  رد  دیاب  دناهتخورف  ترخآ  هب  ار  ایند  یگدنز  هک  اهنآ 
(74 . ) داد میهاوخ  وا  هب  یگرزب  شاداپ  ددرگ 

دارفا ناـمه  دــینکیمن ، راـکیپ  دــناهدش  فیعــضت  نارگمتــس ) تـسد  هـب   ) هـک یناـکدوک  ناـنز و  نادرم و  هار  رد  ادــخ و  هار  رد  ارچ 
، هدب رارق  تسرپرس  دوخ  فرط  زا  ام  يارب  ربب و  نوریب  دنرگمتس  شلها  هک  هکم )  ) رهـش نیا  زا  ار  ام  ایادخ  دنیوگیم  هک  ياهدیدمتـس ) )

(75 . ) امرف نییعت  يروای  رای و  دوخ  فرط  زا  ام  يارب  زا  و 

624 ص : ریسفت ... :

هب ار  یناف  ناهج  نیا  یناگدنز  هک  یناسک  ِةَرِخْآلِاب  اْینُّدلا  َةایَْحلا  َنوُرْشَی  َنیِذَّلا 
625 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دننکیم هضواعم  ترخآ  اب  ار  ایند  و  دنشورفیم ، رگید  يارس  هنادواج  یناگدنز 
ای دوش  زوریپ  گـنج  رد  هچ  درک  دـهاوخ  اـطع  گرزب  یـشاداپ  وا  هب  هداد  هدـعو  دـنک  راـکیپ  ادـخ  هار  رد  هک  یـسک  هب  دـنوادخ  سپس 

. دروخب تسکش 
مهارف لماک  روط  هب  ندیگنج  بابسا  هک  نیا  اب  دیراد  ياهناهب  رذع و  هچ  داهج  كرت  يارب  امـش  ینعی  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاُقت  ْمَُکل ال  ام  َو 

. تسا
: تسا هجو  ود  نآ  بارعا  رد  نیفعضتسملا  قح و  هملک  يالعا  وا و  نییآ  هب  ندیشخب  تّزع  دنوادخ و  تعاطا  هار  رد  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف 

. نافعضتسم ییاهر  هار  رد  ادخ و  هار  رد  ینعی  تسا  رورجم  و  هَّللا » لیبس   » رب فطع  - 1
« هَّللا لیبس   » اریز مینادـب  هَّللا » لیبس   » قیداصم زا  یکی  ار  نافعـضتسم  ییاهر  صوصخ  هک  انعم  نیا  هب  صاـصتخا  رب  اـنب  تسا  بوصنم  - 2
زا کین و  ياهراک  نیرتگرزب  زا  رافک  گنچ  زا  ناوتان  فیعـض و  نانمؤم  نتخاـس  اـهر  دـنکیم و  قدـص  یکین  راـک  ره  رب  تسا و  ماـع 

. تسادخ هب  بّرقت  لیاسو  نیرتیصوصخ 
نایم رد  نانآ  دـندوب ، هدـش  هنیدـم ) هب   ) ناشترجه عنام  ناکرـشم  دـندروآ و  مالـسا  هّکم  رد  هک  دنتـسه  یناـسک  نیفعـضتسم »  » زا روظنم 

تـسد زا  دنک و  يرای  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  دندرکیم  اعد  ور  نیا  زا  دنتـشاد ، رارق  اهنآ  رازآ  تیذا و  دروم  دـندنام و  یقاب  هکم  ناکرـشم 
دندنام یقاب  اج  نآ  رد  هکم  حتف  ماگنه  ات  نانآ  زا  یخرب  تخاس و  رّسیم  هنیدم  زا  ار  نانآ  زا  یخرب  جورخ  دنوادخ  دهد . تاجن  ناکرشم 
تردق اب  یتسرپرـس و  ار  نانآ  هجو  نیرتهب  هب  وا  داتـسرف . ار  ص )  ) دّـمحم ینعی  روای  رورـس و  نیرتهب  دوخ  بناج  زا  دـنوادخ  هک  نیا  ات 

. درک ناشيرای 
ناـشیاعد رد  دـندوب ، هدـشن  بکترم  یهاـنگ  هک  ار  شیوـخ  لاـسدرخ  ناـکدوک  دـنوادخ  تمحر  لوزن  بلط  روـظنم  هب  هّکم  ناناملـسم 

نابایب هب  دوخ  هارمه  ار  لاسدرخ  ناکدوک  ءاقـستسا ) زامن   ) ناراب بلط  ماگنه  هک  هدـش  دراو  ثیدـح  رد  هک  ناـنچ  دـندوب ، هداد  تکرش 
. میدوب فعضتسم  نانز  نادنزرف و  وزج  مردام  نم و  تفگ : هک  هدش  لقن  ساّبع  نبا  زا  و  دینک . اعد  هدرب و 
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626 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
يارب تفـص  تقیقح  رد  یلو   ] هدروآ رّکذم  هچ  رگا  دراد ، ار  نآ  بارعا  تسا و  ۀیرق  يارب  تفـص  رهاظ ] رد   ] هک ار  ملاظلا »  » هملک نآرق 
رّکذم تروص  هب  هدش و  هداد  نآ  هب  ۀیرق »  » بارعا ور  نیا  زا  نآ ، دوخ  هب  هن  دوشیم  هداد  تبـسن  هیرق  لها  هب  ملظ »  » اریز تسا ] هیرق  لها 

. تسا هدمآ 

626 ص : هیآ 76 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(76  ) ًافیِعَض َناک  ِناْطیَّشلا  َْدیَک  َّنِإ  ِناْطیَّشلا  َءاِیلْوَأ  اُوِلتاقَف  ِتوُغاَّطلا  ِلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاُقی  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاُقی  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

626 ص : همجرت ... 

راکیپ ناطیـش  نارای  اب  امـش  سپ  رگنایغط ) دارفا  و   ) توغاط هار  رد  دنرفاک  هک  اهنآ  دـننکیم و  راکیپ  ادـخ  هار  رد  دـنراد  نامیا  هک  اهنآ 
(76 . ) تسا فیعض  شتردق ) دننامه   ) ناطیش هشقن  اریز  دیسارهن ) اهنآ  زا  و   ) دینک

626 ص : ریسفت ... :

ناشنانمشد تساهنآ و  روای  وا  دنیادخ و  ناتـسود  اهنآ  هک  نیا  زا  دهدیم  ربخ  دنکیم و  بیغرت  ادخ  هار  رد  داهج  هب  ار  نانمؤم  هیآ  نیا 
تبسن دنوادخ  رکم  لابق  رد  نانمؤم  هب  تبسن  ناطیش  رکم  و  تسین ، ینابیتشپ  تسرپرس و  ار  نانآ  ناطیش  زج  دنگنجیم و  ناطیـش  هار  رد 
اهنامز لاوحا و  مامت  رد  یناوتان ، زجع و  هک  تسا  هتکن  نیا  نایب  يارب  نإ ]»  » ربخ رب  « ] ناـک  » لوخد تسا و  رتکبـس  رتفیعـض و  نارفاـک  هب 

. تسا مزال  ناطیش  رکم  يارب 

626 ص : هیآ 77 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ِۀَیْـشَخَک َساَّنلا  َنْوَشْخَی  ْمُْهنِم  ٌقیِرَف  اذِإ  ُلاتِْقلا  ُمِْهیَلَع  َِبتُک  اَّمَلَف  َةاـکَّزلا  اُوتآ  َو  َةـالَّصلا  اوُمِیقَأ  َو  ْمُکَیِدـْیَأ  اوُّفُک  ْمَُهل  َلـِیق  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ 
َو ال یقَّتا  ِنَِمل  ٌْریَخ  ُةَرِخْآلا  َو  ٌلِیلَق  اْینُّدـلا  ُعاتَم  ْلـُق  ٍبیِرَق  ٍلَـجَأ  یلِإ  اـنَتْرَّخَأ  ـال  َْول  َلاـتِْقلا  اَْـنیَلَع  َْتبَتَک  َِمل  اـنَّبَر  اُولاـق  َو  ًۀَیْـشَخ  َّدَـشَأ  َْوأ  ِهَّللا 

(77  ) ًالِیتَف َنوُمَلُْظت 
627 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

627 ص : همجرت ... 

زا اهنآ  اّما   ) دیزادرپب تاکز  دـینک و  اپرب  ار  زامن  دـیرادب و  داهج  زا  تسد  العف )  ) دـش هتفگ  اهنآ  هب  هّکم ) رد   ) هک ار  یناسک  يدـیدن  ایآ 
هنوگ نامه  دندیـسرتیم  مدرم  زا  نانآ  زا  یعمج  دش  هداد  اهنآ  هب  داهج  نامرف  هنیدم ) رد   ) هک یماگنه  یلو  دندوب ) تحاران  روتـسد  نیا 

هب یتخادـنین ؟ ریخأت  هب  یمک  ار  نامرف  نیا  ارچ  یتشاد ؟ رّرقم  ام  رب  ار  داهج  ارچ  اراگدرورپ  دـنتفگ  رتشیب و  هکلب  دنـسرتیم ، ادـخ  زا  هک 
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امـش هب  یمتـس  نیرتکچوک  تسا و  رتهب  دـشاب  راگزیهرپ  هک  یـسک  يارب  ترخآ  يارـس  و  تسا ، زیچان  اـیند  یگدـنز  هیامرـس  وگب  اـهنآ 
(77 . ) دش دهاوخن 

627 ص : ریسفت ... :

وزرآ و  دنتـشادن ] تیرومأم  نوچ   ] دـندرکیم يراددوخ  راّفک  اـب  گـنج  زا  هّکم  رد  ناناملـسم  دیـشکب ، تسد  گـنج  زا  ْمُکَیِدـْیَأ  اوُّفُک 
. دوش هداد  نانآ  هب  ندیگنج  هزاجا  دندرکیم 

ندش هتـشک  یناج و  ياهرطخ  زا  سرت  رطاخ  هب  نانآ  زا  یهورگ  دش ، بجاو  اهنآ  رب  گنج  هنیدـم  رد  هک  نیمه  ُلاتِْقلا  ُمِْهیَلَع  َِبتُک  اَّمَلَف 
. دنتشادن ندیگنج  هب  لیامت 

ینعی نوشخی »  » تسا بصن  لـحم  رد  دـشابیم  نوشخی »  » رد ریمـض  زا  لاـح  هک  فاـک »  » هدـش و هفاـضا  لوـعفم  هب  ردـصم  ِهَّللا  ِۀَیْـشَخَک 
. دنیاهنآ هیبش  هک  انعم  نیا  هب  دنیادخ  زا  تیشخ  لها  هک  یناسک  دننام  مدرم  زا  دنسرتیم 

تسا هیلع  فوطعم  ۀیشخ » دشأ   » اریز تسین ، هَّللا  ۀیشخ  لثم  ۀیشخ  نوشخی  هیآ  ریدقت  دنسرتیم ، تیشخ  لها  زا  رتشیب  ای  ًۀَیْشَخ و  َّدَشَأ  َْوأ 
: دوش هتفگ  دیابن  و 

« ۀیشخ  » هک یتروص  رد  و  ّرج ، هب  ۀیشخ » دشأ  : » تفگ ناوتیم  هکلب  دشاب  بوصنم  ردصم  ناونع  هب  ۀیـشخ »  » هک ۀیـشخ  دشأ  نالف  یـشخ 
. دوب دهاوخ  لعاف  زا  لاح  دشأ »  » دشاب بوصنم 

يرگید نامز  ات  نتساوخ  تلهم  يارب  هلمج  نیا  ٍبیِرَق  ٍلَجَأ  یلِإ  انَتْرَّخَأ  َْول ال 
628 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا زیچان  كدنا و  دنوشیم  دنمهرهب  نآ  زا  هچنآ  ایند و  عفانم  هک  هدناسر  نانآ  یهاگآ  هب  ناحبس  يادخ  هیآ  هلابند  رد  هاگ  نآ  تسا 
رد داهج  زا  نیا  رب  انب  دش ، دهاوخن  لامیاپ  متس  هب  گنج  تامیالمان  اهیتخس و  يازا  رد  امـش  شاداپ  زا  يزیچ  نیرتمک  اًلِیتَف  َنوُمَلُْظت  َو ال 

. دیشابن نادرگ  ور  ادخ  هار 

628 ص : ات 79 ... ] تایآ 78  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ْنِم ِهِذه  اُولوُقَی  ٌۀَئِّیَس  ْمُْهبُِصت  ْنِإ  َو  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  ِهِذه  اُولوُقَی  ٌۀَنَسَح  ْمُْهبُِصت  ْنِإ  َو  ٍةَدَّیَـشُم  ٍجوُُرب  ِیف  ُْمْتنُک  َْول  َو  ُتْوَْملا  ُمُکْکِرُْدی  اُونوُکَت  امَْنیَأ 
ْنِمَف ٍۀَئِّیَس  ْنِم  ََکباصَأ  ام  َو  ِهَّللا  َنِمَف  ٍۀَنَسَح  ْنِم  ََکباصَأ  ام  ( 78  ) ًاثیِدَح َنوُهَقْفَی  َنوُداکَی  ِمْوَْقلا ال  ِءالُؤِهل  امَف  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  ٌّلُک  ُْلق  َكِْدنِع 

(79  ) ًادیِهَش ِهَّللِاب  یفَک  َو  ًالوُسَر  ِساَّنِلل  َكاْنلَسْرَأ  َو  َکِسْفَن 

628 ص : همجرت ... 

زا دنیوگیم  دسرب  يزوریپ ) و   ) هنسح ناقفانم )  ) اهنآ هب  رگا  و  دیشاب ، مکحم  ياهجرب  رد  هچ  رگا  دریگیم ، ار  امش  گرم  دیشاب  اجک  ره 
ّتیعمج نیا  ارچ  سپ  تسادـخ  هیحان  زا  اهنیا  همه  وگب  تسا  وت  هیحاـن  زا  دـنیوگیم ، دـسرب  یتسکـش ) و   ) هئّیـس رگا  تسادـخ و  هیحاـن 

(78  ) دننک كرد  ار  قیاقح  دنتسین  رضاح 
يارب لوسر  ناونع  هب  ار  وت  ام  تسا و  وت  دوخ  هیحان  زا  دسریم ، وت  هب  يدـب  زا  هچنآ  تسادـخ و  هیحان  زا  دـسریم  وت  هب  اهیکین  زا  هچنآ 
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(79 . ) تسا یفاک  هراب  نیا  رد  ادخ  یهاوگ  میداتسرف و  مدرم 

628 ص : ریسفت ... :

نامسآ ياهجرب  روظنم  دناهتفگ : و  دیشاب . عفترم  دنلب و  هدش و  يراکچگ  ياهرصق  رد  هچ  رگا  دباییم  رد  ار  امش  گرم  دیـشاب  اجک  ره 
. تسا

. دوشیم قالطا  تیصعم  الب و  رب  هئّیس »  » تمعن و تعاط و  رب  ۀنسح » »
هب  ار  اهنآ  و  ، » َنوُعِجْرَی ْمُهَّلََعل  ِتائِّیَّسلا  َو  ِتانَسَْحلِاب  ْمُهانْوََلب  َو  هدومرف : لاعتم  يادخ 

629 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
« دـندرگزاب قح - مکح  هب  هک - دـشاب  مییامزایب  حلـص - گنج و  شیاسآ و  جـنر و  یناوتان و  زجع و  انغ و  رقف و  نوچ  اهیدـب - اهیبوخ و 

یلاسکـشخ یطحق و  راچد  رگا  تسادخ و  بناج  زا  دـنیوگیم  دنـسرب ، تمعن  یناوارف  هب  رگا  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  (. 168 فارعا / )
ٌۀَئِّیَس ْمُْهبُِصت  ْنِإ  هک  هدش  لقن  ع )  ) یسوم موق  هرابرد  هک  نانچ  تسا  وت  یموش  زا  دنیوگیم  هداد و  تبسن  ربمایپ ) يا   ) وت هب  ار  نآ  دنوش ،
موق زا  و  ( 130 فارعا / « ) دـنتفرگیم دـب  لاف  هب  ار  شناهارمه  یـسوم و  دیـسریم  اهنآ  هب  يراوگان  زیچ  رگا   » ُهَعَم ْنَم  َو  یـسوُِمب  اوُرَّیَّطَی 

(. 47 لمن / « ) مینزیم دب  لاف  تناوریپ  وت و  دوجو  هب  ام  تفگ : حلاص  موق   » ینعی َکَعَم  ْنَِمب  َو  َِکب  انْرَّیَّطا  هک  هدش  لقن  حلاص 
: دیامرفیم هدرک و  ّدر  ار  نانآ  هتفگ  دنوادخ  هک  دـنناقفانم  دوهی و  هدـش  لقن  نانآ  زا  راتفگ  نیا  هک  یناسک  زا  روظنم  ثحب  دروم  هیآ  رد 

هلیـسو نیدب  هدرک و  دودحم  ای  هدرتسگ و  ار  يزور  هک  تسوا  تسادخ ، بناج  زا  زیچ  همه  وگب  ناشیا  هب  ربمایپ  يا  هَّللا  دنع  نم  لک  لق 
. دیامزآیم ار  شناگدنب 

شیاشگ دنوادخ  هک  دننادب  ات  دننکیمن ، كرد  ار  نآرق  نخـس  هک  تسیچ  ناقفانم  نیا  نأش  ًاثیِدَح  َنوُهَقْفَی  َنوُداکَی  ِمْوَْقلا ال  ِءالُؤِهل  امَف 
: دومرف سپس  تسا ، باوص  تمکح و  يور  زا  وا  لاعفا  مامت  تسا و  نآ  هدننک  مک  يزور و  هدنهد 

زا تسا  یناحتما  ای  ّتنم و  تبهوم و  دسریم  وت  هب  هک  یتمعن  یکین و  ره  ناسنا  يا  ینعی  تسا  ماع  هیآ  رد  باطخ  ٍۀَنَسَح  ْنِم  ََکباصَأ  ام 
بکترم هک  یناهانگ  اب  وت  اریز  تسا ، وت  دوخ  بناج  زا  دـسریم ، وت  هب  یتبیـصم  الب و  ره  و  ۀئّیـس » نم  کباصأ  اـم  وت   » دـنوادخ بناـج 

هچنآ و   » ٍرِیثَک ْنَع  اوُفْعَی  َو  ْمُکیِْدیَأ  ْتَبَسَک  اِمبَف  ٍۀَبیِـصُم  ْنِم  ْمَُکباصَأ  ام  َو  هیآ : تسا  نیا  ریظن  يوشیم و  اهنآ  داجیا  ببـس  دوخ  يوشیم 
« دنکیم وفع  ار  دـب  لامعا  زا  يرایـسب  ادـخ  هک  یتروص  رد  تسامـش  دوخ  تشز  لامعا  تسد  زا  همه  دـسریم  امـش  هب  بئاصم  جـنر و 

(. 30 يروش / )
یتسین . ربمایپ  برع  يارب  اهنت  میداتسرف و  ربمایپ  ناونع  هب  مدرم  همه  يارب  ار  وت  ًالوُسَر و  ِساَّنِلل  َكاْنلَسْرَأ  َو 

630 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
یچیپرس وت  تعاطا  زا  هک  تسین  راوازس  سک  چیه  يارب  سپ  تسا ، یفاک  وت  تلاسر  هب  ندوب  هاوگ  يارب  دنوادخ  ًادیِهَـش و  ِهَّللِاب  یفَک  َو 

. دنک

630 ص : ات 81 ... ] تایآ 80  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

َْریَغ ْمُْهنِم  ٌۀَِفئاط  َتََّیب  َكِْدنِع  ْنِم  اوُزََرب  اذِإَف  ٌۀَـعاط  َنُولوُقَی  َو  ( 80  ) ًاظیِفَح ْمِْهیَلَع  َكاْنلَـسْرَأ  امَف  یَّلََوت  ْنَم  َو  َهَّللا  َعاطَأ  ْدَقَف  َلوُسَّرلا  ِعُِطی  ْنَم 
(81  ) ًالیِکَو ِهَّللِاب  یفَک  َو  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکََوت  َو  ْمُْهنَع  ْضِرْعَأَف  َنُوتِّیَُبی  ام  ُُبتْکَی  ُهَّللا  َو  ُلوُقَت  يِذَّلا 
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630 ص : همجرت ... 

(80 . ) یتسین لوئسم  نآ  ربارب  رد  وت  دنز  زابرس  هک  یسک  هدرک و  ادخ  تعاطا  دنک ، تعاطا  ربمایپ  زا  هک  یسک 
دـض رب  هنابـش  يرـس  تاسلج  اـهنآ  زا  یعمج  دـنوریم ، نوریب  وت  دزن  زا  هک  یماـگنه  اـّما  میراد  ربناـمرف  دـنیوگیم ، وت  روضح  رد  اـهنآ 

تشحو اهنآ  ياههشقن  زا  و   ) نکم اهنآ  هب  ییانتعا  دسیونیم ، دنیوگیم  تاسلج  نیا  رد  ار  هچنآ  دنوادخ  دنهدیم . لیکشت  وت  ياههتفگ 
(81 . ) دشاب وت  عفادم  رای و  وا  هک  تسا  یفاک  نک و  ادخ  رب  لکوت  و  شاب ) هتشادن 

630 ص : ریسفت ... :

رما و هدرک ، یهن  رما و  ناحبس  يادخ  هچنآ  هب  وا  اریز  هدرک  ادخ  تعاطا  دنک ، تعاطا  ربمایپ  زا  هک  یسک  َهَّللا  َعاطَأ  ْدَقَف  َلوُسَّرلا  ِعُِطی  ْنَم 
. تسا دنوادخ  زا  تعاطا  وا ، یهن  رما و  لاثتما  رد  ربمایپ  زا  تعاطا  نیا  رب  انب  دنکیم  یهن 

ظفح ینادرگ ) ور  زا   ) ار اهنآ  هک  میاهداتسرفن  ار  وت  سپ  اظیفح  مهیلع  كانلسرأ  امف  دیامنن ، تعاطا  دنک و  ضارعا  سک  ره  یَّلََوت  ْنَم  َو 
رفیک لامعا و  هبـساحم  هب  ینک و  ظفح  ار  اهنآ  لامعا  هک  تسین  بجاو  وت  رب  تسا ، غالبا  اـهنت  وت  هفیظو  و  ياهدـنهد ، میب  وت  هکلب  ینک ،

. يزادرپب نانآ 
تعاطا هب  ار  وت  رما  دـناهتفگ : ییوگ  تسا و  تعاط  ام  نأش  دـنیوگیم : ینک  رما  يزیچ  هب  هاـگ  ره  ار  ناـقفانم )  ) اـهنآ ٌۀَـعاط و  َنُولوُقَی  َو 

. میتفریذپ
631 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

رب لوقت  يذـلا  ریغ  دنـشیدنایم . بش  ماگنه  هب  ناـنآ  زا  یهورگ  دـندش ، جراـخ  وت  دزن  زا  هاـگ  ره  ٌۀَِـفئاط و  َتََّیب  َكِدـْنِع  ْنِم  اوُزََرب  اذِإَـف 
ناشراتفگ اریز  دنـشیدنایم ، دننک  تعاطا  هک  دناهدرک  نیمـضت  دناهتفگ و  هچنآ  فالخ  رب  ای  يدرک  رما  نادـب  یتفگ و  وت  هچنآ  فالخ 

. دننکیم راهظا  هک  تسا  يزیچ  نآ  ریغ  دنراد  نطاب  رد  هچنآ  تسا و  هناقفانم 
بش رد  هک  تسا  يرما  نیا  ینعی  لیلب » تیب  رما  اذه  : » دوشیم هتفگ  هک  نانچ  تسا ، بش  رد  يزیچ  ریبدت  ینعم  هب  هتوتیب »  » زا ای  تییبت » »

. دنکیم میظنت  ار  اهنآ  دوخ  هشیدنا  ریبدت و  اب  رعاش  اریز  هدش ، هتفرگ  رعش  تایبا »  » زا ای  و  تسا ، هدش  ریبدت 
. تسا ناقفانم  يارب  يدیدهت  نیا  دنکیم و  تبث  ناشلامعا  ياههمان  رد  ار  ناشیا  هنانئاخ  ياهریبدت  دنوادخ  َنُوتِّیَُبی  ام  ُُبتْکَی  ُهَّللا  َو 

. دبای رارقتسا  مالسا  ات  راذگب  دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  نک و  ضارعا  اهنآ  زا  ربمایپ ، ْمُْهنَع  ْضِرْعَأَف 
. تفرگ دهاوخ  ار  نانآ  هنانئاخ  ریبادت  ماقتنا  ادخ  نک ، دامتعا  ادخ  هب  اهنآ  هرابرد  ِهَّللا و  یَلَع  ْلَّکََوت  َو 

631 ص : ات 83 ... ] تایآ 82  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

َْول َو  ِِهب  اوُعاذَأ  ِفْوَْخلا  َِوأ  ِْنمَأـْلا  َنِم  ٌْرمَأ  ْمُهَءاـج  اذِإ  َو  ( 82  ) ًارِیثَک ًافالِتْخا  ِهِیف  اوُدَـجََول  ِهَّللا  ِْریَغ  ِدـْنِع  ْنِم  َناک  َْول  َو  َنآْرُْقلا  َنوُرَّبَدَـتَی  الَف  َأ 
(83  ) ًالِیلَق َّالِإ  َناْطیَّشلا  ُُمتْعَبَّتال  ُُهتَمْحَر  َو  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  ُلْضَف  َْول ال  َو  ْمُْهنِم  ُهَنوُِطْبنَتْسَی  َنیِذَّلا  ُهَِملََعل  ْمُْهنِم  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  یلِإ  َو  ِلوُسَّرلا  َیلِإ  ُهوُّدَر 

631 ص : همجرت ... 
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(82 . ) دنتفاییم نآ  رد  یناوارف  تافالتخا  دوب ، ادخ  ریغ  هیحان  زا  رگا  هک  دیشیدنایمن  نآرق  هرابرد  ایآ 
هک  ) نایاوشیپ ربمایپ و  هب  ار  نآ  رگا  دـنزاسیم و  عیاش  ار  نآ  قیقحت ) نودـب   ) دـسرب اهنآ  هب  تسکـش  يزوریپ و  زا  يربخ  هک  یماگنه  و 

هدع زج  یگمه ، دوبن  ادخ  تمحر  لضف و  رگا  دش و  دـنهاوخ  هاگآ  لئاسم  ياههشیر  زا  دـنهد ، عاجرا  دـنراد ) یفاک  صیخـشت  تردـق 
(83 . ) دیدرکیم يوریپ  ناطیش  زا  یمک ،

632 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

632 ص : ریسفت ... :

يانعم هب  نآرق  رد  ّربدـت  تسا و  هتفر  راک  هب  یلّمأت  ره  دروم  رد  سپـس  تساهنآ ، رد  لـمأت  اـهراک و  تبقاـع  اهدـمایپ و  رد  رظن  ّربدـت : » »
. تسا نآ  یناعم  رد  ندیشیدنا 

هک يروط  هب  دـنتفاییم  نآ  یناعم  مظن و  رد  يرایـسب  توافت  ضقانت و  فالتخا ، دوبن ) ادـخ  مالک  نآرق  رگا   ) ًارِیثَک ًاـفالِتْخا  ِهِیف  اوُدَـجََول 
ربخ بیغ  زا  هک  تایآ  زا  یـضعب  تشاد و  دوجو  نآرق  اب  هلباقم  ناکما  دیـسریمن و  یـشخب  دیـسریم و  زاـجعا  ّدـح  هب  نآرق  زا  یـشخب 

ره زا  اـهنآ  ریظن  ندروآ  ناوت  دـنراد و  بساـنت  مه  اـب  تحاـصف  رد  نآرق  تاـیآ  ماـمت  هک  اـجنآ  زا  سپ  دوبن ، عقاو  اـب  قباـطم  دـنهدیم ،
بناج زا  زج  هک  دوشیم  هتسناد  تسا ، رادروخرب  یبیغ  رابخا  یتسرد  یتسار و  تایآ و  یناعم  تّحص  زا  نآرق  زین  هدش و  هتفرگ  یحیصف 

. تسا هدشن  لزان  دنوادخ 
زا یکاح  هک  دیـسریم  ص )  ) ادـخ لوسر  ياههّیرـس  زا  يربخ  فیعـض  ناناملـسم  هب  یلوق ) هب   ) ای ناـقفانم  هب  هاـگ  ره  ٌْرمَأ  ْمُهَءاـج  اذِإ  َو 

طـسوت ربخ  هعاشا  و  دندرکیم ، رـشتنم  مدرم  نایم  رد  ار  ربخ  نآ  هب  اوعاذأ  دوب ، نانآ  نایز  تشحو و  سرت و  ای  نانمؤم  ّتینما  تمالس و 
. تشاد لابند  هب  هدسفم  ناقفانم 

ساره رد  نمشد  زا  ای  دنتشاد و  نانیمطا  نمشد  رب  يزوریپ  هب  گنج  ناهدنامرف  و  ص )  ) ادخ لوسر  هک  دندربیم  یپ  هاگ  ره  دناهتفگ : و 
. دندادیم راشتنا  ار  نآ  دندوب ،

لـصاح عـالطا  مـه  نارگید   ] دنتـشاذگیم رمـألا  یلوا  و  ص )  ) ادـخ لوـسر  هدـهع  هـب  ار  نآ  راـشتنا  رگا  ینعی  ِلوُـسَّرلا  َیلِإ  ُهوُّدَر  ْوـَل  َو 
[. دندرکیم

: تسا یلاوقا  تسیچ  هیآ  نیا  رد  رمألا » یلوا   » زا روظنم  هک  نیا  رد 
. دنشابیم ص )  ) ربمایپ مزالم  ياهقف  املع و  روظنم  - 1

. دنتسه نایلاو  و  تشادن - روضح  اهنآ  رد  ربمایپ  هک  ییاهگنج  اههّیرس - ناهدنامرف  دوصقم  - 2
. دنموصعم ناماما  روظنم  دومرف : ع )  ) رقاب ماما  - 3

ار  ربخ  نآ  یتسرد  تّحص و  روما  نایلاو  ربمایپ و  ُهَنوُِطْبنَتْسَی  َنیِذَّلا  ُهَِملََعل 
633 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

: تسا لامتحا  ود  تسیچ  هنوطبنتسی »  » يانعم هک  نیا  رد  هن ؟ ای  تسه  راشتنا  لباق  ایآ  دننادیم  دننکیم و  طابنتسا 
ار ربخ  هک  تسا  یناسک  نامه  ُهَنوُِطْبنَتْسَی » َنیِذَّلا   » زا دارم  نیا  رب  انب  دنتسه ، نانمؤم  هیحان  زا  ربخ  جارختسا  تفایرد و  یپ  رد  هک  نانآ  - 1

. دننکیم عیاش 
. دنهاگآ دننکیم ، طابنتسا  هچنآ  ریبدت  یشیدناهراچ و  زا  رمألا  یلوا  ربمایپ و  هک  تسانعم  نیا  هب  دناهتفگ : - 2

هّمئا زا  . ] دشیمن امـش  لاح  لماش  دنوادخ  تمحر  فطل و  نآرق  ندرک  لزان  ربمایپ و  نداتـسرف  اب  رگا  ُُهتَمْحَر  َو  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  ُلْضَف  َْول ال  َو 
: دناهدومرف هک  هدش  لقن  (ع )
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[. دنشابیم مالسلا  امهیلع  یلع  ربمایپ و  هیآ ، رد  هتمحر »  » و هَّللا » لضف   » زا دوصقم 
. دیدرکیم يوریپ  دوشیم ، امش  تریصب  داقتعا و  فعض  بجوم  دنکیم و  اقلا  امش  هب  ناطیش  هک  ییاههسوسو  زا  َناْطیَّشلا  ُُمتْعَبَّتَال 

. دنانیقی قدص و  لها  قیمع و  شنیب  ياراد  هک  امش  زا  یکدنا  هورگ  زج  اًلِیلَق  اَّلِإ 

633 ص : ات 85 ... ] تایآ 84  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(84  ) ًالیِْکنَت ُّدَشَأ  َو  ًاسَْأب  ُّدَـشَأ  ُهَّللا  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َسَْأب  َّفُکَی  ْنَأ  ُهَّللا  یَـسَع  َنِینِمْؤُْملا  ِضِّرَح  َو  َکَسْفَن  َّالِإ  ُفَّلَُکت  ِهَّللا ال  ِلِیبَس  ِیف  ِْلتاقَف 
(85  ) ًاتیِقُم ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َناک  َو  اْهنِم  ٌلْفِک  َُهل  ْنُکَی  ًۀَئِّیَس  ًۀَعافَش  ْعَفْشَی  ْنَم  َو  اْهنِم  ٌبیِصَن  َُهل  ْنُکَی  ًۀَنَسَح  ًۀَعافَش  ْعَفْشَی  ْنَم 

633 ص : همجرت ... 

نارفاک تردـق  زا  دـنوادخ  تسا  دـیما  امن ، قیوشت  راک ) نیا  رب   ) ار ناـنمؤم  و  یتسه ، دوخ  هفیظو  لوئـسم  اـهنت  نک ، راـکیپ  ادـخ  هار  رد 
(84  ) تسا رتكاندرد  شتازاجم  رتشیب و  شتردق  دنوادخ  دنک و  يریگولج 

دنک  يدب  راک  هب  قیوشت  هک  یسک  و  دوب ، دهاوخ  وا  يارب  نآ  زا  یبیصن  دنک ، یکین  راک  هب  قیوشت  هک  یسک 
634 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(85 . ) دنکیم ظفح  ار  نآ  دراد و  ار  زیچ  ره  باسح  دنوادخ  تشاد و  دهاوخ  نآ  زا  میهس 

634 ص : ریسفت ... :

ص)  ) ربمایپ هب  دنوادخ  هیآ  نیا  رد  دمآ  نایم  هب  نخس  داهج  رما  رد  ناناملسم  زا  یضعب  هحماسم  یتسس و  زا  نیا  زا  شیپ  تایآ  رد  نوچ 
: دیامرفیم

هب تدوخ  یتسه و  دوخ  راک  لوئـسم  وت  َکَسْفَن : اَّلِإ  ُفَّلَُکت  ال  دـنراذگب ، اهنت  ار  وت  هچ  رگا  نک ، داهج  ادـخ  هار  رد  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْلـِتاقَف 
نانچ دنکیم  يرای  ییاهنت  هب  ار  وت  دـهاوخب  رگا  تهاپـس و  هن  تسا  وت  روای  ناحبـس  يادـخ  هتبلا  يزادرپب ، داهج  هب  يراد  هفیظو  ییاهنت 

. دنکیم يرای  تنایرکشل  اب  ار  وت  هک 
ار رگیدـکی  يرغـص  ردـب  مسوم  رد  هک  تشاذـگ  رارق  ربماـیپ  اـب  تشگزاـب  هّکم  هب  دـحا  زور  رد  نایفـس  وبا  نوچ  هک  تسا  هدـش  تیاور 

. دندادن ناشن  یلیامت  دندرک و  یتسس  اهنآ  دنورب و  داعیم  هب  ناناملسم  داد  روتسد  ربمایپ  دیسر  ارف  دوعوم  زور  نوچ  دننک و  تاقالم 
تکرح ربمایپ  اب  راوس  زج 70  یـسک  یلو  درک  جیـسب  گنج  يارب  ار  مدرم  ص )  ) ربمایپ هاگ  نآ  درک  لزان  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  ور  نیا  زا 

. درکیم تکرح  نمشد  اب  داهج  يارب  ییاهنت  هب  دوخ  وا  درکیمن  يوریپ  ترضح  نآ  زا  سک  چیه  هک  یتروص  رد  درکن و 
. يرادن ياهفیظو  قیوشت  زج  نانآ  هب  تبسن  وت  نک ، قیوشت  داهج  هب  ار  نانمؤم  َنِینِمْؤُْملا و  ِضِّرَح  َو 

هک دنتـسه  شیرق  اورفک » نیذـلا   » زا روظنم  دـنک . يریگولج  نارفاـک  بیـسآ  زا  دـنوادخ  دـیاش  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َسْأـَب  َّفُکَی  ْنَأ  ُهَّللا  یَـسَع 
لـصاحیب کشخ و  لاس  لاسما  تفگ : دـش و  فرـصنم  گنج  زا  نایفـس  وبا  اریز  داد ، تاجن  نانآ  رـش  زا  ار  ناـنمؤم  ربماـیپ و  دـنوادخ 

. دنتشگزاب ملاس  ناهارمه  و  ص )  ) مالسا ربمایپ  هجیتن  رد  تسا ،
635 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  تسا . شیرق  زا  رتتخس  يرفیک  باذع و  ياراد  دنوادخ  اًلیِْکنَت و  ُّدَشَأ  َو  ًاسَْأب  ُّدَشَأ  ُهَّللا  َو 
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بلط ادخ  يدونشخ  ددرگ و  رود  ناملسم  کی  زا  يرش  نآ  هطساو  هب  هک  تسا  یتعافش  وکین  تعافش  زا  روظنم  ًۀَنَسَح  ًۀَعافَش  ْعَفْـشَی  ْنَم 
رد ندرک  اعد  اریز  تسا ، ناملـسم  يارب  ندرک  اعد  وکین  تعافـش  زا  روظنم  دـناهتفگ : یخرب  تسا . نآ  فالخ  دنـسپان  تعافـش  و  دوش ،
دنک اعد  وا  يارب  شناملـسم  ردارب  رـس  تشپ  سک  ره  : » هک تسا  ثیدـح  رد  و  تسا ، دـنوادخ  دزن  وا  زا  ندرک  تعافـش  هلزنم  هب  وا  قح 

و تسا ، نیمه  هیآ  رد  بیصن »  » زا روظنم  دوب و  دهاوخ  زین  وت  يارب  نآ  ربارب  ود  دیوگیم : وا  هب  ادخ  هتشرف  دوشیم و  باجتـسم  شیاعد 
« . 1 « » تسا نیا  سکع  دنک  نیرفن  ار  یناملسم  رگا 

هداد رارق  وا  مود  قیفر و  ار  دوخ  تقیقح  رد  دنکیم ، تطاسو  يرگید  يارب  هک  یـسک  تسا و  رتو  دـض  عفـش ، زا  تعافـش »  » هملک لصا 
. تسا

. دوشیم قالطا  ددرگ  لصاح  ّرش  زا  هک  ياهرهب  هب  ایوگ  تسا و  بیصن  هرهب و  يانعم  هب  زین  لفک » »
: دناهتفگ و  دنکیم . اطع  ار  يزیچ  تجاح  هزادنا  هب  هک  تسا  یسک  تیقم : » »

. دشاب هتشاد  تردق  هک  تسا  یسک 

635 ص : ات 87 ... ] تایآ 86  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ِۀَـمایِْقلا ال ِمْوَی  یلِإ  ْمُکَّنَعَمْجََیل  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال  ( 86  ) ًابیِـسَح ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ  اهوُّدُر  َْوأ  اْهنِم  َنَسْحَِأب  اوُّیَحَف  ٍۀَّیِحَِتب  ُْمتیِّیُح  اذِإ  َو 
(87  ) ًاثیِدَح ِهَّللا  َنِم  ُقَدْصَأ  ْنَم  َو  ِهِیف  َْبیَر 

635 ص : همجرت ... 

همه باسح  دنوادخ  دییوگ ، خساپ  هنوگ  نامه  هب  لقا ) ال   ) ای دیهد  رتهب  زرط  هب  ار  نآ  خساپ  دـیوگ  ّتیحت  امـش  هب  یـسک  هک  یماگنه  و 
(86 . ) دراد ار  زیچ 

رد کش  هک  زیخاتسر  زور  رد  ار  امش  همه  عطق  روط  هب  و  تسین ، وا  زج  يدوبعم  دنوادخ 
__________________________________________________

-1
. کلذ ّدضب  ملسملا  یلع  ةوعّدلا  و  بیصّنلا ، کلذف  ةالثم  کل  و  کلملا ، هل  لاق  هل و  بیجتسا  بیغلا  رهظب  ملسملا  هیخأل  اعد  نم 

636 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(87 . ) دشاب رتوگتسار  دنوادخ  زا  هک  تسیک  و  دنکیم ، عمج  دشابیمن  نآ 

636 ص : ریسفت ... :

مکیلع و  دنیوگب : هک  تسا  نیا  رتهب  خساپ  و  دنهدب ، وا  مالس  زا  رتهب  ار  هدننک  مالـس  مالـس  خساپ  هدرک  رما  ناناملـسم  هب  ناحبـس  يادخ 
و دنیوگب : وا  خساپ  رد  هَّللا  ۀمحر  مکیلع و  مالس  تفگ : هاگ  ره  ای  مکیلع و  مالس  تسا : هتفگ  هک  یـسک  باوج  رد  هَّللا  ۀمحر  مالـسلا و 

نداد خساپ  مالـس  در  زا  روظنم  و  دـنهد . خـساپ  وا  هب  تسا  هدرک  مالـس  هک  هنوگ  نآ  لقا ) ال   ) ای هتاکرب و  هَّللا و  ۀـمحر  مالـسلا و  مکیلع 
: تسا نآ  ریظن 
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. تسا نآ  كرت  يدایز و  رد  دراد  دوجو  هک  يرییخت  تسا و  بجاو  مالس  خساپ 
اهنآ اریز  دیتفگ ، هچنآ  امش  رب  ینعی  مکیلع » و  : » دییوگب دننک  مالس  امش  رب  باتک  لها  هاگ  ره  دومرف : هک  هدش  لقن  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا 

. گرم ینعی  ماس »  » و امش ، رب  گرم  ینعی  مکیلع  ماسلا  دنتفگیم : ناناملسم  هب 
. بقارم سرباسح  بیسح : » »

ار امش  وا  دنگوس  ادخ  هب  تسا : نیا  هیآ  يانعم  دشابیم ، ربخ  مکنعمجیل »  » تسا و هضرتعم  هلمج  ای  ادتبم و  يارب  ربخ  ای  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال 
. دنکیم عمج  تسا ، یسرباسح  يارب  نانآ  نداتسیا  زور  ای  اهربق و  زا  مدرم  نتشادرب  رس  زور  هک  زیخاتسر  زور  رد 

. تسا رتوگتسار  دنوادخ  زا  نآ  فّلخت  مدع  هدعو و  رظن  زا  یسک  هچ  ًاثیِدَح  ِهَّللا  َنِم  ُقَدْصَأ  ْنَم  َو 

636 ص : ات 89 ... ] تایآ 88  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

اوُّدَو ( 88  ) ًالِیبَس َُهل  َدَِجت  ْنَلَف  ُهَّللا  ِِللُْـضی  ْنَم  َو  ُهَّللا  َّلَضَأ  ْنَم  اوُدْهَت  ْنَأ  َنوُدیُِرت  َأ  اُوبَـسَک  اِمب  ْمُهَـسَکْرَأ  ُهَّللا  َو  ِْنیَتَِئف  َنیِِقفانُْملا  ِیف  ْمَُکل  امَف 
ُْثیَح ْمُهوـُُلْتقا  َو  ْمُهوُذُـخَف  اْوَّلَوـَت  ْنِإَـف  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  اوُرِجاـُهی  یَّتَـح  َءاـِیلْوَأ  ْمُْهنِم  اوُذِـخَّتَت  ـالَف  ًءاوَـس  َنوـُنوُکَتَف  اوُرَفَک  اـمَک  َنوُرُفْکَت  ْوـَل 

(89  ) ًاریِصَن َو ال  اِیلَو  ْمُْهنِم  اوُذِخَّتَت  َو ال  ْمُهوُُمتْدَجَو 
637 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

637 ص : همجرت ... 

ناشلامعا رطاخ  هب  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دینادیم ) زاجم  یضعب  عونمم و  ار  اهنآ  اب  گنج  یضعب  ( ؟ دیاهدش هتسد  ود  ناقفانم  هرابرد  ارچ 
تیادـه هدرک  هارمگ  ناشتـشز ) لامعا  رثا  رب   ) دـنوادخ هک  ار  یناسک  دـیهاوخیم  امـش  ایآ  تسا . هدرک  هنوراو  یلک  هب  ار  اـهنآ  راـکفا ) )

(88  ) تفای یهاوخن  وا  يارب  یهار  دنک ، هارمگ  دنوادخ  ار  سک  ره  هک  یلاح  رد  دینک !؟
هک نیا  رگم  دینکن  باختنا  یناتسود  اهنآ  زا  نیا  رب  انب  دیدرگ ، رگیدکی  يواسم  دیوش و  رفاک  اهنآ  دننام  مه  امش  هک  دنراد  تسود  نانآ 

دیبایب اجک  ره  ار  اهنآ  دنهد ) همادا  امـش  ّدض  رب  تامادقا  هب  و   ) دـننز زابرـس  راک  زا  رگا  اما  دـنیامن  ادـخ  هار  رد  ترجاهم  دـننک و ) هبوت  )
(89 . ) دینکن رایتخا  يروای  رای و  تسود و  اهنآ  نایم  زا  دیناسرب و  لتق  هب  موزل ) تروص  رد  ای   ) دینک و ریسا 

637 ص : ریسفت ... :

هراشا

ای دـیاهدرک  ادـیپ  رظن  فالتخا  ناقفانم  هرابرد  ارچ  ینعی  امئاق ،» کـلام  : » دوشیم هتفگ  هک  ناـنچ  ندوب  لاـح  رب  اـنب  هدـش  بوصنم  ِْنیَتَِئف 
؟ دیاهدش هتسد  ود  اهنآ  هب  تبسن  يریگعضوم  رد  ارچ  هک  تسا  نیا  روظنم 

. دنادرگزاب راّفک  مکح  هب  ناکرشم  هب  ناشندش  قحلم  هطساو  هب  ار  نانآ  دنوادخ  اُوبَسَک و  اِمب  ْمُهَسَکْرَأ  ُهَّللا  َو 

637 ص : لوزن ... ] نأش  ]
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اج نآ  رد  دنتشگزاب و  هّکم  هب  هاگ  نآ  دندرک . مالسا  راهظا  ناناملسم  دزن  دندمآ و  هنیدم  هب  هکم  زا  هک  هدش  لزان  یموق  هرابرد  هیآ  نیا 
، مینکیمن گنج  دنتفگ : ياهتسد  دندرک . فالتخا  اهنآ  اب  ندیگنج  هرابرد  ناناملسم  دندش . همامی  راپسهر  سپس  دندرک و  كرش  راهظا 

. دنتسه ناملسم  اهنآ  اریز 
ار نانآ  دنلد ، رامیب  تسنادیم  دنوادخ  نوچ  هک  بیترت  نیا  هب  دنادرگزاب ، رفک  هب  اهنآ  دـنوادخ  ینعی  ندـنادرگزاب ، ینعم  هب  ساکرا : » »

دنتشگزاب . رفک  هب  ات  تشاذگاو  ناشدوخ  هب 
638 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هتـشاذگاو ناشدوخ  هب  ار  نانآ  ای  هدرک و  مکح  نادب  هداد و  رارق  ناهارمگ  زا  دنوادخ  هک  ار  یناسک  دیهاوخیم  ایآ  اوُدْهَت  ْنَأ  َنوُدیُِرت  َأ 
وزرآ ار  امش  رفک  ناقفانم  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  تسا و  نورفکت  رب  فطع  َنُونوُکَتَف  دیهد !؟ رارق  ناگهتفای  تیاده  زا  دندش ، هارمگ  ات 

. دنشاب هدروآ  نامیا  رهاظ  هب  دنچ  ره  دینکن  یتسود  نانآ  اب  سپ  دیشاب . ناسکی  ناشیا  اب  امش  یهارمگ ، قیرط  رد  ات  دنراد 
رطاخ هب  هن  دـشاب  ادـخ  يارب  تسرد و  ياهزیگنا  يور  زا  ناشترجاهم  دـننک و  ترجاهم  هتـشگ و  جراخ  كرـش  زکرم  زا  ات  اوُرِجاُهی  یَّتَح 

. ییایند ياههزیگنا 
ياهنیمزرـس زا  اج  ره  رد  اهنآ  تسا و  یکی  ناکرـشم  ریاس  اب  ناشمکح  دندرک ، ضارعا  نیتسار  ترجه  اب  هارمه  نامیا  زا  رگا  اْوَّلََوت  ْنِإَف 

هب تبـسن  رگا  دیریگن و  روای  تسود و  ناشیا  زا  اِیلَو و  ْمُْهنِم  اوُذِخَّتَت  َو ال  دـنوش . هتـشک  دـیاب  دـندش ، تفای  مرح - هچ  لح  رد  هچ  ادـخ -
. دیریذپن نانآ  زا  دندرک ، کمک  یتسود و  راهظا  امش 

638 ص : هیآ 90 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ْمُهَطَّلََـسل ُهَّللا  َءاش  َْول  َو  ْمُهَمْوَق  اُوِلتاُقی  َْوأ  ْمُکُوِلتاـُقی  ْنَأ  ْمُهُروُدُـص  ْتَرِـصَح  ْمُکُؤاـج  َْوأ  ٌقاـثیِم  ْمُهَْنَیب  َو  ْمُکَْنَیب  ٍمْوَق  یلِإ  َنُولِـصَی  َنیِذَّلا  ـَّالِإ 
(90  ) ًالِیبَس ْمِْهیَلَع  ْمَُکل  ُهَّللا  َلَعَج  امَف  َمَلَّسلا  ُمُْکَیلِإ  اْوَْقلَأ  َو  ْمُکُوِلتاُقی  ْمَلَف  ْمُکُولَزَتْعا  ِنِإَف  ْمُکُوَلتاقَلَف  ْمُْکیَلَع 

638 ص : همجرت ... 

دوخ موق  اب  راکیپ  ای  امـش  اب  راکیپ  زا  دـنیآیم و  امـش  يوس  هب  هک  اهنآ  ای  هتـسب ، نامیپ  دـننامیپ  مه  امـش  اب  هک  یناـسک  اـب  هک  اـهنآ  رگم 
اب ات  دنکیم  طلـسم  امـش  رب  ار  اهنآ  دهاوخب  دنوادخ  رگا  و  دوخ ) موق  اب  هزرابم  ییاناوت  هن  دنراد و  امـش  اب  گنج  رـس  هن   ) دناهدش ناوتان 

هزاجا امش  هب  دنوادخ  دندرک  حلص  داهنشیپ  هکلب )  ) دندومنن راکیپ  امـش  اب  دندرک و  يریگهرانک  امـش  زا  رگا  نیا  رب  انب  دننک ، راکیپ  امش 
(90 . ) دیوش نانآ  ضّرعتم  هک  دهدیمن 

639 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

639 ص : ریسفت ... :

هیآ نیا  رد  دیناسرب ، لتق  هب  دیریگب و  ار  مالسا  نانمشد  ینعی  ْمُهُوُلْتقا  َو  ْمُهوُذُخَف  داد  روتسد  نانمؤم  هب  شیپ  هیآ  رد  دنوادخ  هک  اجنآ  زا 
. تسا هدومرف  هدرک و  انثتسا  ار  یهورگ 

رارقرب ینامیپ  یتشآ و  حلـص و  ناشیا  امـش و  نایم  هک  یناسک  اب  اهنآ  هک  نیا  رگم  ینعی  ٌقاـثیِم  ْمُهَْنَیب  َو  ْمُکَْنَیب  ٍمْوَق  یلِإ  َنُولِـصَی  َنیِذَّلا  اَّلِإ 
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. دنشاب راوجمه  ای  دنگوسمه  هتشاد و  یتبسن  تسا ،
نب لاله  و  درک ، حلـص  اهنآ  اب  هکم  زا  ندش  جراخ  ماگنه  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  دـندوب  اهیملـسا  نامه  موق  نیا  نیملـسم ] نانامیپ  مه  ]
نآ دـض  رب  تشاد  قح  هن  درکیم و  يرای  ار  ربمایپ  هن  نآ  ساسا  رب  هک  تسب  یناـمیپ  ترـضح  نآ  اـب  دوخ  هلیبق  فرط  زا  یملـسأ  رمیوع 

. دوب نوصم  ضّرعت  زا  لاله  دوخ  دننام  دربیم  هانپ  لاله  هب  سک  ره  زین  و  دهد ، ماجنا  یمادقا  ترضح 
لاتقلا ال نع  نیکسمم  موق  وأ  نیدهاعم  موق  یلإ  نولصی  نیذلا  الإ  هدش : هتفگ  ییوگ  دشاب و  موق »  » تفـص رب  فطع  دناوتیم  ْمُکُؤاج  َْوأ 

. مکنولتاقی نیذلا ال  وأ  نیدهاعملا  یلإ  نولصی  نیذلا  الإ  هدش : هتفگ  ییوگ  تسا و  نیذلا »  » هلص رب  فطع  ای  و  مکیلع ، مکل و ال 
« مهرودـص ةرـصح   » هک تـسا  یناـسک  تـئارق  نآ ، لـیلد  و  « 1  » تسا لاـح  عـضوم  رد  دـق »  » نـتفرگ ریدـقت  رد  اـب  ْمُهُروُدُـص  ْتَرِـصَح 
مهرودـص و ترـصح  اموق  مکوءاج  ینعی  تسا  فوذـحم  فوصوم  يارب  تفـص  مهرودـص  ترـصح  هلمج  هدـش : هتفگ  و  دـناهدناوخ ،

نانآ زا  روظنم  مکوءاج و  يارب  نایب  مهرودص  ترصح  دناهتفگ :
__________________________________________________

م. دشاب -. دق »  » فرح هارمه  هک  دوش  عقاو  لاح  دناوتیم  یتقو  یضام  لعف  - 1
640 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دنتشادن ندیگنج  دصق  هک  یلاح  رد  دندیسر  ص )  ) ربمایپ تمدخ  هک  تسا  جلدم  ینب 
. تسا ضابقنا  یگنت و  ینعم  هب  رصح : » »

. دنشاب هتشاد  تهارک  امش  اب  ندیگنج  زا  ای  دنگنجب  امش  اب  هک  نیا  زا  ْمُکُوِلتاُقی  ْنَأ 
رافک ادخ  هک  نیا  رب  درادن  تلالد  تسا و  رودقم  دنوادخ  يارب  هچنآ  زا  دهدیم  ربخ  هلمج  نیا  ْمُکُوَلتاقَلَف  ْمُْکیَلَع  ْمُهَطَّلََـسل  ُهَّللا  َءاش  َْول  َو 
رافک لد  رد  ار  تشحو  بعر و  ناحبـس  يادـخ  هکلب  دـهدیم ، ار  ناناملـسم  اب  گنج  هزاجا  اهنآ  هب  اـی  دـنکیم و  ّطلـسم  نیملـسم  رب  ار 
ینعی دندرکیم ، هبلغ  ناناملـسم  رب  دوب ، هتخادنین  نانآ  لد  رد  ار  سرت  رگا  دندرک و  گنج  هکراتم  حلـص و  ياضاقت  هک  نیا  ات  تخادـنا 

. دنتشادن يدروامه  هک  دندوب  ینایوجگنج 
. دندمآ رد  یتشآ  حلص و  میلست و  رد  زا  ملسلا و  مکیلإ  اوقلأ  دندشن و  امش  ضرعتم  رگا  سپ  ْمُکُولَزَتْعا  ِنِإَف 
. دیناسرب لتق  هب  دینک و  ریگتسد  ار  اهنآ  هک  دهدیمن  هزاجا  امش  هب  ادخ  ینعی  اًلِیبَس  ْمِْهیَلَع  ْمَُکل  ُهَّللا  َلَعَج  امَف 

640 ص : هیآ 91 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

اوُّفُکَی َو  َمَلَّسلا  ُمُْکَیلِإ  اوُْقُلی  َو  ْمُکُولِزَتْعَی  َْمل  ْنِإَف  اهِیف  اوُسِکْرُأ  ِۀَْنتِْفلا  َیلِإ  اوُّدُر  امَّلُک  ْمُهَمْوَق  اُونَمْأَی  َو  ْمُکُونَمْأَی  ْنَأ  َنوُدـیُِری  َنیِرَخآ  َنوُدِـجَتَس 
(91  ) ًانِیبُم ًاناْطلُس  ْمِْهیَلَع  ْمَُکل  اْنلَعَج  ْمُِکئلوُأ  َو  ْمُهوُُمتْفِقَث  ُْثیَح  ْمُهُوُلْتقا  َو  ْمُهوُذُخَف  ْمُهَیِْدیَأ 

640 ص : همجرت ... 

دزن اذل  دنکرـشم ، هک   ) ناشدوخ موق  هیحان  زا  مه  دنـشاب و  ناما  رد  امـش  هیحان  زا  مه  دنهاوخیم  هک  دیباییم  ار  يرگید  ّتیعمج  يدوزب 
.! دنتفا نآ  رد  رس  اب  دندرگ  زاب  یتسرپ ) تب  و   ) هنتف يوس  هب  نامز  ره  یلو ) دننکیم  نامیا  ياعّدا  امش 

هب ای )  ) و دینک ، ریسا  دیتفای  اجک  ره  ار  اهنآ  دنتشادنرب ، امش  زا  تسد  دندرکن و  حلص  داهنشیپ  دنتفرن و  رانک  امـش  اب  يریگرد  زا  اهنآ  رگا 
(91 . ) میاهداد رارق  نانآ  هب  تبسن  يراکشآ  ّطلست  امش  يارب  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  دیناسرب . لتق 
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641 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

641 ص : ریسفت ... :

641 ص : لوزن ... ] نأش  ]

رازآ زا  ار  ناناملـسم  هک  دندرک  دهع  دندروآ و  مالـسا  دندمآ  هنیدم  هب  یتقو  هک  دنتـسه  نافطغ  دسا و  ینب  زا  یعمج  قوف  هیآ  زا  روظنم 
. دندش رفاک  دنتسکش و  ار  ناشنامیپ  دنتشگزاب  دوخ  موق  يوس  هب  نوچ  یلو  دنراد  نمیا  دوخ 

نانآ ّرـش  دندشیم و  دراو  نآ  رد  هجو  نیرتتشز  هب  دنناوخ  ارف  ناناملـسم  اب  گنج  يارب  ار  نانآ  ناشموق  هاگ  ره  ِۀَْـنتِْفلا  َیلِإ  اوُّدُر  امَّلُک 
. دوب رتشیب  ینمشد  ره  زا  هنتف  نیا  رد 

تـسد امـش  اب  گنج  زا  دـندوبن و  امـش  اب  حلـص  ناهاوخ  دـندرکن و  يریگهرانک  امـش  اب  ندـیگنج  زا  نانآ  رگا  و  َو ...  ْمُکُولِزَتْعَی  َْمل  ْنِإَف 
. دیشکب ار  اهنآ  دیتسناوت  اجک  ره  مهومتفقث و  ثیح  مهولتقا  و  دینک . ریسا  ار  ناشیا  دنتشادنرب .

رفک و اریز  میاهداد ، رارق  راکـشآ  یناهرب  ناشیا  ربارب  رد  امـش  يارب  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـنآ  ًاـنِیبُم  ًاناْطلُـس  ْمِْهیَلَع  ْمَُکل  اـْنلَعَج  ْمُِکئلوُأ  َو 
رارق راکشآ  یطّلست  اهنآ  رب  امـش  يارب  ام  هک  تسا  نیا  روظنم  دناهتفگ  یخرب  تسا ، راکـشآ  ناناملـسم  هب  اهنآ  ندناسر  رازآ  ینمـشد و 

. دیریگب تراسا  هب  دیشکب و  ار  نانآ  هک  میداد  هزاجا  امش  هب  اریز  میداد 

641 ص : هیآ 92 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ٍمْوَق ْنِم  َناک  ْنِإَف  اُوقَّدَّصَی  ْنَأ  َّالِإ  ِِهلْهَأ  یلِإ  ٌۀَمَّلَـسُم  ٌۀَیِد  َو  ٍۀَنِمُْؤم  ٍۀَبَقَر  ُریِرْحَتَف  ًأَطَخ  ًانِمُْؤم  َلَتَق  ْنَم  َو  ًأَطَخ  َّالِإ  ًانِمُْؤم  َُلتْقَی  ْنَأ  ٍنِمْؤُِمل  َناک  ام  َو 
ْدِجَی َْمل  ْنَمَف  ٍۀَنِمُْؤم  ٍۀَبَقَر  ُریِرَْحت  َو  ِِهلْهَأ  یلِإ  ٌۀَمَّلَـسُم  ٌۀَیِدَف  ٌقاثیِم  ْمُهَْنَیب  َو  ْمُکَْنَیب  ٍمْوَق  ْنِم  َناک  ْنِإ  َو  ٍۀَنِمُْؤم  ٍۀَبَقَر  ُریِرْحَتَف  ٌنِمُْؤم  َوُه  َو  ْمَُکل  ٍّوُدَع 

(92  ) ًامیِکَح ًامِیلَع  ُهَّللا  َناک  َو  ِهَّللا  َنِم  ًَۀبَْوت  ِْنیَِعباتَتُم  ِْنیَرْهَش  ُمایِصَف 
642 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

642 ص : همجرت ... 

رد  ) دنزرـس و وا  زا  هابتـشا  اطخ و  يور  زا  راک  نیا  هک  نیا  رگم  دناسرب ، لتق  هب  ار  ینامیا  اب  درف  هک  تسین  زاجم  ینامیا  اب  درف  چیه  يارب 
هک نیا  رگم  دزادرپب  وا  ناسک  هب  ییاهبنوخ  دنک و  دازآ  هدرب  کی  دیاب  دناسرب  لتق  هب  اطخ  يور  زا  ار  ینامیا  اب  درف  هک  یسک  لاح ) نیع 

و  ) دنک دازآ  هدرب  کی  اهنت )  ) دیاب دـنرفاک ] و   ] دنتـسه امـش  نانمـشد  هک  دـشاب  یتّیعمج  زا  نمؤم  لوتقم  رگا  و  دنـشخبب . ار  اهبنوخ  اهنآ 
دزادرپب و وا  ناسک  هب  ار  وا  ياهبنوخ  دیاب  تسا  رارقرب  ینامیپ  اهنآ  امـش و  نایم  هک  دشاب  یتّیعمج  زا  رگا  و  تسین ) مزال  اهبنوخ  نتخادرپ 

عوـن کـی   ) نـیا دریگیم - هزور  یپ  رد  یپ  هاـم  ود  درادـن  هدرب ) ندرک  دازآ  هـب   ) یــسرتسد هـک  سک  نآ  دـنک و  دازآ  زین )  ) هدرب کـی 
(92 . ) تسا میکح  اناد و  دنوادخ  تسا و  یهلا  هبوت  فیفخت و )

642 ص : ریسفت ... :
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چیه  » َّلُغَی ْنَأ  ٍِّیبَِنل  َناک  اـم  ناحبـس  يادـخ  لوق  دـننام  تسین  وا  نأـش  قیـال  دـشابن و  تسرد  اور و  ینمؤم  چـیه  يارب  ٍنِمْؤُِمل  َناـک  اـم  َو 
لطاب هنالهاج و  نییآ  هب  ام  هک  دوشن  زگره  و   » اـهِیف َدوُعَن  ْنَأ  اـَنل  ُنوُکَی  اـم  َو  هیآ . و  ( 163 نارمع / لآ  « . ) دـنکیمن تنایخ  هتبلا  يربمایپ 

(. 89 فارعا / « ) مینک عوجر  امش 
هک نیا  رب  انب  تسا ، بوصنم  أطخ » . » اطخ يور  زا  رگم  أطخ ، الإ  دـناسرب . لتق  هب  صاصق ، نودـب  تهجیب و  ار  ینمؤم  هک  انمؤم  لتقی  نأ 

« أطخ  » تفگ ناوتیم  و  اطخ ، يور  زا  اهنت  رگم  دناسرب  لتق  هب  ار  ینمؤم  تسین . هتـسیاش  نمؤم  يارب  لیلد  چیه  هب  ینعی  دـشاب ، هل  لوعفم 
ریدقت ردصم و  يارب  تفـص  أطخ »  » ای و  اطخ . لاح  رد  رگم  دـشکیمن  ار  ینمؤم  لاح  چـیه  رد  نمؤم  صخـش  هک  انعم  نیا  هب  تسا  لاح 

رگم دشابیم ، یفتنم  وا  زا  هدارا ، يور  زا  ادـتبا و  رد  هتبلا  نمؤم  لتق  باکترا  هک  تسا  نیا  نمؤم  نأش  زا  ینعی  تسا ، أطخ  التق  الإ  هلمج 
دنک باترپ  تسا  رفاک  هدرک  نامگ  هک  یناملسم  صخش  يوس  هب  يریت  هک  نیا  لثم  دشاب  هتفرگ  تروص  دصق  نودب  یهابتشا و  راک  نیا 

لیبق . نیا  زا  ییاطخ  ای  دناسرب ، لتق  هب  ار  وا  و 
643 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

میرک و ینعم  هب  زین  قیتـع »  » و تمارک ، اـب  رح : »  » ندرک و دازآ  ریرحت : » . » تسا بـجاو  وا  رب  هدـنب  کـی  ندرک  دازآ  ینعی  ٍۀَـبَقَر  ُریِرْحَتَف 
( هدیزگرب نابسا  « ) لیخلا قاتع   » و يراکـش ) ناغرم  « ) ریطلا قاتع   » تسا باب  نیا  زا  تسا و  ناگدازآ  رد  يراوگرزب  اریز  تسا ، راوگرزب 

. زینک هدنب و  زا  تسا  ترابع  ۀبقر » . » هرهچ هطقن  نیرتهب  ینعی  هجولا » رح   » و اهنآ ...  ندوب  یمارگ  رطاخ  هب 
لتق هید  و  دننک . میسقت  دوخ  نایم  ثاریم  نوچمه  ار  نآ  ات  دوش  میلست  لوتقم  ناگدنامزاب  هب  دیاب  هک  ییاهبنوخ  ِِهلْهَأ و  یلِإ  ٌۀَمَّلَسُم  ٌۀَیِد  َو 

. دنشخبب اهنآ  هب  ینعی  دننک ، هقدص  شاهلقاع  لتاق و  هب  ار  هید  لوتقم  يایلوا  هک  نیا  رگم  اوقدصی  نأ  الإ  دزادرپب ، دیاب  لتاق  هلقاع  ار  أطخ 
« 1 « . » تسا هقدص  یکین  راک  ره  : » هک تسا  ثیدح  رد 

ربمایپ هب  ینعی  تسا ، نامیا  لها  وا  نمؤم و  وه  و  دنراد . گنج  رس  امش  اب  هک  دشاب  يرفاک  موق  زا  لوتقم  رگا  ْمَُکل  ٍّوُدَع  ٍمْوَق  ْنِم  َناک  ْنِإَف 
لتق نیا  هرافک  دشاب  هتشک  ار  وا  اطخ  هب  یسک  هاگ  ره  تسا  هدشن  ادج  اهنآ  زا  دشابیم و  دوخ  موق  نایم  رد  زونه  یلو  دراد  نامیا  (ص )

ناگتـسب تسا و ] ثاریم  اـهبنوخ   ] اریز شنادـنواشیوخ ، هلقاـع  رب  هن  تسا  لـتاق  دوخ  هدـهع  رب  تسا ] نمؤـم  هدرب  کـی  ندرک  دازآ  هک  ]
. دنربیمن ثرا  وا  زا  دنرفاک  هک  نیا  رطاخ  هب  لوتقم 

رس امش  اب  اهنآ  دراد و  دوجو  ياهمذ  ای  نامیپ و  ناشیا  امش و  نایم  هک  دشاب  یمدرم  زا  لوتقم  رگا  ٌقاثیِم  ْمُهَْنَیب  َو  ْمُکَْنَیب  ٍمْوَق  ْنِم  َناک  ْنِإ  َو 
لتاق ۀنمؤم و  ۀبقر  ریرحت  و  دـنهدب . شناگدـنامزاب  هب  ار  وا  ياهبنوخ  هک  تسا  مزال  لتاق  هلقاع  رب  هلهأ  یلإ  ۀملـسم  ۀـیدف  دـنرادن . گنج 

. دنک دازآ  هراّفک  ناونع  هب  ار  ینمؤم  هدرب  دیاب 
لوبق دروم  ات  ِهَّللا  َنِم  ًۀـَبَْوت  دریگب . هزور  یپایپ  هام  ود  دـیاب  تسین  ياهدرب  کلام  هک  یـسک  ینعی  ِْنیَِعباـتَتُم  ِْنیَرْهَـش  ُمایِـصَف  ْدِـجَی  َْمل  ْنَمَف 

هَّللا بات  لیبق  زا  دوش ، عقاو  دنوادخ 
__________________________________________________

-1
. ۀقدص فورعم  ّلک 

644 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دریذپب ار  لتاق  هبوت  نآ ، هلیسو  هب  ات  هدرک  بجاو  ار  هزور  دنوادخ  ینعی  هیلع 

644 ص : هیآ 93 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا
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(93  ) ًامیِظَع ًاباذَع  َُهل  َّدَعَأ  َو  ُهَنََعل  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  َبِضَغ  َو  اهِیف  ًاِدلاخ  ُمَّنَهَج  ُهُؤازَجَف  ًادِّمَعَتُم  ًانِمُْؤم  ُْلتْقَی  ْنَم  َو 

644 ص : همجرت ... 

بـضغ وا  رب  دـنوادخ  دـنامیم و  نآ  رد  هنادواج  هک  تسا  خزود  وا  تازاجم  دـناسرب  لتق  هب  دـمع  يور  زا  ار  یناـمیا  اـب  درف  سک  ره  و 
(93 . ) تسا هتخاس  هدامآ  وا  يارب  یمیظع  باذع  دزاسیم و  رود  ار  وا  شتمحر  زا  دنکیم و 

644 ص : ریسفت ... :

هب دوشیمن  هبوت  هب  ّقفوم  نمؤم  صخـش  لتاق  دناهتفگ : ام  باحـصا  زا  یخرب  ور  نیا  زا  دراد  دوجو  دیدش  گرزب و  يدیدهت  هیآ  نیا  رد 
دـشکب شنید  يارب  ار  ینمؤم  لتاق ، هک  تسا  نیا  دّمعت  يانعم  دومرف : هک  هدش  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  دنکیمن . رایتخا  هبوت  هک  انعم  نیا 

. درامشب لالح  ار  وا  لتق  هک  یلاح  رد  دشکب  ار  ینمؤم  دنیوگ : یتعامج  همرکع و  و 

644 ص : هیآ 94 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ِهَّللا َدـْنِعَف  اْینُّدـلا  ِةایَْحلا  َضَرَع  َنوُغَْتبَت  ًانِمُْؤم  َتَْسل  َمالَّسلا  ُمُْکَیلِإ  یْقلَأ  ْنَِمل  اُولوُقَت  َو ال  اُونَّیَبَتَف  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُْمْتبَرَـض  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
(94  ) ًارِیبَخ َنُولَمْعَت  اِمب  َناک  َهَّللا  َّنِإ  اُونَّیَبَتَف  ْمُْکیَلَع  ُهَّللا  َّنَمَف  ُْلبَق  ْنِم  ُْمْتنُک  َِکلذَک  ٌةَرِیثَک  ُِمناغَم 

644 ص : همجرت ... 

هک یسک  هب  دینک و  قیقحت  دیوریم ) داهج  يارب  يرفـس  هب  و   ) دیرادیم رب  ماگ  ادخ  هار  رد  هک  یماگنه  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
645 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  یتسود  حلص و  راهظا 

ادخ دزن  رد  یگرزب  ياهتمینغ  اریز  دیروآ ، تسد  هب  یمیانغ ) و   ) ایند رادیاپان  هیامرـس  هک  نیا  رطاخ  هب  یتسین  ناملـسم  دـییوگن  دـنکیم 
( گرزب تمعن  نیا  هنارکـش  هب   ) نیا رب  انب  دومن ) تیادـه  و   ) دراذـگ ّتنم  امـش  رب  دـنوادخ  دـیدوب و  نینچ  البق  امـش  تسا ، امـش ) يارب  )

(94 . ) تسا هاگآ  دینکیم ، لمع  هچنآ  هب  دنوادخ  دینک . قیقحت 

645 ص : ریسفت ... :

تباث عوضوم و  ندـش  نشور  بلط  رد  ینعی  تسا ، لاعفتـسا »  » يانعم هب  و  لعفت »  » باـب زا  تئارق  ود  ره  تسا و  هدـش  تئارق  زین  اوتبثتف » »
. دینکن باتش  یسک  نتشک  رد  رّکفت  نودب  هدیجنسن و  دیشاب و  نآ  ندش 

ياهدرواین و نامیا  دییوگن  دهد  مالـس  دیوگ و  ّتیحت  امـش  هب  ناناملـسم  مسر  هب  هک  یـسک  هب  ینعی  َمالَّسلا  ُمُْکَیلِإ  یْقلَأ  ْنَِمل  اُولوُقَت  َو ال 
. تسا مالسا  يانعم  هب  دناهتفگ  و  تسا . میلست  دایقنا و  نآ  يانعم  دناهدرک ، تئارق  ملسلا »  » هک یناسک 

: دییوگن تسا  میلست  امـش  ربارب  رد  هک  یـسک  هب  ینعی  تسا  هدش  تئارق  زین  نمآ »  » زا انموم )  ) مود میم  حتف  هب  انموم »  » هملک یتیاور  هب  انب 
. میهدیمن ناما  ارت 
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ات درادیم  او  ار  امش  هک  یلماع  تسا  نیا  تسایند و  عاتم  لام و  تمینغ و  بلط  شنکاو ، نیا  زا  امـش  دوصقم  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  َضَرَع  َنوُغَْتبَت 
. دینک صّحفت  رتمک  دیناسریم  لتق  هب  ار  وا  هک  یسک  دروم  رد  اهر و  ار  قیقحت 

هک نیا  زا  دنکیم  زاینیب  ار  امـش  اهنآ  دزاسیم و  رادروخرب  نآ  زا  ار  امـش  هک  تسا  يرایـسب  ياهتمینغ  ادخ  دزن  ٌةَرِیثَک و  ُِمناغَم  ِهَّللا  َْدنِعَف 
. دیناسرب لتق  هب  شلام  نتفرگ  رطاخ  هب  هدرک ، مالسا  راهظا  هک  ار  يدرم 

ناج و دیدروآ ، نابز  رب  ار  نیتداهـش  هملک  هک  نآ  زا  سپ  ینعی  دیدوب  نینچ  دیدروآ  مالـسا  هک  ادتبا  رد  زین  امـش  ُْلبَق  ْنِم  ُْمْتنُک  َِکلذَک 
. ددرگ لصاح  عالّطا  ناتنابز  لد و  یهارمه  تقفاوم و  زا  ات  دوش  هدیشک  راظتنا  هک  نیا  نودب  دش  هدرمش  مرتحم  ناتلام 

. داهن ّتنم  امش  رب  نامیا  رد  ترهش  نید و  رد  يرادیاپ  تماقتسا و  هلیسو  هب  دنوادخ  ْمُْکیَلَع  ُهَّللا  َّنَمَف 
646 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دشاب ناناملسم  يارب  يدیکأت  ات  هدش  رارکت  یسررب  قیقحت و  هب  رما  اُونَّیَبَتَف 

646 ص : ات 96 ... ] تایآ 95  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

َو ْمِِهلاْومَِأب  َنیِدِـهاجُْملا  ُهَّللا  َلَّضَف  ْمِهِـسُْفنَأ  َو  ْمِِهلاْومَِأب  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  َنوُدِـهاجُْملا  َو  ِرَرَّضلا  ِیلوُأ  ُْریَغ  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  َنوُدِـعاْقلا  يِوَتْـسَی  ـال 
َو ًةَرِفْغَم  َو  ُْهنِم  ٍتاجَرَد  ( 95  ) ًامیِظَع ًارْجَأ  َنیِدِعاْقلا  یَلَع  َنیِدِهاجُْملا  ُهَّللا  َلَّضَف  َو  ینْـسُْحلا  ُهَّللا  َدَعَو  الُک  َو  ًۀَجَرَد  َنیِدِعاْقلا  یَلَع  ْمِهِـسُْفنَأ 

(96  ) ًامیِحَر ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناک  َو  ًۀَمْحَر 

646 ص : همجرت ... :

. دنتسین ناسکی  دندرک  داهج  ناج  لام و  اب  ادخ  هار  رد  هک  ینادهاجم  اب  دنتـسشنزاب  داهج  زا  یتحاران  يرامیب و  نودب  هک  ینامیا  اب  دارفا 
لامعا تبـسن  هب   ) هتـسد ود  نیا  زا  کی  ره  هب  هدیـشخب  يرترب  نادـعاق  رب  دـندومن  داهج  دوخ  ناج  لاـم و  اـب  هک  ار  ینادـهاجم  دـنوادخ 

(95  ) تسا هدیشخب  یمیظع  شاداپ  يرترب و  نادعاق  رب  ار  نادهاجم  هداد و  کین  شاداپ  هدعو  ناشکین )
نابرهم هدنزرمآ و  دنوادخ  دناهتشاد ) ییاهشزغل  رگا   ) و ددرگیم ) نانآ  بیصن   ) تمحر شزرمآ و  دنوادخ و  هیحان  زا  یّمهم )  ) تاجرد

(96 . ) تسا

646 ص : ریسفت ... :

هراشا

: تسا هدش  تئارق  هجو  ود  رب  ِرَرَّضلا  ِیلوُأ  ُْریَغ 
. دشاب نودعاقلا »  » يارب تفص  هک  نیا  رب  انب  ریغ »  » عفر هب  - 1

. دشاب نودعاقلا »  » زا لاح  ای  انثتسا  هک  نیا  رب  انب  ریغ »  » بصن هب  - 2
. اهنیا دننام  وضع و  صقن  ای  یگنل  يروک ، لیبق  زا  تسا  تفآ  ای  ضرم  ررض 
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646 ص : لوزن ... :] نأش  ]

زا و  دندرک . يراددوخ  نآ  رد  تکرـش  زا  هک  تسا  یناسک  ردـب و  گنج  رد  ناگدـننک  تکرـش  هرابرد  هیآ  هک  هدـش  لقن  سابع  نبا  زا 
. دندرکن تکرش  كوبت  گنج  رد  هک  تسا  یناسک  هرابرد  هیآ  هک  هدش  لقن  نامیلس ] نب   ] لتاقم

647 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
زا نیفّلختم  اب  ناگدننک  داهج  ندوب  ربارب  نآ  هدش و  یفن  هچنآ  يارب  تسا  یحیضوت  هلمج  نیا  ْمِهِسُْفنَأ  َو  ْمِِهلاْومَِأب  َنیِدِهاجُْملا  ُهَّللا  َلَّضَف 
هک تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  تسا و  هدـش  هداد  خـساپ  هلمج ، نیا  اـب  دنتـسین ، يواـسم  رگیدـکی  اـب  ناـنآ  ارچ  هدـش : لاؤس  ییوگ  تسا . نآ 

، دنتـسین وضع  صقن  ای  و  يرامیب ، راچد  هک  یناگدـننک  فّلخت  رب  دـننک  داهج  ادـخ  هار  رد  شیوخ  ناج  لام و  اب  هک  ار  یناسک  دـنوادخ 
. دشابیم فیصوت  نیا  نّمضتم  هک  لّوا  هلمج  يارب  تسا  یحیضوت  مّود  هلمج  اریز  تسا . هداد  يرترب 

گنج رد  دـنناوتیمن  دـنراد و  يرذـع  هک  یناگدـننک  فـّلخت  ناگدـننک و  داـهج  هورگ - ود  ره  هب  ادـخ  ینعی  ینْـسُْحلا  ُهَّللا  َدَـعَو  الُک  َو 
. دنراد يرترب  ناگدننک  فّلخت  رب  ناگدننک  داهج  هچرگ  تسا  هداد  تشهب  کین و  شاداپ  هدعو  دنیوج - تکرش 

ینابایب هتشادن و  رب  یماگ  چیه  هک  دیتشاذگ  رس  تشپ  هنیدم  رد  ار  ییاههورگ  نارگداهج  امـش  دومرف  هک  هدش  لقن  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا 
هار رد  داهج  هتخابلد  تسا و  كاپ  ناشیاهلد  حیحـص و  ناشتاّین  هک  دنتـسه  یناسک  نانیا  و  دندوب ، امـش  اب  اهنآ  هک  نیا  زج  دـیدومیپب ، ار 

. دناهدنامزاب امش  اب  تکرح  زا  نآ  زج  يرامیب و  هطساو  هب  یلو  دنیادخ 
داـهج لّوا  هتـسد  تسا . هدرک  رکذ  یتاـجرد  رگید  هتـسد  يارب  هجرد و  کـی  ناـگتفای  تلیـضف  زا  ياهتـسد  يارب  ناحبـس  يادـخ  سپس 

هداد يرترب  هک  دنـشابیم  ینارگداـهج  مّود  هتـسد  دـناهدش و  هداد  تلیـضف  راـمیب  روذـعم و  ناگدـننک  فلخت  رب  هک  دنتـسه  یناگدـننک 
. تسا ییافک  بجاو  داهج  اریز  دننکن ، تکرش  گنج  رد  یفاک ، دارفا  دوجو  لیلد  هب  دندوب  زاجم  هک  یناسک  رب  دناهدش 

يانعم هب  هک  اطوس  هبرـض  دـننام  ۀلیـضفت  مهلـضف  هدومرف . دـنوادخ  ییوگ  و  تسا ، بوصنم  هدـش  ةرم »  » نیـشناج هک  ور  نیا  زا  ۀـجرد » »
« ارجأ  » زا لدب  ۀمحر »  » و ةرفغم »  » و تاجرد »  » تسا و رجأ  مهرجأ  يانعم  هب  اریز  تسا ، لضف  لعف  هب  زین  ارجأ »  » بصن تسا . ۀبرض  هبرض 

. تسا
648 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

648 ص : ات 99 ... ] تایآ 97  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

اهِیف اوُرِجاُهتَف  ًۀَعِساو  ِهَّللا  ُضْرَأ  ْنُکَت  َْمل  َأ  اُولاق  ِضْرَْألا  ِیف  َنیِفَعْضَتْسُم  اَّنُک  اُولاق  ُْمْتنُک  َمِیف  اُولاق  ْمِهِسُْفنَأ  یِِملاظ  ُۀَِکئالَْملا  ُمُهاَّفََوت  َنیِذَّلا  َّنِإ 
(98  ) ًالِیبَس َنوُدَتْهَی  َو ال  ًۀَلیِح  َنوُعیِطَتْسَی  ِناْدلِْولا ال  َو  ِءاسِّنلا  َو  ِلاجِّرلا  َنِم  َنیِفَعْـضَتْسُْملا  َّالِإ  ( 97  ) ًاریِصَم ْتَءاس  َو  ُمَّنَهَج  ْمُهاوْأَم  َِکئلوُأَف 

(99  ) ًاروُفَغ اوُفَع  ُهَّللا  َناک  َو  ْمُْهنَع  َوُفْعَی  ْنَأ  ُهَّللا  یَسَع  َِکئلوُأَف 

648 ص : همجرت ... 

یلاح هچ  رد  امش  دنتفگ  اهنآ  هب  دندوب و  هدرک  متـس  نتـشیوخ  هب  هک  یلاح  رد  دنتفرگ  ار  اهنآ  حور  حاورا ) ضبق   ) ناگتـشرف هک  یناسک 
( ناگتـشرف  ) اهنآ میدوب . راشف  تحت  دوخ  نیمزرـس  رد  ام  دنتفگ  دیتشاد )؟ ياج  راّفک  فص  رد  دیدوب  ناملـسم  هک  نیا  اب  ارچ  و   ) دـیدوب
(97  ) دنراد يدب  ماجنارس  خزود و  ناشهاگیاج  دنتشادن و ) يرذع   ) اهنآ سپ  دینک ؟ ترجاهم  هک  دوبن  روانهپ  ادخ  نیمزرس  رگم  دنتفگ 
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نآ زا  تاجن  يارب   ) یهار هن  دـنراد و  ياهراچ  هن  دـناهتفرگ ، رارق  راشف  تحت  یتسار  هب  هک  یناکدوک  ناـنز و  نادرم و  زا  هتـسد  نآ  رگم 
. دنباییم هدولآ ) طیحم 

(98)
(99 . ) تسا هدنزرمآ  هدننک و  وفع  دنوادخ  دهد و  ناشرارق  وفع  دروم  دنوادخ  تسا  نکمم  اهنآ 

648 ص : ریسفت ... :

هراشا

، تسا مهافوتت  يانعم  هب  عراضم و  تفگ  ناوتیم  دناهدرک و  تئارق  مهتفوت  یخرب  هک  نانچ  تسا ، یـضام  لعف  تفگ  ناوتیم  ار  ُمُهاَّفََوت 
ار راّفک  ناج  ناگتـشرف  هلیـسو  هب  دنوادخ  هک  تسا  نیا  هیآ  دوصقم  تسا و  هدش  تئارق  دشابیم ، تیفو  عراضم  هک  مهافوت  تردـن  هب  و 

. دنریگیم ار  اهنآ  ناج  ادخ ] رما  هب   ] اهنآ هداد و  ناگتشرف  هب  ار  حور  ضبق  تردق  ینعی  دریگیم 
649 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  ینعی  اولاق  دندوب . هدرک  متس  دوخ  هب  نانآ  هک  یلاح  رد  ْمِهِسُْفنَأ  یِِملاظ 

؟ دیدوب یشور  هچ  رب  ناتنید  رما  رد  متنک  میف  دنتفگ : ناگدرم  هب  ناگتشرف 
. میدوب ناوتان  كرش  لها  ربارب  رد  دوخ  دالب  رد  ام  دنتفگ : ِضْرَْألا  ِیف  َنیِفَعْضَتْسُم  اَّنُک  اُولاق 

649 ص : لوزن ... :] نأش  ]

ردب زور  رد  ناکرشم  دندوب و  هدرکن  ترجاهم  ناناملسم ، ترجه  ماگنه  هب  دندروآ و  مالـسا  ارهاظ  هّکم  رد  هک  تسا  يدارفا  هرابرد  هیآ 
نانآ هارمه  زین  ناناملسم  زا  هدع  نیا  ور  نیا  زا  دنتشاذگن  اج  هب  نارامیب  ناکدوک و  ناریپ و  زجب  ار  سک  چیه  دندش ، جراخ  هک  یماگنه 

دیدرت کش و  هب  دنتسیرگن  هک  ناناملسم  ّتیعمج  یمک  هب  اهنآ  دنتفرگ  رارق  مالسا  هاپس  ربارب  رد  ناکرـشم  هک  هاگ  نآ  دندرک و  تکرح 
. دندش هتشک  راتفرگ و  ناکرشم  نوچمه  ماجنارس  دنداتفا و 

هک دـشاب  ناگتـشرف  لاؤس  يارب  یخـساپ  دـناوتیم  نیفعـضتسم ) اـنک   ) میدوـب راـشف  تحت  دوـخ  نیمزرـس  رد  اـم  دـنتفگ  هک  ناـنآ  نخس 
، دناهتشادن نید  زا  ياهرهب  نانآ  هک  انعم  نیا  هب  تساهنآ  ندرک  خیبوت  ریظن  نخـس  نیا  اریز  دیدوب ؟ هنوگچ  دوخ  نید  رد  امـش  دندیـسرپ :
هک نیا  زا  زین  هدش و  نانآ  شهوکن  بجوم  هک  شیوخ  نتفای  ناوتان  زا  اهنآ  دـناهدرکن ، ترجه  یلو  دـننک  ترجاهم  دناهتـسناوت  هک  ارچ 

: دنتفگ دنداد و  رارق  شنزرس  دروم  ار  نانآ  ناگتشرف  ور  نیا  زا  دناهدرک ، یهاوخ  ترذعم  دننک  ترجه  دناهتفاین  نّکمت 
زا دیتسناوتیم  امش  ینعی  دیوش ؟ جراخ  دوخ  نیمزرـس  هناخ و  زا  ات  دوبن  روانهپ  ادخ  نیمز  ایآ  اهِیف  اوُرِجاُهتَف  ًۀَعِـساو  ِهَّللا  ُضْرَأ  ْنُکَت  َْمل  َأ 

. دیشابن عونمم  دوخ  نید  ندرک  راهظا  زا  هک  دینک  ترجاهم  ینیمزرس  هب  و  دیوش . جراخ  هّکم 
نید روما  ماجنا  هب  اج  نآ  رد  دـناوتیمن  عناوم  زا  یخرب  لیلد  هب  هک  تسا  ینیمزرـس  رد  ناسنا  هاگ  ره  هک  نیا  رب  دـنکیم  تلالد  هیآ  نیا 

. تسا بجاو  وا  رب  ندرک  ترجاهم  درادیم ، اپب  رتشیب  ار  ادخ  قح  يرگید  راید  رهش و  رد  هک  دنادیم  دزادرپب و  دوخ 
ترجاهم بجو  کی  هزادنا  هب  یتح  رگید  نیمزرس  هب  ینیمزرـس  زا  دوخ  نییآ  ظفح  يارب  هک  یـسک  دومرف ]: ربمایپ   ] هک تسا  ثیدح  رد 

« . 1  » دوب دهاوخ  ع )  ) میهاربا و  ص )  ) دّمحم نیشنمه  رای و  دباییم و  تشهب  قاقحتسا  دنک 
650 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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، دنشیدنیب يریبدت  هّکم  زا  جورخ  يارب  دنتسناوتن  اههار  اب  اهنآ  ییانـشآ  مک  یناوتان و  رقف و  هطـساو  هب  هک  ار  ياهتـسد  دعب  هیآ  رد  سپس 
: هلمج و  تسا . هدرک  انثتسا 

قباطم دـیاب  فوصوم  تالمج  دـنچ  ره  و  تسا ، ِنادـْلِْولا » َو  ِءاسِّنلا  َو  ِلاجِّرلا   » يارب اـی  نیفعـضتسملا »  » يارب تفـص  ًۀَـلیِح  َنوُعیِطَتْـسَی  ـال 
روظنم یلو  دراد  دوجو  فوصوم  ياههلمج  رد  فیرعت  فرح  هچرگ  اریز  هدش ، هدرمش  زیاج  اهنآ  ندروآ  هفرعم  یلو  دنشاب  هرکن  تفص 

: رعاش لوق  دننام  تسین ، ینّیعم  دارفا  اهنآ  زا 
« 2 « » ینبسی میئّللا  یلع  رمأ  دقل  «و 

. تسین ینّیعم  صخش  رعاش  دوصقم  یلو  دراد  فیرعت  مال  فلا و  هچرگ  هک  تسا  میئّللا »  » لاثم دهاش  و 

650 ص : هیآ 100 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

َعَقَو ْدَقَف  ُتْوَْملا  ُهْکِرُْدی  َُّمث  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ًارِجاهُم  ِِهْتَیب  ْنِم  ْجُرْخَی  ْنَم  َو  ًۀَعَس  َو  ًارِیثَک  ًامَغاُرم  ِضْرَْألا  ِیف  ْدِجَی  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْرِجاُهی  ْنَم  َو 
(100  ) ًامیِحَر ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناک  َو  ِهَّللا  یَلَع  ُهُرْجَأ 

650 ص : همجرت ... 

هب ترجاهم  ناونع  هب  شاهناخ  زا  هک  یـسک  و  دـباییم ، نیمز  رد  ياهدرتسگ  ناوارف و  نما  طاـقن  دـنک  ترجه  ادـخ  هار  رد  هک  یـسک  و 
(100 . ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  تسادخ و  رب  وا  شاداپ  دسر  ارف  شگرم  سپس  دور  نوریب  وا  ربمایپ  ادخ و  يوس 

650 ص : ریسفت ... :

اهنآ زا  ناشلیم  فالخ  رب  ینعی  دلامیم ، كاخ  رب  ار  شموق  ینیب  نآ  ندومیپ  اب  صخش  هک  یهار  ترجه و  يارب  نما  ّلحم  ینعی  ًامَغاُرم 
« . مغر . » دوشیم ادج 

: دیوگ يدعج  هغبان  تسا . كاخ  هب  ینیب  ندنابسچ  يانعم  هب  لصا  رد  یتسپ و  يراوخ و 
__________________________________________________

ص 541. ج 1 ، نیلقثلا ، رون  - 1
. تشذگ باتکلا  ۀحتاف  هروس  هیآ 7  لیذ  رد  عرصم  نیا  همجرت  - 2

651 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
« 1  » برطضملا مغارملا و  زیزع  هناکرأب  ذالی  دوطک 

: یلاعت يادخ  لوق  دـننام  تسا ، طوقـس  يانعم  هب  لصا  رد  بوجو  تسا و  هدـش  بجاو  ادـخ  رب  وا  شاداپ  ینعی  ِهَّللا  یَلَع  ُهُرْجَأ  َعَقَو  ْدَـقَف 
یسک هب  هنوگچ  دنادیم  ادخ  هک  تسا  نیا  ثحب  دروم  هیآ  زا  دوصقم  و  ( 36 جح / « ) دتفا نیمز  هب  شیولهپ  نوچ  و   » اُهبُونُج ْتَبَجَو  اذِإَف 
لیبـق زا  دـشاب  نید  فدـه  هزیگنا و  هب  هک  یترجاـهم  ره  و  تسا . بجاو  وا  رب  شاداـپ  نداد  و  دـهد ، شاداـپ  هدرک  ترجه  وا  هار  رد  هک 

اهترجاهم عون  نیا  تسا ، رتشیب  اج  نآ  رد  ایند  رد  دـهز  ای  ادـخ  تعاط  ناکما  هک  ینیمزرـس  هب  نتخیرگ  ای  جـح و  ماجنا  اـی  شناد  بسک 
. تسوا لوسر  ادخ و  يوس  هب  ترجه  نامه 
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651 ص : هیآ 101 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ًانِیبُم اوُدَع  ْمَُکل  اُوناک  َنیِِرفاْکلا  َّنِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُمُکَِنتْفَی  ْنَأ  ُْمتْفِخ  ْنِإ  ِةالَّصلا  َنِم  اوُرُصْقَت  ْنَأ  ٌحانُج  ْمُْکیَلَع  َْسیَلَف  ِضْرَْألا  ِیف  ُْمْتبَرَض  اذِإ  َو 
(101)

651 ص : همجرت ... 

امـش يارب  نارفاک  اریز  دیـسرتب  نارفاک  رطخ ) و   ) هنتف زا  رگا  دـینک ، هاتوک  ار  زامن  هک  تسین  امـش  رب  یهاـنگ  دـینک  رفـس  هک  یماـگنه  و 
(101 . ) دنتسه يراکشآ  نمشد 

651 ص : ریسفت ... :

نم اورـصقت  نأ  تسین  امـش  رب  یهانگ  سپ  حانج ، مکیلع  سیلف  دـیدرک  ترفاسم  هاگ  ره  ینعی  تسا  رفـس  ضرـالا  یف  برـض  زا  روظنم 
نآرق ّصن  هب  فوخ  لاح  رد  صوصخب  زامن  رـصق  دیناوخب . یتعکر  ود  ار  یتعکر  راهچ  ياهزامن  و  دینک ، مک  زامن  ددـع  زا  هک  ةالـصلا ،

. دوشیم تباث  ص )  ) مرکا ربمایپ  تیاور  ّصن  هب  تینما  لاح  رد  یلو  هدش  تباث  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُمُکَِنتْفَی  ْنَأ  ُْمتْفِخ  ْنِإ  دیامرفیم : هک 
دشاب رفاسم  يارب  یتصخر  هک  نیا  هن  تسا  بجاو  رصق  زامن  دیوگ : هفینح  وبا 

__________________________________________________

. تسا كانتشحو  راوشد و  تخس و  شیاههار  دوشیم  هدرب  هانپ  شیاههنماد  هب  هک  یگرزب  هوک  دننام  - 1
652 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ناناملـسم هک  نیا  يارب  دـناوخب و  مامت  دـناوتیم  رفاسم و  يارب  تسا  یتصخر  دـیوگ : یعفاـش  تسا . نیمه  زین  ع )  ) تیب لـها  بهذـم  و 
هدـش حانج  مکیلع  سیلف  هب  ریبعت  رفـس  رد  رـصق  ندوب  بجاو  زا  دوشیم  نانآ  باوث  ندـش  مک  بجوم  رفـس  رد  زامن  رـصق  دـننکن  لایخ 
دروآ اج  هب  هرمع  اـی  دـنک  جـح  هک  یـسک   » اـمِِهب َفَّوَّطَی  ْنَأ  ِْهیَلَع  َحاـنُج  ـالَف  هدومرف : هورم  افـص و  نیب  فاوط  بوجو  هراـبرد  هک  ناـنچ 

(. 158 هرقب / « ) دروآ اج  هب  ار  هورم  افص و  نیب  یعس  هک  تسین  وا  رب  یهانگ 
راّفک هک  دندیسرتیم  ناشیاهرفس  مامت  رد  ناناملـسم  اریز  تسا ، تامیالمان  ضرعم  رد  نتفرگ  رارق  گنج و  هیآ  نیا  رد  هنتف »  » زا روظنم 

. دنهد رارق  هلمح  دروم  ار  نانآ 
رد یلو  دوش ، هدومیپ  رتش  اب  بش  هس  زور و  هس  رد  هک  تسا  یتفاـسم  هفینح  وبا  هدـیقع  هب  دوشیم  رـصق  بجوم  رفـس  رد  هک  يّدـح  اـّما 
ای گنـسرف  تشه  ندومیپ  ینعی  ییاـمیپهار  زور  کـی  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  بهذـم  هب  و  تسا . هار  زور  ود  ندومیپ  یعفاـش  بهذـم 

راهچ رفس  ریغ  رد  یتعکر و  ود  رفس  رد  زامن  هکلب  هدشن ، رصق  رفـس  رد  زامن  هک  نیا  رب  دنراد  عامجا  هعیـش  تسا . هار  لیم  راهچ  تسیب و 
. تسا هدش  بجاو  یتعکر 

652 ص : هیآ 102 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا
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يرْخُأ ٌۀَِفئاط  ِتْأَْتل  َو  ْمُِکئارَو  ْنِم  اُونوُکَْیلَف  اوُدَجَس  اذِإَف  ْمُهَتَِحلْـسَأ  اوُذُخْأَْیل  َو  َکَعَم  ْمُْهنِم  ٌۀَِفئاط  ْمُقَْتلَف  َةالَّصلا  ُمَُهل  َتْمَقَأَف  ْمِهِیف  َْتنُک  اذِإ  َو 
ًةَدِحاو ًۀَْلیَم  ْمُْکیَلَع  َنُولیِمَیَف  ْمُِکتَِعْتمَأ  َو  ْمُِکتَِحلْسَأ  ْنَع  َنُولُفْغَت  َْول  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّدَو  ْمُهَتَِحلْسَأ  َو  ْمُهَرْذِح  اوُذُخْأَْیل  َو  َکَعَم  اوُّلَُصْیلَف  اوُّلَُصی  َْمل 

ًانیِهُم ًاباذَع  َنیِِرفاْکِلل  َّدَعَأ  َهَّللا  َّنِإ  ْمُکَرْذِـح  اوُذُـخ  َو  ْمُکَتَِحلْـسَأ  اوُعَـضَت  ْنَأ  یـضْرَم  ُْمْتنُک  َْوأ  ٍرَطَم  ْنِم  ًيذَأ  ْمُِکب  َناک  ْنِإ  ْمُْکیَلَع  َحانُج  َو ال 
(102)

653 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

653 ص : همجرت ... 

دیاب دـنزیخرب و  زامن ) هب   ) وت اب  اهنآ  زا  ياهتـسد  دـیاب  ینک  اپرب  زامن  اهنآ  يارب  گنج ) نادـیم  رد   ) یـشاب و اهنآ  نایم  رد  هک  یماـگنه  و 
( دربن نادیم  هب   ) امـش رـس  تشپ  هب  دیاب  دندیناسر ) نایاپ  هب  ار  زامن  و   ) دـندرک هدجـس  هک  یماگنه  دـنریگرب و  دوخ  اب  ار  دوخ  ياهحالس 
یعافد و لیاسو  اـهنآ  دـیاب  دـنناوخب و  زاـمن  وت  اـب  دـنیایب و  دـناهدوب ) راـکیپ  لوغـشم  و   ) دـناهدناوخن زاـمن  هک  رگید  هتـسد  نآ  دـنورب و 
دـیوش و لفاغ  دوخ  ياهعاتم  اهحالـس و  زا  امـش  هک  دـنراد  تسود  نارفاک  اریز )  ) دـننک لمح  زامن ) لاح  رد   ) دوخ اب  ار  دوخ  ياهحالس 

نیمز رب  ار  دوخ  ياهحالس  هک  درادن  یعنام  دیـشاب  حورجم ) و   ) رامیب ای  دیتسه و  تحاران  ناراب  زا  رگا  دننک و  موجه  امـش  هب  هبترم  کی 
. تسا هتخاس  مهارف  ياهدننک  راوخ  باذـع  نارفاک  يارب  دـنوادخ  دـیرادرب ، دوخ  اب  ار  دوخ ) هرز و  دـننام   ) یعافد لیاسو  یلو  دـیراذگب 

(102)

653 ص : ریسفت ... :

. دنتشاد ار  نمشد  هلمح  میب  هک  ددرگیم  رب  ناناملسم  هب  مهیف »  » رد ریمض 
. ناوخب زامن  نانآ  اب  وت  سپ  دتسیاب ، زامن  هب  وت  اب  اهنآ  زا  هورگ  کی  دیاب  نک و  میسقت  هورگ  ود  هب  ار  نانآ  کعم  مهنم  ۀفئاط  مقتلف 

ناشزامن عنام  هک  ار  اهحالس  زا  یخرب  دیاب  دنزامن  لوغشم  هک  ییاهنآ  ینعی  ددرگیم ، رب  نارازگزامن  هب  مه »  » ریمض ْمُهَتَِحلْسَأ  اوُذُخْأَْیل  َو 
. اهنیا دننام  دندنبیم و  ناشیاههرز  هب  هک  رجنخ  دننکیم و  لیامح  ار  نآ  هک  ریشمش  دننام  دنرادرب ، دوخ  اب  تسین 

. دـنوش نمـشد  اب  فاصم  هدامآ  دـیاب  زامن  نایاپ  زا  سپ  ینعی  ْمُِکئارَو  ْنِم  اُونوُکَْیلَف  دـندرک  مامت  ار  هدجـس  هک  یماـگنه  اوُدَجَـس و  اذِإَـف 
مود و تعکر  رد  ماما  هک  یلاح  رد  دنروآ و  ياج  هب  ار  زامن  مالس  دهـشت و  دنناوخب و  دوخ  ار  رگید  تعکر  دیاب  هک  تسا  نیا  ام  هدیقع 

دنوش قحلم  ماما  هب  مود  تعکر  رد  دنیایب و  اهنآ  ات  دنورب  گنج  نادیم  هب  دنتسه ، گنج  لوغشم  هک  ییاهنآ  ياج  هب  تسا ، مایق  لاح  رد 
تسا  نیا  دنهد و  مالس  وا  هارمه  دنناوخب و  ار  رگید  تعکر  کی  اهنآ  ات  دهد  لوط  ار  دّهشت  اما  و 

654 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. ْمُهَتَِحلْسَأ َو  ْمُهَرْذِح  اوُذُخْأَْیل  َو  َکَعَم  اوُّلَُصْیلَف  اوُّلَُصی  َْمل  يرْخُأ  ٌۀَِفئاط  ِتْأَْتل  َو  هلمج : زا  دوصقم 

راـک هب  گـنج  رد  ار  نآ  ناـیوجگنج  هک  هدرک  دادـملق  ياهلیـسو  هلزنم  هب  تسا  ندرک  رذـح  ياـنعم  هـب  هـک  ار  رذـح »  » ناحبـس يادـخ 
رد ناشندوب  يوق  رطاخ  هب  ار  ناناملـسم  نامیا  يرگید  هیآ  رد  هک  نانچ  تسا  هدرک  عمج  هحلـسا  نآ و  نتفرگ  نایم  ور  نیا  زا  دـنریگیم 

: تسا هدومرف  هدرک و  فیصوت  يزیچ  رارقتسا  هاگیاج  هلزنم  هب  نآ 
(. 9 رشح / « ) دندینادرگ نامیا  هناخ  ار  هنیدم  هک  یناسک  زین  و   » َنامیِْإلا َو  َراَّدلا  اُؤَّوَبَت  َنیِذَّلا  َو 

، دیوش لفاغ  دوخ  ياهحالس  نتفرگ  تسد  هب  زا  گنج  رد  امـش  هک  مکتحلـسأ  نع  نولفغت  ول  دنراد  وزرآ  نارفاک  ینعی  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّدَو 
. دنرب شروی  امش  رب  هرابکی  ات  مکیلع  نولیمیف 
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رب ار  دوخ  حالـس  دیـسر ، اهنآ  هب  يرازآ  يرامیب  ای  ناراب  هیحان  زا  نمـشد  اب  گنج  عقوم  رد  هاـگ  ره  هک  هداد  هزاـجا  ناناملـسم  هب  سپس 
. دنکن هلمح  نانآ  هب  نمشد  دنوشن و  تلفغ  راچد  ات  دننک  طایتحا  هداد  روتسد  اهنآ  هب  لاح  نیمه  رد  دنراذگ و  نیمز 

اهنآ هب  ات  دزاسیم  لیلذ  راوخ و  ار  ناناملـسم  نمـشد  ناحبـس  يادخ  هک  تسا  نیا  زا  رابخا  هلمج  نیا  ًانیِهُم : ًاباذَع  َنیِِرفاْکِلل  َّدَعَأ  َهَّللا  َّنِإ 
. دهدب بلق  تّوق 

654 ص : ات 104 ... ] تایآ 103  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ًاتُوقْوَم ًاباتِک  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َْتناک  َةالَّصلا  َّنِإ  َةالَّصلا  اوُمِیقَأَف  ُْمْتنَنْأَمْطا  اَذِإَف  ْمُِکبُونُج  یلَع  َو  ًادوُُعق  َو  ًاماِیق  َهَّللا  اوُرُکْذاَف  َةـالَّصلا  ُُمْتیَـضَق  اذِإَـف 
ًامیِکَح ًامِیلَع  ُهَّللا  َناک  َو  َنوُجْرَی  ام ال  ِهَّللا  َنِم  َنوُجَْرت  َو  َنوَُملَْأت  امَک  َنوَُملْأَی  ْمُهَّنِإَـف  َنوَُملْأـَت  اُونوُکَت  ْنِإ  ِمْوَْقلا  ِءاـِغْتبا  ِیف  اُونِهَت  ـال  َو  ( 103)

(104)
655 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

655 ص : همجرت ... 

هاگ ره  دـیاهدیباوخ و  ولهپ  هب  هک  یماگنه  هب  نتـسشن و  نداتـسیا و  لاح  رد  دـینک  دای  ار  ادـخ  دـیدناسر  نایاپ  هب  ار  زامن  هک  یماـگنه  و 
نانمؤم يارب  ینّیعم  تباث و  هفیظو  زاـمن  اریز  دـیهد ، ماـجنا  لومعم ) تروص  هب   ) ار زاـمن  تشگ ) لـیاز  فوخ  تلاـح  و   ) دـیتفای شمارآ 

(103  ) تسا
يدیما امش  یلو  دننیبیم ، جنر  درد و  امش  دننامه  زین  اهنآ  دینیبیم  جنر  درد و  امش  رگا  هک ) نیا  هچ   ) دیوشن تسـس  نمـشد  بیقعت  زا  و 

(104 . ) تسا میکح  اناد و  دنوادخ  دنرادن و  اهنآ  هک  دیراد  ادخ  زا 

655 ص : ریسفت ... :

: دیروآ اج  هب  ار  نآ  دیناوخب ، زامن  دربن  فوخ و  لاح  رد  دیهاوخب  هاگ  ره 
. ریشمش اب  هداتسیا و  ًاماِیق 

. نازادناریت تأیه  هب  هتسشن و  لاح  رد  ًادوُُعق 
رارقتسا امش  تسـشن و  ورف  گنج  شتآ  هاگ  ره  ُْمْتنَنْأَمْطا  اَذِإَف  دیاهدمآرد . اپ  زا  تحارج  مخز و  رثا  رب  هاگ  ره  ولهپ  هب  ْمُِکبُونُج و  یلَع  َو 

. دیتفای شمارآ  و 
. دیروآ اج  هب  طیارش  بادآ و  مامت  اب  ار  زامن  َةالَّصلا  اوُمِیقَأَف 

تسین زیاج  امـش  رب  هک  تسا  یتاقوا  هب  دودحم  نآ  ماجنا  هدش  بجاو  نانمؤم  رب  هک  يزامن  ًاتُوقْوَم  ًاباتِک  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َْتناک  َةالَّصلا  َّنِإ 
نایاپ هب  ار  فوخ  زامن  هک  یماگنه  تسا  نیا  هیآ  يانعم  دناهتفگ : شمارآ . ای  دیشاب  فوخ  لاح  رد  دیروآ ، اج  هب  شتقو  زا  جراخ  ار  نآ 

وا زا  دییوگیم  لیلهت  ریبکت و  هک  یلاح  رد  دینک و  دای  ار  ادـخ  هتـسویپ  هدـیباوخ ، هتـسشن و  هداتـسیا و  زا  ّمعا  لاوحا  مامت  رد  دـیدناسر ،
. دینک مامت  ار  نآ  دیتشاد  اپ  هب  ار  زامن  هاگ  ره  و  دییامن . يرای  ترصن و  بلط 

: هدومرف دنک  مامت  ناناملسم  رب  ار  تّجح  هک  نیا  يارب  سپس  دیزرون . یتسس  راّفک  بیقعت  رد  اُونِهَت  َو ال 
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هب رگا  دنکیرـش . امـش  اب  رما  نیا  رد  زین  راّفک  تسین  امـش  صتخم  تحارج  درد و  زا  ندیـشک  جنر  ینعی  َنوَُملْأَی  ْمُهَّنِإَف  َنوَُملَْأت  اُونوُکَت  ْنِإ 
ناشن  ریلد  ار  دوخ  لاح  نامه  رد  و  دوشیم . دراو  امش  نوچمه  زین  نانآ  هب  دوش  دراو  یتحارج  مخز و  امش 

656 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ناـنآ زا  ندرک  ربص  هب  امـش  هک  نیا  اـب  دـیتسین  مواـقم  روبـص و  راّـفک  دـننام  هک  ار  امـش  تسا  هدـش  هچ  سپ  دـننکیم . ربص  دـنهدیم و 

شاداپ ترخآ  رد  دنک و  زوریپ  نانآ  رب  ار  امـش  ایند  رد  هک  دـیراد  دـیما  دـنوادخ  زا  امـش  نوجری  ام ال  هَّللا  نم  نوجرت  اریز  دـیرتراوازس .
. دنرادن یشاداپ  هنوگ  چیه  دیما  اهتحارج  نیا  لباقم  رد  نانآ  یلو  دهد  رایسب 

. تسا نآ  رد  امش  تحلصم  هچنآ  هب  زج  دنکیمن  یهن  رما و  امش  هب  تسا و  میکح  اناد و  دنوادخ  ًامیِکَح  ًامِیلَع  ُهَّللا  َناک  َو 

656 ص : ات 109 ... ] تایآ 105  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ًاروُفَغ َناـک  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  ِرِفْغَتْـسا  َو  ( 105  ) ًامیِـصَخ َنِیِنئاْخِلل  ْنُکَت  َو ال  ُهَّللا  َكارَأ  اـِمب  ِساَّنلا  َْنَیب  َمُکْحَِتل  ِّقَْحلاـِب  َباـتِْکلا  َکـَْیلِإ  اـْنلَْزنَأ  اَّنِإ 
َنوُفْخَتْسَی َو ال  ِساَّنلا  َنِم  َنوُفْخَتْـسَی  ( 107  ) ًامِیثَأ ًاناَّوَخ  َناک  ْنَم  ُّبُِحی  َهَّللا ال  َّنِإ  ْمُهَـسُْفنَأ  َنُوناتْخَی  َنیِذَّلا  ِنَع  ْلِداـُجت  ـال  َو  ( 106  ) ًامیِحَر

اْینُّدـلا ِةایَْحلا  ِیف  ْمُْهنَع  ُْمْتلَداج  ِءالُؤه  ُْمْتنَأ  اه  ( 108  ) ًاطیُِحم َنُولَمْعَی  اِمب  ُهَّللا  َناک  َو  ِلْوَْقلا  َنِم  یـضْرَی  ـال  اـم  َنُوتِّیَُبی  ْذِإ  ْمُهَعَم  َوُه  َو  ِهَّللا  َنِم 
(109  ) ًالیِکَو ْمِْهیَلَع  ُنوُکَی  ْنَم  ْمَأ  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ْمُْهنَع  َهَّللا  ُلِداُجی  ْنَمَف 

656 ص : همجرت ... 

زا هک  شابم  یناـسک  زا  ینک و  تواـضق  مدرم  ناـیم  رد  هتخومآ ، وت  هب  دـنوادخ  هچنآ  هب  هب  اـت  میداتـسرف ، وت  رب  قح  هب  ار  باـتک  نیا  اـم 
(105  ) ییامن تیامح  نانئاخ 

(106  ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  هک  امن ، شزرمآ  بلط  دنوادخ  زا  و 
(107 . ) درادن تسود  ار  راکهنگ  هشیپ  تنایخ  دارفا  دنوادخ  اریز  نکم ، عافد  دندرک  تنایخ  دوخ  هب  هک  اهنآ  زا  و 

ینانخس هنابـش  سلاجم  رد  هک  یماگنه  رد  دنرادیمن ، ناهنپ  تسا  ناشیا  اب  هک  ادخ  زا  اما  دنرادیم ، ناهنپ  مدرم  زا  ار  دوخ  تشز  لامعا 
(108  ) دراد هطاحا  دننکیم  لمع  هچنآ  هب  ادخ  دنتفگیم  دوبن  یضار  ادخ  هک  ار 

اهنآ زا  زیخاتسر  زور  رد  دنوادخ  ربارب  رد  هک  تسیک  اّما  دیدرک ، عافد  اهنآ  زا  ناهج  نیا  یگدنز  رد  هک  دیتسه  یناسک  نامه  امـش  يرآ 
(109 ( !؟ دشاب اهنآ  یماح  لیکو و  هک  تسا  یسک  هچ  ای  دنک و  عافد 

657 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

657 ص : ریسفت ... :

657 ص : لوزن ... ] نأش  ]

رفن کـی  دزن ، ار  نآ  درب و  تقرـس  هب  ناـمعن  نب  ةداـتق  ماـن  هب  ار  شناـگیاسمه  زا  یکی  هرز  قریبأ  نب  ۀـمعط  وـبا  هک  تسا  هدـش  تـیاور 
. تسا هداد  لیوحت  نم  هب  ار  نآ  همعط  وبا  تفگ : دمآ ، تسد  هب  يدوهی  درم  هناخ  زا  هرز  نوچ  و  درک ، ناهنپ  يدوهی 
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اضاقت ترضح  زا  وگتفگ و  ناشیا  اب  هدیسر و  ص )  ) ادخ لوسر  تمدخ  دندوب ] رّشبم  ریـشب و  و  رـشب ، ياهمان  هب  ردارب  هس  هک   ] قریبا ینب 
هئربت يدوهی  درم  دوشیم و  كاله  اوسر و  وا  ینکن  عافد  يو  زا  هچنانچ  دنتـشاد  راهظا  ربمایپ  هب  اهنآ  دیامن . عافد  ناشقیفر  زا  هک  دندرک 

. دنک تازاجم  ار  يدوهی  درم  هدرک و  لمع  قریبا  ینب  تساوخرد  هب  درک  هدارا  ص )  ) ادخ لوسر  و  دش ، دهاوخ 
. تخاس نشور  ار  تقیقح  دش و  لزان  قوف  تایآ  هاگ  نآ 

. تخاس هاگآ  نادب  ار  وت  درک و  یحو  وت  رب  ادخ  هچنآ  ُهَّللا  َكارَأ  اِمب 
ندرک تازاجم  دصق  هک  نیا  زا  َهَّللا و  ِرِفْغَتْـسا  َو  شابم . ناهانگیب  نمـشد  ناراکتنایخ  زا  تیامح  يارب  ینعی  ًامیِـصَخ  َنِیِنئاْخِلل  ْنُکَت  َو ال 

. ینک رافغتسا  ادخ  زا  دیاب  یتشاد  ار  يدوهی 
ْمُهَسُْفنَأ َنُوناتْخَی 

تیـصعم هانگ  ددرگیمرب  ناشدوخ  هب  تنایخ  ررـض  تقیقح  رد  هک  نیا  ّتلع  هب  و  دننکیم ، تنایخ  نتـشیوخ  هب  تیـصعم  اب  هک  یناسک 
. دوشیم بوسحم  زین  سفن  هب  ملظ  هک  نانچ  تسا ، هدش  یّقلت  شیوخ  هب  نانآ  تنایخ  ناراک ،

« دیدرک تنایخ  دوخ  هب  نانز  اب  ترـشابم  راک  رد  امـش  هک  تسناد  ادخ  نوچ   » ْمُکَـسُْفنَأ َنُوناتَْخت  ُْمْتنُک  ْمُکَّنَأ  ُهَّللا  َِملَع  هیآ : تسا  نیا  ریظن 
(. 187 هرقب / )

ِساَّنلا َنِم  َنوُفْخَتْسَی 
زا هدرکن و  ایح  تسا  هاگآ  نانآ  لاوحا  هب  هک  ادخ  زا  یلو  دنوشیم ، یفخم  اهنآ  زا  مدرم  زا  ندید  بیسآ  سرت  زین  مرش و  رطاخ  هب  ینعی 

دنوشیمن یفخم  وا 
658 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ِلْوَْقلا َنِم  یضْرَی  ام ال  َنُوتِّیَُبی  ْذِإ 
. تسین دونشخ  نآ  زا  دنوادخ  هک  دنزاسیم  غورد  دنشیدنایم و  یبلطم  هرابرد  دنراد و  ییاهوگتفگ  هنابش  نانآ 

ِءالُؤه ُْمْتنَأ  اه 
هّیناـیب هلمج  متلداـج »  » هدـش عقاو  ربخ  ءـالوأ »  » نوچ تسا و  ربخ  ادـتبم و  هلمج  هدـمآ و  رد  متنأ »  » هملک رـس  رب  هک  تسا  هیبنت  يارب  اـه » »

متاح وت  ینعی  تسا ، هّینایب  هلمج  کل » امب  دوجت   » هک کل » اـمب  دوجت  متاـح  تنأ  : » ییوگ دنمتواخـس  صخـش  هب  هک  ناـنچ  دوب  دـهاوخ 
. ینکیم ششخب  دوخ  لام  زا  هک  یتسه 

نانآ زا  یسک  هچ  دیامن  ناشباذع  ادخ  هک  هاگ  نآ  ترخآ  رد  دیدرک ، عافد  قریبا  ینب  زا  ایند  رد  امش  ضرف  رب  هک  تسا  نیا  هیآ  دوصقم 
. وا ماقتنا  دنوادخ و  باذع  زا  هدننک  ظفح  ینعی : الیکو » « ؟ درک دهاوخ  عافد 

658 ص : ات 113 ... ] تایآ 110  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ًامِیلَع ُهَّللا  َناک  َو  ِهِسْفَن  یلَع  ُُهبِسْکَی  امَّنِإَف  ًاْمثِإ  ْبِسْکَی  ْنَم  َو  ( 110  ) ًامیِحَر ًاروُفَغ  َهَّللا  ِدِجَی  َهَّللا  ِرِفْغَتْسَی  َُّمث  ُهَسْفَن  ِْملْظَی  َْوأ  ًاءوُس  ْلَمْعَی  ْنَم  َو 
ْتَّمََهل ُُهتَمْحَر  َو  َْکیَلَع  ِهَّللا  ُلْضَف  َْول ال  َو  ( 112  ) ًانِیبُم ًاْمثِإ  َو  ًاناتُْهب  َلَمَتْحا  ِدَقَف  ًائیَِرب  ِِهب  ِمْرَی  َُّمث  ًاْمثِإ  َْوأ  ًۀَئیِطَخ  ْبِسْکَی  ْنَم  َو  ( 111  ) ًامیِکَح

ْنُکَت َْمل  ام  َکَمَّلَع  َو  َۀَمْکِْحلا  َو  َباتِْکلا  َْکیَلَع  ُهَّللا  َلَْزنَأ  َو  ٍءْیَـش  ْنِم  َکَنوُّرُـضَی  ام  َو  ْمُهَـسُْفنَأ  َّالِإ  َنوُّلُِـضی  ام  َو  َكوُّلُِـضی  ْنَأ  ْمُْهنِم  ٌۀَِفئاط 
(113  ) ًامیِظَع َْکیَلَع  ِهَّللا  ُلْضَف  َناک  َو  ُمَْلعَت 

658 ص : همجرت ... 
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تفای دهاوخ  نابرهم  هدنزرمآ و  ار  ادخ  دـیامن  شزرمآ  بلط  دـنوادخ  زا  سپـس  دـنک . متـس  دوخ  هب  ای  دـهد  ماجنا  يدـب  راک  هک  یـسک 
(110)

(111  ) تسا میکح  اناد و  دنوادخ  هدرک و  راک  دوخ  نایز  هب  دوش  بکترم  یهانگ  هک  یسک  و 
(112  ) تسا هتفرگ  شود  رب  يراکشآ  هانگ  ناتهب و  راب  دزاس  مهّتم  ار  یهانگیب  سپس  دوش  بکترم  یهانگ  ای  اطخ  هک  یسک  و 

 659 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
دننکیمن و هارمگ  ار  ناشدوخ  زج  اما  دننک  هارمگ  ار  وت  دنتـشاد ، میمـصت  نانآ  زا  ياهفیاط  دوبن  وت  لاح  لماش  ادخ  تمحر  لضف و  رگا 

وت رب  ادـخ  لضف  تخومآ و  وت  هب  یتسنادیمن  ار  هچنآ  درک و  لزان  وت  رب  تمکح  باتک و  دـنوادخ  دـنناسریمن  وت  هب  ینایز  هنوگ  چـیه 
(113 . ) دوب گرزب 

659 ص : ریسفت ... :

هب تبسن  همعط  وبا  هک  نانچ  دنک ، ماندب  نآ  اب  ار  نارگید  دوش و  هناراک  زواجت  تشز و  یلمع  بکترم  هک  یـسک  ینعی  ًاءوُس  ْلَمْعَی  ْنَم  َو 
. داد ماجنا  يدوهی  درم  هداتق و 

ُهَسْفَن ِْملْظَی  َْوأ 
. دنک متس  دوخ  هب  دراد  وا  هب  صاصتخا  هک  یهانگ  اب  ای 

نیا و  دنک ، متس  دوخ  هب  ندیزرو  كرش  اب  ای  هسفن  ملظی  وأ  دوش  بکترم  كرش  زج  یهانگ  هک  یسک  اءوس  لمعی  نم  و  دناهتفگ : یضعب 
. دشابیمن دنوادخ  شزرمآ  ترفغم و  عنام  دوش ، رافغتسا  نآ  زا  هاگ  ره  دشاب  گرزب  دنچ  ره  یهانگ  ره  هک  ارچ  تسا  لاکشا  ّلحم  لوق 

ِهِسْفَن یلَع  ُُهبِسْکَی  امَّنِإَف 
. تسوا دوخ  يارب  شنایز  هکلب  دسریمن ، نارگید  هب  نآ  نایز  دنک ، یهانگ  سک  ره 

ًاْمثِإ َْوأ  ًۀَئیِطَخ  ْبِسْکَی  ْنَم  َو 
. دوش بکترم  ار  یهانگ  دمع ، ریغ  ای  دمع  هب  هک  یسک 

ِِهب ِمْرَی  َُّمث 
. تخاس مهّتم  ار  يرگید  همعط  وبا  هک  نانچ  دهد ، تبسن  یهانگیب  هب  ار  دوخ  هانگ  هگ  نآ 

ًانِیبُم ًاْمثِإ  َو  ًاناتُْهب  َلَمَتْحا  ِدَقَف 
تمهت هانگیب  هب  نآ  نداد  تبـسن  اب  تسا و  راکهنگ  هانگ  باکترا  اب  وا  اریز  تسا ، هدـش  راکـشآ  یهانگ  ناتهب و  لّـمحتم  یـسک  نینچ 

. تسا هدش  عمج  وا  رد  رما  ود  ره  سپ  تسا ، هدننز 
ُُهتَمْحَر َو  َْکیَلَع  ِهَّللا  ُلْضَف  َْول ال  َو 

درکیمن . علّطم  اهنآ  زار  زا  ار  وت  وا  دوبن و  دنوادخ  فاطلا  تمصع و  لضف و  رگا 
660 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

َكوُّلُِضی ْنَأ  ْمُْهنِم  ٌۀَِفئاط  ْتَّمََهل 
. دننک هارمگ  تلادع  هار  ندومیپ  ّقح و  هب  يرواد  زا  ار  وت  دنتساوخیم  نانیا  زا  یهورگ 

ْمُهَسُْفنَأ اَّلِإ  َنوُّلُِضی  ام  َو 
. تساهنآ دوخ  هّجوتم  ناشرادرک  لابو  اریز  دننکیمن ، هارمگ  ار  نتشیوخ  زج  نانآ 
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ٍءْیَش ْنِم  َکَنوُّرُضَی  ام  َو 
. تسا وت  نابیتشپ  ظفاح و  دنوادخ  اریز  دنناسریمن ، وت  هب  يررض  دوخ  رکم  گنرین و  اب  اهنآ 

َۀَمْکِْحلا َو  َباتِْکلا  َْکیَلَع  ُهَّللا  َلَْزنَأ  َو 
ُمَْلعَت ْنُکَت  َْمل  ام  َکَمَّلَع  دومرف و  لزان  وت  رب  ار  ّتنس  نآرق و  و 

. تخومآ یتسنادیمن  هک  عرش  نیناوق  نید و  روما  ای  ناهنپ  روما  زا  ار  هچنآ  وت  هب  و 

660 ص : ات 116 ... ] تایآ 114  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ًارْجَأ ِهِیتُْؤن  َفْوَسَف  ِهَّللا  ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  َِکلذ  ْلَعْفَی  ْنَم  َو  ِساَّنلا  َْنَیب  ٍحالْصِإ  َْوأ  ٍفوُْرعَم  َْوأ  ٍۀَقَدَِصب  َرَمَأ  ْنَم  َّالِإ  ْمُهاوَْجن  ْنِم  ٍرِیثَک  ِیف  َْریَخ  ال 
ًاریِـصَم ْتَءاس  َو  َمَّنَهَج  ِِهلُْـصن  َو  یَّلََوت  اـم  ِهِّلَُون  َنِینِمْؤُْملا  ِلـِیبَس  َْریَغ  ِْعبَّتَی  َو  يدُْـهلا  َُهل  َنَّیَبَت  اـم  ِدـَْعب  ْنِم  َلوُسَّرلا  ِِققاـُشی  ْنَم  َو  ( 114  ) ًامیِظَع

(116  ) ًادیَِعب ًالالَض  َّلَض  ْدَقَف  ِهَّللِاب  ْكِرُْشی  ْنَم  َو  ُءاشَی  ْنَِمل  َِکلذ  َنُود  ام  ُرِفْغَی  َو  ِِهب  َكَرُْشی  ْنَأ  ُرِفْغَی  َهَّللا ال  َّنِإ  ( 115)

660 ص : همجرت ... 

هب کـمک  هب  رما  هلیـسو ) نیا  هب   ) هک یـسک  رگم  تـسین ، يدوـس  ریخ و  اـهنآ  هناـمرحم ) تاـسلج  و   ) یـشوگ رد  نانخـس  زا  يرایـسب  رد 
داد میهاوخ  وا  هب  یگرزب  شاداپ  دنک ، نینچ  راگدرورپ  يدونـشخ  يارب  سک  ره  و  دـنک ، مدرم  نایم  رد  حالـصا  ای  کین  راک  ای  نارگید 

(114)
هک هار  نامه  هب  ار  وا  ام  دـنک ، يوریپ  نانمؤم  هار  زج  یهار  زا  دـیآرد و  ربماـیپ  اـب  تفلاـخم  رد  زا  قح  ندـش  راکـشآ  زا  دـعب  هک  یـسک 

(115  ) دراد يدب  هاگیاج  مینکیم و  لخاد  خزود  هب  میربیم و  دوریم 
ادـخ يارب  سک  ره  دزرمآیم و  دـنیبب ) هتـسیاش  و   ) دـهاوخب سک  ره  يارب  ار  نآ  زا  رتـمک  یلو )  ) دزرمآیمن ار  كرــش  هاـنگ  دـنوادخ 

(116 . ) تسا هداتفا  يرود  یهارمگ  رد  دوش  لئاق  یکیرش 
661 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

661 ص : ریسفت ... :

هقدص هب  هک  یسک  ندرک  یشوگ  رد  رگم  َرَمَأ  ْنَم  اَّلِإ  تسین  يریخ  مدرم  یـشوگ  رد  نانخـس  زا  يرایـسب  رد  ْمُهاوَْجن  ْنِم  ٍرِیثَک  ِیف  َْریَخ  ال 
هک نانچ  دـشاب  رورجم  الحم  ریثک و  زا  لدـب  رمأ » نم   » هک تسا  نیا  رب  انب  انعم  نیا  دـنک . رما  مدرم  نایم  رد  حالـصا  ای  کین  راک  ای  نداد 
رد یلو  ینعی  دـشاب ، عطقنم  يانثتـسا  هک  نیا  رب  انب  تسا  بصن  ّلحم  رد  تفگ  ناوتیم  و  نالف ، مایق  الإ  مهمایق  یف  ریخ  ال  دوشیم : هتفگ 

. تسه يدوس  دنک  هقدص  هب  رما  هک  یسک  ياوجن 
ٍحالْـصِإ زا  روظنم  و  دوریم . راک  هب  یکین  راک  ره  دروم  رد  هک  تسا  یماع  ظـفل  دـناهتفگ : و  تسا . ضرق  فورعم  زا  دوصقم  دـناهتفگ :

. تسا ّتبحم  هلیسو  هب  مدرم  نایم  رد  یتسود  تفلا و  داجیا  ِساَّنلا  َْنَیب 
بجاو امش  رب  ار  لام  تاکز  هک  نانچ  درک ، بجاو  امـش  رب  ار  ماقم  هاج و  تاکز  دنوادخ  : » دومرف هک  هدش  لقن  ع )  ) یلع نانمؤم  ریما  زا 

« . 1  » دینادرگ
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. دنکیم يوریپ  دننآ  رب  نانمؤم  هک  یفینح  نید  زا  ریغ  ار  یهار  َنِینِمْؤُْملا و  ِلِیبَس  َْریَغ  ِْعبَّتَی  َو 
هدومن باختنا  هک  یهار  اب  هدرک و  اهر  ار  وا  هک  انعم  نیا  هب  میهدیم  رارق  هدش  رادهدـهع  یهارمگ  زا  هچنآ  تسرپرـس  ار  وا  یَّلََوت  ام  ِهِّلَُون 

. میدراذگاو شدوخ  هب  تسا 
. تسا هدش  رارکت  همعط  وبا  يارجام  يروآدای  روظنم  هب  دناهتفگ : تسا و  دیکأت  يارب  هلمج  نیا  رارکت  ِِهب  َكَرُْشی  ْنَأ  ُرِفْغَی  َهَّللا ال  َّنِإ 

__________________________________________________

-1
. مکنامیأ تکلم  ام  ةاکز  مکیلع  ضرف  امک  مکهاج  ةاکز  مکیلع  ضرف  هَّللا  نإ 

662 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

662 ص : ات 121 ... ] تایآ 117  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

َو ْمُهَّنَّلِضَُأل  َو  ( 118  ) ًاضوُْرفَم ًابیِصَن  َكِدابِع  ْنِم  َّنَذِخَّتََأل  َلاق  َو  ُهَّللا  ُهَنََعل  ( 117  ) ًادیِرَم ًاناْطیَش  َّالِإ  َنوُعْدَی  ْنِإ  َو  ًاثانِإ  َّالِإ  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُعْدَی  ْنِإ 
(119  ) ًانِیبُم ًانارْسُخ  َرِـسَخ  ْدَقَف  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اِیلَو  َناْطیَّشلا  ِذِخَّتَی  ْنَم  َو  ِهَّللا  َْقلَخ  َّنُرِّیَُغیَلَف  ْمُهَّنَُرمَآل  َو  ِماْعنَْألا  َناذآ  َّنُکِّتَُبیَلَف  ْمُهَّنَُرمَآل  َو  ْمُهَّنَیِّنَمَُأل 

(121  ) ًاصیِحَم اْهنَع  َنوُدِجَی  َو ال  ُمَّنَهَج  ْمُهاوْأَم  َِکئلوُأ  ( 120  ) ًاروُرُغ َّالِإ  ُناْطیَّشلا  ُمُهُدِعَی  ام  َو  ْمِهیِّنَُمی  َو  ْمُهُدِعَی 

662 ص : همجرت ... 

(117  ) دنناوخیم ار  رگناریو  شکرس و  ناطیش  طقف  ای )  ) درادن و يرثا  هک  دنناوخیم  ار  ییاهتب  اهنت  ادخ  زا  ریغ  اهنآ 
(118  ) تفرگ مهاوخ  ینّیعم  مهس  وت  ناگدنب  زا  هک  تسا  هتفگ  هتخاس و  رودب  شیوخ  تمحر  زا  ار  وا  دنوادخ 

نایاپراهچ شوگ  و  دنهد ) ماجنا  یفارخ  لامعا   ) هک مهدیم  روتـسد  اهنآ  هب  مزاسیم و  مرگرـس  اهوزرآ  هب  منکیم و  هارمگ  ار  اهنآ  هّتبلا 
دوخ یلو  ادخ  ياج  هب  ار  ناطیش  هک  اهنآ  و  دنیالایب ) كرـش  هب  ار  دیحوت  ترطف  ، ) دنهد رییغت  ار  ییادخ  كاپ )  ) شنیرفآ دنفاکـشب و  ار 

(119  ) دناهدرک يراکشآ  نایز  دننیزگرب 
(120  ) دهدیمن هدعو  اهنآ  هب  گنرین  بیرف و  زج  دزاسیم و  مرگرس  اهوزرآ  هب  دهدیم و  نیغورد ) ي   ) اههدعو اهنآ  هب  ناطیش 

(121 . ) دنرادن يرارف  هار  چیه  تسا و  مّنهج  ناشهاگیاج  ناطیش ) ناوریپ   ) اهنآ

662 ص : ریسفت ... :

هک نیا  زج  دوبن  برع  نایم  رد  ياهلیبق  چـیه  دـیوگ : يرـصب  نسح  تسا  تانم  يزع و  تال ، تب  هس  ناگدام ) « ) ثانإ  » زا روظنم  ًاثانِإ  اَّلِإ 
نارتخد اهنیا  دـنتفگیم . ناشیاهتب  هرابرد  بارعا  هدـش : لقن  و  دـندیمانیم ، نالف  ینب  یثنأ »  » دـندرکیم و تدابع  ار  نآ  هک  دنتـشاد  یتب 

663 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  دنیادخ .
. دنیادخ نارتخد  ناگتشرف  دندوب  دقتعم  اهنآ  اریز  دنناگتشرف ، ثانإ »  » زا روظنم  دناهتفگ : و 

زا نانآ  درک و  هارمگ  اهتب  شتسرپ  هلیسو  هب  ار  اهنآ  هک  تسوا  اریز  ار ، ناطیش  رگم  دنتسرپیمن  اهتب  شتسرپ  اب  ًاناْطیَـش و  اَّلِإ  َنوُعْدَی  ْنِإ  َو 
. تسا هداد  رارق  تب  شتسرپ  مکح  رد  ار  ناطیش  زا  تعاطا  دنوادخ  دندرک و  يوریپ  وا 
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نیا نتفگ  ادخ و  تمحر  زا  ندش  درط  هک  دـننکیم  تدابع  ار  یـشکرس  ناطیـش  ینعی  دنتفـص ، ود  ره  َّنَذِـخَّتََأل  َلاق  َو  ُهَّللا  ُهَنََعل  هلمج  ود 
. تسا هدش  عمج  وا  رد  اوران  نخس 

. ماهدرک نّیعم  دوخ  يارب  ار  نآ  هک  مولعم  ياهرهب  ًاضوُْرفَم  ًابیِصَن 
. درک نّیعم  یمهس  وا  يارب  دوخ  ياطع  رد  ینعی  ءاطعلا ،» یف  هل  ضرف  : » دیوگیم هک  تسا  برع  هتفگ  لیبق  زا  ریبعت  نیا  و 

شوگ ندـیرب  هب  ار  اـهنآ  دـهدیم و  اـهنآ  هب  ار  اـهوزرآ  هب  نتفاـی  تسد  رمع و  لوط  نوـچمه  نیغورد  ياههدـعو  ناطیـش  ْمُهَّنَیِّنَمُأـَل و  َو 
. دنتشاد دنفسوگ  رتش و  هب  تبسن  ّتیلهاج  برع  هک  دوب  یمسر  تاناویح  شوگ  ندیرب  دنکیم . رما  نایاپراهچ 

اهر دنتفاکـشیم و  ار  نآ  شوگ  دروآیم  رن  مجنپ  مکـش  رد  دـییازیم و  مکـش  جـنپ  يدنفـسوگ  ای  هقان و  هاگ  ره  هک  دوب  نیا  اهنآ  مسر 
. دندرکیم

: تسا لوق  دنچ  هلمج  نیا  يانعم  هرابرد  درک . مهاوخ  راداو  دنوادخ  شنیرفآ  رییغت  هب  ار  اهنآ  ِهَّللا و  َْقلَخ  َّنُرِّیَُغیَلَف  ْمُهَّنَُرمَآل  َو 
عونمم ار  نآ  رب  ندـش  راوـس  دـندرکیم و  روـک  دوـب  هدـش  ریپ  هک  ار  يرن  ناوـیح  مشچ  اـهنآ  تسا . تیلهاـج  رد  برع  مسر  روـظنم  - 1

. دنتسنادیم
. تسا تاناویح  ندرک  میقع  دوصقم  - 2

. دنهد رییغت  ار  ادخ  نید  ینعی  تسا  راگدرورپ  رما  مالسا و  نید  ادخ  شنیرفآ  زا  روظنم  دناهتفگ : - 3
. تسا ندرک  میقع  روظنم  دیوگیم : همرکع  هک  دش  هتفگ  يرصب  نسح  هب  - 4

. تسادخ نید  دوصقم  تسا ، هتفگ  غورد  همرکع  داد  خساپ  وا 
664 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا ندب  یبوکلاخ  روظنم  دیوگ : دوعسم  نبا  - 5
یناگدنز هب  ار  اهنآ  مهینمی و  دنوشیم و  تسدـیهت  دـننک  قافنا  ار  ناشلام  رگا  دـیوگیم : دـهدیم و  رقف  هدـعو  اهنآ  هب  ناطیـش  ْمُهُدـِعَی 

. دنهد حیجرت  ترخآ  رب  ار  نآ  اهنآ  ات  دنکیم  دنموزرآ  نآ  ياهتمعن  رارمتسا  ایند و  رد  ینالوط 

664 ص : ات 126 ... ] تایآ 122  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ًالِیق ِهَّللا  َنِم  ُقَدْـصَأ  ْنَم  َو  اقَح  ِهَّللا  َدـْعَو  ًادـَبَأ  اهِیف  َنیِدـِلاخ  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ْمُُهلِخُْدنَـس  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو 
َنِم ْلَمْعَی  ْنَم  َو  ( 123  ) ًاریِـصَن َو ال  اِیلَو  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َُهل  ْدِـجَی  َو ال  ِِهب  َزُْجی  ًاءوُس  ْلَمْعَی  ْنَم  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ِِّینامَأ  ـال  َو  ْمُکِِّیناـمَِأب  َْسَیل  ( 122)
َوُه َو  ِهَِّلل  ُهَهْجَو  َمَلْـسَأ  ْنَّمِم  ًانیِد  ُنَسْحَأ  ْنَم  َو  ( 124  ) ًاریِقَن َنوُمَلُْظی  َو ال  َۀَّنَْجلا  َنُولُخْدَـی  َِکئلوُأَف  ٌنِمُْؤم  َوُه  َو  یْثنُأ  َْوأ  ٍرَکَذ  ْنِم  ِتاـِحلاَّصلا 

ًاطیُِحم ٍءْیَـش  ِّلُِکب  ُهَّللا  َناک  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  اـم  ِهَِّلل  َو  ( 125  ) ًالِیلَخ َمیِهاْربِإ  ُهَّللا  َذَـخَّتا  َو  ًاـفِینَح  َمیِهاْربِإ  َۀَِّلم  َعَبَّتا  َو  ٌنِسُْحم 
(126)

664 ص : همجرت ... 

ناتخرد ریز  زا  اهرهن  هک  مینکیم  دراو  تشهب  زا  ییاهغاب  رد  ار  اهنآ  يدوزب  دناهداد  ماجنا  حـلاص  لمع  دـناهدروآ و  نامیا  هک  یناسک  و 
. تسا يراج  نآ 

(122 ( !؟ دشاب رتقداص  ادخ  زا  شیاههدعو  راتفگ و  رد  هک  تسیک  دهدیم و  امش  هب  قح  هدعو  ادخ  دنام ، دنهاوخ  نآ  رد  هنادواج 
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ادخ زج  ار  یسک  و  دوشیم ، هداد  رفیک  دنک  دب  لمع  هک  سک  ره  تسین ، باتک  لها  ياهوزرآ  امـش و  ياهوزرآ  هب  يرترب ) تلیـضف و  )
(123  ) تفای دهاوخن  دوخ  روای  یلو و 

دنوشیم و تشهب  رد  لخاد  یناسک  نانچ  دشاب ، هتـشاد  نامیا  اما  نز ، ای  دشاب  درم  هاوخ  دهد  ماجنا  حـلاص  لامعا  زا  يزیچ  هک  یـسک  و 
(124  ) دش دهاوخن  اهنآ  هب  یمتس  نیرتمک 

665 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ددرگ میهاربا  كاپ  صلاخ و  نییآ  وریپ  دشاب و  راکوکین  و  دنک ، ادخ  میلست  ار  دوخ  هک  یسک  نآ  زا  تسا  رتهب  یسک  هچ  نییآ  نید و  و 

(125  ) درک باختنا  دوخ  یتسود  هب  ار  میهاربا  ادخ  و 
(126 . ) دراد هطاحا  يزیچ  ره  هب  دنوادخ  تسادخ و  نآ  زا  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ  و 

665 ص : ریسفت ... :

دیکأت یمّود  دشابیم و  ادعو  کلذ  هَّللا  دعو  شریدقت  دوخ و  هدـننک  دـیکأت  یلوا  دنتـسه  يدـیکأت  قلطم  لوعفم  ود  ره  اقح »  » و دـعو » »
: نآ ریدقت  تسا و  یلّوا  هدننک 

. تسا اقح  هقحأ 
. تسا ندوب  زیمت  رب  انب  الیق  بصن  دناهتفگ  تسا و  يرگید  غیلب  دیکأت  هلمج  نیا  اًلِیق  ِهَّللا  َنِم  ُقَدْصَأ  ْنَم  َو 

امش ناناملسم  يا  ینعی  تسا  ناناملسم  هب  باطخ  هیآ  ددرگیمرب و  هَّللا  هدعو  هب  سیل »  » رد ریمض  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ِِّینامَأ  َو ال  ْمُکِِّینامَِأب  َْسَیل 
هکلب دوشیمن  قّقحم  وزرآ  فرـص  هب  نامیا  دیوگ : يرـصب  نسح  دیوشیمن . لیان  دنوادخ  شاداپ  هدـعو  هب  ناتیاهوزرآ  اب  باتک  لها  و 

. دشاب نآ  دّیؤم  صخش  راتفر  دریگب و  اج  بلق  رد  دیاب 
لاح تبقاع و ] ، ] دنرادنپیم ناناملـسم  هک  دشاب  نانچ  تمایق  گرم و  رگا  دنتفگیم : هک  تسا  شیرق  ناکرـشم  هب  باطخ  هیآ  دناهتفگ :

زا يرگید  ياج  رد  تفگ و  نمؤم  ترأ  نب  باّبخ  هب  ازهتـسا  يور  زا  هک  رفاک  لئاو  نب  صاع  نخـس  دننام  ، ] دوب دـهاوخ  نانآ  زا  رتهب  ام 
يرگید هـیآ  رد  و  ( 77 میرم / « ) ًادـَلَو َو  اـًلام  َّنَیَتوُأـَل  َلاـق  َو   » تشاد مهاوـخ  مه ) تشهب  رد  رایـسب   ) دـنزرف لاـم و  هتبلا  نم  تسا ]: نآرق 

دزن نم  يارب  مه  زاب  مدرگزاب  ادخ  يوس  هب  هک  نیا  ضرف  هب   » ینْـسُْحَلل ُهَْدنِع  ِیل  َّنِإ  دیامرفیم : هدرک و  وگزاب  ار  نارفاک  نخـس  دـنوادخ 
ادـخ و نارـسپ  ام  دـنتفگ  يراصن  دوهی و   » ُهُؤاَّبِحَأ َو  ِهَّللا  ُءاْنبَأ  ُنَْحن  دـنتفگیم . زین  باتک  لـها  و  ( 50 تلّـصف / « ) تسا تمعن  نیرتهب  ادخ 

(. 18 هدئام / « ) مییوا ناتسود 
666 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

رد نم »  » یثنأ رکذ و  نم  دهد . ماجنا  ار  هتـسیاش  ياهراک  زا  یخرب  هک  یـسک  ینعی  تسا ، ضیعبت  يارب  نم »  » ِتاِحلاَّصلا َنِم  ْلَمْعَی  ْنَم  َو 
. دراد دوجو  لمعی » نم   » رد هک  تسا  یماهبا  حیضوت  يارب  هلمج  نیا 

. دوشیمن هتساک  دنراد  قاقحتسا  هک  یشاداپ  باوث و  زا  ياهّرذ  هزادنا  هب  ینعی  ًاریِقَن  َنوُمَلُْظی  َو ال 
دوـبعم و اـیوگ  هـک  ياهنوـگ  هـب  دروآ  دورف  میلـست  رـس  وا  ربارب  رد  دـنادرگ و  صلاـخ  ادـخ  يارب  ار  دوـخ  سفن  ینعی  ِهَِّلل  ُهَـهْجَو  َمَلـْـسَأ 

. دسانشیمن وا  زج  يراگدرورپ 
رد و  تسا . راکوکین  شلامعا  همه  رد  وا  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  تسا  کین  ياهراک  هدـنروآ  اج  هب  وا  هک  یلاـح  رد  ینعی  ٌنِسُْحم  َوُه  َو 

ار وا  وت  رگا  ینیبیم و  ار  وا  ییوگ  هک  ینک  تدابع  ياهنوگ  هب  ار  ادخ  هک  تسا  نیا  ناسحا  : » دومرف ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  ثیدح 
« . دنیبیم ار  وت  وا  نیقی  هب  ینیبن 

. دنکیمن ادیپ  یفارحنا  هنوگ  چیه  میهاربا  مسر  هار و  زا  هک  یلاح  رد  ینعی  تسا  هدش  يوریپ  نییآ  زا  لاح  ًافِینَح 
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ناگدنب نایم  زا  ار  وا  هک  تسا  نیا  دنوادخ  یتسود  يانعم  و  درک ، باختنا  دوخ  یتسود  هب  ار  میهاربا  دـنوادخ  اًلِیلَخ  َمیِهاْربِإ  ُهَّللا  َذَـخَّتا  َو 
. دراد شتسود  دزن  تسود  هک  یمارتحا  دننام  تشاد ، یمارگ  ار  وا  صوصخ  دیزگرب و  دوخ 

زا ّقتشم  هملک  نیا  دنک . تکرح  وا  اب  ماگمه  هار  رد  ای  دشاب ، هتـشاد  یهارمه  تقفاوم و  يرگید  اب  یتسود  رد  هک  تسا  یـسک  لیلخ : » »
ار وت  یگدـنز  ياهییاسران  هک  تسا  نیا  دوشیم  هتفگ  لـیلخ  تسود  هب  هک  نیا  تلع  دـناهتفگ  یخرب  تسا . رازنـش  هار  ياـنعم  هب  لـخ » »
رب دیکأت  نآ  هدـیاف  درادـن . بارعا  زا  یّلحم  تسا و  هضرتعم  هلمج  نیا  ینکیم . رپ  ار  وا  یگدـنز  ياهللخ  وت  هک  نانچ  دـنکیم ، فرطرب 

تسا . ع )  ) میهاربا نییآ  زا  يوریپ  بوجو 
667 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هک ییادـخ  ینعی : نیـشیپ ، تایآ  رد  ناحلاط  ناحلاص و  رکذ  اب  دراد  طاـبترا  هیآ  نیا  نومـضم  ِضْرَأـْلا  ِیف  اـم  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  اـم  ِهَِّلل  َو 
. تسا بجاو  اهنآ  رب  شتعاطا  تسوا . نآ  زا  نیمز  اهنامسآ و  لها  یهاشداپ 

. دهدیم شاداپ  نانآ  هب  ناشلامعا  ربارب  رد  دنادیم و  ار  نانآ  رادرک  دنوادخ  ًاطیُِحم و  ٍءْیَش  ِّلُِکب  ُهَّللا  َناک  َو 

667 ص : هیآ 127 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ْنَأ َنُوبَغَْرت  َو  َّنَُهل  َِبتُک  ام  َّنُهَنُوتُْؤت  ِیتَّاللا ال  ِءاسِّنلا  یَماتَی  ِیف  ِباتِْکلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  یْلُتی  ام  َو  َّنِهِیف  ْمُکِیتُْفی  ُهَّللا  ُِلق  ِءاسِّنلا  ِیف  َکَنُوتْفَتْسَی  َو 
(127  ) ًامِیلَع ِِهب  َناک  َهَّللا  َّنِإَف  ٍْریَخ  ْنِم  اُولَعْفَت  ام  َو  ِطْسِْقلِاب  یماتَْیِلل  اُوموُقَت  ْنَأ  َو  ِناْدلِْولا  َنِم  َنیِفَعْضَتْسُْملا  َو  َّنُهوُحِْکنَت 

667 ص : همجرت ... 

ناشقوقح هک  یمیتی  نانز  هرابرد  نآرق  رد  هچنآ  دهدیم و  خساپ  امـش  هب  هنیمز  نیا  رد  دنوادخ  وگب  دننکیم ، لاؤس  نانز  هرابرد  وت  زا  و 
زا یتمسق   ) تسا هدش  نایب  امـش  يارب  ناوتان  ریغـص و  ناکدوک  هرابرد  نینچمه  دینک و  جاودزا  اهنآ  اب  دیهاوخیم  دیهدیمن و  اهنآ  هب  ار 

ماجنا اهیکین  زا  هچنآ  دینک و  راتفر  تلادع  هب  نامیتی  اب  هک ) دـنکیم  شرافـس  امـش  هب  زین  دـشابیم و  هنیمز  نیا  رد  دـنوادخ  ياهـشرافس 
(127 (. ) دهدیم بسانم  شاداپ  امش  هب  و   ) تسا هاگآ  نآ  زا  دنوادخ  دیهدیم 

667 ص : ریسفت ... :

امـش هب  ادـخ  هچنآ  ینعی  دـشاب  هَّللا ] رب  ای  مکیتفی  رد  رتتـسم  یلعاف  ریمـض  رب   ] فطع هک  نیا  رب  اـنب  تسا  عفر  ّلـحم  رد  ْمُْکیَلَع  یْلُتی  اـم  َو 
یماتَْیلا ِیف  اوُطِـسُْقت  اَّلَأ  ُْمتْفِخ  ْنِإ  َو  هیآ  هدـش ) تئارق  امـش  رب  نآرق  رد  هک  يزیچ   ) ِباتِْکلا ِیف  ْمُْکیَلَع  یْلُتی  ام  زا  روظنم  دـهدیم و  خـساپ 

دننام دشابیم ، میتی  نانز  هرابرد  هک  تسا  هیآ 3 ) هروس ، نیمه  )
668 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا یلتی »  » هب ّقلعتم  ءاسنلا  یماتی  یف  نیا ، رب  انب  همرک  دیز و  ینبجعأ  دوشیم : هتفگ  هک  نیا 
: دـننام تسا  نم »  » يانعم نّمـضتم  هک  ءاسنلا  یماـتی  ینعی  یفاـضا  بیکرت  نیا  و  نهیف »  » زا تسا  لدـب  ِءاـسِّنلا  یَماـتَی  ِیف  تفگ  ناوتیم  و 

. ۀمامع قحس  زخ و  بوث 
. دیهدیمن نانآ  هب  هدش  نّیعم  ناشیا  رب  ثاریم  زا  هچنآ  هک  یمیتی  نارتخد  ینعی  َّنَُهل  َِبتُک  ام  َّنُهَنُوتُْؤت  ِیتاَّللا ال 
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ابیز رتخد  نآ  هچنانچ  دادیم و  تبسن  دوخ  هب  ار  شتورث  وا و  درکیم  یتسرپرـس  ار  یمیتی  رتخد  هک  يدرم  دوب ، نیا  رب  مسر  تیلهاج  رد 
. دربیم ثرا  هب  ار  وا  لاوما  درمیم و  هک  ینامز  ات  تفرگیم  ار  وا  جاودزا  ولج  دوب  تشز  رگا  یلو  درکیم  جاودزا  وا  اب  دوب 

: تسا لامتحا  ود  هلمج  نیا  يانعم  رد  َّنُهوُحِْکنَت  ْنَأ  َنُوبَغَْرت  َو 
. دینک جاودزا  اهنآ  اب  ناشتورث  ییابیز و  رطاخ  هب  هک  دیراد  لیامت  امش  ینعی  - 1

. دینکیم يراددوخ  ناشیا  اب  جاودزا  زا  اهنآ  یتشز  رطاخ  هب  امش  - 2
. تسا رورجم  ءاسنلا و  یماتی  رب  فطع  هلمج  نیا  ِناْدلِْولا  َنِم  َنیِفَعْضَتْسُْملا  َو 

ادخ هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  و  دندوب . مورحم  نآ  زا  ناکدوک  نانز و  دندربیم و  ثرا  دندوب  روما  يّدصتم  هک  ینادرم  طقف  ّتیلهاج  رد 
هک دـنکیم  مکح  دـنوادخ  زین  ِطْسِْقلِاب و  یماتَْیِلل  اُوموُقَت  ْنَأ  َو  دـیهدب  ار  ناشقوقح  هک  دـنکیم  مکح  ناوتان  لافطا  میتی و  ناـنز  هراـبرد 
ای دشاب  رتخد  ریبک ، ای  دشاب  ریغـص  دیهدب ، ار  یّقح  بحاص  ره  ّقح  دینک و  راتفر  هنالداع  ناشیاهثاریم  اهناج و  دروم  رد  نامیتی  هب  تبـسن 

. رسپ
شاداپ تسا و  هاگآ  نادب  ناحبس  يادخ  دیهد  ماجنا  نانز  نامیتی و  هرابرد  هک  یکین  تلادع و  هنوگ  ره  نانمؤم  امش  ٍْریَخ  ْنِم  اُولَعْفَت  ام  َو 

. دوشیمن عیاض  وا  دزن  ناتلمع 
669 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

669 ص : هیآ 128 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ْنِإ َو  َّحُّشلا  ُسُْفنَْألا  ِتَرِـضْحُأ  َو  ٌْریَخ  ُحـْلُّصلا  َو  ًاْحلُـص  امُهَْنَیب  اِحلُْـصی  ْنَأ  امِْهیَلَع  َحانُج  الَف  ًاـضارْعِإ  َْوأ  ًازوُُشن  اـِهْلَعب  ْنِم  ْتَفاـخ  ٌةَأَْرما  ِنِإ  َو 
(128  ) ًارِیبَخ َنُولَمْعَت  اِمب  َناک  َهَّللا  َّنِإَف  اوُقَّتَت  َو  اُونِسُْحت 

669 ص : همجرت ... 

قوقح زا  ياهراپ  زا  درم  ای  نز  و   ) دننک حلـص  مه  اب  درادن  یعنام  دشاب ، هتـشاد  میب  شرهوش ، ضارعا  ای  یـشکرس  نایغط و  زا  ینز  رگا  و 
رگا و  دنزرویم ، لخب  دراوم ) هنوگ  نیا  رد  تاذ  ّبح  هزیرغ  قبط   ) مدرم هچ  رگا  تسا ، رتهب  حلـص  و  دـننک ) رظن  فرـص  حلـص  رطاخ  هب 

هتسیاش شاداپ  و   ) تسا هاگآ  دیهدیم  ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  دییامن ) تشذگ  حلص ، رطاخ  هب  و   ) دیزاس هشیپ  يراگزیهرپ  دینک و  یکین 
(128 (. ) داد دهاوخ  امش  هب 

669 ص : ریسفت ... :

رهم و زا  ار  وا  دیامن و  يریگهرانک  نز  زا  هک  ياهنوگ  هب  دنک ، يراگزاسان  وا  اب  شرهوش  هک  تشاد  میب  ینز  رگا  ًازوُُشن  اِهْلَعب  ْنِم  ْتَفاخ 
وا اب  رتمک  نادرگور و  نز  زا  ای  اضارعإ  وأ  دـهد . رارق  رازآ  تیذا و  دروم  ار  وا  متـش  برـض و  اب  دزاـس و  مورحم  شبجاو  هقفن  ّتبحم و 

. دشاب سونأم  نیشنمه و 
[ تبون  ] زور نز  هک  نیا  هب  دـننک ، رارقرب  یتشآ  دوخ  نایم  هک  تسین  یهانگ  ود  نآ  زا  کی  چـیه  رب  امُهَْنَیب  اِحلُْـصی  ْنَأ  امِْهیَلَع  َحاـنُج  ـالَف 

بلج دوخ  هب  ار  وا  فطاوع  هار  نیا  زا  ات  دـشخبب  رهوش  هب  ار  شرهم  زا  یـشخب  اـی  هقفن و ...  لـیبق  زا  ار  دوخ  قوقح  زا  ياهراـپ  اـی  دوخ ،
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. دنک
و نتشاد . ءوس  ترشاعم  رگیدکی و  زا  ضارعا  ییادج و  زا  تسا  رتهب  دوش ، رارقرب  یتشآ  رهوش ، نز و  نایم  هار  نیا  زا  رگا  ٌْریَخ  ُْحلُّصلا  َو 
: هلمج روط  نیمه  تسا و  هضرتعم  هلمج  نیا  و  تسا . ینمـشد  تموصخ و  زا  رتهب  يدروم  ره  رد  شزاس  حلـص و  هک  تسا  نیا  روظنم  ای 

670 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هتـشرس لخب  اب  یمدآ  سفن  اریز  دوشیمن  لیاز  نآ  زا  زگره  دراد و  دوجو  سفن  رد  يرظن  کنت  لخب و  ینعی  َّحُّشلا  ُسُْفنَْألا  ِتَرِـضْحُأ  َو 
ّتبحم شیوخ  نز  هب  تبـسن  دراد  هقالع  يرگید  نز  هب  هک  یتروص  رد  درم  درذـگیمن و  دوخ  قح  زا  نز  هک  تسا  نیا  دوصقم  هدـش و 

. درادیمن هگن  ار  وا  هدرکن و 
اریبخ نولمعت  اـمب  ناـک  هَّللا  نإـف  دـینک . هشیپ  ربـص  هدرک و  یکین  دـیرادن  هقـالع  اـهنآ  هب  هک  ناـتنانز  ربارب  رد  امـش  رگا  اُونِـسُْحت و  ْنِإ  َو 

. دهدیم امش  هب  ار  نآ  شاداپ  تسا و  هاگآ  نانآ  هب  تبسن  امش  راتفر  رادرک و  هب  دنوادخ 

670 ص : ات 130 ... ] تایآ 129  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ًاروُفَغ َناک  َهَّللا  َّنِإَف  اوُقَّتَت  َو  اوُِحلُْـصت  ْنِإ  َو  ِۀَـقَّلَعُْملاَک  اهوُرَذَـتَف  ِْلیَْملا  َّلُک  اُولیِمَت  الَف  ُْمتْـصَرَح  َْول  َو  ِءاـسِّنلا  َْنَیب  اُولِدـْعَت  ْنَأ  اوُعیِطَتْـسَت  َْنل  َو 
(130  ) ًامیِکَح ًاعِساو  ُهَّللا  َناک  َو  ِِهتَعَس  ْنِم  الُک  ُهَّللا  ِنُْغی  اقَّرَفَتَی  ْنِإ  َو  ( 129  ) ًامیِحَر

670 ص : همجرت ... 

کی هجوتم  ار  دوخ  لیامت  یلک  هب  یلو  دییامن ، شـشوک  دنچ  ره  دینک ، تلادع  نانز ، نایم  رد  یبلق ) تبحم  رظن  زا   ) دـیناوتیمن زگره  و 
نابرهم هدنزرمآ و  دنوادخ  دیریگ ، شیپ  يراگزیهرپ  حالـص و  هار  رگا  و  دیروآرد ، فیلکتالب  تروص  هب  ار  يرگید  هک  دـیزاسن  فرط 

(129  ) تسا
دنکیم و زاینیب  دوخ ، مرک  لضف و  زا  ار  اهنآ  زا  مادک  ره  دنوادخ  دنوش ، ادج  مه  زا  دنباین و ) دوخ  نایم  رد  حالصا  يارب  یهار   ) رگا و 

(130 . ) تسا میکح  مرک و  لضف و  بحاص  دنوادخ 

670 ص : ریسفت ... :

یبلق لیامت  هک  ياهنوگ  هب  دیـشاب  هتـشاد  تسود  هزادنا  کی  هب  ار  نانآ  دینک و  تیاعر  نانز  نایم  رد  ار  تلادع  دیناوتب  امـش  تسا  لاحم 
ربمایپ زا  دیشاب . قاتشم  صیرح و  رما  نیا  هب  تبسن  هچرگ  ُْمتْصَرَح  َْول  َو  دوشن . نانآ  زا  یکی  هّجوتم  امش 

671 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
تـسا نیا  ایادـخ ، دومرفیم : درکیم و  تمـسق  شنارـسمه  نایم  ار  دوخ  تغارف  تاقوا  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدـش  تیاور  ص )  ) مرکا

تـساوخزاب ناـسکی  ّتبحم  ینعی  یتسه ، نآ  هب  رداـق  وت  تسین و  نم  ناوت  رد  هچنآ  رب  ارم  نیا  رب  اـنب  مراد ، تردـق  هچنآ  رد  نم  میـسقت 
. امرفم

لوبق هقفن و  ترـشاعم و  تاقوا  میـسقت  رظن  زا  درم  هک  تسا  نیا  هب  تلادـع  و  تسا ، راوشد  ناـنز  ناـیم  رد  تلادـع  تیاـعر  دـناهتفگ : و 
لاحم هب  هیبش  راک  نیا  دـنک و  رارقرب  تاواسم  دوخ  نانز  نایم  رگید  رامـشیب  يدراوم  زا  اهنیا  زج  تفطالم و  ندرک و  هاگن  تیلوئـسم و 
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یبلق لیامت  هچنانچ  و  دشاب ، ناسکی  نانآ  همه  هب  تبسن  وا  یبلق  ّتبحم  لیم و  هک  تسا  یتروص  رد  تلادع  تیاعر  يراوشد  نیا  تسا و 
یخرب هب  لـیامت  زاربا  اـب  سپ  ِلـْیَْملا  َّلُـک  اُولیِمَت  ـالَف  دوب !؟ دـهاوخ  نکمم  هنوـگچ  نآ  تیاـعر  دـشاب ، رتـشیب  شنارـسمه  زا  یخرب  هب  وا 

. دینادرگ یضاران  دینک و  عنم  ناشقوقح  زا  ار  نانآ  هجیتن  رد  ات  دینکن  متس  دنتسین  امش  هقالع  دروم  نادنچ  هک  نانآ  هب  نارسمه 
. هقّلطم هن  دـشاب و  رادرهوش  نانز  دـننام  هن  هک  دـیهد  رارق  یطیارـش  رد  ینعی  دـیراذگب  فیلکت  ـالب  ار  وا  ماجنارـس  ِۀَـقَّلَعُْملاَک و  اهوُرَذَـتَف 

. تفرگیمن وضو  يرگید  هناخ  رد  دوب ، نانآ  زا  یکی  تبون  هک  يزور  تشاد  رسمه  ود  ع )  ) یلع هک  تسا  هدش  تیاور 
. دیریگب رظن  رد  نانآ  دروم  رد  ار  ادخ  اوُقَّتَت  َو  دیشاب  راکتسرد  دوخ  نارسمه  نایم  تاواسم ، يرارقرب  تمسق و  رد  رگا  اوُِحلُْصت  ْنِإ  َو 
دروم ار  امـش  نآ ، رب  هذخاؤم  كرت  اب  دزرمآیم و  صوصخ - نیا  رد  ار - امـش  هتـشذگ  متـس  هانگ و  دنوادخ  ًامیِحَر  ًاروُفَغ  َناک  َهَّللا  َّنِإَف 

. دهدیم رارق  فطل 
یلبق و رـسمه  زا  رتهب  يرـسمه  نانآ  زا  مادک  ره  هب  ادخ  الُک  ُهَّللا  ِنُْغی  دنوش ، ادج  رگیدـکی  زا  دـماجنا و  قالط  هب  راک  رگا  اقَّرَفَتَی و  ْنِإ  َو 

. درک دهاوخ  يزور  شاهتشذگ  یگدنز  زا  يرتهدوسآ  یگدنز 
672 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا دنمورین  زاینیب  يانعم  هب  دنوادخ و  تافص  زا  عساو : »  » يرگناوت يزاینیب و  ۀعس : » »

672 ص : ات 132 ... ] تایآ 131  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ِیف ام  ِهَِّلل  َّنِإَف  اوُرُفْکَت  ْنِإ  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  ِنَأ  ْمُکاَّیِإ  َو  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َباـتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  اَْـنیَّصَو  ْدََـقل  َو  ِضْرَأـْلا  ِیف  اـم  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  اـم  ِهَِّلل  َو 
(132  ) ًالیِکَو ِهَّللِاب  یفَک  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ِهَِّلل  َو  ( 131  ) ًادیِمَح اِینَغ  ُهَّللا  َناک  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا 

672 ص : همجرت ... 

دندوب و ینامسآ  باتک  ياراد  امش  زا  شیپ  هک  یناسک  هب  میدرک  شرافس  ام  تسادخ و  نآ  زا  تسا  نیمز  رد  هچنآ  اهنامسآ و  رد  هچنآ 
(131  ) دسریمن ینایز  ادخ  هب   ) دیوش رفاک  رگا  دیزیهرپب و  ادخ  ینامرفان )  ) زا هک  امش  هب  نینچمه 

رد هچنآ  تسادـخ  يارب  تسا و  شیاتـس  هتـسیاش  زاـینیب و  دـنوادخ  و  تسا ، نیمز  رد  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  هـچنآ  تسادـخ  يارب  اریز )
(132 . ) تسا یفاک  اهنآ  ینابهاگن  ظفح و  يارب  دنوادخ  تسا و  نیمز  اهنامسآ و 

672 ص : ریسفت ... :

همه تسا و  سنج  مسا  باـتکلا » . » دـشابیم اوتوا  نیذـلا  رب  فطع  مکاـیإ  تسا و  اوتوأ  اـی  انیـصو  هب  قـلعتم  رورجم و  راـج و  مکلبق  نم 
زا هک  میدرک  هیـصوت  دـندوب  باتک  ياراد  امـش  زا  شیپ  هک  ییاهنآ  امـش و  هب  ام  ینعی  َهَّللا  اوُقَّتا  ِنَأ  دوشیم . لماش  ار  ینامـسآ  ياهباتک 

دوصقم دناسریمن و  ررض  وا  هب  امش  یچیپرس  نارفک و  دیوش  رفاک  رگا  اوُرُفْکَت  ْنِإ  میتفگ  نانآ  امـش و  هب  دینک و  بانتجا  ادخ  تیـصعم 
اب نیا  رب  انب  تسا  هتخاـس  رادروخرب  اـهیزور  عاونا  زا  ار  اـهنآ  هک  تسا  یـسک  تادوجوم و  هدـننیرفآ  یتسه و  کـلام  ادـخ  هک  تسا  نیا 
هب ام  َهَّللا  اوُقَّتا  ِنَأ  َباتِْکلا ...  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  اَْنیَّصَو  ْدََـقل  َو  دیـشخب . رارمتـسا  ار  دـنوادخ  ياـهتمعن  وا ، یناـمرفان  تیـصعم و  زا  ندرک  زیهرپ 

ّتیصو اوقت  هب  ّتیصو  هک  انعم  نیا  هب  دینک . زیهرپ  ادخ  تیصعم  زا  هک  میدرک  هیصوت  امـش  هب  دندوب و  باتک  ياراد  هک  هتـشذگ  ياهتّلم 
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شتآ زا  تاجن  تداعس و  هب  يراگزیهرپ  اوقت و  اب  ناسنا  اریز  تسا  هدرک  شرافس  نادب  ار  شناگدنب  هراومه  دنوادخ  هک  تسا  ياهنیرید 
. دباییم تسد  مّنهج 

673 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دنتسرپیم دننادیم و  هناگی  ار  وا  هک  دنتسه  یناسک  نیمز  اهنامسآ و  رد  هّتبلا  دیدش ، رفاک  ادخ  هب  رگا  ِهَِّلل و  َّنِإَف  اوُرُفْکَت  ْنِإ  َو 

یناوارف رطاخ  هب  دـنوادخ  هک  تسا  هتـسیاش  ًادـیِمَح  تسا . زاینیب  نانآ  همه  تدابع  دوخ و  قلخ  زا  ادـخ  لاـح  نیا  اـب  اِینَغ و  ُهَّللا  َناـک  َو 
. دوش شیاتس  شیاهتمعن 

تیـصعم زا  مدرم  هک  نیا  ات  دوشیم ، یهلا  ياوقت  بجوم  هک  تسا  يزیچ  نایب  يارب  ضرـألا  یف  اـم  تاومـسلا و  یف  اـم  هَّلل  هلمج  رارکت 
. دننک تعاطا  ار  وا  دنزیهرپب و  ادخ 

673 ص : ات 134 ... ] تایآ 133  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ِةَرِخْآلا َو  اْینُّدلا  ُباَوث  ِهَّللا  َْدنِعَف  اْینُّدلا  َباَوث  ُدیُِری  َناک  ْنَم  ( 133  ) ًاریِدَق َِکلذ  یلَع  ُهَّللا  َناک  َو  َنیِرَخِآب  ِتْأَی  َو  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ْمُْکبِهُْذی  ْأَشَی  ْنِإ 
(134  ) ًاریَِصب ًاعیِمَس  ُهَّللا  َناک  َو 

673 ص : همجرت ... 

(133  ) تساناوت راک  نیا  رب  دنوادخ  دروآیم و  امش ) ياج  هب   ) ار يرگید  دارفا  دربیم و  نایم  زا  ار  امش  دهاوخب  وا  رگا  مدرم  يا 
تسا و ترخآ  ایند و  شاداپ  ادخ  دزن  رد  اریز ) دنهابتشا  رد  دنشابن  يورخا  يونعم و  جیاتن  دیق  رد  و   ) دنهاوخب يویند  شاداپ  هک  یناسک 

(134 . ) تسانیب اونش و  دنوادخ 

673 ص : ریسفت ... :

. دنکیم ناتدوبان  دروآ ، دوجو  هب  ار  امش  هک  روط  نامه  دهاوخب  ادخ  رگا  مدرم  يا  ْمُْکبِهُْذی  ْأَشَی  ْنِإ 
دروآیم . دوجو  هب  امش  ياج  هب  يرگید  نامدرم  ای  امش و  زج  ار  يرگید  تاقولخم  َنیِرَخِآب و  ِتْأَی  َو 

674 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسین وا  هدارا  عنام  يزیچ  تسه و  هدوب و  رداق  ندروآ  دیدپ  ندرک و  دوبان  رب  هراومه  دنوادخ  ًاریِدَق و  َِکلذ  یلَع  ُهَّللا  َناک  َو 

دناریمیم و ار  امـش  دهاوخب  ادـخ  رگا  ینعی  دـندرکیم ، ینمـشد  ص )  ) ادـخ لوسر  اب  هک  تسا  یبارعا  هب  باطخ  هیآ  دـناهتفگ : یـضعب 
تـسد ص )  ) ربمایپ دـش ، لزان  هیآ  نیا  یتقو  هک  تسا  هدـش  لقن  دروآیم . دوجو  هب  دـنرادب  تسود  ار  ص )  ) ربمایپ هک  يرگید  ناـمدرم 

. دنتسه سراف  مجع و  مدرم  ینعی  صخش ، نیا  موق  ّتیعمج  نآ  دومرف : دز و  ناملس »  » تشپ هب  ار  دوخ 
َو اْینُّدلا  ُباَوث  ِهَّللا  َْدنِعَف  دنهابتشا ] رد   ] دنهاوخیم ار  یگنج  تمینغ  ینعی  ایند  شاداپ  دوخ  داهج  اب  هک  یناسک  اْینُّدلا  َباَوث  ُدیُِری  َناک  ْنَم 

نیرتتسپ مه  نآ  تمعن و  کی  هک  تسا  هدش  هچ  ار  ایند ) بلاط   ) وا سپ  تسا ، راگدرورپ  دزن  ود  ره  ترخآ  ایند و  شاداپ  اریز  ِةَرِخْآلا 
. دیآیمن باسح  هب  يزیچ  يورخا  شاداپ  ربارب  رد  یگنج  میانغ  اریز  دهاوخیم . ار  اهنآ 

674 ص : هیآ 135 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]
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هراشا

الَف امِِهب  یلْوَأ  ُهَّللاَف  ًاریِقَف  َْوأ  اِینَغ  ْنُکَی  ْنِإ  َنِیبَْرقَْألا  َو  ِْنیَِدلاْولا  َِوأ  ْمُکِـسُْفنَأ  یلَع  َْول  َو  ِهَِّلل  َءادَهُـش  ِطْسِْقلِاب  َنیِماَّوَق  اُونوُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
(135  ) ًارِیبَخ َنُولَمْعَت  اِمب  َناک  َهَّللا  َّنِإَف  اوُضِْرُعت  َْوأ  اوُْوَلت  ْنِإ  َو  اُولِدْعَت  ْنَأ  يوَْهلا  اوُِعبَّتَت 

674 ص : همجرت ... 

ردپ و ای  امـش  دوخ  نایز  هب  یهاوگ ) نیا   ) هچرگا دیهد  یهاوگ  ادخ  يارب  دـینک ، تلادـع  هب  مایق  الماک  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
زا نیا  رب  انب  دنک . تیامح  اهنآ  زا  هک  تسا  رتراوازـس  دنوادخ  دنـشاب  ریقف  ای  ینغ  اهنآ  رگا  هک  نیا  هچ  دشاب  هدوب  امـش  ناکیدزن  ای  ردام 
هب دـنوادخ  دـییامن  ضارعا  نآ  راهظا  زا  اـی  دـینک و  فیرحت  ار  قح  رگا  و  دـش ، دـیهاوخ  فرحنم  قح  زا  هک  دـینکن  يوریپ  سوه  اوه و 

(135 . ) تسا هاگآ  دیهدیم  ماجنا  هچنآ 
675 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

675 ص : ریسفت ... :

هب ار  امش  هک  روط  نامه  دیهد  یهاوگ  ادخ  ياضر  يارب  ِهَِّلل  َءادَهُـش  دیـشابن  راکمتـس  ات  دیـشوکب  تلادع  نتـشاداپ  هب  رد  ِطْسِْقلِاب  َنیِماَّوَق 
. تسا هدرک  رما  نآ  نداد  هئارا 

. تسا ندرک  رارقا  دوخ ، دض  رب  تداهش  زا  روظنم  دشاب و  ناتدوخ  ررض  هب  امش  تداهش  هچ  رگا  ْمُکِسُْفنَأ  یلَع  َْول  َو 
یصخش رگا  اِینَغ  ْنُکَی  ْنِإ  لاح ،] نیا  اب   ] دشاب ناتکیدزن  نادنواشیوخ  دادجا و  ناردپ و  ررـض  هب  امـش  تداهـش  ای  َنِیبَْرقَْألا  َو  ِْنیَِدلاْولا  َِوأ 

رگا ای  ًاریِقَف و  َْوأ  دـینکن ، يراددوخ  وا  ررـض  هب  نداد  یهاوگ  زا  شتورث  رطاخ  هب  دـشاب ، دـنمتورث  دوشیم ، هداد  تداهـش  وا  نایز  هب  هک 
. دیزرون عانتما  وا  دض  رب  تداهش  زا  وا  هب  مّحرت  رطاخ  هب  تساونیب  تسدیهت و 

هیلع نداد  تداهـش  رگا  و  دهاوخب . ار  ناشتحلـصم  دنک و  رظن  اهنآ  هب  هک  تسا  رتراوازـس  ریقف  ینغ و  لاح  هب  دـنوادخ  امِِهب و  یلْوَأ  ُهَّللاَف 
. درکیمن رّرقم  ار  نآ  ادخ  دوبن ، نانآ  تحلصم  هب  ینغ  ریقف و 

يادا رد  دیوش ، فرحنم  قح  زا  هک  نیا  دصق  هب  ای  دینک و  راتفر  تلادـع  هب  مدرم  نایم  رد  دـیهاوخیمن  هک  نیا  رطاخ  هب  يوَْهلا  اوُِعبَّتَت  الَف 
اوُضِْرُعت َْوأ  دیدنادرگ  هنالداع  تواضق  ای  قح و  رب  تداهـش  يادا  زا  ار  دوخ  نابز  رگا  اوُْوَلت و  ْنِإ  َو  دینکن . يوریپ  سفن  ياوه  زا  تداهش 

ای دیتفرگ  هدهع  هب  ار  تداهش  يادا  رگا  هک  انعم  نیا  هب  تسا  هدش  تئارق  زین  اولت  نإ  و  دیدرک . يراددوخ  دینادیم  هچنآ  هب  تداهش  زا  ای 
. تسا هاگآ  اهنآ  رب  ناتتازاجم  امش و  لامعا  هب  دنوادخ  ًارِیبَخ  َنُولَمْعَت  اِمب  َناک  َهَّللا  َّنِإَف  دیدش ، نادرگور  نآ  هماقا  زا 

675 ص : ات 139 ... ] تایآ 136  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ِِهُبتُک َو  ِِهتَِکئالَم  َو  ِهَّللِاب  ْرُفْکَی  ْنَم  َو  ُْلبَق  ْنِم  َلَْزنَأ  يِذَّلا  ِباتِْکلا  َو  ِِهلوُسَر  یلَع  َلََّزن  يِذَّلا  ِباتِْکلا  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللِاب  اُونِمآ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
ْمَُهل َرِفْغَِیل  ُهَّللا  ِنُکَی  َْمل  ًاْرفُک  اوُدادْزا  َُّمث  اوُرَفَک  َُّمث  اُونَمآ  َُّمث  اوُرَفَک  َُّمث  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 136  ) ًادیَِعب ًالالَض  َّلَض  ْدَقَف  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِِهلُسُر  َو 

ُمُهَْدنِع َنوُغَْتبَی  َأ  َنِینِمْؤُْملا  ِنُود  ْنِم  َءاِیلْوَأ  َنیِِرفاْکلا  َنوُذِـخَّتَی  َنیِذَّلا  ( 138  ) ًامِیلَأ ًاباذَع  ْمَُهل  َّنَِأب  َنیِِقفانُْملا  ِرَِّشب  ( 137  ) ًالِیبَس ْمُهَیِدْهَِیل  َو ال 
(139  ) ًاعیِمَج ِهَِّلل  َةَّزِْعلا  َّنِإَف  َةَّزِْعلا 
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676 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

676 ص : همجرت ... 

هداتـسرف البق  هک  ینامـسآ )  ) بتک و  هدرک ، لزان  وا  رب  هک  یباتک  شربمایپ و  ادـخ و  هب  یعقاو )  ) نامیا دـیاهدروآ ، ناـمیا  هک  یناـسک  يا 
هداتفا يزارد  رود و  یهارمگ  رد  دـنک  راکنا  ار  نیـسپ  زاب  زور  و  شناربمایپ ، اـهباتک و  وا و  ناگتـشرف  ادـخ و  هک  یـسک  دـیروایب و  تسا 

(136  ) تسا
ار اهنآ  ادخ  زگره  دندوزفا  دوخ  رفک  رب  سپس  دندش  رفاک  راب  رگد  و  دندروآ ، نامیا  مه  زاب  دندش ، رفاک  سپـس  دندروآ ، نامیا  هک  اهنآ 

(137  ) دنکیم تیاده  تسار )  ) هار هب  ار  اهنآ  هن  دیشخب و  دهاوخن 
(138  ) تساهنآ راظتنا  رد  یکاندرد  تازاجم  هک  هد  تراشب  ناقفانم  هب 

هک نیا  اب  دـننک !؟ وربآ  تّزع و  بسک  نانآ  زا  دـنهاوخیم  اهنیا  ایآ  دـننیزگیم ، رب  دوخ  تسود  نانمؤم ، ياج  هب  ار ، نارفاک  هک  اـهنامه 
(139 . ) تسادخ صوصخم  اهتّزع  همه 

676 ص : ریسفت ... :

. دینامب یقاب  نآ  رب  دیشاب و  راوتسا  دوخ  نامیا  رب  ینعی  اونماء  تسا  ناناملسم  هب  باطخ  تسخن ، هیآ 
باب زا  مولعم  هغیص  هب  لزنأ  لزن و  تسا . هدش  لزان  ناربمایپ  رب  هک  تسا  ییاهباتک  سنج  باتکلا  زا  روظنم  ُْلبَق  ْنِم  َلَْزنَأ  يِذَّلا  ِباتِْکلا  َو 

. تسا هدش  تئارق  ود  ره  لیعفت  لاعفا و 
یضعب هب  دنتشاد و  نامیا  ادخ  ناگداتسرف  ینامـسآ و  بتک  زا  یخرب  هب  نانآ  اریز  تسا ، باتک  لها  هب  باطخ  هیآ  نیا  دناهتفگ : یـضعب 

هیآ يانعم  و  دندش ، رفاک  رگید 
677 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دیروآ نامیا  تسا  هدرک  لزان  نآ  زا  شیپ  هک  باتک  ره  نآرق و  و  ص )  ) دّمحم شلوسر  ادخ و  هب  هک  تسا  نیا 
نامیا هناصلخم  دـیاهدروآ ، نامیا  قافن  يور  زا  هک  یناسک  يا  تسا : نیا  روظنم  تسا و  ناـقفانم  هب  باـطخ  هیآ  نیا  دـناهتفگ : یـضعب  و 

. دیروآ
جیردت و هب  دوخ ، زا  شیپ  ینامـسآ  ياهباتک  فالخ  رب  نآرق  هک  تسا  نیا  هدـش  دـیدشت  اب  لزن »  » هب ریبعت  نآرق  لوزن  زا  هک  نیا  ّتلع  و 

. تسا هدش  لزان  يدنا  لاس و  تسیب  لوط  رد  ياهناگادج  نّیعم و  تاقوا  رد 
، تسا هدش  هارمگ  لض  دقف  دشابیم  یفاک  روما  نیا  زا  یکی  هب  هک  یسک  ینعی  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِِهلُـسُر  َو  ِِهُبتُک  َو  ِِهتَِکئالَم  َو  ِهَّللِاب  ْرُفْکَی  ْنَم  َو 

هتـشاد مّدـقم  اـهنآ  هب  رفک  رب  ار  دراوـم  همه  هب  ناـمیا  هنوـگچ  هک  ینیبیمن  اـیآ  تساـهنآ  همه  هب  رفک  دـننام  اـهنیا  زا  یخرب  هب  رفک  اریز 
: تسا یلاوقا  ترابع  نیا  يانعم  رد  اوُرَفَک  َُّمث  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  تسا !؟

. دندش رفاک  ود  نآ  هب  ص )  ) دّمحم هب  ناشرفک  ببس  هب  هاگ  نآ  دندروآ ، نامیا  یسوم  تاروت و  هب  هک  تسا  دوهی  دوصقم  - 1
. دندش رفاک  ص )  ) دّمحم هب  ناشندیزرو  رفک  ببس  هب  هاگ  نآ  اورفک  مث  دندروآ ، نامیا  لیجنا  یسیع و  هب  هک  ینایحیـسم  ینعی  اُونَمآ  َُّمث 

. دندوزفا دوخ  رفک  رب  نآرق  هب  ندش  رفاک  اب  سپس  ًاْرفُک  اوُدادْزا  َُّمث 
ّکش و راچد  ار  ناناملـسم  نآ  هب  ندـیزرو  رفک  سپـس  نآرق و  هب  نامیا  راـهظا  اـب  دنتـساوخیم  هک  دـنباتک  لـها  زا  یهورگ  دوصقم  - 2
َو ِراهَّنلا  َهْجَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  یَلَع  َلِْزنُأ  يِذَّلِاب  اُونِمآ  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  ٌۀَِفئاط  َْتلاق  َو  تشذـگ : نانآ  رکذ  هیآ  نیا  رد  هک  نانچ  دـننک ، دـیدرت 
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دیاـش دـیزروب ، رفک  زور  رخآ  رد  دـیروآ و  ناـمیا  نآرق  هب  زور  لّوا  رد  دـنتفگ  باـتک  لـها  زا  ياهفیاـط  ، » َنوُعِجْرَی ْمُهَّلََعل  ُهَرِخآ  اوُرُفْکا 
(. 72 نارمع / لآ  « ) دنهد هدیقع  رییغت  ناناملسم 

هاگ  نآ  دندرکیم ، نامیا  راهظا  ص )  ) مرکا ربمایپ  هب  هک  دنتسه  ناقفانم  روظنم  - 3
678 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

رفک لاح  رد  دندوزفایم و  نآ  رب  ناشرفک  رب  رارصا  اب  ماجنارـس  دندیزرویم و  رفک  راب  رگید  دندروآیم و  نامیا  سپـس  دندشیم  رفاک 
. دندرمیم

. دوشیم هیآ  نیا  لومشم  هدوب  ص )  ) مالسا یمارگ  ربمایپ  رصاعم  هک  یقفانم  ره  دیوگ : سابع  نبا 
رد هغلابم  يارب  مال  تسا و  دـنوادخ  فطل  هک  ار  یتیادـه  شزرمآ و  دـنکیم  یفن  هلمج  نیا  اًـلِیبَس  ْمُهَیِدـْهَِیل  ـال  َو  ْمَُهل  َرِفْغَِیل  ُهَّللا  ِنُکَی  َْمل 

. دشابیم یفن 
. تسا هداد  رارق  ربخأ »  » ياج هب  ار  رشب »  » ناقفانم نتفرگ  رخسمت  هب  ازهتسا و  ناونع  هب  دنوادخ  َنیِِقفانُْملا  ِرَِّشب 

: دراد دوجو  لامتحا  دنچ  هلمج  نیا  بارعا  رد  َنوُذِخَّتَی  َنیِذَّلا 
[. مذأ لعف  ندوب  ریدقت  رد  و   ] مذ رب  انب  تسا  بوصنم  - 1

ناقفانم دشاب . نیذلا  مه  لصا  رد  فوذـحم و  يادـتبم  يارب  ربخ  هک  نیا  رب  انب  تسا  عوفرم  - 3 تسا ، نیذلا  دـیرأ  يانعم  هب  عوفرم و  - 2
. دندادیم ناشن  لیامت  اهنآ  هب  دندرکیم و  یتسود  راهظا  رافک  اب  هک  دندوب  یناسک 

: ِهَِّلل َةَّزِْعلا  َّنِإَف  دـنیوجیم ؟ نانآ  دزن  ار  هبلغ  تّزع و  دنتـسین ، نانمؤم  زا  هک  یناسک  نتفرگ  تسود  اـب  ناـقفانم  اـیآ  َةَّزِْعلا  ُمُهَدـْنِع  َنوُغَْتبَی  َأ 
: َنِینِمْؤُْمِلل َو  ِِهلوُسَِرل  َو  ُةَّزِْعلا  ِهَِّلل  َو  تسا : هدومرف  هک  نانچ  دهدیم ، تّزع  دهاوخب  ار  سک  ره  هک  تسوا  يایلوا  ادخ و  يارب  هبلغ  تزع و 

(8 نوقفانم / « ) تسا نامیا  لها  لوسر و  ادخ و  صوصخم  تزع  »

678 ص : هیآ 140 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ًاذِإ ْمُکَّنِإ  ِهِْریَغ  ٍثیِدَح  ِیف  اوُضوُخَی  یَّتَح  ْمُهَعَم  اوُدُعْقَت  الَف  اِهب  ُأَزْهَتُْـسی  َو  اِهب  ُرَفُْکی  ِهَّللا  ِتایآ  ُْمتْعِمَـس  اذِإ  ْنَأ  ِباتِْکلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  َلََّزن  ْدَق  َو 
(140  ) ًاعیِمَج َمَّنَهَج  ِیف  َنیِِرفاْکلا  َو  َنیِِقفانُْملا  ُعِماج  َهَّللا  َّنِإ  ْمُُهْلثِم 

679 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

679 ص : همجرت ... 

ات دینیشنن  اهنآ  اب  دننکیم  ازهتسا  راکنا و  ار  ادخ  تایآ  يدارفا  دیونشب  هک  یماگنه  هک  هداتسرف  امـش  رب  ار ) مکح  نیا   ) نآرق رد  دنوادخ 
عمج خزود  رد  یگمه  ار  نارفاک  ناقفانم و  دـنوادخ  دوب ، دـیهاوخ  نانآ  لـثم  مه  امـش  تروص  نیا  رد  اریز  دـنزادرپب ، يرگد  نخـس  هب 

(140 . ) دنکیم

679 ص : ریسفت ... :

هغیـص هب  لزن »  » هاگ ره  تسا ، عفر  عضوم  رد  نآ  دـعب  اـم  و  نأ » . » تسا متعمـس  اذإ  هنأ  هلمج  ياـنعم  و  نأ »  » فّفخم نأ »  » ُْمتْعِمَـس اذِإ  ْنَأ 
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ياهیآ هدش  لزان  هچنآ  زا  روظنم  دوب و  دهاوخ  بصن  لحم  رد  دناهدناوخ  مولعم  هغیـص  هب  ار  نآ  هک  یناسک  دزن  دوش و  هدـناوخ  لوهجم 
: ِهِْریَغ ٍثیِدَـح  ِیف  اوُضوُخَی  یَّتَح  ْمُْهنَع  ْضِرْعَأَف  اِنتایآ  ِیف  َنوُضوُخَی  َنیِذَّلا  َْتیَأَر  اذِإ  َو  هدومرف : هدرک و  لزان  ناقفانم  رب  هّکم  رد  هک  تسا 

رگید ینخـس  رد  ات  نیزگ  يرود  نانآ  زا  دـننکیم . وگتفگ  ام  تایآ  رد  ندز  نعط  يریگ و  هدروخ  يارب  هک  يدـید  ار  یهورگ  نوچ  «و 
(. 68 ماعنا / « ) دنوش دراو 

زا ناناملـسم  ور  نیا  زا  دنتفرگیم  ازهتـسا  داب  هب  ار  نآ  دندرکیم ، وگتفگ  نآرق  هرابرد  هک  یماگنه  ناکرـشم  هک  دوب  ببـس  نادب  نیا  و 
اهنآ تاسلج  رد  هک  ناقفانم  زا  یعمج  و  دـندادیم ، ماجنا  ار  ناکرـشم  لمع  نامه  هنیدـم  رد  دوهی  دـندوب ، هدـش  یهن  نانآ  اـب  تسلاـجم 

زین امـش  دینک  تسلاجم  ناشیا  اب  هاگ  ره  ْمُُهْلثِم  ًاذِإ  ْمُکَّنِإ  تسا : هدش  هتفگ  نانآ  هب  باطخ  و  دندش . یهن  دوهی  اب  تسلاجم  زا  دنتـسشنیم 
. دیتسه نانآ  دننام 

هک اهنآ  اب  هدومرف : ییوگ  دنکیم و  فیصوت  ار  نانآ  اِهب  ُأَزْهَتُْسی  َو  اِهب  ُرَفُْکی  هلمج  هک  ددرگیم  رب  یناسک  هب  ْمُهَعَم  اوُدُعْقَت  الَف  رد  ریمض 
. دینیشنن دنریگیم  ازهتسا  داب  هب  ار  نآ  دنتسه و  ام  تایآ  رکنم 

. تسا مارح  دنشاب ، هک  یشیک  ره  زا  راذگ ، تعدب  قساف و  مدرم  رافک و  اب  تسلاجم  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  هیآ  نیا 
680 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

680 ص : ات 143 ... ] تایآ 141  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ْمُکْعَنْمَن َو  ْمُْکیَلَع  ْذِوْحَتْـسَن  َْمل  َأ  اُولاق  ٌبیِـصَن  َنیِِرفاْکِلل  َناک  ْنِإ  َو  ْمُکَعَم  ْنُکَن  َْمل  َأ  اُولاق  ِهَّللا  َنِم  ٌحـْتَف  ْمَُکل  َناک  ْنِإَـف  ْمُِکب  َنوُصَّبَرَتَی  َنیِذَّلا 
َوُه َو  َهَّللا  َنوُعِداـُخی  َنیِِقفاـنُْملا  َّنِإ  ( 141  ) ًـالِیبَس َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َنیِِرفاـْکِلل  ُهَّللا  َلَـعْجَی  َْنل  َو  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  ْمُکَْنَیب  ُمُکْحَی  ُهَّللاَـف  َنِینِمْؤُْـملا  َنِم 
یلِإ َو ال  ِءالُؤه  یلِإ  َِکلذ ال  َْنَیب  َنِیبَْذبَذُم  ( 142  ) ًالِیلَق َّالِإ  َهَّللا  َنوُرُکْذَـی  َو ال  َساَّنلا  َنُؤاُری  یلاسُک  اُوماق  ِةالَّصلا  َیلِإ  اُوماق  اذِإ  َو  ْمُهُعِداخ 

(143  ) ًالِیبَس َُهل  َدَِجت  ْنَلَف  ُهَّللا  ِِللُْضی  ْنَم  َو  ِءالُؤه 

680 ص : همجرت ... 

. دنتسه امش  بقارم  دنشکیم و  راظتنا  هتسویپ  هک  دنتسه  یناسک  ناقفانم 
و میتسه ) میانغ  تاراختفا و  رد  میهـس  زین  ام  سپ   ) میدوبن امـش  اب  ام  ایآ  دنیوگیم  ددرگ  امـش  بیـصن  ادخ  فرط  زا  يزوریپ  حتف و  رگا 

امـش اب  سپ  ( ؟ میدرکیمن نانمؤم  ربارب  رد  میلـست  مدـع  هزرابم و  هب  قیوشت  ار  امـش  ام  ایآ  دـنیوگیم  ددرگ  نارفاـک  بیـصن  ياهرهب  رگا 
هدادن رارق  یطّلست  ار  نانمؤم  هب  تبسن  نارفاک  يارب  زگره  دنکیم و  يرواد  زیخاتـسر  زور  رد  امـش  نایم  رد  دنوادخ  دوب ) میهاوخ  میهس 

(141 . ) تسا
دنتسیایم تلاسک  يور  زا  دنتـسیا  زامن  هب  هک  یماگنه  دهدیم و  بیرف  ار  اهنآ  وا  هک  یلاح  رد  دنهد ، بیرف  ار  ادخ  دنهاوخیم  ناقفانم 

(142  ) دنیامنیمن دای  یکدنا  زج  ار  ادخ  دننکیم و  ایر  مدرم  ربارب  رد 
دنوادـخ ار  سک  ره  و  نارفاک ) فص  رد  هن  نانمؤم و  فص  رد  هن   ) اهنآ هب  هن  دنتـسه و  اهنیا  هب  لـیامتم  هن  دنتـسه ، یفدـهیب  دارفا  اـهنآ 

(143 . ) تفای یهاوخن  وا  يارب  یهار  دنک  هارمگ 

680 ص : ریسفت ... :
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هک نانآ  تسا : نیا  نآ  يانعم  تسا و  مذأ ]  ] رّدقم لعف  هب  بوصنم  ای  نیقفانملا و  يارب  تفص  ای  نوذختی ، نیذلا  زا  لدب  َنوُصَّبَرَتَی  َنیِذَّلا 
. دنراد ار  امش  يدیماان  تسکش و  ای  يزوریپ  راظتنا 

681 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دینادب میهس  میانغ  رد  ام  نیا  رب  انب  میدوبن !؟ امش  هارمه  نابیتشپ و  نانمشد  اب  گنج  رد  ام  رگم  دنیوگ ، ْمُکَعَم  ْنُکَن  َْمل  َأ  اُولاق 

امش نتشک  ناوت  هک  نیا  اب  و  میتخاسن ؟ مهارف  ناناملسم  رب  ار  امش  هبلغ  بابـسا  ام  ایآ  دنیوگ : رافک  هب  ناقفانم  ْمُْکیَلَع  ْذِوْحَتْـسَن  َْمل  َأ  اُولاق 
یبیسآ هک  يروط  هب  میتشادن ؟ زاب  ناناملـسم  رطخ  زا  ار  امـش  ایآ  َنِینِمْؤُْملا و  َنِم  ْمُکْعَنْمَن  َو  میدرکن ؟ اهر  دوخ  لاح  هب  ار  امـش  میتشاد  ار 

میتخاس و هاگآ  ناشرارـسا  زا  ار  امـش  میدرک و  يراگنا  لهـس  امـش  ّدض  رب  اهنآ  ینابیتشپ  تیامح و  رد  ام  دـسرن ؟ امـش  هب  نانآ  هیحان  زا 
. دیسانشب ّتیمسر  هب  ار  ام  قح  نیا  رب  انب  میدناسر  امش  عالطا  هب  ار  نانآ  ياهربخ 

« بیصن  » هب راّفک  يزوریپ  زا  و  حتف »  » هب ناناملسم  يزوریپ  زا  راّفک ، هرهب  نتسناد  زیچان  ناناملسم و  ماقم  ندرمش  گرزب  يارب  هیآ  نیا  رد 
. تسا هدش  ریبعت 

تشهب و هب  ار  امـش  هاگ  نآ  درک ، دـهاوخ  مکح  قح  هب  ناقفانم  امـش و  نایم  تمایق  رد  ادـخ  نانمؤم ، يا  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  ْمُکَْنَیب  ُمُکْحَی  ُهَّللاَـف 
. دنکیم دراو  خزود  هب  ار  نانآ 

َهَّللا َنوُعِداُخی  َنیِِقفانُْملا  َّنِإ 
ناهنپ ار  دوخ  رفک  دـننکیم و  نامیا  هب  رهاـظت  ناـنآ  هک  اـنعم  نیا  هب  دـنهدیم  ماـجنا  ار  ناگدـننک  هعدـخ  لـمع  ادـخ  اـب  ناـقفانم  ینعی 

. دنرادیم
ْمُهُعِداخ َوُه  َو 

لام ناج و  ایند  رد  هک  نانچ  دـنکیم ، راتفر  هعدـخ  رد  تسد  هریچ  صخـش  دـننام  نانآ  اب  دـنوادخ  ینعی  تسا  هتعدـخف  هتعداخ  باب  زا 
. تسا هتخاس  اّیهم  ناشیارب  ار  خزود  رعق  ترخآ  رد  یلو  هدرک  ظفح  ار  نانآ 

یلاسُک اُوماق 
. هقالع قوش و  يور  زا  هن  دنرازگیم ، زامن  یلاحیب  اب  دنزیخرب ) زامن  هب  نوچ  (و 

َساَّنلا َنُؤاُری 
اًلِیلَق اَّلِإ  َهَّللا  َنوُرُکْذَی  َو ال  دننکیم ، ییامندوخ  ایر و  دصق  ناشزامن  رد  نانآ 

ای و  دنرازگیم . زامن  تردنب  زین  اراکـشآ  دنرادیمن و  اپ  هب  ار  زامن  زگره  مدرم  مشچ  زا  رود  نانآ  اریز  یکدنا ، رگم  دـنناوخیمن  زامن  و 
. دنیوگیمن حیبست  دمح و  ار  ادخ  تردنب  زج  نانآ  هک  تسا  نیا  روظنم 

682 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
َنُؤاُری » »

کین اهنآ  دـهدیم و  رارق  مدرم  دـید  ضرعم  رد  ار  دوخ  لمع  راکایر  صخـش  ییوگ  تسا و  هلعافم  باب  زا  و  ۀـیؤر »  » یثـالث ردـصم  زا 
ریغ ياهتئارق  رد  همعان و  همعن و  هدـش  هتفگ  هک  نانچ  دـشاب ، لیعفت  باب  زا  نوءاری »  » تسا زیاـج  و  دـننایامنیم ، وا  هب  ار  شلمع  ندرمش 

ار مدرم  ینعی  دشابیم ، مهلامعا  سانلا  نورّـصبی  يانعم  هب  تروص  نیا  رد  و  تسا ، هدـش  تئارق  دـیدشت  هب  نوعری  دـننام  نوءری  روهـشم 
. دننیبب ار  اهنآ  لامعا  هک  دننکیم  راداو 

دنتـسین و ادـخ  دای  هب  هک  یلاح  رد  دـننکیم  ایر  مدرم  ربارب  رد  ناقفانم  ینعی  نوءاری ، واو  زا  تسا  لاح  نورکذـی  دـننام و ال  ای  َنِیبَذـْبَذُم 
نایم اهنآ  دراد و  تکرح  رد  نامیا  رفک و  نایم  ار  نانآ  ناطیش  ینعی  ّمذ ، رب  انب  تسا  بوصنم  ای  و  دنشابیم ، لزلزت  رد  نامیا  رفک و  نایم 

دنامیمن تباث  لاح  کی  هب  دوشیم و  هدنار  درط و  فرط  ود  ره  زا  هک  تسا  یـسک  تقیقح  رد  بذبذم »  » دننادرگرـس و دّدرم و  ود  نآ 
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. تسا يدوبان  تکاله و  ضرعم  رد  هک  نیا  زا  هیانک  هتفرگ ، رارق  هاچ  هبل  رب  ینالف  ینعی  ناوجرلا  هب  یمری  نالف  هدش : هتفگ  هک  نانچ 
ای نییآ و  اـی  اـهلد  ناـقفانم  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  هدرک  تئارق  لـعاف ) مسا  هغیـص  و   ) لاذ رـسک  هب  نیبذـبذم  هک  ساـّبع  نبا  تئارق  قبط 

. دنهدیم رارق  ینادرگرس  رد  ار  ناشیأر 
نارفاک زا  اـت  دـنهورگ  نآ  هب  بوسنم  هن  و  دنـشاب ، ناـنمؤم  زا  هک  دـنهورگ  نیا  هب  بوسنم  هن  ینعی  ناـمیا ، رفک و  هب  تسا  هراـشا  َکـِلذ 

. دنشاب

682 ص : ات 146 ... ] تایآ 144  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ِیف َنیِِقفانُْملا  َّنِإ  ( 144  ) ًانِیبُم ًاناْطلُـس  ْمُْکیَلَع  ِهَِّلل  اُولَعَْجت  ْنَأ  َنوُدـیُِرت  َأ  َنِینِمْؤُْملا  ِنُود  ْنِم  َءاِیلْوَأ  َنیِِرفاْکلا  اوُذِـخَّتَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
َعَم َکـِئلوُأَف  ِهَِّلل  ْمُهَنیِد  اوُصَلْخَأ  َو  ِهَّللاـِب  اوُمَـصَتْعا  َو  اوُحَلْـصَأ  َو  اُوباـت  َنیِذَّلا  ـَّالِإ  ( 145  ) ًاریِـصَن ْمَُهل  َدَِـجت  َْنل  َو  ِراَّنلا  َنِم  ِلَفْـسَْألا  ِكْرَّدـلا 

(146  ) ًامیِظَع ًارْجَأ  َنِینِمْؤُْملا  ُهَّللا  ِتُْؤی  َفْوَس  َو  َنِینِمْؤُْملا 
683 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

683 ص : همجرت ... 

لیلد لـمع ) نیا  اـب   ) دـیهاوخیم اـیآ  دـیهدن . رارق  دوـخ  هاـگهیکت  ّیلو و  ناـنمؤم  ياـج  هب  ار  نارفاـک  دـیاهدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا 
(144 ( !؟ دیهد رارق  ادخ  هاگشیپ  رد  دوخ  ررض  رب  يراکشآ 

نانمـشد اب  یتسود  حرط  زا  نیا  رب  انب   ) تفای یهاوخن  اهنآ  يارب  يرواـی  زگره  دـنراد و  رارق  خزود  هلحرم  نیرتنییاـپ  رد  ناـقفانم  اریز ) )
(145 ( ) دیزیهرپب تسا  قافن  هناشن  هک  ادخ 

اب اهنآ  دننک  صلاخ  ادـخ  يارب  ار  دوخ  نید  دـننز و  گنچ  ادـخ  فطل ) نماد   ) هب دـنیامن و  حالـصا  ناربج و  دـننک و  هبوت  هک  اهنآ  رگم 
(146 . ) داد دهاوخ  یمیظع  شاداپ  نامیا  اب  دارفا  هب  دنوادخ  دوب و  دنهاوخ  نانمؤم 

683 ص : ریسفت ... :

دیهاوخیم ایآ  ْمُْکیَلَع  ِهَِّلل  اُولَعَْجت  ْنَأ  َنوُدیُِرت  َأ  دیـشابن  نانآ  دننام  نارفاک  نتفرگ  تسود  رد  دـیزاسن و  ناقفانم  هیبش  ار  دوخ  نانمؤم ، يا 
. تسا قافن  رب  ینشور  لیلد  نارفاک  اب  یتسود  ینعی  دیهد ، رارق  راکشآ  یتّجح  ناتدوخ  رب  لاعتم  دنوادخ  يارب 

. تسا هدش  تئارق  زین  ءار  نوکس  هب  كردلا » ، » دراد هقبط  تفه  خزود  تسا و  مّنهج  رعق  رد  هک  ياهقبط  ِلَفْسَْألا  ِكْرَّدلا 
نآ دنیوج ، دامتعا  ادخ  هب  ِهَّللِاب و  اوُمَصَتْعا  َو  دنیامن  حالصا  ار  دوخ  ياهتّین  دننک و  هبوت  قافن ، زا  هک  نانآ  رگم  اوُحَلْصَأ  َو  اُوبات  َنیِذَّلا  اَّلِإ 
زج شیوخ  تعاـطا  هب  دـننادرگ و  صلاـخ  ادـخ  يارب  ار  دوخ  نید  ِهَِّلل و  ْمُهَنیِد  اوُصَلْخَأ  َو  دـنیوجیم . داـمتعا  صلخم  ناـنمؤم  هک  هنوگ 

. دننکن بلط  ار  وا  ياضر 
. دنیاهنآ تسود  ترخآ  ایند و  رد  نانمؤم و  روای  نانآ  ینعی  َنِینِمْؤُْملا  َعَم  َِکئلوُأَف 

هملک دوب . دـنهاوخ  کیرـش  شاداپ  نآ  رد  نانیا  داد و  دـهاوخ  میظع  شاداپ  ناـنمؤم  هب  ادـخ  ًاـمیِظَع و  ًارْجَأ  َنِینِمْؤُْملا  ُهَّللا  ِتُْؤی  َفْوَس  َو 
، میرک هدـعو  تسا و  نامیرک  نیرتمیرک  وا  اریز  تسا ، مزال  یمتح و  دـنوادخ  دروم  رد  دوریم و  راـک  هب  عیمطت  هدـعو و  يارب  فوس » »
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684 ص : ج1 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  تسا . یعطق 

684 ص : هیآ 147 ... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

(147  ) ًامِیلَع ًارِکاش  ُهَّللا  َناک  َو  ُْمْتنَمآ  َو  ُْمتْرَکَش  ْنِإ  ْمُِکباذَِعب  ُهَّللا  ُلَعْفَی  ام 

684 ص : همجرت ... 

هاگآ رازگرکش و  ادخ  دیروآ ، نامیا  و  دییامن ) فرصم  اج  هب  ار  اهتمعن  و   ) دینک يرازگرکـش  رگا  دراد  امـش  تازاجم  هب  يزاین  هچ  ادخ 
(147 (. ) دهدیم کین  شاداپ  تسا  کین  هچنآ  هب  دنادیم و  ار  اهنآ  تاین  لامعا و   ) تسا

684 ص : ریسفت ... :

هک تسا  نیا  وا  فده  ای  دناشن  ورف  نآ  اب  ار  دوخ  مشخ  دـهاوخیم  ایآ  دـنکیم ؟ هچ  امـش  ندرک  باذـع  اب  ادـخ  ْمُِکباذَِـعب  ُهَّللا  ُلَعْفَی  ام 
اور وا  رب  روما  نیا  زا  کی  چیه  هک  تسا  يزاینیب  وا  اریز  تسین ، نینچ  هتبلا  دنک ؟ رود  شیوخ  زا  ار  يررض  ای  دروآ و  تسد  هب  ار  یعفن 

. دشابیمن
. دیاهدرک رود  دوخ  زا  ار  باذع  قاقحتسا  دیروآ  نامیا  وا  هب  دیشاب و  ادخ  تمعن  رازگساپس  رگا  ُْمْتنَمآ  َو  ُْمتْرَکَش  ْنِإ 

دنراد قاقحتسا  دوخ  تاعاط  ماجنا  ربارب  رد  مدرم  هک  یشاداپ  هب  دهدیم و  شاداپ  امـش  كدنا  لامعا  هب  دنوادخ  ًامِیلَع  ًارِکاش  ُهَّللا  َناک  َو 
. تسا هاگآ 

مود دلج 

5 ص :  ءاسن ..... ] هروس  همادا  ]

هراشا

هیآ 81  هدئام  هروس  ات  هیآ 148  ءاسن  هروس  زا  مشش  ءزج 
7 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

7 ص :  ات 149 ..... ] تایآ 148  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

َناک َهَّللا  َّنِإَف  ٍءوُس  ْنَع  اوُفْعَت  َْوأ  ُهوُفُْخت  َْوأ  ًاْریَخ  اوُْدُبت  ْنِإ  ( 148  ) ًامِیلَع ًاعیِمَس  ُهَّللا  َناک  َو  َِملُظ  ْنَم  َّالِإ  ِلْوَْقلا  َنِم  ِءوُّسلِاب  َرْهَْجلا  ُهَّللا  ُّبُِحی  ال 
(149  ) ًاریِدَق اوُفَع 

7 ص :  همجرت ..... :
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. تساناد اونش و  دنوادخ  دشاب ، هدش  عقاو  متس  دروم  هک  یسک  نآ  رگم  دنک  راهظا  ار  اهیدب  دوخ  نانخس  اب  یسک  درادن  تسود  دنوادخ 
(148)

هک نیا  اب  و   ) تساناوت هدنـشخب و  دنوادخ  دوب ) دیهاوخ  زاجم   ) دییامن تشذگ  اهیدب  زا  ای  دیزاس و  یفخم  ای  راکـشآ  ار  اهیکین  رگا  اما ) )
(149 (. ) دنکیم تشذگ  وفع و  تسا  ماقتنا  رب  رداق 

7 ص :  ریسفت ..... :

درادن تسود  ار  نآ  دـنوادخ  هک  يراکـشآ  ییوگدـب  زا  ملاظ  زا  مولظم  راکـشآ  ییوگدـب  تسا ، ملظ  نم  رهج  الا  شریدـقت  َِملُظ  ْنَم  اَّلِإ 
: تسا لوق  ود  ملاظ  زا  مولظم  ییوگدب  يانعم  رد  تسا و  هدش  انثتسا 

. وا زا  ییوگدب  ملاظ و  رب  مولظم  نیرفن  - 1
. وا زا  نتفرگ  ماقتنا  دصق  هب  هدنهد  مانشد  مانشد  هب  نداد  خساپ  - 2

- دشاب نتفرگ  ماقتنا  رطاخ  هب  دنچ  ره  رگیدکی - زا  راکـشآ  ییوگدب  زا  یهن  شـشخب و  وفع و  هب  قیوشت  ار  مدرم  ناحبـس  يادـخ  سپس 
عماوج همجرت  ناـهنپ  ریخ و  نتخاـس  راکـشآ  روـظنم  نیدـب  دـنک و  قـیوشت  تسا  رتـبوبحم  رتـهب و  وا  دزن  هک  یلمع  هب  ار  ناـنآ  اـت  هدرک ،

8 ص : ج2 ، عماجلا ،
تلزنم زا  ادـخ  هاگـشیپ  رد  وـفع  هک  نیا  هب  نداد  هجوـت  يارب  هاـگ  نآ  تسا . هدرک  رکذ  تشذـگ  وـفع و  لـماع  ناوـنع  هب  ار  نآ  نتـشاد 

َّنِإَف هلمج  بلطم  نیا  رب  لیلد  تسا و  هتفرگ  فطع  ندرک ) ناـهنپ  نتخاـس و  راکـشآ   ) ود نآ  رب  ار  اوفعت  هملک  تسا ، رادروخرب  یّـصاخ 
ادتقا یهلا  ّتنس  نیا  هب  هک  تسامش  رب  سپ  دنکیم ، وفع  دراد  نتفرگ  ماقتنا  رب  تردق  هک  نیا  اب  دنوادخ  ینعی  تسا  ًاریِدَق  اوُفَع  َناک  َهَّللا 

. دینک

8 ص :  ات 152 ..... ] تایآ 150  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

َْنَیب اوُذِـخَّتَی  ْنَأ  َنوُدـیُِری  َو  ٍضْعَِبب  ُرُفْکَن  َو  ٍضْعَِبب  ُنِمُْؤن  َنُولوُقَی  َو  ِِهلُـسُر  َو  ِهَّللا  َْنَیب  اُوقِّرَُفی  ْنَأ  َنوُدـیُِری  َو  ِِهلُـسُر  َو  ِهَّللاـِب  َنوُرُفْکَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
ٍدَحَأ َْنَیب  اُوقِّرَُفی  َْمل  َو  ِِهلُـسُر  َو  ِهَّللاـِب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ( 151  ) ًانیِهُم ًاباذَـع  َنیِِرفاْکِلل  انْدَـتْعَأ  َو  اقَح  َنوُِرفاْکلا  ُمُه  َِکئلوُأ  ( 150  ) ًالِیبَس َِکلذ 

(152  ) ًامیِحَر ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناک  َو  ْمُهَروُجُأ  ْمِهِیتُْؤی  َفْوَس  َِکئلوُأ  ْمُْهنِم 

8 ص :  همجرت ..... :

میراد و نامیا  یـضعب  هب  دـنیوگیم  و  دـنوش ، لیاق  ضیعبت  اهنآ  نایم  رد  دـنهاوخیم  دـننکیم و  راکنا  ار  وا  ناربمایپ  ادـخ و  هک  یناسک 
(150  ) دننک باختنا  دوخ  يارب  یهار  ود ، نیا  نایم  رد  دنهاوخیم  مینکیم و  راکنا  ار  یضعب 

(151 . ) میاهتخاس مهارف  يزیمآنیهوت  تازاجم  نارفاک  يارب  دنایقیقح  نارفاک  اهنآ 
دنوادـخ داد . میهاوخ  ار  اهنآ  شاداـپ  دـنراذگیمن  قرف  اـهنآ  زا  يدـحا  ناـیم  هدروآ و  ناـمیا  وا  نـالوسر  ادـخ و  هب  هک  یناـسک  یلو ) )

(152 . ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و 
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8 ص :  ریسفت ..... :

9 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  ادخ  هب  ای  دناهدش  رفاک  شناربمایپ  هب  هدروآ و  نامیا  ادخ  هب  هک  ار  نانآ  تایآ  نیا 
هک نیا  يانعم  دنرفاک و  وا  ناربمایپ  مامت  ادخ و  هب  هک  هداد  رارق  یناسک  زا  دـناهدرک ، راکنا  ار  وا  ناگداتـسرف  زا  یخرب  یلو  هتـشاد  نامیا 

یطسو دح  نامیا  رفک و  نیب  هک  یلاح  رد  دننک  باختنا  ار  طسو  هار  دنهاوخیم  هک  تسا  نیا  دننیزگرب  ار  یهار  نامیا  رفک و  نایم  نانآ 
. دنتسه لماک  شیوخ  رفک  رد  نانآ  ینعی  اقَح  َنوُِرفاْکلا  ُمُه  َِکئلوُأ  هدومرف : دنوادخ  ور  نیا  زا  درادن ، دوجو 

. تسا هیف  کش  اقح ال  ارفک  هیآ : ریدقت  تسا و  نیرفاکلا  ردصم  يارب  تفص  ای  هلمج  نومضم  يارب  يدیکأت  اقح » »
نانچ دوشیم  قالطا  ود  نآ  عمج  هینثت و  ثنؤم و  رکذم و  درفم  رب  تسا و  ماع  دحا  هملک  اریز  تسا ، زیاج  دـحا »  » رب نیب »  » ندـش لخاد 
نایم ای  ناربمایپ  زا  درف  ود  نایم  یقیقح  نانمؤم  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  تسا و  دارفا  مومع  وت  دوصقم  ادـحأ و  تیأر  اـم  ییوگیم : هک 

. دنراذگیمن قرف  اهنآ  زا  یعمج 
رارق دـیکأت  دروم  دوصقم  و  دـش . دـهاوخ  هداد  اهنآ  هب  دـتفا  ریخأت  هب  هچ  رگ  نانآ  شاداپ  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  ْمُهَروُجُأ  ْمِهِیتُْؤی  َفْوَس 

. نآ ندوب  رّخأتم  هن  تسا  شاداپ  هدعو  نداد 

9 ص :  ات 154 ..... ] تایآ 153  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ْمِهِْملُِظب ُۀَقِعاَّصلا  ُمُْهتَذَخَأَف  ًةَرْهَج  َهَّللا  اَنِرَأ  اُولاقَف  َِکلذ  ْنِم  َرَبْکَأ  یـسُوم  اُولَأَس  ْدَقَف  ِءامَّسلا  َنِم  ًاباتِک  ْمِْهیَلَع  َلِّزَُنت  ْنَأ  ِباتِْکلا  ُلْهَأ  َُکلَئْـسَی 
ُمَُهل اْنُلق  َو  ْمِِهقاثیِِمب  َروُّطلا  ُمُهَقْوَف  انْعَفَر  َو  ( 153  ) ًانِیبُم ًاناْطلُس  یسُوم  اْنیَتآ  َو  َِکلذ  ْنَع  انْوَفَعَف  ُتانِّیَْبلا  ُمُْهتَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  َلْجِْعلا  اوُذَخَّتا  َُّمث 

(154  ) ًاظِیلَغ ًاقاثیِم  ْمُْهنِم  انْذَخَأ  َو  ِْتبَّسلا  ِیف  اوُدْعَت  ْمَُهل ال  اْنُلق  َو  ًادَّجُس  َباْبلا  اُولُخْدا 
10 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

10 ص :  همجرت ..... :

یـسوم زا  اهنآ  تسین ) شیب  ياهناهب  نیا  هک  یلاح  رد   ) ینک لزان  اهنآ  رب  هرابکی  هب  نامـسآ  زا  یباتک  دـننکیم  اضاقت  وت  زا  باـتک  لـها 
هلاسوگ سپـس  تفرگ ، ارف  ار  اهنآ  هقعاص  متـس  نیا  رطاـخ  هب  هدـب و  ناـشن  اـم  هب  اراکـشآ  ار  ادـخ  دـنتفگ  دنتـساوخ و  ار  نیا  زا  رتگرزب 
يرترب یـسوم  هب  میدرک و  وفع  ار  اهنآ  ام  یلو  دندرک  باختنا  ییادخ ) هب   ) دمآ اهنآ  يارب  هک  نشور  لیالد  همه  نآ  زا  سپ  ار  يرماس ) )

(153 . ) میداد يراکشآ 
اب سّدـقملا ) تیب   ) رد زا  هبوت ) ناونع  هب   ) میتفگ اهنآ  هب  میتفرگ و  نامیپ  اهنآ  زا  لاح  ناـمه  رد  میتشارفارب و  اـهنآ  زارف  رب  ار  روط  هوک  و 

یمکحم نامیپ  اهنیا ) همه  ربارب  رد   ) اهنآ زا  و  دیـشکب ) راک  زا  تسد  و   ) دـینکن يّدـعت  هبنـش  زور  میتفگ  اهنآ  هب  زین )  ) دـییآرد و عوضخ 
(154 . ) میتفرگ

10 ص :  ریسفت ..... :

10 ص :  لوزن ..... ] نأش  ]
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زا یباتک  هراـبکی  هب  ییادـخ  هداتـسرف  وت  رگا  دـنتفگ : دـندمآ و  ص )  ) ربماـیپ دزن  دوهی  زا  یتعاـمج  فرـشا و  نب  بعک  هک  هدـش  تیاور 
. تفگ خساپ  اهنآ  هب  دش و  لزان  قوف  تایآ  دروآ ، هرابکی  هب  ار  تاروت  یسوم  هک  روط  نامه  روایب ، ام  يارب  نامسآ 

نانآ یـشکرس  دانع و  يور  زا  يداهنـشیپ  نینچ  هتبلا  دنیامن و  هدـهاشم  ار  نآ  لوزن  ماگنه  هک  دـندرک  تساوخرد  یباتک  دوهی  دـناهتفگ :
يارب نیمه  درکیم و  اطع  ار  نانآ  هتـساوخ  دنوادخ  دندرکیم ، ار  تساوخرد  نیا  قح  نتخاس ، نشور  يارب  اهنآ  رگا  دیوگ : نسح  دوب .

. دوب یفاک  اهنآ  شرورپ  دشر و 
اُولَأَس ْدَقَف  دیآ ، نارگ  راوشد و  وت  رب  ناشیا  لاؤس  رگا  ربمایپ  يا  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسا و  رّدقم  طرش  يارب  باوج  یسُوم  اُولَأَس  ْدَقَف 
نانآ دوخ  هب  دوب  هدـش  حرطم  دوهی  ناردـپ  طّـسوت  هک  یلاؤس  دـندوب ، هدرک  يرتگرزب  تـالاؤس  یـسوم  زا  دوهی  َکـِلذ  ْنِم  َرَبْکَأ  یـسُوم 

. دندوب یضار  اهنآ  لاؤس  هب  نانیا  اریز  تسا ، هدش  هداد  تبسن 
اراکـشآ ام  ات  نایامنب  ام  هب  ار  ادخ  یـسوم  يا  دنتفگ : هک  تسا  نیا  ْمِهِْملُِظب  ُۀَقِعاَّصلا  ُمُْهتَذَخَأَف  ًةَرْهَج  َهَّللا  اَنِرَأ  يانعم  و  اراکـشآ ، ةرهج » »

11 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  رطاخ  هب  مینیبب و  ار  وا 
. تفرگ ار  نانآ  هقعاص  دنوادخ ، تیور  تساوخرد  ینعی  ناشمتس 

لتق هب  ار  رگیدکی  داد  روتسد  نانآ  هب  هک  هاگ  نآ  تفای  الیتسا  اهنآ  رب  ات  میداد  يراکشآ  تردق  یسوم  هب  ام  ًانِیبُم  ًاناْطلُـس  یـسُوم  اْنیَتآ  َو 
. دندرک تعاطا  ار  وا  نامرف  نانآ  دوش و  هتفریذپ  ناشیا  هبوت  هک  نیا  ات  دنناسرب 

ناشرس يالاب  هوک  هک  یلاح  رد  دننکشن و  ار  نآ  دنـسرتب و  ات  دندوب ) هتـسب  تاروت  هب  لمع  رد   ) دنوادخ اب  هک  ینامیپ  ببـس  هب  ْمِِهقاثیِِمب 
: میتفگ نانآ  هب  تشاد  رارق 

هبنش زور  رد  و  دیوش ، دراو  رد  نآ  زا  نانکهدجس  میتفگ  نانآ  هب  ًاظِیلَغ  ًاقاثیِم  ْمُْهنِم  انْذَخَأ  َو  ِْتبَّسلا  ِیف  اوُدْعَت  ال  َو ...  ًادَّجُس  َباْبلا  اُولُخْدا 
سپـس یلو  دنهن  ندرگ  دنوادخ  یهاون  رماوا و  هب  هک  میتفرگ  یمکحم  نامیپ  دهع و  اهنآ  زا  دینکن و  زواجت  هدـش  مارح  امـش  رب  هچنآ  هب 

. دندرک ضقن  ار  نامیپ  نآ 
نکاس فرح  رد  هدـیدرگ و  ماغدا  لاد  رد  ءات  و  هدوب ، اودـتعت  لـصا ال  رد  و  « 1  » هدش تئارق  زین  نیع  نوکـس  لاد و  دیدشت  هب  اودـعت  ال 

. تسا هدش  عمج  ۀبیود  میصأ و  رد  هک  نانچ  تسا  هدش  عمج  اج  کی 

11 ص :  ات 158 ..... ] تایآ 155  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ًالِیلَق َّالِإ  َنُونِمُْؤی  الَف  ْمِهِْرفُِکب  اْهیَلَع  ُهَّللا  َعَبَط  َْلب  ٌْفلُغ  اُنبُوُلق  ْمِِهلْوَق  َو  ٍّقَح  ِْریَِغب  َءاِیْبنَْألا  ُمِِهْلتَق  َو  ِهَّللا  ِتاـیِآب  ْمِهِْرفُک  َو  ْمُهَقاـثیِم  ْمِهِـضْقَن  اـِمبَف 
َو ُهُوبَلَص  ام  َو  ُهُولَتَق  ام  َو  ِهَّللا  َلوُسَر  َمَیْرَم  َْنبا  یَـسیِع  َحیِـسَْملا  اَْنلَتَق  اَّنِإ  ْمِِهلْوَق  َو  ( 156  ) ًامیِظَع ًاـناتُْهب  َمَیْرَم  یلَع  ْمِِهلْوَق  َو  ْمِهِْرفُِکب  َو  ( 155)

ُهَّللا َناک  َو  ِْهَیلِإ  ُهَّللا  ُهَعَفَر  َْلب  ( 157  ) ًانیِقَی ُهُولَتَق  ام  َو  ِّنَّظلا  َعابِّتا  َّالِإ  ٍْملِع  ْنِم  ِِهب  ْمَُهل  ام  ُْهنِم  ٍّکَش  یَِفل  ِهِیف  اوُفَلَتْخا  َنیِذَّلا  َّنِإ  َو  ْمَُهل  َهِّبُـش  ْنِکل 
(158  ) ًامیِکَح ًازیِزَع 

__________________________________________________

، نمحرلا هب  نم  ام  ءالمإ   ) تسین دـم  فرح  مّود  فرح  دـناهدش و  عمج  اج  کی  رد  نکاـس  فرح  ود  اریز  تسا ، فیعـض  تئارق  نیا  - 1
م. ص 200 -.) لّوا ، زج 

12 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

12 ص :  همجرت ..... :
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( ازهتسا يور  زا   ) هک نیا  رطاخ  هب  دنتشک و  قحانب  ار  ناربمایپ  دندرک و  راکنا  ار  ادخ  تایآ  دنتسکش و  ار  ناشنامیپ  هک  نیا  رطاخ  هب  اهنآ 
ّتلع هب  دـنوادخ  يرآ  دـندش ) ادـخ  هاگرد  دورطم  مینکیمن  كرد  ار  ناربماـیپ  نانخـس  و   ) هدـش هدـنکفا  هدرپ  اـم  ياـهلد  رب  دـنتفگیم 

(155  ) دنروآیمن نامیا  یمک  هّدع  زج  اذل  هدز و  رهم  اهنآ  ياهلد  رب  ناشرفک 
(156  ) دندز میرم  رب  هک  یگرزب  تمهت  ناشرفک و  رطاخ  هب  زین )  ) و

هبتـشم اهنآ  رب  رما  نکل  دنتخیوآ  رادب  هن  دنتـشک و  ار  وا  هن  هک  یلاح  رد  میتشک  ار  ادخ  ربمایپ  میرم  نب  یـسیع  حیـسم  ام  هک  ناشراتفگ  و 
اعطق دننکیم و  يوریپ  نامگ  زا  اهنت  دنرادن و  نآ  هب  ملع  دنتـسه و  کش  رد  نآ  زا  دندرک  فالتخا  وا  لتق )  ) دروم رد  هک  یناسک  دش و 

(157  ) دنتشکن ار  وا 
(158 . ) تسا میکح  اناوت و  دنوادخ  درب و  دوخ  يوس  هب  ار  وا  ادخ  هکلب 

12 ص :  ریسفت ..... :

رطاخ هب  ام  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  و  دراد ، قلعت  فوذـحم  یلعف  هب  ءاب »  » تسا و دـیکأت  يارب  دـیاز و  ام »  » مهـضقنبف ینعی  ْمِهِـضْقَن  اِمبَف 
ّقلعتم ءاب »  » تفگ ناوتیم  و  میدرک . راتفر  نانآ  اب  هنوگ  نیا  ناشراتفگ ، ناربمایپ و  نتـشک  ادـخ و  تاـیآ  راـکنا  ناـشیا و  ینکـش  ناـمیپ 

، ْمِهِـضْقَن اِمبَف  زا  لدـب  هیآ  ناـمه  رد  اوُداـه  َنیِذَّلا  َنِم  ٍْملُِظبَف  هلمج  هک  نیا  رب  اـنب  هروس ، نیمه  هیآ 160  رد  ْمِْهیَلَع  اـْنمَّرَح  هلمج  هب  تـسا 
. دشاب

: هدومرف نانآ  خساپ  رد  دنوادخ  و  دـنکیمن ، رثا  اهنآ  رد  ادـخ  دای  هظعوم و  زا  يزیچ  هدـش و  رهم  ام  ياهلد  دـنتفگ : ٌْفلُغ  اُنبُوُلق  ْمِِهلْوَق  َو 
دننام هتـشادزاب ، شیوخ  فاطلا  زا  هدـینادرگ و  نوبز  تسپ و  ناشرفک  ببـس  هب  ار  نانآ  ياهلد  دـنوادخ  هکلب  ْمِهِْرفُِکب  اْهیَلَع  ُهَّللا  َعَبَط  َْلب 

. تسا هدش  هدز  رهم  اهنآ  رب  هک  هدش  ییاهلد 
فطع هلمج  نیا  تفگ  ناوتیم  ًامیِظَع  ًاناتُْهب  َمَیْرَم  یلَع  ْمِِهلْوَق  َو  ْمِهِْرفُِکب  َو 

13 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
عبات دارطتـسا  لیبس  رب  ْمِهِْرفُِکب  اْهیَلَع  ُهَّللا  َعَبَط  َْلب  هلمج  دشاب و  مهـضقن  امبف  رب  فطع  تسا  رتهب  یلو  لبق  هیآ  رد  مهرفکب  هملک  رب  تسا 

. تسا ٌْفلُغ  اُنبُوُلق  ْمِِهلْوَق  َو  هلمج 
، دنداد مانشد  میرم  شردام  و  ع )  ) یسیع هب  دوهی  زا  یعمج  هک  هدش  تیاور  و  تسا . میرم  هب  یتّفعیب  نداد  تبسن  میظع  ناتهب  زا  روظنم 

مردام نم و  هب  هک  ار  یناسک  ایادخ  يدیرفآ  دوخ  مالک  اب  ارم  و  نم ، راگدرورپ  ییوت  ایادخ  تفگ : دینـش  ار  نانآ  نخـس  هک  ع )  ) یـسیع
نتـشک يارب  دوهی  هاگ  نآ  دروآ . رد  نومیم  كوخ و  لکـش  هب  ار  اهنآ  درک و  تباجا  ار  یـسیع  ياعد  دنوادخ  نک . تنعل  دـنتفگ  ازـسان 

ع)  ) یسیع دزاسیم . رود  دوهی  اب  ترشاعم  زا  دربیم و  الاب  نامـسآ  هب  ار  وا  هک  داد  ربخ  ع )  ) یـسیع هب  ادخ  یلو  دندش  تسدمه  یـسیع 
ناسکی نم  اب  تشهب  رد  وا  تلزنم  ات  دوش  هتخیوآ  راد  هب  دسرب و  لتق  هب  هتشگ و  نم  هیبش  تسا  لیام  امش  زا  یسک  هچ  تفگ : شنارای  هب 
هتخیوآ راد  هب  هتـشک و  وا  داد و  رارق  ع )  ) یـسیع هیبش  ار  وا  دنوادخ  هاگ  نآ  ادخ ، ربمایپ  يا  نم  داد : خـساپ  نانآ  نایم  زا  یناوج  دـشاب ؟

. تسا ع )  ) یسیع ترضح  وا  دندرکیم  نامگ  نایدوهی  دش و 
هتفگ ییوگ  و  دش . هدرب  نامگ  وا  هب  ینعی  هیلإ  لیخ  ییوگیم : هک  نانچ  تسا  هدش  هداد  دانسا  رورجم  راج و  هب  ای  هبش »  » ْمَُهل َهِّبُش  ْنِکل  َو 

هدش و هتفگ  ییوگ  و  تسا ، هدش  هداد  دانـسا  دنکیم  تلالد  نآ  رب  انلتق  انإ  هلمج  هک  یلوتقم  ریمـض  هب  ای  هیبشتلا ، مهل  عقو  نکل  و  هدـش :
. هولتق نم  مهل  هبش  نکل 

رسپ ای  تسادخ  وا  ایآ  هک  نیا  ای  و  هن ؟ ای  تسا  هدش  هتشک  وا  ایآ  هک  دندرک  فالتخا  یـسیع  هرابرد  هک  یتعامج  ِهِیف  اوُفَلَتْخا  َنیِذَّلا  َّنِإ  َو 
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؟ ادخ
نامگ اهنت  دنتـشادن و  وا  ندش  هتـشک  هب  نیقی  ِّنَّظلا و  َعابِّتا  اَّلِإ  ٍْملِع  ْنِم  ِِهب  ْمَُهل  ام  دندش ، کش  راچد  یـسیع  هرابرد  ْمَُهل  ام  ُْهنِم  ٍّکَش  یَِفل 

دوخ نامگ  زا  اهنآ  نکل  ینعی  تسین ، نیقی  سنج  زا  نامگ  زا  يوریپ  اریز  تسا ، عطقنم  يانثتسا  نظلا  عابتا  الإ  دناهتشک . ار  وا  دندرکیم 
دننکیم . يوریپ 

14 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
، میدناسر لتق  هب  ار  حیـسم  ام  دنیوگیم  دـننکیم و  اعّدا  ناشراتفگ  رد  هک  نانچ  ای  دنتـشکن ، ار  ع )  ) یـسیع اهنآ  نیقی  هب  ًانیِقَی  ُهُولَتَق  ام  َو 

نآ نیقی  هب  ینعی  اـملع  ءیـشلا  تلتق  دـیوگیم : هک  تسا  برع  هتفگ  لـیبق  زا  هلمج  نـیا  دـناهتفگ : و  دناهتـشک ، ار  وا  هـک  دـنرادن  نـیقی 
. مدناسر لتق  هب  ار  دوجوم 

14 ص :  ات 161 ..... ] تایآ 159  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ٍتابِّیَط ْمِْهیَلَع  اـْنمَّرَح  اوُداـه  َنیِذَّلا  َنِم  ٍْملُِظبَف  ( 159  ) ًادیِهَـش ْمِْهیَلَع  ُنوُکَی  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  َو  ِِهتْوَم  َلـْبَق  ِِهب  َّنَنِمُْؤَیل  ـَّالِإ  ِباـتِْکلا  ِلـْهَأ  ْنِم  ْنِإ  َو 
ْمُْهنِم َنیِِرفاْکِلل  انْدَتْعَأ  َو  ِلِطاْبلِاب  ِساَّنلا  َلاْومَأ  ْمِِهلْکَأ  َو  ُْهنَع  اوُُهن  ْدَـق  َو  اَوبِّرلا  ُمِهِذْـخَأ  َو  ( 160  ) ًارِیثَک ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  ْمِهِّدَِـصب  َو  ْمَُهل  ْتَّلِحُأ 

(161  ) ًامِیلَأ ًاباذَع 

14 ص :  همجرت ..... :

(159  ) دوب دهاوخ  اهنآ  رب  هاوگ  تمایق  زور  دروآیم و  نامیا  شگرم  زا  لبق  وا  هب  هک  نیا  رگم  تسین ، باتک  لها  زا  کی  چیه  و 
لالح اهنآ  رب  هک  ار  هزیکاپ  ياهزیچ  زا  یتمسق  ادخ  هار  زا  رایسب  ندرک  يریگولج  رطاخ  هب  زین )  ) دش و رداص  دوهی  زا  هک  یملظ  رطاخ  هب 

(160  ) میدرک میرحت  دوب 
باذـع اـهنآ  نارفاـک  يارب  و  لـطاب ، هب  مدرم  لاوـما  ندروـخ  دـندوب و  هدـش  یهن  نآ  زا  هک  یلاـح  رد  يراوخاـبر  رطاـخ  هب  نینچمه )  ) و

(161 . ) میاهدرک هدامآ  یکاندرد 

14 ص :  ریسفت ..... :

ریظن هب و  ننمؤیل  الإ  دـحأ  باتکلا  لـهأ  نم  نإ  و  تسا : نیا  هیآ  ریدـقت  تسا و  فوذـحم  فوصوم  يارب  تفـص  مسق و  هلمج  ِِهب  َّنَنِمُْؤَیل 
« تسا نّیعم  یماقم  قح  یگدـنب  رد  ار  وا  هک  نآ  زج  تسین  ناگتـشرف  ام  زا  کی  چـیه   » ٌمُوْلعَم ٌماـقَم  َُهل  اَّلِإ  اَّنِم  اـم  َو  تاـیآ : تسا  هیآ  نیا 

(. 71 میرم / « ) دوش دراو  خزود  هب  هک  نآ  زج  دنامن  یقاب  رشب - عون  امش - زا  کی  چیه  و   » اهُدِراو اَّلِإ  ْمُْکنِم  ْنِإ  (، 164 تافاص / )
15 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ادـخ و هدـنب  وا  هک  نیا  یـسیع و  هب  دوـخ  گرم  زا  شیپ  هک  نآ  زج  تسین ، يراـصن  دوـهی و  زا  کـی  چـیه  هک  تسا  نـیا  هـیآ  ياـنعم  و 
نانآ گرم  هدـش و  يرپس  فیلکت  نامز  اریز  درادـن ، ناشلاح  هب  يدوس  اهنآ  نامیا  ماگنه  نآ  رد  دروآ و  دـهاوخ  نامیا  تسوا  هداتـسرف 

: تسا یلاوقا  هب »  » ریمض هرابرد  تسا . یمتح 
گرم زا  لبق  هک  نیا  زج  تسین  نایحیسم  نایدوهی و  زا  کی  چیه  ینعی  ددرگیمرب  حیسم  ترضح  هب  هتوم » هب و ...   » رد ریمض  ود  ره  - 1
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. دروآیم نامیا  وا  هب  ع )  ) یسیع
دورف نامـسآ  زا  نامزلا  رخآ  رد  حیـسم  دـننکیم . یگدـنز  نیمز  هب  ع )  ) یـسیع ندـمآ  دورف  نامز  رد  هک  دـنباتک  لها  زا  هتـسد  نآ  نانیا 
ّتینما يردق  هب  ماگنه  نآ  رد  دروآ و  دنهاوخ  نامیا  وا  هب  ناهج  للم  همه  درازگیم و  زامن  ص )  ) دّمحم لآ  يدهم  رـس  تشپ  دیآیم و 

. دنرچب مه  اب  واگ  ریش و  دنفسوگ و  گرگ و  هک  دوشیم  رارقرب 
. ددرگیمرب لاعتم  دنوادخ  هب  هب »  » ریمض - 2

. ددرگیم رب  ص )  ) دّمحم ترضح  هب  - 3
: دناهدومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  زا  و 

نیگهودنا ای  رورـسم  اهنآ  ندید  زا  دنیبب و  ار  ع )  ) یلع و  ص )  ) دّمحم هک  نیا  ات  دنک  تقرافم  شدـسج  زا  هک  تسا  مارح  ناسنا  حور  رب 
. دوش

ملظ رطاخ  هب  رگم  میدرکن  مارح  دوهی  رب  ار  هزیکاپ  ياهزیچ  ام  هک  تسا  نیا  دوصقم  و  یگرزب ! ملظ  هچ  اـب  ینعی  اوُداـه  َنیِذَّلا  َنِم  ٍْملُِظبَف 
ياهزیکاپ ياهزیچ  دوب و  هدـش  مهارف  اهنآ  يارب  هک  تسا  ياهدـننک  كاله  گرزب و  ناهانگ  رفک و  روظنم  دـندش و  بکترم  هک  یگرزب 

اْنمَّرَح ِمَنَْغلا  َو  ِرَقَْبلا  َنِم  َو  ٍرُفُظ  ِيذ  َّلُک  اْنمَّرَح  اوُداه  َنیِذَّلا  یَلَع  َو  تسا : هدش  رکذ  هیآ  نیا  رد  تشگ ، مارح  نانآ  رب  ناشملظ  رفیک  هب  هک 
ناویح ره  نادوهج  رب  و   » َنُوقِداَصل اَّنِإ  َو  ْمِِهیْغَِبب  ْمُهاْنیَزَج  َِکلذ  ٍمْظَِعب  َطَلَتْخا  اَـم  َْوأ  اـیاوَْحلا  َِوأ  اـمُهُروُهُظ  ْتَلَمَح  اـم  اَّلِإ  امُهَموُحُـش  ْمِْهیَلَع 

ای اههدور  ضعب  هب  ای  تساهنآ  تشپ  رد  هچنآ  رگم  میدرک ، مارح  ار  هیپ  زین  دنفـسوگ  واگ و  سنج  زا  و  هریغ - رویط و  دـننام  راد - نخان 
تـسار ام  نانخـس  اههدعو و )  ) همه هتبلا  میدرک و  تازاجم  ار  اهنآ  مکح  نیدب  ام  دـندرک  متـس  نوچ  اهنآ  تسا و  هتخیمآ  اهناوختـسا  هب 
. دشیم مارح  نانآ  رب  لالح  هزیکاپ و  ياهزیچ  زا  یخرب  دندشیم ، بکترم  ار  یهانگ  هاگ  ره  نایدوهی  (، 146 ماعنا / « ) دوب دهاوخ 
يریگولج رطاخ  هب  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دننکیم ، عنم  ادخ  هار  زا  ار  يرایـسب  مدرم  هک  نیا  رطاخ  هب  ًارِیثَک و  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  ْمِهِّدَِـصب  َو 

. ادخ هار  زا  نانآ  دایز 
. دنتفرگیم ماوع  مدرم  زا  باتک  فیرحت  تقو  رد  هک  ییاههوشر  ندروخ  ِلِطاْبلِاب و  ِساَّنلا  َلاْومَأ  ْمِِهلْکَأ  َو 

16 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

16 ص :  هیآ 162 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

َنُونِمْؤُْملا َو  َةاکَّزلا  َنُوتْؤُْملا  َو  َةالَّصلا  َنیِمیِقُْملا  َو  َِکْلبَق  ْنِم  َلِْزنُأ  ام  َو  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  اِمب  َنُونِمُْؤی  َنُونِمْؤُْملا  َو  ْمُْهنِم  ِْملِْعلا  ِیف  َنوُخِساَّرلا  ِنِکل 
(162  ) ًامیِظَع ًارْجَأ  ْمِهِیتُْؤنَس  َِکئلوُأ  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب 

16 ص :  همجرت ..... :

نامیا هدـیدرگ  لزان  وت  زا  شیپ  هچنآ  هدـش و  لزان  وت  رب  هچنآ  هب  دـنراد  ناـمیا  هک  اـهنآ  دـنملع و  رد  خـسار  هک  اـهنآ  زا  هتـسد  نآ  یلو 
همه هب  يدوزب  دناهدروآ  نامیا  تمایق  زور  ادـخ و  هب  هک  اهنآ  دـنهدیم و  تاکز  هک  نانآ  دـنرادیم و  اپرب  ار  زامن  هک  اهنآ  دـنروآیم و 

(162 . ) داد میهاوخ  یمیظع  شاداپ  نانآ 

16 ص :  ریسفت ..... :
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روط هب  ار  تاروت  دنراوتسا و  شیوخ  شناد  رد  هک  وا  لاثما  مالـس و  نب  هَّللا  دبع  دننام  دوهی  نادنمـشناد  زا  هّدع  نآ  ِْملِْعلا  ِیف  َنوُخِـساَّرلا 
راصنا . رجاهم و  زا  نانمؤم  َنُونِمْؤُْملا و  َو  دناهدروآ . نامیا  نادب  هدرک و  یسررب  لماک 

17 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ینعی تسا  َکـَْیلِإ  َلِْزنُأ  اـِمب  رب  فـطع  دـناهتفگ : تسا و  زاـمن  تلیـضف  ناـیب  يارب  حدـم و  رب  اـنب  هلمج  نـیا  بـصن  َةـالَّصلا  َنـیِمیِقُْملا  َو 

. دنراد نامیا  دناهدوب  زامن  هدنراد  اپرب  هک  ناربمایپ  رگید و  ینامسآ  بتک  نآرق و  هب  نامیا  لها  دوهی و  نادنمشناد 

17 ص :  ات 165 ..... ] تایآ 163  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

َو یـسیِع  َو  ِطابْـسَْألا  َو  َبوُقْعَی  َو  َقاحْـسِإ  َو  َلیِعامْـسِإ  َو  َمیِهاْربِإ  یلِإ  اْنیَحْوَأ  َو  ِهِدـَْعب  ْنِم  َنیِِّیبَّنلا  َو  ٍحُون  یلِإ  اْنیَحْوَأ  امَک  َکـَْیلِإ  اـْنیَحْوَأ  اَّنِإ 
َمَّلَک َو  َْکیَلَع  ْمُهْصُصْقَن  َْمل  ًالُسُر  َو  ُْلبَق  ْنِم  َْکیَلَع  ْمُهانْصَصَق  ْدَق  ًالُـسُر  َو  ( 163  ) ًارُوبَز َدُواد  اْنیَتآ  َو  َناْمیَلُـس  َو  َنوُراه  َو  َُسنُوی  َو  َبوُّیَأ 

(165  ) ًامیِکَح ًازیِزَع  ُهَّللا  َناک  َو  ِلُسُّرلا  َدَْعب  ٌۀَّجُح  ِهَّللا  یَلَع  ِساَّنِلل  َنوُکَی  َّالَِئل  َنیِرِْذنُم  َو  َنیِرِّشَبُم  ًالُسُر  ( 164  ) ًامِیلْکَت یسُوم  ُهَّللا 

17 ص :  همجرت ..... :

بوقعی و قاحسا و  لیعامسا و  میهاربا و  هب  زین ) و   ) میداتسرف یحو  وا  زا  دعب  ناربمایپ  حون و  هب  هک  هنوگ  نامه  میداتـسرف  یحو  وت  هب  ام 
(163  ) میداد روبز  دواد  هب  میدومن و  یحو  نامیلس  نوراه و  سنوی و  بویا و  یسیع و  و  لیئارسا ) ینب   ) طابسا

(164  ) تفگ نخس  یسوم  اب  دنوادخ  و  میاهدرکن ، نایب  ار  اهنآ  تشذگرس  هک  یناربمایپ  و 
دنوادخ و  دوش ) تّجح  مامتا  همه  رب  و   ) دنامن یقاب  یتّجح  ادخ  رب  ناربمایپ  نیا  زا  دعب  مدرم  يارب  ات  دندوب ، هدـنهد  تراشب  هک  یناربمایپ 

(165 . ) تسا میکح  اناوت و 

17 ص :  ریسفت ..... :

زین دـنادرگ و  لزاـن  ناـشیا  رب  نامـسآ  زا  یباـتک  هک  نیا  رب  ینبم  تسا  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  باـتک  لـها  تساوـخرد  خـساپ  تاـیآ  نیا 
18 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  هک  نیا  هب  تساهنآ  ّدر  رب  یلالدتسا 

هب دشیم ، راکـشآ  اهنآ  تسد  هب  یتازجعم  هک  نانچ  دـناهدش و  ثوعبم  وا  زا  شیپ  هک  تسا  یناربمایپ  دـننام  مالـسا  ربمایپ  ندرک  ثوعبم 
. تسا هتشگ  رهاظ  زین  وا  تسد 

. دشابیم دواد  باتک  نآ  تسا و  هدش  تئارق  زین  ربز  عمج  ءاز  مض  هب  ًارُوبَز ،
. تسا کیلإ  انیحوا  يانعم  هب  هک  انلسرأ  ردقم  لعف  هب  تسا  بوصنم  اًلُسُر 

وگزاب وت  يارب  رگید  ياههروس  ماعنا و  هروس  یط  هکم ، رد  ار  نانآ  تشذگرـس  البق  هک  رگید  ناربمایپ  ُْلبَق و  ْنِم  َکـْیَلَع  ْمُهانْـصَصَق  ْدَـق 
. میداد عالطا  وت  هب  ار  اهنآ  رابخا  نأش و  میدرک و 

هدرب نانآ  زا  یمان  نآرق  رد  هک  هداتسرف  يرایسب  ناربمایپ  ناحبس  يادخ  هک : نیا  رب  دراد  تلالد  ترابع  نیا  َْکیَلَع  ْمُهْصُصْقَن  َْمل  اًلُـسُر  َو 
. تسا هدشن 

. دزاس راکشآ  وا  رب  ار  دوخ  رما  هلیسو  نیدب  ات  تفگ  نخس  یسوم  اب  هطساو  نودب  دنوادخ ، ًامِیلْکَت  یسُوم  ُهَّللا  َمَّلَک  َو 
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. تسا بوصنم  هدش  رارکت  هک  نیا  رب  انب  السر »  » هملک تفگ  ناوتیم  و  تسا ، هدش  بوصنم  حدم  رب  انب  السر  َنیِرِْذنُم  َو  َنیِرِّشَبُم  اًلُسُر 
هناهب ناربمایپ  نداتـسرف  اریز  دشابن ، ياهناهب  رذع و  ادخ  رب  ار  مدرم  ناربمایپ  ندمآ  زا  سپ  ات  ِلُسُّرلا  َدـَْعب  ٌۀَّجُح  ِهَّللا  یَلَع  ِساَّنِلل  َنوُکَی  اَّلَِئل 
مامتا هّجوتم  دروآ و  هار  هب  ار  ام  ات  يداتـسرفن  ام  يارب  يربمایپ  ارچ  دـنیوگن : اهنآ  ات  دـنکیم  ماـمت  مدرم  رب  ار  تّجح  دربیم و  نیب  زا  ار 

. دنک رادیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  ام  هجیتن  رد  دیامن و  دنوادخ  تّجح 

18 ص :  ات 169 ..... ] تایآ 166  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ْدَق ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  اوُّدَـص  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 166  ) ًادیِهَش ِهَّللِاب  یفَک  َو  َنوُدَهْـشَی  ُۀَِکئالَْملا  َو  ِهِْملِِعب  َُهلَْزنَأ  َْکَیلِإ  َلَْزنَأ  اِمب  ُدَهْـشَی  ُهَّللا  ِنِکل 
َو ًاَدبَأ  اهِیف  َنیِِدلاخ  َمَّنَهَج  َقیِرَط  َّالِإ  ( 168  ) ًاقیِرَط ْمُهَیِدْهَِیل  َو ال  ْمَُهل  َرِفْغَِیل  ُهَّللا  ِنُکَی  َْمل  اوُمَلَظ  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 167  ) ًادیَِعب ًالالَض  اوُّلَض 

(169  ) ًاریِسَی ِهَّللا  یَلَع  َِکلذ  َناک 
19 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

19 ص :  همجرت ..... :

، دـنهدیم یهاوـگ  زین )  ) ناگتـشرف و  تسا ، هدرک  لزاـن  شملع  يور  زا  هک  هدرک ، لزاـن  وـت  رب  هچنآ  هب  دـهدیم  یهاوـگ  دـنوادخ  یلو 
(166  ) تسا یفاک  ادخ  یهاوگ  هچرگ 

(167 . ) دناهدش راتفرگ  يزارد  رود و  یهارمگ  رد  دنتشادزاب  ادخ  هار  زا  ار ) مدرم   ) دندش و رفاک  هک  یناسک 
درک دهاوخن  تیاده  یهار  هب  ار  اهنآ  دیـشخب و  دهاوخن  ار  اهنآ  ادخ  زگره  دـندرک  نارگید ) دوخ و  هب   ) متـس دـندش و  رفاک  هک  یناسک 

(168)
(169 . ) تسا ناسآ  ادخ  يارب  راک  نیا  دنام و  دنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  هک  خزود ! هار  يوس  هب  رگم 

19 ص :  ریسفت ..... :

در رب  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  اَّنِإ  هلمج  اب  ناحبس  يادخ  دنک و  لزان  اهنآ  رب  نامسآ  زا  یباتک  دندرک  تساوخرد  ص )  ) مالـسا ربمایپ  زا  دوهی  نوچ 
. دهدیم یهاوگ  دنوادخ  یلو  دنهدیمن ، یهاوگ  وت  توبن  هب  نانآ  هک  انعم  نیا  هب  ُدَهْشَی  ُهَّللا  ِنِکل  تسا : هدومرف  درک ، لالدتسا  نانآ 

: هک دش  لزان  هیآ  هاگ  نآ  میهدیمن ، تداهـش  وت  تلاسر  هب  ام  دنتفگ  ص )  ) ربمایپ هب  دوهی  دـش  لزان  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  اَّنِإ  نوچ  دـناهتفگ : و 
، دنکیم تابثا  شتازجعم  اب  ار  وا  ياعّدا  تحص  هک  تسا  نیا  هدش ، لزان  ربمایپ  رب  هچنآ  هب  ادخ  نداد  تداهـش  يانعم  ُدَهْـشَی و  ُهَّللا  ِنِکل 

. دوشیم تباث  نیهارب  هلدا و  هماقا  اب  ییاعّدا  ره  هک  نانچ 
تسا نیا  ِهِْملِِعب  َُهلَْزنَأ  يانعم  و  دنهدیم . یهاوگ  ص )  ) ربمایپ ندوب  وگتسار  ّتیناّقح و  هب  اهنآ  هک  تسا  نیا  ناگتشرف  تداهش  زا  دوصقم 
ترابع هژیو  شناد  نآ  و  دـنادیمن ، ار  نآ  یـسک  وا  زج  هتخیمآ و  دوخ  صاخ  ملع  اب  هک  یلاح  رد  درک  لزان  وت  رب  ار  نآرق  دـنوادخ  هک 

تسا . هتخاس  ناوتان  نآ ] ریظن  ندروآ  زا   ] ار یغیلب  صخش  ره  هک  یمظن  هویش و  اب  نآرق  ندرک  فیلأت  زا  تسا 
20 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. یشاب نآ  هدننک  غیلبت  دوش و  لزان  وت  رب  هک  ياهتسیاش  وت  هک  تشاد  ملع  درک و  لزان  وت  رب  ار  نآرق  دنوادخ  دناهتفگ : و 
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. دنهدن یهاوگ  نارگید  هچ  رگا  تسا  یفاک  تقیقح ] نیا  تابثا  يارب   ] دنوادخ یهاوگ  ًادیِهَش و  ِهَّللِاب  یفَک  َو 
یخرب رفاک و  نانآ  زا  یخرب  ای  دناهدرک ، عمج  ملظ  رفک و  نایم  دـندرک  راکنا  ار  ص )  ) دّـمحم ینامـسآ  تلاسر  هک  نانآ  اوُمَلَظ  َو  اوُرَفَک 

. دنملاظ
هب زج  تمایق  زور  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دنیامیپیم ، ار  مّنهج  هار  اهنآ  دوشیمن و  ناشلاح  لماش  دـنوادخ  فطل  ًاقیِرَط و  ْمُهَیِدـْهَِیل  َو ال 

. دنکیمن ناشتیاده  مّنهج  هار 

20 ص :  ات 171 ..... ] تایآ 170  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

ًامِیلَع ُهَّللا  َناک  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ِهَِّلل  َّنِإَـف  اوُرُفْکَت  ْنِإ  َو  ْمَُکل  ًاْریَخ  اُونِمآَـف  ْمُکِّبَر  ْنِم  ِّقَْحلاـِب  ُلوُسَّرلا  ُمُکَءاـج  ْدَـق  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی 
اهاْقلَأ ُُهتَِملَک  َو  ِهَّللا  ُلوُسَر  َمَیْرَم  ُْنبا  یَـسیِع  ُحیِـسَْملا  اَمَّنِإ  َّقَْحلا  َّالِإ  ِهَّللا  یَلَع  اُولوُقَت  َو ال  ْمُِکنیِد  ِیف  اُوْلغَت  ِباتِْکلا ال  َلْهَأ  اـی  ( 170  ) ًامیِکَح

ِیف اـم  َُهل  ٌدـَلَو  َُهل  َنوُـکَی  ْنَأ  ُهَناْحبُـس  ٌدِـحاو  ٌهلِإ  ُهَّللا  اَـمَّنِإ  ْمَُکل  ًاْریَخ  اوُـهَْتنا  ٌۀـَثالَث  اوـُلوُقَت  ـال  َو  ِِهلُـسُر  َو  ِهَّللاـِب  اُونِمآَـف  ُْهنِم  ٌحُور  َو  َمَیْرَم  یلِإ 
(171  ) ًالیِکَو ِهَّللِاب  یفَک  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا 

20 ص :  همجرت ..... :

تسامـش و دوس  هب  هک  دیروایب  نامیا  وا  هب  دمآ  ناتراگدرورپ  فرط  زا  قح  همانرب )  ) اب دیدیـشکیم » ار  شراظتنا  هک   » يربمایپ مدرم ! يا 
(170  ) تسا میکح  اناد و  دـنوادخ  تسا و  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  تسادـخ ، يارب  اریز ) دـسریمن ، ینایز  ادـخ  هب   ) دـیوش رفاک  رگا 

21 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دییوگن قح  زا  ریغ  ادخ  هرابرد  دینکن و  يورهدایز ) و   ) ّولغ نید  رد  باتک  لها  يا 

انب دوب ، وا  فرط  زا  هتسیاش )  ) یحور دومن و  اقلا  میرم  هب  ار  وا  هک  تسوا ، قولخم ) و   ) هملک ادخ و  هداتسرف  طقف  میرم  نب  یـسیع  حیـسم 
. تسین امـش  دوس  هب  هک  دینک  يراددوخ  نخـس ) نیا  زا   ) تسا هناگ  هس  دنوادخ )  ) دـییوگن دـیروایب و  وا  ناربمایپ  ادـخ و  هب  نامیا  نیا  رب 

يارب تسا و  نیمز  رد  هچنآ  اهنامسآ و  رد  هچنآ  تسوا  نآ  زا  هکلب )  ) دشاب هتشاد  يدنزرف  هک  تسا  هّزنم  وا  تسا ، هناگی  دوبعم  اهنت  ادخ 
(171 . ) تسا یفاک  دنوادخ  اهنآ  یتسرپرس  ریبدت و 

21 ص :  ریسفت ..... :

يراددوخ نامیا و  هب  ار  دارفا  لاعتم  دنوادخ  نوچ  تسا و  رّدـقم  لعف  هب  اریخ  بصن  ْمَُکل و  ًاْریَخ  اوُهَْتنا  تسا  نیا  ریظن  ْمَُکل و  ًاْریَخ  اُونِمآَف 
ار يراک  ینعی  ْمَُکل  ًاْریَخ  دومرف : ور  نیا  زا  درک  دهاوخ  راداو  يرما  هب  ار  نانآ  هک  دـش  هتـسناد  دومن ، توعد  یتسرپ  هناگ  هس  ثیلثت و  زا 

رگا ینعی  تسا  رتهب  امـش  يارب  ثیلثت  رفک و  زا  هک  دـیهد  ماجنا  ار  يراک  هک  تسا  نیا  دوصقم  اـی  تسا  رتهب  امـش  يارب  هک  دـینک  دـصق 
. دیراد داقتعا  نآ  هب  هچنآ  زا  تسا  رتهب  ناتیارب  دیشاب  دّحوم  هدروآ و  نامیا 

هدازمارح وا  دنتفگ : هک  ییاج  ات  دندرک  ولغ  ع )  ) حیسم یسیع  هرابرد  دوهی  دینکن ، طارفا  دوخ  نید  رد  باتک  لها  يا  ْمُِکنیِد  ِیف  اُوْلغَت  ال 
. دنتسناد ادخ  ار  وا  هک  اجنآ  ات  دندرک  ولغ  یسیع  هرابرد  زین  نایحیسم  تسا و 

. دینادب هّزنم  دنزرف  کیرش و  نتشاد  زا  ار  وا  هک  تسا  نیا  قح  و  دیهدن ، تبسن  ادخ  هب  ار  قح  نخس  زج  َّقَْحلا  اَّلِإ  ِهَّللا  یَلَع  اُولوُقَت  َو ال 
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هب تفای  رودص  وا  رما  هب  يدنوادخ و  لالج  ردصم  زا  هک  نک »  » هملک اب  وا  اریز  هدش  هتفگ  هنم ) ۀملک   ) و هَّللا ) ۀـملک   ) یـسیع هب  ُُهتَِملَک  َو 
عماوـج همجرت  هدـش  هتفگ  هنم ) حور   ) و هَّللا ) حور   ) یـسیع هب  ور  نیا  زا  ردـپ و  نتـشاد  هفطن و  هطـساو  هب  هـن  دـش  هتـسارآ  یتـسه  روـیز 

22 ص : ج2 ، عماجلا ،
هکلب هدـماین ، دـیدپ  هفطن  دـننام  هدـنز  دوجوم  زا  هدـماین و  دوجو  هب  حور  بحاـص  ءزج  زا  هک  تسا  حور  بحاـص  يدوجوم  وا  هک  تسا 

. تسا هدش  هدیرفآ  وا  بناج  زا  ادخ و  رما  هب  الماک 
. دروآ دوجو  هب  وا  محر  رد  دناسر و  میرم  هب  ادخ  ار  هملک  نآ  َمَیْرَم  یلِإ  اهاْقلَأ 

[ سدقلا حور  رـسپ و  ردپ ،  ] رـصنع هس  ياراد  تقیقح  کی  ادـخ  هک  نایحیـسم  هتفگ  رگا  سپ  تسا ، فوذـحم  يادـتبم  يارب  ربخ  ۀـثالث 
( دنتـسه هس  نایادخ  « ) ۀثالث ۀـهلالا   » شریدـقت تروص  نیا  ریغ  رد  و  تسا ) رـصنع  هس  ادـخ  ، ) ۀـثالث هَّللا  نآ  ریدـقت  دـشاب  حیحـص  تسا 

. تسا كرش  نامه  هک  دشابیم ،
. دشاب يدنزرف  ار  يو  هک  نیا  زا  منادیم  هّزنم  ار  ادخ  ینعی  ٌَدلَو  َُهل  َنوُکَی  ْنَأ  ُهَناْحبُس 

نیمز اهنامـسآ و  رد  هچنآ  ینعی  تسا  هدش  هداد  تبـسن  وا  هب  هچنآ  زا  تسا  دـنوادخ  ندوب  هّزنم  نایب  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  َُهل 
اًلیِکَو و ِهَّللِاب  یفَک  َو  دوب ! دـنهاوخ  وا  زا  یئزج  دـنوادخ  ياهکولمم  اهقولخم و  زا  یخرب  هنوگچ  سپ  تسادـخ ، كولمم  قولخم و  تسا 

. دندنمزاین وا  هب  اهنآ  یلو  تسا  مدرم  زا  زاینیب  وا  دنراذگاو ، وا  هب  ار  دوخ  ياهراک  مدرم  هک  تسا  یفاک  دنوادخ  تلاکو 

22 ص :  ات 173 ..... ] تایآ 172  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

اَّمَأَف ( 172  ) ًاعیِمَج ِْهَیلِإ  ْمُهُرُشْحَیَسَف  ِْربْکَتْسَی  َو  ِِهتَدابِع  ْنَع  ْفِْکنَتْسَی  ْنَم  َو  َنُوبَّرَقُْملا  ُۀَِکئالَْملا  َو ال  ِهَِّلل  ًاْدبَع  َنوُکَی  ْنَأ  ُحیِسَْملا  َفِْکنَتْـسَی  َْنل 
َنوُدِجَی َو ال  ًامِیلَأ  ًاباذَع  ْمُُهبِّذَُعیَف  اوُرَبْکَتْسا  َو  اوُفَْکنَتْسا  َنیِذَّلا  اَّمَأ  َو  ِِهلْضَف  ْنِم  ْمُهُدیِزَی  َو  ْمُهَروُجُأ  ْمِهیِّفَُویَف  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

(173  ) ًاریِصَن َو ال  اِیلَو  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ْمَُهل 
23 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

23 ص :  همجرت ..... :

تیدوبع و زا  هک  اهنآ  و  دنتـشاد ) فاکنتـسا  نیا  زا   ) وا بّرقم  ناگتـشرف  هن  دشاب و  ادخ  هدنب  هک  تشادن  فاکنتـسا  نیا  زا  حیـسم  زگره 
(172 ( ) دزیگنایم رب  زیخاتسر  رد  و   ) درک دهاوخ  روشحم  دوخ  يوس  هب  ار  اهنآ  همه  يدوز  هب  دننک  ربکت  دنزرو و  فاکنتسا  وا  یگدنب 

دهاوخ اهنآ  رب  دوخ  شـشخب  لضف و  زا  داد و  دهاوخ  لماک  روط  هب  ار  اهنآ  شاداپ  دنداد  ماجنا  حلاص  لمع  دندروآ و  نامیا  هک  اهنآ  اما 
يروای تسرپرس و  ادخ  زا  ریغ  دوخ  يارب  درک و  دهاوخ  یکاندرد  تازاجم  دندیزرو ، ّربکت  دندرک و  فاکنتـسا  هک  ار  اهنآ  اّما  و  دوزفا ،

(173 . ) تفای دنهاوخن 

23 ص :  ریسفت ..... :

تـسد زا  ار  وا  یگدـنب  تّزع  هاگچیه  دـشاب و  ادـخ  هدـنب  هک  نیا  زا  درادـن  راع  زگره  حیـسم  ِهَِّلل  ًادـْبَع  َنوُکَی  ْنَأ  ُحیِـسَْملا  َفِْکنَتْـسَی  َْنل 
زا تسد  ناتـشگنا  اب  ار  شیوخ  کشا  صخـش  هک  دوشیم  هتفگ  یماگنه  نآ  تسا و  عمدـلا  تفکن  زا  فاکنتـسا  هملک  لصا  دـهدیمن .
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. دزاس فرط  رب  شاهنوگ 
َنُوبَّرَقُْملا ُۀَِکئالَْملا  َال 

و تسا : نیا  هیآ  ریدقت  ای  و  دنـشاب . ادخ  هدنب  هک  نیا  زا  دنرادن  ابا  بّرقم  ناگتـشرف  زا  کی  چیه  ینعی  تسا  حیـسملا  رب  فطع  هلمج  نیا 
. تسا هدش  فذح  راصتخا  تیاعر  يارب  هتشاد  نآ  رب  تلالد  هَّلل  ادبع  نوچ  هَّلل و  ادابع  اونوکی  نأ  نم  نوفنأی  نوبرقملا  ۀکئالملا  ال 

ًاعیِمَج ِْهَیلِإ  ْمُهُرُشْحَیَسَف  ِْربْکَتْسَی  َو  ِِهتَدابِع  ْنَع  ْفِْکنَتْسَی  ْنَم 
ربکت فاکنتـسا و  شتدابع  زا  هک  نانآ  ینعی  ار  اهنآ  همه  يدوزب  دنـشابن  دقتعم  شتعاط  هب  هدرک  يراددوخ  دـنوادخ  تدابع  زا  هک  نانآ 

، رگید هیآ  دـهدیم . ازج  ناشلاوحا  قبط  رب  ار  ناگمه  و  دروآیم ، درگ  ناشرفیک  شاداـپ و  لـحم  رد  ار  ّتیدوبع  هب  نیفرتعم  زین  دـننک و 
. تسا نشور  نآ  يانعم 

24 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

24 ص :  ات 175 ..... ] تایآ 174  (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]

هراشا

َو ُْهنِم  ٍۀَمْحَر  ِیف  ْمُُهلِخُْدیَسَف  ِِهب  اوُمَصَتْعا  َو  ِهَّللِاب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  ( 174  ) ًانِیبُم ًارُون  ْمُْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  َو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌناهُْرب  ْمُکَءاج  ْدَق  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای 
(175  ) ًامیِقَتْسُم ًاطارِص  ِْهَیلِإ  ْمِهیِدْهَی  َو  ٍلْضَف 

24 ص :  همجرت ..... :

(174  ) میداتسرف امش  يوس  هب  یحضاو  رون  دمآ و  امش  يارب  ناتراگدرورپ  فرط  زا  يراکشآ  لیلد  مدرم ! يا 
تخاس و دهاوخ  دراو  دوخ  لضف  تمحر و  رد  ار  همه  يدوزب  دندز  گنچ  ینامـسآ ) باتک   ) نآ هب  دندروآ و  ادخ  هب  نامیا  هک  اهنآ  اما 

(175 . ) دنکیم تیاده  شدوخ  يوس  هب  یتسار  هار  رد 

24 ص :  ریسفت ..... :

نآرق نیبـم » رون   » زا روظنم  تسا و  ص )  ) ادـخ لوسر  اـی  قح  نید  ناـهرب »  » زا دوصقم  اـی  تسا و  نآرق  نیبـم » رون   » و ناـهرب »  » زا روظنم 
. تسا ترضح  نآ  راکشآ  تازجعم  زا  هک  دشابیم 

تمحر و رد  ار  نانآ  دنوادخ  دنیوج ، کسمت  هدش  لزان  شربمایپ  رب  هک  يرون  هب  دنراد و  نامیا  ادخ  هب  هک  نانآ  ٍلْضَف  َو  ُْهنِم  ٍۀَـمْحَر  ِیف 
. درک دهاوخ  دراو  شیوخ ، لضفت  دنشاب و  نآ  قحتسم  هک  یشاداپ  ینعی  دوخ  لضف 

ار ادخ  ناگدیزگرب  هار  دنسرب و  هدرک  لضفت  دوخ  يایلوا  هب  دنوادخ  هچنآ  هب  ات  دهدیم  قیفوت  نانآ  هب  ًامیِقَتْسُم و  ًاطارِص  ِْهَیلِإ  ْمِهیِدْهَی  َو 
رارق نانآ  لماکت  هار  ار  نآ  هدیزگرب و  شناگدنب  يارب  دنوادخ  هک  یتسار  هار  نامه  ینعی  نانآ  نید  زا  دنیامیپب و  هداد  تمعن  اهنآ  هب  هک 

. دننک يوریپ  هداد ،
25 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

25 ص :  هیآ 176 ..... ] (: 4  ) ءاسنلا هروس  ]
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هراشا

ْنِإَف ٌدـَلَو  اَهل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإ  اُهثِرَی  َوُه  َو  َكََرت  ام  ُفِْصن  اهَلَف  ٌتْخُأ  َُهل  َو  ٌدـَلَو  َُهل  َْسَیل  َکَلَه  ٌؤُْرما  ِنِإ  ِۀـَلالَْکلا  ِیف  ْمُکِیتُْفی  ُهَّللا  ُِلق  َکَنُوتْفَتْـسَی 
ٍءْیَـش ِّلُِکب  ُهَّللا  َو  اوُّلِـضَت  ْنَأ  ْمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَُبی  ِْنیَیَْثنُْألا  ِّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّذـِللَف  ًءاِسن  َو  ًالاجِر  ًةَوْخِإ  اُوناک  ْنِإ  َو  َكََرت  اَّمِم  ِناـُثلُّثلا  اَـمُهَلَف  ِْنیَتَْنثا  اَـتَناک 

(176  ) ٌمِیلَع

25 ص :  همجرت ..... :

يدرم رگا  دنکیم : نایب  امش  يارب  ار  ردارب ) رهاوخ و   ) هلالک مکح  دنوادخ  وگب  دننکیم  لاؤس  ناردارب ) نارهاوخ و  ثرا  هرابرد   ) وت زا 
يرهاوخ رگا   ) دربیم و ثرا ) هب   ) وا زا  هتشاذگ  اج  هب  هک  ار  یلاوما  فصن  دشاب ، يرهاوخ  وا  يارب  دشاب و  هتشادن  دنزرف  هک  دورب  ایند  زا 
هتـشادن دـنزرف  یفوتم ) صخـش   ) هک یتروص  رد  دربیم ، ثرا  هب  رهاوخ  نآ  زا  ار  لاـم  ماـمت  دـشاب ) ردارب  کـی  وا  ثراو  دورب و  اـیند  زا 

نایم ار  لاوما  مامت   ) دنـشاب مه  اب  رهاوخ  ردارب و  رگا  دـنربیم و  مهـس  ار  لاوما  ثلث  ود  دـنامب  یقاـب  یفوتم ) زا   ) رهاوخ ود  رگا  و  دـشاب ،
نایب امـش  يارب  ار ) دوخ  ماـکحا   ) دـنوادخ دوب - دـهاوخ  ّثنؤم  مهـس  ربارب  ود  رّکذـم  ره  يارب  هک ) بیترت  نیا  هب  دـننکیم  میـسقت  دوخ 

(176 . ) تساناد زیچ  همه  رب  دنوادخ  دیوشن و  هارمگ  ات  دنکیم 

25 ص :  ریسفت ..... :

دبع نب  رباج  زا  نآ  لوزن  نأش  رد  نارّسفم  هدش و  لزان  ص )  ) ربمایپ رب  مالـسا  ماکحا  هرابرد  هک  تسا  ياهیآ  نیرخآ  نیا  دناهتفگ  یخرب 
ربمایپ هب  مدوب  گرم  هشیدـنا  رد  هک  نم  دـمآ . نم  تدایع  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  مدوب و  رامیب  نم  تفگ : هک  دـناهدرک  لـقن  يراـصنا  هَّللا 

. درک نیعم  ار  اهنآ  ثاریم  دش و  لزان  هیآ  نیا  منک ؟ ّتیصو  هنوگچ  ملاوما  دروم  رد  مراد  ینارهاوخ  نم  مدرک  ضرع  (ص )
ار  نآ  رهاظ  لعف  هک  يرّدقم  لعف  هب  تسا  عوفرم  ءرما »  » َکَلَه ٌؤُْرما  ِنِإ 

26 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  ریسفت 
ّتیم نیا  ٌتْخُأ و  َُهل  َو  دشابن . دنزرف  ياراد  دریمب و  صخش  رگا  ینعی  ندوب  لاح  رب  انب  تسا  بصن  ّلحم  رد  ٌَدلَو  َُهل  َْسَیل  هلمج  دنکیم و 

2 ّتیم 1 / هکرت  زا  ار  رهاوخ  َكََرت  ام  ُفِْصن  اهَلَف  يردپ - ای  يردام  يردپ و  زا  ّمعا  دراد  يرهاوخ  تسین - نیدـلاو  و  دـنزرف - ياراد  هک 
. تسا

دراد ردپ ) ای  ردام  ردپ و  زا   ) يردارب تسین و  نیدلاو  دـنزرف و  ياراد  هک  دـشاب  ینز  ّتیم ، هاگ  ره  ینعی  ٌدـَلَو  اَهل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإ  اُهثِرَی  َوُه  َو 
. تسا یعامجا  طرش  نیا  تسا و  هدرک  نایب  ص )  ) ادخ لوسر  ار  ردپ  نتشادن  طرش  تسوا . ردارب  يارب  لام  همه 

ود دـنربیم  ثرا  يرهاوخ  ردارب و  قیرط  زا  هک  یناـسک  رگا  نیتنثا . ةوخـألاب  ثری  نم  ناـک  نإـف  هدوب : نینچ  لـصا  رد  ِْنیَتَْنثا  اَـتَناک  ْنِإَـف 
. تسا لام   3 رهاوخ 2 / ود  نآ  يارب  كرت  امم  ناثلثلا  امهلف  دنشاب  رهاوخ 

ربارب ود  ردارب  مهس  ِْنیَیَْثنُْألا  ِّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّذِللَف  دنـشاب  ردارب  رهاوخ و  دنربیم ، ثرا  ّتیم  زا  هک  نانآ  رگا  ًءاِسن و  َو  ًالاجِر  ًةَوْخِإ  اُوناک  ْنِإ  َو 
رهاوخ ود  دروم  رد  هک  نیا  لیلد  تسا و  هدـمآ  رّکذـم  ظفلاب  بیلغت  باب  زا  دـننارهاوخ و  ناردارب و  ةوخإ »  » زا روظنم  تسا . رهاوخ  مهس 

دننام دـشابیم ، عمج  اوناک  ربخ  هینثت و  اتناک  ربخ  هک  تسا  تبـسانم  نیا  هب  هدروآ  اوناک » نإ   » ناردارب نارهاوخ و  دروم  رد  و  اـتناک » نإ  »
. تسا هدروآ  ثنؤم  ما )  ) ربخ ندوب  ثنؤم  رطاخ  هب  نم »  » هب عجار  ریمض  هک  کما  تناک  نم 

هارمگ هک  نیا  ات  دـنکیم  نایب  امـش  يارب  ار  ناتنید  ماـکحا  همه  دـنوادخ  ینعی  تسا  اولـضت  نأ  ۀـهارک  ياـنعم  هب  هل و  لوعفم  اوُّلِـضَت  ْنَأ 
. دیوشن
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شتحلـصم تمکح و  هچنآ  قبط  رب  تساناد و  دوشیم ، امـش  داعم  شاعم و  هب  طوبرم  هک  يروما  مامت  هب  دنوادخ  ٌمِیلَع  ٍءْیَـش  ِّلُِکب  ُهَّللا  َو 
. داد دهاوخ  ازج  امش  هب  دنک  باجیا 
27 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

27 ص :  هدئام .....  هروس 

هراشا

ات ار  هروس  هیآ  نیتـسخن  نویرـصب  تسا . هیآ  يرـصب 123  بتکم  رد  یفوک 120 و  بتکم  رد  نآ  تاـیآ  ددـع  تسا و  یندـم  هروس  نیا 
. دناهتسناد هیآ  کی  َنُوِبلاغ  ْمُکَّنِإَف  ات  ار  هیآ 23  ٍرِیثَک و  ْنَع  اوُفْعَی  َو  ات  ار  هیآ 15  ِدوُقُْعلِاب و 

27 ص :  هروس ..... :] نیا  تئارق  تلیضف  ]

يور رد  هک  یحیـسم  يدوهی و  ره  ددع  هب  دناوخب  ار  هدئام  هروس  سک  ره  دومرف : ص )  ) ربمایپ هک  هدش  لقن  بعک  نب  ّیبا  زا  یتیاور  رد 
«1 . » دوشیم هدوزفا  وا  تاجرد  رب  هجرد  هد  وحم و  وا  زا  هانگ  هد  دوشیم و  هداد  وا  هب  هنسح  هد  تسا  نیمز 

دزیمآیمن و ملظ  هب  ار  دوخ  نامیا  دـناوخب ، هبنـشجنپ  ياهزور  رد  ار  هدـئام  هروس  سک  ره  هک  هدرک  تیاور  ع )  ) رقاب ماما  زا  دوراجلا  وبا 
«2 . » دروآیمن كرش  ادخ  هب  زگره 

__________________________________________________

-1
هل عفر  تائّیس و  رشع  هنع  یحم  تانسح و  رشع  ایندلا  راد  یف  سّفنتی  ّینارـصن  ّيدوهی و  لک  ددعب  رجألا  نم  یطعأ  ةدئاملا  ةروس  أرق  نم 

. تاجرد رشع 
-2

. ادبأ كرشی  ملظب و ال  هنامیإ  سبلی  مل  سیمخ  موی  ّلک  یف  ةدئاملا  ةروس  أرق  نم  ع :)  ) رقابلا نع  دوراجلا  وبأ 
28 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

28 ص :  هیآ 1 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(1  ) ُدیُِری ام  ُمُکْحَی  َهَّللا  َّنِإ  ٌمُرُح  ُْمْتنَأ  َو  ِْدیَّصلا  یِّلُِحم  َْریَغ  ْمُْکیَلَع  یْلُتی  ام  َّالِإ  ِماْعنَْألا  ُۀَمیَِهب  ْمَُکل  ْتَّلِحُأ  ِدوُقُْعلِاب  اُوفْوَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

28 ص :  همجرت ..... :

. نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
هچنآ رگم  تسا ، هدش  لالح  امـش  يارب  نایاپراهچ ) نینج  و   ) نایاپراهچ دینک . افو  اهدادرارق  اهنامیپ و  هب  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
حالـص و   ) دهاوخب هچ  ره  دنوادخ  دیرمـشن  لالح  مارحا  ماگنه  هب  ار  دیـص  و  دش ) دهاوخ  انثتـسا  هک  اهنآ  زجب   ) دوشیم هدناوخ  امـش  رب 
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(1 . ) دنکیم مکح  دنیبب )

28 ص :  ریسفت ..... :

لوعفم مسا  يانعم  هب  ردصم و  هملک  نیا  تسا ، دـهع  يانعم  هب  دـقع و  عمج  دوقع ، تسانعم . کی  هب  زاجح ] لها  تغل  رد   ] یفوأ یفو و 
لالح ادخ و  هب  نامیا  هک  اهنآ  تیاعر  هب  ار  نانآ  هتـسب و  شناگدنب  اب  دنوادخ  هک  تسا  ییاهنامیپ  دوقع »  » زا روظنم  تسا و  هتفر  راک  هب 

تساهنیا زج  جاودزا و  دتس و  داد و  ریظن  ییاهدادرارق  دوصقم  دناهتفگ : یخرب  تسا . هتخاس  مزلم  تسوا  مارح  لالح و  ندرمـش  مارح  و 
. دندنبیم رگیدکی  اب  مدرم  هک 

« همیهب  » ِماْعنَْألا ُۀَمیَِهب  ْمَُکل  ْتَّلِحُأ  هدومرف : هتسناد و  مزال  مدرم  رب  ار  اهنآ  هب  يافو  هک  هتخادرپ  ییاهنامیپ  حرـش  هب  ناحبـس  يادخ  هاگ  نآ 
ۀمیهبلا نآ  يانعم  تسا و  هّینایب  ۀّضف  متاخ  دننام  ماعنألا  هب  همیهب  هفاضا  دنکیم  یگدـنز  ایرد  یکـشخ و  رد  هک  تسا ، ییاپراهچ  ره  مان 

. تسا هدش  لالح  امش  رب  رتش  دنفسوگ و  واگ و  دننام  ینایاپراهچ  ینعی  تسا  ماعنألا  نم 
تسا ، هدش  مارح  امش  رب  میرک  نآرق  رد  هک  ییاهزیچ  رگم  ْمُْکیَلَع  یْلُتی  ام  اَّلِإ 

29 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ای ( 3 هدئام / « ) هدش مارح  امـش  رب  كوخ و ...  تشوگ  نوخ ، رادرم ،  ... » ِریِْزنِْخلا ُمَْحل  َو  ُمَّدلا  َو  ُۀَْتیَْملا  ُمُْکیَلَع  ْتَمِّرُح  دیامرفیم : هک  نانچ 

. دش هدناوخ  امش  رب  اهنآ  میرحت  هیآ  هک  ییاهزیچ  رگم 
ناشدوصقم ییوگ  تساهنآ و  ریظن  یـشحو و  ياهواگ  ناوهآ و  ماـعنألا » ۀـمیهب   » زا روظنم  دـناهتفگ : و  « 1 . » تسا هناگتـشه  جاوزا  ماعنا 

. تساهنآ نایم  تهابش  تبسانم  هب  ماعنا  هب  همیهب  هفاضا  و  دنماعنا ، هب  کیدزن  هیبش و  تقلخ ] رد   ] هک تسا  ینایاپراهچ 
ار دیـص  و  تسا ، هدش  لالح  امـش  رب  نایاپراهچ  ینعی : دشاب ، مکل  رد  ریمـض  زا  لاح  هک  نیا  رب  انب  هدش  بوصنم  ریغ »  » ِْدیَّصلا یِّلُِحم  َْریَغ 

. دشاب اوفوأ »  » ریمض زا  لاح  هک  نیا  رب  انب  هدش  بوصنم  ریغ » : » تسا هتفگ  شفخا  و  دیرمشن . لالح  مارحا  لاح  رد 
امش رب  نایاپراهچ  زا  یخرب  دیص ، زا  امش  ندرک  يراددوخ  مارحا و  لاح  رد  هدش : هتفگ  ییوگ  دیصلا و  یلحم  زا  تسا  لاح  ٌمُرُح  ُْمْتنَأ  َو 

. دیوشن تمحز  راچد  ات  هدش  لالح 
. دنکیم مکح  دهاوخب  ماکحا  زا  هچنآ  هب  دنوادخ  ُدیُِری  ام  ُمُکْحَی  َهَّللا  َّنِإ 

. تسا مارحا  لاح  رد  صخش  روظنم  مارح و  عمج  مرح » »
__________________________________________________

ود زا  کی  ره  هب  جوز »  » هملک هک  اجنآ  زا  و  تسا ، هداـم  رن و  واـگ  رتش و  هداـم ، رن و  زب  هداـم ، رن و  دنفـسوگ  جوز » تشه   » زا روظنم  - 1
قـالطا سنج  ود  عوـمجم  هـب  جوز »  » یـسراف هرمزور  تاریبـعت  رد  دـنچ  ره   ) دوـشیم جوز  اـعومجم 8  دوـشیم  هتفگ  هداـم  رن و  سنج 
. ].....[ م تسا -.) هدش  ریبعت  جوز »  » ناونع هب  مدآ  رسمه  زا  رمز  هروس  هیآ 6  زاغآ  رد  اذل  تسین ، نینچ  یبرع  تاریبعت  رد  یلو  ددرگیم ،

30 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

30 ص :  هیآ 2 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

َو ْمِهِّبَر  ْنِم  ًالْـضَف  َنوُغَْتبَی  َمارَْحلا  َْتیَْبلا  َنیِّمآ  َو ال  َدـِئالَْقلا  َو ال  َيْدَْـهلا  ـال  َو  َمارَْحلا  َرْهَّشلا  ـال  َو  ِهَّللا  َِرئاعَـش  اوُّلُِحت  ـال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
َو ال يْوقَّتلا  َو  ِِّرْبلا  یَلَع  اُونَواعَت  َو  اوُدَـتْعَت  ْنَأ  ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا  ِنَع  ْمُکوُّدَـص  ْنَأ  ٍمْوَق  ُنآَنَـش  ْمُکَّنَمِرْجَی  َو ال  اوُداطْـصاَف  ُْمْتلَلَح  اذِإ  َو  ًاـناوْضِر 
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(2  ) ِباقِْعلا ُدیِدَش  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  ِناوْدُْعلا  َو  ِْمثِْإلا  یَلَع  اُونَواعَت 

30 ص :  همجرت ..... :

هن و  ار ، مارح  هام  هن  دینادن و  لالح  ار ) اهنآ  اب  تفلاخم  دیرمـشب و  مرتحم  ار  جح  مسارم  و   ) یهلا رئاعـش  دیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا 
اّما دـنیآیم  وا  يدونـشخ  راـگدرورپ و  لـضف  ندروآ  تسد  هب  يارب  ادـخ  هناـخ  دـصق  رب  هک  اـهنآ  هن  و  رادـناشن ، و  ناـشنیب ، ياـهینابرق 

مارحلا دجـسم  هب  ندمآ  زا  ار  امـش  هک  یتّیعمج  اب  تموصخ  و  درادن ، یعنام  امـش  يارب  ندرک  دیـص  دـیدمآ  نوریب  مارحا  زا  هک  یماگنه 
دینک و نواعت  مه  اب  يراگزیهرپ  یکین و  هار  رد  هراومه )  ) دـنک و زواجت  يّدـعت و  هب  راداو  ار  امـش  دـیابن  دـندش  عنام  هیبیدـح ) لاس  رد  )

(2 . ) تسا دیدش  شتازاجم  هک  دیزیهرپب  ادخ  زا  دییامنن و  يراکمه  يّدعت  هانگ و  هار  رد  زگره ) )

30 ص :  ریسفت ..... :

« َِرئاعَش »
رد فوقو  لیبق  زا  تسا  ّجـح  کسانم  تمالع  هناشن و  هک  تسا  یلمع  نآ  تسا و  هریعـش »  » نآ درفم  جـح و  لامعا  اـههناشن و  ياـنعم  هب 

. تسا جح  هام  مارح ) هام   ) َمارَْحلا َرْهَّشلا  زا  روظنم  اهنیا . زج  هورم و  افص و  نایم  یعس  فاوط و  تافرع و  ینم و  رعشم و 
. دوشیم ادها  ادخ  هناخ  هب  ینابرق  ناونع  هب  هک  تسا  ییاپراهچ  نآ  و  دشابیم ، هیدج  عمج  هک  يدج  دننام  تسا ، هیده  عمج  يده :» »

31 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. نآ زج  شفک و  لیبق  زا  دنزادنایم ، ینابرق  ناویح  ندرگ  هب  هک  تسا  يزیچ  ینعم  هب  ةدالق  عمج  دئالق 

، دنوشیم ادخ  هناخ  راپسهر  هرمع  ّجح و  ماجنا  دصق  هب  هک  دنتـسه  یناسک  مارحلا  تیب  ناگدننک  دصق  زا  روظنم  ناگدننک و  دصق  نیّمآ 
ّجح هک  تسا  نیا  هب  زین  تسا و  اهنآ  تمرح  نتفرگ  هدـیدان  ندرک و  عیاض  هب  هدـش ، یهن  نآ  زا  هیآ  رد  هک  ییاـهزیچ  ندرمـش  لـالح  و 

زا ای  دوش و  بصغ  ینابرق  ناویح  درادزاب و  جـح  زا  ار  مدرم  هک  دـیآ  شیپ  یعناوم  ّجـح  هاـم  رد  دـنوش و  عنم  کـسانم  ماـجنا  زا  نارازگ 
: هدش هتفگ  هجو  ود  اههدالق  ندرمش  لالح  هرابرد  دیآ و  لمع  هب  يریگولج  هاگنابرق  هب  نآ  ندیسر 

شرافـس صاصتخا و  يارب  يدـه  رب  ةدالق  فطع  و  تسا . رتش  واگ و  لیبق  زا  یناـبرق  تاـناویح  دوخ  ندرمـش  لـالح  زا  یهن  روظنم ، - 1
(. اهنآ زا  دئالق  صوصخب  و   ) اصوصخ اهنم  دئالقلا  و  هدش : هتفگ  ییوگ  و  تسا . نآ  دروم  رد  رتشیب 

هغلابم ناونع  هب  نآ  زا  یهن  و  دنتخادنایم ، ینابرق  تاناویح  ندرگ  هب  هک  تسا  ییاههدالق  ندوشگ  ندـش و  ضرعتم  زا  یهن  دوصقم ، - 2
لالح ار  نآ  دوخ  هک  دسر  هچ  دیرمـشن ، لالح  ار  ینابرق  ياههدالق  هدـش : هتفگ  ییوگ  تسا و  ینابرق  ناویح  دوخ  هب  ضّرعت  زا  یهن  رد 

و ( 31 رون / « ) دنزاس راکشآ  هناگیب  رب  ار  دوخ  تنیز  دیابن  نمؤم  نانز  و   » َّنُهَتَنیِز َنیِْدُبی  َو ال  هدومرف : يرگید  هیآ  رد  هک  نانچ  دیرامـشب .
. نآ ياهلحم  نتخاس  راکشآ  هب  دسر  هچ  ات  تنیز ، ندرک  رهاظ  زا  هدش  یهن 

. دیرامشم لالح  دننکیم  ار  ادخ  هناخ  دصق  هک  یناسک  اب ] ندیگنج   ] ینعی َنیِّمآ  َال  َو 
، ددرگ دونـشخ  نانآ  زا  ادخ  هک  دنتـسه  نیا  ناهاوخ  اناوضر و  دـنبلطیم و  شاداپ  شیوخ  راگدرورپ  زا  هک  نانآ  ْمِهِّبَر  ْنِم  اًلْـضَف  َنوُغَْتبَی 

. دیوشن نانآ  ضّرعتم  دنراد  ار  یگژیو  نیا  هک  یناسک  یگرزب  تمظع و  ساپ  هب  ینعی ،
32 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

نیا زا  سپ  ینعی  اوداطـصت  نأ  مکیلع  حانج  الف  متللح  اذإ  و  هدش : هتفگ  ییوگ  تسا ، هحابا  دیفم  رظح  بیقع  رما  اوُداطْـصاَف  ُْمْتلَلَح  اذِإ  َو 
. دیزادرپب راکش  هب  هک  تسین  امش  رب  یکاب  دیدش ، جراخ  مارحا  زا  هک 
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ائیـش و بسک  ابنذ و  هتمرج  ابنذ و  مرج  دوشیم : هتفگ  تسا ، بسک »  » دننام لوعفم  ود  کی و  هب  ندـش  يدـعتم  رد  مرج »  » ْمُکَّنَمِرْجَی َو ال 
. تسا اودتعت » نأ   » مّود لوعفم  و  مک »  » بطاخم ریمض  هیآ ، رد  لّوا  لوعفم  هایإ . هتبسک 

و تسا . هدش  تئارق  زین  نون  نوکس  هب  نائنش  تسا ، ینمـشد  هنیک و  تّدش  يانعم  هب  هک  نائنـش  هب  تسا  ّقلعتم  هزمه  حتف  هب  ْمُکوُّدَص  ْنَأ 
روظنم و  دنکن ، متس  زواجت و  هب  راداو  ار  امـش  دروآ ، لمع  هب  تعنامم  مارحلا  دجـسم  هب  امـش  دورو  زا  هک  یموق  هنیک  تسا : نیا  دوصقم 

هب ناکرـشم  زا  نتفرگ  ماقتنا  اوُدَتْعَت » ْنَأ   » يانعم و  تسا ، هیبیدـح  لاس  رد  نانمؤم  و  ص )  ) ربمایپ طّسوت  هرمع  ماجنا  زا  هّکم  لها  تعنامم 
. تساهنآ هب  ندناسر  رازآ  هلیسو 

تـسد نتـسج  یّفـشت  ماقتنا و  هب  ِناوْدـُْعلا و  َو  ِْمثِْإلا  یَلَع  اُونَواعَت  َو ال  دـینک ، کـمک  یـشوپمشچ  وفع و  رب  يْوقَّتلا  َو  ِِّرْبلا  یَلَع  اُونَواـعَت  َو 
. دوشب یمتس  هانگ و  ره  اوقت و  یکین و  ره  لماش  ات  دوش  ماع  ییانعم  رب  لمح  هیآ  هک  تسا  نیا  رتهب  و  دییالاین .

32 ص :  هیآ 3 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

ام َّالِإ  ُُعبَّسلا  َلَکَأ  ام  َو  ُۀَـحیِطَّنلا  َو  ُۀَـیِّدَرَتُْملا  َو  ُةَذُوقْوَْملا  َو  ُۀَِـقنَْخنُْملا  َو  ِِهب  ِهَّللا  ِْریَِغل  َّلِـهُأ  اـم  َو  ِریِْزنِْخلا  ُمَْحل  َو  ُمَّدـلا  َو  ُۀَْـتیَْملا  ُمُْکیَلَع  ْتَمِّرُح 
َمْوَْیلا ِنْوَـشْخا  َو  ْمُهْوَـشَْخت  ـالَف  ْمُِکنیِد  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َسِئَی  َمْوَْـیلا  ٌقِْـسف  ْمُِکلذ  ِمـالْزَْألِاب  اوُمِـسْقَتْسَت  ْنَأ  َو  ِبُصُّنلا  یَلَع  َحـِبُذ  اـم  َو  ُْمْتیَّکَذ 
ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإَف  ٍْمثِِإل  ٍِفناجَتُم  َْریَغ  ٍۀَصَمْخَم  ِیف  َّرُطْضا  ِنَمَف  ًانیِد  َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِـضَر  َو  ِیتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  َو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ 

(3)
33 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

33 ص :  همجرت ..... :

اهنآ و  هدش ، هتـشک  رجز  هب  و  هدش ، هفخ  تاناویح  دنوش و  حـبذ  ادـخ  مان  ریغ  هب  هک  یتاناویح  كوخ و  تشوگ  نوخ و  رادرم و  تشوگ 
نآ رگم  هدنرد ، ناویح  دیـص  هدنامیقاب  و  دنـشاب ، هدرم  يرگید  ناویح  خاش  برـض  هب  هک  اهنآ  و  دنریمب ، يدنلب  زا  ندـش  ترپ  رثا  رب  هک 

مارح امـش  رب  یگمه )  ) دـنوش حـبذ  اهنآ ) ربارب  رد  ای   ) اـهتب يور  هک  یتاـناویح  دـیربب و  رـس  ار  نآ  دیـسرب و ) ناویح  نآ  رب  عقوم  هب   ) هک
- تسا هانگ  قسف و  لامعا  نیا  مامت  ییامزآ ، تخب  صوصخم  ریت  ياههبوچ  هلیـسو  هب  ناویح  تشوگ  ندرک  تمـسق  نینچمه )  ) و تسا ،

. دیسرتب نم  تفلاخم )  ) زا دیسرتن و  اهنآ  زا  نیا  رب  انب  دندش  سویأم  امش  نییآ  لاوز )  ) زا نارفاک  زورما 
هک اهنآ  اما  متفریذپ - امـش  نادواج )  ) نییآ ناونع  هب  ار  مالـسا  مدومن و  لیمکت  امـش  رب  ار  دوخ  تمعن  مدرک و  لماک  ار  امـش  نید  زورما 

دنوادخ دنروخب ) عونمم  ياهتشوگ  زا  هک  درادن  یعنام   ) دشابن هانگ  هب  لیامتم  دسرن و  يرگید  ياذـغ  هب  ناشتـسد  یگنـسرگ  لاح  رد 
(3 . ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و 

33 ص :  ریسفت ..... :

یعیبط گرم  هب  هک  ییاپراهچ  ناویح  تشوگ  زا  لاثم  ناونع  هب  دندروخیم  هدـش  رکذ  هیآ  نیا  رد  هک  ار  یمارح  ياهزیچ  یلهاج  بارعا 
شتآ يور  هک  ینوخ  دنتفگیم : دندروخیم و  دنتخپیم و  هتخیر  ناویح  گرزب  هدور  رد  ار  نوخ  دندرکیم و  هدافتـسا  رادرم )  ) درمیم

. تسا هدشن  مارح  یسک  رب  دوش ، بابک 
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. يزع تال و  مان  هب  دنتفگیم : ناکرشم  هک  نانچ  دوش  هدرب  ادخ  ریغ  مان  اهنآ  حبذ  ماگنه  هک  یتاناویح  ِهَّللا و  ِْریَِغل  َّلِهُأ  ام  َو 
. ددرگ ماجنا  ناسنا  هلیسو  هب  ای  دوخ  يدوخ  هب  راک  نیا  هاوخ  تسا  هدرم  نآ  رثا  رب  هدش و  هفخ  هک  یناویح  ُۀَِقنَْخنُْملا و  َو 

. دشاب هدرم  هبرض  تّدش  زا  هک  یناویح  ُةَذُوقْوَْملا و  َو 
دشاب . هدرم  هاچ  رد  ینوگنرس  ای  هوک  زا  طوقس  رثا  رب  هک  یناویح  ُۀَیِّدَرَتُْملا و  َو 

34 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دریمب يرگید  ناویح  خاش  برض  هب  هک  یناویح  ُۀَحیِطَّنلا و  َو 

. دنشاب هدروخ  ناگدنرد  ار  نآ  زا  یتمسق  هک  یناویح  ُُعبَّسلا و  َلَکَأ  ام  َو 
. دنکیم ناروف  شندرگ  ياهگر  زا  نوخ  ای  دنزیم ، اپ  تسد و  هک  یلاح  رد  دیاهدیسر ، نآ  هیکذت  هب  هک  یناویح  رگم  ینعی  ُْمْتیَّکَذ  ام  اَّلِإ 
ار دوخ  مد  ای  شوگ  ندـیرب ، رـس  عقوم  رد  ناویح ، هک  تسا  نیا  هیکذـت  لوصح  دـح  نیرتمک  دومرف : هک  هدـش  لقن  ع )  ) قداـص ماـما  زا 

. دنزب مه  هب  ار  دوخ  مشچ  ای  دهد  تکرح 
نانآ هک  دندوب  ییاهتب  نامه  اهنآ  دندوب و  هدرک  بصن  هبعک  فارطا  رد  ییاهگنـس  ناتـسرپتب  ّتیلهاج  نامز  رد  ِبُصُّنلا  یَلَع  َحـِبُذ  ام  َو 

تـشوگ دندیلامیم و  تشاد  رارق  هبعک  لباقم  رد  هک  اهتب  زا  فرط  نآ  هب  ار  ینابرق  نوخ  دندرکیم و  ینابرق  اهنآ  شیپ  و  دـندیتسرپیم ،
: دیوگ یشعا  دندادیم  رارق  میظعت  دروم  ار  اهنآ  هلیسو  نیدب  دنتشاذگیم و  اهتب  يور  هدرک و  هعطق  هعطق  ار  نآ 

. اودبعاف هَّللا  ناطیشلا و  دبعت  هنکسنت و ال  بوصنملا ال  بصنلا  اذ  و 
دشابیم باصنا  بصن »  » عمج دینک . تدابع  ار  ادخ  و  دییامنن ، تدابع  ار  ناطیـش  دیتسرپن ، ار  هبعک  فارطا  رد  هدش  بصن  تب  نآ  ینعی :

. تسا باصن  نآ  درفم  عمج و  بصن   » هدش هتفگ  و 
هک دنتشاد  ییاهریت  مدرم  ّتیلهاج  رد  دیروآ . تسد  هب  اهریت  هلیسو  هب  ار  دوخ  تمسق  هک  تسا  مارح  امـش  رب  ِمالْزَْألِاب و  اوُمِـسْقَتْسَت  ْنَأ  َو 

هتشون چیه  یخرب  يور  و  دنکیم » یهن  ارم  ادخ  : » دوب هتـشون  یخرب  يور  و  دنکیم » رما  ارم  ادخ  : » دوب هدش  هتـشون  اهنآ  زا  یـضعب  يور 
. تسا هدشن  ای  هدش  وا  تمسق  هچنآ  زا  تساهریت  هلیسو  هب  صخش  نتسج  یهاگآ  ماسقتسا »  » يانعم و  دوب ، هدشن 

ددع هد  نیا  زا  دندادیم . ماجنا  هناگهد  ياهریت  دادعت  هب  هدـش  حـبذ  ناویح  تشوگ  ندرک  میـسقت  اب  هک  تسا  يرامق  روظنم  دـناهتفگ : و 
ياراد  ذف » : » دوب بیترت  نیدب  ددع  تفه  نآ  مهس  مان و  دنتشادن . یمهس  هّیقب  دندوب و  مهس  ياراد  نآ  ددع  تفه  ریت 

35 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
مهس تفه  ياراد  یلعم »  » و مهس ، شش  بیقر » ، » مهس جنپ  سلح » ، » مهس راهچ  سفان » ، » مهس هس  لبـسم » ، » مهـس ود  مأوت »  » مهـس کی 

«. دغو  » و حینم » «، » حیفس : » زا دندوب  ترابع  دنتشادن  یمهس  هک  ییاهریت  و  دوب .
. دندرکیم میسقت  تمسق  دنچ  هب  ار  نآ  تشوگ  دنتشکیم و  ار  یناویح  اهنآ 

مان هب  مهـس  نودب  ریت  هس  هک  دوب  یناسک  هدهع  رب  ناویح  تمیق  دروآ ، نوریب  دارفا  مان  هب  ات  دندادیم  رفن  کی  تسد  هب  ار  اهریت  هاگ  نآ 
هک تسا  يرامق  نامه  لمع  نیا  و  دربیم ] مهـس  اـهنآ  هزادـنا  هب  دـمآیم ، نوریب  سک  ره  ماـن  هب  رگید  ياـهریت  و   ] دـمآیم نوریب  ناـنآ 

. تسا هدرک  مارح  ار  نآ  لج  ّزع و  يادخ 
. تسا درن  جنرطش و  نامه  لمع  نیا  دناهتفگ : یخرب 

. تسا هدش  مارح  نانآ  رب  هچنآ  ندروخ  ای  ماسقتسا »  » هب تسا  هراشا  ٌقِْسف  ْمُِکلذ 
ار امـش  نید  هک  نیا  زا  رفاـک  مدرم  نونکا  هک : تسا  نیا  دوصقم  تسین ، ینّیعم  زور  مویلا »  » زا روظنم  ْمُِکنیِد  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َسِئَی  َمْوَْیلا 

. دناهدش سویأم  دیرامشب ، لالح  ار  تامّرحم  نیا  هک  دیدرگرب  ینامز  هب  امش  دننک و  لطاب 
نید هک  شیوخ  هدعو  هب  لاعتم  يادخ  اریز  دننک ، هبلغ  امـش  نید  رب  هک  نیا  زا  دناهدیدرگ  سویأم  راّفک  هک  تسا  نیا  روظنم  دناهتفگ : و 
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. درک افو  تخاس ، دهاوخ  بلاغ  اهنییآ  مامت  رب  ار  دوخ 
بولغم هک  يرافک  زا  دیابن  نونکا  تشادرب ، امش  لد  زا  ار  نمشد  زا  سرت  داد و  هبلغ  ار  مالسا  نید  دنوادخ  هک  نآ  زا  سپ  ْمُهْوَشَْخت  الَف 

. دیسرتب دناهدش 
. دیسرتب نم  زا  اهنت  ِنْوَشْخا و  َو 

لماک ماکحا ، تابجاو و  مارح و  لالح و  زا  دـیراد ، جایتحا  نادـب  فیلکت  ماقم  رد  ار  هچنآ  امـش و  نید  زورما  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا 
. مدرک مامت  امش  رب  ع )  ) بلاط یبا  نب  ّیلع  تیالو  هلیسو  هب  ار  دوخ  تمعن  ِیتَمِْعن و  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  َو  مدرک ،

یماگنه هیآ  نیا  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  زا 
36 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

، درک بوصنم  مدرم  ياوشیپ  ماما و  ناونع  هب  ار  ع )  ) یلع عادولا ، ۀجح  زا  تشگزاب  زا  سپ  مخ  ریدـغ  زور  رد  ص )  ) ربمایپ هک  دـش  لزان 
. درکن لزان  ياهضیرف  نآ  زا  سپ  و  دومرف ، لزان  ربمایپ  رب  ار  نآ  لاعتم  يادخ  هک  دوب  ياهضیرف  نیرخآ  تماما ، هب  ع )  ) یلع باصتنا  و 
دزن دنـسپ  دروم  نید  هک  منکیم  نالعا  مدرم  امـش  هب  مدرک و  باختنا  ناتیارب  ار  مالـسا  نایدا ، مامت  نایم  زا  ًانیِد  َمالْـسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِـضَر  َو 

. تسا مالسا  نم 
نآ دعب  ام  ٌقِْسف و  ْمُِکلذ  تسا . هدـش  رکذ  اهنآ  رد  مارح  ياهزیچ  هک  هیآ  ردـص  تالمج  هب  تسا  طوبرم  ٍۀَـصَمْخَم  ِیف  َّرُطْـضا  ِنَمَف  هلمج 
نید تاروتـسد  زا  اهیدیلپ  نیا  میرحت  اریز  تسا ، هداد  رارق  دـیکأت  دروم  ار  تمرح  يانعم  نآ  هلیـسو  هب  نآرق  هک  تسا  ياهضرتعم  هلمج 

نآ زج  ای  رادرم  ندروخ  هب  روبجم  یلاسکشخ  یطحق و  نامز  رد  هک  یسک  تسا : نیا  هیآ  دوصقم  و  تسا . هدش  هدیزگرب  مالسا  لماک و 
دـس هزادـنا  زا  هتـشادن و  لیامت  نآ  هب  هک  یتروص  رد   » ٍداع َو ال  ٍغاب  َْریَغ  دـننام  دـشابن ، هانگ  هب  لیام  هک  یلاح  رد  ٍْمثِِإل  ٍِفناجَتُم  َْریَغ  دوش 

: ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإَف  ( 173 هرقب / « ) دنکن زواجت  عوج 
. دنکیمن هذخاؤم  دوش  مارح  ياهزیچ  ندروخ  هب  روبجم  هانگ ، هب  لیامت  نودب  هک  ار  یسک  دنوادخ 

36 ص :  هیآ 4 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

َو ْمُْکیَلَع  َنْکَْسمَأ  اَّمِم  اُولُکَف  ُهَّللا  ُمُکَمَّلَع  اَّمِم  َّنُهَنوُمِّلَُعت  َنِیبِّلَکُم  ِحِراوَْجلا  َنِم  ُْمتْمَّلَع  ام  َو  ُتابِّیَّطلا  ُمَُکل  َّلِحُأ  ُْلق  ْمَُهل  َّلِحُأ  اذ  ام  َکَنُولَئْـسَی 
(4  ) ِباسِْحلا ُعیِرَس  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  ِْهیَلَع  ِهَّللا  َمْسا  اوُرُکْذا 

36 ص :  همجرت ..... :

تاناویح دیـص ) زین   ) و هدـیدرگ ، لالح  امـش  يارب  تسا  هزیکاپ  هچنآ  وگب  تسا ، هدـش  لالح  اهنآ  يارب  اهزیچ  هچ  دـننکیم  لاؤس  وت  زا 
دیـص  ) امـش يارب  تاناویح  نیا  هچنآ  زا  سپ  تسا ) لالح  امـش  يارب   ) دـیاهداد دای  اهنآ  هب  هداد  میلعت  امـش  هب  دـنوادخ  هچنآ  زا  يراکش 

دنوادخ هک  دیزیهرپب  ادخ  زا  دیربب و  نآ  رب  راکـش ) يارب  ناویح  نداتـسرف  ماگنه  هب   ) ار ادـخ  مان  دـیروخب و  دـنرادیم  هاگن  دـننکیم و )
37 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  ( 4 . ) تسا باسحلا  عیرس 

37 ص :  ریسفت ..... :
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رب مارح  ياهیندروخ  هک  یماگنه  ییوگ  تسا ؟ هدـش  لالح  اهنآ  يارب  اهیکاروخ  زا  زیچ  هچ  ینعی  تسا ، نآ  ربخ  مهل  لحأ  ادـتبم و  اذ  ام 
نخس لقن  يارب  تسا ، بیاغم  هغیـص  هب  کنولئـسی  نوچ  و  دندیـسرپ ، دوب  هدیدرگ  لالح  ناشیا  رب  هک  ییاهیندروخ  زا  دش ، هدناوخ  اهنآ 

. دوب زیاج  دشیم  هتفگ  انل  لحأ  نلعفأل و  رگا  نلعفیل و  دیز  مسقأ  ییوگب : هک  تسا  نانچ  نیا  و  انل . لحأ  اذ  ام  هدومرفن : نانآ 
تمرح هب  مکح  ّتنس  باتک و  رد  هک  تسا  يزیچ  ره  دوصقم  و  تسا ، هدش  لالح  امش  يارب  هزیکاپ  ياهزیچ  وگب  ُتابِّیَّطلا  ُمَُکل  َّلِحُأ  ُْلق 

. دشاب هدشن  نآ 
نآ باوج  هّیطرـش و  ام »  » هک نیا  ای  تسا ، هدش  فذـح  فاضم  متملع ، ام  دیـص  ینعی و  تابیطلا  رب  تسا  فطع  ِحِراوَْجلا  َنِم  ُْمتْمَّلَع  ام  َو 
زج دومرف : هک  هدش  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا  تسا و  يراکش  تاناویح  ع )  ) همئا دزن  حراوج  زا  روظنم  تسا ، ْمُْکیَلَع  َنْکَْسمَأ  اَّمِم  اُولُکَف 

يارب ار  راکـش  هدـنرد  تاناویح  زا  کی  ره  اریز  دـشکب ، ار  نآ  هتفای  میلعت  گس  هک  نیا  رگم  دـیروخم ، دـیاهدرک  هیکذـت  هک  ار  یناویح 
: دومرف زین  و  دریگیم . شبحاص  يارب  ار  نآ  هک  يراکش  گس  زج  دنکیم  دیص  دوخ 

نیا هب  ادخ  مان  رکذ  و  دوشیم ، راکـش  هک  تسا  یناویح  هیکذت  نیمه ، هک  دـینک  رکذ  ار  ادـخ  مان  دـیتسرفیم : ار  يراکـش  گس  هاگ  ره 
«. ربکأ هَّللا  هَّللا و  مسب  . » دییوگب هک  تسا 

يارب ار  راکـش  هک  دـنزومآیم  اهنآ  هب  دـنهدیم و  میلعت  ار  يراکـش  ياهگـس  هک  تسا  یناسک  يانعم  هب  و  متملع ، زا  تسا  لاح  َنِیبِّلَکُم 
. دننک دیص  ناشبحاص 

. تسا هفنأتسم  هلمج  ای  مّود  لاح  َّنُهَنوُمِّلَُعت 
هتخومآ  امش  هب  يراکش  ناگس  میلعت  شناد  زا  دنوادخ  هچنآ  ُهَّللا  ُمُکَمَّلَع  اَّمِم 

38 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
: دناهتفگ و  تسا ، لقع  هلیسو  هب  ياهتخودنا  دنوادخ و  بناج  زا  یماهلا  اریز  تسا 

دهد نامرف  ار  وا  نوچ  دنک و  بیقعت  ار  راکش  دتسرفب  ار  وا  شبحاص  هاگ  ره  هک  دیزومایب  ناگس  هب  ات  تخومآ  امش  هب  دنوادخ  هچنآ  زا 
. دروخن نآ  زا  يزیچ  دنک و  دیص  شبحاص  يارب  ار  راکش  دتسیا و  زاب  بیقعت  زا 

. دیربب ار  ادخ  مان  دیدیسر ، هدش  راکش  ناویح  هیکذت  هب  هک  یماگنه  ای  يراکش  ياهگس  نداتسرف  ماگنه  ِْهیَلَع و  ِهَّللا  َمْسا  اوُرُکْذا  َو 
. دیوشن کیدزن  نآ  هب  دینک و  بانتجا  هدرک  یهن  ادخ  هچنآ  زا  َهَّللا  اوُقَّتا  َو 

38 ص :  هیآ 5 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

َنیِذَّلا َنِم  ُتانَـصْحُْملا  َو  ِتانِمْؤُْملا  َنِم  ُتانَـصْحُْملا  َو  ْمَُهل  ٌّلِح  ْمُکُماعَط  َو  ْمَُکل  ٌّلِح  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  ُماعَط  َو  ُتابِّیَّطلا  ُمَُکل  َّلِحُأ  َمْوَْیلا 
َوُه َو  ُُهلَمَع  َِطبَح  ْدَقَف  ِنامیِْإلِاب  ْرُفْکَی  ْنَم  َو  ٍنادْـخَأ  يِذِـخَّتُم  َو ال  َنیِِحفاسُم  َْریَغ  َنِینِـصُْحم  َّنُهَروُجُأ  َّنُهوُُمْتیَتآ  اذِإ  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َباتِْکلا  اُوتوُأ 

(5  ) َنیِرِساْخلا َنِم  ِةَرِخْآلا  ِیف 

38 ص :  همجرت ..... :

دشابیم لالح  اهنآ  يارب  امش  ياذغ  تسا و  لالح  امش  يارب  باتک  لها  ياذغ  نینچمه )  ) دش و لالح  امش  يارب  هزیکاپ  ياهزیچ  زورما 
هن دیشاب  نمادکاپ  دیزادرپب و  ار  اهنآ  رهم  هک  یماگنه  دنتـسه ، لالح  باتک  لها  زا  نمادکاپ  نانز  ناناملـسم و  زا  نمادکاپ  نانز  زین )  ) و

ددرگیم رثایب  لطاب و  وا  لامعا  دروایب  نامیا  نآ  هب  دیاب  ار  هچنآ  دنک  راکنا  هک  یـسک  دیریگ و  عورـشمان  یناهنپ و  تسود  هن  راکانز و 
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(5 . ) دوب دهاوخ  ناراکنایز  زا  رگید  يارس  رد  و 

38 ص :  ریسفت ..... :

هک ، یماعط  زج  دوشیم  قالطا  هزیکاپ  ياهیکاروخ  زا  کی  ره  رب  تابیط » »
39 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دشاب هتشاد  دوجو  نآ  تمرح  رب  یلیلد 
ماما و  تسا . باتک  لها  ياههحیبذ  دوصقم  دـناهتفگ : یخرب  دـناهدرک  فالتخا  ماعط  نیا  هرابرد  ْمَُکل  ٌّلِـح  َباـتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  ُماـعَط  َو 

: هدومرف ع )  ) قداص
. دشابیمن هیکذت  هب  جاتحم  هک  تسا  ییاهزیچ  یکاروخ و  ياههناد  تابوبح و  روظنم 

. دینک ماعطا  ار  اهنآ  هک  تسین  امش  رب  یکاب  سپ  تسا  لالح  اهنآ  يارب  امش  ياذغ  ْمَُهل و  ٌّلِح  ْمُکُماعَط  َو 
اهنآ ات  دنک  کیرحت  ار  نانمؤم  هک  تسا  نیا  يارب  هدرب  مان  ار  اهنیا  صوصخ  هک  نیا  و  دننماد . كاپ  هدازآ و  نانز  دوصقم  ُتانَصْحُْملا  َو 

. تسا حیحص  مه  ناملسم  نازینک  زین  فیفع و  ریغ  نانز  اب  جاودزا  هنرگ  دننک و  باختنا  جاودزا  يارب  ار 
و دنشاب ، هدیورگ  مالسا  هب  هک  دنباتک  لها  نانز  زا  هتـسد  نآ  نانیا  دنیوگ : ام  باحـصا  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم  ُتانَـصْحُْملا  َو 
هب دندرکیم  لالدتـسا  اهنآ  دننک  جاودزا  رافک  زا  ناناملـسم  هزات  اب  دندوبن  لیام  مدرم  زا  یهورگ  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  بلطم  نیا  رکذ 

نانز اـب   » َّنِمُْؤی یَّتَح  ِتاکِرْـشُْملا  اوُحِْکنَت  ـال  َو  ( 10 هنحتمم / « ) دـیهدن ّتیّمها  رفاک  ناـنز  دـقع  هب   » ِِرفاوَْکلا ِمَصِِعب  اوُکِـسُْمت  ـال  َو  تاـیآ :
. تسا هدومرف  رکذ  هناگادج  ار  باتک  لها  نمادکاپ  نانز  دنوادخ  ور  نیا  زا  دنروآ ،» نامیا  هک  نیا  ات  دینکن  جاودزا  كرشم 

. دینکیم يراددوخ  انز  زا  نیحفاسم و  ریغ  دیتسه ، نمادکاپ  هک  یلاح  رد  َنِینِصُْحم 
. دوشیم قالطا  ثنؤم  رکذم و  رب  ندخ » . » دیریگن یناهنپ  تسود  ار  اهنآ  ٍنادْخَأ و  يِذِخَّتُم  َو ال 

. درواین نامیإ  دوش و  تّوبن ] ادخ و  لدع  دیحوت و   ] رکنم سک  ره  ِنامیِْإلِاب و  ْرُفْکَی  ْنَم  َو 
هک  نیا  رب  دراد  تلالد  هلمج  نیا  دوشیم . شزرایب  شلمع  ُُهلَمَع  َِطبَح  ْدَقَف 

40 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. درادن دشاب ، هتشاد  باوث  قاقحتسا  نآ  ربارب  رد  هک  یلمع  رفاک  اریز  تسین ، باوث  دوجو  رب  ّبترتم  لمع  ندش  هابت 

40 ص :  هیآ 6 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

ْنِإ َو  ِْنیَبْعَْکلا  َیلِإ  ْمُکَلُجْرَأ  َو  ْمُکِـسُؤُِرب  اوُحَْـسما  َو  ِِقفارَْملا  َیلِإ  ْمُکَیِدـْیَأ  َو  ْمُکَهوُجُو  اُولِـسْغاَف  ِةـالَّصلا  َیلِإ  ُْمتُْمق  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
ًابِّیَط ًادیِعَـص  اوُمَّمَیَتَف  ًءام  اوُدَِجت  ْمَلَف  َءاسِّنلا  ُُمتْـسَمال  َْوأ  ِِطئاْغلا  َنِم  ْمُْکنِم  ٌدَـحَأ  َءاج  َْوأ  ٍرَفَـس  یلَع  َْوأ  یـضْرَم  ُْمْتنُک  ْنِإ  َو  اوُرَّهَّطاَف  ًاُبنُج  ُْمْتنُک 
(6  ) َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  ْمُْکیَلَع  ُهَتَمِْعن  َِّمُتِیل  َو  ْمُکَرِّهَُطِیل  ُدیُِری  ْنِکل  َو  ٍجَرَح  ْنِم  ْمُْکیَلَع  َلَعْجَِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  ام  ُْهنِم  ْمُکیِْدیَأ  َو  ْمُکِهوُجُِوب  اوُحَْسماَف 

40 ص :  همجرت ..... :

ای  ) لصفم ات  ار  اهاپ  رـس و  دییوشب و  جنرآ  ات  ار  اهتـسد  تروص و  دـیتساخ  اپ  هب  زامن  يارب  هک  یماگنه  دـیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا 
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لحم زا  امـش  زا  یکی  ای  دیـشاب  رفاسم  ای  رامیب  رگا  و  دینک ) لسغ   ) دـییوشب ار  دوخ  دیـشاب  بنج  رگا  دـینک و  حـسم  اپ ) تشپ  یگدـمآرب 
كاخ اب  دیباین  وضو ) ای  لسغ  يارب   ) بآ و  دیاهدرک ) یـسنج  شزیمآ   ) دیـشاب هتفرگ  سامت  نانز  اب  ای  هدرک ) تجاح  ياضق   ) هدمآ یتسپ 

امش دهاوخیم  هکلب  دنک ، داجیا  امش  يارب  یلکشم  دهاوخیمن  دنوادخ  دیشکب ، اهتسد  و  یناشیپ )  ) تروص رب  نآ  زا  دینک و  مّمیت  یکاپ 
(6 . ) دیروآ اج  هب  ار  وا  رکش  دیاش  دیامن  مامت  امش  رب  ار  شتمعن  دزاس و  كاپ  ار 

40 ص :  ریسفت ..... :

دوصقم  و  تسا ، ِهَّللِاب  ْذِعَتْساَف  َنآْرُْقلا  َْتأَرَق  اذِإَف  ریظن  ِةالَّصلا  َیلِإ  ُْمتُْمق  اذِإ 
41 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هدارا دـصق و  اب  لعف  اریز  تسا ، هدـش  لعف  دوخ  هب  ریبعت  لعف  هدارا  زا  نیا  رب  انب  دـیتشاد  ار  زامن  نتـشاد  اپ  رب  هدارا  هاـگ  ره  هک  تسا  نیا 
ماجنا هب  ریبعت  نآ  ماجنا  هدارا  زا  ور  نیا  زا  تسا ، هتـشاد  ار  نآ  دـصق  ریزگان  هتـساخ  اپ  هب  یلمع  ماجنا  يارب  هک  یـسک  و  دوشیم ، ماـجنا 

. تسا هدش  نداد 
يوم ندش  ریزارـس  لحم  ات  رـس  يوم  ندییور  لحم  زا  لوط  رظن  زا  تروص  دـح  دـییوشب ، وضو  ماگنه  هب  ار  اهتروص  ْمُکَهوُجُو  اُولِـسْغاَف 

. تسا هنایم  ماهبا و  تشگنا  نیب  ام  ضرع  رظن  زا  هناچ و 
. تسا قفرم  عمج  قفارم  دییوشب . ار  اهقفرم  اهتسد و  ِِقفارَْملا و  َیلِإ  ْمُکَیِْدیَأ  َو 

. دنکیم هیکت  نادب  ناسنا  هک  تسا  تسد  زا  تمسق  نآ  قفرم 
رد قفارم  نتسش  بوجو  هب  لئاق  اهقف  زا  يرایسب  یلو  دنشاب ، اهتسد  نتسش  دح  رد  لخاد  قفارم  هک  نیا  رب  درادن  دوجو  یلیلد  هیآ  نیا  رد 

. تسا نیمه  ع )  ) تیب لها  بهذم  دنشابیم و  وضو 
تسا و حیحـص  شیوضو  دـنک ، متخ  ناتـشگنا  هب  عورـش و  اهقفرم  زا  اهتـسد  نتـسش  عقوم  رد  سک  ره  هک  نیا  رب  دـناهدرک  عاـمجا  تّما 

. دننادیم بجاو  ار  نآ  هیماما  ام  ياملع 
رظن هب  هک - ار  رس  زا  رادقم  نیرتمک  حسم  ام  باحـصا  تسا و  رـس  رب  تسد  ندیناشک  ندنابـسچ و  حسم  زا  دوصقم  ْمُکِـسُؤُِرب  اوُحَْـسما  َو 

. تسا نیمه  زین  یعفاش  بهذم  دننادیم و  بجاو  دنک ، قدص  نآ  رب  حسم  فرع -
بـصن و  مکـسوؤر »  » ظفل رب  فطع  هک  نیا  رب  انب  رج  تسا ، هدش  تئارق  ود  ره  رج ، بصن و  هب  مکلجرأ »  » هملک ِْنیَبْعَْکلا  َیلِإ  ْمُکَلُجْرَأ  َو 

. دشاب هدش  فطع  مکسوءرب ]  ] رورجم راج و  لحم  رب  هک  نیا  رب  انب 
هدش فطع  مکسوءرب  لحم  رب  مکلجرأ  ور  نیا  زا  تفریم  هدیهوکن  فارسا  نامگ  اهاپ  يور  رب  بآ  نتخیر  رد  نوچ  دیوگ : يرـشخمز 

هکلب  اهاپ ، حسم  روظنم  هب 
42 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا مزال  اهاپ  رب  بآ  نتخیر  رد  يورهنایم  تیاعر  هک  تسا  هتکن  نیا  يروآدای  يارب 
حسم يارب  یتیاغ  تعیرـش  رد  نوچ  تسا  دقتعم  هک  ار  یـسک  نامگ  ات  هدش  هدروآ  حسم  تیاغ  نییعت  يارب  ِْنیَبْعَْکلا  َیلِإ  دناهتفگ : یخرب 

رد فوطعم  هک  دنکیم  اضتقا  فطع  تقیقح  اریز  تسا ، لطاب  لوق  نیا  و  دزاس . فرطرب  دنوش ، حسم  مه  نیبعک  دوخ  دـیاب  هدـشن  نّیعم 
: دناهتفگ هک  یناسک   ] دشاب و هیلع  فوطعم  مکح 

توافتم لسغ »  » و حسم »  » ظفل ود  موهفم  هک  نآ  لاح  تسا و  نتـسش  يانعم  هب  حسم  هنوگچ  تسا ] ود  نآ  نتـسش  اهاپ ، حسم  زا  دوصقم 
نانآ نامگ  یتسردان  اما  و  تسا . هتـشاذگ  قرف  دندرگ ، حسم  دیاب  هک  ییاضعا  اب  دنوش  هتـسش  دیاب  هک  ییاضعا  نایم  نآرق  دوخ  تسا و 

دنکیمن نتسش  بوجو  رب  تلالد  حسم  يارب  تیاغ  نییعت  اریز  تسین ، هدیشوپ  یسک  رب  تسا ، هدشن  نییعت  یتیاغ  حسم  يارب  دناهتفگ  هک 
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اهاپ حسم  هک  نیا  رد  تشادن  دیدرت  سک  چیه  دوبن و  راکنا  ياج  نیبعکلا  یلإ  مکلجرأب  اوحـسما  و  دشیم ، هتفگ  تحارـص  اب  هچنانچ  و 
عمجم باتک  رد  ام  و  دـشاب ، نآ  رب  فطع  و  مکـسوءرب )  ) حوسمم مکح  رد  مکلجرأ )  ) فوطعم هاگ  ره  نینچمه  تسا ، بجاو  نیبعک  ات 

. درادن دوجو  میدرک  رکذ  هچنآ  زا  شیب  يارب  یلاجم  باتک  نیا  رد  میاهدرک و  ثحب  دروم  نیا  رد  لیصفت  هب  نایبلا 
زا هک   ] نسح نب  دـمحم  تسا و  شفک  دـنب  نتـسب  لحم  رد  اپ و  تشپ  رد  هک  تسا  ياهتـسجرب  ناوختـسا  نامه  بعک  هیماـما )  ) اـم دزن  و 

. تسا هدرک  رایتخا  ار  انعم  نیمه  تسا ] هفینح  وبا  نادرگاش 
. دینک كاپ  ندرک  لسغ  اب  ار  دوخ  دیشاب ، بنج  زامن ، عقوم  رد  رگا  ینعی  اوُرَّهَّطاَف  ًاُبنُج  ُْمْتنُک  ْنِإ  َو 

. دهدن مّمیت  هزاجا  امش  هب  دنکفیب و  تمحز  هب  تراهط  باب  رد  ار  امش  دهاوخیمن  دنوادخ  ٍجَرَح  ْنِم  ْمُْکیَلَع  َلَعْجَِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  ام 
َو دنادرگ . كاپ  یگدولآ ] زا   ] كاخ هلیـسو  هب  دیرادن ، بآ  هب  یـسرتسد  هک  یماگنه  رد  ار  امـش  دهاوخیم  هکلب  ْمُکَرِّهَُطِیل  ُدیُِری  ْنِکل  َو 

تصخر  اب  ات  ْمُْکیَلَع  ُهَتَمِْعن  َِّمُتِیل 
43 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دنک مامت  امش  رب  ار  دوخ  تمعن  شیوخ 
. دیروآ اج  هب  هتشاد  ینازرا  امش  هب  هک  ار  ادخ  تمعن  ساپس  دیاش  َنوُرُکْشَت  ْمُکَّلََعل 

43 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 7  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

اُونَمآ َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ( 7  ) ِروُدُّصلا ِتاِذب  ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  انْعَطَأ  َو  انْعِمَس  ُْمْتُلق  ْذِإ  ِِهب  ْمُکَقَثاو  يِذَّلا  ُهَقاثیِم  َو  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َۀَمِْعن  اوُرُکْذا  َو 
َنُولَمْعَت اِمب  ٌرِیبَخ  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  يْوقَّتِلل  ُبَْرقَأ  َوُه  اُولِدْعا  اُولِدـْعَت  َّالَأ  یلَع  ٍمْوَق  ُنآَنَـش  ْمُکَّنَمِرْجَی  َو ال  ِطْسِْقلِاب  َءادَهُـش  ِهَِّلل  َنیِماَّوَق  اُونوُک 

(10  ) ِمیِحَْجلا ُباحْصَأ  َِکئلوُأ  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  ( 9  ) ٌمیِظَع ٌرْجَأ  َو  ٌةَرِفْغَم  ْمَُهل  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو  ( 8)

43 ص :  همجرت ..... :

زا و  میدرک ، تعاطا  میدینـش و  دـیتفگ ، هک  نامز  نآ  تفرگ ، امـش  زا  ادـکؤم  هک  ار  یناـمیپ  امـش و  رب  ار  ادـخ  تمعن  دـیروایب  داـی  هب  و 
(7  ) تسا هاگآ  اههنیس  نورد  زا  ادخ  هک  دیزیهرپب  ادخ ) نامرف  تفلاخم  )

كرت  ) هانگ هب  ار  امش  یتیعمج ، اب  ینمـشد  دیهد ، یهاوگ  تلادع  يور  زا  دینک و  مایق  ادخ  يارب  هراومه  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
(8  ) تسا هاگآ  دیهدیم  ماجنا  هچنآ  زا  هک  دیزیهرپب  ادخ  زا  تسا  رتکیدزن  يراگزیهرپ  هب  هک  دینک  تلادع  دناشکن ، تلادع )

(9  ) تسا هداد  یمیظع  شاداپ  شزرمآ و  هدعو  دناهداد  ماجنا  حلاص  لمع  دناهدروآ و  نامیا  هک  اهنآ  هب  دنوادخ 
(10 . ) دنخزود لها  دندرک  بیذکت  ار  ام  تایآ  دندش و  رفاک  هک  یناسک  و 

44 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

44 ص :  ریسفت ..... :

. تسا مالسا  تمعن  هَّللا » ۀمعن   » زا روظنم  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َۀَمِْعن  اوُرُکْذا  َو 
عقوم رد  ص -)  ) ادخ لوسر  هک  تسا  یتعیب  نامیپ و  نامه  دوصقم  تسب ، امش  اب  دنوادخ  هک  یمکحم  نامیپ  ِِهب و  ْمُکَقَثاو  يِذَّلا  ُهَقاثیِم  َو 
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. میدرک تعاطا  میدینش و  دنتفگ : دنتفریذپ و  مه  اهنآ  و  دننک ، تعاطا  ار  ادخ  لاح  ره  رد  ات  تفرگ  نانآ  زا  ندش - ناملسم 
عادولا ۀّـجح  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  تساهنیا  زج  تیالو و  بوجو  تامّرحم و  ندوب  مارح  لـیبق  زا  یبلاـطم  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب 

. تسا هدش  لقن  ع )  ) رقاب ماما  زا  لوق  نیا  و  درک . نایب  نانآ  يارب 
اَّلَأ یلَع  دـنکن  ناـتراداو  ناکرـشم  هب  تبـسن  امـش  هنیک  مشخ و  هک  تسا  نیا  ياـنعم  هب  اریز  تسا ، هدـش  يّدـعتم  یلع  هب  ْمُکَّنَمِرْجَی  ـال  َو 

نتـشک ای  ندرک  هلثم  نوچمه  یلامعا  باکترا  اب  دـییامن و  يّدـعت  اهنآ  هب  ناـنآ  زا  نتفرگ  ماـقتنا  اـب  دـینک و  اـهر  ار  تلادـع  هک  اُولِدـْعَت 
. دیناشنورف ار  دوخ  یبلق  ياههنیک  اهنیا  زج  ناشنانز و  ای  نادنزرف 

رما اهنآ  هب  تحارـص  اب  رتشیب  يریگتخـس  دیکأت و  يارب  دومرف ، یهن  تلادـع  كرت  زا  ار  نانمؤم  هک  نآ  زا  سپ  يْوقَّتِلل  ُبَْرقَأ  َوُه  اُولِدـْعا 
هدرک نایب  ار  تلادع  هب  ندرک  شرافـس  لیلد  يْوقَّتِلل ) ُبَْرقَأ  َوُه   ) هفنأتـسم هلمج  رکذ  اب  سپـس  و  دنیامن . تیاعر  ار  تلادـع  هک  دـنکیم 

نیا راـفک  هب  تبـسن  تلادـع  هک  یتروص  رد  و  تساوقت . رد  تقد  بجوـم  نآ  تیاـعر  اریز  تسا ، رتـکیدزن  اوـقت  هب  تلادـع  ینعی  تسا 
؟ درک دیدرت  نانمؤم  هب  تبسن  نآ  تیاعر  موزل  رد  ناوتیم  هنوگچ  دراد  ار  توق  هطقن  یگژیو و 

هب ياهدعو  ییوگ  تسا و  هدش  هداد  نانآ  هب  نآ  زا  شیپ  مالک و  ندش  مامت  زا  سپ  هک  ياهدعو  يارب  تسا  نایب  ٌمیِظَع  ٌرْجَأ  َو  ٌةَرِفْغَم  ْمَُهل 
یعون نداد  هدـعو  نوچ  و  تساهنآ ، يارب  شزرمآ  هدـش : هداد  خـساپ  و  تسیچ ؟ هدـعو  نآ  دوشیم  لاؤس  نونکا  دوب و  هدـش  هداد  نانآ 

. تسا هدرک  رکذ  لاق »  » ياج هب  ار  دعو »  » تسا نخس 
45 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

45 ص :  هیآ 11 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

ِلَّکَوَتَْیلَف ِهَّللا  یَلَع  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  ْمُْکنَع  ْمُهَیِدـْیَأ  َّفَکَف  ْمُهَیِدـْیَأ  ْمُْکَیلِإ  اوُطُْـسبَی  ْنَأ  ٌمْوَق  َّمَه  ْذِإ  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْذا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
(11  ) َنُونِمْؤُْملا

45 ص :  همجرت ..... :

هب تسد  دنتشاد  دصق  نانمشد ) زا   ) یعمج هک  نامز  نآ  دیروآ ، دای  هب  دیشخب  امش  هب  ادخ  هک  ار  یتمعن  دیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا 
ادخ رب  اهنت  دیاب  نانمؤم  و  دیزیهرپب ، ادخ  زا  تشادزاب ، امش  زا  ار  اهنآ  تسد  ادخ  اما  دنرادرب ،) نایم  زا  ار  امـش  و   ) دننک زارد  امـش  يوس 

(11 . ) دننک هیکت ) و   ) لکوت

45 ص :  ریسفت ..... :

زا نت  ود  هید  تخادرپ  يارب  اـت  دـش  دراو  ریـضن  ینب  ناـیدوهی  رب  دوـخ  باحـصا  زا  یعمج  اـب  ص )  ) ادـخ لوـسر  هک  تسا  هدـش  تیاور 
کمک ای  ضرق  ناـنآ  زا  دوب ، مزـال  ترـضح  نآ  رب  اـهنآ  هید  دوب و  هدـناسر  لـتق  هب  ار  ناـنآ  شباحـصا  زا  یکی  هک  شیوخ  ناـنامیپمه 

زا هک  ار  یغلبم  ییاریذـپ  زا  سپ  ات  دننیـشنب  هک  دـندرک  اضاقت  ترـضح  زا  ص )  ) ادـخ لوسر  نانخـس  عامتـسا  زا  سپ  ریـضن  ینب  دریگب .
هب دـنوادخ  ماگنه  نیا  رد  دـنناسرب . لتق  هب  هنادرمناوجان - ار - ص )  ) ربمایپ هک  دـنتفرگ  میمـصت  یلو  دـنزادرپب ، دوب  هدرک  هبلاـطم  ناـشیا 

تازجعم زا  یکی  دوخ  نیا  و  دندش ، جراخ  اجنآ  زا  باحصا  قافتا  هب  تخاس و  هاگآ  نانآ  دصق  ءوس  زا  ار  ترـضح  نآ  لیئربج  هلیـسو 
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. تسا ص )  ) مالسا ربمایپ 
رارق هلمح  دروم  هک  تسا  یـسک  هب  يزارد  تسد  دـی  طسب  ياـنعم  و  درب ، شروی  وا  هب  تّدـش  هب  هاـگ  ره  هفک ، هیلإ  طـسب  دوشیم : هتفگ 

. تسا هتفرگ 
. تسا نتشادزاب  يانعم  هب  فک :»  » و

46 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

46 ص :  هیآ 12 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

َو ِیلُـسُِرب  ُْمْتنَمآ  َو  َةاکَّزلا  ُُمْتیَتآ  َو  َةالَّصلا  ُُمتْمَقَأ  ِْنَئل  ْمُکَعَم  یِّنِإ  ُهَّللا  َلاق  َو  ًابیِقَن  َرَـشَع  ْیَْنثا  ُمُْهنِم  اْنثََعب  َو  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  َقاثیِم  ُهَّللا  َذَخَأ  ْدََقل  َو 
ْدَقَف ْمُْکنِم  َِکلذ  َدَْعب  َرَفَک  ْنَمَف  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ْمُکَّنَلِخْدَُأل  َو  ْمُِکتائِّیَس  ْمُْکنَع  َّنَرِّفَکَُأل  ًانَسَح  ًاضْرَق  َهَّللا  ُُمتْضَْرقَأ  َو  ْمُهوُُمتْرَّزَع 

(12  ) ِلِیبَّسلا َءاوَس  َّلَض 

46 ص :  همجرت ..... :

زامن رگا  متسه  امش  اب  نم  تفگ : اهنآ ) هب   ) دنوادخ میتخیگنارب و  تسرپرس  ربهر و  هدزاود  اهنآ  زا  و  تفرگ ، نامیپ  لیئارـسا  ینب  زا  ادخ 
هب وا  هار  رد   ) دیهدب هنـسحلا  ضرق  ادـخ  هب  دـینک و  يرای  ار  اهنآ  دـیروایب و  نامیا  نم  نالوسر  هب  دـیزادرپب و  ار  تاکز  دـیراد و  اپرب  ار 

تـسا يراج  نآ  ناتخرد  ریز  زا  اهرهن  هک  تشهب  ياهغاب  رد  ار  امـش  و  مشخبیم )  ) مناشوپیم ار  امـش  ناهانگ  دینک ) کمک  نادـنمزاین 
(12 . ) تسا هدیدرگ  فرحنم  تسار  هار  زا  دوش ، رفاک  نیا  زا  دعب  سک  ره  اما  منکیم . دراو 

46 ص :  ریسفت ..... :

رد رگمتـس  نایناعنک  هک  ماش  نیمزرـس  زا  احیرأ »  » يوس هب  داد  روتـسد  لیئارـسا  ینب  هب  دـنوادخ  رـصم ، رد  نوعرف  ندـش  كـاله  زا  سپ 
ره زا  ات  تخاس  رومأم  ار  ع )  ) یـسوم و  متـشاد ، رّرقم  امـش  يارب  ار  اجنآ  رد  تنوکـس  نم  دومرف : و  دننک ، ترجه  دندوب ، نکاس  اجنآ 

نارگمتـس اب  راکیپ  ییورایور و  يارب  تکرح  لیبق  زا  هدـش  هداد  اهنآ  هب  هک  ار  یتاروتـسد  ات  دـهد  رارق  نماض  لیفک و  ار  رفن  کی  یموق 
. دشاب موق  نآ  سیئر  ربهر و  دنک و  ارجا 

موق  نامیپ  اهنآ  دیزگرب و  ار  نانآ  ياسؤر  تفرگ و  نامیپ  لیئارسا  ینب  زا  یسوم 
47 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ع)  ) یـسوم دندش ، کیدزن  نارگمتـس  نیمزرـس  هب  نوچ  و  دـش ، هناور  لیئارـسا  ینب  هارمه  ع )  ) یـسوم هاگ  نآ  دـندرک . تلافک  ار  دوخ 
و دندرک ، هدهاشم  ار  يدنمورین  گرزب و  ماسجا  دنتخادرپ  وجتـسج  هب  هک  یماگنه  دـننک ، سّـسجت  فارطا  رد  ات  داتـسرف  ار  موق  ياسؤر 

بلاک زج  و  دننک ، نامتک  دناهدید  هچنآ  ات  داد  روتسد  نانآ  هب  یسوم  و  دنتخاس ، هاگآ  دوخ  تادهاشم  زا  ار  ع )  ) یسوم هعجارم ، زا  سپ 
ار بلطم  یـسک  دـندوب  لیئارـسا  ینب  موق  ناربهر  زا  هک  فسوی  رـسپ  میئارفآ  نادـنزرف  زا  نون  رـسپ  عشوی  ادوهی و  ناگداون  زا  اّنفوی  رـسپ 

[. دش رشتنم  موق  نایم  رد  ناهد  هب  ناهد  ربخ  و   ] درکن نامتک 
. دنتخادرپ نآ  ياشفا  هب  هّیقب  یلو  دندرک  نامتک  ناشرفن  جنپ  دناهتفگ : و 
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زا موق  فیرع  بیقن و  اریز  تسا ، هدـش  هتفگ  وا  هب  زین  فیرع »  » هک ناـنچ  دـنکیم ، يواـکجنک  موق  لاوـحا  رد  هک  تسا  یـسک  بیقن :» »
. دسانشیم الماک  ار  اهنآ  تسا و  هاگآ  نانآ  رارسا 

هژاو دیتشاد ، رذح  رب  نانمشد  یبایتسد  زا  ار  نانآ  دیدرک و  يرای  ار  ناربمایپ  امش  ْمُهوُُمتْرَّزَع و  َو  میامش ، روای  رای و  نم  ینعی  ْمُکَعَم  یِّنِإ 
. تسا هشیر  نیمه  زا  تسا ، داسف  هب  تشگزاب  زا  دارفا  نتشادزاب  ندرک و  عنم  يانعم  هب  لصا  رد  هک  ریزعت » »

. دننک تیاعر  ار  تلادع  دنروآ و  نامیا  ناربمایپ  هب  هک  میتفرگ  نامیپ  لیئارسا  ینب  زا  ام  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  هدش  هتفگ  و 
. دنراد اپ  هب  نانآ  نایم  رد  ار  تلادع  ات  میدیزگرب  ییاورنامرف  هب  ار  رفن  هدزاود  نانآ  نایم  زا  ًابیِقَن و  َرَشَع  ْیَْنثا  ُمُْهنِم  اْنثََعب  َو 

نیشناج هک  تسا  مسق  باوج  نرفکأل  رد  و  « 1  » مسق همّدقم  متمقأ  نئل  رد  مال » »
__________________________________________________

تـسا یلبق  مسق  هب  طوبرم  نآ  زا  سپ  باوج  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  يارب  دوشیم و  لخاد  نإ »  » طرـش فرح  رب  ابلاغ  هک  تسا  یمال  - 1
، دـشاب هدـش  رکذ  هلمج  رد  مسق  فرح  رگا  و  ( 12 رـشح /  ) ْمُهَنوُرُْـصنَی اُوِلتُوق ال  ِْنَئل  َو  ْمُهَعَم  َنوُجُرْخَی  اوُجِرْخُأ ال  ِْنَئل  دننام : طرـش ، هن  و 

ینتمرکأ نإ  هَّللا  و  دننام : تسین  مزال  مال  ندروآ 
48 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا هدیدرگ  ود  ره  طرش  مسق و  باوج 
هنایم هار  زا  هدرک و  اطخ  ِلِیبَّسلا  َءاوَس  َّلَض  ْدَقَف  دزرو ، رفک  نابیقن  باختنا  نامیپ و  نتفرگ  زا  سپ  هک  یسک  ْمُْکنِم و  َِکلذ  َدَْعب  َرَفَک  ْنَمَف 

. تسا رتموادم  رتشیب و  نآ  نارفک  زا  تمذم  دشاب ، دایز  گرزب و  هچ  ره  تمعن  اریز  تسا ، هدش  رود  نشور 

48 ص :  ات 14 ..... ] تایآ 13  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

ْمُْهنِم ٍۀَِنئاخ  یلَع  ُِعلَّطَت  ُلاَزت  َو ال  ِِهب  اوُرِّکُذ  اَّمِم  اظَح  اوُسَن  َو  ِهِعِضاوَم  ْنَع  َِملَْکلا  َنُوفِّرَُحی  ًۀَیِساق  ْمَُهبُوُلق  اْنلَعَج  َو  ْمُهاَّنََعل  ْمُهَقاثیِم  ْمِهِـضْقَن  اِمبَف 
ِِهب اوُرِّکُذ  اَّمِم  اظَح  اوُسَنَف  ْمُهَقاثیِم  انْذَـخَأ  يراصَن  اَّنِإ  اُولاق  َنیِذَّلا  َنِم  َو  ( 13  ) َنِینِسْحُْملا ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  ْحَفْـصا  َو  ْمُْهنَع  ُفْعاَف  ْمُْهنِم  ًالِیلَق  َّالِإ 

(14  ) َنوُعَنْصَی اُوناک  اِمب  ُهَّللا  ُمُُهئِّبَُنی  َفْوَس  َو  ِۀَمایِْقلا  ِمْوَی  یلِإ  َءاضْغَْبلا  َو  َةَوادَْعلا  ُمُهَْنَیب  اْنیَرْغَأَف 

48 ص :  همجرت ..... :

( ادخ  ) نانخس هک ) اجنآ  ات   ) میدومن نیگنس  تخس و  ار  اهنآ  ياهلد  میتخاس و  رود  شیوخ  تمحر  زا  ار  اهنآ  ینکـشنامیپ ، رطاخ  هب  اما 
اهنآ زا  هزات )  ) یتنایخ هب  هتـسویپ  دـندرک ، شومارف  دوب  هدـش  دزـشوگ  اهنآ  هب  ار  هچنآ  زا  یـشخب  دـننکیم و  فیرحت  شدوخ  دروم  زا  ار 

هک نک  رظن  فرص  رذگرد و  اهنآ  زا  یلو  اهنآ ، زا  یمک  هّدع  رگم  يوشیم ، هاگآ 
__________________________________________________

دـشاب فوذحم  مسق  فرح  هچرگ  دوشیمن ، رکذ  مه  یهاگ  تسا و  مزال  مال  رکذ  ابلاغ  دشاب  فوذـحم  مسق  فرح  رگا  یلو  کنمرکأل 
م. ص 306 -.) وحنلا ، مجعم  )

49 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(13  ) درادیم تسود  ار  ناراکوکین  دنوادخ 

رکذت نانآ  هب  ار  هچنآ  زا  ياهظحالم  لباق  تمسق  اهنآ  یلو  میتفرگ  نامیپ  زین )  ) دنتشاد حیسم ) يرای  و   ) ّتینارصن ياعّدا  هک  یناسک  زا  و 
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زا ار  اهنآ  هدنیآ  رد  دنوادخ  میدنکفا و  ینمـشد  توادـع و  تمایق  هنماد  ات  اهنآ  نایم  رد  اذـل  دـندرپس  یـشومارف  تسد  هب  دوب  هدـش  هداد 
(14 . ) تخاس دهاوخ  هاگآ  نآ ) جیاتن  و   ) دناهداد ماجنا  هچنآ 

49 ص :  ریسفت ..... :

ناـشمورحم شیوخ  فاـطلا  زا  بلـس و  ناـنآ  زا  ار  قیفوت  ًۀَیِـساق و  ْمَُهبُوُلق  اـْنلَعَج  َو  میدرک ، رود  دوـخ  تمحر  زا  درط و  ار  ناـنآ  ْمُهاَّنََعل 
. دیدرگ تخس  نانآ  ياهلد  هک  اجنآ  ات  متخاس ،

. میداد رارق  صلاخان  تسپ و  ار  نانآ  ياهلد  ینعی  هدش  تئارق  زین  ۀیسق  تسا  تخس  يانعم  هب  و  یکزان ، یمرن و  ّدض  ةوسق » »
یلدگنس زا  یشان  وا  هب  نتسب  غورد  دنوادخ و  نخس  نداد  رییغت  اریز  دشابیم ، نانآ  بلق  تواسق  هدننک  نایب  ِهِعِضاوَم  ْنَع  َِملَْکلا  َنُوفِّرَُحی 

. تسا نانآ 
هک اـنعم  نیا  هب  دـندرک  یـشوپمشچ  دوب ، هدـش  ناـیب  تاروـت  رد  هک  یهلا  ماـکحا  ظـعاوم و  لـماک  هرهب  زا  ِِهب و  اوُرِّکُذ  اَّمِم  اظَح  اوُـسَن  َو 

ار تاروت  دـش و  دـساف  ناشیاهلد  هک  تسا  نیا  شیانعم  اـی  تسا ، گرزب  ياهرهب  زا  ناـنآ  ندومن  تلفغ  تاروت ، زا  ناـنآ  ندرک  ضارعا 
رثا رب  صخـش  یهاگ  هک  هدش  لقن  دوعـسم  نبا  زا  دـندرک . شومارف  دـندوب  هتخومآ  تاروت  زا  هک  ار  ییاهزیچ  هاگ  نآ  دـندرک ، فیرحت 

. درک توالت  ار  هیآ  نیا  دربیم و  دای  زا  ار  دوخ  یهاگآ  شناد و  زا  یشخب  هانگ 
. تسا راکتنایخ  هورگ  ای  نئاخ و  صخش  ای  تنایخ  دوخ  ۀنئاخ   » هملک زا  روظنم  ْمُْهنِم  ٍۀَِنئاخ  یلَع  ُِعلَّطَت  ُلاَزت  َو ال 

رب هک  یکدنا  هورگ  رگم  دناهتفگ : و  دندروآ ، نامیا  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  دننکیمن و  تنایخ  هک  نانآ  زا  یمک  هورگ  زج  ْمُْهنِم  اًلِیلَق  اَّلِإ 
50 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  یقاب  شیوخ  نامیپ  دهع و 

. دندنام
. نک رظن  فرص  ناشیا  زا  دناهدرکن ، یتنایخ  دنایقاب و  وت  دهع  رب  اهنآ  هک  ینامز  ات  ْحَفْصا  َو  ْمُْهنَع  ُفْعاَف 

یـسیع هب  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  نانیا  دناهدیمان  ینارـصن  ار  دوخ  دنوادخ  ندرک  يرای  ياعّدا  اب  هک  نانآ  يراصَن  اَّنِإ  اُولاق  َنیِذَّلا  َنِم  َو 
. مییادخ نارای  ام  دنتفگ : (ع )

. دندش ناطیش  نارای  زا  هتشگ و  میسقت  هّیناکلم »  » و هیبوقعی »  » و هیروطسن »  » هب دندرک و  فالتخا  رگیدکی  اب  سپس 
هریغ هارغأ  و  دبـسچب ، نآ  هب  دـشاب و  يزیچ  هارمه  هاگ  ره  تسا  ءیـشلاب » يرغ   » هشیر زا  هملک  نیا  متخاـس ، هارمه  میدنابـسچ و  اـْنیَرْغَأَف 

. تخاس هریچ  شریغ  رب  ار  وا  ینعی 
َْوأ هیآ : تسا  نیا  ریظن  و  میدنکفا ، ینمـشد  هنیک و  نایحیـسم  نایدوهی و  نایم  دـناهتفگ  یخرب  و  اراصن . فلتخم  ياههورگ  نایم  رد  ُمُهَْنَیب 

یضعب باذع  هب  ار  یضعب  دنکفا و  رد  تفلاخم  یگدنکارپ و  هملک و  فالتخا  هب  ار  امـش  ای   » ٍضَْعب َسَْأب  ْمُکَـضَْعب  َقیُِذی  َو  ًاعَیِـش  ْمُکَِـسْبلَی 
(. 65 ماعنا / « ) دنک راتفرگ 

50 ص :  ات 16 ..... ] تایآ 15  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

ٌنِیبُم ٌباتِک  َو  ٌرُون  ِهَّللا  َنِم  ْمُکَءاج  ْدَـق  ٍرِیثَک  ْنَع  اوُفْعَی  َو  ِباتِْکلا  َنِم  َنوُفُْخت  ُْمْتنُک  اَّمِم  ًارِیثَک  ْمَُکل  ُنِّیَُبی  اُنلوُسَر  ْمُکَءاج  ْدَـق  ِباتِْکلا  َلْهَأ  اـی 
(16  ) ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  ْمِهیِدْهَی  َو  ِِهنْذِِإب  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  ْمُهُجِرُْخی  َو  ِمالَّسلا  َُلبُس  ُهَناوْضِر  َعَبَّتا  ِنَم  ُهَّللا  ِِهب  يِدْهَی  ( 15)

51 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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51 ص :  همجرت ..... :

يرایسب زا  دزاسیم و  نشور  دیدرک ، نامتک  امش  هک  ار  ینامسآ  باتک  قیاقح  زا  يرایـسب  دمآ و  امـش  يوس  هب  ام  ربمایپ  باتک ! لها  يا 
(15  ) دمآ امش  يوس  هب  يراکشآ  باتک  رون و  ادخ  فرط  زا  دیامنیم ، رظن  فرص  هدوبن ) زاین  دروم  العف  هک  نآ  زا 

هب دوخ - نامرف  هب  اهیکیرات - زا  و  دنکیم ، تیاده  تمالـس  ياههار  هب  دـننک  يوریپ  وا  يدونـشخ  زا  هک  یناسک  نآ ، تکرب  هب  دـنوادخ 
(16 . ) دیامنیم يربهر  تسار  هار  هب  ار  اهنآ  دربیم و  ییانشور  يوس 

51 ص :  ریسفت ..... :

ًارِیثَک ْمَُکل  ُنِّیَُبی  دمآ  امـش  يوس  هب  ص )  ) دّمحم ام  هداتـسرف  اُنلوُسَر  ْمُکَءاج  ْدَق  دـیامرفیم : هداد و  رارق  بطاخم  ار  اراصن  دوهی و  هیآ  نیا 
يارب دیدرک ، فیرحت  هک  يرگید  روما  ناراکانز و  ندرک  راسگنـس  لیبق  زا  ار  ینامـسآ  ياهباتک  بلاطم  زا  يرایـسب  ات  َنوُفُْخت  ُْمْتنُک  اَّمِم 

. دنک نایب  امش 
زا يرایـسب  دیوگ : نسح  دـنکیمن . نایب  ار  اهنآ  هدرک و  رظن  فرـص  دـینکیم  نامتک  امـش  هک  یبلاطم  زا  يرایـسب  زا  ٍرِیثَک و  ْنَع  اوُفْعَی  َو 

. دنکیمن هذخاؤم  اهنآ  ربارب  رد  ار  امش  دشخبیم و  ار  امش  ياهاطخ 
رون اب  هک  نانچ  مه  دنباییم ، تیاده  وا  دوجو  تکرب  هب  مدرم  اریز  تسا ، ص )  ) دّمحم ترـضح  رون »  » زا روظنم  ٌرُون  ِهَّللا  َنِم  ْمُکَءاج  ْدَـق 

. درادیم رب  هدرپ  كرش  یلدود و  ياهیکیرات  زا  اریز  تسا  نآرق  روظنم  دناهتفگ : و  دنوشیم . تیاده 
راکـشآ نآ  ندوب  هزجعم  هک  تسا  ياهدـننک  نایب  ای  دـنکیم ، راکـشآ  تسا  هدیـشوپ  مدرم  رب  قح  زا  ار  هچنآ  هک  یباتک  ٌنِیبُم و  ٌباتِک  َو 

. تسا
دنکیم تیاده  دنشاب  وا  يدونشخ  عبات  هک  ار  یناسک  ربمایپ - هلیسو  هب  یلوق  هب  و  نآرق - هلیسو  هب  دنوادخ  ُهَناوْضِر  َعَبَّتا  ِنَم  ُهَّللا  ِِهب  يِدْهَی 

. دندروآ نامیا  هک  دنباتک  لها  زا  هتسد  نآ  دوصقم  و 
مالسا . نید  ماکحا  زا  تسا  ترابع  هک  ادخ ، ياههار  ای  یهلا  باذع  زا  تاجن  ياههار  ینعی  ِمالَّسلا  َُلبُس 

52 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دروآیم نامیا  هب  رفک  زا  ار  نانآ  شیوخ  فطل  هب  ِِهنْذِِإب و  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  ْمُهُجِرُْخی  َو 

تیادـه ییابج ] یلع  وبا  لوق   ] تشهب هار  هب  ای  نسح ] لوق   ] تسا مالـسا  نید  هک  قح - هار  هب  ار  اـهنآ  ٍمیِقَتْـسُم و  ٍطارِـص  یلِإ  ْمِهیِدـْهَی  َو 
. دنکیم

52 ص :  ات 18 ..... ] تایآ 17  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

ِیف ْنَم  َو  ُهَّمُأ  َو  َمَیْرَم  َْنبا  َحیِـسَْملا  َکـِلُْهی  ْنَأ  َدارَأ  ْنِإ  ًاْئیَـش  ِهَّللا  َنِم  ُکـِلْمَی  ْنَمَف  ْلـُق  َمَیْرَم  ُْنبا  ُحیِـسَْملا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ  اُولاـق  َنیِذَّلا  َرَفَک  ْدََـقل 
ُنَْحن يراصَّنلا  َو  ُدوُهَْیلا  َِتلاق  َو  ( 17  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ام  ُُقلْخَی  امُهَْنَیب  ام  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْکُلم  ِهَِّلل  َو  ًاعیِمَج  ِضْرَْألا 

َو ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْکُلم  ِهَِّلل  َو  ُءاشَی  ْنَم  ُبِّذَُعی  َو  ُءاشَی  ْنَِمل  ُرِفْغَی  َقَلَخ  ْنَّمِم  ٌرََـشب  ُْمْتنَأ  َْلب  ْمُِکبُونُِذب  ْمُُکبِّذَُعی  َِملَف  ُْلق  ُهُؤاَّبِحَأ  َو  ِهَّللا  ُءاْنبَأ 
(18  ) ُریِصَْملا ِْهَیلِإ  َو  امُهَْنَیب  ام 
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52 ص :  همجرت ..... :

ار یناسک  همه  شردام و  میرم و  نب  حیـسم  دهاوخب  ادخ  رگا  وگب  دندش ، رفاک  تسا  میرم  نب  حیـسم  ادخ  دنتفگ  هک  اهنآ  مّلـسم  روط  هب 
؟ دنک يریگولج  دناوتیم  یسک  هچ  دنک  كاله  دنتسه  نیمز  يور  رد  هک 

ردام و زا  یناسنا  یتح   ) دـنیرفآیم دـهاوخب  هچ  ره  دراد ، رارق  ود  نآ  نایم  رد  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  تموکح  تسادـخ  يارب  ( يرآ )
(17  ) دراد تردق  يزیچ  ره  رب  وا  و  حیسم ) دننام  ردپ  نودب 

53 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  ارچ  سپ  وگب : میتسه ، وا  صاخ )  ) ناتسود ادخ و  نادنزرف  ام  دنتفگیم  اراصن  دوهی و 
، دشخبیم دنیب ) هتـسیاش  و   ) دهاوخب ار  سک  ره  وا ، تاقولخم  زا  دیتسه  یناسنا  امـش  هکلب  دنکیم ،؟ تازاجم  ناتناهانگ  ربارب  رد  ار  امش 
و تسوا ، نآ  زا  تسا  اهنآ  ناـیم  رد  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  تموکح  و  دـنکیم ، تازاـجم  دـنادب ) هتـسیاش  و   ) دـهاوخب ار  سک  ره  و 

(18 . ) تسوا يوس  هب  تادوجوم  همه  تشگزاب 

53 ص :  ریسفت ..... :

نب حیسم  نایحیسم  زا  ياهفیاط  دناهتفگ : تسناد . رفاک  تسادخ ) میرم  نب  حیـسم  هک   ) نخـس نیا  نتفگ  هطـساو  هب  ار  نایحیـسم  دنوادخ 
زاربا ار  نآ  تحارـص  اب  هچرگ  دشیم  حیـسم  ّتیهولا  هب  رجنم  ناینارـصن  بهذم  دناهتفگ : یخرب  دنتـسنادیم و  ادخ  عطق  روط  هب  ار  میرم 

. دنکیم هرادا  ار  ملاع  روما  دناریمیم و  دنکیم و  هدنز  دنیرفآیم و  حیسم  دندوب  دقتعم  نانآ  اریز  دندرکیمن ،
هدارا ادخ  رگا  َِکلُْهی  ْنَأ  َدارَأ  ْنِإ  دوش ؟ عنام  ار  دنوادخ  ّتیـشم  تردق و  زا  يزیچ  تسا  رداق  یـسک  هچ  ینعی  ًاْئیَـش  ِهَّللا  َنِم  ُِکلْمَی  ْنَمَف 

؟ دنک كاله  دننادیم ، ادخ  ار  شردام  حیسم و  هک  ار  یناسک  دنک 
رد دنتـسه و  نیمز  يور  رگید  دارفا  سنج  زا  شرداـم  حیـسم و  هک  تسا  نیا  رب  تلـالد  يارب  هـّما  حیـسملا و  رب  ِضْرَأـْلا  ِیف  ْنَـم  فـطع 

. تسین ناشنایم  یتوافت  تیناسنا 
. دیارآیم شنیرفآ  رویز  هب  دهاوخب  هچ  ره  هک  تسا  ییادخ  وا  ُءاشَی  ام  ُُقلْخَی 

ار ناسنا  دـهاوخب  رگا  و  دـیرفآ ، ار  ع )  ) یـسیع هک  نانچ  دـنیرفآیم  ینز  زا  اهنت  دـهاوخب  رگا  ینز و  يدرم و  زا  ار  ناـسنا  دـهاوخب  رگا 
. درک قلخ  ار  ع )  ) مدآ هک  نانچ  دنکیم ، قلخ  درم  نز و  دوجو  نودب 

 ... ناهاشداپ ام  دنیوگیم : هاشداپ  ناکیدزن  هک  نانچ  میتسه  ع )  ) یسیع زیزع و  ادخ  رسپ  ود  ناوریپ  زا  ام  ینعی  ِهَّللا  ُءاْنبَأ  ُنَْحن 
ناتناهانگ ببـس  هب  دینکیم و  هانگ  ارچ  سپ  دییادخ  ناتـسود  نادنزرف و  هک  تسا  حیحـص  امـش  رادنپ  رگا  ینعی  ْمُِکبُونُذـِب  ْمُُکبِّذَُـعی  َِملَف 

دیدرکیمن ار  ادخ  ینامرفان  تیصعم و  دیدوبیم و  ردپ  سنج  زا  دیاب  دیدوب ، ادخ  نادنزرف  امـش  رگا  و  دیوشیم !؟ خسم  باذع و  راچد 
. دناسریمن تازاجم  هب  ار  امش  دیدوب ، ادخ  ناتسود  رگا  و 

هک دیتسه  ییاهناسنا  هلمج  زا  مه  امش  هکلب  دیتسین ، ادخ  نادنزرف  امـش  تسین ، دینکیم  لایخ  امـش  هک  هنوگ  نآ  َقَلَخ  ْنَّمِم  ٌرََـشب  ُْمْتنَأ  َْلب 
. تسا هدیرفآ  دنوادخ 

54 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

54 ص :  هیآ 19 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا
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ُهَّللا َو  ٌریِذَن  َو  ٌریَِـشب  ْمُکَءاج  ْدَقَف  ٍریِذـَن  َو ال  ٍریَِـشب  ْنِم  انَءاج  ام  اُولوُقَت  ْنَأ  ِلُسُّرلا  َنِم  ٍةَْرتَف  یلَع  ْمَُکل  ُنِّیَُبی  اُنلوُسَر  ْمُکَءاج  ْدَـق  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای 
(19  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع 

54 ص :  همجرت ..... :

زور  ) ادابم دـنکیم . نایب  امـش  يارب  ار  قیاقح  ناربمایپ  نایم  ترتف »  » لابند هب  هک  یلاح  رد  دـمآ  امـش  يوس  هب  ام  لوسر  باتک ! لـها  يا 
دمآ امـش  يوس  هب  هدنهدمیب  هدنهد و  تراشب  ربمایپ ) نونکا  مه  ، ) ياهدنهدمیب هن  و  دمآ ، ام  يوس  هب  ياهدنهدتراشب  هن  دییوگب ) تمایق 

(19 . ) تساناوت زیچ  همه  رب  دنوادخ  و 

54 ص :  ریسفت ..... :

، ار عرش  نید و  ماکحا  ات  دمآ  امش  يوس  هب  ام  هداتسرف  باتک  لها  يا  هک  تسا  نیا  شیانعم  ْمَُکل  ُنِّیَُبی  اُنلوُسَر  ْمُکَءاج  ْدَق  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای 
روط هب  ار  قیاقح  نایب  ات  دمآ  امـش  يوس  هب  ام  لوسر  هک  تسا  نیا  شیانعم  ای  دنک و  نایب  امـش  يارب  دیدرکیم ، نامتک  هک  ار  یبلاطم  ای 

. تسا مکل  انیبم  يانعم  هب  بصن و  لحم  رد  مکل  نیبی  دهد . رارق  امش  رایتخا  رد  یلک 
هک  ترتف  نارود  رد  ام  هداتسرف  ینعی  تسا  مکءاج  هب  قلعتم  ٍةَْرتَف  یلَع 

55 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دمآ امش  يوس  هب  دوب ، هدیدرگ  عطقنم  یهلا  یحو  دشن و  ثوعبم  يربمایپ 

دهد تراشب  شاداپ  هب  ار  ام  ات  دماین  ام  يوس  هب  يربمایپ  دییوگب  هک  نیا  ندوب  دنیاشوخان  رطاخ  هب  ٍریِذَن  َو ال  ٍریَِشب  ْنِم  انَءاج  ام  اُولوُقَت  ْنَأ 
. دناسرتب رفیک  زا  و 

. تسا فالتخا  ترتف  نارود  هرابرد  و  تسا . مکءاج  دقف  اورذتعت  ال  شریدقت : هک  تسا  یفوذحم  هب  ّقلعتم  ْمُکَءاج  ْدَقَف 
یبلک و  لاس ، دصـشش  هدش : هتفگ  تسا و  هدوب  هلـصاف  لاس   560 ص )  ) دمحم و  ع )  ) یـسیع دالیم  نیب  دناهتفگ : ناخروم  نادنمـشناد و 

دّمحم یـسیع و  نایم  یلو  تسا ، هتـشاد  دوجو  ربمایپ  رازه  تدم  نیا  رد  دوب و  لاس  دصتفه  رازه و  یـسیع  یـسوم و  نایم  هلـصاف  دیوگ :
. تشاد مان  ّیسبع  نانس  نب  دلاخ  هک  دوب  برع  زا  رفن  کی  لیئارسا و  ینب  زا  رفن  هس  تسا  هدوب  ربمایپ  راهچ  (ص )

نانآ هچنآ  یحو  راثآ  ندش  وحم  زا  سپ  اریز  تسا ، نانآ  يوس  هب  ناربمایپ  نداتسرف  هطساو  هب  لیئارسا  ینب  رب  ندراذگ  ّتنم  هیآ  دوصقم 
. دنرامشب دنوادخ  بناج  زا  تمعن  نیرتگرزب  ار  نآ  ات  هداهن  ّتنم  نانآ  رب  نآرق  ور  نیا  زا  دوب  لسر  لاسرا  دندوب  نادب  رتدنمزاین 

55 ص :  ات 22 ..... ] تایآ 20  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

َنیَِملاْعلا َنِم  ًادَـحَأ  ِتُْؤی  َْمل  ام  ْمُکاتآ  َو  ًاـکُوُلم  ْمُکَلَعَج  َو  َءاـِیْبنَأ  ْمُکِیف  َلَـعَج  ْذِإ  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْذا  ِمْوَق  اـی  ِهِمْوَِقل  یـسُوم  َلاـق  ْذِإ  َو 
ًامْوَق اهِیف  َّنِإ  یـسُوم  ای  اُولاق  ( 21  ) َنیِرِـساخ اُوِبلَْقنَتَف  ْمُکِرابْدَأ  یلَع  اوُّدـَتَْرت  َو ال  ْمَُکل  ُهَّللا  َبَتَک  ِیتَّلا  َۀَـسَّدَقُْملا  َضْرَْألا  اُولُخْدا  ِمْوَق  اـی  ( 20)

(22  ) َنُولِخاد اَّنِإَف  اْهنِم  اوُجُرْخَی  ْنِإَف  اْهنِم  اوُجُرْخَی  یَّتَح  اهَلُخْدَن  َْنل  اَّنِإ  َو  َنیِراَّبَج 
56 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

56 ص :  همجرت ..... :
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امـش ناـیم  رد  هک  یماـگنه  دـیوش ، رکذـتم  دوخ  رب  ار  ادـخ  تمعن  موق ! يا  تفگ  دوخ  موـق  هب  یـسوم  هک  ار  یماـگنه  دـیروآ ) داـی  هب  )
چیه هب  هک  دیشخب  ییاهزیچ  امش  هب  داد و  رارق  دوخ  رایتخا  بحاص  ار  امش  و  تسکـش ) ار  ینوعرف  رامعتـسا  ریجنز  و   ) داد رارق  یناربمایپ 

(20  ) دوب هدادن  نایناهج  زا  کی 
هک دینکن ) ینیشنبقع  و   ) دیدرگنزاب دوخ  رـس  تشپ  هب  دیوش و  دراو  هتـشاد  رّرقم  امـش  يارب  دنوادخ  هک  یـسّدقم  نیمزرـس  هب  موق ! يا 

(21  ) دش دیهاوخ  راکنایز 
دنوش جراخ  نآ  زا  اهنآ  رگا  دنوش ، جراخ  اهنآ  ات  میوشیمن  نآ  دراو  زگره  ام  دنرگمتس و  یتّیعمج  نیمزرس )  ) نآ رد  یسوم  يا  دنتفگ 

(22 . ) دش میهاوخ  دراو  ام 

56 ص :  ریسفت ..... :

هداد رارق  نانآ  رایتخا  رد  دنوادخ  هک  دوب  ییاهتمعن  هلمج  زا  نیا  و  دناهدشن ، ثوعبم  یناربمایپ  لیئارـسا  ینب  هزادنا  هب  یتّما  چـیه  نایم  رد 
. دوب

داد و رارق  نانآ  راـیتخا  رد  ار  نارگمتـس  تردـق  نوعرف و  تنطلـس  ناحبـس  يادـخ  اریز  داد ، رارق  ناـهاشداپ  ار  امـش  ًاـکُوُلم و  ْمُکَلَعَج  َو 
. تسا هدیمان  یهاشداپ )  ) کلم یگدرب  نیا  زا  ار  نانآ  تاجن  ناحبس  يادخ  و  دندوب ، هدرب  نایطبق  دزن  لیئارسا  ینب  دناهتفگ :

زج ناترـس و  يالاب  رب  ربا  ندـنکفا  هیاس  ایرد و  نتفاکـش  نوچمه  ياهداعلا  قراخ  گرزب و  روما  َنیَِملاْعلا  َنِم  ًادَـحَأ  ِتُْؤی  َْمل  ام  ْمُکاتآ  َو 
. دننانآ اب  رصاعم  مدرم  نیملاع »  » زا روظنم  دناهتفگ : و  داد . صاصتخا  امش  هب  دوب ، هدادن  نایناهج  زا  کی  چیه  هب  هک  ار  اهنیا 

: دناهتفگ یخرب  تسا ، سدقملا  تیب  نیمزرس  دوصقم  َۀَسَّدَقُْملا  َضْرَْألا 
. تسا ماش  روظنم  دناهتفگ : تسا و  ندرا  زا  یتمسق  قشمد و  نیطسلف و  روظنم 

. دوب نانمؤم  تنوکس  ناربمایپ و  رارقتسا  لحم  سدقملا  تیب 
57 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  تسا  هتفرگ  رظن  رد  امش  يارب  ار  نآ  دنوادخ  هک  ینیمزرس  ْمَُکل  ُهَّللا  َبَتَک  ِیتَّلا 

. دشاب امش  يارب  هک  هدش  تبث  ظوفحم  حول  رد  ای 
اب هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دـینکن . تشپ  دـیاهدش  رومأم  هچنآ  هب  نارگمتـس  سرت  زا  دـیدرگنزاب و  ارقهق  هب  ْمُکِرابْدَأ و  یلَع  اوُّدـَتَْرت  ـال  َو 

. دیدرگن رب  ناتنید  زا  دوخ  راگدرورپ  روتسد  اب  تفلاخم  ناتربمایپ و  ینامرفان 
. دینامیم مورحم  باوث  زا  ترخآ  ایند و  رد  هک  َنیِرِساخ  اُوِبلَْقنَتَف 

روبجم دـهاوخب  هچنآ  ماـجنا  رب  ار  مدرم  هک  دوشیم  هتفگ  یـسک  هب  تسا و  هربجأ  ياـنعم  هب  رمـألا و  یلع  هربج  زا  لاـعف  نزو  رب  راـبج » »
. دزاسیم

57 ص :  ات 26 ..... ] تایآ 23  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  اُولَّکَوَتَف  ِهَّللا  یَلَع  َو  َنُوِبلاغ  ْمُکَّنِإَـف  ُهوُُمْتلَخَد  اذِإَـف  َباـْبلا  ُمِْهیَلَع  اُولُخْدا  اَـمِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  َنُوفاـخَی  َنیِذَّلا  َنِم  ِنـالُجَر  َلاـق 
یِسْفَن َّالِإ  ُِکْلمَأ  یِّنِإ ال  ِّبَر  َلاق  ( 24  ) َنوُدِعاق انُهاه  اَّنِإ  ِالتاقَف  َکُّبَر  َو  َْتنَأ  ْبَهْذاَف  اهِیف  اُوماد  ام  ًاَدبَأ  اهَلُخْدَن  َْنل  اَّنِإ  یسُوم  ای  اُولاق  ( 23)

(26  ) َنیِقِساْفلا ِمْوَْقلا  یَلَع  َسَْأت  الَف  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُهِیتَی  ًۀَنَس  َنیَِعبْرَأ  ْمِْهیَلَع  ٌۀَمَّرَُحم  اهَّنِإَف  َلاق  ( 25  ) َنیِقِساْفلا ِمْوَْقلا  َْنَیب  َو  انَْنَیب  ْقُْرفاَف  یِخَأ  َو 
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57 ص :  همجرت ..... :

رهـش هزاورد  دراو  امـش  دنتفگ  دوب ، هداد  تماهـش ) نامیا و  لقع و   ) تمعن اهنآ  هب  دنوادخ  دندیـسرتیم و  ادـخ  زا  هک  ینادرم  زا  رفن  ود 
(23  ) دیراد نامیا  رگا  دینک  لکوت  ادخ  رب  دش و  دیهاوخ  زوریپ  دیدش  دراو  هک  یماگنه  دیوش  نانآ 

گنج نانآ ) اب   ) دیورب و تراگدرورپ  وت و  دش . میهاوخن  نآ  دراو  زگره  ام  دنتـسه ، اج  نآ  رد  اهنآ  ات  یـسوم  يا  دنتفگ  لیئارـسا ) ینب  )
(24 !! ) میاهتسشن اج  نیمه  ام  دینک ،

( 25 ! ) نکفیب ییادج  راکهنگ  ّتیعمج  نیا  نم و  نایم  مراد  ار  مردارب  دوخ و  رایتخا  اهنت  نم  اراگدرورپ ! تفگ  یسوم ) )
58 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

دنهاوخ نادرگرس  نیمز  رد  هتسویپ  دیسر ) دنهاوخن  نآ  هب  و   ) تسا عونمم  اهنآ  رب  لاس  لهچ  ات  نیمزرس  نیا  دومرف : یسوم ) هب   ) دنوادخ
(26 . ) شابم نیگمغ  راکهنگ  ّتیعمج  نیا  تشونرس )  ) هرابرد دوب و 

58 ص :  ریسفت ..... :

یخرب دـندوب . ناراـگزیهرپ  زا  درم  ود  هدـش : هتفگ  ییوـگ  و  دندیـسرتیم ، ادـخ  زا  هـک  نـت  ود  ینعی  دـندوب  عـشوی  بلاـک و  درم  ود  نآ 
یـسوم نید  رب  و  دندیـسرتیم ، نانآ  زا  لیئارـسا  ینب  هک  نارگمتـس  زا  نت  ود  ینعی  تسا  لیئارـسا  ینب  يارب  نوفاخی »  » رد واو » : » دناهتفگ

. دندرک يوریپ  وا  زا  دنتفر و  وا  دزن  دیسر  نانآ  هب  ع )  ) یسوم ربخ  هک  یماگنه  دندوب 
. دیشخب ود  نآ  هب  ار  نامیا  تمعن  دنوادخ  اَمِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ 

يدنمونت نامدرم  « 1 « » هقلامع : » دنتفگ دوخ  ناوریپ  هب  عشوی  بلاک و  تسا . هدرک  تئارق  نوفاخی )  ) ای مض  هب  ار  نوفاخی »  » ریبج نب  دـیعس 
دیهاوخ زوریپ  اهنآ  رب  امش  هتبلا  دینک ، يورـشیپ  نانآ  فرط  هب  دیهدن و  هار  لد  هب  یمیب  سپ  تسین  اهنآ  رد  یکابیب  يریلد و  هک  دنتـسه 

. دش
هلمج تفگ  ناوـتیم  زین  و  دـشاب ، نـالجر »  » يارب تفـص  هـک  نـیا  ناوـنع  هـب  تـسا  عـفر  لـحم  رد  اَـمِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْـعنَأ  تـفگ  ناوـتیم  و 

. درادن بارعا  زا  یلحم  هک  تسا  ياهضرتعم 
. دیوش نانآ  رهش  هزاورد  دراو  ینعی  َباْبلا  ُمِْهیَلَع  اُولُخْدا 

__________________________________________________

دندرک هلمح  رصم  هب  اهنآ  دندرکیم ، یگدنز  انیس  يارحص  کیدزن  ناتسبرع  هریزج  هبش  لامـش  رد  هک  دندوب  یماس  داژن  زا  یتّیعمج  - 1
پاچ ص 232 ، ج 6 ، يدجو ، دیرف  فراعملا  ةریاد   ) دیشک لوط  لاس  دودح 500  رد  اهنآ  تموکح  دنتـشاد و  رایتخا  رد  ار  نآ  اهتدم  و 

م. موس -.)
59 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا دیکأت  ناونع  هب  هدنیآ  رد  نانآ  لوخد  یفن  اهَلُخْدَن  َْنل  اُولاق :... 
. تسا ادبأ  يارب  نایب  اهِیف  اُوماد  ام  و  تسا ، زارد  ینالوط و  هک  يراگزور  هب  هدش  دیکأت  یفن  يارب  تسا  يریسفت  ًاَدبَأ 

. تسوا لوسر  ادخ و  هب  تبسن  اهنآ  ییانتعا  مک  تناها و  نانآ  نخس  نیا  َکُّبَر  َو  َْتنَأ  ْبَهْذاَف 
ار وت  نید  يرای  تردـق  متـسه و  مردارب  دوخ و  کلام  طقف  نم  اراگدرورپ  تفگ : ع )  ) یـسوم یِخَأ  َو  یِـسْفَن  اَّلِإ  ُِکْلمَأ  یِّنِإ ال  ِّبَر  َلاق 

: تسا هدش  رکذ  یلاوقا  یخأ »  » بارعإ رد  دنکیم . دنوادخ  هب  یلدکزان  هودنا و  اب  ع )  ) یسوم هک  تسا  یتیاکش  هلمج  نیا  مرادن .
هب دشاب  ینإ »  » رد ءای  رب  فطع  هک  نیا  رب  انب  مّود  دشاب . یـسفن »  » رب فطع  هک  نیا  رب  انب  لّوا ، هجو : ود  هب  دشاب  بوصنم  تسا  نکمم  - 1
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. تسین دوخ  کلام  زج  نم  ردارب  هک  انعم  نیا 
الإ کلمأ  انأ ال  هدـش : هتفگ  ییوگ  دـشاب و  نآ  مسا  و  نإ »  » لـحم رب  فطع  هک  نیا  رب  اـنب  لّوا  هجو : ود  هب  دـشاب  عوفرم  تسا  نکمم  - 2

. هسفن الإ  کلمی  کلذک ال  نوراه  یسفن و 
. تسا هدش  هلصاف  ناشنیب  یسفن » الإ   » نوچ تسا  زیاج  ریمض  رب  رهاظ  مسا  فطع  و  دشاب ، کلمأ » ال   » ریمض رب  فطع  هک  نیا  رب  انب  مّود :

. تسا فیعض  هجو  نیا  و  یسفن »  » رد ریمض  رب  ندوب  فطع  رب  انب  دشاب  رورجم  تسا  نکمم  و  - 3
ام نایم  دننآ ، هتسیاش  رفیک  باقع و  زا  اهنآ  هچنآ  میّقحتـسم و  شاداپ  زا  ام  هچنآ  هب  دوخ  مکح  اب  ینعی  َنیِقِـساْفلا  ِمْوَْقلا  َْنَیب  َو  انَْنَیب  ْقُْرفاَف 

. تساهنآ رب  نیرفن  يانعم  هب  نیا  و  زادنا ، ییادج  موق  نیا  و 
اهَّنِإَف  دومرف  ع )  ) یسوم هب  لاعتم  دنوادخ  ًۀَنَس  َنیَِعبْرَأ  ْمِْهیَلَع  ٌۀَمَّرَُحم  اهَّنِإَف  َلاق 

60 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ْمِْهیَلَع ٌۀَمَّرَُحم 

. دنرادن ار  نآ  رد  فّرصت  دورو و  ّقح  لاس  لهچ  تدم  هب  اهنآ  و  دوب ، دهاوخ  مارح  اهنآ  رب  سّدقم  نیمزرس  ینعی 
ار احیرا  دوب  تکرح  رد  نانآ  شیپاشیپ  عشوی  هک  یلاـح  رد  درک و  يربهر  ار  لیئارـسا  ینب  هدـنامیقاب  ع )  ) یـسوم هک  تسا  هدـش  تیاور 

کی نوراه  درم و  نابایب  رد  یـسوم  دناهتفگ : و  درپس . ناج  سپـس  تشاد و  اپرب  رهـش  نآ  رد  دوب  هتـساوخ  دنوادخ  ار  هچنآ  درک و  حـتف 
. درک حتف  ار  اجنآ  درب و  احیرأ  يوس  هب  ار  لیئارسا  ینب  عشوی  یسوم ، گرم  زا  سپ  تفای و  تافو  وا  زا  شیپ  لاس 

دندش و كاله  نانآ  همه  دـشن و  نآ  دراو  سک  چـیه  دـش  میهاوخن  سدـقم  نیمزرـس  دراو  زگره  ام  دـنتفگ : هک  یناسک  زا  هدـش : هتفگ 
ضرألا مکل  هَّللا  بتک  هیآ : ریدقت  نیا  رب  انب  دندش . سّدقم  نیمزرـس  دراو  دـندیگنج و  نارگمتـس  اب  دـمآ  دوجو  هب  نانآ  زا  هک  ییاهلـسن 

. ْمِْهیَلَع ٌۀَمَّرَُحم  اهَّنِإَف  دش : هتفگ  دندیزرو ، عانتما  ناراکمتس  اب  داهج  زا  لیئارسا  ینب  نوچ  تسا و  اهلهأ  اودهاجت  نأ  طرشب  هسّدقملا 
تیادـه یهار  هب  دـندوب و  ّریحتم  هـک  یلاـح  رد  نیمزرـس  نآ  رد  دـندرکیم  تـکرح  ینعی  تـسا  ِضْرَأـْلا » ِیف  َنوُهِیتَـی   » فرظ رد  لـماع 

. دنتفاییمن
. دوشیم نادرگرس  نآ  رد  ناسنا  هک  تسا  یفلع  بآیب و  نابایب  هیت :» »

ّیط باتـش  اب  بش  هب  اـت  حبـص  زا  زور  ره  ار  گنـسرف  شـش  لوط  هب  یتفاـسم  لاـس  لـهچ  تدـم  هب  لیئارـسا  ینب  هک  تسا  هدـش  تیاور 
نابایب دشیم و  رهاظ  رون  زا  يدومع  بش  رد  و  دنـشاب ، ناما  رد  دیـشروخ  ترارح  زا  ات  دنکفایم  هیاس  نانآ  رب  ربا  زور  رد  و  دـندرکیم ،

نانآ زا  يدـنزرف  نوچ  دـشیمن و  دـنلب  ناشیاهوم  و  درکیم ، لزان  نانآ  يارب  يولـس »  » و نم »  » دـنوادخ تخاسیم و  نشور  ناـشیارب  ار 
. دشیم دنلب  زین  وا  سابل  كدوک ، دشر  اب  نامزمه  و  دوب ، وا  نت  رب  نخان  هیبش  ياهماج  دشیم ، دلوتم 

دراد : دوجو  رظن  فالتخا  هن  ای  دناهدوب  نابایب  نآ  رد  لیئارسا  ینب  اب  نوراه  یسوم و  ایآ  هک  نیا  هرابرد  و 
61 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ینب هارمه  نوراه  یسوم و  دناهتفگ : رگید  یخرب  دناهدوبن و  نانآ  هارمه  َنیِقِـساْفلا  ِمْوَْقلا  َْنَیب  َو  انَْنَیب  ْقُْرفاَف  هلمج  لیلد  هب  دناهتفگ : یخرب 
. دوب ملاس  درس و  میهاربا  يارب  شتآ  هک  نانچ  ندش  تازاجم  ياج  هن  دوب  یملاس  تحار و  ياج  ود  نآ  يارب  نابایب  یلو  دندوب  لیئارسا 

دوخ موق  رب  ندرک  نیرفن  زا  هک  دوب  نیا  یسوم  هودنا  ببس  دنرفیک . راوازس  اهنآ  اریز  شابم ، نیگهودنا  نانآ  لاح  رب  یسوم  يا  َسَْأت  الَف 
. دوب هدش  نامیشپ 

61 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 27  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا
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(27  ) َنیِقَّتُْملا َنِم  ُهَّللا  ُلَّبَقَتَی  امَّنِإ  َلاق  َکَّنَُلْتقََأل  َلاق  ِرَخْآلا  َنِم  ْلَّبَقَُتی  َْمل  َو  امِهِدَـحَأ  ْنِم  َلِّبُُقتَف  ًانابُْرق  ابَّرَق  ْذِإ  ِّقَْحلِاب  َمَدآ  ْیَْنبا  َأَبَن  ْمِْهیَلَع  ُْلتا  َو 
َکِْمثِإ َو  یِْمثِِإب  َءُوبَت  ْنَأ  ُدـیِرُأ  یِّنِإ  ( 28  ) َنیَِملاْعلا َّبَر  َهَّللا  ُفاخَأ  یِّنِإ  َکَُلْتقَِأل  َْکَیلِإ  َيِدَـی  ٍطِساِبب  اَنَأ  ام  ِینَُلتْقَِتل  َكَدَـی  ََّیلِإ  َتْطََـسب  ِْنَئل 

(30  ) َنیِرِساْخلا َنِم  َحَبْصَأَف  ُهَلَتَقَف  ِهیِخَأ  َْلتَق  ُهُسْفَن  َُهل  ْتَعَّوَطَف  ( 29  ) َنیِِملاَّظلا ُءازَج  َِکلذ  َو  ِراَّنلا  ِباحْصَأ  ْنِم  َنوُکَتَف 

61 ص :  همجرت ..... :

هتفریذپ یکی  زا  اّما  دنداد ، ماجنا  راگدرورپ ) هب   ) برقت يارب  یلمع  مادک  ره  هک  یماگنه  ناوخب ، اهنآ  رب  قحب  ار  مدآ  دـنزرف  ود  ناتـساد 
ردارب  ) تشک مهاوخ  ار  وت  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : رگید ) ردارب  هب  دوب  هدـش  دودرم  شلمع  هک  يردارب   ) دـشن هتفریذـپ  يرگید  زا  دـش و 

(27 . ) دریذپیم ناراگزیهرپ  زا  اهنت  ادخ  اریز ) مراد ، یهانگ  هچ  نم  : ) تفگ رگید )
(28 ! ) مسرتیم نایناهج  راگدرورپ  زا  نوچ  میاشگیمن ، وت  لتق  هب  تسد  نم  ینک  زارد  تسد  نم  نتشک  يارب  وت  رگا 

يازس تسا  نیمه  يدرگ و  نایخزود  زا  و  یشک ) شود  هب  ار  ود  ره  راب  و   ) يدرگزاب لمع ) نیا  زا   ) تدوخ نم و  هانگ  اب  مهاوخیم  نم 
(29 ! ) ناراکمتس

62 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(30 . ) دش ناراکنایز  زا  و  تشک ، ار  وا  و  درک ، ردارب  نتشک  هب  مّمصم  ار  وا  جیردت  هب  شکرس  سفن 

62 ص :  ریسفت ..... :

لیباه لـیباه و  دازمه  رهاوخ  لـیباق  هک  داتـسرف  یحو  ع )  ) مدآ هب  لاـعتم  دـنوادخ  تسا . لـیباق  لـیباه و  ناـمه  مدآ  دـنزرف  ود  زا  روظنم 
هب دیزرو و  تداسح  وا  هب  تبـسن  لیباق  و  دوب ، لیباه  رهاوخ  زا  رتابیز  لیباق  رهاوخ  دنروآرد . دوخ  جاودزا  دقع  هب  ار  لیباق  دازمه  رهاوخ 

رهاوخ اب  دش ، هتفریذپ  کی  ره  زا  دنراد  میدـقت  ادـخ  هاگرد  هب  ینابرق  داد  روتـسد  ود  نآ  هب  مدآ  دادـن . تیاضر  لیباه  رهاوخ  اب  جاودزا 
یـشتآ و  دش ، هتفریذپ  دوب ] هدرک  باختنا  دوخ  نادنفـسوگ  نیرتهب  زا  ار  نآ  هک   ] لیباه ینابرق  و  دندرک ، لوبق  اهنآ  دـنک . جاودزا  رتابیز 

. درک لتق  هب  دیدهت  ار  وا  دش و  رتشیب  لیباه  هب  تبسن  لیباق  تداسح  هنیک و  نآ ، زا  سپ  و  دنازوس ، ار  نآ  دمآ و 
هک تسا  نیا  شیانعم  ای  و  ناوخب ، ناینیـشیپ  بتک  اب  قباطم  یتسرد و  قح و  هب  ار  مدآ  دـنزرف  ود  ناتـساد  ینعی  َمَدآ  ْیَْنبا  َأَبَن  ْمِْهیَلَع  ُْلتا  َو 

. ییوگتسار یتسه و  قح  رب  وت  هک  یلاح  رد  ناوخب  مدرم  يارب  ار  ناتساد  نیا 
رب انب  نامز ، نآ  ناتساد  ینعی  أبن ،»  » زا تسا  لدب  تفگ  ناوتیم  و  نامز . نآ  رد  مدآ  دنزرف  ود  ناتـساد  ینعی  أبن ، هب  تسا  بوصنم  ابَّرَق  ْذِإ 

. دشاب هدش  فذح  فاضم  هک  نیا 
. هب برقت  اکسن و  برق  دوشیم : هتفگ  دوشیم ، هتسج  بّرقت  یلاعت  يادخ  هب  نآ  هلیسو  هب  هک  تسا  يزیچ  مان  نابرق » »

ار وت  هک  منکیم  دای  دـنگوس  تفگ : دوب  هدـیدرگ  لوبق  شاینابرق  هک  نآ  هب  دوب  هدـشن  هتفریذـپ  وا  ینابرق  هک  یـسک  ینعی  َکَّنَُلْتقََأل  َلاق 
. تشک مهاوخ 

تفگ لیباق  تشک ؟ یهاوخ  ارم  ارچ  دیـسرپ ، لیباه  ییوگ  و  دریذـپیم ، ناراگزیهرپ  زا  اهنت  ادـخ  تفگ  َنیِقَّتُْملا  َنِم  ُهَّللا  ُلَّبَقَتَی  اـمَّنِإ  َلاـق 
اوقت سابل  زا  هک  تساوت  دوخ  هیحان  زا  وت  ینابرق  ندش  در  تفگ : لیباه  هاگ  نآ  دشن  هتفریذپ  نم  ینابرق  یلو  دش  هتفریذپ  وت  ینابرق  اریز 

؟ یشکیم ارم  ارچ  سپس  نم . هیحان  زا  هن  يدش ، هنهرب 
63 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دناهدرک هیکزت  ار  شیوخ  نطاب  دنتسه و  راگزیهرپ  هک  دریذپیم  ار  یناسک  تعاط  یلاعت  يادخ  هک  دراد  نیا  رب  تلالد  هیآ  نیا 
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دناوتیم مولظم  هتبلا  تسا ، تشز  لتق ، رب  میمصت  اریز  درک ، مهاوخن  زارد  وت  نتشک  هب  تسد  زگره  نم  َکَُلْتقَِأل  َْکَیلِإ  َيِدَی  ٍطِساِبب  اَنَأ  ام 
. دناسرب لتق  هب  ار  وا  دشاب  هتشاد  ار  نتشک  دصق  هک  نیا  نودب  ملاظ  گنچ  زا  ییاهر  دوخ و  زا  عافد  يارب 

. درک مهاوخن  ملظ  وت  هب  نم  ینک ، ملظ  نم  هب  وت  رگا  تسا : هتفگ  ییوگ  سپ 
هعـسوت روظنم  يریگ و  هدـهع  هب  ارم  دوخ و  نتـشک  هانگ  راب  وت  مهاوخیم  نم  هک  تسا  نیا  شیانعم  َکِْمثِإ  َو  یِْمثِِإب  َءُوبَت  ْنَأ  ُدـیِرُأ  یِّنِإ 

. یشک شود  هب  ارم  هانگ  نیع  مهاوخیم  منک  زارد  وت  لتق  هب  تسد  نم  هک  ضرف  رب  تسا : هتفگ  لیباه  ییوگ  تسانعم و  رد 
هتفریذـپ تاینابرق  نآ  رطاخ  هب  هک  یهانگ  نم و  لتق  هانگ  زا  وت  مهاوخیم  نم  تفگ : لیباق  هب  لیباه  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  دـناهتفگ : و 

. يدرگزاب دشن ،
ره عترملا : هل  عاط  باب  زا  . ) دیـشخب تأرج  راک  نیا  رب  داد و  هولج  وکین  وا  دزن  ار  ردارب  نتـشک  شـسفن  ینعی  ِهیِخَأ  َْلتَق  ُهُسْفَن  َُهل  ْتَعَّوَطَف 

. دش هتشک  هک  مدرم  نایم  دوب  یسک  نیلّوا  لیباه  دناهتفگ : و  دناسر . لتق  هب  ار  وا  سپ  دبای ) هعسوت  هاگ 
. دش رود  وا  زا  ترخآ  ایند و  ریخ  دیدرگ و  راکنایز  لمع ، نیا  لابند  هب  َنیِرِساْخلا و  َنِم  َحَبْصَأَف 

63 ص :  هیآ 31 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

یِخَأ َةَأْوَس  َيِراوُأَف  ِبارُْغلا  اَذـه  َْلثِم  َنوُکَأ  ْنَأ  ُتْزَجَع  َأ  یتَْلیَو  اـی  َلاـق  ِهیِخَأ  َةَأْوَس  يِراُوی  َْفیَک  ُهَیُِرِیل  ِضْرَأـْلا  ِیف  ُثَْحبَی  ًاـبارُغ  ُهَّللا  َثَعَبَف 
(31  ) َنیِمِداَّنلا َنِم  َحَبْصَأَف 

64 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

64 ص :  همجرت ..... :

وا دنک . نفد  ار  دوخ  ردارب  دسج  هنوگچ  دهد  ناشن  وا  هب  ات  درکیم  واکودنک ) و   ) وجتـسج نیمز  رد  هک  داتـسرف  ار  یغاز  دنوادخ  سپس 
نادج راشف و  رثا  ییاوسر و  سرت  زا   ) ماجنارس منک و  نفد  ار  دوخ  ردارب  دسج  مشاب و  غاز  نیا  لثم  مناوتیمن  نم  ایآ  نم ! رب  ياو  تفگ :

(31 . ) دش نامیشپ  دوخ ) راک  زا 

64 ص :  ریسفت ..... :

دـصق ناگدنرد  هک  نیا  ات  دنک ؟ هچ  وا  اب  تسنادیمن  و  درک ، اهر  نابایب  رد  ار  وا  تشک ، ار  دوخ  ردارب  لیباق  نوچ  هک  تسا  هدش  تیاور 
نآ يوب  هک  نیا  ات  دیشکیم ، شود  رب  دوب  هدراذگ  مرچ  زا  ياهسیک  لخاد  رد  هک  ار  ردارب  دسج  یتّدم  ور  نیا  زا  دندومن ، ار  نآ  ندیرد 

داتـسرف و ار  غاز  ود  دنوادخ  دیوگیم ) نآرق  هک  نانچ   ) ماگنه نآ  رد  دنتفرگ . ار  دسج  فارطا  هدنرد  تاناویح  ناگدنرپ و  دـش و  دـنلب 
زا سپ  درک و  رفح  ار  یلادوگ  دوخ  ياپ  ود  راقنم و  اب  هاگ  نآ  تشک . ار  يرگید  ود  نآ  زا  یکی  هک  نیا  ات  دـندیگنج ، رگیدـکی  اب  اهنآ 

. دنکفا لادوگ  نورد  ار  هدرم  غاز  دسج  نآ 
! نم رب  ياو  يا  هک  دروآرب  دایرف  دـش و  تحاران  دوخ  يربخیب  تلفغ و  زا  لیباق  سپ  ِبارُْغلا  اَذـه  َْلثِم  َنوُکَأ  ْنَأ  ُتْزَجَع  َأ  یتَْلیَو  ای  َلاق 

؟ منک نفد  ار  مردارب  دسج  غاز  نیا  دننام  هک  نیا  زا  مشاب  ناوتان  دیاب  نم  ایآ 
شردارب دـسج  نفد  یگنوگچ  زا  لیباق  ات  دـش  بجوم  غاز  هک  ور  نیا  زا  دزومایب ، وا  هب  ینعی  دـهد ، ناشن  وا  هب  غاز  اـی  دـنوادخ  اـت  ُهَیُِرِیل 
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. تسا هتشاد  لیباق  هب  ار  نآ  نتخومآ  دصق  غاز  ییوگ  دوش . هاگآ 
زا هیانک  اج  نیا  رد  تسا و  ییاوسر  يانعم  هب  لصا  رد  تسین و  زیاج  نآ  نتخاـس  فوشکم  هک  دوشیم  قـالطا  ندـب  زا  یتمـسق  هب  َةَأْوَس 

. تسا تروع 
. تسا ماهفتسا  باوج  َيِراوُأَف 

زا يو ، راک  رد  شتریح  ینادرگرـس و  ردارب و  دسج  ندیـشک  شود  هب  جنر  ردپ و  مشخ  رطاخ  هب  لیباق  ماجنارـس  َنیِمِداَّنلا و  َنِم  َحَبْـصَأَف 
65 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  دش  نامیشپ  وا  نتشک 

. دوب هدشن  نامیشپ  ناگدننکهبوت  دننام  یلو 
: درک لاؤس  وا  زا  لیباه  هب  عجار  مدآ  دـش و  هایـس  لیباه  شردارب  نتـشک  زا  سپ  دوب ، دیفـس  هک  نیا  اب  لیباق  ندـب  هک  تسا  هدـش  تیاور 

هدیدرگ هایس  تندب  تسوپ  ور  نیا  زا  ياهتشک  ار  وا  وت  هکلب  تفگ : مدآ  مدوبن . مردارب  تسرپرس  لیکو و  نم  تفگ : ردپ  خساپ  رد  لیباق 
. تسا

65 ص :  هیآ 32 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

اَیْحَأ امَّنَأَکَف  اهایْحَأ  ْنَم  َو  ًاعیِمَج  َساَّنلا  َلَتَق  امَّنَأَکَف  ِضْرَْألا  ِیف  ٍداسَف  َْوأ  ٍسْفَن  ِْریَِغب  ًاسْفَن  َلَتَق  ْنَم  ُهَّنَأ  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  یلَع  اْنبَتَک  َِکلذ  ِلْجَأ  ْنِم 
(32  ) َنُوفِرْسَُمل ِضْرَْألا  ِیف  َِکلذ  َدَْعب  ْمُْهنِم  ًارِیثَک  َّنِإ  َُّمث  ِتانِّیَْبلِاب  اُنلُسُر  ْمُْهتَءاج  ْدََقل  َو  ًاعیِمَج  َساَّنلا 

65 ص :  همجرت ..... :

هک تسا  نانچ  دـشکب ، نیمز  يور  رد  داسف  ای  لتق  باـکترا  نودـب  ار  یناـسنا  سک  ره  هک  میتشاد  رّرقم  لیئارـسا  ینب  رب  تهج  نیمه  هب 
و تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوـگ  هک  تسا  ناـنچ  دـشخب  ییاـهر  گرم  زا  ار  یناـسنا  سک  ره  هتـشک و  ار  اـهناسنا  هـمه  ییوـگ 

(32 . ) دندرک نیمز  يور  رد  فارسا ، يّدعت و  اهنآ ، زا  يرایسب  اما  دندمآ  لیئارسا  ینب  يوس  هب  نشور  لیالد  اب  ام  نالوسر 

65 ص :  ریسفت ..... :

هب هاگ  ره  سپ  درک . دراو  اهنآ  رب  یتیانج  رـش و  ینعی  تسا ، ارـش  مهیلع  لجأ  هشیر  زا  لجأ  ّتلع ، ببـس و  نیا  هب  ینعی  َِکلذ  ِلْـجَأ  ْنِم 
لوق و  يرمـشب ، مزال  دوخ  رب  ار  نآ  ینیزگرب و  ار  وا  لمع  ياهتـساوخ  هک  تسا  نیا  دـننام  مدرک ، نینچ  وت  رطاـخ  هب  نم  ییوگب : یـسک 

. دراد انعم  نیمه  رب  تلالد  مداد ) ماجنا  وت  رطاخ  هب  . ) تلعف كارج  نم  دیوگیم : هک  برع 
66 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

تهجیب ار  یناسنا  سک  ره  هک   ] لیئارسا ینب  رب  ام  نتشاد  رّرقم  ینعی  تسا ، تیاغ  يادتبا  يارب  نم »  » روکذم و لتق  هب  تسا  هراشا  کلذ 
، هدـش تئارق  زین  هزمه  رـسک  هب  کلذ  لجا  نم  دـش . زاغآ  لتق  نیا  ببـس  هب  تسا ] هتـشک  ار  اـهناسنا  همه  ییوگ  هک  تسا  ناـنچ  دـشکب 

. تسا هدش  عقاو  نم )  ) نون رب  نآ  هرسک  فّفخم و  هزمه  سپس 
ٍداسَف َْوأ  دشکب ، ندرک ، صاصق  ناونع  هب  هن  ینعی  دشاب ، هدش  بکترم  یلتق  هک  نیا  نودـب  ار  یناسنا  سک  ره  ٍسْفَن  ِْریَِغب  ًاسْفَن  َلَتَق  ْنَم  ُهَّنَأ 
. دشاب هدرک  اههار  نتخاس  نماان  لوسر و  ادخ و  اب  گنج  نالعا  ینعی  دشکب  هدومن  داسف  نیمز  يور  رد  هک  نیا  نودب  ای  ِضْرَْألا  ِیف 
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يو نمـشد  مدرم  همه  وا  نتـشک  اب  هتـشک و  ار  ناشردارب  اریز  هدرک  ار  مدرم  همه  نتـشک  دـصق  هک  تسا  نانچ  ًاعیِمَج  َساَّنلا  َلَتَق  اـمَّنَأَکَف 
. دناهدش

اهنیا دننام  نتفر و  راوآ  ریز  ای  نتخوس و  ای  ندش  قرغ  زا  ار  وا  هک  ناس  نیدب  دشخب ، ییاهر  گرم  زا  ار  یناسنا  سک  ره  اهایْحَأ و  ْنَم  َو 
. دروآرد یهارمگ  زا  ار  وا  ای  دهد ، تاجن 

وا هب  ار  یـسک  شاداپ  شلمع  ببـس  هب  دـنوادخ  ینعی  تسا  هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  هک  تسا  ناـنچ  ًاـعیِمَج  َساَّنلا  اَـیْحَأ  اـمَّنَأَکَف 
یـسک هلزنم  هب  نانآ ، نمؤم  ردارب  تاجن  رطاخ  هب  مدرم  هب  ندرک  یکین  رد  صخـش  نیا  اریز  دشاب ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  مامت  هک  دهدیم 

. تسا هدرک  هدنز  هداد و  تاجن  ار  مدرم  زا  کی  ره  هک  تسا 
دـننکیم و يورهدایز  نارگید  نتـشک  رد  مه  زاـب  َنُوفِرْـسَُمل  ِضْرَأـْلا  ِیف  میتشاد ، ررقم  لیئارـسا  ینب  رب  هک  نآ  زا  سپ  ینعی  َکـِلذ  َدـَْعب 

. دنتالابمیب نآ  هب  تبسن 
67 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

67 ص :  ات 34 ..... ] تایآ 33  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

اْوَْفُنی َْوأ  ٍفالِخ  ْنِم  ْمُُهلُجْرَأ  َو  ْمِهیِدـْیَأ  َعَّطَُقت  َْوأ  اُوبَّلَُـصی  َْوأ  اُولَّتَُقی  ْنَأ  ًاداسَف  ِضْرَْألا  ِیف  َنْوَعْـسَی  َو  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َنُوبِراُحی  َنیِذَّلا  ُءازَج  امَّنِإ 
َهَّللا َّنَأ  اوُمَلْعاَف  ْمِْهیَلَع  اوُرِدـْقَت  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  اُوباـت  َنیِذَّلا  ـَّالِإ  ( 33  ) ٌمیِظَع ٌباذَـع  ِةَرِخْآلا  ِیف  ْمَُهل  َو  اْینُّدـلا  ِیف  ٌيْزِخ  ْمَُهل  َکـِلذ  ِضْرَأـْلا  َنِم 

(34  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ 

67 ص :  همجرت ..... :

لام و ناج و  هب  هحلـسا  هب  دـیدهت  اب  و  ، ) دـننزیم داسف  هب  تسد  نیمز  يور  رد  دـنزیخیمرب و  گنج  هب  ربمایپ  ادـخ و  اـب  هک  اـهنآ  رفیک 
اهنآ پچ  ياپ  تسار و  تسد  زا ) تشگنا  راهچ   ) ای دـندرگ  هتخیوآ  راد  هب  اـی  دـنوش  مادـعا  هک  تسا  نیا  دـنربیم ) هلمح  مدرم  سوماـن 

(33 . ) دنراد یگرزب  تازاجم  ترخآ  رد  تسایند و  رد  اهنآ  ییاوسر  نیا  دندرگ . دیعبت  دوخ  نیمزرس  زا  ای  دوش و  هدیرب 
(34 . ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  دریذپیم ) ار  اهنآ  هبوت  ادخ   ) دینادب دننک ، هبوت  نانآ  رب  امش  نتفای  تسد  زا  لبق  هک  اهنآ  رگم 

67 ص :  ریسفت ..... :

. تسین نیا  زج  دنزیخیمرب  گنج  هب  شلوسر  ادخ و  اب  هک  نانآ  رفیک  هک  تسانعم  نیا  دیفم  امنإ »  » هملک
(. 57 بازحا / « ) دنرازآیم ار  ادخ  ناتسود ]  ] هک یناسک   » َهَّللا َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  َّنِإ  هیآ : ریظن  دنگنجیم  ادخ  يایلوا  اب  ینعی  َهَّللا  َنُوبِراُحی 

. تسادخ هداتسرف  اب  گنج  مکح  رد  مه  ناناملسم  اب  گنج  دننکیم ، گنج  ادخ  ربمایپ  اب  َُهلوُسَر و  َو 
68 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هلزنم هب  هدوب ، داسف  هار  رد  نیمز  يور  رد  نانآ  شالت  یعـس و  هک  نوچ  ای  دـننکیم و  داسف  نیمز  يور  رد  ًاداسَف و  ِضْرَْألا  ِیف  َنْوَعْـسَی  َو 
: دوش هتفگ  هک  تسا  نیا 

. داسفلل ینعی  تسا ، هل  لوعفم  اداسف  تفگ  ناوتیم  و  اداسف . ضرألا  یف  نودسفی  و 
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هزادـنا هب  وا  رفیک  و  دـنک ، نماان  ار  اههار  درادرب و  حالـس  هک  تسا  یـسک  براـحم  دـناهدومرف : هک  هدـش  تیاور  ع )  ) نیموصعم هّمئا  زا 
اهنت رگا  دوش و  هتخیوآ  راد  هب  هتـشک و  هک  تسا  نیا  شتازاجم  دشاب  هتفرگ  ار  یـسک  لام  لتق  باکترا  رب  هوالع  رگا  تسوا ، قاقحتـسا 

شیاپ لام و  نتفرگ  يارب  شتـسد  هک  تسا  نیا  شرفیک  هدرب ، ار  مدرم  لام  طقف  هچنانچ  تسا و  ندش  هتـشک  وا  رفیک  هدـش  لتق  بکترم 
. تسا دیعبت  شتازاجم  دشاب  هتخاس  نماان  ار  اههار  طقف  هک  یسک  و  دوشیم ، عطق  هار  رد  ینماان  داجیا  يارب 

صخـش هک  تسا  نیا  هیآ  رد  یفن »  » زا روـظنم  و  دوـش . عـطق  ناـشیا  پچ  ياـپ  تسار و  تسد  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  ٍفـالِخ  ْنِم  هلمج 
. دیامن تعجارم  دوخ  رهش  هب  دنک و  هبوت  هک  ینامز  ات  دوش  دیعبت  رگید  رهش  هب  يرهش  زا  براحم 

. میدرک رکذ  هک  یبلاطم  هب  تسا  هراشا  َِکلذ 
. تسا يراوخ  ییاوسر و  ایند  رد  نانآ  هرهب  ینعی  اْینُّدلا  ِیف  ٌيْزِخ  ْمَُهل 

رد نآرق  اریز  دربیمن ، نیب  زا  ار  ناهانگ  يورخا  رفیک  دودـح ، يارجا  هک  نیا  رب  دراد  تلـالد  هلمج  نیا  ٌمیِظَع  ٌباذَـع  ِةَرِخآـْلا  ِیف  ْمَُهل  َو 
. دنراد زین  یگرزب  باذع  قاقحتسا  دوشیم  يراج  اهنآ  رب  هک  يدح  رب  هوالع  نابراحم  هک  هدرک  نایب  هیآ  نیا 

[ ندـش ریگتـسد  زا  لبق  داسف و  هبراحم و  زا  سپ   ] هک دنتـسه  یناسک  اهنآ ، هدرک و  انثتـسا  ار  ناگدـنوشتازاجم  زا  یخرب  اُوبات  َنیِذَّلا  اَّلِإ 
زا  سپ  نانیا  دننک . هبوت 

69 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
دنّریخم ناـنآ   ] تسا قح  ناـبحاص  راـیتخا  رد  اـهنآ ، لاـم  ندرب  دارفا و  نتخاـس  حورجم  لـتق و  مکح  یلو  دنتـسه  نوـصم  رفیک  زا  هبوـت 

.[ دننک افیتسا  ار  دوخ  قح  ای  دنهد  رارق  وفع  دروم  ار  نیبراحم 

69 ص :  ات 37 ..... ] تایآ 35  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

ِضْرَأـْلا ِیف  اـم  ْمَُهل  َّنَأ  َْول  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 35  ) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  ِِهلِیبَس  ِیف  اوُدِـهاج  َو  َۀَلیِـسَْولا  ِْهَیلِإ  اوُغَْتبا  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
َنیِجِراِخب ْمُه  ام  َو  ِراَّنلا  َنِم  اوُجُرْخَی  ْنَأ  َنوُدیُِری  ( 36  ) ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمَُهل  َو  ْمُْهنِم  َلِّبُُقت  ام  ِۀَمایِْقلا  ِمْوَی  ِباذَع  ْنِم  ِِهب  اوُدَتْفَِیل  ُهَعَم  ُهَْلثِم  َو  ًاعیِمَج 

(37  ) ٌمیِقُم ٌباذَع  ْمَُهل  َو  اْهنِم 

69 ص :  همجرت ..... :

هک دشاب  دینک ، داهج  وا  هار  رد  دییامن و  باختنا  ادخ  هب  بّرقت  يارب  ياهلیـسو  دینک و  هشیپ  يراگزیهرپ  دیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا 
(35  ) دیوش راگتسر 

زور تازاجم  زا  تاجن  يارب  ار  اهنآ  دـشاب و  اهنآ  لام  نآ ، دـننامه  دراد و  رارق  نیمز  يور  رد  هچنآ  ماـمت  رگا  دـندش  رفاـک  هک  یناـسک 
(36  ) تشاد دنهاوخ  یکاندرد  تازاجم  و  دش ، دهاوخن  هتفریذپ  نانآ  زا  دنهدب ، تمایق 

. تسا يرادیاپ  تازاجم  اهنآ  يارب  دنوش و  جراخ  دنناوتیمن  یلو  دنوش  جراخ  شتآ  زا  دنهاوخیم  هتسویپ  اهنآ 
(37)

69 ص :  ریسفت ..... :
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ار هلیسو »  » ادخ زا  نم  يارب  : » هک تسا  یمارگ  ربمایپ  زا  و  اهیتشز ، كرت  تادابع و  لیبق  زا  دوش  هتـسج  بّرقت  ادخ  هب  نادب  هچ  ره  ۀلیـسو 
ياهجرد  هک  دینک ، تلأسم 

70 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
تیاور ع )  ) یلع زا  هتابن  نب  غبـصا  مشاب .» هدنب  نامه  هک  مراودیما  نم  دسریم و  اجنآ  هب  ادـخ  ناگدـنب  زا  یکی  اهنت  تشهب و  رد  تسا 

اهرد و هک   ] تسا هفرغ  رازه  داتفه  اهنآ  زا  کی  ره  رد  دیفـس . يرگید  درز و  یکی  تسا  شرع  ریز  رد  دـیراورم  ود  تشهب  رد  هک  هدرک 
میهاربا يارب  درز ، دیراورم  وا و  تیب  لها  و  ص )  ) دّمحم نآ  زا  هک  تسا  هلیـسو »  » نامه دیفـس  دیراورم  تسا ] هدام  کی  زا  نآ  ياهماج 

. دشابیم شنادناخ  و 
چیه هب  هک  نیا  و  اهنآ ، رب  باذع  ندش  لزان  يارب  تسا  یلیثمت  نیا  و  دنهد . رارق  هیدف  دوخ  ناج  تاجن  يارب  ار  هلیـسو  نآ  ات  ِِهب  اوُدَـتْفَِیل 

. دنرادن تاجن  هار  ور 
نیا رطاخ  هب  هب »  » رد ریمـض  تسا ، زیچ  ود  هدـش  رکذ  ۀـیدف ] ناونع  هب   ] هیآ رد  هچنآ  هک  نیا  دوجو  اب  و  تسا ، نإ  ربخ  نآ  دـعب  ام  و  ول » »

: دیوگیم هک  تسا  رعاش  لوق  دننام  ای  دشابیم  کلذب  اودتفیل  هلمج : ریدقت  تسا و  هدش  هدروآ  درفم  هدیدرگ ، هراشا  مسا  نیشناج  هک 
بیرغل اهب  رایق  ینإف و  هلحر ] ۀنیدملاب  یسمأ  کی  نمف  ]

- تسا رعاش  رتش  ای  بسا  مان  راّیق - نم و  انامه  دروآیم ، بش  هب  ار  زور  دوخ  لزنم  رد  هنیدـم ، رهـش  رد  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  : » ینعی
«. میبیرغ نآ  رد 

لاعتم يادخ  هک  نآ  لاح  دـنبای و  تاجن  شتآ  زا  مدرم  زا  یهورگ  ینکیم  رواب  ایآ  تفگ : سابع  نبا  هب  قرزأ  نب  عفان  هک  هدـش  تیاور 
؟! َنیِجِراِخب ْمُه  ام  َو  هدومرف :

. تسا نارفاک  يارب  باذع ، هدعو  نیا  ناوخب ، ار  لبق  هیآ  وت  رب  ياو  تفگ : سابع  نبا 

70 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 38  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

َهَّللا َّنِإَف  َحَلْـصَأ  َو  ِهِْملُظ  ِدـَْعب  ْنِم  َبات  ْنَمَف  ( 38  ) ٌمیِکَح ٌزیِزَع  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  َنِم  ًالاکَن  ابَـسَک  اـِمب  ًءازَج  امُهَیِدـْیَأ  اوُعَْطقاَـف  ُۀَـقِراَّسلا  َو  ُقِراَّسلا  َو 
ِّلُک یلَع  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَِمل  ُرِفْغَی  َو  ُءاشَی  ْنَم  ُبِّذَُـعی  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُکـُْلم  َُهل  َهَّللا  َّنَأ  ْمَْلعَت  َْمل  َأ  ( 39  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  ِْهیَلَع  ُبوـُتَی 

(40  ) ٌریِدَق ٍءْیَش 
71 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

71 ص :  همجرت ..... :

تـسا میکح  اناوت و  دـنوادخ  و  دـینک ، عطق  یهلا  تازاجم  کی  ناونع  هب  دـناهداد  ماـجنا  هک  یلمع  رفیک  هب  ار  دزد  نز  دزد و  درم  تسد 
(38)

(39  ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  اریز  دریذپیم  ار  وا  هبوت  دنوادخ  دیامن ، ناربج  هبوت و  ندرک ، متس  زا  سپ  هک  سک  نآ  اما 
سک ره  دنکیم و  تازاجم  دنیبب ) هتـسیاش  و   ) دهاوخب ار  سک  ره  تسا ؟ نیمز  اهنامـسآ و  نارمکح  کلام و  دنوادخ  هک  ینادیمن  ایآ 

(40 . ) تسا رداق  يزیچ  ره  رب  دنوادخ  دشخبیم و  دنادب ) هتسیاش  و   ) دهاوخب ار 
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71 ص :  ریسفت ..... :

ینعی ۀقراسلا  قراسلا و  مکیلع  ضرف  امیف  و  هدش : هتفگ  هک  تسا  نانچ  فوذحم و  ربخ  و  ندوب ، ادتبم  رب  انب  دـنعوفرم  ُۀَـقِراَّسلا  َو  ُقِراَّسلا 
ُۀَقِراَّسلا َو  ُقِراَّسلا  هک  تسا  نیا  هدمآ  رد  ربخ  رس  رب  ءاف »  » هک نیا  تلع  تسا و  ربخ  امُهَیِْدیَأ  اوُعَْطقاَف  تفگ  ناوتیم  و  قراسلا و ...  مکح 

ثحب دروم  هیآ  ریظن  دینک  عطق  ار  ناشتـسد  دـش ، تقرـس  بکترم  يدرم  ای  نز و  رگا  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  اریز  دـنراد ، طرـش  يانعم 
نبا و  تسا . هدـمآ  عمج  تروص  هب  فاضم  هدـش و  ءاـفتکا  هیلا  فاـضم  ندروآ  هینثت  هب  هک  ( 4 میرحت /  ) امُُکبُوُلق ْتَغَـص  ْدَقَف  هیآ : تسا 
دزد درم  نز و  ره  تسار  تسد  عطق  دوصقم  هک  تسا  نیا  رب  لـیلد  هدرک  تئارق  مهناـمیأ  اوعطقاـف  تاـقراسلا  نوقراـسلا و  هک و  دوعـسم 

. تسا
رظن دوش . هدرب  تقرـس  هب  یظوفحم  ياج  زا  و  دشاب ، « 1  » رانید عبر  کی  لقا  دح  هدش  تقرـس  غلبم  هک  تسا  نیا  هب  طورـشم  تسد  عطق 

، تسا نیمه  زین  یکلام  یعفاش و 
__________________________________________________

ریسفت  ) تسا یلومعم  لاقثم   4 ینعی 3 / دوخن ، لداعم 18  یعرش  لاقثم  كوکسم و  يالط  یعرـش  لاقثم  کی  زا  تسا  ترابع  رانید » - » 1
(. ص 376 ج 4 ، هنومن ،

72 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
: تسا فالتخا  تسد  عطق  لحم  هزادنا و  رد  یلو 

تسد و فک  درک و  عطق  خـیب  زا  ار  دزد  تشگنا  راهچ  دـیاب  هعیـش  هدـیقع  هب  یلو  دوش . عطق  چـم  ات  دـیاب  دـنیوگیم : تنـس  لها  ياهقف 
يور رب  زامن  عقوم  رد  ات  دنامب  یقاب  اپ  هنـشاپ  درک و  عطق  قاس  خیب  زا  ار  وا  پچ  ياپ  دـیاب  مود  هبترم  رد  دراذـگ و  یقاب  ار  ماهبا  تشگنا 

. تسا ع )  ) یلع روهشم  شور  نامه  نیا  دوش . ینادنز  هشیمه  يارب  دیاب  دش  یتقرس  بکترم  مه  زاب  رگا  دتسیاب و  نآ 
. تسا هل  لوعفم  الاکن  زین  ءازج و  هملک 

هتـسیاش و ياهراک  نآ  ياهدـمایپ  زا  نتفای  ییاهر  اـب  َحَلْـصَأ و  َو  دـنک  هبوت  يدزد  زا  سپ  هک  یقراـس  ره  ینعی  ِهِْملُظ  ِدـَْعب  ْنِم  َباـت  ْنَمَف 
. دریگ شیپ  رد  ار  هدیدنسپ 

. درادیم رب  وا  زا  ار  يورخا  رفیک  هتفریذپ و  ار  شاهبوت  ادخ  ِْهیَلَع  ُبُوتَی  َهَّللا  َّنِإَف 

72 ص :  هیآ 41 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

َنوُعاَّمَـس اوُداـه  َنیِذَّلا  َنِم  َو  ْمُُهبُوُلق  ْنِمُْؤت  َْمل  َو  ْمِهِهاْوفَأـِب  اَّنَمآ  اُولاـق  َنیِذَّلا  َنِم  ِْرفُْکلا  ِیف  َنوُعِراـُسی  َنیِذَّلا  َکـْنُزْحَی  ـال  ُلوُسَّرلا  اَـهُّیَأ  اـی 
ْنَم َو  اوُرَذْحاَف  ُهَْوتُْؤت  َْمل  ْنِإ  َو  ُهوُذُخَف  اذه  ُْمتِیتوُأ  ْنِإ  َنُولوُقَی  ِهِعِـضاوَم  ِدَْعب  ْنِم  َِملَْکلا  َنُوفِّرَُحی  َكُوتْأَی  َْمل  َنیِرَخآ  ٍمْوَِقل  َنوُعاَّمَـس  ِبِذَْـکِلل 

ٌمیِظَع ٌباذَـع  ِةَرِخْآلا  ِیف  ْمَُهل  َو  ٌيْزِخ  اْینُّدـلا  ِیف  ْمَُهل  ْمَُهبُوُلق  َرِّهَُطی  ْنَأ  ُهَّللا  ِدُِری  َْمل  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ًاْئیَـش  ِهَّللا  َنِم  َُهل  َکـِلْمَت  ْنَلَف  ُهَتَْنِتف  ُهَّللا  ِدُِری 
(41)

72 ص :  همجرت ..... :

وت دنیوجیم  تقبس  رگیدکی  رب  رفک  ریسم  رد  هدرواین و  نامیا  اهنآ  بلق  میاهدروآ و  نامیا  دیوگیم  نابز  اب  هک  اهنآ  ادخ !)  ) هداتسرف يا 
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يارب يزیواتـسد  ات  دـنهدیم  شوگ  وت  نانخـس  هب  داـیز  اـهنآ  دـنیامیپیم ) ار  هار  نیا  هک   ) ناـیدوهی زا  نینچمه )  ) دـنکن و نیگهودـنا  ار 
فیرحت دوخ  لـحم  زا  ار  نانخـس  اـهنآ  دـناهدماین ، وت  دزن  اـهنآ  دوـخ  هک  دنتـسه  يرگید  ّتیعمج  ناـسوساج  اـهنآ  دـنبایب ، وـت  بیذـکت 

يرود الا  دیریذپب و  درک ) يرواد  امـش  هتـساوخ  قبط  رب  دّمحم  و   ) دنداد امـش  هب  میهاوخیم ) ام  هک   ) ار نیا  رگا  دـنیوگیم  و  دـننکیم ،
یناسک اهنآ  یتسین . وا  زا  عافد  هب  رداق  دـنک  تازاجم  دـهاوخب  یپ ) رد  یپ  ناهانگ  رثا  رب   ) ادـخ هک  ار  یـسک  و  دـییامنن ) لـمع  و   ) دـینک
(41 . ) دشدهاوخ نانآ  بیصن  گرزب  تازاجم  ترخآ  رد  ییاوسر و  ایند  رد  دنک ، كاپ  ار  ناشیاهلد  تسا  هتساوخن  ادخ  هک  دنتسه 

73 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

73 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

رفک راهظا  رد  هک  یناقفانم  یمدقـشیپ  ربمایپ  يا  ینعی  تسا  هدـش  تئارق  زین  ءای  مض  هب  کنزحی  ِْرفُْکلا ال  ِیف  َنوُعِراُسی  َنیِذَّلا  َْکنُزْحَی  ال 
. دزاسن نیگمغ  ار  وت  تسادیپ ، ناشلاح  زا  مالسا  اب  نانآ  ینمشد  توادع و  ياههناشن  دنزرویم و  باتش 

لبق تالمج  اب  یطابترا  هلمج  نیا  نیا ، رب  انب  دنونشیم . ار  وت  نخس  هک  دنتسه  یتعامج  دوهی  نایم  رد  ینعی  َنوُعاَّمَـس  اوُداه  َنیِذَّلا  َنِم  َو 
شریدقت فوذحم و ] يادتبم  يارب  ربخ   ] هک تسا  نیا  رب  انب  نوعاّمس  عفر  اُولاق و  َنیِذَّلا  َنِم  هلمج  رب  تسا  فطع  تفگ  ناوتیم  درادن و 

. ددرگیم رب  دوهی  هب  اهنت  ای  دوهی  ناقفانم و  هب  مه )  ) ریمض و  دشاب . نوعامس  مه 
هدرک فیرحت  ار  نآ  هداد و  تبـسن  ادـخ  هب  تاروـت  رد  غورد  هب  دوـهی  ياـملع  ار  هچنآ  ناـنآ  هک  تسا  نیا  بذـکلل  نوعامـس  ياـنعم  و 

. هدمح نمل  هَّللا  عمس  تسا  نیا  دننام  دنریذپیم و 
دوصقم دنریذپیم . دنراد  ینمـشد  وت  اب  ّدـح  زا  شیب  هک  ار  ییاهنآ  ناشنادنمـشناد و  نخـس  اهنآ  ینعی  َكُوتْأَی  َْمل  َنیِرَخآ  ٍمْوَِقل  َنوُعاَّمَس 

. دندرکن ادیپ  روضح  ترضح  نآ  سلجم  رد  ص )  ) ادخ لوسر  اب  نانآ  ینمشد  تّدش  رطاخ  هب  هک  دنتسه  ینایدوهی 
رب  ات  دنهدیم  ارف  شوگ  وت  نخس  هب  نانآ  هک  تسا  نیا  شیانعم  دناهتفگ : یضعب 

74 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
وت دزن  هک  دنتـسه  یناـسوساج  اـهنیا  دـننک . فیرحت  ار  نآ  هدرک و  مک  نآ  زا  هفاـضا و  دناهدینـش  وت  زا  هچنآ  هب  ینعی  دـندنبب ، غورد  وـت 

. دنیامن وگزاب  دوهی  زا  يرگید  ّتیعمج  يارب  دناهدینش  وت  زا  ار  هچنآ  ات  دناهدش ، هداتسرف 
نآ لحم  دننکیم و  فیرحت  هداد  رارق  دوخ  ّلحم  رد  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  نآ  زا  سپ  ار  ادخ  نخس  نانآ  ِهِعِـضاوَم  ِدَْعب  ْنِم  َِملَْکلا  َنُوفِّرَُحی 

. دنهدیم رییغت  ار 
هنایزات ینعی   ] هدش فیرحت  مکح  نیمه  هب  هنـصحم ] يانز  دروم  رد   ] رگا دنیوگیم : هنیدم  دوهی  هب  ربیخ  نایدوهی  اذه  ُْمتِیتوُأ  ْنِإ  َنُولوُقَی 

ام هـچنآ  فـالخ  رب  ص )  ) دّـمحم رگا  ینعی  ُهْوـَتُْؤت  ْمـَل  ْنِإ  َو  دـینک  لـمع  نادـب  و  دـیریذپب ، درک  رما  ار  امـش  ندرک ] راسگنـس  ياـج  هـب 
. دینک يراددوخ  نآ  نتفریذپ  زا  تسا ، لطاب  وا  مکح  اوُرَذْحاَف  درک . مکح  میهاوخیم 

74 ص :  لوزن ..... ] نأش  ]

ود نآ  مکح  و  درک ، انز  دوب  فارـشا  زا  زین  وا  هک  يرادرهوش  نز  اب  دوب ، رـسمه  ياراد  هک  ربیخ  دوهی  فارـشا  زا  يدرم  هک  هدش  تیاور 
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ور نیا  زا  دنتـشاد ، تهارک  دـندوب ، فارـشا  زا  ود  نآ  هک  نیا  رطاخ  هب  تاروت  مکح  يارجا  زا  نایدوهی  دوب . ندرک  راسگنـس  تاروت  رد 
دنتفگ هنیدـم  دوهی  هب  دنـسرپب . ص )  ) ربمایپ زا  ار  هثداح  نیا  مکح  ات  دنداتـسرف  هنیدـم  رد  هظیرق  ینب  دوهی  دزن  ار  دوخ  ياـملع  زا  یعمج 
هارمه ار ، راکانز  درم  نز و  اهنآ  دیریذپن . دومن  ندرک  راسگنـس  هب  رما  ار  امـش  رگا  دـینک و  لوبق  درک  هنایزات  هب  مکح  ص )  ) دّـمحم رگا 

يراددوخ مکح  نیا  نتفریذپ  زا  اهنآ  درک ، رما  ود  نآ  ندرک  راسگنس  هب  ترـضح  دندیـسر ، ادخ  لوسر  دزن  نوچ  و  دنداتـسرف ، هّدع  نآ 
یناوج ایآ  دومرف : نانآ  هب  باطخ  ربمایپ  هد . رارق  رواد  نانآ  دوخ و  نایم  ار  ایروص  نبا  درک : ضرع  ص )  ) ادخ لوسر  هب  لیئربج  دندرک .

نیرتملاع وا  يرآ ، دـنتفگ : دیـسانشیم ؟ دوشیم  هتفگ  اـیروص  نبا  وا  هب  تسا و  كدـف  نکاـس  مشچ و  کـی  شیریب ، وردیفـس ، هک  ار 
تسا . نیمز  يور  رد  دوهی 

75 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هب مهدیم  دنگوس  ار  وت  دومرف : وا  هب  ترـضح  دـندروآ ] ص )  ) ادـخ لوسر  دزن  ار  وا   ] دـندش یـضار  ایروص  نبا  يرواد  هب  دوهی  ياملع 

لزان امـش  رب  ار  تاروت  شباتک  تشاد و  هگن  امـش  رـس  يالاب  ار  روط  هوک  تفاکـش و  ار  ایرد  تسین و  وا  زج  يدوبعم  هک  ییاتکی  يادخ 
؟ هن ای  دراد  دوجو  هدش ، هنصحم  يانز  بکترم  هک  یسک  ندرک  نارابگنس  مکح  تاروت  رد  ایآ  درک ،

، میوگب غورد  رگا  مدیـسرت  تفگ : ایروص  نبا  دـندرک ، هلمح  وا  هب  دنتـساخرب و  ّتینابـصع  اب  دوهی  هیامورف  ياملع  هاگ  نآ  يرآ . تفگ :
: تفگ دروآ و  مالسا  ایروص  نبا  و  داد ، خساپ  ترضح  نآ  دیسرپ و  ص )  ) ادخ لوسر  تّوبن  ياههناشن  زا  سپـس  دوش . لزان  ام  رب  باذع 

. تسا هدش  هداد  تاروت  رد  شندمآ  تراشب  هک  یتسه  يربمایپ  نامه  ادخ و  هداتسرف  وت  هک  مهدیم  یهاوگ 
. دش ارجا  نانآ  دروم  رد  ص )  ) ربمایپ مکح  دننک و  راسگنس  دجسم  برد  ولج  ار  نز  درم و  نآ  داد  روتسد  ربمایپ  ماگنه  نیا  رد 

تکـاله و زا  ار  وا  یناوـتیمن  زگره  ربماـیپ  يا  وـت  َُهل  َکـِلْمَت  ْنَلَف  هدرک  اـهر  ناریح  راوـخ و  ار  وا  ادـخ  هک  یـسک  ُهَتَْنِتف و  ُهَّللا  ِدُِری  ْنَم  َو 
. ییامن شرادروخرب  دنوادخ  تمحر  فطل و  زا  یهد و  تاجن  يراوخ 

هک يزیچ  شیوـخ  فاـطلا  زا  تسا  هدرکن  هدارا  دـنوادخ  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـیدوهی  نیا  ْمَُهبوـُُلق  َرِّهَُطی  ْنَأ  ُهَّللا  ِدُِری  َْمل  َنـیِذَّلا  َکـِئلوُأ 
دهاوخن راگتـسر  ار  نانآ  وا  فاطلا  هک  دنادیم  دنرادن و  ار  نآ  یگتـسیاش  اهنآ  اریز  دنک ، اطع  نانآ  هب  دنادرگیم ، كاپ  ار  نانآ  ياهلد 

. درک

75 ص :  ات 44 ..... ] تایآ 42  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

َتْمَکَح ْنِإ  َو  ًاْئیَـش  َكوُّرُـضَی  ْنَلَف  ْمُْهنَع  ْضِْرُعت  ْنِإ  َو  ْمُْهنَع  ْضِرْعَأ  َْوأ  ْمُهَْنَیب  ْمُکْحاَـف  َكُؤاـج  ْنِإَـف  ِتْـحُّسِلل  َنوـُلاَّکَأ  ِبِذَْـکِلل  َنوُـعاَّمَس 
ام َو  َِکلذ  ِدَْعب  ْنِم  َنْوَّلَوَتَی  َُّمث  ِهَّللا  ُمْکُح  اهِیف  ُةارْوَّتلا  ُمُهَدـْنِع  َو  َکَنوُمِّکَُحی  َْفیَک  َو  ( 42  ) َنیِطِسْقُْملا ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  ِطْسِْقلِاب  ْمُهَْنَیب  ْمُکْحاَف 

اَِمب ُراـبْحَْألا  َو  َنوُِّیناَّبَّرلا  َو  اوُداـه  َنـیِذَِّلل  اوُمَلـْـسَأ  َنـیِذَّلا  َنوُِّیبَّنلا  اَِـهب  ُمُـکْحَی  ٌروـُن  َو  ًيدُـه  اـهِیف  َةارْوَّتلا  اَْـنلَْزنَأ  اَّنِإ  ( 43  ) َنِینِمْؤُْملِاب َکـِئلوُأ 
ُهَّللا َلَْزنَأ  اِمب  ْمُکْحَی  َْمل  ْنَم  َو  ًالِیلَق  ًاـنَمَث  ِیتاـیِآب  اوُرَتْشَت  ـال  َو  ِنْوَشْخا  َو  َساَّنلا  اُوَشَْخت  ـالَف  َءادَهُـش  ِْهیَلَع  اُوناـک  َو  ِهَّللا  ِباـتِک  ْنِم  اوُظِفُْحتْـسا 

(44  ) َنوُِرفاْکلا ُمُه  َِکئلوُأَف 
76 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

76 ص :  همجرت ..... :

يرواد نانآ  نایم  رد  دندمآ  وت  دزن  رگا  دنروخیم . ناوارف  مارح ، لام  دننک ، بیذکت  ار  نآ  ات  دنهدیم  شوگ  وت  ياهنخس  هب  رایسب  اهنآ 
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يرواد اهنآ  نایم  رگا  دـنناسریمن و  نایز  وت  هب  ینک  رظن  فرـص  اهنآ  زا  رگا  راذـگاو و  دوخ  لاح  هب  ار  اـهنآ  دوب ) حالـص  رگا   ) اـی نک 
(42  ) دراد تسود  ار  نالداع  ادخ  هک  نک  يرواد  تلادع  اب  ینک 

يرواد زا  سپ  یهگناو )  ) تسه ادـخ  مکح  نآ  رد  تـسا و  ناـشیا  دزن  تاروـت  هـک  یلاـح  رد  دـنبلطیم  يرواد  هـب  ار  وـت  هنوـگچ  اـهنآ 
(43  ) دنتسین نمؤم  اهنآ  دننادرگیم و  يور  وت  مکح  زا  نتساوخ ،

مکح نایدوهی  يارب  نآ ، اب  دـندوب ، میلـست  ادـخ  نامرف  ربارب  رد  هک  ناربماـیپ  دوب و  رون  تیادـه و  نآ  رد  هک  میدرک  لزاـن  ار  تاروت  اـم 
. دندومنیم يرواد  دندوب  هاوگ  نآ  رب  و  دوب ، هدش  هدرپس  اهنآ  هب  هک  یهلا  باتک  نیا  هب  نادنمشناد  املع و  نینچمه )  ) دندرکیم و

هب هک  اهنآ  دیـشورفن و  زیچان  ياـهب  هب  ارم  تاـیآ  دیـسرتب و  نم  زا  دیـسارهن و  مدرم  زا  یهلا ) تاـیآ  قبط  رب  ندرک  يرواد  زا   ) نیا رب  اـنب 
(44 . ) دنرفاک دننکیمن  مکح  هدرک  لزان  ادخ  هک  یماکحا 

77 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

77 ص :  ریسفت ..... :

لام رد  اریز  تسا ، لاصیتسا  يانعم  هب  لـصا  رد  تحـس و  زا  هملک  نیا  تسین . لـالح  نآ  ندروآ  تسد  هب  هک  تسا  يزیچ  ره  تحـس :» »
لیقثت هب  هملک  نیا  (. 276 هرقب / « ) دربیم نایم  زا  ار  ابر  تکرب  دنوادخ  « » ابِّرلا ُهَّللا  ُقَحْمَی  : » هدومرف دـنوادخ  هک  نانچ  تسین ، تکرب  مارح 

. تسا هدش  تئارق  ود  ره  ءاح ) نوکس  نیس و  مض  هب   ) فیفخت و  ءاح ) نیس و  مض  هب  )
. تسا شتآ  راوازس  دیورب  مارح  زا  هک  یتشوگ  ره  هک : تسا  ثیدح  رد  و 

هک دوب  ّریخم  ترـضح  دـندمآیم ، ص )  ) ادـخ لوسر  دزن  يرواد  يارب  باتک  لها  هاـگ  ره  ْمُْهنَع  ْضِرْعَأ  َْوأ  ْمُهَْنَیب  ْمُکْحاَـف  َكُؤاـج  ْنِإَـف 
. تسا تباث  زین  هّمئا  يارب  مالسا  تعیرش  رد  رییخت  نیا  هک  دوشیم  رهاظ  ام  تایاور  زا  و  دنکن ، ای  نانآ  نایم  دنک  مکح 

ررـض وت  ياـیند  اـی  نید  هب  دنتـسین  رداـق  اـهنآ  ینک  يراددوخ  ناـنآ  ناـیم  ندرک  مکح  زا  رگا  ًاْئیَـش و  َكوُّرُـضَی  ْنَلَف  ْمُْهنَع  ْضِْرُعت  ْنِإ  َو 
. دنناسرب

نانچ نک  مکح  مالـسا ] تعیرـش  نآرق و  قبط  رب  یلوق  هب  و   ] تلادـع هب  ینک ، مکح  نانآ  نایم  یتساوخ  رگا  ینعی  ِطْسِْقلِاب  ْمُهَْنَیب  ْمُکْحاَف 
. درک مکح  يدوهی  درم  نز و  ندرک  راسگنس  هب  ترضح  نآ  هک 

شباتک وا و  هب  هک  دـننکیم  باختنا  دوخ  نایم  يرواد  هب  ار  یـسک  اـهنآ  هک  نیا  زا  تسا  نتـشاداو  بّجعت  هب  يارب  َکـَنوُمِّکَُحی  َْفیَک  َو 
. تسا هدش  نایب  تحارص  اب  تاروت )  ) ناشدوخ باتک  رد  ص )  ) ربمایپ مکح  هک  نیا  اب  دنرادن  نامیا 

نآ هدش ، نایب  تاروت  رد  دنوادخ  مکح  هک  نآ  زا  سپ  ینعی  تسا  تاروت  رد  دـنوادخ  مکح  هب  هراشا  کلذ »  » َِکلذ ِدـَْعب  ْنِم  َنْوَّلَوَتَی  َُّمث 
. دنتسین دونشخ  نادب  هدش و  نادرگيور  ناشباتک  قبط  رب  وت  مکح  زا  وت  نداد  رارق  مکح  زا  دعب  ینعی  دناهتفگ  یخرب  دننکیم و  اهر  ار 

. دنرادن نامیا  تاروت )  ) ناشباتک هب  دننکیم  اعّدا  هک  نانچ  اهنآ  َنِینِمْؤُْملِاب  َِکئلوُأ  ام  َو 
78 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

نییبت ار  هدـیچیپ  مهبم و  ماکحا  هک  تسا  يرون  و  دوشیم ، نومنهر  تلادـع  قح و  هب  ار  نانآ  هک  تسا  یباـتک  تاروت  ٌرُون  َو  ًيدُـه  اـهِیف 
. دنکیم

يایبنا فلس و  ناربمایپ  مامت  نید  هک  مالـسا - نییآ  زا  نایدوهی  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ناربمایپ و  حدم  يارب  تسا  یتفـص  اوُمَلْـسَأ  َنیِذَّلا 
. دنتسه رود  هدوب - يدعب 

. دراد بلطم  نیا  رب  تلالد  اوُداه  َنیِذَِّلل  هلمج  و 
يریگهراـنک دوهی  نید  زا  دـندوب و  اـیبنا  شور  هار و  دـنبياپ  هک  یناـسک  نوراـه ، نادـنزرف  زا  اـملع  داـهز و  ینعی  ُراـبْحَْألا  َو  َنوُِّیناَّبَّرلا  َو 
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. دندرک
لیئارسا ینب  يایبنا  هیصوت  ببس  هب  ینعی  دننک ، ظفح  تاروت  زا  دندوب  هتـساوخ  اهنآ  زا  ناشناربمایپ  هچنآ  هب  ِهَّللا  ِباتِک  ْنِم  اوُظِفُْحتْـسا  اَِمب 

. تسا نییبت  يارب  ِهَّللا  ِباتِک  ْنِم  رد  نم » . » دنیامن ظفح  لیدبت  فیرحت و  زا  ار  تاروت  هک  دوهی  هب 
زا ناربمایپ  هک  تسا  یباـتک  تاروت  دـنهدن . رییغت  ار  تاروت  ياـنعم  نارگید  هک  دـندوب  بظاوم  دوهی  نادنمـشناد  َءادَهُـش و  ِْهیَلَع  اُوناـک  َو 

. تسا هدوب  رفن  رازه  اهنآ  دادعت  دندرکیم و  مکح  نآ  قبط  رب  ع )  ) یسیع نامز  ات  ع )  ) یسوم نامز 
هزاجا نانآ  هب  دـننک و  تیاعر  ار  تاروت  ماکحا  هک  دـندرکیم  راداو  ار  نانآ  ناربمایپ  هک  تسا  نیا  روظنم  ناـیدوهی ، يارب  اوُداـه  َنیِذَِّلل 

دوهی و گرزب  ياملع  نینچمه  تشاداو ، مجر  مکح  نتفریذپ  هب  ار  نانآ  ص )  ) ادخ لوسر  هک  نانچ  دنیامن  لودع  اهنآ  زا  هک  دندادیمن 
نآ قبط  رب  دندوب  تاروت  ظفاح  هک  نیا  تلع  هب  دـندوب و  هدرک  ظفح  تاروت  زا  ناشناربمایپ  هتـساوخ  هب  هچنآ  ببـس  هب  مالـسا  يراصن و 

. دندرکیم مکح 
مکح عقاو  فالخ  رب  دنـسرتب و  ادخ  ریغ  زا  ناشیاهیرواد  رد  هک  نیا  زا  ار  اهنآ  دنکیم  یهن  تسا و  نامکاح  هب  باطخ  َساَّنلا  اُوَشَْخت  الَف 

. دننک
، دینکن ضوع  تسا ، یبلطتسایر  يراوخهوشر و  روظنم  هک  زیچان  ییاهب  اب  ار  وا  ماکحا  ادـخ و  تایآ  ینعی  اًلِیلَق  ًانَمَث  ِیتایِآب  اوُرَتْشَت  َو ال 

. دنداد ماجنا  دوهی  ياملع  هک  نانچ 
79 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

قساف رگمتس و  رفاک ، دنک  مکح  نآ  ریغ  هب  درمشب و  کبس  ار  ادخ  مکح  هک  یـسک  َنوُِرفاْکلا  ُمُه  َِکئلوُأَف  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اِمب  ْمُکْحَی  َْمل  ْنَم  َو 
دندش و رکنم  ار  ادخ  تایآ  شیوخ ، متس  رفک و  رد  طارفا  ببـس  هب  اهنآ  هک  نیا  هب  تسا  دوهی  نادنمـشناد  زا  یفیـصوت  هلمج  نیا  تسا .

. دندرک مکح  ادخ  مکح  ریغ  هب  ناشّدح  زا  شیب  قسف  هطساو  هب  زین  دندرمش و  کچوک  ار  اهنآ 
مکح نآ  ریغ  هب  دنک و  رارقا  ادخ  مکح  هب  هک  یـسک  تسا و  رفاک  دـنک  راکنا  ار  ادـخ  مکح  سک  ره  هک : تسا  هدـش  لقن  سابع  نبا  زا 

. تسا قساف  ملاظ و  دنک 
اریز دیتسه ، لیئارـسا  ینب  هب  اهنآ  نیرتهیبش  شور  هار و  رظن  زا  ناناملـسم  امـش  اهتلم  همه  نایم  رد  تفگ : هک  تسا  هدش  لقن  هفیذح  زا  و 

.؟ هن ای  دیتسرپیم  ار  هلاسوگ  منادیمن  هک  نیا  زج  دیرادروخرب ، اهنآ  ياههناشن  میالع و  زا  دیوریم و  ار  نانآ  هار  مدق  هب  مدق 

79 ص :  هیآ 45 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

َوُهَف ِِهب  َقَّدَصَت  ْنَمَف  ٌصاِصق  َحوُرُْجلا  َو  ِّنِّسلِاب  َّنِّسلا  َو  ِنُذُْألِاب  َنُذُْألا  َو  ِْفنَْألِاب  َْفنَْألا  َو  ِْنیَْعلِاب  َْنیَْعلا  َو  ِسْفَّنلِاب  َسْفَّنلا  َّنَأ  اهِیف  ْمِْهیَلَع  اْنبَتَک  َو 
(45  ) َنوُِملاَّظلا ُمُه  َِکئلوُأَف  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اِمب  ْمُکْحَی  َْمل  ْنَم  َو  َُهل  ٌةَراَّفَک 

79 ص :  همجرت ..... :

رد شوگ  ینیب و  ربارب  رد  ینیب  مشچ و  لباقم  رد  مشچ  ناج و  لباقم  رد  ناج  هک  میتشاد  ررقم  تاروت )  ) نآ رد  لیئارـسا ) ینب   ) اهنآ رب  و 
( دنک رظن  فرـص  صاصق  زا  و   ) دشخبب ار  نآ  یـسک  رگا  دراد و  صاصق  یمخز  ره  دـشابیم و  نادـند ، ربارب  رد  نادـند  شوگ و  لباقم 

(45 . ) تسا رگمتس  دنکن  مکح  هدرک  لزان  ادخ  هک  یماکحا  هب  سک  ره  دوشیم و  بوسحم  وا  ناهانگ )  ) هرافک
80 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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80 ص :  ریسفت ..... :

عفر هب  اهنت  هک  ٌصاِصق  َحوُرُْجلا  َو  زج  تسا ، هدـش  تئارق  اهنت  بصن  هب  بصن و  عفر و  هب  دنتـسه ، فوطعم  هک  نآ  دـعب  تاـملک  نیعلا و 
َسْفَّنلا َّنَأ  اهِیف  ْمِْهیَلَع  اْنبَتَک  َو  هیآ : يانعم  اریز  دشاب ، سفنلا  نأ  ّلحم  رب  فطع  هک  تسا  نیا  رب  انب  تاملک  نآ  عفر  و  تسا ، هدش  هدـناوخ 

مه هک  تسا  ياهلمج  سفنلاب  سفنلا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  ای  هدش و  انلق  نیـشناج  انبتک  هک  تسا  نیا  ّتلع  هب  ایانعم  نیا  تسا و  ِسْفَّنلِاب 
جاّـجز ور  نیا  زا  اـهانلزنأ .» ةروس   » تأرق و  هَّلل » دـمحلا   » تبتک ییوگیم : هک  ناـنچ  ءرق ، لوعفم  مه  دوش و  عقاو  بتک  لوعفم  دـناوتیم 

. دوب دهاوخ  حیحص  دوش  تئارق  هزمه ]  ] رسک هب  سفنلا  نإ  رگا  تسا : هتفگ 
دیاب لتاق  دـشکب  قحانب  ار  يرگید  يّزیمم ] لقاع و   ] صخـش هاگ  ره  هک  میدرک  بجاو  دوهی  رب  تاروت  رد  ام  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  و 
شوگ هچناـنچ  دوشیم و  هدـیرب  شاینیب  هدـیرب  رگا  ار  یـسک  ینیب  روـک و  شمـشچ  هدرک  روـک  هک  یمـشچ  لـباقم  رد  و  دوـش . هتـشک 

. دوش هدیشک  شنادند  دیاب  تسا  هدنک  اج  زا  هک  ینادند  ربارب  رد  دوشیم و  هدنک  وا  شوگ  دشاب ، هدنک  خیب  زا  ار  یصخش 
. دشاب نکمم  صاصق  هک  تسا  يدراوم  رد  نتفرگ  صاقت  روظنم  و  دراد ، صاصق  مه  اهمخز  ٌصاِصق و  َحوُرُْجلا  َو 

هزادنا نامه  هب  َُهل  ٌةَراَّفَک  َوُهَف  دنک  وفع  ار  نآ  یـشوپ و  مشچ  نآ  زا  ینعی  دنک  هقدـص  ار  صاصق  قح ، نابحاص  زا  سک  ره  َقَّدَـصَت  ْنَمَف 
. درذگیمرد شناهانگ  زا  دنوادخ  هدرک ، وفع  هک 

80 ص :  ات 47 ..... ] تایآ 46  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

ِةارْوَّتلا َنِم  ِْهیَدَی  َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَصُم  َو  ٌرُون  َو  ًيدُه  ِهِیف  َلیِْجنِْإلا  ُهاْنیَتآ  َو  ِةارْوَّتلا  َنِم  ِْهیَدَی  َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَـصُم  َمَیْرَم  ِْنبا  یَـسیِِعب  ْمِهِراثآ  یلَع  اْنیَّفَق  َو 
(47  ) َنوُقِساْفلا ُمُه  َِکئلوُأَف  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اِمب  ْمُکْحَی  َْمل  ْنَم  َو  ِهِیف  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اِمب  ِلیِْجنِْإلا  ُلْهَأ  ْمُکْحَْیل  َو  ( 46  ) َنیِقَّتُْمِلل ًۀَظِعْوَم  َو  ًيدُه  َو 

81 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

81 ص :  همجرت ..... :

تشاد و قیدـصت  تاروت  زا  دوب  هدـش  هداتـسرف  وا  زا  شیپ  هچنآ  هب  هک  میداد  رارق  ار  میرم  نب  یـسیع  نیـشیپ ) ناربمایپ   ) اهنآ لاـبند  هب  و 
تیادـه و درکیم و  قیدـصت  دوب  وا  زا  لبق  هک  ار  تاروت  زین ) وا  ینامـسآ  باتک   ) دوب و رون  تیادـه و  نآ  رد  هک  میداد  وا  هب  ار  لـیجنا 

(46  ) دوب ناراگزیهرپ  يارب  ياهظعوم 
هدرک لزان  ادـخ  هچنآ  قبط  رب  هک  یناسک  دـننک و  مکح  هدرک  لزان  نآ  رد  دـنوادخ  هچنآ  هب  دـیاب  میتفگ  حیـسم ) ناوریپ   ) لیجنا لها  هب 

(47 . ) دنتسه قساف  دننکیمن  مکح 

81 ص :  ریسفت ..... :

هدش و فذح  هیآ  زا  لّوا  لوعفم  تسا و  هدش  يدعتم  مود  لوعفم  هب  ءاب »  » هلیسو هب  لعف  نیا  دروآ . ینالف  لابند  هب  ار  وا  ینعی  نالفب  هافق 
هتفر زین  وا  دوخ  لابند  هب  دورب  یـسک  هناشن  لابند  هب  ناسنا  هاگ  ره  اریز  تسا ، هدـش  نآ  نیـشناج  ْمِهِراثآ  یلَع  زا  تسا  ترابع  هک  فرظ 

. تسا
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تـسا بوصنم  يده و  هیف  ّلحم  رب  فطع  ًاقِّدَصُم  َو  ددرگیمرب ، لبق  هیآ  ود  رد  َنوُِّیبَّنلا  اَِهب  ُمُکْحَی  هلمج  رد  نویبنلا  هب  مهراثاء  رد  ریمض 
: تفگ ناوتیم  هجو  ود  ۀظعوم  يده و  بارعا  رد  و  ندوب ، لاح  رب  انب 

. دشاب ندوب  لاح  رب  انب  ود  نآ  بصن  - 1
. دنشاب مکحیل  يارب و  هل  لوعفم  هک  نیا  رب  انب  کی  ره  بصن  - 2

. تسا مکحیل  انلق  يانعم و  هب  هدش و  تئارق  رما  هغیص  هب  مکحیل  و 
. تسا هدرک  لزان  لیجنا  رد  دنوادخ  هچنآ  هب  ِهِیف  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اِمب 

82 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

82 ص :  ات 50 ..... ] تایآ 48  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

َكَءاج اَّمَع  ْمُهَءاوْهَأ  ِْعبَّتَت  َو ال  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اِمب  ْمُهَْنَیب  ْمُکْحاَف  ِْهیَلَع  ًانِْمیَهُم  َو  ِباتِْکلا  َنِم  ِْهیَدَـی  َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَـصُم  ِّقَْحلِاب  َباتِْکلا  َکـَْیلِإ  اـْنلَْزنَأ  َو 
ِهَّللا َیلِإ  ِتاْریَْخلا  اوُِقبَتْـساَف  ْمُکاتآ  ام  ِیف  ْمُکَُوْلبَِیل  ْنِکل  َو  ًةَدِـحاو  ًۀَّمُأ  ْمُکَلَعََجل  ُهَّللا  َءاش  َْول  َو  ًاـجاْهنِم  َو  ًۀَعْرِـش  ْمُْکنِم  اـْنلَعَج  ٍّلُِـکل  ِّقَْحلا  َنِم 

ِضَْعب ْنَع  َكُوِنتْفَی  ْنَأ  ْمُهْرَذْحا  َو  ْمُهَءاوْهَأ  ِْعبَّتَت  َو ال  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اِمب  ْمُهَْنَیب  ْمُکْحا  ِنَأ  َو  ( 48  ) َنوُِفلَتَْخت ِهِیف  ُْمْتنُک  اِمب  ْمُُکئِّبَُنیَف  ًاعیِمَج  ْمُکُعِجْرَم 
َنوُْغبَی ِۀَِّیلِهاْجلا  َمْکُحَف  َأ  ( 49  ) َنوُقِساَفل ِساَّنلا  َنِم  ًارِیثَک  َّنِإ  َو  ْمِِهبُونُذ  ِضْعَِبب  ْمُهَبیُِصی  ْنَأ  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنَأ  ْمَلْعاَف  اْوَّلََوت  ْنِإَف  َْکَیلِإ  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام 

(50  ) َنُوِنقُوی ٍمْوَِقل  ًامْکُح  ِهَّللا  َنِم  ُنَسْحَأ  ْنَم  َو 

82 ص :  همجرت ..... :

قبط رب  نیا  رب  انب  تساهنآ . نابهاگن  ظفاح و  دـنکیم و  قیدـصت  ار  نیـشیپ  بتک  هک  یلاح  رد  میدرک ، لزان  وت  رب  قح  هب  ار  باتک  نیا  و 
يارب ام  نادرگم  يور  یهلا  ماکحا  زا  و  نکم ، يوریپ  اهنآ  ياهـسوه  اوه و  زا  و  نک ، مکح  اهنآ  نایم  رد  هدرک  لزاـن  ادـخ  هک  یماـکحا 

دهاوخیم ادخ  یلو  دادیم  رارق  يدحاو  تّما  ار  امـش  همه  تساوخیم ، ادخ  رگا  میداد و  رارق  ینـشور  هقیرط  نییآ و  امـش  زا  مادک  ره 
تقبـس رگیدـکی  رب  اهیکین  رد  دیـشوکب و  نیا  رب  انب  دـهد ) شرورپ  ار  امـش  ياهدادعتـسا  و   ) دـیامزایب هدیـشخب  امـش  هب  هچنآ  رد  ار  امش 

(48  ) داد دهاوخ  ربخ  امش  هب  دیاهدرک  فالتخا  نآ  رد  هچنآ  زا  تسادخ و  يوس  هب  امش  همه  تشگزاب  دییوج ،
وت ادابم  هک  شاب  رذح  رب  نکم و  يوریپ  نانآ  ياهسوه  زا  ینک و  مکح  هدرک  لزان  دنوادخ  هچنآ  قبط  باتک ) لها   ) اهنآ نایم  رد  دیاب  و 

دنوادـخ نادـب  دـننادرگ  يور  وـت ) يرواد  مـکح و  زا   ) اـهنآ رگا  و  دـنزاس ، فرحنم  هدرک  لزاـن  وـت  رب  ادــخ  هـک  یماـکحا  ضعب  زا  ار 
( 49  ) دنقساف مدرم  زا  يرایسب  دنک و  تازاجم  ناشناهانگ  زا  ياهراپ  رطاخ  هب  ار  اهنآ  دهاوخیم 

83 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(50 ( ؟ دنکیم مکح  ادخ  زا  رتهب  نامیا  اب  دارفا  يارب  یسک  هچ  دنهاوخیم و  وت ) زا   ) ار تیلهاج  مکح  اهنآ  ایآ 

83 ص :  ریسفت ..... :

، تسا سنج  يارب  یمود  رد  دـهع و  يارب  لّوا  باتکلا  رد  فیرعت  مال  فلا و  میدرک . لزان  وت  رب  ار  نآرق  ام  ینعی  َباتِْکلا  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  َو 
تاروت و نآرق ، هک  نآ  لاح  و  تسا ، هاوس  ءامـسلا  نم  لزنأ  باتک  لـک  لـیجنإلا و  ةاروتلا و  نم  هیدـی  نیب  اـمل  اقدـصم  هیآ : ریدـقت  اریز 
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. دنکیم دییأت  قیدصت و  ار  رگید  ینامسآ  باتک  ره  لیجنا و 
. دهدیم یهاوگ  اهنآ  یتسرد  تّحص و  هب  اریز  تسا  ینامسآ  بتک  رگید  نابهاگن  ظفاح و  نآرق  ینعی  ِْهیَلَع  ًانِْمیَهُم  َو 

رب ندرک  مکح  زا  هدـش : هتفگ  ییوگ  هتـشگ و  يّدـعتم  نع »  » هب ور  نیا  زا  تسا ، فرحنت  يانعم ال  نمـضتم  هلمج  نیا  ْمُهَءاوْهَأ  ِْعبَّتَت  َو ال 
. نکن يوریپ  اهنآ  ياهاوه  زا  و  وشن ، فرحنم  هدش  لزان  وت  رب  ادخ  بناج  زا  هچنآ  قبط 

نید رد  نشور  یمـسر  هار و  تعیرـش و  ناناملـسم - اراصن و  دوهی و  امـش - زا  کی  ره  يارب  مدرم  يا  ًاجاْهنِم  َو  ًۀَعْرِـش  ْمُْکنِم  اْنلَعَج  ٍّلُِکل 
. دینک راتفر  نآ  قبط  رب  ات  میداد  رارق 

. میتسین نامدوخ  زا  شیپ  ناربمایپ  نایدا  زا  يوریپ  هب  مزلم  ناناملسم  ام  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  هیآ  نیا 
تـسا نیا  دوصقم  ای  دادیم ، رارق  تعیرـش  کی  عبات  قفّتم و  هورگ  کی  ار  امـش  تساوخیم ، ادخ  رگا  ًةَدِحاو  ًۀَّمُأ  ْمُکَلَعََجل  ُهَّللا  َءاش  َْول  َو 

. دادیم رارق  دشابن  نآ  رد  یفالتخا  هک  نید  کی  ياراد  ار  امش  دوب  هتساوخ  رگا  هک 
لمع اهنآ  تاروتسد  هب  ایآ  هک  دیامزایب  ار  امش  تسا ، هداد  امـش  هب  هک  یفلتخم  ياهتعیرـش  اب  تساوخ  یلو  ْمُکاتآ  ام  ِیف  ْمُکَُوْلبَِیل  ْنِکل  َو 

ار  داقتعا  نیا  ایآ  و  دینکیم !؟
84 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

يوریپ تاهبش  زا  ای  هدوب ، يرـصع  ره  طیارـش  لاوحا و  فالتخا  قبط  رب  ناشتوافت  تسامـش و  حالـص  هب  اهنآ  نیناوق  ماکحا و  هک  دیراد 
. دیباتشب اهیکین  يوس  هب  سپ  ِتاْریَْخلا  اوُِقبَتْساَف  دینکیم !؟ طارفا  لمع  رد  هدرک و 

. تساهیکین رد  نتسج  تقبس  يارب  لیلعت  نایب  ماقم  رد  هفنأتسم و  هلمج  نیا  ْمُکُعِجْرَم  ِهَّللا  َیلِإ 
هدرک يرواد  امـش  ندوب  لطاب  ای  قح  رب  نایم  دیتشاد و  فالتخا  اهنآ  هرابرد  ناتنید  روما  زا  هچنآ  هب  درک  دهاوخ  هاگآ  ار  امـش  ْمُُکئِّبَُنیَف و 

. داد دهاوخ  رفیک  ناتقاقحتسا  بسح  رب  ار  امش  و 
انب ینک ، مکح  نآ  قبط  رب  باتک  لها  نایم  رد  هک  نیا  ات  میدرک  لزاـن  وت  رب  ار  نآرق  اـم  ینعی  تسا  باـتکلا  رب  فطع  ْمُهَْنَیب  ْمُکْحا  ِنَأ  َو 
قبط رب  هک  نیا  يارب  قحب و  ار  نآرق  ام  ینعی  تسا ، قحلاب  رب  فطع  تفگ  ناوتیم  دشاب و  نآ  هلـص  رما  لعف  هیردـصم و  نأ »  » هک نیا  رب 

. میدرک لزان  ینک ، مکح  نآ 
هب هتخاس و  هارمگ  هدرک  لزان  وت  رب  ادـخ  هچنآ  ضعب  زا  ار  وت  هک  نانآ  زا  زیهرپب  َْکَیلِإ و  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  ِضَْعب  ْنَع  َكُوِنتْفَی  ْنَأ  ْمُهْرَذْـحا  َو 

عمط هب  هدرک و  راودـیما  دوخ  یناملـسم  هب  ار  وت  هک  دـنهدیم  ماجنا  قیرط  نیا  زا  ار  راـک  نیا  دـنناشکب ، دوخ  هنادنـسپاوه  ماـکحا  يوس 
دنهاوخ نامیا  وت  هب  اـم  زا  يوریپ  هب  ناـیدوهی  همه  مینک  يوریپ  وت  زا  رگا  میتسه و  دوهی  نادنمـشناد  فارـشا و  اـم  دـنیوگیم  دـنزادنا و 

قیدـصت ار  وت  تّوبن  میروآیم و  نامیا  وت  هب  ام  ینک  يرواد  اـم  عفن  هب  عازن  نیا  رد  رگا  و  تسا ، یعازن  اـم  موق  اـم و  ناـیم  هتبلا  و  دروآ ،
. دش لزان  قوف  هیآ  درک و  يراددوخ  یتواضق  نینچ  زا  ص )  ) ربمایپ درک . میهاوخ 

ضعب ناشیاهمرج ، زا  ياهراپ  هب  ْمِِهبُونُذ  ِضْعَِبب  دهد . رفیک  شمکح  زا  ندنادرگور  مرج  هب  ار  اهنآ  دهاوخیم  ادخ  ْمُهَبیُِـصی  ْنَأ  ُهَّللا  ُدیُِری 
. تساهنآ زا  یئزج  هانگ  نیا  هک  دنراد  يرایسب  ناهانگ  اهنآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  هدش و  رکذ  ّلک  ياج  هب 

85 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
مدرم ماکحا  زا  لاـح  نیع  رد  دـنباتک و  لـها  اـهنآ  هک  لـیلد  نیا  هب  تسا  دوهی  ندرک  شهوکن  يارب  هلمج  نیا  َنوُْغبَی  ِۀَِّیلِهاـْجلا  َمْکُحَف  َأ 

. دننکیم يوریپ  دوب ، هتفرگن  همشچرس  یحو  عبنم  ینامسآ و  باتک  زا  هتخیمآ و  سوه  اوه و  لهج و  اب  هک  ّتیلهاج  نارود 
: تسا هدش  تئارق  زین  نوغبت  ۀیلهاجلا  مکحف  دمحم أ  ای  مهل  لق  ریدقت : هب  بطاخم  هغیص  هب  ءات  اب  نوغبت » »

لها هک  تسا  یمدرم  يارب  ماهفتـسا  نیا  هک  انعم  نیا  هب  تسا ، نایب  يارب  باتـشب » ، » ینعی کـل  تیه  رد  مـال  دـننام  َنُوِنقُوی  ٍمْوَِقل  رد  مـال 
. تسین لاعتم  يادخ  مکح  زا  رتوکین  رتهنالداع و  یمکح  دننکیم  نایب  هک  دنتسه  یناسک  نامه  نانیا  دننامیا و  نیقی و 
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85 ص :  ات 53 ..... ] تایآ 51  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

َنیِِملاَّظلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ  ْمُْهنِم  ُهَّنِإَف  ْمُْکنِم  ْمُهَّلَوَتَی  ْنَم  َو  ٍضَْعب  ُءاِیلْوَأ  ْمُهُضَْعب  َءاِیلْوَأ  يراصَّنلا  َو  َدوُهَْیلا  اوُذِخَّتَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
اوُِحبُْصیَف ِهِْدنِع  ْنِم  ٍْرمَأ  َْوأ  ِْحتَْفلِاب  َِیتْأَی  ْنَأ  ُهَّللا  یَسَعَف  ٌةَِرئاد  انَبیُِـصت  ْنَأ  یـشَْخن  َنُولوُقَی  ْمِهِیف  َنوُعِراُسی  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  يَرَتَف  ( 51)
ْمُُهلامْعَأ ْتَِطبَح  ْمُکَعََمل  ْمُهَّنِإ  ْمِِهناـْمیَأ  َدـْهَج  ِهَّللاـِب  اوُمَْـسقَأ  َنیِذَّلا  ِءـالُؤه  َأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُلوُقَی  َو  ( 52  ) َنیِمِدان ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  اوُّرَـسَأ  ام  یلَع 

(53  ) َنیِرِساخ اوُحَبْصَأَف 

85 ص :  همجرت ..... :

هیکت اهنآ  هب  امـش  زا  هک  یناسک  دنرگیدکی و  هاگهیکت  اهنآ  دیهدن ، رارق  دوخ  هاگهیکت  ار  اراصن  دوهی و  دیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا 
(51 . ) دنکیمن تیاده  ار  راکمتس  ّتیعمج  دنوادخ  دنتسه . اهنآ  زا  دننک 

میـسرتیم دـنیوگیم  و  دـنریگیم ، یـشیپ  رگیدـکی  رب  نانآ  اب ) یتسود   ) رد تسا  يرامیب  ناـشیاهلد  رد  هک  ار  يدارفا  ینکیم  هدـهاشم 
عفن هب   ) دوخ هیحان  زا  يرگید  هثداح  ای  يزوریپ  دـنوادخ  دـیاش  میـشاب ) هتـشاد  اـهنآ  کـمک  هب  زاـین  و   ) دـتفیب قاـفتا  اـم  يارب  ياهثداـح 

(52 . ) دندرگ نامیشپ  دنتشاد  ناهنپ  لد  رد  هچنآ  زا  هتسد  نیا  دروایب و  شیپ  ناناملسم )
86 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ارچ ( ؟ میتسه امـش  اب  هک  دندرک  دای  دنگوس  دیکأت  تیاهن  اب  هک  دنتـسه  اهنامه  ناقفانم )  ) نیا ایآ  دـنیوگیم  دـناهدروآ  نامیا  هک  اهنآ  و 
(53 . ) دندش راکنایز  تشگ و  دوبان  ناشلامعا  دیسر ) اج  نیا  هب  ناشراک  ماجنارس 

86 ص :  ریسفت ..... :

کمک اهنآ  زا  یتسود  هار  زا  دـنریگب و  دوخ  نامیپمه  تسود و  ار  اراصن  دوهی و  هک  نیا  زا  تسا  هدرک  یهن  ار  ناـنمؤم  ناحبـس  يادـخ 
. دننک کمک  نانآ  هب  ای  دنهاوخب و 

تیامح و ار  رگیدکی  ناشندوب  رفاک  تلع  هب  يراصن  دوهی و  ینعی  ٍضَْعب  ُءاِیلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  دـیامرفیم : هدرک و  نایب  ار  یهن  نیا  تلع  سپس 
. دننکیم يرای 

ار اهنآ  مکح  دنیاهنآ و  هرمز  رد  دنهاوخب  کمک  اهنآ  زا  دننادب و  دوخ  ناتسود  ار  نانآ  هک  امش  زا  یناسک  ْمُْهنِم  ُهَّنِإَف  ْمُْکنِم  ْمُهَّلَوَتَی  ْنَم  َو 
: تسا هدمآ  ثیدح  رد  هک  نانچ  نید ، رد  فلاخم  زا  بانتجا  بوجو  رب  دنوادخ  بناج  زا  تسا  يدیکأت  ریبعت  نیا  دنراد .

امهاران اءارت  ال 
[. دننکیمن لزنم  اج  کی  رد  اهنآ  هک  نیا  زا  هیانک  ، ] دنکیمن رظن  كرشم  شتآ  هب  نمؤم  شتآ  ینعی 

راوخ ار  اهنآ  دنکیمن و  تیاده  دناهدرک  متس  دوخ  هب  نارفاک  اب  یتسود  رطاخ  هب  هک  ار  یمدرم  دنوادخ  َنیِِملاَّظلا  َمْوَْقلا  يِدْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ 
. دنکیم مورحم  شیوخ  فاطلا  زا  و 

دوهی اـب  یتسود  رد  ْمِهِیف  َنوُعِراـُسی  تسا  قاـفن  کـش و  يراـمیب  ناـشیاهلد  رد  هک  ار  یناـسک  ینیبیم  ٌضَرَم و  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  يَرَتَـف 
ثداوح زا  ياهثداـح  هک  نیا  زا  میتسین  نمیا  اـم  دـنیوگیم  هک  تسا  نیا  ناشرذـع  دـنهدیم و  ناـشن  لـیامت  نآ  هب  دـنزرویم و  باـتش 

. میشاب هتشادن  جایتحا  ناشکمک  و  دوهی )  ) اهنآ هب  دیایب و  ام  غارس  هب  راگزور 
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. دنادرگ ص )  ) ربمایپ بیصن  ار  نانمشد  رب  يزوریپ  دنوادخ  دیاش  ِْحتَْفلِاب  َِیتْأَی  ْنَأ  ُهَّللا  یَسَعَف 
87 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. ددرگ ناشراید  رهش و  زا  اهنآ  ندش  هراوآ  دوهی و  لتق  هب  ّرجنم  هک  دسرب  ادخ  بناج  زا  يرما  ای  ِهِْدنِع  ْنِم  ٍْرمَأ  َْوأ 

. دندرگ نامیشپ  دندوب ، هدرک  ناهنپ  ناشلد  رد  هک  یقافن  زا  ناقفانم  ات  َنیِمِدان  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  اوُّرَسَأ  ام  یلَع  اوُِحبُْصیَف 
دوخ رادرک  زا  نانآ  ات  دوش ، ناقفانم  رارـسأ  نتخاس  راکـشآ  رومأم  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  نیا  هدنع  نم  رمأ  وأ  زا  روظنم  دـناهتفگ : یخرب 

. دندرگ نامیشپ 
: تسا هدش  تئارق  هجو  ود  رب  هلمج  نیا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُلوُقَی  َو 

. دشاب لوقی ، نأب  نآ : ریدقت  حتفلاب و  ای  یتأی  نأ  رب  فطع  هک  بصن  هب  - 1
. لاحلا کلذ  یف  اونمآ  نیذلا  لوقی  ینعی و  دشاب  هفنأتسم  هلمج  مالک و  يادتبا  هک  نیا  رب  انب  عفر  هب  - 2

. تسا هدش  تئارق  زین  لقی ] « ] واو  » نودب لوقی :
ْتَِطبَح ْمُکَعََمل  ْمُهَّنِإ  دـندرک !؟ دای  ار  اهدـنگوس  نیرتدـیدش  ادـخ  هب  تبـسن  هک  دنتـسه  یناقفانم  اـهنیا  اـیآ  ینعی  اوُمَْـسقَأ  َنیِذَّلا  ِءـالُؤه  َأ 

لطاب دندادیم ، ماجنا  مدرم  يور  شیپ  یتخس  هب  امش  ناتـسود  هک  ار  یلامعا  دنیوگیم  ناقفانم  هب  هک  تسا  نینمؤم  نانخـس  زا  ْمُُهلامْعَأ 
. دش

. دندش راکنایز  ترخآ  ایند و  رد  ور  نیا  زا  َنیِرِساخ  اوُحَبْصَأَف 

87 ص :  هیآ 54 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

ِیف َنوُدِهاُجی  َنیِِرفاْکلا  یَلَع  ٍةَّزِعَأ  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  ٍۀَّلِذَأ  ُهَنوُّبُِحی  َو  ْمُهُّبُِحی  ٍمْوَِقب  ُهَّللا  ِیتْأَی  َفْوَسَف  ِِهنیِد  ْنَع  ْمُْکنِم  َّدَتْرَی  ْنَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
(54  ) ٌمِیلَع ٌعِساو  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ُلْضَف  َِکلذ  ٍِمئال  َۀَمَْول  َنُوفاخَی  َو ال  ِهَّللا  ِلِیبَس 

88 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

88 ص :  همجرت ..... :

ار یتعامج  هدـنیآ  رد  دـنوادخ  دـناسریمن ) ینایز  ادـخ  هب   ) ددرگزاـب دوخ  نییآ  زا  امـش  زا  سک  ره  دـیاهدروآ ! ناـمیا  هک  یناـسک  يا 
هار رد  اهنآ  دـندنمورین  نارفاک  ربارب  رد  عضاوتم و  ناـنمؤم  ربارب  رد  دـنراد  تسود  ار  وا  زین )  ) اـهنآ دراد و  تسود  ار  اـهنآ  هک  دروآیم ،

دهدیم و دنیبب ) هتـسیاش  و   ) دهاوخب سک  ره  هب  هک  تسادخ  لضف  نیا  دـنرادن . یـساره  ناگدـننک  شنزرـس  زا  دـننکیم و  داهج  ادـخ 
(54 . ) تساناد دنوادخ  عیسو و  ادخ  لضف ) )

88 ص :  ریسفت ..... :

تافو زا  سپ  هک  هدش  ینیبشیپ  نآرق  رد  نآ ، شیادیپ  زا  لبق  هک  تسا  ییاههدیدپ  زا  یکی  دادترا  تسا  هدش  تئارق  زین  ددتری  َّدَتْرَی  ْنَم 
هیآ رد  روکذم  تایـصوصخ  ياراد  هک  یمدرم  هلیـسو  هب  ار  دوخ  نید  ناحبـس  يادخ  دش و  دنهاوخ  ّدـترم  مدرم  زا  یهورگ  ص )  ) ربمایپ

. درک دهاوخ  يرای  دنتسه ،
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هیآ رد  روکذـم  فاصوا  هب  ار  اهنآ  ادـخ  هک  دـننایک  مالـسا  نارواـی  نیا  زا  روظنم  تسا و  یناـسک  هچ  هب  هراـشا  قوف  هیآ  هک  نیا  هراـبرد 
: دراد دوجو  لوق  نیدنچ  تسا ، هدوتس 

درم نیا  موق  نانآ  دومرف : درک و  هراشا  يرعـشا  یـسوم  وبا  هب  ص )  ) ربمایپ دـش ، لزان  هیآ  نیا  هک  یماگنه  تسا و  نمی  لـها  دوصقم  - 1
. دییوجب نمی  رد  ار  تمکح  نامیا و  دومرف  و  دنتسه ،

تـسد ترـضح ] نآ  دندرک ، لاؤس  هیآ  نیا  هب  عجار  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  زا  هک  تسا  تیاور  رد   ] دننایناریا و روظنم  دناهتفگ : یخرب  - 2
هراتـس هب  ملع ] رگا  يرگید  تیاور  هب  و   ] نید رگا  : » دومرف و  دـنیوا ، ناـنطومه  درم و  نیا  دوصقم  دومرف : دز و  ناملـس  شود  رب  ار  دوـخ 

«1 « » تفرگ دنهاوخ  رایتخا  رد  ار  نآ  سراف  زا  ینادرم  دریگ ، رارق  اهنامسآ  رد  دشاب و  هتخیوآ  اّیرث 
__________________________________________________

-1
(. ص 208 ج 3 ، نایبلا ، عمجم   ) سراف ءانبأ  نم  لاجر  هلانل  اّیرثلاب  اقّلعم  نیّدلا  ناک  ول 

89 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
« نیثکاـن  » اـب ص )  ) ربماـیپ زا  سپ  هک  دـنیوا ، ناراـی  و  ع )  ) یلع ناـنآ  هـک  تـسا  هدـش  تـیاور  ۀـفیذح  راـمع و  و  ع )  ) يدـه هّـمئا  زا  - 3

. دندیگنج ناورهن ) جراوخ  « ) نیقرام  » و نیّفص ) گنج  ناراکمتس  « ) نیطساق  » و لمج ) گنج  نانکشتعیب  )
: دیامرفیم شیرق  هب  باطخ  ص )  ) ربمایپ نآ  رد  هک  تسا  یتیاور  لوق  نیا  دّیؤم 

نآرق لیوأت  رس  رب  هک  داتسرف  دهاوخ  ار  يدرم  دنوادخ  هک  نیا  ای  دیرادرب و  تسد  مالسا  اب  ینمشد  تموصخ و  زا  دیاب  شیرق  هورگ  يا 
نایم رد  شفک  هدننک  هلـصو  نامه  وا  دومرف : نآ  زا  سپ  مدـیگنج ، امـش  اب  نآ  لیزنت  رـس  رب  نم  هک  روط  نامه  دـیگنج  دـهاوخ  امـش  اب 

. دوب ص )  ) ادخ لوسر  شفک  ندرک  هلصو  لوغشم  ع )  ) یلع لاح  نآ  رد  تسا و  هرجح 
هب تبـسن  َنیِِرفاـْکلا و  یَلَع  ٍةَّزِعَأ  و  دـننابرهم ، نتورف و  مرن و  ناـنمؤم  هب  تبـسن  هک  یموـق  ینعی  لـیلذ ، عـمج  ۀـلذأ »  » َنِینِمْؤُْـملا یَلَع  ٍۀَّلِذَأ 

. دنریگتخس نارفاک 
هار لد  هب  ناگدـننکتمالم  زا  کـی  چـیه  تمـالم  زا  یـساره  زگره  ناـنآ  هـک  دراد  نـیا  رب  تلـالد  تـسا و  موـل  زا  ةرم  ردـصم  ۀـمول » »

. دنهدیمن
زا تسا  یفطل  ّتنم و  لّضفت و  نارفاک  هب  تبسن  نانآ  يریگتخس  نانمؤم و  هب  تبسن  نانآ  يریذپفاطعنا  ّتبحم و  ینعی  ِهَّللا  ُلْضَف  َِکلذ 

. دنکیم اطع  وا  هب  دنادب ، نآ  هتسیاش  ار  سک  ره  هک  دنوادخ  هیحان 
. تساناد دشاب  اهنآ  هتسیاش  هک  یسک  هب  تسا و  رایسب  لضف  فاطلا و  ياراد  دنوادخ  ٌمِیلَع و  ٌعِساو  ُهَّللا  َو 

89 ص :  ات 56 ..... ] تایآ 55  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

َنیِذَّلا َو  َُهلوُـسَر  َو  َهَّللا  َّلَوَـتَی  ْنَم  َو  ( 55  ) َنوُعِکار ْمُه  َو  َةاـکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةـالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُـسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  اـمَّنِإ 
(56  ) َنُوِبلاْغلا ُمُه  ِهَّللا  َبْزِح  َّنِإَف  اُونَمآ 

89 ص :  همجرت ..... :

تاـکز عوـکر ، لاـح  رد  دـنرادیم و  اـپرب  ار  زاـمن  دـناهدروآ و  ناـمیا  هک  اـهنآ  و  وا ، ربماـیپ  و  تسادـخ ، اـهنت  امـش  ربـهر  تـسرپرس و 
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(55  ) دنزادرپیم
90 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(56 !. ) دشابیم زوریپ  ادخ  ّتیعمج  بزح و  اریز ) دنزوریپ   ) دنریذپب ار  نامیا  اب  دارفا  وا و  ربمایپ  ادخ و  تیالو  هک  یناسک  و 

90 ص :  ریسفت ..... :

وا هب  يزیچ  یسک  یلو   ] درک کمک  ياضاقت  مدرم  زا  دش و  دجـسم  دراو  یلئاس  هک  یماگنه  تسا ، هدش  لزان  ع )  ) یلع نأش  رد  هیآ  نیا 
رتشگنا دـمآ و  کیدزن  لئاس  درک ، هراشا  دوخ  تسار  تسد  کچوک  تشگنا  اب  دوب  عوکر  لاح  رد  هک  ع )  ) یلع لاح ] نیمه  رد  دادـن ،

ام و  تسا ، هدرک  تیاور  شریـسفت  رد  ار  نآ  یبـلعث  قاحـسا ] وـبا   ] تسا و ینـالوط  ثیدـح  نـیا  دروآ . نوریب  ترـضح  نآ  تـسد  زا  ار 
. میاهدرک لقن  نایبلا  عمجم  ریسفت  رد  ار  نآ  لیصفت 

ناشیوخ زا  هک  ار  یلع  نک و  ناسآ  ار  مراک  ياشگب ، ار  ماهنیس  اراگدرورپ ، دومرف : ص )  ) ربمایپ هک  تسا  هدمآ  تیاور  نیا  زا  یتمسق  رد 
: تفگ رذ  وبا  نک ، مکحم  وا  هب  ارم  تشپ  و  نادرگ ، نم  ریزو  تسا ، نم 

ُهَّللا ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  ناوخب ، دّمحم  يا  تفگ : و  دش ، لزان  ادخ  بناج  زا  لیئربج  هک  دوب  هدشن  مامت  ص )  ) ربمایپ نخس  زونه  دنگوس ، ادخ  هب 
دنتسه یناسک  ربمایپ و  ادخ و  دنکیم ، ار  امـش  راک  ریبدت  دراد و  تیالو  امـش  حلاصم  رب  هک  یـسک  تسا : نیا  هیآ  يانعم  و  ُُهلوُسَر ،...  َو 

. تسا هیآ ] رد  روکذم  فاصوا   ] اهنیا ناشتایصوصخ  هک 
. دنهدیم تاکز  ناشعوکر  لاح  رد  ینعی  َةاکَّزلا  َنُوتُْؤی  زا  تسا  لاح  َنوُعِکار  ْمُه  َو 

تروص هب  نیذـلا  هملک  یلو  تسا  هدوب  رفن  کـی  و ] ع )  ) یلع  ] عوکر لاـح  رد  هدـنهدتاکز  هچرگ  تسا : هتفگ  « 1  » يرشخمز هَّللا  راج 
تشرس يوخ و  هک  نیا  هب  دننک  هّجوت  دنوش و  بیغرت  ترضح ، نآ  لمع  ریظن  نداد  ماجنا  يارب  مدرم  ات  هدش  هدروآ  عمج 

__________________________________________________

م. تسا -. هدرک  سابتقا  نآ  زا  ار  عماجلا  عماوج  ریسفت  بلاطم  زا  يرایسب  ماقم ، یلاع  فلؤم  هک  فاشکلا  ریسفت  باتک  بحاص  - 1
91 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دنشاب نادنمتسم  ارقف و  هب  یکین  ناسحا و  ناهاوخ  ّدح  نیا  رد  نانآ  دنکیم  باجیا  نانمؤم 
لالدتسا هب  يزاین  نیا  رب  انب  دوشیم ، ریبعت  عمج  ظفل  هب  درفم  زا  میظعت  ناونع  هب  هک  تسا  روهشم  برع  تایبدا  نابز و  رد  دیوگ : ّفلؤم 

تابثا ع )  ) یلع تماما  نآرق  حیرـص  صن  هب  میدرک ، رکذ  ام  هک  تسا  نامه  هیآ  يانعم  هک  دـش  تباث  هچناـنچ  و  دوبن ، فاـشک  بحاـص 
. تسا هدش 

. تسا هدمآ  ریمض  ياج  هب  رهاظ  مسا  هک  تسا  يدراوم  زا  هلمج  نیا  نوبلاغلا ، مه  مهنإ  ینعی  َنُوِبلاْغلا  ُمُه  ِهَّللا  َبْزِح  َّنِإَف 

91 ص :  ات 58 ..... ] تایآ 57  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

ُْمْتنُک ْنِإ  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  َءاِیلْوَأ  َراَّفُْکلا  َو  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم  ًابَِعل  َو  ًاوُزُه  ْمُکَنیِد  اوُذَـخَّتا  َنیِذَّلا  اوُذِـخَّتَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
(58  ) َنُولِقْعَی ٌمْوَق ال  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  ًابَِعل  َو  ًاوُزُه  اهوُذَخَّتا  ِةالَّصلا  َیلِإ  ُْمْتیَدان  اذِإ  َو  ( 57  ) َنِینِمُْؤم

91 ص :  همجرت ..... :
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هاگهیکت تسود و  ناکرـشم ، باتک و  لها  زا  دنریگیم  يزاب  ازهتـسا و  داب  هب  ار  امـش  نییآ  هک  يدارفا  دـیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا 
(57  ) دیراد نامیا  رگا  دیزیهرپب  ادخ  زا  و  دینکن ، باختنا  دوخ 

اهنآ هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  دـنریگیم ، يزاب  هرخـسم و  هب  ار  نآ  دـیناوخیم  زاـمن  هب  ار ) مدرم  دـییوگیم و  ناذا   ) هک یماـگنه  اـهنآ 
(58 . ) دننکیمن كرد  هک  دنتسه  یعمج 

91 ص :  ریسفت ..... :

زا روـظنم  راـفکلا )  ) بصن تئارق  رب  اـنب  تسا . هدـناوخ  راـفکلا  نم  هک و  تسا  ّیبا  تـئارق  نآ  دـّیؤم  هدـش و  تـئارق  زین  ّرج  هـب  َراَّفُْکلا  َو 
لها  صوصخ  ناگدننکازهتسا 

92 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
لها زا  ناگدننکازهتـسا  نانآ و  نایم  دوش  قالطا  ناکرـشم  صوصخ  رب  راّفک  ظفل  هک  نیا  يارب  و  دننارفاک - زا  زین  نانآ  هچرگ  دـنباتک -

. تسا هدش  هلصاف  باتک 
. دیزیهرپب راّفک  اب  یتسود  زا  دیاهدروآ  نامیا  ادخ  هب  رگا  یتسارب  َنِینِمُْؤم و  ُْمْتنُک  ْنِإ  َهَّللا  اوُقَّتا  َو 

هب ار  نآ  رورپحور  يادـن  ناقفانم  راّـفک و  تفگیم  ناذا  نّذؤم  هاـگ  ره  ددرگیمرب  ناذأ ) « ) ةاداـنم  » اـی ةولـص »  » هب نآ  ریمـض  اهوُذَـخَّتا 
. دندیدنخیم رگیدکی  اب  دنتفرگیم و  ازهتسا 

ریظن دـندادیم ، ماجنا  رخـسمت  ناونع  هب  ار  هچنآ  اریز  دنتـسه ، ینادان  ّتیعمج  اهنآ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  َنُولِقْعَی  ٌمْوَق ال  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ 
. دنتشادن ياهرهب  درخ  زا  ییوگ  دوب و  نانادان  راتفر 

92 ص :  هیآ 59 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

(59  ) َنوُقِساف ْمُکَرَثْکَأ  َّنَأ  َو  ُْلبَق  ْنِم  َلِْزنُأ  ام  َو  اْنَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  َو  ِهَّللِاب  اَّنَمآ  ْنَأ  َّالِإ  اَّنِم  َنوُمِْقنَت  ْلَه  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای  ُْلق 

92 ص :  همجرت ..... :

هب و  هدـش ، لزان  ام  رب  هچنآ  هب  و  هناگی ، دـنوادخ  هب  هک  نیا  زج  میاهدرک ) هچ  ام  رگم  ( ؟ دـیریگیم هدرخ  ام  هب  اـیآ  باـتک  لـها  يا  وگب 
رد قح  اذل  و   ) دـیاهتفر رد  هب  قح  هار  زا  امـش  رتشیب  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  میاهدروآ و  نامیا  تسا ، هدـیدرگ  لزان  نیا  زا  شیپ  هچنآ 

(59 (. ) تسابیزان امش  رظن 

92 ص :  ریسفت ..... :

. ار ینامسآ  ياهباتک  همه  ادخ و  هب  نامیا  رگم  دینادیمن ، حیبق  دیریگیمن و  بیع  ام  رب  باتک  لها  يا  ینعی 
: تسا هجو  دنچ  هلمج  نیا  بارعا  رد  َنوُقِساف  ْمُکَرَثْکَأ  َّنَأ  َو 

یلو هدروآ  نامیا  ام  هک  ارچ  ناتدوخ ، تفلاخم  رطاخ  هب  رگم  ام  زا  دـینکیمن  داقتنا  ینعی  تسا  بصن ] لحم  رد  و   ] انماء نأ  رب  فطع  - 1
. دیتسه نآ  دقاف  امش 
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93 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ادخ هب  نامیا  رگم  دینکیمن  راکنا  ینعی  تسا . نوقـساف  مهرثکأ  نأب  هّللاب و  نامیإلا  الإ  هیآ : ریدقت  رورجم و  رب  فطع  تفگ  ناوتیم  - 2

. دیشابیم قساف  امش  رتشیب  هک  نیا  هب  داقتعا  ار و 
: نآ ریدقت  هدیدرگ و  فطع  فوذحم  ّتلع  رب  هک  تسا  یتّلع  تفگ  ناوتیم  - 3

. تسا نوقساف ، مکنأل  مکفاصنإ و  ۀلقل  نامیإلا  الإ  انم  نومقنت  ام 

93 ص :  هیآ 60 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

ًاناکَم ٌّرَش  َِکئلوُأ  َتوُغاَّطلا  َدَبَع  َو  َریِزانَْخلا  َو  َةَدَرِْقلا  ُمُْهنِم  َلَعَج  َو  ِْهیَلَع  َبِضَغ  َو  ُهَّللا  ُهَنََعل  ْنَم  ِهَّللا  َْدنِع  ًَۀبُوثَم  َِکلذ  ْنِم  ٍّرَِشب  ْمُُکئِّبَنُأ  ْلَه  ُْلق 
(60  ) ِلِیبَّسلا ِءاوَس  ْنَع  ُّلَضَأ  َو 

93 ص :  همجرت ..... :

رود دوخ  تمحر  زا  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  یناسک  منک !؟ ربخ  اب  تسا  نیا  زا  رتدـب  ناشـشاداپ  هاـگیاج و  هک  یناـسک  زا  ار  امـش  اـیآ  وگب :
اهنآ ّلحم  ّتیعقوم و  دـناهدرک  تب  شتـسرپ  هداد و  رارق  ییاهکوخ  اهنومیم و  اـهنآ  زا  و  هدرک ) خـسم   ) هداد و رارق  مشخ  دروم  هتخاـس و 

(60 . ) دنرتهارمگ تسار  هار  زا  تسا و  رتدب 

93 ص :  ریسفت ..... :

: تسا نیا  هیآ  ریدـقت  هدـش و  فذـح  ریزگان  فاضم  دوب ، هدـش  عقاو  ناقفانم  راّفک و  راکنا  دروم  لبق  هیآ  رد  هچنآ  هب  تسا  هراشا  َِکلذ 
. هَّللا هنعل  نم  نید  کلذ  نم  رشب  وا  کلذ  لهأ  نم  رشب  مکئبنأ  له 

/ نارمع لآ  « ) هد تراشب  یکاندرد  باذـع  هب  ار  نانآ   » ٍمِیلَأ ٍباذَِـعب  ْمُهْرِّشَبَف  هیآ : تسا  لیبق  نیا  زا  هدـش و  هدروآ  ۀـبوقع  ياـج  هب  ًۀـَبُوثَم 
(. 21

94 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
تقیقح رد  دوهی ] ، ] دنرود ادخ  تمحر  زا  هک  نانآ  هدش : هتفگ  نانآ  هب  ور  نیا  زا  دنتازاجم ، ّقحتسم  ناناملسم  هک  دندوب  دقتعم  نایدوهی 

. دنتازاجم ّقحتسم  امش  نامگ  هب  هک  یناناملسم  زا  تسا  رتدب  تبوقع  رظن  زا  ناشلاح 
: تسا هجو  ود  نم »  » بارعا رد  ُهَّللا  ُهَنََعل  ْنَم 

. دشاب هَّللا » هنعل  نم  وه   » نآ ریدقت  فوذحم و  يادتبم  يارب  ربخ  هک  نیا  رب  انب  تسا  عفر  ّلحم  رد  - 1
. دشاب رش »  » زا لدب  هک  نیا  رب  انب  تسا  ّرج  لحم  رد  - 2

هدـش تئارق  زین  فاضم  ءاب و  ّمض  هب  توغاطلا  دـبع  و  توغاطلا ، دـبع  نم  ینعی و  تسا  هَّللا ] هنعل  « ] نم  » هلـص رب  فطع  َتوُغاَّطلا  َدَـبَع  َو 
زیهرپ و رد  هغلابم  يارب  هک  ظقی  رذح و  دـننام : تسا  تیدوبع  رد  هغلابم  يارب  تئارق  عون  نیا  توغاطلا و  دـبع  مهنم  لعج  ینعی و  تسا ،

. دندرک تعاطا  ار  نیطایش  هکنآ  ات  تخاس  راوخ  ار  نانآ  دنوادخ  هک  تسا  نیا  هلمج  نیا  زا  دوصقم  تسا و  يرادیب 
. ناطیش ینعی  توغاط :» »
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( ناکوخ « ) ریزانخ  » زا روظنم  و  دنـشابیم . تبـس  باحـصا  دندمآرد ، كوخ  هنیزوب و  تروص  هب  هک  یناسک  زا  دوصقم  دـناهتفگ : یخرب 
دنتسه تبس  باحصا  نایدوهی و ] « ] ریزانخ  » و ةدرق ،»  » زا دوصقم  دناهتفگ ، یخرب  و  دندیزرو ، رفک  يوسیع » ناوخ   » هب هک  دنتسه  یناسک 

. دندش خسم  اهکوخ  تروصهب  ناشناریپ  هنیزوب و  تروص  هب  ناشناناوج  هبنش ، زور  رد  نایصع  هطساوهب  هک 
نآ لها  يدـب  دوصقم  هنرگ  تسا و  هدـش  هداد  تبـسن  ناکم  هب  هغلابم ، روظنم  هب  يدـب  دـنراد ، رتدـب  یهاگیاج  نانیا  ًاناکَم : ٌّرَـش  َِکئلوُأ 

. تسا ۀیانک  باب  زا  نیا  تسا و  ناکم 

94 ص :  ات 63 ..... ] تایآ 61  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

ِْمثِْإلا ِیف  َنوُعِراُسی  ْمُْهنِم  ًارِیثَک  يَرت  َو  ( 61  ) َنوُُمتْکَی اُوناک  اِمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َو  ِِهب  اوُجَرَخ  ْدَق  ْمُه  َو  ِْرفُْکلِاب  اُولَخَد  ْدَق  َو  اَّنَمآ  اُولاق  ْمُکُؤاج  اذِإ  َو 
ام َْسِئَبل  َتْحُّسلا  ُمِِهلْکَأ  َو  َْمثِإـْلا  ُمِِهلْوَق  ْنَع  ُراـبْحَْألا  َو  َنوُِّیناَّبَّرلا  ُمُهاـْهنَی  ـال  َْول  ( 62  ) َنُولَمْعَی اُوناک  اـم  َْسِئَبل  َتْحُّسلا  ُمِِهلْکَأ  َو  ِناوْدـُْعلا  َو 

(63  ) َنوُعَنْصَی اُوناک 
95 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

95 ص :  همجرت ..... :

هچنآ زا  دـنوادخ  دـندرگیم و  جراخ  رفک  اب  دـنوشیم و  دراو  رفک  اب  اما )  ) میاهدروآ نامیا  دـنیوگیم  دـنیآیم  امـش  دزن  هک  یماگنه  و 
(61  ) تسا رتهاگآ  دندرکیم ، نامتک 

ماجنا هک  يراک  تسا  تشز  هچ  دـنیوجیم ، تقبـس  رگیدـکی  رب  مارح  لام  ندروخ  يّدـعت و  هانگ و  رد  هک  ینیبیم  ار  اـهنآ  زا  يرایـسب 
(62  ) دنهدیم

(63 . ) دندشیم بکترم  ییاهراک  دب  هچ  دنرادیمنزاب . یگراوخمارح  دب و  راتفگ  زا  ار  نانآ  نادنمشناد ، ناتسرپادخ و  يور  هچ  زا 

95 ص :  ریسفت ..... :

95 ص :  لوزن ..... ] نأش  ]

. دندرکیم نامیا  راهظا  قافن  يور  زا  هک  دش  لزان  نایدوهی  زا  هتسد  نآ  هرابرد  هیآ  نیا 
رب انب  تسا ، رفکلاب  نیسبتلم  نآ  ریدقت  دندش و  جراخ  وا  دزن  زا  رفک  لاح  رد  دراو و  ربمایپ  رب  رفک  لاح  رد  اهنآ  ینعی  ِْرفُْکلِاب  اُولَخَد  ْدَق  َو 

هتـشذگ ندرک  کیدزن  روظنم  هب  دق »  » ور نیا  زا  اوُجَرَخ ،» ْدَق  ْمُه   » و اُولَخَد » ْدَق  َو  ، » هلمج ود  نینچمه  دنلاح و  ود  ره  هب »  » و رفکلاب »  » نیا
: دنیوگ ینعی  تسا ، هدش  لخاد  یضام  لعف  رب  لاح  هب 
. دوب هنوگ  نیا  ناشعضو  هک  نیا  لاح  میدروآ و  نامیا 

[. دعب هیآ  رد   ] َْمثِْإلا ُمِِهلْوَق  ْنَع  هلمج  لیلد  هب  تسا ، غورد  يانعم  هب  مثإ :» »
مثا زا  دوصقم  دـناهتفگ : و  تسادـخ ، رـسپ  ریزع  هک : دوهی  نخـس  دـننام  تسا  كرـش  ظفل  مثإ »  » زا روظنم  دـناهتفگ : و  متـس ، ناودـع :» »

. دننکیم متس  نارگید  هب  نآ  باکترا  اب  هک  تسا  یهانگ  ناودع  دراد و  صاصتخا  ناشدوخ  هب  هک  تسا  یهانگ 
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96 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  دولآهانگ و  راتفگ  زا  هک   ] ار باتک  لها  ياملع  ییوگ  َنوُعَنْصَی  اُوناک  ام  َْسِئَبل 
عناـص ياهدـننکلمع  ره  اریز  تسا ، هتـسناد  دـنوشیم ، هریبک  هاـنگ  بکترم  هک  یناـسک  زا  رتراـکهانگ  هدرکن ،] یهن  دوهی  يراوخهوشر 

نیرتنّحللا دیدش  هیآ  نیا  هک  هدش  لقن  سابع  نبا  زا  دشاب . رادروخرب  تراهم  تردق و  زا  لمع  ماجنا  رد  هک  نیا  رگم  دوشیمن ، هدـیمان 
. تسا نآرق  رد  هیآ 

96 ص :  هیآ 64 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

ْنِم َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْمُْهنِم  ًارِیثَک  َّنَدیِزََیل  َو  ُءاشَی  َْفیَک  ُقِْفُنی  ِناتَطوُْسبَم  ُهادَی  َْلب  اُولاق  اِمب  اُونُِعل  َو  ْمِهیِدـْیَأ  ْتَّلُغ  ٌۀـَلُوْلغَم  ِهَّللا  ُدَـی  ُدوُهَْیلا  َِتلاق  َو 
َو ًاداسَف  ِضْرَْألا  ِیف  َنْوَعْـسَی  َو  ُهَّللا  اَهَأَفْطَأ  ِبْرَْحِلل  ًاران  اوُدَقْوَأ  امَّلُک  ِۀَـمایِْقلا  ِمْوَی  یلِإ  َءاضْغَْبلا  َو  َةَوادَْـعلا  ُمُهَْنَیب  اْنیَْقلَأ  َو  ًاْرفُک  َو  ًانایْغُط  َکِّبَر 

(64  ) َنیِدِسْفُْملا ُّبُِحی  ُهَّللا ال 

96 ص :  همجرت ..... :

ود ره  هکلب  دندش ! رود  یهلا )  ) تمحر زا  نخـس  نیا  رطاخ  هب  داب و  هتـسب  ناشیاهتـسد  تسا ! هتـسب  ریجنز  هب  ادـخ  تسد  دـنتفگ  دوهی  و 
رفک نایغط و  رب  هدش و  لزان  تراگدرورپ  فرط  زا  وت  رب  هک  تایآ  نیا  دـشخبیم و  دـهاوخب  هنوگ  ره  تسا ، هداشگ  وا  تردـق )  ) تسد

دنوادخ ار  نآ  دنتخورفا  یگنج  شتآ  نامز  ره  میدنکفا و  تمایق  زور  ات  ینمـشد  توادـع و  اهنآ  نایم  رد  و  دـیازفایم ، اهنآ  زا  يرایـسب 
(64 . ) درادن تسود  ار  نادسفم  دنوادخ  دننکیم و  شالت  نیمز  رد  داسف  يارب  تخاس و  شوماخ 

96 ص :  ریسفت ..... :

نخس نیا  زا  هدنیوگ  روظنم  و  تسا ، شـشخب  دوج و  زا  هیانک  تسد ) ندوب  زاب   ) دیلا طبـس  لخب و  زا  هیانک  تسد ) ندوب  هتـسب   ) دیلا لغ 
لخب نایب  يارب  هدـمآ  رگیدـکی  لابند  هب  هیآ  رد  هک  ریبعت  ود  نیا  هکلب  تسین ، ندوب  هتـسب  زاب و  یقیقح  يانعم  ادـخ و  يارب  تسد  تابثا 

تسین  حیحص  هک  يدروم  رد  ار  دی »  » هملک برع  تسا و  دوجو 
97 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

: رعاش هتفگ  دننام  تسا  هدرک  لامعتسا 
هداهو هعالت و  هادن  ترکش  لباوب  نیدیلا  طسب  یمحلا  راج 

: دیبل هتفگ  دننام  و  دش » افوکش  اهلگ  دییور و  هایگ  اههّرد  اههپت و  رب  نآ ، دایز  شراب  رثا  رب  دیراب و  یمح  نیمزرس  رب  هنادنمتواخس  ربا  »
اهمامز لامشلا  دیب  تحبصأ  دق  ةرق ] تفشک و  دق  حیر  ةادغ  [و 

«. تسا لامش  داب  تسد  رد  شراسفا  و  مدرک ، ساسحا  ار  شیامرس  هک  ناهاگحبص  درس  داب  اسب  هچ  »
: تسا هجو  دنچ  هلمج  نیا  يانعم  رد  ْمِهیِْدیَأ  ْتَّلُغ 

[. دنتسه و   ] دناهدوب مدرم  نیرتلیخب  نانآ  ور  نیا  زا  مک ، یگدنشخب  لخب و  هب  تسا  دوهی  نیرفن  دوصقم  تفگ  ناوتیم  - 1
شتآ رد  ناشندش  هدیشک  ریجنز  هب  ندمآ و  رد  تراسا  هب  اب  ایند  رد  ناشیاهتسد  یقیقح  ندش  هتسب  هب  تساهنآ  نیرفن  تفگ  ناوتیم  - 2

. هتسب ياهتسد  اب 
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. دندش هداد  رارق  نالیخب  فیدر  رد  دندومیپ و  ار  لخب  هار  دوهی  هک  تسا  نیا  زا  رابخا  دوصقم  - 3
. دندش باذع  راتفرگ  رود و  ادخ  تمحر  زا  ناشراتفگ  ببس  هب  ینعی  اُولاق  اِمب  اُونُِعل  َو 

تابثا رب  نآ  تلالد  رتغیلب و  دوهی  نخـس  راکنا  رد  هک  تسا  نیا  هدش  هدروآ  هینثت  دی »  » هملک اج  نیا  رد  هک  نیا  ّتلع  ِناتَطوُْسبَم  ُهادَـی  َْلب 
. دنک لذب  دراد  دوخ  تسد  ود  رد  ار  هچنآ  مامت  ّیخس  صخش  هک  تسا  نیا  رد  دوج  لامک  اریز  دشاب  رتشیب  دوج  لامک 

، دنکیمن قافنا  دنوادخ  هک  نیا  رب  دنکیم  تلالد  تواخس و  دوج و  هب  دنوادخ  فیصوت  يارب  تسا  يدیکأت  زین  ُءاشَی  َْفیَک  ُقِْفُنی  هلمج 
دنک . اضتقا  تحلصم  تمکح و  ار  هچنآ  رگم 

98 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ناشراکنا و موادت  رب  نانآ  زا  يرایـسب  وت ، رب  نآرق  ندرک  لزان  ماگنه  ینعی  ًاْرفُک  َو  ًانایْغُط  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْمُْهنِم  ًارِیثَک  َّنَدـیِزََیل  َو 

. دوزفا دنهاوخ  یهلا ، تایآ  هب  تبسن  رفک  دسح و  رب 
چیه تسا و  هدنکارپ  ناشیاهلد  توافتم و  ناشنانخس  هجیتن  رد  میدنکفا ، ینمشد  هنیک و  يراصن  دوهی و  نایم  رد  ام  َةَوادَْعلا  ُمُهَْنَیب  اْنیَْقلَأ  َو 

. دریگیمن تروص  نانآ  نایم  یقفاوت 
رد و  دشن ، نانآ  بیـصن  يزوریپ  زگره  و  دندش ، بولغم  دنگنجب ، ص )  ) ربمایپ اب  دنتـشاد  میمـصت  هاگ  ره  ینعی  ِبْرَْحِلل  ًاران  اوُدَقْوَأ  امَّلُک 

. دمآ ناشغارس  هب  مالسا  دندرکیم ، یگدنز  سوجم  تکلمم  رد  هک  یلاح 
هب اههعلق  نیرتمکحم  رد  دندوب و  زاجح  مدرم  نیرتدـنمورین  هک  نایدوهی  اریز  دراد ، تلالد  ص )  ) مالـسا ربمایپ  تّوبن  تّحـص  رب  هیآ  نیا 

روهقم راوخ و  دـندشیم ، تیوقت  اهنآ  ینابیتشپ  اب  جرزخ  سوا و  هلیبق  ود  دـنتفرگیم و  کمک  اهنآ  زا  شیرق  هک  اجنآ  ات  دـندربیم ، رس 
نانآ دنوادخ  تخاس و  هراوآ  ار  ریضن  ینب  نایدوهی  رام و  رات و  ار  كدف  ربیخ و  نایدوهی  ماع و  لتق  ار  هظیرق  ینب  ص )  ) ربمایپ دنتـشگ و 

. یباییم مدرم  نیرتراوخ  زا  يرهش  ره  رد  ار  دوهی  هزورما  هک  يروط  هب  درک ، نکهشیر  ار 
يدوبان وحم و  هار  رد  ششوک  وا و  تاروتسد  تفلاخم  دنوادخ و  تیصعم  هار  زا  هک  دنتسه  یمدرم  نایدوهی  ًاداسَف  ِضْرَْألا  ِیف  َنْوَعْسَی  َو 

. دننکیم داسف  نیمز  يور  رد  ناشیاهباتک ، زا  ص )  ) ربمایپ مان 

98 ص :  ات 66 ..... ] تایآ 65  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

َلِْزنُأ ام  َو  َلـیِْجنِْإلا  َو  َةارْوَّتلا  اُوماـقَأ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  ( 65  ) ِمیِعَّنلا ِتاَّنَج  ْمُهاْنلَخْدََأل  َو  ْمِِهتائِّیَـس  ْمُْهنَع  انْرَّفََکل  اْوَقَّتا  َو  اُونَمآ  ِباـتِْکلا  َلـْهَأ  َّنَأ  َْول  َو 
(66  ) َنُولَمْعَی ام  َءاس  ْمُْهنِم  ٌرِیثَک  َو  ٌةَدِصَتْقُم  ٌۀَّمُأ  ْمُْهنِم  ْمِِهلُجْرَأ  ِتَْحت  ْنِم  َو  ْمِِهقْوَف  ْنِم  اُولَکََأل  ْمِهِّبَر  ْنِم  ْمِْهَیلِإ 

99 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

99 ص :  همجرت ..... :

(65  ) میزاسیم دراو  تشهب  تمعن  رپ  ياهداب  رد  میشخبیم و  ار  اهنآ  ناهانگ  دننک  هشیپ  اوقت  دنروایب و  نامیا  باتک  لها  رگا  و 
دنهاوخ يزور  نیمز  نامـسآ و  زا  دـنراد  اپرب  ار  نآرق )  ) هدـش لزان  ناشراگدرورپ  فرط  زا  اهنآ  رب  هچنآ  لیجنا و  تاروت و  اـهنآ  رگا  و 

(66 . ) دنهدیم ماجنا  يدب  لامعا  ناشرثکا  یلو  دنتسه  ورهنایم  اهنآ  زا  یعمج  دروخ ،

99 ص :  ریسفت ..... :
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، دـنتخاسیم اوقت  نیرق  ار  ناشنامیا  اْوَقَّتا و  َو  دـندروآیم ، نامیا  ص )  ) دّـمحم هب  نایحیـسم  نایدوهی و  رگا  اُونَمآ  ِباـتِْکلا  َلـْهَأ  َّنَأ  َْول  َو 
اب ار  نانآ  ِمیِعَّنلا و  ِتاَّنَج  ْمُهاْنلَخْدََأل  َو  میدرکیمن ، هذـخاؤم  ناـهانگ  نآ  ببـس  هب  ار  ناـنآ  میدـناشوپیم و  ار  ناـشناهانگ  ْمُْهنَع  اـنْرَّفََکل 

. میتخاسیم تشهب  دراو  ناناملسم 
لوسر فاصوا  زا  ار  هچنآ  ود و  نآ  دودـح  دـندرکیم و  لمع  لیجنا  تاروت و  ماکحا  هب  اهنآ  رگا  َلـیِْجنِْإلا و  َو  َةارْوَّتلا  اُوماـقَأ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو 

. دندرکیم تیاعر  تساهنآ ، رد  ص )  ) ادخ
اهنآ مامت  هب  دـندوب  فّلکم  نانآ  اریز  دـندروآیم ، نامیا  هدـش  لزان  نانآ  رب  ینامـسآ  بتک  ریاس  زا  هچنآ  هب  ْمِهِّبَر و  ْنِم  ْمِْهَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  َو 

. تسا نآرق  روظنم  دناهتفگ : و  تسا . هدش  لزان  نانآ  يارب  ییوگ  دنروآ و  نامیا 
هدـش یطحق  راـچد  هک  نآ  لاـح  و  دادیم ، تعـسو  ار  ناـنآ  يزور  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  روظنم  ْمِِهلُجْرَأ  ِتَْحت  ْنِم  َو  ْمِِهقْوَف  ْنِم  اُولَکَأـَل 
نانآ يزرواشک  تالوصحم  ناتخرد و  هویم  میتشادیم و  ینازرا  اهنآ  رب  ار  نیمز  نامـسآ و  تاکرب  اـم  هک  تسا  نیا  هیآ  دوصقم  دـندوب ،

دـننیچب و اهنآ  ناتخرد  زا  ار  اههویم  ات  میدرکیم  يزور  نانآ  هب  هتـشگ  باداش  هدیـسر و  شیاههویم  هک  ییاهغاب  ای  میدادیم  شیازفا  ار 
. دنریگرب هداتفا  نیمز  رب  هک  ار  ییاههویم 

. دناهدروآ نامیا  ص )  ) ربمایپ هب  دنناملسم و  اهنآ  زا  ياهفیاط  ٌةَدِصَتْقُم  ٌۀَّمُأ  ْمُْهنِم 
100 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  تشز  ياهراک  بکترم  باتک  لها  زا  يرایسب  َنُولَمْعَی و  ام  َءاس  ْمُْهنِم  ٌرِیثَک  َو 

. دندرکیم راکنا  ار  وا  دندیزرویم و  رفک  ربمایپ  هب  هک  دندوب  یناسک  اهنآ  و  دنوشیم ،
! نانآ لمع  تسا  تشز  هچ  مهلمع  ءوسأ  ام  ینعی  دراد ، دوجو  بّجعت  يانعم  نولمعی  ام  ءاس  هلمج  رد 

100 ص :  هیآ 67 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

َنیِِرفاْکلا َمْوَْقلا  يِدـْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ  ِساَّنلا  َنِم  َکُمِـصْعَی  ُهَّللا  َو  ُهََتلاسِر  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  اـی 
(67)

100 ص :  همجرت ..... :

ياهدادـن و ماـجنا  ار  وا  تلاـسر  ینکن  رگا  ناـسرب و  مدرم ) هب   ) ـالماک تسا ، هدـش  لزاـن  وـت  رب  تراـگدرورپ  فرط  زا  هچنآ  ربماـیپ ! يا 
(67 . ) دنکیمن تیاده  ار  جوجل )  ) نارفاک ّتیعمج  دنوادخ  و  درادیم ، هاگن  مدرم  یلامتحا ) تارطخ   ) زا ار  وت  دنوادخ 

100 ص :  ریسفت ..... :

100 ص :  لوزن ..... ] نأش  ]

ار ع )  ) یلع هک  دوب  هدرک  رومأم  ار  شربمایپ  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  هدرک  تیاور  هَّللا  دـبع  نب  رباج  سابع و  نبا  زا  حـلاص ، وبا  زا  یبلک 
دنیوگب دـیآ و  نارگ  شباحـصا  زا  یتعامج  رب  عوضوم  نیا  هک  تشاد  میب  یلو  دـنک ، هاگآ  وا  تیـالو  زا  ار  مدرم  بوصنم و  تفـالخ  هب 

: دومرف تفرگ و  ار  ع )  ) یلع تسد  مخ  ریدغ  زور  رد  ترضح  نآ  دش و  لزان  ربمایپ  رب  هیآ  نیا  ور  نیا  زا  دیزگرب  ار  دوخ  يومع  رسپ 
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« هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  »
«. تسوا ربهر  الوم و  یلع ، میوا ، ربهر  الوم و  نم  سک  ره  »

هب يدوب  فّلکم  نادـب  هک  ار  ییاهتلاسر  تروص  نآ  رد  يدرکن  غالبا  ار  تلاسر  نیا  رگا  ینعی ، تسا  هدـش  تئارق  زین  ُهََتلاـسِر  َْتغََّلب  اـمَف 
یـشاب هدادن  ماجنا  ار  تیرومأم  نیا  هاگ  ره  ربمایپ  يا  وت ، اریز  ياهدادن ، ماجنا  ار  دوخ  ياهتّیرومأم  زا  کی  چیه  ییوگ  يدناسرن و  ماجنا 

. ياهدرک تلفغ  اهنآ  مامت  ماجنا  زا  هک  تسا  نانچ 
101 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  يرادهگن  يارب  دنوادخ  بناج  زا  تسا  ياهدعو  نیا  ِساَّنلا  َنِم  َکُمِصْعَی  ُهَّللا  َو 

سپ دنکیم  ظفح  ینیبب  بیـسآ  هک  نیا  زا  ار  وت  و  نیمـضت ، ار  وت  زا  تبقارم  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  شیانعم  و  ص )  ) ربمایپ زا  تبقارم  و 
؟ تسیچ وت  رذع 

نب سنا  زا  دننک . دراو  وت  رب  یهودنا  هک  دـهدیمن  اهنآ  هب  ار  نیا  ناکما  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  دوصقم  َنیِِرفاْکلا  َمْوَْقلا  يِدـْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ 
نوریب یمرچ  همیخ  زا  رـس  ترـضح  هاگ  نآ  دش ، لزان  هیآ  نیا  هک  نیا  ات  دـشیم  تسارح  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  هک  هدـش  تیاور  کلام 

. تسا هدرک  ظفح  مدرم  دنزگ  زا  ارم  دنوادخ  دیشکب  تسد  نم  تبقارم  زا  دومرف : دروآ و 

101 ص :  هیآ 68 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

ْنِم َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْمُْهنِم  ًارِیثَک  َّنَدـیِزََیل  َو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ْمُْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  َو  َلیِْجنِْإلا  َو  َةارْوَّتلا  اوُمیُِقت  یَّتَح  ٍءْیَـش  یلَع  ُْمتَْـسل  ِباتِْکلا  َلـْهَأ  اـی  ْلـُق 
(68  ) َنیِِرفاْکلا ِمْوَْقلا  یَلَع  َسَْأت  الَف  ًاْرفُک  َو  ًانایْغُط  َکِّبَر 

101 ص :  همجرت ..... :

اپرب تسا ، هدـش  لزان  ناتراگدرورپ  فرط  زا  امـش  رب  هچنآ  لیجنا و  تاروت و  هک  نیا  رگم  دـیرادن ، یتّیعقوم  چـیه  امـش  باتک ! لـها  يا 
اهنآ زا  يرایـسب  رفک  نایغط و  رب  هکلب ) ددرگیمن  اهنآ  يرادـیب  هیام  اـهنت  هن   ) هدـش لزاـن  تراـگدرورپ  يوس  زا  وت  رب  هچنآ  یلو  دـیراد 

(68 . ) شابم نیگمغ  اهنآ  تفلاخم  رفاک و  موق  نیا  زا  نیا  رب  انب  دیازفایم .

101 ص :  ریسفت ..... :

101 ص :  لوزن ..... ] نأش  ]

زا تاروت  هک  يرادن  رارقا  ایآ  دنتفگ : هدمآ و  ص )  ) ربمایپ دزن  هک  دش  لزان  دوهی  زا  یعمج  دروم  رد  هیآ  نیا  هک  هدـش  لقن  سابع  نبا  زا 
. مراد رارقا  دومرف : تسادخ ؟ فرط 

. میرادن نامیا  رگید  ياهباتک  هب  میراد و  نامیا  تاروت  هب  طقف  ام  دنتفگ :
102 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  هک  ینییآ  ياراد  امش  باتک  لها  يا  هک  تسا  نیا  شیانعم  ٍءْیَش  یلَع  ُْمتَْسل 

يزیچ نیا   ) ءیـشب سیل  اذـه  دوشیم : هتفگ  هک  ناـنچ  تسا ، لـطاب  امـش  نید  اریز  دـیتسین ، دـیآ  باـسح  هب  يزیچ  دـشاب و  هجوـت  لـباق 
. تسا نآ  ریقحت  روظنم  تسین .)
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لمع نآ  قبط  رب  قیدـصت و  ص )  ) دّـمحم ترـضح  تّوبن  نوماریپ  ار  لیجنا  تاروت و  بلاطم  هک  نیا  رگم  َلـیِْجنِْإلا  َو  َةارْوَّتلا  اوُمیُِقت  یَّتَح 
. دینک

. تسا نآرق  دوصقم  ْمُکِّبَر  ْنِم  ْمُْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  َو 
. دش دهاوخ  ناشدوخ  ریگنماد  نآ  ررض  اریز  روخم ، فسأت  نانآ  رب  ناشدایز  رفک  یچیپرس و  رطاخ  هب  ربمایپ  يا  ینعی  َسَْأت  الَف 

102 ص :  هیآ 69 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

َنُونَزْحَی ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  ـالَف  ًاـِحلاص  َلِـمَع  َو  ِرِخآـْلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللاـِب  َنَمآ  ْنَم  يراـصَّنلا  َو  َنُوِئباَّصلا  َو  اوُداـه  َنیِذَّلا  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 
(69)

102 ص :  همجرت ..... :

، دنهد ماجنا  حلاص  لمع  دنروایب و  ازج  زور  هناگی و  دنوادخ  هب  نامیا  هاگ  ره  نایحیـسم  نائباص و  نایدوهی و  دناهدروآ و  نامیا  هک  اهنآ 
(69 . ) دش دنهاوخ  نیگمغ  هن  تساهنآ و  رب  یسرت  هن 

102 ص :  ریسفت ..... :

« نإ  » مسا نآ و  ناـیم  هک  تسا  نآ  شندوب  ادـتبم  ّتلع  و  دـشاب ، هدـش  فذـح  نآ  ربخ  ادـتبم و  هک  ساـسا  نیا  رب  هدـش  عوفرم  َنُوِئباَّصلا 
: هیآ ریدقت  تسا و  هداتفا  هلصاف 

: تسا هدروآ  دهاش  ار  رعاش  لوق  هجو  نیا  يارب  هیوبیس  تسا و  کلذک  نوئباصلا  و 
«1 [ » قاقـــــــــــــــش یف  اــــــــــــــنیقب  اــــــــــــــم  ةاــــــــــــــغب   ] مــــــــــــــتنأ اــــــــــــــنأ و  اوملعاـــــــــــــــف  ـــــــــــــــالإ  و 

__________________________________________________

. میراکمتس میتسه ، گنج  رد  امش  ام و  هک  یماد  ام  دینادب ، هنرگ  و  - 1
103 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. کلذک متنأ  ةاغب و  انأ  اوملعاف  ینعی  تسا  هدش  فذح  نآ  ربخ  ادتبم و  متنأ »  » عوفرم ریمض  تیب  نیا  رد 
: دیوگ يرگید 

«1  » بیرغل اهب  رایق  ینإف و  هلحر ] ۀنیدملاب  یسمأ  کی  نمف  ]
. تسا فوذحم  شربخ  ادتبم و  دایق »  » زین تیب  نیا  رد 

. دناهدیمان مان  نیدب  دندیشک  تسد  بهاذم  نایدا و  مامت  زا  هک  ور  نیا  زا  ار  نائباص 
. تسا نإ »  » يارب ربخ  ربخ ، ادتبم و  هلمج  و  مهنم ، نمآ  نم  هیآ : ریدقت  تسا و  نآ  ربخ  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  الَف  ادتبم و  َنَمآ  ْنَم 

. دشاب هیلع  فوطعم  دوخ  زا  لدب  ای  هدش و  فطع  نآ  رب  هچنآ  و  نإ »  » مسا زا  لدب  هک  نیا  رب  انب  تسا  بوصنم  نماء  نم  تفگ  ناوتیم  و 

103 ص :  ات 71 ..... ] تایآ 70  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]
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هراشا

اُوبِسَح َو  ( 70  ) َنُوُلتْقَی ًاقیِرَف  َو  اُوبَّذَک  ًاقیِرَف  ْمُهُسُْفنَأ  يوْهَت  اِمب ال  ٌلوُسَر  ْمُهَءاج  امَّلُک  ًالُسُر  ْمِْهَیلِإ  اْنلَـسْرَأ  َو  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  َقاثیِم  انْذَخَأ  ْدََقل 
(71  ) َنُولَمْعَی اِمب  ٌریَِصب  ُهَّللا  َو  ْمُْهنِم  ٌرِیثَک  اوُّمَص  َو  اوُمَع  َُّمث  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َبات  َُّمث  اوُّمَص  َو  اوُمَعَف  ٌۀَْنِتف  َنوُکَت  َّالَأ 

103 ص :  همجرت ..... :

اهنآ تالیامت  اهسوه و  فالخ  رب  يربمایپ  نامز  ره  یلو )  ) میداتسرف اهنآ  يوس  هب  ینالوسر  میتفرگ و  نامیپ  لیئارسا  ینب  زا  ام 
__________________________________________________

. مبیرغ اجنآ  رد  تسا ) رعاش  بسا   ) رایق نم و  دشاب ، هنیدم  رد  شلزنم  سک  ره  - 1
104 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(70  ) دنتشکیم ار  یعمج  دندرکیم و  بیذکت  ار  ياهدع  دمآیم ،
دنتـشگ و) رادیب   ) سپـس دندش ، رک  انیبان و  قح ) نانخـس  ندینـش  قیاقح و  ندید  زا   ) اذل دوب ، دهاوخن  راک  رد  یتازاجم  دندرک  نامگ  و 

ماـجنا هچنآ  هب  دـنوادخ  دـندش و  رک  روک و  اـهنآ  زا  يرایـسب  دـنتفر و ) ورف  تلفغ  باوـخ  هب   ) راـبرگد تفریذـپ  ار  اـهنآ  هبوـت  دـنوادخ 
(71 . ) تساناد دنهدیم 

104 ص :  ریسفت ..... :

ار ص )  ) دّـمحم هب  طوبرم  ياهتراشب  و  دنتـسرپب ، ار  هناگی  يادـخ  هک  میتفرگ  نامیپ  لیئارـسا  ینب  زا  اـم  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  َقاـثیِم  انْذَـخَأ  ْدََـقل 
. دننک قیدصت 

. دننادرگ فقاو  ام  یهاون  رماوا و  رب  ار  اهنآ  ات  میداتسرف  نانآ  يوس  هب  یناربمایپ  اًلُسُر و  ْمِْهَیلِإ  اْنلَسْرَأ  َو 
اریز دـنکیم ، تلالد  نآ  رب  َنُوُلتْقَی  ًاقیِرَف  َو  اُوبَّذَـک  ًاقیِرَف  هلمج  هدـش و  فذـح  طرـش  باوج  تسا و  هیطرـش  هلمج  ٌلوُسَر  ْمُهَءاـج  اـمَّلُک 
اهنآ هرابرد  هک  تسا  یـسک  خساپ  ییوگ  اُوبَّذَـک  ًاقیِرَف  هلمج  تسا و  هوفلاخ  هوبـصان و  لسرلا  کلت  نم  لوسر  مهءاج  املک  هیآ : ریدـقت 

هتـشذگ ات  هدـمآ  عراضم  هغیـص  هب  ور  نیا  زا  تسا ، هتـشذگ  لاح  تیاکح  نولتقی  و  دـندرک ،؟ راـتفر  ناـشناربمایپ  اـب  هنوگچ  دـسرپیم ؟
. دوش راکشآ  نانآ  لمع  یتفگش  هتخاس و  مّسجم  ار  ناشتشز 

فذح نأش  ریمض  فّفخم و  نأ »  » تسا ۀنتف  نوکت  هنأ ال  اوبسح  و  ریدقت : هب  نآ  عفر  و  تسا ، هدش  تئارق  عفر  هب  زین  بصن و  هب  َنوُکَت  اَّلَأ 
ملع هلزنم  هب  نانآ  ّنظ  دوب ، هتفای  تّوق  ناشلد  رد  نامگ  نظ و  هدـیدرگ و  لخاد  تسا ، قیقحت  يارب  هک  نأ  رب  اوبـسح  نوچ  تسا و  هدـش 

یباذـع ترخآ  رد  الب و  ایند  رد  دـنوادخ ، بناج  زا  هک  دوب  هدـش  ناـشرواب  لیئارـسا  ینب  هک  تسا  نیا  هلمج  ياـنعم  و  تسا ، هتفرگ  رارق 
. دوشیمن ناشریگنماد 

. دندینشن ار  قح  نخس  دندش و  فرحنم  نید  هار  زا  ینعی  دندش ، رک  روک و  اهنآ  اوُّمَص  َو  اوُمَعَف 
105 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  تفریذپ . ار  نانآ  هبوت  دنوادخ  دندرک ، هبوت  نوچ  ْمِْهیَلَع و  ُهَّللا  َبات  َُّمث 

: تسا هجو  هس  ریثک »  » هملک عفر  هرابرد  ْمُْهنِم  ٌرِیثَک  اوُّمَص  َو  اوُمَع  َُّمث 
. دشاب اومص  اومع و  رد  ریمض  واو  زا  لدب  - 1

[. لعاف هن  تسا  عمج  تمالع  ینولکأ  رد  واو  و  ّتیلعاف ، رب  انب  ثیغارب  عفر  هک   ] تسا ثیغاربلا  ینولکأ  لیبق  زا  هملک  نیا  - 2
. دشاب مهنم  ریثک  کئلوأ  نآ : ریدقت  فوذحم و  يادتبم  يارب  ربخ  - 3
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رد هک  دـندوب  نایدوهی  ریثک »  » زا روظنم  دـناهتفگ : یخرب  دنتـشگرب ، قباس  تلاح  هب  نانآ  زا  يرایـسب  سپـس  تسا : نیا  قوف  هلمج  يانعم 
. دنتسیزیم ص )  ) ربمایپ نامز 

. تساهنآ يارب  يدیدهت  تقیقح  رد  هلمج  نیا  تساناد و  نانآ  رادرک  هب  دنوادخ  َنُولَمْعَی  اِمب  ٌریَِصب  ُهَّللا  َو 

105 ص :  ات 74 ..... ] تایآ 72  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

َمَّرَح ْدَقَف  ِهَّللِاب  ْكِرُْـشی  ْنَم  ُهَّنِإ  ْمُکَّبَر  َو  یِّبَر  َهَّللا  اوُُدبْعا  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  ای  ُحیِـسَْملا  َلاق  َو  َمَیْرَم  ُْنبا  ُحیِـسَْملا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ  اُولاق  َنیِذَّلا  َرَفَک  ْدََقل 
َْمل ْنِإ  َو  ٌدِـحاو  ٌهلِإ  َّالِإ  ٍهلِإ  ْنِم  ام  َو  ٍۀـَثالَث  ُِثلاث  َهَّللا  َّنِإ  اُولاـق  َنیِذَّلا  َرَفَک  ْدََـقل  ( 72  ) ٍراْصنَأ ْنِم  َنیِِملاَّظِلل  اـم  َو  ُراَّنلا  ُهاوْأَـم  َو  َۀَّنَْجلا  ِْهیَلَع  ُهَّللا 

(74  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو  ُهَنوُرِفْغَتْسَی  َو  ِهَّللا  َیلِإ  َنُوبُوتَی  الَف  َأ  ( 73  ) ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمُْهنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَّسَمََیل  َنُولوُقَی  اَّمَع  اوُهَْتنَی 

105 ص :  همجرت ..... :

دنوادخ لیئارـسا  ینب  يا  تفگ  حیـسم  دوخ ) هک  نیا  اب   ) دندش رفاک  مّلـسم  روط  هب  تسا  میرم  نب  حیـسم  نامه  دنوادخ  دـنتفگ  هک  اهنآ 
مارح وا  رب  ار  تشهب  دنوادخ  دهد ، رارق  ادخ  يارب  یکیرش  سک  ره  هک  نیا  هچ  دینک  شتسرپ  تسامـش  نم و  راگدرورپ  هک  ار  ياهناگی 

( 72  ) دنرادن يروای  رای و  ناراکمتس  تسا و  خزود  وا  هاگیاج  تسا و  هدرک 
106 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هچنآ زا  رگا  تسین و  هناگی  دوبعم  زج  يدوبعم  هک  نیا  اب  دندش  رفاک  مّلـسم  روط  هب  زین )  ) تسادـخ هس  زا  یکی  دـنوادخ  دـنتفگ  هک  اهنآ 
(73  ) دیسر دهاوخ  دننک ) یگداتسیا  هدیقع  نیا  يور  هک   ) اهنآ نارفاک  هب  یکاندرد  باذع  دنرادنرب  تسد  دنیوگیم 

(74 . ) تسا نابرهم  هدنزرمآ  دنوادخ  دنیامنیمن و  شزرمآ  بلط  وا  زا  دندرگیمنزاب و  ادخ  يوس  هب  دننکیمن و  هبوت  ایآ 

106 ص :  ریسفت ..... :

رد ع )  ) حیسم اریز  ْمُکَّبَر  َو  یِّبَر  َهَّللا  اوُُدبْعا  تفگ : هک  تسا  هدرک  لالدتسا  ع )  ) یسیع نخـس  هب  نایحیـسم  هدیقع  ّدر  رب  ناحبـس  دنوادخ 
. تسا هتشاذگن  قرف  لیئارسا  ینب  دوخ و  نایم  تسادخ  قولخم  هدنب و  اهنآ  دننام  زین  وا  هک  نیا 

. دوش لئاق  کیرش  ادخ  يارب  دراد  وا  هب  صاصتخا  هک  ییاهراک  فاصوا و  رد  ای  دنوادخ  شتسرپ  رد  هک  یسک  ِهَّللِاب  ْكِرُْشی  ْنَم  ُهَّنِإ 
هک روط  نامه  دنکیم ، عنم  نآ  رد  دورو  زا  ار  وا  هدرک و  مارح  وا  رب  ادخ  تسا ، نادّحوم  هاگیاج  هک  ار  یتشهب  َۀَّنَْجلا  ِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَّرَح  ْدَـقَف 

. تسا هدش  عنم  مارح  باکترا  زا  ناسنا 
یغورد نخـس  اب  هک  تسا  نیا  هب  نانآ  يراکمتـس  و  دهد ، ناشتاجن  باذع ، زا  هک  تسین  يروای  ار  ناراکمتـس  ٍراْصنَأ  ْنِم  َنیِِملاَّظِلل  ام  َو 

. دندش فرحنم  قح  هار  زا  دنداد  تبسن  ع )  ) یسیع هب  هک 
یفن يـال  زا  سپ  هَّللا  ـالإ  هلإ  ـال  رد  هک  تسا  ناـمه  نم »  » نیا تسا و  موـمع  قارغتـسا و  يارب  ٌدِـحاو  ٌهلِإ  اَّلِإ  ٍهلِإ  ْنِم  اـم  َو  هلمج  رد  نم » »

هدـحو ال هَّللا  وه  مدـقلا و  یف  هل  یناث  ۀـینادحولاب ال  فوصوم  هلإ  ـالإ  دوجولا  یف  طـق  هلإ  نم  اـم  و  نآ : ریدـقت  تسا و  ریدـقت  رد  سنج 
. تسا هل ، کیرش 

107 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  تسا : هدش  هتفگ  ییوگ  تسا و  نییبت  يارب  ْمُْهنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَّسَمََیل  رد  نم » »
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يارب نم »  » تفگ ناوتیم  و  دـشاب . هدـش  رارکت  ناـنآ  رفک  رب  نآرق  نداد  یهاوگ  اـت  هدروآ  ریمـض  ياـج  هب  ار  رهاـظ  مسا  یلو  مهنـسمیل 
. دیسر دهاوخ  یکاندرد  باذع  دندنام  یقاب  شیوخ  رفک  رب  دندرکن و  هبوت  هک  نانآ  زا  یخرب  هب  هک  انعم  نیا  هب  تسه  زین  ضیعبت 

رارـصا و هک  دراد  نیا  رب  تلالد  هلمج  نیا  دـننکیمن !؟ هبوت  دـنراد  هک  ياهدـیقع  زا  نحللا  دـیدش  دـیدهت  نیا  زا  سپ  اـیآ  َنُوبُوتَی  ـالَف  َأ 
. تسا یتفگش  بجوم  رفک  رب  نانآ  يراشفاپ 

. دنکیم محر  نانآ  هب  و  دزرمآیم )  ) دناشوپیم ناگدنب  رب  ار  ناهانگ  دنوادخ  ٌمیِحَر  ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو 

107 ص :  ات 77 ..... ] تایآ 75  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

یَّنَأ ْرُْظنا  َُّمث  ِتایْآلا  ُمَُهل  ُنِّیَُبن  َْفیَک  ْرُْظنا  َماـعَّطلا  ِنـالُکْأَی  اـناک  ٌۀَـقیِّدِص  ُهُّمُأ  َو  ُلُـسُّرلا  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٌلوُسَر  ـَّالِإ  َمَیْرَم  ُْنبا  ُحیِـسَْملا  اَـم 
ِیف اُوْلغَت  ِباتِْکلا ال  َلْهَأ  ای  ْلـُق  ( 76  ) ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّللا  َو  ًاعْفَن  َو ال  ارَـض  ْمَُکل  ُِکلْمَی  ام ال  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُدـُبْعَت  َأ  ْلـُق  ( 75  ) َنوُکَفُْؤی

(77  ) ِلِیبَّسلا ِءاوَس  ْنَع  اوُّلَض  َو  ًارِیثَک  اوُّلَضَأ  َو  ُْلبَق  ْنِم  اوُّلَض  ْدَق  ٍمْوَق  َءاوْهَأ  اوُِعبَّتَت  َو ال  ِّقَْحلا  َْریَغ  ْمُِکنیِد 

107 ص :  همجرت ..... :

اذغ ود  ره  دوب ، ییوگتسار  رایسب  نز  زین  شردام  دندوب  يرگید  ناگداتسرف  زین  يو  زا  شیپ  دوب . ادخ )  ) هداتسرف طقف  میرم  دنزرف  حیـسم 
راکـشآ اهنآ  يارب  ار  اههناشن  هنوگچ  رگنب  دـینکیم )؟ میرم  شردام  تدابع  حیـسم و  تیهولا  يوعد  هنوگچ  لاـح  نیا  اـب   ) دـندروخیم

(75 ( ؟ دنوشیم هتشادزاب  قح  زا  اهنآ  هنوگچ  رگنب  سپس  میزاسیم ،
108 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(76  ) تساناد اونش و  دنوادخ  امش و  دوس  هن  تسامش و  نایز  کلام  هن  هک  دیتسرپیم  ار  يزیچ  ادخ  زج  ایآ  وگب 
دندش و هارمگ  نیا  زا  رتشیب  هک  یتّیعمج  ياهـسوه  زا  دییوگن و  قح  زا  ریغ  دینکن و  يورهدایز ) و   ) ولغ دوخ  نید  رد  باتک  لها  يا  وگب 

(77 . ) دییامنن يوریپ  دنتشگ  فرحنم  تسار  هار  زا  دندرک و  هارمگ  ار  نارگید 

108 ص :  ریسفت ..... :

ینـشور تازجعم  دـنوادخ  نذا  هب  وا  هک  روط  نامه  تسین و  دـندوب ، نآ  زا  شیپ  هک  رگید  ناربمایپ  لیبق  زا  يربماـیپ  زج  میرم  نب  حیـسم 
. دندوب یتازجعم  نانچ  ياراد  زین  اهنآ  دروآ ،

. نمؤم نانز  ریاس  دننام  رگم  دوبن  وا  درک و  قیدصت  ار  ینامسآ  ياهباتک  ادخ و  تاملک  شردام  ٌۀَقیِّدِص و  ُهُّمُأ  َو 
اذـغ هب  هک  یـسک  اریز  دزاسیم ، رود  هدـش  هداد  تبـسن  اهنآ  هب  هچنآ  زا  ار  شردام  حیـسم و  تحارـص  اب  هلمج  نیا  َماعَّطلا  ِنالُکْأَی  اـناک 
. تسا هدش  هدیرفآ  هک  تسا  یمسج  طقف  وا  دشاب و  ادخ  دناوتیمن  دراد  یپ  رد  ار  يرگید  زاین  شاهدعم  رد  نآ  مضه  تسا و  دنمزاین 

. تسا نآ  دمایپ  زا  نداد  ربخ  ندروخ  اذغ  رکذ  زا  دوصقم  ییوگ  تسا و  تجاح  ياضق  زا  هیانک  هلمج  نیا  دناهتفگ : یخرب 
. مینکیم نایب  ار  نایحیسم )  ) نانآ راتفگ  نالطب  راکشآ  لیالد  ياههناشن  هنوگچ  هک  رگنب  ربمایپ  يا  ِتایْآلا  ُمَُهل  ُنِّیَُبن  َْفیَک  ْرُْظنا 

نایم یخارت  رظنا  مث  يانعم  دنوشیم . فرصنم  نآ  رد  لمأت  قح و  ندینش  زا  نایحیسم  هنوگچ  هک  رگنب  سپس  ینعی  َنوُکَفُْؤی  یَّنَأ  ْرُْظنا  َُّمث 
اههناـشن نآ  زا  اـهنآ  ندـنادرگ  يور  سپ  مینکیم  ناـیب  ناـنآ  يارب  تفگـش  یناـیب  اـب  ار  اـههناشن  اـم  هک  اـنعم  نیا  هـب  تـسا  بـجعت  ود 
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. تسا رتزیگناتفگش 
109 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

اب دنوادخ  هک  هنوگ  نآ  دـناسرب ، نایز  امـش  هب  دـناوتیمن  تسین و  يزیچ  کلام  ع )  ) یـسیع هک  تسا  نیا  ُِکلْمَی  ام ال  هلمج : زا  دوصقم 
یتسردنت و زا  ار  امش  هک  دنوادخ  ریظن  دناسرب  يدوس  امش  هب  دناوتیم  مه  هن  و  دناسریم . نایز  امش  هب  سوفن  لاوما و  ناصقن  تبیصم و 

. دشاب رداق  يراک  ره  رب  هک  تسا  نیا  دوبعم  یگژیو  و  دزاسیم ، دنمدوس  رادروخرب و  هّفرم  یگدنز  تمعن و  یناوارف 
. تساناد دنراد  داقتعا  هچنآ  هب  دونشیم و  ار  نانآ  نانخس  دنوادخ  ُمِیلَْعلا  ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّللا  َو 

. دییارگن طیرفت  طارفا و  هب  دینکن و  زواجت  تسا ، هدرک  نّیعم  امش  يارب  دنوادخ  هک  يّدح  زا  ْمُِکنیِد  ِیف  اُوْلغَت  ال 
. دینکن ّولغ  دوخ  نید  رد  نآ  زا  یطخت  قح و  زا  زواجت  اب  قحلا  ریغ  اولغ  اولغت  ینعی ال  ردصم ، يارب  تسا  تفص  ِّقَْحلا  َْریَغ 

. دنتسیزیم ص )  ) ربمایپ رصع  زا  شیپ  هک  دندوب  یهارمگ  نایاوشیپ  موق »  » زا روظنم  ُْلبَق  ْنِم  اوُّلَض  ْدَق  ٍمْوَق 
لوسر نوچ  ِلِیبَّسلا و  ِءاوَس  ْنَع  اوُّلَـض  َو  دـندرک ، هارمگ  یتسرپهناگهس  هدـیقع  اب  ار  ناشناوریپ  زا  يداـیز  هورگ  هک  یموق  ًارِیثَک  اوُّلَـضَأ  َو 

. دش فرحنم  تسار  هار  زا  زین  ناشدوخ  دندرک ، متس  وا  هب  بیذکت و  ار  وا  هک  یماگنه  دش ، ثوعبم  ص )  ) ادخ

109 ص :  ات 80 ..... ] تایآ 78  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

ٍرَکنُم ْنَع  َنْوَهانَتَی  اُوناک ال  ( 78  ) َنوُدَتْعَی اُوناک  َو  اْوَصَع  اِمب  َِکلذ  َمَیْرَم  ِْنبا  یَـسیِع  َو  َدُواد  ِناِسل  یلَع  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َنُِعل 
ِباذَْعلا ِیف  َو  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َطِخَس  ْنَأ  ْمُهُـسُْفنَأ  ْمَُهل  ْتَمَّدَق  ام  َْسِئَبل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َنْوَّلَوَتَی  ْمُْهنِم  ًارِیثَک  يَرت  ( 79  ) َنُولَعْفَی اُوناک  ام  َْسِئَبل  ُهُولَعَف 

(80  ) َنوُِدلاخ ْمُه 
110 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

110 ص :  همجرت ..... :

(78  ) دندش نیرفن ) و   ) نعل میرم  نب  یسیع  دواد و  نابز  رب  دندش  رفاک  لیئارسا  ینب  زا  هک  اهنآ 
هچ دندرکیمن ، یهن  ار  رگیدکی  دـندادیم  ماجنا  هک  یتشز  لامعا  زا  اهنآ  دـندومنیم  زواجت  دـندرکیم و  هانگ  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  نیا 

(79  ) دندادیم ماجنا  يراک  دب 
شیپ زا  یلامعا  دـب  هچ  دـنزیریم ) یتسود  حرط  اهنآ  اب  و   ) دـنرادیم تسود  ار  ناتـسرپتب ) و   ) نارفاـک هک  ینیبیم  ار  اـهنآ  زا  يرایـسب 

(80 . ) دنام دنهاوخ  هنادواج  یهلا )  ) باذع رد  دوب و  دنوادخ  مشخ  نآ  هجیتن  هک  دنداتسرف  دوخ  داعم )  ) يارب

110 ص :  ریسفت ..... :

نعل دواد  نابز  هب  هبنـش  زور  رد  ناشزواجت  هانگ و  هطـساو  هب  لیئارـسا  ینب  زا  نارفاک  َدُواد  ِناِسل  یلَع  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َنُِعل 
: تفگ درک و  نیرفن  وا  دندش ،

. دروآرد هنیزوب  لکش  هب  ار  نانآ  دنوادخ  و  ناشوپب ،» اهنآ  رب  ادر  دننام  ار  تنعل  سابل  ایادخ  »
رد تفلاخم  راکنا و  هار  ینامـسآ  هدئام  لوزن  زا  سپ  هک  ار  یناسک  وا  دندش . نعل  زین  ع )  ) یـسیع ترـضح  نابز  هب  َمَیْرَم و  ِْنبا  یَـسیِع  َو 
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هک نک  راتفرگ  یباذع  هب  دندیزرو  رفک  ینامـسآ  هرفـس  زا  اذغ  ندروخ  زا  سپ  هک  ار  یناسک  ایادخ  تفگ : درک و  نیرفن  دـنتفرگ ، شیپ 
دوخ تمحر  زا  ار  تبـس » باحـصا   » هک نانچ  نک  رود  شیوخ  تمحر  زا  ار  اهنآ  و  يزاسیمن ، بّذـعم  نادـب  ار  نایناهج  زا  کـی  چـیه 

. دندوب رفن  رازه  جنپ  دودح  دندمآرد و  كوخ  لکش  هب  اهنآ  یتخاس ، رود 
. دوب ناشیا  زواجت  تیصعم و  هطساو  هب  تشز  نعل  نیا  ینعی  اْوَصَع  اِمب  َِکلذ 

: دیامرفیم هدرک و  ریسفت  ار  زواجت  تیصعم و  سپس 
دندرکیمن . یهن  رکنم  ماجنا  زا  ار  رگیدکی  ینعی  ُهُولَعَف  ٍرَکنُم  ْنَع  َنْوَهانَتَی  اُوناک ال 

111 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
: هدومرف سپس 

. تسا هدش  دیکأت  مسق  مال  اب  ور  نیا  زا  تسا ، نانآ  رادرک  يدب  زا  یتفگش  زاربا  يارب  هلمج  نیا  َنُولَعْفَی  اُوناک  ام  َْسِئَبل 
ار رکنم  هتـسویپ  دـندیزرویم و  رارـصا  نآ  رب  هکلب  دـندرکیمن ، يراددوخ  رکنم  ماجنا  زا  اهنآ  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  تفگ  ناوتیم  و 

. دندادیم ماجنا 
. دنزیریم تبحم  یتسود و  حرط  ناکرشم  اب  هک  ینیبیم  ار  نانآ  زا  يرایسب  ینعی  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َنْوَّلَوَتَی  ْمُْهنِم  ًارِیثَک  يَرت 

. دناهدرک هریخذ  دوخ  ترخآ  يارب  نانآ  هک  ياهشوت  تسا  دب  ْمُهُسُْفنَأ  ْمَُهل  ْتَمَّدَق  ام  َْسِئَبل 
هک دنیوا ، نارای  فرـشا و  نب  بعک  نانیا  زا  دوصقم  تسا و  ّمذ  صوصخم  ُهَّللا  َطِخَـس  ْنَأ  تساهنآ . رب  ادخ  بضغ  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َطِخَـس  ْنَأ 

ص)  ) دّمحم هب  هک  یناسک  زا  دنرتهتفای  تیاده  قح  هار  هب  اهنیا  : » دـنتفگ دـندرک و  یهدـنامزاس  ص )  ) ادـخ لوسر  ّدـض  رب  ار  ناکرـشم 
. دناهدروآ نامیا 

111 ص :  هیآ 81 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

(81  ) َنوُقِساف ْمُْهنِم  ًارِیثَک  َّنِکل  َو  َءاِیلْوَأ  ْمُهوُذَخَّتا  اَم  ِْهَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  َو  ِِّیبَّنلا  َو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤی  اُوناک  َْول  َو 

111 ص :  همجرت ..... :

راـیتخا یتـسود  هب  ار  اـهنآ  زگره )  ) دـندروآیم هدـش  لزاـن  وا  رب  هـچنآ  ملـس و  هـلآ و  هـیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  ادـخ و  هـب  ناـمیا  رگا  و 
(81 . ) دنقساف اهنآ  زا  يرایسب  یلو  دندرکیمن 

111 ص :  ریسفت ..... :

112 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  دیامرفیم ]: دهدیم و  ناشن  باتک  لها  هب  ار  طلغ  همانرب  نیا  زا  تاجن  هار  تسخن  هیآ  رد  ]
رارقرب نانآ  اب  یتسود  هطبار  ناناملـسم  هک  نانچ  دـندرکیمن ، باـختنا  دوخ  ناتـسود  ار  ناکرـشم  دـندروآیم ، ناـمیا  اـتقیقح  اـهنآ  رگا 

. دنتسه شکرس  دوخ  رفک  رد  نانآ  زا  يرایسب  یلو  َنوُقِساف  ْمُْهنِم  ًارِیثَک  َّنِکل  َو  دندرکن ،
113 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هیآ 110  ماعنا  هروس  ات  هیآ 82  هدئام  هروس  زا  متفه  ءزج 
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115 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

115 ص :  ات 84 ..... ] تایآ 82  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

ْمُْهنِم َّنَِأب  َِکلذ  يراصَن  اَّنِإ  اُولاق  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ًةَّدَوَم  ْمَُهبَْرقَأ  َّنَدِجََتل  َو  اوُکَرْشَأ  َنیِذَّلا  َو  َدوُهَْیلا  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ًةَوادَع  ِساَّنلا  َّدَشَأ  َّنَدِجََتل 
َنُولوُقَی ِّقَْحلا  َنِم  اُوفَرَع  اَّمِم  ِْعمَّدلا  َنِم  ُضیِفَت  ْمُهَُنیْعَأ  يَرت  ِلوُسَّرلا  َیلِإ  َلِْزنُأ  ام  اوُعِمَـس  اذِإ  َو  ( 82  ) َنوُِربْکَتْسَی ْمُهَّنَأ ال  َو  ًانابْهُر  َو  َنیِسیِِّسق 

(84  ) َنیِِحلاَّصلا ِمْوَْقلا  َعَم  انُّبَر  انَلِخُْدی  ْنَأ  ُعَمْطَن  َو  ِّقَْحلا  َنِم  انَءاج  ام  َو  ِهَّللِاب  ُنِمُْؤن  اَنل ال  ام  َو  ( 83  ) َنیِدِهاَّشلا َعَم  اْنُبتْکاَف  اَّنَمآ  انَّبَر 

115 ص :  همجرت ..... :

نیرتکیدزن میتسه  یحیسم  دنیوگیم  هک  ار  اهنآ  یلو  تفای ، یهاوخ  نانمؤم  هب  تبسن  مدرم  نیرتنمشد  ار  ناکرشم  دوهی و  ملـسم  روط  هب 
ّربکت قح ) ربارب  رد   ) اهنآ دنتـسه و  ایند  كرات  دنمـشناد و  يدارفا  اهنآ  نایم  رد  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  یباـییم . ناـنمؤم  هب  ناتـسود 

(82 . ) دنزرویمن
هک یتـقیقح  رطاـخ  هب  دزیریم  کـشا  قوش ) زا   ) هک ینیبیم  ار  اـهنآ  ياهمـشچ  دنونـشب  هدـش  لزاـن  ربماـیپ  رب  هک  ار  یتاـیآ  ناـمز  ره  و 

(83 . ) سیونب قح ) نادهاش  و   ) ناهاوگ اب  ار  ام  میدروآ ، نامیا  اراگدرورپ  دنیوگیم : اهنآ  دناهتفایرد ،
(84 ( !؟ دهد رارق  ناحلاص  ّتیعمج  هرمز  رد  ار  ام  میراد  وزرآ  هک  یلاح  رد  میرواین  نامیا  هدیسر  ام  هب  قح  زا  هچنآ  ادخ و  هب  ام  ارچ 

116 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

116 ص :  ریسفت ..... :

يزوتهنیک رد  ار  دوهی  هدرک و  هراشا  مالـسا  هب  ناشلیامت  نایحیـسم و  ییوخمرن  نانمؤم و  اب  دوهی  ینمـشد  تدشب  يدعب  تایآ  رد  سپس 
رد ناکرـشم  اب  هسیاقم  رد  اهنآ  هک  تسا  هدرک  نالعا  دوهی  رکذ  نتـشاد  مدـقم  اـب  تسا و  هداد  رارق  ناکرـشم  درواـمه  مالـسا  هب  تبـسن 

هدرک و نایب  ار  نانمؤم  اب  نانآ  کیدزن  یتسود  نایحیـسم و  يراگزاس  يریذپفاطعنا و  لیلد  هاگ  نآ  دندوب . مدقـشیپ  مالـسا  اب  ینمـشد 
: دیامرفیم

ْمُهَّنَأ ال َو  ، » دندوب ایند  كرات  دباع و  یهورگ  دنمشناد و  یعمج  نانآ  نایم  رد  هک  تسا  نیا  نآ  تسخن  تلع  ًانابْهُر  َو  َنیِـسیِِّسق  ْمُْهنِم  َّنَِأب 
یلاح رد  تسین ، اهنآ  رد  ّربکت  هدوب و  رادروخرب  راقو  تناتم و  ینتورف و  عضاوت و  زا  هک  دنتـسه  یموق  نانآ  هک  نیا  رگید  و  َنوُِربْکَتْـسَی »

. دنیاهنآ لباقم  هطقن  دوهی  هک 
ادـخ و یگدـنب  تیدوبع و  رد  زین  کین و  ياـههار  رد  دـنکیم و  تیادـه  ریخ  يوس  هب  ار  ناـسنا  ملع  هک  نیا  رب  دراد  تلـالد  هلمج  نیا 

. تسا دنمدوس  ّربکت  رورغ و  زا  ندوب  اّربم  ترخآ و  دروم  رد  رّکفت 
لقن یشاجن  هب  عجار  هک  تسا  یبلطم  ریظن  نیا  هدرک و  فیصوت  نآرق  تایآ  ندینش  ماگنه  هب  ندرک  هیرگ  بلق و  تقر  هب  ار  نانآ  سپس 

رد دوخ  هارمه  ناکرشم  اب  زین  صاع  نب  ورمع  دندوب و  هدرک  عامتجا  يو  سلجم  رد  رجاهم  ناناملـسم  هشبح  رد  هک  ینامز  وا  تسا : هدش 
امـش باتک  رد  ایآ  : » تفگ بلاط  وبا  نب  رفعج  هب  باطخ  دـندوب ، هتفیرف  ناناملـسم  دـض  رب  ار  یـشاجن  نآ  زا  شیپ  دنتـشاد و  روضح  نآ 
َِکلذ : » هیآ ات  ار  نآ  و  دراد ، دوجو  وا  مان  هب  ياهروس  نآرق  رد  تفگ : رفعج  تسا »؟ هدمآ  نایم  هب  ینخـس  مالـسلا  اهیلع  میرم  زا  نآرق ) )
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: هیآ ات  زین  ار  هط »  » هروس درک و  تئارق  َمَیْرَم » ُْنبا  یَسیِع 
يراج  وا  ناگدید  زا  قوش  کشا  دناوخ و  یشاجن  يارب  یسُوم » ُثیِدَح  َكاتَأ  ْلَه  »

117 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
اهنآ رب  ار  سی »  » هروس ترضح  دندیسر و  مالسا  یمارگ  لوسر  روضح  هب  هک  یماگنه  دندوب  رفن  داتفه  هک  زین  یشاجن  ناگداتـسرف  دش ،

. دندرک هیرگ  دومن ، تئارق 
. تسا ةّدوم »  » و ةوادع »  » هب قلعتم  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  رد  مال » »

هیحور  ] توافت هب  تسا  هراشا  برقأ  هب  ةّدوم  ّدشأ و  هب  ةوادع  فیصوت  نآ و  اب  یتسود  هب  نایحیسم  مالسا و  اب  ینمشد  هب  دوهی  فیـصوت 
. هورگ ود  نیا  نایم  یعامتجا ] یشم  طخ  و 

. تسا نآ  رد  لوخد  نامیا و  راهظا  ترابع  نیا  زا  دوصقم  اَّنَمآ  انَّبَر  َنُولوُقَی 
هک نانچ  هد ، رارق  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  تّما  ینعی  دنهاوگ  اهتلم  ریاس  رب  تمایق  رد  هک  یناسک  اب  ار  ام  َنیِدِهاَّشلا  َعَم  اْنُبتْکاَف 

نیا دنتفگ  ار  نخـس  نیا  نایحیـسم  هک  نیا  تلع  (. 143 هرقب / « ) دیـشاب مدرم  هاوگ  ات   » ِساَّنلا یَلَع  َءادَهُـش  اُونوُکَِتل  هدومرف : لاعتم  يادـخ 
. دندوب هتفای  لیجنا  رد  فصو  نیا  هب  ار  مالسا  تّما  فیصوت  نانآ  هک  تسا 

زا ار  نانآ  دـنوادخ  دنتـشاد  وزرآ  هک  نیا  ینعی  دـشیم ، اهنآ  نامیا  بجوم  هچنآ  دوجو  اب  اریز  تسا ، يراکنا  ماهفتـسا  ُنِمُْؤن  اَنل ال  اـم  َو 
. دنرواین نامیا  دوب  هدیسر  وا  بناج  زا  هچنآ  ادخ و  هب  هک  دیسریم  رظن  هب  دیعب  دزاس ، رادروخرب  ناحلاص  اب  ینیشنمه  تمعن 

لاح رد  لماع  تسا و  هیلاح  عمطن » و   » رد واو »  » و دـشاب ، نینمؤم » ریغ   » يانعم هب  لاح و  هک  ساسا  نیا  رب  تسا  بصن  لـحم  رد  ُنِمُْؤن  ـال 
لاح رد  لماع  و  نینمؤم ،» ریغ  انل  لصح  ءیـش  ّيأ  : » هدـش هتفگ  ییوگ  دراد و  دوجو  انل »  » مال رد  هک  تسا  ییلعف  ياـنعم  نمؤن ) ـال   ) لّوا

رد لوا  لاح  و  « ] عمطن انل و  اـم  : » دـشیم هتفگ  رگا  اریز  تسا ، هدـش  لّوا  لاـح  هب  دـیقم  یلو  تسا  لـعف  نیمه  دوخ  ياـنعم  عمطن )  ) مود
. تسا نمؤن » ال   » زا لاح  عمطن » و   » تفگ ناوتیم  و  دوبن . لماک  نخس  دشیمن ]، دیق  مالک 

118 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

118 ص :  ات 86 ..... ] تایآ 85  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

َِکئلوُأ اِنتایِآب  اُوبَّذَـک  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  ( 85  ) َنِینِـسْحُْملا ُءازَج  َِکلذ  َو  اهِیف  َنیِدـِلاخ  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  اُولاق  اِمب  ُهَّللا  ُمَُهباثَأَف 
(86  ) ِمیِحَْجلا ُباحْصَأ 

118 ص :  همجرت ..... :

دنهاوخ نآ  رد  هنادواج  تسا ، يراج  اهرهن  نآ  ناتخرد  ریز  زا  هک  داد  شاداپ  تشهب  زا  ییاـهغاب  نخـس  نیا  رطاـخ  هب  ار  اـهنآ  دـنوادخ 
(85  ) تسا ناراکوکین  يازج  نیا  دنام و 

(86 . ) دنخزود لها  اهنآ  دندرک ، بیذکت  ار  ام  تایآ  دندش و  رفاک  هک  یناسک  و 

118 ص :  ریسفت ..... :
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هدـیقع نیا  ینعی  نالف ، لوق  اذـه  ییوگب : هک  تسا  نیا  لیبق  زا  دـنتفگ ، هدـیقع  صالخا و  يور  زا  هک  ینخـس  هطـساو  هب  ینعی  اُولاق  اـِمب 
صـالخا و رب  هک  یفاـصوا  نیـشیپ  تاـیآ  رد  هک  تسا  نیا  هدـش  هراـشا  ناـنآ  راـتفگ  هب  افرـص  اـج  نیا  رد  هک  نیا  تـلع  تـسا و  ینـالف 

دـشاب تخانـش  يور  زا  هاگ  ره  ناسنا  راتفگ  و  ِّقَْحلا » َنِم  اُوفَرَع  اَّمِم  : » هروس نیمه  هیآ 83  ریظن  تسا  هدـش  رکذ  تشاد  تلالد  ناشتفرعم 
. دوشیم بوسحم  یقیقح  نامیا 

118 ص :  ات 88 ..... ] تایآ 87  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

َو ًابِّیَط  ًـالالَح  ُهَّللا  ُمُکَقَزَر  اَّمِم  اُولُک  َو  ( 87  ) َنیِدَـتْعُْملا ُّبُِحی  َهَّللا ال  َّنِإ  اوُدَـتْعَت  َو ال  ْمَُکل  ُهَّللا  َّلَحَأ  ام  ِتابِّیَط  اُومِّرَُحت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
(88  ) َنُونِمُْؤم ِِهب  ُْمْتنَأ  يِذَّلا  َهَّللا  اوُقَّتا 

118 ص :  همجرت ..... :

دییامنن ، زواجت  دح  زا  و  دینکن ، مارح  دوخ  رب  هدرک  لالح  امش  يارب  دنوادخ  هک  ار  هزیکاپ  ياهزیچ  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
119 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(87  ) درادیمن تسود  ار  نازواجتم  دنوادخ  اریز 
. دـیزیهرپب دـیراد  نامیا  وا  هب  هک  يدـنوادخ  تفلاخم )  ) زا دـیروخب و  هداد  يزور  امـش  هب  دـنوادخ  هک  ياهزیکاپ  لالح و  ياـهتمعن  زا  و 

(88)

119 ص :  ریسفت ..... :

119 ص :  لوزن ..... ] نأش  ]

راذـنا رد  تفگ و  نخـس  زور  نآ  رد  مدرم  عـضو  تماـیق و  هراـبرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  يزور  هـک  تـسا  هدـش  تـیاور 
هک دـنتفرگ  میمـصت  دـندش و  عمج  نوعظم  نب  نامثع  هناـخ  رد  « 1  » هباحـص زا  نت  هد  دـندش و  رثأتم  تخـس  اهنآ  درک . هغلابم  ناناملـسم 

دنیامن يراددوخ  مرن  سابل  ندیـشوپ  زا  دنزیماین و  نانز  اب  دنروخن و  یبرچ  تشوگ و  دننامب . رادیب  تدابع  يارب  اهبـش  رادهزور و  اهزور 
رب زین  ار  امش  ندب  ماهدادن ، يروتسد  نینچ  نم  دومرف : نانآ  هب  دیسر ، ربمایپ  هب  ربخ  نیا  دنرب  رـس  هب  اوزنا  رد  دننک و  كرت  ار  ایند  ذیاذل  و 

راطفا مریگیم و  هزور  مباوخیم ، منکیم و  تدابع  نم  دـیباوخب ، دـینک و  تداـبع  دـینک ، راـطفا  دـیریگب و  هزور  امـش  تسا . یقح  اـمش 
لزاـن هیآ  نیا  و  تسین . نم  زا  دـنک  ضارعا  نم  شور  زا  سک  ره  منکیم و  شزیمآ  ناـنز  اـب  مروخیم و  مه  یبرچ  تشوـگ و  منکیم ،

. دش
ار نآ  لالح ، كرت  رد  هغلابم  يارب  دهز و  يور  زا  دییوگن : دینکن و  مورحم  تسا  ذیذل  هزیکاپ و  لالح ، هچنآ  زا  ار  دوخ  ینعی  اُومِّرَُحت  ال 

. میدرک مارح  دوخ  رب 
: تسا لامتحا  دنچ  نآ  يانعم  رد  اوُدَتْعَت  َو ال 

. دیوشن دراو  هدیدرگ  مارح  امش  رب  هچنآ  هریاد  رد  دینکن و  زواجت  هدش  لالح  امش  رب  هک  ییاهزیچ  زرم  زا  ینعی  - 1

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 750 

http://www.ghaemiyeh.com


لخاد زواجت  زا  یهن  لیذ  رد  اهنآ  میرحت  زا  یهن  اـت  هدـش  یهن  نآ  زا  هدـیدرگ و  یقلت  زواـجت  یعون  هزیکاـپ  ياـهزیچ  نتـسناد  مارح  - 2
. دشاب
__________________________________________________

دوسا نب  دادقم  رمع ، نب  هَّللا  دبع  ملاس ، يرافغ ، رذ  وبا  دوعـسم ، نب  هَّللا  دبع  رکب ، وبا  مالّـسلا ، هیلع  یلع  زا : دندوب  ترابع  نت  هد  نیا  - 1
م. نوعظم - نب  نامثع  نرقم و  نب  لقعم  یسراف ، ناملس  يدنک ،

120 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دینکن فارسا  ذیذل  لالح و  ياهزیچ  ندروخ  رد  هک  تسا  نیا  دوصقم  - 3

«. هَّللا مکقزر  ام   » زا تسا  لاح  الالح » . » دینک قازترا  دوشیم ، هدیمان  يزور  هک  یحابم  ياههار  زا  ینعی  ُهَّللا  ُمُکَقَزَر  اَّمِم  اُولُک  َو 
. تسا هدومرف  رما  نادب  هچنآ  هب  شرافس  يارب  تسا  يدیکأت  َهَّللا  اوُقَّتا  َو 
. دنکیم توعد  اوقت  هب  ار  مدرم  نایب  نیرتهب  اب  هلمج  نیا  َنُونِمُْؤم  ِِهب  ُْمْتنَأ 

نارمع و دـنزرف و  نتـساوخ  جاودزا و  رما  رد  مدرم  همه  هک  یـشور  زا  ندـش  جراـخ  اوزنا و  ندوـب  دنـسپان  رب  دـنراد  تلـالد  هیآ  ود  نیا 
. دنراد نیمز  ینادابآ 

120 ص :  هیآ 89 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

ْمُکِیلْهَأ َنوُمِعُْطت  ام  ِطَسْوَأ  ْنِم  َنیِکاسَم  ِةَرَـشَع  ُماعْطِإ  ُُهتَراَّفَکَف  َناْمیَْألا  ُُمتْدَّقَع  اِمب  ْمُکُذِـخاُؤی  ْنِکل  َو  ْمُِکناْمیَأ  ِیف  ِْوغَّللِاب  ُهَّللا  ُمُکُذِـخاُؤی  ال 
ْمَُکل ُهَّللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَـک  ْمُکَناْمیَأ  اوُظَفْحا  َو  ُْمتْفَلَح  اذِإ  ْمُِکناْمیَأ  ُةَراَّفَک  َکـِلذ  ٍماَّیَأ  ِۀـَثالَث  ُمایِـصَف  ْدِـجَی  َْمل  ْنَمَف  ٍۀَـبَقَر  ُریِرَْحت  َْوأ  ْمُُهتَوْسِک  َْوأ 

(89  ) َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  ِِهتایآ 

120 ص :  همجرت ..... :

مکحم هدارا ) يور  زا   ) هک ییاهدنگوس  ربارب  رد  یلو  دنکیمن  هذخاؤم  هدارا ) زا  یلاخ  و   ) هدوهیب ياهدنگوس  رطاخ  هب  ار  امـش  دـنوادخ 
ای دـیهدیم ، دوخ  هداوناخ  هب  هک  تسا  یلومعم  ياهاذـغ  زا  دنمتـسم ، رفن  هد  ماعطا  اهمـسق  هنوگ  نیا  هرافک  دـنکیم . هذـخاؤم  دـیاهدرک 

هرافک نیا  دریگیم  هزور  زور  هس  دـباین  ار  اهنیا  زا  مادـک  چـیه  هک  یـسک  و  هدرب ، کـی  ندرک  دازآ  اـی  رفن و  هد  نآ  رب  ندـیناشوپ  ساـبل 
نیا دینکـشن . دینک و  ظفح  ار  دوخ  ياهدـنگوس  و  دـییامنیم ) تفلاخم  و   ) دـینکیم دای  دـنگوس  هک  یماگنه  هب  تسامـش  ياهدـنگوس 

(89 . ) دیروآ اج  هب  ار  وا  رکش  ات  دنکیم  نایب  امش  يارب  ار  دوخ  تایآ  دنوادخ  نینچ 
121 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

121 ص :  ریسفت ..... :

هن . ) هَّللا یلب و  هَّللا و  ال و  دیوگب : هک  یسک  نخـس  ریظن  دشابن ، دصق  يور  زا  دوشن و  بترتم  نآ  رب  یمکح  هک  تسا  يدنگوس  وغل ، مسق 
(. ادخ هب  يرآ  ادخ و  هب 

تئارق زین  متدـقاع  فیفخت و  هب  متدـقع » . » تسا تین  دـصق و  اب  اهدـنگوس  میکحت  روظنم  نامیألا و  مکدـیقعتب  ینعی  َناْمیَْألا  ُُمتْدَّقَع  اِمب 
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هذخاؤم دیاهدرک ، دای  هک  ییاهدنگوس  نتـسکش  ربارب  رد  ار  امـش  متدّقع  ام  ثکنب  مکذخاؤی  نکل  و  تسا : نیا  نآ  يانعم  و  تسا ، هدـش 
ییاهدنگوس هطـساو  هب  ار  امـش  متثنح  اذإ  متدقع  امب  مکذخاؤی  هک : تسا  نیا  دوصقم  ای  تسا و  هدش  فذـح  فاضم  هجیتن  رد  دـنکیم 

. تسا هدش  فذح  هدوب  مولعم  هک  ور  نیا  زا  اذإ ]  ] هذخاؤم نامز  دنکیم و  هذخاؤم  دیدرکن ، لمع  اهنآ  هب  هاگ  ره  دیاهدومن  دای  هک 
دم ود  ای  دـم  کی  نانآ  زا  کی  ره  هب  دـیاب  هک  تسا  دنمتـسم  رفن  هد  ماعطا  نیکاسم » ةرـشع  ماعطإ   » مسق تفلاـخم  هراّـفک  ینعی  ُُهتَراَّفَکَف 

. تسا نآ   4 و 1 / « 1  » لطر ود  يّدم  ره  دوش و  هداد 
هچب نز و  يارب  كاروخ  هیهت  رد  مدرم  زا  یضعب  اریز  دیهدیم ، دوخ  لها  هب  هک  یکاروخ  نیرتطـسوتم  زا  ْمُکِیلْهَأ  َنوُمِعُْطت  ام  ِطَسْوَأ  ْنِم 

. تسا کمن  نان و  نآ ، نیرتمک  تشوگ و  نان و  كاروخ  نیرتهب  دننکیم . يریگتخس  اهنآ  هب  تبسن  یخرب  فارسا و  ناشدوخ 
دننام تسا  لها  هملک  يارب  عمج  مسا  نآ  هدومرف و  تئارق  ای  نوکـس  هب  مکیلاهأ  ترـضح  نآ  هک  هدـش  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا 

هیبشت باب  زا  هک  برک  يدعم  تیأر  دناهتفگ : هک  نانچ  تسا  فیفخت  يارب  بصن  لاح  رد  ای »  » ندرک نکاس  یلو  یضارأ »  » و یلایل » »
__________________________________________________

ناریا رد  هک  ینزو  هتشاد ، توافت  فلتخم  ياهاج  رد  نزو  نیا  لاقثم ، ای 84  هیقوا  ربارب 12  تاعیام  نزو  سایقم  نزو و  دحاو  لطر » - » 1
م. ص 1240 -. ج 2 ، دیمع ، گنهرف  تسا  نآ  عمج  لاطرا  دوخن » لاقثم 24  ره   » هدوب لاقثم  دص  لداعم  هدشیم  هتفگ  لطر  کی 

122 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دناهدناوخ نکاس  ار  نآ  فلا ،»  » هب ءای » »

ماگنه رد  و  راولـش ، يرگید  نهاریپ و  یکی  تسا ، هماج  ود  اب  هیماما )  ) اـم رظن  زا  ساـبل ، ندـناشوپ  و  تسا ، ماـعطا  رب  فطع  ْمُُهتَوْسِک  َْوأ 
. تساهنت نهاریپ  ترورض 

. تسا يرییخت  بجاو  هراّفک  هس  نیا  نز . ای  دشاب  درم  دننک ، دازآ  ار  ياهدنب  هک  نیا  ای  ٍۀَبَقَر  ُریِرَْحت  َْوأ 
ّیبأ تئارق  رد  دریگب . هزور  یپایپ  زور  هس  دیاب  تشادن ، یـسرتسد  روکذم  هرافک  هس  زا  یکی  هب  سک  ره  ٍماَّیَأ  ِۀَثالَث  ُمایِـصَف  ْدِجَی  َْمل  ْنَمَف 

. تسا نینچ  نیا  زین  دوعسم  نبا  و 
اب تفلاخم  زا  هیآ  رد  دـینک . تفلاخم  اهنآ  اب  هاگ  ره  تسا  امـش  ياهدـنگوس  هرافک  دـش  رکذ  هک  اهنیا  ُْمتْفَلَح  اذِإ  ْمُِکناْمیَأ  ُةَراَّفَک  َکـِلذ 

. مسق دوخ  اب  هن  دوشیم  بجاو  مسق  ثنح  تروص  رد  هرافک  هک  تسا  مولعم  اریز  تسا  هدماین  نایم  هب  يرکذ  مسق 
نیا روظنم  دـناهتفگ : یخرب  دـییامن . يراددوخ  اهنآ  اب  تفلاخم  زا  دـیوش و  راکوکین  ات  دـینک  لمع  ناتیاهدـنگوس  هب  ْمُکَناْمیَأ  اوُظَفْحا  َو 
هدرک ظفح  ار  نآ  دیدروخ  دنگوس  روط  ره  هک  تسا  نیا  دوصقم  دناهتفگ : رگید  یخرب  و  دـینک . ظفح  ار  اهنآ  نداد ، هرافک  اب  هک  تسا 

. دینکن شومارف  ار  نآ  ییانتعایب  يور  زا  و 
. دنکیم نایب  امش  يارب  ار  دوخ  تعیرش  ماکحا  دنوادخ  ِِهتایآ » ْمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَُبی   » حیضوت نیا  اب  ینعی  َِکلذَک 

. دیروآ اج  هب  دنکیم ، نایب  ناتیارب  دزومآیم و  امش  هب  هچنآ  دروم  رد  ار  وا  تمعن  رکش  دیاش  َنوُرُکْشَت  ْمُکَّلََعل 

122 ص :  ات 91 ..... ] تایآ 90  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

ُناْطیَّشلا ُدیُِری  امَّنِإ  ( 90  ) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  ُهُوِبنَتْجاَف  ِناْطیَّشلا  ِلَمَع  ْنِم  ٌسْجِر  ُمالْزَْألا  َو  ُباْصنَْألا  َو  ُرِْـسیَْملا  َو  ُرْمَْخلا  اَمَّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی 
(91  ) َنوُهَْتنُم ُْمْتنَأ  ْلَهَف  ِةالَّصلا  ِنَع  َو  ِهَّللا  ِرْکِذ  ْنَع  ْمُکَّدُصَی  َو  ِرِْسیَْملا  َو  ِرْمَْخلا  ِیف  َءاضْغَْبلا  َو  َةَوادَْعلا  ُمُکَْنَیب  َِعقُوی  ْنَأ 

123 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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123 ص :  همجرت ..... :

يرود اهنآ  زا  دنناطیـش  لمع  زا  دندیلپ و  هدوب ) ییامزآتخب  عون  کی  هک   ) مالزا اهتب و  رامق و  بارـش و  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
(90  ) دیوش راگتسر  ات  دینک 

همه نیا  اب   ) ایآ درادزاب  زامن  زا  ادخ و  رکذ  زا  ار  امـش  و  دـنک ، داجیا  توادـع  رامق  بارـش و  هلیـسو  هب  امـش  نایم  رد  دـهاوخیم  ناطیش 
(91 ( !؟ درک دیهاوخ  يراددوخ  دیکا ) یهن  نیا  اب  داسف و  نایز و 

123 ص :  ریسفت ..... :

: زا دنترابع  هک  تسا  هداد  رارق  دیکأت  دروم  ار  رامق  بارش و  تمرح  یلیالد  هب  ناحبس  يادخ 
دنناـم راوخبارـش  : » دوـمرف هک  هدـش  لـقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  زا  تـسا و  هتـسناد  دـننامه  ناـتب  شتـسرپ  اـب  ار  ود  نآ  - 1

«1 «. » تسا تسرپتب 
: هدومرف رگید  ياج  رد  هک  نانچ  تسا ، هدرک  یفّرعم  سجر »  » ار اهنآ  دنوادخ  - 2

(. 30 جح / « ) دینک بانتجا  اهتب  ینعی  یقیقح  يدیلپ  زا  و   » ِناثْوَْألا َنِم  َسْجِّرلا  اُوِبنَتْجاَف 
. تسا هتسناد  ناطیش  ياهراک  زا  ار  اهنآ  - 3

[. تسا هعاطالا  بجاو  دنوادخ  روتسد  و  ، ] دننک بانتجا  اهنآ  زا  هک  تسا  هداد  روتسد  - 4
. تسا هداد  رارق  اهنآ  زا  بانتجا  رد  ار  تداعس  يراگتسر و  - 5

رمخلا و یطاعت  ای  رسیملا  رمخلا و  نأش  اّمنإ  هدش : هتفگ  ییوگ  ددرگیمرب و  فوذحم  فاضم  هب  ای  ناطیـش  لمع  هب  هوبنتجاف »  » رد ریمض 
. اهنیا دننام  رسیملا و 

نایم رد  توادع  هنیک و  لیبق  زا  يدسافم  ار  رامق  رمخ و  برش  جیاتن  - 6
__________________________________________________

-1
. نثولا دباعک  رمخلا  براش 

124 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسا هدرمشرب  تسا ، نید  نوتس  هک  يزامن  ادخ و  دای  زا  ندنامزاب  هب  لمع  نیا  ندش  رجنم  نازابرامق و  ناراوخبارش و 
!؟ درک دیهاوخ  يراددوخ  دش ، تئارق  امش  رب  هک  ییاهیهن  نیا  اب  ایآ  ینعی  تسا ، ییاسر  یهن  َنوُهَْتنُم » ُْمْتنَأ  ْلَهَف   » هلمج

124 ص :  ات 93 ..... ] تایآ 92  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

اوـُلِمَع َو  اوـُنَمآ  َنـیِذَّلا  یَلَع  َْسَیل  ( 92  ) ُنِیبُْـملا ُغـالَْبلا  اَِـنلوُسَر  یلَع  اـمَّنَأ  اوُمَلْعاَـف  ُْمْتیَّلََوت  ْنِإَـف  اوُرَذْـحا  َو  َلوُسَّرلا  اوـُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوـُعیِطَأ  َو 
(93  ) َنِینِسْحُْملا ُّبُِحی  ُهَّللا  َو  اُونَسْحَأ  َو  اْوَقَّتا  َُّمث  اُونَمآ  َو  اْوَقَّتا  َُّمث  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َو  اْوَقَّتا  اَم  اذِإ  اوُمِعَط  امِیف  ٌحانُج  ِتاِحلاَّصلا 

124 ص :  همجرت ..... :
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تازاجم ّقحتـسم  دـییامن  تفلاخم  و   ) دـینادرگرب يور  رگا  و  دیـسرتب ، وا ) نامرف  تفلاخم  زا   ) دـینک و ربماـیپ  تعاـطا  ادـخ و  تعاـطا  و 
(92 ( ) تسا هداد  ماجنا  امش  ربارب  رد  ار  هفیظو  نیا  و   ) تسین يرگید  يزیچ  راکشآ  غالبا  زج  ام  ربمایپ  رب  دینادب  و  دوب ) دیهاوخ 

لوزن زا  لبق  بارش  ندیـشون  هب  تبـسن  و   ) تسین دناهدروخ  هچنآ  رد  یهانگ  دناهداد ، ماجنا  حلاص  لمع  دناهدروآ و  نامیا  هک  یناسک  رب 
دننک و هشیپ  اوقت  سپس  دنهد ، ماجنا  حلاص  لمع  دنروآ و  نامیا  دننک و  هشیپ  اوقت  هک  نیا  رب  طورـشم  دنوشیمن ) تازاجم  میرحت  مکح 

(93 . ) درادیم تسود  ار  ناراکوکین  دنوادخ  و  دنیامن ، یکین  دننک و  هشیپ  اوقت  سپس  دنروآ ، نامیا 

124 ص :  ریسفت ..... :

125 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  دیزیهرپب . لوسر  ادخ و  تعاطا  كرت  تبوقع  زا  ای  دیشاب  رذح  رب  ناسرت و  ینعی  اوُرَذْحا  َو 
هچنآ زا  دوخ  ضارعا  اب  هک  دـینادب  دـیدرکن ، لمع  هداد  نامرف  نادـب  ار  امـش  ادـخ  هچنآ  هب  دـیدرک و  ضارعا  رگا  اوُمَلْعاَف و  ُْمْتیَّلََوت  ْنِإَـف 

، تسا ندـناسر  نتفگ و  طقف  ربمایپ  هفیظو  اریز  دـیاهدناسرن ، وا  هب  ینایز  هدومن ، غالبا  امـش  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
. تسا دیدهت  يارب  نایب  نیا  و  دیاهدرک . دراو  نایز  ناتدوخ  هب  هکلب 

. تسین ذیذل  ياهیکاروخ  ندروخ  رد  راکتسرد  نانمؤم  رب  یهانگ  اوُمِعَط  امِیف  ٌحانُج  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  یَلَع  َْسَیل 
. دنهد شیازفا  ار  نآ  دننامب و  راوتسا  هتسیاش  لمع  نامیا و  رب  و  دننک ، زیهرپ  مارح  ياهیکاروخ  زا  هک  یتروص  رد  اْوَقَّتا  اَم  اذِإ 

. دنشاب هدنام  راوتسا  دوخ  نامیا  اوقت و  رب  سپس  ینعی ، اُونَمآ  َو  اْوَقَّتا  َُّمث 
یکین مدرم  هب  هک  تسا  نیا  روظنم  ای  دـنهد ، ماجنا  کین  ياـهراک  دنـشاب و  راوتـسا  ناـهانگ  زا  زیهرپ  رب  سپـس  ینعی  اُونَـسْحَأ  َو  اْوَقَّتا  َُّمث 

. دننک کمک  مدرم  هب  تسا  هدرک  يزور  اهنآ  هب  دنوادخ  هک  یلالح  هزیکاپ و  ياهزیچ  زا  دننک و 
نارگید هب  دراد و  فّلکم  دوخ  هب  صاصتخا  نآ ] ررض   ] هک تسا  يرکف  ياهتیـصعم  زا  يراددوخ  لوا  ياوقت  زا  دوصقم  دناهتفگ : یخرب 

مدرم و هب  متـس  ملظ و  زا  زیهرپ  موس  ياوقت  زا  روظنم  و  تسا . یعمـس  ياهتیـصعم  زا  يراددوخ  مّود  ياوقت  زا  روظنم  دنکیمن و  تیارس 
. تسادخ ناگدنب  هب  تبسن  زواجت  يّدعت و  زا  يراددوخ 

125 ص :  هیآ 94 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

ٌباذَع ُهَلَف  َِکلذ  َدَْعب  يدَتْعا  ِنَمَف  ِْبیَْغلِاب  ُُهفاخَی  ْنَم  ُهَّللا  َمَْلعَِیل  ْمُکُحامِر  َو  ْمُکیِْدیَأ  ُُهلانَت  ِْدیَّصلا  َنِم  ٍءْیَِشب  ُهَّللا  ُمُکَّنَُوْلبََیل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
(94  ) ٌمِیلَأ

125 ص :  همجرت ..... :

اهنآ هب  امـش  ياههزین  اهتـسد و  دـنیآیم و ) امـش  یکیدزن  هب   ) هک راکـش  يرادـقم  هب  ار  امـش  دـنوادخ  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناـسک  يا 
دسریم ،

126 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
یکاندرد تازاجم  دنک ، زواجت  نآ  زا  دـعب  سک  ره  و  دـسرتیم ، بیغ  هب  نامیا  هلیـسو  هب  ادـخ  زا  یـسک  هچ  دوش  مولعم  ات  دـیامزآیم ،

(94 . ) تشاد دهاوخ 
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126 ص :  ریسفت ..... :

126 ص :  لوزن ..... ] نأش  ]

رد ناناملـسم  تسا . هدش  لزان  داد ، رارق  ناحتما  دروم  مارحا ، لاح  رد  ندرک  دیـص  اب  ار  ناناملـسم  دنوادخ  هک  هیبیدـح  لاس  رد  هیآ  نیا 
رد ار  نانآ  رما  نیا  دـننک و  دیـص  ناشیاههزین  تسد و  اب  ار  اـهنآ  دنتـسناوتیم  هک  يروطهب  دـندش  وربور  يداـیز  تاـناویح  اـب  هار  طـسو 

. دوب هدرک  لوغشم  دوخ  هب  ناشرفس 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  تّما  و  تسا ، یکشخ  تاناویح  دیص  اهنت  دوصقم  هک  اهراکـش  زا  یـضعب  میرحت  اب  ینعی  ِْدیَّصلا  َنِم  ٍءْیَِـشب 

. دش شیامزآ  تسا  یهام  هک  ایرد  رد  راکش  هلیسو  هب  مالّسلا  هیلع  یسوم  تّما  هک  نانچ  دندش ، شیامزآ  هلیسو  نیدب  ملس 
زا دننکیم ، يراددوخ  راکش  زا  دنـسرتیم و  ترخآ  راظتنا  دروم  ناهنپ و  باذع  زا  هک  ار  یناسک  دنوادخ  ات  ِْبیَْغلِاب  ُُهفاخَی  ْنَم  ُهَّللا  َمَْلعَِیل 

. دنادرگ زیامتم  دننکیم ، دیص  هب  مادقا  دنسرتیمن و  هک  نانآ 
. دش دهاوخ  رفیک  دهد  ماجنا  دیص  لمع  دنک و  زواجت  شیامزآ  نیا  زا  سپ  سک  ره  َِکلذ  َدَْعب  يدَتْعا  ِنَمَف 

126 ص :  ات 96 ..... ] تایآ 95  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

َِغلاب ًایْدَـه  ْمُْکنِم  ٍلْدَـع  اَوذ  ِِهب  ُمُکْحَی  ِمَعَّنلا  َنِم  َلَتَق  ام  ُْلثِم  ٌءازَجَف  ًادِّمَعَتُم  ْمُْکنِم  ُهَلَتَق  ْنَم  َو  ٌمُرُح  ُْمْتنَأ  َو  َدـْیَّصلا  اُوُلتْقَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
ٍماِقْتنا ُوذ  ٌزیِزَع  ُهَّللا  َو  ُْهنِم  ُهَّللا  ُمِقَْتنَیَف  َداع  ْنَم  َو  َفَلَـس  اَّمَع  ُهَّللا  اَفَع  ِهِْرمَأ  َلابَو  َقوُذَِیل  ًامایِـص  َِکلذ  ُلْدَع  َْوأ  َنیِکاسَم  ُماعَط  ٌةَراَّفَک  َْوأ  ِۀَبْعَْکلا 
(96  ) َنوُرَشُْحت ِْهَیلِإ  يِذَّلا  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  ًامُرُح  ُْمْتمُد  ام  ِّرَْبلا  ُْدیَص  ْمُْکیَلَع  َمِّرُح  َو  ِةَراَّیَّسِلل  َو  ْمَُکل  ًاعاتَم  ُهُماعَط  َو  ِرْحَْبلا  ُْدیَص  ْمَُکل  َّلِحُأ  ( 95)

127 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

127 ص :  همجرت ..... :

ياهرافک دـیاب  دـناسرب  لتق  هب  ار  نآ  ادـمع  امـش  زا  سک  ره  دـیناسرن و  لتق  هب  مارحا  لاح  رد  ار  راکـش  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
( میرح  ) هب ینابرق  تروص  هب  و  دـننک ، قیدـصت  ار  نآ  ندوب  لداعم  امـش  زا  لداع  رفن  ود  هک  ياهراـفک  دـهدب ، ناـیاپراهچ  زا  نآ  لداـعم 

هتشذگ رد  هچنآ  زا  دنوادخ  دشچب ، ار  دوخ  راک  رفیک  ات  دریگب  هزور  نآ  لداعم  ای  دنک  نادنمتسم  ماعطا  ینابرق ) ياج  هب   ) ای دسرب ، هبعک 
(95  ) تسا ماقتنا  بحاص  اناوت و  دنوادخ  دریگیم و  ماقتنا  وا  زا  دنوادخ  دنک  رارکت  سک  ره  تسا و  هدرک  وفع  هدش  عقاو 

امش يارب  ارحص  دیص  دیتسه  مرحم  هک  ماد  ام  یلو  دیوش ، دنمهرهب  نآ  زا  نارفاسم  امش و  ات  تسا  لالح  امش  يارب  نآ  ماعط  ایرد و  دیص 
(96 . ) دیسرتب دیوشیم  روشحم  وا  يوس  هب  هک  ییادخ  ینامرفان )  ) زا تسا و  مارح 

127 ص :  ریسفت ..... :

. دشاب لوکأم  ریغ  ای  لوکأم  هک  نیا  زا  معا  دوشیم ، راکش  هک  تسا  یشحو  ناویح  ره  دیص »  » زا دوصقم 
. تسا مارح  عمج  مرح » . » دیشاب هتسب  هرمع  ای  جح  مارحا  هک  یلاح  رد  ینعی  ٌمُرُح  ُْمْتنَأ  َو 

دـشکیم هک  ار  یناویح  دـنادیم  اـی  دوـشیم ، یناوـیح  لـتق  بکترم  تسا و  مرحم  هک  دراد  داـی  هب  هک  یـسک  ًادِّمَعَتُم و  ْمُْکنِم  ُهَلَتَق  ْنَم  َو 
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نآ هرافک  رب  ّتنـس  اطخ  راکـش  دروم  رد  یلو  دوب ، هدش  لزان  نآرق  رد  يدمع  راکـش  مکح  دـیوگ : يرهز  تسا . مارح  وا  رب  نآ  نتـشک 
. تسا هدش  يراج 

لتق  ام  لثامی  ءازج  هیلع  بجاولاف  ینعی : لثم » ءازج و   » عفر هب  َلَتَق  ام  ُْلثِم  ٌءازَجَف 
128 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هدوب و لثم »  » بصن هب  لتق  ام  لثم  ءازجف  لصا  رد  تسا و  هدـش  تئارق  زین  ءازج  هفاضا  اب  نیونت  نودـب  لـتق  اـم  لـثم  ءازجف  و  دیّـصلا ، نم 
. تسا هدش  هفاضا  هب  لوعفم  هب  ردصم ، سپ  دهدب . هرافک  هدناسر  لتق  هب  هک  ار  يراکش  لثم  دیاب  وا  هک  تسا  نیا  شیانعم 

رد یناسمه  مالّـسلا  مهیلع  يدـه  همئا  رظن  زا  لثم »  » زا روظنم  دـنیوگ و  معن »  » زین ییاـهنت  هب  ار  رتش  دنفـسوگ ، واـگ و  رتش و  زا  ِمَعَّنلا  َنِم 
دنفسوگ ود ، نیا  دننام  شوگرخ و  وهآ و  رد  و  واگ ، یشحو » واگ  یـشحو و  رخ   » رد رتش و  غرمرتش »  » رد هرافک  نیا  رب  انب  تسا . تقلخ 

. تسا
راکـش هب  کی  مادـک  رتش  دنفـسوگ و  واگ و  زا  هک  دـننکیم  هظحـالم  اـهقف  ناـیم  زا  لداـع  رواد  رفن  ود  ینعی  ْمُْکنِم  ٍلْدَـع  اَوذ  ِِهب  ُمُکْحَی 

. دننکیم مکح  نآ  هرابرد  هاگ  نآ  دنرتهیبش ،
. تسا موصعم ]  ] مالّسلا هیلع  ماما  نآ  زا  دوصقم  دناهدومرف  دناهدرک و  تئارق  مکنم  لدع  وذ  مالّسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما 

: تسا هجو  دنچ  هملک  نیا  بارعا  رد  ًایْدَه 
. تسا هدرک  ادیپ  تهابش  هفرعم  هب  هدروخ و  صیصخت  لثم )  ) تفص هلیسو  هب  اریز  تسا  ءازج »  » زا لاح  - 1

. تسا هب »  » رد ریمض  زا  لاح  - 2
. دوش هدناوخ  رورجم  هاگ  ره  تسا ، لثم »  » لحم زا  لدب  - 3

هرمع يارب  رگا  دنیوگ : ام  باحـصا  و  دوش . هدیرب  رـس  اجنآ  رد  دسرب و  مرح  هب  هک  ینابرق  ینعی  تسا ، ایده »  » يارب تفـص  ِۀَـبْعَْکلا  َِغلاب 
یناـبرق ینم  رد  ار  نآ  هدوب  مرحم  جـح  يارب  رگا  یلو  دـنکیم  یناـبرق  هبعک ] لـباقم  رد   ] هکم رد  ار  ناوـیح  هدرک ، راکـش  هدوـب و  مرحم 

. دنکیم
: نآ ریدقت  هدش و  تئارق  زین  ماعط »  » هب هرافک »  » هفاضا رب  انب  نیکاسم  ماعط  ةراّفک  وأ  و  تسا ، ةراّفک  هیلع  بجاولا  وأ  نآ  يانعم  ٌةَراَّفَک  َْوأ 

تسا . ۀّضف  نم  متاخ  نآ  يانعم  ۀّضف و  متاخ  مییوگیم : هک  نانچ  تسا ، نیکاسم  ماعط  نم  ةراّفک  وأ 
129 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هب دنکیم و  مدنگ  هب  لیدـبت  ار  نآ  تمیق  هدرک و  تمیق  دوش  ینابرق  دـیاب  هک  ار  یناویح  هک  تسا  نیا  َنیِکاسَم  ُماعَط  ٌةَراَّفَک  زا  روظنم  و 
. دهدیم هقدص  نآ  زا  عاص  فصن  نیکسم  ره 

زییمت امایـص  دشاب . نآ  لداعم  هدوبن و  ءیـش  سنج  زا  هک  تسا  يزیچ  ءیـشلا » لدع  ( » دریگب هزور  نآ  لداعم  ای   ) ًامایِـص َِکلذ  ُلْدَـع  َْوأ 
. دریگب هزور  زور  کی  عاص  فصن  ره  ربارب  رد  هک  تسا  نیا  روظنم  تسا و  ماعط  هب  هراشا  کلذ »  » تسا و لدع »  » يارب

و دریگ ، تروـص  بیترت  يور  زا  دـیاب  اـههرافک  نیا  نداد  دـناهتفگ : یخرب  و  دـهدب ، ار  هراـفک  هس  نیا  زا  یکی  تـسا  ّریخم  هدـننکدیص 
. دناهدرک تیاور  ار  لوق  ود  ره  ام  باحصا 

. دشچب ار  دوخ  ءوس  رادرک  هجیتن  ات  دهد ، هراّفک  ای  دنیبب  رفیک  دیاب  وا  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  و  ءازج »  » هب ّقلعتم  َقوُذَِیل 
یلمع هطساو  هب  ار  وا  دنوادخ  مود ، هبترم  رد  و  درذگیم ، رد  دیاهدرک  مارحا  لاح  رد  لوا  راب  هک  يدیص  زا  دنوادخ  َفَلَـس  اَّمَع  ُهَّللا  اَفَع 

. تسین بجاو  وا  رب  هرافک  دنکیم و  تازاجم  هدش ، بکترم  هک 
. تسا هنم  هَّللا  مقتنی  وهف  شریدقت  ُْهنِم  ُهَّللا  ُمِقَْتنَیَف 

زا نتسج  دوس  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا و  هدش  لالح  امش  رب  نآ  ياهیکاروخ  ایرد و  ياهراکـش  ینعی  ُهُماعَط  َو  ِرْحَْبلا  ُْدیَـص  ْمَُکل  َّلِحُأ 
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. تسا هدش  لالح  امش  يارب  یهام ، ینعی  ایرد  یندروخ  اهنت  زا  ندروخ  دوشیم و  دیص  ایرد  رد  هک  یتاناویح  همه 
زا میقم  دارفا  ات  دش  لالح  امـش  رب  ایرد  كاروخ  هک  تسا  نیا  روظنم  تسامـش و  نتخاس  دـنمهرهب  يارب  ینعی  تسا  هل  لوعفم  ْمَُکل  ًاعاتَم 

مکل و ّلح  هماعط  مالّـسلا ، هیلع  قداص  ماما  دنهد . رارق  دوخ  هشوت  هدـش  کشخ  تروص  هب  ار  نآ  نارفاسم  دـنوش و  دـنمهرهب  هزات  یهام 
. تسا هدومرف  تئارق  ةراّیّسلل 

130 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

130 ص :  ات 100 ..... ] تایآ 97  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

ِضْرَْألا ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَْلعَِتل  َِکلذ  َِدئالَْقلا  َو  َيْدَْهلا  َو  َمارَْحلا  َرْهَّشلا  َو  ِساَّنِلل  ًاماِیق  َمارَْحلا  َْتیَْبلا  َۀَبْعَْکلا  ُهَّللا  َلَعَج 
َنوُْدُبت ام  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو  ُغالَْبلا  َّالِإ  ِلوُسَّرلا  یَلَع  ام  ( 98  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنَأ  َو  ِباقِْعلا  ُدیِدَش  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  ( 97  ) ٌمِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  َهَّللا  َّنَأ  َو 

(100  ) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  ِباْبلَْألا  ِیلوُأ  ای  َهَّللا  اوُقَّتاَف  ِثِیبَْخلا  ُةَْرثَک  َکَبَجْعَأ  َْول  َو  ُبِّیَّطلا  َو  ُثِیبَْخلا  يِوَتْسَی  ُْلق ال  ( 99  ) َنوُُمتْکَت ام  َو 

130 ص :  همجرت ..... :

ناـشنیب و ياـهینابرق  مارح و  هاـم  نینچمه  هداد و  رارق  مدرم  راـک  هـب  ندیـشخب  ناـماس  يارب  ياهلیـسو  ار  مارحلا  تـیب  هـبعک ، دـنوادخ ،
نیمز رد  ار  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  دنوادخ  دینادب  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  قیقد ) هدش و  باسح   ) ماکحا هنوگ  نیا  رادـناشن ، ياهینابرق 

(97  ) تساناد زیچ  همه  هب  دنوادخ  دنادیم و  تسا 
(98  ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  لاح ) نیع  رد   ) دیدش و تازاجم  ياراد  ادخ  دینادب 

هچ و  راکشآ ، ار  اهزیچ  هچ  دنادیم  ادخ  و  تسین ) امـش  لامعا  لوئـسم  و   ) درادن یهلا ) ياهروتـسد  و   ) تلاسر غالبا  زج  ياهفیظو  ربمایپ 
(99  ) دیرادیم ناهنپ  ار  اهزیچ 

يا دـیزیهرپب  ادـخ  تفلاخم )  ) زا دزادـنیب ، یتفگـش  هب  ار  وت  اهیکاپان  ترثک  هچ  رگا  دنتـسین ، يواسم  كاپ »  » و كاپان » ( » هاگ چـیه   ) وگب
(100 . ) دیوش راگتسر  ات  درخ ، نابحاص 

130 ص :  ریسفت ..... :

. تسا ۀبعکلا »  » يارب نایب  فطع  َمارَْحلا  َْتیَْبلا 
ندـش رادروخرب  هطـساو  هب  ناشیایند  نید و  روما  ات  داد  رارق  مدرم  ياهبـسک  یگدـنز و  ساسا  ار  هبعک  بصن ] ای  جـح   ] ینعی ِساَّنِلل  ًاماِیق 

رد  نوگانوگ  عفانم  تراجت و  زا  نانآ 
131 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دنوشیم كاله  دننک ، كرت  ار  جح  لاس  کی  مدرم  رگا  هک : تسا  هدمآ  ربخ  رد  دوش و  حالصا  جح ، مسارم  نایاپ 
مارح هام  راهچ  سنج  مارح » رهـش   » زا دوصقم  دناهتفگ  و  تسا . ۀّـجحیذ  روظنم  دوشیم و  ماجنا  نآ  رد  جـح  هک  یهام  َمارَْحلا و  َرْهَّشلا  َو 

: ییوگیم هک  ناـنچ  ۀـبعکلا »  » رب تسا  فطع  َمارَْحلا » َرْهَّشلا  َو  . » تسا یلاوتم  رگید  هاـم  هس  ادـج و  بجر ) هاـم   ) اـهنآ زا  یکی  هک  تسا 
. ارمع اقلطنم و  ادیز  تننظ 
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. تسا رتشیب  نآ  باوث  اریز  رادهدالق ، ینابرق  صوصخب  و  ینعی ، َِدئالَْقلا  َو  َيْدَْهلا  َو 
تساـناد و يزیچ  ره  هب  دـنوادخ  هک  دـینادب  اـت  ُمَْلعَی » َهَّللا  َّنَأ  اوُـمَْلعَِتل  ، » مدرم يارب  هبعک  نداد  رارق  ساـسا  هیاـپ و  هب  تسا  هراـشا  َکـِلذ 

. دنکیم حالصا  ار  امش  زیچ  هچ  هدرک  رما  نادب  ار  امش  هچنآ  زا  دنادیم 
هدرک دـنک  غالبا  دوب  بجاو  ربمایپ  رب  هچنآ  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  و  دراد ، دوجو  دـیدهت  یعون  هلمج  نیا  رد  ُغـالَْبلا  اَّلِإ  ِلوُسَّرلا  یَلَع  اـم 

. دیرادن دوخ  هفیظو  ماجنا  رد  ندرک  یهاتوک  يارب  ياهناهب  دش و  تّجح  مامتا  امش  رب  تسا و 
دساف حیحـص و  نییآ  راکدب ، راکتـسرد و  مارح ، لالح و  وگب  اهنآ  هب  ینعی ، ِثِیبَْخلا  ُةَْرثَک  َکَبَجْعَأ  َْول  َو  ُبِّیَّطلا  َو  ُثِیبَْخلا  يِوَتْـسَی  ُْلق ال 

، دنامک هک  یلالح  ياهراک  رب  ناشندوب  دایز  رطاخ  هب  ار  اهنآ  هجیتن  رد  ات  دنوشن  هدزتفگـش  مارح  ياهراک  ترثک  زا  و  دنتـسین ، يواسم 
. دیهد حیجرت 

. دیهد حیجرت  دنشاب ، دایز  هچرگ  مارح  ياهراک  رب  دنشاب ، كدنا  دنچ  ره  ار  لالح  ياهراک  دیزیهرپب و  ادخ  تفلاخم )  ) زا َهَّللا  اوُقَّتاَف 

131 ص :  ات 102 ..... ] تایآ 101  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

ٌمِیلَح ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو  اْهنَع  ُهَّللا  اَفَع  ْمَُکل  َْدُبت  ُنآْرُْقلا  ُلَّزَُنی  َنیِح  اْهنَع  اُولَئْسَت  ْنِإ  َو  ْمُکْؤُسَت  ْمَُکل  َْدُبت  ْنِإ  َءایْـشَأ  ْنَع  اُولَئْـسَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
(102  ) َنیِِرفاک اِهب  اوُحَبْصَأ  َُّمث  ْمُِکْلبَق  ْنِم  ٌمْوَق  اَهلَأَس  ْدَق  ( 101)

132 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

132 ص :  همجرت ..... :

لوزن ماگنه  هب  رگا  و  دنکیم ، تحاران  ار  امش  ددرگ  راکشآ  امـش  يارب  رگا  هک  دینکن  لاؤس  یلئاسم  زا  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا 
هدنزرمآ و دنوادخ  تسا و  هدرک ) رظن  فرـص  نآ  زا  و   ) هدیـشخب ار  اهنآ  دنوادخ  دوشیم ، راکـشآ  امـش  يارب  دینک  لاؤس  اهنآ  زا  نآرق 

(101  ) تسا میلح 
(102 (. ) دینک ادیپ  یتشونرس  نانچ  مه  امش  تسا  نکمم   ) دنتساخرب نآ  اب  تفلاخم  هب  سپس  دندرک و  لاؤس  اهنآ  زا  ناینیشیپ  زا  یعمج 

132 ص :  ریسفت ..... :

نآ زا  راوشد  تخـس و  فیلاـکت  زا  دـینکن و  لاؤس  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  داـیز  دـیاهدروآ ، ناـمیا  هک  یناـسک  يا 
ار امش  اهنآ  بوجو  اسب  هچ  دوشیم و  بجاو  امش  رب  ناشماجنا  دزاس ، فّلکم  اهنادب  ار  امش  دهد و  اوتف  اهنآ  هب  رگا  هک  دیسرپن  ترـضح 

يا تفگ : يزور )  ) نصحم نب  ۀشاکع  یلوق  هب  ای  کلام  نب  ۀقارـس  هک  تسا  هدش  تیاور  هک  نانچ  دیآ . راوشد  امـش  رب  دزاس و  نیگمغ 
؟ تسا هدش  بجاو  ام  رب  لاس  ره  ندرک  جح  ایآ  ادخ ، لوسر 

ادخ هب  يرآ ، میوگب : رگا  دنکیم ؟ نمیا  ار  وت  زیچ  هچ  وت  رب  ياو  دومرف : ترضح  درک ، رارکت  ار  نآ  راب  هس  وا  دادن و  خساپ  وا  هب  ربمایپ 
رب انب  دیوشیم . كاله  دیدرک  كرت  رگا  دییآیمنرب و  نآ  هدـهع  زا  امـش  دـش ، بجاو  رگا  دوشیم و  بجاو  يرآ  میوگب : رگا  دـنگوس 

ناشربمایپ زا  هک  دوب  نیمه  هطـساو  هب  دـندش  كاله  امـش  زا  شیپ  هک  یمدرم  دـینک ، اهر  ارم  مدرک ، اهر  ار  امـش  نم  هک  روط  نامه  نیا 
دیهد و ماجنا  دیراد ، تردق  هک  يدح  ات  مدرک ، رما  يزیچ  هب  ار  امش  هاگ  ره  دنتشاد . رایـسب  دش  دمآ و  اهنآ  دزن  دندرکیم و  لاؤس  دایز 
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. دینک بانتجا  مدرک  یهن  ار  امش  هاگ  ره 
133 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  دینک ، لاؤس  راوشد  فیلاکت  نیا  زا  یحو  لوزن  ماگنه  رد  رگا  اْهنَع و  اُولَئْسَت  ْنِإ  َو 

. دوشیم راکشآ  امش  رب  دییاهنآ ، ماجنا  رومأم  دنکیم و  تحاران  ار  امش  هک  یفیلاکت  نآ  ْمَُکل  َْدُبت 
مردـپ درک ، لاؤس  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  زا  دوب  هدـش  عقاو  نعط  دروم  وا  بسن  هک  هَّللا  دـبع  ماـن  هب  يدرم  دـناهتفگ : یخرب 

. دش لزان  هیآ  نیا  سپس  تسا ، ۀفاذح »  » وت ردپ  دومرف : ترضح  تسیک ؟
. دینکن رارکت  ار  اهنآ  ریظن  سپ  درک ، رظن  فرص  امش  هتشذگ  تالاؤس  زا  دنوادخ  اْهنَع  ُهَّللا  اَفَع 

. دنکیمن باتش  امش  ندرک  تازاجم  رد  تسا و  هدنزرمآ  دنوادخ  ٌمِیلَح  ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو 
. دناهدرک ناینیشیپ  زا  یخرب  ار  اهلاؤس  نیا  اَهلَأَس  ْدَق 

. دندش رفاک  اهلاؤس  نآ  ببس  هب  َنیِِرفاک  اِهب  اوُحَبْصَأ  َُّمث 
كرت ار  اهنآ  دـندشیم ، اـهنآ  ماـجنا  رومأـم  نوچ  دـندرکیم و  لاؤس  ناـشناربمایپ  زا  ییاـهزیچ  هک  دنتـسه  لیئارـسا  ینب  موق »  » زا روظنم 

. دندش كاله  هجیتن  رد  دندرکیم و 

133 ص :  ات 104 ..... ] تایآ 103  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

اذِإ َو  ( 103  ) َنُولِقْعَی ْمُهُرَثْکَأ ال  َو  َبِذَْـکلا  ِهَّللا  یَلَع  َنوُرَتْفَی  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِکل  َو  ٍماح  َو ال  ٍۀَلیِـصَو  َو ال  ٍۀَِـبئاس  َو ال  ٍةَریَِحب  ْنِم  ُهَّللا  َلَعَج  ام 
(104  ) َنوُدَتْهَی َو ال  ًاْئیَش  َنوُمَْلعَی  ْمُهُؤابآ ال  َناک  َْول  َو  َأ  انَءابآ  ِْهیَلَع  انْدَجَو  ام  اُنبْسَح  اُولاق  ِلوُسَّرلا  َیلِإ  َو  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  یلِإ  اَْولاعَت  ْمَُهل  َلِیق 

133 ص :  همجرت ..... :

تیلهاج نامز  رد  هک  یلها  تاناویح  زا  عون  راهچ  هب  هراشا   ) تسا هدادـن  رارق  ماح »  » و هلیـصو »  » و هبئاس »  » و هریحب »  » هنوگ چـیه  دـنوادخ 
رتشیب دندنبیم و  غورد  ادخ  رب  دندش  رفاک  هک  یناسک  یلو  دـش ) عونمم  مالـسا  رد  تعدـب  نیا  دنتـسنادیم و  عونمم  ار  اهنآ  زا  هدافتـسا 

( 103  ) دنمهفیمن اهنآ 
134 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ار ام  میاهتفای  دوخ  ناردپ  زا  ار  هچنآ  دنیوگیم : دییایب  ربمایپ  يوس  هب  هدرک و  لزان  ادخ  هچنآ  يوس  هب  دوش ، هتفگ  اهنآ  هب  هک  یماگنه  و 
(104 ( !؟ دندوب هتفاین  تیاده  دنتسنادیمن و  يزیچ  اهنآ  ناردپ  هک  تسا  نینچ  هن  ایآ  تسا ! سب 

134 ص :  ریسفت ..... :

رب ار  نآ  ندش  راوس  دنتفاکشیم و  ار  ناویح  نیا  شوگ  دوب ، رن  نآ  مجنپ  هچب  رگا  دوب و  هدییاز  راب  جنپ  هک  دشیم  هتفگ  يرتش  هب  ٍةَریَِحب 
. دشیمن نآ  رب  راوس  دیدیم  ار  نآ  رگا  مه  هدنامرد  صخش  دندناریمن و  یهاگارچ  بآ و  همشچ  چیه  زا  ار  وا  دندرکیم و  مارح  دوخ 

مايرامیب زا  متـشگرب و  رفـس  زا  هاگ  ره  تفگیم : درکیم  رذن  هک  یـسک  تیلهاج  رد  دندرکیم . اهر  ار  نآ  هک  دوب  یناویح  ٍۀَِـبئاس  َو ال 
وا تفگیم : درکیم  دازآ  ياهدنب  یسک  هاگ  ره  تسنادیم و  مارح  دوخ  رب  هریحب »  » دننام ار  نآ  زا  هدافتـسا  دشاب و  اهر  مرتش  متفای ، افش 

رایتخا رد  ار  نآ  دـندرکیم و  دازآ  ناشیاهتب  يارب  ار  یناویح  نینچ  هک  دوب  نیا  برع  مسر  دوبن . ناـنآ  ناـیم  یثاریم  هید و  تسا و  هبئاـس 
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. دندادیم رارق  اهتب  ناراکتمدخ 
يارب ار  نآ  دـییازیم ، رن  هرب  هاگ  ره  دوب و  ناشدوخ  يارب  دـییازیم ، هدام  هرب  يدنفـسوگ  هاگ  ره  تسا ، دنفـسوگ  دروم  رد  ٍۀَلیِـصَو  َو ال 
ردارب هدام  هرب  ینعی  اهاخأ ، تلـصو  دـنتفگیم : دـییازیم ، هدام  کی  رن و  کی  مکـش ، کی  زا  هاگ  ره  و  دـندرکیم ، ینابرق  ناشنایادـخ 

. دندرکیمن ینابرق  نایادخ  يارب  ار  رن  هرب  نآ  رطاخ  هب  ور  نیا  زا  درک ، ظفح  ار  دوخ 
نآ زا  سپ  و  درک ، ظفح  ار  دوخ  تشپ  دنتفگیم : تقو  نیا  رد  دـمآیم ، دوجو  هب  هّچب  هد  وا  بلـص  زا  هک  دوب  يرن  رتش  یماح  ٍماح  َو ال 

. دندرکیمن عنم  یهاگارچ  روخشبآ و  چیه  زا  دندراذگیمن و  وا  تشپ  رب  راب  دندشیمن و  راوس  وا  رب 
135 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

، تسا هدرکن  رما  اهنآ  ندرمش  مارح  هب  تسا و  هدومنن  عیرـشت  ار  اهنیا  زا  کی  چیه  تمرح  دنوادخ  هک  تسا  نیا  ُهَّللا » َلَعَج  ام   » زا روظنم 
. دناهدرک مارح  دوخ  رب  ار  اهنآ  هنارسدوخ  ّتیلهاج  مدرم  هکلب 

. تسا هدرک  مارح  ار  اهنیا  دنوادخ  هک  دننکیم  اعدا  غورد  هب  نانآ  َبِذَْکلا  ِهَّللا  یَلَع  َنوُرَتْفَی 
یناسک زا  تاناویح  نآ  نتـسناد  مارح  رد  نانآ  ینعی  تسا ، غورد  ارتفا و  بلاطم  نیا  هک  دـننکیمن  رکف  نانآ  رتشیب  َنُولِقْعَی  ـال  ْمُهُرَثْکَأ  َو 

. دنتسنادیم مارح  ار  تاناویح  نآ  ناشناگرزب  زا  دیلقت  هب  هک  دننکیم  يوریپ 
کلذ و مهبسح  أ  هیآ : ریدقت  تسا و  راکنا  يارب  هدش  لخاد  نآ  رب  هک  یماهفتسا  هزمه  تسا و  هیلاح  ْمُهُؤابآ  َناک  َْول  َو  َأ  هلمج : رد  واو » »

. تسا مهؤاباء ، ناک  ول 
. دوشیمن هتخانش  لیلد  اب  زج  وا  تسا و  حیحص  هتفای  تیاده  اناد و  صخش  زا  اهنت  ندرک ، يوریپ  َنوُدَتْهَی  َو ال  ًاْئیَش  َنوُمَْلعَی  ال 

135 ص :  هیآ 105 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

(105  ) َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب  ْمُُکئِّبَُنیَف  ًاعیِمَج  ْمُکُعِجْرَم  ِهَّللا  َیلِإ  ُْمْتیَدَتْها  اَذِإ  َّلَض  ْنَم  ْمُکُّرُضَی  ْمُکَسُْفنَأ ال  ْمُْکیَلَع  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

135 ص :  همجرت ..... :

ینایز امـش  هب  دناهدش  هارمگ  هک  یناسک  یهارمگ  دیتفای  تیاده  امـش  هک  یماگنه  دیـشاب ، دوخ  بقارم  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
(105 . ) دزاسیم هاگآ  دیدرکیم  لمع  هچنآ  زا  ار  امش  تسادخ و  يوس  هب  امش  همه  تشگزاب  دناسریمن .

135 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

136 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  دوخ  حالصا  بقارم  هک  تسا  نیا  هلمج  يانعم  تسا و  لاعفا  ءامسأ  زا  ْمُْکیَلَع 
تسا و ال هدوب  مکررضی  نآ ال  لصا  هدش و  مومـضم  داض  همـض  زا  تیعبت  هب  ءار  تسا و  موزجم  رما و  باوج  ْمُکُّرُـضَی  هلمج ال  دیـشاب .
، دشاب ربخ  هک  نیا  رب  انب  تسا  عوفرم  تفگ  ناوتیم  و  تسا . هدش  تئارق  زین  هروضی  هریضی و  هراض  باب  زا  داض  ّمض  رسک و  هب  مکرـضی 
. دز دهاوخن  امش  هب  ياهمطل  دناهدش ، هارمگ  امش  نید  زا  هک  یناسک  یهارمگ  دیشاب  تیاده  لها  امش  هاگ  ره  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  و 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 760 

http://www.ghaemiyeh.com


ترـسح مغ و  هب  مدرم  نیا  رب  ار  دوخ  فیرـش  سفن  یمارگ - لوسر  يا  وت - سپ   » ٍتارَـسَح ْمِْهیَلَع  َکُسْفَن  ْبَهْذَت  الَف  هیآ : ریظن  هیآ  نیا 
. تسا (، 8 رطاف / « ) زادنین

136 ص :  لوزن ..... :] نأش  ]

دروم هیآ  نیا  لوزن  اب  دـنروایب ، مالـسا  نانآ  دـندرکیم  وزرآ  دـندروخیم و  فّسأت  زوتهنیک  راّـفک  هب  تبـسن  ترـسح  يور  زا  یناـنمؤم 
لوزن نامز  هب  رـصحنم  هیآ  نیا  رد  رما  تفگ : دش ، تئارق  وا  دزن  ثحب  دروم  هیآ  نوچ  هک  هدـش  لقن  دوعـسم  نبا  زا  دـندش . عقاو  باطخ 

هتفریذـپ امـش  زا  دـینک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  دـیایب  ینامز  تسا  دوز  یلو  تسا ، شریذـپ  لـباق  زین  نونکا  هکلب  تسین ، نآ 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  هک  یناسک  يارب  تسا  يرطاخ  ياّلست  هیآ  نیا  رب  انب  دیشاب . نتشیوخ  لاح  بقارم  دیاب  امش  ماگنه  نآ  رد  دوشن .

. تسا هتفریذپ  نانآ  رذع  هیآ  نیا  بجوم  هب  و  دوشیمن ، لوبق  نانآ  زا  دننکیم و  رکنم 

136 ص :  هیآ 106 ..... ] (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

ِیف ُْمْتبَرَض  ُْمْتنَأ  ْنِإ  ْمُکِْریَغ  ْنِم  ِنارَخآ  َْوأ  ْمُْکنِم  ٍلْدَع  اَوذ  ِناْنثا  ِۀَّیِـصَْولا  َنیِح  ُتْوَْملا  ُمُکَدَحَأ  َرَـضَح  اذِإ  ْمُِکْنَیب  ُةَداهَـش  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
ُُمتْکَن َو ال  یبُْرق  اذ  َناک  َْول  َو  ًانَمَث  ِِهب  يِرَتْشَن  ُْمْتبَتْرا ال  ِنِإ  ِهَّللاـِب  ِنامِـسُْقیَف  ِةـالَّصلا  ِدـَْعب  ْنِم  اـمُهَنوُِسبَْحت  ِتْوَْملا  ُۀَبیِـصُم  ْمُْکَتباـصَأَف  ِضْرَأـْلا 

(106  ) َنیِِمثْآلا َنَِمل  ًاذِإ  اَّنِإ  ِهَّللا  َةَداهَش 
137 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

137 ص :  همجرت ..... :

تداهش هب  امـش  نایم  زا  ار  لداع  رفن  ود  دیاب  ّتیـصو  عقوم  رد  دسر  ارف  امـش  زا  یکی  گرم  هک  یماگنه  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
رد تداهش  يادا  ماگنه  هب  رگا  و  امش ، زا  ریغ  رفن  ود  دیتفاین ) یناملـسم  هار  رد  و   ) دیـسرارف امـش  گرم  دیدرک و  ترفاسم  رگا  ای  دبلطب ،
هچ رگا  میـشورفب  يزیچ  هب  ار  قح  میتسین  رـضاح  ام  هک  دننک  دای  دنگوس  ات  دیرادیم  هاگن  زامن  زا  دعب  ار  اهنآ  دیدرک  کش  اهنآ  قدـص 

(106 . ) دوب میهاوخ  ناراکهانگ  زا  هک  مینکیمن  نامتک  ار  یهلا  تداهش  دشاب و  ام  نادنواشیوخ  دروم  رد 

137 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

روظنم هب  هدش و  هفاضا  نیب  هب  دشاب  ةداهش  هک  ردصم  تسا و  نینثا  ةداهش  مکنیب  ةداهـش  هیآ  ریدقت  نآ و  ربخ  نانثا  ادتبم و  ْمُِکْنَیب  ُةَداهَش 
. تسا نآ  زا  لدب  ۀّیصولا » نیح   » و ةداهش »  » يارب فرظ  رضح » اذإ  و  . » تسا هدش  هداد  رارق  مسا  هلزنم  هب  فرظ  مالک  رد  هعسوت 

ندـش راکـشآ  گرم و  ندیـسرارف  ماـگنه  تیـصو  دوـجو  رب  دـنکیم  تلـالد  هیآ  دـشاب ، اذإ »  » زا لدـب  ۀیـصولا  نیح  هک  یتروـص  رد  و 
. دوش ادیپ  گرم  بابسا  هک  تسا  هدش  هداد  رارق  ینامز  ندرک  تیصو  عقوم  اریز  نآ ، ياههناشن 
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رگید رفن  ود  دیتشادن ، یسرتسد  ناناملسم  زا  لداع  دهاش  رفن  ود  هب  دیسر و  ارف  امش  گرم  رفس ، رد  رگا  ینعی  ِضْرَْألا  ِیف  ُْمْتبَرَض  ُْمْتنَأ  ْنِإ 
. دیریگب دهاش  ار  ناناملسم  ریغ  زا 

. همذ لها  زا  ینعی  ْمُکِْریَغ  ْنِم 

137 ص :  لوزن ..... :] نأش  ]

: دندش ماش  راپسهر  هنیدم  زا  تراجت  دصق  هب  رفن  هس  هک  تسا  هدش  تیاور 
هار نیب  رد  هیرام  نبا  دوب  ناملـسم  هک  صاع  نب  ورمع  يـالوم  هیراـم  نبا  دـندوب و  یحیـسم  ود  ره  هک  ّيدـع  شردارب ]  ] سوا و نب  میمت 

ياهمانتیصو  دش و  رامیب 
138 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ناـنآ هب  وا  دادـن . عـالطا  شنارفـسمه  هب  درک و  یفخم  دوخ  ثاـثا  ناـیم  رد  ار  نآ  درب و  ماـن  دوب  شهارمه  هک  ییـالاک  ره  زا  تشوـن و 
هرقن زا  هک  ار  یفرظ  دـندوشگ و  ار  وا  عاتم  يو  گرم  زا  سپ  اهنآ  تفر . اـیند  زا  دـنناسرب و  شاهداوناـخ  هب  ار  شلاوما  هک  درک  شراـفس 
لاوما مامت  تروص  هک  داتفا  همانتیـصو  هب  ناشمـشچ  دندوشگ  ار  عاتم  هک  یماگنه  هثرو  دـندنادرگزاب ، هثرو  هب  ار  هیقب  دنتـشادرب و  دوب 

ار دوخ  تیاکش  ماجنارس  دندش . نآ  نتشادرب  رکنم  اهنآ  دندرک  هبلاطم  یحیـسم  رفن  ود  نآ  زا  ار  هقورـسم  فرظ  نوچ  دوب و  تبث  نآ  رد 
. دش لزان  هیآ  نیا  دندرب و  ربمایپ  دزن 

. دننک دای  دنگوس  مدرم  عامتجا  ماگنه  هب  رـصع  زامن  زا  سپ  ات  دینک  تشادزاب  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  ِةالَّصلا  ِدَْعب  ْنِم  امُهَنوُِسبَْحت  زا  روظنم 
. تسا همذ  لها  زامن  زا  سپ  روظنم  دناهتفگ : رگید  یخرب  و  تسا . رصع  ای  رهظ  زامن  دوصقم  دناهتفگ : یخرب 

هب دنـشاب ، هدرک  تنایخ  هب  مهتم  ار  نانآ  تیم  ناثراو  دیتشاد و  کش  دـیدرت و  ناشتداهـش  رد  هک  یتروص  رد  ُْمْتبَتْرا و  ِنِإ  ِهَّللِاب  ِنامِـسُْقیَف 
. دننکیم دای  دنگوس  ادخ 

ام ینعی  هدـش  عـقاو  تسا  اـنمث  هب  يرتـشن  ـال  هلمج  ناـمه  هک  هیلع  مسقم  مـسق و  ناـیم  هـک  تـسا  ياهضرتـعم  هـلمج  ْمـُْتبَتْرا » ِنِإ   » هـلمج
اریز تسا ، هدـش  فذـح  اج  ود  ره  رد  فاضم  نیا  رب  اـنب  مینک ، هضواـعم  يرادتمیق  يـالاک  اـب  ار  نآ  نامتداهـش ، رییغت  اـب  میهاوخیمن 

. تمیق دوخ  هن  دوشیم  يرادیرخ  الاک  هک  تسا  مولعم 
ایند لام  رطاخ  هب  ام  هک  تسا  نیا  روظنم  ایندلا و  نم  اضوع  هَّللاب  مسقلاب  لدبتـسن  ینعی ال  ددرگیمرب  مسق  هب  هب »  » ریمـض دناهتفگ : یخرب 

. مینکیمن دای  دنگوس  ادخ  هب  غورد ، هب 
. دشاب ام  دنواشیوخ  مینکیم ، دای  دنگوس  وا  يارب  هک  یسک  هچ  رگا  ینعی و  ددرگیم ، رب  هل  مسقم  هب  ناک »  » رد ریمض  یبُْرق  اذ  َناک  َْول  َو 

ناـمتک هتخاـس ، نآ  يادا  هب  مزلم  نآ و  ظـفح  رومأـم  ار  اـم  دـنوادخ  هک  ار  یتداهـش  مینکیمن و  تیاـمح  یـسک  زا  دوخ  تداهـش  رد  و 
. مییامنیمن

139 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
فذـح ار  مسق  فرح  واو  زاـغآ و  مسق  هب  ار  دـعب  هلمج  فقو و  ةداهـش »  » هملک رد  هک  تسا  هدـش  تیاور  یبعـش  مالّـسلا و  هیلع  یلع  زا 
یبلطم ساسا  رب  تئارق  نیا  هدش و  تیاور  زین  دم  نودب  و  دناهدومن ، تئارق  هّللاء »  » دم هب  هدروآ و  ماهفتـسا  هزمه  نآ  ياج  هب  دـناهدرک و 

: دوشیم هتفگ  دنروآیمن و  نآ  ياج  هب  مه  ار  ماهفتـسا  هزمه  فذـح و  ار  مسق  فرح  اهیوحن  زا  یخرب  هک  هدرک  رکذ  هیوبیـس  هک  تسا 
. دوب میهاوخ  ناراکهانگ  زا  میدرک ، نینچ  رگا  ینعی  نیمثالا  نمل  اذإ  ّانإ  اذک  ناک  دقل  هّللا 

139 ص :  ات 108 ..... ] تایآ 107  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]
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هراشا

اَم َو  امِِهتَداهَش  ْنِم  ُّقَحَأ  اُنتَداهََشل  ِهَّللِاب  ِنامِسُْقیَف  ِناَیلْوَْألا  ُمِْهیَلَع  َّقَحَتْسا  َنیِذَّلا  َنِم  امُهَماقَم  ِناموُقَی  ِنارَخآَف  ًاْمثِإ  اَّقَحَتْسا  اَمُهَّنَأ  یلَع  َِرثُع  ْنِإَف 
اوُعَمْسا َو  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  ْمِِهناْمیَأ  َدَْعب  ٌناْمیَأ  َّدَُرت  ْنَأ  اُوفاخَی  َْوأ  اهِهْجَو  یلَع  ِةَداهَّشلِاب  اُوتْأَی  ْنَأ  ینْدَأ  َِکلذ  ( 107  ) َنیِِملاَّظلا َنَِمل  ًاذِإ  اَّنِإ  اْنیَدَتْعا 

(108  ) َنیِقِساْفلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  ُهَّللا ال  َو 

139 ص :  همجرت ..... :

اهنآ رب  تسخن  ناهاوگ  هک  یناسک  زا  رفن  ود  دناهدرک ) نامتک  ار  قح  و   ) دناهدش یهانگ  بکترم  ود  نآ  هک  دوش  لصاح  یعالطا  رگا  و 
ام تسا و  رتکیدزن  قح  هب  ود  نآ  یهاوگ  زا  ام  یهاوگ  هک  دـننکیم  دای  دـنگوس  ادـخ  هب  دـنریگیم و  رارق  اـهنآ  ياـج  هب  دـناهدرک  متس 

(107  ) دوب میهاوخ  ناملاظ  زا  میشاب  هدرک  نینچ  رگا  هک  میاهدشن  يزواجت  بکترم 
ددرگ و) شاـف  ناـشغورد   ) هک دنـسرتب  مدرم ) زا   ) اـی و  دنـسرتب ) ادـخ  زا  و   ) دـنهد یهاوـگ  قـح  هب  هک  دوـشیم  ببـس  رتـشیب  راـک  نـیا 

تیاده ار  ناقـساف  ّتیعمج  دنوادخ  دیهد و  ارف  شوگ  دیزیهرپب و  ادـخ  تفلاخم )  ) زا و  دریگب ، ار  اهنآ  ياهدـنگوس  ياج  ییاهدـنگوس 
(108 . ) دنکیمن

140 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

140 ص :  ریسفت ..... :

هک دننآ  ّقحتسم  هدش و  هانگ  بجوم  هک  دناهدرک  يراک  دهاش ، رفن  ود  هک  دش  لصاح  عالطا  رگا  ینعی  ًاْمثِإ  اَّقَحَتْـسا  اَمُهَّنَأ  یلَع  َِرثُع  ْنِإَف 
. دنناراکهانگ زا  ناشتنایخ  ببس  هب  ود  نآ  دوش : هتفگ 

. دنریگیم رارق  اهنآ  ياج  هب  رگید  دهاش  ود  تروص  نیا  رد  امُهَماقَم  ِناموُقَی  ِنارَخآَف 
. تسا هدش  تیانج  نانآ  هب  هک  ّتیم  ناگتسب  ناگدنامزاب و  زا  ینعی  هدش ، متس  اهنآ  هب  هک  یناسک  زا  ِناَیلْوَْألا  ُمِْهیَلَع  َّقَحَتْسا  َنیِذَّلا  َنِم 

هیلع هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دیدرگ ، ادیپ  هّکم  رد  هرقن  فرظ  دش و  لصاح  عالطا  یحیـسم  ود  نآ  تنایخ  رب  نوچ  هک  تسا  ثیدح  رد  و 
اهنآ زا  رفن  ود  دنیامن ] دای  دنگوس  ّتیم  هثرو  داد  روتـسد  سپـس   ] دننک دای  دنگوس  درک ، راداو  ار  ود  نآ  تفر و  ربنم  يور  مّلـس  هلآ و  و 

. دش نانآ  لیوحت  فرظ  هاگ  نآ  دناهتفگ ، غورد  هدرک و  تنایخ  یحیسم  ود  نآ  تسا و  ّتیم  هب  ّقلعتم  فرظ  هک  دندرک  دای  دنگوس 
. دنرتهتسیاش نداد  یهاوگ  يارب  ناشیدنواشیوخ  رطاخ  هب  دهاش  ود  نآ  نایلوالا  و 

: تسا لامتحا  دنچ  نآ  عفر  رد 
. دشاب نارخاء »  » زا لدب  هک  ساسا  نیا  رب  - 1

. دشاب ناموقی  رد  ریمض  زا  لدب  هک  نیا  ای  - 2
.« نایلوألا : » هدش هداد  خساپ  امه ؟ نم  هدش : هتفگ  هک  تسا  نانچ  هدوب و  نایلوألا » امه   » لصا رد  هک  ساسا  نیا  رب  - 3

رد نارگید  رب  تساهنآ  مدقت  تیولوا  يانعم  و  دشاب . ُمِْهیَلَع » َّقَحَتْسا  َنیِذَّلا   » يارب تفـص  هک  ساسا  نیا  رب  تسا ، هدش  تئارق  زین  نیلوالا 
. دنرتراوازس نداد  یهاوگ  هب  ّتیم  نادنواشیوخ  اریز  تداهش 

دراد . تلالد  یعّدم  هب  مسق  ّدر  زاوج  رب  هیآ  نیا 
141 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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هک ار  رفن  ود  افرـص  دوخ  نایم  زا  هثرو  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  تروص  نیا  رد  هدـش و  تئارق  زین  مولعم  هغیـص  هب  ِناـَیلْوَْألا  ُمِْهیَلَع  َّقَحَتْـسا 
. دنزاس راکشآ  ار  نایوگغورد  بذک  ود ، نآ  هلیسو  هب  دننیزگرب و  دنراد  نداد  یهاوگ  يارب  قاقحتسا 

زا لوبق  هب  تسا  رتراوازس  امِِهتَداهَش  ْنِم  ُّقَحَأ  نامتّیم  ّتیصو  دروم  رد  ام  هتفگ  هک  دننکیم  دای  دنگوس  ادخ  هب  اُنتَداهََشل و  ِهَّللِاب  ِنامِسُْقیَف 
. ود نآ  هتفگ 

. میاهدشن قح  زا  زواجت  بکترم  میاهدرک ، هبلاطم  ار  دوخ  قح  هک  نیا  رد  ام  اْنیَدَتْعا  اَم  َو 
. تشذگ نآ  نایب  هک  یمکح  َِکلذ 

نینچ رد  ناـهاوگ  هک  نیا  اـت  تسا  رتـکیدزن  قـح  هب  ینعی  ْمِِهناـْمیَأ  َدـَْعب  ٌناـْمیَأ  َّدَُرت  ْنَأ  اُوفاـخَی  َْوأ  اـهِهْجَو  یلَع  ِةَداـهَّشلِاب  اُوتْأَـی  ْنَأ  ینْدَأ 
زا سپ  هک  نیا  زا  دنشاب  ناساره  ّتیم  هثرو  هک  نیا  ات  تسا  رتکیدزن  قح  هب  مکح ، نایب  هک  تسا  نیا  روظنم  ای  دنهد ، تداهـش  يدادیور 

اوسر ناشغورد  ندـش  راکـشآ  اب  تسخن  ناهاوگ  هجیتن  رد  دوش و  رارکت  رگید  ناهاوگ  ياهدـنگوس  لوا ، ناـهاوگ  ندرک  داـی  دـنگوس 
هثرو زا  یناسک  هب  مسق  ّدر  زا  سرت  رطاخ  هب  دنکن و  دای  دنگوس  غورد  هب  تسا  نکمم  اسب  داتفا و  قاّفتا  ناتـساد  نیا  رد  هک  نانچ  دنوش ،

. دننک يراددوخ  نداد  یهاوگ  زا  دنراد ، ار  نآ  قاقحتسا  هک 
. دیونشب قح ، نخس  ياریذپ  اونش و  شوگ  اب  و  دیزیهرپب ، غورد  دنگوس  تنایخ و  ادخ و  ینامرفان  زا  اوُعَمْسا و  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  َو 

141 ص :  ات 110 ..... ] تایآ 109  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

ِیتَمِْعن ْرُکْذا  َمَیْرَم  َْنبا  یَـسیِع  اـی  ُهَّللا  َلاـق  ْذِإ  ( 109  ) ِبُویُْغلا ُمـَّالَع  َْتنَأ  َکَّنِإ  اـَنل  َْملِع  ـال  اُولاـق  ُْمْتبِجُأ  اذ  اـم  ُلوُقَیَف  َلُـسُّرلا  ُهَّللا  ُعَمْجَی  َمْوَی 
َو َلیِْجنِْإلا  َو  َةارْوَّتلا  َو  َۀَمْکِْحلا  َو  َباتِْکلا  َُکتْمَّلَع  ْذِإ  َو  ًالْهَک  َو  ِدـْهَْملا  ِیف  َساَّنلا  ُمِّلَُکت  ِسُدـُْقلا  ِحوُِرب  َُکتْدَّیَأ  ْذِإ  َِکتَدـِلاو  یلَع  َو  َْکیَلَع 
ْذِإ َو  ِینْذِِإب  یتْوَْملا  ُجِرُْخت  ْذِإ  َو  ِینْذِإـِب  َصَْربَأـْلا  َو  َهَمْکَأـْلا  ُئِْرُبت  َو  ِینْذِإـِب  ًاْریَط  ُنوُکَتَف  اـهِیف  ُخـُْفنَتَف  ِینْذِإـِب  ِْریَّطلا  ِۀَْـئیَهَک  ِنیِّطلا  َنِم  ُُقلَْخت  ْذِإ 

(110  ) ٌنِیبُم ٌرْحِس  َّالِإ  اذه  ْنِإ  ْمُْهنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاقَف  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُهَْتئِج  ْذِإ  َْکنَع  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  ُْتفَفَک 
142 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

142 ص :  همجرت ..... :

ام دنیوگیم  دنداد ؟ یخساپ  هچ  امـش  توعد  ربارب  رد  مدرم  دیوگیم  اهنآ  هب  دنکیم و  عمج  ار  ناربمایپ  دنوادخ  هک  دیـسرتب  زور  نآ  زا 
(109  ) یهاگآ اهیناهنپ  مامت  زا  دوخ  وت  مینادیمن  يزیچ 

حور هلیسو  هب  ار  وت  هک  ینامز  شاب ، مداد  تردام  وت و  هب  هک  یتمعن  رکذتم  تفگ  میرم  نب  یـسیع  هب  دنوادخ  هک  ار  یماگنه  روآ  دای  هب 
هب لیجنا  تاروت و  تمکح و  باتک و  هک  یماگنه  و  یتفگیم ، نخس  مدرم  اب  یگرزب  ماگنه  هب  هراوهاگ و  رد  هک  مدرک  تیوقت  سدقلا 

دـشیم ياهدنرپ  نم  نامرف  هب  يدیمدیم و  نآ  رد  یتخاسیم و  هدنرپ  تروص  هب  يزیچ  لگ ، زا  نم  نامرف  هب  هک  یماگنه  و  متخومآ ، وت 
هک یماگنه  و  يدرکیم ، هدـنز  نم  نامرف  هب  زین )  ) ار ناگدرم  و  يدادیم ، افـش  نم  نامرف  هب  ار  یـسیپ  يرامیب  هب  التبم  دازردام و  روک  و 

دنتفگ اهنآ  نارفاک  زا  یعمج  یلو  يدروآ  اهنآ  يارب  نشور  لیالد  هک  عقوم  نآ  رد  متـشادزاب  وت  هب  ندـیناسر  بیـسآ  زا  ار  لیئارـسا  ینب 
(110 . ) تسین راکشآ  رحس  زج  اهنیا 

142 ص :  ریسفت ..... :
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ار نانآ  دنکیم ، تیادـه  تشهب  هار  هب  ار  نارگید  هک  روط  نآ  دـنوادخ  تمایق )  ) زور نآ  ینعی  تسا  يدـهی » ال   » يارب فرظ  ُعَمْجَی  َمْوَی 
هب بوصنم  موی  ای  و  تسا . نانچ  نینچ و  دـنکیم  عمج  ار  ناربمایپ  دـنوادخ  هک  يزور  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  ای  درک  دـهاوخن  تیادـه 

143 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  تسا . رکذا » »
« اَنل َْملِع  ال   » دنداد خساپ  ور  نیا  زا  تسا ، ناربمایپ  ماوقا  يارب  خیبوت  یعون  لاؤس  نیا  و  دـش !؟ هداد  امـش  هب  یخـساپ  هچ  ینعی  ُْمْتبِجُأ  اذ  ام 

هانپ ادـخ  هب  دـندرک و  راگدرورپ  ملع  هب  لوکوم  ار  نآ  دنتـشاد  هک  يدـنیاشوخان  خـساپ  رطاخ  هب  و  میرادـن ، یـشناد  ملع و  ام  ادـنوادخ !
. دریگب ماقتنا  نانآ  موق  زا  هک  نیا  زا  دندرب 

طقاس نآ  ربارب  رد  وت و  شناد  روهقم  ام  شناد  ملع و  اـم و  زا  يرتاـناد  مدرم  لاـح  هب  وت  ادـنوادخ ! هک  تسا  نیا  نآ  ياـنعم  دـناهتفگ : و 
. یهاگآ اهیناهنپ  مامت  زا  وت  ِبُویُْغلا » ُماَّلَع  َْتنَأ   » اریز تسا ،

. میرادن ملع  دنداد  ماجنا  ام  زا  سپ  مدرم  هچنآ  هب  تبسن  ناربمایپ  ام  هک  تسا  نیا  اَنل » َْملِع  ال   » يانعم دناهتفگ : یخرب  و 
رد راّفک  خـساپ  هرابرد  ناربمایپ  زا  لاؤس  اب  تماـیق )  ) زور نآ  رد  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  دوصقم  و  ُعَمْجَی » َمْوَی   » زا تسا  لدـب  ُهَّللا  َلاـق  ْذِإ 

بیذـکت ار  نانآ  مدرم  تخاس و  راکـشآ  ناربمایپ  تسد  هب  هک  یتازجعم  اـههناشن و  ناـیب  اـب  درک و  خـیبوت  ار  نارفاـک  ناـنآ  توعد  ربارب 
. دنکیم شنزرس  دنتسناد  ادخ  ای  دندرک و 

: دناهتفگ متخاس و  دنمورین  يوق و  مالّسلا  هیلع  لیئربج  کمک  هب  ار  وت  ِسُدُْقلا  ِحوُِرب  َُکتْدَّیَأ 
. دوشیم ایحا  نآ  هلیسو  هب  نید  هک  تسا  یمالک  سدقلا » حور   » زا روظنم 

و تسا ، لاح  عضوم  رد  دـهملا » یف  ، » یتفگیم نخـس  مدرم  اب  یلاسگرزب  ماـگنه  یکدوک و  لاـح  رد  اًـلْهَک و  َو  ِدـْهَْملا  ِیف  َساَّنلا  ُمِّلَُکت 
هرود تیلوفط و  ماگنه  وت ، مالک  رد  دـشاب  یتواـفت  هک  نیا  نودـب  یتفگیم ، نخـس  مدرم  اـب  تلاـح  ود  نیا  رد  وت  هک  تسا  نیا  دوصقم 

. دنوشیم رابخا  يایوج  ناربمایپ  زا  نآ  رد  هک  تسا  يّدح  تسا و  تردق  لقع و  لامک  هب  ندیسر  نامز  هک  تلوهک 
سنج تمکح  باتک و  زا  روظنم  دناهتفگ : میتخومآ . وت  هب  زیمآتمکح  نخس  نتـشون و  هک  یماگنه  َۀَمْکِْحلا و  َو  َباتِْکلا  َُکتْمَّلَع  ْذِإ  َو 

نیا هچنآ  نایم  زا  تسا و  ود  نآ 
144 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا هدش  رکذ  لیجنا  تاروت و  صوصخ  دوشیم  اهنآ  لماش  ود 
تروص دـننام  یتروص  ینعی  ِْریَّطلا » ِۀَْـئیَهَک   » يدیجنـسیم ار  نآ  هزادـنا  یتخاسیم و  تروص  لگ  زا  هک  یماگنه  ِنیِّطلا و  َنِم  ُُقلَْخت  ْذِإ  َو 

. یهاوخیم هک  ياهدنرپ 
. نم ندرک  ناسآ  نم و  نامرف  هب  ِینْذِِإب 

درکیم و داجیا  ار  نآ  مالّسلا  هیلع  یسیع  هک  تسا  یتروص  يارب  تفص  اریز  ددرگیمرب ، ۀئیهک »  » رد فاک  هب  اهیف  رد  ریمـض  اهِیف  ُخُْفنَتَف 
نآ رد  هک  يزیچ  مالّسلا و  هیلع  یـسیع  قولخم  ۀئیه  دوخ  اریز  ددرگیمنرب  تسا  فاک  هیلا  فاضم  هک  ۀئیه »  » دوخ هب  و  دیمدیم ، نآ  رد 

«. نوکتف  » رد ریمض  نینچمه  و  تسین . دوش  هدیمد 
وا دوخ  هب  دوب  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  تساوخرد  اعد و  هب  هک  ور  نیا  زا  یـسیپ  هب  يالتبم  دازردام و  روک  يافـش  َصَْربَْألا  َو  َهَمْکَأـْلا  ُئِْرُبت  َو 

. تسا هدش  هداد  تبسن 
ار ناگدرم  ندروآ  نوریب  . ] دـننیبب هدـنز  ار  اهنآ  مدرم  هک  نیا  ات  يدروآیم  نوریب  اهربق  زا  ار  ناگدرم  هک  یماگنه  یتْوَْملا و  ُجِرُْخت  ْذِإ  َو 

[. دوب وا  ياعد  هب  هک  نیا  رطاخ  هب  دهدیم  تبسن  مالّسلا  هیلع  یسیع  هب 
. متشادزاب وت  نتشک  هدارا  زا  ار  دوهی  هک  یماگنه  ینعی  َْکنَع  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  ُْتفَفَک  ْذِإ  َو 
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144 ص :  ات 113 ..... ] تایآ 111  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

ْلَه َمَیْرَم  َْنبا  یَـسیِع  ای  َنوُّیِراوَْحلا  َلاـق  ْذِإ  ( 111  ) َنوُِملْـسُم اـنَّنَِأب  ْدَهْـشا  َو  اَّنَمآ  اُولاـق  ِیلوُسَِرب  َو  ِیب  اُونِمآ  ْنَأ  َنیِّیِراوَْحلا  َیلِإ  ُْتیَحْوَأ  ْذِإ  َو 
ْدَق ْنَأ  َمَْلعَن  َو  اُنبُوُلق  َِّنئَمْطَت  َو  اْهنِم  َلُکَْأن  ْنَأ  ُدیُِرن  اُولاق  ( 112  ) َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  َهَّللا  اوُقَّتا  َلاق  ِءامَّسلا  َنِم  ًةَِدئام  اْنیَلَع  َلِّزَُنی  ْنَأ  َکُّبَر  ُعیِطَتْسَی 

(113  ) َنیِدِهاَّشلا َنِم  اْهیَلَع  َنوُکَن  َو  انَْتقَدَص 
145 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

145 ص :  همجرت ..... :

هک شاب  هاوگ  میدروآ و  نامیا  دنتفگ  اهنآ  دیروایب . نامیا  نم  هداتسرف  نم و  هب  هک  مداتسرف  یحو  نویراوح  هب  هک  ار  ینامز  روآ  دای  هب  و 
(111 . ) میناملسم ام 

زا تفگ  خساپ ) رد   ) وا دنک ؟ لزان  نامسآ  زا  ياهدئام  دناوتیم  وت  راگدرورپ  ایآ  میرم  نب  یسیع  يا  دنتفگ : نویراوح  هک  ماگنه  نآ  رد 
(112 ! ) دیتسه نامیا  اب  رگا  دیزیهرپب  ادخ 

رب ياهتفگ و  تسار  ام  هب  مینادـب  ددرگ و  نئمطم  وت ) تلاسر  هب   ) ام ياهلد  میروخب و  نآ  زا  میهاوخیم  میرادـن ) ییوس  رظن  اـم   ) دـنتفگ
(113 . ) میشاب هاوگ  نآ 

145 ص :  ریسفت ..... :

ناـنآ لد  هب  مداد ، ناـشن  اـهنآ  هب  هک  یتازجعم  هلیـسو  هب  یلوـق : هب  و  مدرک ، ماـهلا  نوـیراوح  هب  هک  یناـمز  َنیِّیِراوَْـحلا  َیلِإ  ُْتیَحْوَأ  ْذِإ  َو 
. مدرک رما  نانآ  هب  ناربمایپ  نابز  اب  هک  هاگ  نآ  دناهتفگ : یخرب  و  متخادنا ،

. دنادرگ صلاخ  ادخ  يارب  ار  دوخ  هک  یسک  ینعی  تسا ، ِهَِّلل  ُهَهْجَو  َمَلْسَأ  لیبق  زا  نوصلخم و  يانعم  هب  َنوُِملْسُم 
رب ياهناـشن  اـت  دـنکیم  لزاـن  ار  ینامـسآ  هدـئام  وـت  ياـضاقت  هب  تراـگدرورپ  اـیآ  هک  تسا  نـیا  شیاـنعم  َلِّزَُنی  ْنَأ  َکُّبَر  ُعیِطَتْـسَی  ْلَـه 
زا شیپ  لیئارسا  ینب  ار  نخس  نیا  تسه !؟ نآ  ماجنا  هب  رداق  وت  راگدرورپ  ایآ  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  دناهتفگ : و  دشاب !؟ وت  ییوگتـسار 
رد دیسرتب و  ادخ  زا  َهَّللا » اوُقَّتا  : » تفگ داد و  رادشه  نانآ  هب  مالّسلا  هیلع  یسیع  ور  نیا  زا  دنتفگ ، شتافص  ادخ و  هب  ناشتفرعم  ماکحتسا 

ینامرفان هاگ  ره  نآ  زا  سپ  اریز  دینکن ، داهنـشیپ  دنوادخ  هب  تساوخ  ناتلد  هک  ار  ياهناشن  ره  و  دیـشاب ، هتـشادن  دیدرت  وا  ناوت  تردق و 
. دش دیهاوخ  كاله  دیدرک ، ار  ادخ 

يانعم هب  تغل  رد  هدئام » « !؟ ینک اضاقت  تراگدرورپ  زا  یناوتیم  ایآ  ینعی  تسا  هدرک  تئارق  ّکبر  عیطتست  له  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 
، عماجلا عماوج  همجرت  تسا . درک ) اطع  وا  هب   ) هاطعأ يانعم  هب  هدام و  زا  لـصا  رد  دـشاب و  ماـعط  نآ  يور  رب  هک  تسا  ياهرفـس  ناوخ و 

146 ص : ج2 ،
نیا روظنم  ای  دنتشادن و  روضح  نآ  رانک  رد  هک  لیئارـسا  ینب  زا  يدارفا  دزن  هدئام  نآ  هب  میهدیم  یهاوگ  َنیِدِهاَّشلا و  َنِم  اْهیَلَع  َنوُکَن  َو 

َنوُکَن َو   » هلمج میشابیم . وت  تلاسر  دنوادخ و  ییاتکی  هب  ناگدنهدیهاوگ  زا  میتسه  راگدنام  هرفس  نآ  رس  رب  هک  یلاح  رد  ام  هک  تسا 
. تسا لاح  عضوم  رد  اْهیَلَع »

146 ص :  ات 115 ..... ] تایآ 114  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 766 

http://www.ghaemiyeh.com


هراشا

(114  ) َنِیقِزاَّرلا ُْریَخ  َْتنَأ  َو  اْنقُزْرا  َو  َْکنِم  ًۀَیآ  َو  انِرِخآ  َو  اِنلَّوَِأل  ًادیِع  اَنل  ُنوُکَت  ِءامَّسلا  َنِم  ًةَِدئام  اْنیَلَع  ْلِْزنَأ  انَّبَر  َّمُهَّللا  َمَیْرَم  ُْنبا  یَسیِع  َلاق 
(115  ) َنیَِملاْعلا َنِم  ًادَحَأ  ُُهبِّذَعُأ  ًاباذَع ال  ُُهبِّذَعُأ  یِّنِإَف  ْمُْکنِم  ُدَْعب  ْرُفْکَی  ْنَمَف  ْمُْکیَلَع  اُهلِّزَنُم  یِّنِإ  ُهَّللا  َلاق 

146 ص :  همجرت ..... :

ام هب  و  وت ، زا  ياهناشن  دشاب و  ام  رخآ  لوا و  يارب  يدیع  ات  تسرفب  ام  رب  نامـسآ  زا  ياهدئام  اراگدرورپ ! ادـنوادخ ، درک : ضرع  یـسیع 
(114  ) یناگدنهد يزور  نیرتهب  وت  هد . يزور 

راکنا هار  و   ) ددرگ رفاک  نآ  زا  دعب  امـش  زا  سک  ره  یلو  منکیم  لزان  امـش  رب  ار  نآ  نم  تفگ  درک و ) باجتـسم  ار  وا  ياعد   ) دنوادخ
(115 ! ) مشاب هدرکن  ار  نایناهج  زا  يدحا  هک  منکیم  یتازاجم  نانچ  ار  وا  دیوپ )

146 ص :  ریسفت ..... :

هاگ ره  ددرگ و  مامت  مدرم  رب  تّجح  ات  دش  تباجا  وا  هتساوخ  درک و  ینامسآ  هدئام  لوزن  ياضاقت  دنوادخ  زا  مالّسلا  هیلع  یـسیع  سپس 
. دوش لزان  باذع  نانآ  رب  دندرک  ادخ  ینامرفان 

. تسا مود  يادانم  انَّبَر »  » هدوب و هَّللا  ای  لصا  رد  َّمُهَّللا 
دننادیم دیع  ار  زور  نیا  نایحیـسم  هک  نیا  ّتلع  دیاش  تسا و  دیع  هدوب  هبنـشکی  زور  هک  ینامـسآ  هدئام  لوزن  زور  ینعی  ًادیِع  اَنل  ُنوُکَت 

. دیع زور  دوشیم  هتفگ  ور  نیا  زا  ددرگیمزاب و  هک  تسا  يرورس  يداش و  يانعم  هب  دیع » : » دناهتفگ و  دشاب . نیمه 
147 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسام يارب  یلاحشوخ  يداش و  زور  هدئام  لوزن  زور  هک  تسا  نیا  هلمج  يانعم  نیا  رب  انب 
. دنیآیم ام  زا  سپ  هک  یناسک  يارب  نامدوخ و  نامز  رد  ام  ناشیکمه  يارب  ینعی  لماع  ندـش  رارکت  اب  تسا  انل »  » زا لدـب  انِرِخآ  َو  اِنلَّوَِأل 

یخرب و  دـنروخیم . نآ  زا  ناـنآ  رفن  نیلوا  هک  ناـنچ  دـنروخیم  هدـئام  نآ  زا  مدرم  زا  رفن  نیرخآ  هک  تـسا  نـیا  شیاـنعم  دـناهتفگ : و 
. ام ناگدنیآ  ناگتشذگ و  يارب  ینعی  دناهتفگ :

. دنک تلالد  تربمایپ  تّوبن  تّحص  وت و  یگناگی  رب  ات  نأّشلا  میظع  يادخ  يا  دشاب  وت  زا  ياهناشن  َْکنِم و  ًۀَیآ  َو 
. ددرگ رفاک  ینامسآ  هدئام  ندرک  لزان  زا  سپ  امش  زا  سک  ره  ینعی  ْمُْکنِم  ُدَْعب  ْرُفْکَی  ْنَمَف 

ال  » رد ریمـض  مشاب . هدرکن  تازاجم  ار  سک  چـیه  ًادَـحَأ » ُُهبِّذَـعُأ  ال   » هک منکیم  باذـع  یتازاجم  نانچ  هب  ار  وا  نم  ًاباذَـع  ُُهبِّذَـعُأ  یِّنِإَـف 
. دشیم هتفگ  هب  بّذعأ  دیاب ال  ریزگان  دوب ، باذع  دروم  صخش  روظنم ، رگا  ددرگیمرب و  اباذع )  ) ردصم هب  ُُهبِّذَعُأ »

نآ نک . لزان  ام  رب  ياهدئام  ادنوادخ  ةدئام  انیلع  لزنأ  مهللا  درک : اعد  دیشوپ و  هنیمـشپ  سابل  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  هک  تسا  هدش  تیاور 
تسیرگ و یـسیع  تقو  نیا  رد  دـندرکیم . اشامت  لیئارـسا  ینب  هک  یلاح  رد  دـش  لزان  دوب  ربا  هراپ  ود  نایم  هک  یگنر  خرـس  هرفـس  هاگ 
سلف و هک  دید  ياهدش  خرس  یهام  و  نیقزاّرلا ، ریخ  هَّللا  مساب  تفگ  دوشگ و  ار  هرفس  هاگ  نآ  هد ، رارق  نارازگساپس  زا  ارم  ایادخ  تفگ :

-. هرت ینعی  ثاّرک - زجب  دوب ، يزبس  عاونا  شنوماریپ  هکرس و  يردق  نآ  مد  فرط  رد  کمن و  يرادقم  نآ  رس  فرط  رد  تشادن و  غیت 
، دندروخ نآ  زا  مدرم  دارفا  نیرخآ  دوب و  یهام  تفه  نان و  صرق  تفه  نآ  يور  رب  هک  دندروآ  دورف  ار  ياهدئام  ناگتـشرف  دـناهتفگ : و 

دندروخ . دارفا  نیلّوا  هک  روط  نامه 
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148 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دوب دیع  تمایق  ات  نآ  لوزن  زور  انرخاء » و   » هلمج لیلد  هب  دوب  هدش  لزان  رگا  دشن و  لزان  ینامسآ  هدئام  هک  تسا  هدش  لقن  نسح  زا  و 

148 ص :  ات 118 ..... ] تایآ 116  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

ِیل َْسَیل  ام  َلُوقَأ  ْنَأ  ِیل  ُنوُکَی  ام  َکَناْحبُـس  َلاق  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ِْنیَهلِإ  یِّمُأ  َو  ِینوُذِخَّتا  ِساَّنِلل  َْتُلق  َْتنَأ  َأ  َمَیْرَم  َْنبا  یَـسیِع  ای  ُهَّللا  َلاق  ْذِإ  َو 
ِنَأ ِِهب  ِینَتْرَمَأ  ام  َّالِإ  ْمَُهل  ُْتُلق  ام  ( 116  ) ِبُویُْغلا ُمَّالَع  َْتنَأ  َکَّنِإ  َکِسْفَن  ِیف  ام  ُمَلْعَأ  َو ال  یِسْفَن  ِیف  ام  ُمَْلعَت  ُهَتِْملَع  ْدَقَف  ُُهْتُلق  ُْتنُک  ْنِإ  ٍّقَِحب 

(117  ) ٌدیِهَـش ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َْتنَأ  َو  ْمِْهیَلَع  َبِیقَّرلا  َْتنَأ  َْتنُک  ِینَْتیَّفََوت  اَّمَلَف  ْمِهِیف  ُْتمُد  ام  ًادیِهَـش  ْمِْهیَلَع  ُْتنُک  َو  ْمُکَّبَر  َو  یِّبَر  َهَّللا  اوُدـُبْعا 
(118  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإَف  ْمَُهل  ْرِفْغَت  ْنِإ  َو  َكُدابِع  ْمُهَّنِإَف  ْمُْهبِّذَُعت  ْنِإ 

148 ص :  همجرت ..... :

باختنا ادخ  زا  ریغ  دوبعم ، ود  ار  مردام  نم و  هک  یتفگ  مدرم  هب  وت  ایآ  دیوگیم : میرم  نب  یـسیع  هب  دنوادخ  هک  ار  ینامز  روآ  دای  هب  و 
؟ دینک

هچنآ زا  وت  ینادیم ، وت  مشاب  هتفگ  ار  ینخـس  نینچ  رگا  میوگب ، تسین  نم  هتـسیاش  هک  ار  هچنآ  مرادن  قح  نم  وت ، یهّزنم  دـیوگیم : وا 
(116  ) یهاگآ الماک  نایناهج  بیغ  رارسا  همه  هب  هک  ییوت  انامه  متسین . هاگآ  وت  ّرس  زا  نم  یهاگآ و  درذگیم  نم  نورد  رد 
راـگدرورپ نم و  راـگدرورپ  هک  دـیتسرپب  ار  يدـنوادخ  متفگ : اـهنآ  هب  متفگن . اـهنآ  هب  یتخاـس  نآ  هـب  رومأـم  ارم  هـچنآ  زج  يزیچ  نـم 

، يدوب اهنآ  بقارم  دوخ  وت  یتفرگرب  ناشنایم  زا  ارم  هک  یماگنه  مدوب و  نانآ  هاوگ  بقارم و  مدوب  اهنآ  نایم  هک  نامز  نآ  ات  و  تساـمش ،
(117  ) یتسه زیچ  ره  رب  هاوگ  وت  و 

(118 . ) یمیکح اناوت و  یشخبب  ار  اهنآ  رگا  و  دنتسین ) تازاجم  زا  رارف  هب  رداق  و   ) دناوت ناگدنب  ینک  تازاجم  ار  اهنآ  رگا  لاح ) نیا  اب  )
149 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

149 ص :  ریسفت ..... :

گرزب نآ  زا  روـظنم  هک  تسا  یماهفتـسا  نیا  و  ِساَّنِلل »...  َْتُلق  َْتنَأ  َأ  َمَیْرَم  َنـْبا  یَـسیِع  اـی  : » دـیوگیم تماـیق  رد  دـنوادخ  هـک  یناـمز 
. دندرک نآ  نتفگ  هب  مهّتم  ار  مالّسلا  هیلع  یسیع  هک  تسا  يراصن  زا  یناسک  خیبوت  زین  نخس و  نیا  ندرمش 

. دشاب هتشاد  دوجو  یکیرش  وت  يارب  هک  نیا  زا  یهّزنم  وت  تفگ  وا  َکَناْحبُس  َلاق 
متـسه و نانآ  دننامه  ياهدنب  نم  هک  نیا  لاح  دشابیمن و  منأش  رد  هک  میوگب  ار  ینخـس  تسین ، هتـسیاش  نم  يارب  َلُوقَأ  ْنَأ  ِیل  ُنوُکَی  ام 

. تسا وت  هتسیاش  اهنت  شتسرپ  هتبلا 
وت هچنآ  زا  نم  یلو  منادیم  نم  هچنآ  ینادیم  وـت  هک  تسا  نیا  دوـصقم  و  ینادیم ، تـسا  نـم  لد  رد  ار  هـچنآ  وـت  یِـسْفَن  ِیف  اـم  ُمَْـلعَت 
. تسا هتفگ  کسفن  یف  دنوادخ  دروم  رد  مالک  شور  تبسانم  هب  یظفل و  تهباشم  باب  زا  مالّسلا  هیلع  یسیع  و  متسین . هاگآ  ینادیم ،
چیه شناد  تساـهیناهنپ و  هلمج  زا  دـنراد  هطاـحا  نآ  رب  سوـفن  هچنآ  اریز  تسا ، لـبق  هلمج  ود  ره  يارب  یناـیب  ِبوـُیُْغلا  ُماَّلَع  َْتنَأ  َکَّنِإ 

. دسریمن دنادیم  ناحبس  يادخ  هچنآ  هب  سک 
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. مدرکن رما  یتخاس  رومأم  نادب  ارم  وت  هچنآ  هب  زج  ار  نانآ  هک  تسا  نیا  يانعم  هب  هرّسفم و  نأ »  » َهَّللا اوُُدبْعا  ِنَأ 
هب داقتعا  نخس و  نیا  نتفگ  زا  ار  نانآ  مدوب و  اهنآ  بقارم  تسا ، دوهش  صخـش  رگهراظن  هک  يدهاش  دننامه  نم  ًادیِهَـش  ْمِْهیَلَع  ُْتنُک  َو 

. مدرکیم عنم  نآ 
يدروآ و ناـشیارب  هک  یلیـالد  اـب  يدوب و  اـهنآ  بقارم  دوخ  وت  یتـفرگرب  ناـشنایم  زا  ارم  نوچ  ْمِْهیَلَع و  َبِیقَّرلا  َْتنَأ  َْتنُک  ِینَْتیَّفَوـَت  اَّمَلَف 

. یتشادزاب راتفگ  نیا  زا  ار  نانآ  يداتسرف ، نانآ  يوس  هب  هک  یناربمایپ 
رکنم راکهنگ و  ناربمایپ و  هدننکبیذکت  ناونع  هب  ار  نانآ  وت  هک  دنتـسه  یناگدنب  نامه  ینک ، ناشباذع  رگا  َكُدابِع  ْمُهَّنِإَف  ْمُْهبِّذَُـعت  ْنِإ 

ياهتخانش . دوخ  تانّیب 
150 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. ییاناوت نانآ  نداد  شاداپ  رفیک و  رب  وت  یشخبب  ار  نانآ  رگا  ُزیِزَْعلا و  َْتنَأ  َکَّنِإَف  ْمَُهل  ْرِفْغَت  ْنِإ  َو 
ناشرفک دوجو  اب  رگا  هک  تسا  نیا  دوصقم  و  دـهدیمن ، رفیک  شاداـپ و  قح  تمکح و  ساـسا  رب  زج  هک  تسا  یـسک  میکح »  » ُمیِکَْحلا
رتوکین نآ  زا  تشذـگ  دـشاب  رتگرزب  مرج  هچ  ره  تسوکین و  نمؤم ) ای  رفاک   ) یمرجم ره  يارب  ندیـشخب  لقع  رظن  زا  یـشخبب ، ار  ناـنآ 

. تسا

150 ص :  ات 120 ..... ] تایآ 119  (: 5  ) ةدئاملا هروس  ]

هراشا

ُزْوَْفلا َِکلذ  ُْهنَع  اوُضَر  َو  ْمُْهنَع  ُهَّللا  َیِـضَر  ًاَدبَأ  اهِیف  َنیِِدلاخ  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٌتاَّنَج  ْمَُهل  ْمُُهقْدِص  َنِیقِداَّصلا  ُعَْفنَی  ُمْوَی  اذـه  ُهَّللا  َلاق 
(120  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  َّنِهِیف  ام  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْکُلم  ِهَِّلل  ( 119  ) ُمیِظَْعلا

150 ص :  همجرت ..... :

ریز زا  بآ  هک  تسا  تشهب  زا  ییاهغاب  اهنآ  يارب  دشخبیم ، دوس  اهنآ  هب  نایوگتـسار  یتسار  هک  تسا  يزور  زورما  دیوگیم : دـنوادخ 
. دننامیم نآ  رد  هشیمه  يارب  هنادواج و  دراد و  نایرج  نآ  ناتخرد ) )

(119  ) تسا یگرزب  يراگتسر  نیا  دوب و  دنهاوخ  دونشخ  وا  زا  اهنآ  دونشخ و  اهنآ  زا  دنوادخ 
(120 . ) تساناوت يزیچ  ره  رب  وا  تسادخ و  نآ  زا  تساهنآ  رد  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  تموکح 

150 ص :  ریسفت ..... :

هک نیا  رب  انب  نآ  عفر  دشاب و  لاق »  » يارب هیف ] لوعفم   ] فرظ هک  نیا  رب  انب  شبصن  تسا ، هدش  تئارق  بصن  هب  زین  هفاضا و  عفر و  هب  موی » »
عقاو يزور  رد  میدرک ، رکذ  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  نخـس  زا  اـم  هچنآ  ینعی  ُعَْفنَی » ُمْوَی  اذـه   » دـشاب و نآ  ربـخ  موی )  ) فرظ ادـتبم و  اذـه » »
چیه هک  يزور   » ًاْئیَش ٍسْفَِنل  ٌسْفَن  ُِکلْمَت  َمْوَی ال  دننام : هیآ  رد  موی  تسین  زیاج  و  دشخبیم . دوس  نانآ  هب  نایوگتـسار  یتسار  هک  دوشیم 

تسین » راک  چیه  هب  رداق  سک 
151 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا هدش  هفاضا  عفنی »  » ینعی برعم  هملک  هب  اریز  دشاب ، حوتفم  ( 19 راطفنا / )
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زا روظنم  دناهتفگ : یخرب  دـش . دـهاوخ  دـنمهرهب  نآ  زا  هتفگ ، تسار  ایند  رد  سک  ره  هک  تسا  يزور  زورما ، هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  و 
تـسا نیا  هب  نداد  تداهـش  رد  اهنآ  ندوب  قداص  دوصقم  دناهتفگ : مه  یخرب  و  تسوا . ینامـسآ  بتک  ادخ و  ناربمایپ  قیدصت  قدـص » »

. دناهدرک غالبا  اهنآ  هب  ار  ادخ  ماکحا  ناربمایپ  هک 
: دـیامرفیم هتـسناد و  هّزنم  دـنتفگیم ، اراـصن  هچنآ  زا  ار  دوخ  سدـقم  تاذ  هیآ  نیا  رد  ناحبـس  يادـخ  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُکـُْلم  ِهَِّلل 

. تسوا نآ  زا  نیمز  اهنامسآ و  تموکح 
لماش مومع  روطهب  ار  سانجا  مامت  ام »  » ظفل اریز  دـهد ، هبلغ  اهنآ  ریغ  رب  ار  لـقع  ناـبحاص  اـت  ّنهیف » نم  و   » دومرفن ور  نیا  زا  َّنِهِیف  اـم  َو 

!؟ تسیچ نآ  وه ؟ ام  دییوگیم : اهنآ  ریغ  ای  تسا  نالقاع  زا  دـینادب  هک  نآ  زا  شیپ  دـینیبب ، ار  یحبـش  رود  زا  هک  نیا  ضرف  رب  دوشیم و 
. تسا رتبسانم  مومع  هدارا  يارب  ام »  » ظفل نیا  رب  انب 

152 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

152 ص :  ماعنا .....  هروس 

هراشا

. تسا یکم  هیآ ، شش  زا  ریغ  هروس ، نیا  مامت 
: تسا يرصب 166  بتکم  رد  یفوک 165 و  بتکم  رد  نآ ، تایآ  هرامش 

. تسا هتسناد  هیآ  کی  یفوک ، ریغ  ار  ٍمیِقَتْسُم » ٍطارِص  یلِإ   » و ُنوُکَیَف » ْنُک   » هتسناد و هیآ  کی  یفوک  ار  ٍلیِکَِوب » ْمُْکیَلَع  ُتَْسل  : » ترابع

152 ص :  هروس ..... :] نیا  تئارق  تلیضف  ]

هک یلاح  رد  دـش  لزان  نم  رب  اج  کی  ماـعنا  هروس  هک  تسا  هدـش  لـقن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  زا  بعک  نب  یبا  ثیدـح  رد 
دادعت هب  هتـشرف  رازه  داتفه  نیمه  دناوخب ، ار  هروس  نیا  سک  ره  دندرکیم . یهارمه  ار  نآ  حیبست ، دمح و  يادص  اب  هتـشرف  رازه  داتفه 

هک نیا  زج  هدرک  لقن  ار  نیمه  لثم  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  زین  دلاخ  نب  نیـسح  « 1 . » دنتسرفیم دورد  وا  رب  زور  هنابـش  کی  ياهیآ  ره 
«2 . » دنیوگیم حیبست  وا  فرط  زا  تمایق  زور  ات  ناگتشرف  نیا  هتفگ :

152 ص :  ات 2 ..... ] تایآ 1  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
َُّمث ٍنیِط  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  َوُـه  ( 1  ) َنُولِدـْعَی ْمِهِّبَِرب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َُّمث  َروُّنلا  َو  ِتاُملُّظلا  َلَعَج  َو  َضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا 

(2  ) َنوُرَتْمَت ُْمْتنَأ  َُّمث  ُهَْدنِع  یمَسُم  ٌلَجَأ  َو  ًالَجَأ  یضَق 
__________________________________________________

-1
فلا نوعبّـسلا  کئلوا  هیلع  یلـص  اهأرق  نمف  دیمّحتلا ، حیبستلاب و  لجز  مهل  کلم  فلا  نوعبـس  اهعّیـشی  ةدحاو  ۀـلمج  ماعنألا  ّیلع  تلزنا 

. ۀلیل اموی و  ماعنألا  نم  ۀیآ  ّلک  ددعب  کلم 
-2

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 770 

http://www.ghaemiyeh.com


. ۀمیقلا موی  یلا  هل  اوّحبس  ... 
153 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

153 ص :  همجرت ..... :

ار يرگید  دندش ، رفاک  هک  یناسک  هاگ  نآ  دروآ ، دیدپ  ار  رون  اهیکیرات و  دیرفآ و  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  تسا ، ازـس  ار  يادخ  شیاتس 
(1 . ) دننکیم ربارب  شیوخ  راگدرورپ  اب 

(2 . ) دینکیم کش  امش  مه  زاب  تسوا ، دزن  نّیعم ، لجا  و  درک ، رّرقم  یتّدم  سپس  دیرفآ ، كاخ  زا  ار  امش  هک  تسا  یسک  وا 

153 ص :  ریسفت ..... :

. تخاس رادیدپ  دروآ و  دوجو  هب  ار  نیمز  نامسآ و  َروُّنلا  َو  ِتاُملُّظلا  َلَعَج 
هک نیا  لثم  تسا  رییغت  يانعم  لعج  رد  یلو  دراد  دوجو  يریگهزادـنا  يانعم  شنیرفآ  قلخ و  رد  هک  تسا  نآ  قلخ »  » و لعج »  » نایم قرف 

نیا زا  دـنزاس و  لقتنم  يرگید  ياج  هب  شیاـج  زا  ار  نآ  اـی  دـننادرگ ، يرگید  زیچ  ار  يزیچ  اـی  دـنروآ ، دوجو  هب  يرگید  زیچ  يزیچ  زا 
(. 189 فارعا / « ) دیرفآ وا  لگ  يدایز  زا  ار  مدآ  رسمه  دنوادخ  و   » اهَجْوَز اْهنِم  َلَعَج  َو  هیآ : تسا ، لیبق 

هدیرفآ دراد  رب  رد  ود  نآ  هک  ار  ییاههدیرفآ  مامت  نیمز و  اهنامسآ و  میداد .» رارق  تفج  تفج  ار  امـش  و  « » 1  » اجاوزا مکانلعج  هیآ و  و 
. تسا هدروآ  دوجو  هب  زین  تسا  نوریب  نارگید  ناوت  زا  ار  هچنآ  زور و  بش و  و 

رارق وا  کیرش  ار  يزیچ  دناهدش ، رفاک  هک  یناسک  سپس  اوُرَفَک ...  َنیِذَّلا  َُّمث 
__________________________________________________

نآرق رد  نآ  هب  نم  هچنآ  متفاـین و  نآرق  رد  تروـص  نیا  هب  نم  یلو  هدـش  رکذ  نآرق  هیآ  ناوـنع  هب  هلمج  نیا  هـک  تـسا  نـیا  رهاـظ  - 1
(. ].....[ 8 أبن /  ) ًاجاوْزَأ ْمُکانْقَلَخ  َو  تسا  نینچ  ماهدروخرب 

154 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
: هلمج نینچمه  و  هدش ، رکذ  مدرم  نیا  لمع  زا  داعبتسا  ناونع  هب  هلمج  نیا  درادن . اهنیا  زا  زیچ  چیه  رب  تردق  هک  دنهدیم 

هدنناریم و هدننک و  هدنز  دنوادخ  هک  دـش  تباث  اهنآ  رب  هک  نآ  زا  دـعب  اریز  هدرمـش ، فاصنا  زا  رود  ار  نابطاخم  راک  زین  َنوُرَتْمَت  ُْمْتنَأ  َُّمث 
. دندرک کش  وا  دوجو  هرابرد  لاح  نیع  رد  تسا ، تمایق ) رد   ) اهنآ هدننازیگنارب 

. تسا هتخاس  رّدقم  هتشون و  تسا ، گرم  نامز  نامه  هک  ار  یتّدم  دنوادخ  ینعی  اًلَجَأ » یضَق  َُّمث  »
: دناهتفگ یضعب  و  تسا ، تمایق  دارم  تسوا ، دزن  نّیعم  لجا  ُهَْدنِع  یمَسُم  ٌلَجَأ  َو 

. تسا تمایق  گرم و  نایم  تّدم  مود ، لجا »  » تسا و گرم  شنیرفآ و  نایم  تّدم  لّوا ، لجا » »

154 ص :  ات 5 ..... ] تایآ 3  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

اْهنَع اُوناک  َّالِإ  ْمِهِّبَر  ِتایآ  ْنِم  ٍۀَـیآ  ْنِم  ْمِهِیتَْأت  ام  َو  ( 3  ) َنُوبِـسْکَت ام  ُمَْلعَی  َو  ْمُکَرْهَج  َو  ْمُکَّرِـس  ُمَْلعَی  ِضْرَْألا  ِیف  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ُهَّللا  َوُه  َو 
(5  ) َنُؤِزْهَتْسَی ِِهب  اُوناک  ام  ُءاْبنَأ  ْمِهِیتْأَی  َفْوَسَف  ْمُهَءاج  اََّمل  ِّقَْحلِاب  اُوبَّذَک  ْدَقَف  ( 4  ) َنیِضِْرعُم
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154 ص :  همجرت ..... :

(3 . ) تسا هاگآ  دیهدیم  ماجنا  امش  هچنآ  راکشآ و  ناهن و  هب  تسا و  ناگمه  دوبعم  نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  تسا  ییادخ  وا 
(4 . ) دننادرگور نآ  زا  هک  نیا  زج  دوشیمن ، لزان  اهنآ  رب  دنوادخ  تایآ  زا  ياهیآ  چیه 

(5 . ) دسریم اهنآ  هب  دندرکیم  هرخسم  ار  هچنآ  ياهربخ  يدوزب ، و  دندرمش ، غورد  ار  نآ  دمآ ، ناشیوس  هب  قح  نوچ  و 

154 ص :  ریسفت ..... :

یف   » رد رورجم  راج و  هک  نیا  رد  ِضْرَْألا ...  ِیف  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ُهَّللا  َوُه  َو 
155 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

: تسا هدش  رکذ  لامتحا  هس  دشاب  زیچ  هچ  هب  قلعتم  تاومسلا »
: تسا هدمآ  هجو  ود  نآ  ریدقت  رد  تسا و  هَّللا »  » مان هب  قلعتم  - 1

َو ٌهلِإ  ِءامَّسلا  ِیف  يِذَّلا  َوُه  َو  دنوادخ : لوق  نیا  تسا  لیبق  نیمه  زا  تسا و  دوبعم  نیمز  اهنامسآ و  رد  وا  ینعی  امهیف » دوبعملا  وه  و  : » فلا
(. 84 فرخز / «. ) تسا دوبعم  زین )  ) نیمز رد  تسا و  دوبعم  نامسآ  رد  هک  تسا  ییادخ  وا   » ٌهلِإ ِضْرَْألا  ِیف 

تسا و هناگی  ندششتسرپ  رد  ای  و  فورعم ، ّتیهلا  هب  نیمز  اهنامـسآ و  رد  وا  ینعی  امهیف  ۀّیهلإلاب  دّحوتملا  وا  ۀّیهلإلاب  فورعملا  وهف  ب :
روما هب  تبـسن  یهاگآ  وا  يارب  هک  یـسک  اریز  دوب ، دهاوخ  لّوا  هلمج  دیکأت  ریرقت و  ْمُکَرْهَج ،» َو  ْمُکَّرِـس  ُمَْلعَی   » هلمج لامتحا ، نیا  رب  انب 

. تساتکی يادخ  وا  اهنت  دشاب ، ناسکی  راکشآ  یناهنپ و 
« ملعی  » هب قلعتم  تاومـسلا » یف   » و ربـخ ، ادـتبم و  ْمُکَرْهَج » َو  ْمُکَّرِـس  ُمَْلعَی  ُهَّللا ...  : » هلمج و  تسا ، نأـش  ریمـض  وـه » : » تفگ ناوـتیم  - 2

. دشابیم
وا ضرالا  تاوامّـسلا و  یف  ّهنأ  و  هَّللا ، ّهنأ  تسا : نینچ  نآ  ریدقت  دشاب و  ربخ  زا  دـعب  ربخ  تاومـسلا » یف   » هک تسا  نیا  موس  لامتحا  - 3

هدیشوپ وا  رب  زیچ  چیه  دراد و  یهاگآ  نیمز  اهنامـسآ و  مامت  رب  نوچ  هک  تسا  نیا  روظنم  دراد . رارق  نیمز  اهنامـسآ و  رد  وا  تسادخ و 
و دشاب ، موس  ربخ  ْمُکَرْهَج » َو  ْمُکَّرِـس  ُمَْلعَی   » هلمج تسا  زیاج  لامتحا ) نیا  رب  انب   ) دراد و رارق  نیمز  اهنامـسآ و  رد  وا ، تاذ  ایوگ  تسین ،

هاگآ امـش  نایع  ناهن و  رب  دنوادخ  ینعی  َنُوبِـسْکَت » ام  ُمَْلعَی  َو   » مکرهج مکّرـس و  ملعی  وه  ریدقت  هب  دـشاب  نخـس  زاغآ  هک  تسا  زیاج  زین 
. دهدیم وا  ار  رفیک  شاداپ و  دنادیم و  دب  هچ  بوخ و  هچ  دیهدیم  ماجنا  هک  ار  يراک  ره  تسا و 

یلیالد زا  یلیلد  چیه  ینعی : تسا  ضیعبت  يارب  ْمِهِّبَر » ِتایآ  ْنِم  : » رد و  قارغتسا ، يارب  ۀیآ » نم  : » رد نم » : » فرح ٍۀَیآ ...  ْنِم  ْمِهِیتَْأت  ام  َو 
هب یهّجوت  هن  دـننکیم ، ضارعا  نآ  زا  هک  نیا  رگم  دوشیمن  رادـیدپ  نارفاک  نیا  يارب  تفرگ ، تربع  نآ  زا  دیـشیدنا و  نآ  رد  دـیاب  هک 

دننکیم . لالدتسا  نآ  هب  هن  دنراد و  نآ 
156 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

زا دارم  و  دندرک . بیذکت  هدروآ  اهنآ  يارب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  ترـضح  هک  یّقح  هب  تبـسن  اهنیا  سپ  ِّقَْحلِاب  اُوبَّذَک  ْدَقَف 
. دندمآرد زجع  هب  نآ  لباقم  رد  و  دندش ، هدناوخ  نآ  اب  هزرابم  هب  هک  تسا  نآرق  ّقح » »

ایند نیمه  ای  ترخآ  رد  و  دـمآ ، دـهاوخ  اهنآ  يارب  دـنداد  رارق  هرخـسم  دروم  ار  نآ  هک  نآرق  زا  ییاهربخ  يدوزب  سپ  ْمِهِیتْأَـی » َفْوَسَف  »
. دناهدرک هرخسم  ار  يزیچ  هچ  هک  تسناد  دنهاوخ 

156 ص :  هیآ 6 ..... ] (: 6  ) ماعنألا هروس  ]
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هراشا

ْنِم يِرَْجت  َراْهنَْألا  اَْنلَعَج  َو  ًارارْدـِم  ْمِْهیَلَع  َءامَّسلا  اَْنلَـسْرَأ  َو  ْمَُکل  ْنِّکَُمن  َْمل  اـم  ِضْرَأـْلا  ِیف  ْمُهاَّنَّکَم  ٍنْرَق  ْنِم  ْمِِهْلبَق  ْنِم  اـنْکَلْهَأ  ْمَک  اْوَرَی  َْمل  َأ 
(6  ) َنیِرَخآ ًانْرَق  ْمِهِدَْعب  ْنِم  انْأَْشنَأ  َو  ْمِِهبُونُِذب  ْمُهانْکَلْهَأَف  ْمِِهتَْحت 

156 ص :  همجرت ..... :

؟ میدرک كاله  ار  نیشیپ  ماوقا  زا  ردقچ  هک  دندرکن  هدهاشم  ایآ 
اهنآ ياهیدابآ )  ) ریز زا  اهرهن  و  میداتـسرف ، اهنآ  رب  یپ  رد  یپ  ياهناراب  میاهدادـن ، امـش  هب  هک  میدوب  هداد  ییاهتردـق  اـهنآ  هب  هک  یماوقا 

. میدروآ دوجو  هب  اهنآ  زا  دـعب  يرگید  هورگ  میتخاس و  دوبان  ناشناهانگ  لیلد  هب  ار  اهنآ  دـندرک ) نایغط  هک  هاگ  نآ  اّما   ) میتخاس يراج 
(6)

156 ص :  ریسفت ..... :

نیا تسا  لیبق  نیا  زا  و  تخاس ، نیزگیاـج  نیمز  رد  ار  وا  ضرـالا : یف  هنّکم  داد ، رارق  یهاـگیاج  نیمز  رد  وا  يارب  ضرـألا  یف  هل  نکم 
(. 26 فاقحا / « ) میدادن امش  هب  هک  میداد  یتردق  داع ) موق   ) اهنآ هب  ام   » ِهِیف ْمُکاَّنَّکَم  ْنِإ  امِیف  ْمُهاَّنَّکَم  ْدََقل  َو  دنوادخ : لوق 

ِیف ْمُهاَّنَّکَم  هدروآ ... : ار  ود  ره  ثحب  دروم  هیآ  رد  تسا ، رگیدـکی  هب  کیدزن  ّرج ) فرح  ءاب  هسفنب و  يّدـعتم   ) ریبعت ود  يانعم  نوچ  و 
ْمَُکل . ْنِّکَُمن  َْمل  ام  ِضْرَْألا 

157 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
یندـب و تردـق  تهج  زا  هک  یتّما  میتخاـس ، دوباـن  ار  ییاـهتّما  رایـسب  هچ  هک  دـندرکن  هدـهاشم  شیرق  راّـفک  اـیآ  تسا : نیا  هیآ  ياـنعم 

. میاهدادن امش  هب  هک  میدوب  هداد  اهنآ  هب  يزیچ  لام  تورث و  رد  یگدرتسگ 
. دنیوگیم نرق  دنراد ، رارق  نامز  کی  رد  هک  نیا  رابتعا  هب  ار  یتّما  ره 

. تسا هدش  تیاعر  باطخ  هب  تبیغ  زا  تافتلا  هیآ  نیا  رد 
. تسا ناوارف  تکرب  ناراب و  بآ  دوصقم ، میداتسرف ، اهنآ  يوس  هب  یناوارف  ناراب  نامسآ  زا  ًارارْدِم  ْمِْهیَلَع  َءامَّسلا  اَْنلَسْرَأ  َو 

. میدیرفآ ار  يرگید  عمج  هتشذگ ، ياهتّما  زا  کی  ره  يدوبان  زا  سپ  انْأَْشنَأ و  َو 
، دـنیرفایب ار  يرگید  ناهج  نآ ، ياج  هب  دزاس و  یناف  ار  یناهج  هک  تسین  راوشد  ناحبـس ، يادـخ  يارب  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  اـنعم  نیا 

(. 16 سمشلا / « ) درادن یمیب  راک  نیا  ماجرف  زا  زگره  دنوادخ  و  ، » اهابْقُع ُفاخَی  َو ال  دیامرفیم : هک  نانچ 

157 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 7  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

اْنلَْزنَأ َْول  َو  ٌکَلَم  ِْهیَلَع  َلِْزنُأ  َْول ال  اُولاق  َو  ( 7  ) ٌنِیبُم ٌرْحِـس  َّالِإ  اذه  ْنِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاَقل  ْمِهیِْدیَِأب  ُهوُسَمَلَف  ٍساطِْرق  ِیف  ًاباتِک  َْکیَلَع  اْنلََّزن  َْول  َو 
َقاحَف َِکْلبَق  ْنِم  ٍلُسُِرب  َئِزُْهتْسا  ِدََقل  َو  ( 9  ) َنوُِسْبلَی ام  ْمِْهیَلَع  انْسَبََلل  َو  ًالُجَر  ُهاْنلَعََجل  ًاکَلَم  ُهاْنلَعَج  َْول  َو  ( 8  ) َنوُرَْظُنی َُّمث ال  ُْرمَْألا  َیِضَُقل  ًاکَلَم 

(10  ) َنُؤِزْهَتْسَی ِِهب  اُوناک  ام  ْمُْهنِم  اوُرِخَس  َنیِذَّلِاب 
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157 ص :  همجرت ..... :

(7 . ) راکشآ يرحس  رگم  تسین  نیا  دنیوگ : نارفاک  زاب  دننک ، سمل  دوخ  تسد  هب  ار  نآ  هک  يذغاک  رد  میتسرفب  وت  رب  یباتک  ام  رگا 
(8 . ) تفای دنهاوخن  تلهم  اهنآ  ياهظحل  رگید  و  دوش ، مامت  راک  میتسرفب  ياهتشرف  هچنانچ  هدشن ؟ لزان  وا  رب  ياهتشرف  ارچ  دنتفگ :

هک ار  يزیچ  میتخاسیم ، هبتشم  نانآ  رب  و  میدروآیمرد ، يرشب  تروص  هب  ار  وا  مه  زاب  میداتـسرفیم  تلاسر  هب  زین  ياهتـشرف  هچنانچ  و 
(9 . ) دنزاسیم هبتشم  دوخ  رب  نانآ 

. دـش نانآ  ریگنماد  لـمع  نیا  رفیک  لاـبو و  سپ  دـندرکیم ، ءازهتـسا  هرخـسم و  ار  دوخ  ناربمغیپ  هتـشذگ  مما  مه  وت  زا  شیپ  ربمغیپ  يا 
(10)

158 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

158 ص :  ریسفت ..... :

. ياهمان ای  هحفص  رد  ساطرق :» یف  ، » ياهتشون بوتکم و  ًاباتِک  َْکیَلَع  اْنلََّزن  َْول  َو 
: دنیوگن هک  نیا  ات  هدمآ ، سمل  اب  هکلب  هدشن  ءافتکا  هنیاعم  ندـید و  هب  اج  نیا  رد  دـننک . سمل  ار  نآ  ناشیاهتـسد  اب  ات  ْمِهیِدـْیَِأب  ُهوُسَمَلَف 

«1 . » میدش هتسب  مشچ 
: دنیوگیم ناشیاهلد ، تواسق  دایز و  ینمشد  لیلد  هب  ٌنِیبُم  ٌرْحِس  اَّلِإ  اذه  ْنِإ  اولاقل :

. تسین راکشآ ، ییوداج  زج  تایآ ، نیا 
. مینک قیدصت  ار  يو  و  هدهاشم ، ار  نآ  ات  دوشیمن  لزان  ياهتشرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  رب  ارچ  َلِْزنُأ  َْول ال 

. دسریمارف اهنآ  تکاله  نامز  مینک  لزان  ياهتشرف  دننکیم ، تساوخرد  اهنآ  هک  نانچ  رگا  ًاکَلَم ...  اْنلَْزنَأ  َْول  َو 
، تسا هناشن  نیرتراکشآ  هک  عوضوم  نیا  هدهاشم  ماگنه  اریز  تشاد  دنهاوخن  تلهم  مه  هظحل  کی  هتشرف  لوزن  زا  سپ  َنوُرَْظُنی و  َُّمث ال 

. دنوش دوبان  يروف  هک  دنکیم  باجیا  تحلصم  لقع و  دنروآیمن و  نامیا 
، داد میهاوخ  رارق  درم  کی  تروص  هب  ار  نآ  میتسرفب ، ربمایپ  ناونع  هب  ار  ياهتـشرف  دـنهاوخیم ، اهنآ  هک  نانچ  رگا  ًاکَلَم ...  ُهاـْنلَعَج  َْول  َو 

. دشیم لزان  ادخ  لوسر  رب  یبلک  هیحد  تروص  هب  لیئربج  تاقوا  رتشیب  رد  هک  روط  نامه 
__________________________________________________

. دشابیم  15 رجح / هروس  انُراْصبَأ ...  ْتَرِّکُس  امَّنِإ  اُولاَقل  هیآ : زا  هدش  هتفرگ  - 1
159 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هک یتقو  اریز  میـشاب ، هتخاس  هبتـشم  اهنآ  رب  مه  ام  دـناهتخاس ، هبتـشم  دوخ  رب  اهنآ  ار  هچنآ  دـیآ ، مزـال  تروص  نیا  رد  ْمِْهیَلَع و  انْـسَبََلل  َو 
یّلـص دّمحم  هک  نانچ  دننکیم ، بیذکت  ار  وا  هاگ  نآ  و  هتـشرف ، هن  و  تسا ، یناسنا  نیا  دنیوگیم : دننیبب  درم  کی  تروص  هب  ار  هتـشرف 

نیا يانعم  و  دناهراچیب ، زورما  هک  نانچ  دنوشیم  هراچیب  دنداد  ماجنا  یلمع  نینچ  هک  یتقو  دـننکیم ، بیذـکت  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
. تسا نیمه  هتخاس  هبتشم  اهنآ  رب  ار  رما  ادخ ! هک 

. درکیم هدهاشم  شموق  زا  هک  ییاهشنزرس  ربارب  رد  ربمایپ ، يارب  تسا  يرادلد  تیلست و  هلمج  نیا  َئِزُْهتْسا  ِدََقل  َو 
هرخـسم رطاخ  هب  تفرگ و  ار  اهنآ  نماد  دوب ، اهنآ  هرخـسم  دروم  هک  قح »  » نامه سپ  َنُؤِزْهَتْـسَی  ِِهب  اُوناک  ام  ْمُْهنِم  اوُرِخَـس  َنیِذَّلاـِب  َقاـحَف 

. دندش تکاله  راچد  نآ  ندرک 
اهنآ نماد  دندرکیم ، هرخـسم  ار  شدندش  عقاو  و ) دوب ، هداد  هدعو  اهنآ  هب  ربمایپ   ) هک یباذع  نامه  ینعی : دناهتفگ  هیآ  يانعم  رد  یـضعب 
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. تفرگارف ار 

159 ص :  ات 13 ..... ] تایآ 11  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

َۀَمْحَّرلا ِهِسْفَن  یلَع  َبَتَک  ِهَِّلل  ُْلق  ِضْرَْألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  اـم  ْنَِمل  ْلـُق  ( 11  ) َنِیبِّذَـکُْملا ُۀَِـبقاع  َناک  َْفیَک  اوُرُْظنا  َُّمث  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِـس  ُْلق 
ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  َو  ِراهَّنلا  َو  ِْلیَّللا  ِیف  َنَکَـس  اـم  َُهل  َو  ( 12  ) َنُونِمُْؤی ْمُهَف ال  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُرِـسَخ  َنیِذَّلا  ِهِیف  َْبیَر  ِۀَـمایِْقلا ال  ِمْوَی  یلِإ  ْمُکَّنَعَمْجََیل 

(13)

159 ص :  همجرت ..... :

(11 . ) دوب هچ  دندرک ، بیذکت  ار  ادخ  تایآ  هک  اهنآ  ماجنارس  هک  دیشیدنیب  سپس  دینک ، شدرگ  نیمز  يور  رد  وگب :
، عطق روطهب  ار  امـش  همه  هدرک ، یمتح  دوخ ، رب  ار  تمحر  تسادـخ ، نآ  زا  وگب : تسیک ، نآ  زا  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  وگب :

نآ  رد  هک  تمایق  زور  رد 
160 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(12 . ) دنروآیمن نامیا  دنداد ، تسد  زا  ار  شیوخ  دوجو  ياههیامرس  هک  یناسک  اهنت  دروآ ، دهاوخ  درگ  تسین  یّکش 
(13 . ) تساناد اونش و  وا  و  دراد ، مارآ  رارق و  زور  بش و  رد  هچنآ  تسا  وا  يارب 

160 ص :  ریسفت ..... :

. دیشیدنیب ناتیاهلد  اب  دیرگنب و  ناتناگدید  اب  سپس  و  دینک ، ترفاسم  نیمز  رد  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِس 
. دوب هچ  دندرک ، هرخسم  ار  یهلا  ناربمایپ  هک  هتشذگ  ياهتّلم  راک  ماجنارس  هک  َنِیبِّذَکُْملا  ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک 

. تسا هدمآ  اهنآ  ینادجو  شنزرس  ندرک و  شوماخ  يارب  نارفاک  زا  لاؤس  نیا  ِضْرَْألا ؟ َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ْنَِمل  ُْلق 
هک تسین  بلطم  نیا  رد  یفالتخا  چیه  امـش  ام و  نایم  ینعی  تسا ، هدرک  فارتعا  رارقا و  هب  راداو  ار  نارفاک  دـنوادخ  هلمج  نیا  اب  ِهَِّلل  ُْلق 

. دیهد تبسن  ادخ  ریغ  هب  ار  نآ  زا  زیچ  چیه  دیناوتیمن  تسادخ و  نآ  زا  تسا  نیمز  نامسآ و  رد  هچنآ  همه 
: تسا هدش  هتفگ  یلاوقا  هلمج  نیا  ریسفت  رد  َۀَمْحَّرلا  ِهِسْفَن  یلَع  َبَتَک 

امش يارب  هدرک و  تیاده  دوخ  تخانـش  رب  ار  امـش  هک  قیرط  نیا  هب  هتخاس ، بجاو  دوخ  رب  ار  تمحر  تسا : تیاده  تمحر  زا  دارم  - 1
. تسا هدومرف  بصن  دیراد  فارتعا  نآ  هب  دوخ  هک  نیمز  اهنامسآ و  شنیرفآ  زا  ییاهلیلد 

هبوت دوخ  ناهانگ  زا  دنروآ و  تسد  هب  دناهداد  تسد  زا  هچنآ  ات  دهدیم  تلهم  ار  شناگدـنب  ینعی  هدرک ، بجاو  دوخ  رب  ار  تمحر  - 2
. دننک

، دنکن لزان  باذع  اهنآ  رب  ایند  رد  هک  قیرط  نیا  هب  هتـسناد ، بجاو  دوخ  رب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  تّما  يارب  تمحر  - 3
. دزادنا ریخأت  هب  تمایق  زور  ات  ار  نانآ  رفیک  هکلب 

: تسا لوق  ود  زین  هلمج  نیا  يانعم  رد  ِۀَمایِْقلا  ِمْوَی  یلِإ  ْمُکَّنَعَمْجََیل 
161 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  دننک ، هبوت  ات  ناراکهنگ  هب  نداد  تلهم  يانعم  هب  تسا  تمحر  ریسفت  هلمج  نیا  - 1
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. زیخاتسر زور  ات  اهنآ  باذع  ریخأت  يانعم  هب  ای 
. دندیشیدنین دندیزرو و  رفک  هک  تساهنآ  يارب  دیدهت  - 2

و دروآیم ، درگ  تمایق  زور  رد  ار  اهیدعب  نینچمه  هدوب و  امش  زا  شیپ  هتـشذگ  ياهنرق  هک  یناسک  امـش و  مامت  تسا : نیا  هیآ  يانعم  و 
. دنکیم ناتتازاجم  ناتکرش  هطساو  هب 

قح اّما  تسین ، زیاج  ِهِیف » َْبیَر  ال   » رب فقو  نیا ، رب  اـنب  و  تسا ، مکّنعمجیل »  » رد مک »  » زا لدـب  یلوق  هب  هلمج  نیا  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُرِـسَخ  َنیِذَّلا 
دوخ هب  رفک ، رایتخا  اب  هک  نانآ  دـشاب : نیا  هیآ  يانعم  و  َنُونِمُْؤی ، ْمُهَف ال  نآ ، ربخ  و  ءادـتبم ، اوُرِـسَخ » َنیِذَّلا   » و دوش ، فقو  هک  تسا  نیا 

. دنریذپیمن ار  قح  دناهدناسر ، نایز 
. تسا رارقرب  تباث و  زور  بش و  رد  هچنآ  نکس :» ام  . » تسا هَّلل »  » رب فطع  َُهل  َو 

نایم عمج  هک  تسا  هدرب  مان  ار  زور  بش و  هیآ  نیا  رد  و  تساهناکم . ناـیم  عمج  هک  هدرب  ماـن  نیمز  نامـسآ و  زا  هیآ 12  لّوا  هلمج  رد 
رارقتـسا ندـش و  نکاس  اج  نیا  رد  نوکـس  هب  دارم  و  دنتـسه ، ضارعا  ماسجا و  زا  تادوجوم  مامت  يارب  فرظ  تاـملک  نیا  تساـهنامز .

. تسا نتفای 

161 ص :  ات 16 ..... ] تایآ 14  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

َنِم َّنَنوُـکَت  ـال  َو  َمَلْـسَأ  ْنَم  َلَّوَأ  َنوُـکَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  یِّنِإ  ْلـُق  ُمَعُْطی  ـال  َو  ُمـِعُْطی  َوُـه  َو  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِرِطاـف  اِیلَو  ُذِـخَّتَأ  ِهَّللا  َْریَغ  َأ  ْلـُق 
(16  ) ُنِیبُْملا ُزْوَْفلا  َِکلذ  َو  ُهَمِحَر  ْدَقَف  ٍِذئَمْوَی  ُْهنَع  ْفَرُْصی  ْنَم  ( 15  ) ٍمیِظَع ٍمْوَی  َباذَع  یِّبَر  ُْتیَصَع  ْنِإ  ُفاخَأ  یِّنِإ  ُْلق  ( 14  ) َنیِکِرْشُْملا

161 ص :  همجرت ...... :

یسک زا  دهدیم و  يزور  هک  تسوا  و  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  هدننیرفآ  وا  هک  یلاح  رد  منک ، باختنا  دوخ  ّیلو  ار  ادخ  زا  ریغ  ایآ  وگب :
( 14  ) یشاب ناکرشم  زا  ادابم  هدش ) هتفگ  نم  هب  و   ) مشاب ناملسم  نیتسخن  هک  مرومأم  نم  وگب : دریگیمن ، يزور 

162 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(15 . ) مسرتیم گرزب  زور  نآ  باذع  زا  منک ، مراگدرورپ  ینامرفان  رگا  نم  وگب :

(16 . ) تسا يراکشآ  يزوریپ  نیا  هتخاس و  شیوخ  تمحر  لومشم  ار  وا  دنوادخ  دسرن ، وا  هب  زور  نآ  رد  یهلا  تازاجم  هک  سک  نآ 

162 ص :  ریسفت ..... :

هب و  درادـن ، نتفرگ  تسود  لصا  هب  یطبر  دوش و  هتفرگ  تسود  دـیابن  ادـخ  ریغ  هک  تسا  نیا  دوصقم  يراـکنا و  ماهفتـسا  ِهَّللا  َْریَغ  َأ  ْلـُق 
ایآ نانادان  يا   » َنُولِهاْجلا اَهُّیَأ  ُدـُبْعَأ  یِّنوُُرمَْأت  ِهَّللا  َْریَغَف  َأ  هیآ  تسا  نیا  لثم  و  دـّختأ ،»  » زا لبق  هن  هدروآ  ریغ »  » زا لبق  ار  هزمه  لـیلد  نیمه 

(. 63 رمز / « ) منک تدابع  ار  يادخ  ریغ  هک  دینکیم  رما  ارم 
. دنک يوریپ  ییوگلا  زا  دشاب و  هتشاد  ياهنومن  هک  نیا  نودب  اهنآ ، هدننیرفآ  نیمز و  اهنامسآ و  هدننک  داجیا  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِرِطاف 

. دربیمن دوس  يزیچ  زا  وا  تسوا و  هیحان  زا  اهدوس  مامت  ینعی  دروخیمن ، يزور  دوخ  دهدیم و  يزور  وا ، ُمَعُْطی  َو ال  ُمِعُْطی  َوُه  َو 
ُلَّوَأ اـَنَأ  لـثم : تسا ، رتوـلج  دوـخ  تّما  زا  ندروآ  مالـسا  رد  ربماـیپ  اریز  مشاـب ، ناملـسم  نیتـسخن  هک  مرومأـم  نم  وـگب : ُتِْرمُأ  یِّنِإ  ْلـُق 
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زا هدش و  رما  ندروآ  مالـسا  هب  شابم : ناکرـشم  زا  تسا : هدش  هتفگ  نم  هب  َّنَنوُکَت  َو ال  ( 163 ماعنا / « ) مناناملسم نیتسخن  نم   » َنیِِملْسُْملا
. ماهدش یهن  ندروآ  كرش 

ترابع هک  شیامظع  تمحر  نامه  دتسرفیم ، تمحر  وا  هب  دنوادخ  زور ، نآ  رد  دوش ، هتشادرب  وا  زا  باذع  هک  یـسک  ُْهنَع  ْفَرُْـصی  ْنَم 
یگنسرگ زا  ینک و  ریـس  ار  سک  ره  تسا  نیا  روظنم  هیلإ ، تنـسحا  دقف  عوج  نم  هتمعطا  نم  دیوگیم : برع  هک  نانچ  تسا ، تاجن  زا 

ياهدرک . لماک  وا  هرابرد  ار  ناسحا  یهد ، تاجن 
163 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

سک ره  نوچ  دنکیم ، شتـشهب  لخاد  دهدیم و  باوث  وا  هب  دنوادخ  دوش » هتـشادرب  وا  زا  باذـع  سک  ره  : » تسا نیا  هیآ  رگید  يانعم 
. دوشیم هداد  باوث  راچانب  دوشن  باذع 

ظفح ار  وا  دنک و  عافد  وا  زا  زور  نآ  رد  دنوادخ  هک  یـسک  تسا : نیا  شیانعم  هدـش ، هدـناوخ  مولعم  فرـصی »  » رگید تئارق  هب  هیآ  نیا 
هدرب نآ  زا  یمان  شیپ  رد  هک  تسا  نآ  شتّلع  هدش و  فذح  تسا ، باذـع  نامه  هک  هدـش  هتـشادزاب  وا  زا  هچنآ  تئارق  نیا  اب  و  دـیامرف .

. تسا نشور  دوخبدوخ  هک  نیا  ای  تسا ، دوجوم  هنیرق  هدش و 

163 ص :  ات 20 ..... ] تایآ 17  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

ُمیِکَْحلا َوُه  َو  ِهِدابِع  َقْوَف  ُرِهاْقلا  َوُه  َو  ( 17  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َوُهَف  ٍْریَِخب  َکْسَسْمَی  ْنِإ  َو  َوُه  َّالِإ  َُهل  َفِشاک  الَف  ٍّرُِضب  ُهَّللا  َکْسَـسْمَی  ْنِإ  َو 
َّنَأ َنوُدَهْـشََتل  ْمُکَّنِإ  َأ  َغََلب  ْنَم  َو  ِِهب  ْمُکَرِْذنُِأل  ُنآْرُْقلا  اَذه  ََّیلِإ  َیِحوُأ  َو  ْمُکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  ٌدیِهَـش  ُهَّللا  ُِلق  ًةَداهَـش  ُرَبْکَأ  ٍءْیَـش  ُّيَأ  ُْلق  ( 18  ) ُرِیبَْخلا

َنُوفِْرعَی امَک  ُهَنُوفِْرعَی  َباـتِْکلا  ُمُهاـْنیَتآ  َنیِذَّلا  ( 19  ) َنوُکِرُْـشت اَّمِم  ٌءيَِرب  ِینَّنِإ  َو  ٌدِـحاو  ٌهلِإ  َوُه  امَّنِإ  ُْلق  ُدَهْـشَأ  ـال  ْلـُق  يرْخُأ  ًۀَِـهلآ  ِهَّللا  َعَم 
(20  ) َنُونِمُْؤی ْمُهَف ال  ْمُهَسُْفنَأ  اوُرِسَخ  َنیِذَّلا  ُمُهَءاْنبَأ 

163 ص :  همجرت ..... :

. تساناوت زیچ  همه  رب  وا ، دـناسرب ، وت  هب  يریخ  رگا  و  دزاس ، فرطرب  ار  نآ  دـناوتیمن  یـسک  وا ، زج  دـناسر ، وت  هب  یناـیز  دـنوادخ  رگا 
(17)

(18 . ) تسا هاگآ  میکح و  وا ، و  تسا ، ّطلسم  بلاغ و  دوخ ، ناگدنب  همه  رب  هک  تسوا 
؟ تسا ییهاوگ  هچ  یهاوگ ، نیرتالاب  وگب :

اهنآ هب  نآرق  نیا  هک  ار  یناـسک  ماـمت  امـش و  اـت  تسا ، هدـش  یحو  نم  يوس  هب  نآرق  نیا  و  تسامـش ، نم و  ناـیم  هاوگ  دـنوادخ  وـگب :
تسوا مهدیمن ، یهاوگ  نینچ  زگره  نم  وگب : تسادخ ؟ اب  يرگید  نایادخ  هک  دیهدیم  یهاوگ  امـش  یتسار  هب  ایآ  مهد ، میب  دسریم ،

( 19 . ) مرازیب دیاهداد  رارق  كرش  وا  يارب  هچنآ  زا  نم  و  اتکی ، هناگی  دنوادخ 
164 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

یناسک طقف  دنسانشیم ، ار  دوخ  نادنزرف  هک  هنوگنامه  دنسانشیم ، ار ) ربمایپ   ) ار وا  یبوخب  میاهداد  نانآ  هب  ینامسآ  باتک  هک  ییاهنآ 
(. 20 . ) دنروآیمن نامیا  دناهدیناسر  نایز  دوخ  هب  هک 

164 ص :  ریسفت ..... :
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فشک رب  رداق  ادخ  زج  سک  چیه  یتحاران ، ای  یتسدگنت و  ای  يرامیب ، لیبق  زا  دناسرب ، ینایز  وت  هب  دنوادخ  رگا  ٍّرُِـضب  ُهَّللا  َکْسَـسْمَی  ْنِإ 
. تسین نآ 

ار تلاح  نآ  دناوتیم  تساناوت ، يزیچ  ره  رب  دنوادخ  يدنمتورث ، ای  یتسردنت  لیبق  زا  دناسرب ، وت  هب  ار  یبوخ  رگا  ٍْریَِخب  َکْسَـسْمَی  ْنِإ  َو 
. دزاس فرطرب  ار  نآ  دناوتیم  دهد و  همادا 

، دـنوادخ ییاناوت  ّطلـست و  ماقم و  يدـنلب  رهق و  يارب  تسا  يریوصت  هلمج  نیا  تسا . رهاق  شناگدـنب  مامت  رب  وا  ِهِدابِع  َقْوَف  ُرِهاْقلا  َوُه  َو 
ریخـست و تحت  ادـخ  ناگدـنب  هک  تـسا  نـیا  روـظنم  ( 127 فارعا / « ) میدــنمورین ناـشیا  زارف  رب  اـم  اـنامه   » َنوُرِهاـق ْمُهَقْوَـف  اَّنِإ  َو  لـثم :

. دنتسه وا  ییاورنامرف 
. داد ربخ  نآ ، زا  دوشیم  هک  يزیچ  ره  هب  تسا  ملاع  ُرِیبَْخلا 

هچ وگب : دوشیم ، قالطا  دوش ، هداد  ربخ  نآ  زا  دوش و  ادیپ  نآ  هب  ملع  تسا  حیحـص  هک  يزیچ  ره  رب  اریز  تسا ، ّماع  نیرتیمومع  ٍءْیَش 
؟ تسا رتوگتسار  رتهدنهدیهاوگ و  زیچ 

مناسریم امش  هب  ار  وا  تلاسر  مربمایپ و  هک  دهدیم  تداهش  نم  يارب  تسا ، هاوگ  امش  نم و  نایم  ادخ  وگب : ْمُکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  ٌدیِهَش  ُهَّللا  ُِلق 
. دینکیم بیذکت  ارم  امش  و 

نم  رب  نم ، تقادص  رب  ياهناشن  لیلد و  ناونع  هب  نآرق  نیا  ُنآْرُْقلا  اَذه  ََّیلِإ  َیِحوُأ  َو 
165 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دسرب اهنآ  هب  نآرق  نیا  تمایق  ات  هک  ار  یناسک  زین  مهد و  میب  یهلا  رفیک  زا  نآ  هلیسو  هب  ار  امش  ات  هدش ، لزان 
هب زین  وا  دـسرب ، تماـما  هب  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  لآ  زا  سک  ره  تسا : نیا  هیآ  ياـنعم  هک  هدـش  تیاور  نیموصعم  زا 

. تسا هدننکراذنا  نآرق  نیا  هلیسو 
وا اب  هک  دـیهدیم  یهاوگ  هنوگچ  یلاعت  يادـخ  تینادـحو  رب  لـیلد  دوجو  اـب  ینعی  تسا  يراـکنا  ماهفتـسا  هلمج  نیا  َنوُدَهْـشََتل  ْمُکَّنِإ  َأ 

؟ تسه يرگید  نایادخ 
. مهدیمن وا ، يارب  کیرش  نتشاد  هب  یهاوگ  وگب : ُدَهْشَأ  ُْلق ال 

، اهنآ ریغ  ای  اهتب  دینادیم : کیرش  وا  يارب  امش  هچنآ  زا  نم  و  تساتکی ، يادخ  وا  وگب : َنوُکِرُْـشت  اَّمِم  ٌءيَِرب  ِینَّنِإ  َو  ٌدِحاو  ٌهلِإ  َوُه  امَّنِإ  ُْلق 
. دوش كرش  هب  ّرجنم  هک  تسا  ياهدیقع  ره  زا  يرازیب  مه  و  تسادخ ، ّتینادحو  هب  یهاوگ  زین  رما  نیا  مرازیب .

165 ص :  ات 24 ..... ] تایآ 21  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

َْنیَأ اوُکَرْـشَأ  َنیِذَِّلل  ُلوُقَن  َُّمث  ًاعیِمَج  ْمُهُرُـشَْحن  َمْوَی  َو  ( 21  ) َنوُِملاَّظلا ُحـِْلُفی  ُهَّنِإ ال  ِِهتایِآب  َبَّذَـک  َْوأ  ًابِذَـک  ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَم  َو 
َو ْمِهِسُْفنَأ  یلَع  اُوبَذَک  َْفیَک  ْرُْظنا  ( 23  ) َنیِکِرْـشُم اَّنُک  ام  انِّبَر  ِهَّللا  َو  اُولاق  ْنَأ  ـَّالِإ  ْمُُهتَْنِتف  ْنُکَت  َْمل  َُّمث  ( 22  ) َنوُمُعَْزت ُْمْتنُک  َنیِذَّلا  ُمُکُؤاکَرُش 

(24  ) َنوُرَتْفَی اُوناک  ام  ْمُْهنَع  َّلَض 

165 ص :  همجرت ..... :

يراگتـسر يور  ناراکمتـس  مّلـسم  روطهب  هدرک ؟ بیذکت  ار  وا  تایآ  ای  هتـسب ، غورد  ادـخ  رب  هک  تسا  یـسک  زا  رتراکمتـس  یـسک  هچ 
(21 . ) دید دنهاوخن 
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(22 ( ؟ دنیاجک دیدرکیم  نامگ  ادخ  يارب  هک  ار  یناکیرش  مییوگیم  ناکرشم  هب  مینکیم ، روشحم  ار  نانآ  همه  هک  يزور 
166 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  هک  يدنوادخ  هب  دنیوگیم  هک  تسین  نیا  زج  يزیچ  اهنآ  رذع  خساپ و  سپ 

(23 . ) میدوبن كرشم  ام  هک  دنگوس  تسام ، راگدرورپ 
(24 . ) دنهدیم تسد  زا  دنتشادنپیم  ادخ  کیرش  غورد  هب  ار  هچنآ  و  دنیوگیم ، غورد  زین )  ) ناشدوخ هب  هنوگچ  نیبب 

166 ص :  ریسفت ..... :

ادخ هک  يزور  ینعی  هدش ، هدناوخ  زین  لوقی ، مث  مه  رشحی  موی  و  بیاغ : تروص  هب  هلمج  نیا  َنیِذَِّلل ...  ُلوُقَن  َُّمث  ًاعیِمَج  ْمُهُرُـشَْحن  َمْوَی  َو 
. دزاسیم روشحم  ار  اهنآ 

. دنناسریم یعفن  امش  هب  دیتشاد  نامگ  هک  ییاهکیرش  دنتسه  اجک  مییوگیم ) ناکرشم  هب   ) َنوُمُعَْزت ُْمْتنُک  َنیِذَّلا  ُمُکُؤاکَرُش  َْنیَأ 
. دندوب هتفرگ  دوخ  يارب  ار  اهتب  هک  تسا  نآ  هتفگ ، امش » ياهکیرش   » ناونع هب  هداد و  تبسن  اهنآ  دوخ  هب  ار  اکرش  هک  نیا  تلع 

: تسا هدش  رکذ  لوق  دنچ  هیآ  نیا  يانعم  رد  انِّبَر ...  ِهَّللا  َو  اُولاق  ْنَأ  اَّلِإ  ْمُُهتَْنِتف  ْنُکَت  َْمل  َُّمث 
. تسین يرگید  زیچ  كرش ، یفن  رب  دنگوس  و  وا ، زا  ندیزگ  يرود  ادخ و  راکنا  زج  اهنآ ، كرش  رفک و  ماجنارس  فلا :

. تسا غورد  دنگوس  ادخ و  راکنا  اهنآ  هناهب  رذع و  دنوش  عقاو  شنزرس  دروم  ناشندروآ  كرش  رطاخ  هب  هک  یتقو  رگید : يانعم  ب :
. دنرادیم راهظا  ار  اههتفگ  نیا  دوش ، عقاو  قیقحت  دروم  اهنآ  هدیقع  مینک و  لاؤس  اهنآ  زا  هک  یتقو  ج :

: تسا هدش  رکذ  یهوجو  نکت » مل   » تئارق رد 
هک تسا  هدروآ  ثنؤم  لیلد  نیا  هب  تسا  صقان  لعف  يارب  مسا  هک  ار  اولاق » نأ   » ریمض هدش و  هدناوخ  مهتنتف »  » بصن و  نکت ،» مل  : » ءات اب 

عماوج همجرت  دناهدروآ . ثنؤم  زین  ار  لعف  ربخ ، ندوب  ّثنؤم  ّتلع  هب  هک  کّمأ  تناک  نم  اهبرع  لوق  دننام  دشابیم  ثنؤم  ۀنتف »  » نآ ربخ 
167 ص : ج2 ، عماجلا ،

. دشابیم مهتنتف »  » بصن نکی و  مل  ءای : اب  رگید : هجو 
. تسا هدش  هدناوخ  زین  ۀنتف »  » عفر هب  تروص  ود  ره  رد  و 
. دناهدرک تئارق  زین  ادن  اعد و  ناونع  هب  بصن  اب  ار  انبر » »

. درادن يدوس  نانآ  يارب  دندرکیم  اعّدا  ار  وا  تعافش  دنتسنادیم و  ادخ  غورد ، هب  ار  هچنآ  تمایق ) رد   ) َنوُرَتْفَی اُوناک  ام  ْمُْهنَع  َّلَض  َو 
شلیلد دـنیوگب ، غورد  تسا  نکمم  دـنراد ، روما  هب  لماک  ییانـشآ  تسا و  فوشکم  اهنآ  رب  قیاقح  هک  مه  تمایق  زور  رد  راّفک  هک  نیا 

، دیآ شیپ  شیارب  ییاهیراتفرگ  نینچ  سک  ره  الومعم  و  دوشیم ، دراو  اهنآ  رب  زور  نآ  رد  هک  تسا  ییاهتّدش  ساره و  تشحو و  نامه 
. درادن يدوس  هک  دروآیم  نابز  رب  ار  ییاهزیچ  دجنسب ، ار  رما  تبقاع  هک  نیا  نودب  هتساوخان و  یهاگ 

167 ص :  ات 26 ..... ] تایآ 25  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

َكُؤاـج اذِإ  یَّتَـح  اـِهب  اُونِمُْؤی  ـال  ٍۀَـیآ  َّلُـک  اْوَرَی  ْنِإ  َو  ًاْرقَو  ْمِِهناذآ  ِیف  َو  ُهوُهَقْفَی  ْنَأ  ًۀَّنِکَأ  ْمِِهبُوُلق  یلَع  اـْنلَعَج  َو  َکـَْیلِإ  ُعِمَتْـسَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو 
َنوُرُعْـشَی ام  َو  ْمُهَـسُْفنَأ  َّالِإ  َنوُِکلُْهی  ْنِإ  َو  ُْهنَع  َنْوَأـْنَی  َو  ُْهنَع  َنْوَْهنَی  ْمُه  َو  ( 25  ) َنِیلَّوَْألا ُریِطاسَأ  َّالِإ  اذـه  ْنِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلوُقَی  َکـَنُولِداُجی 

(26)
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167 ص :  همجرت ..... :

ره و  میاهداد ، رارق  نیگنـس  ار  ناشیاهـشوگ  دـنمهفن و  هک  میاهدـنکفا  شـشوپ  ناشیاهلد  رب  ام  دـنهدیمارف و  شوگ  وت ، هب  اهنآ  زا  یخرب 
رگم تسین  يزیچ  نیا  دنیوگیم : و  دـننکیم ، هلداجم  وت  اب  دـنیآیم  وت  دزن  هک  یماگنه  یّتح  دـنروآیمن ، نامیا  دـننیبب  هک  ار  ياهزجعم 

(25 . ) ناینیشیپ ياههناسفا 
(26 . ) دننکیم كاله  ار  نتشیوخ  اهنت  دننادیمن  هک  یلاح  رد  و  دننکیم ، يرود  وا  زا  دوخ )  ) دنرادیمزاب و ربمایپ  زا  ار  مدرم  اهنآ 

168 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

168 ص :  ریسفت ..... :

168 ص :  لوزن ..... : نأش 

يادص هب  دندمآیم و  درگ  نانیا  لاثما  یهورگ  اب  هبیش ، و  هبتع ، و  رضن ، و  نایفس ، وبا  و  لهج ، وبا  هریغم و  نب  دیلو  هک  تسا  هدش  تیاور 
هچ مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  هلیتق ، ابا  يا  دنتفگ : رـضن  هب  اهنآ  يزور ) . ) دندادیم شوگ  درکیم ، توالت  نآرق  هک  ادخ  لوسر 

: تفگ دیوگیم ؟
زا دـهدیم و  تکرح  ار  شناـبز  منیبیم  هک  نیا  زج  دـیوگیم ؟ هچ  منادیمن  تسا  هداد  رارق  دوـخ  هناـخ  ار  هبعک  هک  یـسک  هب  دـنگوس 
رد لهج  وبا  منادیمن  ّقح  ار  وا  نانخس  نم  تفگ : نایفس  وبا  میوگیم . ثیدح  امـش  يارب  نم  هک  نانچ  دیوگیم  ناگتـشذگ  ياههناسفا 

. دش لزان  هیآ  نیا  تبسانم  نیا  هب  تسا و  نینچ  هک  اّقح  تفگ : شباوج 
قح ندینـشن  ندـیمهفن و  يارب  لاـثم  تراـبع  ود  نیا  اهـشوگ .) رد  ینیگنـس   ) ناذـآلا یف  رقولا  و  اـهلد ) رب  شـشوپ   ) بوـلقلا یلع  ۀـنکالا 

. دنشابیم
تباث و اهنآ  دوجو  رد  يرطف  يرما  دننام  رما  نیا  هک  تسا  نیا  رب  تلالد  روظنم  هب  ای  هداد  دانسا  دوخ  هب  ار  لعف  دنوادخ ، هک  نیا  اْنلَعَج  َو 

ینیگنـس ام ، ياهـشوگ  رد   » ٌباجِح َِکْنَیب  َو  اِنْنَیب  ْنِم  َو  ٌْرقَو  اِنناذآ  ِیف  َو  دنتفگیم : هک  تسا  نارفاک  دوخ  لوق  تیاکح  ای  تسا و  ّرقتـسم 
(. 5 تلصف / « ) تسا هدش  هدیشک  ياهدرپ  وت ، ام و  نایم  رد  تسا و 

. تسا هّیلاح  هلمج  َکَنُولِداُجی 
: دوشیم نیا  هیآ  يانعم  تسا و  راّفک  هلداجم  يارب  ریسفت  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلوُقَی 

نخـس نیرتتـسار  هک  ار  ادخ  مالک  و  دننکیم ، راکنا  ار  وت  لادج و  وت  اب  هک  تسا  هدیـسر  ییاج  هب  یهلا  تایآ  هب  تبـسن  راّفک  بیذـکت 
. تسا قح  هب  تبسن  بیذکت  نیرتگرزب  نیا  و  دننادیم ، هفارخ  غورد و  تسا ،

، قـح ربارب  رد  میلــست  قیدــصت و  زا  ار  ناــنآ  دــننکیم و  یهن  ادــخ  لوــسر  زا  يوریپ  نآرق و  زا  ار  مدرم  هورگ ، نـیا  َنْوـَْـهنَی و  ْمُـه  َو 
. دنرادیمزاب

169 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دنشابیم هارمگ  اهنآ  دوخ  مه  دناهدننکهارمگ و  مه  هجیتن ، رد  و  دننکیم ، يرود  نآ ، زا  زین  دوخ  ُْهنَع و  َنْوَْأنَی  َو 

ناشنایز اّما  دننزیم  ررض  ادخ  لوسر  هب  دننکیم  لایخ  هچ  رگا  و  دننکیمن ، كاله  ار  يرگید  سک  دوخ ، زج  ْمُهَسُْفنَأ  اَّلِإ  َنوُِکلُْهی  ْنِإ  َو 
. ددرگیمرب ناشدوخ  هب 
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169 ص :  ات 28 ..... ] تایآ 27  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

َو ُْلبَق  ْنِم  َنوُفُْخی  اُوناک  ام  ْمَُهل  اَدب  َْلب  ( 27  ) َنِینِمْؤُْملا َنِم  َنوُکَن  َو  انِّبَر  ِتایِآب  َبِّذَُـکن  َو ال  ُّدَُرن  انَْتَیل  ای  اُولاقَف  ِراَّنلا  یَلَع  اوُِفقُو  ْذِإ  يَرت  َْول  َو 
(28  ) َنُوبِذاَکل ْمُهَّنِإ  َو  ُْهنَع  اوُُهن  اِمل  اوُداَعل  اوُّدُر  َْول 

169 ص :  همجرت ..... :

(27 . ) میشاب نانمؤم  زا  مینکن و  بیذکت  ار  ادخ  تایآ  ات  میتشگیمزاب ، شاک  يا  دنیوگیم : دنراد و  رارق  شتآ  رد  هک  ار  اهنآ  ینیبب  رگا 
اهنآ و  دناهدش ، یهن  نآ  زا  هک  دندرگیمرب  يزیچ  نامه  هب  دندرگزاب ، رگا  و  هدش ، راکشآ  اهنآ  يارب  دنتشادیم  ناهنپ  شیپ  زا  هچنآ  اّما 

(28 . ) دنتسه وگغورد 

169 ص :  ریسفت ..... :

ینیبب ار  نارفاک  رگا  تسا : نیا  هلمج  يانعم  دشابیم و  اعیظف ، ارما  تیأرل  نآ : ریدقت  تسا و  فوذـحم  ول »  » باوج اوُِفقُو ...  ْذِإ  يَرت  َْول  َو 
هدهاشم ار  یکاندرد  رما  دناهدیمهف ، ار  نآ  باذع  یتخـس  و  هدش ، شتآ  رد  دراو  ای  دننکیم ، هدـهاشم  ار  نآ  هدـش  فرـشم  شتآ  رب  هک 

. ینامهفب يو  هب  ار  نآ  ینک و  یفرعم  یسک  هب  ار  يزیچ  هک  دوشیم  هتفگ  یتقو  اذک ، یلع  هتفقو  درک . یهاوخ 
نیمه هب  اهنت  لوق ، کی  رب  انب  میدرگرب ، میتسناوتیم  شاک  يا  ُّدَُرن  انَْتَیل  ای  اُولاقَف 

170 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ام و  انِّبَر » ِتایِآب  َبِّذَُکن  َو ال  : » دنیوگیم و  دـننکیم ، زاغآ  يرگید  مالک  هب  سپـس  و  هدـش ، مامت  هلمج  ادا و  مّنهج ، لها  يوزرآ  هلمج ،

. میروآیم نامیا  نآ  هب  هکلب  مینکیمن ، بیذکت  ار  نامراگدرورپ  تایآ 
. دشاب ّدرن »  » رب فطع  بّذکن »...  و ال   » تسا نکمم  رگید ، لوق  هب 

لخاد ریدقت  نیا  هب  و  میدوبیم ، نانمؤم  زا  هدوبن و  هدننک  بیذکت  هک  یلاح  رد  ینعی  دشاب ، لاح  دعب ، ياههلمج  هک  تسا  نیا  موس  لوق 
. دوب دهاوخ  یّنمت  مکح  تحت  رد 

رگا تسا : نیا  شیاـنعم  تـسا و  یّنمت  يارب  باوـج  هدـش و  هدـناوخ  هبـصان  نأ »  » ریدـقت هـب  نوـکن »  » و بّذـکن » ـال  و   » رگید تـئارق  رد 
. دوب میهاوخ  نانمؤم  زا  مینکیمن و  بیذکت  میوش  هدنادرگزاب 

یهاوگ لامعا و  همان  هب  هّجوت  اب  زور  نیا  رد  اهیتشز ، ناهانگ و  لیبق  زا  دنتـشادیم  ناهنپ  مدرم  زا  هچنآ  هکلب  َنوُفُْخی  اُوناک  ام  ْمَُهل  اَدب  َْلب 
دنوش هداد  تشگزاب  ایند  هب  رگا  هک  نیا  دـصق  هب  هن  تسا  یتحاران  زا  دـننکیم ، وزرآ  هچنآ  ّتلع  نیا  هب  و  هدـش ، راکـشآ  اهنآ  رب  اضعا ،

. دنروایب نامیا 
اهنیا تشگ ، دـنهاوخزاب  دنتـشاد  نـیا  زا  شیپ  هـک  يرفک  ّتیعـضو  ناـمه  هـب  دـنوش ، هدـینادرگرب  اـیند  هـب  رگا  اینّدـلا و  یلا  اوُّدُر » ْوـَل  َو 

. دننکیمن افو  دنهدیم  هدعو  دوخ  هچنآ  هب  دننایوگغورد و 

170 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 29  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا
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اُوقوُذَف َلاق  انِّبَر  َو  یَلب  اُولاق  ِّقَْحلِاب  اذه  َْسَیل  َأ  َلاق  ْمِهِّبَر  یلَع  اوُِفقُو  ْذِإ  يَرت  َْول  َو  ( 29  ) َنِیثوُْعبَِمب ُنَْحن  ام  َو  اْینُّدلا  اَُنتایَح  َّالِإ  َیِه  ْنِإ  اُولاق  َو 
(30  ) َنوُرُفْکَت ُْمْتنُک  اِمب  َباذَْعلا 

170 ص :  همجرت ..... :

(29 . ) میوشیمن ثوعبم  رگید ]  ] ام تسایند و  یگدنز  طقف  یگدنز  دنیوگیم : و 
قح  ) يرآ دـنیوگ : تسین ؟ ّقح  نیا  ایآ  دـیوگ : اهنآ  هب  ادـخ  دـناهدش ، تشادزاـب  دوخ  راـگدرورپ  دزن  هک  یماـگنه  ینیبب  ار  اـهنآ  رگا  و 

(30 . ) دیشچب ار  باذع  هجنکش و  دیدیزرویم  رفک  هچنآ  يازسب  سپ  دیامرفیم : دنوادخ  نامراگدرورپ ، هب  دنگوس  تسا )
171 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

171 ص :  ریسفت ..... :

دـنزرویم و رفک  مه  زاب  دـنوش ، هداد  تشگزاب  هک  یـضرف  هب  ینعی  تسا ، اوداعل » : » رب فطع  اولاق »  ... » اْینُّدـلا اَُـنتایَح  اَّلِإ  َیِه  ْنِإ  اُولاـق  َو 
. دنتفگیم تمایق  هدهاشم  زا  شیپ  هک  نانچ  تسین  ایند  یناگدنز  زج  نیا ، دنیوگیم :

نیا هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنیمه  دـنیوگیم و  غورد  يرما  ره  رد  اـهنیا  ینعی : َنُوبِذاـَکل » ْمُهَّنِإ  َو   » هلمج رب  تسا  فـطع  تفگ : ناوـتیم 
. دنتفگ ار  فرح 

نیا زا  روظنم  هک  نیا  رد  دـناهدش ...  تشادزاـب  ناـشراگدرورپ  هاگـشیپ  رد  هک  یناـمز  ار  اـهنآ  ینیبـب  رگا  ْمِهِّبَر  یلَع  اوُِفقُو  ْذِإ  يَرت  ْوـَل  َو 
: هدش رکذ  لوق  دنچ  تسیچ ، فّقوت 

. دوشیم هتشاد  هگن  دوخ  يالوم  روضح  رد  راکتیانج  هدرب  هک  نانچ  لاؤس ، خیبوت و  روظنم  هب  - 1
. دنتسیایم دوخ  راگدرورپ  دزن  تازاجم  يارب  هک  یماگنه  - 2

: دیوگیم برع  هک  نیا  لثم  دنسانشیم ، ار  دوخ  راگدرورپ  اتقیقح  زور ، نآ  رد  - 3
. متخاس هاگآ  ینالف  نخس  رب  ار  وا  ینعی  نالف  مالک  یلع  هتفقو 

؟ تسین قح  نیا ، ایآ  دسریم  ادن  دنوادخ  فرط  زا  زور  نآ  ِّقَْحلِاب ؟ اذه  َْسَیل  َأ  َلاق 
. دیآیم باسح  تمایق و  هب  تبسن  نانآ ، ياهراکنا  لباقم  رد  شنزرس  ناونع  هب  ادن  نیا  و 

نیا دیشچب  دیامرفیم : راگدرورپ  تسا  قح  رب  تمایق  نامراگدرورپ  هب  مسق  دنیوگیم : هک  نآ  زا  سپ  َنوُرُفْکَت  ُْمْتنُک  اِمب  َباذَْعلا  اُوقوُذَف 
. دیدیزرویم رفک  هک  نآ  ببس  هب  ار  اهرفیک 

172 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

172 ص :  ات 32 ..... ] تایآ 31  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

الَأ ْمِهِروُهُظ  یلَع  ْمُهَرازْوَأ  َنُولِمْحَی  ْمُه  َو  اهِیف  انْطَّرَف  ام  یلَع  انَتَرْسَح  ای  اُولاق  ًۀَتَْغب  ُۀَعاَّسلا  ُمُْهتَءاج  اذِإ  یَّتَح  ِهَّللا  ِءاِقِلب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  َرِسَخ  ْدَق 
(32  ) َنُولِقْعَت الَف  َأ  َنوُقَّتَی  َنیِذَِّلل  ٌْریَخ  ُةَرِخْآلا  ُراَّدَلل  َو  ٌوَْهل  َو  ٌبَِعل  َّالِإ  اْینُّدلا  ُةایَْحلا  اَم  َو  ( 31  ) َنوُرِزَی ام  َءاس 

172 ص :  همجرت ..... :

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 782 

http://www.ghaemiyeh.com


تاریـصقت نآ  زا  اغیرد  دنیوگ : دسرارف ، ار  ناشیا  تمایق  ناهگان  هک  هاگ  نآ  ات  دننایز ، رد  دندرک ، بیذـکت  ار  راگدرورپ  ياقل  هک  نانآ 
(31 ! ) دنراد شود  رب  ار  يراب  دب  هچ  ناه ، دنراد ، شود  رب  ار  دوخ  ياهراب  اهنآ  و  میداد ، ماجنا  ایند  رد  هک 

؟ دیـشیدنایمن ارچ  سپ  تسا ، رتهب  دـننک ، هشیپ  اوقت  هک  یناسک  يارب  ترخآ  هناـخ  و  تسین ، یمرگرـس ، هچیزاـب و  زج  اـیند ، یناگدـنز 
(32)

172 ص :  ریسفت ..... :

. دندرکیم بیذکت  نآ ، ياهشاداپ  ترخآ و  ندیسرارف  هب  تبسن  ِهَّللا  ِءاِقِلب  اُوبَّذَک 
. دباییم ماود  دوشیم ، زاغآ  اهنآ  ترسح  هک  تمایق  ندیسرارف  ات  بیذکت ، نیا  ینعی  تساهنآ ، بیذکت  يارب  تیاغ  یّتح »  » هملک

. تسا هجو  ود  نآ ، بصن  رد  یناهگان و  ینعی  ًۀَتَْغب » »

. تسا لعاف  مسا  هک  ۀتغاب » : » يانعم هب  تسا  لاح  - 1
. دشابیم ۀتغب ، مهتتغب  يانعم  هب  قلطم ، لوعفم  ردصم ، - 2

تعاس هب  تسا  نکمم  و  تسا ، مولعم  هنیرق  هب  اّما  هدـشن  هدرب  نآ  زا  یمان  دـنچ  ره  هک  تسایندـلا  تایح  يارب  ریمـض ، اهِیف  انْطَّرَف  ام  یلَع 
ام یلَع  یتَرْسَح  ای  لثم : میدرک ، یهاتوک  تمایق  هرابرد  ام  ایند ، رد  هک  ام ) رب  ياو  دنیوگیم  باذع  لها   ) تسا نیا  هیآ  يانعم  ددرگرب و 

173 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  (. 56 رمز / « ) مدرک یهاتوک  دنوادخ  هب  برق  رد  هچنآ  رب  سوسفا  يا   » ِهَّللا ِْبنَج  ِیف  ُتْطَّرَف 
ياهتـسد اب  هک  تسا  یلامعا  ببـس  هب   » ْمُکیِدـْیَأ ْتَبَـسَک  اـِمبَف  هیآ : هب  تسا  هیبش  اـنعم  رد  هیآ  نیا  ْمِهِروُهُظ  یلَع  ْمُهَرازْوَأ  َنُولِمْحَی  ْمُه  َو 

. دوشیم لمح  اهتشپ  رب  زین  راب  دوشیم ، ماجنا  اهتسد  اب  اهراک ، هک  روط  نامه  اریز  ( 30 اروش / « ) دیداد ماجنا  دوخ 
. دننکیم لمح  ار  يدب  راب  هچ  ینعی ، تسا ، هدش  فذح  هدوب  ائیش »  » هک نآ ، هب  صوصخم  تسا و  مذ  لعف  َنوُرِزَی  ام  َءاس 

رب دنرادن ، یتعفنم  دوس و  ایند  لامعا  اریز  هتـسناد ، یمرگرـس  هچیزاب و  ار ، ایند  ياهراک  هیآ  نیا  رد  ناحبـس  يادخ  اَّلِإ  اْینُّدـلا  ُةایَْحلا  اَم  َو 
. دنراد یپ  رد  یمیظع  ياهدوس  هک  ترخآ  ياهراک  فالخ 

يزیچ تقو  چیه  اریز  دشاب ، ةرخآلا  ۀعاّسلا  رادل  ریدقت و  رد  هک  هدش ، تئارق  زین  ةرخآلا » رادـل  و   » هفاضا روطهب  زارف ، نیا  ُةَرِخْآلا  ُراَّدـَلل  َو 
(. تسا ترخآ  نامه  راد   ) دوشیمن هفاضا  شدوخ  هب 

. تسا بعل  وهل و  راگزیهرپ  مدرم  ریغ  ياهراک  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  ترابع  نیا  َنوُقَّتَی  َنیِذَِّلل 

173 ص :  ات 34 ..... ] تایآ 33  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

َِکْلبَق ْنِم  ٌلُسُر  َْتبِّذُـک  ْدََـقل  َو  ( 33  ) َنوُدَـحْجَی ِهَّللا  ِتاـیِآب  َنیِِملاَّظلا  َّنِکل  َو  َکَنُوبِّذَُـکی  ـال  ْمُهَّنِإَـف  َنُولوُقَی  يِذَّلا  َکـُنُزْحََیل  ُهَّنِإ  ُمَْلعَن  ْدَـق 
(34  ) َنِیلَسْرُْملا ِإَبَن  ْنِم  َكَءاج  ْدََقل  َو  ِهَّللا  ِتاِملَِکل  َلِّدَبُم  َو ال  انُرْصَن  ْمُهاتَأ  یَّتَح  اُوذُوأ  َو  اُوبِّذُک  ام  یلَع  اوُرَبَصَف 

173 ص :  همجرت ..... :

تایآ ناراکمتـس ، هکلب  دـننکیمن  بیذـکت  ار  وت  اهنآ  تقیقح ) رد  یلو  ، ) دزاسیم نیگمغ  ار  وت  دـنیوگیم  اهنآ  هچنآ  هک  مینادیم  اـم 
(33 . ) دنوشیم رکنم  ار  ادخ 
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رییغت ادـخ  تاملک  يارب  دیـسرارف ، ار  اهنآ  ام  يراـی  اـت  دـندرک ، ربص  ّتیذا  بیذـکت و  رب  و  دـندش . بیذـکت  یناربماـیپ  زین )  ) وت زا  شیپ 
174 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  ( 34 . ) تسا هدمآ  وت  يوس  هب  ناربمایپ  رابخا  و  تسین ، ياهدنهد 

174 ص :  ریسفت ..... :

. تسا نأش  ریمض  ّهنإ »  » هملک رد  ریمض  و  دیآیم ، نآ  ترثک  لعف و  یتدایز  يارب  هک  تسا  اّمبر »  » هلزنم هب  اج  نیا  رد  دق »  » هملک ُمَْلعَن  ْدَق 
. تسا هدش  هدناوخ  ءاز  رسک  ای و  ّمض  هب  زین  از و  ّمض  ءای و  حتف  هب  لعف ، نیا  َُکنُزْحََیل 

راوگرزب ربمایپ  هرابرد  نارفاک  هک  تسا  باّذـک  رحاس و  و  نونجم ، و  رعاـش ، لـیبق  زا  یتاـملک  دـنیوگیم  هچنآ  زا  دوصقم  َنُولوُقَی  يِذَّلا 
. دنتفگیم

. داد تبـسن  ییوگغورد  هب  ار  وا  هبّذک » : » لاعفا لیعفت و  باب  زا  هدـش : هدـناوخ  ود  ره  فیفخت  دـیدشت و  اب  لعف  نیا  َکَنُوبِّذَُـکی  ْمُهَّنِإَف ال 
. تسا هدش  رکذ  انعم  ود  هیآ  نیا  يارب  تسناد ، وگغورد  ار  وا  هبذکأ ،» »

قیدصت ار  وت  تازجعم  نداد  اب  هک  یتسه  وا  ربمایپ  وت  هک  ارچ  تسادـخ ، هّجوتم  هکلب  تسین  وت  هّجوتم  نانمـشد  بیذـکت  عقاو ، رد  فلا :
. تسا هدرک 

هدـش لزان  ربمایپ  يارب  يرادـلد  ناونع  هب  هیآ  نیا  و  ددرگیمرب ، وا ، تاـیآ  راـکنا  دـنوادخ و  بیذـکت  هب  وت ، ندرک  بیذـکت  نیا  رب  اـنب 
. تسا

َو هفیرش : هیآ  لثم  ناشیاهلد ، اب  هن  دننکیم  بیذکت  ار  وت  نابز  اب  اهنت  نانمـشد  تسا : نیا  هدش  رکذ  هیآ  نیا  يارب  هک  يرگید  يانعم  ب :
(. 14 لمن / « ) دنتشاد نآ  هب  نیقی  لد ) رد   ) هک یلاح  رد  دندرک ، راکنا  ار  ادخ  تایآ   » ْمُهُسُْفنَأ اْهتَنَْقیَتْسا  َو  اِهب  اوُدَحَج 

نارفاک هک  نیا  رب  دنک  تلالد  ات  هدروآ ، رهاظ  مسا  اّما  دروایب  ریمـض  اب  ار  ّنکل »  » مسا دوب ، نکمم  هیآ  لبق  ام  هب  هّجوت  اب  َنیِِملاَّظلا  َّنِکل  َو 
. دنتسه راکمتس  ادخ ، تایآ  راکنا  ّتلع  هب 

« کنوبّذکی ال   » يانعم اّما ، دندرک » بیذکت  ار  ربمایپ  دنگوس  ادخ  هب  هن ، : » دومرف ترضح  درک ، تئارق  نانمؤم  ریما  دزن  ار  هیآ  نیا  یـسک 
دنناوتیمن نارفاک  هک  تسا : نیا 

175 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. میرک نآرق  ینعی  ياهدروآ ، وت  هک  دشاب  یّقح  زا  رتمکحم  نآ  ّتیناقح  هک  دنهد  ناشن  ار  یقح 

. تسا هدش  لزان  ربمایپ  يرادلد  يارب  زین  هیآ  نیا  َْتبِّذُک  ْدََقل  َو 
. دنداد جرخ  هب  ییابیکش  نارفاک  رازآ  بیذکت و  لباقم  رد  اُوذُوأ  َو  اُوبِّذُک  ام  یلَع  اوُرَبَصَف 

. میدرک ناشیرای  و  میتخاس ، زوریپ  ناگدننکبیذکت  رب  ار  اهنآ  ام  هک  هاگ  نآ  ات  انُرْصَن  ْمُهاتَأ  یَّتَح 
اُنتَِملَک ْتَقَبَـس  ْدََـقل  َو  هدـش : رکذ  هیآ  نیا  رد  هک  تسا  نامه  روظنم  تسین ، ینتفای  رییغت  هداد  هدـعو  ادـخ  هچنآ  ِهَّللا  ِتاِملَِکل  َلِّدَـبُم  ـال  َو 

« دنوشیم يرای  اهنآ ، هک  تسا  هدـش  مّلـسم  لبق  زا  ناملـسم ، رم  ناگدـنب  يارب  ام  یعطق  هدـعو   » َنوُروُْصنَْملا ُمَُهل  ْمُهَّنِإ  َنِیلَـسْرُْملا ، اَنِدابِِعل 
(. 171 و 172 تاّفاص / )

. تسا هدمآ  وت  يوس  هب  دناهدیشک  دوخ  موق  زا  هک  ییاهجنر  و  ناربمایپ ، ياهناتساد  رابخا و  زا  یضعب  َنِیلَسْرُْملا  ِإَبَن  ْنِم  َكَءاج  ْدََقل  َو 

175 ص :  ات 37 ..... ] تایآ 35  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا
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یَلَع ْمُهَعَمََجل  ُهَّللا  َءاش  َْول  َو  ٍۀَـیِآب  ْمُهَِیتْأَتَف  ِءامَّسلا  ِیف  ًامَّلُـس  َْوأ  ِضْرَْألا  ِیف  ًاقَفَن  َیِغَْتبَت  ْنَأ  َْتعَطَتْـسا  ِنِإَـف  ْمُهُـضارْعِإ  َکـْیَلَع  َُربَک  َناـک  ْنِإ  َو 
ِْهیَلَع َلُِّزن  َْول ال  اُولاـق  َو  ( 36  ) َنوُعَجُْری ِْهَیلِإ  َُّمث  ُهَّللا  ُمُُهثَْعبَی  یتْوَْملا  َو  َنوُعَمْـسَی  َنیِذَّلا  ُبیِجَتْـسَی  امَّنِإ  ( 35  ) َنِیلِهاْجلا َنِم  َّنَنوُکَت  الَف  يدُْـهلا 

(37  ) َنوُمَْلعَی ْمُهَرَثْکَأ ال  َّنِکل  َو  ًۀَیآ  َلِّزَُنی  ْنَأ  یلَع  ٌرِداق  َهَّللا  َّنِإ  ُْلق  ِهِّبَر  ْنِم  ٌۀَیآ 

175 ص :  همجرت ...... :

ار اهنامـسآ  نیمز و  قامعا   ] راذگب نامـسآ  هب  ینابدرن  ای  نزب  نیمز  رد  یبقن  یناوتب ، هچنانچ  تسا ، راوشد  وت  رب  اهنآ  ندینادرگور  رگا  و 
(35 . ) شابم نانادان  زا  وت  سپ  دروآیم  درگ  تیاده  رب  ار  اهنآ  تساوخیم ، ادخ  رگا  يروایب و  اهنآ  يارب  يرگید  هناشن  ات  نک ] وجتسج 

176 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هدینادرگزاب وا  يوس  هب  سپس  دنکیم و  ثوعبم  دنوادخ  ار  ناگدرم  و  دنراد ، اونـش  شوگ  هک  دننکیم  تباجا  ار  وت  توعد  یناسک  اهنت 

(36 . ) دنوشیم
اهنآ رتشیب  اـّما  دـنک ، لزاـن  ياهیآ  هک  تسا  رداـق  دـنوادخ  وگب : تسا ، هدـشن  لزاـن  وا ، رب  ياهیآ  شراـگدرورپ  بناـج  زا  ارچ  دـنتفگ : و 

(37 . ) دننادیمن

176 ص :  ریسفت ..... :

تخـس وا  رب  دننکیم ، يرود  وا ، نید  شریذپ  ندروآ و  نامیا  زا  شموق  هک  دیدیم  یتقو  مرکا ، ربمایپ  ْمُهُـضارْعِإ  َْکیَلَع  َُربَک  َناک  ْنِإ  َو 
 ...« ینک كـاله  ار  دوـخ  وـت  دـیاش   ... » َکَـسْفَن ٌعِخاـب  َکَّلَعَلَف  هیآ : تسا  لـیبق  نیمه  زا  و  دـش ، لزاـن  تبـسانم  نیمه  هب  هیآ  دـمآیم و 

(. 6 فهک / )
ياهیآ نارفاک  يارب  ات  ینک  ذوفن  نیمز  ریز  هب  قیرط  نآ  زا  هک  ینک  ادیپ  يذفنم  یهار و  نیمز ، لخاد  رد  یناوتیم  رگا  َْتعَطَتْـسا ...  ِنِإَف 

يارب راک  نیا  ینعی  هدب ، ماجنا  ار  راک  نیا  سپ  يروایب ، اهنآ  يارب  ياهیآ  هک  یبایب  نامسآ  هب  یهار  ای  دنروایب  نامیا  نآ  هب  هک  ینک  ادیپ 
. تسا هدش  فذح  هدوب ، لعفا »  » هک نإ »  » باوج تسین . رّسیم  وت 

روظنم يروایب و  میاهدروآ  ام  هچنآ  زا  رتالاب  ياهیآ  اهنآ  يارب  ات  هب : مهانیتآ  اّمم  لضفا  ۀیآب  مهیتأتف  تسا : نیا  هیآ  ریدقت  دـناهتفگ  یخرب 
. تسین نآ ، زا  رتالاب  ياهیآ  هک  تسا  نیا 

روبجم ياهلیـسو  هب  ار  اهنآ  هک  قیرط  نیا  هب  دروآیم ، درگ  تیاده  رب  ار  اهنآ  تساوخیم ، ادـخ  رگا  يدُْـهلا  یَلَع  ْمُهَعَمََجل  ُهَّللا  َءاش  َْول  َو 
. تسا تمکح  زا  جراخ  لمع ، نیا  اریز  دنکیمن ، ار  راک  نیا  اّما  دنک ، ندروآ  نامیا  هب 

. دننکیم دصق  ار  نآ  فالخ  دنتسین و  هاگآ  رما  نیا  هب  هک  شابم  یناسک  زا  َنِیلِهاْجلا  َنِم  َّنَنوُکَت  الَف 
177 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ناشندروآ نامیا  يارب  وت  هک  اهنیا  اما  دنراد ، اونـش  شوگ  هک  دنهدیم  وت  توعد  هب  تبثم  خـساپ  یناسک  َنوُعَمْـسَی  َنیِذَّلا  ُبیِجَتْـسَی  امَّنِإ 
. دنونشیمن دنتسه و  ناگدرم  هلزنم  هب  يراد  رارصا 

َو دـنکیم : مکح  اهنآ  هرابرد  دـنازیگنایمرب و  ار  اـهنآ  دـنوادخ  هک  تسا  هدرک  رکذ  يربخ  ناـگدرم )  ) هورگ نیا  يارب  دـعب  هلمج  رد  و 
. ُهَّللا ُمُُهثَْعبَی  یتْوَْملا 

یناوتیمن نآ  زا  شیپ  اّما  درادـن ) يدوس  هک   ) دنونـشیم ار  قح  هاگ  نآ  و  دـنوشیم ، هداد  تشگزاب  وا  يوس  هب  سپـس  َنوُعَجُْری  ِْهَیلِإ  َُّمث 
. یناونشب اهنآ  هب  ار  قح 
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دانع دندوب و  انتعایب  دوب  هدرک  لزان  شربمایپ  رب  دنوادخ  هک  یناوارف  تازجعم  تایآ و  هب  تبسن  نوچ  ِهِّبَر  ْنِم  ٌۀَیآ  ِْهیَلَع  َلُِّزن  َْول ال  اُولاق  َو 
هدشن لزان  وا  رب  ياهیآ  شراگدرورپ  فرط  زا  ارچ  دنتفگیم : اذل  تسا  هدشن  لزان  وا ، رب  ياهیآ  چیه  هک  دندرکیم  ضرف  نانچ  دنتـشاد ،

. تسا
رب هوک  ندرک  دنلب  لثم  دزاس ، ندروآ  نامیا  هب  روبجم  ار  اهنآ  و  دنک ، لزان  ياهیآ  تسا  رداق  دنوادخ  ًۀَـیآ  َلِّزَُنی  ْنَأ  یلَع  ٌرِداق  َهَّللا  َّنِإ  ُْلق 

. دنک لزان  باذع  اهنآ  رب  دنوش ، رکنم  رگا  هک  دتسرفب  ياهیآ  ای  نآ ، زج  و  لیئارسا ، ینب  يور 
نیا هک  دـنکیم  اضتقا  تمکح  یلو  دراد ، رما  نیا  رب  تردـق  ناحبـس  يادـخ  هک  دـننادیمن  اهنآ  تیرثکا  اما ، َنوُمَْلعَی  ْمُهَرَثْکَأ ال  َّنِکل  َو 

. دهدن ماجنا  ار  راک 

177 ص :  ات 39 ..... ] تایآ 38  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

َنیِذَّلا َو  ( 38  ) َنوُرَـشُْحی ْمِهِّبَر  یلِإ  َُّمث  ٍءْیَـش  ْنِم  ِباتِْکلا  ِیف  انْطَّرَف  ام  ْمُُکلاْثمَأ  ٌمَمُأ  َّالِإ  ِْهیَحانَِجب  ُریِطَی  ٍِرئاط  ـال  َو  ِضْرَأـْلا  ِیف  ٍۀَّباَد  ْنِم  اـم  َو 
(39  ) ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلَع  ُْهلَعْجَی  ْأَشَی  ْنَم  َو  ُْهِللُْضی  ُهَّللا  ِأَشَی  ْنَم  ِتاُملُّظلا  ِیف  ٌمُْکب  َو  ٌّمُص  اِنتایِآب  اُوبَّذَک 

178 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

178 ص :  همجرت ..... :

ار زیچ  چیه  ام  دنتـسه ، امـش  لثم  ییاهتّما  اهنآ  هک  نآ  رگم  تسین  دنکیم ، زاورپ  دوخ  ياهلاب  اب  هک  ياهدنرپ  نیمز و  رد  ياهدنبنج  چـیه 
(38 . ) دنوشیم روشحم  ناشراگدرورپ  يوس  هب  هاگ  نآ  و  میاهدرکن ، راذگورف  باتک  رد 

، دهاوخب ار  هک  ره  دنکیم و  هارمگ  دهاوخب  ادخ  ار  هک  ره  دنراد ، رارق  اهیکیرات  رد  دنلال ، رک و  دناهدرک ، بیذـکت  ار  ام  تایآ  هک  نانآ 
(39 . ) دهدیم رارق  تسار  هار  رب 

178 ص :  ریسفت ..... :

رب ای  دنتـسین ، جراخ  لاح  ود  زا  اهنآ  اریز  تسا ، هدرک  عمج  ار  تاناویح  مامت  هیآ ، نیا  رد  دـنوادخ  ٍِرئاط ...  َو ال  ِضْرَْألا  ِیف  ٍۀَّباَد  ْنِم  ام  َو 
. دننکیم زاورپ  ای  و  دننکیم ، تکرح  نیمز  يور 

. دراد باتک  باسح و  ناشیاهراک  دنراد و  اهریم  گرم و  اهیزور و  امش ، لثم  و  دنتسه ، امش  دننام  ییاههورگ  اهنآ  همه  ْمُُکلاْثمَأ  ٌمَمُأ  اَّلِإ 
. دنوشیم روشحم  دنریمیم و  دنتسه و  وا  ییاتکی  رب  لیلد  ادخ و  هدیرفآ  امش  لثم  مه  اهنآ  هک  تسا  نیا  هیبشت  هجو  دناهتفگ ، یضعب 

ره ياهیگژیو  و  میشاب ، هتشونن  ار  نآ  هک  تسین  نینچ  ینعی  میتخادنین ، رظن  زا  ظوفحم ، حول  رد  ار  اهنیا  زا  زیچ  چیه  ِباتِْکلا  ِیف  انْطَّرَف  ام 
. میشاب هدرکن  تبث  دشاب  هدش  تبث  دیاب  هک  ار  مادک 

لامجا هب  تسه ، زاین  نآ  هب  هک  ایند  نید و  روما  زا  ار  هچنآ  مامت  نآرق  رد  یلاعت  يادخ  اریز  تسا ، نآرق  باتک  هب  دارم  دناهتفگ : یـضعب 
. تسا هدرک  نایب  لیصفت  هب  ای 

يارب ملاظ  زا  و  دهدیم ، ار  ناشیاهراک  يازـس  دنوادخ  دـنوشیم ، روشحم  ناشراگدرورپ  هاگـشیپ  رد  اهتّما  مامت  َنوُرَـشُْحی  ْمِهِّبَر  یلِإ  َُّمث 
. دریگیم ماقتنا  مولظم 
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دنتـسه و وا  تراظن  تحت  سانجا  رد  فالتخا  همه  اب  هک  تساههدیرفآ  مامت  رد  دنوادخ  ریبدـت  فطل  تردـق و  تمظع  رگنایب  هیآ ، نیا 
179 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  تقد  اب  ار  مادک  ره  ّراضم  عفانم و 

. دراد رظن  تحت  دنوادخ  ار  همه  هکلب  تسین  فیلکت  لها  هژیو  رما  نیا  و  دنکیم ، ظفح 
نارفاک لاح  نایب  هب  دنهدیم ، یهاوگ  وا  ّتیبوبر  هب  همه  هک  ناگدیرفآ  زا  یهورگ  يروآدای  زا  سپ  دنوادخ  ٌّمُص  اِنتایِآب  اُوبَّذَـک  َنیِذَّلا  َو 

قح نخـس  نتفگ  زا  دنونـشیمن و  ار  هدـننک  هاگآ  نخـس  دـنارک و  دـنرادنپ ، غورد  ار  ام  تایآ  هک  یناـسک  اـّما  تسا : هدومرف  هتخادرپ و 
. دنالفاغ روما  نیا  رد  لّمأت  زا  هداتفا و  ورف  رفک  ياهیکیرات  رد  و  دنالال ،

اریز درادیمرب ، وا  زا  ار  شفطل  رظن  و  دراذـگیم ، او  شدوـخ  لاـح  هب  ار  وا  دـنک ، هارمگ  دـهاوخب  ادـخ  ار  سک  ره  ُْهِللُْـضی  ُهَّللا  ِأَـشَی  ْنَم 
. تسین وا  فطل  هتسیاش 

نآ راوازـس  اریز  دهدیم ، شرارق  تسار  هار  رب  دنادب  شفطل  هتـسیاش  دهاوخب و  هک  ار  سک  ره  ٍمیِقَتْـسُم و  ٍطارِـص  یلَع  ُْهلَعْجَی  ْأَشَی  ْنَم  َو 
. تسا

179 ص :  ات 41 ..... ] تایآ 40  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

ْنِإ ِْهَیلِإ  َنوُعْدَت  ام  ُفِشْکَیَف  َنوُعْدَت  ُهاَّیِإ  َْلب  ( 40  ) َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  َنوُعْدَت  ِهَّللا  َْریَغ  َأ  ُۀَعاَّسلا  ُمُْکتَتَأ  َْوأ  ِهَّللا  ُباذَـع  ْمُکاتَأ  ْنِإ  ْمُکَْتیَأَر  َأ  ُْلق 
(41  ) َنوُکِرُْشت ام  َنْوَْسنَت  َو  َءاش 

179 ص :  همجرت ..... :

ار ادـخ  زج  اـیآ  دـبایرد  ار  امـش  زیخاتـسر  اـی  و  دـیآ ، دورف  امـش  رب  ادـخ  باذـع  رگا  هک  دـیهد  ربخ  نم  هب  دـییوگیم ، تسار  رگا  وگب :
(40 ( ؟ دیناوخیم

شومارف دزاـسیم و  فرطرب  دـیناوخیم  ار  يو  نآ  عـفر  يارب  امـش  هک  ار  یلکـشم  دـهاوخب  رگا  زین  وا  دـیناوخیم و  ار  وا  اـهنت  هکلب  هن ،
(41 . ) دیهدیم رارق  ادخ  کیرش  ار  هچنآ  دینکیم 

180 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

180 ص :  ریسفت ..... :

دیز تیعقوم  هک  هدب  ربخ  نم  هب  ، ) هنأش ام  ادیز  کتیأر  هلمج ا  رد  اریز  درادن ، بارعا  زا  یّلحم  « 1 « » مک  » فرح دینک . ربخ  ارم  ْمُکَْتیَأَر  َأ 
شیانعم هک  هناش ، ام  ادـیز  کسفن  تیأر  أ  دوب : دـهاوخ  نیا  شریدـقت  دـشاب ، هتـشاد  بارعا  زا  یّلحم  فاک »  » فرح رگا  تسا ،) هنوگچ 

(. تسا هنوگچ  دیز  هک  ار  تدوخ  هدب  ربخ  نم  هب   ) تسا طلغ 
و دناوخ ؟ دیهاوخ  ار  یسک  هچ  دسرارف ، تمایق  ای  دیآ ، امـش  يوس  هب  ادخ  باذع  ایند  رد  رگا  هک  دیهد  ربخ  نم  هب  تسا : نیا  هیآ  يانعم 

يراـی هب  ار  ناـتدوخ  نایادـخ  تقو  نآ  رد  اـیآ  تسا : هدوـمرف  هدرک و  موـکحم  ار  اـهنآ  دـنوادخ  نوعدـت ،» هَّللا  ریغا   » هـلمج اـب  هاـگ  نآ 
؟ ار اهتب  هن  دیناوخیم  ار  اتکی  يادخ  اهنت  ای  و  دیوشیم ، لّسوتم  اهنآ  هب  دینیبیم  ینایز  یتقو  ایند  رد  هک  نانچ  دیناوخیم ،

. دیناوخیم ار  اتکی  يادخ  طقف  ماگنه  نآ  رد  هکلب  هن  َنوُعْدَت  ُهاَّیِإ  َْلب 
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زا ار  نآ  دنک ، اضتقا  شلضف  دهاوخب و  رگا  دیهاوخب  ادخ  زا  ار  شندرک  فرطرب  هک  یلکشم  ره  تروص  نیا  رد  ِْهَیلِإ  َنوُعْدَت  ام  ُفِشْکَیَف 
. دنکیم فرطرب  امش 

. دیربیم دای  زا  ار  اهنآ  دینکیم و  كرت  دیدوب  هداد  رارق  ادخ  کیرش  هک  ار  ناتیاهتب  َنوُکِرُْشت و  ام  َنْوَْسنَت  َو 

180 ص :  ات 45 ..... ] تایآ 42  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

ْمُُهبُوُلق ْتَسَق  ْنِکل  َو  اوُعَّرَضَت  انُسَْأب  ْمُهَءاج  ْذِإ  ْوَلَف ال  ( 42  ) َنوُعَّرَضَتَی ْمُهَّلََعل  ِءاَّرَّضلا  َو  ِءاسْأَْبلِاب  ْمُهانْذَخَأَف  َِکْلبَق  ْنِم  ٍمَمُأ  یلِإ  اْنلَـسْرَأ  ْدََقل  َو 
ًۀَتَْغب ْمُهانْذَـخَأ  اُوتوُأ  اِمب  اوُحِرَف  اذِإ  یَّتَح  ٍءْیَـش  ِّلُک  َباْوبَأ  ْمِْهیَلَع  انْحَتَف  ِِهب  اوُرِّکُذ  ام  اوُسَن  اَّمَلَف  ( 43  ) َنُولَمْعَی اُوناک  ام  ُناـْطیَّشلا  ُمَُهل  َنَّیَز  َو 

(45  ) َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ِمْوَْقلا  ُِرباد  َعِطُقَف  ( 44  ) َنوُِسْلبُم ْمُه  اذِإَف 
__________________________________________________

يارب هک  تسا  باطخ  فرح  هکلب  ریمـض ، هن  تسا و  مسا  هن  مکتیار » ا   » رد مک »  » و کتیأر » ا   » رد ك » : » دـناهتفگ یبرع  بدا  ياملع  - 1
هتفر مه  يور  شیانعم  هک  دـندقتعم  و  دوشیم ، رهاظ  فرح  نیمه  رد  شیاههغیـص  رییغت  تسا و  درفم  هشیمه  نآ ، لـعف  هدـمآ و  دـیکأت 

ریسفت نآ . لصا  هن  دشابیم  شیانعم  همزال  نیا  تسا و  ظوفحم  نآ  یماهفتسا  يانعم  هک  تسا  نیا  قح  یلو  تسا  ینوربخا »  » و ینربخا » »
. یقرواپ  231 / 5 هنومن ،

181 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

181 ص :  همجرت ..... :

(42 . ) دننک يراز  عّرضت و  ات  میدرک ، راتفرگ  نایز  یتخس و  هب  ار  اهنآ  میداتسرف و  هتشذگ  ياهتّما  يوس  هب  یناربمایپ  وت  زا  شیپ 
(43 . ) دوب هتسارآ  ناشرظن  رد  ار  ناشرادرک  ناطیش  هدش ، لدگنس  اهنآ  هکلب  دندرکن ، عّرضت  دیسر  اهنآ  هب  ام  باذع  هک  هاگ  نآ  ارچ 

زا یتقو  هک ، نیا  ات  میدوشگ ، اهنآ  يور  رب  ار  تمعن  ياهرد  دـندرک ، شومارف  دوب ، هدـش  هداد  اـهنآ  هب  هک  یتارّکذـت  اهدـنپ و  هک  نیمه 
(44 . ) دندش سویأم  راوخ و  و  میتخاس ، راتفرگ  ار  نانآ  ناهگان  دنتشگ ، نامداش  دوب ، هدش  هداد  اهنآ  هب  هچنآ 

(45 . ) تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  تسادخ  يازس  شیاتس  دش و  ضرقنم  ناراکمتس  لسن  و 

181 ص :  ریسفت ..... :

: تسا هدش  هتفگ  ظفل  ود  نیا  يانعم  رد  تسا و  ّرض  زا  ءاّرض »  » و سؤب »  » ای سأب »  » هّدام زا  هملک  نیا  ِءاسْأَْبلِاب  ٍمَمُأ ...  یلِإ  اْنلَسْرَأ  ْدََقل  َو 
: تسا نیا  هیآ  يانعم  لام  سفن و  رد  ناصقن  و  يرامیب ، ءاّرض : یگنسرگ  یطحق و  ءاسأب :

دـننک و عّرـضت  ات  میدرک ، راتفرگ  یلام  یناج و  ياهالب  هب  ار  نانآ  ام  سپ  دـندرک ، ناشبیذـکت  میداتـسرف و  اهنآ  يوس  هب  ار  ناربمایپ  اـم 
زا دننک و  ّتلذ  راهظا  دنوش و  عضاخ 

182 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دنیامن هبوت  ناشناهانگ 

اّما دندرکن ، عّرضت  دمآ  ام  باذع  هک  یتقو  تسا  هدش  هتفگ  ایوگ  تسا ، عّرـضت  یفن  هیآ  نیا  زا  دوصقم  اوُعَّرَـضَت  انُـسَْأب  ْمُهَءاج  ْذِإ  ْوَلَف ال 
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. دنرادن عّرضت  كرت  يارب  ياهناهب  یلدگنس  ینمشد و  زج  هک  تسا  نیا  رب  تلالد  روظنم  هب  هدرک  زاغآ  ول ال »  » هب ار  هلمج  هک  نیا 
. دندرک شومارف  ار  دندوب  هدش  هیبنت  هلیسو  نآ  هب  هک  ییاهنایز  باذع و  زا  نتفرگ  تربع  هک  نیمه  اّما  ِِهب  اوُرِّکُذ  ام  اوُسَن  اَّمَلَف 

تبـسن نابرهم  ردپ  هک  روط  نامه  میدوشگ ، اهنآ  رب  ار  اهتمعن  ریاس  يزور و  شیاشگ  یتسردنت و  ياهرد  ٍءْیَـش  ِّلُک  َباْوبَأ  ْمِْهیَلَع  انْحَتَف 
. دنکیم تفطالم  وا  هب  یهاگ  دریگیم و  تخس  يو  رب  یهاگ  وا ، لاح  حالصا  يارب  دهدیم و  ماجنا  شفلخان  دنزرف  هب 

یـشکندرگ یتسم و  رب  میداد  اهنآ  هب  هک  ییاهتمعن  اهیبوخ و  و  دـندش ، داش  میداد ، اهنآ  هب  هچنآ  هب  هک  یتقو  ات  اُوتوُأ  اِمب  اوُحِرَف  اذِإ  یَّتَح 
. میداد رارق  هذخاؤم  دروم  ار  اهنآ  دنتشادن  نامگ  چیه  هک  ییاج  زا  اذل  دنداتفین ، یهاوخرذع  هبوت و  رکف  هب  دوزفا و  اهنآ 

. دننام امنهاریب ، نادرگرس و  ای  و  دندش ، دیماان  تمحر  تاجن و  زا  سپ  َنوُِسْلبُم  ْمُه  اذِإَف 
ياج هب  اهنآ  زا  يدنزرف  هن  دندش و  هراچیب  یهلا  باذع  ببـس  هب  و  دنامن ، یقاب  اهنآ  زا  سک  چـیه  دـش و  عطق  اهنآ  لسن  ِمْوَْقلا  ُِرباد  َعِطُقَف 

. يرثا هن  دنام و 
هیآ نیا  درب . الاب  ار  دوخ  مالک  دیناسر و  تکاله  هب  ار  شنانمـشد  هک  تسا  نایناهج  راگدرورپ  راوازـس  دمح  َنیَِملاْعلا  ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  َو 

. تساهتمعن نیرتگرزب  زا  نیا  تسا و  بجاو  ادخ  دمح  ناراکمتس  تکاله  ماگنه  رد  هک  تسا  نیا  رب  لیلد 
183 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

183 ص :  ات 49 ..... ] تایآ 46  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

َنُوفِدْصَی ْمُه  َُّمث  ِتایْآلا  ُفِّرَُـصن  َْفیَک  ْرُْظنا  ِِهب  ْمُکِیتْأَی  ِهَّللا  ُْریَغ  ٌهلِإ  ْنَم  ْمُِکبُوُلق  یلَع  َمَتَخ  َو  ْمُکَراْصبَأ  َو  ْمُکَعْمَـس  ُهَّللا  َذَـخَأ  ْنِإ  ُْمْتیَأَر  َأ  ُْلق 
َنیِرِْذنُم َو  َنیِرِّشَبُم  َّالِإ  َنِیلَـسْرُْملا  ُلِسُْرن  ام  َو  ( 47  ) َنوُِملاَّظلا ُمْوَْقلا  َّالِإ  ُکَلُْهی  ْلَه  ًةَرْهَج  َْوأ  ًۀَـتَْغب  ِهَّللا  ُباذَـع  ْمُکاتَأ  ْنِإ  ْمُکَْتیَأَر  َأ  ُْلق  ( 46)

(49  ) َنوُقُسْفَی اُوناک  اِمب  ُباذَْعلا  ُمُهُّسَمَی  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  َو  ( 48  ) َنُونَزْحَی ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  الَف  َحَلْصَأ  َو  َنَمآ  ْنَمَف 

183 ص :  همجرت ..... :

ار اهنآ  هک  ادخ  زا  ریغ  يدوبعم  تسیک  دهن ، رهم  امش  ياهلد  رب  دریگب و  ار  امش  ياهمـشچ  شوگ و  ادخ  رگا  هک  دیاهدرک  رکف  ایآ  وگب ،
(46 ( ؟ دننادرگیم وربور  اهنآ  سپس  مینکیم ، نایب  فلتخم  ياههنوگهب  ار  تایآ  هنوگچ  نیبب  دهدب ، امش  هب 

(47 ( ؟ دنوشیم كاله  راکمتس  ّتیعمج  زج  ایآ  دیایب ، امش  غارس  هب  اراکشآ  ای  یناهگان  ادخ  باذع  رگا  هک  دیاهدرک  رکف  ایآ  وگب :
هن دنراد و  یـسرت  هن  دـننک ، حالـصا  ار  دوخ  دـنروایب و  نامیا  هک  اهنآ  میتسرفیمن ، هدـنهد ، میب  هدـنهدهدژم و  ناونعب  زج  ار  ناربمایپ  ام ،

(48 . ) دنوشیم نیگمغ 
(49 . ) دسریم اهنآ  هب  باذع  ناشیاهینامرفان ، رفیک  هب  دندرک ، بیذکت  ار  ام  تایآ  هک  اهنآ  و 

183 ص :  ریسفت ..... :

. دنک روک  رک و  ار  امش  ینعی  دریگب ، ار  امش  ياههدید  شوگ و  ادخ  رگا  ْمُکَراْصبَأ  َو  ْمُکَعْمَس  ُهَّللا  َذَخَأ  ْنِإ 
امش زا  ار  صیخشت  هّوق  دربب و  نیب  زا  ار  ناتلقع  هک  دراذگب  اهنآ  رب  یـششوپ  هک  قیرط  نیا  هب  دهن ، رهم  ناتیاهلد  رب  ْمُِکبُوُلق و  یلَع  َمَتَخ  َو 

. دریگب
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رب  هتفرگ و  امش  زا  وا  هچنآ  اتکی ، يادخ  زا  ریغ  یسک  هچ  ِِهب  ْمُکِیتْأَی  ِهَّللا  ُْریَغ  ٌهلِإ  ْنَم 
184 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
؟ داد دهاوخ  سپ  امش  هب  هدز ، رهم  نآ 

. تسا هدمآ  هراشا  مسا  ياج  هب  ریمض  و  تسا ، کلذب » « » هب  » زا روظنم  دناهتفگ  یضعب 
، میزاسیم هّجوتم  مینکیم ، راهظا  دوخ  هک  یتاـهج  نآ  هب  لـماک  نشور و  وحن  هب  ار  تاـیآ  هنوگچ  هک  نیبب  ِتاـیْآلا  ُفِّرَُـصن  َْفیَک  ْرُْظنا 

. مینکیم رهاظ  ار  نآ  تمقن ، تروص  هب  ینامز  تمعن و  تروص  هب  یهاگ 
. دننکیم ضارعا  اهنآ  زا  تایآ  روهظ  زا  سپ  َنُوفِدْصَی  ْمُه  َُّمث 

زین افتخا  هتغب »  » يانعم رد  اریز  هدرک  رکذ  تسا  راکـشآ  يانعم  هب  هک  ةرهج »  » لباقم رد  تسا  یناهگان  يانعم  هب  هک  ار  ۀـتغب »  » هیآ نیا  رد 
. دیآیم دوجو  هب  شتامالع  شیادیپ  هّجوت و  نودب  يرما  ینعی  دراد ، دوجو 

. تسا زور  ای  بش  اراکشآ ، ای  یناهگان  زا  دارم  هک  هدش  لقن  نسح  زا 
. دنسریمن تکاله  هب  دنوادخ  مشخ  باذع و  اب  دنراکمتس ، ناشداسف ، رفک و  لیلد  هب  هک  یناسک  زج  ُکَلُْهی ...  ْلَه 

تفلاخم اهنآ  اب  هک  ار  یناسک  دـنهدیم و  تراشب  دـنروایب  نامیا  ناشیاهروتـسد  اهنآ و  هب  هک  ار  یمدرم  ناربماـیپ  َنیِرِذـْنُم  َو  َنیِرِّشَبُم  اَّلِإ 
. دنهدیم میب  دنهد ، تبسن  غورد  هب  ار  اهنآ  دننک و 

دهاوخب ار  يدرد  ره  هک  تسا  هدش  هتفرگ  ياهدنز  صخـش  هلزنم  هب  باذع  ریبعت ، نیا  رد  دـنکیم ، ّسم  ار  اهنآ  باذـع  ُباذَْـعلا  ُمُهُّسَمَی 
رود زا  ار  اهنآ  شتآ  هک  یماگنه   » ًارِیفَز َو  ًاـظُّیَغَت  اـَهل  اوُعِمَـس  ٍدـیَِعب ، ٍناـکَم  ْنِم  ْمُْهتَأَر  اذِإ  هیآ : نیا  لـثم  دـنک ، لاـمعا  راّـفک  رب  دـناوتیم 

(. 12 ناقرف / «، ) دنونشیم تسا ، هارمه  دیدش  ندز  سفن  اب  هک  ار  نآ  دولآمشخ  يادص  دنیبیم ،
185 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

185 ص :  هیآ 50 ..... ] (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

ُریِصَْبلا َو  یمْعَْألا  يِوَتْـسَی  ْلَه  ُْلق  ََّیلِإ  یحُوی  ام  َّالِإ  ُِعبَّتَأ  ْنِإ  ٌکَلَم  یِّنِإ  ْمَُکل  ُلُوقَأ  َو ال  َْبیَْغلا  ُمَلْعَأ  َو ال  ِهَّللا  ُِنئازَخ  يِْدنِع  ْمَُکل  ُلُوقَأ  ُْلق ال 
(50  ) َنوُرَّکَفَتَت الَف  َأ 

185 ص :  همجرت ..... :

زا اهنت  نم  ماهتشرف ، نم  هک  میوگیمن  امش  هب  و  منادیمن ، بیغ  دوخ  نم  و  تسا ، نم  شیپ  ادخ ، ياههنازخ  هک  میوگیمن  امـش  هب  وگب :
(50 ( ؟ دیشیدنایمن ارچ  دنناسکی ، انیب ، انیبان و  ایآ  وگب  منکیم ، يوریپ  دوشیم  یحو  میوس  هب  هچنآ 

185 ص :  ریسفت .....:

نم تسادخ  دوخ  هژیو  هک  یبیغ  ملع  و  مرادـن ، ار  ادـخ  تمحر  ياههنیجنگ  ّتیکلام  ياعّدا  نم  وگب  ِهَّللا  ُِنئازَخ  يِدـْنِع  ْمَُکل  ُلُوقَأ  ُْلق ال 
. دهد صاصتخا  نآ  هب  ارم  دنک و  تیانع  نم  هب  وا  هک  مراد  یهاگآ  یمولع  هب  اهنت  مرادن  ربخ  نآ  زا 

یتردـق دراد  ییاناوت  هتـشرف  هچنآ  هب  و  مناسنا ، نم  هک  دـینادیم  ناتهمه  اریز  متـسه ، ياهتـشرف  میوگیمن  نم  ٌکَلَم  یِّنِإ  ْمَُکل  ُلُوقَأ  َو ال 
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. مرادن
. تسا یحو  هار  زا  میوگیم ، هتشذگ  هدنیآ و  هب  طوبرم  هک  يربخ  ره  ََّیلِإ  یحُوی  ام  اَّلِإ  ُِعبَّتَأ  ْنِإ 

؟ تسا ناسکی  هدش  تیاده  هارمگ و  ایآ  ُریِصَْبلا  َو  یمْعَْألا  يِوَتْسَی  ْلَه  ُْلق 
؟ دینکن مگ  ار  دوخ  هار  انیبان  صاخشا  دننام  دییآ و  باسح  هب  فاصنا  لها  زا  ات  دیشیدنایمن  ارچ  َنوُرَّکَفَتَت  الَف  َأ 

185 ص :  ات 52 ..... ] تایآ 51  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

ْمُهَّبَر َنوُعْدَـی  َنیِذَّلا  ِدُرْطَت  َو ال  ( 51  ) َنوـُقَّتَی ْمُهَّلََعل  ٌعیِفَـش  ـال  َو  ٌِّیلَو  ِِهنوُد  ْنِم  ْمَُهل  َْسَیل  ْمِهِّبَر  یلِإ  اوُرَـشُْحی  ْنَأ  َنُوفاـخَی  َنیِذَّلا  ِِهب  ْرِذـْنَأ  َو 
(52  ) َنیِِملاَّظلا َنِم  َنوُکَتَف  ْمُهَدُرْطَتَف  ٍءْیَش  ْنِم  ْمِْهیَلَع  َِکباسِح  ْنِم  ام  َو  ٍءْیَش  ْنِم  ْمِِهباسِح  ْنِم  َْکیَلَع  ام  ُهَهْجَو  َنوُدیُِری  ِّیِشَْعلا  َو  ِةادَْغلِاب 

186 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

186 ص :  همجرت ..... :

هک دیاش  دـنرادن ، ادـخ  زج  ياهدننکتعافـش  تسرپرـس و  روای و  هک  هد  میب  نآرق ، هلیـسو  هب  دنـسرتیم  زیخاتـسر  زور  زا  هک  ار  یناسک 
(51 . ) دننک هشیپ  يراکزیهرپ 

وت رب  اهنآ  باسح  هن  نکم ، رود  دـننکیم ، هدارا  ار  وا  تاذ  يدونـشخ  و  دـنناوخیم ، ار  ناـشراگدرورپ  هاگنابـش  دادـماب و  هک  ار  ناـنآ  و 
(52 . ) دوب یهاوخ  ناراکمتس  زا  ینک ، كرت  ار  نانآ  رگا  هک  اهنآ ، رب  وت  باسح  هن  تسا و 

186 ص :  ریسفت ..... :

، وت هب  هچنآ  نآرق و  هلیـسو  هب  دوب :) لبق  هیآ  رد  هک   ) تسا یحوی » ام  « » هب  » ریمـض عجرم  ْمِهِّبَر  یلِإ  اوُرَـشُْحی  ْنَأ  َنُوفاخَی  َنیِذَّلا  ِِهب  ْرِذـْنَأ  َو 
زیخاتـسر زور  هب  هک  تسا  يدارفا  روظنم  و  هد . میب  دنـسرتیم  تماـیق ، رد  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  روـضح  زا  هک  ار  یناـسک  دوـشیم  یحو 

هاگـشیپ هب  ندیـسر  دـیما  هک  ار  ناـنآ  هد  میب  نآرق  هلیـسو  هب  دـیامرفیم : هیآ ، نیا  ریـسفت  رد  مالّـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  دـنراد . فارتـعا 
لوـبق شتعافـش  هک  تسا  ياهدننکتعافـش  نآرق  اریز  نک  قـیوشت  ار  اـهنآ  تـسا  راـگدرورپ  دزن  هـچنآ  هـب  و  دـنراد ، ار  ناـشراگدرورپ 

. دوشیم
ناربمایپ و هک  ناگدننکتعافـش  تعافـش  اریز  تسین ، یعیفـش  تسرپرـس و  اـهنآ ، يارب  ادـخ  زا  ریغ  ٌعیِفَـش  ـال  َو  ٌِّیلَو  ِِهنوُد  ْنِم  ْمَُهل  َْسَیل 
تسا و اورـشحی »  » زا لاـح  ّلـحم  رد  هلمج  نیا  هوـالعب ، ددرگیمرب  ادـخ  دوخ  هب  تقیقح  رد  سپ  تسادـخ ، نذا  هب  دنـشابیم ، ناـنمؤم 

اریز تسا  مزال  تلاح  نیا  و  دنکن . تعافش  اهنآ  زا  یـسک  دنوشن و  يرای  هک  دنیآ  رـشحم  هب  یلاح  رد  هک  دنـسرتیم  تسا : نیا  شیانعم 
دشابیم . تلاح  نیا  اب  ندش  روشحم  تسا ، سرت  دروم  هچنآ  یلو  دنوشیمروشحم ، همه 

 187 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دنزاس بّرقم  دنراد و  مّدقم  ار  اهنآ  هک  تسا  هداد  روتسد  هتخادرپ و  اوقت  لها  رکذ  هب  ناحبس  يادخ  دعب  هیآ  رد 

. دننکیم تدابع  ار  دوخ  راگدرورپ  بش  حبص و  هک  ار  ییاهنآ  ْمُهَّبَر ...  َنوُعْدَی  َنیِذَّلا  ِدُرْطَت  َو ال 
ءیـش تقیقح  تاذ و  يانعم  هب  یهاـگ  هجو »  » هملک نکم ، رود  دوخ  زا  دـننکیم ، بلط  ار  وا  يدونـشخ  شاداـپ و  رجا و  ُهَهْجَو  َنوُدـیُِری 
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. دیآیم
رود ترب  رود و  زا  دوب - تسدگنت  نانمؤم  ناشروظنم  ار - ناگدرب  نیا  رگا  دنتفگ : ادـخ  ربمایپ  هب  شیرق  ناگرزب  هک  تسا  هدـش  تیاور 

مییآیم ام  تقو  ره  سپ  دـنتفگ  مناریمن ، مدوخ  زا  ار  نانمؤم  نم  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  مییآیم ، وت  شیپ  ام  ینک ،
(. دش لزان  هیآ  نیا  هاگ  نآ   ) دومرف تقفاوم  تساوخرد  نیا  اب  شیرق  ناگرزب  ندروآ  نامیا  دیما  هب  ربمایپ  نک ، دنلب  ام  ياج  زا  ار  اهنآ 
ادـخ اب  طقف  اهنآ ، راک  باسح   » یِّبَر یلَع  اَّلِإ  ْمُُهباـسِح  ْنِإ  لـثم : تسین ، وت  رب  اـهنآ  باـسح  زا  يزیچ  ٍءْیَـش  ْنِم  ْمِِهباـسِح  ْنِم  َکـْیَلَع  اـم 

(. 113 ارعش / « ) دوب دهاوخ 
رگا تسا : نیا  هیآ  زا  دوصقم  و  دـندوب ، هتفرگ  هرخـسم  داـب  هب  ار  ناـمیا  لـها  صـالخا  نید و  ناکرـشم ، هک  تسا  نآ  باـطخ  نیا  تلع 
ارقف : ) رهاظ رما  تیاعر  هب  رگم  یتسین  رومأم  وت  سپ  دنراد  صولخ  ناشیاهتدابع  رد  دننکیم و  اعّدا  طقف  هک  تسا  نامه  ادخ  دزن  بلطم 
نامه درادن ، یطبر  وت  هب  تسا و  ناشدوخ  رب  اهنآ  باسح  دنرادن ) رظن  رد  ار  ادخ   ) تسا دنسپان  ارقف  نطاب  رگا  اّما  و  ناجنرم ) دوخ  زا  ار 

/ ءارسا ، 164 ماعنا / « ) دـشکیمن شود  رب  ار  يرگید  راب  سک  چـیه   » يرْخُأ َرْزِو  ٌةَرِزاو  ُرَِزت  َو ال  لـثم  تسین ، اـهنآ  رب  وت  باـسح  هک  روط 
تسا و ناکرشم  ریمض ، عجرم  دناهتفگ : یضعب  اّما  دشاب ) نانمؤم  مه »  » ریمض عجرم  هک  تسا  نیا  رب  انب  انعم  نیا  ( ) 7 رمز / ، 18 رطاف / ، 15

وت يارب  اهنآ  نامیا  هک  نیا  ات  يوشیم ، هذخاؤم  اهنآ  باسح  هب  وت  هن  و  دنوشیم ، هذخاؤم  وت  باسح  هب  ناکرـشم  هن ، تسا : نیا  شیانعم 
« درطت ال   » یهن باوج  نوکتف »  » تسا و ام »  » یفن باوج  مهدرطتف » . » دـنک نانمؤم  درط  هب  راداو  ار ، وت  اهنآ  نامیا  هب  هقـالع  و  دـشاب ، ّمهم 

. دوشیم اهنآ  ندرک  رود  ببس  ارقف  هب  تبسن  ملظ  اریز  دشاب  مهدرطتف »  » رب فطع  ّتیببس  رب  انب  تسا  زیاج  دشابیم و 
188 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا هدش  هدناوخ  زین  ّیشعلا  ةودغلاب و  ِّیِشَْعلا  َو  ِةادَْغلِاب 

188 ص :  ات 55 ..... ] تایآ 53  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

اِنتایِآب َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  َكَءاج  اذِإ  َو  ( 53  ) َنیِرِکاَّشلِاب َمَلْعَِأب  ُهَّللا  َْسَیل  َأ  اِنْنَیب  ْنِم  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َّنَم  ِءالُؤه  َأ  اُولوُقَِیل  ٍضْعَِبب  ْمُهَضَْعب  اَّنَتَف  َِکلذَک  َو 
َو ( 54  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهَّنَأَف  َحَلْـصَأ  َو  ِهِدـَْعب  ْنِم  َبات  َُّمث  ٍۀـَلاهَِجب  ًاءوُس  ْمُْکنِم  َلِمَع  ْنَم  ُهَّنَأ  َۀَـمْحَّرلا  ِهِسْفَن  یلَع  ْمُکُّبَر  َبَتَک  ْمُْکیَلَع  ٌمالَـس  ْلـُقَف 

(55  ) َنیِمِرْجُْملا ُلِیبَس  َنِیبَتْسَِتل  َو  ِتایْآلا  ُلِّصَُفن  َِکلذَک 

188 ص :  همجرت ..... :

هتـشاذگ ّتنم  اهنآ  رب  ام  نیب  زا  دـنوادخ  هک  دنتـسه  اهنیا  ایآ  دـنیوگب : اـت  مییاـمزآیم ، رگید )  ) یخرب هب  ار  اـهنآ  زا  یخرب  اـم ، نینچمه ،
(53 ( ؟ تسین رتاناد  نارازگساپس  لاح  هب  دنوادخ  ایآ  تسا ،

هدرک بجاو  ار  تمحر  دوخ  رب  امش  راگدرورپ  امش ، رب  مالس  وگب : اهنآ  هب  دنیآ ، وت  شیپ  دنراد ، نامیا  ام  تایآ  هب  هک  یناسک  هاگ  ره  و 
هدنزرمآ و دنوادخ  دیارگ ، حالـص  هب  و  دنک ، هبوت  نآ  زا  دـعب  سپـس  دـهد ، ماجنا  ینادان  يور  زا  یتشز  راک  امـش  زا  سک  ره  هک  تسا 

(54 . ) تسا میحر 
(55 . ) دوش راکشآ  نشور و  ناراکهنگ  شور  ات  میهدیم ، لیصفت  ار  دوخ  تایآ  نینچ  نیا  و 

188 ص :  ریسفت ..... :
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رگید  یضعب  هب  ار  یضعب  گرزب ، ياهشیامزآ  نیا  دننام  اَّنَتَف  َِکلذَک  َو 
189 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هک دنتـسه  یناسک  مدرم  نیا  ایآ  دنتفگیم : ناناملـسم ، تیناقح  نتـشادن  لوبق  لیلد  هب  ناکرـشم ، هک  دوب  ببـس  نادب  نیا  و  مییامزآیم ،
هعماج فارـشا  نارادمدرـس و  زا  اـم ، هک  یلاـح  رد  دـناهدروآ ، تسد  هب  ار  قح  هک  تسا  هداد  یتمعن  نینچ  اـهنآ  هب  اـم  ناـیم  زا  دـنوادخ 

؟ دنناگیامورف ناگدرب و  اهنآ  و  میتسه ،
(. 11 فاقحا / « ) دندوب هتفرگن  یشیپ  ام  رب  اهنآ  دوبیم ، بوخ  نید ، نیا  رگا   » ِْهَیلِإ انوُقَبَس  ام  ًاْریَخ  َناک  َْول  لثم :

راتفگ نیا  ببـس  اهنآ ، يالتبا  هک  اجنآ  ات  دـندش ، التبم  سپ  میدرک ، راذـگاو  ناشدوخ  هب  ار  اهنآ  ام  هک  تسا  نیا  مهاّنتف »  » زا دوصقم  و 
. دشاب هدش  راذگاو  دوخ  هب  التبم و  هک  یسک  زج  دیوگیمن  ار  هتفگ  نیا  اریز  دش ،

نامیا هب  ار  اهنآ  ور  نیا  زا  تسا  رتهاگآ  دننارازگـساپس  زا  دـنروآیم و  نامیا  هک  نانآ  هب  تبـسن  دـنوادخ  َنیِرِکاَّشلاـِب  َمَلْعَأـِب  ُهَّللا  َْسَیل  َأ 
. دنکیم بلس  وا  زا  ار  قیفوت  دراذگیماو و  شدوخ  هب  تساجرباپ  دوخ  رفک  رد  دروآیمن و  نامیا  هک  ار  یسک  و  درادیم ، قفوم 

، اهنآ مارتحا  هب  هک  تسا  هدرک  رما  ار  وا  ای  دناسرب ، نامیا  لها  هب  ار  شمالـس  هک  تسا  هدرک  رما  ار  شربمایپ  دـنوادخ  ْمُْکیَلَع  ٌمالَـس  ْلُقَف 
. دریگب تقبس  اهنآ  رب  مالس ، ماگنه  رد 

ربمایپ هک  تسا  ینانخـس  هلمج  زا  زین  تمـسق  نیا  تسا ، هدرک  بجاو  ار  تمحر  شدوخ  رب  ناتراگدرورپ  َۀَمْحَّرلا  ِهِسْفَن  یلَع  ْمُکُّبَر  َبَتَک 
. دنوش لاحشوخ  ات  تفگیم ، نانمؤم  هب 

. دشابیم تمحر  زا  لادبا  رب  انب  هزمه ، حتف  هب  و  تسا ، تمحر  يارب  يریسفت  ایوگ  فانیتسا و  رب  انب  هزمه  رسک  هب  ُهَّنَأ 
هک یـسک  اریز  دروآ ، ياج  هب  ار  نالهاج  لمع  دوب و  نادان  هک  یلاح  رد  داد  ماجنا  ار  يدـب  ینعی  تسا  لاح  ّلحم  رد  هملک  نیا  ٍۀـَلاهَِجب 

رد تسا و  میخو  راک  تبقاع  دنادیم 
190 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دیآیم باسح  هب  نالهاج  زا  دهدیم ، ماجنا  ار  نآ  لاح  نیع 
هب نیقی  ات  لقاع ، هک  نیا  اب  درادـن ، یهاگآ  نآ  ماجنارـس  ياهنایز  زا  هک  یلاح  رد  دـهدیم  ماجنا  ار  يدـب  هک  تسا  نیا  شرگید  ياـنعم 

. دهدیمن ماجنا  ار  نآ  دشاب  هتشادن  يراک  یبوخ 
مه ّثنؤم و  مه  لیبس ، اریز  هدـش ، هدـناوخ  دـشاب ، لعاف  هک  لیبس »  » عفر بیاغ و  تروص  هب  ود ، ره  ءای »  » و ءات »  » اـب لـعف  نیا  َنِیبَتْـسَِتل  َو 

. تسا رّکذم 
و رمألا ، نابتـسا  لثم : دوریم  راک  هب  مزال  یهاگ  لعف  نیا  اریز  بوصنم ، لیبس  دـشاب و  ربمایپ  هب  باطخ  هک  نیا  رب  انب  اـت »  » اـب رگید  هجو 

نشور لیصفت  نیا  اب  ار  شیپ  بلاطم  هک  روط  نامه  تسا : نیا  هیآ  يانعم  و  هتنّیبت . و  هتنبتسا ، لثم : دوریم : راک  هب  يّدعتم  یهاگ  و  نّیبت ،
یخرب و  تسین ، ناشندروآ  مالـسا  هب  يدـیما  هک  نانآ  فصو  هرابرد  یـضعب  میرادیم ، نایب  لیـصفت  هب  زین  ار  نآرق  تاـیآ  میدرک ، ناـیب 

ات مینکیم ، رکذ  وت ، يارب  لیلد  نیا  هب  ار  لیـصفت  نیا  و  دـشابیم ، دوجوم  اهنآ  رد  نامیا ، تراشب  مالـسا و  ياـههناشن  هک  اـهنآ  هب  عجار 
. ینک راتفر  تساهنآ  هتسیاش  هچنآ  مادک  ره  اب  دوش و  نشور  وت  رب  اهنآ ، ریسم 

190 ص :  ات 58 ..... ] تایآ 56  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

ْنِم ٍۀَنَِّیب  یلَع  یِّنِإ  ُْلق  ( 56  ) َنیِدَتْهُْملا َنِم  اَنَأ  ام  َو  ًاذِإ  ُْتلَلَـض  ْدَق  ْمُکَءاوْهَأ  ُِعبَّتَأ  ُْلق ال  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدـَت  َنیِذَّلا  َدـُبْعَأ  ْنَأ  ُتیُِهن  یِّنِإ  ُْلق 
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ِِهب َنُولِْجعَتْـسَت  ام  يِْدنِع  َّنَأ  َْول  ُْلق  ( 57  ) َنِیلِـصاْفلا ُْریَخ  َوُه  َو  َّقَْحلا  ُّصُقَی  ِهَِّلل  َّالِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ  ِِهب  َنُولِْجعَتْـسَت  ام  يِدـْنِع  اـم  ِِهب  ُْمْتبَّذَـک  َو  یِّبَر 
(58  ) َنیِِملاَّظلِاب ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َو  ْمُکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  ُْرمَْألا  َیِضَُقل 

190 ص :  همجرت ..... :

191 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  وگب : منک ، شتسرپ  ار  امش  نایادخ  هک  نآ  زا  ماهدش  یهن  نم  وگب :
(56 . ) دوب مهاوخن  ناگتفای  تیاده  زا  موشیم و  هارمگ  تروص  نیا  رد  هک  منکیمن ، يوریپ  امش  یناسفن  ياهاوه  زا  نم 

شیپ دیراد ، هلجع  نآ ، ندیسرارف  يارب  هک  يزیچ  دیاهدرک ، بیذکت  ار  نآ  امش  هک  مراد ، ینـشور  لیلد  مراگدرورپ ، بناج  زا  نم  وگب :
(57 . ) تسا ناگدنهدهلصیف  نیرتهب  وا  و  دیوگیم ، قح  هک  تسادخ  تسد  هب  مکح  تسین ، نم 

ناراکمتس لاح  هب  دنوادخ  و  دوب ، هتفای  همتاخ  تسامش  نم و  نایم  هک  يراک  دوب ، نم  شیپ  دیراد ، باتـش  نآ  يارب  هک  يزیچ  رگا  وگب :
(58 . ) تسا رتاناد 

191 ص :  ریسفت ..... :

. ماهدش یهن  دینکیم ، تدابع  ار  اهنآ  امش  هک  ادخ  زا  ریغ  ینایادخ  ندرک  تدابع  زا  نم  وگب  ُتیُِهن  یِّنِإ  ُْلق 
. تفر مهاوخن  دینکیم ، يوریپ  سفن  ياوه  زا  دییامیپیم و  امش  هک  اههار  نآ  هب  لیلد  نودب  زگره  نم  ْمُکَءاوْهَأ  ُِعبَّتَأ  ُْلق ال 

تسا نیا  دارم  دوب . مهاوخن  تیاده  قیرط  ناکلاس  زا  موشیم و  هدیشک  یهارمگ  هب  منک ، يوریپ  امش  ياههتساوخ  زا  رگا ، ًاذِإ  ُْتلَلَض  ْدَق 
. دیتسه ناهارمگ  زا  دوخ  امش  هک 

. مراد ینشور  لیلد  درادن ، دوجو  وا ، زج  يدوبعم  هک  نیا  و  مراگدرورپ ، تخانش  تهج  رد  نم  یِّبَر  ْنِم  ٍۀَنَِّیب  یلَع  یِّنِإ  ُْلق 
. دیدش لئاق  کیرش  وا  يارب  اریز  دیدرک ، بیذکت  ار  ادخ  امش  ِِهب و  ُْمْتبَّذَک  َو 

: دیوگیم دشاب ، هتشاد  يرما  توبث  رب  یعطاق  لیلد  یسک  تقو  ره  لومعم  روطهب 
. مراد ینشور  لیلد  نآ  يارب  نیقی و  رما  نیا  هب  نم  هنم : ۀنّیب  یلع  و  هنم ، نیقی  یلع  انا 

: تسا هدش  هتفگ  زین  يرگید  يانعم  هب »  » ریمض و  هنّیب »  » ریسفت هرابرد 
ندروآ رّکذـم  و  دـیرادیم ، اور  بیذـکت  نم  هنّیب »  » لـیلد و هب  تبـسن  امـش  و  تـسا ، نآرق  نآ ، مراد و  یلیلد  مراـگدرورپ  فرط  زا  نـم 

تسا . نآرق  رابتعا  هب  ریمض ،
192 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

لیذ هیآ  رد  هک  تسا  يزیچ  روظنم  تسین . نم  دزن  دـیراد ، باتـش  ياـضاقت  نآ ، ندیـسرارف  رد  هک  یباذـع  ِِهب  َنُولِْجعَتْـسَت  اـم  يِدـْنِع  اـم 
(. 32 لافنا / « ) رابب گنس  ام  رب  نامسآ  زا  سپ ،  » ِءامَّسلا َنِم  ًةَراجِح  اْنیَلَع  ْرِْطمَأَف  دندرکیم : تساوخرد 

(. دهدب يروتسد  نینچ  دناوتیمن  يرگید  . ) تسادخ هب  طوبرم  اهنت  امش ، يارب  باذع  ریخأت  روتسد  ِهَِّلل  اَّلِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ 
، دـشاب لیجعت  هاوخ  ریخأت و  تهج  رد  هاوخ  دـیامرف ، رداص  هک  یمکح  ره  دـهدب و  هک  يروتـسد  ره  ادـخ  یتءارق :] هب  انب   ] قحلا یـضقی 

. تسا قح  رب  وا ، مکح 
. تسا ناگدننک  مکح  نیرتهب  وا  َنِیلِصاْفلا و  ُْریَخ  َوُه  َو 

. دنکیم يوریپ  تمکح  قح و  زا  دزاسیم ، رّدقم  ار  نآ  دنکیم و  رداص  یمکح  هک  زیچ  ره  هرابرد  روهشم ) تئارق  هب   ) َّقَْحلا ُّصُقَی 
. درک يوریپ  وا  زا  هرثأ  ّصق 
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لیلد هب  ْمُکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  ُْرمَْألا  َیِضَُقل  دوبیم ، نم  تردق  ناوت و  رد  دینکیم ، لیجعت  ياضاقت  شندمآ  يارب  هک  یباذع  رگا  يِْدنِع  َّنَأ  َْول  ُْلق 
. مدناسریم تکاله  هب  ار  امش  يدوزب  مراگدرورپ ، يارب  مشخ 

192 ص :  ات 60 ..... ] تایآ 59  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

َو ٍبْطَر  َو ال  ِضْرَْألا  ِتاُملُظ  ِیف  ٍۀَّبَح  َو ال  اهُمَْلعَی  َّالِإ  ٍۀَقَرَو  ْنِم  ُطُقْسَت  ام  َو  ِرْحَْبلا  َو  ِّرَْبلا  ِیف  ام  ُمَْلعَی  َو  َوُه  َّالِإ  اهُمَْلعَی  ِْبیَْغلا ال  ُِحتافَم  ُهَْدنِع  َو 
ِْهَیلِإ َُّمث  یمَـسُم  ٌلَـجَأ  یـضُْقِیل  ِهِیف  ْمُُکثَْعبَی  َُّمث  ِراـهَّنلِاب  ُْمتْحَرَج  اـم  ُمَْلعَی  َو  ِلـْیَّللِاب  ْمُکاَّفَوَـتَی  يِذَّلا  َوُـه  َو  ( 59  ) ٍنِیبُم ٍباتِک  ِیف  َّالِإ  ٍِسباـی  ـال 

(60  ) َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب  ْمُُکئِّبَُنی  َُّمث  ْمُکُعِجْرَم 
193 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

193 ص :  همجرت ..... :

طوقـس یگرب  چیه  دنادیم و  تسایرد  یکـشخ و  رد  ار  هچنآ  وا  و  درادـن ، یهاگآ  اهنآ  هب  یـسک  وا  زج  تسادـخ ، دزن  بیغ  ياهدـیلک 
. تسا راکـشآ  یباتک  رد  هک  نیا  زج  تسین ، یکـشخ  رت و  چیه  و  نیمز ، ياهیکیرات  رد  ياهناد  چیه  و  دنادیم ، وا ، هک  نیا  زج  دنکیمن ،

(59)
، باوـخ زا  زور  رد  ار  امــش  سپــس  تـسا و  هاـگآ  زور ، رد  امــش  رادرک  هـب  و  دریگیم ، ار  امــش  حور  بـش  رد  هـک  تـسا  یــسک  وا  و 

هاگآ ناترادرک  هب  ار  امـش  هاگ  نآ  تسا ، دـنوادخ  يوس  هب  امـش  تشگزاب  سپـس  دوش ، يرپس  نّیعم  لجا  هک  هاگ  نآ  ات  دـنازیگنایمرب ،
(60 . ) دنکیم

193 ص :  ریسفت ..... :

. دشابیم تسا  دیلک  يانعم  هب  هک  حتفم »  » عمج ِْبیَْغلا ...  ُِحتافَم  ُهَْدنِع  َو 
تـسد دراد ، دوجو  هدش  لفق  ياهنزخم  رد  هچنآ  هب  ناوتیم  دیلک  اب  اریز ، هداد ، رارق  اهدیلک  بیغ  يارب  هراعتـسا ، باب  زا  ناحبـس  يادخ 

. تفای
هک مه  یـسک  اهنت  دشاب ، وا  دزن  اهلفق  دیلک  هک  دـبای ، تسد  دراد ، دوجو  اههنازخ  رد  هچنآ  هب  دـناوتیم  یـسک  اهنت  هک ، روط  نامه  ینعی 

. تساتکی دنوادخ  دبای  تسد  یناهنپ  روما  هب  دناوتیم 
چیه دنکیمن و  طوقـس  یگرب  چیه  ینعی  دنتـسه ، نآ  مکح  رد  لخاد  و  ۀقرو »  » رب فطع  تاملک ، نیا  ٍِسبای  َو ال  ٍبْطَر  َو ال  ٍۀَّبَح ...  َو ال 

. دراد ملع  نآ  هب  دنوادخ  هک  نیا  رگم  تسین  روما  زا  کی 
ملع نیبم ، باتک  زا  روظنم  و  دنتـسه ، انعم  کی  هب  ود  ره  اریز  دـشابیم  اهملعی » الا   » تراـبع رارکت  لـثم  تراـبع  نیا  ٍنِیبُم  ٍباـتِک  ِیف  اَّلِإ 

. تسا نآرق  ای ، و  ظوفحم ، حول  ای  دنوادخ 
. دریگیم ار  نآ  گرم  هلیسو  هب  هک  نانچ  دریگیم ، امش  حور  زا  ار  ّتیلاعف  باوخ ، هلیسو  هب  بش ) رد   ) ادخ ِْلیَّللِاب  ْمُکاَّفَوَتَی  يِذَّلا  َوُه  َو 

تسا . هاگآ  زین  دیهدیم  ماجنا  زور  رد  هک  ییاهراک  هب  تبسن  ُْمتْحَرَج و  ام  ُمَْلعَی  َو 
194 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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ماجنا لاح  رد  اهزور  باوخ و  هب  اهبش  دیدینارذگ - نآ  اب  ار  ناتیاهرمع  هچنآ  هرابرد  ات  دنازیگنایمرب ، اهربق  زا  ار  امش  سپس  ْمُُکثَْعبَی  َُّمث 
. دهد رارق  هبساحم  دروم  ار  امش  دیدوب - لامعا  نداد 

اهنآ هب  لامعا  هجیتن  نداد  ربق و  زا  ناگدرم  نتخیگنارب  يارب  دـنوادخ  هک  تسا  نامز  نآ  و  دـسرارف ، نّیعم  لجا  ات  یمَـسُم  ٌلَـجَأ  یـضُْقِیل 
. تسا تمایق  نامه  هک  هتخاس  رّرقم 

. تسا باسح  ياپ  رد  روضح  دارم  هک  تسوا  يوس  هب  امش  تشگزاب  سپس  ْمُکُعِجْرَم  ِْهَیلِإ  َُّمث 
. دهدیم ربخ  دیدادیم  ماجنا  ایند  رد  زور  بش و  هک  یلامعا  زا  ار  امش  دنوادخ  هاگ  نآ  َنُولَمْعَت  ُْمْتنُک  اِمب  ْمُُکئِّبَُنی  َُّمث 

زا ار  مدرم  ندرک  رادیب  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  دیربب . یفاک  هرهب  ناترمع  زا  ات  دنکیم  رادیب  باوخ  زا  زور  رد  ار  امش  ینعی  دناهتفگ  یضعب 
. تسا هدرک  ریبعت  ثعب »  » هب باوخ ،

194 ص :  هیآ 61 ..... ] (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

(61  ) َنوُطِّرَُفی ْمُه ال  َو  اُنلُسُر  ُْهتَّفََوت  ُتْوَْملا  ُمُکَدَحَأ  َءاج  اذِإ  یَّتَح  ًۀَظَفَح  ْمُْکیَلَع  ُلِسُْری  َو  ِهِدابِع  َقْوَف  ُرِهاْقلا  َوُه  َو 

194 ص :  همجرت ..... :

راک رد  هک  ام ، ناگداتـسرف  دیـسرارف ، امـش  زا  یکی  گرم  هک  یتقو  ات  دتـسرفیم ، امـش  رب  ینانابهگن ، دراد و  رادتقا  شناگدنب  همه  رب  وا 
(61 . ) دنناتسزاب ار  شناج  دننکیمن ، یهاتوک  دوخ 

194 ص :  ریسفت ..... :

. تسا شناگدنب  تسدالاب  اناوت و  وا  ُرِهاْقلا  َوُه  َو 
195 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  تبقارم  ار  امش  لامعا  هک  دتسرفیم  امش  يوس  هب  ار  یناگتشرف  ْمُْکیَلَع  ُلِسُْری  َو 

. دنراوگرزب میرک و  یناگدنسیون  اهنآ  دننکیم و 
رد دننکیم و  تبث  ییاههمان  رد  دنهدیم  ماجنا  اهنآ  هک  ار  ییاهراک  ناگتشرف  هک  دننادب  ناگدنب  یتقو  هک  تسا  نیا  عوضوم ، نیا  هدیاف 

. دننکیم يراددوخ  تشز ، لامعا  نداد  ماجنا  زا  رتشیب ، هّجوت  اب  دوشیم ، هضرع  اهنآ  رب  اراکشآ  تمایق  زور 
. دنریگیم ار  وا  ناج  لماک  روطهب  شناوعا ، گرم و  هتشرف  اُنلُسُر  ُْهتَّفََوت 

دشاب یـضام  تسا  نکمم  تروص  نیا  رد  و  هدش ، هدناوخ  زین  هلامإ ، اب  هاّفوت »  » و تسا ، دعب  هلمج  زاغآ  فانیتسا و  يارب  هملک  نیا  یّتح » »
. دشاب هافّوتت »  » يانعم هب  عراضم  تسا  نکمم  و 

. يورهدایز طارفا و  هن  و  دننکیم ، يراکمک  یتسس و  هن  دوخ ، تیرومأم  نداد  ماجنا  رد  َنوُطِّرَُفی  ْمُه ال  َو 
. شنامز زا  راک  نتخادنا  ریخأت  ندرک و  یهاتوک  طیرفت 

. نداد ماجنا  لومعم  هزادنا  زا  دایز  ندینارذگ و  ّدح  زا  طارفإ 

195 ص :  ات 64 ..... ] تایآ 62  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]
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هراشا

ًۀَیْفُخ َو  ًاعُّرَضَت  ُهَنوُعْدَت  ِرْحَْبلا  َو  ِّرَْبلا  ِتاُملُظ  ْنِم  ْمُکیِّجَُنی  ْنَم  ُْلق  ( 62  ) َنِیبِساْحلا ُعَرْـسَأ  َوُه  َو  ُمْکُْحلا  َُهل  الَأ  ِّقَْحلا  ُمُهالْوَم  ِهَّللا  َیلِإ  اوُّدُر  َُّمث 
(64  ) َنوُکِرُْشت ُْمْتنَأ  َُّمث  ٍبْرَک  ِّلُک  ْنِم  َو  اْهنِم  ْمُکیِّجَُنی  ُهَّللا  ُِلق  ( 63  ) َنیِرِکاَّشلا َنِم  َّنَنوُکََنل  ِهِذه  ْنِم  اناْجنَأ  ِْنَئل 

195 ص :  همجرت ..... :

(62 . ) تسا ناگدننکهبساحم  نیرتعیرس  وا  و  دنوشیم ، هداد  تشگزاب  تسا ، ناشیا  قح  رب  يالوم  هک  دنوادخ  يوس  هب  هاگ  نآ 
ار ام  رگا  دییوگیم : و  دیناوخیم ، ناهن  رد  عّرضت و  اب  ار  وا  امش  دهدیم ؟ تاجن  ایرد  یکـشخ و  ياهیکیرات  زا  ار  امـش  یـسک  هچ  وگب :

(63 . ) دوب میهاوخ  نارازگساپس  زا  دهد ، تاجن  اهیکیرات  نیا  زا 
196 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(64 . ) دیروآیم كرش  هاگ  نآ  دهدیم ، تاجن  یهودنا  ره  زا  اهیکیرات و  نآ  زا  ار  امش  دنوادخ  وگب :

196 ص :  ریسفت ..... :

. دیوشیم هدرب  یهلا  شاداپ  مکح و  يوس  هب  سپس  ِهَّللا  َیلِإ  اوُّدُر  َُّمث 
. دنکیمن مکح  ّقح ، هب  زج  هک  تسا  يرگداد  و  تسا ، ناشروما  ّیلوتم  هک  اهنآ  رایتخا  بحاص  کلام و  ِّقَْحلا  ُمُهالْوَم 

. وا ریغ  هن  تسوا  روتسد  اهنت  روتسد  زور ، نآ  رد  ُمْکُْحلا  َُهل  الَأ 
نارگید هبـساحم  زا  ار  وا  مادک  چیه  هبـساحم  و  دنکیم ، یـسررب  یهاتوک  تّدم  رد  ار  مدرم  همه  باسح  دنوادخ  َنِیبِساْحلا  ُعَرْـسَأ  َوُه  َو 

. درادیمنزاب
اریز هدـش ، زاجم  تیاعر  تساهنآ ، ساره  سرت و  دراوم  اـیرد ، یکـشخ و  ياـهیکیرات  زا  دارم  ِرْحَْبلا  َو  ِّرَْبلا  ِتاـُملُظ  ْنِم  ْمُکیِّجَُنی  ْنَم  ْلـُق 

، دوب دـیدش  نآ  یکیرات  سب  زا  ینعی  ياهراتـس ، کیرات  زور  بکاوک : وذ  ملظم  موی  دـنیوگیم : درذـگیم  یتخـس  هب  هک  يزور  هرابرد 
. دش بش  لثم 

ام رگا  اناْجنَأ » ِْنَئل  : » دییوگیم هک  یلاح  رد  دیناوخیم  ار  وا  هنایفخم  نطاب  رد  يراز و  سامتلا و  هب  ناتیاهنابز  اب  ًۀَیْفُخ  َو  ًاعُّرَـضَت  ُهَنوُعْدـَت 
. دوب میهاوخ  نارازگساپس  زا  دهد  تاجن  یتخس  یکیرات و  نیا  زا  ار 

مض ۀیفخ »  » لوا فرح  رد  تسا و  هدش  هدناوخ  زین  انتیجنا  انیجنا »  » لعف و  لاعفا ) باب   ) فیفخت اب  و  لیعفت ) باب   ) دیدشت اب  مکیّجنی : لعف 
. تسا زیاج  ود  ره  رسک  و 

. دهدیم تاجن  یمغ  ره  یتخس و  نیا  زا  ار  امش  ادخ  ْمُکیِّجَُنی  ُهَّللا  ُِلق 
. دیزرویم كرش  دنوادخ  هب  تسا ، مامت  امش  رب  تجح  هک  نیا  اب  سپس  َنوُکِرُْشت و  ُْمْتنَأ  َُّمث 

197 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

197 ص :  هیآ 65 ..... ] (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

َْفیَک ْرُْظنا  ٍضَْعب  َسَْأب  ْمُکَـضَْعب  َقیِذـُی  َو  ًاعَیِـش  ْمُکَِـسْبلَی  َْوأ  ْمُِکلُجْرَأ  ِتَْحت  ْنِم  َْوأ  ْمُِکقْوَف  ْنِم  ًاباذَـع  ْمُْکیَلَع  َثَْعبَی  ْنَأ  یلَع  ُرِداـْقلا  َوُه  ْلـُق 
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(65  ) َنوُهَقْفَی ْمُهَّلََعل  ِتایْآلا  ُفِّرَُصن 

197 ص :  همجرت ..... :

مهرد ییاههورگ  تروص  هب  ار  امـش  هک  نیا  ای  دتـسرفب  امـش  يوس  هب  ناتیاپ  ریز  ای  رـس  يـالاب  زا  یباذـع  هک  تسا  رداـق  دـنوادخ ، وگب :
رهاظ يرگید  زا  سپ  یکی  ار ، دوخ  تایآ  ام  هنوگچ  هک  رگنب  دـناشچب ، يرگید  هلیـسو  هب  امـش  زا  کی  ره  هب  ار  گنج  یتخـس  و  دزیمآ ،

(65 . ) دنمهفب اهنآ  دیاش  مینکیم ،

197 ص :  ریسفت ..... :

رب هزیرگنس و  لیف  باحـصا  رب  باذع و  طول ، موق  رب  هک  نانچ  دتـسرفب ، باذع  امـش  رـس  يالاب  زا  هک  نیا  رب  تسا  رداق  وا  ُرِداْقلا  َوُه  ُْلق 
. داتسرف نافوط  حون  موق 

. درب ورف  نیمز  هب  ار  نوراق  و  درک ، قرغ  ار  نوعرف  هک  نانچ  ناتیاهاپ ، ریز  زا  ای  ْمُِکلُجْرَأ  ِتَْحت  ْنِم  َْوأ 
هیحان زا  یباذع  مکلجرا :» تحت  نم  و  ، » ناترگمتـس ناهاشداپ  نارادمدرـس و  هیحان  زا  یباذع  ینعی  مکقوف » نم   » دناهتفگ رگید  يانعم  هب 

. تسا ناهایگ  نتفر  نیب  زا  ناراب و  ندماین  دارم  هک  تسا  هدش  هتفگ  و  ناتناگدرب ، ناتسدریز و 
لثم دنک  يوریپ  یماما  کی  زا  یهورگ  ره  هک  دروآرد  یفلتخم  ياههشیدنا  اب  نوگانوگ  ياههقرف  تروص  هب  ار  امش  ای  ًاعَیِش  ْمُکَِـسْبلَی  َْوأ 

. دوش يزیرنوخ  زوسنامناخ و  ياهگنج  ثعاب  هک  ییاهفالتخا 
َِکلذَک َو  لثم  دیروآیم ، راب  هب  یهابت  دیشکیم و  ار  رگیدکی  هداتفا  رگید  یهورگ  ناج  هب  امش  زا  یهورگ  ٍضَْعب  َسَْأب  ْمُکَضَْعب  َقیُِذی  َو 

قداص ماما  زا  هیآ 129 ) هروس  نیمه  «. ) میراذـگیماو رگید  یخرب  هب  ار  نارگمتـس  زا  یـضعب  نینچ  نیا  و   » ًاـضَْعب َنیِِملاَّظلا  َضَْعب  یِّلَوـُن 
198 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  هب  دیدهت  هیآ  دوصقم  و  تسا . دب  هیاسمه  روظنم  هک  تسا  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع 

: تسا هدش  لقن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  زا  ثیدح  رد  هدش ، رکذ  هک  تساهباذع  هنوگ  نیا  زا  یکی  لوزن 
همایقلا موی  یلا  اهنع  عفری  مل  یتّما ، یف  فیّسلا  عضو  اذا 

«. دوشیمن هتشادرب  تمایق  ات  دوش  هدیشک  ریشمش  نم ، تّما  نایم  رد  هاگ  ره  »

198 ص :  ات 69 ..... ] تایآ 66  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

ِیف َنوُـضوُخَی  َنیِذَّلا  َْتیَأَر  اذِإ  َو  ( 67  ) َنوُمَْلعَت َفْوَس  َو  ٌّرَقَتْـسُم  ٍإَبَن  ِّلُِـکل  ( 66  ) ٍلیِکَِوب ْمُْکیَلَع  ُتَْسل  ْلـُق  ُّقَْحلا  َوُه  َو  َکـُمْوَق  ِِهب  َبَّذَـک  َو 
یَلَع ام  َو  ( 68  ) َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقلا  َعَم  يرْکِّذـلا  َدـَْعب  ْدـُعْقَت  الَف  ُناْطیَّشلا  َکَّنَیِْـسُنی  اَّمِإ  َو  ِهِْریَغ  ٍثیِدَـح  ِیف  اوُضوُخَی  یَّتَح  ْمُْهنَع  ْضِرْعَأَف  اِنتایآ 

(69  ) َنوُقَّتَی ْمُهَّلََعل  يرْکِذ  ْنِکل  َو  ٍءْیَش  ْنِم  ْمِِهباسِح  ْنِم  َنوُقَّتَی  َنیِذَّلا 

198 ص :  همجرت ..... :

(66 . ) متسین امش  لوئسم  نم  وگب : تسا ، قح  هک  یلاح  رد  دندرک ، راکنا  بیذکت و  ار  نآ  وت  موق 
(67 . ) تسناد دیهاوخ  يدوزب  و  دراد ، یعوقو  نامز  يربخ  ره 
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دای زا  ناطیش  رگا  و  دنزادرپب ، يرگید  نخـس  هب  ات  نادرگب ، ور  اهنآ  زا  ییامن ، هدهاشم  دننکیم ، ازهتـسا  ار  ام  تایآ  هک  یناسک  تقو  ره 
(68 . ) نیشنم رگمتس  ّتیعمج  نیا  اب  ندرک ، ادیپ  هّجوت  ضحم  هب  دربب  وت 

(69 . ) دننک هشیپ  اوقت  اهنآ  هک  تسا  يروآدای  هکلب  تسین ، راگزیهرپ  مدرم  اب  ناشیا  ناهانگ  باسح  زا  زیچ  چیه 

198 ص :  ریسفت ..... :

عجرم دیـسر . دـهاوخ  اهنآ  هب  میاهدرک  هدـعو  هک  یباذـع  نیقی  هب  اما  دـندرک  بیذـکت  ار  باذـع  وت  موق  ُّقَْحلا  َوُه  َو  َکُمْوَق  ِِهب  َبَّذَـک  َو 
199 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  تسا . نآرق  دناهتفگ  یضعب  و  تسا ، باذع  هب »  » ریمض

. ماهدنهد میب  اهنت  نم ، هکلب  منک ، يریگولج  تایآ  بیذکت  زا  ربج  هب  ار  امش  هک  متسین  رومأم  نم  وگب : ٍلیِکَِوب  ْمُْکیَلَع  ُتَْسل  ُْلق 
. دراد یصخشم  تقو  دوشیم ، هداد  يربخ  نآ  عوقو  زا  هک  يزیچ  ره  ٌّرَقَتْسُم  ٍإَبَن  ِّلُِکل 

رارق هنعط  دروم  ار  اـهنآ  دـننکیم و  هرخـسم  اـم  تاـیآ  هب  تبـسن  هک  ار  یناـسک  يدرک  هدـهاشم  هاـگ  ره  َنوُضوُخَی و  َنیِذَّلا  َْتیَأَر  اذِإ  َو 
. دنهدیم

. وش دنلب  اهنآ  سلجم  زا  و  نیشنم ، اهنآ  اب  نک ، يرود  اهنآ  زا  سپ  ْمُْهنَع  ْضِرْعَأَف 
. درادن یلاکشا  ینیشنب  اهنآ  اب  رگا  تقو  نآ  دنزادرپ و  رگید  لئاسم  هب  ات  ِهِْریَغ  ٍثیِدَح  ِیف  اوُضوُخَی  یَّتَح 

، دمآ ترطاخ  هب  هک  نیا  زا  سپ  يرْکِّذلا  َدَْعب  ْدُعْقَت  الَف  درب ، تدای  زا  ار ، اهنآ  اب  ینیشنمه  زا  یهن  ناطیش ، رگا  ُناْطیَّشلا و  َکَّنَیِْـسُنی  اَّمِإ  َو 
. نیشنم اهنآ  اب  رگید 

وت دای  زا  ار  لمع  نیا  حـبق  ناطیـش ، مینک ، عنم  اهنآ  اب  تسلاجم  زا  ار  وت  اـم  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  تسا : نیا  هیآ  زا  دوصقم  تفگ  ناوتیم 
. نیشنم اهنآ  اب  رگید  میتخاس ، تهاگآ  نآ  زا  میدروآ و  وت  دای  هب  ار  نآ  یتشز  ام  هک  نیا  زا  دعب  سپ  دشاب ، هدرب 

اب رکنم ) زا  یهن  روظنم  هب   ) هک ناراکزیهرپ - باسح  هب  دنهدیم  ماجنا  ناگدننکازهتـسا  هک  یناهانگ  زا  زیچ  چـیه  َنوُقَّتَی  َنیِذَّلا  یَلَع  ام  َو 
. دوشیمن هتخیر  دننیشنیم - اهنآ 

هک قیرط  نیا  هب  دنهد ، رّکذت  هک  تسا  مزال  اهنآ  رب  دناهتفرگ ، هرخسم  داب  هب  ار  ام  تایآ  نانمشد  هک  دنونشب  هاگ  ره  هکلب  يرْکِذ  ْنِکل  َو 
. دننک رّفنت  یتحاران و  راهظا  دنزیخرب و  اهنآ  شیپ  زا 

تایآ ندرک  هرخـسم  زا  تسد  نانمؤم ، زا  مرـش  لیلد  هب  ای  نانمؤم  دروخرب  لباقم  رد  یتحاران  رثا  رب  ناگدننکهرخـسم  دیاش  َنوُقَّتَی  ْمُهَّلََعل 
. دنرادرب ام 

يا يرکذ ، مهنورّکذـی  نکل  و  ریدـقت : هب  بصن  اـی  و   ) يرکذ مهیلع  نکل  و  ریدـقت : هب  تسا ) رخؤـم  يادـتبم  و   ) عـفر اـی  يرکذ »  » بارعا
200 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  قلطم  لوعفم  هک  نیا  رابتعا  هب  اریکذت 

(. هیآ لیذ  فاّشک  دشاب .

200 ص :  هیآ 70 ..... ] (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

َو ٌعیِفَـش  َو ال  ٌِّیلَو  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اَهل  َْسَیل  ْتَبَـسَک  اِمب  ٌسْفَن  َلَْسُبت  ْنَأ  ِِهب  ْرِّکَذ  َو  اْینُّدلا  ُةایَْحلا  ُمُْهتَّرَغ  َو  ًاوَْهل  َو  ًابَِعل  ْمُهَنیِد  اوُذَخَّتا  َنیِذَّلا  ِرَذ  َو 
(70  ) َنوُرُفْکَی اُوناک  اِمب  ٌمِیلَأ  ٌباذَع  َو  ٍمیِمَح  ْنِم  ٌبارَش  ْمَُهل  اُوبَسَک  اِمب  اُولِْسبُأ  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  اْهنِم  ْذَخُْؤی  ٍلْدَع ال  َّلُک  ْلِدْعَت  ْنِإ 
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200 ص :  همجرت ..... :

ادابم ات  هد ، دنپ  ار  اهنآ  نآرق  هلیسو  هب  نک و  اهر  داد ، بیرف  ار  اهنآ  ایند  یگدنز  دنتفرگ و  یمرگرـس  يزاب و  هب  ار  دوخ  نید  هک  یناسک 
رد ناشرادرک ، ببس  هب  نانیا  دوشن ، هتفریذپ  وا  زا  دهدب  یضوع  ره  و  دوش ، تکاله  راتفرگ  درادن ، یـسردایرف  رای و  ادخ  زج  هک  یـسک 

(70 . ) دندیزرویم رفک  هچنآ  رثا  رب  تسا ، كاندرد  یباذع  ناشوج و  بآ  زا  ییندیماشآ  ناشیا  رب  دناهتفرگ ، رارق  تکاله  ضرعم 

200 ص :  ریسفت ..... :

فظوم هک  تسا  مالسا  نید  دوصقم ، دنتشادنپیم ، هرخـسم  ار  نآ  دنتفرگ و  یمرگرـس  يزاب و  هب  ار  دوخ  نید  ًاوَْهل  َو  ًابَِعل  ْمُهَنیِد  اوُذَخَّتا 
. دناهدش هدناوخ  شیوس  هب  هدوب و  نآ  نتفریذپ  هب 

. نکم ییانتعا  نانآ  ندرک  هرخسم  بیذکت و  هب  نک و  ضارعا  اهنآ  زا  مهرذ » »
رد و  دوش ، تکاله  باذـع و  راتفرگ  اهنآ  زا  یـصخش  ادابم  هک  نک  هظعوم  ار  اهنآ  نآرق  هلیـسو  هب  ْتَبَـسَک  اِمب  ٌسْفَن  َلَْسُبت  ْنَأ  ِِهب  ْرِّکَذ  َو 

. دریگ رارق  دوخ  ياهراک  يدب  ورگ 
، دهدب یشکشیپ  ضوع و  هچ  ره  یسک ) نینچ   ) اْهنِم ْذَخُْؤی  ٍلْدَع ال  َّلُک  ْلِدْعَت  ْنِإ  َو 

201 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دوشیمن هتفریذپ  وا  زا 

. دناهتفرگ هچیزاب  ار  دوخ  نید  هک  تسا  یناسک  هب  هراشا  هملک  نیا  َِکئلوُأ » »
. دندش تکاله  یهابت و  راچد  ناشلامعا  ببس  هب  هک  دنتسه  یناسک  اهنیا  اُوبَسَک  اِمب  اُولِْسبُأ ...  َنیِذَّلا 

201 ص :  ات 72 ..... ] تایآ 71  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

َُهل َناْریَح  ِضْرَْألا  ِیف  ُنیِطایَّشلا  ُْهتَوْهَتْـسا  يِذَّلاَک  ُهَّللا  اَنادَـه  ْذِإ  َدـَْعب  اِنباقْعَأ  یلَع  ُّدَُرن  َو  انُّرُـضَی  َو ال  اـنُعَْفنَی  ـال  اـم  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اوُعْدـَن  َأ  ْلـُق 
يِذَّلا َوُه  َو  ُهوُقَّتا  َو  َةـالَّصلا  اوُمِیقَأ  ْنَأ  َو  ( 71  ) َنیَِملاْعلا ِّبَِرل  َِملُْـسِنل  انِْرمُأ  َو  يدُْهلا  َوُه  ِهَّللا  يَدُه  َّنِإ  ُْلق  اِنْتئا  يَدُْهلا  َیلِإ  ُهَنوُعْدَی  ٌباحْـصَأ 

(72  ) َنوُرَشُْحت ِْهَیلِإ 

201 ص :  همجرت ..... :

یسک دننام  میدرگرب ، بقع  هب  هدرک  تیاده  ار  ام  ادخ  هک  نآ  زا  سپ  و  درادن ، ام  يارب  ینایز  دوس و  هک  میناوخب  ار  يزیچ  ادخ  زج  ایآ 
هب دنیوگیم : هدـناوخ ، تیادـه  يوس  هب  ار  وا  هک  دراد  یناهارمه  و  دـناهدرک ، شنادرگرـس  هدـنکفا ، شاههاریب  هب  نیمز  رد  اهناطیـش  هک 

(71 . ) میشاب میلست  نایناهج  راگدرورپ  هاگشیپ  رد  هک  میرومأم  ام  و  تسادخ ، تیاده  اهنت  تیاده ، وگب : ربمایپ ) يا  . ) ایب ام  يوس 
(72 . ) دیوشیم روشحم  شیوس  هب  هک  تسا  یسک  ومه  دیزیهرپب و  ادخ  زا  دیراد و  اپب  ار  زامن  هک  نیا  و 

201 ص :  ریسفت ..... :
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ام هب  یناـیز  مینکن ، شتداـبع  رگا  درادـن و  اـم  يارب  يدوـس  مینک ، تداـبع  رگا  هک  مـینک ، تداـبع  ار  يزیچ  ادـخ  ریغ  اـیآ  اوُعْدـَن  َأ  ْلـُق 
. دناسریمن

202 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
؟ میرادرب تسد  تساهنید  نیرتهب  هک  نامنید  زا  ینعی  میدرگرب  بقع  هب  اِنباقْعَأ و  یلَع  ُّدَُرن  َو 
. تسا هداد  ناشن  ام  هب  ار  تسار  هار  هدرک و  تیاده  ار  دنوادخ  نآ  زا  سپ  ُهَّللا  اَنادَه  ْذِإ  َدَْعب 

. دنشاب هدرب  رود  ینابایب  هب  ار  وا  اهوید  یّنج و  نیطایش  هک  یسک  لثم  ِضْرَْألا  ِیف  ُنیِطایَّشلا  ُْهتَوْهَتْسا  يِذَّلاَک 
. دناهدرک تساوخرد  ار  وا  طوقس  نیطایش  ییوگ  تفر ، هار  نیمز ، رد  ینعی  ضرالا  یف  يوه  تسا و  لاعفتسا  باب  زا  ءاوهتسا » »

هب ار  وا  دـنهاوخیم  نیطایـش  هک  یـسک  لـثم  مـیدرگرب ، ارقهق  هـب  اـیآ  ینعی  تـسا ، ّدرن »  » رد ریمـض  زا  لاـح  بـصن و  ّلـحم  رد  فاـک » »
. دنهد طوقس  یهارمگ  يداو  رد  ینادرگرس 

ناوتیم و  دننک . تیاده  تسار  هار  هب  ات  دنناوخیم  ار  وا  هک  تسا  نابرهم  یناتـسود  ياراد  وا  هک  نیا  اب  يَدُْهلا  َیلِإ  ُهَنوُعْدَی  ٌباحْـصَأ  َُهل 
هار زا  ّنج  يوریپ  هب  هک  وا  یلو  ایب . ام  يوس  هب  انتتأ :» : » دنیوگیم وا  هب  نابرهم  ناتسود  تسا و  تسار  هار  دوخ  تیاده ، زا  روظنم  تفگ 

. دیآیمن اهنآ  يوس  هب  دهدیمن و  خساپ  دوخ  نارای  هب  هدش ، نادرگرس  فرحنم و 
نیمک اههار  رد  ینابایب  ياهلوغ  نایّنج و  هک  دندرکیم  نامگ  نینچ  اهنآ  تسا ، تیلهاج  نارود  ياهبرع  ياهرادـنپ  هب  هجوت  اب  هیبشت  نیا 

دننکیم توعد  تناید  هب  ار  وا  ناناملسم  هچ  ره  هدش و  فرحنم  مالسا  زا  هک  یـسک  نآرق  رد  و  دنناشکیم ، ههاریب  هب  ار  نارفاسم  هدرک ،
. تسا هدش  یسک  نینچ  هب  هیبشت  دنکیمن ، اهنآ  هتفگ  هب  یهّجوت 

مالـسا نید  هک  تسادـخ  ییامنهار  تیادـه و  اهنت  تسا ، شیاسآ  تاجن و  بجوم  هک  یعقاو  تیادـه  وگب  يدُْـهلا  َوُه  ِهَّللا  يَدُـه  َّنِإ  ُْلق 
. تسا یهارمگ  تلالض و  نآ ، زا  ریغ  یهار  ره  دشابیم و 

. میتسه زامن  هماقا  ندروآ و  مالسا  هب  رومأم  ام  َةالَّصلا و  اوُمِیقَأ  ْنَأ  َو  َنیَِملاْعلا ، ِّبَِرل  َِملُْسِنل  انِْرمُأ  َو 
203 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. مینک راذگاو  نیملاعلا  ّبر  يادخ  هب  ار  دوخ  روما  هک  تسا  روظنم  نیا  هب  روتسد  نامرف و  نیا  ینعی  دنکیم  نایب  ار  رما  ّتلع  لیلعت ، مال 
. دناسریم شلمع  يازس  هب  ار  امش  زا  یسک  ره  و  دیوشیم ، روشحم  شیوس  هب  هک  تسا  یسک  وا  َنوُرَشُْحت و  ِْهَیلِإ  يِذَّلا  َوُه  َو 

203 ص :  هیآ 73 ..... ] (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

َو ِةَداهَّشلا  َو  ِْبیَْغلا  ُِملاع  ِروُّصلا  ِیف  ُخَْفُنی  َمْوَی  ُْکلُْملا  َُهل  َو  ُّقَْحلا  ُُهلْوَق  ُنوُکَیَف  ْنُک  ُلوُقَی  َمْوَی  َو  ِّقَْحلِاب  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  َو 
(73  ) ُرِیبَْخلا ُمیِکَْحلا  َوُه 

203 ص :  همجرت ..... :

يزور و  تسا ، قح  رب  وا  راتفگ  دبای ، یتسه  شاب ، دیوگیم : هک  يزور  نآ  رد  و  دیرفآ . قح  هب  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  تسا  یـسک  وا  و 
(73 . ) تسا هاگآ  راکتسرد و  ومه ، تسا و  راکشآ  ناهن و  ياناد  تسا ، وا  نآ  زا  کلم ، دوشیم ، هدیمد  روص  رد  هک 

203 ص :  ریسفت ..... :
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: تسا یلاوقا  ترابع  نیا  بیکرت  رد  ُّقَْحلا  ُُهلْوَق 
« نیح  » يانعم هب  هیآ  رد  موی »  » و تسا .) هعمج  زور  رد  گنج  لاـتقلا : ۀـعمجلا  موی  : ) لـثم مّدـقم  ربخ  لوقی » موی   » و رخؤم ، يادـتبم  فلا :

. تسا
ساسا رب  هک  تسا  یـسک  نامه  ادـخ  دوشیم : نیا  هیآ  ياـنعم  ریدـقت  نیا  رب  تسا و  هیف ) لوعفم   ) فرظ لوقی » موی   » و ربخ ، ادـتبم و  ب :

قح وا ، راتفگ  نیا  دباییم ، دوجو  ءیش  نآ  وش ، دوجوم  دیوگیم : ایشا  زا  یئیش  هب  هاگ  ره  و  دیرفآ ، ار  اهنامسآ  نیمز و  تیمکاح  قح و 
اهنامسآ و  زا  مادک  چیه  دنوادخ  هک  تسا  نیا  دارم  تسا و  تمکح  و 

204 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسا هدیرفاین  قح  تمکح و  يور  زا  زج  ار  یتسه  ناهج  ریاس  نیمز و 

هرابرد موس  هجو  ج : ( 16 نمؤم / ( »؟ تسیک لام  تموکح  زورما   » َمْوَْیلا ُکـْلُْملا  ِنَِمل  لـثم : کـلملا » هل  و   » يارب تسا  فرظ  خـفنی » موی  »
سپ وش ، دوجوم  دـیوگیم : دوشیم و  رداـص  وا  قح  هب  ناـمرف  هک  یماـگنه  ینعی  تسا ، نوکی »  » لـعف لـعاف  هک  تسا  نیا  قحلا » هلوـق  »

. دوشیم دوجوم  وا  قح  هب  راتفگ 
دوجو هب  ار  یئیـش  دـنوادخ  هک  يزور  ینعی  دـنکیم ، تلـالد  نآ  رب  ّقحلاـب »  » هک تسا  یفوذـحم  هملک  هب  بوـصنم  لوـقی :» موـی   » هلمج

. درادیم اپب  ار  قح  دنکیم ، دیدجت  ار  شنیرفآ  دروآیم و 
یتموکح وا  زج  سک  چـیه  يارب  زور  نآ  رد  و  تسا ، رارقرب  تباـث و  وا  تموکح  اـهنت  دوشیم  هدـیمد  روص  رد  هک  يزور  ُکـْلُْملا  َُهل  َو 

. تسین یقاب 
. تسا ُلوُقَی » َمْوَی   » زا لدب  ِروُّصلا » ِیف  ُخَْفُنی  َمْوَی  : » ترابع مییوگب : میناوتیم 

نسح زا  دنوشیم و  هدنز  مود  هبترم  رد  و  دنوریم ، نیب  زا  همه  لوا  هبترم  رد  دمدیم ، نآ  رد  هبترم  ود  لیفارـسا  هک  تسا  یخاش  روص » »
: هک تسا  هدش  لقن  يرصب 

. تسا هروص  عمج  روص ،
. تسا راکشآ  ناهن و  ياناد  ِةَداهَّشلا  َو  ِْبیَْغلا  ُِملاع 

. تسا حدم  رب  انب  ملاع  عفر 

204 ص :  ات 75 ..... ] تایآ 74  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

َو ِتاوامَّسلا  َتوُکَلَم  َمیِهاْربِإ  يُِرن  َِکلذَک  َو  ( 74  ) ٍنِیبُم ٍلالَـض  ِیف  َکَمْوَق  َو  َكارَأ  یِّنِإ  ًۀَِهلآ  ًامانْـصَأ  ُذِخَّتَت  َأ  َرَزآ  ِهِیبَِأل  ُمیِهاْربِإ  َلاق  ْذِإ  َو 
(75  ) َنِیِنقوُْملا َنِم  َنوُکَِیل  َو  ِضْرَْألا 

204 ص :  همجرت ..... :

راکـشآ یهارمگ  رد  ار  تموق  وت و  نم  يریگیم ؟ ادخ  ار  اهتب  ایآ  تفگ : رزآ  شیومع )  ) شّیبرم هب  میهاربا  هک  ار  یماگنه  روآ ) دایب   ) و
(74 . ) منیبیم

(75 . ) دوش نیقی  لها  زا  ات  مینایامنیم ، میهاربا  هب  ار  نیمز  اهنامسآ و  توکلم  نینچ  نیا  و 
205 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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205 ص :  ریسفت ..... :

. تسا هدش  هدناوخ  زین  ءادن ، رب  انب  رخآ  ّمض  اب  هملک  نیا  رزآ » »
ّدج مان  رزآ ، دـنیوگ : هّیماما ) ، ) باحـصا و  تسا ، هدوب  خرات  میهاربا  یبسن  ردـپ  مسا  هک  تسین  یفالخ  باسنا ، ملع  نادنمـشناد  نایم  رد 

ربمغیپ دادـجا  ءابآ و  دـنیوگیم  زین  مالـسا  ربماـیپ  هراـبرد  تسا و  هدوب  وا  يومع  رزآ  هک  تسا  هدـش  تیاور  زین  و  هدوب ، میهاربا  يرداـم 
: تسا هدومرف  هک  دناهدرک  لقن  ترضح  دوخ  زا  دناهدوب . تسرپاتکی  یگمه  مدآ  ترضح  ات  مالسا 

ۀیلهاجلا سندب  ینّسندی  مل  تارّهطملا ، ماحرا  یلا  نیرهاطلا  بلص  نم  یلاعت  هَّللا  ینلقنی  لزی  مل 
«. 1 « » تخاسن هدولآ  ّتیلهاج  يدیلپ  اب  ارم  زگره  درکیم و  لقتنم  كاپ  ناردام  ماحرا  هب  كاپ  نادرم  تشپ  زا  ارم  یلاعت  يادخ  هتسویپ  »

. هدیمان رزآ  ار  وا  نآرق  هدرکیم  شتسرپ  ار  نآ  میهاربا  يومع  نوچ  هدوب و  یتب  مسا  رزآ »  » دناهتفگ یخرب 
دعب تایآ  رد  هک  هلمج  نیا  يأَر ...  ُلـْیَّللا  ِْهیَلَع  َّنَج  اَّمَلَف  يریگیم !؟ ادـخ  ياـج  هب  ار  اـهتب  اـیآ  تسا ، يراـکنا  ماهفتـسا  هزمه  ُذِـخَّتَت » َأ  »

فوطعم و ناـیم  هضرتـعم  هلمج  زین  رخآ  اـت  َمیِهاْربِإ » يُِرن  َِکلذَـک  َو  : » هیآ تسا و  ُمیِهاْربِإ » َلاـق  ْذِإ  : » ثحب دروم  هیآ  رب  فـطع  دـیآیم 
تیکلام وحن ؟ نیمه  هب  میداد ، حرش  یتسرپتب  نایز  هرابرد  ار  میهاربا  نایب  هک  روط  نامه  تسا : نینچ  نآ  يانعم  و  تسا ، هیلع  فوطعم 

هک میرادیم  ّقفوم  ار  وا  میهدیم و  ناشن  وا  هب  نیمز  نامسآ و  مامت  رب  ار  راگدرورپ  ّطلست  هقلطم و 
__________________________________________________

نآرقلا و بئارغ  ریسفت  رد  يروباشین  نایبلا و  عمجم  رد  یسربط  موحرم  دننام  ّتنـس  لها  هعیـش و  نارّـسفم  زا  يرایـسب  ار  ثیدح  نیا  - 1
. یقرواپ  305 / 5 هنومن ، ریسفت  دناهدرک . لقن  نایبلا  حور  رد  یسولآ  ریبک و  ریسفت  رد  يزار  رخف 

206 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. میزومآیم وا  هب  ار  لالدتسا  رظن و  تقد  شور  دسانشب و  ار  نیمز  اهنامسآ و 

. تسا هدمآ  زین  تیهلا  و  تیبوبر ، يانعم  هب  توکلم » »
. دوش نیقی  لها  زا  میهاربا ، هک  دوب  نیا  اهراک  نیا  زا  فده  َنِیِنقوُْملا و  َنِم  َنوُکَِیل  َو 

. تسا هدش  هدروآ  یضام  لاح  تیاکح  ناونع  هب  تسا و  عراضم  لعف  يرن » »

206 ص :  ات 79 ..... ] تایآ 76  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

َْمل ِْنَئل  َلاق  َلَفَأ  اَّمَلَف  یِّبَر  اذه  َلاق  ًاغِزاب  َرَمَْقلا  َيأَر  اَّمَلَف  ( 76  ) َنِیِلفْآلا ُّبِحُأ  َلاق ال  َلَفَأ  اَّمَلَف  یِّبَر  اذه  َلاق  ًابَکْوَک  يأَر  ُْلیَّللا  ِْهیَلَع  َّنَج  اَّمَلَف 
اَّمِم ٌءيَِرب  یِّنِإ  ِمْوَـق  اـی  َلاـق  ْتَلَفَأ  اَّمَلَف  ُرَبْـکَأ  اذـه  یِّبَر  اذـه  َلاـق  ًۀَـغِزاب  َسْمَّشلا  َيأَر  اَّمَلَف  ( 77  ) َنیِّلاَّضلا ِمْوَْـقلا  َنِم  َّنَنوُکَأـَل  یِّبَر  ِینِدـْهَی 

(79  ) َنیِکِرْشُْملا َنِم  اَنَأ  ام  َو  ًافِینَح  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َرَطَف  يِذَِّلل  َیِهْجَو  ُتْهَّجَو  یِّنِإ  ( 78  ) َنوُکِرُْشت

206 ص :  همجرت ..... :

: تفگ دید ، ياهراتس  دیناشوپ ، ار  وا  بش  هایس  هدرپ  هک  نیمه 
(76 . ) مرادن تسود  ار  ناگدننک  بورغ  نم  تفگ : درک  بورغ  هراتس  هک  نیمه  و  نم ، يادخ  تسا  نیا 

رگا تفگ : درک  بورغ  هک  یماـگنه  و  نم ، يادـخ  تسا  نـیا  تـفگ : تـسیرگن  قـفا  تـشپ  زا  ندـمآرب  لاـح  رد  هاـم  هـب  هـک  یماـگنه 
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(77 . ) دوب مهاوخ  هارمگ  مدرم  زا  دنکن ، تیاده  ارم  مراگدرورپ 
: تفگ تسا  ندمآرب  لاح  رد  هک  دید  ار  دیشروخ  هک  یتقو 

(78 . ) مرازیب دیهدیم  رارق  ادخ  کیرش  امش  هچنآ  زا  نم  مدرم ، يا  تفگ : درک ، بورغ  نوچ  و  تسا ، رتگرزب  نیا  تسا ، نیا  نم  يادخ 
(79 . ) متسین ناکرشم  زا  مراد و  صالخا  وا  ربارب  رد  هدیرفآ ، ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  ماهدروآ  ور  ییادخ  هب  نم 

207 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

207 ص :  ریسفت ..... :

ناشیاطخ زا  ار  اهنآ  تفرگ  میمصت  دننکیم ، تدابع  ار  ناگراتـس  هام و  دیـشروخ و  و  دنتـسرپیم ، تب  مدرم  دید ، میهاربا  هک  یتقو  سپ 
هک ییایـشا  زا  مادک  چیه  هک  دـننادب  ات  دـهد ، ناشن  نانآ  هب  ار  لالدتـسا  هشیدـنا و  هار  و  دـنک ، زاب  ار  اهنآ  تریـصب  هدـید  و  دزاس ، هاگآ 

. دناثداح هدیدپ و  اهنیا  همه  اریز  دنتسین ، راک  نیا  هتسیاش  دننکیم  شتسرپ 
وا هک  نیا  هب  ملع ، اب  و  هدرک ، تاشامم  دوخ  فیرح  اب  هک  تسا  یـسک  نخـس  نیا  تسا . نم  راگدرورپ  نیا  تفگ : میهاربا  یِّبَر  اذه  َلاق 

شبلق زا  ار  لطاب  دـنک و  قیوشت  قح  هب  ار  وا  رتهب  هچ  ره  ات  هدرک ، لقن  ار  وا  هدـیقع  دوخ ، بهذـم  هرابرد  بصعت  نودـب  تسا ، لـطاب  رب 
. تسا هدرک  تباث  ار  فرط  هدیقع  نالطب  دعب ، هلمج  رد  لالدتسا  اب  سپس  و  دیادزب ،

هب ییاج  زا  دـنباییم و  رییغت  رگید  یلاح  هب  یلاح  زا  و  دـنوشیم ، هدیـشوپ  اههدرپ  نیا  اـب  هک  ار  ینایادـخ  شتـسرپ  نم  َنِیِلفآـْلا  ُّبِحُأ  ـال 
. تساهنآ ثودح  رب  لیلد  ماسجا و  ياهیگژیو  زا  اهتفص  نیا  اریز  مرادیمن ، تسود  دنوشیم ، هدرب  رگید ، ییاج 

. دوب هدرکن  تیاده  ارم  میادخ  رگا  یِّبَر  ِینِدْهَی  َْمل  ِْنَئل 
، تسا هارمگ  دریگب ، دوخ  يادخ  تسا ، هدننکبورغ  ناگراتس  هیقب  دننام  هک  ار ، هام  سک  ره  هک  شموق  يارب  تسا  يرادشه  هلمج  نیا 

. دریگیم همشچرس  وا ، فطل  دنوادخ و  قیفوت  زا  تقیقح ، يوس  هب  یبایهار  و 
: تسا هدومرف  سپس  هدرک و  رکذ  فیرح  اب  ندمآ  هار  تاشامم و  باب  زا  زین  ار  هلمج  نیا  دیشروخ )  ) تسا رتگرزب  نیا  ُرَبْکَأ  اذه 

. مرازیب دینادیم ، نانآ  هدننیرفآ  کیرش  ار  اهنآ  امش  هک  ییاهمسج  نآ  زا  نم  َنوُکِرُْشت  اَّمِم  ٌءيَِرب  یِّنِإ 
ره تقیقح  رد  نوچ  تسا  ربخ  اب  ادتبم  قیبطت  دناهدروآ ، رکذـم  تسا ، ثنؤم  سمـش و  هب  هراشا  هک  ار  ّیبر » اذـه   » هلمج هک  نیا  رب  لیلد 

208 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  نم  لثم : تسا  یکی  ود ،
رگا ۀماّلع . هَّللا  دنیوگیمن : زگره  هک  تسا  تلع  نیمه  هب  و  دوشن ، تفای  ثینأت  ههبش  ّبر »  » هملک رد  هک  لیلد  نیا  هب  زین  و  کّمأ . تناک 

(. تسا نآ  هب  هیبش  یلو  ثینأت  هن  تسا  هغلابم  تمالع  ة »  » دنچ ره  دوشیم ، هتفگ  بویغلا  ماّلع  و  ، ) دراد يرتشیب  هغلابم  ماّلع  زا  هماّلع  هچ 
تلـالد اهدـیدپ  نیا  هدـیرفآ و  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  ماهدروآ  ور  ییادـخ  هب  نـم  َضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  َرَطَف  يِذَِّلل  َیِهْجَو  ُتـْهَّجَو  یِّنِإ 

صخـشم ار  اهنآ  ریـسم  دـنکیم : هرادا  ار  اهنآ  نوگانوگ  تالاح  تساـهنآ و  هدـنروآ  دوجو  هب  هدـننیرفآ و  دـنوادخ  هک  نیا  رب  دـنکیم 
. دزاسیم نیعم  ار  اهنآ  بورغ  عولط و  ماگنه  تاکرح و  دیامرفیم 

نیا هزیگنا  هک  يروما  تفای ، ندیـشیدنا  تصرف  هک  ماگنه  نآ  رد  دش و  تفای  میهاربا  سفن  رد  هک  دوب  یلالدتـسا  نیا  دـناهتفگ : یـضعب 
(. دشاب میهاربا  نخس  هک  نیا  هن   ) تسا هدرک  تیاکح  ار  نآ  دنوادخ  هدرک و  روطخ  شرطاخ  هب  دوب  رکف 

«. َنوُکِرُْشت اَّمِم  ٌءيَِرب  یِّنِإ  ِمْوَق  ای  : » تفگ دعب  و  یِّبَر »...  ِینِدْهَی  َْمل  ِْنَئل  : » تفگ نیا  زا  لبق  هک  ارچ  تسا ، رتنشور  تسخن  ریسفت  نامه  اّما 

208 ص :  ات 82 ..... ] تایآ 80  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا
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الَف َأ  ًاْملِع  ٍءْیَـش  َّلُک  یِّبَر  َعِسَو  ًاْئیَـش  یِّبَر  َءاشَی  ْنَأ  َّالِإ  ِِهب  َنوُکِرُْـشت  ام  ُفاـخَأ  ـال  َو  ِنادَـه  ْدَـق  َو  ِهَّللا  ِیف  یِّنوُّجاـُحت  َأ  َلاـق  ُهُمْوَق  ُهَّجاـح  َو 
ْنِإ ِْنمَْألِاب  ُّقَحَأ  ِْنیَقیِرَْفلا  ُّيَأَف  ًاناْطلُـس  ْمُْکیَلَع  ِِهب  ْلِّزَُنی  َْمل  ام  ِهَّللِاب  ُْمتْکَرْـشَأ  ْمُکَّنَأ  َنُوفاَخت  َو ال  ُْمتْکَرْـشَأ  ام  ُفاـخَأ  َْفیَک  َو  ( 80  ) َنوُرَّکَذَتَت

(82  ) َنوُدَتْهُم ْمُه  َو  ُْنمَْألا  ُمَُهل  َِکئلوُأ  ٍْملُِظب  ْمُهَنامیِإ  اوُِسْبلَی  َْمل  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ( 81  ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک 
209 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

209 ص :  همجرت ..... :

امـش هچنآ  زا  نم  دـینکیم ؟ لادـج  نم  اب  تسا ، هدرک  تیادـه  ارم  هک  ادـخ ، هرابرد  اـیآ  تفگ : دـنتخادرپ  لادـج  هب  يو  اـب  میهاربا  موق 
ایآ دریگیمارف ، ار  زیچ  همه  مراگدرورپ  یهاـگآ  تعـسو  دـهاوخب ، ار  يزیچ  مراـگدرورپ  رگم  مسرتیمن ، دـیهدیم  رارق  ادـخ  کـیرش 

(80 ( ؟ دیوشیمن رّکذتم 
بناج زا  یلیلد  چیه  نآ  هرابرد  دیاهداد و  رارق  یکیرش  ادخ  يارب  هک  دیسرتیمن  نآ  زا  امش  هک  یلاح  رد  مسرتب ، امش  نایادخ  زا  هنوگچ 

(81 ( ؟ دیراد یهاگآ  امش  رگا  میرتراوازس ، ینمیا  هب  امش ) ای  ام ،  ) هورگ ود  زا  کی  مادک  سپ  هدشن ، لزان  امش  رب  ادخ 
(82 . ) دنناگتفای تیاده  اهنآ  تساهنآ و  لام  ّتینما  دناهتخیماین  متس  هب  ار  دوخ  نامیا  هدروآ و  نامیا  هک  نانآ 

209 ص :  ریسفت ..... :

هب اهنآ  دناوخیم  اهتب  تدابع  كرت  هب  ار  اهنآ  هچ  ره  دـندوب و  هتخادرپ  لادـج  هب  يو  اب  دـیحوت  نید و  هرابرد  میهاربا  موق  ُهُمْوَق  ُهَّجاح  َو 
: تفگ اهنآ  هب  ماجنارس  دنتخادرپیم . راکنا 

؟ تسا هدرک  تیاده  دیحوت  هار  هب  ارم  دنوادخ  هک  نآ  لاح  و  دینکیم ، لادج  نم  اب  اتکی  يادخ  هرابرد  ایآ  ِهَّللا ...  ِیف  یِّنوُّجاُحت  َأ 
دنهاوخ بیسآ  وا  هب  ناشنایادخ  هک  دندوب  هدرک  دیدهت  ار  میهاربا  ناتسرپتب  مرادن . یمیب  امش  نایادخ  زا  نم  ِِهب  َنوُکِرُْشت  ام  ُفاخَأ  َو ال 

. دناسر
هیآ يانعم  لصاح  و  هدش ، فذح  هلمج  نیا  زا  تقو »  » هملک فاخی . ائیش  ّیبر  ۀیـشم  تقو  ّالا  تسا : نیا  هیآ  ریدقت  ًاْئیَـش  یِّبَر  َءاشَی  ْنَأ  اَّلِإ 

راگدرورپ هک  هاگ  نآ  رگم  دنرادن ، نایز  دوس و  رب  یتردق  چیه  اهنآ  هک  ارچ  مرادن ، یـسرت  امـش  ياهدوبعم  زا  تقو  چیه  نم  تسا : نیا 
ینایز نم  هب  دـهاوخب  زاغآ  زا  ای  دـنک ، مجر  ارم  ياهراتـس  هلیـسو  هب  هک  نیا  لثم  دزاس ، هجاوم  يرطخ  اب  ارم  اـهنآ  هیحاـن  زا  دـهاوخب  نم 

. دناسرب
210 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  دیعب  نیا ، رب  انب  تسا ، هدرتسگ  نم  راگدرورپ  یهاگآ  هنیمز  ًاْملِع  ٍءْیَش  َّلُک  یِّبَر  َعِسَو 

. دروآ شیپ  نم  يارب  روآسرت  يرما  هک  دشاب  نینچ  وا  ملع  رد  هک  تسین 
؟ دینک كرد  ار  زجاع  رداق و  نایم  قرف  ات  دیشیدنایمن  ایآ  َنوُرَّکَذَتَت  الَف  َأ 

. درادن ندناسر  نایز  رب  یتردق  چیه  هک  یلاح  رد  دینکیم  دیدهت  نآ  هب  ارم  امش  هچنآ  زا  مسرتب ، هنوگچ  ُفاخَأ  َْفیَک  َو 
شیارب یلیلد  چـیه  هچنآ  دـیاهداد  رارق  کیرـش  وا  يارب  و  دیـسرتیمن ، تسا ، یفوخ  ره  أشنم  هک  ادـخ  هب  كرـش  زا  امـش  َنُوفاَخت و  َو ال 

مراد نما  هاگیاج  رد  نم  هک  ینما  تلاح  رب  هک  ار  امـش  تسا  هدش  هچ  تسا : هتفگ  نینچ  ایوگ  سپ  درادن ، مه  لیلد  ياج  تسا و  هدـماین 
؟ دیریگیمن بیع  دیاهتسناد  نمیا  ار  دوخ  فوخ  ياج  رد  هک  ناتدوخ  رب  و  دیریگیم ، بیع 

؟ دننک تسیز  نما ، تلاح  هب  هک  دنارتراوازس  نادّحوم  ناکرشم و  هورگ : ود  نیا  زا  کی  مادک  ِْنیَقیِرَْفلا  ُّيَأَف 
: دیامرفیم لاؤس  نیا  خساپ  رد 
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. دندرکن هتخیمآ  تیصعم  اب  ار  ناشنامیا  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  ٍْملُِظب  ْمُهَنامیِإ  اوُِسْبلَی  َْمل  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا 
« تسا یگرزب  ملظ  كرـش ، هک  یتسردـب   » ٌمیِظَع ٌْملَُظل  َكْرِّشلا  َّنِإ  لـثم : تسا ، كرـش  هیآ  نیا  رد  ملظ »  » زا دارم  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبا 

(. 13 نامقل / )
. تسا هدش  رداص  وا ، بناج  زا  اهنآ  یگتفای  تیاده  مکح  دنتسه و  ناما  رد  دنوادخ  فرط  زا  هک  دنتسه  هورگ  نیا  ُْنمَْألا  ُمَُهل  َِکئلوُأ 

210 ص :  ات 87 ..... ] تایآ 83  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

َو اْنیَدَه  الُک  َبوُقْعَی  َو  َقاحْـسِإ  َُهل  اْنبَهَو  َو  ( 83  ) ٌمِیلَع ٌمیِکَح  َکَّبَر  َّنِإ  ُءاشَن  ْنَم  ٍتاجَرَد  ُعَفَْرن  ِهِمْوَق  یلَع  َمیِهاْربِإ  اـهاْنیَتآ  اـُنتَّجُح  َکـِْلت  َو 
ییْحَی َو  اَّیِرَکَز  َو  ( 84  ) َنِینِسْحُْملا يِزَْجن  َِکلذَک  َو  َنوُراه  َو  یسُوم  َو  َفُسُوی  َو  َبوُّیَأ  َو  َناْمیَلُـس  َو  َدُواد  ِِهتَّیِّرُذ  ْنِم  َو  ُْلبَق  ْنِم  اْنیَدَه  ًاحُون 

ْمِِهتاَّیِّرُذ َو  ْمِِهئابآ  ْنِم  َو  ( 86  ) َنیَِملاْعلا یَلَع  اْنلَّضَف  الک  َو  ًاطُول  َو  َُسنُوی  َو  َعَسَْیلا  َو  َلیِعامْـسِإ  َو  ( 85  ) َنیِِحلاَّصلا َنِم  ٌّلُک  َساْیلِإ  َو  یسیِع  َو 
(87  ) ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  ْمُهاْنیَدَه  َو  ْمُهاْنیَبَتْجا  َو  ْمِِهناوْخِإ  َو 

211 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

211 ص :  همجرت ..... :

راکتسرد و وت ، راگدرورپ  انامه  میربیم ، الاب  میهاوخب  ار  سک  ره  تاجرد  ام  میداد ، شموق  ربارب  رد  میهاربا  هب  هک  دوب  ام  ياهلیلد  اهنیا 
(83 . ) تساناد

و دوواد ، وا ، هّیرذ  زا  و  میدرک ، تیادـه  اـهنآ  زا  شیپ  ار  حوـن  و  میدرک ، تیادـه  ار  همه  و  میدیـشخب ، ار  بوـقعی  قاحـسا و  وا  هب  اـم  و 
(84 . ) میهدیم شاداپ  ار  ناراکوکین  نینچ ، نیا  و  میدرک ، تیاده  زین  ار  نوراه  یسوم و  و  فسوی ، بّویا و  و  نامیلس ،

(85 . ) دنشابیم ناحلاص  زا  یگمه  هک  ار ، سایلا  و  یسیع ، ییحی و  و  اّیرکز ، و 
(86 . ) میداد يرترب  نایناهج  رب  ار  کی  ره  میدرک و  تیاده  زین  ار  طول  و  سنوی ، و  عسیلا ، لیعامسا و  و 

(87 . ) میدرک ناشتیاده  تسار  هار  هب  و  میدیزگرب ، ار  يدارفا  اهنآ ، ناردارب  نادنزرف و  و  ناردپ ، زا  و 

211 ص :  ریسفت ..... :

زاغآ هک  دش ، رکذ  لبق  تایآ  رد  و  درک ، هّجاحم  دوخ  موق  اب  هلیسو  نآ  هب  میهاربا  هک  تسا  ییاهلالدتسا  مامت  هب  هراشا  هملک  نیا  َْکِلت  َو 
. دوب َنوُدَتْهُم » ْمُه  َو   » شنایاپ و  ُْلیَّللا » ِْهیَلَع  َّنَج  اَّمَلَف  : » هلمج نآ ،

212 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  میدرک . ییامنهار  ار  وا  اهتّجح  نیا  هب  و  میدروآ ، میهاربا  لد  رد  ار  لئالد  نیا  َمیِهاْربِإ  اهاْنیَتآ 
نیونت نودب  تاجرد »  » هرـسک هب  هّجوت  اب  انعم ، نیا  . ) میربیم الاب  تمکح  ملع و  رد  میهاوخب  ار  سک  ره  تاماقم  ُءاشَن  ْنَم  ٍتاجَرَد  ُعَفَْرن 

(. تسا
تاماقم  » ٍتاجَرَد ْمُهَـضَْعب  َعَفَر  َو  لـثم : میربیم  ـالاب  ماـقم  هجرد و  ثیح  زا  میهاوخب ، ار  سک  ره  ینعی  دـناهدناوخ  نیونت  اـب  یـضعب  اـّما 

(. 253 هرقب / « ) تخاس دنلب  ار  اهنآ  زا  یضعب 
. میدرک اطع  ار  قاحسا  رسپ  بوقعی  زین  قاحسا و  شرسپ  میهاربا  هب  ام  اْنبَهَو  َو 
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. میدرک تیاده  اهتمارک ، ندروآ  تسد  هب  يربمایپ و  يوس  هب  ار  اهنآ  همه  اْنیَدَه » الُک  »
. میدرک تیاده  ار  دوواد  میهاربا ، ای  حون  نادنزرف  زا  ِِهتَّیِّرُذ و  ْنِم  َو 

نایناهج رب  ار  اهنآ  نادـنزرف  ناردـپ و  زا  یخرب  تسا : نیا  شیانعم  دـشابیم و  اّلک »  » رب فطع  بصن و  ّلـحم  رد  هملک  نیا  ْمِِهئاـبآ  ْنِم  َو 
. میداد يرترب 

. میدیزگرب ار  اهنآ  ْمُهاْنیَبَتْجا  َو 

212 ص :  ات 90 ..... ] تایآ 88  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

َو َمْکُْحلا  َو  َباتِْکلا  ُمُهاْنیَتآ  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ( 88  ) َنُولَمْعَی اُوناک  ام  ْمُْهنَع  َِطبََحل  اوُکَرْـشَأ  َْول  َو  ِهِدابِع  ْنِم  ُءاشَی  ْنَم  ِِهب  يِدْهَی  ِهَّللا  يَدُه  َِکلذ 
ًارْجَأ ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  ْهِدَْتقا  ُمُهادُِهبَف  ُهَّللا  يَدَـه  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ( 89  ) َنیِِرفاِکب اِهب  اوُْسَیل  ًامْوَق  اِهب  اْنلَّکَو  ْدَـقَف  ِءالُؤه  اِهب  ْرُفْکَی  ْنِإَـف  َةَُّوبُّنلا 

(90  ) َنیَِملاْعِلل يرْکِذ  َّالِإ  َوُه  ْنِإ 

212 ص :  همجرت ..... :

راچد ناشرادرک  دندوب ، هدروآ  كرـش  رگا  و  دنکیم ، ییامنهار  نآ  هب  دهاوخب ، ار  دوخ  ناگدـنب  زا  سک  ره  هک  تسادـخ  تیادـه  نیا 
(88 . ) دشیم یگدزتفآ 

میاهدرامگ نآ  يرادـساپ  هب  ار  یموق  ام ، دـنزرو ، رفک  نآ  هب  رگا  و  میدرک ، اطع  اهنآ  هب  يربمایپ  تموکح و  باتک و  ام  هک  دـندوب  اهنآ 
( 89 . ) دنزرویمن رفک  هک 

213 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
امـش زا  يدزم  مدوخ ، ياـهراک  ربارب  رد  وگب  نک ، یّـسأت  اـهنآ  تیادـه  هب  وت  سپ  هدرک ، ناشتیادـه  دـنوادخ  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـنآ 

(90 . ) تسین نایناهج ، يارب  يروآدای  کی  زج ، يزیچ  تلاسر ، نیا  مهاوخیمن ،

213 ص :  ریسفت ..... :

. تشذگ لبق  تایآ  رد  هک  ییاهنداد  تلیضف  اهندیزگرب و  مامت  هب  تسا  هراشا  کلذ »  » ِهَّللا يَدُه  َِکلذ 
نیا هب  دـناهدشن  هدرب  مان  تایآ  نیا  رد  هک  ییاهنآ  زا  دـهاوخب  ار  سک  ره  دـنوادخ  هک  تسا  یتیادـه  نیا  ُءاشَی  ْنَم  ِِهب  يِدـْهَی  ِهَّللا  يَدُـه 

. دنکیم تیاده  هلیسو 
مامت دـندشیم  كرـشم  ضرفب ، رگا ، دوب ، هدـش  هداد  اهنآ  هب  هک  ییالاب  تاجرد  اب  ناربماـیپ و  نیا  مّدـقت  يرترب و  همه  اـب  اوُکَرْـشَأ  َْول  َو 
لطاب تلامعا  يوش ، كرـشم  رگا  ربمایپ  يا   » َُکلَمَع َّنَطَبْحََیل  َتْکَرْـشَأ  ِْنَئل  لثم : دـندوبیم ، نارگید  دـننام  و  تفریم ، داب  رب  ناـشلامعا 

(. 65 رمز / « ) دوشیم
زا روظنم  و  تسا ، باـتک  سنج  باـتک  زا  روظنم  میداد ، مکح  باـتک و  ناـشیا ، هب  اـم  هک  دـندوب  یناـسک  اـهنآ  ُمُهاـْنیَتآ  َنیِذَّلا  َکـِئلوُأ 

. تسا ملع )  ) تمکح دارم  دناهتفگ  یضعب  و  تسا ، مدرم  نیب  تموکح  مکح » »
. دنزرو رفک  تسا ) همه  لماش  هک   ) يربمایپ اهنت  ای  يربمایپ ، و  مکح ، باتک و  هب  تبسن  هکم ، لها  رگا  سپ  ِءالُؤه  اِهب  ْرُفْکَی  ْنِإَف 
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زا شیپ  هک  اهنآ  ناوریپ  زین  و  میدرک ، دای  ار  اهنآ  هک  دنتـسه  یناربمایپ  اهنآ  و  میاهتخاس ، لّکوم  نآ  يارب  ار  یموق  ام  ًامْوَق  اِهب  اْنلَّکَو  ْدَـقَف 
. دندوب هدروآ  نامیا  يو  هب  ام  ربمغیپ  تثعب 

یضعب و  دندروآ ، نامیا  مالسا  ربمغیپ  هب  هک  دنتسه  یناسک  دارم  دناهتفگ  یضعب 
214 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دنتسه راصنا  دارم  دناهتفگ  رگید 
دوشیم لیکو  يرما  نداد  ماجنا  يارب  هک  یـسک  لثم  دنروایب ، نامیا  روما  نیا  هب  ات  دـندش  ّقفوم  اهنآ  هک  تسا  نیا  نتخاس  لّکوم  يانعم 

. دوشیم دّهعتم  نآ  ماجنا  رب  و 
. تسا اوسیل »  » یفن دیکأت  يارب  نیرفاکب »  » رد و  رفکی »  » هب ّقلعتم  اهب »  » رد ءاب » »

. دوشیم هدیمهف  لوعفم  نتشاد  مّدقم  زا  انعم  نیا  و  رگید ، یناسک  هب  هن  نک  ادتقا  اهنآ  هب  اهنت  ْهِدَْتقا  ُمُهادُِهبَف 
ارچ ماکحا ، نیناوق و  هن  تسا  نید  لوصا  هصالخ  و  وا ، يرگداد  یگناگی و  ادـخ و  هب  ندروآ  ناـمیا  رد  اـهنآ  شور  مهادـه »  » زا روظنم 
. تسا فقو  يارب  هدتقا »  » لعف رد  ءاه » . » دنشاب هدشن  خسن  هک  تسا  یعقوم  اهنآ  ندوب  تیاده  و  دنوشیم ، خسن  راچد  یهاگ  ماکحا  هک 

ییاـضاقت نینچ  نم  زا  شیپ  ناربماـیپ  هک  روط  ناـمه  مهاوخیمن ، يدزم  تلاـسر  غیلبت  يارب  امـش  زا  نم  وگب  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ـال  ْلـُق 
. تسا رودب  دزم  لوبق  زا  ربمایپ  یّلک  روطهب  دنتشادن ،

مامت رب  ام  ربمایپ  هک  نیا  رب  دـنکیم  تلالد  ترابع  نیا  تسین ، يزیچ  ناـیناهج  يارب  يروآداـی  زج  غیلبت ، نیا  َنیَِملاـْعِلل  يرْکِذ  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ 
. تسا هتفای  نایاپ  وا  هلیسو  هب  يربمایپ  هدوب و  ثوعبم  نایناهج 

214 ص :  هیآ 91 ..... ] (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

ُهَنُولَعَْجت ِساَّنِلل  ًيدُه  َو  ًارُون  یـسُوم  ِِهب  َءاج  يِذَّلا  َباتِْکلا  َلَْزنَأ  ْنَم  ُْلق  ٍءْیَـش  ْنِم  ٍرََـشب  یلَع  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  اُولاق  ْذِإ  ِهِرْدَق  َّقَح  َهَّللا  اوُرَدَق  ام  َو 
(91  ) َنُوبَْعلَی ْمِهِضْوَخ  ِیف  ْمُهْرَذ  َُّمث  ُهَّللا  ُِلق  ْمُکُؤابآ  َو ال  ُْمْتنَأ  اوُمَْلعَت  َْمل  ام  ُْمتْمِّلُع  َو  ًارِیثَک  َنوُفُْخت  َو  اهَنوُْدُبت  َسیِطارَق 

214 ص :  همجرت ..... :

هک ار  یباتک  یـسک  هچ  وگب : تسا ، هدرکن  لزان  يرـشب  چیه  رب  ار  يزیچ  چیه  دنوادخ  دنتفگ  اریز  دنتخانـشن ، دیاب  هک  نانچ  ار  ادخ  اهنآ 
ار نآ  زا  یشخب  دیروآیم ، رد  ییاهباتک  تروص  هب  ار  نآ  امش  و  دوب ، مدرم  يارب  تیاده  رون و  هک  یباتک  دوب ، هدرک  لزان  دروآ  یسوم 
، ادخ وگب : ناتناردپ . هن  و  دیتسنادیم ، امش  هن  هک  تسا  هدش  هتخومآ  امـش  هب  یبلاطم  دیرادیم و  ناهنپ  ار  نآ  زا  يدایز  شخب  راکـشآ و 

215 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  ( 91 . ) دنمرگرس دوخ ، يرسهریخ  دانع و  رد  هک  راذگاو  ار  اهنآ  سپس  و  هداتسرف ) ار  تاروت  )

215 ص :  ریسفت ..... :

هک نانچ  نآ  و  دندرکن ، تیاعر  ار  وا  تمظع  تسا  هتسیاش  هک  روط  نآ  دنتخانشن و  دیاب  هک  نانچ  ار  ادخ  اهنآ  ِهِرْدَق  َّقَح  َهَّللا  اوُرَدَق  ام  َو 
راکنا هب  نابز  ور  نیا  زا  و  دننک ، فیـصوت  ار  وا  دنتـسناوتن ، دیآ ، رد  فصو  هب  شناگدـنب  هب  تبـسن  وا  نایاپیب  فاطلا  و  اهتمحر ، دـیاب ،
تثعب نایب ، نیا  اب  و  تسا ، هدرکن  لزان  يزیچ  چـیه  یناسنا  چـیه  رب  ادـخ  ٍءْیَـش : ْنِم  ٍرََـشب  یلَع  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  دـنتفگ : دـندوشگ و  زیچ  همه 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 808 

http://www.ghaemiyeh.com


. دندش رکنم  تسوا ، فاطلا  نیرتالاب  اهتمحر و  نیرتگرزب  زا  هک  ار  اهنآ  يوس  هب  یحو  ناربمایپ و 
هب ار  یبلطم  دنوادخ  دنتفرگ ، راکنا  دابب  ار  زیچ  همه  نینچ  نیا  مالـسا ، ربمغیپ  رب  نآرق  لوزن  راکنا  رد  هغلابم  روظنم  هب  نایدوهی  هک  یتقو 

، دندوب نآ  نایرج  رد  همه  هک  دوب ، مالّسلا  هیلع  یسوم  رب  تاروت  ندش  لزان  نآ ، و  دنتـشادن ، ندرک  رارقا  زج  ياهراچ  هک  دروآ  اهنآ  دای 
ناهنپ ار  شرگید  شخب  راکشآ و  ار  نآ  زا  یشخب  دیدرک ، فیرحت  ار  تاروت  امـش  هک  درک  شنزرـس  ار  نانآ  نتفرگ ، رارقا  نمـض  رد  و 

: تسا هراب  نیا  رد  ریز  تارابع  دیتخاس .
. دروآ دوب ، مدرم  تیاده  هیام  نید و  رد  شخبینشور  يرون  هک  ار  تاروت  مالّسلا  هیلع  یسوم  ِساَّنِلل  ًيدُه  َو  ًارُون  یسُوم  ِِهب  َءاج 

رهاظ و ار  نآ  زا  یـضعب  هک  دوخ ، دوصقم  هب  ات  دیاهداد  رارق  هدـنکارپ  یقاروا  تروص  هب  ار  نآ  امـش  هک  یتاروت  نامه  َسیِطارَق  ُهَنُولَعَْجت 
. دیسرب دیراد ، یفخم  ار  یخرب 

216 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
«. نوفخت  » و اهنودبت »  » ياهلعف نینچمه  هدش و  هدناوخ  ود  ره  ءای »  » و ءات »  » اب هنولعجت ،» »

هن دـیتشاد و  ربخ  نآ  زا  دوخ  هن  هک  دـیاهتخومآ  اهزیچ  وا  نابز  اب  هدـش  یحو  ربماـیپ  رب  هچنآ  زا  ینعی  تسا ، دوهی  هب  باـطخ  ُْمتْمِّلُع ...  َو 
. دندوب امش  زا  رتاناد  و  امش ، زا  شیپ  مه  امش  ياهردپ  و  دیتسه ، تاروت  نالماح  امش  هک  نیا  اب  ناتناردپ ،

رثـکا نآرق  نیا   » َنوـُِفلَتْخَی ِهـِیف  ْمُـه  يِذَّلا  َرَثْـکَأ  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  یلَع  ُّصُقَی  َنآْرُْقلا  اَذـه  َّنِإ  دریگیم : رب  رد  ار  نومـضم  نـیمه  زین  ریز  هـیآ 
ادخ وگب : ْمِهِضْوَخ  ِیف  ْمُهْرَذ  َُّمث  هلزنا ]  ] ُهَّللا ُِلق  ( 76 لمن / « ) دنکیم نایب  اهنآ  يارب  دنراد ، فالتخا  نآ  رد  لیئارـسا  ینب  هک  ار  ییاهزیچ 

. راذگاو دناهتفر ، ورف  هک  یلطاب  نامه  رد  ار  نانآ  سپس  هدرک ، لزان  ار  نآ 
رد هتفر  ورف  هک  یلاح  رد  ینعی  دـشاب ، نوبعلی »  » زا لاح  هک  تسا  زیاج  مهـضوخ » یف   » و مهـضوخ »  » زا ای  مهرذ »  » زا تسا  لاح  نوبعلی » »

. دشاب مهرذ »  » هلص ای  نوبعلی ،»  » هلص هک  تسا  زیاج  و  دننکیم ، يزاب  دنتسه ، لطاب 

216 ص :  هیآ 92 ..... ] (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

یلَع ْمُه  َو  ِِهب  َنوـُنِمُْؤی  ِةَرِخآـْلِاب  َنوـُنِمُْؤی  َنیِذَّلا  َو  اـَهلْوَح  ْنَم  َو  يرُْقلا  َّمُأ  َرِذـُْنِتل  َو  ِْهیَدَـی  َْنَیب  يِذَّلا  ُقِّدَـصُم  ٌكَراـبُم  ُهاـْنلَْزنَأ  ٌباـتِک  اذـه  َو 
(92  ) َنوُِظفاُحی ْمِِهتالَص 

216 ص :  همجرت ..... :

هلیـسو نآ  هب  ار  نآ  فارطا  هّکم و  مدرم  ات  تسا ، نیـشیپ  ینامـسآ  ياهباتک  هدننک  قیدـصت  میاهدرک  لزان  هک  تسا  یتکرب  اب  باتک  نیا 
(92 . ) دنتسه دوخ  زامن  لاعفا  تاقوا و  بقارم  و  دنروآیم ، نامیا  نآرق ]  ] نآ هب  دنراد  نامیا  ترخآ  هب  هک  نانآ  و  یناسرتب ،

217 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

217 ص :  ریسفت ..... :

تسا و ریخ  نآ  تئارق  هک  تسا  نیا  اهنآ  هلمج  زا  دراد ، یناوارف  ياهدوس  دـیاوف و  كرابم » . » تسا نآرق  باتک »  » زا دارم  ٌباـتِک  اذـه  َو 
نآرق تسا  رارقرب  فیلکت  تسا و  یقاب  اـیند  اـت  تسا و  نآ  رد  مارح  لـالح و  ماـکحا  و  نیرخآ ، نیلّوا و  ملع  تاریخ ، هیاـم  نآ  هب  لـمع 
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. دوشیمن خسن  زگره  و  تسا ، یقاب 
لعف نیا  رذنتل » و  . » دنکیم قیدصت  نآ ، ریغ  لیجنا و  تاروت و  زا  دنترابع  هک  ار  دوخ  زا  شیپ  ياهباتک  نآرق  نیا  ِْهیَدَی  َْنَیب  يِذَّلا  ُقِّدَصُم 

: لـیلد دـنچ  هب  تسا  قح  رب  نآرق  نیا  تسا : هدـش  هتفگ  نینچ  اـیوگ  دـنکیم . تلـالد  نآ  رب  باـتک »  » تفـص هک  تسا  يزیچ  رب  فـطع 
. هدش هدناوخ  ود  ره  ءای »  » و ءات »  » اب رذنتل » ، » دهدیم میب  ار  ناراکهنگ  و  دنکیم ، قیدصت  ار  شیپ  ياهباتک  و  تسا ، نآ  رد  هک  یتاکرب 

: دناهتفگ يرقلا  ّما  لیلد  دنچ  هب  ار  هّکم 
. تسا هدمآ  دوجو  هب  ایند  رد  هک  تسا  ياهناخ  نیتسخن  هاگیاج  نوچ  فلا :

. تساهنآ ّجح  ياج  عماوج و  همه  هلبق  نوچ  ب :
. تسا رتراوگرزب  عماوج  همه  زا  ماقم  نأش و  ظاحل  زا  ج :

. تسا هدش  ّدلوتم  نآ  زا  نیمز  همه  ایوگ  سپ  هدش  هدیشک  نآ  ریز  زا  نیمز  مامت  د :
زا فوخ  رب  نید ، لصا  هک  ارچ  دـنروآیم ، نامیا  نآرق ، هب  دـنراد  میب  نآ  زا  دـننکیم و  قیدـصت  ار  ترخآ  هک  ییاهنآ  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  َو 

. دزاسیم راداو  ندروآ ، نامیا  هب  ار  وا  سرت  نیمه  دسرتب ، نآ  زا  هک  یسک  سپ  تسا  ترخآ 
يارب دشاب  هتشاد  تبظاوم  نآ  رب  سک  ره  تسا و  نید  نوتـس  زامن ، هک  تسا  نیا  هدرک ، يروآدای  زامن  زا  اهنت  هیآ  رخآ  رد  هک  نیا  لیلد 

. دنک تبظاوم  زین  تادابع  تابجاو و  هّیقب  رب  هک  دوشیم  ادیپ  تیصوصخ  نیا  وا 
218 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

218 ص :  هیآ 93 ..... ] (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

ِیف َنوُِملاَّظلا  ِذِإ  يَرت  َْول  َو  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  َْلثِم  ُلِْزنُأَس  َلاق  ْنَم  َو  ٌءْیَش  ِْهَیلِإ  َحُوی  َْمل  َو  ََّیلِإ  َیِحوُأ  َلاق  َْوأ  ًابِذَک  ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَم  َو 
ْنَع ُْمْتنُک  َو  ِّقَْحلا  َْریَغ  ِهَّللا  یَلَع  َنُولوُقَت  ُْمْتنُک  اِمب  ِنوُْهلا  َباذَع  َنْوَزُْجت  َمْوَْیلا  ُمُکَسُْفنَأ  اوُجِرْخَأ  ْمِهیِْدیَأ  اوُطِـساب  ُۀَِکئالَْملا  َو  ِتْوَْملا  ِتارَمَغ 

(93  ) َنوُِربْکَتْسَت ِِهتایآ 

218 ص :  همجرت ..... :

: دیوگب ای  ددنبب ، ادخ  هب  یغورد  هک  یسک  زا  رتراکمتس  تسیک 
مهاوخ لزان  هدرک ، لزان  ادخ  هچنآ  دننام  مه  نم  دیوگب : هک  یسک  زین  و  دشاب ، هدشن  یحو  وا ، هب  يزیچ  هک  یلاح  رد  هدش ، یحو  نم  هب 

؟ درک
ار دوخ  ناج  دنیوگیم : نانآ  هب  هدوشگ ، ار  اهتسد  ناگتـشرف  و  دناهتفر ، ورف  گرم  ياهیتخـس  رد  ناراکمتـس  هک  ار  یماگنه  ینیبب  رگا  و 
(93 . ) دید دیهاوخ  دیدرک ، ّربکت  شتایآ  يوریپ  زا  دیتسب و  ادخ  هب  هک  ییاهغورد  ربارب  رد  ياهدننکراوخ  تازاجم  زورما  دیزاس ، جراخ 

218 ص :  ریسفت ..... :

ادخ فرط  زا  هک  دنکیم  دومناو  نانچ  هتسب و  ارتفا  ادخ  هب  تبسن  هک  یـسک  زا  رتراکمتـس  تسیک  ًابِذَک  ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَم  َو 
ود ایوگ  هک  مدـید  باوخ  رد  دومرف : مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  هدـش  تیاور  هراب  نیا  رد  و  باّذـک ، هملیـسم  لـثم  هدـش ، ثوعبم  يربماـیپ  هب 
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نم ممدب و  اهنآ  رد  هک  درک  یحو  نم  هب  ادخ  تخاس ، كانهودنا  ارم  دمآ و  نیگنـس  راوشد و  نم  رب  رما  نیا  دوب  متـسد  رد  الط  يوگنلا 
: هماـمی باّذـک  مدرک : ریبعت  دنتـسه  مه  اـب  هک  یباّذـک  رفن  ود  نیا  هب  ار  اـهنآ  نم  و  دـندرک ، زاورپ  نم  شیپ  زا  اـهنآ  مدـیمد ، ود ، نآ  رد 

. یّسنع دوسا  ءاعنص : باّذک  و  هملیسم ،
دننام  منکیم  لزان  مه  نم  دیوگب : هک  یسک  ُهَّللا و  َلَْزنَأ  ام  َْلثِم  ُلِْزنُأَس  َلاق  ْنَم  َو 

219 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ریاـس ثراـح و  نب  رـضن  دارم  دـناهتفگ  یـضعب  تسا و  حرـس  وـبا  نب  دعـس  نب  هَّللا  دـبع  سک  نیا  زا  دارم  تسا . هدرک  لزاـن  ادـخ  هچنآ 

: دنتفگیم هک  دنتسه  ناگدننکهرخسم 
(. 31 لافنا / « ) مییوگب نآرق  لثم  میناوتیم  میهاوخب  رگا  ام   » اذه َْلثِم  اْنلَُقل  ُءاشَن  َْول 

هریچ ناسنا  رب  هک  تسا  ییاهیتخـس  زا  هیانک  دریگیم و  ورف  ار  ءیـش  هک  تسا  یبآ  رمغ » . » گرم ياهیـشوهیب  اهیتخـس و  ِتْوَْملا  ِتارَمَغ 
. دوشیم

: دـنیوگیم و  دـننکیم ، زاب  ناراکمتـس  يوس  هب  ار  ناشیاهتـسد  حاورا ) ضبق   ) ناگتـشرف ُمُکَـسُْفنَأ  اوُجِرْخَأ  ْمِهیِدـْیَأ  اوُطِـساب  ُۀَِـکئالَْملا  َو 
. دیهد هئارا  ام  هب  و  « 1  » دیزاس جراخ  ناتیاهندب  زا  ار  دوخ  ياهناج 

ياهیتخس ییوختـشرد و  وا ، نتخاس  كاله  رد  دنریگیم و  راوشد  وا  رب  ار  ندنک  ناج  لاح  ناگتـشرف ، هک  تسا  نیا  ترابع  نیا  زا  دارم 
دنکیم زاب  نویدم  شیپ  ار  شتسد  دریگب ، ار  دوخ  قح  دهاوخیم  رارـصا  هب  تسا و  راکبلط  هک  یـسک  دننام  دنهدیم ، ماجنا  اسرفتقاط 

دنیاشگیم و اهنآ  يوس  هب  باذع  هب  ار  ناشیاهتسد  ناگتـشرف  هک  تسا  نیا  اوطـساب »  » يانعم دناهتفگ  یـضعب  و  هدب . ار  مبلط  دیوگیم  و 
. دیرادن ییاهر  تردق  هنوگ  چیه  ینعی  دیزاس ، اهر  ام ، ياهتسد  زا  ار  دوخ  ياهناج  دیناوتیم ) رگا   ) تسا نیا  مکسفنا » اوجرخا   » يانعم

. دوشیم دراو  اهنآ  رب  باذع  تمایق ، خزرب و  رد  هک  تسا  یتقو  ای  گرم  تقو  روظنم  دیوشیم ، تازاجم  زورما  َنْوَزُْجت  َمْوَْیلا 
هک ءوس » لجر   » لثم تسا  هغلاـبم  روظنم  هب  تفـص ، هن  تسا : ردـصم  هک  نآ ، هب  باذـع »  » هفاـضا دـیدش و  يراوخ  نوه »  » ِنوُْهلا َباذَـع 

. تسا هدش  قرغ  نآ  رد  وا ، و  تسا ، طلسم  وا  رب  يراوخ  هک  تسا  نیا  دارم  دناسریم و  ار  يدب  رد  هغلابم 
__________________________________________________

نیا هب  تبـسن  ناگتـشرف ، هیحان  زا  ریقحت  عون  کی  نیا  و  هدـب ! ناج  ریمب ، دـنیوگیم : وا  هب  یناج  لتاق  کی  مادـعا  ماـگنه  هک  ناـنچ  - 1
/5 هنومن ، ریـسفت  زا  هصالخ  دنریگب . ار  اهنآ  ناج  هک  تسا  ناگتـشرف  دوخ  راک  هکلب  تسین  اهنآ  راک  نداد  ناج  هنرگ  تسا و  ناراکمتس 

.350
220 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ناـمیا نآ  هـب  و  دـیدیزرویم ، ّربـکت  یهلا  تاـیآ  ربارب  رد  هـک  تـسا  نآ  ببـس  هـب  تخـس  باذـع  نـیا  َنوُِربْکَتـْـسَت  ِِهتاـیآ  ْنَـع  ْمـُْتنُک  َو 
. دیدروآیمن

220 ص :  هیآ 94 ..... ] (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

ْمُکِیف ْمُهَّنَأ  ُْمتْمَعَز  َنیِذَّلا  ُمُکَءاعَفُـش  ْمُکَعَم  يَرن  ام  َو  ْمُکِروُهُظ  َءارَو  ْمُکاْنلَّوَخ  ام  ُْمتْکََرت  َو  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  ْمُکاـنْقَلَخ  اـمَک  يداُرف  اـنوُُمْتئِج  ْدََـقل  َو 
(94  ) َنوُمُعَْزت ُْمْتنُک  ام  ْمُْکنَع  َّلَض  َو  ْمُکَْنَیب  َعَّطَقَت  ْدََقل  ُءاکَرُش 

220 ص :  همجرت ..... :
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، دیدراذگ رس  تشپ  میدوب  هدیشخب  امش  هب  ار  هچنآ  و  میدیرفآ ، ار  امش  لّوا  زور  هک  روط  نامه  دیدمآ ، ام  دزن  اهنت  تروص  هب  امـش  همه 
باسح دوخ  هاگهیکت  هچنآ  مامت  دش و  هدیرب  امش  ياهدنویپ  مینیبیمن ، امش  اب  دیتشادنپیم ، دوخ  تعافش  رد  کیرش  هک  ار  یناعیفـش  و 

(94 . ) دناهتشگ مگ  هداتفا و  رود  امش ، زا  دیدرکیم ،

220 ص :  ریسفت ..... :

ناعیفـش دیدرکیم  لایخ  هک  ییاهتب  هن  و  دندوب ، امـش  اب  ناتنادنزرف  اهتورث و  هن  هک  دـیدمآ  یتلاح  رد  ییاهنت و  هب  يداُرف  انوُُمْتئِج  ْدََـقل  َو 
. دنتسه ادخ  ياهکیرش  امش و 

. سابل یتح  دیتشادن  دوخ  اب  چیه  دیدوب و  اهنت  دیدش ، ّدلوتم  ردام  زا  هک  يزور  دننام  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  ْمُکانْقَلَخ  امَک 
«1 . » دیوشیم روشحم  هدشن  هنتخ  یتح )  ) سابل و شفک و  نودب  تمایق  رد  تسا : هدش  لقن  یثیدح  هنیمز  نیا  رد 

ندرک هجوت  اب  و  میدوب ، هدروآرد  امش ، کلم  هب  ایند  رد  هچنآ  ْمُکاْنلَّوَخ  ام  ُْمتْکََرت  َو 
__________________________________________________

-1
. الرغ ةارع  ةافح  نورشحت 

221 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
دوـخ اـب  نآ  زا  يزیچ  چـیه  ینعی  دـیتخادنا ، ناترــس  تـشپ  و  دــیدرک ، كرت  ار  نآ  زورما )  ) دــیدوب هدــش  نادرگور  ترخآ  زا  نآ  هـب 

. دننکیم هدافتسا  دنوشیم و  دنمهرهب  نآ  زا  نارگید  هکلب  دیاهدرواین 
. دیدرکیم لایخ  دوخ  ناگدرب  ادخ و  کیرش  ار  اهنآ  ْمُکِیف  ْمُهَّنَأ  ُْمتْمَعَز 

دوخ ادخ و  کیرـش  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  شیانعم  دننکیم  تدابع  ار  اهنآ  دنناوخیم و  دوبعم  ناونع  هب  ار  اهتب  راّفک  هک  یتقو  ءاکرـش » »
. دناهداد رارق  اهنآ ، ّتیدوبع  رد  ار 

ینعی دشابیم ، امهنیب  عمجلا  عقو  روظنم  هک  نیئیّـشلا  نیب  عمج  لثم  دش ، عقاو  ییادج  امـش  نایم  مکنیب  عّطقتلا  عقو  ینعی  ْمُکَْنَیب  َعَّطَقَت  ْدََقل 
هدش هدناوخ  زین  نون »  » ّمض هب  مکنیب »  » تسا و هدش  هداد  دانـسا  شردـصم  هب  لعف  زین  لیوأت  نیا  رد  دـش و  عقاو  عامتجا  زیچ  ود  نیا  نایم 

. دش عقاو  گنج  امش  رس  تشپ  مکفلخ : لتوق  لثم  هدش ، هداد  دانسا  فرظ  هب  لعف  تروص  نیا  رد  تسا ،

221 ص :  ات 96 ..... ] تایآ 95  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

َْلیَّللا َلَعَج  َو  ِحابْصِْإلا  ُِقلاف  ( 95  ) َنوُکَفُْؤت یَّنَأَـف  ُهَّللا  ُمُِکلذ  ِّیَْحلا  َنِم  ِتِّیَْملا  ُجِرُْخم  َو  ِتِّیَْملا  َنِم  َّیَْحلا  ُجِرُْخی  يوَّنلا  َو  ِّبَْحلا  ُِقلاـف  َهَّللا  َّنِإ 
(96  ) ِمِیلَْعلا ِزیِزَْعلا  ُریِدْقَت  َِکلذ  ًانابْسُح  َرَمَْقلا  َو  َسْمَّشلا  َو  ًانَکَس 

221 ص :  همجرت ..... :

(95 . ) دیوشیم فرحنم  ارچ  سپ  امش ، يادخ  تسا  نیا  دزاسیم  جراخ  هدرم  زا  ار  هدنز  تسا ، هتسه  هناد و  هدنفاکش  دنوادخ 
يادخ ریدقت  تسا  نیا  تسا ، هداد  رارق  باسح  هلیسو  ار  هام  دیشروخ و  و  شمارآ ، هیام  ار  بش  و  تسا ، مدحبـص  هدنفاکـش  هک  ییادخ 
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(96 . ) اناد ردتقم 
222 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

222 ص :  ریسفت ..... :

. دوش تخرد  هایگ و  ات  تفاکشیم  ار  هتسه  و  هناد ، يوَّنلا  َو  ِّبَْحلا  ُِقلاف 
. دراد دوجو  مدنگ  هناد  رد  اههناد و  یخرب  رد  لوا  زا  هک  تسا  یفاکش  نامه  دارم  دناهتفگ  یضعب 

دوجو هب  هتـسه  هناد و  اهمخت و  هفطن و  زا  هک  دنتـسه  اـهناسنا  تاـناویح و  دارم  دروآیم ، نوریب  هدرم  زا  ار  هدـنز  ِتِّیَْملا  َنِم  َّیَْحلا  ُجِرُْخی 
. دنیآیم

. تسا هایگ  ناویح و  زا  هدرم ، ياهزیچ  نیا  هدننک  جراخ  ِّیَْحلا و  َنِم  ِتِّیَْملا  ُجِرُْخم  َو 
اب هتسه ، هناد و  نتفاکش  اریز  تسا ، هّینایب  هلمج  ّلحم  رد  و  جرخی ،»  » لعف رب  فطع  هن  تسا ، يوَّنلا » َو  ِّبَْحلا  ُِقلاف   » رب فطع  ترابع ، نیا 

. تسا هدرم  زا  هدنز  ندروآ  نوریب  لثم  دنتسه ، ّومن  ياراد  هدنز و  هک  تخرد  هایگ و  ندییور 
. تسوا راوازس  يراگدرورپ ، هک  تسا  يدنوادخ  تسا ، هدنناریم  هدننک و  هدنز  هک  یسک  نیا  ُهَّللا  ُمُِکلذ 

ردـصم لصا  رد  هملک  نیا  ِحابْـصِْإلا  دـیروآیم !؟ ور  يوس  رگید  هب  دـیوشیم و  فرحنم  شیاههتفگ  و  وا ، زا  هنوگچ  سپ  َنوُکَفُْؤت  یَّنَأَف 
: تسا هدش  رکذ  لوق  ود  حابصالا » قلاف   » يانعم رد  و  هاگحبص ، يانعم  هب  اج  نیا  رد  اما  تسا ، لاعفا  باب 

(. تسا نآ  رس  تشپ  حبص ، هک   ) تسا بش  رخآ  یگریت  نامه  هک  حبص  یکیرات  هدنفاکش  فلا :
هتفاکـش حبـص  ندـیمد  رثا  رد  یکیراـت  تملظ و  اریز  تسا ، زور  هعیلط  هـک  تـسا  يدادـماب  یناروـن  دوـمع  ناـمه  حبـص ، هدنفاکـش  ب :

: تسا هتفگ  رعاش  هک  نانچ  دوشیم ،
(. زور يدیفس  رثا  رد  بش  ندش  فرطرب  لثم   ) راهن ضایب  نع  لیل  يّرفت 

هب  هک  تسا  یلبق  لعاف  مسا  قلاف »  » رب فطع  یضام  لعف  نیا  ًانَکَس  َْلیَّللا  َلَعَج  َو 
223 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

نز لیلد  نیمه  هب  و  ناتسود ، و  رسمه ، لیبق  زا  تسا ، ناسنا  تحارتسا  شمارآ و  تنوکس و  هیام  هچنآ  نکس » . » تسا هدوب  یضام  يانعم 
هب لیدـبت  بش  رد  تحارتـسا  اـب  زور  جـنر  اریز  تسا  رطاـخ  ناـنیمطا  هیاـم  بش  و  دریگیم ، سنا  وا ، هب  رهوـش  هک  دـناهتفگ  نکـس »  » ار
نآ رد  اـت   » ِهِیف اُونُکْـسَِتل  دـنوادخ : لوق  لـثم  داد ، رارق  تنوکـس  تقو  ار  بش  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  تفگ  ناوـتیم  و  دوـشیم . شمارآ 

(. 67 سنوی / « ) دیمارایب
. داد رارق  يرگباسح  هلیسو  ار  هام  دیشروخ و  َرَمَْقلا  َو  َسْمَّشلا  َو 

: تسا هجو  ود  هلمج  يانعم  رد  و  بسح ، ردصم  ءاح )  ) مض هب  ًانابْسُح 
. دیآیم تسد  هب  اهتقو  باسح  اهنآ  تکرح  شدرگ و  يور  زا  اریز  داد  رارق  يرگباسح  هناشن  ار  هام  دیشروخ و  فلا :

«1 . » دنریگیم رارق  هبساحم  دروم  هام ، دیشروخ و  ب :
تسا و نارکیب  شتردق  هک  تسا  يدنوادخ  ریدـقت  تسا ، هدرک  ناسآ  هلیـسو  نیا  هب  ار  يرگباسح  راک  دـنوادخ ، هک  نیا  ِزیِزَْعلا  ُریِدـْقَت 

. تسا هداد  رارق  دوخ  روهقم  رّخسم و  ار  هام  دیشروخ و 
. تسا هاگآ  اناد و  ود ، نآ  روما  هرادا  هام و  دیشروخ و  تکرح  ریسم  هب  تبسن  ِمِیلَْعلا » »

223 ص :  ات 98 ..... ] تایآ 97  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]
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هراشا

ٍسْفَن ْنِم  ْمُکَأَْـشنَأ  يِذَّلا  َوُـه  َو  ( 97  ) َنوُمَْلعَی ٍمْوَِقل  ِتایْآلا  اَْـنلَّصَف  ْدَـق  ِرْحَْبلا  َو  ِّرَْبلا  ِتاـُملُظ  ِیف  اـِهب  اوُدَـتْهَِتل  َموُجُّنلا  ُمَُکل  َلَـعَج  يِذَّلا  َوُه  َو 
(98  ) َنوُهَقْفَی ٍمْوَِقل  ِتایْآلا  اَْنلَّصَف  ْدَق  ٌعَدْوَتْسُم  َو  ٌّرَقَتْسُمَف  ٍةَدِحاو 

__________________________________________________

يارب دـنوادخ  ياهتمعن  زا  یکی  ود  نیا  لوا ، يانعم  هب  هجوت  اب  تسا . همانرب  باسح و  ماـظن و  تحت  ینامـسآ  هرک  ود  نیا  دوخ  ینعی  - 1
.161 / 5 هنومن ، ریسفت  تسادخ . دوجو  تابثا  دیحوت و  ياههناشن  زا  یکی  مود  يانعم  هب  هجوت  اب  تساهناسنا و 

224 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

224 ص :  همجرت ..... :

يارب ار  تایآ  نیا  ام  دیوش ، تیاده  اهنآ  هلیسو  هب  ایرد  یکـشخ و  ياهیکیرات  رد  ات  داتـسرف  امـش  يارب  ار  ناگراتـس  هک  تسا  ییادخ  وا 
(97 . ) میاهداد لیصفت  دنایهاگآ  ملع و  لها  هک  نانآ 

يارب ار  اههناشن  نیا  ام  رادیاپان ، یـضعب ، دیتسه و  اجرباپ  امـش ) زا   ) یـضعب سپ  دیرفآ ، صخـش  کی  زا  ار  امـش  هک  تسا  ییادـخ  وا ، و 
(98 . ) میاهداد لیصفت  دنمهف  كرد و  لها  هک  یمدرم 

224 ص :  ریسفت ..... :

. ایرد یکشخ و  رد  بش ، ياهکیرات  رد  ِّرَْبلا ...  ِتاُملُظ  ِیف 
ياههار ای  و  دراد ، دوجو  ایرد  یکشخ و  اب  تملظ  نایم  هک  تسا  یتبـسانم  نامه  ای  هدرک ، هفاضا  رحب » ّرب و   » هب ار  تاملظ »  » هک نیا  لیلد 

. تسا هدرک  هیبشت  تاملظ  هب  ار  یفارحنا 
و دوب ، دهاوخ  ناکم  مسا  ای  مه  عدوتسم  و  تسا ) ناکم  مسا   ) دوش هدناوخ  حتف  هب  رگا  تسا . هدش  تئارق  فاق  رـسک  حتف و  هب  رقتـسمف » »

. دوب دهاوخ  لوعفم  مسا  عدوتسم »  » و لعاف ، مسا  ّرقتسم »  » دوش هدناوخ  هرسک  هب  رگا  و  یمیم )  ) ردصم ای 
. تسا هدش  هتفگ  یلاوقا  هیآ  يانعم  رد 

. تسا ناردپ  تشپ  رد  یهاگلزنم  و  ناردام ، محر  رد  یهاگرارق  ار  امش  فلا :
. تسا نیمز  ریز  رد  ناتهاگلزنم  نیمز و  يور  رد  ناتهاگرارق  ب :

. دیراد رارق  تیراع  هب  ایند  رد  یضعب  و  دیاهتفرگ ، رارق  ربق  رد  امش  زا  یضعب  ج :
ار دیبل  رعـش  سپـس  و  يوشیم ، قحلم  تبحاص  هب  يدوزب  تناما و  تلها ، نایم  رد  وت  مدآ ! رـسپ  يا  تسا : هدـش  لقن  يرـصب )  ) نسح زا 

: دورس
عیادولا درت  نا  اموی  دب  ۀعیدو و ال  الا  نولهالا  لاملا و  ام  و 

225 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دوش هدنادرگرب  شیاج  هب  تناما  دیاب  يزور  راچان  تسا و  هعیدو  ناسنا ، دزن  رد  هداوناخ ، لام و 

225 ص :  هیآ 99 ..... ] (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا
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هراشا

ٌۀَِیناد ٌناْوِنق  اهِْعلَط  ْنِم  ِلْخَّنلا  َنِم  َو  ًابِکارَتُم  ابَح  ُْهنِم  ُجِرُْخن  ًارِضَخ  ُْهنِم  انْجَرْخَأَف  ٍءْیَـش  ِّلُک  َتابَن  ِِهب  انْجَرْخَأَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ  يِذَّلا  َوُه  َو 
(99  ) َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  ْمُِکلذ  ِیف  َّنِإ  ِهِْعنَی  َو  َرَْمثَأ  اذِإ  ِهِرَمَث  یلِإ  اوُرُْظنا  ٍِهباشَتُم  َْریَغ  َو  ًاِهبَتْشُم  َناَّمُّرلا  َو  َنُوْتیَّزلا  َو  ٍبانْعَأ  ْنِم  ٍتاَّنَج  َو 

225 ص :  همجرت ..... :

زبس ياههخاش  اههقاس و  نآ ، زا  و  میدـینایور ، ینوگانوگ  ناـهایگ  نآ ، هلیـسو  هب  اـم  و  درک ، لزاـن  یبآ  نامـسآ  زا  هک  تسا  ییادـخ  وا 
و روگنا ، عاونا  زا  اهغاب  و  میداتسرف ، نوریب  کیراب ، ياههتشر  اب  اههشوخ ، لخن ، هفوکش  زا  و  مکارتم ، ياههناد  اهنآ  زا  و  میتخاس ، جراخ 

ییاههناشن نآ ، رد  هک  دیرگنب ، شندیسر  زرط  نآ و  هویم  هب  دهدیم ، هویم  هک  یماگنه  تهابش ، نودب  و  رگیدکی ، هب  هیبش  رانا  و  نوتیز ،
(99 . ) تسا نامیا  اب  دارفا  يارب 

225 ص :  ریسفت ..... :

. تسا ربا  دارم ، اج ، نیا  رد  و  دوشیم ، هدیمان  نامسآ  دنکفا ، هیاس  فقس ، دننام  دشاب و  الاب  تمس  رد  هچ  ره  ِءامَّسلا 
. میدینایور ار  ناهایگ  عاونا  زا  فنص  ره  بآ ، هلیسو  هب  ِِهب ...  انْجَرْخَأَف 

ُلِّضَُفن َو  ٍدِحاو  ٍءاِمب  یقُْسی  تسا ... : دنوادخ  لوق  نیا  لثم  ریبعت  نیا  و  دننوگانوگ ، اهبّبـسم  تسا ، بآ  نامه  هک  تسا  یکی  ببـس ، ینعی 
« میداد يرترب  كاروخ ، رد  نارگید  رب  ار  اهنآ  زا  ياهراپ  و  دنوشیم ، يرایبآ  بآ ، کی  اب  : » ِلُکُْألا ِیف  ٍضَْعب  یلَع  اهَضَْعب 

226 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(. 4 دعر / )

زا دـیآیم و  نوریب  هناد  زا  هک  تسا  هایگ  زا  ياهخاش  دارم  و  میدروآ ، نوریب  زبسرـس ، توارط و  اب  ياهقاس  بآ  زا  ًارِـضَخ و  ُْهنِم  انْجَرْخَأَف 
. دوشیم هبعش  هبعش ، نآ  خیب 

. اهنیا زج  و  وج ، مدنگ و  هشوخ  لیبق  زا  میدروآ ، نوریب  هدیچ  مه  يور  ياههناد  زبس ، ياههقاس  نآ  زا  ًابِکارَتُم و  ابَح  ُْهنِم  ُجِرُْخن 
نینچ ریدقت  و  تسا ، نآ  زا  لدب  مه  اهعلط ،» نم   » و تسا ، مدـقم  ربخ  لخنلا ، نم  و  رّخؤم ، يادـتبم  عوفرم ، هملک  نیا  امرخ ، هشوخ  ناونق 

. دیآیم دوجو  هب  لخن  تخرد  هخاش  زا  امرخ ، هشوخ  ناونق :» لّخنلا  علط  نم  ۀنئاک  و  تسا :
: تسا نیا  ریدقت  تسا و  نآ  رب  لیلد  انجرخا »  » هدش و فذح  ربخ  تفگ : ناوتیم  و 

. ناونق لخنلا  علط  نم  ۀجرخم  و 
«. ونص  » و ناونص »  » لثم تسا  ونق  عمج  ٌناْوِنق 

. دنتسه رگیدکی  هب  کیدزن  مادک  ره  ینعی  دیوگیم : يرصب  نسح  لوانتلا ، لهس  سردوز ، کیدزن ، ٌۀَِیناد 
. میدروآ دوجو  هب  روگنا  زا  ییاهغاب  بآ  هلیسو  هب  ینعی و  ءیش ، لک  تابن  رب  فطع  تسا ، بوصنم  ٍبانْعَأ  ْنِم  ٍتاَّنَج  َو 

: دراد تلاح  ود  نیا  هدش و  هدناوخ  زین  عفر  هب  تانج  و 
. دوشیم لصاح  اهغاب ، روگنا ، ناتخرد  زا  امرخ و  هشوخ  لخن  زا  انعم : نیا  هب  دشاب  ناونق »  » رب فطع  - 1

. دراد دوجو  زین  روگنا  ياهغاب  امرخ ، ناتخرد  اب  تسا : نیا  شیانعم  هدش و  فذح  مدقم  يادتبم  تانج ، مث  ریدقت : هب  - 2
. میدروآ دوجو  هب  ار  رانا  نوتیز و  تخرد  بآ  هلیسو  هب  َناَّمُّرلا  َو  َنُوْتیَّزلا  َو 

: دنوادخ لوق  لثم  میریگب  صاصتخا  باب  زا  ار  هملک  نیا  بصن  هک  تسا  نآ  رتهب  دـنراد ، يرترب  اههویم  عاونا  ریاس  رب  رانا  نوتیز و  نوچ 
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َةالَّصلا  َنیِمیِقُْملا  َو 
227 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(. 162 ءاسن / )
. دنرادن تهابش  یضعب  دنراد و  تهابش  رگیدکی  اب  هزم ، گنر و  رادقم و  ثیح  زا  هویم ، ود  نیا  زا  یضعب  ٍِهباشَتُم  َْریَغ  َو  ًاِهبَتْشُم 

. تسا کچوک  رغال و  شاهویم  هنوگچ  دهدیم  هویم  یتقو  هک  دینک  نآ  هویم  هب  هاگن  َرَْمثَأ  اذِإ  ِهِرَمَث  یلِإ  اوُرُْظنا 
هب هدننکریدقت و  تردق  هب  ات  دیرگنب ، تریصب  تربع و  هدید  هب  تسا ، اهتذل  عفانم و  ياراد  هنوگچ  هک  ار ، نآ  یگدیسر  تلاح  ِهِْعنَی و  َو 

. دیسر الماک  هویم  اعنی : اعنی و  ةرمثلا  تعنی  دزاسیم . ّریغتم  ار  وا  نوگانوگ  تالاح  هب  دیبای ، هار  نآ ، هدننکریبدت  ریبدت 

227 ص :  ات 103 ..... ] تایآ 100  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

یَّنَأ ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُعیَِدب  ( 100  ) َنوُفِصَی اَّمَع  یلاعَت  َو  ُهَناْحبُـس  ٍْملِع  ِْریَِغب  ٍتاَنب  َو  َنِیَنب  َُهل  اُوقَرَخ  َو  ْمُهَقَلَخ  َو  َّنِْجلا  َءاکَرُـش  ِهَِّلل  اُولَعَج  َو 
ُهوُُدبْعاَف ٍءْیَش  ِّلُک  ُِقلاخ  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ْمُکُّبَر ال  ُهَّللا  ُمُِکلذ  ( 101  ) ٌمِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  َوُه  َو  ٍءْیَش  َّلُک  َقَلَخ  َو  ٌۀَبِحاص  َُهل  ْنُکَت  َْمل  َو  ٌَدلَو  َُهل  ُنوُکَی 

(103  ) ُرِیبَْخلا ُفیِطَّللا  َوُه  َو  َراْصبَْألا  ُكِرُْدی  َوُه  َو  ُراْصبَْألا  ُهُکِرُْدت  ال  ( 102  ) ٌلیِکَو ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو 

227 ص :  همجرت ..... :

زا وا ، و  دنداد ، تبـسن  ناحبـس  دنوادخ  هب  ینارتخد  نارـسپ و  ملع ، نودب  و  دنتـسنادیم ، يو  کیرـش  تسادخ  قولخم  هک  ار  ّنج  نانآ ،
(100 . ) تسا رترب  دننکیم  فصو  اهنآ  هچنآ 

وا ار  زیچ  همه  تسین ؟ يرـسمه  شیارب  هک  یلاح  رد  دشاب ، يدنزرف  ار  وا  تسا  نکمم  هنوگچ  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  هدنروآ  دیدپ  وا ،
228 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  زیچ  همه  هب  وا  و  هدیرفآ ،

(101 . ) تساناد
(102 . ) تسا زیچ  همه  ظفاح  وا ، دیتسرپب ، ار  وا  تسا ، زیچ  همه  راگدیرفآ  وا  تسین ، يدوبعم  وا  زج ، هک  امش ، راگدرورپ  تسا  نیا 

(103 . ) تسا هاگآ  فیطل و  وا  و  دنیبیم ، ار  اهنآ  وا  یلو  دننکیمن ، كرد  ار  وا  ناگدید ،

228 ص :  ریسفت ..... :

لوعفم ود  ره  نج »  » و ءاکرـش » ، » دناوتیم و  تسا ، اکرـش »  » زا لدب  ّنج »  » و لعج ،»  » لوعفم ود  ره  ءاکرـش »  » و هَّلل »  » َءاکَرُـش ِهَِّلل  اُولَعَج  َو 
. دنداد رارق  ادخ  کیرش  ار  نج  ینعی  دشاب  هدش  مدقم  لوا  رب  مود  لوعفم  هک  دنشاب 

يرما ادـخ  يارب  ار  ناسنا  ای  ّنج  ای  هتـشرف ، لـیبق  زا  یناـسک  نداد  رارق  کیرـش  هک  تسا  نیا  ّنج »  » رب ءاکرـش » هَّلل   » ندـش مّدـقم  هدـیاف 
. تسا گرزب 

هیآ نیا  زا  هک  تسا  ینومضم  هیبش  انعم  نیا  دنتـسنادیم ، ادخ  ياتمه  ار  اهنآ  ناکرـشم  هک  دنتـسه  ناگتـشرف  اج ) نیا  رد   ) ّنج زا  روظنم 
یناسک اهنیا  دناهتفگ  یضعب  ( 158 تاّفاص / « ) دندش لئاق  يدنواشیوخ  نج ، ادخ و  نایم   » ًابَسَن ِۀَّنِْجلا  َْنَیب  َو  ُهَْنَیب  اُولَعَج  َو  دوشیم : هدافتسا 

«. تساهیدب هدننیرفآ  سیلبا  اهیبوخ و  هدننیرفآ  ادخ  : » دنتفگیم هک  دنتسه 
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هدـیرفآ ار  نانآ  ادـخ  هک  دـننادیم  دوخ  اـهنیا  هک  تسا  نیا  روظنم  تسا ، هدـیرفآ  ادـخ  ار  ناکرـشم  نیا  دوخ  هک ، نآ  لاـح  ْمُهَقَلَخ و  َو 
ّنج هب  ریمض  دناهتفگ  یضعب  دنهد و  رارق  قلاخ  کیرش  ار  قلاخ  ریغ  هک  تسا  هدشن  نیا  زا  عنام  ار  اهنآ  ناشیهاگآ  نیا  و  نج ، هن  تسا ،

. تسا هدیرفآ  ادخ  ار  ّنج  هفیاط  ینعی  ددرگیمرب 
لیجنا ناوریپ  ریزع و  تاروت  ناوریپ  دنیادخ ، نارتخد  ناگتشرف  دنتفگیم  ناکرشم  دندش ، لئاق  ینارتخد  نارـسپ و  ادخ  يارب  َُهل  اُوقَرَخ  َو 

. دنتسنادیم ادخ  رسپ  ار  حیسم 
ار ترثک  يانعم  اـت  هدـش  هدـناوخ  زین  اوقّرخ »  » و درک ، يزادرپغورد  ینعی  تساـنعم  کـی  هب  همه  هقرتخا  هقرخ و  هقلتخا ، و  کـفالا ، قلخ 

زا  نوچ  ملع » ریغب  . » دناسرب
229 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دنتسین هاگآ  نآ  تقیقح  زا  هک  دنیوگیم  دنوادخ  هرابرد  ییاهزیچ  دنرادن  ربخ  یهلا  تمظع 
زا ار  اهنآ  هک  نیا  نودب  تسا  نیمز  اهنامسآ و  شنیرفآ  هدننک  عادبا  وا  ینعی  تسا  فوذحم  يادتبم  يارب  ربخ  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُعیَِدب 

. دشاب دلو  هل  نوکی  ینا  شربخ  دشاب و  ادتبم  دناوتیم  و  دشاب . هدرک  دیلقت  هتشاد  هقباس  هک  ياهنومن  زا  ای  دشاب و  هدروآ  دوجو  هب  يزیچ 
رعش رعشلا : عیدب  نالف  لثم  تسا ، عیدب  نیمز  اهنامسآ و  ینعی  تسا ، شلعاف  هب  ههّبشم  تفـص  هفاضا  تاومـسلا ،» عیدب  : » دناهتفگ یـضعب 

. تسا ریظنیب  ینالف 
مدق تباث  يراکبیرف  رد  ینالف  هیف : تباث  ینعی  ردـغلا ، تبث  نالف  لثم  ضرالا ، تاومـسلا و  یف  عیدـب  وه  دـشاب : نیا  شریدـقت  دـناوتیم 

. تسا
. تسا دننام  لثمیب و  نیمز ، اهنامسآ و  رد  ادخ  دوشیم : نیا  هیآ  يانعم  ریدقت  نیا  اب 

ارچ دوش ، فیـصوت  ندییاز  نتـشاد و  دنزرف  هب  هک  دیآیمنرد  تسرد  هک  نآ  لاح  و  دشاب ، يدـنزرف  وا  يارب  اجک  زا  ٌدـَلَو  َُهل  ُنوُکَی  یَّنَأ 
. دشاب هدنیاز  ات  تسین  مسج  هک  مسج ، هدننیرفآ  و  تسا ، ماسجا  ياهیگژیو  زا  تدالو  هک 

وا اب  ات  دشاب  هتـشاد  ینز  هک  دزـسن  ار  ادـخ  اما  دوشیم ، لصاح  رـسمه  ود  هلیـسو  هب  تدالو  هک  تسا  نیا  دـنزرف  نتـشادن  رب  رگید  لیلد 
. دنک جاودزا 

زا دشاب ، هتـشاد  اهیگژیو  نینچ  هک  یـسک  و  دراد ، یهاگآ  زیچ  همه  هب  هدیرفآ و  وا  ار  زیچ  همه  ٌمِیلَع  ٍءْیَـش  ِّلُِکب  َوُه  َو  ٍءْیَـش  َّلُک  َقَلَخ  َو 
فدارتم ياهربخ  دعب  تارابع  و  تسادتبم ، هراشا  مسا  نیا  تسا و  تافـص  نیا  ياراد  هک  تسا  یتاذ  هب  هراشا  ُمُِکلذ » . » تسا زاینیب  همه 

يادخ تسا ، هتشذگ  تافص  عماج  هک  یتاذ  مدرم  يا  تسا : نیا  شیانعم  لصاح  و  ٍءْیَش ، ِّلُک  ُِقلاخ  َوُه ، اَّلِإ  َهلِإ  ال  ْمُکُّبَر ، ُهَّللا ، دنتسه : وا 
تسا . زیچ  همه  قلاخ  تسین  وا  زج  يدوبعم  تسامش ، راگدرورپ  تساتکی ،

230 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسا شتسرپ  هتسیاش  دشاب  اهیگژیو  نیا  عماج  هک  یسک  اریز  دیتسرپب ، ار  سدقم  تاذ  نیا  سپ  ُهوُُدبْعاَف » »

. تسا کلام  ار  اهلجا  اهیزور و  لیبق  زا  اهزیچ  همه  و  تسا ، زیچ  همه  هدننکریبدت  رادهگن و  وا  ٌلیِکَو  ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو 
يادـخ هک  تسا  نیا  انعم  لصاح  دوشیم ، تفایرد  كرد و  اهیندـید  نآ ، هلیـسو  هب  هک  تسا  فیطل  يرهوگ  رـصب »  » ُراْصبَْألا ُهُکِرْدـُت  ـال 

رد دوخ  ای  هک  دنباییم  رد  ار  يزیچ  اهنت  اهنآ ، نوچ  دننکیمن ، كرد  ار  وا  ناگدید  سپ  دوش ، هدید  مشچ  اب  هک  تسا  نآ  زا  رترب  لاعتم 
. اهگنر اهمسج و  لثم  دشاب  رادتهج  دوجوم  عبات  ای  دشاب  یتهج 

رد دـنوادخ  هک  ار  فـیطل  ياـهرهوگ  نیا  تساـهینتفایرد  همه  تفاـیرد  هب  تبـسن  رظن ، تـقد  ياراد  هـک  وا  یلو  َراـْصبَْألا  ُكِرْدـُی  َوُـه  َو 
. درادن ار  نآ  كرد  تردق  وا ، زج  یسک  دنکیم و  كرد  هدش ، ریبعت  راصبا  هب  نآ  زا  هداهن و  ناگدید 

. دنبایرد ار  وا  دنناوتب  ناگدید  هک  تسا  نآ  زا  رتقیقد  وا  ُفیِطَّللا  َوُه  َو 
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. تسین نوریب  وا  هاگدید  زا  تسا و  هاگآ  دشاب ، قیقد  هچ  ره  زیچ  ره  هب  تبسن  ُرِیبَْخلا 
(. تسا ریبخ  وا  سپ  دباییم ، رد  ار  ناگدید  وا  تسا ، فیطل  وا  دنباییمن ، رد  ار  وا  ناگدید   ) هدش تیاعر  ّبترم  رشن  فل و  هیآ  نیا  رد 

لایخ و زا  رترب  وا  ینعی  تسا ، لد  ناگدـید  هکلب  تسین  رـس  ناگدـید  راـصبا »  » زا دارم  هک  تسا  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا 
. دوشیمن هدرب  یپ  شدوجو  یگنوگچ  هب  دجنگیمن و  یسک  مهو  رد  وا  تسا  مهو  نامگ و 

230 ص :  ات 105 ..... ] تایآ 104  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

اُولوُقَِیل َو  ِتایْآلا  ُفِّرَُـصن  َِکلذَـک  َو  ( 104  ) ٍظیِفَِحب ْمُْکیَلَع  اـَنَأ  اـم  َو  اـْهیَلَعَف  َیِمَع  ْنَم  َو  ِهِسْفَِنلَف  َرَْـصبَأ  ْنَمَف  ْمُکِّبَر  ْنِم  ُِرئاـَصب  ْمُکَءاـج  ْدَـق 
(105  ) َنوُمَْلعَی ٍمْوَِقل  ُهَنِّیَُبِنل  َو  َتْسَرَد 

231 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

231 ص :  همجرت ..... :

و تسوا ، نایز  هب  دشوپب  مشچ  نآ  زا  هک  یـسک  تسوا و  دوخ  دوس  هب  دنک  هجوت  هک  یـسک  دمآ ، ناتراگدرورپ  فرط  زا  نشور  یلیالد 
(104 . ) متسین امش  لوئسم  نم 

یهورگ يارب  ار  نآ  ام  و  ياهدناوخ ، سرد  وت  تفگ : دنهاوخ  اهنآ  ماجنارس  میرادیم ، نایب  نوگانوگ ، ياهلکـش  رد  ار  تایآ  نینچ ، نیا 
(105 . ) مینکیم نایب  دنراد  ملع  هک 

231 ص :  ریسفت ..... :

نـشور ءیـش  تقیقح  هلیـسو ، نآ  هب  هک  تسا  ییاـهییامنهار  اـهتلالد و  ياـنعم  هب  تریـصب و  عمج  رئاـصب  ْمُکِّبَر  ْنِم  ُِرئاـَصب  ْمُکَءاـج  ْدَـق 
رب زیچ  هچ  هک  نیا  رب  نتفای  هجوت  روظنم  هب  ینعی  تسا ، مشچ  ییانشور  رـصب ، هک  نانچ  تسا ، لد  ییانـشور  يانعم  هب  تریـصب  دوشیم ،
هب ندید  يورین  ییانـشور و  هلزنم  هب  اهلد  يارب  هک  تسا  هدمآ  ییاهیهاگآ  امـش  يوس  هب  یحو  هار  زا  تسین ، اور  زیچ  هچ  تساور و  ادخ 

. دیآیم باسح 
رب دـنک  رظن  فرـص  نآ ، زا  سک  ره  و  تسا ، هدرک  راک  شدوخ  دوس  هب  دروایب ، نامیا  نآ  هب  درگنب و  ار  قح  هک  یـسک  سپ  َرَْـصبَأ  ْنَمَف 

. تسا هدرک  لمع  دوخ  ررض 
ادخ ماهدنهدمیب و  اهنت  نم ، هکلب  مهدب ، ار  امـش  دزم  رجا و  منک و  ظفح  ار  ناتلامعا  هک  متـسین  امـش  رادـهگن  نم  ٍظیِفَِحب  ْمُْکیَلَع  اَنَأ  ام  َو 

. تسامش رادهگن  ظفاح و 
،: اهفّرصن تسرد  اولوقیل  و  تسا : نینچ  نآ  ریدقت  فوذحم و  مال  باوج  اُولوُقَِیل  َو 

. میهدیم رییغت  ار  نآ  ام  ياهتخومآ  دوهی  زا  هتفرگ و  سرد  ار  نآرق  نیا  وت  دنیوگیم : نارکنم  هک  نیا  يارب 
، دـناهدناوخ تسرد »  » مه یخرب  ياهتخومآ . زیچ  اهنآ  زا  هدرک و  هرکاذـم  وگتفگ و  باتک  لـها  اـب  ینعی  تسا ، هدـش  تئارق  زین  تسراد ،

(. تسا نیلوالا  ریطاسا   ) تسا هدش  هنهک  تایآ  نیا  ینعی 
. تسا هدناوخ  سرد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  ینعی  تسا ، هدناوخ  سرد » (: » سابع  ) هَّللا دبع 
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232 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
نییبـت و يارب  تاـیآ  ندـش  نوگاـنوگ  اریز  تسا ، تقیقح  هنیبـنل »  » رد زاـجم و  اوـلوقیل ،»  » رد هک  تسا  نیا  مـال »  » ود ناـیم  قرف  ُهَنِّیَبـُِنل  َو 
، حیضوت هک  نانچ  هدش ، هتفگ  تایآ  ینوگرگد  اب  راتفگ  نیا  نوچ  اما  دنیوگب  ار  فرح  نیا  راّفک  هک  نیا  يارب  هن  تسا ، قیاقح  حیـضوت 

. تسا هدش  هیبشت  نییبت ، هب  اهنآ ، راتفگ  دوشیم ، لصاح  اهنآ  ینوگرگد  اب ،
لاح هنیرق  هب  ار  نآ  ناوتیم  تسا و  هدمآ  رّکذم  نآ ، ریمض  تسا ، نآرق  تایآ ، زا  دوصقم  نوچ  ددرگیمرب و  تایآ  هب  هنّیبنل »  » رد ریمض 

ینعی  ) تسا رّدـقم  تسراد » اـی  تسرد   » رد هک  ددرگرب  باـتک  هب  تسا  زیاـج  تسا و  هدـشن  نآ  زا  يرکذ  هـچ  رگا  دـنادرگرب ، نآرق  هـب 
(. باتکلا تسراد  ای  تسرد 

232 ص :  ات 108 ..... ] تایآ 106  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

ام َو  ًاظیِفَح  ْمِْهیَلَع  َكاْنلَعَج  ام  َو  اوُکَرْـشَأ  ام  ُهَّللا  َءاـش  َْول  َو  ( 106  ) َنیِکِرْـشُْملا ِنَع  ْضِرْعَأ  َو  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  َکِّبَر ال  ْنِم  َْکَیلِإ  َیِحوُأ  اـم  ِْعبَّتا 
ْمِهِّبَر یلِإ  َُّمث  ْمُهَلَمَع  ٍۀَّمُأ  ِّلُِکل  اَّنَّیَز  َِکلذَک  ٍْملِع  ِْریَِغب  ًاوْدَـع  َهَّللا  اوُّبُـسَیَف  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدَـی  َنیِذَّلا  اوُّبُـسَت  َو ال  ( 107  ) ٍلیِکَِوب ْمِْهیَلَع  َْتنَأ 

(108  ) َنُولَمْعَی اُوناک  اِمب  ْمُُهئِّبَُنیَف  ْمُهُعِجْرَم 

232 ص :  همجرت ..... :

(106 . ) نادرگب يور  ناکرشم  زا  و  تسین ، يدوبعم  وا  زج  هک  نک ، يوریپ  هدش  یحو  وت ، رب  تراگدرورپ  فرط  زا  هچنآ  زا 
هب ار  اهنآ  يرادـن  هفیظو  وت ، و  میاهدادـن ، رارق  اهنآ  لوئـسم  ار  وت  ام  دـندشیمن ، كرـشم  و  درکیم ) ناشروبجم   ) تساوخیم ادـخ ، رگا 

(107 . ) يزاس روبجم  ندروآ  نامیا 
ار يادخ  امـش ، اب  ینمـشد  هب  یهاگآ ، نودـب  زین  اهنآ  هک  دـیهدن  مانـشد  دـنناوخیم ، ار  ادـخ  ریغ  هک  ار  ییاهنآ  دوبعم ) ناناملـسم ، يا  )
و تسا ، ناشراگدرورپ  يوس  هب  اهنآ  تشگزاب  سپـس  میاهداد ، تنیز  ار  ناشلمع  ياهعماج  ره  يارب  اـم  نینچ ، نیا  داد ، دـنهاوخ  مانـشد 

(108 . ) دزاسیم هاگآ  دندرکیم ، لمع  هچنآ  زا  ار  اهنآ  ادخ 
233 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

233 ص :  ریسفت ..... :

. دنکیم دیکأت  ار  یحو  زا  يوریپ  بوجو  روتسد  تسا و  هضرتعم  هلمج  نیا  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ال 
. نکم شب  شوخ و  تساخرب و  تسشن و  اهنآ  اب  نک ، يرود  ناکرشم  زا  َنیِکِرْشُْملا  ِنَع  ْضِرْعَأ  َو 

. تخاسیم راداو  ندروآ ، نامیا  هب  روز  ربج و  اب  ار  اهنآ  تساوخیم  ادخ  رگا  ُهَّللا  َءاش  َْول  َو 
مانـشد ناودع  ملظ و  هب  ار  ادـخ  زین  اهنآ  هک  ارچ  دـیهدن ، مانـشد  دـننکیم ، شتـسرپ  ار  اتکی  يادـخ  ریغ  هک  یناسک  نایادـخ  اوُّبُـسَت  َو ال 

. تفگ دنهاوخ 
ار اهنآ  نآرق  دندرکیم  ییوگدب  ّبس و  ناکرشم ، ياهدوبعم  هب  تبسن  ناناملسم  زا  یخرب  ربمایپ ، نامز  رد  هک  تسا  رارق  نیا  زا  ناتـساد 

. ددرگن لاعتم  يادخ  هب  تبسن  ناکرشم  ییوگدب  نداد و  مانشد  ببس  اهنیا  ییوگدب  ات  درک  عنم  لمع  نیا  زا 
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هب دوـشیم ، یهتنم  ّرـش  داـیدزا  هب  هک  دوـش  موـلعم  رگا  تسا ، لاـمعا  نیرتـگرزب  زا  هک  رکنم  زا  یهن  دوـشیم : هدـیمهف  نینچ  هیآ  نیا  زا 
هک یهاـگآان  ببـس  هب  ملع » ریغب  . » تسا هدـش  بجاو  يرکنم  زا  یهن  نینچ  زا  ندرک  یهن  لـیلد  نیا  هب  دـش و  دـهاوخ  لیدـبت  تیـصعم ،

. دنراد ادخ  هب  تبسن 
نیا زا  روظنم  میهدیم ، هولج  ار  ناشلمع  اهتّلم  همه  يارب  میهدیم  هولج  ناشدوخ  دزن  رد  ار  راّـفک  لـمع  نیا  هک  ناـنچ  مه  اَّنَّیَز  َِکلذَـک 
هولج کین  ناشرظن  هب  اهنآ  دـب  لمع  هک  اجنآ  ات  میرادیمن ، ناشزاب  نآ  زا  مینکیم و  اـهر  ناـشلمع  اـب  ار  اـهنآ  هک  تسا  نیا  نداد  هولج 

ناشتّمذـم رفیک و  ار  اـهنآ  دـناهداد  ماـجنا  هک  ییاـهراک  هب  دـهدیم و  ربخ  اـهنآ  هب  ناـشراگدرورپ ) تماـیق  رد   ) سپ مهئّبـنیف » . » دـنکیم
. دنکیم

234 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

234 ص :  ات 110 ..... ] تایآ 109  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

ُبِّلَُقن َو  ( 109  ) َنُونِمُْؤی ْتَءاج ال  اذِإ  اهَّنَأ  ْمُکُرِعُْشی  ام  َو  ِهَّللا  َْدنِع  ُتایْآلا  اَمَّنِإ  ُْلق  اِهب  َُّننِمُْؤَیل  ٌۀَیآ  ْمُْهتَءاج  ِْنَئل  ْمِِهناْمیَأ  َدْهَج  ِهَّللِاب  اوُمَْـسقَأ  َو 
(110  ) َنوُهَمْعَی ْمِِهنایْغُط  ِیف  ْمُهُرَذَن  َو  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  ِِهب  اُونِمُْؤی  َْمل  امَک  ْمُهَراْصبَأ  َو  ْمُهَتَِدْئفَأ 

234 ص :  همجرت ..... :

زا تازجعم  وگب : دنروآیم ، نامیا  نآ  هب  متح  روطهب  دیآ ، اهنآ  يوس  هب  ياهزجعم  رگا  هک  دندرک  دای  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیکأت ، تیاهن  اب 
(109 !! ) دنروآیمن نامیا  نآ  هب  اهنآ  دیایب ، مه  ياهزجعم  رگا  هک  دینادیمن  نانمؤم ) يا   ) امش تسادخ و  هیحان 

هب یـشکندرگ ، نایغط و  لاح  رد  ار  نانآ  و  دـندرواین ، نامیا  نآ  هب  زاغآ  رد  هک  ارچ  میزاـسیم ، هنوگژاو  ار  ناشیاههدـید  اـهلد و  اـم ، و 
(110 . ) دنوش نادرگرس  ات  میراذگیماو  ناشدوخ ،

234 ص :  ریسفت ..... :

: دندرک دای  دنگوس  ادخ  هب  ششوک ، دهج و  ّدج و  اب  ناکرشم  اوُمَْسقَأ  َو 
. دنروآیم نامیا  نآ  هب  امتح  دیایب ، دناهدرک  داهنشیپ  هک  یتازجعم  زا  یکی  رگا  هک  ْمُْهتَءاج  ِْنَئل 

تمکح و ياضتقم  هب  زج  اما ، دراد ، ییاناوت  اهنآ  مامت  هب  وا  تسادـخ و  دزن  زا  همه  تازجعم ، وگب : ربمایپ ! يا  ِهَّللا  َدـْنِع  ُتایْآلا  اَـمَّنِإ  ْلـُق 
. دنکیمن لزان  ار  اهنآ  شتحلصم 

؟ مروایب امش  يارب  ار  اهنآ  نم  هنوگچ  سپ  نم ، دزن  هن  تسادخ  دزن  تازجعم  هک  تسا  نیا  هیآ  رگید  يانعم 
مه یـضرفب  دننکیم  داهنـشیپ  اهنیا  هک  ياهزجعم  دینادیم  هچ  امـش  نانمؤم ) يا  ینعی  تسا ، نانمؤم  هب  باطخ  هلمج  نیا   ) ْمُکُرِعُْـشی ام  َو 

نامیا  مه  زاب  دیایب ، هاگ  ره  دننکیم ، تساوخرد  اهنآ  هک  ار  یتایآ  منادیم  نم  ینعی  دروآ  دنهاوخن  نامیا  دوش  هدروآ  هک 
235 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

: تسا نیا  هیآ  حیضوت  دیرادن . هّجوت  امش  اّما  دنروآیمن ،
يوزرآ ور  نیا  زا  دنروآیم ، نامیا  نیقی  روطهب  نافلاخم  دروایب  ار  یتایآ  دنک و  ییامنهزجعم  دنوادخ  هاگ  ره  هک  دندوب  راودیما  نانمؤم 
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نارفاک نیا  هک  هتفرگ - تقبـس  نآ  هب  يو  ملع  هچنآ  زا  هک  دنامهف  نانمؤم  هب  ناحبـس  يادـخ  ببـس  نیا  هب  دنتـشاد ، ار  تازجعم  ندروآ 
نیتسخن رد  هک  نانچ  ٍةَّرَم » َلَّوَأ  ِِهب  اُونِمُْؤی  َْمل  امَک  : » تسا هدرک  نایب  نینچ  دـعب  هیآ  رد  ار  انعم  نیا  دـنرادن و  ربخ  دروآ - دـنهاوخن  ناـمیا 

. دندرواین نامیا  نآ  هب  راب 
قوسلا تئا  دـنیوگیم : اهبرع  هک  نانچ  تسا . یّجرت ) « ) لعل  » يانعم هب  هکلب  تسین  نیقی  عطق و   ) يانعم هب  اّهنأ »  » هملک دـناهتفگ : یـضعب 

. تسا ّلعل »  » يانعم هب  ّنأ »  » ترابع نیا  رد  يرخب ، تشوگ  دیاش  رازاب  هب  ورب  امحل : يرتشت  کنا 
. نونمؤی مهتءاج ال  اذا  اهّلعل  تسا : ّیبا  تئارق  انعم ، نیا  دّیؤم 

هتفگ نیـشیپ  هلمج  رد  ینعی  دوشیم  زاغآ  يرگید  هلمج  هدش و  مامت  لبق  هلمج  هک  انعم  نیا  هب  دـناهدناوخ ، هزمه  رـسک  هب  اّهنإ »  » یـضعب
: تسا هدومرف  هداد و  ربخ  اهنآ  هتشذگ  هب  تبسن  دوخ  یهاگآ  زا  سپس  دیرادن ، یهاگآ  اهنآ  لاح  عضو و  زا  امش  تسا :

. دنروآیمن نامیا  دیایب  اهنآ  يارب  مه  نم  تایآ  رگا  هک  تسا  یعطق  هلأسم  نیا 
؟ دروآ دنهاوخ  نامیا  اهنآ  هک  دینادیم  اجک  زا  امش  ینعی  دناهتفرگ . هدیاز  ار  ال » «، » اّهنأ : » هزمه هحتف  تئارق  رد  نارّسفم ، زا  یخرب 

اهنآ هک  دینادیمن  امـش  ینعی : تسا  ْمُکُرِعُْـشی » ام  َو   » مکح رد  لخاد  و  نونمؤی » ال   » رب فطع  اههلمج  نیا  ْمُهُرَذـَن  َو  ْمُهَتَدـِْئفَأ ...  ُبِّلَُقن  َو 
نآ مینزیم ، رهم  اهنآ  ياهمـشچ  اهبلق و  رب  و  میزاسیم ، هنوگژاو  ار  نانآ  ياههدـید  اهلد و  ام ، هک  دـینادیمن  امـش  و  دـنروآیمن ، نامیا 

. دوب هدروخ  رهم  ناشیاهلد  اریز  دندرواین ، نامیا  تایآ  لوزن  لحارم  نیتسخن  رد  هک  نانچ  دننکیمن ، كرد  ار  تقیقح  دـنمهفیمن و  هاگ 
ناشزاب نایغط  زا  میراذگیماو و  ناشدوخ  هب  مینکیم و  ناشیاهر  دناهتفر  ورف  هک  یـشکندرگ  نامه  رد  ار  اهنآ  ام  هک  دـینادیمن  امـش  و 

. دننامب نادرگرس  ّریحتم و  نآ  رد  ات  میرادیمن 
237 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هیآ 87  فارعا  هروس  ات  هیآ 111  ماعنا  هروس  زا  متشه  ءزج 
239 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

239 ص :  ات 113 ..... ] تایآ 111  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

َنُولَهْجَی ْمُهَرَثْکَأ  َّنِکل  َو  ُهَّللا  َءاشَی  ْنَأ  َّالِإ  اُونِمُْؤِیل  اُوناک  ام  ًالُُبق  ٍءْیَـش  َّلُک  ْمِْهیَلَع  انْرَـشَح  َو  یتْوَْملا  ُمُهَمَّلَک  َو  َۀَِـکئالَْملا  ُمِْهَیلِإ  اْنلََّزن  انَّنَأ  َْول  َو 
ُهُولَعَف ام  َکُّبَر  َءاش  َْول  َو  ًاروُرُغ  ِلْوَْقلا  َفُرْخُز  ٍضَْعب  یلِإ  ْمُهُـضَْعب  یِحُوی  ِّنِْجلا  َو  ِْسنِْإلا  َنیِطایَـش  اوُدَـع  ٍِّیبَن  ِّلُِکل  اْنلَعَج  َِکلذَـک  َو  ( 111)

(113  ) َنُوفِرَتْقُم ْمُه  ام  اُوفِرَتْقَِیل  َو  ُهْوَضْرَِیل  َو  ِةَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  ُةَِدْئفَأ  ِْهَیلِإ  یغْصَِتل  َو  ( 112  ) َنوُرَتْفَی ام  َو  ْمُهْرَذَف 

239 ص :  همجرت ..... :

نامیا مه  زاب  میروآ ، درگ  اـهنآ  ربارب  رد  ار  زیچ  همه  و  دـنیوگ ، نخـس  ناـنآ  اـب  ناـگدرم  میتسرف و  اـهنآ  يوس  هب  ار  ناگتـشرف  اـم ، رگا 
(111 . ) دننادیمن اهنآ  رتشیب  اّما  ادخ ، تساوخ  هب  رگم  دروآ  دنهاوخن 

مدرم ات  دننکیم  اقلا  هدنبیرف  هتسارآ و  نانخس  رگیدکی  هب  هک  میداد  رارق  ّنج  سنا و  نیطایـش  زا  ینمـشد  يربمایپ ، ره  يارب  ام  نینچمه ،
. راذگاو دـنهدیم ، هک  ییاوران  ياهتبـسن  اب  ار  نانآ  سپ  دـندرکیمن ، يراک  نینچ  اهنآ  تساوخیم  تراگدرورپ  رگا  و  دـنهد ، بیرف  ار 

(112)
. دننکب دننکیم  هک  یناهانگ  دندنـسپب و  ار  نآ  دنهد و  شوگ  اهنآ ، هب  دـنروآیمن ، نامیا  رگید  يارـس  هب  هک  یمدرم  ياهلد  هک  نیا  ات  و 
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(113)
240 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

240 ص :  ریسفت ..... :

ار ناگدرم  رگا  و  دنهد ، تداهش  ام  ربمایپ  تلاسر  هب  هک  میتسرفب  اهنآ  يوس  هب  مه  ار  ناگتـشرف  اضرف ، رگا  َۀَِکئالَْملا  ُمِْهَیلِإ  اْنلََّزن  انَّنَأ  َْول  َو 
(. دنروآیمن نامیا  مه  زاب  . ) دنهد یهاوگ  وا  يارب  ات  مینک  هدنز  مه 

و ( 21 ناقرف / «، ) دـنوشیمن لزان  ناگتـشرف  ام  رب  ارچ   » ُۀَِـکئالَْملا اَْنیَلَع  َلِْزنُأ  َْول ال  لیبق : زا  تساهنآ  ياـهاضاقت  زا  یـضعب  خـساپ  هیآ  نیا 
(. 36 ناخد / « ) دیروایب ار  ام  ناردپ  دییوگیم  تسار  رگا  سپ   » َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  اِنئابِآب  اُوتْأَف  هلمج 

ادخ هک  نیا  ای   » اًلِیبَق ِۀَِکئالَْملا  َو  ِهَّللِاب  َِیتَْأت  َْوأ  هیآ : تسانعم  نیمه  هب  میروآ ، درگ  اهنآ ، ربارب  رد  ار  زیچ  همه  ٍءْیَش و  َّلُک  ْمِْهیَلَع  انْرَشَح  َو 
: تسا هدش  رکذ  هجو  دنچ  البق »  » هملک يانعم  رد  ( 92 ءارسإ / « ) يزاس رضاح  ام  لباقم  شناگتشرف  اب  ار 

(. لیفک نماض و  يانعم  هب  لیبق  عمج  لبق   ) میاهداد میب  نآ  زا  ای  میاهداد  تراشب  نآ  هب  ام  هک  ار  هچنآ  یتسرد  دنشاب  نماض  - 1
. دنوش رضاح  هورگ  هورگ  ات  - 2

. دنریگ رارق  اهنآ  يوربور  هکئالم  - 3
. اراکشآ هنیاعم و  روطهب  ینعی  هدش  تئارق  زین  البق » »

. دنک ندروآ  نامیا  هب  راداو  ربج  هب  ار  اهنآ  هک  دهاوخب  ادخ  رگم  ُهَّللا  َءاشَی  ْنَأ  اَّلِإ 
: دراد دوجو  لامتحا  ود  هیآ  يانعم  و  مه »  » ریمض عجرم  رد  َنُولَهْجَی  ْمُهَرَثْکَأ  َّنِکل  َو 

رب انب  درک و  دـهاوخن  لوبق  ار  نامیا  ناشیاهلد  تازجعم ، لوزن  ماـگنه  هک  دـننادیمن  اـهنآ  رتشیب  ینعی  تسا  راّـفک  نآ ، زا  دوصقم  فلا -
. دنرادن یهاگآ  نآ  هب  تبسن  هک  تسا  يزیچ  هب  ناشیاهدنگوس  نیا 

نارفاک  نیا  هک  نیا  هب  دنلهاج  ناناملسم  رثکا  ینعی  دنناناملسم  ریمض ، زا  دوصقم  ب -
241 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دوش هدروآ  اهنآ  يارب  تازجعم  تایآ و  مامت  هچ  رگا  دنروآیمن  نامیا  تبغر  لیم و  اب 
میدرک نینچ  ناشنانمشد  اب  زین  وت  زا  شیپ  ناربمایپ  هب  تبسن  میدرک ، راذگاو  تنانمشد  اب  ار  وت  هک  نانچ  اوُدَع  ٍِّیبَن  ِّلُِکل  اْنلَعَج  َِکلذَک  َو 

، هجیتن رد  دوش و  مولعم  اهنآ  تابث  ربص و  ات  دوب  اهنآ  ناحتما  شیامزآ و  هیام  نیا  هک  ارچ  میتشادـنزاب ، اهنآ  اـب  توادـع  زا  ار  نانمـشد  و 
. دشابیم انلعج »  » لوعفم ود ، ره  هک  نیا  ای  تسا ، اّودع »  » زا لدب  نیطایش » . » دبای شیازفا  اهنآ  باوث  دزم و 

زا یـضعب  یـسنا و  نیطایـش  زا  یـضعب  یّنج  نیطایـش  ینعی  دـننکیم ، هسوسو  رگید  یـضعب  هب  اـهنآ  زا  یـضعب  ٍضَْعب  یلِإ  ْمُهُـضَْعب  یِحُوی 
رهاظ هب  ییاهراتفگ  لوقلا » فرخز   » زا دارم  و  دننکیم . هسوسو  ار  رگید  ضعب  یسنا  نیطایش  یـضعب  دوخ و  زا  ار  رگید  یـضعب  نیطایش 

. دوشیم هتفگ  گنرین  بیرف و  روظنم  هب  ارورغ » . » تسا هسوسو  نامه  ینعی  هدننکهارمگ  یصاعم و  هب  هدننکراداو  هتسارآ و 
هب ار  هدننکهارمگ  ياهفرح  ای  دندرکیمن ، ینمشد  وت  اب  ینعی  دندادیمن ، ماجنا  ار  راک  نیا  تساوخیم  ادخ  رگا  ُهُولَعَف  ام  َکُّبَر  َءاش  َْول  َو 

. تشادیمزاب اهراک  نیا  زا  ربج  هب  ار  اهنآ  ادخ  هک  انعم  نیا  هب  دندرکیمن  ءاقلا  رگیدکی 
: تسا نینچ  نآ  ریدقت  فوذحم و  شباوج  تروریص و  يارب  مال »  » یغْصَِتل َو 

اب توادع  سنا و  ّنج و  نیطایش  هسوسو  : » تسا یکی  هولعف »  » و هیلا »  » رد ریمـض  عجرم  اودع و  یبن  لکل  انلعج  ءاغـصالا ، کلذ  نوکیل  و 
: دوشیم نیا  هیآ  يانعم  و  ءایبنا )

. ددرگ لیامتم  نیطایش  هسوسو  ءایبنا و  توادع  هب  نارفاک ، ياهلد  تبقاع ، ات  میداد ، رارق  ینانمشد  ناربمایپ ، زا  مادک  ره  يارب  ام 
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. دندنسپب دوخ  يارب  ار  اهراک  نیا  ماجنارس  ُهْوَضْرَِیل و  َو 
. دنوش لّمحتم  دننکیم  بسک  یناطیش  سواسو  ربمایپ و  اب  ینمشد  هار  رد  هک  ار  یناهانگ  َنُوفِرَتْقُم و  ْمُه  ام  اُوفِرَتْقَِیل  َو 

242 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

242 ص :  ات 115 ..... ] تایآ 114  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

َّنَنوُکَت الَف  ِّقَْحلِاب  َکِّبَر  ْنِم  ٌلَّزَنُم  ُهَّنَأ  َنوُمَْلعَی  َباتِْکلا  ُمُهاـْنیَتآ  َنیِذَّلا  َو  ًـالَّصَفُم  َباـتِْکلا  ُمُْکَیلِإ  َلَْزنَأ  يِذَّلا  َوُه  َو  ًاـمَکَح  یِغَْتبَأ  ِهَّللا  َْریَغَف  َأ 
(115  ) ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  َو  ِِهتاِملَِکل  َلِّدَبُم  ًالْدَع ال  َو  ًاقْدِص  َکِّبَر  ُۀَِملَک  ْتَّمَت  َو  ( 114  ) َنیِرَتْمُْملا َنِم 

242 ص :  همجرت ..... :

اهنآ رب  ار  باتک  هک  اهنآ  و  هداتـسرف ، امـش  يوس  هب  لیـصفت  هب  ار  باتک  هک  تسوا  هک  نآ  لاح  و  میوجب ، رواد  ناونع  هب  ار  ادخ  ریغ  ایآ 
(114 . ) شابم ناگدننککش  زا  وت  سپ  تسا ، هدش  لزان  تراگدرورپ  بناج  زا  قح  هب  نآرق  هک  دننادیم ، میدرک ، لزان 

(115 . ) تساناد اونش و  وا  تسین ، ياهدنهد  رییغت  وا  تاملک  يارب  و  دش ، لماک  تلادع  یتسار و  هب  تراگدرورپ  نخس 

242 ص :  ریسفت ..... :

قح رب  کی  مادک  ام  زا  هک  دنک  صّخشم  وا  دنک و  مکح  امش ، نم و  نایم  ات  منک ، بلط  مکاح  ناونع  هب  ار  ادخ  ریغ  ایآ  یِغَْتبَأ  ِهَّللا  َْریَغَف  َأ 
. تسا هداتسرف  امش  يوس  هب  هزجعم  ناونع  هب  ار  نآرق  هک  تسا  ییادخ  وا  َباتِْکلا و  ُمُْکَیلِإ  َلَْزنَأ  يِذَّلا  َوُه  َو  تسا !؟ لطاب  رب  مادک  و 

هک دهدیم  تداهش  امش  رب  هداد و  یتسار  هب  یهاوگ  نم  يارب  هتفگ  نخس  نامیا  رفک و  مارح و  لالح و  زا  لیـصفت  هب  نآ  رد  هک  اًلَّصَفُم 
. دیتسه هدننزارتفا 

هدـش لزان  قح  هب  تراـگدرورپ  فرط  زا  نآرق ، هک  دـننادیم  میداد ، اـهنآ  هب  ار  لـیجنا  تاروت و  هک  یناـسک  َباـتِْکلا  ُمُهاـْنیَتآ  َنیِذَّلا  َو 
. تسا

جییهت تاساسحا و  کیرحت  باب  زا  تسا و  تّما  دوصقم ، ربمایپ و  هب  باطخ  شابم ، ناگدـننککش  زا  وت  سپ  َنیِرَتْمُْملا  َنِم  َّنَنوُکَت  ـالَف 
243 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  لثم  تسا  هدش  رکذ  اهنآ 

هتشادن نیا  رد  یکش  چیه  تسا : نیا  هیآ  يانعم  تسا و  ربمایپ  دوخ  دارم  تفگ  ناوتیم  و  شابم . ناکرشم  زا  َنیِکِرْـشُْملا  َنِم  َّنَنوُکَت  َو ال 
. دننکیم راکنا  ار  نآ  اهنآ  بلغا  هچ  رگا  تسا ، هدش  لزان  قح  هب  نآرق  هک  دننادیم  باتک  لها  هک  شاب 

سپ دـش ، هماقا  نآرق  یتسرد  رب  یلیـالد  یتقو  هک  اـنعم  نیا  هب  دـشاب  یـسک  ره  هب  باـطخ  ّننوکت » ـالف  : » هلمج هک  تسا  نآ  رگید ، هجو 
. دشاب هتشاد  کش  نآ ، رد  یسک  هک  تسین  راوازس 

. تسا مامت  همه  رب  تلادع  یتسار و  هب  وا ، دیعو  دعو و  و  یهن ، رما و  و  تراگدرورپ ، تّجح  َکِّبَر  ُۀَِملَک  ْتَّمَت  َو 
. تسا نآرق  هملک ، زا  دارم  دناهتفگ : یضعب 

. دروایب رتبسانتم  رتقداص و  قیاقح  تاملک و  نیا  زا  دناوتب  هک  دوشیمن  ادیپ  سک  چیه  ِِهتاِملَِکل  َلِّدَبُم  ال 
(. ۀلداع ۀقداص و  ریدقت  هب   ) ّتیلاح رب  انب  تسا ، بوصنم  الدع ، اقدص و  تسا ، هدش  هدناوخ  زین  تاملک  کبر ، تملک 
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243 ص :  ات 117 ..... ] تایآ 116  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

ُّلِـضَی ْنَم  ُمَلْعَأ  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ  ( 116  ) َنوُصُرْخَی َّالِإ  ْمُه  ْنِإ  َو  َّنَّظلا  ـَّالِإ  َنوُِعبَّتَی  ْنِإ  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ْنَع  َكوُّلُِـضی  ِضْرَأـْلا  ِیف  ْنَم  َرَثْکَأ  ْعُِطت  ْنِإ  َو 
(117  ) َنیِدَتْهُْملِاب ُمَلْعَأ  َوُه  َو  ِِهلِیبَس  ْنَع 

243 ص :  همجرت ..... :

يوریپ مهو  ناـمگ و  زا  زج  اـهنآ  و  دـننکیم ، فرحنم  قـح  هار  زا  ار  وـت  ینک ، يوریپ  دنتـسه  نیمز  يور  رد  هـک  یناـسک  رتـشیب  زا  رگا 
(116 . ) دنیوگیمن غورد  زج  و  دننکیمن ،

(117 . ) تسا رتاناد  دناهتفای ، تیاده  هک  اهنآ  دنوشیم و  فرحنم  وا  هار  زا  هک  یناسک  لاح  هب  تبسن  وت ، راگدرورپ 
244 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

244 ص :  ریسفت ..... :

. دنوریم سوه  اوه و  لابند  الومعم  مدرم ، تیرثکا  اریز  دننکیم ، هارمگ  ار  وت  ینک  يوریپ  مدرم  ّتیرثکا  زا  رگا  َرَثْکَأ  ْعُِطت  ْنِإ  َو 
. دننکیم دیلقت  اهنآ  زا  اذل  دناهدوب ، ّقح  رب  ناشناردپ  هک  تسا  نیا  ناشنامگ  و  دننکیم ، يوریپ  نامگ  زا  طقف  اهنیا  َّنَّظلا  اَّلِإ  َنوُِعبَّتَی  ْنِإ 

. تیرثکا لوق  هب  هن  تسیرگن ، ناهرب  لیلد و  هب  دیاب  قح  تخانش  باب  رد  هک  دوشیم  هدیمهف  هیآ ، نیا  زا 
. دنیوگیم غورد  هک  تسا  نیا  رگید  يانعم  دنتسه ، قح  رب  هک  دننکیم  لایخ  َنوُصُرْخَی 

ار نآ  هدرکن و  لمع  نآ  رد  ملعا »  » هملک لیلد  نیا  هب  دـشاب و  یماهفتـسا  هک  نیا  لوا  دـشابیم : هجو  هس  هلمج  نیا  بارعا  رد  ُّلِـضَی  ْنَم 
«1 . » تسا نآ  ربخ  مه  ّلضی  تسادتبم و  عفر و  ّلحم  رد  نم  هکلب  هدادن ، بصن 

هغیص اریز  دهدیمن  بصن  نآ ، دوخ  و  دنکیم ، تلالد  نآ ، رب  ملعا »  » هملک هک  دشاب  يرمـضم  لعف  هب  بوصنم  هک  تسا  نیا  رگید  هجو 
. دوشیمن هب  لوعفم  هب  يّدعتم  اذک » نم  لعفا  »

. دنک ادیپ  َنیِدَتْهُْملِاب » ُمَلْعَأ  َوُه  َو   » اب تبسانم  ات  دشاب  ءاب »  » فذح هب  بوصنم  هک  تسا  نیا  موس  هجو 

244 ص :  ات 120 ..... ] تایآ 118  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

ْمُْکیَلَع َمَّرَح  ام  ْمَُکل  َلَّصَف  ْدَـق  َو  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُمْسا  َرِکُذ  اَّمِم  اُولُکَْأت  َّالَأ  ْمَُکل  اـم  َو  ( 118  ) َنِینِمُْؤم ِِهتاـیِآب  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُمْسا  َرِکُذ  اَّمِم  اُولُکَف 
َنیِذَّلا َّنِإ  ُهَنِطاب  َو  ِْمثِإـْلا  َرِهاـظ  اُورَذ  َو  ( 119  ) َنیِدَـتْعُْملِاب ُمَلْعَأ  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ  ٍْملِع  ِْریَِغب  ْمِِهئاوْهَِأب  َنوُّلُِـضَیل  ًارِیثَک  َّنِإ  َو  ِْهَیلِإ  ُْمتْرِرُطْـضا  اَم  ـَّالِإ 

(120  ) َنُوفِرَتْقَی اُوناک  اِمب  َنْوَزُْجیَس  َْمثِْإلا  َنُوبِسْکَی 
__________________________________________________

. فهک هروس  هیآ 12  لیذ  عماجلا  عماوج  هیآ و  نیمه  لیذ  نایبلا  عمجم  زا  هصالخ  - 1
245 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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245 ص :  همجرت ..... :

(118 . ) تسا هدش  هدرب  نآ  رب  ادخ  مان  هک  دیروخب  ییاهزیچ  زا  دیراد  نامیا  ادخ  تایآ  هب  رگا 
رگم تسا ،؟ هدرک  نایب  امـش  يارب  هدرک ، مارح  امـش  رب  ار  هچنآ  هک  یلاح  رد  دیروخیمن ، تسا ، هدش  هدرب  نآ  رب  ادـخ  مان  هچنآ  زا  ارچ 

ناراکزواجت لاح  هب  دنوادخ  دننکیم ، هارمگ  دوخ  یناسفن  ياوه  هب  ار  مدرم  ملع ، نودب  مدرم  زا  يرایـسب  دینک و  ادـیپ  رارطـضا  هک  نیا 
(119 . ) تسا رتاناد 

(120 . ) دنسریم ناشرادرک  رفیک  هب  يدوزب  دننکیم ، هشیپ  هانگ  هک  نانآ  دینک ، كرت  ار  ناهنپ  راکشآ و  هانگ 

245 ص :  ریسفت ..... :

ار ادـخ  مارح  هک  ناگدـننکهارمگ  هب  تسا  یخـساپ  دـنوادخ  فرط  زا  رما  نیا  دـیروخب . تسا  هدـش  هدرب  نآ  رب  ادـخ  ماـن  هچنآ  زا  اُولُکَف 
زا و  دیروخیم ، دیشکیم  دوخ  هچنآ  زا  ایآ  دنتفگیم : ناناملسم  هب  دندرکیمن و  يوریپ  قح  زا  دندرمشیم و  مارح  ار  وا  لالح  لالح و 

؟ دیروخیمن دشکیم  ناتراگدرورپ  هچنآ 
هدش هدرب  نآ  رب  ادخ  ریغ  مان  هک  ییاهزیچ  هن  تسا ، هدش  هدرب  نآ  رب  ادخ  مان  هک  دیروخب  ییاهزیچ  زا  دـیاب ، دومرف : اهنآ  خـساپ  رد  ادـخ 

. تسا هدرم  دوخ  يدوخ  هب  هک  نیا  ای 
. تسا هدوب  هارمه  ادخ  مان  اب  نآ  دیص  ای  حبذ  هک  تسا  یناویح  هدش ، نآ  رب  ادخ  رکذ  هچنآ  زا  دارم 

لوسر نابز  هب  لالح ، مارح و  هک  نیا  اب  دیروخیمن ، هدش  هدرب  نآ  رب  ادخ  مان  هچنآ  زا  هک  تسیچ  نیا  زا  امش  فده  اُولُکَْأت  اَّلَأ  ْمَُکل  ام  َو 
. تسا هدش  نایب  لیصفت  روطهب  امش  يارب  ام 

246 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دشابیم هَّللا  شلعاف  هدش و  تئارق  زین  مولعم  لعف  تروص  هب  ْمُْکیَلَع  َمَّرَح  ام  ْمَُکل  َلَّصَف 

. دوشیم لالح  هدوب  مارح  هچنآ  تروص  نیا  رد  هک  دوش  ادیپ  یترورض  رگم  ِْهَیلِإ  ُْمتْرِرُطْضا  اَم  اَّلِإ 
هک یـسک  دـنهدیم ، رییغت  ار  لـالح  مارح و  سوه  اوه و  يور  زا  و  دـنوشیم ، فرحنم  قح  زا  دارفا  نیا  زا  يرایـسب  َنوُّلُِـضَیل  ًارِیثَک  َّنِإ  َو 

. دننکیم هارمگ  ار  دوخ  ناوریپ  هک : تسا  هدرک  هدارا  ار  انعم  نیا  هدناوخ  لاعفا  باب  زا  اولضی » »
. دشاب هتفرگ  همشچرس  ینید  تعیرش و  زا  هک  نیا  نودب  ٍْملِع  ِْریَِغب 

رد هچ  و  دیهدیم ، ماجنا  يرهاظ  ءاضعا  اب  هچ  ار  هانگ  ای  دـینک . كرت  ناهنپ ، هچ  دـشاب و  راکـشآ  هچ  ار  هانگ  ُهَنِطاب  َو  ِْمثِْإلا  َرِهاظ  اُورَذ  َو 
. تسا نتفرگ  ادخ  يارب  کیرش  ینطاب  زا  دارم  و  انز ، رهاظ ، هانگ  زا  دارم  دناهتفگ : یضعب  و  دینک . كرت  دینکیم ، ّتین  ناتیاهلد 

. دنوشیم بکترم  ار  یتشز  ياهراک  َْمثِْإلا  َنُوبِسْکَی 
. ندرک بسک  فارتقا 

246 ص :  ات 122 ..... ] تایآ 121  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

َنوُکِرْـشَُمل ْمُکَّنِإ  ْمُهوُُمتْعَطَأ  ْنِإ  َو  ْمُکُولِداُجِیل  ْمِِهئاِیلْوَأ  یلِإ  َنوُحُوَیل  َنیِطاـیَّشلا  َّنِإ  َو  ٌقْسَِفل  ُهَّنِإ  َو  ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُمْسا  ِرَکْذـُی  َْمل  اَّمِم  اُولُکْأـَت  ـال  َو 
ام َنیِِرفاْکِلل  َنِّیُز  َِکلذَـک  اْهنِم  ٍجِراِخب  َْسَیل  ِتاُملُّظلا  ِیف  ُُهلَثَم  ْنَمَک  ِساَّنلا  ِیف  ِِهب  یِـشْمَی  ًارُون  َُهل  اْنلَعَج  َو  ُهاْنیَیْحَأَف  ًاْتیَم  َناک  ْنَم  َو  َأ  ( 121)
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(122  ) َنُولَمْعَی اُوناک 

246 ص :  همجرت ..... :

اریز  دیروخن ، تسا ، هدشن  هدرب  نآ  رب  ادخ ، مان  هچنآ  زا  و 
247 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

مه امـش  دـینک ، تعاطا  اهنآ  زا  رگا  و  دـنزیخرب ، لادـج  هب  امـش  اب  ات  دـننکیم ، ءاقلا  دوخ  ناتـسود  هب  اهناطیـش  تسا و  هانگ  نآ  ندروخ 
(121 . ) دوب دیهاوخ  كرشم 

یـسک دـننامه  دوریم ، هار  نآ  اب  مدرم  نایم  رد  هک  میاهداد  رارق  يرون  شیارب  و  هدرک ، هدـنز  ار  وا  اـم ، سپـس  دوب ، هدرم  هک  یـسک  اـیآ 
(122 . ) تسا هدش  هداد  تنیز  ناشیارب  نارفاک  رادرک  نینچ ، نیا  تسین ، جراخ  نآ ، زا  هدوب و  اهتملظ  رد  وا ، لثم  هک  تسا 

247 ص :  ریسفت ..... :

: تسا هدش  رکذ  هجو  ود  ّهنا »  » ریمض عجرم  رد  ٌقْسَِفل  ُهَّنِإ  َو 
. تسا قسف  تسا ، هدشن  هدرب  نآ ، رب  ادخ  مان  هک  يزیچ  زا  ندروخ  ینعی  ددرگیمرب  لکا » : » لعف ردصم  هب  فلا :

. تسا هانگ  هدشن  نآ  رب  ادخ  رکذ  هچنآ  زا  ندروخ  ینعی  ددرگیمرب  ِْهیَلَع ، ِهَّللا  ُمْسا  ِرَکُْذی  َْمل  اَّمِم  هلمج : هب  ب :
قّقحت اـهنآ  زا  ادـخ  رکذ  دـصق  اریز  دروخ ، دوشیمن  زین  ار  باـتک  لـها  هحیبذ  راّـفک  ریاـس  رب  هوـالع  هک  دوـشیم  هدافتـسا  هلمج  نیا  زا 

. دنسانشیمن ار  ادخ  نوچ  دباییمن ،
. تسا لالح  شندروخ  دشاب ، یشومارف  يور  زا  رگا  یلو  تسا ، مارح  زین  وا  هحیبذ  دربن  ار  ادخ  مسا  ادمع  رگا  ناملسم  اّما 

ار نآ  ادخ  هک  هچنآ  زا  دنیوگیم : و  دننک ، هلداجم  امش  اب  هک  دننکیم  هسوسو  ار ، دوخ  كرشم  ناتسود  نیطایش  َنوُحُوَیل  َنیِطایَّشلا  َّنِإ  َو 
. دیروخن تسا ، هتشک 

ار ادـخ  ریغ  شنید ، رما  رد  سک  ره  اریز  دوـب ، دـیهاوخ  كرـشم  زین  امـش  دـینک  تعاـطا  اـهنآ  زا  رگا  َنوُکِرْـشَُمل  ْمُکَّنِإ  ْمُهوُُـمتْعَطَأ  ْنِإ  َو 
. تسا هدروآ  ادخ  هب  كرش  دنک ، تعاطا 

هدـنز ار  وا  و  هدوب ، هدرم  هک  تسا  هدرک  هیبشت  یـسک  هب  هدرک  تیادـه  ار  وا  هدوب و  هارمگ  هک  ار  یـسک  ناحبـس  دـنوادخ  دـعب  هلمج  رد 
248 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  هب  هک  تسا  هداد  رارق  يرون  شیارب  هدرک و 

رد هک  تسا  هدرک  یـسک  هب  هیبـشت  تسا  هدـنام  یقاـب  دوـخ  یهارمگ  رب  هـک  ار  یـسک  و  دـنکیم ، یناـشفارون  مدرم  ناـیم  رد  هلیـسو  نآ 
. دیآیمن نوریب  نآ  زا  دوریم و  هار  امنهار  نودب  اهیکیرات 

ِیتَّلا ِۀَّنَْجلا  ُلَثَم  دنوادخ : لوق  نیا  تسا  نیا  ریظن  و  نآ ، زا  نوریب  رد  هن  تساهیکیرات  رد  هک  تسا  نیا  وا  تفص  هک  یسک  لثم  ُُهلَثَم  ْنَمَک 
« ... تسا اهرهن  اجنآ ، رد  هک  تسا  نیا  دناهدش  هداد  هدعو  نآ  هب  اوقت  لها  هک  یتشهب  تفص   ... » ٌراْهنَأ اهِیف  َنوُقَّتُْملا  َدِعُو 

. تسا هدش  هداد  تنیز  ناشیا  رب  نارفاک  لامعا  نینچ  نیا  َنیِِرفاْکِلل  َنِّیُز  َِکلذَک  ( 15 مّلس /، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  )
. دناهداد شیارآ  دوخ  يارب  ار  ناشیاهرادرک  اهنآ  دوخ  ناطیش و  دنگوس ، ادخ  هب  تسا : هتفگ  يرصب  نسح 

248 ص :  ات 124 ..... ] تایآ 123  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا
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َْنل اُولاق  ٌۀَـیآ  ْمُْهتَءاج  اذِإ  َو  ( 123  ) َنوُرُعْـشَی ام  َو  ْمِهِـسُْفنَِأب  َّالِإ  َنوُرُکْمَی  ام  َو  اهِیف  اوُرُکْمَِیل  اهیِمِرُْجم  َِرباکَأ  ٍۀَـیْرَق  ِّلُک  ِیف  اـْنلَعَج  َِکلذَـک  َو 
اُوناک اِمب  ٌدیِدَش  ٌباذَـع  َو  ِهَّللا  َدـْنِع  ٌراغَـص  اُومَرْجَأ  َنیِذَّلا  ُبیُِـصیَس  ُهََتلاسِر  ُلَعْجَی  ُْثیَح  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  ِهَّللا  ُلُسُر  َِیتوُأ  ام  َْلثِم  یتُْؤن  یَّتَح  َنِمُْؤن 

(124  ) َنوُرُکْمَی

248 ص :  همجرت ..... :

اب زج  هک  نآ  لاح  و  دـندز ، گنرین  هب  تسد  اجنآ ، رد  ماجنارـس  اـت  میداد  رارق  يراـکهنگ  ناـگرزب  ياهعماـج  ره  ناـیم  رد  نینچ  نیا  و 
(123 . ) دننادیمن یلو  دننکیمن  گنرین  نتشیوخ 

: دوش لزان  زین  ام ، رب  هدش ، لزان  ادخ  ناربمایپ  رب  هچنآ  لثم  هک  نیا  رگم  میرواین ، نامیا  زگره  ام ، دنیوگ : دـیآ  اهنآ  يارب  ياهیآ  نوچ ، و 
249 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  هک  دنادیم  رتهب  ادخ 

، دنربیم راک  هب  هک  يرکم  هطساوب  تخـس  يرفیک  و  دزاس ، ریقح  راوخ و  ار  نامرجم  دنوادخ  يدوزب  دهد ، رارق  اجک  رد  ار  دوخ  تلاسر 
(124 . ) دتسرفورف اهنآ  رب 

249 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

. میتخاس راذگاو  ناشدوخ  لاح  هب  ار  اهنیمزرس  نیا  راکتیانج  نارادمدرس  ام ، هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  اْنلَعَج  َِکلذَک  َو 
. میتشادنزاب ناشرکم  زا  رابجا  هب  ار  نانآ  ام  هک  تسا  نیا  دارم  دنتخادرپ  هانگ  رکم و  هب  اجنآ  رد  ماجنارس  ات  اهِیف  اوُرُکْمَِیل 

یهارمگ و هب  ار  مدرم  دـنراکبیرف و  اـهنآ  هک  تسا  لـیلد  نیا  هب  تـسا ، هدرک  داـی  نارادمدرـس  اـسؤر و  زا  صوـصخب  دـنوادخ  هـک  نـیا 
 ... اهِیفَْرتُم انْرَمَأ  دیامرفیم ... : رگید  هیآ  رد  هک  نانچ  دنناشکیم ، تلالض 

. دوریم راک  هب  مهموق ، رباکا  مه  عمج و  يارب  هموق و  ربکا  وه  درفم ، يارب  ( 16 ءارسا / « ) میدرک رما  نیمزرس  نآ  نانارسوه  هب  »
. ددرگیمرب ناشدوخ  هب  ناشرکم  اریز  دننزیم ، لوگ  ار  دوخ  طقف  اهنیا  ْمِهِسُْفنَِأب  اَّلِإ  َنوُرُکْمَی  ام  َو 

249 ص :  لوزن ..... : نأش 

بـسا ود  لثم  هک ، نیا  ات  میتخادرپ  تباقر  هب  يراوگرزب  و  تفارـش ، رد  فانم  دـبع  دالوا  اب  ام  تفگیم : لهج  وبا  هک  تسا  هدـش  تیاور 
ام دنگوس ، ادخ  هب  یلو  دوشیم ، یحو  وا ، هب  هک  تسا  هتـساخرب  يربمایپ  ام  نایم  زا  دنیوگیم : اهنآ  نونکا  اّما  ، ) میدوب هقباسم  نادیم  رد 
هیآ هک  دوب  اج  نیا  رد  دوش ، یحو  زین  ام  رب  دوشیم ، یحو  وا ، هب  هک  روط  ناـمه  رگم  مینکیمن ، يوریپ  وا  زا  و  میروآیمن ، ناـمیا  وا  هب 

. دش لزان  ثحب  دروم 
ناشیا رب  هک  دنهاوخیم  اهنآ  زا  کی  ره  هکلب   » ًةَرَّشَنُم ًافُحُص  یتُْؤی  ْنَأ  ْمُْهنِم  ٍئِْرما  ُّلُک  ُدیُِری  َْلب  دراد : رب  رد  زین  هیآ  نیا  ار  نومضم  نیمه 

250 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  دیآزاب » یهلا  یحو  هفیحص 
دنادب رگم  دنیزگیمنرب  ار  یسک  دوخ  تلاسر  رما  يارب  دنوادخ  ینعی  تسا ، هدمآ  نارکنم  نخس  ّدر  رد  هلمج  نیا  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  ( 52 ّرثّدم / )

. تسا رتاناد  همه  زا  تلاسر  ياههنیمز  هب  تبسن  دوخ  وا  و  دراد ، رما  نیا  يارب  یگتسیاش  وا  هک 
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ارف تخس  يرفیک  ترخآ و  ایند و  يراوخ  تّفخ و  دنراد ، نونکا  هک  یتسایر  تمظع و  زا  سپ  ار  راکهنگ  نارادمدرس  يدوزب  ُبیُِـصیَس 
. دیسر دیهاوخ 

250 ص :  هیآ 125 ..... ] (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

ُهَّللا ُلَعْجَی  َِکلذَک  ِءامَّسلا  ِیف  ُدَّعَّصَی  امَّنَأَک  ًاجَرَح  ًاقِّیَض  ُهَرْدَص  ْلَعْجَی  ُهَّلُِـضی  ْنَأ  ْدُِری  ْنَم  َو  ِمالْـسِْإِلل  ُهَرْدَص  ْحَرْـشَی  ُهَیِدْهَی  ْنَأ  ُهَّللا  ِدُِری  ْنَمَف 
(125  ) َنُونِمُْؤی َنیِذَّلا ال  یَلَع  َسْجِّرلا 

250 ص :  همجرت ..... :

تخس گنت و  ار  شاهنیس  دنک ، هارمگ  دهاوخب  هک  ار  سک  ره  دیاشگیم و  مالسا  يارب  ار  شاهنیس  دنک ، تیاده  دهاوخب  ادخ  ار  هک  ره 
(125 . ) دهدیم رارق  دنروآیمن  نامیا  هک  یمدرم  رب  ار  يدیلپ  دنوادخ ، نینچ  نیا  دوریم ، الاب  نامسآ  زا  ییوگ  هک  دنکیم 

250 ص :  ریسفت ..... :

ماجنا یـسک  يارب  اهنت  دنوادخ ، ار  راک  نیا  درادب و  قفوم  دهد و  رارق  فطل  دروم  دهاوخب ، دنوادخ  ار  سک  ره  ُهَیِدـْهَی  ْنَأ  ُهَّللا  ِدُِری  ْنَمَف 
. دنادب دوخ  فطل  هتسیاش  ار  وا  هک  دهدیم 

وا رد  ار  نید  هب  هجوت  ياههزیگنا  درادیم و  مدق  تباث  مالسا  رد  ار  وا  ینعی  دهدیم ، ردص  حرش  وا  هب  مالسا  يارب  ِمالْسِْإِلل  ُهَرْدَص  ْحَرْشَی 
لد شمارآ  هیام  ار  نآ  دوش و  دایز  تناید  هب  شاهقالع  ات  دهدیم ، رارق  دوخ  تمعن  فطل و  دروم  ار  وا  قیرط  نیا  هب  و  دـنکیم ، تیوقت 

251 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  دنادب .
یلاعت قح  تیانع  فطل و  دروم  هک  تسا  یسک  وا  دنک و  شراذگاو  دوخ  هب  دزاس و  راوخ  هک  دهاوخب  ار  سک  ره  ُهَّلُِضی و  ْنَأ  ْدُِری  ْنَم  َو 

«: ًاجَرَح ًاقِّیَض  ُهَرْدَص  ْلَعْجَی  ، » تسین
و دریگیمارف ، تواسق  ار  شبلق  هک  يّدح  ات  دـهدیمن ، رارق  دوخ  فطل  دروم  ار  وا  هک  قیرط  نیا  هب  دـیامنیم  گنت  تخـس ، ار  شاهنیس 

. دریگیمن اج  شبلق  رد  نامیا  روما ، نیا  هجیتن  رد  دنکیم و  يراددوخ  قح ، شریذپ  زا  و  دوشیم ، هتسب  یّلکب 
«1 . » تسا هدش  فصو  نیشناج  تسا و  ردصم  هک  تسا  نیا  رب  انب  هحتف ، تئارق  تسا ، هدش  هدناوخ  ءار  رسک  حتف و  هب  هملک  نیا  اجرح » »

الاب نامـسآ  هب  هک  ارچ  تسا ، هدز  یلاحم  رما  هب  تسد  ییوگ  هک  تسا  نیا  دارم  دوریم ، الاب  نامـسآ  هب  اـیوگ  ِءاـمَّسلا  ِیف  ُدَّعَّصَی  اـمَّنَأَک 
هب هک  هدش  تئارق  زین  دـعاّصی ، دعـصی » . » دریگن ّقلعت  نآ ، هب  تردـق  و  دـشاب ، جراخ  سک  ره  ناوت  زا  هک  يدروم  يارب  تسا  لثم  نتفر ،

. دوریم الاب  ینعی  تسا ، دعاصتی »  » يانعم
سجر ضیقن  ّبیط »  » هک نانچ  تسا ، نتـشادزاب  قیفوت  زا  ندـش و  راذـگاو  دوخ  هب  سجر »  » هملک زا  روظنم  َسْجِّرلا  ُهَّللا  ُلَعْجَی  َِکلذَـک 

. دوریم راک  هب  ّتیقفوم  دروم  رد  تسا و 
. تسا رفیک  نآ ، و  دوش ، يدیلپ  هب  یهتنم  هک  دوش  هدارا  يزیچ  سجر ، زا  تسا  نکمم 

251 ص :  ات 128 ..... ] تایآ 126  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]
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هراشا

َو ( 127  ) َنُولَمْعَی اُوناک  اِمب  ْمُهُِّیلَو  َوُه  َو  ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ِمـالَّسلا  ُراد  ْمَُهل  ( 126  ) َنوُرَّکَّذَی ٍمْوَِقل  ِتایْآلا  اَْنلَّصَف  ْدَق  ًامیِقَتْـسُم  َکِّبَر  ُطارِـص  اذه  َو 
يِذَّلا اَنَلَجَأ  انْغََلب  َو  ٍضْعَِبب  انُـضَْعب  َعَتْمَتْـسا  اَنَّبَر  ِْسنِْإلا  َنِم  ْمُهُؤاِیلْوَأ  َلاق  َو  ِْسنِإـْلا  َنِم  ُْمتْرَثْکَتْـسا  ِدَـق  ِّنِْجلا  َرَـشْعَم  اـی  ًاـعیِمَج  ْمُهُرُـشْحَی  َمْوَی 

(128  ) ٌمِیلَع ٌمیِکَح  َکَّبَر  َّنِإ  ُهَّللا  َءاش  ام  َّالِإ  اهِیف  َنیِِدلاخ  ْمُکاْوثَم  ُراَّنلا  َلاق  اَنل  َْتلَّجَأ 
__________________________________________________

. نایبلا عمجم  تسا . ههبشم )  ) تفص شدوخ  هرسک ، تئارق  هک  نانچ  - 1
252 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

252 ص :  همجرت ..... :

(126 . ) میاهداد لیصفت  دنوش ، رّکذتم  هک  یمدرم  يارب  ار  تایآ  ام ، تسا ، وت  راگدرورپ  تسار  هار  نیا ،
(127 . ) تساهنآ تسرپرس  ّیلو و  ناشرادرک ، شاداپ  هب  وا ، و  تسا ، تمالس  هناخ  ناشراگدرورپ  دزن  اهنآ ، يارب 

تسود هک  ییاهناسنا  دیدوب ، هدرک  هارمگ  ار  ناسنا  دارفا  زا  يرایسب  امـش  ّنج ، هورگ  يا  دیوگ )  ) دنکیم روشحم  ار  اهنآ  همه  هک  يزور 
( دـنوادخ ، ) میدیـسر يدوب  هدرک  نّیعم  ام  يارب  هک  يدمآرـس  نآ  هب  هدرب و  دوس  رگیدـکی  زا  ام ، اراگدرورپ  دـنیوگیم : دـناهدوب ، اـهنآ 

: دیامرفب
(128 . ) تسا اناد  میکح و  تراگدرورپ  هک  یتسردب  دهاوخب ، ادخ  هچنآ  رگم  تسامش ، هاگیاج  هشیمه ، يارب  شتآ 

252 ص :  ریسفت ..... :

. دراذگیم او  ناشدوخ  هب  ار  یضعب  دنکیم و  ّقفوم  ار  یضعب  هک  تسوا  يوخ  بأد و  و  وت ، راگدرورپ  شور  نیا  ُطارِص  اذه  َو 
ُّقَْحلا َوُه  َو  لثم : تسا ، بوصنم  يدیکأت و  لاح  هملک  نیا  درادن ، دوجو  نآ  رد  يژک  هنوگ  چـیه  هک  هدرتسگ ، هنالداع و  یهار  ًامیِقَتْـسُم 

(. 91 هرقب / «. ) تسا هدننکقیدصت  هک  یلاح  رد  تسا  قح  نآرق   » ًاقِّدَصُم
تـشهب نامه  هک  ادـخ  هناخ  ینعی  تسا ، هداد  تبـسن  دوخ  هب  میظعت ، باـب  زا  ار  راد  هملک  ادـخ ، هناـخ  ینعی  مالـس ، راد  ِمـالَّسلا  ُراد  ْمَُهل 

. تسا ییالب  تفآ و  ره  زا  تمالـس  هناـخ  تشهب ، تفگ : ناوتیم  و  دنـشاب ، سانـشقح  دـنوش و  رّکذـتم  هک  تسا  یناـسک  نآ  زا  دـشاب ،
253 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

قح يدنع  نالفل  دنیوگیم : اهبرع  دناسرب . مالـسلا  راد  هب  ار  اهنآ  راچان  هک  تسا  هدش  تنامـض  ناشراگدرورپ  دزن  اهنآ  يارب  ْمِهِّبَر  َدـْنِع 
. دراد یندشن  شومارف  یّقح  نم  ندرگ  رب  ینالف  یسنی  ال 

. تساهنآ لامعا  شاداپ  ّیلوتم  وا ، ای  تساهنآ ، تسود  تسرپرس و  ناشیاهرادرک  هطساو  هب  ادخ  َنُولَمْعَی  اُوناک  اِمب  ْمُهُِّیلَو  َوُه  َو 
: تسا رّدقم  ياهلعف  زا  یکی  موی »  » بصن لماع  ْمُهُرُشْحَی  َمْوَی  َو 

. میروآ درگ  ملاع  نآ  رد  ار  اهنآ  همه  هک  ار  يزور  روآ  دایب  رکذا » و   » لعف - 1
. ّنج هورگ  يا  مییوگیم : مینک  عمج  ار  همه  هک  يزور  انلق »  » لعف - 2

هک دــیآ  دوـجو  هـب  ییاـهزیچ  نآ ، یتخــس  تّدــش و  زا  ّنـج ، هورگ  يا  مییوـگب : مـیروآ و  درگ  ار  هـمه  هـک  يزور  ناـک :»  » لــعف - 3
. تسا ریذپانفیصوت 

(. دناهدننکهارمگ هک   ) تسا نیطایش  ّنج  زا  دارم 
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. تسا هدرک  مهارف  يدایز  ناوریپ  ینالف  عایشألا : نم  نالف  رثکتسا  دیتخاس ، هارمگ  ار  اهناسنا  زا  يرایسب  ِْسنِْإلا  َنِم  ُْمتْرَثْکَتْسا  ِدَق 
اراگدرورپ ٍضْعَِبب » انُـضَْعب  َعَتْمَتْـسا  اَنَّبَر  : » دـنیوگیم دـندوب  هدرک  تعاطا  يوریپ و  ار  نیطایـش  هک  ییاهناسنا  ِْسنِْإلا  َنِم  ْمُهُؤاـِیلْوَأ  َلاـق  َو 

ندیسر هار  دندناشک و  اهینارسوه  هب  ار  اهنآ  هک  دوب  نیا  نیطایش  زا  اهناسنا  ندرب  دوس  دندرک . يرادربهرهب  رگید  یـضعب  زا  ام  زا  یـضعب 
يوریپ اهنآ  زا  هتفرگ و  رارق  اهنآ  رایتخا  رد  اهناسنا  هک  دوب  نیا  اهناسنا  زا  نیطایش  ندرب  دوس  و  دنداد ، ناشن  اهنآ  هب  ار  یناویح  ياهتّذل  هب 

. دندرک تعاطا  و 
. تسا تمایق  زور  نّیعم ، لجا  زا  دارم  میدیسر ، يدوب  هدومرف  نّیعم  ام  يارب  هک  يدمآرس  نآ  هب  اَنل  َْتلَّجَأ  يِذَّلا  اَنَلَجَأ  انْغََلب  َو 

. تسا شتآ  هشیمه  يارب  امش ، هاگیاج  دیامرفیم : یلاعت  يادخ  ْمُکاْوثَم  ُراَّنلا  َلاق 
254 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

: تسا نیا  اهنآ  هلمج  زا  تسا  هدش  رکذ  لوق  دنچ  انثتسا ، هرابرد  ُهَّللا  َءاش  ام  اَّلِإ 
. لامعا هبساحم  ياپ  رد  نداتسیا  نامز  و  اهربق ، زا  نتساخرب  نامز  لثم  دنتسین  شتآ  نایم  رد  تاقوا  زا  یضعب  فلا :

. دنک ناشوفع  دهاوخب  رگا  دنک و  ناشباذع  دهاوخب  رگا  تسادخ : ّتیشم  هب  طوبرم  هک  دنراکهنگ  ناناملسم  دارم  ب :
. دناهدروآ نامیا  هک  تسا  ینارفاک  روظنم  ج :

254 ص :  ات 130 ..... ] تایآ 129  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

َو ِیتایآ  ْمُْکیَلَع  َنوُّصُقَی  ْمُْکنِم  ٌلُسُر  ْمُِکتْأَی  َْمل  َأ  ِْسنِْإلا  َو  ِّنِْجلا  َرَـشْعَم  ای  ( 129  ) َنُوبِـسْکَی اُوناک  اِمب  ًاضَْعب  َنیِِملاَّظلا  َضَْعب  یِّلَُون  َِکلذَک  َو 
(130  ) َنیِِرفاک اُوناک  ْمُهَّنَأ  ْمِهِسُْفنَأ  یلَع  اوُدِهَش  َو  اْینُّدلا  ُةایَْحلا  ُمُْهتَّرَغ  َو  انِسُْفنَأ  یلَع  انْدِهَش  اُولاق  اذه  ْمُکِمْوَی  َءاِقل  ْمُکَنوُرِْذُنی 

254 ص :  همجرت ..... :

(129 . ) میراذگیماو رگید  یضعب  هب  ناشرادرک ، رفیک  هب  ار ، ناراکمتس  یضعب  نینچ  نیا  و 
؟ دـندماین امـش  دزن  دـنناسرتب ، زورما  تاقالم  زا  ار  امـش  و  دـنناوخب ، ناـتیارب  ارم  تاـیآ  هک  امـش ، زا  یناربماـیپ  اـیآ  سنا  ّنج و  هورگ  يا 

(130 . ) دناهدوب رفاک  هک  دنهدیم  یهاوگ  نتشیوخ  رب  و  هداد ، بیرف  ار  اهنآ  ایند  یگدنز  میهدیم ، یهاوگ  نتشیوخ  رب  دنیوگ :

254 ص :  ریسفت ..... :

راذگاو رگید  یخرب  هب  ناشیاهراک  لابق  رد  ار  ناراکمتس  زا  یخرب  میدروآ ،...  درگ  ار  هتـشذگ  ياههورگ  هک  نانچ  مه  یِّلَُون  َِکلذَک  َو 
. دندادیم ماجنا  یسنا  ناگدننکهارمگ  نیطایش و  هک  ییاهراک  دننام  دنریذپب ، ار  رگیدکی  تیالو  ات  مینکیم 

. دندروآیم اج  هب  هک  یناهانگ  ناشرفک و  ببس  هب  َنُوبِسْکَی  اُوناک  اِمب 
255 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

؟ ْمُْکنِم ٌلُسُر  ْمُِکتْأَی  َْمل  َأ  ِْسنِْإلا  َو  ِّنِْجلا  َرَشْعَم  ا 
؟ دندماین ناتتیاده  يارب  یناربمایپ  ناتدوخ  زا  ایآ  سنا  نج و  ياههورگ  يا  دیوگیم  رگمتس  ناتفص  ناطیش  هب  تمایق  رد  ادخ 

: تسا لوق  دنچ  هدمآ  نایّنج  يارب  یناربمایپ  هچ  هک  نیا  رد 
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. تسا هدش  هداتسرف  اهنآ  يوس  هب  ّنج  زا  يربمایپ  دناهتفگ  هدرک ، کّسمت  هیآ  رهاظ  هب  یضعب  - 1
نیمه تیاـعر  هب  دـناهدوب  ادـن  دروم  سنا  ّنج و  همه  تسخن  نوچ  اـّما  دـناهدوب ، ناـسنا  عون  زا  ناربماـیپ  همه  دـناهتفگ  رگید  یـضعب  - 2

زا  » ُناجْرَْملا َو  ُُؤلْؤُّللا  اَمُْهنِم  ُجُرْخَی  هکرابم : هیآ  نیا  لثم  دناهدش ، هداد  تبسن  همه  هب  دنشابیم  هتسد  کی  زا  هچ  رگا  مه  ناربمایپ  تبسانم 
ود نآ  زا  هتفگ  نیریش ، بآ  زا  هن  دیآیم ، نوریب  روش  بآ  زا  ؤلؤل ، هک  نیا  اب  ( 22 نمحّرلا / « ) دیآیم نوریب  ناجرم  و  ؤلؤل ، ایرد ، ود  نآ 

. ایرد
اهنآ دوخ  نایم  زا  یلوسر  نایّنج ، يارب  یـسنا ، ربماـیپ  دـشیم و  هدـیزگرب  اـهناسنا  ناـیم  زا  ربماـیپ  هک  تسا  هدـش  لـقن  ساـبع  نبا  زا  - 3

. درکیم باختنا 
ْمُْکیَلَع َنوُّص  ُ

. دندیناسرتیم يزور  نینچ  ندید  زا  ار  امش  دندناوخیم و  امش  رب  ارم  ياههناشن  لیالد و  ناربمایپ  نیا 
انِسُْفنَأ یلَع  انْدِهَش  اُول 

. میهدیم یهاوگ  دوخ  دض  رب  ام  دنیوگیم : همه 
مامت اهنآ  رب  دنوادخ  تّجح  هک  دناهتفریذپ  هک  دراد  نیا  زا  تیاکح  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  تمایق  زور  رد  ناراکهانگ  فارتعا  رارقا و  نیا 

. تسا هداتسرف  ناشیا  رب  نایامنهار  ناربمایپ و  دنوادخ  تسا و 

255 ص :  ات 135 ..... ] تایآ 131  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

َو ( 132  ) َنُولَمْعَی اَّمَع  ٍِلفاِغب  َکُّبَر  ام  َو  اُولِمَع  اَّمِم  ٌتاـجَرَد  ٍّلُِـکل  َو  ( 131  ) َنُوِلفاغ اُهلْهَأ  َو  ٍْملُِظب  يرُْقلا  َکـِلْهُم  َکُّبَر  ْنُکَی  َْمل  ْنَأ  َکـِلذ 
َو ٍتَآل  َنوُدَعُوت  ام  َّنِإ  ( 133  ) َنیِرَخآ ٍمْوَق  ِۀَّیِّرُذ  ْنِم  ْمُکَأَْشنَأ  امَک  ُءاشَی  ام  ْمُکِدَْعب  ْنِم  ِْفلْخَتْسَی  َو  ْمُْکبِهُْذی  ْأَشَی  ْنِإ  ِۀَمْحَّرلا  ُوذ  ُِّینَْغلا  َکُّبَر 
(135  ) َنوُِملاَّظلا ُِحْلُفی  ُهَّنِإ ال  ِراَّدلا  ُۀَِبقاع  َُهل  ُنوُکَت  ْنَم  َنوُمَْلعَت  َفْوَسَف  ٌلِماع  یِّنِإ  ْمُِکتَناکَم  یلَع  اُولَمْعا  ِمْوَق  ای  ُْلق  ( 134  ) َنیِزِْجعُِمب ُْمْتنَأ  ام 

256 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

256 ص :  همجرت ..... :

(131 . ) دنکیمن كاله  متس  هب  دنلفاغ ، شمدرم  هک  ار  ییاهیدابآ  تراگدرورپ  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  میتفگ  هچنآ 
ربخیب دـنهدیم  ماـجنا  هک  ییاـهراک  زا  وت ، راـگدرورپ  و  تسا ، یبتارم  تاـجرد و  دـنهدیم  ماـجنا  هک  یلاـمعا  قبط  رب  اـهنآ  همه  يارب 

(132 . ) تسین
زا ار  امـش  هک  نانچ  دنکیم  امـش  نیـشناج  دهاوخب ، هک  ار  ياهدیرفآ  ره  امـش ، زا  دـعب  و  تسا ، تمحر  بحاص  زاینیب و  وت ، راگدرورپ 

(133 . ) تسا هدروآ  دیدپ  رگید  یموق  لسن 
(134 «. ) 1  » دیزاس ناوتان  زجاع و  ار ) ادخ   ) دیناوتیمن امش  و  دسریمارف ، دیاهدش ، هداد  هدعو  هچنآ  نیقی  روطهب 

يارب هدیدنـسپ ، تبقاع  يارـس  هک  تسناد  دـیهاوخ  سپ  ماهدـننک ، لمع  زین  نم ، دـینک ، لـمع  ناـتدوخ  نّکمت  هزادـنا  هب  مدرم ، يا  وگب :
(135 . ) دنوشیمن راگتسر  ناراکمتس  نیقی ، هب  تسیک ،

256 ص :  ریسفت ..... :
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زا نایرج  کلذ : رمألا  تسا : نیا  نآ  ریدـقت  و  تسا ، هداتـسرف  یناربمایپ  ناگدـیرفآ  همه  يارب  هک  تسا  یلبق  ياهراتفگ  هب  هراـشا  َکـِلذ 
. تسا رارق  نیا 

__________________________________________________

. هنومن ریسفت  دینک  تمواقم  وا  تردق  لباقم  رد  - 1
257 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هب میدرک  نایب  وت  يارب  لبق  تایآ  رد  هک  ار  یبلاطم  ینعی  هدـش  هدروآ  هتـشذگ  بلاـطم  يارب  ّتلع  ناونع  هب  هلمج  نیا  َکُّبَر  ْنُکَی  َْمل  ْنَأ 
. دناسریمن تکاله  هب  ار  یمدرم  ملظ ، هب  وت  راگدرورپ  هک  تسا  نیا  لیلد 

: تسا لوق  ود  هلمج  نیا  يانعم  رد  ٍْملُِظب  يرُْقلا  َِکلْهُم 
«1 . » دنکیمن كاله  دناهداد  ماجنا  هک  یملظ  ببس  هب  ار  یمدرم  دنوادخ ، فلا :

، دزاس هاگآ  ار  اهنآ  دتـسرفب و  ناشیا  رب  يربمایپ  هک  نیا  نودب  رگا  هک  تسا  نیا  دارم  دنکیمن . كاله  ار  اهنآ  ملظ  يور  زا  دنوادخ  ب :
. تسا رودب  كاپ و  يرگمتس  زا  وا  سدقا  تاذ  و  دوب ، راکمتس  درکیم ، مادقا  اهنآ  تکاله  هب 

نانآ هتـسیاش  هک  تسا  یماقم  هجرد و  دـنهدیم  ماجنا  هک  یلاـمعا  بسح  رب  فیلکت  لـها  زا  کـی  ره  يارب  اُولِمَع  اَّمِم  ٌتاـجَرَد  ٍّلُِـکل  َو 
. تسا

دنهدیم ماجنا  ّرـش  لامعا  هک  اهنآ  يارب  تساـههجرد و  دـنهدیم  ماـجنا  ریخ  لاـمعا  هک  اـهنآ  يارب  هک  تسا  نیا  دارم  دـناهتفگ  یـضعب 
تـسا ناراکوکین  تاماقم  هک  تاجرد  نامه  هب  میحج ، رب  میعن ، تاماقم  نداد  يرترب  باب  زا  تسا . باذـع  توافتم  ياههقبط  تاکرد و 

. تسا هدربن  مان  تسا  ناراکهنگ  تاقبط  هک  تاکرد ، زا  هدرک و  ءافتکا 
شاداپ رفیک و  اهنآ و  لامعا  دـنکیمن ، شومارف  دـنهدیم  ماجنا  ار  هچنآ  درادـن و  نایـسن  وهـس و  دـنوادخ  َنُولَمْعَی  اَّمَع  ٍِلفاِغب  َکُّبَر  ام  َو 

. تسین هدیشوپ  يو  رب  نآ ،
. تسا زاینیب  ناشیاهتدابع  ناگدنب و  زا  وت  راگدرورپ  ُِّینَْغلا  َکُّبَر  َو 

هب تسد  هک  دراذـگ  ناشرایتخا  رد  یگرزب  عفانم  ات  دزاسیم ، فّلکم  ار  اهنآ  دـنکیم ، محر  مدرم  هب  تسا ، تمحر  بحاص  ِۀَـمْحَّرلا  ُوذ 
. دشاب دنوادخ  لالجا  میظعت و  اب  هارمه  هک  فیلاکت  ماجنا  هلیسو  هب  نتفای  قاقحتسا  هار  زا  رگم  دوشیمن  ادیپ  نآ 

__________________________________________________

. نایبلا عمجم  دتسرفب . ناشیارب  یناربمایپ  هک  نیا  رگم  - 1
258 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. درکیم دوبان  ار  ناتهمه  تساوخیم  ادخ  رگا  ناراکهنگ ، يا  ْمُْکبِهُْذی  ْأَشَی  ْنِإ 
، دننک تعاطا  ار  وا  ات  دادیم  رارق  امش  ياج  هب  ار  يرگید  قلخ  ناتندرب  نایم  زا  امش و  تکاله  زا  سپ  ُءاشَی و  ام  ْمُکِدَْعب  ْنِم  ِْفلْخَتْـسَی  َو 

. دناهدوب امش  زا  شیپ  هک  دروآ  دوجو  هب  رگید  یمدرم  لسن  زا  ار  امش  هک  نانچ  مه 
تشهب و تاجرد  نایم  هک  اهتوافت  فالتخا و  و  رفیک ، شاداپ و  و  رـشن ، رـشح و  لیبق  زا  دیاهدش ، هداد  هدعو  نآ  هب  هچنآ  َنوُدَعُوت  ام  َّنِإ 

. دیتسین جراخ  دنوادخ ، تکلمم  زا  امش  و  دمآ ، دهاوخ  نیقی  متح و  روطهب  دراد ، دوجو  شتآ  خزود و  تاقبط 
: لعف زا  دشاب ، درجم ) یثالث   ) ردصم تسا  نکمم  تناکم ، ْمُِکتَناکَم  یلَع  اُولَمْعا 

ناـکم و دـشاب ، نوک ) زا  ناـکم  مسا   ) ماـقم هاـگیاج و  ياـنعم  هب  تسا  نکمم  و  دیـسر . تردـق  نّکمت و  هلحرم  نیرتـالاب  هب  ینعی  نکم 
. تماقم ماقم و  لثم  تناکم 

. دینک لمع  ناتناکما ، نّکمت و  هلحرم  نیرتالاب  ّدح  رد  دسریم  ناتناوت  هک  اجنآ  ات  تسا : نیا  لوا  هجو  رب  انب  هیآ  يانعم 
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. دینک ریس  تهج  نامه  رد  دینک و  لمع  دیراد  هک  رفک ) زا   ) یتیعقوم تلاح و  نامه  رب  دوشیم : نینچ  مود  هجو  رب  انب  و 
. منکیم لمع  دوخ  هاگیاج  رد  زین  نم  ٌلِماع  یِّنِإ 

. متسه مدق  تباث  امش  ربارب  رد  ربص  مالسا و  رب  زین  نم  و  دیشاب ، یقاب  دوخ  توادع  رفک و  رب  امش  تسا : نیا  دوصقم 
. میتسه هدیدنسپ  یماجنارس  ياراد  ام  زا  کی  مادک  هک  تسناد  دیهاوخ  يدوزب  َنوُمَْلعَت  َفْوَسَف 

دیدهت ناونع  هب  هک  ( 40 تلّصف / « ) دیهد ماجنا  دهاوخیم  ناتلد  هچنآ   ...: » ُْمْتئِش ام  اُولَمْعا  دوشیم : هدیمهف  زین  رگید  هیآ  نیا  زا  انعم  نیا 
نآ فالخ  رب  هک  تسا  هدـش  رما  تسا و  بجاو  وا ، رب  هک  نیا  لـثم  دوشیمن ، رداـص  ّرـش ، زج  وا ، زا  هک  دـیوگیم  عطق  روطهب  و  هدـمآ ،

. دهدن ماجنا 
259 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هدرکن و لـمع  نآ  رد  يزیچ  و  تسا ، « 1 ( » ادتبم و   ) عفر ّلحم  رد  دشاب ، ّيا »  » يانعم هب  یماهفتـسا و  نم »  » رگا ِراَّدـلا  ُۀَِـبقاع  َُهل  ُنوُکَت  ْنَم 
«2 (. » تسا هدنامزاب  لمع  زا  نولمعت  )

. تسا « 3 ( » نولمعت لوعفم  و   ) بصن نآ ، لحم  دشاب ، يّذلا »  » يانعم هب  رگا  اّما 
دیدهت دـیعو و  ناونع  هب  هلمج  نیا  و  تسا ، هدـیرفآ  نآ  يارب  ار  ناهج  نیا  دـنوادخ  هک  تسا  یبولطم  ماجنارـس  راّدـلا » ۀـبقاع   » زا روظنم 

. تسا هدمآ 

259 ص :  هیآ 136 ..... ] (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

ِهَِّلل َناک  ام  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُلِصَی  الَف  ْمِِهئاکَرُِشل  َناک  امَف  اِنئاکَرُِشل  اذه  َو  ْمِهِمْعَِزب  ِهَِّلل  اذه  اُولاقَف  ًابیِصَن  ِماْعنَْألا  َو  ِثْرَْحلا  َنِم  َأَرَذ  اَّمِم  ِهَِّلل  اُولَعَج  َو 
(136  ) َنوُمُکْحَی ام  َءاس  ْمِِهئاکَرُش  یلِإ  ُلِصَی  َوُهَف 

259 ص :  همجرت ..... :

يارب نیا  ادـخ و  يارب  نیا  دـنتفگ : دوخ  نامگ  هب  و  دـنداد ، رارق  ادـخ  يارب  ياهرهب  دنتـسه ، ادـخ  قولخم  هک  نایاپراهچ  اهتعارز و  زا  و 
مکح دب  ياهنوگ  هب  اهنیا  دسریم ، ناشیاکرش  هب  هدوب  ادخ  يارب  هچنآ  اّما  دسریمن ، ادخ  هب  هدوب ، ناشیاهکیرش  يارب  هچنآ  نامناکیرش ،

(136 . ) دندرکیم

259 ص :  ریسفت ..... :

ادـخ يارب  ار ، ناشنایاپراهچ  زا  يدادـعت  نینچمه  دـندرکیم و  راک  تشک و  هچنآ  زا  يرادـقم  ناشناگتـشذگ ، هکم و  راّفک  ِهَِّلل  اُولَعَج  َو 
دندرکیم و نییعت 

__________________________________________________

. نایبلا عمجم  - 1

. نایبلا عمجم  - 2

. نایبلا عمجم  - 3
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260 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دندومنیم صخشم  دوخ  ياهتب  يارب  مه  یمهس 

ناشنایادخ مهـس  رب  ار  دنوادخ  مهـس  هدرک و  عوجر  دوخ  دادرارق  نیا  زا  هدش  هفاضا  هدرک و  دشر  دنوادخ  مهـس  هک  دندیدیم  یتقو  اّما 
: دنتفگیم دوخ ، لمع  هیجوت  يارب  و  دندادیم ، رارق  دوخ  نایادخ  يارب  مه  ار  نآ  دشیم ، هدایز  ناشنایادخ  هرهب  زا  هچنآ  و  دندوزفایم ،

. درادن اههفاضا  نیا  هب  يزاین  دنوادخ 
هفاضا و هک  تسا  راوازـس  سپ  دزاسیم ، بوغرم  ار  اهنآ  ومه ، هدـیرفآ و  ار  اهنیا  ادـخ  نوچ  هک : دراد  نیا  رب  تلـالد  هلمج  نیا  َأَرَذ  اَّمِم 

. دوش هدوزفا  دنوادخ  مهس  هب  مه  نآ  ّتیبوغرم 
: تسا نیا  هیآ  يانعم  و  هدش ، هدناوخ  ءاز »  » حتف مض و  اب  هملک ، نیا  ْمِهِمْعَِزب 

تـسا كرـش  رب  لیلد  هک  يروتـسد  نینچ  دنوادخ  هک  نآ  لاح  و  تسا ، دنوادخ  مهـس  نیا  دنتفگیم : دوخ  موهوم  رّوصت  اب  ناتـسرپتب 
. دوب هدادن 

. دنتسنادیم کیرش  دوخ  نایاپراهچ  لاوما و  رد  ار  نانآ  راّفک  هک  تسا  نیا  شتّلع  هدش ، ناشیاهکیرش  هب  ریبعت  اهتب  زا  هیآ  نیا  رد 
تروص چـیه  هک  دـنهدیم  ماجنا  ار  يراک  دـنرادیم و  مّدـقم  ادـخ  رب  ار  دوخ  ياهتب  هک  ارچ  دـننکیم . مکح  دـب  اهنآ  َنوُمُکْحَی  ام  َءاس 

. درادن ینوناق  یعرش و 

260 ص :  ات 138 ..... ] تایآ 137  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

َنوُرَتْفَی ام  َو  ْمُهْرَذَف  ُهُولَعَف  ام  ُهَّللا  َءاش  َْول  َو  ْمُهَنیِد  ْمِْهیَلَع  اوُِسْبلَِیل  َو  ْمُهوُدُْرِیل  ْمُهُؤاکَرُـش  ْمِهِدالْوَأ  َْلتَق  َنیِکِرْـشُْملا  َنِم  ٍرِیثَِکل  َنَّیَز  َِکلذَک  َو 
ًءاِرْتفا اَْهیَلَع  ِهَّللا  َمْسا  َنوُرُکْذَـی  ٌماْعنَأ ال  َو  اهُروُهُظ  ْتَمِّرُح  ٌماْعنَأ  َو  ْمِهِمْعَِزب  ُءاشَن  ْنَم  َّالِإ  اهُمَعْطَی  ٌرْجِح ال  ٌثْرَح  َو  ٌماْعنَأ  ِهِذـه  اُولاق  َو  ( 137)

(138  ) َنوُرَتْفَی اُوناک  اِمب  ْمِهیِزْجَیَس  ِْهیَلَع 
261 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

261 ص :  همجرت ..... :

اهنآ رب  ار  ناشنییآ  دنناسر و  تکاله  هب  ار  اهنآ  ات  دنداد ، هولج  ار  ناشنادنزرف  نتشک  اهنآ ، ناکیرش  ناکرـشم ، زا  يرایـسب  يارب  نینچمه 
(137 . ) راذگباو ناشیاهغورد  هب  ار  نانآ  سپ  دندرکیمن ، ار  راک  نیا  تساوخیم  ادخ  رگا  و  دنزاس . هبتشم 

زج سک  چـیه  اهتعارز  نیا  زا  تسا ، مارح  اهنآ  زا  ندرب  هرهب  هک  دنتـسه  ییاـهتعارز  ناـیاپراهچ و  اـهنیا  دـنتفگیم  دوخ  ناـمگ  هب  اـهنآ 
مان ادخ ، هب  نتسب  غورد  روظنم  هب  هک  ینایاپراهچ  و  هدش ، مارح  اهنآ  رب  ندش  راوس  هک  ینایاپراهچ  و  دروخیمن ، میهاوخب  ام  هک  یناسک 

(138 . ) داد دهاوخ  ار  ناشیارتفا  رفیک  دنوادخ  يدوزب  دنربیمن . نآ  رب  ار  ادخ 

261 ص :  ریسفت ..... :

هک ناشناکیرـش  زین  دروم  نیا  رد  تشاد ، هولج  ناتـسرپتب  نیا  رظن  رد  اهتب  ادـخ و  نایم  ناینابرق  میـسقت  هک  روط  ناـمه  َنَّیَز  َِکلذَـک  َو 
ار اهنآ  یعامتجا  گنن  ای  يداصتقا  رقف  سرت  زا  ات  دـندادیم  هولج  ناشرظن  رد  ار ، ناشنادـنزرف  نتـشک  دنـشابیم ، اهتب  همدـخ  ای  نیطایش ،
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. تسا عوفرم  لتق »  » شلعاف بیان  هدش و  هدناوخ  زین  لوهجم  تروص  هب  نیز » . » دننک روگ  هب  هدنز 
. تسا هدش  هدناوخ  زین  نیز  لوعفم  ناونع  هب  بوصنم ، هملک ، نیا  ْمِهِدالْوَأ 

نایم فرظ ، ریغ  هلـصاف  اب  دـشاب ، لتق »  » هیلا فاضم  هک  نیا  ات  تسا  هدـش  تئارق  زین  رورجم  مهئاکرـش »  » تروص هب  هملک  نیا  ْمُهُؤاـکَرُش 
: تسا هدمآ  رعش  رد  هک  نانچ  هیلا ، فاضم  فاضم و 

262 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
«1  » هدازم یبا  صولقلا  جز  ۀّجزمب  اهتججزف 

. تشاد ياهولج  اهنآ  يارب  راک  نیا  دندشیم و  اهنآ  دالوا  لتق  بجوم  ناتسرپ  تب  ياهکیرش  هک  نیا  هیآ : دوصقم 
. دنناسرب تکاله  هب  ار  اهنآ  ندرک  هارمگ  اب  ات  ْمُهوُدُْرِیل 

روظنم دـناهتفگ  یـضعب  و  دـندوب ، نآ  رب  هک  تسا  لیعامـسا  نید  نامه  دارم  دـنزاس ، هبتـشم  اهنآ  رب  ار  ناـشنید  ْمُهَنیِد و  ْمِْهیَلَع  اوُِسْبلَِیل  َو 
. دندوبیم نآ  وریپ  دیاب  هک  تسا  ینید 

. دنتشکیمن ار  دوخ  نادنزرف  و  دزیمن ، رس  اهنآ ، زا  راک  نیا  دنک ، روبجم  ار  ناکرشم  تساوخیم  ادخ  رگا  ُهُولَعَف  ام  ُهَّللا  َءاش  َْول  َو 
تبـسن ادـخ  هب  هک  ییارتفا  تمهت و  اب  ای  تسا ) هیردـصم  ام  تروص  نیا  رد   ) راذـگاو ناشییوگغورد  اـب  ار  اـهنآ  َنوُرَتْفَی  اـم  َو  ْمُهْرَذَـف 

هدـش و حـبذ  نحط ، حـبذ و  لثم  عونمم ، مارح و  ینعی  تسا ، لوعفم  يانعم  هب  لعف  نزو  رب  ٌرْجِح » ( » دوب دـهاوخ  هلوصوم  اـم ، . ) دـنهدیم
ار هملک  نیا  دوعـسم  نبا  یبا و  تسا . تفـص  ریغ  ءامـسا  مکح  رد  نوچ  تسا  ناـسکی  ثنؤـم  رکذـم و  عـمج ، درفم و  يارب  هدـش و  درآ 

. تسا نتفرگ  گنت  يانعم  هب  هک  دناهدناوخ  جرح » »
زج سک  چـیه  ود ، نیا  زا  دـنتفگیم : دـندرکیم ، ناشیاهتب  رذـن  ار  ناشنایاپراهچ  اهتعارز و  زا  یـضعب  هک  یتقو  ُءاشَن  ْنَم  اَّلِإ  اـهُمَعْطَی  ـال 

. اهنز هن  دنروخب ، دنناوتیم  نادرم  اهتب و  نارازگتمدخ  هک  دوب  نیا  ناشدارم  و  دروخب ، دیابن  میهاوخیم  ام  هک  یناسک 
. دنتفگیم ار  نخس  نیا  ناهرب  لیلد و  نودب  نامگ و  يور  زا  اهنت  ْمِهِمْعَِزب 

__________________________________________________

. دزیم دنامیم ، هلفاق  زا  هک  ار  يرتش  هدازم ، وبا  هک  نانچ  مدز / ار  وا  هزین  بعک  اب  - 1
. ].....[ یجرگ داتسا  حّحصم  نتم  زا  هصالخ  تسا ، هدش  هلصاف  تسا  لوعفم  هک  صولق ، (، » هدازم یبا  : ) هیلا فاضم  و  ّجز ) : ) فاضم نیب 

263 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
«. 3  » یماوح «، 2  » بئاوس «، 1  » رئاحب دنتسه ، اهنیا  تسا  مارح  اهنآ  رب  ندش  راوس  هک  ینایاپراهچ  زا  روظنم  اهُروُهُظ  ْتَمِّرُح  ٌماْعنَأ  َو 

رکذ اـهنآ  رب  ار  اـهتب  ماـن  هکلب  دـندربیمن ، اـهنآ  رب  ار  ادـخ  ماـن  رحن  حـبذ و  رد  هـک  یناـیاپراهچ  اَْـهیَلَع و  ِهَّللا  َمْـسا  َنوُرُکْذَـی  ـال  ٌماـْعنَأ  َو 
. دندرکیم

. دنتفگیمن هیبلت  اهنآ  تشپ  رب  دندرکیمن و  جح  اهنآ  رب  هراوس  هک  تسا  یتاناویح  دارم  دناهتفگ : یضعب 
: دنتفگیم دندوب و  هدرک  میسقت  ار  دوخ  نایاپراهچ  ناکرشم ، هک  تسا  نیا  هیآ  روظنم 

. تسا عونمم  اهنآ  رد  فّرصت  هک  دنتسه  مارح  ینایاپراهچ  تمسق ، نیا 
. تسا مارح  اهنآ  رب  ندش  راوس  هک  دنتسه  ینایاپراهچ  تمسق ، نیا 

. دوشیمن هدرب  اهنآ  رب  ادخ  مان  هک  دنشابیم  ینایاپراهچ  تمسق ، نیا 
تبـسن ادـخ  هب  ار  يدنبمیـسقت  نیا  هدرک و  میـسقت  نوگانوگ  عاونا  هب  ار  دوخ  نایاپراهچ  ناشلطاب  ياهاعّدا  اب  ناتـسرپتب  ساسا ، نیا  رب 

. دندادیم
. دنهدیم ماجنا  ارتفا  غورد و  يور  زا  ای  تسا ، غورد  ارتفا و  دنیوگیم ، هک  ار  ییاهفرح  اهراک و  نیا  مامت  ِْهیَلَع  ًءاِرْتفا 
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: تسا هجو  ود  ءارتفا ،»  » هملک بیکرت  رد 
. دشاب هل  لوعفم  فلا :

. دشاب لاح  ب :
__________________________________________________

. دندوب هداد  یعیسو  فاکش  ار  ششوگ  و  هدنام ، یقاب  شمجنپ  هّچب  اهنت  هک  یناویح  هریحب : عمج  رئاحب  - 1
(. لمع رد  يدازآ  بآ و  نایرج  يانعم  هب  بیس  زا   ) دوب دازآ  دروآیم ، هچب  هدزاود  ای  هد  هک  يرتش  هبئاس : عمج  - 2

، تسا هدرک  تیامح  ار  دوخ  تشپ  دـنتفگیم : دروآیم ، دوجو  هب  دـنزرف  راـب  هد  یتقو  تفریم ، راـک  هب  حـیقلت  يارب  هک  يرن  ناویح  - 3
ج 5. هنومن ، ریسفت 

264 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

264 ص :  ات 140 ..... ] تایآ 139  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

ٌمِیلَع ٌمیِکَح  ُهَّنِإ  ْمُهَفْصَو  ْمِهیِزْجَیَس  ُءاکَرُـش  ِهِیف  ْمُهَف  ًۀَْتیَم  ْنُکَی  ْنِإ  َو  انِجاوْزَأ  یلَع  ٌمَّرَُحم  َو  انِروُکُِذل  ٌۀَِصلاخ  ِماْعنَْألا  ِهِذه  ِنوُُطب  ِیف  ام  اُولاق  َو 
(140  ) َنیِدَتْهُم اُوناک  ام  َو  اوُّلَض  ْدَق  ِهَّللا  یَلَع  ًءاِرْتفا  ُهَّللا  ُمُهَقَزَر  ام  اُومَّرَح  َو  ٍْملِع  ِْریَِغب  ًاهَفَس  ْمُهَدالْوَأ  اُولَتَق  َنیِذَّلا  َرِسَخ  ْدَق  ( 139)

264 ص :  همجرت ..... :

رد همه  دوش  دـلوتم  هدرم  رگا  تسا و  مارح  ام  نارـسمه  رب  و  تسام ، نادرم  صوصخم  تسا ، ناـیاپراهچ  نیا  مکـش  رد  هچنآ  دـنتفگ : و 
(139 . ) تساناد میکح و  وا ، هک  ارچ  دهدیم  رفیک  ناشندرک ، قحان  فیصوت  نیا  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  يدوزب  دناکیرش ، نآ ،

، ادخ هب  ندز  ارتفا  اب  دوب ، هداد  يزور  اهنآ ، هب  ادخ  ار  هچنآ  دنتشک و  ینادان  تهافـس و  يور  زا  ار  دوخ  نادنزرف  هک ، اهنآ  مّلـسم ، روطهب 
(140 . ) دنتسین تیاده  لها  دندید و  نایز  دندرمش ، مارح 

264 ص :  ریسفت ..... :

صلاخ دـیآ  ایند  هب  هدـنز  هک  اهنآ  زا  هچ  ره  دـنتفگیم : تشاد  دوجو  هبئاس  هریحب و  مکـش  رد  هک  ییاههچب  هرابرد  ِنوُُطب  ِیف  اـم  اُولاـق  َو 
. دنکیرش نآ  رد  نانز  نادرم و  دشاب  هدرم  هچنآ  تسا و  نادرم  يارب 

ظفل رب  لمح  رابتعا  هب  مّرحم »  » ندوب رّکذـم  هک  نانچ  تسا ، هّنجأ »  » دارم هک  تسا  ام »  » يانعم رب  لمح  باـب  زا  هملک  نیا  ثینأـت  ٌۀَِـصلاخ 
. تسا ام )  ) نآ

. تسا هغلابم  يارب  ءات  رعشلا » ۀیوار   » رد هک  نانچ  تسا ، هغلابم  يارب  ءات » : » تفگ ناوتیم  و 
تسا هتفرگ  ار  صلاخ  تفص  ياج  هک  تسا  يردصم  ۀصلاخ »  » دناهتفگ یضعب 

265 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسا صولخ  تفص  ياراد  هک  تسا  نیا  شیانعم  و  هبقاع » ۀیفاع و   » لثم

ربخ هک  دشاب  انروکذل »  » يارب يدیکأت  ردصم  هک  نیا  رب  انب  تسا ، هدناوخ  بصن  هب  ار  ۀصلاخ »  » هک تسا  یسک  تئارق  انعم ، نیا  رب  لیلد 
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. تسا
. دشاب هدرم  تسا  تاناویح  نوطب  رد  هچنآ  رگا  ًۀَْتیَم  ْنُکَی  ْنِإ  َو 

. ۀتیم ۀنجالا  نکت  نا  ریدقت : هب  دناهدناوخ ، نکت » نا   » یضعب
. دشاب هّمات  ناک  هک  نیا  رب  انب  دناهدناوخ ، عفر  هب  ۀتیم  نکت  نا  رگید : یضعب 

هتفگ نینچ  ایوگ  و  ّثنؤم ، ای  دشاب  رّکذم  هاوخ  دنیوگیم ، هتیم  ار  ياهدرم  ره  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  ریمـض  ندوب  رّکذـم  ُءاکَرُـش  ِهِیف  ْمُهَف 
. ءاکرش هیف  مهف  ّتیم  نکی  نا  و  تسا : هدش 

ادخ هب  غورد  زا  ار  اهزیچ  یضعب  ندوب  مارح  لالح و  هک  داد  دهاوخ  ار  ناشغورد  ياهفیـصوت  يازج  دنوادخ  يدوزب  ْمُهَفْـصَو  ْمِهیِزْجَیَس 
فیـصوت غورد  هب  اهنآ  ياهنابز  مارح : اذه  لالح و  اذه  بذکلا  مهتنـسلا  فصت  و  تسا : هدومرف  رگید  ياج  هک  نانچ  دـنهدیم ، تبـسن 

«1 . » مارح نیا  تسا و  لالح  نیا  هک  دنکیم 
اهنآ نادنزرف  هدنهديزور  دـنوادخ  هک  دـندرکن  نیا  هب  هّجوت  تسرد ، هار  زا  ندـش  فرحنم  يدرخمک و  لهج و  لیلد  هب  ٍْملِع  ِْریَِغب  ًاهَفَس 

. اهنآ دوخ  هن  تسا ،
. دناهدناوخ دیدشت  اب  اوّلتق »  » یضعب ار  اولتق »  » لعف

. دنتسناد مارح  هداد ، يزور  اهنآ  هب  ادخ  تسا و  لالح  اهنآ  رب  اهنیا  زج  و  هبئاس ، هریحب و  تاناویح ، زا  هچنآ  ُمُهَقَزَر و  ام  اُومَّرَح  َو 
__________________________________________________

: تسا هدمآ  ترابع  نیا  هب  لحن  هروس  رد  هیآ  ود  اما  تسا ، هدماین  نینچ  لماک  ياهیآ  نآرق  رد  - 1
(. 62 لحن /  ) ینْسُْحلا ُمَُهل  َّنَأ  َبِذَْکلا  ُمُُهتَنِْسلَأ  ُفِصَت  َو  فلا :

(. 116 لحن /  ) ٌمارَح اذه  َو  ٌلالَح  اذه  َبِذَْکلا  ُمُُکتَنِْسلَأ  ُفِصَت  اِمل  اُولوُقَت  َو ال  ب :
266 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

266 ص :  هیآ 141 ..... ] (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

ِهِرَمَث ْنِم  اُولُک  ٍِهباشَتُم  َْریَغ  َو  ًاِهباشَتُم  َناَّمُّرلا  َو  َنُوْتیَّزلا  َو  ُُهلُکُأ  ًاِفلَتُْخم  َعْرَّزلا  َو  َلْخَّنلا  َو  ٍتاشوُْرعَم  َْریَغ  َو  ٍتاشوُْرعَم  ٍتاَّنَج  َأَْـشنَأ  يِذَّلا  َوُه  َو 
(141  ) َنِیفِرْسُْملا ُّبُِحی  ُهَّنِإ ال  اُوفِرُْست  َو ال  ِهِداصَح  َمْوَی  ُهَّقَح  اُوتآ  َو  َرَْمثَأ  اذِإ 

266 ص :  همجرت ..... :

امرخ و تخرد  و  دناهداتـسیا ، اپ  يور  رب  دوخ ، یـضعب  و  هتفرگ ، رارق  هیاپ  يور  رب  یـضعب  شناتخرد ، دـیرفآ  اهغاب  هک  تسا  یـسک  وا  و 
قح و  دـیروخب ، نآ  هویم  زا  داد  هویم  هاگ  ره  دنتـسه ، هیبش  ریغ  هیبش و  مه ، اب  هک  راـنا  نوتیز و  و  تسا ، نوگاـنوگ  نآ ، هویم  هک  تعارز 

(141 . ) درادیمن تسود  ار  ناگدننکفارسا  ادخ  هک  دینکن  فارسا  و  دیهدب ، شندیچ  ماگنه  ار  نآ 

266 ص :  ریسفت ..... :

. تسا هدرک  يروآدای  ار  « 1  » اهتعارز اهناتسکات و  اهغاب ، شنیرفآ  ناحبس  يادخ  اج  نیا  رد  ٍتاشوُْرعَم  ٍتاَّنَج  َأَْشنَأ  يِذَّلا  َوُه  َو 
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. دنوشیم نهپ  نیمز  يور  دنرادن و  هیاپ  هک  تسا  ییاههتوب  تاشورعم  ریغ  و  دناهداتسیا ، هیاپ  يور  هک  دنلب  ياههتوب  ٍتاشوُْرعَم 
گنر و ظاحل  زا  شیاههویم  تالوصحم و  هک  یلاـح  رد  هدروآ  دوجو  هب  ار  اـهتعارز  اـمرخ و  ناـتخرد  ُُهلُکُأ و  ًاـِفلَتُْخم  َعْرَّزلا  َو  َلْـخَّنلا  َو 

. تسا نوگانوگ  يوب ، مجح و  معط و 
نآ رب  فطع  اریز  تسا  لخاد  نآ ، رد  مه ، عرز  و  ددرگیمرب ، لخن  هب  هلکا »  » رد ریمض 

__________________________________________________

ص 3. ج 6 ، هنومن ، ریسفت  دوشیم . هتفگ  تعارز  زا  هدیشوپ  ياهنیمز  هب  مه  تخرد و  زا  رپ  ياهغاب  هب  مه  تانج ، - 1
267 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

اههویم ینوگانوگ  نیا  اهتعارز ، اهتخرد و  داجیا  تقو  رد  اریز  دـباییم ) قّقحت  هدـنیآ  رد  هک  « ) 1  » تسا يریدـقت  لاح  افلتخم »  » و تسا ،
(. 147 فاّشک 4 / دولخلا ، نیرّدقم  يا  . 73 رمز / َنیِِدلاخ  اهُولُخْداَف  لثم   ) تسا هتشادن  دوجو 

دنراد تهابش  مجح  گنر و  معط و  ظاحل  زا  رگیدکی  اب  یـضعب  هک  یلاح  رد  ار ، رانا  نوتیز و  تخرد  درک ، داجیا  َناَّمُّرلا و  َو  َنُوْتیَّزلا  َو 
. دنرادن تهابش  یضعب  و 

ات هک  دنکن  مّهوت  یسک  و  تسا ، زیاج  شندروخ  هویم ، روهظ  زاغآ  ماگنه  زا  هک  تسا  نیا  ترابع  نیا  زا  دوصقم  َرَْمثَأ  اذِإ  ِهِرَمَث  ْنِم  اُولُک 
. تسین زیاج  شندروخ  نآ ، ندیچ  عقوم  ندش و  هدیسر  تقو 

. دیزادرپب ار  نآ  قح  ندرک  ورد  ندیچ و  ماگنه  ِهِداصَح  َمْوَی  ُهَّقَح  اُوتآ  َو 
لوق نیا  دننکیم . قافنا  نایادگ  هب  نازرواشک  نارادغاب و  هک  تسا  هویم  زا  رپ  ياهتشم  و  تالغ ، زا  هدش  ورد  ياههضبق  قح »  » زا روظنم 
مهد کی  فصن  ای  مهد ، کی  لـماش  هک  تسا  تاـکز  روظنم ، دـناهتفگ ، یـضعب  و  تسا ، هدـش  تیاور  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئا  زا 

. دیزادنین ریخأت  هب  ناکما  تقو  نیلّوا  زا  ار  قافنا  نیا  هک  تسا  نیا  روتسد  نیا  زا  دارم  دوشیم و  متسیب ) کی  )
. دیراذگن چیه  دوخ  هداوناخ  يارب  دیهد و  هقدص  ار  نآ  مامت  هک  قیرط  نیا  هب  دینکن ، فارسا  اُوفِرُْست  َو ال 

267 ص :  ات 144 ..... ] تایآ 142  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

َو ِْنیَْنثا  ِنْأَّضلا  َنِم  ٍجاوْزَأ  َۀَِینامَث  ( 142  ) ٌنِیبُم ٌّوُدَع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  ِناْطیَّشلا  ِتاوُطُخ  اوُِعبَّتَت  َو ال  ُهَّللا  ُمُکَقَزَر  اَّمِم  اُولُک  ًاشْرَف  َو  ًۀـَلوُمَح  ِماْعنَْألا  َنِم  َو 
َو ِْنیَْنثا  ِلـِبِْإلا  َنِم  َو  ( 143  ) َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ٍْملِِعب  ِینُوئِّبَن  ِْنیَیَْثنُْألا  ُماحْرَأ  ِْهیَلَع  ْتَلَمَتْـشا  اَّمَأ  ِْنیَیَْثنُْألا  ِمَأ  َمَّرَح  ِْنیَرَکَّذـلآ  ْلـُق  ِْنیَْنثا  ِْزعَْملا  َنِم 

يرَْتفا ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَمَف  اذِهب  ُهَّللا  ُمُکاَّصَو  ْذِإ  َءادَهُـش  ُْمْتنُک  ْمَأ  ِْنیَیَْثنُْألا  ُماحْرَأ  ِْهیَلَع  ْتَلَمَتْـشا  اَّمَأ  ِْنیَیَْثنُْألا  ِمَأ  َمَّرَح  ِْنیَرَکَّذلآ  ُْلق  ِْنیَْنثا  ِرَقَْبلا  َنِم 
(144  ) َنیِِملاَّظلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ  ٍْملِع  ِْریَِغب  َساَّنلا  َّلُِضِیل  ًابِذَک  ِهَّللا  یَلَع 

__________________________________________________

.374 / 4 نایبلا ، عمجم  هلکا  فالتخا  ارّدقم  يا  - 1
268 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

268 ص :  همجرت ..... :

يوریپ ناطیـش  ياهماگ  زا  دـیروخب و  تسا  هدرک  امـش  يزور  ادـخ ، هچنآ  زا  دـیرفآ ، امـش  يارب  لاـسدرخ  و  رادربراـب ، ناـیاپراهچ  زا  و 
(142 . ) تسا راکشآ  ینمشد  امش  يارب  هک  دینکن ،
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محر ار  هچنآ  ای  ار ؟ نانآ  ياههدام  ای  تسا ، هدرک  مارح  ار  اهنآ  ياـهرن  ادـخ  اـیآ  وگب : اـت ، ود  زین )  ) زب زا  اـت و  ود  شیم  زا  تفج : تشه 
(143 . ) دیزاس هاگآ  ارم  دییوگیم ، تسار  رگا  تسا ؟ هتفرگ  ربرد  اهنآ  ياهردام 

و واگ ، محر  هک  ار  هچنآ  ای  ار  ناشیاههدام  ای  تسا ، هدرک  مارح  ار  اهنیا  ياهرن  ایآ  وگب : دـیرفآ )  ) اـت ود  مه )  ) واـگ زا  اـت و  ود  رتش ، زا  و 
رتراکمتس یسک  هچ  نیا  رب  انب  دیدوب !؟ رضاح  هدرک ، شرافـس  مکح  نیا  هب  ار  امـش  دنوادخ  هک  یماگنه  ای  تسا ؟ هتفرگ  ربرد  هدام  رتش 

ار راکمتـس  مدرم  دنوادخ  مّلـسم  روطهب  دنک ؟ هارمگ  ار  مدرم  يربخیب ، يور  زا  ات  دهدیم ، غورد  تبـسن  دنوادخ  هب  هک  تسا  یـسک  زا 
(144 . ) دنکیمن تیاده 

268 ص :  ریسفت ..... :

یلاوقا هملک  ود  نیا  يانعم  رد  تسا و  هدرک  داجیا  ار  شرف  هلومح و  نایاپراهچ  هلمج  زا  ینعی  تسا ، تاـّنج »  » رب فطع  ًاـشْرَف  َو  ًۀـَلوُمَح 
. تسا هدش  رکذ 

نیمز  يور  رب  نتشک  يارب  هک  یناویح  شرف  و  دننکیم ، شراب  هک  یناویح  هلومح 
269 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دوشیم هتفاب  شرف  شیوم ، مشپ و  كرک و  زا  هک  یناویح  ای  دوشیم ، هتخادنا 
کیدزن لیلد  هب  هک  دنتسه  کچوک  تاناویح  شرف  و  تسا ، يربراب  لباق  هدش و  گرزب  هک  یناویح  ینعی  هلومح » : » تسا نیا  رگید  لوق 

. تسا اشرف » ۀلومح و   » زا لدب  جاوزا » ۀینامث   » ترابع و  دناهدش . نیمز  يور  شرف  هب  هیبشت  نیمز  هب  ندوب 
رتش و  رن ، رتش  و  هدام ، زب  و  رن ) زب   ) هکت و  شیم ، و  چوق ) لاس ، راهچ  زا  رتالاب  هرب   ) شبک لـیبق : زا  تسا  ّثنؤم  رّکذـم و  نینثا »  » زا روظنم 

. هدام واگ  رن و  واگ  و  هدام ،
هتفگ ناجوز  دـشاب  شدوخ  سنج  زا  يرگید  اب  رگا  و  دوشیم ، هتفگ  درف  هداـم ، هچ  و  رن ، هچ  دـشاب  اـهنت  رگا  تاـناویح  نیا  زا  کـی  ره 

: دنوادخ لوق  نیا  لیلد  هب  دوشیم ،
(. 45 مجن / « ) دیرفآ ّثنؤم  رّکذم و  جوز : ود   » یْثنُْألا َو  َرَکَّذلا  ِْنیَجْوَّزلا  َقَلَخ 

: تسا هدرک  ریسفت  يدعب  ياههلمج  اب  ار  تفج  تشه  نیا  ٍجاوْزَأ  َۀَِینامَث 
. ات ود  مه ، واگ  سنج  زا  ات و  ود  رتش  سنج  زا  و  ات ، ود  زب ، سنج  زا  ات و  ود  شیم  سنج  زا  َو ...  ِْنیَْنثا  ِنْأَّضلا  َنِم 

. تسا زعام  عمج  مه  زعم  نئاض و  عمج  نأض 
. تساهنیا هدام  یثنا ، زا  دارم  تسا و  رن  شیم  زب و  نیرکذلا »  » زا دارم  و  تسا ، راکنا  يارب  هزمه  ِْنیَرَکَّذلآ 

زا ای  ار  اهنآ  ّثنؤم  رّکذم و  عون  ود  زا  يزیچ  زب ) شیم و   ) دنفـسوگ سنج  ود  زا  دـنوادخ  هک  تسا  بلطم  نیا  راکنا  هیآ ، نیا  زا  دوصقم 
. دشاب هدرک  مارح  دشاب ، سنج  ود  نیا  ياثنا  محر  رد  هچنآ 

. دراد محر  رد  اهنآ  هدام  هچنآ  سنج و  ود  نیا  زا  ّثنؤم  ود  و  واگ ، رتش و  سنج  زا  رّکذم  ود  رد  تسا  نینچمه 
ای ّثنؤم  ای  رّکذـم  هاوخ  ار  ناردام  محر  نایم  ياههچب  یهاگ  هداـم و  یهاـگ  رن و  ناـیاپراهچ  یهاـگ  نارفاـک  هک  تسا  نیا  بلطم  حرش 

، نآ لابند  هب  درک و  راکنا  ار  رما  نیا  دـنوادخ  اما  تسا ، هدرک  مارح  ار  اهنیا  ادـخ  دـنتفگیم : و  دنتـسنادیم ، مارح  دوخ  رب  دـشاب  طلتخم 
: دومرف

270 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دنک تلالد  دینادیم  مارح  امش  هچنآ  ندوب  مارح  رب  هک  دینک  هاگآ  ادخ  فرط  زا  مولعم  يرما  هب  ارم  ٍْملِِعب  ِینُوئِّبَن 

. تسا هدرک  مارح  ار  نآ  دنوادخ  هک  دییوگیم  تسار  امش  رگا  َنِیقِداص  ُْمْتنُک  ْنِإ 
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هک تسا  نیا  دارم  دوب ! هداد  روتسد  نتخاس  مارح  نیا  هب  ار  امش  ناتراگدرورپ  هک  ار  ینامز  دیاهدوب  دهاش  امش  هک  نیا  ای  َءادَهُش  ُْمْتنُک  ْمَأ 
و دیرادن ، ربمایپ  هب  نامیا  امـش  نوچ  تسا ؟! هدرک  اهزیچ  نیا  تمرح  هب  یـشرافس  نینچ  هک  دیراد  ملع  ناتیاهمـشچ ، اب  ندـید  هار  زا  ایآ 

. تسین رما  نیا  هدهاشم  زج  یهار  سپ  تسا ، هدرک  مارح  ار  اهنیا  ادخ  دییوگیم : لاح  نیع  رد 
يزیچ ندوب  مارح  غورد  هار  زا  دنزیم و  ارتفا  ادخ  رب  هک  یسک  زا  تسا  رتراکمتـس  یـسک  هچ  سپ  ًابِذَک  ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَمَف 

. دنک هارمگ  ار  مدرم  ات  دهدیم  تبسن  وا  هب  هدرکن  مارح  ادخ  هک  ار 
دازآ ار  نآ  تفاکـش و  دوب ، رن  شایمجنپ  هدییاز و  راب  جنپ  هک  ار  يرتش  ینعی  هریحب  شوگ  هک  دوب  هعمق  نب  ّیحل  نب  ورمع  صخـش  نیا 

. هدئام هروس  هیآ 103   103 هنومن 5 / ریسفت  درک .
. باّلطلا دجنم  همجرت  درک . دازآ  هدییاز ،) راب  جنپ   ) هک ار  نآ  ای  يرذن  رتش  ینعی  هبئاس  و 

ات ِهِرَمَث  ْنِم  اوـُلُک  هلمج  تسا و  « 2 ، » اذـِهب ُهَّللا  ُمُکاَّصَو  هلمج : رخآ .) ات   ) ٍتاـشوُْرعَم « 1  » ٍتاَّنَج َأَْـشنَأ  يِذَّلا  َوُه  َو  هلمج : مّمتم  نیا ، رب  اـنب 
«4 « » ُهَّللا ُمُکَقَزَر  اَّمِم  اُولُک   » زین و  « 3 « » َنِیفِرْسُْملا »

__________________________________________________

.141 ماعنا / - 1

.144 ماعنا / - 2

.141 ماعنا / - 3

.142 ماعنا / - 4
271 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ّدـض رب  جاجتحا  روکذـم و  ءایـشا  ندوب  لـالح  رد  دـیکأت  روظنم  هب  هک  دنتـسه  هضرتعم  ياـههلمج  هیآ  ود  ره  رخآ  اـت  « 1 ، » ٍْملِِعب ِینُوئِّبـَن 
. تسا هدش  رکذ  دناهتسناد ، مارح  ار  اهنیا  هک  یناسک 

271 ص :  هیآ 145 ..... ] (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

ِهَّللا ِْریَِغل  َّلِهُأ  ًاقِْسف  َْوأ  ٌسْجِر  ُهَّنِإَف  ٍریِزنِخ  َمَْحل  َْوأ  ًاحوُفْسَم  ًامَد  َْوأ  ًۀَْتیَم  َنوُکَی  ْنَأ  َّالِإ  ُهُمَعْطَی  ٍمِعاط  یلَع  ًامَّرَُحم  ََّیلِإ  َیِحوُأ  ام  ِیف  ُدِجَأ  ُْلق ال 
(145  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َکَّبَر  َّنِإَف  ٍداع  َو ال  ٍغاب  َْریَغ  َّرُطْضا  ِنَمَف  ِِهب 

271 ص :  همجرت ..... :

ای هتخیر  نوخ  ای  رادرم ، هک  نیا  رگم  مباییمن ، مارح  دروخیم  ار  نآ  هک  یـسک  رب  ار  ییاذغ  چیه  تسا  هدش  یحو  نم  هب  هچنآ  رد  وگب :
راچان هک  یـسک  اما  تسا ، هدش  هدرب  اهنآ  رب  ادخ  ریغ  مان  ندیرب ، رـس  ماگنه  هانگ  يور  زا  ای  دنادیلپ ، اهنیا  همه  هک  دشاب  كوخ  تشوگ 

(145 . ) تسا نابرهم  هدنزرمآ  رایسب  وت ، راگدرورپ  انامه  سپ  دروخن ، ّدح ، زا  هدایز  ای ، دشاب  ندرب  تّذل  روظنم  هب  هک  نیا  نودب  دوش ،

271 ص :  ریسفت ..... :

. تسا هتخادرپ  تامّرحم  نایب  هب  دنوادخ  هیآ  نیا  رد  ُدِجَأ ...  ُْلق ال 
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زا هن  دـشاب  یحو  هار  زا  دـیاب  مه  ندـش  مارح  هک  دـنکیم  نیا  زا  تیاکح  هلمج  نیا  تسا  هدـش  یحو  نم  هب  هچنآ  رد  ََّیلِإ  َیِحوُأ  اـم  ِیف 
. یهاوخب لد  يور 

. منادیمن مارح  ار  یماعط  چیه  دیاهدرک  مارح  امش  هک  ییاهماعط  نایم  رد  ًامَّرَُحم 
__________________________________________________

.143 ماعنا / - 1
272 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دریمب یعرش  حبذ  نودب  هک  یناویح  زج  ًۀَْتیَم  َنوُکَی  ْنَأ  اَّلِإ 
تـشوگ اب  ای  تسا و  رگج  نایم  رد  هک  ینوخ  لثم  هن  دیآیم ، نوریب  اهگر  زا  هک  ینوخ  لثم  ناور ، هدش  هتخیر  نوخ  ای  ًاحوُفْـسَم  ًامَد  َْوأ 

(. تسین مارح  نوخ  نیا   ) دوشیمن ادج  نآ  زا  هک  تسا  طولخم 
. تسا سجن  هک  كوخ  تشوگ  ای  ٌسْجِر  ُهَّنِإَف  ٍریِزنِخ  َمَْحل  َْوأ 

. دشابیم بصن  ّلحم  رد  هلمج و  هک  تسا  نآ  تفص  ّلهأ ، و  ۀتیم ،)  ) تسا لبق  بوصنم  هملک  رب  فطع  هملک  نیا  ًاقِْسف  َْوأ 
هب تبـسن  ملاـظ  هک  نیا  هب  طورـشم  تسین  یکاـب  وا  رب  دوش  روبجم  تاـمّرحم  نیا  ندروـخ  هب  يراـچان  باـب  زا  هک  یـسک  َّرُطْـضا و  ِنَمَف 

. دنکن زواجت  عوج  ّدس  زاین و  عفر  هزادنا  زا  دشابن و  شدوخ  لثم  ياهراچیب 

272 ص :  ات 147 ..... ] تایآ 146  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

ٍمْظَِعب َطَلَتْخا  اَم  َْوأ  ایاوَْحلا  َِوأ  امُهُروُهُظ  ْتَلَمَح  ام  َّالِإ  امُهَموُحُـش  ْمِْهیَلَع  اْنمَّرَح  ِمَنَْغلا  َو  ِرَقَْبلا  َنِم  َو  ٍرُفُظ  ِيذ  َّلُک  اْنمَّرَح  اوُداـه  َنیِذَّلا  یَلَع  َو 
(147  ) َنیِمِرْجُْملا ِمْوَْقلا  ِنَع  ُهُسَْأب  ُّدَُری  َو ال  ٍۀَعِساو  ٍۀَمْحَر  ُوذ  ْمُکُّبَر  ْلُقَف  َكُوبَّذَک  ْنِإَف  ( 146  ) َنُوقِداَصل اَّنِإ  َو  ْمِِهیْغَِبب  ْمُهاْنیَزَج  َِکلذ 

272 ص :  همجرت ..... :

ییاهیبرچ رگم  میدرک ، مارح  نانآ  رب  ار  ناشیاههیپ  دنفـسوگ ، و  واگ ، زا  و  میدرک ، مارح  ار  يرادنخان  ره  دـندش ، يدوهی  هک  اـهنآ  رب  و 
. دشاب ناوختسا  اب  طولخم  ای  ءاعما ، يالبال  رد  ای  اهنآ  تشپ  رب  هک  ار 

(146 . ) میتسه وگتسار  ام ، و  دوب ، ناشیراکمتس  ّتلع  هب  میداد  اهنآ  هب  هک  ار  رفیک  نیا 
(147 . ) دوشیمن هتشادرب  مرجم  مدرم  زا  وا  رفیک  تسا و  هدرتسگ  یتمحر  بحاص  ناتراگدرورپ  وگب : دننک ، بیذکت  ار  وت  رگا 

273 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

273 ص :  ریسفت ..... :

زاورپ اوه  رد  ای  دور ، هار  نیمز  يور  رب  هچ  میدرک ، مارح  دوهی  رب  « 1 ( » دشاب هتسب  ای  زاب   ) ناتشگنا ياراد  هک  ار  یناویح  ره  ٍرُفُظ  ِيذ  َّلُک 
. دنک

رقبلا و نم  و   » رورجم راج و  میدـقت  میتخاس . مارح  اهنآ  رب  ار  ناشیاهیبرچ  دنفـسوگ  واگ و  زا  امُهَموُحُـش  ْمِْهیَلَع  اْنمَّرَح  ِمَنَْغلا  َو  ِرَقَْبلا  َنِم  َو 
(. دیز لام  تذخا  ياج  هب  ، ) هلام تذخا  دیز  نم  لثم : دوشیم  لصاح  نآ  هب  امه »  » ریمض نتشگرب  زا  هک  تسا  يدیکأت  روظنم  هب  ...« 
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ياهیبرچ اهنت  دنفسوگ  و  واگ ، زا  اّما  هدش ، مارح  اهنآ  رب  نآ ، زیچ  ره  یبرچ و  تشوگ و  نخان ، ياراد  ناویح  ره  زا  تسا  نیا  هیآ  يانعم 
. تسا اههیلک  رب  طیحم  ياههیپ  اههدور و  هبمکش و  يور  ياهیبرچ  زا  ترابع  هک  تسا  هدش  مارح  نآ  زا  یصاخ 

تـشپ يور  رب  هک  ییاهیبرچ  زا : دـنترابع  هک  هدرک  لالح  اهنآ  رب  ار  دنفـسوگ  و  واگ ، زا  ییاهزیچ  دـنوادخ  اـما  اـمُهُروُهُظ  ْتَلَمَح  اـم  اَّلِإ 
. تساهنآ

. هتفرگارف ار  گرزب  هدور  هک  ییاههیپ  ای  ایاوَْحلا  َِوأ 
. تسا مد  یبرچ  نآ  تسا و  طولخم  ناوختسا  اب  هک  ییاهیبرچ  ای  ٍمْظَِعب  َطَلَتْخا  اَم  َْوأ 

. میداد اهنآ  هب  ناشیراکمتس  لیلد  هب  ار  رفیک  نیا  ْمِِهیْغَِبب  ْمُهاْنیَزَج  َِکلذ 
. میتسه وگتسار  میهدیم ، ربخ  اهنآ  يراکمتس  زا  میهدیم و  میب  ار  ناراکهنگ  هک  تهج  نیا  زا  ام ، َنُوقِداَصل  اَّنِإ  َو 

امش راگدرورپ  وگب : دندرک  بیذکت  ار  وت  ییوگیم ، هچنآ  هرابرد  رگا  َكُوبَّذَک  ْنِإَف 
__________________________________________________

مارح اهنآ  رب  تسا  ّمس  ياراد  هک  یناویح  ره  لاگنچ و  ياراد  هک  یغرم  ره  دنیوگ : یخلب  یبیتق و  تسا ، فالتخا  رفظ  يذ  يانعم  رد  - 1
. دوش هعجارم  نایبلا  عمجم  همجرت  هب  دوب .

274 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ار وا  باذع  دناوتیمن  زیچ  چیه  دـسرارف  وا  رفیک  تقو  هک  هاگ  نآ  و  درادـن ، هلجع  ندرک  تبوقع  رد  تسا ، ياهدرتسگ  تمحر  بحاص 

. دنک عفد 

274 ص :  ات 150 ..... ] تایآ 148  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

ْلَه ُْلق  انَـسَْأب  اُوقاذ  یَّتَح  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َبَّذَـک  َِکلذَـک  ٍءْیَـش  ْنِم  اْنمَّرَح  َو ال  انُؤابآ  َو ال  انْکَرْـشَأ  ام  ُهَّللا  َءاش  َْول  اوُکَرْـشَأ  َنیِذَّلا  ُلوُقَیَس 
(149  ) َنیِعَمْجَأ ْمُکادََهل  َءاش  ْوَلَف  ُۀَِـغلاْبلا  ُۀَّجُْحلا  ِهَِّللَف  ُْلق  ( 148  ) َنوُصُرَْخت َّالِإ  ُْمْتنَأ  ْنِإ  َو  َّنَّظلا  َّالِإ  َنوُِعبَّتَت  ْنِإ  اـَنل  ُهوُجِرُْختَف  ٍْملِع  ْنِم  ْمُکَدـْنِع 

َنُونِمُْؤی َنیِذَّلا ال  َو  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  َءاوْهَأ  ِْعبَّتَت  َو ال  ْمُهَعَم  ْدَهْشَت  الَف  اوُدِهَـش  ْنِإَف  اذه  َمَّرَح  َهَّللا  َّنَأ  َنوُدَهْـشَی  َنیِذَّلا  ُمُکَءادَهُـش  َُّملَه  ُْلق 
(150  ) َنُولِدْعَی ْمِهِّبَِرب  ْمُه  َو  ِةَرِخْآلِاب 

274 ص :  همجرت ..... :

مارح ار  يزیچ  و  میدـشیمن ، كرــشم  نامناردـپ  اـم و  تساوـخیم  ادـخ  رگا  تـفگ : دـنهاوخ  يدوزب  دــناهدش  كرــشم  هـک  یناـسک 
یعطاق لیلد  ایآ  وگب  دندیـشچ ، ار  ام  رفیک  معط  هک  نیا  ات  دندرک ، بیذـکت  هنوگ  نیمه  زین  دـندوب  اهنآ  زا  شیپ  هک  یناسک  میدرکیمن ،

(148 . ) دینزیم اجبان  ياهنیمخت  دیتسین و  نامگ  وریپ  زج  امش  دیهد ؟ ناشن  ام  هب  ار  نآ  هک  دیراد 
(149 . ) درکیم تیاده  ار  امش  همه  تساوخیم  رگا  و  تسا ، ادخ  نآ  زا  اسر  لیلد  وگب :

اهنآ اب  وت  دنهد ، تداهـش  اهنآ  رگا  سپ  دیروایب ، تسا ، هدرک  مارح  ار  اهنیا  ادخ  هک  نیا  رب  دـنهدیم  تداهـش  هک  ار  دوخ  ناهاوگ  وگب :
يوریپ دنلئاق  کیرـش  ادخ  يارب  دـنروآیمن و  ترخآ  هب  نامیا  دنتـسنادیم و  غورد  ار  ام  تایآ  هک  یناسک  ياهـسوه  زا  هدـم و  تداهش 

(150 . ) نکم
275 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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275 ص :  ریسفت ..... :

: دومرف نینچ  دنوادخ  دنتفگ ، ار  فرح  نیا  هک  دعب  تفگ و  دنهاوخ  يدوزب  راّفک  هک  يزیچ  زا  دهدیم  ربخ  دـنوادخ  هیآ  نیا  رد  ُلوُقَیَس 
نیا اب  اـهنیا  ( 20 فرخز / « ) میدرکیمن تدابع  ار  اهتب  ام  تساوخیم ، نابرهم  يادـخ  رگا  دـنتفگ   » ْمُهانْدَـبَع اـم  ُنمْحَّرلا  َءاـش  َْول  اُولاـق  َو 

یلاعت و يادخ  ّتیشم  هب  دناهدرک ، مارح  دوخ  هک  ار  هچنآ  ندرک  مارح  ناشناردپ و  اهنآ و  ندش  كرشم  هک  دندرکیم  لایخ  دوخ  هتفگ 
. تساهیربج بهذم  تسرد  نیا  و  دشیمن . عقاو  روما  نیا  زا  مادک  چیه  درکیمن ، هدارا  وا  رگا  و  هدوب ، وا  هدارا 

رکذ نآ  ّقلعتم  هک  بیذکت  زا  دوصقم  دندرک و  بیذـکت  دـندوب  اهنیا  زا  شیپ  هک  یناسک  وحن  نیمه  هب  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َبَّذَـک  َِکلذَـک 
و حیابق ، هب  تبـسن  وا  ملع  رب  دنکیم  تلالد  هک  تسا  هداد  رارق  لقع  رد  ياهوق  ناحبـس  يادـخ  اریز  تسا  قلطم  یّلک و  بیذـکت  هدـشن ،

هاـگآ رما  نیا  زا  ار  دوخ  ناربماـیپ  و  تسا ، رود  اـهیتشز  ندرک  هدارا  نتـساوخ و  زا  وا  سدـق  تحاـس  هک  نیا  و  روما ، نیا  زا  وا  يزاـینیب 
ناربمایپ اهباتک و  ادخ و  بیذکت  نآ  هدرک و  یّلک  بیذکت  دزاس  طوبرم  ادخ  تساوخ  هب  ار  رفک  دوجو  سک  ره  نیا  رب  انب  تسا . هدومرف 

. تسا هتخادنا  رس  تشپ  ار  لقن  لقع و  لیالد  و  تسوا ،
نارفاک دندنبیم  غورد  ادخ  هب  و  هدوشگ ، وت  بیذکت  هب  نابز  مدرم  نیا  هک  روط  نامه  انَـسَْأب  اُوقاذ  یَّتَح  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َبَّذَک  َِکلذَـک 

. میدرک لزان  اهنآ  رب  باذع  ام  هک  ياهلحرم  هب  ات  دندرکیم ، بیذکت  زین  هتشذگ  ياهنامز 
اعّدا هچنآ  يارب  ایآ  وگب : دنهدیم ، تبسن  ادخ  تساوخ  هب  غورد ، زا  ار  كرـش  هک  اهنآ ، خساپ  رد  اَنل ؟ ُهوُجِرُْختَف  ٍْملِع  ْنِم  ْمُکَْدنِع  ْلَه  ُْلق 

، اب هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  دـیهد . ناشن  اـم  هب  ار  نآ  اـت  دـشاب  حیحـص  دـییوگیم  هک  يزیچ  رد  لالدتـسا  هک  دـیراد  یعطق  لـیلد  دـینکیم 
هداد  یهاوگ  هداد و  رارق  ءازهتسا  دروم  ار  ناکرشم  لاؤس ، نیا  تساوخرد 

276 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دشاب هتشاد  یعطق  یلیلد  هک  تسا  لاحم  دننکیم  اعّدا  اهنآ  هک  يراتفگ  نینچ  هک  نیا  هب  تسا 

هچنآ هک  دـینکیم  ضرف  اـهنت  و  دـینکیمن ، يوریپ  ناـمگ  زج  يزیچ  زا  ناـتیاههتفگ ، نیا  رد  َنوُصُرَْخت  اَّلِإ  ُْمْتنَأ  ْنِإ  َو  َّنَّظلا  اَّلِإ  َنوُِعبَّتَت  ْنِإ 
. دییوگیم غورد  لصا  رد  ای  تسا ، تسرد  دییوگیم 

رب انب  دریگیم ، تأشن  ادخ  ّتیشم  تساوخ و  زا  امش  تیصعم  كرش و  هک  دینکیم  ضرف  امـش  هک  دشاب  نانچ  رگا  ُۀَِغلاْبلا  ُۀَّجُْحلا  ِهَِّللَف  ُْلق 
رد ناتنیفلاخم  بهذم  هب  ادـخ ، ّتیـشم  اب  هک  دـنکیم  اضتقا  اعّدا  نیمه  اریز  تسا  مامت  امـش  رب  ادـخ  تّجح  ناتدوخ  هدـیقع  قبط  رب  نیا 

. دییآ
اب امش  هک  دوب  نیا  راوازس  و  درکیم ، راداو  ّقح  نید  هب  ار  ناتنافلاخم  امش و  همه  دوب ، يرابجا  ادخ  تیشم  رگا  َنیِعَمْجَأ  ْمُکادََهل  َءاش  ْوَلَف 
رب اهنآ  دیتسه و  نآ  رب  امش  هچنآ  هب  تبسن  ادخ  ّتیشم  هک  ارچ  دیرادب ، تسود  ار  اهنآ  ینمشد ، ياج  هب  هکلب  دینکن ، تفلاخم  چیه  اهنآ 

. تسا یکی  دنتسه  نآ 
، نآ يارب  میمت  ینب  اّما  تسا ، ناسکی  نآ ، ّثنؤم  و  رکذـم ، عمج ، درفم ، و  تسا ، رما  لعف  مسا  هملک  نیا  دـیروایب ، ار ) ناتناهاوگ  « ) َُّملَه »

. دناهدرک رکذ  زین  عمج  ّثنؤم و 
. دنهد یهاوگ  تسا ، هتخاس  مارح  ار  نآ  دنوادخ  هک  دینکیم  اعّدا  هچنآ  یتسرد  هب  ات  دیروایب ، ار  ناتناهاوگ  تسا : نیا  هیآ  يانعم 

شابم و اهنآ  میلست  وت  دنهد ، تداهـش  دنـشاب ) هتـشاد  يدهاش  هک  نیا  نودب   ) اهنآ دوخ  رگا  ربمایپ  يا  سپ  ْمُهَعَم  ْدَهْـشَت  الَف  اوُدِهَـش  ْنِإَف 
. ریذپم ار  اهنآ  تداهش 

هب اـهنآ  ءزج  هداد و  یهاوگ  اـهنآ  لـثم  ییوگ  دریذـپب ، ار  اـهنآ  فرح  یتقو  هک  تسا  نیا  رما ، نیا  زا  ار  دوخ  ربماـیپ  دـنوادخ  یهن  لـیلد 
. دیآیم باسح 
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277 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

277 ص :  هیآ 151 ..... ] (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

َو ال ْمُهاَّیِإ  َو  ْمُُکقُزَْرن  ُنَْحن  ٍقالْمِإ  ْنِم  ْمُکَدالْوَأ  اُوُلتْقَت  َو ال  ًاناسْحِإ  ِْنیَدـِلاْولِاب  َو  ًاْئیَـش  ِِهب  اوُکِرُْـشت  َّالَأ  ْمُْکیَلَع  ْمُکُّبَر  َمَّرَح  ام  ُْلتَأ  اَْولاـعَت  ْلـُق 
(151  ) َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل  ِِهب  ْمُکاَّصَو  ْمُِکلذ  ِّقَْحلِاب  َّالِإ  ُهَّللا  َمَّرَح  ِیتَّلا  َسْفَّنلا  اُوُلتْقَت  َو ال  َنََطب  ام  َو  اْهنِم  َرَهَظ  ام  َشِحاوَْفلا  اُوبَْرقَت 

277 ص :  همجرت ..... :

یکین ردام  ردپ و  اب  و  دـیهدن ، رارق  وا ، کیرـش  ار  يزیچ  هک  نیا  منک : توالت  هدرک  مارح  امـش  رب  ناتراگدرورپ  ار  هچنآ  ات  دـییایب  وگب :
راکـشآ هاوخ  دـیورن ، حـیبق  تشز و  ياهراک  کیدزن  و  میهدیم ، يزور  ار  اهنآ  امـش و  ام  دیـشکن ، رقف  سرت  زا  ار  ناتنادـنزرف  و  دـینک ،

هدرک شرافـس  نآ  هب  ار  امـش  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نیا  دیـشکن ، قح  هب  زج  هدرمـش ، مرتحم  دـنوادخ  هک  ار  یـسفن  و  ناهنپ ، ای  دـشاب 
(151 . ) دیبایرد لقع  هب  هک  دشاب  تسا 

277 ص :  ریسفت ..... :

: تسا هجو  ود  ام »  » بصن رد  َمَّرَح  ام 
«1 . » مکبر همرح  يذلا  لتا  تسا : نیا  شریدقت  و  لتا »  » لعف لوعفم  فلا :

. تسا هلمج  نآ  لوعفم  تسا  لوق  يانعم  هب  توالت  نوچ  و  « 2 ، » مکبر مرح  ءیش  يا  لتا  نآ : ریدقت  و  مّرح »  » لعف لوعفم  ب :
هبصان ار  نأ »  » رگا و  تسا ، یهن  يارب  ال »  » و هرّسفم ، اوکرشت ،» نا ال   » هلمج رد  نأ » »

__________________________________________________

. میوگب امش  هب  تسا  هدرک  مارح  امش  رب  ناتراگدرورپ  هک  ار  هچنآ  - 1
. ].....[ تسا هدرک  مارح  امش  رب  ار  زیچ  هچ  نم  راگدرورپ  هک  میوگب  امش  هب  - 2

278 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
و اولتقت » ال   » و اوبرقت » ال   » و اوکرشت » ال  : » ياهلعف هک  نیا  ات  تسا ، رتهب  لوا  هجو  اّما  دوب . دهاوخ  مّرح  ام  زا  لدب  اوکرشت ،» نا ال  ، » میریگب

. دنوش نآ  رب  فطع  دنوشیم  رکذ  دعب  هک  رما  ياهلعف  دنشاب و  یهن  یگمه  لبسلا » اوعبتت  «ال 
: تسا رارق  نیا  زا  رما  ياهلعف 

. دشابیم اناسحا  نیدلاولاب  اونسحا  نآ و  ریدقت  هک  اناسحا » نیدلاولاب   » و فلا :
.« اوفوا : » ب

.« اولدعاف متلق  اذا  و  : » ج
امش رب  ینعی  دشاب . بلطم  زاغآ  اوکرشت  نا ال  مکیلع  دوش و  فقو  مکبر » مرح   » هلمج هب  هک  تسا  نیا  نأ »  » ندوب هبصان  رب  انب  رگید  لوق 

. دینک كرت  ار  كرش  هک  تسا  بجاو 
. دیشکن ار  ناتدوخ  نادنزرف  رقف ، تّدش  یگنسرگ و  سرت  زا  ٍقالْمِإ  ْنِم  ْمُکَدالْوَأ  اُوُلتْقَت  َو ال 
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. اهیتشز ناهانگ و  َشِحاوَْفلا 
«1 . » دشابیم ُهَنِطاب ، َو  ِْمثِْإلا  َرِهاظ  اُورَذ  َو  هیآ : لثم  هلمج  نیا  َنََطب  ام  َو  اْهنِم  َرَهَظ  ام 

: تسا هدومرف  هیآ  نیا  ریسفت  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما 
. تسا یبنجا  ود  نایم  عورشمان  هطبار  ینطاب ، هانگ  و  انز ، يرهاظ ، هانگ 

. تسا هدرک  رکذ  صوصخ  هب  ار  نآ  عوضوم  تمظع  لیلد  هب  اّما  هدوب ، لخاد  شحاوف  دوخ  رد  سفن ، لتق  هچ  رگا 
. ندرک راسگنس  و  دترم ، صخش  نتشک  صاصق و  لیبق : زا  دشاب  قح  هب  هک  یسفن  لتق  رگم  ِّقَْحلِاب  اَّلِإ 

. تسا ناناملسم  اب  نامیپ  مه  ناملسم و  سفن  لتق  هدرک ، مارح  ادخ  هک  یلتق 
__________________________________________________

. هروس نیمه  زا  هیآ 120  - 1
279 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

279 ص :  ات 153 ..... ] تایآ 152  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

اُولِدْعاَف ُْمْتُلق  اذِإ  َو  اهَعْـسُو  َّالِإ  ًاسْفَن  ُفِّلَُکن  ِطْسِْقلِاب ال  َنازیِْملا  َو  َْلیَْکلا  اُوفْوَأ  َو  ُهَّدُـشَأ  َُغْلبَی  یَّتَح  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلِاب  َّالِإ  ِمِیتَْیلا  َلام  اُوبَْرقَت  َو ال 
َقَّرَفَتَف َُلبُّسلا  اوُِعبَّتَت  َو ال  ُهوُِعبَّتاَف  ًامیِقَتْسُم  یِطارِص  اذه  َّنَأ  َو  ( 152  ) َنوُرَّکَذَت ْمُکَّلََعل  ِِهب  ْمُکاَّصَو  ْمُِکلذ  اُوفْوَأ  ِهَّللا  ِدْهَِعب  َو  یبُْرق  اذ  َناک  َْول  َو 

(153  ) َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ِِهب  ْمُکاَّصَو  ْمُِکلذ  ِِهلِیبَس  ْنَع  ْمُِکب 

279 ص :  همجرت ..... :

تلادـع هب  ار  نزو  هنامیپ و ، و  دـسرب ، دـشر  ّدـح  هب  هک  یتقو  ات  حالـصا ) يارب  و   ) رتوکین یقیرط  هب  رگم  دـیوشن ، کیدزن  میتی  لام  هب  و 
رد هچ  رگا  دینک ، تیاعر  ار  تلادع  دـییوگب  نخـس  هاگ  ره  و  مینکیمن ، فیلکت  شاییاناوت  رادـقم  هب  زج  ار  سک  چـیه  ام  دـینک ، مامت 

. دیوش رّکذـتم  ات  دـنکیم ، شرافـس  امـش  هب  دـنوادخ  هچنآ  تسا  نیا  دـینک ، افو  دیاهتـسب  ادـخ  اب  هک  ینامیپ  هب  و  دـشاب ، ناکیدزن  دروم 
(152)

نیا دـنکیم ، ادـج  ادـخ  هار  زا  ار  امـش  هک  دـیریگن ، یپ  ار  نوگاـنوگ  ياـههار  و  دـینک ، يوریپ  ار  نآ  سپ  نم ، میقتـسم  هار  تسا  نیا  و 
(153 . ) دینک هشیپ  اوقت  هک  نیا  ات  تسا  هدرک  شرافس  نآ  هب  ار  امش  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ 

279 ص :  ریسفت ..... :

. دینکن فّرصت  نآ  رد  هک  تسا  نیا  دارم  دیوشن ، کیدزن  میتی  لام  هب  ِمِیتَْیلا  َلام  اُوبَْرقَت  َو ال 
ُنَسْحَأ َیِه  ِیتَّلِاب  اَّلِإ 

. دینک تظفاحم  ار  میتی  لام  تسه  روط  ره  ینعی  دشاب ، رتهب  شنداد  هجیتن  ظفح و  يارب  هک  فّرصت  زا  ياهنوگهب  رگم 
ُهَّدُشَأ َُغْلبَی  یَّتَح 

دسرب ، غولب  ّدح  هب  دوش و  لماک  شلقع  دسرب ، دوخ  دشر  هب  ات 
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280 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دینادرگرب يو  هب  ار  شلام  هاگ  نآ 

. تسا تلادع  و  تاواسم ، يانعم  هب  طسق 
اهَعْسُو اَّلِإ  ًاسْفَن  ُفِّلَُکن  ال 

. دشابن ناوتان  شنداد  ماجنا  زا  هک  میهدیم  فیلکت  ياهزادنا  هب  ار  یسک  ره 
هب دـّیقم  هیآ  نیا  رد  ار  نآ  تلادـع ، ندرک  تیاعر  نازیم و  هنامیپ و  نتخاس  لماک  هب  رما  و  میتی ، لاـم  مکح  ناـیب  زا  سپ  ملاـع  دـنوادخ 

. تسا نکممان  يرما ، دشابن ، دایز  ای  مک  ياهّرذ  هک  يّدح  ات  نزو  هنامیپ و  رد  لماک  تلادع  تیاعر  اریز  هتخاس ، ییاناوت  تردق و 
اُولِدْعاَف ُْمْتُلق  اذِإ  َو 

. دشاب ناتنادنواشیوخ  عفن  ای  ررض  رب  تداهش  ریغ  ای  تداهش  دروم  رد  امش  هتفگ  هچ  رگا  دییوگب ، قح  دینزیم ، فرح  هک  یتقو 
. تسا یلاوقا  ّنأ »  » هزمه هرابرد  ًامیِقَتْسُم  یِطارِص  اذه  َّنَأ  َو 

. دینک يوریپ  ار  نآ  تسا  نم  میقتـسم  هار  نیا ، نوچ  و  هوعّبتاف : امیقتـسم ، یطارـص  اذه  ّنال  و  دشاب : نیا  شریدقت  هک  نیا  رب  انب  هحتف  - 1
سپ تسادـخ ، لام  هدجـس  ياهاج  نوچ  و   » ًادَـحَأ ِهَّللا  َعَم  اوُعْدـَت  الَف  ِهَِّلل  َدِـجاسَْملا  َّنَأ  َو  تسا : هیآ  نیا  رد  هیوبیـس  لوق  لـثم  تئارق  نیا 

 ... ٍْشیَُرق ِفالیِِإل  لثم  زین  و  ( 18 نج / « ) دیناوخن ادخ  اب  ار  يدحا 
اوُُدبْعَی ْ

اذـه نا  و  : » هلمج نیا  رب  انب  ( 106 شیرق / «. ) دننک شتـسرپ  ار  هبعک  يادخ  دـیاب  سپ  دـنریگ ...  تفلا  سنا و  مه  اب  شیرق  هک  نیا  يارب  »
. دشابیم عاّبتا  يارب  ّتلع  یطارص »... 

هار نم  هار  هک  تسا  نیا  تقیقح  ینعی  دـشاب  نأـش  ریمـض  ءاـه ، هک  نیا  رب  اـنب  یطارـص ، اذـه  ّهنا  و  ریدـقت : هب  فیفخت ، اـب  اذـه  نا  و  - 2
. تسا میقتسم 

. تسا میقتسم  یهار  هک  دینک  يوریپ  نم  هار  زا  و  میقتسم : هنا  یطارص  اوعبتا  و  تسا : هتفگ  نینچ  ییوگ  رسک ، هب  ّنإ » - » 3
رگید  ّتیسوجم و  ّتینارصن ، ّتیدوهی ، لیبق  زا  نوگانوگ  نایدا  َُلبُّسلا  اوُِعبَّتَت  َو ال 

281 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دینکن يوریپ  ار  اهتعدب  تاهبش و 

میقتـسم و هار  هک  دنوادخ  تسار  هار  زا  ار  امـش  بناوج  مامت  زا  ینعی  تسا  هدش  فذح  ءات »  » کی هدوب و  قرفتت »  » لعف لصا  ْمُِکب  َقَّرَفَتَف 
. دزاسیم قّرفتم  تسا  مالسا  نید 

. دناهدناوخ ءات  رد  ءات  ماغدا  اب  قّرفتف »  » ار نآ  یضعب 
یطوطخ نآ  پچ  تسار و  زا  دـعب  و  تسا ، يراگتـسر  هار  نیا  دوـمرف : و  دیـشک ، تسار  طـخ  کـی  مرکا  ربماـیپ  هک  تسا  هدـش  تیاور 

دراد رارق  یناطیش  اههار  نیا  زا  یکی  ره  ریـسم  رد  و  تسا ، هدومرف  نآرق  رد  دنوادخ  هک  تسا  ینوگانوگ  ياههار  نیا  دومرف : و  دیـشک ،
.« ًامیِقَتْسُم یِطارِص  اذه  َّنَأ  َو  : » درک توالت  ار  هیآ  نیا  سپس  و  دنکیم ، توعد  نآ  يوس  هب  ار  مدرم  هک 

. تسا هدرکن  خسن  ار  اهنآ  ینامسآ  بتک  زا  ياهیآ  چیه  هک  دنتسه  تامکحم  تایآ  زا  هیآ  دنچ  نیا  تسا : هدش  لقن  ساّبع  نبا  زا 

281 ص :  ات 157 ..... ] تایآ 154  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا
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ٌباتِک اذه  َو  ( 154  ) َنُونِمُْؤی ْمِهِّبَر  ِءاِقِلب  ْمُهَّلََعل  ًۀَـمْحَر  َو  ًيدُـه  َو  ٍءْیَـش  ِّلُِکل  ًالیِـصْفَت  َو  َنَسْحَأ  يِذَّلا  یَلَع  ًامامَت  َباتِْکلا  یَـسُوم  اـْنیَتآ  َُّمث 
َنِیِلفاَغل ْمِِهتَـسارِد  ْنَع  اَّنُک  ْنِإ  َو  اِنْلبَق  ْنِم  ِْنیَتَِفئاط  یلَع  ُباتِْکلا  َلِْزنُأ  اـمَّنِإ  اُولوُقَت  ْنَأ  ( 155  ) َنوُمَحُْرت ْمُکَّلََعل  اوُقَّتا  َو  ُهوُِعبَّتاَف  ٌكَرابُم  ُهاـْنلَْزنَأ 

ِهَّللا ِتایِآب  َبَّذَک  ْنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَمَف  ٌۀَمْحَر  َو  ًيدُه  َو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌۀَنَِّیب  ْمُکَءاج  ْدَقَف  ْمُْهنِم  يدْهَأ  اَّنَُکل  ُباتِْکلا  اَْنیَلَع  َلِْزنُأ  اَّنَأ  َْول  اُولوُقَت  َْوأ  ( 156)
(157  ) َنُوفِدْصَی اُوناک  اِمب  ِباذَْعلا  َءوُس  اِنتایآ  ْنَع  َنُوفِدْصَی  َنیِذَّلا  يِزْجَنَس  اْهنَع  َفَدَص  َو 

282 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

282 ص :  همجرت ..... :

دیما هب  دشاب ، تمحر  تیادـه و  ددرگ و  نشور  زیچ  همه  دوش و  مامت  دـندرک  یکین  هک  نانآ  رب  تمعن  ات  میداد  باتک  یـسوم  هب  سپس 
(154 . ) دنروآ نامیا  ناشراگدرورپ  تاقالم  هب  هک  نیا 

(155 . ) دیریگ رارق  تمحر  دروم  ات  دیشاب ، راکزیهرپ  دینک و  يوریپ  نآ  زا  میدرک ، لزان  ار  نآ  ام  هک  تکرب  رپ  تسا  یباتک  نیا  و 
(156 . ) میاهدوب لفاغ  نآ  ندناوخ  زا  ام ، هدش و  لزان  باتک  ام ، زا  شیپ  هفیاط  ود  رب  دییوگن : ات 

: دییوگن ای 
، تسا هدمآ  ناتیارب  ناتراگدرورپ  زا  تمحر  تیاده و  نشور و  لیلد  کنیا  میدوب ، رتهتفای  تیاده  اهنآ  زا  دشیم ، لزان  باتک  ام  رب  رگا 
، ام تایآ  زا  هک  ار  یناسک  يدوزب  دنادرگرب ؟ يور  نآ ، زا  دنک و  بیذکت  ار  ادخ  تایآ  هک  تسا  سک  نآ  زا  رتراکمتس  یسک  هچ  سپ 

(157 . ) داد میهاوخ  یتخس  باذع  ناشینادرگيور  رفیک  هب  دناهدش  نادرگور 

282 ص :  ریسفت ..... :

شرافـس نآ  هب  ار  امـش  لاـح ، هتـشذگ و  رد  اـم ، هچنآ  تسا  نیا  مدآ  ینب  يا  ینعی : تسا  « 1 « » ِِهب ْمُکاَّصَو   » رب فطع  لـعف ، نیا  اـْنیَتآ  َُّمث 
. میداد باتک  مالّسلا  هیلع  یسوم  هب  سپس  و  میدرک ،

. تسا « 2 « » َبوُقْعَی َو  َقاحْسِإ  َُهل  اْنبَهَو  َو   » رب فطع  اْنیَتآ » َُّمث   » هلمج دناهتفگ : یضعب 
صوصخ دارم  تفگ  ناوتیم  و  دـشاب ، راـکوکین  حـلاص و  هک  یـسک  ره  رب  تمعن  تمارک و  لـیمکت  روـظنم  هب  َنَسْحَأ  يِذَّلا  یَلَع  ًاـمامَت 

هب تشاد ، تیرومأم  نآ  هب  هچنآ  تلاسر و  غیلبت  رد  هک  ياهدـنب  رب  تمارک ، لـیمکت  روظنم  هب  ینعی  تسا ، مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح 
«: ءیّشلا نسحا   » باب زا  داد ، میلعت  ینوزفا  یکین و  هب  ماکحا  مولع و  زا  مالّسلا  هیلع  یسوم  ار  هچنآ  لیمکت  روظنم  هب  ای  درب ، نامرف  یکین 

نیا روظنم  و  تخانش ، بوخ  ار  زیچ  نآ 
__________________________________________________

. لبق هیآ  رخآ  - 1
هیآ 84. - 2

283 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. میهد شیازفا  ار  وا  ملع  ات  میداد  یسوم  هب  ار  تاروت  هک  تسا 

. تسا هدش  لزان  باتک  اراصن ، دوهی و  هورگ : ود  رب  هک  دییوگن  ات  ِْنیَتَِفئاط  یلَع  ُباتِْکلا  َلِْزنُأ  امَّنِإ  اُولوُقَت  ْنَأ 
ریمـض نیلفاغل ، مهتـسارد  نع  انک  ّهنا  و  تسا : نیا  ریدقت  دشابیم و  هیفان  زا  نآ ، هدننک  ادج  مال ، و  تسا ، هلّقثم  زا  هفّفخم  نا » : » اَّنُک ْنِإ  َو 

هدـناوخ اهنآ  هچنآ  زا  ام  هک  تسا  نیا  تقیقح  و  دوشیم : نیا  هلمج  يانعم  دـشابیم ، تئارق  ياـنعم  هب  تسارد  و  تسا ، فوذـحم  نأـش 
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. میربخیب دندوب 
یلوبق هب  نتفرگ  تعرـس  رد  اهنآ  زا  ام  دشیم ، لزان  باتک  ام  رب  رگا  هک  دییوگن ، ای  ْمُْهنِم  يدـْهَأ  اَّنَُکل  ُباتِْکلا  اَْنیَلَع  َلِْزنُأ  اَّنَأ  َْول  اُولوُقَت  َْوأ 

. میتسه ذفان  ياهشیدنا  نهذ و  يزیت  ياراد  ام ، هک  ارچ  میدوب ، رتهتفای  تیاده  نآ ، هب  کّسمت  و 
. دندرکیم راختفا  دوخ  راعشا  اههبطخ و  یخیرات و  قیقد  عیاقو  ظفح  لاقتنا و  تعرس  نهذ و  يزیت  هب  برع  هک  دوب  نیا  اعّدا  نیا  ّتلع 

. تسا هدمآ  نشور  یلیلد  ناتراگدرورپ  فرط  زا  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌۀَنَِّیب  ْمُکَءاج  ْدَقَف 
ظفل اب  ار  هیآ  لوا  لعف  اولوقت » وا   » هک یسک  تئارق  اب  انعم  نیا  و  تسا ، هدش  رکذ  نافلاخم  ندرک  موکحم  تاکـسا و  روظنم  هب  هلمج  نیا 

. دوشیم تافتلا  تیاعر  اریز ، دسریم ، رظن  هب  رتوکین  هدناوخ ، اولوقی » وا  : » تبیغ
ناتیارب کنیا  دیتسه ، وگتسار  دیدوب - رتهتفای  تیاده  دشیم  لزان  امـش  رب  باتک  رگا  هک - ناتدوخ  ياعّدا  رد  رگا  تسا : نیا  هیآ  يانعم 

 ... متقدص نا  ینعی : تسا  هدش  فذح  طرش  لعف  باسح  نیا  اب  و  تسا . هدمآ  ناتراگدرورپ  فرط  زا  ینشور  تایآ 
یتسرد و هب  هک  نآ  زا  سپ  دـنادب ، غورد  ار  یهلا  تاـیآ  هک  تسا  سک  نآ  زا  رتراکمتـس  یـسک  هچ  ِهَّللا  ِتاـیِآب  َبَّذَـک  ْنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَمَف 

دشاب . هتشاد  ناکما  شیارب  نآ  نتخانش  ای  و  دراد ، تفرعم  نآ ، یتسار 
284 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا هدننکهارمگ  هارمگ و  یصخش  نینچ  هک  دزاس ، فرصنم  یهلا  تایآ  هب  هّجوت  زا  ار  مدرم  اْهنَع و  َفَدَص  َو 

284 ص :  هیآ 158 ..... ] (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

ْنُکَت َْمل  اُهنامیِإ  ًاسْفَن  ُعَْفنَی  َکِّبَر ال  ِتایآ  ُضَْعب  ِیتْأَی  َمْوَی  َکِّبَر  ِتایآ  ُضَْعب  َِیتْأَی  َْوأ  َکُّبَر  َِیتْأَی  َْوأ  ُۀَِـکئالَْملا  ُمُهَِیتَْأت  ْنَأ  َّالِإ  َنوُرُْظنَی  ْلَـه 
(158  ) َنوُرِظَْتنُم اَّنِإ  اوُرِظَْتنا  ُِلق  ًاْریَخ  اِهنامیِإ  ِیف  ْتَبَسَک  َْوأ  ُْلبَق  ْنِم  ْتَنَمآ 

284 ص :  همجرت ..... :

زور نآ  اّما  تراگدرورپ ! تایآ  زا  یـضعب  ای  دیایب  اهنآ  يوس  هب  راگدرورپ  ای  دنیآ ، ناشغارـس  هب  ناگتـشرف  هک  دنراد  راظتنا  نیا  زج  ایآ 
هب يدوس  دـناهدادن ، ماجنا  یکین  لمع  ای  دـندوب  هدرواین  نامیا  لبق ، رد  هک  يدارفا  ندروآ  نامیا  دریذـپ ، قّقحت  اههناشن  تاـیآ و  نیا  هک 

(158 . ) میشکیم ار ) امش  رفیک   ) راظتنا مه  ام ، هک  دیشکب ، راظتنا  دیراد ) یطلغ  راظتنا  نینچ  هک   ) امش وگب : تشاد ، دهاوخن  ناشلاح 

284 ص :  ریسفت ..... :

. دنیآ ناشغارس  هب  باذع  ای  گرم  ناگتشرف  هک  دنرادن  نیا  زج  يراظتنا  اهنیا  ُمُهَِیتَْأت  ْنَأ  اَّلِإ  َنوُرُْظنَی  ْلَه 
دعب هلمج  لیلد  هب  تسا  تایآ  ّلک  تایآ  زا  دارم  هک  انعم  نیا  دـیآ ، دورف  تراگدرورپ  تاـیآ  ماـمت  هک  دـنراد  راـظتنا  اـی  َکُّبَر  َِیتْأَـی  َْوأ 

. تسا یّلک  روطهب  تکاله  تمایق و  ياههناشن  مامت  تایآ  ّلک  زا  دارم  و  تسا ، هدرک  ضعب  هب  حیرصت  هک  دوشیم  مولعم 
. نآ زج  و  برغم ، زا  دیشروخ  عولط  لیبق  زا  دشابیم ، تمایق  تامالع  تایآ  یضعب  زا  دوصقم  َکِّبَر  ِتایآ  ُضَْعب  َِیتْأَی  َْوأ 

دریذپ . نایاپ  فیاظو  لامعا و  ماجنا  فیلکت و  نامز  و  دسرارف ، تراگدرورپ  تایآ  زا  یضعب  هک  زور  نآ  َکِّبَر  ِتایآ  ُضَْعب  ِیتْأَی  َمْوَی 
285 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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يدوس ناشیارب  دندوب ، هدرواین  نامیا  تایآ ، شیادـیپ  زا  شیپ  هک  یناسک  ندروآ  نامیا  زور ، نآ  رد  ْتَنَمآ  ْنُکَت  َْمل  اُهنامیِإ  ًاسْفَن  ُعَْفنَی  ال 
ماجنا يریخ  لمع  تایآ ، روهظ  زا  شیپ  ناـمیا  رد  هک  یناـسک  يارب  رثایب ، ناـمیا  نیا  اـب  مه  ریخ  ياـهراک  نداد  ماـجنا  یّتح  و  درادـن ،

. تسین دنمدوس  دندوب ، هدادن 
بلق لمع  هک  تسا  نامیا  زا  ریغ  حراوج ، لمع  و  ریخ ، ياهراک  نداد  ماجنا  هک  دراد  نیا  رب  تلالد  هلمج  نیا  ًاْریَخ  اِهنامیِإ  ِیف  ْتَبَسَک  َْوأ 

شدوخ رب  ياهلمج  زگره  هک  ارچ  هدـش ، هتفرگ  نآ  رب  فطع  لـیلد ، نیمه  هب  تسین و  یکی  ـالاب  هلمج  اـب  هلمج  نیا  ياـنعم  و  دـشابیم ،
. دوشیمن فطع 

. میتسه رظتنم  مه  ام  و  دیشاب ، رظتنم  وگب : اهنآ  هب  َنوُرِظَْتنُم  اَّنِإ  اوُرِظَْتنا  ُِلق 
. تسا هدش  هدروآ  نارکنم  يارب  رادشه  دیدهت و  روظنم  هب  هلمج  نیا 

. تسا هدش  هدناوخ  زین  رّکذم  بیاغ  تروص  هب  ءای »  » اب هکئالملا » مهیتأت  نا  : » لعف

285 ص :  ات 160 ..... ] تایآ 159  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

ُهَلَف ِۀَنَـسَْحلِاب  َءاج  ْنَم  ( 159  ) َنُولَعْفَی اُوناک  اـِمب  ْمُُهئِّبَُنی  َُّمث  ِهَّللا  َیلِإ  ْمُهُْرمَأ  اـمَّنِإ  ٍءْیَـش  ِیف  ْمُْهنِم  َتَْسل  ًاعَیِـش  اُوناـک  َو  ْمُهَنیِد  اُوقَّرَف  َنیِذَّلا  َّنِإ 
(160  ) َنوُمَلُْظی ْمُه ال  َو  اهَْلثِم  َّالِإ  يزُْجی  الَف  ِۀَئِّیَّسلِاب  َءاج  ْنَم  َو  اِهلاْثمَأ  ُرْشَع 

285 ص :  همجرت ..... :

تـسا ادخ  اب  نانآ  راک  رـس و  تسین ، يراک  دندش ، نوگانوگ  ياههتـسد  دوخ ، و  دـنتخاس ، هورگ  هورگ  ار  دوخ  نید  هک  یناسک  اب  ار  وت 
(159 . ) دزاسیم ربخ  اب  دنهدیم  ماجنا  هچنآ  زا  ار  اهنآ  دنوادخ  سپ 

رب یمتـس  و  دید ، دهاوخن  رفیک  نآ ، رادقم  هب  زج  دروایب ، يدب  راک  سک ، ره  و  تشاد ، دهاوخ  شاداپ  شربارب  هد  دروآ ، یکین  سک  ره 
(160 . ) دش دهاوخن  نانآ 

286 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

286 ص :  ریسفت ..... :

. دنتخاس نوگانوگ  نید  دنچ  ار  ناشنید  هک  یناسک  ْمُهَنیِد  اُوقَّرَف  َنیِذَّلا  َّنِإ 
يوریپ اوشیپ  کی  زا  ياهقرف ، ره  و  دـندادیم ، تبـسن  رفک  هب  ار  نارگید  مادـک  ره  دـندش و  ییاههقرف  اـههورگ و  دوخ ، ًاعَیِـش و  اُوناـک  َو 

اهنت هک  هورگ  کی  زج  دناشتآ  رد  اهنآ ، مامت  هک  دندش  قّرفتم  هورگ  کی  داتفه و  هب  دوهی  تسا : هدمآ  ثیدح  رد  هک  نانچ  دندرکیم 
هب مه  نم  تّما  و  تسا ، تاجن  لها  هک  هورگ  کی  زج  دنـشتآ ، رد  همه  هک  دندش  قّرفتم  هورگ  ود  داتفه و  هب  اراصن  و  تسا ، تاجن  لها 

. تسا تاجن  لها  هک  هورگ  کی  زج  دناشتآ  رد  همه  هک  دنوشیم  میسقت  هورگ  هس  داتفه و 
. دناهدرک كرت  ار  ناشنید  ینعی : دناهدناوخ ، اوقراف »  » یضعب ار  اوقرفت »  » لعف

. درادن وت  هب  یطبر  چیه  دنوش ، عقاو  لاؤس  دروم  ناشندش  هورگ  هورگ  هرابرد  اههورگ ، نیا  هک  یتقو  ٍءْیَش  ِیف  ْمُْهنِم  َتَْسل 
. یتسه رود  لماک  روط  هب  ناشدساف  ياهبهذم  رد  اهنآ  اب  عامتجا  زا  وت  تسا : نیا  هیآ  يانعم  دنیوگ  یضعب 
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. تسا ادخ  اب  ناشیاهفالتخا  رد  اهنآ  نایم  مکح  و  اهنآ ، راک  رس و  ْمُهُْرمَأ  امَّنِإ 
دناهدناوخ ود  ره  عفر  هب  اهلاثما ، رشع  یضعب  و  تسا . اهلاثما  تانسح  رشع  نآ : ریدقت  هتفرگ و  ار  فوصوم  ياج  تفـص  اِهلاْثمَأ  ُرْـشَع  ُهَلَف 

. دشاب تفص  هک 
رد رگید  ياهاج  رد  هک  نآ  لاح  و  تسا ، فاعـضا  نیرتمک  تسا  هدرک  هدـعو  ربارب  هد  ار  کـین  لـمع  شاداـپ  هیآ  نیا  رد  ادـخ  هک  نیا 

. تسا هداد  هدعو  باسح  ریغ  هب  و  هفعاضم ، فاعضا  و  ربارب ، دصتفه  یکین  ره  لباقم 
. تسا دنوادخ  لدع  زا  هانگ ، رفیک  ندوب  يواسم  و  ادخ ، لضف  زا  اهیکین  شاداپ  يربارب  دنچ 

دهاوخ ناشناهانگ  تازاجم  زا  رتدایز  اهنآ  رفیک  هن  دوشیم و  مک  يزیچ  اـهنآ  باوث  زا  هن  دـنوشیمن : عقاو  متـس  دروم  َنوُمَلُْظی  ـال  ْمُه  َو 
. دوب

287 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

287 ص :  ات 163 ..... ] تایآ 161  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

َو َيایْحَم  َو  یِکُُسن  َو  ِیتالَص  َّنِإ  ُْلق  ( 161  ) َنیِکِرْشُْملا َنِم  َناک  ام  َو  ًافِینَح  َمیِهاْربِإ  َۀَِّلم  ًامَِیق  ًانیِد  ٍمیِقَتْسُم  ٍطارِـص  یلِإ  یِّبَر  ِینادَه  ِینَّنِإ  ُْلق 
(163  ) َنیِِملْسُْملا ُلَّوَأ  اَنَأ  َو  ُتِْرمُأ  َِکلِذب  َو  َُهل  َکیِرَش  ال  ( 162  ) َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ِیتامَم 

287 ص :  همجرت ..... :

زا دـینادرگ و  يور  دوـخ  طـیحم  یفارخ  ياـهنییآ  زا  هک  میهاربا  نییآ  اـجرباپ ، ینید  هدرک ، تیادـه  تسار  هار  هب  ارم  مراـگدرورپ  وـگب :
(161  ) دوبن ناکرشم 

(162 . ) تسا نایناهج  راگدرورپ  دنوادخ ، يارب  نم ، گرم  یگدنز و  و  نم ، ياهتدابع  مامت  زامن و  وگب :
(163 . ) مناملسم نیتسخن  نم  و  ماهدش ، رومأم  نیمه ، هب  تسین و  وا  يارب  یکیرش 

287 ص :  ریسفت ..... :

. تسا اطارص  یناده  ریدقت : رد  اریز  دشابیم ، بوصنم  اّلحم  هک  تسا  طارص » یلا   » ّلحم زا  لدب  هملک  نیا  ًانیِد 
تفص ناونع  هب  تسا و  مایق  يانعم  هب  ردصم و  هک  تسا  هدش  هدناوخ  زین  امیق »  » و نیه ، دیس و  لثم  تسا  ماق »  » لعف زا  لعیف  نزو  رب  میق ،

مالـسا ربمایپ  هب  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هلمج  يانعم  دـشابیم  میهاربا  يارب  لاـح  اـفینح ،»  » و تسا ، ناـیب  فطع  َمیِهاْربِإ  َۀَِّلم  هتفر  راـک  هب 
. تسا لطاب  زا  رود  قح و  رب  یتّلم  هک  یلاح  رد  درک  یفرعم  نم  هب  ار  میهاربا  ّتلم  نم  راگدرورپ  وگب : مدرم  هب  دیامرفیم :

: تسا هدش  هتفگ  هجو  دنچ  ترابع  نیا  يانعم  رد  یِکُُسن  َو  ِیتالَص  َّنِإ 
. تسا یلاعت  قح  هاگشیپ  هب  نم  بّرقت  تادابع و  مامت  فلا :

زامن تراگدرورپ  يارب   » ْرَْحنا َو  َکِّبَِرل  ِّلَصَف  لثم : هدش  ینابرق  زامن و  نایم  عمج  هیآ  نیا  رد  هک  تسا  ینابرق  حبذ و  کسن ،  » زا دارم  ب :
تسا . جح  کسانم  کسن »  » زا دارم  ج : ( 2 رثوک / « ) نک ینابرق  ناوخب و 

288 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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. مریمیم نآ  اب  هک  ینامیا  داقتعا و  و  مهدیم ، ماجنا  یگدنز  رد  هک  حلاص  لمع  زا  هچ  ره  ِیتامَم  َو  َيایْحَم  َو 
. تسا نایناهج  راگدرورپ  يادخ  تهج  رد  طقف  اهنیا  همه  َنیَِملاْعلا  ِّبَر  ِهَِّلل 

«. تسین وا ، يارب  یکیرش   » َُهل َکیِرَش  ال 
دننام  ) متـسه مالـسا  ياریذـپ  نیتسخن  نم  هداد و  روتـسد  تدابع  رد  صـالخا  نیا  هب  ارم  دـنوادخ  َنیِِملْـسُْملا  ُلَّوَأ  اـَنَأ  َو  ُتِْرمُأ  َِکلذـِب  َو 

. دراد یشیپ  شناوریپ  مالسا  رب  ناربمایپ  زا  کی  ره  مالسا  اساسا  مالّسلا ) هیلع  میهاربا 

288 ص :  ات 165 ..... ] تایآ 164  (: 6  ) ماعنألا هروس  ]

هراشا

ْمُُکئِّبَُنیَف ْمُکُعِجْرَم  ْمُکِّبَر  یلِإ  َُّمث  يرْخُأ  َرْزِو  ٌةَرِزاو  ُرَِزت  َو ال  اْهیَلَع  َّالِإ  ٍسْفَن  ُّلُک  ُبِسْکَت  َو ال  ٍءْیَـش  ِّلُـک  ُّبَر  َوُه  َو  ابَر  یِْغبَأ  ِهَّللا  َْریَغ  َأ  ْلـُق 
َکَّبَر َّنِإ  ْمُکاتآ  ام  ِیف  ْمُکَُوْلبَِیل  ٍتاـجَرَد  ٍضَْعب  َقْوَف  ْمُکَـضَْعب  َعَفَر  َو  ِضْرَأـْلا  َِفئـالَخ  ْمُکَلَعَج  يِذَّلا  َوُه  َو  ( 164  ) َنوُِفلَتَْخت ِهِیف  ُْمْتنُک  اـِمب 

(165  ) ٌمیِحَر ٌروُفََغل  ُهَّنِإ  َو  ِباقِْعلا  ُعیِرَس 

288 ص :  همجرت ..... :

رگم دهدیمن  ماجنا  یهانگ  سک  چیه  و  تسا ؟ زیچ  همه  راگدرورپ  وا ، دوخ  هک  یلاح  رد  میوجب ، دوخ  راگدرورپ  ار  ادـخ  زج  ایآ  وگب :
ار امش  و  تسا ، ناتراگدرورپ  يوس  هب  امش ، تشگزاب  سپس  دریگیمن ، شود  رب  ار  يرگید  هانگ  راب  يراکهنگ  چیه  و  شیوخ ، نایز  رب 

(164 . ) دزاسیم هاگآ  دیدرکیم  فالتخا  نآ  رد  هچنآ  هب 
رد هچنآ  هب  ار  امش  ات  تسا ، هداد  يرترب  یتاجردب  رگید  یضعب  رب  ار  امش  زا  یضعب  و  هتخاس ، نیمز  يور  نانیشناج  ار  امش  هک  تسا  وا  و 

(165 . ) تسا میحر  رایسب  هدنزرمآ و  و  رفیک ، دوز  وت  راگدرورپ  یتسارب ، دیامزایب ، هتشاذگ  ناترایتخا 
289 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

289 ص :  ریسفت ..... :

نینچ اهنآ  خساپ  رد  وت  دومرف : دنوادخ  دنک ، شتـسرپ  ار  اهنآ  ياهدوبعم  هک  دندرکیم  تساوخرد  مالـسا  ربمایپ  زا  نارفاک  ِهَّللا  َْریَغ  َأ  ُْلق 
؟ زیچ همه  راگدرورپ  تسا  وا  هک  نآ  لاح  میوجب و  دوخ  راگدرورپ  تسا ، لامک  تافص  مامت  عماج  تاذ  هک  ار  هَّللا »  » زج ایآ  وگب :

هک ارچ  منادـب ، دوخ  راگدرورپ  ار  وا  ریغ  هک  مدنـسپیمن  منادیم و  تشز  ار  لمع  نیا  ینعی  تسا  راکنا  يارب  هیآ  نیا  رد  ماهفتـسا  هزمه 
َأ هیآ : نیا  تسانعم  نیمه  هب  و  وا ، دوخ  رگم  تسین  ّتیبوبر  هتـسیاش  یتسه  ناهج  رد  يدوجوم  چیه  و  دنبوبرم ، همه  وا ، سدـقا  تاذ  زج 

يراک یـسک  چیه  اْهیَلَع  اَّلِإ  ٍسْفَن  ُّلُک  ُبِسْکَت  َو ال  ( 64 رمز / ( »؟...  متـسرپب ار  ادخ  ریغ  هک  دینکیم  رما  ارم  ایآ  : » ُدـُبْعَأ یِّنوُُرمَْأت  ِهَّللا  َْریَغَف 
. شدوخ نایز  هب  زج  دهدیمن  ماجنا 

هب يراکهانگ  چـیه  تسا : نیا  هیآ  يانعم  هصالخ  دریگیمن ، شود  رب  ار  يرگید  هانگ  راـب  يراـکهنگ ، چـیه  يرْخُأ  َرْزِو  ٌةَرِزاو  ُرَِزت  ـال  َو 
. دوشیم هذخاؤم  شدوخ  هانگ  اب  سک  ره  هکلب  دوشیمن  هذخاؤم  يرگید  هانگ 

ار امـش  هانگ  ياهراب  ام  دینک و  يوریپ  ار  ام  هار  . » ْمُکایاطَخ ْلِمْحَْنل  َو  انَلِیبَس  اوُِعبَّتا  دنتفگیم : هک  تسا  نارفاک  خـساپ  رد  ثحب  دروم  هیآ 
. تسا هتخاس  نیشناج  نیمز  يور  رد  ار  امش  ِضْرَْألا  َِفئالَخ  ْمُکَلَعَج  ( 12 توبکنع /  ) میشکیم شود  رب 
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نیا دنوشیم و  نانآ  نیـشناج  يرگید  هورگ  دـنورب  ایند  زا  هک  یهورگ  ره  دنتـسه ، دوخ  زا  شیپ  رـصع  مدرم  نیـشناج  يرـصع  ره  مدرم 
. تسا رارقرب  تمایق  ات  مّظنم  نانچ  مه  نوناق 

، تسا ربمایپ  نیرخآ  وا  نوچ  هک  تسا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  ربمایپ ، تّما  صوصخ  رد  باطخ  نیا  دناهتفگ  یـضعب 
. تسا اهتّما  همه  نیشناج  زین  وا  تّما 

290 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسا هداد  يرترب  نارگید  رب  ماقم  تفارش  قزر و  تعسو  تهج  زا  ار  امش  زا  یخرب  ٍضَْعب  َقْوَف  ْمُکَضَْعب  َعَفَر  َو 

. تسا رمع  تورث و  و  يدنمدرخ ، راسخر و  تهج  زا  يرترب  دارم  دناهتفگ  یضعب 
نییاپ و تاـقبط  اـب  نادنمتفارـش  و  دـییوگیم ، ساپـس  ار  وا  تمعن  هنوگچ  هک  دـیامزایب  هداد  هچنآ  رد  ار  امـش  اـت  ْمُکاـتآ  اـم  ِیف  ْمُکَُوْلبَِیل 

؟ دننکیم هچ  ناتسدگنت  اب  نادنمتورث 
؟ دهدیم رفیک  دوز  دننک  نارفک  ار  شتمعن  هک  نانآ  هب  دنوادخ  ِباقِْعلا  ُعیِرَس  َکَّبَر  َّنِإ 

. تسا نابرهم  هدنزرمآ و  رایسب  دنرازگیم ، ساپس  ار  شتمعن  هک  یناسک  هب  تبسن  وا ، ٌمیِحَر و  ٌروُفََغل  ُهَّنِإ  َو 
. دیآیم دوز  تسا و  کیدزن  تسا  ندمآ  لاح  رد  هچنآ  اریز  تسا ، هدرک  فیصوت  تعرس  هب  ار  یهلا  رفیک  دنوادخ  هیآ  نیا  رد 

291 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

291 ص :  فارعا .....  هروس 

هراشا

. تسا هیآ  جنپ  تسیود و  يرصب  رظن  هب  هیآ و  شش  تسیود و  یفوک  رظن  هب  شتایآ  دادعت  تسا و  یکم  هروس  نیا 
. تسا هتسناد  ياهیآ  ار  َنیِّدلا » َُهل  َنیِِصلُْخم   » يرصب هدرمش و  هیآ  کی  ار  َنوُدوُعَت » ْمُکَأََدب  امَک   » و صملا »  » زا کی  ره  یفوک 

291 ص :  هروس ..... :] نیا  تئارق  تلیضف  ]

تمایق رد  دـهد و  رارق  یباجح  سیلبا  وا و  نایم  دـنوادخ  دـناوخب  ار  فارعا  هروس  سک  ره  هک  تسا  هدـش  لقن  ربمایپ  زا  ّیبأ  ثیدـح  رد 
«1 . » دشاب وا  عیفش  مدآ  ترضح 

ناشیارب یهودـنا  سرت و  هک  دـشاب  یناسک  زا  تمایق  رد  دـناوخب  هام  ره  رد  ار  هروس  نیا  سک  ره  تسا : هدومرف  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 
«2 . » دنوشیمن عقاو  هبساحم  دروم  هک  دشاب  یناسک  زا  تمایق  رد  دناوخب  هعمج  ره  رد  ار  نآ  سک  ره  تسین و 

291 ص :  ات 3 ..... ] تایآ 1  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
اوُِعبَّتَت َو ال  ْمُکِّبَر  ْنِم  ْمُْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  اوُِعبَّتا  ( 2  ) َنِینِمْؤُْمِلل يرْکِذ  َو  ِِهب  َرِْذُنِتل  ُْهنِم  ٌجَرَح  َكِرْدَص  ِیف  ْنُکَی  الَف  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ٌباتِک  ( 1  ) صملا

(3  ) َنوُرَّکَذَت ام  ًالِیلَق  َءاِیلْوَأ  ِِهنوُد  ْنِم 
__________________________________________________

-1
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. ۀمایقلا موی  اعیفش  هل  مدآ  ناک  ارتس و  سیلبا  نیب  هنیب و  هَّللا  لعج  فارعالا ، ةروس  أرق  نم 
-2

موی بساحی  نّمم ال  ناک  ۀعمج  ّلک  یف  اهأرق  نإف  نونزحی ، مه  مهیلع و ال  فوخ  نیّذلا ال  نم  ۀـمایقلا  موی  ناک  رهـش  ّلک  یف  اهأرق  نم 
. ۀمایقلا

292 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

292 ص :  همجرت ..... :

(1 «[ ) 1 . » رابدرب رادتقا  بحاص  نابرهم  يادخ  دناهتفگ : نآ  ریسفت  رد  یضعب   ] صملا
ار ناگمه   ) نآ هلیسو  هب  هک  تسا  نآ  فده  و  یشاب ، هتـشاد  هنیـس  رد  یتحاران  نآ  هیحان  زا  دیابن  هدش و  لزان  وت  رب  هک  تسا  یباتک  نیا 

(2  ) نانمؤم يارب  تسا  يرکذت  یهد و  میب  ناشتسردان ) لامعا  دب  بقاوع  زا 
، دینکن يوریپ  وا  زج  رگید  ياهدوبعم  ناتـسرپرس و  زا  دینک و  يوریپ  هدش  لزان  امـش  رب  ناتراگدرورپ  فرط  زا  هک  يزیچ  زا  نیا ) رب  انب  )

(3 . ) دیوشیم رکذتم  رتمک  اما 

292 ص :  ریسفت ..... :

. تسا هدمآ  دورف  وت  رب  لاعتم  دنوادخ  نامرف  هب  هک  تسا  یباتک  نآرق  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ٌباتِک 
ادخ لوسر  تسا ، یگنت  ینعم  هب  جرح »  » دشاب یگنت  وت  هنیـس  رد  مدرم ] هب   ] نآ غالبا  زا  دیابن  ربمایپ  يا  ُْهنِم  ٌجَرَح  َكِرْدَـص  ِیف  ْنُکَی  الَف 
رازآ ار  وا  دـننادرگرب و  يور  شنانخـس  نتفریذـپ  زا  دـننک و  مهتم  ییوـگغورد  هب  ار  وا  شموـق  هک  نیا  زا  مّلـس  هلآ و  هـیلع و  هَّللا  یّلص 

هب تخاس و  نمیا  ار  وا  ناحبس  يادخ  ور  نیا  زا  دشیمن . داش  شرطاخ  دوب و  گنتلد  نانآ  تیذا  رازآ و  زا  هجیتن  رد  تشاد و  میب  دنهد ،
. دهدن تیمها  نانآ  تسردان  راتفر  هب  ات  داد  نامرف  وا 

.( یهد میب  ار  مدرم  نآ  اب  ات  هدمآ  دورف  وت  رب  نآرق   ) هب كراذنال  کیلإ  لزنا  ینعی ، تسا . کیلإ » لزنأ   » هب قلعتم  ِِهب  َرِْذُنِتل 
اریز اریکذت ،» رّکذت  هب و  رذنتل  : » ینعی دشاب  بوصنم  تسا  نکمم  يرکذ » »

__________________________________________________

. ياهشمق یهلا  ملق  هب  مجرتم  نآرق  - 1
293 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

رورجم تسا  نکمم  دشاب و  باتک »  » رب فطع  ای  فوذحم ، يادـتبم  يارب  ربخ  عوفرم و  تسا  نکمم  تسا و  يروآدای  يانعم  هب  يرکذ » »
. يرکّذلا راذنإلل و  ینعی ، دشاب  رذنت » نا   » لحم رب  فطع  و 

. دینک يوریپ  هدش  لزان  امش  رب  هک  یهلا  یحو  نآرق و  زا  ْمُْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  اوُِعبَّتا 
يوریپ تسا  ادـخ  نید  زا  ریغ  هک  دوخ  ياـیلوا  نید  زا  ینعی : ددرگیمرب ، لزنأ » اـم   » هب اـی  هنود »  » رد ریمـض  َءاـِیلْوَأ  ِِهنوُد  ْنِم  اوـُِعبَّتَت  ـال  َو 

، سنا ّنج و  ياهناطیـش  زا  ار  وا  زج  دینکن و  تعباتم  دوخ  يایلوا  زا  دـنوادخ ، زا  يوریپ  ياج  هب  ینعی ، ددرگیمرب ، مکبر »  » هب ای  دـینکن ،
نامرف اهنآ  زا  يوریپ  هب  هک  یتاروتسد  ادخ و  نید  زا  هتشاداو و  اهتعدب  یناسفن و  ياهاوه  زا  يوریپ  هب  ار  امـش  ادابم  ات  دیریگن  یتسود  هب 

. دنزاس هارمگ  هداد ،
هدماین دورف  ياهیآ  چیه  دنگوس  ادخ  هب  ياهدش . رما  شربمایپ  تنس  ادخ و  باتک  زا  يوریپ  هب  مدآ ، دنزرف  يا  هدش : لقن  يرصب  نسح  زا 
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. تسیچ نآ  يانعم  هدش و  لزان  دروم  هچ  رد  ینادب  تسا  بجاو  وت  رب  هک  نیا  زج 
تسا و هدش  تئارق  زین  لاذ  فیفخت  لوا و  ءات  فذح  هب  نورّکذت »  » هدـش و ماغدا  یلوا  رد  مود  ات » ، » نورّکذـتت ام  ینعی  َنوُرَّکَذـَت  ام  اًلِیلَق 

هزادنا هب  دننکیم ، يوریپ  وا  ریغ  زا  هدرک و  اهر  ار  ادخ  نید  هک  هاگ  نآ  تسا : نیا  شیانعم  هدش و  هدناوخ  ات )»  » و ای »  » اب  ) نورّکذـتی زین 
. دنوشیم قح ] تعاطا  كرت   ] رکذتم یمک 

293 ص :  ات 5 ..... ] تایآ 4  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

(5  ) َنیِِملاظ اَّنُک  اَّنِإ  اُولاق  ْنَأ  َّالِإ  انُسَْأب  ْمُهَءاج  ْذِإ  ْمُهاوْعَد  َناک  امَف  ( 4  ) َنُوِلئاق ْمُه  َْوأ  ًاتاَیب  انُسَْأب  اهَءاجَف  اهانْکَلْهَأ  ٍۀَیْرَق  ْنِم  ْمَک  َو 

293 ص :  همجرت ..... :

(4  ) دندوب يزورمین  باوخ  رد  ای  بش ، شیاسآ  رد  هک  هاگ  نآ  میداتسرف ، باذع  اهنآ  كاله  رب  هک  اهرهش  یلاها  زا  رایسب  هچ 
عماوج همجرت  ( 5 . ) میدوب باذـع  قحتـسم  راکمتـس و  دوخ  ام  هک  دـندرکن  اعّدا  نیا  زج  دیـسر ، نانآ  هب  اـم  باذـع  هک  یماـگنهرد  سپ 

294 ص : ج2 ، عماجلا ،

294 ص :  ریسفت ..... :

. دمآ دورف  اهرهش  نآ  لها  رب  ام  باذع  سپ  انُسَْأب  اهَءاجَف 
. دندوب يزورمین  باوخ  ای  بش  شیاسآ  لاح  رد  اهنآ  ینعی  تسا  لاح  لحم  رد  ردصم و  هملک  نیا  ًاتاَیب » »

رهـش لـها  هک  هنوگناـمه  اریز  دـنادرگرب  هیرق  هب  ار  اـهانکلهأ »  » ریمـض تفرگن و  ریدـقت  رد  لـها ]  ] فاـضم هیرق ،»  » هملک يارب  ناوتیم 
. میرادن فاضم  نتفرگ  ریدقت  هب  يزاین  نیا  رب  انب  تسا  یندشدوبان  زین  رهش  دوخ  دنتسه ، یندشكاله 

زین و  تسا ، هدرک  زاینیب  واو »  » زا ار  هیآ  مه ،)  ) دـئاع ریمـض  اریز  تسین  نولئاق ] مه  وا و   ] هیلاح واو  هب  يزاین  َنُوِلئاق » ْمُه  َْوأ  : » هلمج رد  و 
هدـش فذـح  هلمج  زا  فطع ، فرح  ود  عامتجا  ببـس  هب  واو »  » تسا هدـمآ  نآ  زا  لبق  هک  تسا  یلاح  رب  فوطعم  نولئاـق » مه  وا   » نوچ

. دریگیم رارق  هدافتسا  دروم  هیراع  روطهب  هلمج  طابترا  روظنم  هب  هک  تسا  فطع  واو  نامه  لاح ، واو  اریز 
دورف نانآ  رب  زورمین  بش و  تقو : ود  نیا  رد  ام  باذع  میدرک و  ار  نآ  يدوبان  دصق  ام  هک  ییاهرهش  دنرایـسب  هچ  تسا : نیا  هیآ  يانعم 

رتتخـس تقو ، ود  نآ  رد  باذع  لوزن  تسا و  شمارآ  يربخیب و  نامز  ود ، ره  هک  دوب  نیا  نامز ، ود  نیا  رد  باذـع  لوزن  تلع  دـمآ .
. تسا

میدرک متـس  دوخ  رب  میدوب  نآ  رب  هک  يدـیاقع  رد  هک  نیا  نآ و  ندوب  لـطاب  هب  فارتـعا  زج  ناـشنید  هب  تبـسن  اـهنآ  ْمُهاوْعَد  َناـک  اـمَف 
رب سوسفا  دوخ و  يرگمتس  هب  ناشیا  فارتعا  زج  دوبن  يزیچ  ناشراگدرورپ  اب  اهنآ  شیاین  هک : تسا  نیا  هیآ  يانعم  ای  دنتـشادن . ییاعدا 

« مهاوعد  ]» هک بلطم  نیا  سکع  تسا . ناک  مسا  اریز  تسا ، عفر  لحم  رد  اولاق » نا   » و ناک »  » ربخ مهیوعد » . » دوب هدزرـس  ناـنآ  زا  هچنآ 
. تسا زیاج  زین  نآ ] ربخ  اولاق » نا   » دشاب و ناک  مسا 

295 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

295 ص :  ات 9 ..... ] تایآ 6  (: 7  ) فارعألا هروس  ]
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هراشا

ُُهنیِزاوَم ْتَلُقَث  ْنَمَف  ُّقَْحلا  ٍذـِئَمْوَی  ُنْزَوـْلا  َو  ( 7  ) َنِیِبئاـغ اَّنُک  اـم  َو  ٍْملِِعب  ْمِْهیَلَع  َّنَّصُقَنَلَف  ( 6  ) َنِیلَسْرُْملا َّنَلَئْـسََنل  َو  ْمِْهَیلِإ  َلِسْرُأ  َنیِذَّلا  َّنَلَئْـسَنَلَف 
(9  ) َنوُِملْظَی اِنتایِآب  اُوناک  اِمب  ْمُهَسُْفنَأ  اوُرِسَخ  َنیِذَّلا  َِکئلوُأَف  ُُهنیِزاوَم  ْتَّفَخ  ْنَم  َو  ( 8  ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأَف 

295 ص :  همجرت ..... :

(6  ) درک میهاوخ  شسرپ  اهنآ ، ناربمغیپ  زا  مه  مما و  لامعا  زا  مه  ام 
(7 . ) میتسین لفاغ  اهنآ  رادرک  زا  ام  هک  دننادب  ات  مینک  نایب  شناد  ملع و  هب  ار  اهنآ  لاح  تیاکح  نانآ ، رب  سپ 

(8 . ) دوب دنهاوخ  راگتسر  هتبلا  دندوب ، راکوکین  نیزو و  قح ، نازیم  نآ  رد  هک  نانآ  سپ  تسا . لامعا  ندیجنس  زور  اّقح  رشحم ، زور 
(9 . ) دناهدیناسر نایز  نتشیوخ  هب  دناهدرک ، متس  ام  تایآ  هب  نوچ  هک  دنتسه  یناسک  تسا  کبس  ناشلامعا  نازیم  هک  نانآ  و 

295 ص :  ریسفت ..... :

میهاوخ شـسرپ  دنداد  دوخ  ناربمایپ  هب  هک  یخـساپ  هرابرد  هدش  ثوعبم  ناشنایم  رد  يربمایپ  هک  ییاهتما  زا  ْمِْهَیلِإ  َلِسْرُأ  َنیِذَّلا  َّنَلَئْـسَنَلَف 
. درک

. دناهدرک غالبا  نانآ  هب  ناشناربمایپ  هچنآ  هب  ناشیاهتما  لمع  دش و  هداد  اهنآ  هب  هک  یخـساپ  هرابرد  زین  ناربمایپ  زا  َنِیلَـسْرُْملا و  َّنَلَئْـسََنل  َو 
. دیسرپ میهاوخ 

. درک میهاوخ  نایب  ار  اهنآ  لاح  تیاکح  ناشیاهتما  ناربمایپ و  رب  ْمِْهیَلَع  َّنَّصُقَنَلَف 
. میهاگآ نانآ  ناهن  راکشآ و  لاوحا  هب  ام  ینعی  ٍْملِِعب 

دهاوخ رارق  لاؤس  دروم  ار  نانآ  مدرم  لاوحا  هب  ملع  اب  دـنوادخ  هک  نیا  زا  روظنم  و  میتسین ، لفاغ  ناشرادرک  اـهنآ و  زا  َنِیِبئاـغ  اَّنُک  اـم  َو 
تساهنآ و دییأت  ای  خیبوت و  داد 

296 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
تـشز لامعا  راهظا  اب  دوشیم و  مهارف  نانآ  رورـس  دایدزا  بجوم  ناراکوکین  زا  شیاتـس  راهظا  اـب  هک  تسا  نیا  لاؤس  نیا  رگید  هدـیاف 

. دوشیم هدوزفا  رافک  هودنا  مغ و  رب  ناراکهنگ 
تیئادتبا و رب  انب  نزولا »  » عفر تسا . رگیدکی  زا  نآ  دب  کین و  صیخـشت  لامعا و  قح  هب  شجنـس  زور  تمایق ، زور  ُّقَْحلا  ٍِذئَمْوَی  ُنْزَْولا  َو 

ناربمغیپ اهتما و  زا  دـنوادخ  هک  تسا  يزور  لامعا  هنالداع  شجنـس  ینعی : تسا  نزولا »  » ادـتبم يارب  ربخ  ذـئموی »  » نآ و تفـص  ّقحلا » »
. هنالداع شجنس  ّقحلا :) نزولا  . ) دیسرپ دهاوخ  اهنآ 

: دناهتفگ نخس  فالتخا  هب  نیرسفم  نزو ،»  » یگنوگچ رد 
. تسا تلادع  هب  ندرک  مکح  قح و  هب  يرواد  زا  ترابع  نزو : - 1

راهظا تجح و  ماـمتا  رب  يدـیکأت  شجنـس  نیا  دوشیم و  هدیجنـس  دراد ، هفک  ود  هک  ییوزارت  اـب  لاـمعا ، ياـههمان  دـناهتفگ : یخرب  - 2
. تسا تلادع  يارجا  فاصنا و 

هک یلامعا  نامه  دشاب  هتـشاد  ناحجر  شاهدـش  هدیجنـس  لامعا  سک  ره  ینعی ، تسا ، نوزوم  ای  نازیم  عمج  نیزاوم  ُُهنیِزاوَم  ْتَلُقَث  ْنَمَف 
(. دنتسه يراگتسر  لها  اهنیا   ) دوشیم شجنس  نآ  اب  کین  لامعا  هچنآ  ای  کین  لامعا  ینعی  تسا  هنزو  شزرا و  ياراد 
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/ فارعا « ) دندرک بیذـکت  ار  ام  تایآ  متـس  يور  زا   » اِهب اوُمَلَظَف  هیآ  ریظن  دـننکیم ، بیذـکت  اوران  متـس و  هب  ار  ام  تایآ  َنوُِملْظَی  اِنتایِآب 
(103

296 ص :  ات 12 ..... ] تایآ 10  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

َمَدِآل اوُدُجْسا  ِۀَِکئالَْمِلل  اْنُلق  َُّمث  ْمُکانْرَّوَص  َُّمث  ْمُکانْقَلَخ  ْدََقل  َو  ( 10  ) َنوُرُکْشَت ام  ًالِیلَق  َشِیاعَم  اهِیف  ْمَُکل  اْنلَعَج  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُکاَّنَّکَم  ْدََقل  َو 
ٍنیِط ْنِم  ُهَتْقَلَخ  َو  ٍران  ْنِم  ِینَتْقَلَخ  ُْهنِم  ٌْریَخ  اَنَأ  َلاق  َُکتْرَمَأ  ْذِإ  َدُجْـسَت  َّالَأ  َکَعَنَم  اـم  َلاـق  ( 11  ) َنیِدِجاَّسلا َنِم  ْنُکَی  َْمل  َسِیْلبِإ  َّالِإ  اوُدَجَـسَف 

(12)
297 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

297 ص :  همجرت ..... :

رّرقم تمعن ، هنوگ  ره  زا  يزور  شاـعم و  امـش  يارب  نآ ، رد  میدیـشخب و  رادـتقا  نکمت و  نیمز  رد  ار  مدآ ) نادـنزرف   ) امـش اـم  اـنامه  و 
(10  ) دیروآیم اجب  ار  ادخ  ياهتمعن  رکش  امش  زا  یکدنا  نکیل  میدرک 

هدجـس همه  میدرک . رومأم  مدآ  هدجـس  هب  ار  ناگتـشرف  میتسارآ ، لماک  تروص  نیدـب  هک  هاگ  نآ  میدـیرفایب و  ار  نایمدآ  امـش  انامه  و 
(11 . ) دوبن ناگدننک  هدجس  هلمج  زا  هک  ناطیش ، زج  دندرک 

زا ارم  هک  مرتهب ، وا  زا  نم  داد : خساپ  يدرک ؟ ینامرفان  مدرک  رما  ار  وت  نوچ  هک  دش  مدآ  هدجس  زا  عنام  ار  وت  زیچ  هچ  دومرف : ودب  يادخ 
(12 . ) ياهدیرفآ كاخ  زا  ار  وا  شتآ و 

297 ص :  ریسفت ..... :

اناوت نآ  رد  فرـصت  رب  میدـینادرگ و  کلام  نیمز  رد  ار  امـش  هک : نیا  ای  میداد . رارق  امـش  هاـگیاج  ار  نیمز  ِضْرَأـْلا  ِیف  ْمُکاَّنَّکَم  ْدََـقل  َو 
. میتخاس

فلتخم و ياهیزور  لثم  دوشیم ، یگدـنز  نارذـگ  نآ  اب  هک  تسا  يزیچ  نآ  تسا و  تشیعم  عمج  شیاعم »  » َشِیاعَم اهِیف  ْمَُکل  اـْنلَعَج  َو 
تسا شیاعم )  ) ای اب  تئارق  رتهب ، تئارق  دیآیم . تسد  هب  اهتمعن  اهیزور و  عاونا  نآ ، هلیسو  هب  هک  تسا  يزیچ  ای  اهتعفنم . اهتمعن و  ماسقا 

. دناهدرک تئارق  شئاعم )  ) هزمه هب  ار  نآ  فئاحص »  » هب شیاعم »  » هیبشت اب  ءاّرق ، زا  یضعب  یلو 
نآ هب  سپـس  میدرک و  قلخ  لکـش  نودـب  یلگ  زا  ار ، مدآ  امـش  ردـپ  ام  َمَدِآل  اوُدُجْـسا  ِۀَِـکئالَْمِلل  اْنُلق  َُّمث  ْمُکاـنْرَّوَص  َُّمث  ْمُکاـنْقَلَخ  ْدََـقل  َو 

لیلد و  یفن ] يال  هن  « ] 1  » تسا هلص » « » دجست نا ال   » رد ال » . » میداد نامرف  مدآ  هدجس  هب  ار  ناگتشرف  میدیشخب و  تروص 
__________________________________________________

هلمج رد  مالک  دیکأت  يارب  طقف  تسا و  دیاز  هک ال  تسا  نیا  هلـص ، زا  فلؤم  روظنم  ارهاظ  دیآیمرب . يدعب  تارابع  زا  هک  روطنامه  - 1
ج 1. یقرواپ ص 428 ، یجرگ ، داتسا  حیحصت  تسا . هدش  رکذ 

298 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
دشابیم و ( 75 ص / « ) ینک هدجـس  مدیرفآ  دوخ  هک  يدوجوم  هب  هک  دش  عنام  هچ  ار  وت   » َّيَدَِیب ُْتقَلَخ  اِمل  َدُجْـسَت  ْنَأ  َکَعَنَم  ام  هیآ  نآ ،
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نامرف وت  هب  هک  هاگ  نآ  هدش : هتفگ  ییوگ  تسا  هدش  لخاد  نآ  رب  ال »  » هک تسا  یلعف  يانعم  بوجو  دـیکأت و  مالک ، رد  ال »  » رکذ هدـیاف 
ار نآ  ندرک ، هدجـس  هب  نم  نامرف  اریز  ییامن ؟ مزلم  نآ  ماجنا  هب  ار  دوخ  ینادب و  بجاو  ار  مدآ ] رب   ] هدجـس هک  دش  عنام  زیچ  هچ  مداد ،

. تسین نآ  زا  يزیرگ  ار  وت  هدرک و  بجاو  وت  رب 
یـسک نیتسخن  وا  دـیدرگ و  هابتـشا  بکترم  دوخ  سایق  رد  درک و  سایق  ناطیـش  : » دـیوگیم سابع  نبا  ٍران  ْنِم  ِینَتْقَلَخ  ُْهنِم  ٌْریَخ  اـَنَأ  َلاـق 
رومأم هک  تشاد  قح  دوخ  نامگ  هب  تسا و  رتفیرش  كاخ  زا  شتآ  درک  نامگ  هک  دش  هابتشا  بکترم  ور  نآ  زا  و  درک ». سایق  هک  تسا 

هب نم  هچنآ  هب  هک  تسا  قح  زا  رود  مشتآ ] زا  هک   ] نم نوچمه  یسک  يارب  تسا : هتفگ  ییوگ  دوشن و  دوخ ، زا  رتتسپ  رب  ندرک  هدجس 
. دوش رومأم  ماهدش ، رما  نآ 

298 ص :  ات 18 ..... ] تایآ 13  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

َنِم َکَّنِإ  َلاـق  ( 14  ) َنوـُثَْعُبی ِمْوَـی  یلِإ  ِینْرِْظنَأ  َلاـق  ( 13  ) َنیِرِغاَّصلا َنِم  َکَّنِإ  ْجُرْخاَـف  اـهِیف  َرَّبَکَتَت  ْنَأ  َکـَل  ُنوُکَی  اـمَف  اـْهنِم  ْطـِبْهاَف  َلاـق 
ْنَع َو  ْمِِهناـْمیَأ  ْنَع  َو  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  َو  ْمِهیِدـْیَأ  ِْنَیب  ْنِم  ْمُهَّنَِیتآـَل  َُّمث  ( 16  ) َمیِقَتْـسُْملا َکَطارِـص  ْمَُهل  َّنَدُْعقََأل  ِینَْتیَوْغَأ  اِمبَف  َلاق  ( 15  ) َنیِرَْظنُْملا

(17  ) َنیِرِکاش ْمُهَرَثْکَأ  ُدَِجت  َو ال  ْمِِهِلئامَش 
(18  ) َنیِعَمْجَأ ْمُْکنِم  َمَّنَهَج  َّنَأَْلمََأل  ْمُْهنِم  َکَِعبَت  ْنََمل  ًاروُحْدَم  ًامُؤْذَم  اْهنِم  ْجُرْخا  َلاق 

298 ص :  همجرت ..... :

(13 . ) یکچوک تسپ و  دارفا  زا  وت  هک  وش ، نوریب  يزرو . توخن  یگرزب و  هک  دسرن  ار  وت  هک  يآ  دورف  ماقم  نآ  زا  دومرف : دنوادخ 
299 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(14 ( ) رادهگن هدنز  و ، . ) هد تلهم  زیخاتسر  زور  ات  ارم  تفگ : ناطیش ) )
(15 . ) تشاد یهاوخ  تلهم  هتبلا  دومرف : دنوادخ ) )

(16  ) منادرگ هارمگ  تسوت  نییآ  عرش و  هک  تسار ، هار  زا  ار  تناگدنب  زین  نم  يدرک ، هارمگ  ارم  هک  نونکا  تفگ : ناطیش 
یهاوخن رازگرکـش  ار  اهنآ  رتشیب  موریم و  اهنآ  غارـس  هب  اهنآ  پچ  فرط  زا  تسار و  فرط  زا  رـس و  تشپ  زا  يور و  شیپ  زا  هاـگ  نآ 

(17 . ) تفای
امـش زا  ار  منهج  دـنک ، يوریپ  وت  زا  اـهنآ  زا  سک  ره  هک  منکیم  داـی  دـنگوس  ور . نوریب  يراوخ  راـع و  گـنن و  اـب  ماـقم  نآ  زا  دومرف :

(18 . ) منکیم رپ  یگمه 

299 ص :  ریسفت ..... :

. يآ دورف  يراد  هک  یتلزنم  ماقم و  زا  ای  نامسآ  زا  ای  تشهب  زا  اْهنِم  ِْطبْهاَف 
. ینک یچیپرس  دنوادخ  نامرف  زا  ماقم ، نآ  رد  هک  دسرن  ار  وت  اهِیف  َرَّبَکَتَت  ْنَأ  ََکل  ُنوُکَی  امَف 

. یتسه کبس  راوخ و  وا  يایلوا  ادخ و  دزن  يدیزرو ، ربکت  نوچ  هک  وش  نوریب  َنیِرِغاَّصلا  َنِم  َکَّنِإ  ْجُرْخاَف 
: تسا هدمآ  ثیدح  رد  دـش و  هدیـشوپ  وا  رب  يراوخ  تلذ و  سابل  تخاس ، راکـشآ  ار  دوخ  ربکت  ناطیـش  نوچ  هک  دوب  نآ  رما  نیا  تلع 
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«1 . » دشخب يرترب  ار  وا  دنوادخ  دنک  ینتورف  سک  ره  دنادرگ و  تسپ  راوخ و  ار  وا  دنوادخ  دزرو  ربکت  سک  ره 
. دنروآیم نوریب  اهربق ، زا  رس  مدرم  هک  يزور  ات  زادنا ، ریخأت  هب  ارم  گرم  هد و  تلهم  نم  هب  َنُوثَْعُبی  ِمْوَی  یلِإ  ِینْرِْظنَأ  َلاق 

[ مدآ رب  هدجس   ] يرما هب  فلکم  ار  ناطیـش  دنوادخ  هک  دوب  نآ  ببـس ، نیا  یتخاس . هارمگ  ارم  هک  نیا  ببـس  هب  تفگ  ِینَْتیَوْغَأ  اِمبَف  َلاق 
. درک یچیپرس  دنامن و  تباث  وا  دندنام  رادیاپ  ادخ ] تعاطا  رد   ] ناگتشرف هک  هنوگ  نآ  دش و  هارمگ  نآ  هطساو  هب  هک  درک 

__________________________________________________

-1
. هَّللا هعفر  عضاوت  نم  هَّللا و  هعضو  ربکت  نم 

300 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ینامرفان هب  راداو  ارم  یهاوخدوخ  ربک و  يداد و  مدآ ] رب   ] هدجـس نامرف  نم  هب  وت  تسا : نیا  هیآ  يانعم  هک : هدش  لقن  نارـسفم  یخرب  زا 

نم هک  هنوگ  نامه  دنوش  هابت  دساف و  ات  درک  مهاوخ  ششوک  نایمدآ  یهارمگ  يارب  هتبلا  مدش  هارمگ  هک  نیا  هطساو  هب  مه  نم  درک ، وت 
. مدش هابت  نانآ  رطاخ  هب 

. مسقأ کئاوغإ  ببسبف  ینعی : تسا  فوذحم  مسق  لعف  هب  قلعتم  امبف »  » رد ب »  » فرح
ار نآ  ات  دریگیم  رارق  هار  رس  رد  نمشد  هک  هنوگنامه  دش  مهاوخ  نانآ  عنام  مالسا  هب  لوصو  قیرط  رد  َمیِقَتْسُْملا  َکَطارِص  ْمَُهل  َّنَدُْعقََأل 

. تسا بوصنم  فرظ و  کطارص  ددنبب . رذگهر  رب 
. درک مهاوخ  هلمح  نانآ  هب  دـیآیم - اـهتهج  نآ  زا  نمـشد  اـبلاغ  هک  هناـگراهچ - ياـهتهج  زا  هاـگ  نآ  ْمِهیِدـْیَأ  ِْنَیب  ْنِم  ْمُهَّنَِیتآـَل  َُّمث 

. دنکیم هسوسو  دناوتب  یهار  ره  زا  هک  ادخ  ناگدنب  هب  تبسن  ناطیش  هسوسو  يارب  تسا  یلیثمت  هناگراهچ ، تاهج 
ناشرظن رد  ار  ترخآ  هک  تسا  نیا  ناـنآ  يور  شیپ  مهیدـیأ :» نیب  نم   » هلمج زا  روظنم  دومرف : هک  هدـش  لـقن  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا 
ناـشلام بجاو  قوـقح  ندادـن  يزودـنالام و  هب  ار  ناـنآ  هک  تسا  نیا  رـس  تشپ  مهفلخ :» نم  و   » هلمج زا  روـظنم  مـنکیم و  شزرامـک 

منکیم و دـساف  ار  نانآ  نید  هک  تسا  نیا  تسار ، تمـس  مهناـمیا :» نع  و   » زا روظنم  دـنامب و  یقاـب  ناـنآ  هثرو  يارب  اـت  منکیم  قیوشت 
تاوهش دنمقالع و  اهتذل  هب  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  پچ ، تمس  ملئامـش :» نع  و   » زا روظنم  و  مهدیم ، هولج  وکین  ناشرظن  رد  ار  یهارمگ 

. منکیم هریچ  ناشیاهلد  رب  ار 
نیا لیلد  هب  تفگ ، دوخ  نامگ  يور  زا  ناطیـش  ار  نخـس  نیا  تفای . یهاوخن  رازگرکـش  ار  تناگدـنب  رتشیب  َنیِرِکاش  ْمُهَرَثْکَأ  ُدَِـجت  َو ال 

ار نخس  نیا  ناطیش  دناهتفگ : یضعب  (. 20 أبس / « ) درک قیدصت  اهنآ  هرابرد  ار  دوخ  نامگ  ناطیش  و   » ُهَّنَظ ُسِیْلبِإ  ْمِْهیَلَع  َقَّدَص  ْدََقل  َو  هیآ :
دوب . هدینش  تخاس ، ربخ  اب  ناگدنب  رتشیب  ندوبن  رکاش  زا  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  یناگتشرف  زا 

301 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هدنار يانعم  هب  روحدم »  » و دوشیم ، هتفگ  صخش ، تمذم  ماگنه  رد  هک  تسا  همأذ »  » زا قتـشم  اموءذم »  » ًاروُحْدَم ًامُؤْذَم  اْهنِم  ْجُرْخا  َلاق 

. تسا هدش 
. تسا هدش  زین  طرش  باوج  نیشناج  هک  تسا  مسق  باوج  نألمال »  » مسق و همدقم ] « ] 1  » هئطوم مال  نمل ،»  » رد مال  ْمُْهنِم  َکَِعبَت  ْنََمل 
تخـس یمدرم  امـش   » َنُولَهَْجت ٌمْوَق  ْمُکَّنِإ  هیآ : ریظن  تسا ، هدـش  هتفگ  مکنم »  » هتفای و هبلغ  بطاخم  ریمـض  هک  مهنم  کـنم و  ینعی : ْمُْکنِم 

[. تسا هدوب  نولهجت  مّهنإ  ّکنإ و  لصا  رد  ( ] 138 فارعا / « ) دیتسه نادان 

301 ص :  ات 22 ..... ] تایآ 19  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا
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ُناْطیَّشلا اَمَُهل  َسَوْسَوَف  ( 19  ) َنیِِملاَّظلا َنِم  انوُکَتَف  َةَرَجَّشلا  ِهِذـه  ابَْرقَت  َو ال  اُمْتئِـش  ُْثیَح  ْنِم  ـالُکَف  َۀَّنَْجلا  َکُـجْوَز  َو  َْتنَأ  ْنُکْـسا  ُمَدآ  اـی  َو 
َو ( 20  ) َنیِدـِلاْخلا َنِم  انوُکَت  َْوأ  ِْنیَکَلَم  انوُکَت  ْنَأ  َّالِإ  ِةَرَجَّشلا  ِهِذـه  ْنَع  امُکُّبَر  امُکاهَن  ام  َلاق  َو  امِِهتآْوَس  ْنِم  امُْهنَع  َِيرُوو  ام  اـمَُهل  َيِدـُْبِیل 
َو ِۀَّنَْجلا  ِقَرَو  ْنِم  امِْهیَلَع  ِنافِـصْخَی  اقِفَط  َو  امُُهتآْوَس  امَُهل  ْتََدب  َةَرَجَّشلا  اَقاذ  اَّمَلَف  ٍروُرُِغب  امُهَّالَدَف  ( 21  ) َنیِحِصاَّنلا َنَِمل  امَُکل  یِّنِإ  امُهَمَساق 

(22  ) ٌنِیبُم ٌّوُدَع  امَُکل  َناْطیَّشلا  َّنِإ  امَُکل  ُْلقَأ  َو  ِةَرَجَّشلا  اَمُْکِلت  ْنَع  امُکَْهنَأ  َْمل  َأ  امُهُّبَر  امُهادان 

301 ص :  همجرت ..... :

ناراکمتس زا  هک  دیوشن  کیدزن  تخرد  نیا  هب  اما  دیروخب  دیتساوخ  هک  اج  ره  زا  دیوش و  نکاس  تشهب  رد  ترسمه  وت و  مدآ ، يا  و 
__________________________________________________

هئطوم مـال  تسا  هیطرـش  نا  اـب  نراـقم  هک  ار  مـال  نیا  دوـشیم  فذـح  مسق  دـشاب  هیطرـش  نا  مـال و  هب  رّدـصم  مسق  باوـج  هاـگ  ره  - 1
قرشملا 1986. راد  توریب   364 هیبرعلا 4 / يدابم  ینوترش ، دنکیم . هدامآ  مسق  يارب  ار  باوج  نوچ  دنیوگیم 

302 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(19 . ) دش دیهاوخ 

یهن تخرد  نیا  زا  ار  امـش  ناتراگدرورپ  تفگ  و  دزاس . راکـشآ  دوب  ناهنپ  ناشمادـنا  زا  ار  هچنآ  ات  درک ، هسوسو  ار  اهنآ  ناطیـش  سپس 
(20 . ) دنام دیهاوخ  تشهب ) رد   ) هنادواج ای  دش ، دیهاوخ  هتشرف  دیروخب ) نآ  زا  رگا   ) هک نیا  ببس  هب  رگم  هدرکن ،

(21 . ) متسه امش  هاوخریخ  نم  هک  درک  دای  دنگوس  اهنآ  يارب  و 
اهنآ يارب  ناشتروع )  ) ناشمادنا دندیـشچ ، تخرد  نآ  زا  هک  یماگنه  و  دروآ . دورف  ناشماقم ) زا   ) نداد بیرف  اب  ار  اهنآ  بیترت  نیا  هب  و 

نآ زا  ار  امـش  ایآ  هک  داد  ادن  ار  اهنآ  ناشراگدرورپ  و  ناشتروع . رب  یتشهب  ناتخرد  ياهگرب  نداد  رارق  هب  دندرک  عورـش  دـش و  راکـشآ 
(22 ( ؟ تسا يراکشآ  نمشد  امش  يارب  ناطیش  متفگن  مدرکن و  یهن  تخرد 

302 ص :  ریسفت ..... :

: مدآ يا  میتفگ  ُمَدآ و  ای  َو 
. داد ادـص  هتـسهآ  رویز  یلحلا : سوسو  دـنار . نابز  رب  درکیم  رارکت  هک  یلاح  رد  ار ، ياهتـسهآ  نخـس  ناطیـش  ُناْطیَّشلا  اَـمَُهل  َسَوْسَوَف 
ای هل  سوسوم  یلو  واو ، حتف  هب  سوسوم »  » هن تسا  حیحص  مود  واو  رسک  هب  سوسوم » لجر   » ببس نیمه  هب  مزال و  تسا  یلعف  سوسو » »

سوسو درک و  هسوسو  وا  رطاـخ  هب  ینعی  هل ، سوسو  تسا .] هدـش  يدـعتم  یلا »  » و ل »  » رج فرح  اـب  نوچ   ] دوـشیم هتفگ  هیلا  سوـسوم 
. درک اقلا  وا  هب  ار  هسوسو  ینعی ، هیلإ ،

فوشکم ار  دوخ  تروع  هک  یماگنه  ار ، اـهنآ  اـت  داد ، رارق  ناطیـش  دوصقم  ار ، اّوح  مدآ و  تروع  ندـش  راکـشآ  دـنوادخ  اـمَُهل  َيِدـُْبِیل 
. تسا هدوب  تشز  لقع  رظن  زا  هشیمه  تروع  فشک  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  بلطم  نیا  دنک . لاح  دب  دننیبب ،

. دناشوپیم ار  نآ  هچنآ  تشپ  رد  تسا  يزیچ  نداد  رارق  تاراوم : امُْهنَع  َِيرُوو  ام 
« يروو  » رد مود  واو  اریز  تسا  هدـش  هزمه  هب  بلق  لصیوأ »  » رد واو  هک  هنوگ  نامه  تسا ، هدـشن  هزمه  هب  بلق  يروو »  » رد مومـضم  واو 

لیـضفت لعفا  لصوأ  لصا  رد  تسا و  یلـصا  لصیوا  رد  یلو  لتوق  لثم  هدش  واو  هب  لیدـبت  لوهجم  رد  هلعافم  باب  فلا  . ) تسا ّدـم  واو 
تسا ). هدوب 

303 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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شرسمه مدآ و  ناطیش ، دیوش . هتشرف  ود  امش  هک  تسا  هتشاد  تهارک  هک  نیا  يارب  رگم  هدرکن  عنم  ار  امش  دنوادخ  ِْنیَکَلَم  انوُکَت  ْنَأ  اَّلِإ 
. دش دهاوخ  هتشرف  تروص  لکش  هب  اهنآ  تروص  دنروخب ، تخرد  نیا  زا  هاگ  ره  هک  درک  مهوت  راچد  ار 

. دنام دنهاوخ  نادواج  تشهب  رد  دنریمیمن و  هک  دیشاب  یناسک  زا  ای  َنیِِدلاْخلا  َنِم  انوُکَت  َْوأ 
نیا زا  ندروخ  هب  دوخ  توـعد  رد  امـش  يارب  نم  هک  درک  داـی  دـنگوس  اّوـح  مدآ و  يارب  ناطیـش  َنیِحِـصاَّنلا  َنَِمل  اـمَُکل  یِّنِإ  امُهَمَـساق  َو 
ادـخ هب  سک  چـیه  هک  دـندرک  لاـیخ  شرـسمه  مدآ و  اریز  تفرگ ، تّوق  اـهنآ  مّهوت  ور  نیا  زا  مشاـبیم و  صلخم  یهاوـخریخ  تخرد 

. دنکیمن دای  غورد  دنگوس 
مدآ و لج  زع و  يادخ  هب  ندرک  دای  دنگوس  اب  ناطیش  ینعی  تسا ، هاچ  رد  ولد  نداتـسرف  يانعم  هب  ولّدلا » ۀیلدت   » زا ّیلد »  » ٍروُرُِغب امُهاَّلَدَف 

. دناشک ورف  ناشماقم  زا  تخرد  نآ  زا  ندروخ  اب  ار  ود  نآ  تفیرف و  ار  اّوح 
. دهدیم بیرف  ادخ  هب  دنگوس  اب  ار  نمؤم  ناطیش  هدش : تیاور  هداتق  زا 

بیرف ار  وت  نانآ  دش : هتفگ  وا  هب  درکیم . دازآ  ار  وا  درازگیم  زامن  وکین  هک  دـیدیم  ار  دوخ  هدرب  هاگ  ره  هک  هدـش  لقن  زین  رمع  نبا  زا 
. میریذپیم ار  وا  گنرین  دنز  گنرین  ام  هب  ادخ  هلیسو  هب  سک  ره  تفگ : دنهدیم .

نانآ يارب  ناشیاهتروع  دندیـشچ  ار  نآ  معط  دندرک و  تخرد  هویم  زا  ندروخ  هب  زاغآ  هک  نیمه  امُُهتآْوَس  امَُهل  ْتََدب  َةَرَجَّشلا  اَقاذ  اَّمَلَف 
. دش راکشآ 

. دشابیم يراک ) ماجنا  هب  عورش   ) لعفی لعج  يانعم  هب  اذک  لعفی  قفط  دوشیم : هتفگ  اقِفَط » َو  »
. دوشیم هلصو  شفک  هک  هنوگنامه  دندیناشوپیم  نآ  هلیسوهب  ار  دوخ  ياهتروع  دنتشاذگیم و  رگید  یگرب  يور  رب  یگرب  ِنافِصْخَی » »

«1»
304 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

304 ص :  ات 25 ..... ] تایآ 23  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

َو ٌّرَقَتْسُم  ِضْرَْألا  ِیف  ْمَُکل  َو  ٌّوُدَع  ٍضْعَِبل  ْمُکُضَْعب  اوُِطبْها  َلاق  ( 23  ) َنیِرِساْخلا َنِم  َّنَنوُکََنل  انْمَحَْرت  َو  اَنل  ْرِفْغَت  َْمل  ْنِإ  َو  انَـسُْفنَأ  انْمَلَظ  انَّبَر  الاق 
(25  ) َنوُجَرُْخت اْهنِم  َو  َنُوتوُمَت  اهِیف  َو  َنْوَیَْحت  اهِیف  َلاق  ( 24  ) ٍنیِح یلِإ  ٌعاتَم 

304 ص :  همجرت ..... :

(23 . ) دوب میهاوخ  ناراکنایز  زا  ینکن ، محر  ام  رب  یشخبن و  ار  ام  رگا  میدرک و  متس  نتشیوخ  هب  ام  اراگدرورپ ، دنتفگ :
امـش تسامـش و  نمـشد  ناطیـش  . ) دوب دیهاوخ  نمـشد  رگید  ضعب  هب  تبـسن  یـضعب  هک  یلاح  رد  دییآ ، دورف  شیوخ ) ماقم  زا  : ) دومرف

(24 . ) دوب دهاوخ  ینامز  ات  يریگهرهب  هلیسو  هاگرارق و  نیمز ، رد  امش  يارب  و  وا ) نمشد 
(25 . ) دمآ دیهاوخ  نوریب  زیخاتسر ) رد   ) نآ زا  دیریمیم و  نآ  رد  دیوشیم و  هدنز  نیمزرس )  ) نآ رد  دومرف :

304 ص :  ریسفت ..... :

ناراکنایز زا  هتبلا  َنیِرِـساْخلا » َنِم  َّنَنوُکََنل  : » دـنتفگ دـندیمان و  دوخ  رب  متـس  ار ، دوخ  ياطخ  شرـسمه  مدآ و  انَـسُْفنَأ ...  انْمَلَظ  اـنَّبَر  ـالاق 
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یـصاعم باکترا  زا  مالّـسلا  مهیلع  ایبنا  اریز   ) تسا یبحتـسم  لمع  کی  كرت  ام  داقتعا  هب  اج  نیا  رد  ملظ  زا  روظنم  هچرگا  دوب . میهاوخ 
کچوک ياهشزغل  هک  تسا  نیا  ادخ  يایلوا  شور  یلو  دنهزنم ) موصعم و 

__________________________________________________

سابل و ای  شفک  نتخود  هب  سپس  رگید و  زیچ  هب  تسا  يزیچ  ندرک  همیمض  يانعم  هب  لصا  رد  هک  تسا  فصخ »  » هدام زا  نافصخی  - 1
شفک زا  هک  تسا  ياهدش  هراپ  شفک  فصخ  دننکیم و  مضنم  رگیدـکی  هب  ار  هدـنکارپ  تاعطق  اریز  تسا  هدـش  هتفگ  زین  ندرک  هلـصو 

. هنومن ریسفت  یسیفن و  گنهرف  دننکیم . هلصو  شفک  نآ  اب  هک  تسا  ییاههراپ  ۀفیصخ : دشاب و  هدش  هلصو  رگید  هراپ 
305 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دنرامشیم کچوک  ار  دوخ  گرزب  تانسح  گرزب و  ار  دوخ 
. تسا سیلبا  اّوح و  مدآ و  هب  باطخ  اوُِطبْها » »

اّوح مدآ و  اب  ناطیـش  دـیرگیدکی : نمـشد  هک  یلاح  رد  دـییآ  دورف  ینعی : تسا  لاح  بصن و  لـحم  رد  هلمج  نیا  ٌّوُدَـع  ٍضْعَِبل  ْمُکُـضَْعب 
. ناطیش اب  ود  نآ  دنکیم و  ینمشد 

. تسا يرارقتسا  ای  هاگرارق  نیمز  يور  رد  امش  يارب  ٌّرَقَتْسُم و  ِضْرَْألا  ِیف  ْمَُکل  َو 
. دیرادروخرب نآ  زا  ناترمع  نایاپ  ات  هک  تسا  یگدنز  زا  ياهرهب  ٍنیِح و  یلِإ  ٌعاتَم  َو 

زیخاتـسر ماگنه  دیریمیم و  نآ  رد  دینکیم و  یگدنز  نیمز  رد  دومرف : ناحبـس  دنوادخ  َنوُجَرُْخت  اْهنِم  َو  َنُوتوُمَت  اهِیف  َو  َنْوَیَْحت  اهِیف  َلاق 
. دمآ دیهاوخ  نوریب  نآ  زا 

305 ص :  ات 27 ..... ] تایآ 26  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

ِیَنب ای  ( 26  ) َنوُرَّکَّذَـی ْمُهَّلََعل  ِهَّللا  ِتایآ  ْنِم  َِکلذ  ٌْریَخ  َِکلذ  يْوقَّتلا  ُساِبل  َو  ًاشیِر  َو  ْمُِکتآْوَس  يِراُوی  ًاـساِبل  ْمُْکیَلَع  اـْنلَْزنَأ  ْدَـق  َمَدآ  ِیَنب  اـی 
اَّنِإ ْمُهَنْوََرت  ُْثیَح ال  ْنِم  ُُهلِیبَق  َو  َوُه  ْمُکارَی  ُهَّنِإ  امِِهتآْوَس  امُهَیُِرِیل  امُهَـساِبل  امُْهنَع  ُعِْزنَی  ِۀَّنَْجلا  َنِم  ْمُْکیََوبَأ  َجَرْخَأ  امَک  ُناْطیَّشلا  ُمُکَّنَِنتْفَی  َمَدآ ال 

(27  ) َنُونِمُْؤی َنیِذَِّلل ال  َءاِیلْوَأ  َنیِطایَّشلا  اَْنلَعَج 

305 ص :  همجرت ..... :

. تسا رتهب  يراگزیهرپ  سابل  تسامش و  تنیز  هیام  دناشوپیم و  ار  امش  مادنا  هک  میداتسرف  ورف  امش  يارب  یسابل  مدآ ، نادنزرف  يا 
(26 . ) دنوش وا ) ياهتمعن   ) رکذتم دیاش  تسادخ ، تایآ  زا  همه )  ) اهنیا

ات تخاس  نوریب  ناشنت  زا  ار  ناشسابل  درک و  نوریب  تشهب  زا  ار  امـش  ردام  ردپ و  هک  نانچ  نآ  دبیرفن  ار  امـش  ناطیـش  مدآ ، نادنزرف  يا 
يایلوا ار  نیطایـش  ام  دینادب ) اما   ) دینیبیمن ار  اهنآ  امـش  دـننیبیم و  ار  امـش  شناراکمه  وا و  هک  نیا  هچ  دـهد  ناشن  اهنآ  هب  ار  ناشتروع 

( 27 . ) دنروآیمن نامیا  هک  میداد  رارق  یناسک 
306 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

306 ص :  ریسفت ..... :

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 861 

http://www.ghaemiyeh.com


زا هدش  لزان  ياهتمعن  زا  دوشیم ، هتخاس  نیمز  يور  رد  هک  یگدـنز  لیاسو  رگید  سابل و  هیآ  نیا  رد  ًاساِبل  ْمُْکیَلَع  اْنلَْزنَأ  ْدَـق  َمَدآ  ِیَنب  ای 
: هیآ تسا  لیبق  نیا  زا  هدش و  نیعم  ردقم و  اج  نآ  رد  اهنآ  زا  ناسنا  ندش  رادروخرب  اریز  تسا ، هدش  یقلت  نامسآ 

.« داتسرف ار  نایاپراهچ  زا  مسق  تشه  امش  هدافتسا  يارب  و   » ٍجاوْزَأ َۀَِینامَث  ِماْعنَْألا  َنِم  ْمَُکل  َلَْزنَأ  َو 
يانعم تسوا و  تنیز  سابل و  هدنرپ ، رپ  اریز  تسا  هدش  هتفرگ  تیراع  هدـنرپ ) رپ  « ) ریطلا شیر   » زا تسا و  یتنیز  هماج  يانعم  هب  شیر » »

تنیز ار  امـش  هک  تسا  ياهماج  رگید  دـیناشوپب و  ار  دوخ  ياـهتروع  نآ  اـب  هک  نآ  یکی  میداتـسرف ، هماـج  ود  امـش  يارب  تسا : نیا  هیآ 
. دشخبیم

. تسادخ زا  سرت  ییاسراپ و  يوقت  سابل  زا  دوصقم  يْوقَّتلا  ُساِبل  َو 
هچنآ هب  تشگرب  ظاحل  زا  هراشا  ياهمـسا  اریز  ریخ ، وه  هدـش : هتفگ  ییوگ  تسا  ریخ » کلذ   » هلمج شربخ  تسادـتبم و  يوقتلا » سابل  »

تسا و يوقتلا  سابل  وه  نآ و  ریدقت  تسا و  فوذحم  يادتبم  ربخ  يوقتلا » سابل  : » دـناهتفگ زین  دـناکیدزن و  ریامـض  هب  هدـش  رکذ  البق 
. ریخ کلذ  تسا : هدش  هتفگ  دعب ) هلمج  رد   ) سپس

دوشیم هدیشوپ  گنج  رد  هک  تسا  ییاهزیچ  ریاس  اهدوخهالک و  اههرز ، يوقتلا  سابل  زا  دوصقم  دناهتفگ : ترابع  نیا  يانعم  رد  یخرب 
. دوشیم هدافتسا  ظفاحم  ناونع  هب  نآ  زا  و 

. دشاب اشیر »  » و اسابل »  » رب فطع  هک  نیا  رب  انب  هدش  تئارق  زین  بصن  هب  يْوقَّتلا  ُساِبل  َو 
دنوش و رکذـتم  دـیاش  ات  تساهنآ  رب  دـنوادخ  تمحر  لضف و  لیلد  ناگدـنب ، يارب  سابل  نداتـسرف  َنوُرَّکَّذَـی  ْمُهَّلََعل  ِهَّللا  ِتایآ  ْنِم  َِکلذ 

. دنسانشب ار  سابل  لازنا  رد  دنوادخ  گرزب  تمعن 
307 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هدـیرفآ ار  نآ  دـنوادخ  هک  سابل ، تمعن  شزرا  اـت  تسا  هدـمآ  اّوح  مدآ و  تروع  ندـش  ناـیامن  رکذ  لاـبند  هب  ینمـض  روط  هب  هیآ  نیا 
. دوش راکشآ 

قح زا  ار  امـش  دراد ، لیامت  اهنآ  هب  ناتـسفن  هک  یناهانگ  هب  امـش  توعد  اـب  دـنکن و  هارمگ  نید  زا  ار  امـش  ناطیـش  ُناـْطیَّشلا  ُمُکَّنَِنتْفَی  ـال 
. دزاسن جنر  تنحم و  راچد  ار  امش  تشهب  هب  دورو  مدع  اب  و  درادنزاب ،

. تخاس هودنا  راتفرگ  تشهب  زا  ندنار  نوریب  اب  ار  اّوح ) مدآ و   ) ناتردام ردپ و  هک  نانچ 
ناشنت زا  ار  ناشیا  یتشهب  هماج  هک  یلاـح  رد  ار  اّوح  مدآ و  ناطیـش  ینعی : تسا  لاـح  بصن و  لـحم  رد  هلمج  نیا  امُهَـساِبل  اـمُْهنَع  ُعِْزنَی 

. دش اّوح  مدآ و  نت  زا  سابل  ندنک  ببس  ناطیش  ینعی  دنار ، نوریب  تشهب  زا  دروآ ، نوریب 
هک تسا  ینمـشد  وا  هک  نیا  ناطیـش و  هنتف  زا  زیهرپ  روـظنم  هب  تسا  يرادـشه  و  مکننتفی ) ـال   ) یهن يارب  تلع  هلمج  نیا  َوُـه  ْمُـکارَی  ُهَّنِإ 

. دهدیم بیرف  ار  امش  دینادیمن  هک  ییاج  زا  دنکیم و  ینمشد  امش  اب  یناهنپ 
. نیطایش رگید  زا  وا  نارای  ُُهلِیبَق و  َو 

هداد و رارق  اهگر ] رد   ] نوخ نایرج  دننام  مدآ ، ینب  رد  ار  اهناطیش  ذوفن  لاعتم  دنوادخ  هک  هدش  تیاور  سابع  نبا  زا  ْمُهَنْوََرت  ُْثیَح ال  ْنِم 
. تساهناطیش نکسم  نانآ  ياهلد 

رد رگم  تسا  كابیب  دنمتردق و  تخس  ینیبیمن ، ار  وا  وت  یلو  دنیبیم  ار  وت  هک  ینمشد  دنگوس  ادخ  هب  دیوگ : هک  هدش  لقن  ةداتق  زا  و 
. تسا هدرک  ظفح  نانمشد  رش  زا  ار  وا  دنوادخ  هک  یسک  لباقم 

رش زا  ار  نانآ  میدرک و  اهر  ناشدوخ  لاح  هب  دنرادن  نامیا  ادخ  هب  هک  ار  یناسک  نیطایش و  ام  َنُونِمُْؤی  َنیِذَِّلل ال  َءاِیلْوَأ  َنیِطایَّشلا  اَْنلَعَج  اَّنِإ 
زا دـندوب - هداد  هولج  کین  ناشرظن  رد  ار  نآ  هک  ادـخ - اب  تفلاخم  رد  دـندیزگرب و  یتسود  هب  ار  اـهنآ  هک  نآ  اـت  میتشادـنزاب  نیطاـیش 

308 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  دندرک . يوریپ  نیطایش 
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308 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 28  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

یِّبَر َرَمَأ  ُْلق  ( 28  ) َنوُمَْلعَت ام ال  ِهَّللا  یَلَع  َنُولوُقَت  َأ  ِءاشْحَْفلِاب  ُُرمْأَی  َهَّللا ال  َّنِإ  ُْلق  اِهب  انَرَمَأ  ُهَّللا  َو  انَءابآ  اْهیَلَع  انْدَجَو  اُولاق  ًۀَـشِحاف  اُولَعَف  اذِإ  َو 
َُۀلالَّضلا ُمِْهیَلَع  َّقَح  ًاقیِرَف  َو  يدَه  ًاقیِرَف  ( 29  ) َنوُدوُعَت ْمُکَأََدب  امَک  َنیِّدلا  َُهل  َنیِِصلُْخم  ُهوُعْدا  َو  ٍدِجْسَم  ِّلُک  َْدنِع  ْمُکَهوُجُو  اوُمِیقَأ  َو  ِطْسِْقلِاب 

(30  ) َنوُدَتْهُم ْمُهَّنَأ  َنُوبَسْحَی  َو  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َءاِیلْوَأ  َنیِطایَّشلا  اوُذَخَّتا  ُمُهَّنِإ 

308 ص :  همجرت ..... :

وگب تسا . هداد  روتـسد  ام  هب  ار  نآ  دـنوادخ  میدـید و  لمع  نیا  رب  ار  دوخ  ناردـپ  دـنیوگیم : دـنهدیم ، ماجنا  یتشز  راک  هک  یماگنه 
(28 ( ؟ دینادیمن هک  دیدنبیم  ادخ  رب  يزیچ  ایآ  دهدیمن  تشز  لمع  هب  روتسد  زگره )  ) دنوادخ

دیناوخب و ار  وا  دینک و  وا  يوس  هب  تدابع ) ماگنه  هب  و   ) دجـسم ره  رد  ار  شیوخ  هجوت  تسا و  هداد  نامرف  تلادـع  هب  مراگدرورپ  وگب :
(29 . ) دیدرگیم زاب  زیخاتسر ) رد  رگید  راب   ) دیرفآ ار  امش  زاغآ  رد  هک  هنوگنامه  دینادب ) و   ) دینادرگ صلاخ  وا  يارب  ار  دوخ  نید 

ياج هب  ار  نیطایش  هک ) دنتـسه  یناسک   ) اهنآ هدش  ملـسم  اهنآ  رب  یهارمگ  دناهتـشادن ) یگتـسیاش  هک   ) یعمج هدرک و  تیاده  ار  یعمج 
(30 . ) دناهتفای تیاده  هک  دننکیم  نامگ  نینچ  دندرک و  باختنا  دوخ  يایلوا  دنوادخ ،

308 ص :  ریسفت ..... :

دنوش بکترم  ار  ياهریبک  هانگ  هک  ینامز  انَءابآ  اْهیَلَع  انْدَجَو  اُولاق  ًۀَشِحاف  اُولَعَف  اذِإ  َو 
309 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

لطاب ناشرذع  ود  ره  تسا  هداد  ار  هانگ  نآ  ماجنا  روتـسد  نانآ  ناردپ  هب  دنوادخ  دندادیم و  ماجنا  ار  نآ  ناشناردپ  هک  دنروآیم  رذـع 
. تسادخ هب  نتسب  غورد  تمهت و  يرگید  و  هناروکروک )  ) دیلقت یکی  اریز  تسا ،

نکمم هنوگچ  سپ  دهدیمن ، ماجنا  ار  تشز  راک  دوخ  هک  ارچ  دهدیمن  نامرف  هانگ  ماجنا  هب  دـنوادخ  وگب : ِءاشْحَْفلِاب  ُُرمْأَی  َهَّللا ال  َّنِإ  ُْلق 
راکنا دنوادخ  هب  ار  تشز  لمع  نداد  تبـسن  وس  کی  زا  هلمج ، نیا  َنوُمَْلعَت  ام ال  ِهَّللا  یَلَع  َنُولوُقَت  َأ  دـهد !؟ نامرف  نآ  ماجنا  هب  هک  تسا 

. تسا نانآ  ینادان  لهج و  رب  یلیلد  رگید  يوس  زا  دنکیم و 
و تسا . هداد  ناـمرف  تسوکین ، قح و  تسار و  هک  دـهدیم  یهاوگ  لـقع  هچنآ  لدـع و  هب  ارم  مراـگدرورپ  وـگب : ِطْـسِْقلِاب  یِّبَر  َرَمَأ  ْلـُق 

. تسا دیحوت  طسق »  » زا دوصقم  دناهتفگ :
هن دیشاب ، هلبق  فرط  هب  میقتـسم  هک  یلاح  رد  دینک  راگدرورپ  تدابع  دصق  وگب : ربمایپ  يا  مکهوجو : اومیقأ  لق  ینعی  ْمُکَهوُجُو  اوُمِیقَأ  َو 

. رگید تمس  هب 
. تسا زامن  نآ  زا  دوصقم  هدجس و  ناکم  ای  نامز  ره  رد  ٍدِجْسَم  ِّلُک  َْدنِع 

دنوادخ يدونشخ  اهنت  نآ  هلیسو  هب  دیاهدینادرگ و  صلاخ  ار  دوخ  تعاط  هک  یلاح  رد  دینک  شتسرپ  ار  ادخ  َنیِّدلا  َُهل  َنیِِصلُْخم  ُهوُعْدا  َو 
. دینکیم بلط  ار 

سپ دناسریم . ناترادرک  يازج  هب  دنادرگیمزاب و  زیخاتـسر ] رد   ] هرابود هدیرفآ ، ار  امـش  زاغآ  رد  هک  هنوگنامه  َنوُدوُعَت  ْمُکَأَدـَب  امَک 
. دینادرگ صلاخ  ادخ  يارب  ار  دوخ  تدابع 
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تلذ يراوخ و  یهورگ  رب  تخاس و  قفوم  نامیا  بسک  رد  ار  نانآ  هک  دـننانمؤم  اـهنآ  درک و  تیادـه  ار  یهورگ  دـنوادخ  يدَـه  ًاـقیِرَف 
دنهاوخن تیاده  دنـشابیم و  هارمگ  نانآ  تسا  هدشن  نانآ  لاح  لماش  دنوادخ  فطل  هتفریذـپن و  ار  تیادـه  اهنآ  اریز  تسا  هدـش  ملـسم 

. تفای
310 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا ۀلالّضلا  مهیلع  ّقح  اقیرف  لذخ  و  نآ : ریدقت  دنکیم و  نایب  ار  نآ  يدعب  هلمج  هک  تسا  يردقم  لعف  هب  بوصنم  ًاقیِرَف 
. دندرک يوریپ  نیطایش  تاروتسد  زا  هدیدرگ  ملسم  نانآ  رب  تلذ  هک  یهورگ  َءاِیلْوَأ  َنیِطایَّشلا  اوُذَخَّتا  ُمُهَّنِإ 

310 ص :  ات 33 ..... ] تایآ 31  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

َجَرْخَأ ِیتَّلا  ِهَّللا  َۀَـنیِز  َمَّرَح  ْنَم  ُْلق  ( 31  ) َنِیفِرْـسُْملا ُّبُِحی  ُهَّنِإ ال  اُوفِرُْـست  َو ال  اُوبَرْـشا  َو  اُولُک  َو  ٍدِجْـسَم  ِّلُک  َْدنِع  ْمُکَتَنیِز  اوُذُـخ  َمَدآ  ِیَنب  ای 
امَّنِإ ُْلق  ( 32  ) َنوُمَْلعَی ٍمْوَِقل  ِتایْآلا  ُلِّصَُفن  َِکلذَـک  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  ًۀَِـصلاخ  اْینُّدـلا  ِةایَْحلا  ِیف  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  َیِه  ُْلق  ِقْزِّرلا  َنِم  ِتابِّیَّطلا  َو  ِهِدابِِعل 

ام ال ِهَّللا  یَلَع  اُولوُقَت  ْنَأ  َو  ًاناْطلُـس  ِِهب  ْلِّزَُنی  َْمل  ام  ِهَّللِاب  اوُکِرُْـشت  ْنَأ  َو  ِّقَْحلا  ِْریَِغب  َیْغَْبلا  َو  َْمثِْإلا  َو  َنََطب  ام  َو  اْهنِم  َرَهَظ  ام  َشِحاوَْفلا  َیِّبَر  َمَّرَح 
(33  ) َنوُمَْلعَت

310 ص :  همجرت ..... :

نافرـسم دنوادخ  هک  دینکن ، فارـسا  دیماشایب و  دیروخب و  و  دیرادرب ، دوخ  اب  دجـسم  هب  نتفر  ماگنه  هب  ار  دوخ  تنیز  مدآ ، نادنزرف  يا 
(31 . ) درادیمن تسود  ار 

: وگب تسا ؟ هدرک  مارح  ار  هزیکاپ  ياهیزور  هدیرفآ و  دوخ  ناگدنب  يارب  هک  ار  یهلا  ياهتنیز  یسک  هچ  وگب :
يارب  ) صلاخ تمایق  رد  یلو ) دنراد  تکراشم  اهنآ  اب  زین  نارگید  هچرگا   ) دناهدروآ نامیا  هک  تسا  یناسک  يارب  ایند ، یگدـنز  رد  اهنیا 

(32 . ) میهدیم حرش  دنهاگآ  هک  یناسک  يارب  ار  دوخ )  ) تایآ نینچنیا  دوب . دهاوخ  نانمؤم )
ار يزیچ  هک  نیا  قح و  نودب  متس  هانگ و  نینچمه )  ) تسا و هدرک  مارح  ناهنپ ، هچ  دشاب  راکشآ  هچ  ار ، تشز  لامعا  اهنت  دنوادخ  وگب :

(33 . ) دینادیمن هک  دیهد  تبسن  یبلطم  ادخ  هب  دیهد و  رارق  وا  کیرش  هدرکن ، لزان  نآ  يارب  یلیلد  دنوادخ  هک 
311 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

311 ص :  ریسفت ..... :

تیاور دیریگ . دوخ  رب  زامن  ره  ماجنا  تقو  رد  دینکیم  هتـسارآ  ار  دوخ  نآ  اب  هک  ییاههماج  مدآ  نادنزرف  يا  ْمُکَتَنیِز  اوُذُـخ  َمَدآ  ِیَنب  ای 
دندـش ایوج  هک  ار  تلع  دیـشوپیم . ار  شیاـههماج  نیرتوکین  تساـخیمرب ، زاـمن  هب  تقو  ره  مالّـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما  هک  هدـش 
توالت ار  ثحب  دروم  هیآ  منکیم و  هتـسارآ  مراگدرورپ  يارب  ار  دوخ  نم  ور  نیا  زا  دراد  تسود  ار  ییابیز  تساـبیز و  دـنوادخ  دومرف :

. درک
نانآ اریز  دنـشوپب ، ار  دوخ  ياههماج  هبعک  فاوط  زامن و  ماگنه  هک  دـهدیم  روتـسد  ناناملـسم  هب  هیآ  نیا  دـناهتفگ : نیرـسفم  زا  یخرب 

زا رگید  یـضعب  مینکیمن . تدابع  ار  ادـخ  میاهدـش ، هانگ  بکترم  نآ  رد  هک  ياهماج  اب  دـنتفگیم : دـندرکیم و  فاوط  هنهرب  نارفاک ] ]
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. تسا زامن  ره  ماجنا  عقوم  رد  ندرک  هناش  تنیز ، ذخأ  زا  روظنم  دناهتفگ : نارسفم 
ود یلو  شوـپب  يراد  تسود  ار  هچ  ره  روـخب و  یهاوـخیم  هچنآ  تفگ : هک  هدـش  تیاور  ساـبع  نبا  زا  اُوفِرُْـست  ـال  َو  اُوبَرْـشا  َو  اوـُلُک  َو 

. دنکن راداو  هانگ  هب  ار  وت  ربکت ، فارسا و  تلصخ :
يارب هچنآ  دـنهدیم و  تنیز  نآ  اب  ار  دوخ  مدرم  هک  ار  ییاههماج  یـسک ، هچ  وگب : ِتابِّیَّطلا  َو  ِهِدابِِعل  َجَرْخَأ  ِیتَّلا  ِهَّللا  َۀَـنیِز  َمَّرَح  ْنَم  ْلـُق 
هدرک مارح  ار  ذیذل  ياهیندیشون  اهیندروخ و  نوچمه  كاپ  ياهیزور  زین  هدروآ و  نوریب  نیمز  زا  شناگدنب  يارب  دنوادخ  تسا و  تنیز 

. تساهتمعن نیا  میرحت  راکنا  ماهفتسا ، نیا  يانعم  تسا .
اریز تسین ، نانآ  صتخم  یلو  تسا  نامیا  لها  يارب  ایند  رد  اهتمعن  نیا  وگب : ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  ًۀَِـصلاخ  اْینُّدـلا  ِةاـیَْحلا  ِیف  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  َیِه  ْلـُق 

. دوب دهاوخن  کیرش  اهنآ  اب  سک  چیه  دراد و  نانمؤم  هب  صاصتخا  ترخآ  رد  یلو  دنکیرش  اهنآ  اب  اهتمعن  نآ  رد  ناکرشم 
تسا  نانمؤم  ریغ  نانمؤم و  يارب  ایند  رد  اهتمعن  هدومرفن : لاعتم  دنوادخ  هک  نیا 

312 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دنوشیم دنمهرهب  اهتمعن  زا  نانمؤم ، زا  تیعبت  هب  نارفاک  هدش و  هدیرفآ  نانمؤم  يارب  اهتمعن  هک  تسا  نیا  هب  نداد  هجوت  يارب 

نیذلل  » نآ لوا  ربخ  و  یه »  » يارب مود  ربخ  هک  نآ  رب  انب  هدش  تئارق  عفر  هب  مه  دشاب و  لاح  ات  هدـش  تئارق  بصن  هب  مه  ۀـصلاخ »  » هملک
. دشاب اونما »

. راکشآ ای  دشاب  ناهنپ  تسا . هدرک  مارح  ار  تشز  ياهراک  اهنت  مراگدرورپ  َنََطب  ام  َو  اْهنِم  َرَهَظ  ام  َشِحاوَْفلا  َیِّبَر  َمَّرَح  امَّنِإ 
. دشاب دنسپان  تشز و  یلیخ  هک  تسا  یلمع  هشحاف » »

. تسا يراوخبارش  مثا »  » زا دوصقم  دناهتفگ  دوشیم و  قالطا  یهانگ  ره  رب  مثا ،» »
. ربکت متس و  یغب :» »

. تسا یغب  يانعم  رب  دیکأت  ِّقَْحلا » ِْریَِغب  »
: ًاناْطلُس ِِهب  ْلِّزَُنی  َْمل  ام  ِهَّللِاب  اوُکِرُْشت  ْنَأ  َو 

. دروآ دورف  یلیلد  دوخ  هب  كرش  يارب  هک  تسین  اور  دنوادخ  رب  اریز  تسا ، ناکرشم  شنزرس  ءازهتسا و  دنوادخ ، نخس  نیا 
. دیهد تبسن  ادخ  هب  ار ، نآ  زج  اهتمعن و  ندرک  مارح  نوچمه  غورد ، تسردان و  ياههتفگ  َنوُمَْلعَت  ام ال  ِهَّللا  یَلَع  اُولوُقَت  ْنَأ  َو 

312 ص :  ات 37 ..... ] تایآ 34  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

ِیتایآ ْمُْکیَلَع  َنوُّصُقَی  ْمُْکنِم  ٌلُسُر  ْمُکَّنَِیتْأَـی  اَّمِإ  َمَدآ  ِیَنب  اـی  ( 34  ) َنُومِدْقَتْـسَی َو ال  ًۀَـعاس  َنوُرِخْأَتْـسَی  ْمُُهلَجَأ ال  َءاج  اذِإَف  ٌلَجَأ  ٍۀَّمُأ  ِّلُِکل  َو 
اهِیف ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْـصَأ  َِکئلوُأ  اـْهنَع  اوُرَبْکَتْـسا  َو  اـِنتایِآب  اُوبَّذَـک  َنیِذَّلا  َو  ( 35  ) َنوـُنَزْحَی ْمُه  ـال  َو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَـخ  ـالَف  َحَلْـصَأ  َو  یقَّتا  ِنَمَف 

ْمُهَنْوَّفَوَتَی اُنلُسُر  ْمُْهتَءاج  اذِإ  یَّتَح  ِباتِْکلا  َنِم  ْمُُهبیِصَن  ْمُُهلانَی  َِکئلوُأ  ِِهتایِآب  َبَّذَک  َْوأ  ًابِذَک  ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَمَف  ( 36  ) َنوُِدلاخ
(37  ) َنیِِرفاک اُوناک  ْمُهَّنَأ  ْمِهِسُْفنَأ  یلَع  اوُدِهَش  َو  اَّنَع  اوُّلَض  اُولاق  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدَت  ُْمْتنُک  ام  َْنیَأ  اُولاق 

313 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

313 ص :  همجرت ..... :

(34 . ) درک دنناوتن  رخؤم  مدقم و  ياهظحل  دسرارف  نوچ  هک  تسا  ینیعم  لجا  ياهرود و  ار  یموق  ره 
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هتـسیاش راک  هب  درک و  هشیپ  يوقت  هک  ره  سپ  دـننک  نایب  امـش  يارب  ارم  تایآ  دـنیایب و  امـش  سنج  زا  یناربمغیپ  نوچ  مدآ  نادـنزرف  يا 
(35 . ) دوب دهاوخن  اهنآ  رب  یبقع ) ایند و  رد  هدنیآ  هتشذگ و  زا   ) یهودنا سرت و  چیه  تفاتش ،

دنهاوخ بذعم  دیواج و  نآ  رد  دنخزود و  لها  اهنآ  دندومن ، ربکت  یـشکرس و  وا  تعاطا  زا  هدرک و  بیذـکت  ار  ادـخ  تایآ  هک  نانآ  و 
(36 . ) دوب

اضق و  ) باتک زا  نانآ  دهد ) تبسن  غورد  هب   ) دنک بیذکت  ار  ادخ  تایآ  ای  ددنب  غورد  يادخ  رب  هک  سک  نآ  زا  رتراکمتس  تسیک  سپ 
وا هب  حور ) ضبق  ناگتـشرف  توملا و  کلم   ) ام ناگداتـسرف  هک  یماگنه  ات  دیـسر  دـنهاوخ  شیوخ  رفیک  هب  لامعا ) همان  زا  ای  یهلا  ردـق 

؟ دیدناوخیم تیبوبر  هب  ادخ  ياج  هب  هک  ییاهنآ  دندش  هچ  دنیوگ : دننک  وا  حور  ضبق  هک  دنسر 
رفاک هک  دنهد  یهاوگ  شیوخ  نایز  رب  اهنآ  دندش و  دوبان  دیدپان و  ام  رظن  زا  همه  اهنآ  هک  دـنهد  خـساپ  یناسفن ) ياهاوه  ناتب و  دـننام  )

(37 . ) دناهدومیپن تیاده  هار  هدوب و 

313 ص :  ریسفت ..... :

نانچ دش . دهاوخ  لزان  نانآ  رب  ینیعم  تقو  رد  تسادخ و  دزن  هک  یباذـع  هب  ار  شیرق  رافک  دـنکیم  دـیدهت  هلمج  نیا  ٌلَجَأ  ٍۀَّمُأ  ِّلُِکل  َو 
. دش لزان  نیشیپ  ياهتما  رب  هک 

. تسا مدرم  زا  نیفلکم  همه  هب  باطخ  َمَدآ  ِیَنب  ای 
. تسا هدـش  همیمـض  هیطرـش  نا »  » هب طرـش ، ياـنعم  دـیکأت  روظنم  هب  اـم » . » دـنیایب امـش  سنج  زا  یناربماـیپ  رگا  ْمُْکنِم  ٌلُـسُر  ْمُکَّنَِیتْأَـی  اَّمِإ 

دیکأت ، يارب  طرش  لعف  نینچمه 
314 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

: تسا نیا  هلمج  يانعم  تسا و  طرـش  نیا  يازج  نآ  زا  سپ  يازج  طرـش و  هلمج  و  نمف »  » رد ءاف  تسا ، هدمآ  هلیقث  دـیکأت  نون  اب  هارمه 
. دنک هشیپ  يوقت  امش  زا  سک  ره  سپ 

. دندرک بیذکت  ار  ادخ  تایآ  هک  امش  زا  یناسک  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  َو 
؟ دهد تبسن  وا  هب  هتفگن  زگره  هک  ار  ینخس  ای  دنک  بیذکت  ار  ادخ  مالک  هک  یسک  زا  تسا  رتعینش  وا  متس  یسک  هچ  ُمَلْظَأ  ْنَمَف 

. درب دنهاوخ  تسا ، هدش  ردقم  هتشون و  ناشیارب  هچ  ره  يزور و  رمع و  زا  ار  دوخ  هرهب  نانآ  ِباتِْکلا  َنِم  ْمُُهبیِصَن  ْمُُهلانَی  َِکئلوُأ 
نایاپ تیاغ و  یتح » . » دـنوریم اهنآ  دزن  حور ] ضبق  ناگتـشرف  توملا و  کلم   ] ام ناگداتـسرف  هک  یماگنه  اـت  اُنلُـسُر  ْمُْهتَءاـج  اذِإ  یَّتَح 

ياهملک یتح » . » تفرگ دنهاوخ  لماک  روطهب  ار  نآ  ناشگرم  نامز  ات  ینعی  تسا  نآ  لماک  ندرک  تفایرد  ناشبیصن و  هب  نانآ  ندیسر 
. دشابیم مهتءاج ) اذإ   ) هیطرش هلمج  اج  نیا  رد  هفنأتسم  هلمج  و  دوشیم ، زاغآ  مالک  نآ  زا  سپ  هک  تسا 

کلم اج ، نیا  رد  ناگداتسرف »  » زا دوصقم  و  دننک . نانآ  حور  ضبق  ام  ناگداتـسرف  هک  یلاح  رد  ینعی ، تسا  لسر »  » يارب لاح  ْمُهَنْوَّفَوَتَی 
. دنتسه حور  ضبق  ناگتشرف  توملا و 

؟ دیدناوخیم دوخ  راگدرورپ  ار  اهنآ  هک  ینایادخ  دنیاجک  دنیوگیم  ادخ  ناگداتسرف  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدَت  ُْمْتنُک  ام  َْنیَأ  اُولاق 
نارفاک نخـس  نیا  میربیمن . دوس  اهنآ  زا  هدیدن و  ار  اهنآ  ور  نیا  زا  دندش ، دـیدپان  ام  رظن  زا  اهنآ  دـنداد : خـساپ  نارفاک  اَّنَع  اوُّلَـض  اُولاق 

. دندوبن قح  رب  دوخ ، هدیقع  رد  نانآ  هک ، نیا  هب  تسا  اهنآ  رارقا 

314 ص :  ات 39 ..... ] تایآ 38  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا
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َْتلاـق ًاـعیِمَج  اـهِیف  اوُکَراَّدا  اَذِإ  یَّتَح  اـهَتْخُأ  ْتَنََعل  ٌۀَّمُأ  ْتَلَخَد  اـمَّلُک  ِراَّنلا  ِیف  ِْسنِإـْلا  َو  ِّنِْجلا  َنِم  ْمُِکْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٍمَمُأ  ِیف  اُولُخْدا  َلاـق 
امَف ْمُهارْخُِأل  ْمُهالوُأ  َْتلاـق  َو  ( 38  ) َنوُمَْلعَت ْنِکل ال  َو  ٌفْعِـض  ٍّلُِکل  َلاق  ِراَّنلا  َنِم  ًافْعِـض  ًاباذَـع  ْمِِهتآَف  انوُّلَـضَأ  ِءالُؤه  انَّبَر  ْمُهـالوُِأل  ْمُهارْخُأ 

(39  ) َنُوبِسْکَت ُْمْتنُک  اِمب  َباذَْعلا  اُوقوُذَف  ٍلْضَف  ْنِم  اْنیَلَع  ْمَُکل  َناک 
315 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

315 ص :  همجرت ..... :

هب هک  نانآ  زا  یموق  ره  تقو ، نآ  رد  دیوش . لخاد  دندش ، خزود  هب  امش  زا  شیپ  هک  سنا ، نج و  هورگ  نآ  رد  مه  امـش  دیوگ : دنوادخ 
هقرف ای  نیرخآ  هرمز  هاگ  نآ  دریگارف . خزود  شتآ  ار  همه  هک  هاگ  نآ  ات  دـننک  نعل  دوخ ،) ناـشیکمه  زا   ) ار يرگید  موق  دـنوش ، خزود 
ادـخ نادرگ . رتدـیدش  نوزفا و  شتآ ، رد  ار  ناشباذـع  سپ  دـندرک  هارمگ  ار  ام  نانیا  ایادـخ  هک : دـنیوگ  ناسیئر ،) ای  نیـسوءرم  ای   ) لوا

(38 . ) دیتسین هاگآ  نآ  رب  امش  نکیل  تسا و  دوخ  هانگ  ردق  هب  قاقحتسا و  هب  باذع  ار  همه  دیوگ :
دوش باطخ  اهنآ  هب  سپ  ( ) میناسکی هانگ  رد  امش  ام و  . ) دشابن يرترب  ام  رب  ار  امـش  هک : دنهد  خساپ  دوخ ، رخؤم  هفیاط  هب  مدقم ، هورگ  و 

(39 . ) دیاهدش بکترم  هتسیاشان  لامعا  زا  هچنآ  رفیک  هب  ار  باذع  دیشچب  هک :)

315 ص :  ریسفت ..... :

و دیـشاب . اهنآ  اب  هارمه  اهتما و  عمج  رد  دیامرفیم : نارفاک  هب  تمایق  زور  هلالج - لج  دنوادخ - ْمُِکْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٍمَمُأ  ِیف  اُولُخْدا  َلاق 
. دیوش خزود  لخاد  تسا ، مدقم  امش  نامز  رب  ناشنامز  دندمآ و  امش  زا  شیپ  هک  ییاهتما  اب  هارمه  هک  تسا  نیا  دوصقم 

، دـناهدش هارمگ  اهنآ  زا  يوریپ  اب  هک  ار  یهورگ  دـنوش ، خزود  لخاد  هک  ینامز  اـهتما  نیا  زا  یهورگ  ره  اـهَتْخُأ  ْتَنََعل  ٌۀَّمُأ  ْتَلَخَد  اـمَّلُک 
. دننکیم نیرفن 

. دنوشیم قحلم  رگیدکی  هب  دنیآیم و  مه  درگ  خزود  رد  هک  نیمه  اهیف » اوکرادت  ، » ینعی اوُکَراَّدا  اَذِإ  یَّتَح 
316 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

لوا ماقم  هبتر و  رد  هک  یناسک  هب  ناتـسدریز  ناوریپ و  ینعی  ماقم ، هبتر و  رظن  زا  اهنآ  نیرخآ  انوُّلَـضَأ  ِءالُؤه  انَّبَر  ْمُهـالوُِأل  ْمُهارْخُأ  َْتلاـق 
. دندرک راداو  نآ  هب  توعد  یهارمگ  هب  ار  ام  نانیا  ایادخ  دنیوگ  نارادمدرس - ناربهر و  ینعی  دنتسه -

یهارمگ هب  ار  ام  اراگدرورپ  دنتفگ : دندوب ] هدش  نانآ  یهارمگ  ببس  هک   ] دوخ ناربهر  رطاخ  هب  نانآ  هک  تسا  نیا  مهیلوأل »  » زا دوصقم 
. ناشناربهر اب  هن  تسا  دنوادخ  اب  نانآ  نخس  يور  اریز  دندرک  راداو  نآ  هب  دندناوخارف و 

. نادرگ نادنچود  خزود  رد  ار  ناشیا  باذع  سپ  ًافْعِض  ًاباذَع  ْمِِهتآَف 
زین ناهارمگ و  زا  اهنآ  یگمه  اریز  تسا  نادنچود  باذع  اهنآ  ناوریپ  تلالـض و  نارادمدرـس  زا  کی  ره  يارب  تفگ : ٌفْعِـض  ٍّلُِکل  َلاق 

. دندوب هدننکهارمگ 
. تسا هدش  تئارق  ود  ره  نوملعی )  ) ءای ءات و  اب  دنتسین : هاگآ  فعاضم ، باذع  نآ  رب  امش  یلو  َنوُمَْلعَت  ْنِکل ال  َو 

: دنیوگ دوخ  ناوریپ  هب  ناربهر  ٍلْضَف  ْنِم  اْنیَلَع  ْمَُکل  َناک  امَف  ْمُهارْخُِأل  ْمُهالوُأ  َْتلاق 
ياهتـسد ره  يارب  « ) فعـض ّلکل  : » دومرف هک  ناشناوریپ  دروم  رد  دـنوادخ  مالک  هب  هجوت  اـب  ار  نخـس  نیا  تسین و  يرترب  اـم  رب  ار  اـمش 

نادنچ ود  باذع  قاقحتـسا  رد  امـش  ام و  دیرادن و  يرترب  ام  رب  امـش  هک  تسا  هدـش  تباث  ینعی  دنتـشاد ، نایب  تسا ) نادـنچ  ود  باذـع 
. میناسکی
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ود ره  هب  دنوادخ  باطخ  تسا  نکمم  دشاب و  دوخ  ناوریپ  هب  ناربهر  باطخ  تسا  نکمم  مالک ، نیا  َنُوبِـسْکَت  ُْمْتنُک  اِمب  َباذَْعلا  اُوقوُذَف 
ماجنا دوخ  هدارا  اب  هک  یلامعا  دـیدشیم  بکترم  هک  ياهتـسیاشان  لامعا  رفیک  هب  ار  باذـع  دیـشچب  دـشاب . اـهنآ  ناوریپ  ناربهر و  هورگ 

. میشاب هدرک  رایتخا  امش  يارب  ار  نآ  ماجنا  ام  هک  نیا  هن  دیاهداد 
317 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

317 ص :  ات 43 ..... ] تایآ 40  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

يِزَْجن َِکلذَک  َو  ِطایِْخلا  ِّمَس  ِیف  ُلَمَْجلا  َِجلَی  یَّتَح  َۀَّنَْجلا  َنُولُخْدَی  َو ال  ِءامَّسلا  ُباْوبَأ  ْمَُهل  ُحَّتَُفت  اْهنَع ال  اوُرَبْکَتْسا  َو  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 
ُفِّلَُکن ـال  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ( 41  ) َنیِِملاَّظلا يِزَْجن  َِکلذَـک  َو  ٍشاوَغ  ْمِِهقْوَـف  ْنِم  َو  ٌداـهِم  َمَّنَهَج  ْنِم  ْمَُهل  ( 40  ) َنیِمِرْجُْملا
ُدْمَْحلا اُولاق  َو  ُراْهنَْألا  ُمِِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍّلِغ  ْنِم  ْمِهِروُدُـص  ِیف  ام  اـنْعََزن  َو  ( 42  ) َنوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  ِۀَّنَْجلا  ُباحْصَأ  َِکئلوُأ  اهَعْـسُو  َّالِإ  ًاسْفَن 
َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب  اهوُُمْتثِروُأ  ُۀَّنَْجلا  ُمُْکِلت  ْنَأ  اوُدُون  َو  ِّقَْحلِاب  انِّبَر  ُلُسُر  ْتَءاج  ْدََقل  ُهَّللا  اَنادَه  ْنَأ  َْول ال  َيِدَتْهَِنل  اَّنُک  ام  َو  اذِهل  انادَـه  يِذَّلا  ِهَِّلل 

(43)

317 ص :  همجرت ..... :

هب دوشن و  زاب  اهنآ  يور  هب  نامـسآ  ياهرد  زگره  دـنرواین ، دورف  رـس  توخن  ربک و  زا  دـننک و  بیذـکت  ار  ادـخ  تاـیآ  هک  ناـنآ  اـنامه 
همـشچ هب  یتشک  بانط  هک  دنام  نادب  تشهب  هب  ناشندش  لخاد  ینعی  . ) دیآرد نزوس  همـشچ  رد  یتشک  بانط  هک  نآ  ات  دنیاینرد  تشهب 

(40 . ) درک میهاوخ  تخس  تازاجم  ار ، ربکتم )  ) ناراکهنگ هنوگ  نیا  و  دشاب ) لاحم  نیا  دور و  نزوس 
(41 . ) ناراکمتس يازج  تسا  نیا  و  دناهتشارفا . اههدرپارس  هدرتسگ و  اهرتسب  خزود  رد  نانآ  رب  « 1»

لها اهنآ  مینکن  فیلکت  عسو  زا  شیب  ار  یـسک  ام  اریز  دندیـشوک  هتـسیاش  کین و  راـک  رد  عسو ) ردـق  هب   ) دـندروآ و ناـمیا  هک  ناـنآ  و 
(42 . ) دنامعنتم نآ  رد  نادواج  تشهب و 

نایتشهب لد  هنیئآ  زا  ار  تشز ) يوخ  ره  دسح و  و   ) هنیک راگنز  و 
__________________________________________________

. دیوگیم ار  نآ  ریغ  ریسفت ، نتم  هدش و  هتفرگ  ياهشمق  یهلا  مجرتم  نآرق  زا  هیآ  همجرت  - 1
318 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ار يادخ  شیاتس  دنیوگ : دننک ) هدهاشم  ار  یتشهب  ياهتمعن  همه  نآ  نوچ   ) دوش و يراج  اهرهن  ناشیاهرصق  ریز  هب  تشهب  رد  مییادزب و 
هب ار  ام  ادخ  نالوسر  نامه  میتفاییمن . هار  ماقم  نیا  رد  دوخب  ام  دوبن ، یهلا  فطل  تیاده و  رگا  هک  درک  ییامنهار  ماقم  نیا  رب  ار  ام  هک 

. دندرک يربهر  قح 
(43 . ) دیتفای ثرا  هب  دوخ  حلاص  لامعا  زا  هک  یتشهب  تسا  نیا  هک  دننک  ادن  تشهب  لها  رب  هاگ  نآ 

318 ص :  ریسفت ..... :

هملک  » ُبِّیَّطلا ُِملَْکلا  ُدَعْـصَی  ِْهَیلِإ  هیآ  تسا  هیآ ، نیا  ریظن  دوریمن . الاب  ادـخ ، يوس  هب  یکین  لمع  نانآ ، يارب  ِءامَّسلا  ُباْوبَأ  ْمَُهل  ُحَّتَُفت  ـال 
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نامـسآ هب  اهنآ  ياهحور  دـنریمب  هاـگ  ره  دـناهتفگ : و  ( 10 رطاف / « ) دوریم ـالاب  ادـخ  يوس  هب  ینامـسآ ) كاـپ  حور  و   ) دـیحوت يوکین 
. دوریم الاب  نانمؤم  حور  هک  هنوگ  نآ  دوریمن ،

ِءامَّسلا َباْوبَأ  انْحَتَفَف  تسا . هدومرف  رگید  هیآ  رد  هک  نانچ  دراـبیمن . ناـنآ  رب  ناراـب  دـیآیمن و  دورف  ناـنآ  رب  تکرب  دـناهتفگ : یخرب  و 
(. 11 رمق / « ) میتخیر ورف  نامسآ  زا  یبالیس  میدوشگ و  ار  نامسآ  ياهرد  ام   » ٍرِمَْهنُم ٍءاِمب 

هک ینامز  ات  دنوشن ، تشهب  لخاد  تسا : نیا  هیآ  يانعم  تسا و  هدـش  تئارق  زین  حـتفی ) ال  « ) ای  » اب دـیدشت و  نودـب  دـیدشت و  اب  حـتفت  ال 
. درذگب نزوس  خاروس  زا  درذگیمن - گرزب  يرد  زا  زج  هک  رتش - هک  ینامز  ات  ینعی  دوش  نکمم  تسین  نکمم  زگره  هچنآ 

. تسا نزوس  نامه  هک  دنزودیم  نآ  اب  هک  تسا  يزیچ  طیخم » طایخ و  »
دعب هیآ  رد  لاعتم ، دـنوادخ  ار  هلمج  نیا  درک . میهاوخ  تبوقع  تخـس ، رفیک  نیمه  هب  ار ، ناراکهنگ  ریاـس  َنیِمِرْجُْملا  يِزَْجن  َِکلذَـک  َو 

: دومرف هدرک و  رارکت 
. درک میهاوخ  تخس ، تازاجم  ار  ناراکمتس  هنوگ  نیا  َنیِِملاَّظلا  يِزَْجن  َِکلذَک  َو 

دندیزگرب . ییادخ  هب  ار  وا  زج  دندیزرو و  كرش  وا  هب  هک  دنتسه  یناسک  نیملاظ ،»  » زا دنوادخ  دوصقم  هدش : تیاور  سابع  نبا  زا 
319 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. رتسب ٌداهِم 
. اههدرپ اههدنشوپ ، ٍشاوَغ 

زان و بسک  هب  نانمؤم  قیوشت  يارب  کئلوا ]  ] ربخ و  نیّذلا ] و   ] ادتبم نایم  هدش  عقاو  هک  تسا  ياهضرتعم  هلمج  اهَعْـسُو  اَّلِإ  ًاسْفَن  ُفِّلَُکن  ال 
زا روظنم  و  تساهنآ . ناوت  رد  هک  ياهتـسیاش  لامعا  ماجنا  هلیـسو  هب  تسین ، فصو  لـباق  هک  یتلـالج  یگرزب  اـب  هارمه  ینادواـج  تمعن 

. تسا تقشم  نودب  یفاک و  ییاناوت  عسو » »
هک نیا  ات  مییادزب  نایتشهب  ياهلد  زا  دنتـشاد ، دوخ  ینید  ناردارب  هب  تبـسن  ایند  رد  هک  ار  هنیک  راگنز  ٍّلِـغ  ْنِم  ْمِهِروُدُـص  ِیف  اـم  اـنْعََزن  َو 

. دشابن يرگید  زیچ  یتسود  تقفش و  ینابرهم و  زج  ناشیا  نایم  دوش و  كاپ  ینمشد  دسح و  هنیک و  زا  نانآ ، ياهلد 
نیا تابجوم  رب  یبایتسد  رد  ار  ام  درک و  ییامنهار  ماقم  نیا  رب  ار  ام  هک  ار  يادخ  شیاتـس  َيِدَتْهَِنل  اَّنُک  ام  َو  اذِهل  انادَـه  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا 

مـال تشادـن . دوجو  اـم  يارب  تیادـه  ناـکما  دوبن  دـنوادخ  قیفوت  تیادـه و  رگا  دـینادرگ و  قـفوم  گرزب ، راـختفا  میظع و  يراگتـسر 
. تسا یفن  يانعم  دیکأت  يارب  يدتهنل ،» »

. دهدیم حیضوت  ار  هَّلل ]...  دمحلا   ] تسخن هلمج  ینعم  تروص ، نیا  رد  هک  هدش  تئارق  زین  يدتهنل » اّنک  ام   » واو نودب  روکذم ، هلمج 
زا تیاده  بلط  رب  ار  ام  دندمآ و  دنوادخ  بناج  زا  نانآ  دندرک . يربهر  قح  هب  ار  ام  ادخ  ناگداتسرف  انامه  ِّقَْحلِاب  انِّبَر  ُلُسُر  ْتَءاج  ْدََقل 

. میتفای تیاده  نانآ ، نخس  زا  يوریپ  هجیتن  رد  ام  و  دنتخاس ، هاگآ  وا 
نیا هن  دنیوگیم  نآ  نوماریپ  نتفگ  نخـس  زا  ندرب  تذل  يارب  ترـسم و  يداش و  يور  زا  نتفای  تیاده  ببـس  هب  ار  نخـس  نیا  نانمؤم ،

. دننک راهظا  ار  دوخ  تیدوبع  یگدنب و  نآ  اب  دنهاوخب  هک 
هب نا »  » تسا زئاج  زین  تسا و  نأش  ریمـض  نآ ، ریمـض  ۀّنجلا و  مکلت  ّهنأب  تسا : نیا  هیآ  ریدقت  و  ّنا »  » ففخم نا ، ُۀَّنَْجلا  ُمُْکِلت  ْنَأ  اوُدُون  َو 

ندرک ادن  اریز  دشاب  يا »  » يانعم
320 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

تـسا نیا  دوشیم : هتفگ  نانآ  هب  مکلامعأ  ببـسب  اهومتثروا  ۀـنجلا  مکلت  يا  مهل  لـیق  و  هدـش : هتفگ  ییوگ  تسا و  نتفگ  نخـس  یعون 
. دیربیم ثرا  هب  دوخ  کین  لامعا  رطاخ  هب  هک  یتشهب 

320 ص :  ات 45 ..... ] تایآ 44  (: 7  ) فارعألا هروس  ]
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هراشا

ُۀَنَْعل ْنَأ  ْمُهَْنَیب  ٌنِّذَُؤم  َنَّذَأَف  ْمَعَن  اُولاق  اقَح  ْمُکُّبَر  َدَعَو  ام  ُْمتْدَجَو  ْلَهَف  اقَح  انُّبَر  انَدَعَو  ام  انْدَجَو  ْدَق  ْنَأ  ِراَّنلا  َباحْصَأ  ِۀَّنَْجلا  ُباحْصَأ  يدان  َو 
(45  ) َنوُِرفاک ِةَرِخْآلِاب  ْمُه  َو  ًاجَوِع  اهَنوُْغبَی  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  َنوُّدُصَی  َنیِذَّلا  ( 44  ) َنیِِملاَّظلا یَلَع  ِهَّللا 

320 ص :  همجرت ..... :

زین امـش  ایآ  میتفای . تقیقح  قح و  هب  ام  یتشهب ) تاماقم  زا   ) دـنداد هدـعو  ناربمغیپ )  ) هچنآ هک  دـننک  ادـن  ار  نایخزود  نایتشهب  هاـگ  نآ 
هک دنک  ادن  ییدانم  اهنآ  نایم  هاگ  نآ  میدیـسر ) دوخ  يازـس  هب  مه  ام   ) یلب دنیوگ : دیدیـسر ؟ خزود ) باذـع  زا   ) دـنداد هدـعو  هچنادـب 

(44 . ) داب ناراکمتس  رب  ادخ  تنعل 
هب اهنآ  و  دننک ) جک  ار  مدرم  تسار  هار  ههبـش  هلیـسو  هب  ای  و   ) دبلطیم ار  جک  هار  دنرادیمزاب و  ادخ  هار  زا  ار  ادـخ  ناگدـنب  هک  ییاهنآ 

(45 . ) دنرادن نامیا  تمایق 

320 ص :  ریسفت ..... :

« ُۀَّنَْجلا ُمُْکِلت  ْنَأ   » رد نا »  » دـننام تسا  نکمم  دـشاب و  ّنا »  » فـفخم تـسا  نـکمم  ِهَّللا » ُۀَـنَْعل  ْنَأ   » رد نـینچمه  و  انْدَـجَو » ْدَـق  ْنَأ   » رد نا » »
. دشاب يا »  » يانعم هب  هیریسفت و 

یفطل ناتساد  نیا  هک  نیا  ات  دنتفگ  خزود  لها  شنزرس  دنراد و  هک  یتیعقوم  زا  یلاحـشوخ  ترـسم و  راهظا  يارب  ار  نخـس  نیا  نایتشهب 
. تسا روظنم  نیمه  هب  زین  خزود  لها  نایم  رد  َنیِِملاَّظلا » یَلَع  ِهَّللا  ُۀَنَْعل  ْنَأ   » يدانم نخس  و  دنونشیم ، هک  یناسک  يارب  دشاب 

وا سپس  دهدیم و  نامرف  ادن  نیا  هب  ار  وا  لاعتم ، دنوادخو  تسا  شتآ  رادهنیزخ  کلام  دهدیم ، رس  ییادن  نینچ  هک  یـسک  دناهتفگ : و 
. دنونشیم ار  نآ  نایخزود  نایتشهب و  هک  دهدیم  ییادن 

321 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. متسه نم  هدنهدادن  نآ  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  یلع  زا 

. تسا هدش  تئارق  زین  تسا ] ّنا  مسا  نوچ   ] بصن اب  هَّللا » ۀنعل   » و ّنا )  ) دیدشت اب  نا » »
. تسا هدش  تئارق  نآرق  مامت  رد  زین  معن )  ) نیع رسک  هب  معن » »

یمامت هک  تسا  نیا  يارب  هدش ، رکذ  قلطم  روطهب  و  ملکتم ] « ] اندعو ، » هدـش هتفگ  هک  نانچ  مّکبر  مکدـعو  تسا : هدـشن  هتفگ  هک  نیا  و 
بیذـکت ار  یهلا  ياههدـعو  همه  نارفاک  اریز  دریگ ، ربرد  ار  ازج  شاداـپ و  لاـمعا ، هب  یگدیـسر  تماـیق ، نوچمه  دـنوادخ ، ياههدـعو 

. دندرکیم
. دنرادیمزاب ادخ  نید  زا  ار  نارگید  هک  تسا  نیا  روظنم  ای  و  دننادرگیم ، يور  وا ، ماکحا  ادخ و  نید  زا  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  َنوُّدُصَی 

تـسار هار  يارب  دـنروآیم ، دوجو  هب  یبیع  ادـخ  هار  رد  دـننکیم  نامگ  هک  ییاهههبـش  اب  دـیدرت و  کش و  داجیا  اب  ًاـجَوِع و  اـهَنوُْغبَی  َو 
. دنیوجیم یفارحنا  ریسم  کی  دنوادخ 

. دننکیم راکنا  ار  نآ  دنرادن و  نامیا  تمایق  هب  اهنآ 

321 ص :  ات 47 ..... ] تایآ 46  (: 7  ) فارعألا هروس  ]
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هراشا

َو ( 46  ) َنوُعَمْطَی ْمُه  َو  اهُولُخْدَی  َْمل  ْمُْکیَلَع  ٌمالَس  ْنَأ  ِۀَّنَْجلا  َباحْصَأ  اْوَدان  َو  ْمُهامیِِـسب  الُک  َنُوفِْرعَی  ٌلاجِر  ِفارْعَْألا  یَلَع  َو  ٌباجِح  امُهَْنَیب  َو 
(47  ) َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقلا  َعَم  اْنلَعَْجت  انَّبَر ال  اُولاق  ِراَّنلا  ِباحْصَأ  َءاْقِلت  ْمُهُراْصبَأ  ْتَفِرُص  اذِإ 

321 ص :  همجرت ..... :

فارعا  رب  و  تسا ) رگیدکی  رادید  عنام  هک  دب  کین و  تشرس  زا   ) تسا ياهدرپ  باجح و  نایخزود ) نایتشهب و   ) هورگ ود  نیا  نایم 
322 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

فارعا لها  دناهتفگ : نیرسفم  زا  یخرب   ) دنوشیم هتخانـش  ناشامیـس  هب  همه  هک  دنتـسه  ینادرم  تشهب ) خزود و  نایم  یهاگیاج  ینعی  )
دنوشیمن تشهب  لخاد  اّما  داب ، امـش  رب  دورد  هک  دننزیم  ادص  نایتشهب  هب  و  دنراودیما ) ادـخ  شـشخب  وفع و  هب  هک  دنتـسه  یناراکهنگ 

(46 (. ) دنتسه نآ  يوزرآ  راظتنا و  رد  هک  یلاح  رد 
رد ناراکمتـس  نیا  اب  ار  ام  لزنم  اراگدرورپ  دنیوگ  و  دنرب ) هانپ  ادخ  هب  تشحو  زا   ) دـتفا خزود  لها  رب  نایفارعا ) ینعی   ) اهنآ رظن  نوچ  و 

(47 . ) هدم رارق  ياج  کی 

322 ص :  ریسفت ..... :

اهنآ نایم  رد  و   » ٍروُِسب ْمُهَْنَیب  َبِرُـضَف  هیآ  تسا : نیا  ریظن  تسا  ياهدرپ  نایخزود  نایتشهب و  نایم  ای  خزود  تشهب و  نایم  ٌباجِح  امُهَْنَیب  َو 
 ...« هک تسا  هدش  هدز  يراوید 

«، فرع  » عمج فارعأ » . » تسا هدـش  هدز  خزود  تشهب و  نایم  هک  تسا  يراوید  دـنلب  ياهاج  رب  ٌلاـجِر و  ِفارْعَأـْلا  یَلَع  َو  ( 13 دیدح / )
«(. 1  » سورخ جات  تسا و  لای   ) کیدلا سرفلا و  فرع  زا  هدش  هدروآ  هراعتسا  تسا و 

ناراکهنگ اب  هارمه  شنیشناج  اب  يربمایپ  ره  هک  خزود  تشهب و  نایم  تسا  ینـش  ییاههپت  فارعا  تسا : هدومرف  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هب ناراکوکین  لاح  نیمه  رد  و  دتـسیایم ، دوخ  ناوتان  نایرکـشل  اب  هاپـس  هدـنامرف  هک  هنوگ  نآ  دوشیم  فقوتم  نآ  يور  رب  دوخ ، نامز 
هب هک  دـیرگنب  دوخ  راکوکین  ناردارب  هب  دـیوگیم : دناهداتـسیا  وا  اب  هک  یناراکهنگ  هب  ربمایپ  نیـشناج  سپـس  دـنوشیم . تیادـه  تشهب 

. ْمُْکیَلَع ٌمالَس  ْنَأ  ِۀَّنَْجلا  َباحْصَأ  اْوَدان  َو  يانعم  تسا  نیا  دنتسرفیم و  دورد  نایتشهب  رب  اهنآ  هاگ  نآ  دنوشیم . تیاده  تشهب  يوس 
__________________________________________________

منهج تشهب و  نایم  لیاح  راوید  ياج  نیرتدنلب  دیوگ و  فرع  تساهنآ ، ندب  تمسق  نیرتدنلب  هک  سورخ  جات  بسا و  لای  هب  برع  - 1
م تسا . هدش  هیبشت  اهنآ  هب 

323 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
دنادرگ تشهب  دراو  ار  نانآ  دنوادخ  ماما ، ربمایپ و  تعافش  اب  هک  دنراودیما  یلو  دناهدشن  تشهب  لخاد  اهنآ  َنوُعَمْطَی  ْمُه  َو  اهُولُخْدَی  َْمل 

. هدم رارق  ياج  کی  رد  ناراکمتس  نیا  اب  ار  ام  اراگدرورپ  دنیوگیم : دنرگنیم ، نایخزود  هب  هک  یلاح  رد  و 
ات دناهتفرگ  رارق  اج  نآ  رد  ور  نیا  زا  تسا  يواسم  نانآ  دب  کین و  هک  دنتسه  یهورگ  دناهداتـسیا ، فارعا  رب  هک  اهنآ  دناهتفگ : یخرب  و 

. دربیم تشهب  هب  ار  اهنآ  ماجنارس  دنک و  مکح  اهنآ  هرابرد  دهاوخب  هک  هنوگ  نآ  دنوادخ 
. دنوشیم هتخانش  تسا  هدرک  ناشن  نآ  اب  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  یتمالع  اب  ناراکدب  ناکین و  هورگ  ود  زا  کی  ره  ْمُهامیِِسب  الُک  َنُوفِْرعَی 

ادخ هب  دتفیب  دنربیم  رس  هب  نآ  رد  هک  ار  یباذع  خزود و  لها  هب  ناشیا  مشچ  هک  یماگنه  ِراَّنلا و  ِباحْصَأ  َءاْقِلت  ْمُهُراْصبَأ  ْتَفِرُـص  اذِإ  َو 
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. هدم رارق  اج  کی  رد  اهنآ  اب  ار  ام  ایادخ  راب  دنیوگ : هدرب  هانپ 
. دنرب هانپ  ادخ  هب  هاگ  نآ  دننیبب و  اهنآ  ات  دـنادرگیمرب  نایخزود  تمـس  هب  ار  اهنآ  ناگدـید  ياهدـنرادزاب ، رما  هک  دـیآیمرب  هیآ  نیا  زا 
: نیملاظلا موقلا  عم  انلعجت  نا  کب  اذئاع  اولاق : راّنلا  باحصأ  ءاقلت  مهراصبا  تبلق  اذإ  و  هدومرف : تئارق  هنوگ  نیا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

: دنیوگیم دوش ، هدنادرگرب  خزود  لها  تمس  هب  اهنآ  ناگدید  هک  هاگ  نآ 
. تسا هدمآ  تئارق  نیمه  زین  دوعسم  نب  هَّللا  دبع  نآرق  رد  یهد . رارق  ناراکمتس  هورگ  اب  ار  ام  هک  نیا  زا  میربیم  هانپ  وت  هب  ایادخ  راب 

323 ص :  ات 49 ..... ] تایآ 48  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

ُْمتْمَْـسقَأ ال َنیِذَّلا  ِءالُؤه  َأ  ( 48  ) َنوُِربْکَتْـسَت ُْمْتنُک  ام  َو  ْمُکُعْمَج  ْمُْکنَع  ینْغَأ  ام  اُولاق  ْمُهامیِِـسب  ْمُهَنُوفِْرعَی  ًالاجِر  ِفارْعَْألا  ُباحْـصَأ  يدان  َو 
(49  ) َنُونَزَْحت ُْمْتنَأ  َو ال  ْمُْکیَلَع  ٌفْوَخ  َۀَّنَْجلا ال  اُولُخْدا  ٍۀَمْحَِرب  ُهَّللا  ُمُُهلانَی 

324 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

324 ص :  همجرت ..... :

ّربکت رخف و  نآ  هب  هچنآ  هاج و  لاـم و  عمج  هک ) دـیدید   ) دـنیوگ دـنهد و  زاوآ  دنـسانشیم ، ناشیامیـس  هب  هک  ار  ینادرم  فارعا  لـها  و 
(48  ) دوبن دنمدوس  الصا  امش  لاح  هب  دیدرکیم 

ار ناشماقم  نونکا  دـنادرگیمن ، دوخ  تمحر  تیاـنع و  لومـشم  ار  ناـنآ  ادـخ  هک  دـیدرکیم  داـی  دـنگوس  هک  ناـنمؤم  زا  ییاـهنآ  اـیآ 
. دیوش لخاد  هودنا  نزح و  هنوگ  چیه  نودب  هشیدـنا و  فوخ و  چـیه  نودـب  تشهب  رد  هک ) دوشیم  باطخ  زورما  اهنامه  هب  ( ؟ دـینیبیم

(49)

324 ص :  ریسفت ..... :

ناربمایپ و ینعی  فارعا ، لها  دیامرفیم : هیآ  نیا  ریسفت  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ْمُهامیِِـسب  ْمُهَنُوفِْرعَی  ًالاجِر  ِفارْعَْألا  ُباحْـصَأ  يدان  َو 
: دنیوگیم دننکیم ، شنزرس  تدش  هب  ار  اهنآ  هک  یلاح  رد  دنهدیم و  ادن  ار  نارفاک  نارس  خزود و  لها  زا  ینادرم  اهنآ ، نانیشناج 

. دیشخبن يدوس  ناتلاح  هب  امش  ندیزرو  ربکت  تورث و  يروآدرگ 
تیانع تمحر و  لومـشم  ار  نانآ  ادخ  هک  دـیدرکیم  دای  دـنگوس  هک  یناسک  دـنیاهنیا  ایآ  ٍۀَـمْحَِرب  ُهَّللا  ُمُُهلانَی  ُْمتْمَْـسقَأ ال  َنیِذَّلا  ِءالُؤه  َأ 

؟ دنکیمن دوخ 
کچوـک ار  اـهنآ  یتسدـگنت  ببـس  هب  دنتـشادیم و  لـیلذ  راوـخ و  ار  اـهنآ  رفک  نارـس  هک  تشهب ، لـها  هـب  تـسا  ياهراـشا  نخـس  نـیا 

. دنکیمن تشهب  دراو  ار  نانمؤم ]  ] اهنآ دنوادخ  هک  دندروخیم  دنگوس  دندرکیم و  ّربکت  رخف و  اهنآ  رب  ایند  لام  اب  دندرمشیم و 
: هک دـنیوگیم  نافعـضتسم  يارب  ّلج ، ّزع و  يادـخ  نامرف  هب  فارعا ، لها  ار  نخـس  نیا  َنُونَزَْحت  ُْمْتنَأ  َو ال  ْمُْکیَلَع  ٌفْوَخ  َۀَّنَْجلا ال  اُولُخْدا 

. دیتسین نیگهودنا  ناسرت و  هک  یلاح  رد  دیوش  لخاد  تشهب  رد 
ار ام  سک  ره  سپ  میتسیایم  خزود  تشهب و  نایم  ام  تمایق ، زور  دومرف : هک  هدرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  هتاـبن  نب  غبـصا 

شیامیـس هب  زین  ار  وا  هدرک  ینمـشد  اـم  اـب  سک  ره  مـینکیم و  تـشهب  لـخاد  میـسانشیم و  شیامیـس  هـب  ار  وا  هدرک ، يراـی  اـیند ] رد  ]
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325 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  مینکیم . خزود  لخاد  میسانشیم و 

325 ص :  ات 51 ..... ] تایآ 50  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

َنیِذَّلا ( 50  ) َنیِِرفاـْکلا یَلَع  اـمُهَمَّرَح  َهَّللا  َّنِإ  اُولاـق  ُهَّللا  ُمُکَقَزَر  اَّمِم  َْوأ  ِءاـْملا  َنِم  اـْنیَلَع  اوُـضِیفَأ  ْنَأ  ِۀَّنَْجلا  َباحْـصَأ  ِراَّنلا  ُباحْـصَأ  يداـن  َو 
(51  ) َنوُدَحْجَی اِنتایِآب  اُوناک  ام  َو  اذه  ْمِهِمْوَی  َءاِقل  اوُسَن  امَک  ْمُهاْسنَن  َمْوَْیلاَف  اْینُّدلا  ُةایَْحلا  ُمُْهتَّرَغ  َو  ًابَِعل  َو  ًاوَْهل  ْمُهَنیِد  اوُذَخَّتا 

325 ص :  همجرت ..... :

خـساپ اهنآ  دـینک . دـنمهرهب  هدرک  امـش  يزور  ادـخ  هک  یتشهب ، معن  زا  اراوگ و  ياهبآ  زا  ار  ام  هک  دـننک  زاوآ  ار  نایتشهب  خزود ، لها  و 
(50 . ) تسا هدینادرگ  مارح  نارفاک  رب  ار  ماعط  بآ و  نیا  ادخ  هک  دنهد ،

رظن رد  تمحر  هب  ار  اهنآ  مه  ام  زورما  درک . لفاغ  رورغم و  ار  اهنآ  اـیند  تاـیح  عاـتم  هتفرگ و  هچیزاـب  نوسف و  ار  دوخ  نید  هک  ییاـهنآ 
(51 . ) دندرک راکنا  تمایق ) باقع  باوث و  هب  عجار   ) ار ام  تایآ  دندرواین و  رطاخ  هب  ار  ناشزور  نیا  نانآ  هک  نانچ  میروآیمن ،

325 ص :  ریسفت ..... :

بآ نتخیر  هب  اریز ،  ] تسا هدـش  عقاو  خزود  يالاب  تشهب  هک  نیا  رب  تسا  یلیلد  هلمج ، نیا  ُهَّللا  ُمُکَقَزَر  اَّمِم  َْوأ  ِءاْملا  َنِم  اْنیَلَع  اوُضِیفَأ  ْنَأ 
. دیزیر ورف  ام  رب  هداد  رارق  امش  يزور  ادخ  هک  ییاههویم  اهماعط و  ای  بآ  زا  ینعی  دوشیم ]. هتفگ  بآ  هضافا  الاب ، زا 

نید هک  ینارفاک  تسا  هدرک  مارح  نارفاک  رب  ار  تشهب  ماعط  یندیـشون و  دـنوادخ ، هک  دـنهد  خـساپ  َنیِِرفاْکلا  یَلَع  امُهَمَّرَح  َهَّللا  َّنِإ  اُولاق 
دندرمش . لالح  ای  مارح  دنتساوخ  ار  هچ  ره  دنتفرگ و  هچیزاب  هب  دوب ، هدرک  رما  نآ  زا  يوریپ  هب  دنوادخ  هک  ار  دوخ 

326 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
رب هن  مینکیم و  تباجا  ار  نانآ  هتساوخ  هن  تسا  هدش  هدرپس  یشومارف  تسد  هب  شتآ  رد  هک  مینکیم  یسک  هلماعم  اهنآ  اب  ْمُهاْسنَن  َمْوَْیلاَف 

. میهدیم ناشن  تقفش  اهنآ ، زا  یکشا  هرطق 
« اوناک ام   » و اوسن » امک   » رد اـم » . » دـندادن تیمها  نآ  هب  دـندرواین و  داـیب  ار  زور  نیا  اـهنآ  هک  يروط  ناـمه  اذـه  ْمِهِمْوَی  َءاـِقل  اوُسَن  اـمَک 

. تسا انتایآب  نیدحاج  مهنوک  مهنایسنک و  هیآ  ریدقت  تسا و  هیردصم 

326 ص :  ات 53 ..... ] تایآ 52  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

ْنِم ُهوُسَن  َنیِذَّلا  ُلوُقَی  ُُهلیِوَْأت  ِیتْأَی  َمْوَی  ُهَلیِوَْأت  ـَّالِإ  َنوُرُْظنَی  ْلَـه  ( 52  ) َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل  ًۀَمْحَر  َو  ًيدُـه  ٍْملِع  یلَع  ُهاْنلَّصَف  ٍباتِِکب  ْمُهاْنئِج  ْدََـقل  َو 
اُوناک ام  ْمُْهنَع  َّلَض  َو  ْمُهَسُْفنَأ  اوُرِسَخ  ْدَق  ُلَمْعَن  اَّنُک  يِذَّلا  َْریَغ  َلَمْعَنَف  ُّدَُرن  َْوأ  اَنل  اوُعَفْشَیَف  َءاعَفُش  ْنِم  اَنل  ْلَهَف  ِّقَْحلِاب  انِّبَر  ُلُسُر  ْتَءاج  ْدَق  ُْلبَق 

(53  ) َنوُرَتْفَی

326 ص :  همجرت ..... :

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 873 

http://www.ghaemiyeh.com


ناـمیا هـک  هورگ  نآ  تیادــه  يارب  مـیداد  لیــصفت  شناد  مـلع و  ساـسا  رب  ار  زیچ  ره  نآ  رد  هـک  میداتــسرف  یباـتک  ناـمدرم  رب  اــم  و 
(52 . ) دندروآیم

گرم ماگنه   ) اهنآ لاوحا  لآم  تایآ و  لیوأت  هک  نآ  رگم  دنتـسیچ ، راظتنا  رد  ایآ  دـنروآیمن ، نامیا  تمایق  ادـخ و  تایآ  هب  هک  نارفاک 
هدرک شومارف  ار  ادـخ  باتک  هک  یناسک  دـندرک ، هدـهاشم  ار  راک  تبقاع  تایآ و  لیوأت  هک  زور  نآ  و  دـسرب ؟ نانآ  هب  تمایق ) روهظ  ای 

تفلاخم  ) شاک دـندرک ، نایب  ام  يارب  ار  قح  ناهرب ) نیرتنشور  اب   ) ادـخ نالوسر  هک  سوسفا  تفگ : دـنهاوخ  فسأت ) لاـح  اـب   ) دـندوب
یحلاص لامعا  هب  تشز ، لامعا  نیا  زا  ریغ  هک  میتشگیمزاب  ایند  هب  رگید  راب  ای  تساوخیمرب ، ام  تعافش  هب  یسک  زورما  ای ) میدرکیمن 

(53 . ) دش دوبان  همه  هک ) دنرگنب   ) دنتفابیم ایند ) رد   ) هچنآ دننیب و  نایز  رد  تخس  ار  دوخ  نارفاک  ماگنه  نآ  رد  میتخادرپیم .
327 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

327 ص :  ریسفت ..... :

ماکحا هنوگچ  هک  نیا  رب  میهاگآ  ام  ینعی  ملع » یلع   » تسا و نآرق  هیآ  نیا  رد  باتک  زا  دوصقم  ٍْملِع  یلَع  ُهاْنلَّصَف  ٍباتِِکب  ْمُهاْنئِج  ْدََـقل  َو 
. دشاب فارحنا  نودب  بترم و  نآرق  هک  نیا  ات  میهد  حرش  ار  نآرق  یناعم  یمامت  اهدنپ و  و 

. دشابیم هانلصف  رد  ان )  ) ریمض زا  لاح  ملع » یلع   » هک نانچ  تسا  هانلصف  رد  ریمض  زا  لاح  ود  ره  ًۀَمْحَر  َو  ًيدُه 
ار يرگید  زیچ  هدمآ ، نآ  رد  هک  ییاهدیعو  هدعو و  یتسرد  یتسار و  ندـش  نشور  باتک و  راک  ماجنارـس  زج  ایآ  ُهَلیِوَْأت  اَّلِإ  َنوُرُْظنَی  ْلَه 

؟ دنشکیم راظتنا 
. دوش هدهاشم  هدش  هداد  هدعو  نآ  هب  هک  يروما  تبقاع  هک  يزور  ِیتْأَی  َمْوَی 

فارتعا زور  نآ  رد  دـندرپس  یـشومارف  هب  ار  ام  تاروتـسد  هب  لمع  هک  ییاهنآ  ِّقَْحلاـِب  اـنِّبَر  ُلُـسُر  ْتَءاـج  ْدَـق  ُلـْبَق  ْنِم  ُهوُسَن  َنیِذَّلا  ُلوُقَی 
. دناهدوب قح  رب  ادخ  ناگداتسرف  هک  دننکیم 

. دنک تعافش  ام  زا  رفیک  ندرک  فرطرب  يارب  هک  تسه  ام  عیفش  یسک  زورما  ایآ  اَنل  اوُعَفْشَیَف  َءاعَفُش  ْنِم  اَنل  ْلَهَف 
یحلاص لمع  میدادیم ، ماجنا  هک  یتشز  لامعا  زا  ریغ  ات  میدـشیم  هدـنادرگزاب  ایند  هب  رگید  راب  ایآ  ُلَـمْعَن  اَّنُک  يِذَّلا  َْریَغ  َلَـمْعَنَف  ُّدَُرن  َْوأ 

؟ میهد ماجنا 
برـضی له  ییوگیم : ائادتبا  هک  نانچ  تسا ، هتفرگ  عفر  ائادتبا ]  ] دراد ّتیحالـص  مسا  يارب  هک  یلحم  رد  نآ  ندـش  عقاو  رطاخ  هب  درن » »

. دیز

327 ص :  ات 56 ..... ] تایآ 54  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

َو َرَمَْقلا  َو  َسْمَّشلا  َو  ًاثِیثَح  ُُهُبلْطَی  َراهَّنلا  َلـْیَّللا  یِـشُْغی  ِشْرَْعلا  یَلَع  يوَتْـسا  َُّمث  ٍماَّیَأ  ِۀَّتِـس  ِیف  َضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا  ُمُکَّبَر  َّنِإ 
َو ال ( 55  ) َنیِدَتْعُْملا ُّبُِحی  ُهَّنِإ ال  ًۀَیْفُخ  َو  ًاعُّرَـضَت  ْمُکَّبَر  اوُعْدا  ( 54  ) َنیَِملاْعلا ُّبَر  ُهَّللا  َكَرابَت  ُْرمَْألا  َو  ُْقلَْخلا  َُهل  الَأ  ِهِْرمَِأب  ٍتارَّخَـسُم  َموُجُّنلا 

(56  ) َنِینِسْحُْملا َنِم  ٌبیِرَق  ِهَّللا  َتَمْحَر  َّنِإ  ًاعَمَط  َو  ًافْوَخ  ُهوُعْدا  َو  اهِحالْصِإ  َدَْعب  ِضْرَْألا  ِیف  اوُدِسُْفت 
328 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

328 ص :  همجرت ..... :
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هدرپ هب  ار  زور  تخادرپ . شرع  تقلخ  هب  هاـگ  نآ  درک . قلخ  زور  شـش  رد  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسا  ییادـخ  نآ  امـش ، راـگدرورپ 
هک دیـشاب  هاگآ  ناگدنب ) يا  . ) دیدرگ رّخـسم  وا  رما  هب  ناگراتـس ، هام و  دیـشروخ و  و  دـیوپ . نآ  یپ  رد  باتـش  اب  هک  دـناشوپ ، رد  بش 

(54 . ) تسا نایملاع  هدننیرفآ  هبترمدنلب و  هزنم و  هک  تسوا  نامرف  ذفان ، مکح  تسادخ و  صاخ  شنیرفآ ، کلم 
زگره ادخ  هک  دینکم ) متـس  قلخ  رب  و  ، ) دـیناوخب تسا ) کیدزن  صالخا  هب  هک   ) هتـسهآ يادـص  هب  يراز و  عرـضت و  هب  ار  دوخ  يادـخ 

(55 . ) درادیمن تسود  ار  ناراکمتس 
نایصع هار  و   ) دیزیخنرب يراکهابت  داسف و  هب  تفای ، حالص  مظن و  وا ) لوسر  عرـش  و   ) قح رما  هب  نآ  راک  هک  نآ  زا  سپ  نیمز  رد  زگره 

(56 . ) تسا کیدزن  ناراکوکین  هب  وا  تمحر  هتبلا  هک  دیناوخب  دیما ، يور  زا  مه  سرت و  هار  زا  مه  ار ، ادخ  و  دییوپن .)

328 ص :  ریسفت ..... :

ار نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسا  ییادـخ  امـش  راـیتخا  بحاـص  رورـس و  اـنامه  ٍماَّیَأ  ِۀَّتِـس  ِیف  َضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا  ُمُکَّبَر  َّنِإ 
رد ار  نیمز  اهنامـسآ و  دیامرفیم  دـنوادخ  هک  نیا  تلع  تسا . هدروآ  دوجوب  ایند  ياهزور  زا  زور  شـش  تدـم  رد  ار  ود  نآ  هدـیرفآ و 
اناد نآ ، هدننیرفآ  هک  نیا  رب  دراد  يرتشیب  تلالد  بیترت ، هب  رگید و  زیچ  لابند  هب  يزیچ  ندیرفآ  هک  تسا  نیا  هدیرفآ ، زور  شـش  تدم 

ار روما  ردرظن  تقد  ینأت و  شناگدـنب  هب  هک  تسا  ببـس  نیدـب  اـی  دـننکیم ، ریبدـت  یتمکح  ياـضتقم  هب  ار  ءیـش  نآ  تسا و  میکح  و 
. دزومایب

329 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
بش هب  ار  زور  زور و  هب  ار  بش  هک  تسا  یـسک  امـش  راگدرورپ  ینعی  «: 1  » تسا هدش  تئارق  زین  فیفخت  هب  یشغی »  » َراهَّنلا َْلیَّللا  یِـشُْغی 

. دروآیم يرگید  لابند  هب  ار ، ود  نآ  زا  کی  ره  ینعی  دنکیم  قحلم 
يزیچ و بقع  رد  يزیچ  هک  نانچ  دیآیم ، نآ  لابند  هب  هک  انعم  نیا  هب  دـسریمارف ، زور  یپ  رد  باتـش ، اب  بش  هک  یلاح  رد  ًاثِیثَح  ُُهُبلْطَی 

. دیآیم نآ  ندرک  بلط  روظنمهب 
ُُهلِمَْحت اهَمْوَق  ِِهب  َْتتَأَف  هیآ  رد  هلمحت »  » تسا نیا  ریظن  تسا و  ود  ره  ای  و  بلطی »  » لوعفم ای  لعاف و  نآ  لاحلا  وذ  هک  تسا  یلاـح  اـثیثح » »

دننام زین  هلمحت » (. » 27 میرم / «، ) دنربب هارمه  شناکم  نیا  زا  هک  دـندمآ  وا  يوس  هب  دـندش - هاگآ  هیـضق  نیا  زا  هک  میرم - موق  هاگ  نآ  »
. دشاب ود  ره  ای  تتا »  » لوعفم ای  لعاف  زا  لاح  دناوتیم  اثیثح » »

ینعی دنـشاب . قلخ »  » يارب لوعفم  هک  نیا  رب  انب  دـناهدش  تئارق  بصن  اب  یگمه  تاملک  نیا  ِهِْرمَأـِب  ٍتارَّخَـسُم  َموُجُّنلا  َو  َرَمَْقلا  َو  َسْمَّشلا  َو 
نیا تسا . هدیرفآ  دناشدرگ ، رد  وا  ریبدـت  بسح  رب  همه  هک  یلاح  رد  ار ، ناگراتـس  هام و  دیـشروخ و  هک  تسا  یـسک  امـش  راگدرورپ 

. تسا نآ  ربخ  تارّخسم  ادتبم و  یگمه  تروص  نیا  رد  هک  دناهدش  تئارق  زین  عفر  هب  تاملک 
نیا هب  رومأم  ناگراتـس  دیـشروخ و  هام و  ییوگ  تسا . هدش  هدـیمان  رما  هیبشت ، باب  زا  وا و  تیـشم  دـنوادخ و  لیم  هدارا و  هب  ینعی  هرماب 

. دناشدرگ
قبط رب  ار  اهنآ  هدیرفآ و  ار  زیچ  همه  هک  تسا  راگدرورپ  ُْرمَْألا  َو  ُْقلَْخلا  َُهل  الَأ 

__________________________________________________

نتم هک  تسا  نیا  هدرمـش ، اهتءارق  زا  یکی  ار  فیفخت  هک  نیا  ارهاظ  تسا . وحن  نیمه  هب  ترابع  باتک  یطخ  ياههخـسن  یماـمت  رد  - 1
اب یشغی » ، » هدش حیرصت  نآ  هب  مه  نایبلا  عمجم  رد  هک  مصاع ، تئارق  اریز  تسین  نینچ  هک  یلاح  رد  هتشادنپ  دیدشت  هب  یّشغی »  » ار نآرق 

نتـشون رد  تسا  نکمم  نیا  رب  انب  تسا . هدـمآ  دـیدشتلاب » یّـشغی  ئرق  و  ، » روکذـم تراـبع  ياـج  هب  فاـشک  رد  تسا . نیـش »  » فیفخت
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. تسا لخم  راصتخا  روکذم  ترابع  الا  هداد و  خر  یهابتشا 
330 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دنادرگیم شاهدارا 
لاح زین  دعب ] هیآ  رد   ] اعمط افوخ و  نینچمه  هتـسهآ ، يادص  اب  يراز و  عرـضت و  اب  ینعی  دنلاح ، نوچ  دـنبوصنم  ود  ره  ًۀَـیْفُخ  َو  ًاعُّرَـضَت 

. دنشابیم
تسا و هدش  تئارق  زین  اخ »  » رسک هب  ۀیفخ » ، » ینتورف تلذ و  عوشخ و  لاح  رد  ینعی  تسا ، عوضخ  يانعم  هب  و  ۀعارض »  » هدام زا  عرـضت » »

. دناتغل ود  ۀیفخ  ۀیفخ و 
. دیناوخب ناهنپ  راکـشآ و  رد  ار  ناتراگدرورپ  ینعی  تسا  یناهنپ  يانعم  هب  هیفخ »  » ادص و ندش  راکـشآ  يانعم  هب  عرـضت  دناهتفگ  یخرب 

. تسا زار  يانعم  هب  ۀیفخ »  » عوشخ و يانعم  هب  عرضت » : » دناهتفگ رگید  یخرب 
. درادیمن تسود  دنرذگیم ، اهشیاین  تادابع و  همه  رد  لومعم  هزادنا  زا  هک  ار  یناسک  دنوادخ  َنیِدَتْعُْملا  ُّبُِحی  ُهَّنِإ ال 

اب ار  نیمز  دـنوادخ  هک  نآ  زا  سپ  دـیزیخنرب  يراکهابت  داسف و  هب  نیمز  رد  ناهانگ  ماـجنا  اـب  اهِحالْـصِإ  َدـَْعب  ِضْرَأـْلا  ِیف  اوُدِـسُْفت  ـال  َو 
. تسا هدرک  حالصا  ینامسآ ، ياهباتک  ناربمایپ و  نداتسرف 

يارب تفـص  هک  نیا  ناونع  هب  اـی  و  نآ ] ظـفل  هن  و  ( ] محرت  ) تمحر ینعم  هب  هجوت  اـب  بیرق ، هملک  َنِینِـسْحُْملا  َنِم  ٌبیِرَق  ِهَّللا  َتَمْحَر  َّنِإ 
بیرق هملک  تسا  يزاجم  ثنؤم  ۀمحر »  » هک ور  نیا  زا  ای  تسا و  بیرق  ءیش  هلمج  ریدقت  هدش و  هدروآ  رکذم  دشاب  فوذحم  فوصوم 

. تسا هدش  رکذ  ثینأت  ءات  نودب 
. دهدیم ماجنا  کین  راک  هک  دنیوگ  ار  یسک  نسحم » »

330 ص :  ات 58 ..... ] تایآ 57  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

ِتارَمَّثلا ِّلُک  ْنِم  ِِهب  انْجَرْخَأَف  َءاْملا  ِِهب  اْنلَْزنَأَف  ٍتِّیَم  ٍدَلَِبل  ُهانْقُـس  ًالاِقث  ًاباحَـس  ْتَّلَقَأ  اذِإ  یَّتَح  ِِهتَمْحَر  ْيَدَـی  َْنَیب  ًارُْـشب  َحایِّرلا  ُلِسُْری  يِذَّلا  َوُه  َو 
ُفِّرَُـصن َِکلذَـک  ًادِـکَن  َّالِإ  ُجُرْخَی  ـال  َُثبَخ  يِذَّلا  َو  ِهِّبَر  ِنْذِإـِب  ُُهتاـبَن  ُجُرْخَی  ُبِّیَّطلا  ُدَـلَْبلا  َو  ( 57  ) َنوُرَّکَذـَت ْمُکَّلََعل  یتْوَْملا  ُجِرُْخن  َِکلذَـک 

(58  ) َنوُرُکْشَی ٍمْوَِقل  ِتایْآلا 
331 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

331 ص :  همجرت ..... :

رهش و هب  ار  اهنآ  ام  دنرادرب  ار  نیگنس  ياهربا  راب  نوچ  ات  دتـسرف  شیپ  رد  شیوخ  تمحر  ناراب  تراشب  هب  ار  اهداب  هک  تسا  ییادخ  وا 
هایگ هک   ) هنوگ نیمه  میرآرب  نآ  زا  لصاح  رمث و  هنوگ  ره  ات  میتسرف  ورف  ناراب  ببـس  نادـب  مینارب و  تسا  هدرم  یبآیب ) زا   ) هک يراید 

(57  ) دیدرگ رکذتم  تمایق ) لاوحا  رب   ) هک دشاب  میزیگنارب  كاخ  زا  مه  ار  ناگدرم  مینایوریم ،) هدرم  نیمز  زا  ار 
تردق تایآ  هنوگ  نیا  رمثمک . كدنا و  هایگ  زج  درواین  نوریب  كاپان  نشخ  نیمز  دیآرب و  وکین  ادـخ  نذا  هب  شهایگ  وکین  كاپ  نیمز 

(58 . ) دنروآ ياج  هب  ادخ  رکش  هک  یموق  يارب  میهدیم ) حیضوت  نایب  ره  هب  و   ) مینادرگیم ار 

331 ص :  ریسفت ..... :
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رشنی هدومرف : دنوادخ  ایوگ  دناکیدزن و  رگیدکی  هب  انعم  رد  رـشن »  » و لسرأ »  » اریز تسا  هدش  تئارق  زین  رـشن ) ردصم  « ) ارـشن  » و ارـشب » »
« تارشتنم  » يانعم هب  لاح و  لحم  رد  ارشن » : » تفگ ناوتیم  و  دنکیم . هدنکارپ  ییوکین  زرط  هب  ار  اهداب  هک  تسا  ییادخ  وا  ارشن : حایرلا 

دننام نیش »  » نوکس اب  ارشن »  » و روشن »  » عمج ارـشن » . » دتـسرفیم دنوشیم  هدنکارپ  هک  یلاح  رد  ار  اهداب  هک  تسا  ییادخ  وا  ینعی  تسا ،
. تسا هدش  تئارق  زین  نیش »  » نوکس اب  ارشب »  » و ةریشب »  » عمج ارشب »  » نینچمه تسا . هدش  تئارق  زین  لسر  لسر و 

. تساهتمعن نیرتگرزب  نیرتهب و  زا  شزرا ، ریثأت و  ببس  هب  هک  تسا  ناراب  تمعن ، دوصقم  شتمعن و  دزن  ِِهتَمْحَر  ْيَدَی  َْنَیب 
يرایبآ يارب  ار  اهربا  نآ  ام  دنرادرب  دوخ  اب  دناهدش  نیگنس  بآ ، زا  هک  ار  ییاهربا  هاگ  نآ  ات  ٍتِّیَم  ٍدَلَِبل  ُهانْقُس  ًالاِقث  ًاباحَس  ْتَّلَقَأ  اذِإ  یَّتَح 

ددرگیمرب و باحس  هب  هانقس  رد  ریمض  تسا و  ۀباحس  عمج  باحس  میروآرد . تکرح  هب  درادن  دوجو  یهایگ  نآ  رد  هک  يراید  رهش و 
. تسا هدش  هدروآ  رکذم  نآ ، ظفل  ظاحل  هب 

332 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
میتسرفورف و بآ  رهش ] نآ  رب  ای   ] اهربا نآ  زا  سپس  ینعی  ددرگیمرب . باحـس »  » هب ای  و  دلب »  » هب هب »  » ریمـض ِتارَمَّثلا  ِّلُک  ْنِم  ِِهب  انْجَرْخَأَف 

. مینایورب نیمز  زا  ار  لصاح  رمث و  هنوگ  ره  بآ  نیا  اب  نآ  زا  سپ 
. مینکیم هدنز  ناشگرم  زا  سپ  ار  ناگدرم  اههویم ، ندروآ  نوریب  دننامه  ام  یتْوَْملا  ُجِرُْخن  َِکلذَک 

تـسین یقرف  گرم ، زا  دعب  اهناسنا  نتخیگنارب  هایگ و  ندـنایور  نیب  هک  دـنکیم  يروآدای  امـش  هب  شتایآ ] اب   ] دـنوادخ َنوُرَّکَذـَت  ْمُکَّلََعل 
. تسا هتفر  نیب  زا  هدش و  هدیرفآ  البق  هک  تسا  يدوجوم  تایح  هداعا  ود ، ره  اریز 

ّومن دـشر و  ياراد  هزیکاپ و  هک  یلاح  رد  ار  شلوصحم  دراد  يرابرپ  كاخ  هک  يزیخلـصاح  نیمز  ِهِّبَر  ِنْذِِإب  ُُهتاـبَن  ُجُرْخَی  ُبِّیَّطلا  ُدَـلَْبلا  َو 
. دنایوریم شراگدرورپ  نامرف  هب  تسا ،

. دنایوریمن يدنمدوس  هایگ  هک  يرازهروش  نیمز  َُثبَخ  يِذَّلا  َو 
هک هتابن ) ریمـض   ) هیلا فاضم  تسا و  هدـش  فذـح  هدوب  تابن  هک  فاضم  دـیوریمن ، رمث  مک  كدـنا و  زج  شهایگ  ًادِـکَن  اَّلِإ  ُجُرْخَی  ال 

. دشاب ثبخ  يّذلا  تابن  هلمج و  ریدقت  تسا  نکمم  تسا و  هدش  رتتسم  جرخی »  » لعف رد  هدش  وا  نیشناج 
. دیوریم یتخس  هب  شهایگ  هک  تسا  ینیمز  دوصقم  تخس و  ینعی  دکن » »

يادخ تمعن  رکـش  هک  یناسک  يارب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  لیالد  تایآ و  ندرک ، داجیا  ینوگرگد  نیا  دننام  ِتایْآلا  ُفِّرَُـصن  َِکلذَک 
. مینکیم وگزاب  رارکت و  دنروآیم ، ياج  هب  ار  یلاعت 

333 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

333 ص :  ات 64 ..... ] تایآ 59  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

اَّنِإ ِهِمْوَق  ْنِم  ُأَلَْملا  َلاق  ( 59  ) ٍمیِظَع ٍمْوَی  َباذَع  ْمُْکیَلَع  ُفاخَأ  یِّنِإ  ُهُْریَغ  ٍهلِإ  ْنِم  ْمَُکل  ام  َهَّللا  اوُدـُبْعا  ِمْوَق  ای  َلاقَف  ِهِمْوَق  یلِإ  ًاحُون  اْنلَـسْرَأ  ْدََـقل 
َو ْمَُکل  ُحَْـصنَأ  َو  یِّبَر  ِتالاسِر  ْمُکُغَِّلبُأ  ( 61  ) َنیَِملاْعلا ِّبَر  ْنِم  ٌلوُسَر  یِّنِکل  َو  ٌَۀلالَـض  ِیب  َْسَیل  ِمْوَق  اـی  َلاـق  ( 60  ) ٍنِیبُم ٍلالَـض  ِیف  َكارََنل 

(63  ) َنوُمَحُْرت ْمُکَّلََعل  َو  اوُقَّتَِتل  َو  ْمُکَرِْذُنِیل  ْمُْکنِم  ٍلُجَر  یلَع  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌرْکِذ  ْمُکَءاج  ْنَأ  ُْمْتبِجَع  َو  َأ  ( 62  ) َنوُمَْلعَت ام ال  ِهَّللا  َنِم  ُمَلْعَأ 
(64  ) َنیِمَع ًامْوَق  اُوناک  ْمُهَّنِإ  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  اَْنقَرْغَأ  َو  ِْکلُْفلا  ِیف  ُهَعَم  َنیِذَّلا  َو  ُهاْنیَْجنَأَف  ُهُوبَّذَکَف 

333 ص :  همجرت ..... :
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: تفگ میداتسرف ، شموق  يوس  هب  دیحوت  نایب  يارب  هک  ار  حون 
(59  ) مسرتیم تمایق )  ) گرزب زور  باذع  زا  امش  رب  نم  تسین . ییادخ  ار  امش  وا  زج  هک  دیتسرپب  ار  اتکی  يادخ  موق ، يا 

(60 . ) مینیبیم یهارمگ  رد  تخس  ار  وت  ام  هک : دنتفگ  شموق  زا  یهورگ 
(61 . ) متسه نایناهج  راگدرورپ  لوسر  نم  نکل  دیوریم . اطخ  هب  امش  متسین . یهارمگ  رد  الصا  نم  موق ، يا  تفگ : نانآ ) خساپ  رد  )

تمایق و دننام   ) مهاگآ يروما  هب  یهلا ، یحو  ادخ و  زا  مهدیم و  زردنا  منکیم و  تحیصن  امـش  هب  مناسریم و  امـش  هب  ار  میادخ  ماغیپ 
(62 . ) دیتسین هاگآ  امش  هک  لامعا ) رفیک  باسح و 

( تمایق باذع  زا   ) ار امش  ات  دش ، هداتسرف  امش  يروآدای  هب  ادخ ، بناج  زا  يدرم  هک  تسا  زیگناتفگش  امـش  رظن  رد  هدرک و  بجعت  ایآ 
(63 . ) دیریگ رارق  ادخ  فطل  دروم  هک  دشاب  دیوش . راگزیهرپ  ات  دناسرتب 

ار یهلا  تاـیآ  هک  ناـنآ  میداد و  تاـجن  یتـشک ، رد  ار  شناوریپ  وا و  مه  اـم  دـندرک  بیذـکت  ار  وا  حون ) ینعی   ) دـمآ لوـسر  نآ  نوـچ 
ص: ج2 ، عماـجلا ، عماوج  همجرت  ( 64 . ) دندوب لدروک  نادان و  رایـسب  یمدرم  هک  میدـینادرگ  قرغ  كاله ) يایرد  هب   ) دـندرک بیذـکت 

334

334 ص :  ریسفت ..... :

، تسا مالّسلا  هیلع  ربمایپ  سیردا  نامه  هک  خونخا  نب  خلشوتم  نب  کمل  نبا  حون ، تسا  هدش  فذح  هک  تسا  یمسق  باوج  اْنلَـسْرَأ  ْدََقل 
. دشابیم

لحم عبات  تفص و  هک  نیا  رب  انب  عفر  تئارق  و  هلا »  » ظفل عبات  تفص و ]  ] هک نیا  رب  انب  رج  تئارق  تسا ، هدش  تئارق  زین  هریغ )  ) رج هب  هریغ 
. دشاب نآ 

. تسا تدابع  هب  دنوادخ  نتشاد  صاصتخا  يارب  یحیضوت  هلمج ، نیا  ُهُْریَغ  ٍهلِإ  ْنِم  ْمَُکل  ام 
شباذـع زا  دـیاب  هک  تسوا  ینعی  دـنوادخ ، ندرک  تدابع  هزیگنا  يارب  تسا  یحیـضوت  هلمج ، نیا  ٍمیِظَع  ٍمْوَی  َباذَـع  ْمُْکیَلَع  ُفاـخَأ  یِّنِإ 

. تساهنآ رب  باذع  لوزن  زور  ای  تمایق ، زور  میظع ، موی  زا  روظنم  دندیتسرپیم . نانآ  هک  ادخ  زج  يدوبعم  زا  هن  دیسرت 
. تسرد قح و  هار  زا  فارحنا  لالض » یف   » موق فارشا  نارس و  ألم » »

تسا مشچ  اب  ندید  دوصقم ، دناهتفگ  و  دشابیم . تسا  يزیچ  هب  نتشاد  ملع  نامه  هک  یبلق  تیؤر  هیآ  نیا  رد  كارنل )  ) ندید زا  روظنم 
. مینیبیم یهارمگ  نیا  رب  دوخ  ياهمشچ  اب  ار  وت  ام  ینعی 

. تسین نم  رد  یهارمگ  تلالض و  زا  يزیچ  ٌَۀلالَض  ِیب  َْسَیل 
نایناهج راگدرورپ  هداتـسرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  تسا  هتکن  نیا  نایب  يارب  هفنأتـسم و  هلمج  نیا  یِّبَر  ِتالاسِر  ْمُکُغَِّلبُأ 

. مناسریم امش  هب  هدش ، یحو  نم  رب  یهاون  رماوا و  زا  فلتخم  ياهانعم  رد  ینالوط و  ياهنامز  رد  هک  ار  هچنآ  ینعی  تسا .
هدنوشتحیصن يارب  تحیصن  ندوب  هناقداص  رب  لیلد  مک »  » اب هارمه  مال  رکذ  مهدیم . زردنا  منکیم و  تحیـصن  امـش  هب  ْمَُکل و  ُحَْصنَأ  َو 

. تسا
335 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دیتسین هاگآ  نآ  هب  امش  هک  منادیم  يزیچ  شنانمشد ، زا  وا  ماقتنا  تدش  دنوادخ و  لاوحا  تافص و  زا  نم  َنوُمَْلعَت  ام ال  ِهَّللا  َنِم  ُمَلْعَأ  َو 
دنوادـخ ایوگ  تسا  فوذـحم  هیلع  فوطعم  فطع و  فرح  واو »  » راکنا و يارب  هزمه  ٍلُـجَر  یلَع  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌرْکِذ  ْمُکَءاـج  ْنَأ  ُْمْتبِجَع  َو  َأ 

دوخ زا  يدرم  نابز  زا  ناتراگدرورپ ، زا  ياهظعوم  هک  نیا  زا  دیوشیم ، هدزتفگـش  دینکیم و  بیذکت  ایآ  متبجع : متبّذـک و  أ  هدومرف :
نابز زا  هچنآ  « » کلوسر ناسل  یلع  : » ینعی َِکلُـسُر  یلَع  انَتْدَـعَو  اـم  هیآ : ریظن  لـجر  ناـسل  یلع  ینعی  لـجر  یلع  دـسرب . امـش  هب  اـمش ،
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(. 194 نارمع / لآ  « ) امرف ام  بیصن  ياهداد  هدعو  تناربمایپ 
زج حون  ْمُُکْلثِم  ٌرََشب  اَّلِإ  اذه  ام  دنتفگ : دندوب و  بجعتم  هدزتفگش و  مالّسلا  هیلع  حون  يربمایپ  زا  اهنآ  هک  دش  لزان  ببـس  نیدب  هیآ  نیا 

. تسین امش  دننامه  يرشب 
نداد میب  ببس  هب  ادخ  زا  سرت  نامه  هک  يوقت ، هک  نیا  ات  اوقتتل » و  . » دناسرتب ادخ ] هب   ] رفک تبقاع  زا  ار  امش  ات  ْمُکَرِْذُنِیل  ( 24 نونمؤم / )

. دیآ دوجوب  امش  رد  تسوا ، باذع  زا 
. دیریگ رارق  ادخ  تمحر  فطل و  دروم  دوش ، تفای  امش  رد  هچنانچ  يوقت ، اب  رگم  ات  َنوُمَحُْرت  ْمُکَّلََعل  َو 

: دناهتفگ یخرب  دندوب و  نز  لهچ  درم و  لهچ  اهنآ  میداد ، تاجن  دندوب ، وا  اب  هک  ار  یناسک  مالّـسلا و  هیلع  حون  ام  ُهَعَم  َنیِذَّلا  َو  ُهاْنیَْجنَأَف 
. دندوب هدروآ  نامیا  وا  هب  هک  یناسک  زا  نت  شش  ثفای و  ماح و  ماس و  شنارسپ  حون و  دندوب : نت  هد  نانآ 

هب قلعتم  ای  و  دندوب ، وا  هارمه  ای  دندش و  رقتـسم  یتشک  رد  حون  اب  هک  نانآ  و  هدومرف : دـنوادخ  ییوگ  تسا  هعم »  » هب قلعتم  ای  ِْکلُْفلا  ِیف 
. میداد تاجن  نافوط  زا  یتشک  رد  ار  اهنآ  ینعی  تسا  هانیجنا » »

تریصبیب لدروک و  یمدرم  َنیِمَع  ًامْوَق 
336 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

336 ص :  ات 69 ..... ] تایآ 65  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

ٍۀَهافَس ِیف  َكارََنل  اَّنِإ  ِهِمْوَق  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُأَلَْملا  َلاق  ( 65  ) َنوُقَّتَت الَف  َأ  ُهُْریَغ  ٍهلِإ  ْنِم  ْمَُکل  ام  َهَّللا  اوُُدبْعا  ِمْوَق  ای  َلاق  ًادوُه  ْمُهاخَأ  ٍداع  یلِإ  َو 
ٌحِصان ْمَُکل  اَنَأ  َو  یِّبَر  ِتالاسِر  ْمُکُغَِّلبُأ  ( 67  ) َنیَِملاْعلا ِّبَر  ْنِم  ٌلوُسَر  یِّنِکل  َو  ٌۀَهافَس  ِیب  َْسَیل  ِمْوَق  ای  َلاق  ( 66  ) َنِیبِذاْکلا َنِم  َکُّنُظََنل  اَّنِإ  َو 

ِیف ْمُکَداز  َو  ٍحُون  ِمْوَق  ِدـَْعب  ْنِم  َءافَلُخ  ْمُکَلَعَج  ْذِإ  اوُرُکْذا  َو  ْمُکَرِذـُْنِیل  ْمُْکنِم  ٍلُـجَر  یلَع  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌرْکِذ  ْمُکَءاـج  ْنَأ  ُْمْتبِجَع  َو  َأ  ( 68  ) ٌنیِمَأ
(69  ) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  ِهَّللا  َءالآ  اوُرُکْذاَف  ًۀَطَْصب  ِْقلَْخلا 

336 ص :  همجرت ..... :

ار امـش  وا  زج  هک  دـیتسرپب  ار  ادـخ  موق ، يا  تفگ : اهنادـب  میداتـسرف . ار  دوه  موق ) نآ  زا  يدرم  ینعی   ) ناـشردارب داـع ، موـق  يوـس  هب  و 
(65 . ) دیوشیمن راکزیهرپ  هدرکن و  شوگ  ارم  زردنا  ایآ  تسین . ییادخ 

(66 . ) یشاب نایوگغورد  زا  تخس  وت  هک  مینکیم  نامگ  میباییم و  درخیب  هیفس و  ار  وت  ام  دنتفگ : دندش ، رفاک  هک  شموق  زا  یهورگ 
(67 . ) منیملاعلا ّبر  لوسر  نم  نکیل  تسا ) لطاب  امش  نامگ   ) تسین یتهافس  ارم  موق ، يا  هک  داد  خساپ 

(68 . ) منیما قفشم و  یهاوخریخ  حصان و  امش  يارب  نم  مناسریم و  امش  هب  ار  ادخ  ماغیپ 
، مدرم يا  و  دناسرتب . تمایق ) باذع  لوه و  زا   ) ار امـش  ات  دش ، هداتـسرف  امـش  يروآدای  هب  ادخ  بناج  زا  يدرم  هک  دـیاهدرک  بجعت  ایآ 
. دوزفیب امـش  تمعن  تقلخ و  رد  و  درک ، هورگ  نآ  نیـشناج  حون ، موق  كاله  زا  سپ  ار  امـش  ادخ  هک  دینکن ) شومارف  و   ) دیـشاب رکذتم 

(69 . ) دیوش راگتسر  هک  دیاش  دیروآ ، دایب  ار  ادخ  ياهتمعن  عاونا  موق ، يا  سپ 
337 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

337 ص :  ریسفت ..... :
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اهنآ ردارب  دوه  هک  نیا  تلع  برعلا . اخأ  ای  ییوگیم : برع  رفن  کی  هب  هک  نانچ  تسا ، نانآ  زا  رفن  کی  ینعی  اهنآ  یبسن  ردارب  ْمُهاـخَأ 
. دنشاب رتانشآ  شیرادتناما  ییوگتسار و  نوچمه  وا ، لاوحا  هب  دنشاب و  هتشاد  يرتشیب  نانیمطا  دامتعا و  وا  هب  هک  تسا  نیا  هدش  هدناوخ 

. تسا حون  نب  ماس  نب  ذشخفرا  نب  خلاش  دنزرف  دوه 
نیا اریز  تسا  هدـش  فذـح  موق » ای  لاق   » هلمج زا  واو ]  ] فطع فرح  تسا . مهاـخا  يارب  ناـیب  فطع  ادوه »  » اـحون و رب  فطع  مهاـخا » »

اوُدـُبْعا ِمْوَق  ای  َلاق  : » هدـش هتفگ  وا  خـساپ  رد  و  دوه ؟ مهل  لاق  ام  هدیـسرپ : هدـننک  لاؤس  ییوگ  تسا . لاؤس  باوج  ضرف  ماـقم  رد  هلمج 
.« َهَّللا

. تسا حرطم  زین  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُأَلَْملا  َلاق  هلمج : رد  ثحب  نیمه  ریظن 
فـصو نیا  هب  ار  وا  تفاتـش  ادـخ  نید  يوـس  هب  درک و  اـهر  ار  اـهنآ  نییآ  دوـه  هک  یماـگنه  یلقع . کبـس  یگلـصوح و  مـک  ۀهافـس » »

هک دوب  نیا  ناشدوصقم  دنداد و  رارق  فرظ  زاجم ، روطهب  ار  تهافـس  مینیبیم . ینادان  تهافـس و  رد  ار  وت  ام  دنتفگ : دندرک و  فیـصوت 
. دوشیمن ادج  نآ  زا  تسا و  تهافس  رد  قرغ  دوه 

، دـندرکیم مهتم  تهافـس  یهارمگ و  هب  ار  اهنآ  هک  یناسک  هب  ارادـم ، ربص و  اـب  هارمه  مالّـسلا  هیلع  رگید  ناربماـیپ  دوه و  حون و  خـساپ 
مالک نیا  دنوادخ  هک  نیا  دننامدرم و  نیرتهیفس  نیرتهارمگ و  زا  ناشنانمشد  هک  دنتسنادیم  اهنآ  هک  نیا  اب  تساهنآ  بدا  نسح  رگناشن 

. دننک ارادم  اهنآ  اب  دنیوگب و  نخس  ناهیفس  اب  هنوگچ  دزومایب  شناگدنب  هب  هک  تسا  نیا  يارب  دنکیم  تیاکح  ار 
غالبا رد  و  متـسه ، امـش  يارب  نانیمطا  دروم  یهاوخریخ  وا ، تاروتـسد  تعاطا  ادـخ و  یگناگی  هب  متوعد  رد  نم  ٌنیِمَأ  ٌحِـصان  ْمَُکل  اَنَأ  َو 

. مهدیمن رییغت  ار  نآ  میوگیمن و  غورد  سپ  منیما  تلاسر 
يور رد  اهنآ  نیزگیاج  ار  امـش  تیـصعم  رثا  رب  حون  موق  كاله  زا  سپ  هک  ار  یناـمز  دـیروایب  داـیب  ٍحُون  ِمْوَق  ِدـَْعب  ْنِم  َءاـفَلُخ  ْمُکَلَعَج  ْذِإ 

. دینادرگ نیمز 
338 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ياهلخن هزادنا  هب  نانآ  : » دیامرفیم مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دیرفایب . دـقدنلب  دـنمونت و  مسج ، تقلخ  رد  ار  امـش  ًۀَطَْـصب  ِْقلَْخلا  ِیف  ْمُکَداز  َو 
. تخاسیم یشالتم  ار  نآ  زا  یتمسق  درکیم و  بارخ  ار  هوک  شتسد ، اب  اهنآ ، نادرم  زا  نت  کی  دندوب و  دنلب 

هک ینإ »  » ریظن تسا  یلإ » «، » ءالاء  » درفم دـیروآ . دایب  ار  نآ  زج  مسج و  يدـنمونت  و  تفالخ ، نوچمه  ادـخ ، ياهتمعن  ِهَّللا  َءالآ  اوُرُکْذاَـف 
. تسا ءانآ »  » درفم

338 ص :  ات 72 ..... ] تایآ 70  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

َو ٌسْجِر  ْمُکِّبَر  ْنِم  ْمُْکیَلَع  َعَقَو  ْدَق  َلاق  ( 70  ) َنِیقِداَّصلا َنِم  َْتنُک  ْنِإ  انُدِعَت  اِمب  اِنتْأَف  انُؤابآ  ُُدبْعَی  َناک  ام  َرَذَن  َو  ُهَدْحَو  َهَّللا  َُدبْعَِنل  انَْتئِج  َأ  اُولاق 
َو ُهاْنیَْجنَأَف  ( 71  ) َنیِرِظَْتنُْملا َنِم  ْمُکَعَم  یِّنِإ  اوُرِظَْتناَف  ٍناْطلُـس  ْنِم  اِهب  ُهَّللا  َلََّزن  ام  ْمُکُؤاـبآ  َو  ُْمْتنَأ  اهوُُمْتیَّمَـس  ٍءامْـسَأ  ِیف  ِینَنُولِداـُجت  َأ  ٌبَضَغ 

(72  ) َنِینِمُْؤم اُوناک  ام  َو  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  َِرباد  انْعَطَق  َو  اَّنِم  ٍۀَمْحَِرب  ُهَعَم  َنیِذَّلا 

338 ص :  همجرت ..... :

نیا مینک ؟ ضارعا  دنتـسرپیم  ام  ناردپ  هک  ییاهتب  زا  میتسرپ و  ییاتکی  هب  ار  ادخ  هک  ياهدمآ  ام  يوس  هب  نآ  رب  وت  ایآ  دنتفگ : دوه  موق 
(70 . ) ناسر ماجنا  هب  دوز  یهدیم ، هدعو  یتسرپتب ] يارب   ] ام هب  هک  یباذع  ره  ییوگیم ، تسار  رگا  وت  درک . میهاوخن  ار  راک 
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اتکی يادـخ  هب  ار  امـش  هک  نم  اـب  اـیآ  هدـیدرگ . متح  امـش  رب  ادـخ ، بضغ  و  تثاـبخ ) و   ) يدـیلپ تروـص  نیا  رد  هـک : داد  خـساپ  دوـه 
تموصخ هب  قح  اـب  دـیاهداهن ، ناـتب  نآ  رب  ناتناردـپ  امـش و  هک  ییامـسمیب  ءامـسا  ینعمیب و  ظاـفلا  هب  دـینکیم و  هلداـجم  مناوـخیم ،

(. درادن امش  لاح  هب  یعفن  چیه  و   ) هداهنن یناهرب  تقیقح و  چیه  ناتب ، نآ  رد  ادخ  هک  نآ  لاح  و  دیزیخیمرب ؟
339 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(71 . ) مراد باذع  راظتنا  امش  يارب  زین  نم  هک  دیشاب  ادخ  باذع  راظتنا  رد  یتسیاب  سپ 
ناـمیا دـندرک و  بیذـکت  ار  اـم  تاـیآ  هک  ناـنآ  میدـیناهر و  باذـع  زا  دوـخ  تمحر  هب  ار  شناوریپ  دوـه و  دیـسر ) هک  باذـع  عـقوم  )

(72 . ) میدینادرگ كاله  ار  همه  دندرواین ،

339 ص :  ریسفت ..... :

و تسا . هدرک  اهر  ار  اهنآ  ناردـپ  نید  اهتب  تدابع  كرت  اـب  هداد و  صاـصتخا  ادـخ  هب  ار  دوخ  تداـبع  وا  هک  دـندش  نیا  رکنم  دوه  موق 
. دنتشاد تفلا  هتفرگ و  وخ  دندوب  هتفای  شرورپ  نآ  اب  هک  یتاداقتعا  هب  هک  دوب  نیا  ناشراکنا  تلع 

. دوب باذع  لوزن  رد  ندرک  باتش  دوه ، موق  نخس  نیا  ناسر . ماجنا  هب  یهدیم ، هدعو  ام  هب  هک  ار  یباذع  انُدِعَت  اِمب  اِنتْأَف 
رما هلزنم  هب  دوریم ، نآ  راظتنا  هک  يرما  هلمج ، نیا  رد  دش . لزان  امـش  رب  باذع  ای  دش  بجاو  امـش  رب  باذع  ٌسْجِر  ْمُْکیَلَع  َعَقَو  ْدَق  َلاق 

. تسا هتفرگ  رارق  هدش  عقاو 
. دشابیم تسا  بارطضا  نامه  هک  ساجترا »  » يانعم هب  سجر » »

نیا اریز  دینکیم ؟ هلداجم  دنتـسین  يرگید  زیچ  اّمـسمیب  ياهمـسا  زج  هک  ییاهزیچ  هرابرد  نم  اب  ایآ  اهوُُمْتیَّمَـس  ٍءامْـسَأ  ِیف  ِینَنُولِداُجت  َأ 
نوعدت ام  هیآ : تسا ، هیآ  نیا  ریظن  درادن . دوجو  اهنآ  رد  تیهلا  يانعم  هک  یلاح  رد  دیاهدیمان  دوخ  دوبعم  ادخ و  ار  اهنآ  هک  دیتسه  امش 

«1 . » ءیش نم  هنود  نم 
. تسا یندش  لزان  امش  رب  هک  دیشاب  ادخ  باذع  راظتنا  رد  اوُرِظَْتناَف 

__________________________________________________

نیا نیع  اب  ياهیآ  هریغ  و  دشرملا »  » هب هعجارم  اب  نکل  تسا  تروص  نیمه  هب  هیآ  فاشک ، ریسفت  ریـسفت و  نیا  دوجوم  ياههخـسن  رد  - 1
هروس هیآ 101  ٍءْیَش و  ْنِم  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُعْدَی  ام  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنِإ  توبکنع : هروس  هیآ 42  ترابع  نیا  هب  هیآ  نیرتکیدزن  درادن . دوجو  ترابع 

ص 446. ج 1 ، یجرگ ، مساقلا  وبا  حیحصت  عماجلا ، عماوج  دشابیم . ٍءْیَـش ، ْنِم  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدَی  ِیتَّلا  ُمُُهتَِهلآ  ْمُْهنَع  ْتَنْغَأ  امَف  دوه :
].....[

340 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. مراد ار  امش  رب  باذع  لوزن  راظتنا  زین  نم  َنیِرِظَْتنُْملا  َنِم  ْمُکَعَم  یِّنِإ 

. میدرک نکهشیر  ار  نانآ  دوبان و  دندوب  هدرک  بیذکت  ار  ام  تایآ  هک  یناسک  مامت  ام  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  َِرباد  انْعَطَق  َو 

340 ص :  ات 74 ..... ] تایآ 73  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

ِیف ْلُکَْأت  اهوُرَذَف  ًۀَیآ  ْمَُکل  ِهَّللا  ُۀَقان  ِهِذه  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌۀَنَِّیب  ْمُْکتَءاج  ْدَق  ُهُْریَغ  ٍهلِإ  ْنِم  ْمَُکل  ام  َهَّللا  اوُُدبْعا  ِمْوَق  ای  َلاق  ًاِحلاص  ْمُهاخَأ  َدوُمَث  یلِإ  َو 
ْنِم َنوُذِـخَّتَت  ِضْرَأـْلا  ِیف  ْمُکَأََّوب  َو  ٍداـع  ِدـَْعب  ْنِم  َءاـفَلُخ  ْمُکَلَعَج  ْذِإ  اوُرُکْذا  َو  ( 73  ) ٌمِیلَأ ٌباذَـع  ْمُکَذُـخْأَیَف  ٍءوُِسب  اهوُّسَمَت  ـال  َو  ِهَّللا  ِضْرَأ 
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(74  ) َنیِدِسْفُم ِضْرَْألا  ِیف  اْوَثْعَت  َو ال  ِهَّللا  َءالآ  اوُرُکْذاَف  ًاتُوُیب  َلابِْجلا  َنُوتِْحنَت  َو  ًاروُُصق  اِهلوُهُس 

340 ص :  همجرت ..... :

: تفگ میداتسرف . ار  ناشردارب  حلاص  دومث  موق  يوس  هب  و 
ياهزجعم تیآ و  ادخ ، هقان  نیا  دمآ . ادخ  فرط  زا  راکشآ  حضاو و  ياهزجعم  نونکا  تسین . ییادخ  ار  امش  وا  زج  هک  دیتسرپب  ار  يادخ 

. دش دیهاوخ  راتفرگ  كاندرد ، یباذـع  هب  هک  دـینکن  وا  هرابرد  ییوس  دـصق  دـنک و  ارچ  ادـخ  نیمز  رد  ات  دـیراذگاو  ار  وا  گرزب ، تسا 
(73)

یـضارا زا  ات  داد  لزنم  نیمز  رد  درک و  فلـس  ماوقا  نیـشناج  داع ، موق  كاله  زا  سپ  ار  امـش  ادـخ  هک  دـینکن  شومارف  دـیروآ و  دای  هب 
هب نیمز  رد  دینک و  دای  ار  ادخ  ياهتمعن  سپ  دینک . انب  مکحم  ياهلزنم  گنـس  ندیـشارت  هب  هوک  زا  یلاع و  ياهرـصق  مرن ،) كاخ   ) هلهس

(74 . ) دیزیخنرب يراکهبت  داسف و 
341 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

341 ص :  ریسفت ..... :

، تسا هدـش  هلیبق  هب  لیوأت  نوچ  هدـش ، تئارق  فرـصنم  ریغ  روطب  دومث  میداتـسرف . ار  حـلاص  ناـشردارب  دومث ، موق  يوس  هب  َدوُمَث  یلِإ  َو 
يو تسا ]. هدش  تئارق  فرـصنم  ریغ  دراد و  ار  ثینأت  تیملع و  ینعی  فرـص  عنم  بابـسا  زا  ببـس  ود  دومث  نیا  رب  انب  . ] دومث هلیبق  ینعی 

. دشابیم دومث  نادنزرف  زا  حلاص  تسا و  حون  نب  ماس  نب  مدآ  نب  رباع  نب  دومث 
. دیسر امش  هب  ادخ  فرط  زا  تسا ، نم  تلاسر  یتسرد  رب  هاوگ  هک  راکشآ ، ياهناشن  زجعم و  یلیلد  ٌۀَنَِّیب  ْمُْکتَءاج  ْدَق 

ادخ هب  هداد و  رارق  هَّللا »  » فاضم ار  هقان  ادخ . هقان  تسا  نیا  دومرف : حلاص  ترـضح  تسیچ ؟ لیلد  نیا  هک : دش  لاؤس  ایوگ  ِهَّللا  ُۀَقان  ِهِذه 
هک یلاح  رد  دش  جراخ  مرن  فاص و  یگنـس  زا  روکذم  هقان  دـیرفآ . ردام ]  ] یعیبط هطـساو  نودـب  ار  وا  دـنوادخ  نوچ  تسا  هداد  تبـسن 
هب هک  گرزب ، رادکرک و  ههام و  هد  يرتش  دش و  هتفاکش  سپـس  دوب و  شبنج  رد  تسا ، تکرح  رد  شلمح  زا  هک  ینتـسبآ  رتش  نوچمه 

، نآ زا  سپ  دندوب . نآ  رظان  دومث  موق  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دش و  جراخ  تسنادیمن ، ار  شفرط  ود  هلصاف  یسک  ادخ  زج  یگرزب ، ببس 
ار دومث  موق  نآ ، ياج  هب  دیـشونیم و  ار  هّرد  بآ  یمامت  زور ، نآ  رد  هک  دوب  وا  نآ  زا  زور  کی  بآ  دـییازب . شدوخ  یگرزب  هب  ياهچب 
زا دشیمن و  کیدزن  اهنآ  بآ  هب  حـلاص  هقان  زور ، نآ  رد  هک  تشاد  صاصتخا  دومث  موق  هب  رگید ، زور  بآ  دـناشونیم و  دوخ  ریـش  زا 

. دیشونیمن نآ 
حلاص ترـضح  ایوگ  دـنکیم  تلالد  نآ  رب  هذـه »  » هراشا مسا  هک  تسا  یلعف  يانعم  نآ ، لماع  تسا و  لاـح  نوچ  تسا  بوصنم  ۀـیآ » »

. ۀیآ اهیلإ  ریشا  تسا : هتفگ  نینچ 
موق اهنآ  درکیم . بجاو  اهنآ  رب  ار ، ادـخ  هب  نامیا  هک  دوب  اهنآ  يارب  صاخ  ياهناشن  تیآ و  حـلاص ، هقان  هک  تسا  یناسک  رگنایب  مکل » »

ترضح ایوگ  تسین . ندید  دننام  ندینش  دندینش و  ار  نآ  ربخ  نارگید  هک  یلاح  رد  دندید  دوخ  مشچ  هب  ار  هزجعم  نآ  اریز  دندوب  دومث 
. اصوصخ مکل  دومرف : نینچ  حلاص 

342 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ارچ درچب  شراگدرورپ  نیمز  رد  ات  دیراذگاو  ار  وا  سپ  تسادخ  هقان  زین  رتش  نیا  تسادـخ و  نیمز  نیمز ، ِهَّللا  ِضْرَأ  ِیف  ْلُکَْأت  اهوُرَذَـف 

. تسا هدییورن  امش  طسوت  نآ  هایگ  تسین و  امش  نآ  زا  نیمز  هک 
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. دینکن دصق  ءوس  وا  هب  رگید ، ياهتیذا  رازآ و  ای  نتشک  ندرک ، یپ  اب  ادخ ، تیآ  هب  مارتحا  يارب  ٍءوُِسب  اهوُّسَمَت  َو ال 
، دیـشخب امـش  هب  نیمز  رد  هک  ییاناوت  تردق و  اب  دـنوادخ  هک  دـیروآ  دایب  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُکَأََّوب  َو  ٍداع  ِدـَْعب  ْنِم  َءافَلُخ  ْمُکَلَعَج  ْذِإ  اوُرُکْذا  َو 

. دیتفرگ يوأم  نآ  رد  هک  داد  رارق  ییاههناخ  امش  يارب  داد و  لزنم  نیمز  رد  درک و  اهنآ  نیشناج  ار  امش  داع ، موق  كاله  زا  دعب 
. دیدرک انب  دیتخاسیم ، نآ  زا  هک  يرجآ  تشخ و  هلیسو  هب  نیمز ، مرن  كاخ  زا  ییاهرصق  ًاروُُصق  اِهلوُهُس  ْنِم  َنوُذِخَّتَت 

لاح نوچ  تسا  بوصنم  اتویب » . » دیتفرگ نکسم  نآ  رد  ناتسمز ، رد  دیتخاس و  اهلزنم  نآ  زا  اههوک ، ندیشارت  اب  ًاتُوُیب و  َلابِْجلا  َنُوتِْحنَت  َو 
هب هماج  نتخود ، تقو  رد  هچراپ  دوشیمن و  بوسحم  هناخ  رفح ، ماگنه  رد  هوک  اریز  اـصیمق  بوثلا  اذـه  طـخ  دـننامه  تسا  « 1  » هردقم

. دیآیمن باسح 
دـیروآ و دایب  تسا ، هدرک  اطع  امـش  هب  نیمز  رد  هک  یتلزنم  تردـق و  نوچمه  هداتـسرف ، امـش  رب  هک  ار  ادـخ  ياهتمعن  ِهَّللا  َءالآ  اوُرُکْذاَف 

. دینکن شومارف 
. دینکن ششوک  نیمز ، رد  داسف  داجیا  رد  اْوَثْعَت  َو ال 

__________________________________________________

هدـنیآ رد  لاحلا  وذ  يارب  تلاح  نآ  عوقو  هکلب  تسین  تلاح  نآ  رب  نآ ، زا  رابخا  ماگنه  رد  لاحلا ، وذ  هک  تسا  یلاـح  هردـقم  لاـح  - 1
دیـص لاح  رد  وا ، زا  رابخا  ماگنه  رد  دیز )  ) لاحلا وذ  هلمج ، نیا  رد  ادغ » هب  ادئاص  رقـص  هعم  دیز  ءاج   » رد ادـئاص »  » لثم دوشیم  ضرف 

« تیب ، » ندـش رفح  ماـگنه  رد  لاـبج )  ) لاـحلا وذ  هیآ ، رد  روط  نیمه  تسا  هدـش  ضرف  هدـنیآ  رد  وا  يارب  تلاـح  نآ  عوـقو  هکلب  تسین 
. تسا هدش  ضرف  وا  يارب  تلاح ، نیا  عوقو  نکیل  تسین 

343 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

343 ص :  ات 79 ..... ] تایآ 75  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

َنُونِمُْؤم ِِهب  َلِسْرُأ  اِمب  اَّنِإ  اُولاق  ِهِّبَر  ْنِم  ٌلَـسُْرم  ًاـِحلاص  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  َأ  ْمُْهنِم  َنَمآ  ْنَِمل  اوُفِعُْـضتْسا  َنیِذَِّلل  ِهِمْوَق  ْنِم  اوُرَبْکَتْـسا  َنیِذَّلا  ُأَـلَْملا  َلاـق 
َنِم َْتنُک  ْنِإ  انُدِعَت  اِمب  اِنْتئا  ُِحلاص  ای  اُولاق  َو  ْمِهِّبَر  ِْرمَأ  ْنَع  اْوَتَع  َو  َۀَقاَّنلا  اوُرَقَعَف  ( 76  ) َنوُِرفاک ِِهب  ُْمْتنَمآ  يِذَّلِاب  اَّنِإ  اوُرَبْکَتْسا  َنیِذَّلا  َلاق  ( 75)

َو ْمَُکل  ُتْحَـصَن  َو  یِّبَر  ََۀلاسِر  ْمُُکتْغَْلبَأ  ْدََقل  ِمْوَق  ای  َلاق  َو  ْمُْهنَع  یَّلَوَتَف  ( 78  ) َنیِِمثاج ْمِهِراد  ِیف  اوُحَبْـصَأَف  ُۀَفْجَّرلا  ُمُْهتَذَخَأَف  ( 77  ) َنِیلَسْرُْملا
(79  ) َنیِحِصاَّنلا َنوُّبُِحت  ْنِکل ال 

343 ص :  همجرت ..... :

هب ادخ  ار  حلاص  هک  دیراد  داقتعا  امش  ایآ  دنتفگ : رخـسمت  هب  دندروآ  نامیا  وا  هب  هک  یناریقف  افعـض و  اب  حلاص ، موق  ناشکندرگ  اسؤر و 
. مینئمطم ملاع و  نیا ، رب  ام  یلب  دنداد : باوج  نانمؤم  هداتسرف ؟ تلاسر 

(75  ) میراد نامیا  هدش ، هداتسرف  وا  رب  ادخ  فرط  زا  هک  ینییآ  هب  یکش ] چیه  نودب   ] ام
(76 . ) میرفاک دیراد ، داقتعا  امش  هچنآ  هب  یکش ] چیه  نودب   ] ام دنتفگ : نامیایب  ناربکتم 

رگا حلاص ، يا  هک : دنتفگ  رخـسمت  مکحت و  يور  زا  حلاص ، ناشربمغیپ  اب  دندززاب و  رـس  ادخ  رما  زا  دندرک و  یپ  ار  حـلاص  هقان  هاگ  نآ 
(77 . ) رایب يدرک  هدعو  ام  هب  ادخ  ینامرفان  رب  هک  یباذع  نونکا  ییادخ ، نالوسر  زا  وت 

(78 . ) دندمآرد ياپ  زا  دوخ ، هناخ  رد  نانآ  همه  هک  نآ  ات  دیدرگ  زاغآ  اهنآ  رب  ياهلزلز  سپ 
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مدرک تحیـصن  ار  امـش  مدرک و  دوخ  يادـخ  زا  تلاسر  غالبا  نم  موق ، يا  تفگ : دـینادرگ و  يور  نانآ  زا  حـلاص  دیـسر ، باذـع  نوچ 
(79 . ) دیرادیمن تسود  ار  ناحصان  رورغ ، لهج و  يور  زا  امش  نکیل 

344 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

344 ص :  ریسفت ..... :

. تسا هدرک  تئارق  لاق )...  و   ) واو اب  ار  ألملا » لاق   » رماع نبا 
. دنتشاد تهارک  درکیم  توعد  ادخ  نید  هب  هک  يربمایپ  تعاطا  زا  دندیزرو و  ربکت  هک  یناسک  اوُرَبْکَتْسا  َنیِذَّلا 

. دندرمش لیلذ  دنتشاد و  راوخ  ار  اهنآ  نیربکتسم ، هک  یناسک  اوُفِعُْضتْسا  َنیِذَِّلل 
. دنکیم عوجر  اوفعضتسا ،» نیذلا   » هب ای  موق »  » هب مهنم »  » رد ریمض  و  اوفعضتسا ،» نیذلا  : » زا تسا  لدب  هلمج  نیا  ْمُْهنِم  َنَمآ  ْنَِمل 

؟ تسادخ هداتسرف  حلاص  هک  دینادیم  امش  ایآ  ِهِّبَر  ْنِم  ٌلَسُْرم  ًاِحلاص  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  َأ 
. دنتفگ رخسمت  ءازهتسا و  يور  زا  نیربکتسم  ار  نخس  نیا 

هب روبزم ، لمع  نکیل  تفرگ ، ماجنا  اهنآ ، زا  یـضعب  طسوت  حلاص ، هقان  ندرک  یپ  هچرگا  دندرک . یپ  ار  حلاص  هقان  هاگ  نآ  َۀَـقاَّنلا  اوُرَقَعَف 
فلاـس و نب  رادـق  دـندرک ، یپ  ار  حـلاص  هقاـن  هک  اـهنآ  دـش . ماـجنا  اـهنآ  تیاـضر  اـب  لـمع  نآ  اریز  تسا  هدـش  هداد  تبـسن  اـهنآ  همه 

. دندوب هلیبق  هن  شنارادفرط  اب  دوب و  دق  هاتوک  یبآ و  نامشچ  اب  ورخرس  يدرم  وا  دندوب . شنارادفرط 
؟ تسا نیلوا  نیرتیقش  یسک  هچ  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ 

هدننکیپ نیلوا ، نیرتیقش  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  دنرتاناد . نآ  هب  شلوسر  ادخ و  تفگ : خساپ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع 
نآ هب  شربمایپ  ادخ و  تفگ : خـساپ  رد  ترـضح  تسا ؟ یـسک  هچ  نیرخآ  نیرتیقـش  هک  ینادیم  ایآ  دومرف : سپـس  تسا . حـلاص  هقان 

: دومرف ربمایپ  دنرتاناد .
یلع كرابم  رـس  نساحم و  هب  لاح  نیمه  رد  دـنکیم و  نیگنر  رـس ]  ] نیا نوخ  زا  ار  نساـحم ]  ] نیا هک  تسا  یـسک  نیرخآ ، نیرتیقش 

«1 . » درکیم هراشا  مالّسلا  هیلع 
__________________________________________________

-1
. ۀقانلا رقاع  مّلس :- هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق - ملعا . هلوسر  هَّللا و  لاق : نیلّوالا ؟ یقشا  نم  یلع  ای  مّلس : هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  لاق 

. اذه نم  هذه  بضخی  يذلا  لاق : ملعا . هلوسر  هَّللا و  لاق : نیرخآلا ؟ یقشا  نم  يردت  ا 
345 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

رما دـندیزرو . ربـکت  دـندوب ، ناـمرفان  هک  یلاـح  رد  نآ ، لاـثتما  زا  دـندنادرگرب و  يور  ناـشراگدرورپ  ناـمرف  زا  ْمِـهِّبَر  ِْرمَأ  ْنَـع  اْوَـتَع  َو 
، دـنوادخ رما  زا  روظنم  هک  نیا  ای  تسا  هدومرف  رما  نآ  ماجنا  هب  حـلاص  نابز  زا  هک  تسا  ِهَّللا » ِضْرَأ  ِیف  ْلُـکَْأت  اهوُرَذَـف   » هلمج دـنوادخ ،

. دندرک ینامرفان  نآ  زا  هک  تسوا  نید 
ار حـلاص  نوچ  دـندرکیم ، باتـش  باذـع  لوزن  رد  اهنآ  نک . لزان  ام  رب  ياهداد ، هدـعو  ام  هب  هک  ار  یباذـع  حـلاص ، يا  انُدـِعَت  اـِمب  اـِنْتئا 

. دندرک قلعم  حلاص ، تلاسر  ینعی  دندوب ، نآ  رکنم  هک  يزیچ  رب  ار  ناشمالک  ببس  نیمه  هب  دنتسنادیم و  وگغورد 
. دندش ناساره  برطضم و  نآ  زا  دیدرگ و  زاغآ  اهنآ  رب  دمآ  رد  هزرل  هب  نآ  زا  نیمز  هک  يدیدش  يادص  سپ  ُۀَفْجَّرلا  ُمُْهتَذَخَأَف 

مدرم ینعی  مّثج ، ساّنلا  دـندوب . تکرحیب  مارآ و  یناگدرم  ناـشیاههناخ ، اهرهـش و  رد  ناهاگحبـص  سپ  َنیِِمثاـج  ْمِهِراد  ِیف  اوُحَبْـصَأَف 
. دناهتسشن تکرح  نودب 
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. دوب نوزحم  دندرواین  نامیا  وا  هب  هک  نیا  زا  دش و  نیگهودنا  اهنآ  يارب  هک  یلاح  رد  دنادرگرب  يور  اهنآ  زا  حلاص  ْمُْهنَع  یَّلَوَتَف 
چیه زا  مدرب و  راـکب  امـش  تیادـه  رد  ار  مناوـت  ماـمت  نم  مدرم ، يا  تفگ : حـلاص  ترـضح  یِّبَر ...  َۀـَلاسِر  ْمُُکتْغَْلبَأ  ْدََـقل  ِمْوَـق  اـی  َلاـق  َو 
اهنآ رب  باذع  لوزن  دهاش  وا  ارهاظ  هک  تسا  نیا  لیلد  حلاص  مالک ، نیا  مدرکن . راذگورف  امش  ییامنهار  تحیصن و  تهج  رد  یـششوک 

. تسا هدنادرگرب  يور  اهنآ  زا  هدید ، هداتفا  نیمز  رب  هدرم و  ار  اهنآ  هک  نآ  زا  دعب  هدوب و 

345 ص :  ات 84 ..... ] تایآ 80  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

ٌمْوَق ُْمْتنَأ  َْلب  ِءاسِّنلا  ِنُود  ْنِم  ًةَوْهَـش  َلاجِّرلا  َنُوتْأََتل  ْمُکَّنِإ  ( 80  ) َنیَِملاْعلا َنِم  ٍدَحَأ  ْنِم  اِهب  ْمُکَقَبَـس  ام  َۀَـشِحاْفلا  َنُوتَْأت  َأ  ِهِمْوَِقل  َلاق  ْذِإ  ًاطُول  َو 
َنِم َْتناک  ُهَتَأَْرما  َّالِإ  ُهَلْهَأ  َو  ُهاْنیَْجنَأَف  ( 82  ) َنوُرَّهَطَتَی ٌسانُأ  ْمُهَّنِإ  ْمُِکتَیْرَق  ْنِم  ْمُهوُجِرْخَأ  اُولاق  ْنَأ  َّالِإ  ِهِمْوَق  َباوَج  َناک  اـم  َو  ( 81  ) َنُوفِرْسُم

(84  ) َنیِمِرْجُْملا ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک  ْرُْظناَف  ًارَطَم  ْمِْهیَلَع  انْرَْطمَأ  َو  ( 83  ) َنیِِرباْغلا
346 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

346 ص :  همجرت ..... :

(80  ) دیروآیم ياج  هب  هدرکن  تردابم  نادب  سک  چیه  امش  زا  شیپ  هک  یتشز  لمع  ایآ  تفگ : دوخ  موق  هب  هک  میداتسرف  ار  طول  و 
(81 . ) دیراکبان دساف و  یموق  امش  هک  يرآ  دیناریم . توهش  نادرم  اب  هدرک و  كرت  ار  نانز  امش 

راک نیا  هک  دنتسه  یمدرم  شناوریپ ، وا و  هک  دینک  نوریب  رهش  زا  ار  وا  دنتفگ : هک  نآ  زج  دندادن  یخـساپ  ار ، طول  دوخ  ربمغیپ  موق ، نآ 
(82  ) دنیوجیم هّزنت  نآ  زا  هتسناد و  دیلپ  ار 

(83 . ) دوب باذع ) رد   ) ناگدنامزاب زا  هک  وا  نز  رگم  میداد  تاجن  ار  همه  شتیب  لها  وا و  ام  سپ 
(84 . ) تسیچ ناراکدب  راک  تبقاع  هک  رگنب  میدیرابورف . هزیرگنس  زا  یناراب  موق ، نآ  رب  و 

346 ص :  ریسفت ..... :

. تسا انلسرا »  » نامز فرظ  ذا »  » میداتسرف و ار  طول  اطول » انلسرا  و   » ًاطُول َو 
طاوـل و حـیبق ، تشز و  هاـنگ  نآ  دـیروآیم ؟ ياـج  هب  تسا  هدوـب  دنـسپان  تـشز و  هـشیمه  هـک  ار  یهاـنگ  امـش  اـیآ  َۀَـشِحاْفلا  َنُوتْأـَت  َأ 

. دوب ییارگسنجمه 
زا تسا و  هیدـعت  يارب  اهب ،»  » رد اب » . » تسا هدادـن  ماجنا  ار  نآ  سک  چـیه  امـش  زا  لبق  هک  یهانگ  َنیَِملاْعلا  َنِم  ٍدَـحَأ  ْنِم  اِهب  ْمُکَقَبَـس  اـم 

: مالّسلا هیلع  موصعم  نخس  تسا  عون  نیمه 
. ۀشاکع اهب  کقبس 

يارب نیملاعلا ) نم  « ) مود  » نم تسا و  هدـمآ  لومـش  قارغتـسا و  ینعم  هدافا  و  اـم )  ) یفن دـیکأت  يارب  تسا و  هدـیاز  دـحا » نم   » رد نم » »
. تسا ضیعبت 

هک دوشیم ، هتفگ  ینامز  نخـس ، نیا  تسا و  هدش  هتفرگ  ةأرملا » یتا   » زا ریبعت ، نیا  دـیناریم ؟ توهـش  نادرم  اب  ایآ  َلاجِّرلا  َنُوتْأََتل  ْمُکَّنِإ 
. دشاب هدرک  یکیدزن  نز  اب  صخش 
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347 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  راک  نیا  رب  ار  امش  ینارتوهش ، زج  زیچ  چیه  ءاهتشالل : ینعی  تسا ، هل  لوعفم  ةوهش » »
دیراد و تبغر  نآ  هب  تخس  هک  یلاح  رد  ینعی  دشاب ، لاح  ةوهش »  » هک تسا  زیاج  دیرادن . نآ  ماجنا  زا  يرگید  هزیگنا  دنکیمن و  راداو 

. دینکیم يوریپ  دوخ  توهش  زا 
اهر تسا ، هتـسناد  زیاـج  حاـبم و  دـنوادخ  هک  ار ، ناـنز  اـب  یکیدزن  هک  یلاـح  رد  تسا : هتفرگ  رارق  لاـح  لـحم  رد  زین  ِءاـسِّنلا  ِنُود  ْنـِم 

. دینکیم
ریغ لمع  هب  نانز ،] اب  یکیدزن   ] جیار لومعم و  لمع  زا  هک  اج  نآ  ات  دیاهتشذگ  هزادنا  ّدح و  زا  داسف  ماجنا  رد  امش  َنُوفِرْسُم  ٌمْوَق  ُْمْتنَأ  َْلب 

. دیاهدرک زواجت  طاول ]  ] لومعم
هب هک  دندرک  یلمع  هب  مادقا  هکلب  دندادن  یبسانم  باوج  تفگ ، اهنآ  هب  طول  هک  ینانخـس  هب  خساپ  رد  اُولاق  ْنَأ  اَّلِإ  ِهِمْوَق  َباوَج  َناک  ام  َو 

. دننک نوریب  رهش  زا  ار  شهارمه  نانمؤم  طول و  هک  دنداد  روتسد  ینعی  تشادن . یطابترا  طول  تحیصن  نخس و 
. دنیوجیم يرود  دیلپ ، تشز و  ناهانگ  زا  هک  دنتسه  یمدرم  اهنآ  َنوُرَّهَطَتَی  ٌسانُأ  ْمُهَّنِإ 

دوب یناسک  زا  هک  شنز  رگم  میدیـشخب  ییاهر  تکاله  زا  ار ، شـصاخ  تیب  لها  طول و  ام  َنیِِرباْغلا  َنِم  َْتناک  ُهَتَأَْرما  اَّلِإ  ُهَلْهَأ  َو  ُهاْنیَْجنَأَف 
طول موق  رهـش  مدرم  رادتـسود  رفاک و  ینز  هک  دـش  كاله  ببـس  نیدـب  ای  دیـسر  تکاله  هب  هجیتن  رد  دـنامیم و  یقاب  رهـش  نآ  رد  هک 

. دوب مودس » »
زا اهنآ  رس  رب   » ٍلیِّجِس ْنِم  ًةَراجِح  اْهیَلَع  « 1  » انْرَْطمَأ َو  هیآ ، نیا  ریظن  میداتسرف . ورف  گنـس  اهنآ  رب  ناراب ، نوچمه  ام  ًارَطَم  ْمِْهیَلَع  انْرَْطمَأ  َو 

هیآ 173 میتخیر . ورف  ناراب  زا  یبیجع  عون  اهنآ  رب  ام  هک : تسا  نیا  هیآ  يانعم  دـشابیم . ( 82 دوه / « ) میتخیر ورف  كاله  گنس  نامسآ 
. تسا فارعا  هروس  هیآ 84  ریظن  تسا ،» یناراب  دب  رایسب  ناراکدب  كاله  ناراب   » َنیِرَْذنُْملا ُرَطَم  َءاسَف  لمن : هروس  هیآ 58  ارعش و  هروس 

__________________________________________________

. تسا انرطما » و   » نآ حیحص  یلو  تسا  هدش  هتشون  انرطماف  ریسفت ، ياههخسن  رد  - 1
348 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

348 ص :  ات 87 ..... ] تایآ 85  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

اوُسَْخبَت َو ال  َنازیِْملا  َو  َْلیَْکلا  اُوفْوَأَف  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌۀَـنَِّیب  ْمُْکتَءاج  ْدَـق  ُهُْریَغ  ٍهلِإ  ْنِم  ْمَُکل  ام  َهَّللا  اوُدـُبْعا  ِمْوَق  اـی  َلاـق  ًاْبیَعُـش  ْمُهاـخَأ  َنَیْدَـم  یلِإ  َو 
َو َنوُدِـعُوت  ٍطارِـص  ِّلُِکب  اوُدـُعْقَت  َو ال  ( 85  ) َنِینِمْؤـُم ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  اهِحالْـصِإ  َدـَْعب  ِضْرَأـْلا  ِیف  اوُدِـسُْفت  ـال  َو  ْمُهَءایْـشَأ  َساَّنلا 

َناک ْنِإ  َو  ( 86  ) َنیِدِسْفُْملا ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک  اوُرُْظنا  َو  ْمُکَرَّثَکَف  ًالِیلَق  ُْمْتنُک  ْذِإ  اوُرُکْذا  َو  ًاجَوِع  اهَنوُْغبَت  َو  ِِهب  َنَمآ  ْنَم  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  َنوُّدُصَت 
(87  ) َنیِمِکاْحلا ُْریَخ  َوُه  َو  انَْنَیب  ُهَّللا  َمُکْحَی  یَّتَح  اوُِربْصاَف  اُونِمُْؤی  َْمل  ٌۀَِفئاط  َو  ِِهب  ُْتلِسْرُأ  يِذَّلِاب  اُونَمآ  ْمُْکنِم  ٌۀَِفئاط 

348 ص :  همجرت ..... :

زا ینشور  لیلد  نونکا  تسین . ییادخ  وا  زج  ار  امش  هک  دیتسرپب  ار  ادخ  موق ، يا  تفگ : میداتسرف . ار  بیعش  ناشردارب  نیدم ، يوس  هب  و 
نیمز يور  رد  دـیهاکن و  يزیچ  مدرم  لاوما  زا  دـینک و  ادا  ار  نزو  هنامیپ و  قح  نیا ، رب  انب  تسا  هدـمآ  امـش  يارب  ناـتراگدرورپ ، فرط 

(85  ) دیتسه نامیا  اب  رگا  تسا  رتهب  امش  يارب  نیا  دینکن . داسف  تسا ، هدش  حالصا  ءایبنا ) توعد  نامیا و  وترپ  رد   ) هک نآ  زا  دعب 
جوعم جک و  ار  نآ  تاهبـش ) ياقلا  اب   ) دیرادزاب و ادـخ  هار  زا  ار  نانمؤم  دـینک و  دـیدهت  ار ) نامیا  اب  مدرم   ) هک دینیـشنن  هار  ره  رـس  رب  و 
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(86 . ) دوب هنوگچ  نادسفم  ماجنارس  دیرگنب  و  داد . ینوزف  ار  امش  وا  و  دیدوب ، یمک  دارفا  هک  ار  ینامز  دیروایب  رطاخ  هب  دیهد و  ناشن 
ات دینک  ربص  دـناهدرواین ، نامیا  یهورگ  دـندروآ و  نامیا  ماهدـش ، نآ  غیلبت  هب  رومأم  ادـخ  فرط  زا  نم  هچنآ  هب  امـش ، زا  یهورگ  رگا  و 

(87 . ) تسا نارواد  نیرتهب  وا  هک  دنک  يرواد  ام  نایم  ادخ 
349 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

349 ص :  ریسفت ..... :

اب نوچ  دشیم  هتفگ  ناربمایپ  رونخـس  بیطخ و  بیعـش ، هب  میداتـسرف . ار  بیعـش  ناشردارب  نیدـم ، يوس  هب  ًاْبیَعُـش  ْمُهاخَأ  َنَیْدَـم  یلِإ  َو 
دنتـساکیم و نزو  هنامیپ و  زا  هک  دندوب  ینامدرم  بیعـش  موق  درکیم . دروخرب  يدنت ] تنوشخ و  اب  هن  و   ] وکین مالک  نخـس و  اب  شموق 

. دندرکیم یشورفمک 
بجاو امـش  رب  ار  نم  هب  ندروآ  نامیا  تسا و  نم  يربماـیپ  یتسرد  تحـص و  رب  لـیلد  هک  ياهزجعم  نونکا  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌۀَـنَِّیب  ْمُْکتَءاـج  ْدَـق 

. تسا هدمآ  امش  يارب  ناتراگدرورپ  فرط  زا  دنکیم ،
هدـماین نازیم ) دـننامه   ) لایکم تروص  هب  لـیک »  » ارچ هک  دوش  لاؤس  رگا  . ] دـینک ادا  ار  نزو  هناـمیپ و  قح  سپ  َنازیِْملا  َو  َلـْیَْکلا  اُوفْوَأَـف 

هب هک  هنوگ  نامه  دوشیم  نزو  هنامیپ  هلیـسو  هب  هک  تسا  يزیچ  ای  تسا  هنامیپ »  » ینعی لیک  تلآ  اـی  لـیک »  » زا روظنم  مییوگیم ] تسا ؟
نازیم هک  نیا  ای  نازیملا ، نزو  لیکلا و  اوفوأ  ینعی ، تسا  نازیملا » نزو   » نازیم زا  روظنم  هک  نیا  ای  دوشیم  هتفگ  شیع »  » تشیعم بابـسا 

. نزولا لیکلا و  اوفوا  ینعی و  دنتسه ، تدالو ) دعو -  ) ردصم يانعم  هب  دالیم  داعیم و  هک  هنوگنامه  تسا  نزو )  ) ردصم يانعم  هب 
ار زیچ  همه  ناشتالماعم ، رد  بیعش  موق  هک  تسا  نیا  تسا  هدمآ  مهءایشا » « » سانلا  » زا دعب  هیآ  رد  هک  نیا  تلع  دینکن . مک  اوُسَْخبَت  َو ال 

. دنتخورفیم مک  مدرم  هب 
حالـصا نیمز  رد  ناشناوریپ  ناربمایپ و  ینعی  ناحلاص  هک  نآ  زا  دـعب  ینعی  اهیف ، حالـصالا  دـعب  اهِحالْـصِإ  َدـَْعب  ِضْرَْألا  ِیف  اوُدِـسُْفت  َو ال 

هب ِراهَّنلا  َو  ِْلیَّللا  ُرْکَم  َْلب  أبـس : هروس  هیآ 33  رد  هفاضا  دننامه  شدعب ، ام  هب  حالـصا  هفاضا  نیا ، رب  انب  دـینکن  داسف  نآ  رد  امـش  دـندرک ،
نیحلاصلا  حالصا  دعب  ینعی  دشابیم . راهنلا  لیلا و  یف  مکرکم  لب  يانعم 

350 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسا هدوب  اهلها  حالصا  دعب  ینعی : دشاب  فوذحم  فاضم  هک  تسا  نکمم  اهیف و 

نیا نیمز : رد  داسف  یـشورفمک و  كرت  نزو و  هنامیپ و  قح  يادا  ینعی  دش ، دای  نآ  زا  هک  تسا  يروما  هب  هراشا  مکلذ »  » ْمَُکل ٌْریَخ  ْمُِکلذ 
فاصنا و اب  ار  امـش  هک  هاگ  نآ  مدرم ، اریز  تسا  رتهب  امـش  يارب  دـیتسه ، نآ  یپ  رد  هک  يدوس  مالک و  نسح  تیناـسنا و  تهج  زا  روما 

. درک دنهاوخ  تبغر  امش  اب  هلماعم  تراجت و  رد  دنسانشب ، نیما 
ْمَُهل َّنَدـُْعقََأل  تفگ : هک  ناطیـش  زا  يوریپ  اب  هک  دـینکیم  قیدـصت  ارم  نخـس  دـیراد و  نامیا  تمایق  زور  ادـخ و  هب  رگا  َنِینِمُْؤم  ُْمْتنُک  ْنِإ 

. دیوش ادخ  هار  عنام  دینک و  دیدهت  ار  نانمؤم  ات  دینیشنن  نید - ياههار  ینعی  هار - ره  رس  رب  َمیِقَتْسُْملا ، َکَطارِص 
ناتنید زا  ار  امـش  تسوگغورد ، رایـسب  بیعـش  دنتفگیم : تشذگیم  هار  نآ  زا  هک  سک  ره  هب  دنتـسشنیم و  اههار  رـس  رب  بیعـش ، موق 

. دنکن فرحنم  درادنزاب و 
. دندادیم ماجنا  هکم  رد  ار  راک  نیا  شیرق  هک  هنوگنامه 

فرحنم جـک و  هار  مدرم ، يارب  ار  ادـخ  هار  هک : تسا  نـیا  هـیآ  ياـنعم  و  دـیهاوخیم . فارحنا  یجک و  ادـخ  هار  يارب  ًاـجَوِع  اـهَنوُْغبَت  َو 
. دیرادزاب هار  نآ  رد  ندش  لخاد  نتفر و  زا  ار  اهنآ  ات  دینکیم  فیصوت 

نارسفم دیروآ . دایب  دوب  مک  امـش  دادعت  هک  ار  ینامز  يرازگرکـش ، ناونع  هب  ینعی  فرظ ، هن  تسا  هب  لوعفم  ذا »  » اًلِیلَق ُْمْتنُک  ْذِإ  اوُرُکْذا  َو 
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لـسن رب  ومن ، دشر و  تکرب و  اب  دنوادخ  دروآ و  ایند  هب  يدنزرف  شیارب  درک و  جاودزا  طول  رتخد  اب  لیلخ  میهاربا  نب  نیدم  دـنیوگیم :
مک یناریقف  امش  هک  ار  ینامز  دیروآ  دایب  مینک : ریسفت  نینچ  ار  ثحب  دروم  هیآ  هک  تسا  زیاج  دش . دایز  ناشدادعت  هجیتن  رد  دوزفیب و  وا 

. دینادرگ لام  بحاص  ینادنمتورث  ار  امش  دنوادخ  دیدوب و  لام 
حون و موق  دننامه  دندرک  داسف  نیمز  رد  امـش  زا  لبق  هک  یناسک  ماجنارـس  دوب  هنوگچ  هک  دیرگنب  َنیِدِسْفُْملا  ُۀَِـبقاع  َناک  َْفیَک  اوُرُْظنا  َو 

. دندوب کیدزن  مه  هب  نامز  رصع و  رظن  زا  هک  یلاح  رد  طول  حلاص و  دوه و 
351 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

سپ دندرکن ، قیدصت  یتعامج  دنتفریذپ و  ار  منخـس  دندرک و  قیدـصت  ارم  تلاسر  دـندروآ و  نامیا  امـش  زا  یتعامج  رگا  َناک ...  ْنِإ  َو 
ار وا  هک  تسا  ینارفاک  يارب  دیدهت  نخـس  نیا  دـنک . يرواد  هورگ  ود  نیب  لطاب ، رب  قح  ندرک  يرای  اب  دـنوادخ  هک  نآ  ات  دنـشاب  رظتنم 

. دندرک بیذکت 
353 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هیآ 40  لافنا  هروس  ات  هیآ 88  فارعا  هروس  زا  مهن  ءزج 
355 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

355 ص :  ات 89 ..... ] تایآ 88  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

(88  ) َنیِهِراک اَّنُک  َْول  َو  َأ  َلاق  اِنتَِّلم  ِیف  َّنُدوُعََتل  َْوأ  اِنتَیْرَق  ْنِم  َکَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُْبیَعُـش  ای  َکَّنَجِرُْخَنل  ِهِمْوَق  ْنِم  اوُرَبْکَتْـسا  َنیِذَّلا  ُأَلَْملا  َلاق 
ٍءْیَـش َّلُک  انُّبَر  َعِسَو  انُّبَر  ُهَّللا  َءاشَی  ْنَأ  َّالِإ  اهِیف  َدوُعَن  ْنَأ  اَنل  ُنوُکَی  ام  َو  اْهنِم  ُهَّللا  اَناََّجن  ْذِإ  َدَْعب  ْمُِکتَِّلم  ِیف  انْدُـع  ْنِإ  ًابِذَـک  ِهَّللا  یَلَع  اْنیَرَْتفا  ِدَـق 

(89  ) َنیِِحتاْفلا ُْریَخ  َْتنَأ  َو  ِّقَْحلِاب  انِمْوَق  َْنَیب  َو  انَْنَیب  ْحَْتفا  اَنَّبَر  اْنلَّکََوت  ِهَّللا  یَلَع  ًاْملِع 

355 ص :  همجرت ..... :

دوخ يدابآ  رهـش و  زا  دـناهدروآ ، نامیا  وت  هب  هک  ار  یناسک  وت و  اـم  بیعـش ، يا  دـنتفگ : وا  هب  بیعـش  موق  زا  ربکتم  دـنمروز و  فارـشا 
(88 ( !؟ میشابن لیام  هچرگا  دینادرگزاب ) ار  ام  دیهاوخیم   ) ایآ تفگ : بیعش  دیدرگزاب . ام  نییآ  هب  ای  درک ، میهاوخ  نوریب 

نآ هب  ام  هک  تسین  هتـسیاش  میاهتـسب و  غورد  ادـخ  هب  هدیـشخب ، تاجن  نآ  زا  ار  ام  ادـخ  هک  نآ  زا  دـعب  میدرگزاـب  امـش  نییآ  هب  اـم  رگا 
. میاهدرک لکوت  ادـخ  رب  اهنت  دراد . هطاحا  زیچ  همه  هب  ام  راگدرورپ  ملع  دـهاوخب . تسام  راگدرورپ  هک  ییادـخ  هک  نیا  رگم  میدرگزاـب 

(89 . ) ینارواد نیرتهب  وت  هک  نک  يرواد  قحب  ام ، موق  ام و  نایم  اراگدرورپ 

355 ص :  ریسفت ..... :

 ... اِنتَِّلم ِیف  َّنُدوُعََتل  َْوأ  اِنتَیْرَق  ْنِم  َکَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُْبیَعُش  ای  َکَّنَجِرُْخَنل  ِهِمْوَق  ْنِم  اوُرَبْکَتْسا  َنیِذَّلا  ُأَلَْملا  َلاق 
356 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هدنار نوریب  ام  رهـش  زا  هک  نیا  ای  دشاب : رما  ود  زا  یکی  دـیاب  دـنتفگ : دتـسنادیم ، رترب  هزادـنا  زا  شیب  ار  دوخ  هک  بیعـش  موق  زا  یناسک 
: تسا هدمآ  ینعم  نیا  هب  رعاش  رعش  رد  هک  روط  نامه  تسا  لوحت )  ) تروریص يانعم  هب  دوع »  » یهاگ دیدرگزاب . رفک  هب  ای  دیوش 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 888 

http://www.ghaemiyeh.com


الاوبا دعب  اداعف  ءامب  ابیش  نبل  نم  نابعق  مراکملا ال  کلت 
.« تسا هدش  لوب  نآ  زا  سپ  هک  بآ  هب  هتخیمآ  ریش  زا  گرزب  حدق  ود  هن  تساهتمرکم  اهیگرزب و  هدش ، هراشا  نآ  هب  هچنآ  »

: تفگ بیعش  ینعی : تسا  ماهفتسا  يارب  هزمه  هیلاح و  واو »  » َنیِهِراک اَّنُک  َْول  َو  َأ  َلاق 
امـش نید  زا  هک  یتهارک  اب  اـم  هک : دوب  نیا  شروظنم  میراد . تهارک  نآ  رد  لوخد  زا  هک  یلاـح  رد  دـینادرگیمرب  ناـتنید  هب  ار  اـم  اـیآ 

هب هارکا  اب  ار  ام  دوب  دـیهاوخن  رداق  امـش  هک : تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  اـی  و  تشگ . میهاوخنرب  نآ  هب  تسا ، لـطاب  هک  مینادیم  نوچ  میراد ،
. دشابیم نیهرکم »  » يانعم هب  نیهراک »  » تروص نیا  رد  دینادرگرب و  ناتنید 

راکـشآ نآ و  نالطب  رب  لیلد  هماقا  اب  دنوادخ  هک  نآ  زا  دعب  میدرگرب ، امـش  نید  هب  ام  رگا  ْمُِکتَِّلم  ِیف  انْدُع  ْنِإ  ًابِذَـک  ِهَّللا  یَلَع  اْنیَرَْتفا  ِدَـق 
. میاهتسب غورد  ادخ  هب  میاهدرک  توعد  نآ  هب  ار  امش  هچنآ  رد  هتبلا  تسا ، هدیشخب  تاجن  نآ  زا  ار  ام  قح ، نتخاس 

تلذ يراوخ و  دـنوادخ ، هک  نیا  رگم  میدرگرب  لطاب  نید  نآ  هب  هک  تسین  حیحـص  هتـسیاش و  ام  يارب  ُهَّللا  َءاشَی  ْنَأ  اَّلِإ  اَنل ...  ُنوُکَی  ام  َو 
تسا و هدوهیب  ثبع و  ام  يارب  نآ  ماجنا  سپ  درادـن  یعفن  ام  يارب  نید  نآ  هک  دـنادیم  نوچ  درادرب ، ام  زا  ار  شفاطلا  دـهاوخب و  ار  اـم 
هب دراد  تلالد  دنوادخ  ملع  رب  زین  ًاْملِع ، ٍءْیَـش  َّلُک  انُّبَر  َعِسَو  هلمج : دهد و  ماجنا  هدوهیب  راک  هک  نیا  زا  تسا  رترب  همـسا - ّزع  دـنوادخ -
هک دنادیم  سپ  دنادیم . دوب ، دهاوخ  هدـنیآ  رد  ای  هدوب و  هتـشذگ  رد  هچنآ  هچ  ار ، زیچ  همه  تسا . تاذـلاب  ملاع  دـنوادخ  هک : انعم  نیا 

. ددرگیم بلقنم  هنوگچ  ناشیاهلد  دوشیم و  لوحتم  هنوگچ  شناگدنب  لاوحا 
357 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دنادرگ قفوم  نیقی ، دایدزا  رد  مدق و  تباث  نامیا  رد  ار  ام  هک  میاهدرک  لکوت  ادخ  رب  اهنت  اْنلَّکََوت  ِهَّللا  یَلَع 
دوجو زگره  دنتـسنادیم  هک  ادـخ  تیـشم  هب  هتـشادن  دوجو  هک  ار  رفک  هب  تشگزاب  نانمؤم  ُهَّللا » َءاشَی  ْنَأ  اَّلِإ  : » ترابع رد  تفگ  ناوتیم 
. دشابیم تمکح  زا  جراخ  لاحم و  رفک  هب  اهنآ  تشگزاب  هب  دنوادخ  تساوخ  هدارا و  قلعت  اریز  « 1  » دناهتخاس طوبرم  تفای  دهاوخن 

دشابیم و يرواد  مکح و  يانعم  هب  ءاف ) هرـسک  مض و  هب  ردصم   ) ۀـحاتف نک ، يرواد  قح  هب  ام ، موق  ام و  نایم  اراگدرورپ  انَْنَیب  ْحَْـتفا  اَنَّبَر 
رب ار  باذـع  ینعی  دوش ، رهاظ  تسام  موق  ام و  نایم  هچنآ  اـت  نادرگ  راکـشآ  ار  اـم  رما  اراـگدرورپ  تسا : نیا  هیآ  ياـنعم  تفگ  ناوتیم 

. دنالطاب رب  اهنآ  میقح و  رب  ام  هک  دوش  نشور  ات  تسرف  ورف  اهنآ 
. ینارواد نیرتهب  وت  َنیِِحتاْفلا و  ُْریَخ  َْتنَأ  َو 

357 ص :  ات 95 ..... ] تایآ 90  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

َنیِذَّلا ( 91  ) َنیِِمثاج ْمِهِراد  ِیف  اوُحَبْـصَأَف  ُۀَفْجَّرلا  ُمُْهتَذَخَأَف  ( 90  ) َنوُرِـساَخل ًاذِإ  ْمُکَّنِإ  ًاْبیَعُـش  ُْمتْعَبَّتا  ِِنَئل  ِهِمْوَق  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُأَلَْملا  َلاق  َو 
َو یِّبَر  ِتـالاسِر  ْمُُکتْغَْلبَأ  ْدََـقل  ِمْوَق  اـی  َلاـق  َو  ْمُْهنَع  یَّلَوَتَف  ( 92  ) َنیِرِـساْخلا ُمُه  اُوناک  ًاْبیَعُـش  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  اَهِیف  اْوَنْغَی  َْمل  ْنَأَک  ًاْبیَعُـش  اُوبَّذَـک 

(94  ) َنوُعَّرَّضَی ْمُهَّلََعل  ِءاَّرَّضلا  َو  ِءاسْأَْبلِاب  اهَلْهَأ  انْذَخَأ  َّالِإ  ٍِّیبَن  ْنِم  ٍۀَیْرَق  ِیف  اْنلَسْرَأ  ام  َو  ( 93  ) َنیِِرفاک ٍمْوَق  یلَع  یسآ  َْفیَکَف  ْمَُکل  ُتْحَصَن 
(95  ) َنوُرُعْشَی ْمُه ال  َو  ًۀَتَْغب  ْمُهانْذَخَأَف  ُءاَّرَّسلا  َو  ُءاَّرَّضلا  اَنَءابآ  َّسَم  ْدَق  اُولاق  َو  اْوَفَع  یَّتَح  َۀَنَسَْحلا  ِۀَئِّیَّسلا  َناکَم  اْنلََّدب  َُّمث 

__________________________________________________

. دشابیم ِطایِْخلا ، ِّمَس  ِیف  ُلَمَْجلا  َِجلَی  یَّتَح  لثم  لاحم  رب  قیلعت  باب  زا  - 1
358 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

358 ص :  همجرت ..... :
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(90 . ) درک دیهاوخ  نایز  دینک ، يوریپ  بیعش  زا  رگا  دنتفگ : دندوب  هدش  رفاک  وا  موق  زا  هک  يدنمروز  فارشا 
(91 . ) دندوب هدنام  ناشیاههناخ  رد  یناجیب  داسجا  تروص  هب  ناهاگحبص  تفرگ و  ورف  ار  اهنآ  هزرل ، نیمز  سپس 

بیذکت ار  بیعش  هک  اهنآ  دنتـشادن  ینکـس  اههناخ )  ) نآ رد  زگره  ایوگ  هک ) دندش  دوبان  نانچ  نآ   ) دندرک بیذکت  ار  بیعـش  هک  اهنآ 
(92 . ) دندش راکنایز  دوخ  دندرک 

لاح رب  هنوگچ  لاح  نیا  اب  مدومن ، یهاوخریخ  مدرک و  غالبا  امـش  هب  ار  مراگدرورپ  تـالاسر  نم  تفگ : تفاـترب و  يور  اـهنآ  زا  سپس 
(93 . ) مروخب فسأت  نامیایب ، موق 

هب دنیآ و  دوخ  هب   ) دـیاش میتخاس  راتفرگ  اهتراسخ  اهیتحاران و  هب  ار  نآ  لها  هک  نیا  رگم  میداتـسرفن  يربمایپ  يدابآ  رهـش و  چـیه  رد  ام 
(94  ) دندرگزاب ادخ ) يوس 

رورغم دـنتفای و  تکرب  تمعن و  هنوـگهمه  و   ) دـنتفرگ ینوزف  هک  ناـنچ  نآ  میدرک  لّدـبم  یـشوخ  شیاـسآ و  هب  ار  اهیتخـس  نآ  سپس 
، دش نینچ  نوچ  هدیـسر  یلام  یمـسج و  ياهیتحاران  زین  ام  ناردپ  هب  میدش ) تالکـشم  نیا  راتفرگ  هک  میدوبن  ام  اهنت  : ) دنتفگ و  دـندش )

(95 . ) دنتسنادیمن اهنآ  هک  یلاح  رد  میدرک ) تازاجم  میتفرگ و  ناشلامعا  هب  ناهگان  ار  اهنآ 

358 ص :  ریسفت ..... :

زا رگا  دـنتفگ : اهنآ  هب  دـنرادزاب  نامیا  زا  ار  نارگید  هک  نآ  يارب  دـندوب  هدـش  رفاک  بیعـش  موق  زا  هک  یفارـشا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُأَلَْملا  َلاق  َو 
وا زا  يوریپ  اب  دناهتفگ : نیرـسفم  زا  یـضعب  دینکیم . باختنا  تیاده  ياج  هب  ار  یهارمگ ، نوچ  درک  دیهاوخ  نایز  دـینک  يوریپ  بیعش 
نآ رد  تلادع  نزو و  لیک و  ندرک  لماک  هب  دنکیم و  یهن  یشورفمک  زا  ار  امش  بیعش  اریز  داد  دیهاوخ  تسد  زا  ار  یـشورفمک  دیاوف 

. دشابیم مه  طرش  باوج  نیشناج  هک  تسا  َنوُرِساَخل  ًاذِإ  ْمُکَّنِإ  مسق ، باوج  تسا و  « 1  » هئطوم مال  ُْمتْعَبَّتا » ِِنَئل   » رد مال  درادیماو .
359 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(. تسا مود   ) ًاْبیَعُش اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  ربخ  َنیِرِساْخلا  ُمُه  اُوناک  روط  نیمه  دشابیم  اَهِیف » اْوَنْغَی  َْمل  ْنَأَک   » شربخ تسادتبم و  ًاْبیَعُش  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا 
صوصخم يدوبان  كاله و  دندرک ، بیذکت  ار  بیعـش  هک  یناسک  هدـش : هتفگ  ایوگ  تسا  هتفهن  صاصتخا  يانعم  اهادـتبم ، عون  نیا  رد 

تاجن ار  نانآ  دـنوادخ  دـندرک  يوریپ  بیعـش  زا  هک  اهنآ  اریز  دنتـشادن  ینکـس  ناشیاههناخ  رد  زگره  ایوگ  هک  يروطهب  تساهنامه  هب 
نامیا زا   ] اهنآ اریز  بیعـش . ناوریپ  هن  تساهنامه  صوصخم  گرزب  نایز  دـندرک  بیذـکت  ار  بیعـش  هک  یناـسک  روط  نیمه  و  دیـشخب .

. تسا هتفهن  هغلابم  روطب  اهنآ ، راتفگ  در  فارشا و  هدیقع  تهافس  نآ ، رارکت  ادتبا ، نیا  رد  زین  و  دندرب . دوس  دوخ ]
امـش و ییامنهار  یهاوخریخ و  رد  نم  موق ، يا  تفگ : دنادرگرب و  يور  اهنآ  زا  دـید ، اهنآ  رب  ار  باذـع  لوزن  بیعـش  نوچ  ْمُْهنَع  یَّلَوَتَف 

. دیدرکن قیدصت  ارم  امش  نکیل  مدرکن  یهاتوک  هدرک و  ششوک  هدش ، لزان  امش  رب  نونکا  هک  یباذع  زا  ندناسرت  تلاسر و  غالبا 
دنتسه یباذع  راوازـس  دنرفاک و  اریز  دنرادن  ار  هودنا  مغ و  یگتـسیاش  هک  یموق  لاح  رب  موش  نیگهودنا  هنوگچ  نیا  رب  انب  یـسآ  َْفیَکَف 

. تسا هدش  لزان  اهنآ  رب  هک 
. یتسدگنت یتخس و  ءاسأب 

. ضرم تراسخ و  ءاّرض 
. دنرآ دورف  عضاوت  رس  دننک و  هبوت  عرضت و  دنوادخ ] هاگرد  هب   ] اهنآ ات  َنوُعَّرَّضَی  ْمُهَّلََعل 

__________________________________________________

نیا دوشیم  فذح  مسق  دشاب ، هیطرـش  نا  مال و  هب  ردـصم  مسق  باوج  هاگ  ره  هک  دـش : هتفگ  فارعا ) هروس  هیآ 18  ریسفت  رد   ) البق - 1
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364 هیبرعلا 4 / يدابم  ینوترـش / دـنکیم . هدامآ  مسق  يارب  ار  باوج  نوچ  دـنیوگیم  هئطوم  مـال  تسا  هیطرـش  نا  اـب  نراـقم  هک  ار  مـال 
قرشملا 1986. راد  توریب -

360 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
رارق یتسردنت  هافر و  شیاسآ و  نآ  ياج  هب  میدرک و  فرطرب  دندوب . نآ  راچد  هک  ار  یتنحم  تبیـصم و  َۀَنَـسَْحلا  ِۀَـئِّیَّسلا  َناکَم  اْنلَّدـَب  َُّمث 

. میداد
: دیوگیم برع  دیدرگ . ناوارف  ناشلاوما  دش و  دایز  ناشدادعت  هک  نآ  ات  اْوَفَع  یَّتَح 

: مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  نخس  رد  انعم  نیمه  دوش . دایز  كرک  هیپ و  هایگ و  هک  ینامز  ربولا » محشلا و  افع  تابنلا و  افع  »
« یّحلل اوفعا  «و 

. تسا هدمآ  زین  دیراذگ ) دنلب  ار  نساحم  )
درک رورغم  ربکتم و  تسمرـس و  شوهدم و  ار  اهنآ  تمعن ، یناوارف  هک  تسا  نیا  دنوادخ  دوصقم  ُءاَّرَّسلا  َو  ُءاَّرَّضلا  اَنَءابآ  َّسَم  ْدَـق  اُولاق  َو 

ناردپ هب  هتبلا  تسا . شدرگ  رد  یشوخ  شیاسآ و  هاگ  یـشوخان و  یتخـس و  هاگ  مدرم ، نایم  رد  هک  تسا  راگزور  تداع  نیا  دنتفگ : و 
. دینامب رادیاپ  دوخ  دیاقع  رب  اهنآ  دننام  مه ، امش  سپ  دنتشگنرب . دنتشاد  هک  يدیاقع  زا  اهنآ  نکیل  هدیسر  اهیتحاران  نیا  زا  ام  ناردام  و 

. دوش تربع  هیام  اهنآ  زا  دعب  نامدرم  يارب  ات  میدرک  تازاجم  ناشلامعا ] رفیک  هب   ] ار اهنآ  هاگان  مه  ام  سپ  ًۀَتَْغب  ْمُهانْذَخَأَف 
. دش لزان  اهنآ  رب  باذع  هک  نآ  زا  دعب  رگم  دندشن  هاگآ  باذع ، لوزن  رب  اهنآ  َنوُرُعْشَی  ْمُه ال  َو 

360 ص :  ات 99 ..... ] تایآ 96  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

َنِمَأَف َأ  ( 96  ) َنُوبِـسْکَی اُوناک  اِمب  ْمُهانْذَـخَأَف  اُوبَّذَـک  ْنِکل  َو  ِضْرَْألا  َو  ِءامَّسلا  َنِم  ٍتاـکََرب  ْمِْهیَلَع  اـنْحَتََفل  اْوَقَّتا  َو  اُونَمآ  يرُْقلا  َلـْهَأ  َّنَأ  َْول  َو 
الَف ِهَّللا  َرْکَم  اُونِمَأَف  َأ  ( 98  ) َنُوبَْعلَی ْمُه  َو  یًحُض  انُـسَْأب  ْمُهَِیتْأَی  ْنَأ  يرُْقلا  ُلْهَأ  َنِمَأ  َو  َأ  ( 97  ) َنوُِمئان ْمُه  َو  ًاتاَیب  انُـسَْأب  ْمُهَِیتْأَی  ْنَأ  يرُْقلا  ُلْهَأ 

(99  ) َنوُرِساْخلا ُمْوَْقلا  َّالِإ  ِهَّللا  َرْکَم  ُنَمْأَی 

360 ص :  همجرت ..... :

اهنآ يور  رب  ار ، نـیمز  نامــسآ و  تاـکرب  ياـهرد  اـنامه  دــندشیم ، راـگزیهرپ  هدروآ و  ناـمیا  هـمه  اـهیدابآ ، اهرهــش و  مدرم  رگا  و 
( 96 . ) میدرک تازاجم  ناشلامعا  رفیک  هب  ار  نانآ  مه  ام  دندرک  بیذکت  ار ) ام  ناربمغیپ  تایآ و   ) یلو میدوشگیم 

361 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(97 ( ؟ دشاب باوخ  رد  هک  یلاح  رد  دیایب  اهنآ  غارس  هب  هنابش  ام  باذع  هک  دنتسه  نمیا  نیا  زا  اهیدابآ ، لها  ایآ 

(98 ( ؟ دنتسه ایند  هچیزاب  مرگرس  هک  یلاح  رد  دیایب  ناشغارس  هب  زور  ام  باذع  هک  دنتسه  نمیا  نیا  زا  اهیدابآ ، لها  ایآ 
(99 . ) دوب دنهاوخن  نمیا  ناراکنایز  زج  ادخ ، تازاجم ) و   ) رکم زا  هک  دنلفاغ ، یهلا  رکم  زا  اهنآ  ایآ 

361 ص :  ریسفت ..... :

و هدومرف : دـنوادخ  ایوگ  دراد  تلالد  اهنآ  رب  ٍِّیبَن ، ْنِم  ٍۀَـیْرَق  ِیف  اْنلَـسْرَأ  ام  َو  هیآ : هک  ییاهیدابآ  اهرهـش و  هب  تسا  هراشا  يرقلا »  » رد مال 
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كرش زا  دندروآیم و  نامیا  رفک ، ياج  هب  دندش ، كاله  دندرک و  بیذکت  ار ] ام  ناربمایپ  تایآ و   ] هک اهیدابآ  اهرهش و  نآ  مدرم  رگا 
اهنآ رب  ار ، يدایز  تاریخ  ياهرد  هایگ ، ندـنایور  ناراـب و  لوزن  اـب  نیمز ، نامـسآ و  زا  اـم  دنتـسجیم ، يرود  ناـهانگ  ماـجنا  ادـخ و  هب 

هب ار  اهنآ  مه  ام  دندرک ، بیذکت  ار ] ام  ناربمایپ  تایآ و   ] یلو میدمآیم . ناشغارس  هب  یکین  ریخ و  اب  فرط  ره  زا  ام  ینعی  میدوشگیم .
نامه دـیدرگیم  ناسآ  اهنآ  هب  تاریخ  ندیـسر  هک  تسا  نیا  يانعم  هب  تاکرب  ياـهرد  ندوشگ  میدرک . تازاـجم  ناشدـب  لاـمعا  رفیک 

ار نخـس  نیا  يراقلا » یلع  تحتف  : » دـیوگیم برع  انعم  نیمه  رد  دوشیم . ناسآ  اهنآ  ندوشگ  اب  هتـسب  ياـهرد  زا  ندـش  دراو  هک  روط 
. دنک ناسآ  وا  يارب  ار  ندناوخ  نآ ، نیقلت  اب  دشاب و  لکشم  هدنناوخ  صخش  يارب  ندناوخ  هک  دیوگیم  ینامز 

رد هک  یلاح  رد  ای   ) بش تقو  رد  ام  باذع  هک  نیا  زا  دندرک ، بیذکت  ار  ام  ربمغیپ  هک  ییاهیدابآ  اهرهش و  مدرم  ایآ  يرُْقلا  ُلْهَأ  َنِمَأَف  َأ 
؟ دنتسه نمیا  دیآ ، دورف  اهنآ  رب  دنتسه ) بش  باوخ 

دننام دشاب  نداد ) ماجنا  بش  رد  ار  يراک   ) تییبت يانعم  هب  تایب »  » هک تسا  زیاج 
362 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دشابیم نامز  فرظ  ای  لاح  اتایب » ، » زین تروص  نیا  رد  سپ  تسا . میلست  يانعم  هب  هک  مالس 
هتفگ یحـض » ، » دـشخردیم هتفر و  ـالاب  هک  یناـمز  رد  دیـشروخ ، رون  هب  لـصا  رد  تسا و  ناـمز  فرظ  نوـچ  تسا ، بوـصنم  یحـض » »

. دوشیم
: هلمج هیلع ، فوـطعم  تسا و  هدـش  لـخاد  ود ، نآ  رب  يراـکنا  ماهفتـسا  هزمه  هـک  دـنفطع  فرح  نـمأ » أ و   » و نمأـف » أ   » رد واو »  » و اـف » »

یناـهگان لوزن   ) نآ زا  دـعب  اـیآ  تسا : نیا  هیآ  ياـنعم  تسا  هضرتعم  هلمج  هیلع  فوطعم  فوطعم و  نیب  اـم  دـشابیم و  ۀـتغب  مهانذـخاف 
، زین نمأ ) وأ   ) واو نوکس  هب  نمأ » أ و  « ؟ دیایب اهنآ  غارس  هب  زور  ای  بش  رد  ام  باذع  هک  دنتسه  نمیا  اهیدابآ  اهرهـش و  مدرم  ام ،) باذع 

. تسا هدش  فطع  وأ »  » فرح اب  تروص  نیا  رد  هک  تسا  هدش  تئارق 
. دندرکیم يزاب  هتخاس و  مرگرس  ار  دوخ  اهنآ  ایوگ  تشادن و  ناشیارب  یعفن  هک  دندوب  يزیچ  هب  لوغشم  اهنآ  َنُوبَْعلَی  ْمُه  َو 

هک ییاـج  زا  ار  هدـنب  دـنوادخ  هک : تسا  نیا  زا  هیاـنک  یهلا  رکم  تسا . يرُْقلا » ُلـْهَأ  َنِمَأَـف  َأ  : » هـلمج رارکت  ِهَّللا ،» َرْکَم  اُونِمَأَـف  َأ  : » هـلمج
راتفرگ جیردت  هب  ار  وا  دوشیم ،] رورغم  اهنآ  زا  هک   ] هدنب هب  يرهاظ  تمعن  تمالـس و  تحـص و  ياطعا  اب  دناسریم و  رفیک  هب  دنادیمن 

. دنکیم دوخ ] باذع  رکم و  ]
: تفگ وا  یباوـخب ؟ هک  منیبیمن  ار  وـت  دـنباوخیم و  مدرم  منیبیم  هک  هدـش  هچ  تفگ : وا  هب  شرتـخد  هک  هدـش  لـقن  مـثیح  نـب  عـیبر  زا 

. دسرتیم بش  زا  تردپ  مرتخد !
. تسا هدوبن  نمیا  دیایب ، شغارس  هب  بش  رد  هاگانب  ادخ  باذع  هک  نیا  زا  ینعی 

رب هک  نیا  رب  تسا  يرادـشه  هیآ ، نیا  رد  دوب . دـنهاوخن  نمیا  راکنایز ، مدرم  زج  یهلا ، رفیک  زا  َنوُرِـساْخلا  ُمْوَْقلا  اَّلِإ  ِهَّللا  َرْکَم  ُنَمْأَـی  ـالَف 
بش و تقو  رد  هک  دشاب  ییوجگنج  دننامه  دیاب  هجیتن  رد  دشابن و  نمیا  نآ  زا  دسرتب و  ادخ  باذـع  زا  هک  تسا  بجاو  فلکم  صخش 
دریگ و تعرـس  ناهانگ  زا  بانتجا  دنوادخ و  تعاط  تمـس  هب  ببـس  نیدب  ات  دـسرتیم  وا  هلیح  رکم و  زا  نمـشد ، ندـش  یفخم  ماگنه 

نارـسخ راچد  ار  شترخآ  ایند و  یـصاعم ، ناهانگ و  باقرغ  رد  نتفر  ورف  اب  اـت  دـنکن  شیوخ  لد  همزمز  ار ، ادـخ  باذـع  زا  ندوب  نمیا 
. دزاس

363 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

363 ص :  ات 102 ..... ] تایآ 100  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا
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يرُْقلا َْکِلت  ( 100  ) َنوُعَمْـسَی ْمُهَف ال  ْمِِهبُوُلق  یلَع  ُعَبْطَن  َو  ْمِِهبُونُذـِب  ْمُهاْنبَـصَأ  ُءاشَن  َْول  ْنَأ  اِهلْهَأ  ِدـَْعب  ْنِم  َضْرَْألا  َنُوثِرَی  َنیِذَِّلل  ِدـْهَی  َْمل  َو  َأ 
َنیِِرفاْکلا ِبُوُلق  یلَع  ُهَّللا  ُعَبْطَی  َِکلذَـک  ُْلبَق  ْنِم  اُوبَّذَـک  اِمب  اُونِمُْؤِیل  اُوناک  اـمَف  ِتاـنِّیَْبلِاب  ْمُُهلُـسُر  ْمُْهتَءاـج  ْدََـقل  َو  اـِهئاْبنَأ  ْنِم  َکـْیَلَع  ُّصُقَن 

(102  ) َنیِقِساَفل ْمُهَرَثْکَأ  انْدَجَو  ْنِإ  َو  ٍدْهَع  ْنِم  ْمِهِرَثْکَِأل  انْدَجَو  ام  َو  ( 101)

363 ص :  همجرت ..... :

ناشناهانگ هب  زین  ار  اـهنآ  میهاوخب  رگا  هک  هدومرفن  هاـگآ  ادـخ  دـنوشیم ، نیمز  يور  ثراو  یلبق ، ناـبحاص  زا  دـعب  هک  ار  یناـسک  اـیآ 
(100  ) دنونشن ار ) قح  يادص   ) ات میهنیم  رهم  ناشیاهلد  رب  مینکیم و  كاله 

بیذـکت ار  اهنآ  شیپ  زا  نوچ  دـمآ  نشور  ياهلیلد  اب  ینالوسر  ار  همه  میهدیم  حرـش  وت  يارب  ار  نآ  راـبخا  هک  تسا  ییاـهیدابآ  اـهنیا 
زا ار  صیخشت  سح  هانگ  همادا  تجاجل و  رثا  رب  و   ) دهنیم رهم  نارفاک  ياهلد  رب  دنوادخ  نینچ  نیا  دندرواین  نامیا  نانآ  هب  دندوب  هدرک 

(101 ( ) دنکیم بلس  اهنآ 
(102 . ) میتفای راکدب  نکشدهع و  ار  رتشیب  میدیدن و  دوخ  نامیپ  رس  رب  ار  اهنآ  رثکا 

363 ص :  ریسفت ..... :

دنوشیم اهنآ  نیشناج  دوخ  ناگتشذگ  نیمزرس  رد  هک  یناسک  ایآ  َنیِذَِّلل  ِدْهَی  َْمل  َو  َأ 
364 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

مینکیم كاله  دوبان و  ناشناهانگ  رفیک  هب  ار  اهنآ  میهاوخب ، رگا  هک  تسین  تربع  اهنآ  يارب  رما  نیا  دنربیم ، ثرا  هب  ار  ناشنیمزرـس  و 
: هلمج نیا  رب  انب  تسا  هدـش  تئارق  زین  دـهن ) مل  أ و   ) نون اب  دـهی ) مل  أ و  ( ؟ میدرک كاله  دوبان و  ار  اهنآ  زا  شیپ  ياهتما  هک  روط  نامه 
هب و  میدرکن . نایب  اهنآ  يارب  ار  رما  نیا  ام  ایآ  تسا : نیا  نآ  يانعم  و  تسا ] لوعفم  نوچ   ] تسا بوصنم  الحم  مهانبـصا »...  ءاـشن  ول  نا 

. تسا ندرک ) نایب   ) نییبت يانعم  هب  تروص  نیا  رد  اریز  تسا  هدش  يدعتم  مال ، هلیسو  هب  دهی ) مل   ) تیاده هک  تسا  ببس  نیمه 
نع نولفغی  و  هدـش : هتفگ  اـیوگ  دـنکیم . تلـالد  نآ  رب  دـهی » مل  أ و   » ياـنعم هک  يزیچ  رب  تسا  فـطع  هلمج  نیا  ْمِِهبوـُُلق  یلَع  ُعَـبْطَن  َو 

. میهنیم رهم  ناشیا  ياهلد  رب  مه  ام  دنلفاغ و  نتفای  تیاده  زا  اهنآ  مهبولق : یلع  عبطن  ۀیادهلا و 
نآ ربخ  صقن »  » و کلت »  » يارب تفص  يرقلا »  » تسا زیاج  و  تسا . هیلاح  هلمج  اهئابنأ ، نم  کیلع  صقن  تسا و  ربخ  ادتبم و  يرُْقلا  َْکِلت 

تـشذگرس زا  ار  دوخ  موق  ات  مینکیم  نایب  وت  يارب  ار  اهنآ  تشذگرـس  رابخا و  هک  هدـش  دای  ياهیدابآ  اهرهـش و  تساهنیا  ینعی ، دـشاب .
. دنزیهرپب دندش  بکترم  اهنآ  هک  یناهانگ  رب  رارصا  زا  دنریگ و  تربع  ات  ینادرگ  هاگآ  نانآ 

ار نانآ  ناشندـمآ ، زا  شیپ  نوچ  دـندرواین  نامیا  ناشتوعد  هب  اهنآ  دـندمآ ، نشور  ياـهلیلد  اـب  ناربماـیپ  هک  یتقو  رد  اُونِمُْؤِیل  اُوناـک  اـمَف 
، دندرواین نامیا  دـندوب ، هدرک  بیذـکت  تسخن  ناربمایپ  ندـمآ  ماگنه  هچنآ  هب  ناشرمع ، رخآ  ات  اهنآ  هک : نیا  ای  دـندوب . هدرک  بیذـکت 

تسا یفن  دیکأت  اونمویل »  » رد مال  يانعم  دندیزرویم . رارصا  نآ  رب  هک  یلاح  رد  دندرم  هک  هاگ  نآ  ات  دنداد  همادا  بیذکت  رب  اهنآ  ینعی ،
. تشاد تافانم  اهنآ  عضو  لاح و  اب  نامیا ، هک  نیا  و 

ياهلد رب  دـنوادخ  دـندرک ،] بیذـکت  دـندرواین و  نامیا  رمع  رخآ  اـت  هک   ] جوجل تخـسرس و  تعیبط  تشرـس و  نیا  دـننامه  کلذـک » »
دهنیم . رهم  نارفاک 

365 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
رتشیب اریز  میتفاین ، ینامیپ  دهع و  مدرم  تیرثکا  يارب  ام  ینعی ، ددرگیمرب  مدرم  قلطم  هب  مهرثکا »  » ریمـض ٍدْهَع  ْنِم  ْمِهِرَثْکَِأل  انْدَـجَو  ام  َو 
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نامرف تعاطا  زا  نوریب  قساف و  ار  اهنآ  رتشیب  اـم  هک  تسا  نیا  تقیقح  دننکـشیم و  اوقت  ناـمیا و  دروم  رد  ار  ادـخ  ناـمیپ  دـهع و  اـهنآ 
. میتفای

ار ام  رگا  هک : دنتـسبیم  نامیپ  ادـخ  اب  يراتفرگ  یتخـس و  رد  هاگ  ره  اهنآ  ددرگرب : هدـش  دای  ياهتما  هب  مهرثکا »  » ریمـض هک  تسا  زیاـج 
يانعم هب  اجنیا  رد  دوجو  دنتـسکشیم . ار  دوخ  نامیپ  میدادیم  ناشتاجن  هک  نآ  زا  سپ  دیامرفیم : ادخ  میروآیم ، نامیا  ام  یهد  تاجن 

. تسا راکهظفاحم  دیز  هک  متسناد  ظافحلا : اذ  ادیز  تملع  ینعی  ظافحلا ، اذ  ادیز  تدجو  ییوگیم : هک  روط  نامه  تسا  ملع 

365 ص :  ات 108 ..... ] تایآ 103  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

یِّنِإ ُنْوَعِْرف  ای  یـسُوم  َلاق  َو  ( 103  ) َنیِدِـسْفُْملا ُۀَِـبقاع  َناک  َْفیَک  ْرُْظناَف  اِهب  اوُمَلَظَف  ِِهئالَم  َو  َنْوَعِْرف  یلِإ  اِنتایِآب  یـسُوم  ْمِهِدـَْعب  ْنِم  اْنثََعب  َُّمث 
َلاق ( 105  ) َلِیئارْسِإ ِیَنب  َیِعَم  ْلِسْرَأَف  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٍۀَنِّیَِبب  ْمُُکْتئِج  ْدَق  َّقَْحلا  َّالِإ  ِهَّللا  یَلَع  َلُوقَأ  ْنَأ ال  یلَع  ٌقیِقَح  ( 104  ) َنیَِملاْعلا ِّبَر  ْنِم  ٌلوُسَر 

(107  ) ٌنِیبُم ٌنابُْعث  َیِه  اذِإَف  ُهاصَع  یْقلَأَف  ( 106  ) َنِیقِداَّصلا َنِم  َْتنُک  ْنِإ  اِهب  ِتْأَف  ٍۀَیِآب  َْتئِج  َْتنُک  ْنِإ 
(108  ) َنیِرِظاَّنِلل ُءاْضَیب  َیِه  اذِإَف  ُهَدَی  َعََزن  َو 

365 ص :  همجرت ..... :

رفک نآ  هب  تایآ ) نیا  شریذپ  مدع  اب   ) مه اهنآ  میداتسرف ، وا  نایفارطا  نوعرف و  يوس  هب  شیوخ  تایآ  اب  ار  یـسوم  نالوسر ، نآ  زا  دعب 
(103 ( ؟ دیشک اجک  هب  نادسفم  تبقاع  نیبب  دندیزرو .

: تفگ یسوم  و 
(104 . ) منایناهج راگدرورپ  زا  ياهداتسرف  نم  نوعرف ، يا 

تسا  راوازس 
366 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(105 . ) تسرفب نم  اب  ار  لیئارسا  ینب  نیا  رب  انب  ماهدروآ ، امش  يارب  ناتراگدرورپ  زا  ینشور  لیلد  نم  میوگن . قح  زج  ادخ  رب  هک 
: تفگ نوعرف ) )

(106 . ) ینایوگتسار زا  رگا  هدب  هئارا  ياهدروآ ، ياهناشن  رگا 
(107 ! ) دش راکشآ  ییاهدژا  دنکفا و  ار  دوخ  ياصع  ناهگان 

(108 . ) دوب ناگدننیب  يارب  ناشخرد ) و   ) دیفس دروآ  نوریب  نابیرگ ) زا   ) ار دوخ  تسد  و 

366 ص :  ریسفت ..... :

: نامقل هروس  هیآ 13  رد  هک  روط  نامه  تسا  هداد  رارق  رفک  ياج  هب  ار  ملظ  لاعتم  دـنوادخ  دـندیزرو . رفک  ام  تایآ  هب  سپ  اـِهب  اوُمَلَظَف 
نیا هیآ  يانعم  تفگ  ناوتیم  تسا و  هدرک  دای  میظع  ملظ  ار  كرـش  تسا » یگرزب  رایـسب  ملظ  ادـخ  هب  كرـش   » ٌمیِظَع ٌْملَُظل  َكْرِّشلا  َّنِإ 
مدرم هب  نآ  ببـس  هب  دندرک  تیذا  رازآ و  ار  نانمؤم  دنتـشادزاب و  ادخ  تایآ  هب  نامیا  زا  ار  مدرم  هک  هاگ  نآ  شنایفارطا  نوعرف و  تسا :

. دندرک متس 
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يانعم نمضتم  ینّجیه » ، » هغبان تیب  نیا  رد  هک  روط  نامه  دشاب ، صیرح »  » يانعم نمضتم  قیقح »  » هک تسا  زیاج  َلُوقَأ  ْنَأ ال  یلَع  ٌقیِقَح 
: تسا ینرّکذ » »

رامع مأ  اهنع  تبرغت  ول  ینجیه و  قرولا  مامحلا  ینغت  اذإ 
مالّسلا هیلع  یسوم  هک  تسا  زیاج  و  دروآیم . رامع  مأ  دای  هب  ارم  مشاب ، رود  وا  زا  هچرگا  دناوخیم ، زاوآ  دیفس  هایس و  رتوبک  هک  ینامز 

هک تسا  راوازس  ار  قح  نخس  قحلا : لوق  یلع  قیقح  انأ  تسا : هتفگ  هدرک و  هغلابم  يربمایپ ، ماقم  رد  ییوگتسار  هب  شدوخ  فیصوت  رد 
تئارق لوقا ، ـال  نأ  ّیلع  قیقح  عفاـن ، دـنک . قطن  نآ  هب  مربماـیپ ،] هک   ] نم لـثم  هک  نیا  رگم  تسین  دونـشخ  قح  مشاـب و  نآ  هدـنیوگ  نم 

. میوگن قح  نخس  زج  ادخ  رب  هک  تسا  بجاو  نم  رب  تسا : نیا  هیآ  يانعم  تروص ، نیا  رد  هک  تسا  هدرک 
هک دوب  نینچ  ناتساد  دندرگرب . تساهنآ  نطو  هک  یـسدقم  نیمزرـس  هب  نم ، هارمه  ات  نک  اهر  ار  لیئارـسا  ینب  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  َیِعَم  ْلِسْرَأَف 

شربمایپ  هلیسو  هب  دنوادخ  سپ  دندرکیم  ناشراداو  تخس  ياهراک  هب  هتفرگ و  یگدرب  هب  ار  لیئارسا  ینب  اهیطبق ، نوعرف و 
367 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

يزور اب  دش  رصم  دراو  فسوی  ترضح  هک  يزور  هلصاف  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دیشخب و  تاجن  عضو  نیا  زا  ار  اهنآ  مالّسلا  هیلع  یـسوم 
. دوب لاس  دصراهچ  دش  رهش  نآ  لخاد  یسوم  هک 

ات هدـب ، هئارا  ار  هناشن  نآ  تسا ، هداتـسرف  ياهناشن  هزجعم و  اب  ار  وت  هک  ياهدـمآ  یـسک  دزن  زا  وت  رگا  تفگ : نوعرف  َْتئِج  َْتنُک  ْنِإ  َلاق 
. ینک تباث  ار  تاییوگتسار  يربمایپ و  ياعدا 

یکـش تسا و  نشور  حـضاو و  رما  نیا  دـش . يراکـشآ  ياهدژا  ناهگان  دـنکفا  ار  دوخ  ياصع  یـسوم  ٌنِیبُم  ٌنابُْعث  َیِه  اذِإَف  ُهاصَع  یْقلَأَف 
نیدنچ لوط  هب  ار  شیاهکف  هک  دوب  دـنلب  دایز و  ياهوم  اب  رن  ییاهدژا  نآ  هک : تسا  هدـش  تیاور  دوب . یعقاو  ياهدژا  کی  وا  هک  تسین 
شتخت زا  تشحو ] زا   ] نوعرف دوب . هدرب  ورف  نوـعرف  رـصق  راوـید  رد  ار  شیـالاب  کـف  نیمز و  رد  ار  شنییاـپ  کـف  دوـب ، هدرک  زاـب  عرذ 

وت اب  ار  لیئارـسا  ینب  مروآیم و  ناـمیا  وت  هب  نم  ریگب ، ار  وا  یـسوم  يا  دز : داـیرف  درک و  هدولآ  طـیاغ  هب  ار  دوخ  درک و  رارف  دـیهجرب و 
. دش اصع  نامه  هرابود  تفرگ و  ار  نآ  مالّسلا  هیلع  یسوم  متسرفیم .

رب شرون  هک  يروطهب  دش  ناشخرد  دیفـس و  هاگانب  دروآ  نوریب  نابیرگ  زا  ار  دوخ  تسد  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ُءاْضَیب  َیِه  اذِإَف  ُهَدَی  َعََزن  َو 
. دوب نوگمدنگ  هرهچ  اب  يدرم  تسا  هدش  لقن  هک  روط  نآ  مالّسلا  هیلع  یسوم  تشاد . هبلغ  دیشروخ  رون 

. دندوب رظان  اج  نآ  رد  هک  یمدرم  يارب  َنیِرِظاَّنِلل 

367 ص :  ات 116 ..... ] تایآ 109  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

ِیف ْلِسْرَأ  َو  ُهاخَأ  َو  ْهِجْرَأ  اُولاق  ( 110  ) َنوُُرمَْأت اذ  امَف  ْمُکِضْرَأ  ْنِم  ْمُکَجِرُْخی  ْنَأ  ُدیُِری  ( 109  ) ٌمِیلَع ٌرِحاَسل  اذه  َّنِإ  َنْوَعِْرف  ِمْوَق  ْنِم  ُأَلَْملا  َلاق 
(113  ) َنِیِبلاْغلا ُنَْحن  اَّنُک  ْنِإ  ًارْجََأل  اَنل  َّنِإ  اُولاق  َنْوَعِْرف  ُةَرَحَّسلا  َءاج  َو  ( 112  ) ٍمِیلَع ٍرِحاس  ِّلُِکب  َكُوتْأَی  ( 111  ) َنیِرِشاح ِِنئادَْملا 

َُنیْعَأ اوُرَحَس  اْوَْقلَأ  اَّمَلَف  اوُْقلَأ  َلاق  ( 115  ) َنیِْقلُْملا ُنَْحن  َنوُکَن  ْنَأ  اَّمِإ  َو  َیِْقُلت  ْنَأ  اَّمِإ  یـسُوم  ای  اُولاق  ( 114  ) َنِیبَّرَقُْملا َنَِمل  ْمُکَّنِإ  َو  ْمَعَن  َلاـق 
(116  ) ٍمیِظَع ٍرْحِِسب  ُؤاج  َو  ْمُهُوبَهْرَتْسا  َو  ِساَّنلا 

368 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

368 ص :  همجرت ..... :
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(109 . ) تسا ییاناد  رحاس  صخش  نیا  کش ، نودب  دنتفگ : نوعرف  نایفارطا 
(110 . ) تسیچ امش  رظن  دنک . نوریب  ناتنیمزرس  زا  ار  امش  دهاوخیم 

(111 . ) تسرفب اهرهش  همه  هب  ار  ناگدننک  يروآعمج  و  رادزاب ، ینامز  ار  شردارب  یسوم و  دنتفگ : نوعرف ) هب  سپس  )
(112 . ) دنروایب وت  تمدخ  هب  ار  يا  هدومزآراک ) و   ) اناد رحاس  ره  ات 

(113 ( ؟ تشاد میهاوخ  یمهم  شاداپ  رجا و  میدرگ ، زوریپ  ام  رگا  ایآ  دنتفگ : دندمآ و  نوعرف  دزن  نارحاس 
(114 . ) دوب دیهاوخ  نابرقم  زا  امش  يرآ ، تفگ :

(115 . ) مینکفایم ام  ای  نکفیب  وت  ای  یسوم  يا  دنتفگ : نارحاس ) )
دوجوب یمیظع  رحـس  دندیناسرت و  دـندرک و  يدـنبمشچ  ار  مدرم  دـندنکفا ، ار ) دوخ  رحـس  لیاسو   ) هک یماگنه  و  دـینکفیب ، امـش  تفگ 

(116 . ) دندروآ

368 ص :  ریسفت ..... :

نوعرف و هتفگ  ارعـش  هروس  هیآ - تسا  نکمم  تسا . هدش  رکذ  ُأَلَْملا »...  َلاق   » هروس نیا  رد  و  َُهلْوَح »...  ِإَلَْمِلل  َلاق   » هیآ 34 ارعش  هروس  رد 
و تسا . هدش  لقن  هروس  نیا  رد  شنایفارطا  هتفگ  ارعـش و  هروس  رد  نوعرف  نخـس  نیا  رب  انب  دشاب  وا  نایفارطا  نخـس  هروس ، نیا  هیآ 109 

شور نیا  ناهاشداپ  هک  روط  نامه  دنشاب  هتفگ  مدرم  هب  غالبا  ناونع  هب  وا ، زا  لقن  هب  نوعرف  نایفارطا  ار  هروس - نیا  هیآ  هک  تسا  نکمم 
هلمج اب  اهنآ  هک  تسا  نیا  ریخا  هجو  نیا  لیلد  دـننکیم . غالبا  مدرم  هب  ناشرابرد  ناکیدزن  ار ، اهنآ  رظن  يأر و  ینعی  دـنهدیم  ماـجنا  ار 

. دنداد خساپ  وا  هب  ُهاخَأ » َو  ْهِجْرَأ  »... 
ینرمأف هترمآ  ییوگیم : دـنک  ییامنهار  ار  وت  ياهدـیقع ، رظن و  اب  وا  ینک و  تروشم  یـسک  اب  هاگ  ره  تسیچ . امـش  رظن  َنوُُرمْأـَت  اذ  اـمَف 

. اذکب
369 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. یهد رظن  ینک و  رکفت  ود ، نآ  دروم  رد  ات  رادهگن  رود  دوخ  زا  رادزاب و  ینامز  ار  شردارب  یسوم و  دنتفگ : نوعرف  نایفارطا  ْهِجْرَأ  اُولاق 
. دنتسه نتخادنا ) ریخأت   ) ینعم کی  هب  تغل  ود  وجر ،] زا  « ] هاجرا  » و أجر ] زا  « ] هأجرأ  » تسا و هدش  تئارق  زین  هزمه  اب  هئجرا » »

هدش تئارق  زین  ماهفتـسا ) هزمه  نودـب  ، ) ارجال انل  نا  تسه ؟ يدزم  ام  يارب  یـسوم  رب  يزوریپ  رد  ایآ  دـنتفگ : نارحاس  ًارْجََأل  اَنل  َّنِإ  اُولاق 
رب هک  میراچان  دناهتفگ : ایوگ  دناهتـسناد  مزال  دوخ  لمع  يارب  ار  گرزب  يدزم  اهنآ  هلیـسو  نیا  هب  تسا و  يربخ  هلمج  نیا ، رب  انب  تسا .
نا دیوگیم : برع  گرزب . دایز و  يدزم  ینعی  تسا ، تمظع  ترثک و  يارب  تسا  هدـش  رکذ  هرکن ، رجا  هک  نیا  میریگب . دزم  دوخ  لمع 

. تسا يدایز  ياهرتش  ار  وا  هک  تسا  نیا  ناشروظنم  نوچ  دنروآیم  هرکن  ار  لبا  البال و  هل 
نینچ ترابع  ایوگ  تسا . هدش  نآ  نیـشناج  معن ،)  ) باوج فرح  هک  فوذحم  ياهلمج  رب  تسا  فطع  هلمج ، نیا  َنِیبَّرَقُْملا  َنَِمل  ْمُکَّنِإ  َو 

هک يرگید  زیچ  دزم  اب  هارمه  هکلب  منکیمن  ءافتکا  امـش  يارب  اهنت  دزم  هب  طقف  نم  نیبرقملا : نمل  مکنا  ارجـال و  مکل  نا  معن  تسا : هدوب 
. دراد دوجو  امش  يارب  نم ، هب  یکیدزن  مارتحا و  ینعی  تسا ، زیچان  نآ  اب  هسیاقم  رد  دزم 

نیرخآ لخاد و  نم ] رابرد  هب   ] هک دوب  دیهاوخ  یناسک  نیتسخن  امـش  تفگ : نارحاس  هب  نوعرف  هک  تسا  هدش  تیاور  هیآ  نیا  ریـسفت  رد 
. دش دیهاوخ  جراخ  نآ  زا  هک  دوب  دیهاوخ  یناسک 

هک روط  نامه  تسا  ترـضح  نآ  اب  اهنآ  بدا  نسح  تیاعر  رگناشن  دـندرک ، ّریخم  ار  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  نارحاس  هک  نیا  َیِْقُلت  ْنَأ  اَّمِإ 
. دنهدیم ماجنا  رگیدکی  اب  ندش  وربور  ماگنه  فلتخم  ياههفرح  نابحاص  ار  شور  نیا 

تبغر هناشن  هک  تسا  ياهتکن  نارحاس ، نخس  نیا  رد  َنیِْقلُْملا  ُنَْحن  َنوُکَن  ْنَأ  اَّمِإ  َو 
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370 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هفرعم و  نحن »  » لصفنم ریمـض  هلیـسو  هب  نوکن »  » رد رتتـسم  ریمـض  دیکأت  هتکن  نآ  دشابیم . مالّـسلا  هیلع  یـسوم  زا  لبق  ندـنکفا  هب  اهنآ 

، تشاد ار  نآ  ماجنا  دـصق  هک  يرما  هب  ناـنیمطا  نارحاـس و  هب  یهجوتیب  ببـس  هب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  دـشابیم . نیقلملا »  » ربخ ندروآ 
. دندرک ندنکفا  هب  زاغآ  اهنآ  داد و  هزاجا  اهنآ  هب  دنتشاد  تبغر  نادب  اهنآ  هچنآ  ینامسآ ، دییأت  یهلا و  هزجعم  ینعی 

ار اهنآ  دنداد ، ناشن  مدرم  هب  هک  ییاههدبعـش  اههلیح و  اب  دندنکفا ، ار ] دوخ  رحـس  لیاسو   ] نارحاس نوچ  ِساَّنلا  َُنیْعَأ  اوُرَحَـس  اْوَْقلَأ  اَّمَلَف 
نوچمه یگمه  هاگانب  دندنکفا . نیمز  رب  ار  يدـنلب  ياهبوچ  میخـض و  ياهنامـسیر  نارحاس  هک  تسا  هدـش  تیاور  دـندرک . يدـنبمشچ 

. دندش راوس  رگید  یخرب  تشپ  رب  اهنآ  زا  یضعب  دنتفرگارف و  ار  نیمز  حطس  دندش و  ییاهرام 
. دندوب اهنآ  ندیناسرت  یپ  رد  ایوگ  هک  يروطهب  دندیناسرت  تخس  ار  مدرم  دوخ ] رحس  اب   ] نارحاس ْمُهُوبَهْرَتْسا و  َو 

اهنامسیر و رد  اهنآ  هک  تسا  نیا  رما  نیا  حیضوت  دوب . میظع  رحس  عوضوم  رد  ینعی  دندروآ . دوجوب  یمیظع  رحس  ٍمیِظَع و  ٍرْحِِـسب  ُؤاج  َو 
وس ره  هب  اهنآ  هک  دندرکیم  نامگ  نانآ  دنکفایم و  نامگ  مهو و  هب  اهرام  تکرح  هب  تبـسن  ار  مدرم  هک  دنداد  رارق  يزیچ  ناشیاهبوچ 

. دنباتشرد

370 ص :  ات 126 ..... ] تایآ 117  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

اُوبَلَْقنا َو  َِکلانُه  اُوِبلُغَف  ( 118  ) َنُولَمْعَی اُوناک  ام  َلََطب  َو  ُّقَْحلا  َعَقَوَف  ( 117  ) َنوُِکفْأَی ام  ُفَْقَلت  َیِه  اذِإَف  َكاصَع  ِْقلَأ  ْنَأ  یسُوم  یلِإ  اْنیَحْوَأ  َو 
(121  ) َنیَِملاْعلا ِّبَِرب  اَّنَمآ  اُولاق  ( 120  ) َنیِدِجاس ُةَرَحَّسلا  َیِْقلُأ  َو  ( 119  ) َنیِرِغاص

َفْوَسَف اـهَلْهَأ  اـْهنِم  اوُجِرُْخِتل  ِۀَـنیِدَْملا  ِیف  ُهوُُمتْرَکَم  ٌرْکََمل  اذـه  َّنِإ  ْمَُکل  َنَذآ  ْنَأ  َلـْبَق  ِِهب  ُْمْتنَمآ  ُنْوَـعِْرف  َلاـق  ( 122  ) َنوُراه َو  یـسُوم  ِّبَر 
َّالِإ اَّنِم  ُمِْقنَت  ام  َو  ( 125  ) َنُوِبلَْقنُم انِّبَر  یلِإ  اَّنِإ  اُولاـق  ( 124  ) َنیِعَمْجَأ ْمُکَّنَبِّلَـصَُأل  َُّمث  ٍفالِخ  ْنِم  ْمُکَلُجْرَأ  َو  ْمُکَیِدـْیَأ  َّنَعِّطَقَُأل  ( 123  ) َنوُمَْلعَت

(126  ) َنیِِملْسُم انَّفََوت  َو  ًاْربَص  اْنیَلَع  ْغِْرفَأ  انَّبَر  اْنتَءاج  اََّمل  انِّبَر  ِتایِآب  اَّنَمآ  ْنَأ 
371 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

371 ص :  همجرت ..... :

تعرـس هب  ار  اـهنآ  نیغورد  لـیاسو  دـمآرد و ) یمیظع  راـم  تروص  هب   ) ناـهگان نکفیب ، ار  دوخ  ياـصع  هک  میدرک  یحو  یـسوم  هب  و 
(117 . ) تفرگرب

(118 . ) دش لطاب  دندوب  هتخاس  اهنآ  هچنآ  دیدرگ و  راکشآ  قح  عقوم ) نیا  رد  )
(119 . ) دنتشگ کچوک  راوخ و  دندش و  بولغم  اج  نآ  رد 

(120 . ) دنداتفا هدجس  هب  یگمه )  ) نارحاس و 
: دنتفگ و 

(121 . ) میدروآ نامیا  نایناهج  راگدرورپ  هب  ام 
(122  ) نوراه یسوم و  راگدرورپ 

ات دیاهدیچ  راید ) و   ) رهش نیا  رد  هک  تسا  ياهئطوت  نیا  امتح  مهد . هزاجا  امـش  هب  هک  نآ  زا  شیپ  دیدروآ  نامیا  وا  هب  ایآ  تفگ : نوعرف 
(123 . ) تسناد دیهاوخ  يدوزب  یلو  دینک ، نوریب  نآ  زا  ار  شلها 
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سپس منکیم . عطق  تسار ) ياپ  اب  پچ  تسد  ای  پچ  ياپ  اب  تسار  تسد   ) فلاخم روطهب  ار  امش  ياهاپ  اهتسد و  هک  مروخیم  دنگوس 
(124 . ) مزیوآیم راد  هب  ار  امش  یگمه 

(125 . ) میدرگیمزاب نامراگدرورپ  يوس  هب  ام  دنتفگ : نارحاس ) )
ربص و ام  هب  ایادـخ ، راب  میاهدروآ . ناـمیا  دـمآ - اـم  يارب  هک  یماـگنه  شیوخ - راـگدرورپ  تاـیآ  هب  هک  تسا  نیا  اـم  هب  وت ، داریا  اـهنت 

(126 . ) ناریمب ناملسم  ار  ام  هد و  ییابیکش 

371 ص :  ریسفت ..... :

. دش گرزب  ییاهدژا  هلصافالب  دنکفا  نیمز  هب  ار  شیاصع  یسوم  هک : تسا  نیا  هیآ  يانعم  َكاصَع  ِْقلَأ  ْنَأ  یسُوم  یلِإ  اْنیَحْوَأ  َو 
یه اذاف  ینعی : تسا  هیردصم  ای  نوکفأی » ام   » رد ام »  » َنوُِکفْأَی ام  ُفَْقَلت  َیِه  اذِإَف 

372 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ای و  کفا )  ) ردصم هب  كوفأم )  ) لوعفم مسا  هیمست  باب  زا  دیعلب ، تعرس  هب  ار  اهنآ  نیغورد  لیاسو  اهدژا  نآ  هاگانب  سپ  مهکفا : فقلت 

. دیعلب تعرـسب  دنداد  هولج  تسار  دـندینادرگرب و  لطاب  هب  قح  زا  هک  ار  هچنآ  هنوکفأی : ام  فقلت  یه  اذاف  ینعی : دـشابیم ، هلوصوم  ام » »
لوا دننام  هلصافالب  درک  دنلب  نیمز  زا  ار  وا  یـسوم  دیعلب و  دوب  نیمز  حطـس  رد  هک  ار  ییاهبوچ  اهنامـسیر و  اهدژا  نوچ  هک  هدش  تیاور 

. تخاس هدنکارپ  مرن و  تارذ  تروص  هب  ار  اهنآ  ای  درک ، دوبان  ار  هثجلا  میظع  ماسجا  نآ  شتردق  اب  دـنوادخ  تشگرب و  اصع  تروص  هب 
. دشابیمن رودقم  رشب  يارب  نآ  ماجنا  هک  دنادیم  یلقاع  ناسنا  ره  تروص ، ود  ره  رد  و 

. دش رادیاپ  تباث و  قح  ُّقَْحلا  َعَقَوَف 
. دندش لیلذ  راوخ و  دندوب ، توهبم  هدزتریح و  هک  یلاح  رد  اهنآ  َنیِرِغاص  اُوبَلَْقنا  َو 

زا یضعب  دندوب . هداتفا  كاخ  هب  تخس  نوچ  دوب  هدنکفا  نیمز  هب  ار  اهنآ  یسک  ایوگ  دنداتفا  كاخ  رب  هدجس  هب  نارحاس  ُةَرَحَّسلا  َیِْقلُأ  َو 
. دندش هدنکفا  نیمز  هب  ایوگ  دنداد و  تسد  زا  ار  دوخ  لرتنک  دندید  هچنآ  زا  اهنآ  دناهتفگ : نیرسفم 

فرح اب  لعف ، نیا  دـیداد . ماـجنا  ار  یـسوم ) هب  ناـمیا   ) راـک نیا  امـش  تفگ : ینعی  داد ، ربخ  اـهنآ  لـمع  زا  نوعرف  ِِهب  ُْمْتنَمآ  ُنْوَعِْرف  َلاـق 
. تساهنآ نامیا  راکنا  نآ ، يانعم  تسا و  يراکنا  ماهفتسا ، تروص  نیا  رد  هک  تسا  هدش  تئارق  زین  متنماء ) أ   ) ماهفتسا

. مهد هزاجا  منک و  رما  یسوم  هب  ندروآ  نامیا  هب  ار  امش  هک  نآ  زا  شیپ  ْمَُکل  َنَذآ  ْنَأ  َْلبَق 
نوریب ارحـص ، نیا  يوس  هب  رـصم  زا  هک  نیا  زا  لبق  یـسوم  امـش و  هک  تسا  ياهلیح  امـش ، لمع  نیا  ِۀَنیِدَْملا  ِیف  ُهوُُمتْرَکَم  ٌرْکََمل  اذه  َّنِإ 

. دیاهدرک قفاوت  اهنآ ، ياج  هب  لیئارسا  ینب  ندرک  نکاس  رصم و  زا  اهیطبق  ندرک  نوریب  ینعی  دوخ ، فده  يارب  دیتفرگ و  راک  هب  دیور ،
. دننکن يوریپ  نارحاس  زا  یسوم ، هب  ندروآ  نامیا  رد  ات  تفگ  مدرم  بیرف  رکم و  يارب  نوعرف ، ار  نخس  نیا 

373 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
َو ْمُکَیِدـْیَأ  َّنَعِّطَقَُأل  : » شايدـعب هتفگ  اب  هک  هاتوک  رـصتخم و  تسا  يدـیدهت  نوعرف  نخـس  نیا  تسناد . دـیهاوخ  يدوزب  َنوُمَْلعَت  َفْوَسَف 
زا منکیم . عطق  وضع ، کی  فرط  ره  زا  ینعی  فلاخم ، روطهب  ار  امـش  ياهاپ  اهتـسد و  تسا . هداد  لیـصفت  ار  نآ  ٍفالِخ ،» ْنِم  ْمُکَلُجْرَأ 

نیتسخن نوعرف  دـناهتفگ : نیرـسفم  زا  یـضعب  دوش . عطق  پچ  ياپ  اب  تسار  تسد  هک  تسا  نآ  فالخ  هک : هدـش  تیاور  يرـصب  نسح 
. تسا هتخیوآ  راد  هب  ار  اهناسنا  هدرک و  عطق  فلاخم  روطهب  ار  اهاپ  اهتسد و  هک  تسا  یسک 

ام تسا : نیا  هیآ  ياـنعم  اـی  میدرگیمرب . ناـمراگدرورپ  تمحر  تاـقالم و  هب  نوـچ  تسین  یکاـب  گرم  زا  ار  اـم  َنوـُِبلَْقنُم  اـنِّبَر  یلِإ  اَّنِإ 
. درک دهاوخ  يرواد  ام  نایم  وا  سپ  میدرگیمرب  ادخ  يوس  هب  یگمه 

حدـم تهج  زا   ] هیآ نیا  يریگیمن . بیع  ام  رب  تسا  یکین  تبقنم و  ره  ساسا  هک  ادـخ ، تایآ  هب  نامیا  زج  وت  اَّنَمآ  ْنَأ  اَّلِإ  اَّنِم  ُمِْقنَت  ام  َو 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 898 

http://www.ghaemiyeh.com


: تسا رعش  نیا  دننامه  مذ ] هب  هیبش 
باتکلا عارق  نم  لولف  نهب  مهفویس  نا  ریغ  مهیف  بیع  و ال 

هتسکش نمشد  نایهاپس  رب  ندز  هبرض  تلع  هب  ناشیاهریشمش  رس  هک  نیا  زج  تسین  یبیع  چیه  ثرح ) نب  نامعن  نایهاپـس   ) اهنآ نایم  رد 
. تسا

نیمه هب   ) بآ هک  هنوگنامه  دریگارف  ار  ام  دوجو  همه  ات  زیر  ورف  ام  رب  ریگارف  دایز و  ییابیکـش  ربص و  اراگدرورپ ، ًاْربَص  اْنیَلَع  ْغِْرفَأ  اـنَّبَر 
. دوشیم هتخیر  ورف  عون )

ناریمب میتسه . رادیاپ  مالسا  نید  رب  هک  یلاح  رد  ار  ام  َنیِِملْسُم  انَّفََوت  َو 

373 ص :  ات 129 ..... ] تایآ 127  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

اَّنِإ َو  ْمُهَءاِسن  ِییْحَتْـسَن  َو  ْمُهَءاْنبَأ  ُلِّتَُقنَـس  َلاق  َکَتَِهلآ  َو  َكَرَذَـی  َو  ِضْرَْألا  ِیف  اوُدِـسُْفِیل  ُهَمْوَق  َو  یـسُوم  ُرَذـَت  َأ  َنْوَعِْرف  ِمْوَق  ْنِم  ُأَلَْملا  َلاق  َو 
اُولاق ( 128  ) َنیِقَّتُْمِلل ُۀَِـبقاْعلا  َو  ِهِدابِع  ْنِم  ُءاشَی  ْنَم  اُهثِرُوی  ِهَِّلل  َضْرَْألا  َّنِإ  اوُِربْصا  َو  ِهَّللِاب  اُونیِعَتْـسا  ِهِمْوَِقل  یـسُوم  َلاـق  ( 127  ) َنوُرِهاق ْمُهَقْوَف 

(129  ) َنُولَمْعَت َْفیَک  َرُْظنَیَف  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُکَِفلْخَتْسَی  َو  ْمُکَّوُدَع  َِکلُْهی  ْنَأ  ْمُکُّبَر  یسَع  َلاق  انَْتئِج  ام  ِدَْعب  ْنِم  َو  انَِیتَْأت  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  انیِذوُأ 
374 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

374 ص :  همجرت ..... :

. دنزاس اهر  ار  تنایادخ  وت و  دننک و  داسف  نیمز  رد  هک  ینکیم  اهر  ار  شموق  یسوم و  ایآ  دنتفگ : وا ) هب   ) نوعرف موق  فارشا 
(127 . ) میرادیم هگن  هدنز  ار  ناشنارتخد  میشکیم و  ار  ناشنارسپ  يدوز  هب  تفگ :

و . ) دـهاوخب سک  ره  هب  ار  نآ  تسادـخ و  نآ  زا  نیمز  هک  دـینک ، هشیپ  تماقتـسا  دـییوج و  يراـی  ادـخ  زا  تفگ : دوـخ  موـق  هب  یـسوم 
(128 . ) تسا ناراکزیهرپ  يارب  کین ،)  ) ماجنارس دنکیم و  راذگاو  دنادب ،) شاهتسیاش 

دهاوخ رـس  اهرازآ  نیا  یک   ) مینیبیم رازآ  زین ، تندـمآ  زا  سپ  نونکا ) مه   ) میدـید و رازآ  ییاـیب ، اـم  يوس  هب  هک  نآ  زا  شیپ  دـنتفگ :
لمع هنوگچ  درگنب  دزاس و  اهنآ )  ) نیـشناج نیمز ، رد  ار  امـش  دنک و  كاله  ار  امـش  نمـشد  ناتراگدرورپ ، تسا  دـیما  تفگ : دـمآ .)؟

(129 ( ؟ دینکیم

374 ص :  ریسفت ..... :

. دننک کیرحت  یسوم  هیلع  رب  ار  وا  ات  دنتفگ  وا  هب  ار  نخس  نیا  نوعرف  موق  فارشا  دندروآ ، نامیا  نارحاس  نوچ  ُأَلَْملا ...  َلاق  َو 
نوعرف ندرک  اهر  هب  رجنم  رما  نیا  دشیمن و  عنام  درکیم و  اهر  ار  شموق  یسوم و  رگا  نوعرف  اریز  اودسفیل »  » رب تسا  فطع  َكَرَذَی  َو 

هیلع یلع  نینمؤملا  ریما  زا  تسا . هدرک  اهر  شنایادخ  وا و  كرت  داسف و  نامه  يارب  ار  اهنآ  ایوگ  تروص  نیا  رد  دـشیم ، وا  نایادـخ  و 
نوچ هک : هدـش  تیاور  سابع  نبا  زا  دـننک . اـهر  ار  وت  شتـسرپ  وت و  درک : تئارق  کـتهلآ ، كرذـی و  ار و  هیآ  هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا 

دندروآ ، نامیا  نارحاس 
375 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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دوصقم دـنوش و  هریچ  نوعرف  تموکح  رب  اهنآ  هک  دندیـسرت  نوعرف  موق  فارـشا  دـندروآ و  نامیا  زین  لیئارـسا  ینب  زا  نت  رازه  دصـشش 
داد نامرف  تخاس و  ییاهتب  هب  شموق  يارب  نوعرف  دـناهتفگ : نیرـسفم  زا  یـضعب  دوب . لیئارـسا  ینب  ندروآ  نامیا  نیمز ، رد  داسف  زا  اهنآ 

: یلْعَْألا ُمُکُّبَر  اَنَأ  ببس ، نیمه  هب  دننک و  شتسرپ  ار  اهنآ  وا ، هب  برقت  يارب  هک 
«1 . » تفگ متسه » امش  رترب  يادخ  نم  »

نامه ام  هک  دـننادب  ات  داد  میهاوخ  ماجنا  هرابود  ناشنارـسپ ) نتـشک  ینعی   ) میدادیم ماـجنا  اـهنآ  اـب  هک  ار  یلمع  يدوزب  ْمُهَءاـْنبَأ  ُلِّتَُقنَس 
ام تموکح  رد  يریثأت  نارحاس ،) رب   ) یـسوم يزوریپ  دنتـسه و  ام  تسدریز  هتـشذگ  دـننامه  اـهنآ  میراد و  ار  هتـشذگ  تردـق  طلـست و 

. درادن
شموق هب  نخـس ، نیا  اب  یـسوم ، ترـضح  دییوج . يرای  ادخ  زا  تفگ : شموق  هب  یـسوم  ماگنه  نیا  رد  ِهَّللِاب  اُونیِعَتْـسا  ِهِمْوَِقل  یـسُوم  َلاق 

. دادیم ار  دنوادخ  يرای  هدعو  و  نانیمطا ، شمارآ و 
« ضرالا  » مال فلا و  هک  تسا  نکمم  دنکیم . راذگاو  دـهاوخب ، سک  ره  هب  ار  نآ  تسادـخ  نآ  زا  نیمز  ُءاشَی  ْنَم  اُهثِرُوی  ِهَِّلل  َضْرَْألا  َّنِإ 

دوصقم تروص  نیا  رد  هک  دشاب  سنج  يارب  تسا  نکمم  تسا و  رصم  نیمزرـس  ضرا »  » زا دوصقم  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  دهع  يارب 
. دوشیم مه  رصم  لماش  هک  تسا  نیمز  قلطم 

اوقت هک  تسا  یناسک  يارب  کین  نایاپ  هک  نیا  رب  تسا  یتراشب  مالک ، نیا  تسا . ناراکزیهرپ  يارب  کین )  ) ماجنارـس َنیِقَّتُْمِلل و  ُۀَِـبقاْعلا  َو 
. دوشیم اهنآ  لاح  لماش  دنوادخ  هدارا  تیشم و  ببس  نیا  هب  دننک و  هشیپ 

شیپ دنتفگ : یسوم  هب  لیئارسا  ینب  انَْتئِج  ام  ِدَْعب  ْنِم  َو  انَِیتَْأت  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  انیِذوُأ  اُولاق 
__________________________________________________

.24 (: 79  ) تاعزانلا - 1
376 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

دلوت زا  شیپ  ناشنارسپ  نتشک  تیذا ، رازآ و  زا  ناشدوصقم  مینیبیم . رازآ  زین  تندمآ  زا  سپ  میدید و  رازآ  ییایب  ام  يوس  هب  هک  نآ  زا 
. دندش نآ  راتفرگ  زین  شتازجعم  دییأت  يربمایپ و  زا  دعب  هک  دوب  یسوم 

نخس نآ  زا  يزمر  روطهب  البق  هدرک و  هراشا  نآ  هب  هک  تسا  یتراشب  نتخاس  راکشآ  یسوم  نخـس  نیا  ْمُکَّوُدَع  َِکلُْهی  ْنَأ  ْمُکُّبَر  یـسَع 
. وا زا  دعب  رصم  نیمزرس  رد  لیئارسا  ینب  ندش  نیشناج  نوعرف و  ندرک  كاله  ینعی : دوب ، هتفگ 

. دهد شاداپ  وا  زج  دنزیم  رس  امش  زا  هک  یلمع  قبط  رب  ار  امش  ات  دنیبب  ار  امش  دب  کین و  لمع  دنوادخ  سپ  َنُولَمْعَت  َْفیَک  َرُْظنَیَف 

376 ص :  ات 131 ..... ] تایآ 130  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

اوُرَّیَّطَی ٌۀَئِّیَس  ْمُْهبُِصت  ْنِإ  َو  ِهِذه  اَنل  اُولاق  ُۀَنَسَْحلا  ُمُْهتَءاج  اذِإَف  ( 130  ) َنوُرَّکَّذَی ْمُهَّلََعل  ِتارَمَّثلا  َنِم  ٍصْقَن  َو  َنِینِّسلِاب  َنْوَعِْرف  َلآ  انْذَخَأ  ْدََـقل  َو 
(131  ) َنوُمَْلعَی ْمُهَرَثْکَأ ال  َّنِکل  َو  ِهَّللا  َْدنِع  ْمُهُِرئاط  امَّنِإ  الَأ  ُهَعَم  ْنَم  َو  یسوُِمب 

376 ص :  همجرت ..... :

(130 . ) دنوش رکذتم  دیاش  میدرک  راتفرگ  هویم  دوبمک  یلاسکشخ و  هب  ار  وا ) موق  و   ) نوعرف ناکیدزن  ام  و 
دب لاف  دیسریم  اهنآ  هب  الب ) و   ) يدب هک  یعقوم  تسام و  دوخ  رطاخ  هب  دنتفگیم  دیـسریم  اهنآ  هب  تمعن ) و   ) ییوکین هک  هاگ  نآ  سپ 
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رطاخ هب  ار  اهنآ  و   ) تسادخ دزن  اهنآ  دب  لاف  دیشاب  هاگآ  تسوا .) ناسک  یسوم و  یموش  زا  دنتفگیم   ) دندزیم شناهارمه  یـسوم و  هب 
(131 . ) دننادیمن اهنآ  رثکا  اما  دهدیم ) رفیک  ناشدب  لامعا 

376 ص :  ریسفت ..... :

وا  تشونرس  هب  ناشتشونرس  هک  یناسک   ) نوعرف موق  ام  َنْوَعِْرف  َلآ  انْذَخَأ  ْدََقل  َو 
377 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

نآ رد  انعم  کی  هک  تسا  ییاهمـسا  زا  مجن »  » و ۀـباد »  » دـننام ۀنـس » . » میدرک تازاجم  یلاسکـشخ  یطحق و  ياهلاس  هب  ار  دـیدرگیمرب )
هدنبنج قلطم  زا  هباد  هک  روط  نامه  تسا ، هتفای  هبلغ  یلاسکـشخ ) یطحق و  لاس   ) دـیقم يانعم  هب  لاس )  ) قلطم يانعم  زا   ] تسا هتفای  هبلغ 

نبا زا  دـندش . یطحق  راتفرگ  ینعی  موقلا » تنـسأ  : » دـیوگیم برع  تسا .] هتفای  هبلغ  اـیرث  هراتـس  هب  هراتـس  قلطم  زا  مجن  ناـیاپراچ و  هب 
دوجوب اهنآ  ياهرهش  رد  اههویم  دوبمک  دش و  ادیپ  نایاپراچ  نابحاص  اهنآ و  ياهاتـسور  رد  یلاسکـشخ  یطحق و  هک  هدش  تیاور  سابع 

. دمآ
. تسا رفک  رد  ندنام  یقاب  رب  اهنآ  رارصا  ببس  هب  اهالب  نیا  هک  دنوش  هاگآ  هجیتن  رد  دنوش و  رکذتم  دیاش  َنوُرَّکَّذَی  ْمُهَّلََعل 

هتـسیاش ام  تسام و  صتخم  نیا  دنتفگیم : دیـسریم ، اهنآ  هب  هافر ، يزیخلـصاح و  دننام  ییوکین ، هک  هاگ  نآ  سپ  ُۀَنَـسَْحلا  ُمُْهتَءاج  اذِإَف 
[. دناسریم ار  صاصتخا  هک   ] دشابیم تسا ) بسا  هب  صتخم  نالاپ  « ) سرفلل لجلا  « » مال  » دننام انل »  » رد مال  میتسه . نآ 

ار اهنآ  دندزیم و  دب  لاف  شناهارمه ، یـسوم و  هب  دیـسریم ، اهنآ  هب  شاعم ، یگنت  یلاسکـشخ و  دننام  يدب ، رگا  ٌۀَئِّیَـس و  ْمُْهبُِـصت  ْنِإ  َو 
هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هب  نارفاک  هک  روط  نامه  دیسریمن . ام  هب  اهالب  نیا  دندوبن ، اهنآ  رگا  دنتفگیم : دنتـسنادیم و  نومیمان  موش و 

(. 78 ءاسن / « ) دیسر ام  هب  وت  زا  يدب )  ) نیا : » َكِْدنِع ْنِم  ِهِذه  دنتفگ : مّلس  هلآ و  و 
اهنآ هب  هچنآ  تسوا و  تیـشم  هدارا و  دـنوادخ و  مکح  نآ ، تسا و  دـنوادخ  دزن  اهنآ  يدـب  یبوخ و  بابـسا  ِهَّللا  َدـْنِع  ْمُهُِرئاط  اـمَّنِإ  ـالَأ 

: دیامرفیم ءاسن  هروس  هیآ 78  رد  هک  روط  نامه  تسین ، وا  دوخ  رد  سک  چیه  تنمیم  یموش و  تسا و  دنوادخ  تساوخ  دسریم 
«. تسادخ بناج  زا  زیچ  همه  وگب   » ِهَّللا ِْدنِع  ْنِم  ٌّلُک  ُْلق 

378 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

378 ص :  ات 136 ..... ] تایآ 132  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

ٍتایآ َمَّدلا  َو  َعِدافَّضلا  َو  َلَّمُْقلا  َو  َدارَْجلا  َو  َنافوُّطلا  ُمِْهیَلَع  اْنلَسْرَأَف  ( 132  ) َنِینِمْؤُِمب ََکل  ُنَْحن  امَف  اِهب  انَرَحْسَِتل  ٍۀَیآ  ْنِم  ِِهب  اِنتَْأت  امْهَم  اُولاق  َو 
اَّنَع َْتفَـشَک  ِْنَئل  َكَْدنِع  َدِهَع  اِمب  َکَّبَر  اَنل  ُْعدا  یَـسُوم  ای  اُولاق  ُزْجِّرلا  ُمِْهیَلَع  َعَقَو  اََّمل  َو  ( 133  ) َنیِمِرُْجم ًامْوَق  اُوناک  َو  اوُرَبْکَتْـساَف  ٍتالَّصَفُم 

ْمُْهنِم انْمَقَْتناَف  ( 135  ) َنُوثُْکنَی ْمُه  اذِإ  ُهوُِغلاب  ْمُه  ٍلَجَأ  یلِإ  َزْجِّرلا  ُمُْهنَع  انْفَشَک  اَّمَلَف  ( 134  ) َلِیئارْسِإ ِیَنب  َکَعَم  َّنَلِسُْرَنل  َو  ََکل  َّنَنِمُْؤَنل  َزْجِّرلا 
(136  ) َنِیِلفاغ اْهنَع  اُوناک  َو  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  ْمُهَّنَِأب  ِّمَْیلا  ِیف  ْمُهاْنقَرْغَأَف 

378 ص :  همجرت ..... :

(132 . ) میروآیمن نامیا  وت  هب  ام  ینک ، نامرحس  هک  يروایب  ام  يارب  یتیآ  نامز  ره  دنتفگ  و 
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ادـج مه  زا  ییاههناشن  هک  ار  نوخ  اـههغابروق و  یهاـیگ و  تفآ  خـلم و  ناـفوط و  میدرک ) لزاـن  اـهنآ  رب  مه  رـس  تشپ  ار  اـهالب   ) سپس
(133 . ) دندوب يراکهنگ  تیعمج  دندیزرو و  ربکت  و  دندشن ) رادیب  زاب  یلو   ) میداتسرف اهنآ  رب  دندوب ،

نیا رگا  دنک . راتفر  هدرک  وت  اب  هک  يدهع  هب  هاوخب  ام  يارب  تیادخ  زا  یـسوم  يا  دنتفگ : یـسوم  هب  دش ، طلـسم  اهنآ  رب  الب  هک  یماگنه 
(134  ) داتسرف میهاوخ  وت  اب  ار  لیئارسا  ینب  میروآیم و  نامیا  وت  هب  اعطق  يزاس  عفترم  ام  زا  ار  الب 

(135 . ) دنتسکش ار  نامیپ  دیسر ، نایاپ  هب  هک  تدم  نآ  میتشادرب ، اهنآ  زا  دنروآ  نامیا  دندش  دهعتم  هک  یتدم  ات  ار  الب  نوچ  سپ 
(136 . ) دندش لفاغ  نآ  زا  دندرک و  بیذکت  ار  ام  تایآ  اریز  میدرک  قرغ  ایرد  رد  ار  اهنآ  میتفرگ و  ماقتنا  اهنآ  زا  ام  ماجنارس 

379 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

379 ص :  ریسفت ..... :

« ام  » دننامه تسا  هدش  نآ  همیمـض  دنکیم ، دیکأت  ار  نآ  هک  هدیاز  ي  ام »  » و « 1  » تسا طرش  يانعم  نمـضتم  هک  هدوب  ام » «، » امهم  » لصا
« امهم  » تسا و هدـش  بلق  اه »  » هب نآ  فلا  تسا ، نیگنـس  سنجمه  هملک  ود  رارکت  نوچ  نکل  « 3 « » کنیرن اما   » و « 2 « » اونوکت امنیا   » رد

بوصنم الحم  ای  و  يروایب » ام  يارب  هک  يزیچ  ره  : » هب انتأت  ءیـش  امیا  يانعم  هب  تسا  ادـتبم ]  ] عوفرم الحم  ای  اـمهم  و  تسا . هدـش  ظـفلت 
: يانعم هب  تسا ، لوعفم ] ]

و هب »  » رد ریمض  تسا و  امهم »  » حیضوت نایب و  ۀیآ » نم  «. » يروایب ینعی  ینک  رضاح  ام  يارب  هک  ار  يزیچ  ره  : » هب انتات  انرضحت  ءیش  امیأ 
رد امهم  تسا و  هدـش  رکذ  ثنؤم  امهم »  » يانعم رابتعا  هب  یمود  رکذـم و  امهم ،»  » ظفل رابتعا  هب  یلوا  ددرگیمرب  اـمهم »  » هب ود  ره  اـهب » »

: تسا هفیرش  هیآ  دننامه  ریمض ] ندروآ  ثنؤم  رکذم و  تهج  زا   ] ریهز رعش  تسا و  هیآ  يانعم  هب  اج  نیا 
ملعت سانلا  یلع  یفخت  اهلاخ  نإ  ۀقیلخ و  نم  يرما  دنع  نکی  امهم  و 

رد  ] تسا هدیـشوپ  مدرم  رب  هک  دنکیم  نامگ  شاهدنراد  هچرگا  دوشیم . راکـشآ  مدرم  يارب  دـشاب ، ناسنا  رد  هک  یتعیبط  تشرـس و  ره 
.[ تسا هدش  هدروآ  ثنؤم  ۀقیلخ ،) : ) نآ يانعم  رابتعا  هب  اهلاخ »  » رد ریمض  رکذم و  امهم  ظفل  رابتعا  هب  نکی »  » رد ریمض  تیب  نیا 

ام يزاس ، هبتـشم  ام  رب  ار  رما  نآ ، اب  ات  يروایب  ام  يارب  اههناشن  تایآ و  زا  يزیچ  ره  دـنتفگ : یـسوم  هب  نوعرف  موق  تسا : نیا  هیآ  يانعم 
. دروایب ار  یهلا  تازجعم  تایآ و  همه  هچرگا  دنهدیم  همادا  وا  بیذکت  هب  هک  تسا  نیا  اهنآ  دوصقم  مینکیمن . قیدصت  ار  وت 

__________________________________________________

ص 283. ج 1 ، تسا . هدش  هدافتسا  نمحرلا  هب  نم  ام  ءالما  زا  ترابع  يانعم  رد  - 1
.78 ءاسن / - 2

.77 نمؤملا / 40 و  دعرلا / 47 و  سنوی / - 3
380 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هبلغ اهنآ  رب  تفرگارف و  ار  اهنآ  هک  دوب  لیـس  ای  ناراب  نوچمه  ياهثداح ، نافوط  میداتـسرف . اهنآ  رب  ار  نافوط  ام  َناـفوُّطلا  ُمِْهیَلَع  اْنلَـسْرَأَف 
: دناهتفگ نیرسفم  زا  یضعب  درک .

هتفر ورف  بآ  رد  ندرگ  ات  هک  يروطهب  دش  رپ  بآ  زا  ناشیاههناخ  اریز  دنوش  كاله  دوب  کیدزن  هک  داتسرف  ورف  یناراب  اهنآ  رب  دنوادخ 
. دوب هدشن  لخاد  بآ  ياهرطق  لیئارسا  ینب  ياههناخ  رد  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دش . قرغ  تسشن  هک  سک  ره  دندوب و 

زا سپ  دندش و  هداد  رفیک  الب ، نآ  اب  هک  دندوب  یناسک  نیتسخن  نوعرف ، موق  تسا و  هلبآ  نافوط  زا  دوصقم  دناهتفگ : نیرـسفم  زا  یـضعب 
. دنام یقاب  نیمز  رد  ضرم  نآ  نآ ،

. دوب یناهگان  عیرس و  گرم  نافوط ، دناهتفگ : نیرسفم  زا  رگید  یخرب 
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. میروآیم نامیا  وت  هب  ام  ضوع ] رد   ] درادرب و ام  زا  ار  باذع  هک  هاوخب  ام  يارب  تراگدرورپ  زا  دنتفگ : یسوم  هب  نافوط ] لوزن  زا   ] سپ
هک نیا  ات  تخاس  طلـسم  اهنآ  رب  ار  خلم  دنوادخ  نآ ، زا  سپ  دندرواین . نامیا  اهنآ  نکیل  دـش  فرطرب  باذـع  درک و  تساوخرد  یـسوم 

یلاح رد  نیا  دـندروخ و  زین  ار  اههناخ  ياهفقـس  اهرد و  یتح  زیچ  همه  نآ  زا  سپ  دـندروخ و  ار  ناشیاههویم  اهتشک و  یماـمت  اـهخلم 
. دندوب هدشن  لخاد  لیئارسا  ینب  ياههناخ  هب  اهنآ  زا  کی  چیه  هک  دوب 

. دندرواین نامیا  مه  زاب  یلو  دش  هتشادرب  اهنآ  زا  باذع  درک و  اعد  وا  دنتساوخ و  کمک  یسوم  زا  نوعرف  موق  باذع ] نیا  لوزن  زا   ] سپ
خـلم و ياههچب  ینعی  یبد  ار  لمق  نیرـسفم ، زا  یـضعب  « 1 . » دـنیوگ ار  تشرد  ياههنک  لمق  درک . طلـسم  اـهنآ  رب  ار  لـمق  مه  دـنوادخ 
زا  ] دعب دیکمیم . ار  صخـش  نوخ ]  ] دشیم و لخاد  اهنآ  تسوپ  سابل و  نایم  هنک  هک  دوب  نیا  رما  نایرج  دناهتـسناد . کک  رگید  یخرب 

ام رب  نونکا  دنتفگ : نآ  زا  سپ  دش . هتشادرب  اهنآ  زا  باذع  دنتساوخ و  کمک  یسوم  زا  باذع ] نیا  لوزن 
__________________________________________________

نانمحلا نمحلا و  سوماق  رد  اما  نایبلا  عمجم  فاّشک و  رد  تسا  نینچمه  و  نادرقلا » راـبک  ناـنمحلا  : » تسا نیا  ریـسفت  نتم  تراـبع  - 1
ص 464. ج 1 ، یجرگ ، داتسا  حیحصت  تسا ، هدش  ینعم  درخ  هنک  هنانمح : يرشخمز : بدالا  ۀمّدقم  رد  نادرقلا و  راغص 

381 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هغابروق زا  رپ  اهنآ  ياهماعط  اهفرظ و  تخاس و  طلـسم  اهنآ  رب  ار  اههغابروق  مه  دـنوادخ  دـندرواین ،] نامیا  و   ] يرحاس وت  هک  دـش  ملـسم 

دندرک و دایرف  هلان و  رما ] نیا  زا   ] نوعرف موق  تسجیم . شناهد  رد  هغابروق  دیوگب ، نخـس  هک  درکیم  هدارا  اهنآ  زا  يدرف  هاگ  ره  دش .
درک و اعد  یسوم  میدرگیمنزاب . دوخ  هبوت  زا  مینکیم و  هبوت  ام  نک  مکمحر  ام  هب  مه  ار  راب  نیا  دنتفگ : دنتـساوخ و  کمک  یـسوم  زا 
ره دش و  نوخ  ناشیاهبآ  نآ  زا  سپ  درک . طلـسم  اهنآ  رب  ار  نوخ  دنوادخ  هجیتن  رد  دـندرواین و  نامیا  یلو  دـش  هتـشادرب  اهنآ  زا  باذـع 

زیرب نم  ناهد  رد  هدـب و  رارق  تناهد  رد  ار  بآ  تفگیم : یلیئارـسا  هب  یطبق  دـشیم و  بآ  دیـشونیم  نآ  زا  لیئارـسا  ینب  زا  یکی  هاـگ 
يو دوش ، كاله  دوب  کیدزن  شطع ] تدش  زا   ] هک يروطهب  دش  هنشت  نوعرف  دشیم . نوخ  تخیریم  یطبق  ناهد  رد  هک  یماگنه  سپ 

. دشیم خلت  روش و  نآ ، معط  شوخ  هزیکاپ و  بآ  دیوجیم . نوچ  دیکمیم و  ار  هزات  رت و  ياهتخرد 
هب ار  تازجعم  تایآ و  نیا  دوب و  نوعرف  موق  نیب  رد  لاس  تسیب  تدم  نارحاس ، رب  يزوریپ  زا  دعب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  هک  هدـش  تیاور 

. داد ناشن  اهنآ 
نآ یط  هک  یتدـم  هب  دـشیم  هلـصاف  رگید  یخرب  اب  اهنآ  زا  یخرب  نایم  هک  ییاههناشن  اـی  راکـشآ  نشور و  ياـههناشن  ٍتـالَّصَفُم  ٍتاـیآ 

. ددرگ تابثا  اهنآ  رب  تجح  ات  دننکشیم  ار  نآ  ای  دننکیم  افو  دناهداد  هدعو  دوخ  هچنآ  هب  اهنآ  ایآ  هک  دوش  لمأت  هدومزآ و  اهنآ  لاوحا 
« َکَّبَر اَنل  ُْعدا   » هب قلعتم  ای  امب »  » رد اب »  » تسا و توبن  نامه  دنوادخ  دهع  كدنع و  هدهعب  ینعی : تسا ، هیردـصم  ام »  » َكَدـْنِع َدِـهَع  اِمب 
، یهلا تلاسر  دهع  نامه  ینعی  تسا  وت  دزن  هک  یتقیقح  هب  مسق  ار  وت  لوا : دراد  تروص  ود  لوا  هجو  دـشابیم  مسق  يانعم  هب  ای  تسا و 
، تسا وت  دزن  هک  دنوادخ  نامیپ  دهع و  هب  لسوت  اب  هک  مود  تروص  امرف ، کمک  يرای و  میهاوخیم ، وت  زا  هک  راگدرورپ  شیاین  اب  ار  ام 

تراگدرورپ
382 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هک مینکیم  دای  دنگوس  تسا ، وت  دزن  هک  دنوادخ  نامیپ  دهع و  هب  ینعی : دـشاب  مسق  يارب  ءاب »  » هک تسا  نیا  مود  مسق  اما  « 1 . » ناوخب ار 
. میروآیم نامیا  وت  هب  يرادرب  ام  زا  ار  باذع  رگا 

دنهاوخ رفیک  هب  ماگنه  نآ  رد  سپ  دنـسریم  نآ  هب  هلاحم  تساهنآ و ال  توم  ای  قرغ  هک  ینیعم  تدم  ات  میداد  تلهم  ار  اهنآ  ٍلَجَأ  یلِإ 
. دیسر

دندرک و باتـش  ینکـشنامیپ  رد  میتشادرب ، اهنآ  زا  نیعم ) تدـم  ات   ) ار باذـع  نوچ  ینعی  تسا ، امل »  » باوج هلمج  نیا  َنُوثُْکنَی  ْمُه  اذِإ 
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. دندرکن ریخأت  دنتفرگ و  تعرس 
. میریگب ماقتنا  اهنآ  زا  هک  میدرک  هدارا  نوچ  سپ  ْمُْهنِم  انْمَقَْتناَف 

. تسایرد طسو  روظنم  دناهتفگ : یضعب  میدرک و  قرغ  تفای  تسد  ناوتیمن  نآ  قمع  هب  هک  ییایرد  رد  ار  اهنآ  ِّمَْیلا  ِیف  ْمُهاْنقَرْغَأَف 
. دوب ام  ياههناشن  تایآ و  زا  تلفغ  بیذکت و  ببس  هب  اهنآ  ندش  قرغ  اُوبَّذَک  ْمُهَّنَِأب 

382 ص :  ات 140 ..... ] تایآ 137  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

اِمب َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  یلَع  ینْـسُْحلا  َکِّبَر  ُتَِملَک  ْتَّمَت  َو  اهِیف  انْکَراب  ِیتَّلا  اََهبِراغَم  َو  ِضْرَْألا  َقِراشَم  َنوُفَعْـضَتُْسی  اُوناـک  َنیِذَّلا  َمْوَْقلا  اَْـنثَرْوَأ  َو 
ٍمانْصَأ یلَع  َنوُفُکْعَی  ٍمْوَق  یلَع  اَْوتَأَف  َرْحَْبلا  َلِیئارْـسِإ  ِینَِبب  انْزَواج  َو  ( 137  ) َنوُشِْرعَی اُوناک  ام  َو  ُهُمْوَق  َو  ُنْوَعِْرف  ُعَنْـصَی  َناک  ام  انْرَّمَد  َو  اوُرَبَص 

(139  ) َنُولَمْعَی اُوناک  ام  ٌلِطاب  َو  ِهِیف  ْمُه  ام  ٌرَّبَتُم  ِءـالُؤه  َّنِإ  ( 138  ) َنُولَهَْجت ٌمْوَق  ْمُکَّنِإ  َلاق  ٌۀَِـهلآ  ْمَُهل  امَک  ًاهلِإ  اَنل  ْلَعْجا  یَـسُوم  ای  اُولاق  ْمَُهل 
(140  ) َنیَِملاْعلا یَلَع  ْمُکَلَّضَف  َوُه  َو  ًاهلِإ  ْمُکیِْغبَأ  ِهَّللا  َْریَغ  َأ  َلاق 

__________________________________________________

ءاب هک  تسا  نیا  مود  تروص  زا  دارم  تسا و  َکَّبَر » اَنل  ُْعدا   » شباوج تسا و  مسق  يارب  ای »  » هک تسا  نیا  لوا  تروص  زا  دارم  ارهاظ  - 1
«. عدا  » ریمض زا  تسا  لاح  هک  تسا  يردقم  لماع  هب  قلعتم  رورجم  راج و  تسا و  تیببس  يارب 

383 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

383 ص :  همجرت ..... :

رطاخ هب  لیئارسا ، ینب  رب  تراگدرورپ ، کین  هدعو  میدرک و  راذگاو  هدش  فیعـضت  موق  نآ  هب  ار ، نیمز  تکرب  رپ  ياهبرغم  اهقرـشم و  و 
مهارف راد  تسبراد  تاغاب  زا  هچنآ  دـنتخاسیم و  للجم ) ياهخاک  زا   ) ناینوعرف هچنآ  تفای و  ققحت  دـنداد ، ناـشن  هک  یتماقتـسا  ربص و 

(137 . ) میدیبوک مه  رد  دندوب ، هتخاس 
هدـمآ درگ  عوضخ  عضاوت و  اـب  ناـشیاهتب  فارطا  هک  دندیـسر  یتـیعمج  هب  دوخ  ریـسم  رد  میداد  روبع  ملاـس ) اـیرد  زا  ار  لیئارـسا  ینب  و 

، دنراد نایادخ ) و   ) نادوبعم اهنآ  هک  هنوگ  نامه  هد  رارق  يدوبعم  ام  يارب  مه  وت  دنتفگ : یـسوم  هب  لیئارـسا ) ینب  ماگنه  نیا  رد  ، ) دندوب
(138 . ) دیتسه نادان  لهاج و  یتیعمج  امش  تفگ :

(139 . ) تسا هدوهیب ) و   ) لطاب دنهدیم  ماجنا  هچنآ  تسا و  يدوبان  ناشراک  ماجنارس  دینیبیم ) هک  ار   ) اهنیا
(140 . ) داد يرترب  ناترصع ) مدرم  و   ) نایناهج رب  ار  امش  هک  ییادخ  مبلطب  امش  يارب  يدوبعم  دنوادخ  زا  ریغ  ایآ  تفگ : سپس ) )

383 ص :  ریسفت ..... :

رصم و نیمزرس  ضرا ،»  » زا روظنم  دنتشادیم و  هگن  فیعض  راوخ و  ار  اهنآ  شنایفارطا  نوعرف و  هک  تسا  لیئارسا  ینب  موق ،»  » زا دوصقم 
فرـصت دنتـساوخیم ، هک  روط  نآ  یبرغ ، یقرـش و  یحاون  رد  دندش و  نآ  کلام  ناینوعرف  هقلامع و  زا  دعب  لیئارـسا  ینب  هک  تسا  ماش 

. دندرک
میتخاس . تکرب  رپ  بآ  ياهرهن  اههمشچ و  اههویم و  اهتشک و  لیبق  زا  یناوارف  عاونا  هب  ار  نآ  هک  ینیمز  اهِیف  انْکَراب  ِیتَّلا 
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384 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
َّنُمَن ْنَأ  ُدیُِرن  َو  هیآ 5 و 6 : رد  روکذم  هدعو  نامه  هدـعو ، نیا  تفای . ققحت  تراگدرورپ  کین  هدـعو  ینْـسُْحلا و  َکِّبَر  ُتَِملَک  ْتَّمَت  َو 
تمت يانعم : تسا و  ۀملک »  » تفص و  نسحا »  » ثنؤم ینسح » . » دشابیم صـصق  هروس  َنوُرَذْحَی ، اُوناک  ام  ات ...  اوُفِعُْـضتْسا ...  َنیِذَّلا  یَلَع 
هتفای ققحت  هتفریذپ و  ماجنا  يرما  هاگ  ره  هک  روط  نامه  تفای ، ققحت  تفرگ و  ماجنا  اهنآ  رب  هدعو )  ) هک تسا  نیا  لیئارـسا  ینب  یلع  ... 

: دوشیم هتفگ  دشاب 
(. تفریذپ ماجنا  رما   ) رمألا یلع  مت 

. ناشیا تماقتسا  يرادیاپ و  ببس  هب  اوُرَبَص  اِمب 
. میدیبوک مه  رد  دندوب  هتخاس  شنایفارطا  نوعرف و  هک  ار  ییاهرصق  اهترامع و  ُهُمْوَق  َو  ُنْوَعِْرف  ُعَنْصَی  َناک  ام  انْرَّمَد  َو 

هدش تئارق  ود  ره  ءار »  » رـسک مض و  هب  نوشرعی : میدیبوک . مهرد  دـندوب ، هدرک  اپرب  تسبراد  اب  هک  ار  ییاهغاب  زین  َنوُشِْرعَی و  اُوناک  ام  َو 
لقن اهنآ ، فرط  زا  ادـخ  تایآ  بیذـکت  اـهیطبق و  نوعرف و  تشذگرـس  زا  دـنوادخ  هک  تسا  ینخـس  نیرخآ  هیآ ، زا  شخب  نیا  تسا .

هک ار  یهلا  گرزب  تازجعم  تایآ و  دنداد و  ماجنا  نوعرف  هطلـس  زا  ییاهر  زا  دعب  هچنآ  لیئارـسا و  ینب  تشذگرـس  نآ  زا  سپ  هدرک و 
. تسا هدرک  لقن  دندرک ، هدهاشم 

. دشابیم رصم  رد  لین  دور  رحب ،»  » زا دوصقم  میداد . روبع  ایرد  زا  ار  لیئارسا  ینب  َرْحَْبلا و  َلِیئارْسِإ  ِینَِبب  انْزَواج  َو 
هک دنتشذگ  یتیعمج  رب  لیئارـسا  ینب  تسا : هدش  تئارق  ود  ره  فاک  رـسک  مض و  هب  نوفکعی »  » ْمَُهل ٍمانْـصَأ  یلَع  َنوُفُکْعَی  ٍمْوَق  یلَع  اَْوتَأَف 
. دوب یتسرپهلاسوگ  نایرج  زاغآ  نآ  دوب و  واگ  ياههمسجم  اهتب ، نآ  دناهتفگ : نیرسفم  زا  یضعب  دنتشاد . تموادم  ناشیاهتب  تدابع  رب 

تب  زا  ییادخ  ام  يارب  یسوم  يا  دنتفگ : لیئارسا  ینب  ًاهلِإ  اَنل  ْلَعْجا  یَسُوم  ای  اُولاق 
385 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

« ام . » دننکیم تموادم  اهنآ  تدابع  رب  هک  تسا  تب  زا  ینایادخ  تیعمج  نآ  يارب  هک  هنوگنامه  مینک  تموادـم  نآ  تدابع  رب  ات  هد  رارق 
. تسا هدش  عقاو  ۀهلآ ،) مهل   ) هلمج فاک ، زا  دعب  ببس  نیمه  هب  تسا و  هتشادزاب  لمع  زا  ار  فاک )  ) ّرج فرح  تسا و  هفاک  امک »  » رد
نیا زا  اریز  تسا  هدرک  فیصوت  قلطم  ینادان  لهج و  هب  ار  اهنآ  دیتسه . نادان  لهاج و  یمدرم  امش  تفگ : یسوم  َنُولَهَْجت  ٌمْوَق  ْمُکَّنِإ  َلاق 

. دوب هدمآ  تفگش  هب  دندید ، ار  ینشور  راکشآ و  تازجعم  هک  نآ  زا  دعب  نانآ ، راتفگ 
نم تسد  هب  ار  اهنآ  نید  دنوادخ  رگید ، ترابع  هب  تسا . یندش  دوبان  یشالتم و  اهتب ، ناگدننکشتسرپ  تدابع  ِهِیف  ْمُه  ام  ٌرَّبَتُم  ِءالُؤه  َّنِإ 

. دنکیم هزیر  هزیر  دنکشیم و  ار  ناشیا  ياهتب  دنکیم و  بارخ  دوبان و 
. درب دنهاوخن  ياهرهب  نآ  زا  تسا و  دوبان  لطاب و  دناهداد ، ماجنا  هتشذگ  رد  هک  یتدابع  ره  َنُولَمْعَی  اُوناک  ام  ٌلِطاب  َو 

ییادخ وا  هک  یلاح  رد  منک ؟ بلط  يدوبعم  تسا ، شتسرپ  راوازس  هتسیاش و  هک  ییادخ  زا  ریغ  امـش  يارب  ایآ  ًاهلِإ  ْمُکیِْغبَأ  ِهَّللا  َْریَغ  َأ  َلاق 
زج دیهد و  صاصتخا  تدابع  هب  ار  وا  مه  امش  ات  تسا  هدرکن  اطع  امش  زج  یسک  هب  ار  نآ  هک  هداد  صاصتخا  یتمعن  هب  ار  امش  هک  تسا 

. دیهدن رارق  يو  کیرش  تدابع ، رد  ار  وا 
. دندوب دنوادخ  تمعن  رد  قرغ  اهنآ  هک  نیا  اب  تسادخ  ریغ  تدابع  تساوخرد  زا  بجعت  راکنا و  يانعم  نمضتم  ماهفتسا ، هزمه 

385 ص :  ات 142 ..... ] تایآ 141  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

َو ( 141  ) ٌمیِظَع ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌءالَب  ْمُِکلذ  ِیف  َو  ْمُکَءاِسن  َنُویْحَتْـسَی  َو  ْمُکَءاْنبَأ  َنُولِّتَُقی  ِباذَْـعلا  َءوُس  ْمُکَنُوموُسَی  َنْوَعِْرف  ِلآ  ْنِم  ْمُکاـْنیَْجنَأ  ْذِإ  َو 
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ِْعبَّتَت َو ال  ِْحلْـصَأ  َو  یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  َنوُراه  ِهیِخَِأل  یـسُوم  َلاق  َو  ًۀَْلَیل  َنیَِعبْرَأ  ِهِّبَر  ُتاقیِم  َّمَتَف  ٍرْـشَِعب  اهانْمَْمتَأ  َو  ًۀَْلَیل  َنِیثالَث  یـسُوم  انْدَـعاو 
(142  ) َنیِدِسْفُْملا َلِیبَس 

386 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

386 ص :  همجرت ..... :

ار ناتنارـسپ  دـندادیم ، هجنکـش  ار  امـش  ابترم  هک  اـهنآ  میدیـشخب  ناـتتاجن  نوعرف  ناـسک  لاـگنچ )  ) زا هک  ار  یناـمز  دـیروایب  رطاـخ  هب 
(141 . ) دوب امش  يارب  ادخ  هیحان  زا  یگرزب  شیامزآ  نیا ، رد  دنتشاذگیم و  هدنز  يراکتمدخ ،) يارب   ) ار ناتنانز  دنتشکیم و 

( وا اب  « ) شراگدرورپ  » داعیم بیترت  نیا  هب  میدرک . لیمکت  رگید ،)  ) بش هد  اب  ار  نآ  سپـس  میدراذـگ . هدـعو  بش  یـس  یـسوم  هب  اـم  و 
نادـسفم شور  زا  نک و  حالـصا  ار ) اهنآ   ) شاب و موق  نایم  رد  نم  نیـشناج  تفگ : نوراه  شردارب  هب  یـسوم  و  دـش . ماـمت  بش  لـهچ 

(142 . ) امنم يوریپ 

386 ص :  ریسفت ..... :

. تسا هدش  تئارق  زین ، مکاجنا » «، » مکنیجنا »
. درک تساوخرد  ار  الاک  ینعی  ۀعلسلا ، ماس  دنتساوخیم . امش  هرابرد  ار  هجنکش  نیرتتخس  ِباذَْعلا  َءوُس  ْمُکَنُوموُسَی 

بارعا زا  یلحم  هک  تسا  هفنأتـسم  هلمج  ای  دـشابیم  نوعرف  لآ  ای  نیبطاـخم  نآ ، لاـحلا  وذ  هک  تسا  هیلاـح  هلمج  اـی  هیآ ، زا  شخب  نیا 
. درادن

« ءات  » فیفخت هب  نولتقی » . » تسا یتخـس  تنحم و  ای  تمعن  ءالب »  » زا دوصقم  و  دـشابیم . باذـع  ای  تاـجن  هب  هراـشا  مکلذ »  » ْمُِکلذ ِیف  َو 
. تسا هدش  تئارق  زین  نولتقی ) )

دنوادخ بناج  زا  یباتک  دنک ، كاله  ار  ناشیا  نمشد  دنوادخ  رگا  هک  داد  هدعو  لیئارسا  ینب  هب  رصم  رد  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح 
، دـش كاله  نوعرف  نوچ  دـشاب . هدـش  نایب  دـننکیم  كرت  ار  هچنآ  دـنهدیم و  ماجنا  هک  ار  یلامعا  باتک  نآ  رد  هک  دروایب  اهنآ  يارب 

رما هدعقلا  يذ  هام  یمامت  هزور  هب  ار  وا  مه  دنوادخ  تساوخ و  باتک  دنوادخ  زا  یسوم 
387 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

نامز هک : تسا  هدـش  لقن  يرـصب  نسح  زا  تفگ . نخـس  وا  اب  تدـم  نآ  رد  درک و  لزان  وا  رب  زور  هد  رد  ار  تاروت  نآ  زا  سپ  دومرف و 
هدـش رکذ  حورـشم  روطهب  فارعا ] هروس   ] اج نیا  رد  هدـش و  داـی  نآ  زا  راـصتخا  هب  هیآ 51 ]  ] هرقب هروس  رد  هک  دوـب  بش  لـهچ  هدـعو ،

. تسا
اب یـسوم   ] هدـعو ینعی  تـسا  لاـح  بوـصنم و  ًۀَْـلَیل » َنـیَِعبْرَأ   » هدرک و صخـشم  نـیعم و  یـسوم  يارب  دـنوادخ  هـک  یناـمز  ِهِّبَر  ُتاـقیِم 

. تفای نایاپ  دیسر ، بش  لهچ  هب  نآ  تدم  هک  یلاح  رد  شراگدرورپ ،]
. تفگ یسوم  هاگداعیم ، هب  نتفر  ماگنه  یسُوم  َلاق  َو 

. دشابیم هیخا »  » يارب نایب  فطع  اریز  تسا  رورجم  نوراه 
. شاب نم  نیشناج  لیئارسا  ینب  نایم  رد  یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا 

اهنآ زا  سک  ره  نک و  حالصا  نم ، ندوبن  رد  دوش ، حالصا  تسا  مزال  هک  ار  لیئارـسا  ینب  روما  زا  هچنآ  ای : شاب . رگحالـصا  ِْحلْـصَأ و  َو 
رگا اریز  درادـن  ربرد  ار  تماما  ماقم  توبن  هک  نیا  رب  تسا  لیلد  هیآ  نیا  نکم . يوریپ  تعاطا و  وا  زا  درک  توعد  روما  رد  داسف  هب  ار  وت 
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. دنک دوخ  نیشناج  شتما  روما  هرادا  رد  تشاد ، توبن  ماقم  هک  ار ، نوراه  یسوم  هک  دوبن  يزاین  دوب ، نینچ 

387 ص :  هیآ 143 ..... ] (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

اَّمَلَف ِیناَرت  َفْوَسَف  ُهَناکَم  َّرَقَتْسا  ِنِإَف  ِلَبَْجلا  َیلِإ  ْرُْظنا  ِنِکل  َو  ِیناَرت  َْنل  َلاق  َْکَیلِإ  ْرُْظنَأ  ِینِرَأ  ِّبَر  َلاق  ُهُّبَر  ُهَمَّلَک  َو  اِنتاقیِِمل  یسُوم  َءاج  اََّمل  َو 
(143  ) َنِینِمْؤُْملا ُلَّوَأ  اَنَأ  َو  َْکَیلِإ  ُْتُبت  َکَناْحبُس  َلاق  َقافَأ  اَّمَلَف  ًاقِعَص  یسُوم  َّرَخ  َو  اکَد  ُهَلَعَج  ِلَبَْجِلل  ُهُّبَر  یَّلََجت 

387 ص :  همجرت ..... :

ار وت  ات  هد  ناشن  نم  هب  ار  تدوخ  اراگدرورپ  درک : ضرع  تفگ ، نخـس  وا  اب  شراگدرورپ  دـمآ و  ام  هاگداعیم  هب  یـسوم  هک  یماگنه  و 
هولج شراگدرورپ  هک  یماگنه  اما  دید . یهاوخ  ارم  دنام  تباث  دوخ  ياج  رد  رگا  رگنب  هوک  هب  یلو  دید  یهاوخن  ارم  زگره  تفگ : منیبب 

زا  ) وت یهزنم  ادنوادخ  درک : ضرع  دمآ  شوه  هب  هک  یعقوم  داتفا . نیمز  هب  شوهدم  یـسوم  داد و  رارق  نیمز  ناسمه  ار  نآ  درک  هوک  رب 
388 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  ( 143 . ) منانمؤم نیتسخن  نم  متشگزاب و  وت  يوس  هب  نم  یشاب ) هدهاشم  لباق  هک  نیا 

388 ص :  ریسفت ..... :

: تسا هدومرف  دنوادخ  ایوگ  دناسریم  ار  صاصتخا  يانعم  انتاقیمل »  » رد مال » . » میدرک دودـحم  نیعم و  یـسوم  يارب  ام  هک  یتقو  اِنتاقیِِمل 
زور جنپ  اصاصتخا  وا ، دزن  هب  نم  ندمآ  رهشلا : نم  نولخ  سمخل  هتیتأ  ییوگیم : هک  روط  نامه  دوب  ام  هاگداعیم  صتخم  یسوم ، ندمآ 

. دوب هام  لوا  زا  دعب 
نیدب یسوم ] اب   ] دنوادخ نتفگ  نخس  دیوگیم . نخس  هاشداپ  هک  روط  نامه  تفگ  نخـس  وا  اب  هطـساو  نودب  شراگدرورپ  ُهُّبَر  ُهَمَّلَک  َو 

. دیرفآ هتشون  تروص  هب  حول »  » رب ار  نآ  هک  هنوگنامه  دیرفآیم ، ماسجا  زا  یضعب  رد  ار ، نخس  ادخ  هک  دوب  هنوگ 
تیاور دشاب . نآ  هب  مئاق  هک  تسا  یلحم  هب  دنمزاین  ضرع  تسا و  ضرع  نخس  هک  تسا  نیا  دندوب  نخس  هدنیوگ  ماسجا ، هک  نیا  تلع 

. دینشیم فرط  ره  زا  ار  نخس  نآ  مالّسلا  هیلع  یسوم  هک  تسا  هدش 
ندرک هولج  اب  ینعی ، تسا  هدوب  کیلا ، رظنا  کسفن  ینرا  تقیقح : رد  تسا و  هدش  فذح  ینرا »  » مود لوعفم  َْکَیلِإ  ْرُْظنَأ  ِینِرَأ  ِّبَر  َلاق 

درک ندـید  تیؤر و  ياضاقت  شموق  يارب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  هتبلا  منیبب . ار  وت  و  منک . رظن  وت  هب  ات  زاس  اـناوت  دوخ  ندـید  هب  ارم  نم ، رب 
هب و  « 1  » مینیبب اراکشآ  ار  ادخ  هک  نیا  رگم  میروآیمن  نامیا  وت  هب  ام  دنتفگ : اهنآ  اریز 

__________________________________________________

ًةَرْهَج َهَّللا  يََرن  یَّتَح  ََکل  َنِمُْؤن  َْنل  : 55 هرقبلا / - 1
389 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

اِمب انُِکلُْهت  َأ  درک  ضرع  دنوادخ  هب  تفرگارف  ار  اهنآ  هزرل  نیمز  هک  یماگنه  درک و  فیصوت  هارمگ  هیفس و  ار  اهنآ  یـسوم  ببـس  نیمه 
(. هیآ 155 هروس  نیمه  « ) يزاسیم كاله  دناهداد  ماجنا  نامناهیفس  هچنآ  هب  ار  ام  ایآ   » اَّنِم ُءاهَفُّسلا  َلَعَف 

تجاجل اهنآ  یلو  درک  تیاده  قح  هب  ار  اهنآ  درک و  راکنا  ار  شموق  نخس  هک  درک  تیؤر  تساوخرد  دنوادخ  زا  یتقو  یسوم  ترضح 
نیقی ات  دنونـشب  لاعتم  دنوادخ  زا  ار ، تیؤر  ندوب  لاحم  هک  تفرگ  میمـصت  یـسوم  هجیتن ، رد  دـنداد و  همادا  دوخ  تجاجل  هب  دـندرک و 
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هداـفا یفن  يـال  هک  تسا  ییفن  ياـنعم  دـیکأت  نل »  » ياـنعم ینارت ...  نل  دومرف : مه  دـنوادخ  هک  دوش  فرطرب  اـهنآ  دـیدرت  دـننک و  ادـیپ 
هاگ ره  نکل  مهدیمن . ماجنا  ادرف  ادـغ : لعفا  ال  ییوگیم : هک  ناـنچ  تسا  هدـنیآ  یفن  يارب  ـال »  » هک تسا  نیا  بلطم  حیـضوت  دـنکیم .

لمع ماجنا  هک : تسا  نیا  ینارت » نل   » يانعم مهدیمن و  ماـجنا  زگره  ادرف  ادـغ : لـعفا  نل  ییوگیم : ینک  دـیکأت  ار  یفن  ياـنعم  یهاوخب 
عمج همه  هچرگا  دنتـسین  رداـق  یـسگم  تقلخ  هب  زگره  َُهل  اوُعَمَتْجا  َِول  َو  ًاـبابُذ  اوـُُقلْخَی  َْنل  هیآ : دـننامه  دراد  تاـفانم  نم  لاـح  اـب  تیؤر 

(. 73 جح / .« ) دنوش
و يدـبا )  ) تیؤر یفن  دـیکأت  ینارت » نـل   » تـسا و هدـنیآ  ناـمز  رد  ندـید  یفن  یفن ] يـال  اـب ، «« ] 1  » ُراـْصبَْألا ُهُکِرْدـُت  ـال   » هیآ نیا  رب  اـنب 

. دراد تافانم  دنوادخ  تافص  اب  تیؤر  هک  تسا  نیا  هدننکنایب 
نیا نآ  تسا و  مزـال  وـت  رب  يرگید  رما  ندـید  یلو  نکم  تساوـخرد  ار  نآ  سپ  تسا  لاـحم  نم  هب  ندرک  رظن  ِلَـبَْجلا  َیلِإ  ْرُْظنا  ِنِکل  َو 

نآ اب  هک  ینیبب  ات  رگنب  دـمآ - دـهاوخرد  هزرل  هب  ياهدرک ، بلط  نانآ  يارب  ار  تیؤر  هک  یناـسک  وت و  اـب  هارمه  هک  یهوک - هب  هک  تسا 
نآ رثا  یگرزب  تمظع و  اب  ات  منکیم  ناسکی  كاخ  اـب  وت ، بناـج  زا  تیؤر  تساوخرد  ببـس  هب  ار  نآ  هنوگچ  منکیم و  لـمع  هنوگچ 

ار تیؤر  بلط  منایامنیم ، وت  هب  هک 
__________________________________________________

.103 هیآ : ( 6  ) ماعنا هروس  - 1
390 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

، هدـش وا  تیؤر  تساوخرد  هک  اج  نیا  رد  هلـالج - لـج  دـنوادخ - ییوگ  يرامـشب . میظع  يرما  ياهدـش ، روسج  نآ  تساوخرد  رب  هک 
: ًاَدلَو ِنمْحَّرِلل  اْوَعَد  ْنَأ  ادَه  ُلابِْجلا  ُّرَِخت  َو  تفگ : درک و  نایب  دـنداد  وا  هب  ار  نتـشاد  دـنزرف  تبـسن  رافک )  ) یتقو هک  هداد  ناشن  ار  يزیچ 

(. 91 میرم / « ) دندرک دنزرف  ياعدا  نابرهم  دنوادخ  يارب  هک  ارچ  ددرگ  یشالتم  اههوک  تسا ...  کیدزن  »
دوجو ندرک  قلعم  ینارت » فوسف  . » دـید یهاوخ  ارم  دوب ، تباث  هک  هنوگنامه  دـنام  تباث  دوخ  ياج  رد  هوک  رگا  سپ  ُهَناکَم  َّرَقَتْـسا  ِنِإَف 

دوباـن و ار  نآ  دـنوادخ  هک  هاـگ  نآ  دوـخ  ياـج  رد  هوـک  نتفرگ  رارق  ینعی  دـمآ ، دـهاوخن  دوـجو  هب  هک  تسا - یلاـحم )  ) رما رب  تیؤر 
. دنادرگ نیمز  اب  ناسکی 

كاخ اب  ار  نآ  دـش  نآ  ضرعتم  شاهدارا  ناـمرف و  تشگ و  راکـشآ  هوک  رب  راـگدرورپ  تردـق  هک  هاـگ  نآ  سپ  ِلَـبَْجِلل  ُهُّبَر  یَّلََجت  اَّمَلَف 
دنتـسه و ینعم  کـی  هب  ود  ره  قد »  » و كد »  » دـشابیم و كوکدـم )  ) لوـعفم مسا  ياـنعم  هب  هک  تسا  ردـصم  اـکد » . » تخاـس ناـسکی 

برع هک  روط  نامه  راومه ، نیمز  ای  دـسریمن . هوک  دـح  هب  هک  دـشابیم  نیمز  زا  هدـمآرب  هپت  يانعم  هب  تسا و  هدـش  تءارق  زین  ءاّکد » »
. تسا راومه  فاص و  شناهوک  هک  يرتش  ءاکد : ۀقان  دیوگیم :

: ییوگیم هک  دشابیم  لعف ) شریذپ   ) لعفف هتلعف  باب  زا  قعص  داتفا . نیمز  هب  شوهیب  دوب  هدید  هچنآ  سرت  زا  یسوم  ًاقِعَص  یسُوم  َّرَخ  َو 
. گرم نوچمه  یشوهیب  داتفا ، نیمز  رب  شوهیب  یسوم  تسا : نیا  هیآ  يانعم  تسا و  هدش  هتفرگ  هقعاص  زا  نآ  لصا  قعصف . هتقعص 

هب ندـید ، تساوـخرد  زا  منادیم و  هزنم  تسین  اور  وـت  رب  هچنآ  زا  ار  وـت  اراـگدرورپ  تفگ : تفاـی ، دوـبهب  یـشوهیب  زا  نوـچ  َقاـفَأ  اَّمَلَف 
. يوشیمن هدید  وت  هک  مراد  نامیا  هک  متسه  یسک  نیتسخن  نم  و  منکیم . هبوت  تهاگرد 

: دناهدرک ریسفت  نینچ  ار  هیآ  نیا  نارسفم ، زا  یضعب 
391 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ار مدرم  هک  تمایق ، تایآ  زا  ياهراپ  نتخاس  راکشآ  اب  ار  تدوخ  اراگدرورپ  هک : تسا  نیا  َْکَیلِإ » ْرُْظنَأ  ِینِرَأ  : » یسوم نخـس  زا  دوصقم 
منیبیم ار  وت  ایوگ  هک  مسانشب  ياهنوگهب  ار  وت  ات  کیلا » رظنا  . » ناسانشب نم  هب  نشور  حضاو و  روط  هب  درادیماو ، تفرعم  تخانـش و  هب 

هک نانچ  درک  دیهاوخ  تاقالم  ار  ناتراگدرورپ  يدوزب  ردبلا : ۀلیل  رمقلا  نورت  امک  مکبر  نورتس  تسا : هدمآ  ثیدـح  رد  هک  روط  نامه 
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هب هدـش و  لماک  هک  یماگنه  هام  ندـید  نوچمه  نشور  ياهنوگهب  ار  ادـخ  يدوزب  هک  تسا  نیا  رب  روظنم  دـینیبیم  ار  هدراهچ  بش  هاـم 
. تخانش دیهاوخ  هدیسر ، هدراهچ  بش 

دهاوخن لمحت  زگره  ار  رما  نیا  وت  ناوت  تردـق و  يرادـن و  قیرط  نیا  هب  ارم  تخانـش  تقاط  زگره  وت  دومرف : دـنوادخ  ِیناَرت » َْنل  َلاـق  »
ياـج رد  دـنام و  رادـیاپ  نآ  یلجت  زا  هوک  رگا  سپ  درک . مهاوخ  دراو  هوک  رب  ار ، تاـیآ  نآ  زا  ياهناـشن  نم  هک  رگنب  هوک  هب  نکل  درک 

. تشاد یهاوخ  تقاط  دنام و  یهاوخ  رادیاپ  نآ  ندید ]  ] رب زین  وت  يدوزب  دش ، راگدنام  دوخ 
هدـید هچنآ  تمظع  زا  یـسوم  درک و  ناسکی  كاخ  اب  ار  نآ  دـش ، رهاظ  شراگدرورپ  تاـیآ  زا  ياهیآ  هوک  رب  نوچ  سپ  ُهُّبَر  یَّلََجت  اَّمَلَف 

. داتفا نیمز  هب  شوهیب  دوب ،
هب مدرک ، هک  تیؤر ) بلط   ) يداهنـشیپ زا  نم  وت و  یهزنم  اراگدرورپ  تفگ : تفای ، دوبهب  نوچ  َْکَیلِإ و  ُْتُبت  َکَناْحبُـس  َلاـق  َقاـفَأ  اَّمَلَف 

. مراد نامیا  وت  تمظع  یگرزب و  هب  هک  متسه  یسک  نیتسخن  نم  مدرک و  هبوت  وت  هاگرد 

391 ص :  ات 145 ..... ] تایآ 144  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

ِّلُک ْنِم  ِحاْولَْألا  ِیف  َُهل  اْنبَتَک  َو  ( 144  ) َنیِرِکاَّشلا َنِم  ْنُک  َو  َُکْتیَتآ  ام  ْذُخَف  یِمالَِکب  َو  ِیتالاسِِرب  ِساَّنلا  یَلَع  َُکْتیَفَطْصا  یِّنِإ  یـسُوم  ای  َلاق 
(145  ) َنیِقِساْفلا َراد  ْمُکیِرُأَس  اِهنَسْحَِأب  اوُذُخْأَی  َکَمْوَق  ُْرمْأ  َو  ٍةَّوُِقب  اهْذُخَف  ٍءْیَش  ِّلُِکل  ًالیِصْفَت  َو  ًۀَظِعْوَم  ٍءْیَش 

392 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

392 ص :  همجرت ..... :

ریگب و ماهداد  وت  هب  ار  هچنآ  سپ  مدیزگرب  وت ) اب   ) منتفگ نخـس  اب  شیوخ و  ياهتلاسر  اب  مدرم  رب  ار  وت  نم  یـسوم  يا  تفگ : ( دـنوادخ )
(144 . ) شاب نارازگرکش  زا 

هب وـگب  دوـخ  موـق  هـب  ریگب و  تیدـج  اـب  ار  نآ  سپ  مـیدرک  زیچ  ره  زا  یناـیب  میتـشون و  یعوـضوم  ره  زا  يزردـنا  حاوـلا  رد  وا  يارب  و 
. داد میهاوخ  ناشن  امش  هب  ار ، ناقـساف  راد  يدوز  هب  و  تسا ) خزود  ناشرفیک  دنزیخرب  تفلاخم  هب  هک  اهنآ  و   ) دننک لمع  اهنآ  نیرتوکین 

(145)

392 ص :  ریسفت ..... :

، تاروت رافسا  ینعی  شیوخ ، ياهتلاسر  اب  مداد و  رارق  دوخ ]  ] یمیمص تسود  ار  وت  نم  یسوم  يا  دومرف : ناحبس  دنوادخ  یـسُوم  ای  َلاق 
. تسا هدش  تئارق  زین  درفم  روطهب  یتلاسرب » . » مداد تلیضف  يرترب و  تنامز  مدرم  رب  ار  وت  وت ، اب  نتفگ  نخس  و 

، نآ اریز  شاب  تمعن  نآ  رب  نارازگرکش  زا  ریگب و  ماهدرک  اطع  وت  هب  هک  ار  یشناد  تمکح و  يربمایپ و  فرش  نیا  رب  انب  َُکْتیَتآ  ام  ْذُخَف 
. تساهتمعن نیرتگرزب 

. دش اطع  وا  هب  نابرق  زور  رد  تاروت  داتفا و  نیمز  رب  شوهیب  هفرع  زور  رد  یسوم  دناهتفگ : نارسفم  زا  یضعب 
دناهدرک رکذ  ار  یفلتخم  لاوقا  نارـسفم  نآ ، هدام  حاولا و  دادعت  رد  تسا . تاروت  حاولا  حاولا ، زا  دنوادخ  دوصقم  ِحاْولَْألا  ِیف  َُهل  اْنبَتَک  َو 

زبس دجربز  زا  رگید  یضعب  دّرمز و  زا  ار  نآ  یضعب  نآ  هدام  هرابرد  دناهدرمـش و  حول  ود  ياهراپ  هد و  یخرب  حول و  تفه  ار  نآ  یـضعب 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 909 

http://www.ghaemiyeh.com


. دناهتسناد دوب ، هدش  لزان  نامسآ  زا  هک  یبوچ  زا  یخرب  زمرق و  توقای  و 
يارب تسا : نیا  هیآ  يانعم  تسا . نآ  زا  لدب  الیـصفت ، ۀظعوم و  تسا و  انبتک »  » لوعفم بوصنم و  الحم  هیآ  زا  شخب  نیا  ٍءْیَـش  ِّلُک  ْنِم 

مارح و لالح و  ماکحا و  نایب  اهزردـنا و  ظعاوم و  نوچمه  دنتـشاد  زاین  نادـب  ناـشنید  رد  لیئارـسا  ینب  هک  ار  هچ  ره  حاولا ، رد  یـسوم 
. میتشون ناگتشذگ ]  ] ياهربخ اهتربع و  زا  نآ  زج  خزود و  تشهب و  يروآدای 

393 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
« هل انبتک   » رب فطع  هلمج  نیا  ریگب . دـنداد  ماجنا  مزعلا  ولوا  ناربمایپ  هک  یمزع  شـشوک و  تیدـج و  اـب  ار  حاولا ]  ] نآ سپ  ٍةَّوُِقب  اهْذُـخَف 

: تسا نیا  نآ  ریدقت  تسا و 
يانعم هب  نوچ  « ) ءیـش لک   » ای حاولا »  » هب اهذخف »  » رد اه »  » ریمـض دشاب . کتیتاء ، ام  ذـخف  زا : لدـب  هک  تسا  نکمم  و  اهذـخ ...  هل  انلقف 

. ددرگیمرب تالاسر »  » هب ای  و  دشابیم ). تسا  رسکم  عمج  هک  ءایشا 
صاصق نوچمه  تسا  رتوکین  رگید  یخرب  وکین و  نآ  زا  یـضعب  هک  تسا  یتاروتـسد  حاولا  نآ  رد  نوچ  اِهنَـسْحَِأب  اوُذُخْأَی  َکَمْوَق  ُْرمْأ  َو 

تسا رتشیب  شـشاداپ  رتوکین و  هچنآ  هب  هک  هد  نامرف  ار  لیئارـسا  ینب  سپ  اهیتخـس .] ربارب  رد   ] تمواقم يزوریپ و  ندیـشخب و  ندرک و 
(. 55 رمز / « ) دینک يوریپ  هدش ، لزان  امش  رب  ادخ  بناج  زا  هک  یباتک  روتسد  نیرتهب  و   » ْمُْکَیلِإ َلِْزنُأ  ام  َنَسْحَأ  اوُِعبَّتا  َو  لثم  دننک ، لمع 
. تسا رتوکین  حابم  زا  ود  نآ  اریز ، دننک  لمع  تسا  ّبحتسم  ای  بجاو  ار  هچنآ  ات  ینعی  اهنسحاب  اوذخای  دناهتفگ : نارسفم  زا  یضعب 

زا ات  داد  میهاوخ  ناشن  امش  هب  دندیزرو  تفلاخم  ادخ  نامرف  اب  هک  ار  هتـشذگ  ياهنامز  نامدرم  ياههناخ  يدوزب  َنیِقِـساْفلا  َراد  ْمُکیِرُأَس 
ناقـساف زا  هک  دیـسرتب  ات  دشاب  ناتدای  هب  سپ  تسا : خزود  شتآ  نیقـسافلا ،» راد  : » دناهتفگ نارـسفم  زا  یـضعب  دیریگ . تربع  دنپ و  نآ 

. دیشاب

393 ص :  ات 147 ..... ] تایآ 146  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

ْنِإ َو  ًالِیبَس  ُهوُذِخَّتَی  ِدْشُّرلا ال  َلِیبَس  اْوَرَی  ْنِإ  َو  اِهب  اُونِمُْؤی  ٍۀَـیآ ال  َّلُک  اْوَرَی  ْنِإ  َو  ِّقَْحلا  ِْریَِغب  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُرَّبَکَتَی  َنیِذَّلا  َِیتایآ  ْنَع  ُفِرْـصَأَس 
ْمُُهلامْعَأ ْتَِطبَح  ِةَرِخْآلا  ِءاِقل  َو  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  َو  ( 146  ) َنِیِلفاغ اْهنَع  اُوناک  َو  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  ًالِیبَس  ُهوُذِخَّتَی  ِّیَغلا  َلِیبَس  اْوَرَی 

(147  ) َنُولَمْعَی اُوناک  ام  َّالِإ  َنْوَزُْجی  ْلَه 
394 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

394 ص :  همجرت ..... :

هیآ و ره  رگا  هک ) يروطهب  . ) میزاسیم فرـصنم  دوخ  تایآ  هب  نامیا  زا  دـنزرویم ، ربکت  قحان  هب  نیمز  يور  رد  هک  ار  یناسک  يدوزب 
ار نآ  دـننیبب ، ار  یهارمگ  قیرط  رگا  دـنریگیمن و  شیپ  ار  نآ  دـننیبب ، ار  تیادـه  هار  رگا  دـنروآیمن و  نامیا  نآ  هب  دـننیبب ، ار  ياهناشن 

. دننکیم باختنا 
(146 . ) دندوب لفاغ  نآ  زا  دندرک و  بیذکت  ار  ام  تایآ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  اهنیا ) همه  )

شاداپ دـناهدرک ، لمع  ار  هچنآ  زج  ایآ  ددرگیم . دوبان  ناشلامعا  دـننک ، راکنا ) و   ) بیذـکت ار  زیخاتـسر  ياقل  ام و  تایآ  هک  یناـسک  و 
(147 . ) دنوشیم هداد 
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394 ص :  ریسفت ..... :

نآ هرابرد  سپ  مزاسیم  فرـصنم  دوخ  تایآ  زا  اهنآ ، نتخاس  راوخ  ناشیاهلد و  رب  ندز  رهم  اب  ار  ناربکتم  يدوزب  َِیتایآ  ْنَع  ُفِرْـصَأَس 
. دنریگیمن تربع  نآ  زا  دنشیدنایمن و  تایآ 

هب رما  هک  هاگ  نآ  دوشیم و  هتفرگ  اهنآ  زا  مالـسا  تمظع  تبیه و  دنرامـش ، گرزب  ار  ایند  نم  تما  هک  ینامز  تسا : هدـمآ  ثیدـح  رد 
: تسا نیا  هیآ  يانعم  دناهتفگ  نارسفم  زا  یضعب  دش . دنهاوخ  مورحم  یحو  تمعن  زا  دننک ، اهر  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

لطاب رد  نوعرف  هک  روط  نامه  دـنزاس .] لطاب  ار  نآ  هک   ] دـننک شـشوک  هچرگا  مرادیمزاب  متاـیآ  نتخاـس  لـطاب  زا  ار  ناربکتم  يدوزب 
. درواین لمع  هب  ار  وا  رما  يرترب  زج  دنوادخ  اما ، درک ، ششوک  یسوم  هزجعم  نتخاس 

، دنتسین نآ  هتـسیاش  راوازـس و  هک  یلاح  رد  دنزرویم  ربکت  ینعی : دشاب  لاح  هک  نیا  یکی  دراد : دوجو  نآ  هرابرد  تروص  ود  ِّقَْحلا  ِْریَِغب 
و  ] تسین قح  هک  يزیچ  هب  ینعی  دـشاب ، ربکت »  » يارب هلـص »  » هک نیا  مود  تروص  تسا . دـنوادخ  يارب  اهنت  قح ، هب  یگرزب . ربکت و  اریز 

. دنزرویم ربکت  تسا ] لطاب 
395 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دنروآیمن نامیا  نآ  هب  دننیبب ، هدش  لزان  اهنآ  رب  هک  ار  یتایآ  زا  ياهیآ  ره  رگا  ٍۀَیآ و  َّلُک  اْوَرَی  ْنِإ  َو 
بوصنم تسا  نکمم  و  دوب . نانآ  بیذـکت  ببـس  هب  تایآ  زا  ناشنتخاس  نادرگور  نآ  ینعی  دـشاب ، ادـتبم )  ) عوفرم تسا  نکمم  کلذ » »

هب هجوت  زا  ار  اهنآ  نینچ  نیا  تایآ  بیذـکت  ببـس  هب  دـنوادخ  هببـسب . فرـصلا  کلذ  هَّللا  مهفرـص  ینعی  دـشاب  فوذـحم ) لعف  لوعفم  )
. تسا هتخاس  نادرگور  تایآ 

ار هچنآ  و  ترخآ ، اب  دوخ  ییورردور  هک  اهنآ  اهیف : هَّللا  دعو  ام  ةرخالا و  مهئاقل  و  ینعی : تسا  هب  لوعفم  هب  ردـصم  هفاضا  ِةَرِخْآلا  ِءاِقل  َو 
. تسا لطاب  ناشیاهراک  همه  دننکیم ، بیذکت  هداد  هدعو  ترخآ  رد  دنوادخ  هک 

395 ص :  ات 149 ..... ] تایآ 148  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

(148  ) َنیِِملاظ اُوناک  َو  ُهوُذَخَّتا  ًالِیبَس  ْمِهیِدْهَی  َو ال  ْمُهُمِّلَُکی  ُهَّنَأ ال  اْوَرَی  َْمل  َأ  ٌراوُخ  َُهل  ًادَسَج  ًالْجِع  ْمِهِِّیلُح  ْنِم  ِهِدَْعب  ْنِم  یـسُوم  ُمْوَق  َذَخَّتا  َو 
(149  ) َنیِرِساْخلا َنِم  َّنَنوُکََنل  اَنل  ْرِفْغَی  َو  انُّبَر  انْمَحْرَی  َْمل  ِْنَئل  اُولاق  اوُّلَض  ْدَق  ْمُهَّنَأ  اَْوأَر  َو  ْمِهیِْدیَأ  ِیف  َطِقُس  اََّمل  َو 

395 ص :  همجرت ..... :

. تشاد واگ  يادص  هک  دوب  یحوریب  دسج  دنتخاس . ياهلاسوگ  دوخ  تالآرویز  زا  دنوادخ ،) هاگداعیم  هب   ) وا نتفر )  ) زا دعب  یسوم  موق 
یمدرم دـندیزگرب و  ییادـخ ) هب   ) ار وا  نانآ  دـنکیمن ، ناشتیادـه  تسرد  یهار  هب  دـیوگیمن و  نخـس  نانآ  اب  هک  دـندیدیمن  اهنآ  ایآ 

(148 . ) دندوب راکمتس 
، عطق روطهب  دزرماین ، ار  ام  دنکن و  محر  ام  هب  ام  راگدرورپ  رگا  دنتفگ : دناهدش ، هارمگ  دندید  داتفا و  ناشتـسد  هب  تقیقح  هک  یماگنه  و 

(149 . ) دوب میهاوخ  ناراکنایز  زا 
396 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

396 ص :  ریسفت ..... :
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. روط هوک  هب  یسوم  ندش  نوریب  زا  دعب  ِهِدَْعب  ْنِم 
سپ دـنام . یقاـب  ناـنآ  تسد  رد  شموق  نوعرف و  كـاله  زا  دـعب  دـندوب و  هتفرگ  هیراـع  هب  نوعرف  موـق  زا  هک  ییاـهرویز  زا  ْمِهِِّیلُح  ْنِم 

. دشابیم الجع »  » زا لدب  ادسج » . » دوبن نآ  رد  حور  هک  يدسج  تخاس  ياهلاسوگ  تالآرویز  نآ  زا  يرماس 
. تشاد ادص  هک  ياهلاسوگ  ٌراوُخ  َُهل 

مان تسا و  هدـش  تئارق  زین  مهیلح »  » درفم روطهب  مال و  زا  ءاح »  » تکرح تیعبت  رب  انب  مهّیلح » « » اـح  » رـسک هب  تسا و  یلح »  » عمج یلح » »
. دریگیم رارق  شیارآ  هلیسو  هک  هرقن  الط و  زا  تسا  يزیچ 

هدش تیاور  يرـصب ]  ] نسح زا  و  داسجا . ریاس  نوچمه  نوخ  تشوگ و  ياراد  دوب  يدسج  يرماس  هلاسوگ  دناهتفگ : نارـسفم  زا  یـضعب 
هلاسوگ ناهد  رد  ار  نآ  تشادرب و  مالّـسلا  هیلع  لیئربج  بسا  ياپ  رثا  زا  كاخ  ياهضبق  ایرد ، ندـش  هتفاکـش  زور  رد  يرماـس  هک : تسا 

. دادیم ادص  هک  دش  ياهلاسوگ  هجیتن  رد  دیشاپ و 
نیا ات  تسین  تسرد  یهار  هب  تیاده  نتفگ و  نخـس  هب  رداق  هک  دندیدن  دندیزگرب ، دوخ  يادخ  ار  هلاسوگ  هک  هاگ  نآ  ایآ  اْوَرَی ...  َْمل  َأ 

مادقا دندوب  هدرک  تأرج  هک  يرکنم  رما  رب  هوذختا :» : » دومرف تفرگ و  رـس  زا  ار  نخـس  دـنوادخ  سپـس  دـنریگن ؟ دوخ  دوبعم  ار  نآ  هک 
. دوبن اهنآ  زا  ياهزات  رما  هلاسوگ  شتسرپ  دندوب و  رگمتس  ملاظ و  زیچ  همه  رد  اهنآ  دندرک و 

هک یسک  تلاح  عضو و  هک  تسا  تهج  نیدب  انعم  نیا  تفای . تدش  هلاسوگ  شتـسرپ  رب  اهنآ  ینامیـشپ  نوچ  ْمِهیِْدیَأ و  ِیف  َطِقُـس  اََّمل  َو 
شتـسد رد  يزیچ  ایوگ  سپ  دزگیم ، نادند  هب  ار  شیاهتـسد  فک )  ) هودنا مغ و  يور  زا  هک  تسا  نیا  هتفای  تدش  شتمادـن  ترـسح و 

. تسا هدش  عقاو  نآ  نایم  رد  شناهد  اریز  هداتفا ،
397 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

، هلاسوگ شتسرپ  اب  ار  یهارمگ  نانآ ، يوس  هب  مالّسلا  هیلع  یـسوم  تشگزاب  ماگنه  دناهدش و  هارمگ  هک  دندید  اوُّلَـض و  ْدَق  ْمُهَّنَأ  اَْوأَر  َو 
. دنتخاس راکشآ 

نیا رب  انب  بصن  هب  انبر »  » و ات »  » هب انمحرت » . » دزرماین ار  ام  دنکن و  محر  ام  هب  نامراگدرورپ  رگا  دنتفگ  اَنل  ْرِفْغَی  َو  انُّبَر  انْمَحْرَی  َْمل  ِْنَئل  اُولاق 
. تسا هدش  تئارق  زین  ات ) هب  « ) انل رفغت   » دشاب و ادانم  هک 

ِیل ْرِفْغا  ِّبَر  : » یسوم نخس  نآ ، لیلد  دندرک و  شتسرپ  ار  هلاسوگ  نوراه  زج  لیئارسا  ینب  همه  هک : تسا  هدش  تیاور  يرـصب  نسح  زا 
. دندرکن تدابع  ار  هلاسوگ  لیئارسا  ینب  همه  دناهتفگ : نسح  زا  ریغ  نارگید  درک و  اعد  شردارب  دوخ و  يارب  اهنت  هک  دشابیم  یِخَِأل ،» َو 

397 ص :  ات 151 ..... ] تایآ 150  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

ُهُّرُجَی ِهیِخَأ  ِْسأَِرب  َذَخَأ  َو  َحاْولَْألا  یَْقلَأ  َو  ْمُکِّبَر  َْرمَأ  ُْمْتلِجَع  َأ  يِدـَْعب  ْنِم  ِینوُُمتْفَلَخ  امَْـسِئب  َلاق  ًافِـسَأ  َنابْـضَغ  ِهِمْوَق  یلِإ  یـسُوم  َعَجَر  اََّمل  َو 
َو ِیل  ْرِفْغا  ِّبَر  َلاق  ( 150  ) َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقلا  َعَم  ِیْنلَعَْجت  َو ال  َءادْعَْألا  َِیب  ْتِمُْشت  الَف  ِینَنُوُلتْقَی  اوُداک  َو  ِینوُفَعْضَتْسا  َمْوَْقلا  َّنِإ  َّمُأ  َْنبا  َلاق  ِْهَیلِإ 

(151  ) َنیِمِحاَّرلا ُمَحْرَأ  َْتنَأ  َو  َِکتَمْحَر  ِیف  اْنلِخْدَأ  َو  یِخَِأل 

397 ص :  همجرت ..... :

ارم نیئآ  و   ) دیدوب میارب  ینانیـشناج  دـب  نم  زا  سپ  تفگ : تشگزاب ، دوخ  موق  يوس  هب  كانهودـنا  نیگمـشخ و  یـسوم  هک  یماگنه  و 
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رـس يوم ]  ] دنکفا و ار  حاولا  سپـس  دـیدومن ؟ هلجع  تواضق ) رد  وا  داعیم  تدـم  دـیدمت  و   ) ناتراگدرورپ نامرف  رد  ایآ  دـیدرک .) عیاض 
: تفگ نوراه  دیشک . دوخ  يوس  هب  تینابصع ) اب   ) تفرگ و ار  دوخ  ردارب 

398 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  لتق  هب  ارم  دوب  کیدزن  دندراذگ و  راشف  رد  ارم  هورگ  نیا  مردام ، دنزرف 
(150 . ) هدم رارق  ناراکمتس  هورگ  اب  ارم  دننک و  تتامش  ارم  نانمشد  هک  نکن  يراک  نیا  رب  انب  دنناسرب 

(151 . ) ینانابرهم نیرتنابرهم  وت  نک و  لخاد  دوخ  تمحر  رد  ار  ام  زرمایب و  ار  مردارب  نم و  اراگدرورپ ، تفگ : یسوم ) )

398 ص :  ریسفت ..... :

. كانهودنا نیرسفم  زا  یضعب  هتفگ  هب  دیدش و  یکانمشخ  ینعی  فسأ » »
لعاف دیدرک . شتسرپ  ار  هلاسوگ  ادخ  تدابع  ياج  هب  هک  هاگ  نآ  دیدوب  نم  يارب  يدب  نانیشناج  نم  زا  دعب  امـش  ِینوُُمتْفَلَخ  امَْـسِئب  َلاق 
ۀفالخ سئب  تسا : نیا  هلمج  ریدقت  تسا . هدش  فذح  ّمذ  هب  صوصخم  دنکیم و  ریسفت  ار  نآ  ینومتفلخ » ام   » هک تسا  يریمـض  سئب » »

«. مکتفالخ يدعب  نم  اهینومتفلخ 
: ییوگیم دریگ ، تقبس  وت  زا  يرما  رد  یسک  هاگ  ره  مدرک و  اهر  مامتان  ار  راک  ینعی  رمالا  نع  تلجع  ْمُکِّبَر  َْرمَأ  ُْمْتلِجَع  َأ 

: تسا نیا  هیآ  يانعم  نیا  رب  انب  دوشیم . هتفگ  رمالا  تلجع  ببس  نیمه  هب  دوشیم و  قبس »  » يانعم نمضتم  لجع »  » يریغ و هنع  ینلجع  أ 
اهر مامتان  ار  نآ  و   ] دیتفرگ تقبس  دیتسه ، شنامیپ  دهع و  ظفاح  هک  یلاح  رد  یسوم  تشگزاب  راظتنا  ینعی  ناتراگدرورپ ، نامرف  زا  ایآ 

. دیداد ماجنا  دیتساوخ  هچنآ  ماهدرم و  نم  هک  دیتفگ  دوخ  اب  هدیسر و  نایاپ  هب  داعیم  هک  دیتشاذگ  نیا  رب  ار  انب  و  دیدرک ]
. تسا هدرم  نیقی  هب  تشگ و  دهاوخنرب  زگره  یسوم  هتبلا  تفگ : لیئارسا  ینب  هب  يرماس  هک  تسا  هدش  تیاور 

. دوب هدش  مارآان  گنتلد و  نوچ  دنکفا  رود  هب  ار  حاولا  شنید  هب  تبسن  بصعت  ادخ و  رطاخ  هب  مشخ  يور  زا  یسوم  َحاْولَْألا  یَْقلَأ  َو 
فرط هب  دوب  هداد  تسد  وا  هب  لیئارسا  ینب  لمع  زا  هک  یتحاران  تدش  ببس  هب  تفرگ و  ار  شردارب  رس  يوم  یـسوم  ِهیِخَأ  ِْسأَِرب  َذَخَأ  َو 

. دیشکیم دوخ 
399 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

زین رـسک  هب  یمأ )  ) تبـسن يای  فذـح  رب  انب  حـتف و  هب  رـشع  ۀـسمخ  هب : هیبشت  باب  زا  مأ ، نبا  مردام . رـسپ  يا  تفگ : نوراه  َّمُأ  َْنبا  َلاـق 
. تسا هدش  تئارق 

هب داد  تبسن  ردام  هب  ار  یسوم  هک  نیا  دوب و  یسوم  يردام  ردپ و  ردارب  نوراه  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : هک  هدش  تیاور  يرـصب  نسح  زا 
. تسا رتاسر  ردپ ] دای  زا   ] ینابرهم هفطاع و  بلج  رد  ردام  دای  هک  تسا  تلع  نیا 

نتشادزاب رد  یششوک  چیه  زا  نم  دنتخاس و  ناوتان  فیعض و  ارم  دندش و  هریچ  نم  رب  يدرک  اهر  اهنآ  طسو  رد  ارم  هک  یناسک  َمْوَْقلا  َّنِإ 
. مدرکن راذگورف  راک ] تبقاع  زا   ] ندناسرت هظعوم و  هلیسو  هب  اهنآ 

. دنتفرگ نم  نتشک  هب  میمصت  اهنآ  راک  هب  تبسن  نم  دیدش  راکنا  ببس  هب  ِینَنُوُلتْقَی  اوُداک  َو 
. هدم ماجنا  تسا  نانمشد  يوزرآ  هک  يراک  نم  هب  تبسن  نیا  رب  انب  َءادْعَْألا  َِیب  ْتِمُْشت  الَف 

. هدم رارق  دوخ  بضغ  مشخ و  دروم  ناراکمتس  نوچمه  ارم  َنیِِملاَّظلا و  ِمْوَْقلا  َعَم  ِیْنلَعَْجت  َو ال 
ببس هب  ار  شردارب  رس  هک  تخاس  نشور  اعد  نیا  اب  یسوم  زرمایب . ار  مردارب  نم و  اراگدرورپ ، تفگ : یسوم  یِخَِأل  َو  ِیل  ْرِفْغا  ِّبَر  َلاق 
ماجنا ار  لمع  نیا  دوخ  هب  تبـسن  يرگید ، رب  مشخ  ماگنه  ناسنا  هک  روط  نامه  هکلب  تسا  هدیـشکن  دشاب  هدزرـس  وا  زا  ینامرفان  هک  نیا 

. تسا هداد  ماجنا  دهدیم ،
. نادرگ لخاد  دوخ  تشهب  تمعن و  رد  ار  ام  َِکتَمْحَر و  ِیف  اْنلِخْدَأ  َو 
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399 ص :  ات 154 ..... ] تایآ 152  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

َُّمث ِتاـئِّیَّسلا  اُولِمَع  َنیِذَّلا  َو  ( 152  ) َنیِرَتْفُْملا يِزَْجن  َِکلذَک  َو  اْینُّدـلا  ِةایَْحلا  ِیف  ٌۀَّلِذ  َو  ْمِهِّبَر  ْنِم  ٌبَضَغ  ْمُُهلانَیَـس  َلْجِْعلا  اوُذَـخَّتا  َنیِذَّلا  َّنِإ 
َو ًيدُه  اِهتَخُْـسن  ِیف  َو  َحاْولَْألا  َذَـخَأ  ُبَضَْغلا  یَـسُوم  ْنَع  َتَکَـس  اََّمل  َو  ( 153  ) ٌمیِحَر ٌروُفََغل  اهِدـَْعب  ْنِم  َکَّبَر  َّنِإ  اُونَمآ  َو  اهِدـَْعب  ْنِم  اُوباـت 

(154  ) َنُوبَهْرَی ْمِهِّبَِرل  ْمُه  َنیِذَِّلل  ٌۀَمْحَر 
400 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

400 ص :  همجرت ..... :

یناسک نینچ  نیا  دسریم و  اهنآ  هب  ایند  یگدـنز  رد  تلذ  راگدرورپ و  مشخ  يدوزب  دـندرک ، باختنا  دوخ ) دوبعم   ) ار هلاسوگ  هک  اهنآ 
(152 . ) میهدیم رفیک  دندنبیم  ارتفا  ادخ ) رب   ) هک ار 

نابرهم هدنزرمآ و  نآ  یپ  رد  وت  راگدرورپ  اریز ) دنراد  ار  وا  وفع  دیما   ) دـنروآ نامیا  دـنیامن و  هبوت  نآ  زا  دـعب  دـننک و  هانگ  هک  اهنآ  و 
(153 . ) تسا

راگدرورپ زا  هک  اهنآ  يارب  تمحر  تیاده و  نآ  ياههتـشون  رد  و  تفرگرب . ار  تاروت )  ) حاولا تسـشنورف ، یـسوم  مشخ  هک  یماگنه  و 
(154 . ) تشاد دوجو  دنراد ) میب  شنامرف  تفلاخم  زا  و   ) دنسرتیم شیوخ 

400 ص :  ریسفت ..... :

، اهنآ تلذ  دندوب و  هدش  رومأم  نآ  هب  باذع ] ناونع  هب   ] لیئارـسا ینب  هک  دوب  رگیدکی  نتـشک  راگدرورپ ، بضغ  ٌۀَّلِذ  َو  ْمِهِّبَر  ْنِم  ٌبَضَغ 
دوب ياهیزج  لیئارـسا ، ینب  تلذ  دناهتفگ : نارـسفم  زا  یـضعب  تسا . تلذ  نطو ] زا  يرود  و   ] تبرغ اریز  دوب  ناشنیمزرـس  زا  ندش  نوریب 

. دوب هدش  ررقم  اهنآ  يارب  نآ  نداد  هک 
هک يرماس  نخس  زا  رتگرزب  ییارتفا  چیه  میناسریم و  رفیک  هب  نینچ  نیا  دندنبیم ، ارتفا  ادخ  رب  هک  ار  یناسک  َنیِرَتْفُْملا  يِزَْجن  َِکلذَک  َو 

. تسین تسا » یسوم  امش و  يادخ  هلاسوگ  نیا  : » تفگ
ادـخ يوـس  هب  نآ  زا  دـعب  دـنهدیم و  ماـجنا  ار  یـصاعم ) ادـخ و  هب  رفک  نوـچمه   ) تشز لاـمعا  هک  یناـسک  ِتاـئِّیَّسلا  اوـُلِمَع  َنـیِذَّلا  َو 

. تسا نابرهم  هدنزرمآ و  گرزب ، ناهانگ  نآ  باکترا  زا  دعب  وت  راگدرورپ  هتبلا  دننکیم ، صلاخ  ار  دوخ  نامیا  دندرگیمزاب و 
401 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

داد ماجنا  هک  يراک  هب  ار  وا  مشخ  ایوگ  تسا  لیثمت  ریبعت ، نیا  تسشن . ورف  یسوم  زا  مشخ  هک  یماگنه  ُبَضَْغلا  یَسُوم  ْنَع  َتَکَس  اََّمل  َو 
: تفگیم درکیم و  راداو 

و تسا : نیا  هیآ  يانعم  دش .] مارآ  یـسوم  و   ] درک كرت  ار  نخـس  نیا  زا  دـعب  شکب و  دوخ  تمـس  هب  ار  تردارب  رـس  نکفیب و  ار  حاولا 
. تفرگرب دوب  هدنکفا  هک  ار  یحاولا  دش ، شوماخ  یسوم  مشخ  شتآ ]  ] هک یماگنه 

هب هک   ] هبطخ لـثم  تسا  خوسنم ]  ] لوعفم ياـنعم  هب  ۀـلعف  ۀخـسن » . » دوب هدـش  هتـشون  هدـش و  لـقن  حاولا  رد  هک  هچنآ  رد  اِهتَخُْـسن و  ِیف  َو 
[. تسا بوطخم  يانعم 

دوجو دنـسرتیم ، شیوخ  يادـخ  زا  هک  اهنآ  يارب  تعفنم  تمعن و  تسا و  زاـین  دروم  هک  نید  روما  زا  هچنآ  ناـیب  ییاـمنهار و  يدـه :» »
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. تشاد
مدز و ار  وت  تبرـض : کل  ییوگیم : هک  روط  ناـمه  تسا  نوبهری »  » لـعف رب  مهبر )  ) لوعفم مدـقت  ببـس  هب  مـال »  » لوخد َنُوبَهْرَی  ْمِهِّبَِرل 

: فسوی هروس  هیآ 43  دننامه 
« دینکیم ریبعت  ار  اهباوخ  «: » َنوُُربْعَت ایْءُّرِلل  »

401 ص :  هیآ 155 ..... ] (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

اَّنِم ُءاهَفُّسلا  َلَعَف  اِمب  انُِکلُْهت  َأ  َياَّیِإ  َو  ُْلبَق  ْنِم  ْمُهَتْکَلْهَأ  َْتئِش  َْول  ِّبَر  َلاق  ُۀَفْجَّرلا  ُمُْهتَذَخَأ  اَّمَلَف  اِنتاقیِِمل  ًالُجَر  َنیِْعبَـس  ُهَمْوَق  یـسُوم  َراتْخا  َو 
(155  ) َنیِِرفاْغلا ُْریَخ  َْتنَأ  َو  انْمَحْرا  َو  اَنل  ْرِفْغاَف  انُِّیلَو  َْتنَأ  ُءاشَت  ْنَم  يِدْهَت  َو  ُءاشَت  ْنَم  اِهب  ُّلُِضت  َُکتَْنِتف  َّالِإ  َیِه  ْنِإ 

401 ص :  همجرت ..... :

(، دـندش كاله  و   ) تفرگارف ار  اهنآ  هزرل  نیمز  هک  یماگنه  و  دـیزگرب . ام  هاـگداعیم  يارب  ار  نادرم  زا  نت  داـتفه  دوخ  موق  زا  یـسوم  و 
ماـجنا نامناهیفـس  هچنآ  رطاـخ  هب  ار  اـم  اـیآ  ینک  كـاله  زین  نیا  زا  شیپ  ارم  اـهنآ و  یتسناوتیم  یتساوخیم ، رگا  اراـگدرورپ ، تفگ :

دناهداد 
402 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ره يزاسیم و  هارمگ  ینادب ) قحتـسم  و   ) یهاوخب ار  سک  ره  هک  تسین  رگید  زیچ  وت  شیامزآ  زج  نیا  يزاسیم . كاله  تازاجم و ) )
(155 . ) ياهدنزرمآ نیرتهب  وت  نک و  محر  ام  رب  زرمایب و  ار  ام  ییام  یلو  وت  ینکیم . تیاده  ینیبب ) هتسیاش  و   ) یهاوخب ار  سک 

402 ص :  ریسفت ..... :

شموق زا  یـسوم  ینعی ، تسا . هدش  فذح  هلمج  زا  رج  فورح  نیا  رب  انب  تسا  هموق  نم  یـسوم  راتخا  نآ و  ریدقت  ُهَمْوَق  یـسُوم  َراتْخا  َو 
هراپ دش ، کیدزن  هوک  هب  هک  یماگنه  دـش . نوریب  انیـس  روط  تمـس  هب  شراگدرورپ  اب  داعیم  يارب  اهنآ  اب  هارمه  دـیزگرب و  ار  درم  داتفه 

دندش و لخاد  زین  شناهارمه  دش و  هوک  لخاد  دش و  کیدزن  یسوم  دش  هدیـشوپ  هوک  همه  هک  يروطهب  تفرگ  رارق  هوک  يالاب  رب  يربا 
یسوم دندرک . ار  ادخ  تیؤر  ياضاقت  یسوم ) ناوریپ   ) نآ لابند  هب  دش و  فرطرب  ربا  نآ  زا  سپ  دندینش . ار  ادخ  نخس  دندرک و  هدجس 

«1 . » مینیبب اراکشآ  ار  ادخ  هک  نیا  رگم  میروآیمن  نامیا  وت  هب  زگره  دنتفگ : اهنآ  یلو ]  ] درک یهن  تساوخرد  نیا  زا  ار  اهنآ 
. دش هداد  خساپ  ِیناَرت » َْنل   » اب هک  َْکَیلِإ ،» ْرُْظنَأ  ِینِرَأ  ِّبَر  : » تفگ یسوم  سپ 

. دنداتفا شوهدم  یگمه  دمآرد و  هزرل  هب  اهنآ  اب  هارمه  هوک  سپس ] ]
رگا اراـگدرورپ ، تفگ : یـسوم  تفرگارف  ار  اـهنآ  هزرل  نیمز  نوچ  َياَّیِإ  َو  ُلـْبَق  ْنِم  ْمُهَتْکَلْهَأ  َْتئِـش  ْوـَل  ِّبَر  َلاـق  ُۀَـفْجَّرلا  ُمُْهتَذَـخَأ  اَّمَلَف 

[ شناهارمه  ] ندرک كاله  رب  یـسوم  فرط  زا  دوب  یتساوخرد  نخـس  نیا  ینک . كاله  نیا  زا  شیپ  ارم  اهنآ و  یتسناوتیم  یتساوخیم 
. دنیبب ار  نانآ ] فرط  زا   ] تیؤر تساوخرد  دمایپ  هک  نیا  زا  لبق 

؟ ینکیم كاله  ام  ناهیفس  لمع  ببس  هب  ارم  اهنآ و  ایآ  اَّنِم  ُءاهَفُّسلا  َلَعَف  اِمب  انُِکلُْهت  َأ 
هک نادان  مدرم  نآ  نتشادزاب  يارب  ار  دنوادخ  تیؤر  وا  هک  دوب  نیا  یسوم  لاؤس  تلع 
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__________________________________________________

. ].....[ 55 هرقب / - 1
403 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

نیا َُکتَْنِتف  اَّلِإ  َیِه  ْنِإ  شدوخ ) بناـج  زا  هن   ) دوب هدرک  بلط  دنتـشاد ، تساوخرد  ار  ادـخ  ندـید  یـسوم ، زا  تهافـس  یناداـن و  يور  زا 
لیلد تسردان  ياهنوگهب  دندینـش و  ار  تنخـس  اهنآ  یتفگ و  نخـس  نم  اب  هک  هاگ  نآ  تسین  وت  بناج  زا  ناحتما  شیاـمزآ و  زج  يزیچ 

. دنتشگ هارمگ  دندش و  ناحتما  شیامزآ و  راتفرگ  هک  نآ  ات  تسا  تیؤر  هناشن  نتفگ  نخس  هک  دندروآ 
ار دوخ  تخانـش ] تفرعم و   ] هب ناهاگآ  ینکیم و  هارمگ  دنتـسین  راوتـسا  وت  تخانـش  تفرعم و  رد  هک  ار  ینانادان  شیامزآ ، اب  اِهب  ُّلُِضت 

. ینکیم تیاده 
یهارمگ و ببـس  دـنوادخ  شیامزآ  هک  یماگنه  اریز  تسا  هدـش  یقلت  دـنوادخ  تیادـه  ندرک و  هارمگ  ناونع  هب  شیاـمزآ ، ناـحتما و 

. تسا هدرک  تیاده  هتخاس و  هارمگ  ناحتما ، ببس  هب  ار  اهنآ  دوخ  دنوادخ ، ییوگ  دشاب ، نانآ  تیاده 
. یتسه ام  روما  رب  فقاو  هاگآ و  ام و  يالوم  وت  انُِّیلَو  َْتنَأ 

403 ص :  ات 157 ..... ] تایآ 156  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

َنیِذَِّلل اُهُبتْکَأَسَف  ٍءْیَش  َّلُک  ْتَعِسَو  ِیتَمْحَر  َو  ُءاشَأ  ْنَم  ِِهب  ُبیِصُأ  ِیباذَع  َلاق  َْکَیلِإ  انْدُه  اَّنِإ  ِةَرِخْآلا  ِیف  َو  ًۀَنَـسَح  اْینُّدلا  ِهِذه  ِیف  اَنل  ُْبتْکا  َو 
َو ِةارْوَّتلا  ِیف  ْمُهَدـْنِع  ًابُوتْکَم  ُهَنوُدِـجَی  يِذَّلا  َّیِّمُْألا  َِّیبَّنلا  َلوُسَّرلا  َنوُِعبَّتَی  َنیِذَّلا  ( 156  ) َنُونِمُْؤی اـِنتایِآب  ْمُه  َنیِذَّلا  َو  َةاـکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َنوُقَّتَی 

َْتناک ِیتَّلا  َلالْغَْألا  َو  ْمُهَرْصِإ  ْمُْهنَع  ُعَضَی  َو  َِثئابَْخلا  ُمِْهیَلَع  ُمِّرَُحی  َو  ِتابِّیَّطلا  ُمَُهل  ُّلُِحی  َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  ْمُهاْهنَی  َو  ِفوُْرعَْملِاب  ْمُهُُرمْأَی  ِلیِْجنِْإلا 
(157  ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأ  ُهَعَم  َلِْزنُأ  يِذَّلا  َروُّنلا  اوُعَبَّتا  َو  ُهوُرَصَن  َو  ُهوُرَّزَع  َو  ِِهب  اُونَمآ  َنیِذَّلاَف  ْمِْهیَلَع 

404 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

404 ص :  همجرت ..... :

( یسوم هب  اضاقت  نیا  ربارب  رد  دنوادخ  . ) میاهدرک تشگزاب  وت  يوس  هب  ام  هک  نیا  هچ  رادررقم  یکین  رگید ، يارس  ایند و  نیا  رد  ام  يارب 
ار تاـکذ  دـنراکزیهرپ و  هک  اـهنآ  يارب  ار  نآ  هـتفرگارف و  ار  زیچ  هـمه  مـتمحر  مناـسریم و  مهاوـخب  سک  ره  هـب  ار  متازاـجم  تـفگ :

(156 . ) تشاد مهاوخ  ررقم  دنروآیم ، نامیا  ام  تایآ  هب  هک  اهنآ  دنزادرپیم و 
هب ار  اهنآ  و  دنباییم ، تسا  ناشدزن  هک  یلیجنا  تاروت و  رد  ار  شتافص  هک  یسک  دننکیم ، يوریپ  یّما  ربمایپ  ادخ )  ) هداتسرف زا  هک  اهنآ 

نیگنـس و ياهراب  دنکیم و  میرحت  ار  اهکاپان  درامـشیم ، لالج  اهنآ  يارب  ار  اههزیکاپ  درادیمزاب ، رکنم  زا  دـهدیم و  روتـسد  فورعم 
زا دـندومن و  شیرای  دـندرک و  شتیامح  دـندروآ و  نامیا  وا  هب  هک  اهنآ  درادیمرب  ناشندرگ ) شود و  زا   ) دوب اهنآ  رب  هک  ار  ییاهریجنز 

(157 . ) دنناراگتسر نانآ  دندرک  يوریپ  هدش  لزان  وا  اب  هک  يرون 

404 ص :  ریسفت ..... :

وت يوس  هب  ام  هد  رارق  تشهب  ترخآ  رد  كاـپ و  یگدـنز  لـماک و  یتسردـنت  اـیند ، نیا  رد  اـم  يارب  ًۀَنَـسَح  اْینُّدـلا  ِهِذـه  ِیف  اـَنل  ُْبتْکا  َو 
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. میاهتشگزاب
( هدـننک هبوت  « ) بئاـت  » ياـنعم هب  هک  تسا  دـئاه »  » عمج دوـه »  » هدـش و هتفرگ  تسا  باـت »  » و عـجر »  » ياـنعم هب  هک  هیلا » داـه   » زا اندـه » »

. دشابیم
اب هدرک و  یچیپرـس  نم  تعاـط ]  ] زا هک  یناـسک  زا  مهاوـخب ، هک  سک  ره  هب  ار  نآ  هک  تسا  نیا  نـم  باذـع  تفـص  زا  ِیباذَـع ...  َلاـق 

ینامرفان عیطم و  رفاک و  ناملـسم و  چـیه  سپ  تسا  هتفرگارف  ار  زیچ  همه  نم  تمحر  مناـسریم و  دـناهدش ، رفیک  راوازـس  نم ، یناـمرفان 
. تسا رادروخرب  دنمهرهب و  نم  تمعن  زا  هک  نیا  رگم  تسین 

. منادرگیم امش  زا  یضعب  ّصاخ  ار  تمحر  نیا  يدوزب  لیئارسا ، ینب  يا  اُهُبتْکَأَسَف 
هب دنروآیم و  نامیا  ام  ياهباتک  تایآ و  یمامت  هب  دوب و  دنهاوخ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحم  تّما  وزج  نامزلا  رخآ  رد  هک  اهنآ 

. دنزرویمن رفک  نآ ، زا  زیچ  چیه 
405 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

دییأت تازجعم  هلیسو  هب  هک  يربمایپ  دننکیم . يوریپ  مینکیم ، یحو  وا  هب  ار  نآرق  شباتک  هک  يربمایپ  زا  هک  اهنآ  َلوُسَّرلا  َنوُِعبَّتَی  َنیِذَّلا 
. دنباییم تسا  ناشدزن  هک  یلیجنا  تاروت و  رد  ار  وا  فصو  دننکیم  يوریپ  وا  زا  لیئارسا  ینب  زا  هک  اهنآ  هدش و 

، هدش هتسناد  كاپ  تعیرش  رد  ار  هچنآ  ای  دوب و  هدش  مارح  اهنآ  رب  هک  ار  نآ  زج  اههیپ و  نوچمه  كاپ  ياهزیچ  هک  يربمایپ  ُمَُهل  ُّلُِحی  َو 
. دنکیم لالح 

[ یهلا  ] مکح رد  هچنآ  اـی  كوخ  تشوگ  نوخ و  هدرم و  ناویح  تشوگ  نوچمه  تسا  كاـپان  ثیبخ و  هچنآ  َِثئاـبَْخلا و  ُمِْهیَلَع  ُمِّرَُحی  َو 
. دنکیم مارح  نانآ  رب  ار  مارح ، ياهبسک  دننام  هدش  هدرمش  كاپان 

. درادیمرب دوب  اهنآ  شود ]  ] رب هک  ار  نیگنس  ياهراب  ْمُهَرْصِإ و  ْمُْهنَع  ُعَضَی  َو 
، ینیگنس فیلاکت  يارب  تسا  یلیثمت  ریبعت  نیا  درادیمزاب . تکرح  زا  ار  شاهدننکلمح  ینیگنس ، ببس  هب  هک  تسا  ینیگنس  زیچ  رـصا » »

ياج ندـیرب  نوچمه  یتخـس ، فیلاکت  يارب  تسا  لیثمت  لالغا »  » روط نیمه  دوب . ناـنآ  شود  رب  هک  هبوت ، ماـگنه  دوخ  نتـشک  نوچمه 
. تشاد دوجو  اهنآ  ياهنید  رد  هک  هبنش ، زور  رد ] دیص   ] ندرک مارح  اهتمینغ و  ندنازوس  سابل و  و  ندب ]  ] تسوپ زا  سجن 

دح زا  رتمک  ندز  قالـش ]  ] هب هک  ریزعت  تسا و  عنم  يانعم  هب  رزع »  » لصا دوشن . بلاغ  وا  رب  نمـشد  اـت  دـندرک  تیاـمح  وا  زا  ُهوُرَّزَع و  َو 
. تسا تشز  راک  رارکت  عنام  ریزعت  اریز  تسا  هدام  نیمه  زا  دوشیم ، قالطا 

ناوتیم هدـش و  لزاـن  شتّوبن  اـب  هارمه  هک  ینآرق  تسا : نیا  هعم » لزنا   » ياـنعم تسا و  نآرق  رون »  » زا دارم  ُهَعَم  َلِْزنُأ  يِذَّلا  َروُّنلا  اوُعَبَّتا  َو 
لمع ربمایپ و  زا  يوریپ  اب  هارمه  هدش  لزان  هک  ینآرق  زا  دوشیم : نیا  هیآ  يانعم  تروص  نیا  رد  هک  تسا  اوعبتا »  » هب قلعتم  هعم » : » تفگ

. دندوب وا  هارمه  رما  نیا  رد  دندرک و  تعباتم  ربمایپ  دننامه  نآرق  زا  هک : نیا  ای  دندرک ، تعباتم  وا ، ّتنس  هب 
406 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

406 ص :  ات 160 ..... ] تایآ 158  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

ِِّیبَّنلا ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللِاب  اُونِمآَف  ُتیُِمی  َو  ِییُحی  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ِضْرَْألا ال  َو  ِتاوامَّسلا  ُْکُلم  َُهل  يِذَّلا  ًاعیِمَج  ْمُْکَیلِإ  ِهَّللا  ُلوُسَر  یِّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  ْلـُق 
ْیَتَْنثا ُمُهانْعَّطَق  َو  ( 159  ) َنُولِدْعَی ِِهب  َو  ِّقَْحلِاب  َنوُدْهَی  ٌۀَّمُأ  یسُوم  ِمْوَق  ْنِم  َو  ( 158  ) َنوُدَتْهَت ْمُکَّلََعل  ُهوُِعبَّتا  َو  ِِهتاِملَک  َو  ِهَّللِاب  ُنِمُْؤی  يِذَّلا  ِّیِّمُْألا 
ٍسانُأ ُّلُک  َِملَع  ْدَـق  ًاْنیَع  َةَرْـشَع  اتَْنثا  ُْهنِم  ْتَسَجَْبناَف  َرَجَْحلا  َكاصَِعب  ْبِرْـضا  ِنَأ  ُهُمْوَق  ُهاقْـسَتْسا  ِذِإ  یـسُوم  یلِإ  اْنیَحْوَأ  َو  ًامَمُأ  ًاطابْـسَأ  َةَرْـشَع 
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َنوُِملْظَی ْمُهَـسُْفنَأ  اُوناک  ْنِکل  َو  انوُمَلَظ  ام  َو  ْمُکاـْنقَزَر  اـم  ِتاـبِّیَط  ْنِم  اُولُک  يْولَّسلا  َو  َّنَْملا  ُمِْهیَلَع  اـْنلَْزنَأ  َو  َماـمَْغلا  ُمِْهیَلَع  اـْنلَّلَظ  َو  ْمَُهبَرْـشَم 
(160)

406 ص :  همجرت ..... :

. تسین وا  زج  يدوبعم  تسوا . نآ  زا  نیمز  اهنامسآ و  تموکح  هک  ییادخ  نامه  متـسه  امـش  يوس  هب  ادخ  هداتـسرف  نم  مدرم ، يا  وگب :
زا دراد و  شتاملک  ادخ و  هب  نامیا  هک  ياهدناوخن  سرد  ربمایپ  نآ  شاهداتـسرف ، ادخ و  هب  دیروایب  نامیا  سپ  دناریمیم . دنکیم و  هدنز 

(158 . ) دیبای تیاده  ات  دینک  يوریپ  وا 
(159 . ) دناتلادع قح و  هب  مکاح  دننکیم و  تیاده  قح  يوس  هب  یهورگ  یسوم ، موق  زا  و 

يارب  ) بآ ياضاقت  یـسوم  هک  یماگنه  و  میدرک . میـسقت  دـندوب ، لیئارـسا ) نامدود  زا   ) ياهخاش کی  ره  هک  هورگ  هدزاود  هب  ار  اهنآ  و 
نآ تخیر  نوریب  نآ  زا  همـشچ  هدزاود  ناهگان  نزب ، گنـس  رب  ار  دوخ  ياصع  هک  میدرک  یحو  وا  هب  درک ، نابایب ) رد  شماک  هنـشت  موق 

نانآ هب  و  . ) میداتـسرف يولـس »  » و ّنم »  » اهنآ رب  میتخاـس و  ناـبیاس  اـهنآ  رـس  رب  ار  ربا  و  دنتخانـشیم . ار  دوخ  همـشچ  هورگ  ره  هک  ناـنچ 
متـس ام  هب  اّما  دندرک ) متـس  ینامرفان و  اهنآ  یلو  دیروآ  اجب  ار  ادـخ  ساپـس  و   ) دـیروخب میاهداد  امـش  هب  هک  هزیکاپ  ياهیزور  زا  میتفگ )

407 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  ( 160 . ) دندرک متس  ناشدوخ  هب  نکل  دندرکن 

407 ص :  ریسفت ..... :

. تسا مکیلا »  » زا لاح  نوچ  تسا  بوصنم  اعیمج » »
« ینعأ  » لعف ریدقت  اب  تسا  بوصنم  اّلحم  ای  و  هَّللا »  » تفـص ناونع  هب  تسا  رورجم  اّلحم  ای  هلمج ، نیا  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْکُلم  َُهل  يِذَّلا 

. تسا هَّللا »  » يارب حدم  تروص  نیا  رد  هک 
َوُه اَّلِإ  َهلِإ  ال  زین : و  دـشابیم ، ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُکـُْلم  َُهل  هک  تسا . يذـلا » ، » هلـص زا  لدـب  ُتیُِمی ، َو  ِییُحی  روط : نیمه  َوُه و  اَّلِإ  َهلِإ  ـال 

ییحی و تسا و  یقیقح  يادخ  تسا  ناهج  کلام  هک  یسک  اریز  دشابیم  ِضْرَْألا ) َو  ِتاوامَّسلا  ُْکُلم  َُهل   ) شلبق ام  هلمج  حیـضوت  نایب و 
. دشابیمن ندناریم  ندرک و  هدنز  رب  رداق  رگید  یسک  وا  زج  نوچ  تسوا  صتخم  ییادخ  هک  تسا  نیا  رگنایب  تیمی ،

. تسا هدش  لزان  وا  زا  شیپ  ناربمایپ  وا و  رب  هک  تسا  ییاهزیچ  تاملک ، زا  دوصقم  هتملک » «و 
. دیبای تیاده  هک  نیا  دیما  هب  َنوُدَتْهَت  ْمُکَّلََعل 

تماقتسا ربص و  هب  تیاده و  قح  نخـس  هب  ار  مدرم  لیئارـسا ) ینب  زا  هدرک  هبوت  نانمؤم   ) یهورگ یـسوم  موق  زا  ٌۀَّمُأ و  یـسُوم  ِمْوَق  ْنِم  َو 
. دننکیمن متس  هدرک و  يرواد  قح  هب  مدرم  نایم  تواضق  رد  دننکیم و  داشرا  ییامنهار و 

ناگدنامزاب  زا  یناسک  هدرک ، فیصوت  هک  یهورگ  زا  دنوادخ  دوصقم  تسا  نکمم 
408 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دندروآ نامیا  وا  هب  هدرک و  كرد  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  هک  دنشاب  لیئارسا  ینب 
فرط نآ  رد  هک  نیا  ات  دوشگ ، اـهنآ  يارب  ینیمزریز  یهار  دـنوادخ ، هک  دنالیئارـسا  ینب  زا  یهورگ  اـهنآ  دـناهتفگ : نارّـسفم  زا  یـضعب 

. دنروآیم ور  ام  هلبق  تمس  هب  دنتسرپادخ و  دّحوم و  اج  نآ  رد  اهنآ  دندش . جراخ  نآ  زا  نیچ 
نادـنزرف طبـس ،) عمج  « ) طابـسا . » میتخاس زیامتم  رگید  یخرب  زا  ار  یخرب  میدرک و  میـسقت  فلتخم  ياـههورگ  هب  ار  اـهنآ  ُمُهاـنْعَّطَق و  َو 

هورگ يانعم  هب  اج  نیا  رد   ) دنشابیم لیعامسا  نادنزرف  رد  هلیبق ] عمج  « ] لیابق  » هلزنم هب  قاحسا ، رـسپ  بوقعی  نادنزرف  رد  تسا و  دنزرف 
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زیمت و  اطابسا ) مهانعطق  ینعی   ) تسا هرشع  یتنثا  ددع )  ) زا لدب  تسا ) دودعم  هک  « ) طابسأ  » دندوب و هورگ  هدزاود  لیئارـسا  ینب  و  تسا )
. دشابیم ۀقرف  ةرشع  یتنثا  نآ  ریدقت  هدش و  فذح  ددع 

. دندوب دایز  یتعامج  گرزب و  یهورگ  لیئارسا ، ینب  طابسا  زا  طبس  ره  ینعی  تسا ، لاح  بوصنم و  امما »  » هملک
. تسا يدایز  تعسو و  اب  هارمه  ندش  يراج  ساجبنا :»  » دش يراج  ْتَسَجَْبناَف 

: تسا هتفگ  نینچ  جاّجع 
«1 . » اسجبت جلاد  یبرغ  فیک  و 

« ءانت  » و « 2 « » لاخر  » دننام تسا  رـسکم  ریغ  عمج  مسا  سانا » . » دنتخانـشیم ار  دوخ  همـشچ  اههورگ ، نآ  زا  هورگ  ره  ٍسانُأ  ُّلُک  َِملَع  ْدَـق 
. نآ ریاظن  و  « 4 « » مآوت  » و « 3»

__________________________________________________

: تسا نیا  تیب  لوا  عرصم  - 1
. یسالا طرف  نم  هانیع  تبلحنا  و 

. دش ریزارس  دزیریم  ضوح  رد  هرابکی  هب  ار  ود  نآ  هک  يدرم  بآ  ولد  ود  دننامه  هودنا  نزح و  تدش  زا  شمشچ  ود  ياهکشا  ینعی :
. تسا دنفسوگ  هدام  هچب  يانعم  هب  لخر »  » عمج لاخر  - 2

یقرواپ 169. فاّشک  رهش . رد  ناگدننک  تماقا  ءانت : - 3
مآوت ثنؤم و  اـی  دنـشاب  رّکذـم  رتشیب ، اـی  دنـشاب  اـت  ود  دوش ، دـلوتم  مکـش  کـی  زا  دوخ  ریغ  اـب  هک  ياهچب  مأوت : عمج  مئاوت  مآوت و  - 4

. سوماق زا  لقن  یجرگ  داتسا  حیحصت  لاخرک .
409 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

409 ص :  ات 164 ..... ] تایآ 161  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

َنِینِـسْحُْملا ُدیِزَنَـس  ْمُِکتائیِطَخ  ْمَُکل  ْرِفْغَن  ًادَّجُـس  َباْبلا  اُولُخْدا  َو  ٌۀَّطِح  اُولُوق  َو  ُْمْتئِـش  ُْثیَح  اْهنِم  اُولُک  َو  َۀَـیْرَْقلا  ِهِذـه  اُونُکْـسا  ُمَُهل  َلـِیق  ْذِإ  َو 
ِیتَّلا ِۀَیْرَْقلا  ِنَع  ْمُْهلَئْس  َو  ( 162  ) َنوُِملْظَی اُوناک  اِمب  ِءامَّسلا  َنِم  ًازْجِر  ْمِْهیَلَع  اْنلَسْرَأَف  ْمَُهل  َلِیق  يِذَّلا  َْریَغ  ًالْوَق  ْمُْهنِم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َلَّدَبَف  ( 161)
اُوناک اِمب  ْمُهُوْلبَن  َِکلذَـک  ْمِهِیتَْأت  َنُوِتبْـسَی ال  َمْوَی ال  َو  ًاعَّرُـش  ْمِِهْتبَـس  َمْوَی  ْمُُهناـتیِح  ْمِهِیتْأـَت  ْذِإ  ِْتبَّسلا  ِیف  َنوُدـْعَی  ْذِإ  ِرْحَْبلا  َةَرِـضاح  َْتناـک 

(164  ) َنوُقَّتَی ْمُهَّلََعل  َو  ْمُکِّبَر  یلِإ  ًةَرِذْعَم  اُولاق  ًادیِدَش  ًاباذَع  ْمُُهبِّذَعُم  َْوأ  ْمُهُِکلْهُم  ُهَّللا  ًامْوَق  َنوُظِعَت  َِمل  ْمُْهنِم  ٌۀَّمُأ  َْتلاق  ْذِإ  َو  ( 163  ) َنوُقُسْفَی

409 ص :  همجرت ..... :

دیهاوخب تیفیک ) ره  هب  و   ) اج ره  زا  دیوش و  نکاس  سدقملا ) تیب   ) هیرق نیا  رد  دش : هتفگ  اهنآ  هب  هک  ار  یماگنه  دـیروایب ) رطاخ  هب   ) و
، دینک نینچ  رگا  دیوش . دراو  عضاوت  اب  سدقملا ) تیب   ) رد زا  زیرب و  ار  ام  ناهانگ  ادنوادخ ، دـییوگب : و  دـیریگ ) هرهب  و   ) دـیروخب نآ  زا 

(161 . ) داد میهاوخ  رتشیب  شاداپ  ار  ناراکوکین  میشخبیم و  ار  امش  ناهانگ 
هتفگ اهنآ  هب  هچنآ  زا  ریغ  دـنتخاس و  نوگرگد  ار  اههمانرب ) نآ  و   ) نخـس نیا  دـندرک ، نتـشیوخ ) رب   ) متـس ملظ و  هک  اهنآ  زا  یناسک  اّما 

(162 . ) میداتسرف اهنآ  رب  نامسآ  زا  ییالب  دنتشاد ، اور  هک  یمتس  ببس  هب  اذل  دنداد  ماجنا  دوب ، هدش 
و  ) زواجت هبنـش  زور  رد  اهنآ  هک  ار  یماگنه  روآ ) دای  هب   ) و نک . لاؤس  دوب  اـیرد  لـحاس  رد  هک  يرهـش  تشذگرـس )  ) هراـبرد اـهنآ  زا  و 
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دندشیم راکـشآ  دوب ) ناشیا  تحارتسا  لیطعت و  زور  هک   ) هبنـش زور  ناشنایهام  هک  ماگنه  نامه  دندرکیم  ادـخ ) نوناق  ربارب  رد  نایغط 
( 163 . ) دندومنیم ینامرفان  نآ  ربارب  رد  هک  میدرک  شیامزآ  يزیچ  هب  ار  اهنآ  هنوگ  نیا  دندمآیمن . اهنآ  غارس  هب  هبنش  زور  ریغ  رد  اّما 

410 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
كاله ار  اهنآ  دنوادخ  ماجنارـس  هک  دیهدیم  زردنا  ار  راکهنگ )  ) یعمج ارچ  دنتفگ : رگید ) هورگ  هب   ) اهنآ زا  یهورگ  هک  ار  یماگنه  و 

راگدرورپ هاگشیپ  رد  تیلوئـسم ) عفر  و   ) راذتعا يارب  اهزردنا ) نیا  : ) دنتفگ تخاس . دهاوخ  راتفرگ  يدیدش  باذع  هب  ای  درک و  دهاوخ 
(164 . ) دننک هشیپ  اوقت  دنریذپب و )  ) اهنآ دیاش  هوالعب  تسامش 

410 ص :  ریسفت ..... :

. تسا سّدقملا  تیب  هیرق ،»  » زا دوصقم 
. تسا هدش  تئارق  زین  مکایاطخ ، مکل  رفغن  مکتئیطخ و  مکل  رفغت  تروص : هب  ْمُِکتائیِطَخ  ْمَُکل  ْرِفْغَن 

هارمه یحیضوت  تسا  یلاؤس  هکلب ،] تسین  یقیقح  شسرپ   ] لاؤس نیا  تسا . هدش  تئارق  زین  مهلئـس » و  . » سرپب دوهی  زا  ینعی  مهلـس ،» «و 
. دنوادخ ماکحا ] و   ] دودح زا  دوهی  زواجت  هنیرید و  رفک  هب  تبسن  شنزرس  تمالم و  اب 

. ایرد کیدزن  ِرْحَْبلا  َةَرِضاح 
نآ زا  هک  دوب  هبنش  زور  رد  دوهی  ندرک  دیص  مکح ، نآ  دندرکیم . زواجت  ادخ  مکح  زا  هبنش  زور  رد  هک  یماگنه  ِْتبَّسلا  ِیف  َنوُدْعَی  ْذِإ 

گرزب تدابع ، هب  لاغتـشا  دیـص و  كرت  اب  ار  شاهبنـش  زور  دوهی  ینعی  دوهیلا  تتبـس  تسا . تبـس »  » ردـصم تبـس » . » دـندوب هدـش  یهن 
اّلحم نودعی  ذا  تدابع .) هب  لاغتشا  دیص و  عنم   ) هبنش زور  مکح  هب  تبسن  دوهی  تشادگرزب  زور  ینعی ، مهتبس  موی  روط  نیمه  و  درمش .

: تسا نیا  هلمج  ریدقت  تسا . هیرق  مدرم  هیرق »  » زا دوصقم  دشابیم و  هیرق  زا  « 1  » لامتشا لدب  نوچ  تسا  رورجم 
411 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. نک لاؤس  هبنـش  زور  رد  ادخ ] مکح  زا   ] ناشزواجت ماگنه  زا ] ینعی   ] رهـش مدرم  زا  تبـسلا  یف  مهناودع  تقو  ۀیرقلا  لها  نع  مهلئـسا  و 
. دشاب ةرضاح »  » هب ای  و  ربخ ] ناونع  هب  « ] تناک  » هب بوصنم  اّلحم  نودعی » ذا   » تسا نکمم 

. دشاب دوب ) لامتشا  لدب  هک  نودعی  ذإ   ) لدب زا  دعب  لدب  هک  تسا  نکمم  تسا و  لوعفم ] ناونع  هب  « ] نودعی  » هب بوصنم  ْمِهِیتَْأت  ْذِإ 
دیفـس ياهچوق  دننامه  نایهام  هک : تسا  هدش  تیاور  يرـصب  نسح  زا  دندشیم . راکـشآ  بآ  يور  رب  اهنآ ] نایهام   ] هک یلاح  رد  ًاعَّرُش 

. درک ادیپ  فارشا  دش و  کیدزن  ام  هب  نالف : انیلع  عرش  دوشیم : هتفگ  دندشیم  راکشآ  ناشیاههناخ  رد  رب 
. مینکیم ناحتما  قح ] زا   ] ناشینامرفان ببس  هب  ار  اهنآ  شیامزآ ، نیا  دننام  َِکلذَک 

. تسا نودعی ،» ذا   » بارعا نآ ، بارعا  تسا و  نودعی » ذا   » رب فطع  َْتلاق  ْذِإ  َو 
ینارگید هب  دندوب ، هدش  سویأم  ناقساف  بناج  زا  ناگدننکهظعوم  زردنا  دنپ و  شریذپ  زا  هک  رهـش ، حلاص  نامدرم  زا  یهورگ  ْمُْهنِم  ٌۀَّمُأ 

رد ناشهانگ  ببـس  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  دیهدیم  دنپ  ار  یهورگ  ارچ  دنتفگ : دندادیم  دـنپ  دـندرکیم و  یهن  ینامرفان ] زا   ] ار اهنآ  هک 
؟ تخاس دهاوخ  راتفرگ  يدیدش  باذع  هب  ترخآ  رد  ای  درک  دهاوخ  كاله  ایند 

ببس هب  وا و  رکنم  زا  یهن  هضیرف  يادا  و  دنوادخ ، دزن  رد  ندروآ  رذع  يارب  ام  زردنا  دنپ و  دنتفگ : ناگدنهددنپ  ْمُکِّبَر  یلِإ  ًةَرِذْعَم  اُولاق 
، ینعی تسا  هدـش  تئارق  زین  بصن  هب  ةرذـعم » . » دـندرگزاب دوخ ] ینامرفان  زا   ] دـنوش و راـگزیهرپ  اـهنآ  هک  میراد  دـیما  اـم  هک  تسا  نیا 

هلجأل و لوعفم  لّوا  تروص  رد  هک   ] ةرذعم انرذتعا  ای  ةرذعم » مهانظعو  »
__________________________________________________

. هملع كوخا  ینبجعا  دننام : تسا  هنم  لدبم  تالمتشم  زا  یضعب  هک  تسا  یلدب  لامتشا  لدب  - 1
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412 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
[. تسا قلطم  لوعفم  مود  تروص  رد 

412 ص :  ات 166 ..... ] تایآ 165  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

اوُُهن ام  ْنَع  اْوَتَع  اَّمَلَف  ( 165  ) َنوُقُـسْفَی اُوناک  اِمب  ٍسِیَئب  ٍباذَِعب  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  اَنْذَـخَأ  َو  ِءوُّسلا  ِنَع  َنْوَْهنَی  َنیِذَّلا  اَْنیَْجنَأ  ِِهب  اوُرِّکُذ  ام  اوُسَن  اَّمَلَف 
(166  ) َنِیئِساخ ًةَدَِرق  اُونوُک  ْمَُهل  اْنُلق  ُْهنَع 

412 ص :  همجرت ..... :

متـس هک  ار  اهنآ  میدیـشخب و  ییاهر  ار  يدب  زا  ناگدـننک  یهن  دـندرک ، شومارف  دوب  هدـش  هداد  اهنآ  هب  هک  ار  یتارّکذـت  هک  یماگنه  اما 
(165 . ) میتخاس راتفرگ  يدیدش  باذع  هب  ناشینامرفان  رطاخ  هب  دندرک ،

(166 . ) دیوش درط  دییآرد و  اهنومیم  لکش  هب  میتفگ : اهنآ  هب  دندومن ، یشکرس  دوب  هدش  هداد  اهنآ  هب  هک  ینامرف  ربارب  رد  هک  یماگنه 

412 ص :  ریسفت ..... :

یشومارف يور  زا  ار  يراک  هک   ) راکشومارف صخش  نوچمه  دنداد  رّکذت  اهنآ  هب  ناحصان  هک  ار  هچنآ  رهـش  مدرم  هک  یماگنه  اوُسَن  اَّمَلَف 
. میتخاس راتفرگ  یتخس  باذع  هب  دندرک  متس  هک  ار  ییاهنآ  میدیشخب و  تاجن  ار  يدب  زا  ناگدننک  یهن  دندرک ، كرت  دنکیم ) كرت 
وزج ای  دندوب  ناگتفایتاجن  وزج  اهنآ  ایآ  هک  تسا  هدرکن  يدای  دینکیم ، هظعوم  ارچ  دـنتفگیم : هک  یمّوس  هورگ  تشونرـس ]  ] زا نآرق 

هدـننک یهن  هورگ  طقف  دـندش و  كاله  هورگ ، ود  ره  دـناهتفگ : نارّـسفم  زا  یـضعب  تسا  یفلتخم  لاوقا  دروم ، نیا  رد  ناگدـشكاله .
کی دنتفای و  تاجن  هورگ  ود  دناهتفگ : نارّـسفم  زا  رگید  یـضعب  تسا . هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لوق  نیا  دـنتفای . تاجن 
یهن صخش  رد  رکنم ،] زا   ] یهن هک  دنادب  هاگ  ره  هدننک  یهن  صخـش  اریز  دندش  كاله  دوب ، نایهام  هدننکدیـص  هورگ  نامه  هک  هورگ 

دوشیم . طقاس  وا  زا  یهن  درادن ، يریثأت  هدش 
413 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

لعفلا نیع  هرـسک )  ) تکرح سپـس  هدش و  سئب )  ) فّفخم نآ  لعفلا  نیع  ادتبا ]  ] هک تروص  نیدب  تسا  هدش  تئارق  زین  سیب » «، » سیئب »
هزمه اب  و  دـشابیم . بئذ »  » هزمه زا  بولقم  نآ  يای  هک  بیذ »  » دـننامه تسا  هدـش  ءای  هب  لیدـبت  هزمه  هدـش و  لـقتنم  لـعفلا  ءاـف  هب  نآ 
تفـص مغیـض »  » دـننامه تروص  نیا  رد  هک  تسا  هدـش  تئارق  زین  لـعیف »  » نزو رب  سئیب »  » روط نیمه  تسا . هدـش  تئارق  زین  سئب  ینعی :

. دشابیم
. دییآرد اهنومیم  لکـش  هب  میتفگ : اهنآ  هب  دندز ، زابرـس  دندوب  هدش  یهن  نآ  زا  هک  يراک  كرت  زا  هک  یماگنه  ُْهنَع  اوُُهن  ام  ْنَع  اْوَتَع  اَّمَلَف 

. تسا نومیم  هب  اهنآ  ندش  خسم  يانعم  هب  ًةَدَِرق ،» اُونوُک  ْمَُهل  اْنُلق  : » هلمج
. دیاهدش هدنار  دورطم و  هک  یلاح  رد  ینعی  َنِیئِساخ 

یلسن دوخ  زا  دندش و  كاله  سپس  دندرکیم ، هاگن  اهنآ  هب  مدرم  دندنام و  یقاب  تلاح  نیا  رب  زور  هس  اهنآ  دناهتفگ : نارّسفم  زا  یضعب 
. دنتشاذگن ياجب 
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413 ص :  ات 168 ..... ] تایآ 167  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

ْمُهانْعَّطَق َو  ( 167  ) ٌمیِحَر ٌروُفََغل  ُهَّنِإ  َو  ِباقِْعلا  ُعیِرََـسل  َکَّبَر  َّنِإ  ِباذَْـعلا  َءوُس  ْمُهُموُسَی  ْنَم  ِۀَـمایِْقلا  ِمْوَی  یلِإ  ْمِْهیَلَع  َّنَثَْعبََیل  َکُّبَر  َنَّذَأـَت  ْذِإ  َو 
(168  ) َنوُعِجْرَی ْمُهَّلََعل  ِتائِّیَّسلا  َو  ِتانَسَْحلِاب  ْمُهانْوََلب  َو  َِکلذ  َنُود  ْمُْهنِم  َو  َنوُِحلاَّصلا  ُمُْهنِم  ًامَمُأ  ِضْرَْألا  ِیف 

413 ص :  همجرت ..... :

روطهب ار  اهنآ  هک  تخاس  دهاوخ  ّطلـسم  اهنآ  رب  ار  یـسک  تمایق ، هنماد  ات  درک  مالعا  تراگدرورپ  هک  ار  یماگنه  روایب ) رطاخ  هب  زین   ) و
نابرهم هدـنزرمآ و  ناراکهبوت ) لباقم  رد  لاح  نیع  رد   ) تسا عیرـس  شتازاـجم  تراـگدرورپ  اریز  دـهد  رارق  یتخـس  باذـع  رد  موادـم 

(167 . ) تسا
میتخاس . هدنکارپ  ییاههورگ  تروص  هب  نیمز  رد  ار  اهنآ  و 

414 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(168 . ) دندرگزاب دیاش  میدومزآ ، اهیدب »  » و اهیکین »  » هب ار  اهنآ  دنتسه و  نآ  ریغ  یهورگ  حلاص و  اهنآ  زا  یهورگ 

414 ص :  ریسفت ..... :

میمـصت تراگدرورپ  هک  ار  یماگنه  روآ  دای  هب  تسا : نیا  َکُّبَر ،» َنَّذََأت  ْذِإ   » يانعم تسا و  مالعا  يانعم  هب  ناذـیا »  » زا لّعفت  باـب  َنَّذَأـَت 
. دنکیم مالعا  دوخ  هب  ار  نآ  ماجنا  دشیدنایم و  دوخ  اب  نآ  دروم  رد  تسا ، يرما  ماجنا  رب  ممصم  هک  یسک  اریز  تفرگ 

ینعی دـیآیم  مسق  باوج  رد  هچنآ  هب  ببـس  نیمه  هب  و  هَّللا » دهـش   » و هَّللا » ملع   » لثم تسا  هدـش  مسق  لعف  يارجم  يراج  کبر :» نذأـت  »
رّرقم شدوخ  رب  تراگدرورپ  هک  یماگنه  و  تسا : هدومرف  دنوادخ  ایوگ  تسا . هدش  هداد  باوج  تسا ] مسق  مال  هب  ردـصم  هک  « ] نثعبیل »

ات نآ  زا  سپ  دـهد . رارق  یتخـس  باذـع  رد  موادـم  روطهب  ار  اهنآ  هک  دزاـس . طلـسم  دوهی  رب  ار  یـسک  تماـیق  زور  اـت  هک  درک  بجاو  و 
نآ زا  سپ  دندادیم  هیزج  سوجم  هب  دوهی  درک ، ثوعبم  يربمایپ  هب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحم  ترـضح  دـنوادخ  هک  ینامز 

. تسا هدیدرگ  بجاو  اهنآ  رب  هیزج ] تخادرپ   ] ایند نایاپ  ات  هشیمه  درک و  بجاو  اهنآ  رب  ار  هیزج  زین  مالسا  ربمایپ 
هب انثعب »  » هک میدرک » طلسم  امش  رب  ار  دوخ  ناگدنب   » اَنل ًادابِع  ْمُْکیَلَع  اْنثََعب  لیئارسا : ینب  هروس  هیآ 5  دننامه  دزاس  طلسم  اهنآ  رب  ات  َّنَثَْعبََیل 

. تسا اناطلس »  » يانعم
زا ینیمزرس  هاگ  چیه  سپ  میتخاس ، قّرفتم  هدنکارپ  ياهتیعمج  اههورگ و  هب  فلتخم  ياهنیمزرـس  رد  ار  دوهی  ًامَمُأ  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُهانْعَّطَق  َو 

. دوبن یلاخ  نانآ  زا  یهورگ 
یخرب و  دندروآ . نامیا  شلوسر  ادخ و  هب  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  اهنآ  دندوب . حـلاص  ینامدرم  اههورگ ، نآ  زا  یخرب  َنوُِحلاَّصلا  ُمُْهنِم 
تفـص اریز  تسا  عوفرم  اّلحم  کلذ ،» نود  : » نیا رب  انب  دـناحلاص . ریغ  ینعی  دنتـسین ، تفـص  نآ  رب  هک  دنتـسه  یناـمدرم  اـههورگ  نآ  زا 

ٌمُوْلعَم ٌماقَم  َُهل  اَّلِإ  اَّنِم  ام  َو  تافاص : هروس  هیآ 164  دشابیم . فوذحم  سان ]  ] فوصوم
415 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

و تسا : نیا  نآ  ریدقت  تسا و  هیآ  نیا  دننام  زین  تسا » نّیعم  یماقم  قح ) یگدنب  رد   ) ار وا  هک  نآ  زج  تسین  ناگتـشرف  ام  زا  کی  چیه  »
. مولعم ماقم  هل  الا  دحا  اّنم  ام 
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[ دوخ تشز  ياهراک  زا   ] دـیاش میدرک  شیامزآ  اهتنحم  اهـششخب و  اهباذـع و  اهتمعن و  اـب  ار  اـهنآ  ِتاـئِّیَّسلا  َو  ِتانَـسَْحلِاب  ْمُهاـنْوََلب  َو 
. دندرگزاب دنرادرب و  تسد 

415 ص :  ات 170 ..... ] تایآ 169  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

ْمِْهیَلَع ْذَخُْؤی  َْمل  َأ  ُهوُذُخْأَی  ُُهْلثِم  ٌضَرَع  ْمِِهتْأَی  ْنِإ  َو  اَنل  ُرَفُْغیَس  َنُولوُقَی  َو  ینْدَْألا  اَذه  َضَرَع  َنوُذُخْأَی  َباتِْکلا  اُوثِرَو  ٌْفلَخ  ْمِهِدَْعب  ْنِم  َفَلَخَف 
َنوُکِّسَُمی َنیِذَّلا  َو  ( 169  ) َنُولِقْعَت الَف  َأ  َنوُقَّتَی  َنیِذَِّلل  ٌْریَخ  ُةَرِخْآلا  ُراَّدـلا  َو  ِهِیف  ام  اوُسَرَد  َو  َّقَْحلا  ـَّالِإ  ِهَّللا  یَلَع  اُولوُقَی  ـال  ْنَأ  ِباـتِْکلا  ُقاـثیِم 

(170  ) َنیِِحلْصُْملا َرْجَأ  ُعیُِضن  اَّنِإ ال  َةالَّصلا  اُوماقَأ  َو  ِباتِْکلِاب 

415 ص :  همجرت ..... :

دنتفرگ ار  تسپ  يایند  نیا  عاتم  لاح ) نیا  اب  اّما  . ) دنتشگ تاروت ) ینامسآ ،  ) باتک ثراو  هک  دندش  اهنآ  نیـشناج  ینادنزرف  نآ ، زا  دعب 
(. مینامیشپ دوخ  هدرک  زا  ام   ) دشخبیم ار  ام  يدوزب  دنوادخ  میراکهنگ ) ام  رگا  : ) دنتفگیم و  دنداد ) حیجرت  ادخ  نامرف  مکح و  رب  )

زا ادخ )  ) باتک نامیپ  ایآ  دننکفایم .) رس  تشپ  ار  ادخ  مکح  زاب  و   ) دنریگیم ار  نآ  دتفیب  ناشتـسد  هب  نآ  دننامه  يرگید  عاتم  رگا  اّما 
هک ییاـهنآ  يارب  ترخآ  يارـس  و  دـناهدناوخ . ار  نآ  اـهراب  ناـنآ  دـنیوگن و  قـح  زج  دـندنبن و ) غورد   ) ادـخ رب  هک  هدـشن  هـتفرگ  اـهنآ 

(169 ( ؟ دیمهفیمن ایآ  تسا  رتهب  دننک ، هشیپ  يراگزیهرپ 
عیاض ار  ناحلـصم  شاداپ  ام  اریز ،) تشاد  دـنهاوخ  یگرزب  شاداپ   ) دـنراد اپرب  ار  زامن  دـنیوج و  کّـسمت  ادـخ )  ) باـتک هب  هک  ییاـهنآ 

(170 «. ) درک میهاوخن 
416 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

416 ص :  ریسفت ..... :

لوسر نامز  رد  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  اهنآ  دندش . اهنآ  نیـشناج  ینادنزرف  دش ، دای  اهنآ  زا  هک  یناسک  زا  دعب  سپ  ْمِهِدَْعب  ْنِم  َفَلَخَف 
: دیوگیم ءاّرف  دندوب . مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ 

: دیوگیم دیبل  مال . نوکس  اب  ءوس ، فلخ  قدص و  فلخ  دوشیم : هتفگ 
«1 ، » برجألا دلجک  فلخ  یف  تیقب  و 

. فلخ مال  تکرح  اب 
یلو دنتفرگیمارف  دندناوخیم و  ار  نآ  هک  یلاح  رد  دنام  یقاب  ناشتـسد  رد  دندوب ، اهنآ  زا  لبق  هک  یناسک  زا  دعب  تاروت  َباتِْکلا  اُوثِرَو 

. دندرکیمن لمع  نآ  هب 
ریبعت نیا  رد  دـنتفرگ و  ار  شزرایب  تسپ و  يایند  نیا  يالاک  ینعی  تسا ، يویند  ياههرهب  ایند و  دوصقم ، ینْدَأـْلا  اَذـه  َضَرَع  َنوُذُـخْأَی 

یـشزرایب تئاند و  يانعم ] هب  أند  هدام   ] زا ای  تسا و  کیدزن  ياـنعم  هب  وند »  » هداـم زا  اـی  یندأ » . » دراد دوجو  یـشزرایب  ریقحت و  یعون 
. تسا

. دنتفرگیم مدرم ) راک  ندرک  ناسآ  يارب   ) یهلا تاروتسد  فیرحت  رطاخ  هب  اهتواضق و  رد  هک  تسا  ییاههوشر  ایند ، عاتم  زا  دوصقم 
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. دنکیمن هذخاؤم  میاهتفرگ  هچنآ  رطاخ  هب  ار  ام  دنوادخ  دنیوگیم : اَنل  ُرَفُْغیَس  َنُولوُقَی  َو 
ناشهتــشذگ لاـمعا  دـننامه  یلاـمعا  هـب  هـک  یلاـح  رد  دـنراد  شزرمآ  دـیما  ینعی ، تـسا  هیلاـح  واو  ُهوُذـُـخْأَی  ُهـُْلثِم  ٌضَرَع  ْمِِهتْأَـی  ْنِإ  َو 

. دنراد یگداتسیا  نآ  رب  دندرگیمزاب و 
هدرک لزان  هچنآ  زج  دـندنبن و  غورد  ادـخ  رب  هک  دـشن  هتفرگ  نامیپ  تاروت  رد  ناریگهوشر ، نیا  زا  ایآ  ِباتِْکلا  ُقاـثیِم  ْمِْهیَلَع  ْذَـخُْؤی  َْمل  َأ 

هچنآ اهنآ  هک  یلاح  رد  دنیوگن  قح  زج  ادخ  رب  هک  دشن  هتفگ  اهنآ  هب  ایآ  تسا : هدش  هتفگ  نینچ  ایوگ  دنهدن ؟ تبسن  وا  هب  تسا ،
__________________________________________________

: تسا نیا  تیب  لوا  عرصم  - 1
رد نم  دندنام و  اهنآ  زا  دعب  هک  ییاهنآ  دندرم و  تشاد  ناکما  نانآ  تیامح  هیاس  رد  یگدـنز  هک  اهنآ  مهفانکا . یف  شاعی  نیذـلا  بهذ 

[. دننم رابرس  و   ] دننکیم ینیگنس  نم  رب  هتفرگ  برج  صخش  تسوپ  دننامه  منکیم  یگدنز  اهنآ  نایم 
417 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دنراد رطاخ  هب  ار  نآ  سپ  دناهدناوخ  تسا  باتک  رد 
قیاقح نیا   ] ایآ تسا . رتهب  زیچان  تسپ و  عاتم  نیا  زا  دنزیهرپیم ، ادخ  تامّرحم  زا  هک  یناسک  يارب  ترخآ ، يارـس  ٌْریَخ  ُةَرِخْآلا  ُراَّدـلا  َو 

: َنُولِقْعَت الَف  َأ  دینکیمن . كرد  ار ]
. تسا هدش  تئارق  زین  نولقعی ) « ) ءای  » اب

ینعی دشابیم ، َنیِِحلْصُْملا ،» َرْجَأ  ُعیُِـضن  اَّنِإ ال  : » هلمج شربخ  تسا و  عوفرم  اّلحم  ادتبم  ناونع  هب  هلمج  نیا  ِباتِْکلِاب ...  َنوُکِّسَُمی  َنیِذَّلا  َو 
. مهرجا عیضن  انإ ال 

. تسا باتکلاب »...  نوکـسمی  نیذلا   » يانعم هب  نیحلـصم »  » اریز تسا  هتفرگ  رارق  مه )  ) ریمـض ياج  هب  نیحلـصم )  ) رهاظ مسا  نیا ، رب  انب 
هلمج مه  ُعیُِـضن »...  اَّنِإ ال   » دـشاب و رورجم  َنوُقَّتَی ،» َنیِذَِّلل   » هب فطع  رب  انب  ِباـتِْکلِاب ،» َنوُکِّسَُمی  َنیِذَّلا  َو  : » هک تسا  نکمم  روط ] نیمه  ]

. دشاب هضرتعم 

417 ص :  هیآ 171 ..... ] (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

(171  ) َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ِهِیف  ام  اوُرُکْذا  َو  ٍةَّوُِقب  ْمُکاْنیَتآ  ام  اوُذُخ  ْمِِهب  ٌِعقاو  ُهَّنَأ  اوُّنَظ  َو  ٌۀَّلُظ  ُهَّنَأَک  ْمُهَقْوَف  َلَبَْجلا  اَنْقَتَن  ْذِإ  َو 

417 ص :  همجرت ..... :

دهاوخ دورف  اهنآ  رب  دـندرک  نامگ  هک  نانچ  نآ  میدرک  دـنلب  ینابیاس  نوچمه  اـهنآ  زارف  رب  ار  هوک  هک  یماـگنه  رواـیب ) رطاـخ  هب  زین   ) و
دیریگب و ّتیدج ) و   ) تردق اب  میاهداد ، تاروتـسد ) ماکحا و  زا   ) امـش هب  ار  هچنآ  میتفگ ) میتفرگ و  نامیپ  اهنآ  زا  لاح  نیا  رد  و  . ) دـمآ

(171 . ) دیوش راگزیهرپ  ات  دینک ) لمع  و   ) دیشاب هتشاد  دای  هب  تسا ، نآ  رد  ار  هچنآ 

417 ص :  ریسفت ..... :

«. میدرب الاب  اهنآ  رس  زارف  رب  ار  روط  هوک   » َروُّطلا ُمُهَقْوَف  انْعَفَر  َو  ءاسن : هروس  هیآ 154  دننام  میدرب  الاب  میدنک و  ار  هوک  ْمُهَقْوَف  َلَبَْجلا  اَنْقَتَن 
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ربا . ای  نابیاس  لثم  دوشیم  قالطا  دنکفایم  هیاس  هک  يزیچ  ره  هب  ۀلظ » »
418 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

تاروت ماکحا  نتفریذـپ  زا  اهنآ  هک  دوب  نیا  رما ، نآ  یگنوگچ  دـش . دـهاوخ  طـقاس  اـهنآ  رب  هوک  نآ  هک  دنتـسناد  ْمِِهب و  ٌِعقاو  ُهَّنَأ  اوُّنَظ  َو 
درب و الاب  دوب ، خسرف  کی  رد  خسرف  کی  هک  ناشعمجت ، لحم  هزادنا  هب  اهنآ  رس  يالاب  رب  ار  روط  هوک  دنوادخ  هجیتن  رد  دندیزرو  عانتما 

امـش رب  روط  هوک  دـیریذپن ، رگا  و  دیـسر ] دـهاوخن  یباذـع  ار  امـش   ] دـیتفریذپ ار  تاروت  ماکحا  رگا  دـش : هتفگ  اهنآ  هب  لاح ] نیمه  رد  ]
نیمز رب  هدجـس  هب  ناشتروص  فرط  کی  رب  دندید ،] دوخ  رـس  يالاب  ار  نآ  و   ] دندرک هاگن  هوک  هب  هک  یماگنه  سپ  دـش . دـهاوخ  طقاس 

. دندرکیم هاگن  نآ  هب  هوک ، طوقس  سرت  زا  دنداتفا و 
: میتفگ لاح ] نیمه  رد   ...«: ] اوذخ نیلئاق   » ای اوذخ ...  انلق  ٍةَّوُِقب  ْمُکاْنیَتآ  ام  اوُذُخ 

. دیریگب نآ ، فیلاکت  لّمحت  رب  يرادیاپ  تردق و  اب  میداد ، امش  هب  باتک  تاروتسد ]  ] زا هچنآ 
. دینکن شومارف  دیشاب و  هتشاد  دای  هب  تسا  تاروت  رد  هک  یهاون  رماوا و  زا  هچنآ  ِهِیف  ام  اوُرُکْذا  َو 

418 ص :  ات 174 ..... ] تایآ 172  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

اَّنُک اَّنِإ  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  اُولوُقَت  ْنَأ  انْدِهَش  یَلب  اُولاق  ْمُکِّبَِرب  ُتَْسل  َأ  ْمِهِـسُْفنَأ  یلَع  ْمُهَدَهْـشَأ  َو  ْمُهَتَّیِّرُذ  ْمِهِروُهُظ  ْنِم  َمَدآ  ِیَنب  ْنِم  َکُّبَر  َذَخَأ  ْذِإ  َو 
ُلِّصَُفن َِکلذَک  َو  ( 173  ) َنُولِْطبُْملا َلَعَف  اِمب  انُِکلُْهتَف  َأ  ْمِهِدَْعب  ْنِم  ًۀَّیِّرُذ  اَّنُک  َو  ُْلبَق  ْنِم  انُؤابآ  َكَرْـشَأ  امَّنِإ  اُولوُقَت  َْوأ  ( 172  ) َنِیِلفاغ اذه  ْنَع 

(174  ) َنوُعِجْرَی ْمُهَّلََعل  َو  ِتایْآلا 

418 ص :  همجرت ..... :

و . ) تخاـس نتـشیوخ  رب  هاوـگ  ار  اـهنآ  تفرگرب و  ار  اـهنآ  هّیرذ  مدآ  نادـنزرف  تشپ  زا  تراـگدرورپ  هک  ار  یناـمز  رواـیب ) رطاـخ  هب   ) و
(: دومرف

لفاغ نیا  زا  ام  دییوگن  زیخاتسر  زور  رد  هک  نیا  يارب  درک ) نینچ  ارچ  . ) میهدیم یهاوگ  يرآ ، دنتفگ : متـسین ؟ امـش  راگدرورپ  نم  ایآ 
( 172 (. ) ربخیب یسانشادخ  دیحوت و  يرطف  نامیپ  زا  و   ) میدوب

419 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(. میتشادن نآ  زا  يوریپ  زج  ياهراچ  و   ) میدوب اهنآ  زا  دعب  ینادنزرف  مه  ام  دـندرک و  رایتخا  ار  یتسرپتب  ام  زا  لبق  ام  ناردـپ  دـییوگن  ای 

(173 . ) ینکیم تازاجم  دنداد  ماجنا  نایارگلطاب  هچنآ  هب  ار  ام  ایآ 
(. تسا هدوب  تسخن  زور  زا  ناشناج  نورد  رد  دیحوت  يادن  دننادب  و   ) دندرگزاب قح  يوس  هب  دیاش  میهدیم ، حیضوت  ار  تایآ  نینچ  نیا 

(174)

419 ص :  ریسفت ..... :

عمج لماش  درفم  هک  تسا  نیا  يارب  دناهدرک  تئارق  درفم  ار  نآ  هک  یناسک  تسا . هدـش  تئارق  زین  مهتایرذ )  ) عمج تروص  هب  مهتیرذ » »
. ینیبیم ار  بلطم  نیا  زین  ْمِهِدَْعب » ْنِم  ًۀَّیِّرُذ  اَّنُک  َو   » فارعا هروس  هیآ 173  رد  هک  روط  نامه  دوشیم  زین 
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. تسا مدآ  نادنزرف  بلص  زا  اهنآ  ندرک  نوریب  مدآ ، نادنزرف  تشپ  زا  هیرذ  ذخا  يانعم  تسا و  مدا » ینب   » زا ضعب ، لدب  ْمِهِروُهُظ  ْنِم 
دنوادـخ هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  تسا و  لیثمت  باب  زا  انْدِهَـش ،» یَلب  اُولاق  ْمُکِّبَِرب  ُتَْسل  َأ  ْمِهِـسُْفنَأ  یلَع  ْمُهَدَهْـشَأ  َو  : » یلاـعت يادـخ  لوق 

تیادـه و هدـنهد  زیمت  ار  نآ  هداهن و  اـهنآ  دوجو  رد  دـنوادخ  هک  ناـشیا ، ياـهلقع  درک و  هماـقا  شايدـنوادخ  رب  ییاـهلیلد  اـهنآ  يارب 
ناشیا هب  هتفرگ و  رارقا  اهنآ  زا  هتـسناد و  ناشدوخ  رب  هاوگ  ار  اـهنآ  دـنوادخ  اـیوگ  نیا ، رب  اـنب  دـنهاوگ . نآ  رب  تسا ، هداد  رارق  یهارمگ 

وت ییادخ  هب  میهاوگ و  نتشیوخ  رب  ام  یتسه . ام  راگدرورپ  وت  هلب  دناهداد : خساپ  اهنآ  ایوگ  و  متسین ؟ امش  راگدرورپ  نم  ایآ  تسا : هتفگ 
. مینکیم رارقا 

هک میتشادـن  تسود  هک  نیا  يارب  میدرک  هماقا  دـنهدیم  یهاوگ  اهنآ  تّحـص  رب  اهلقع  هک  ار  یلیالد  ام  ینعی  تسا ، هل  لوعفم  اُولوُقَت  ْنَأ 
مه ام  دـندوب و  تسرپتب  ام  زا  شیپ  ام  ناردـپ  دـییوگب : ای  میدـشن . هاگآ  نآ  رب  میدوب و  لفاغ  رما  نیا  زا  ام  دـییوگب : زیخاتـسر  زور  رد 

نانآ ترطف  رد  دنوادخ ، یگناگی  لیالد  اریز  درادن ] لوبق  ار  اهرذـع  نیا  دـنوادخ   ] میدرک ادـتقا  اهنآ  هب  میدوب و  اهنآ  زا  دـعب  ینادـنزرف 
نیا  رب  انب  تسا  دوجوم 

420 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
يارب هک  روـط  ناـمه  تسین  ناـشیا ، هب  يادـتقا  دوـخ و  ناردـپ  زا  دـیلقت  هب  ندروآ  يور  یتسرپاـتکی و  زا  ضارعا  رب  يرذـع  اـهنآ  يارب 

هدش هماقا  دنوادخ  یگناگی  دیحوت و  رب  یلیالد  مه  اهنآ  يارب  هک  نیا  لیلد  هب  تسین  يرذع  یتسرپتب ] و   ] ادـخ هب  كرـش  رب  ناشناردـپ 
. تسا

دندوب ام  یتسرپتب ] و   ] كرش ببس  اهنآ  ینکیم . تازاجم  دنداد ، ماجنا  نایارگلطاب  هچنآ  هب  ار  ام  ایآ  سپ  َنُولِْطبُْملا  َلَعَف  اِمب  انُِکلُْهتَف  َأ 
. دنتسه ام ] رب   ] مّدقم نآ  رد  دندرک و  انب  ام  يارب  ار  نآ  نوچ 

. مینکیم نشور  اهنآ  يارب  ار  تایآ  اسر ، حضاو و  نینچ  نیا  َِکلذَک  َو 
. میهدیم حیضوت  ار  تایآ  دندرگرب ، ناشکرش  زا  هک  میدرک  هدارا  نوچ  َنوُعِجْرَی و  ْمُهَّلََعل  َو 

420 ص :  ات 178 ..... ] تایآ 175  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

َو ِضْرَْألا  َیلِإ  َدَلْخَأ  ُهَّنِکل  َو  اِهب  ُهانْعَفََرل  اْنئِـش  َْول  َو  ( 175  ) َنیِواْغلا َنِم  َناکَف  ُناْطیَّشلا  ُهَعَْبتَأَف  اْهنِم  َخَلَْـسناَف  اِنتایآ  ُهاْنیَتآ  يِذَّلا  َأَبَن  ْمِْهیَلَع  ُْلتا  َو 
ْمُهَّلََعل َصَـصَْقلا  ِصُْـصقاَف  اـِنتایِآب  اُوبَّذَـک  َنیِذَّلا  ِمْوَْقلا  ُلَـثَم  َکـِلذ  ْثَْهلَی  ُهْکُْرتـَت  َْوأ  ْثَْهلَی  ِْهیَلَع  ْلِـمَْحت  ْنِإ  ِْبلَْکلا  ِلَـثَمَک  ُُهلَثَمَف  ُهاوَـه  َعَـبَّتا 

ُمُه َِکئلوُأَف  ِْللُْضی  ْنَم  َو  يِدَتْهُْملا  َوُهَف  ُهَّللا  ِدْهَی  ْنَم  ( 177  ) َنوُِملْظَی اُوناک  ْمُهَسُْفنَأ  َو  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  ُمْوَْقلا  ًالَثَم  َءاس  ( 176  ) َنوُرَّکَفَتَی
(178  ) َنوُرِساْخلا

420 ص :  همجرت ..... :

هب ناطیـش  تشگ و  جراخ  اهنآ  روتـسد )  ) زا ماجنارـس )  ) یلو میداد  وا  هب  ار  دوخ  تایآ  هک  ار  سک  نآ  تشذگرـس  ناوخب  اـهنآ  يارب  و 
(175 . ) دش ناهارمگ  زا  تفای و  تسدوا 

421 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
دوخ لاح  هب  ار  وا  اذـل  تسام  ّتنـس  فالخ  رب  رابجا  اما   ) میدربیم الاب  اهـشناد ) مولع و  و   ) تایآ نیا  اب  ار  وا  ماقم ) ، ) میتساوخیم رگا  و 

ار شناهد  ینک ، هلمح  وا  هب  رگا  هک  تسا  گس  نوچمه  وا  درک . يوریپ  شیوخ  سفن  ياوه  زا  دـییارگ و  یتسپ  هب  وا  یلو  میتخاس ) اهر 
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تسا یتسرپایند  هنـشت  نانچ  نآ  ییوگ   ) دنکیم ار  راک  نیمه  زاب  يراذگاو ، دوخ  لاح  هب  ار  وا  رگا  درک و  دهاوخ  نورب  ار  شنابز  زاب و 
و  ) دنـشیدنیب دـیاش  نک ، وگزاب  ار  اهناتـساد  نیا  دـندرک . بیذـکت  ار  ام  تایآ  هک  تسا  یتّیعمج  لثم  نیا  دوشیمن .) بآریـس  زگره  هک 

(176 (. ) دنوش رادیب 
(177 . ) دندرکیم متس  ناشدوخ  هب  اهنآ  یلو  دندرک  بیذکت  ار  ام  تایآ  هک  یهورگ  دنراد  یلثم  دب  هچ 

( یعقاو  ) ناراکنایز دزاس  هارمگ  ناـشلامعا ) رطاـخ  هب   ) هک ار  اـهنآ  تسوا و  یعقاو )  ) هتفاـی تیادـه  دـنک ، تیادـه  ادـخ  هک  ار  سک  نآ 
(178 . ) دنیاهنآ

421 ص :  ریسفت ..... :

زا يدنمـشناد  سک  نآ  ناوخب . دوهی  رب  دـش ، جراخ  اهنآ  روتـسد ]  ] زا میداد و  وا  هب  ار  دوخ  تاـیآ  هک  یـسک  تشذگرـس  ْمِْهیَلَع  ُلـْتا  َو 
مان هب  نایناعنک و  زا  وا  دناهتفگ : نارّـسفم  زا  یـضعب  دوب . هدش  هداد  وا  هب  ادخ ، ياهباتک  زا  یخرب  شناد  هک  دوب  لیئارـسا  ینب  نادنمـشناد 

. دوب اروعاب  نب  معلب 
. دوب انتعایب  دیزرو و  رفک  اهنآ  هب  هک  هنوگ  نیدب  دش  جراخ  تایآ  روتسد ]  ] زا اْهنِم  َخَلَْسناَف 

. درک يوریپ  ار  وا  ماگب ، ماگ  ناطیش  ای : و  دیدرگ . وا  ناکیدزن  زا  تفای و  تسد  وا  هب  درک و  بیقعت  ار  وا  ناطیش  سپ  ُناْطیَّشلا  ُهَعَْبتَأَف 
. دش نارفاک  ناهارمگ و  زا  سپ  َنیِواْغلا  َنِم  َناکَف 

زا سک  ره  يارب  هداد  رارق  یلثملا  برـض  ار  نآ  دـنوادخ  یلو  تسا  اروعاـب  مـعلب  زا  تشذگرـس ، لـصا  دوـمرف : مالّـسلا  هـیلع  رقاـب  ماـما 
422 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  ار  شایناسفن  ياهاوه  زا  يوریپ  هک  ناناملسم 

. دهد حیجرت  دنوادخ  تیاده  رب 
ایند هب  وا  یلو  میدربیم  الاب  کین  ناملاع  تاماقم  هب  ار  وا  تایآ ، نآ  اب  میتشادیم و  گرزب  ار  وا  میتساوخیم ، رگا  اِهب  ُهانْعَفََرل  اْنئِـش  َْول  َو 

. درک ادیپ  تبغر  نآ  هب  دییارگ و 
ماقم ّولع  ّقحتـسم  نآ  ماجنا  اب  هک  وا  لـمع  رب  ّقلعم  هدرک و  دوخ  ّتیـشم  هدارا و  رب  ّقلعم  ار  روکذـم  صخـش  ماـقم  ّولع  لاـعتم ، دـنوادخ 

رب انب  تسا  یهلا  تایآ  زا  وا  يوریپ  عبات  وا ، تلزنم  ماقم و  ندرب  ـالاب  رد  دـنوادخ  تساوخ  هک  تسا  نیا  نآ  ّتلع  تسا . هدرکن  دوشیم ،
ام تایآ  رگا  هدش : هتفگ  نینچ  ایوگ  تسا ، نآ  عبات  ّتیـشم  هک  تسا  یلمع  نآ  زا  دوصقم  یلو  هدش  رکذ  دنوادخ ]  ] ّتیـشم هیآ ، رد  نیا 

دنوادـخ ِضْرَْألا  َیلِإ  َدَـلْخَأ  ُهَّنِکل  َو  هلمج : رد  مینیبیم  هک  روط  نامه  میدربیم  ـالاب  تاـیآ  زا ] يوریپ   ] ببـس هب  ار  وا  درکیم ، يوریپ  ار 
هب انئش » ول  و   » هک تسا  مزال  نیا  رب  انب  تسا . هدرک  تسوا ، لمع  هک  روکذم  صخش  تبغر  لیم و  عبات  ار  دوخ  ّتیشم  هدرک و  كاردتسا 

. تسا روکذم  صخش  لمع  هک  دشاب  تایآ ) زا  يوریپ   ) يزیچ يانعم 
نوریب شناهد  زا  شنابز  موادـم  روطهب  هک  یتلاح  ینعی  تسا ، تلاـح  نیرتتسپ  رد  گـس  تفـص  دـننام  وا  تفـص  ِْبلَْکلا  ِلَـثَمَک  ُُهلَثَمَف 
ناشنابز تاناویح ، ریاس  هک  تسا  نیا  حیـضوت  دوشن . هلمح  وا  هب  دوش و  اهر  هچ  دوش ، هدنار  ددرگ و  جـییهت  دوش و  هلمح  وا  هب  هچ  تسا 

شنابز دوشن  هچ  دوش و  کیرحت  هچ  موادم  روطهب  گس  یلو  دنوش  کیرحت  جییهت و  هک  یماگنه  رگم  دنروآیمن  نوریب  ناشناهد  زا  ار 
هیبشت یلو  هانططحف ، ضرالا  یلا  دلخا  هنکل  اهب و  هانعفرل  انئـش  ول  و  دوش : هتفگ  هک  دوب  نیا  بلطم  قح  نیا  رب  انب  تسا . نوریب  شناهد  زا 

. تسا طاطحنا  يانعم  نامه  هب  تلاح ، نیرتتسپ  رد  گس  هب  وا 
تسا راوخ  امئاد  هک  یلاح  رد  تسا  گس  دننامه  وا  هدش : هتفگ  ایوگ  تسا  لاح  نوچ  تسا  بوصنم  اّلحم  ْلِمَْحت »...  ْنِإ  : » هیطرش هلمج 

تسا . نوریب  شناهد  زا  تلاح  ود  ره  رد  شنابز  و 
423 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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هک یسک  هب  هنوگچ  تفگ : درک و  عانتما  وا  دنک ، نیرفن  شناهارمه  یسوم و  هب  هک  دنتساوخ  وا  زا  معلب  موق  دناهتفگ : نارّسفم  زا  یـضعب 
دـش نوریب  شناهد ] زا   ] شنابز نیرفن  زا  سپ  درک . نیرفن  هک  نیا  اـت  دـندیزرو  رارـصا  شموق  یلو  منک ؟ نیرفن  دنتـسه  وا  اـب  ناگتـشرف 

. دروآیم نوریب  ار  شنابز  موادم ] روطهب   ] گس دننامه  تفرگ و  رارق  شاهنیس  يور  رب  هک  يروطهب 
هَّللا لوسر  فصو  هک  نآ  زا  دـعب  دـندرک  بیذـکت  ار  ام  تایآ  هک  دوهی  زا  یهورگ  لثم  تسا  نیا  اِنتایِآب  اُوبَّذَـک  َنیِذَّلا  ِمْوَْقلا  ُلَثَم  َکـِلذ 

. دندرکیم يزوریپ  بلط  وا  يارب  دنداد و  تراشب  شتثعب  یکیدزن  هب  ار  مدرم  دندناوخ و  تاروت  رد  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
هنوگ هب  دننک و  تکرح  معلب  شور  هب  هک  هاگ  نآ  دنشیدنیب و  دیاش  نک  وگزاب  تساهنآ  ياهناتساد  دننامه  هک  ار  معلب  ناتساد  ِصُْـصقاَف 
اهنآ رب  اموزل  تّجح  مامتا ]  ] هجیتن رد  یتسناد و  یحو  قیرط  زا  ار  نآ  وت  هک  دننادب  دنسرتب و  وا  تبقاع  دننامه  یتبقاع  زا  دنوش ، هارمگ  وا 

. دوش نوزفا 
. دندرک بیذکت  ار  ام  تایآ  هک  یهورگ  لثم  تسا  دب  ُمْوَْقلا  اًلَثَم  َءاس 

هب ار  دوخ  اهنآ  هدش : هتفگ  نینچ  ایوگ  تسا  صاصتخا  هدافا  يارب  نوملظی )  ) لعف رب  مهسفنا )  ) هب لوعفم  میدقت  َنوُِملْظَی  اُوناک  ْمُهَسُْفنَأ  َو 
. درکن زواجت  يرگید  هب  اهنآ  زا  متس  دنداد و  صاصتخا  متس 

. دشابیم نم »  » يانعم هب  هّجوت  اب  کئلوا )  ) هراشا مسا  ندروآ  عمج  تسا و  نم »  » ظفل هب  هّجوت  اب  وه )  ) ریمض ندروآ  درفم  يِدَتْهُْملا  َوُهَف 

423 ص :  ات 181 ..... ] تایآ 179  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

َِکئلوُأ اِهب  َنوُعَمْـسَی  ٌناذآ ال  ْمَُهل  َو  اِهب  َنوُرِْـصُبی  ٌُنیْعَأ ال  ْمَُهل  َو  اِهب  َنوُهَقْفَی  ـال  ٌبُوُلق  ْمَُهل  ِْسنِإـْلا  َو  ِّنِْجلا  َنِم  ًارِیثَک  َمَّنَهَِجل  اـنْأَرَذ  ْدََـقل  َو 
اُوناک ام  َنْوَزُْجیَس  ِِهئامْسَأ  ِیف  َنوُدِْحُلی  َنیِذَّلا  اُورَذ  َو  اِهب  ُهوُعْداَف  ینْسُْحلا  ُءامْـسَْألا  ِهَِّلل  َو  ( 179  ) َنُوِلفاْغلا ُمُه  َِکئلوُأ  ُّلَضَأ  ْمُه  َْلب  ِماْعنَْألاَک 

(181  ) َنُولِدْعَی ِِهب  َو  ِّقَْحلِاب  َنوُدْهَی  ٌۀَّمُأ  انْقَلَخ  ْنَّمِم  َو  ( 180  ) َنُولَمْعَی
424 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

424 ص :  همجرت ..... :

دـننکیمن و) هشیدـنا   ) نآ اـب  هـک  دـنراد  یی  اـهلقع )  ) اـهلد اـهنآ  میدـیرفآ . خزود  يارب  ار  سنا  ّنـج و  زا  يرایـسب  هورگ  مّلـسم  روـطهب 
. رتهارمگ هکلب  دننایاپراهچ ، نوچمه  اهنآ  دنونـشیمن . نآ  اب  هک  دـنراد  ییاهـشوگ  دـننیبیمن و  نآ  اب  هک  دـنراد  ینامـشچ  دـنمهفیمن و 

(179 (. ) دنهارمگ مه  زاب  دنراد  تیاده  تاناکما  هنوگهمه  هک  نیا  اب  اریز   ) دننالفاغ انامه  نانیا 
کیرش دنهنیم و  وا  ریغ  رب  و  ، ) دننکیم فیرحت  ادخ  ياهمسا  رد  هک  ار  اهنآ  و  دیناوخب . نآ  اب  ار  ادخ  تسا  یکین  ياهمان  ادخ ، يارب  و 

(180 . ) دننیبیم دندادیم  ماجنا  هک  ار  یلامعا  يازج  يدوزب  نانآ  دیزاس . اهر  دنوشیم ) لیاق  شیارب 
(181 . ) دنیامنیم تلادع  يارجا  قح  هب  دننکیم و  تیاده  ّقح  هب  یهورگ  میدیرفآ ، هک  اهنآ  زا  و 

424 ص :  ریسفت ..... :

. تسا مّنهج  دـننکیم ، باختنا  هک  یتشز  لامعا  ببـس  هب  نانآ  هاگیاج  هک  میدـیرفآ  یلاح  رد  ار  سنا  ّنج و  زا  يرایـسب  ام  انْأَرَذ  ْدََـقل  َو 
لیالد رد  دوخ  لقع  اب  هک  هداد  رارق  نینچ  ار  اهنآ  ناحبس  دنوادخ  تسین . اهنآ  هب  فطل  ياج ]  ] دنادیم دنوادخ  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ 
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هتفگ اهنآ  يارب  اهرکذ  اهدنپ و  زا  هچنآ  دنرگنیمن و  ادخ  ياههدیرفآ  هب  تربع ، هدید  هب  دنـشیدنایمن و  دـیحوت ] رب   ] دـنوادخ نیهارب  و 
. دناهدش هدیرفآ  مّنهج  يارب  ایوگ  دنزیمن  رس  مّنهج  لها  ياهراک  زج  اهنآ  زا  دنریگیمن و  شوگ  هب  دوشیم 

نایاپراهچ اریز  دـنرتهارمگ  هکلب  نایاپراهچ ، نوچمه  تربع ، هدـید  هب  ندرکن  رظن  ندرکن و  رکف  ندیـشیدنین ، رد  اهنآ  ِماْعنَْألاَک  َکـِئلوُأ 
دنوش عنم  يراک  زا  هک  یماگنه 

425 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
اب دنوشیمن  تیاده  نید  روما  زا  زیچ  چیه  هب  اهنآ  هک  یلاح  رد  دـنوریم  هار  نامه  هب  دـنوش  ییامنهار  یهار  هب  هاگ  ره  دـندرگیمزاب و 

. دنکیم ییامنهار  تسا ، قح ] اب   ] دانع تفلاخم و  زا  هدنرادزاب  هک  یتیاده  هب  ار  نانآ  هک  تسا  ییاهلقع  اهنآ  دوجو  رد  هک  نیا 
. دنلماک يربخیب  رد  اهنآ  َنُوِلفاْغلا  ُمُه  َِکئلوُأ 

هب اهنآ  زا  ياهراپ  هک  تسا  کـین  یناـعم  نّمـضتم  اریز  تساـهمان ، نیرتهب  زا  هک  تسا  یکین  ياـهمان  ادـخ ، يارب  ینْـسُْحلا  ُءامْـسَْألا  ِهَِّلل  َو 
قزار و قلاخ و  دـننامه  ددرگیمرب  وا  لعف  تافـص  هب  اهنآ  زا  یخرب  هلإ و  ّیح و  رداق و  ملاع و  دـننام  ددرگیمرب  دـنوادخ  یتاذ  تافص 

. دیمانب اهمان  نآ  اب  ار  وا  نیا  رب  انب  دحاو . ّینغ و  سوّدق و  لثم  تسا  دنوادخ  سیدقت  دیجمت و  دیفم  اهنآ  زا  یضعب  رّوصم و  ئراب و 
اهماـن نآ  هب  ار  دوخ  ياـهتب  دـنزاسیم و  فرحنم  شهاـگیاج  زا  ار  ادـخ  ياـهمان  هک  ار  یناـسک  ِِهئامْـسَأ و  ِیف  َنوُدِْـحُلی  َنیِذَّلا  اُورَذ  َو 
. دینک اهر  دنمانیم  تسین  زیاج  نادب  وا  هیمست  هک  يزیچ  هب  دننکیم و  فصو  تسین  وا  هتسیاش  هک  يزیچ  هب  ار  دنوادخ  ای  دنمانیم ،

هیآ نیا  دومرفیم : دـناوخیم  ار  هیآ  نیا  هاگ  ره  هک  هدـش  لـقن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  زا  ِّقَْحلاـِب  َنوُدـْهَی  ٌۀَّمُأ  اـنْقَلَخ  ْنَّمِم  َو 
ْنِم َو  تسا : نیا  هیآ  نآ  تسا و  هدش  اطع  زین  هیآ  نیا  لثم  دنتسه  امش  يور  ولج  هک  مه  دوهی ]  ] موق هب  و  تسا ، ناناملسم )  ) امـش هرابرد 

: دوـمرف هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هـیلع  یلع  زا  ( 159 فارعا / « ) دـناهدننکتیاده یهورگ  یـسوم  موـق  زا  و   ... » َنوُدـْهَی ٌۀَّمُأ  یـسُوم  ِمْوَـق 
یهورگ زج  دنـشتآ  رد  اهنآ  همه  دش و  دنهاوخ  قرفتم  هورگ  هس  داتفه و  هب  تّما  نیا  هّتبلا  تسوا  تسد  رد  مناج  هک  ییادخ  هب  دنگوس  »

«. دنباییم تاجن  هک  یهورگ  تسا  نیا  و  ِّقَْحلِاب »...  َنوُدْهَی  ٌۀَّمُأ  انْقَلَخ  ْنَّمِم  َو  هدومرف : نانآ  هرابرد  دنوادخ  هک 
. میتسه ام  دننکیم و )...  تیاده  قح  هب  هک  یهورگ   ) اهنآ دندومرف : هک  هدش  لقن  مالّسلا  امهیلع  قداص  رقاب و  ماما  زا 

426 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

426 ص :  ات 186 ..... ] تایآ 182  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

ٍۀَّنِج ْنِم  ْمِِهبِحاِصب  ام  اوُرَّکَفَتَی  َْمل  َو  َأ  ( 183  ) ٌنِیتَم يِْدیَک  َّنِإ  ْمَُهل  ِیْلمُأ  َو  ( 182  ) َنوُمَْلعَی ُْثیَح ال  ْنِم  ْمُهُجِرْدَتْسَنَس  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  َو 
َبَرَتـْقا ِدَـق  َنوُکَی  ْنَأ  یـسَع  ْنَأ  َو  ٍءْیَـش  ْنِم  ُهَّللا  َقَلَخ  اـم  َو  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِتوُکَلَم  ِیف  اوُرُْظنَی  َْمل  َو  َأ  ( 184  ) ٌنِیبُم ٌریِذـَن  َّالِإ  َوُه  ْنِإ 

(186  ) َنوُهَمْعَی ْمِِهنایْغُط  ِیف  ْمُهُرَذَی  َو  َُهل  َيِداه  الَف  ُهَّللا  ِِللُْضی  ْنَم  ( 185  ) َنُونِمُْؤی ُهَدَْعب  ٍثیِدَح  ِّيَِأبَف  ْمُُهلَجَأ 

426 ص :  همجرت ..... :

(182 . ) درک میهاوخ  ناشتازاجم  راتفرگ  دننادیمن  هک  هار  نآ  زا  اجیردت  دندرک ، بیذکت  ار  ام  تایآ  هک  اهنآ  و 
(183 . ) تسا هدش ) باسح  و   ) يوق نم  هشقن  حرط و  اریز  دشاب ) رتتخس  ناشتازاجم  ات   ) میهدیم تلهم  اهنآ  هب  و 

(184 . ) تسا يراکشآ  هدنهدمیب  طقف  وا  درادن . نونج  زا  يراثآ  هنوگ  چیه  ربمایپ )  ) ناشنیشنمه هک  دندرکن  رکف  اهنآ  ایآ 
( هب دندرکن  هشیدنا   ) دندنکفین و رظن  تربع ) ّتقد و  يور  زا   ) تسا هدـیرفآ  ادـخ  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  ماظن  تموکح و  رد  اهنآ  ایآ 
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نامیا نآ  زا  دعب  نخـس  مادک  هب  دنرواین ) نامیا  نشور  ینامـسآ  باتک  نیا  هب  رگا  . ) دشاب هدش  کیدزن  اهنآ  یگدنز  نایاپ  دیاش  هک  نیا 
(185 . ) دروآ دنهاوخ 

ات دزاسیم ، اهر  ناشیـشکرس  نایغط و  رد  ار  اهنآ  درادن و  ياهدننکتیاده  دزاس ، هارمگ  شتـشز ) لامعا  ببـس  هب   ) دـنوادخ ار  سک  ره 
(186 . ) دنوش نادرگرس 

426 ص :  ریسفت ..... :

يانعم تسا . هلحرم  هب  هلحرم  ندروآ  دورف  ندرب و  الاب  يانعم  هب  تسا و  ۀجرد »  » هدام زا  جاردتـسا :»  » َنوُمَْلعَی ُْثیَح ال  ْنِم  ْمُهُجِرْدَتْـسَنَس 
ار  اهنآ  يدوزب  تسا : نیا  هیآ 

427 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دنتفا تکاله  هب  هاگانب  هدش ، هدارا  نانآ  دروم  رد  زیچ  هچ  دننادیمن  هک  ییاج  زا  هک  نیا  ات  مینکیم  کیدزن  تکاله  هب  كدنا  كدنا 

. دشابیم يراج  نآ  رب  زین  نیس »  » مکح تسا و  مهجردتسنس »  » رب فطع  ْمَُهل  ِیْلمُأ  َو 
رد هک  نیا  ببس  هب  تسا  رکم  هب  هیبش  اریز  هدیمان  رکم  ار  دوخ  لمع  دنوادخ  تسا . هدش  باسح  يوق و  نم  هشقن  رکم و  ٌنِیتَم  يِْدیَک  َّنِإ 

. تسا ّتلذ  يراوخ و  تقیقح  رد  ناسحا و  رهاظ 
؟ تسین نونجم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  هک  دننادب  ات  دندرکن  رکف  نارفاک  نآ  ایآ  اوُرَّکَفَتَی  َْمل  َو  َأ 

. تسا نونجم  يرعاش  وا  دنتفگیم : نارفاک 
باذع زا  ار  اهنآ  دز و  ادص  هورگ  هورگ  ار  نارفاک  تفر و  الاب  افص  هوک  رب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  هک : هدش  تیاور  هداتق  زا 

دایرف حبـص  ات  بش  زا  هک  تسا  نونجم  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ   ) امـش نیـشنمه  نیا  تفگ : اـهنآ  زا  یکی  دـناسرت . دـنوادخ 
. دزیم

دنوادخ هک  يرامـشیب  ياهزیچ  هب  و  دنراد ، تلالد  نآ  رب  نیمز  اهنامـسآ و  هک  یتسه ، ماظن  تمظع  هب  لالدتـسا  دید  اب  ایآ  اوُرُْظنَی  َْمل  َو  َأ 
، دسرارف هاگانب  اهنآ ]  ] گرم هک  نآ  زا  شیپ  تساهنآ  تاجن  هیام  هچنآ  هب  رظن  رد  ات  دندرکن  رظن  دنریمب ، يدوزب  دیاش  هک  نیا  هدیرفآ و 

؟ دننک باتش 
. تسا نأش  ریمض  نآ  ریمض  هدوب و  یسع » هنا   » نآ لصا  تسا و  نا »  » ففخم یسع » نا   » رد نا » »

رد گرم  زا  شیپ  هک  هدش  هچ  ار  اهنآ  نیا  رب  انب  دشاب  کیدزن  اهنآ  گرم  دـیاش  تسا : نیا  هیآ  يانعم  نآرق . زا  دـعب  ُهَدـَْعب  ٍثیِدَـح  ِّيَِأبَف 
؟ دنروایب نامیا  دنهاوخیم  نآرق  زا  رتهتسیاش  نخس  مادک  هب  دننکیمن ؟ باتش  نآرق  هب  ندروآ  نامیا 

رب فطع  رب  انب  نآ  مزج  تسا و  مالک  فانیتسا  رب  انب  نآ  عفر  تسا . هدـش  تئارق  ود  ره  مزج  عفر و  هب  و  مهرذـن )  ) نون ای و  اـب  ْمُهُرَذَـی  َو 
ایوگ تسا  هل » يداه  الف  : » لحم

428 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
دنکیمن و تیاده  ار  وا  سک  چیه  دنک  اهر  شدوخ  لاح  هب  ادخ  ار  سک  ره  مهرذی : دـحا و  هدـهی  هَّللا ال  للـضی  نم  هدـش : هتفگ  نینچ 

. دزاسیم شیاهر 

428 ص :  ات 188 ..... ] تایآ 187  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا
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ًۀَتَْغب َّالِإ  ْمُکِیتَْأت  ِضْرَْألا ال  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْتَلُقَث  َوُه  َّالِإ  اِهْتقَِول  اهیِّلَُجی  ـال  یِّبَر  َدـْنِع  اـهُْملِع  اـمَّنِإ  ْلـُق  اـهاسُْرم  َناَّیَأ  ِۀَـعاَّسلا  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی 
َءاش ام  َّالِإ  ارَض  َو ال  ًاعْفَن  یِـسْفَِنل  ُِکْلمَأ  ُْلق ال  ( 187  ) َنوُمَْلعَی ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  ِهَّللا  َْدنِع  اهُْملِع  امَّنِإ  ُْلق  اْهنَع  ٌّیِفَح  َکَّنَأَک  َکَنُولَئْـسَی 

(188  ) َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل  ٌریَِشب  َو  ٌریِذَن  َّالِإ  اَنَأ  ْنِإ  ُءوُّسلا  َِینَّسَم  ام  َو  ِْریَْخلا  َنِم  ُتْرَثْکَتْسال  َْبیَْغلا  ُمَلْعَأ  ُْتنُک  َْول  َو  ُهَّللا 

428 ص :  همجرت ..... :

؟ تسا ینامز  هچ  رد  نآ  عوقو  هک  دننکیم  لاؤس  وت  زا  تمایق  زا 
نیمز اهنامـسآ و  رد  تماـیق ) ماـیق  . ) دزاـس راکـشآ  ار  نآ  تقو  دـناوتیمن ) ، ) وا زج  سک  چـیه  تسا و  نم  راـگدرورپ  دزن  شملع  وگب :
عوقو نامز  زا  وت  ییوگ  هک  دننکیم  لاؤس  نانچ  وت  زا  زین ) و  . ) دیآیمن امش  غارـس  هب  یناهگان  روطهب  زج  تسا و  ّتیمها ) رپ  و   ) نیگنس

: وگب يربخ ، اب  نآ 
(187 . ) دننادیمن مدرم  رتشیب  یلو  تسادخ  دزن  اهنت  شملع 

دنوادخ هچنآ  رگم  متـسین  ربخ  اب  زین  ناهن  رارـسا  بیغ و  زا  و   ) دـهاوخب ادـخ  ار  هچنآ  رگم  متـسین ، شیوخ  نایز  دوس و  کلام  نم  وگب :
طقف نم  دیـسریمن . نم  هب  ینایز ) و   ) يدـب چـیه  متخاـسیم و  مهارف  دوخ  يارب  یناوارف  عفاـنم  مدوب ، ربخ  اـب  بیغ  زا  رگا  و  دـنک ) هدارا 

(188 . ) دنروآیم نامیا  هک  یتّیعمج  يارب  ماهدنهدتراشب  هدنهدمیب و 
429 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

429 ص :  ریسفت ..... :

نیا هدش  هدیمان  ۀعاس »  » تمایق هک  نیا  تلع  تسا . هتفای  هبلغ  اّیرث  هراتـس  هیمـست  رد  هک  مجن »  » دـننامه تسا  هتفای  هبلغ  یماسا  زا  ۀـعاس » »
. تساهناسنا ياهتعاس  زا  تعاس  کی  هزادنا  هب  ادخ ، دزن  نآ  ینامز  لوط  هک  تسا  نیا  يارب  ای  دوشیم  عقاو  یناهگان  روطهب  هک  تسا 

ردـصم « ] اهاسرم . » تسا تقو » ّيا   » نآ يانعم  اریز  تسا  ّيأ »  » زا قتـشم  ناّیا  دـناهتفگ : یـضعب  تسا . یتم  ياـنعم  هب  ناـّیأ  اـهاسُْرم  َناَّیَأ 
انب تسا  زیچ  نآ  رارقتسا  تابث و  زیچ ، ره  وسر »  » تسا و تابثا  يانعم  هب  ءاسرا »  » تسا و اهءاسرا » تقو   » ای اهءاسرا »  » يانعم هب  یمیم و ]

؟ درادیم اپ  رب  دزاسیم و  عقاو  ار  تمایق  دنوادخ  ینامز  هچ  تسا : نیا  نآ  يانعم  نیا  رب 
هاگآ نآ  رب  ار  شناگدـنب  زا  سک  چـیه  دراد و  صاصتخا  وا  هب  تسادـخ و  دزن  تمایق  عوقو  ییاـپرب و  ناـمز  ملع  وگب : اـهُْملِع  اـمَّنِإ  ْلـُق 

دنوادـخ هک  هنوگنامه  درادیمزاب ، تیـصعم  زا  دـناوخیم و  دـنوادخ  تعاـط  هب  رتشیب  ار  اـهنآ  سرت  نیا  دنـسرتب . زور  نآ  زا  اـت  هدرکن 
. تسا هدرک  ناهنپ  مدرم ] زا   ] ار گرم  تقو  تهج  نیمه  هب  ناحبس 

هک هاگ  نآ  دـنوادخ  رگم  دزاسیمن  راکـشآ  ار  نآ  یـسک  دوب و  دـهاوخ  ناهنپ  تمایق  عوقو  ناـمز  ملع  هشیمه  َوُه  اَّلِإ  اـِهْتقَِول  اـهیِّلَُجی  ـال 
. دراد اپ  رب  شتقو  رد  ار  تمایق 

ره نیا  رب  انب  تسا  هدرک  نیگهودـنا  ار  سنا  ّنج و  ناگتـشرف و  ینعی  نیمز  اهنامـسآ و  لها  تماـیق ، رما  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  ْتَلُقَث 
ای تسا . نارگ  تخس و  وا  يارب  نآ ، ندوب  یفخم  لّمحت ]  ] دوش و راکـشآ  وا  يارب  تمایق ، عوقو  نامز  ملع  هک  دراد  تسود  اهنآ  زا  کی 
زا دنتـسه و  نآ  عوقو  رظتنم  نیمز  اهنامـسآ و  لها  اریز  تسا  ّتیمها ] رپ  و   ] نارگ نیمز  اهنامـسآ و  رد  تماـیق  رما  تسا : نیا  هیآ  ریـسفت 

. دنسرتیم نآ  كانلوه  ثداوح  اهیتخس و 
. دیآیمن امش  غارس  هب  یناهگان  روطهب  زج  امش ، يربخیب  ببس  هب  ًۀَتَْغب  اَّلِإ  ْمُکِیتَْأت  ال 

430 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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حالـصا ار  دوخ  يویند  روما  ناـنآ  زا  یکی  هک  دزاـسیم  برطـضم  ار  مدرم  دوشیم و ] اـپرب   ] یلاـح رد  تماـیق  تسا : هدـمآ  ثیدـح  رد 
دایز مک و  ار  شاهناـمیپ  يرگید  دـنکیم و  يراذـگخرن  رازاـب  رد  ار  شیـالاک  یکی  دـنکیم و  بآریـس  ار  شناویح  يرگید  دـنکیم و 

[. دنتسه لماک  يربخیب  رد  یگمه   ] دنکیم
اهتملع یتح  اهنع  لاؤسلا  یف  تیفحا  کنأک  تسا : هدوب  نینچ  نآ  لصا  یتسه . ترخآ  عوقو  نامز  زا  ربخ  اب  وت  ایوگ  اْهنَع  ٌّیِفَح  َکَّنَأَـک 

«. ياهدش ربخ  اب  نآ  زا  هک  نیا  ات  ياهدیزرو  رارصا  تمایق  عوقو  نامز  زا  شسرپ  رد  وت  ایوگ  »
نآ عوقو  نامز  هب  ملاع  وت  اـیوگ  دـننکیم  لاؤس  وت  زا  تماـیق  زا  ینعی  تسا ، کنولئـسی »  » هب قلعتم  اـهنع » : » دـناهتفگ نارّـسفم  زا  یـضعب 

. یتسه
. یهدیم حیجرت  يراد و  تسود  ار  نآ  یتسه و  ّرصم  تمایق  زا  لاؤس  رد  وت  ایوگ  اْهنَع : ٌّیِفَح  َکَّنَأَک  دناهتفگ : نارّـسفم  زا  رگید  یـضعب 

دوخ هب  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  ياهّیبیغ  مولع  هلمج  زا  نآ  ملع  اریز  يراد  تهارک  تمایق  ییاپرب  هرابرد  شسرپ  زا  وت  هّتبلا  هک : نیا  دارم 
(. دنسرپیم هراب ، نیا  رد  وت  زا  اذل   ) دننادیمن مدرم  رتشیب  یلو  تسا  هداد  صاصتخا 

شیوخ نایز  عفد  دوس و  بلج  کلام  متـسه و  ناوتان  ياهدنب  نم  ینعی : تسا . یگدـنب  تیدوبع و  راهظا  هلمج  نیا  یِـسْفَِنل  ُِکْلمَأ  ُْلق ال 
. دهاوخب مکلام  راگدرورپ و  هک  ار  ینایز  عفد  دوس و  نآ  رگم  مشابیمن 

مهارف دوخ  يارب  ار  يدایز  عفانم  تلاح  نآ  رد  دوبیم و  متـسه  هک  نیا  زا  زج  نم  عضو  متـسنادیم  بیغ  نم  رگا  َْبیَْغلا  ُمَلْعَأ  ُْتنُک  َْول  َو 
راب دوس و  راب  کی  اهتراجت  رد  مدـشیمن و  بولغم  رگید  راب  زوریپ و  راب  کی  اهگنج  رد  مدـیزرویم و  باـنتجا  اـهنایز  زا  مدرکیم و 

. مدربیمن نایز  رگید 
هب رگم  . ) تسین نم  راک  بیغ ، هب  ملع  متسه و  هدنهدمیبو  هدنهدهدژم  ماهدش  هدیزگرب  تلاسر  هب  هک  متسین  شیب  ياهدنب  نم  اَّلِإ ...  اَنَأ  ْنِإ 

(. دنوادخ نذا 
431 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

431 ص :  ات 193 ..... ] تایآ 189  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

َهَّللا اَوَعَد  ْتَلَْقثَأ  اَّمَلَف  ِِهب  ْتَّرَمَف  ًافیِفَخ  ًالْمَح  ْتَلَمَح  اـهاَّشَغَت  اَّمَلَف  اـْهَیلِإ  َنُکْـسَِیل  اـهَجْوَز  اـْهنِم  َلَـعَج  َو  ٍةَدِـحاو  ٍسْفَن  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  َوُه 
َأ ( 190  ) َنوُکِرُْشی اَّمَع  ُهَّللا  َیلاعَتَف  امُهاتآ  امِیف  َءاکَرُـش  َُهل  الَعَج  ًاِحلاص  امُهاتآ  اَّمَلَف  ( 189  ) َنیِرِکاَّشلا َنِم  َّنَنوُکََنل  ًاِحلاص  انَْتیَتآ  ِْنَئل  اـمُهَّبَر 
يدُْـهلا ال َیلِإ  ْمُهوُعْدـَت  ْنِإ  َو  ( 192  ) َنوُرُْصنَی ْمُهَـسُْفنَأ  َو ال  ًارْـصَن  ْمَُهل  َنوُعیِطَتْـسَی  َو ال  ( 191  ) َنوُقَلُْخی ْمُه  َو  ًاْئیَـش  ُُقلْخَی  ام ال  َنوُکِرُْـشی 

(193  ) َنُوتِماص ُْمْتنَأ  ْمَأ  ْمُهوُُمتْوَعَد  َأ  ْمُْکیَلَع  ٌءاوَس  ْمُکوُِعبَّتَی 

431 ص :  همجرت ..... :

وا اب  هک  یماگنه  سپس  دیاسایب  وا  رانک  رد  ات  داد  رارق  وا  سنج  زا  زین  ار  شرـسمه  دیرفآ و  صخـش  کی  زا  ار  امـش  هک  تسا  ییادخ  وا 
راگدرورپ دنوادخ و  زا  ود  ره  دش ، نیگنـس  نوچ  دادیم و  همادا  دوخ  ياهراک  هب  نآ  دوجو  اب  هک  تشادرب  کبـس  یلمح  درک  یکیدزن 

(189 . ) دوب میهاوخ  نارکاش  زا  یهد  ام  هب  یحلاص  دنزرف  رگا  هک  دنتساوخ 
دندش لئاق  دوب  هدیـشخب  اهنآ  هب  هک  تمعن  نیا  رد  ییاهکیرـش  ادـخ  يارب  مدآ ) نادـنزرف   ) داد اهنآ  هب  یحلاص  دـنزرف  هک  یماگنه  هب  اما 

(190 . ) دنهدیم رارق  وا  کیرش  هچنآ  زا  تسا  رترب  دنوادخ 
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(191 . ) دنقولخم ناشدوخ  دننیرفآیمن و  ار  يزیچ  هک  دنهدیم  رارق  وا  کیرش  ار  یتادوجوم  ایآ 
(192 . ) دنهدیم يرای  ار  ناشدوخ  هن  دننک و  يرای  ار  اهنآ  دنناوتیمن  و 

هچ دـینک و  توعد  ار  اهنآ  هچ  دـنکیمن  توافت  اهنآ  يارب  دـننکیمن  يوریپ  امـش  زا  دـینک ، توعد  تیادـه  يوس  هب  ار  اـهنآ  هاـگ  ره  و 
(193 . ) دیشاب شوماخ 

432 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

432 ص :  ریسفت ..... :

. دیرفآ مالّسلا  هیلع  مدآ  سفن  زا  ار  امش  ینعی  تسا . مدآ  نادنزرف  هب  باطخ  ٍةَدِحاو  ٍسْفَن  ْنِم  ْمُکَقَلَخ 
هک روط  نامه  دـیرفآ  مدآ  سنج  زا  ار  وا  هک  نیا  ای  « 1 . » دیرفآ مدآ  نت  ياههدند  زا  ياهدـند  زا  ار  اّوح  شرـسمه  اهَجْوَز و  اْهنِم  َلَعَج  َو 

. دراد ینعم  نیمه  هب  هراشا  دیرفآ ،» تفج  امش  يارب  ناتدوخ  سنج  زا   » ًاجاوْزَأ ْمُکِسُْفنَأ  ْنِم  ْمَُکل  َلَعَج  لحن : هروس  هیآ 72 
هب هجوت  اب  نکـسیل »  » هک نیا  تلع  تسا . رتسونأم  رتبغار و  دوخ ، سنج  هب  سنج  اریز  دـبای  سنا  دریگ و  مارآ  وا  اـب  اـت  اـْهَیلِإ  َنُکْـسَِیل 

هلیسو هب  رّکذم  سنج  هک  تسا  نیا  يارب  زین  تسا و  مدآ  سفن ،»  » زا دوصقم  دوش  نشور  هک  تسا  نیا  هدش  هدروآ  رّکذم  سفن »  » يانعم
. تسا یگباوخمه  یکیدزن و  زا  هیانک  نایتإ ،»  » و نایشغ »  » دننامه یّشغت  دنکیم . یکیدزن  وا  اب  دریگیم و  شمارآ  ّثنؤم 

نیگنـس ار  نآ  دوب و  کبـس  وا  يارب  دوب و  هدـش  عقاو  وا  محر  رد  هک  تسا  ياهفطن  نامه  کبـس ، لمح  زا  دوصقم  ًاـفیِفَخ  اًـلْمَح  ْتَلَمَح 
. تشادنپیمن

شیاهراک زا  ار  وا  لمح ، تساوخیمرب و  تسـشنیم و  يرادراب  زا  لبق  دـننامه  دـنارذگ و  ار  یتّدـم  یکبـس  تلاـح  ناـمه  اـب  ِِهب  ْتَّرَمَف 
. تشادیمنزاب

هب اّوح ، مدآ و  دوشیم ، هتفگ  اـنعم  نیمه  هب  مه  تبرقأ »  » هک هنوگناـمه   ) دـش کـیدزن  شلمح  ینیگنـس  تقو  هک  یماـگنه  ْتَلَْقثَأ  اَّمَلَف 
رگا دنتفگ : دندرک و  شیاین  تسا ، تساوخرد  شیاین و  راوازس  وا  اهنت  هک  دوخ ، رما  کلام  راگدرورپ و  هاگرد 

__________________________________________________

. تسا هدش  فیرحت  تاروت  قباطم  هکلب  دیآیمن  تسرد  رظن  هب  ریسفت  نیا  - 1
433 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ینعی احلـص » : » دناهتفگ نارّـسفم  زا  یـضعب  دوب .] میهاوخ  نارکاش  زا   ] ینک اطع  ام  هب  دشاب  بیعیب  تسرد و  شندـب  هک  ملاس  يدـنزرف 
. تسا یکین  حالص و  دوخ  ندوب  رّکذم  اریز  رسپ  دنزرف 

. دریگیم ربرد  دنیآیم  ود  نآ  زا  دعب  هک  ار  ییاهلسن  همه  اّوح و  مدآ و  ّننوکنل ،»  » و انتیتاء »  » رد ریمض 
ادـخ يارب  اوـح  مدآ و  نادـنزرف  داد  اـهنآ  هب  دـندوب  هتـساوخ  وا  زا  هـک  ار  یملاـس  تـسرد و  دـنزرف  دـنوادخ  هـک  یماـگنه  اـمُهاتآ  اَّمَلَف 
هیلا فاضم  هدـش و  فذـح  دالوا )  ) فاضم هک  تروص  نیدـب  ءاکرـش  هل  امهدالوا  لعج  ینعی : ءاکرـش  هل  العج  دـندش . لیاق  ییاهکیرش 
هیلا فاضم  هدـش و  فذـح  فاضم  هدوب ، امهدالوا » یتآ   » لصا رد  هک  اـمُهاتآ » اـمِیف   » تسا روط  نیمه  تسا . هدـش  نآ  نیـشناج  اـمه ) )

هدروآ نوکرشی )  ) عمج تروص  هب  ار  ریمض  دنوادخ  هک  تسا  َنوُکِرُْشی  اَّمَع  ُهَّللا  َیلاعَتَف  هلمج : ریدقت ، نیا  لیلد  تسا . هدش  نآ  نیـشناج 
[. تسا هتفگن  ناکرشی  و   ] تسا

نمحّرلا و دـبع  هَّللا و  دـبع  ياج  هب  ار  ناشنادـنزرف  اهنآ  هک  تسا  نیا  دوب ،) هداد  اهنآ  هب  هچنآ  رد   ) ادـخ يارب  نداد  رارق  کیرـش  يانعم 
. دندیمانیم نآ  ریاظن  ثوغی و  دبع  تانم و  دبع  يّزعلا و  دبع  اهنیا ، دننام 

. دشابیم اهکیرش  نامه  يانعم  هب  هک  كرش  نابحاص  ینعی  تسا ، هدش  تئارق  زین  اکرش » «، » ءاکرش »
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ینعی دندوب . یصق  نادناخ  زا  هک  تسا  شیرق  اب  اج  نیا  رد  نخس  يور  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  دوجو  زین  يرگید  ریسفت  هیآ  نیا  هرابرد 
نادنزرف دنوادخ  هک  یماگنه  سپس  دیرفآ . یشرق  برع  ینعی  شدوخ  سنج  زا  زین  ار  شرسمه  دیرفآ و  یـصق  سفن  زا  ار  امـش  دنوادخ 

دبع ار  دوخ  دـنزرف  راهچ  دـندش و  لیاق  کیرـش  ادـخ  يارب  نآ  هرابرد  درک ، اطع  اـهنآ  هب  دـندوب  هتـساوخ  وا  زا  هک  ار  یملاـس  تسرد و 
دندیمان . راّدلا  دبع  یصق و  دبع  يزعلا و  دبع  فانم و 

434 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ناشدوخ هکلب  دنتسین  يزیچ  ندیرفآ  رب  رداق  هک  دنهدیم  رارق  ادخ  کیرش  ار  یتادوجوم  ایآ  َنوُقَلُْخی  ْمُه  َو  ًاْئیَـش  ُُقلْخَی  ام ال  َنوُکِرُْـشی  َأ 

. دنرتزجاع اهنآ  زا  نیا  رب  انب  دناهدیرفآ ، ار  اهنآ  ناگدننک ، شتسرپ  اریز  دنقولخم 
. دننک عفد  دوخ  زا  دیآیم  شیپ  ناشیارب  هک  ار  یثداوح  ات  دنرادن  ار  دوخ  و  ناگدننک ) شتسرپ   ) اهنآ يرای  ییاناوت  َنوُعیِطَتْسَی و  َو ال 

تیاده ار  امـش  هک  دیهاوخب  اهنآ  زا  رگا  ای : دـینک  توعد  تسا  اهنآ ]  ] تیادـه هیام  هچنآ  هب  ار  اهدوبعم  رگا  يدُْـهلا  َیلِإ  ْمُهوُعْدـَت  ْنِإ  َو 
. دنکیم تباجا  ار  امش  دنوادخ  هک  هنوگ  نآ  دننکیمن  تباجا  ار  امش  دننکیمن و  يوریپ  امش  تساوخ  دوصقم و  زا  دننک ،

اهنآ اب  اریز  تسا  ناـسکی  امـش  يارب  دیـشاب  شوماـخ  اـهنآ  توعد  هب  تبـسن  هچ  دـیناوخب و  ار  اـهنآ  هچ  ْمَأ ...  ْمُهوُُمتْوَعَد  َأ  ْمُْکیَلَع  ٌءاوَس 
[. دنتسین يراک  ماجنا  رب  رداق  اهنآ  و   ] تسین يراگتسر  تاجن و 

434 ص :  ات 195 ..... ] تایآ 194  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

ٍْدیَأ ْمَُهل  ْمَأ  اـِهب  َنوُشْمَی  ٌلُـجْرَأ  ْمَُهل  َأ  ( 194  ) َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  اُوبیِجَتْـسَْیلَف  ْمُهوُعْداَـف  ْمُُکلاـْثمَأ  ٌداـبِع  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدـَت  َنیِذَّلا  َّنِإ 
(195  ) ِنوُرِْظُنت الَف  ِنوُدیِک  َُّمث  ْمُکَءاکَرُش  اوُعْدا  ُِلق  اِهب  َنوُعَمْسَی  ٌناذآ  ْمَُهل  ْمَأ  اِهب  َنوُرِْصُبی  ٌُنیْعَأ  ْمَُهل  ْمَأ  اِهب  َنوُشِْطبَی 

434 ص :  همجرت ..... :

، دییوگیم تسار  رگا  دیناوخب و  ار  اهنآ  دنتسه . امش  دوخ  نوچمه  یناگدنب  دینکیم ،) شتسرپ  و   ) دیناوخیم ادخ  زا  ریغ  هک  ار  ییاهنآ 
(194 (. ) دنروآرب ار  ناتیاضاقت  و   ) دنهد خساپ  امش  هب  دیاب 

ماجنا يراک  و   ) دـنریگب ار  يزیچ  نآ  اب  هک  دـنراد  ییاهتـسد  ای  دـنورب ؟ هار  نآ  اب  هک  دـنراد  ییاهاپ  امـش ) دوخ  دـننامه  لقا  ال   ) اهنآ ایآ 
دنونشب ؟ نآ  اب  هک  دنراد  ییاهشوگ  ای  دننیبب ؟ نآ  اب  هک  دنراد  ینامشچ  ای  دنهد )؟

435 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
دینادب ات   ) دـیهدن تلهم  ياهظحل  دیـشکب و  هشقن  نم  يارب  دـیناوخب و  نم ،) دـض  رب   ) دـیاهداد رارق  ادـخ  کیرـش  هک  ار  ییاهتب  نیا  وگب :

(195 (. ) تسین هتخاس  اهنآ  زا  يراک 

435 ص :  ریسفت ..... :

ریبعت نیا  دنیامـش . دـننامه  یناگدـنب  دـیمانیم ، ادـخ  دـینکیم و  شتـسرپ  ادـخ  زا  ریغ  هک  ار  ییاـهنآ  ِهَّللا ...  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدـَت  َنیِذَّلا  َّنِإ 
، امش دوخ  نوچمه  دنشاب ، نینچ  رگا  هک  دنشاب  لقاع  هدنز و  تادوجوم  هک  تسا  نیا  اهدوبعم  رما  تیاهن  ینعی : تسا . ناکرشم  ءازهتـسا 

. درادن دوجو  رگیدکی  هب  تبسن  يرترب  امش  نایم  دنتسه و  یناگدنب 
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. دیناوخب اهیدب  زا  يریگولج  يارب  دوخ و  ّمهم  روما  رد  ار  اهنآ  ْمُهوُعْداَف 
اهنآ ایآ  دیامرفیم : دنکیم و  لطاب  دنـشاب ، یناگدـنب  اهنآ  دـننامه  اهدوبعم  هک  ار  بلطم  نیا  يدـعب  هیآ  رد  دـنوادخ  لیثمت ، نیا  زا  سپ 

؟...  دنریگب يزیچ  نآ  اب  هک  دنراد  ییاهتسد  ای  دنورب  هار  نآ  اب  هک  دنراد  ییاهاپ 
رکم و نم  هرابرد  امـش  یگمه  دـییوجب و  يرای  اهنآ  زا  نم  اب  ینمـشد  رد  دـیناوخب و  ار  اهدوبعم  وگب : ربماـیپ ) يا   ) ْمُکَءاکَرُـش اوُعْدا  ِلـُق 

ناشنایادـخ هلیـسو  هب  ار  ربماـیپ  نارفاـک  هک  دوـب  نینچ  رما  ناـیرج  مرادـن . یـسرت  امـش  زا  نم  اریز  دـیهدن  تـلهم  نـم  هـب  دـینک و  هـلیح 
زا يرادهگن  تظافح و  هب  نئمطم  هک  یـسک  زج  ار  نخـس  نیا  دهد و  خساپ  نخـس  نیا  هب  ار  اهنآ  هک  دـش  رومأم  هجیتن  رد  دـندناسرتیم 

. دیوگیمن تسا  دنوادخ  بناج 

435 ص :  ات 199 ..... ] تایآ 196  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

َنوُرُْـصنَی ْمُهَـسُْفنَأ  َو ال  ْمُکَرْـصَن  َنوُعیِطَتْـسَی  ِِهنوُد ال  ْنِم  َنوُعْدَت  َنیِذَّلا  َو  ( 196  ) َنیِِحلاَّصلا یَّلَوَـتَی  َوُـه  َو  َباـتِْکلا  َلََّزن  يِذَّلا  ُهَّللا  َیِِّیلَو  َّنِإ 
ِنَع ْضِرْعَأ  َو  ِفْرُْعلاـِب  ُْرمْأ  َو  َْوفَْعلا  ِذُـخ  ( 198  ) َنوُرِْـصُبی ْمُه ال  َو  َْکَیلِإ  َنوُرُْظنَی  ْمُهاَرت  َو  اوُعَمْـسَی  ـال  يدُْـهلا  َیلِإ  ْمُهوُعْدـَت  ْنِإ  َو  ( 197)

(199  ) َنِیلِهاْجلا
436 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

436 ص :  همجرت ..... :

(196 . ) تسا ناحلاص  همه  تسرپرس  وا  هدرک و  لزان  ار  باتک  نیا  هک  تسا  ییادخ  نم  تسرپرس  ّیلو و  هک  یتسارب 
(197 . ) دنهد يرای  ار  ناشدوخ  یتح )  ) هن دننک و  ناتیرای  دنناوتیمن  دیناوخیم ، وا  زج  امش  هک  ار  یناسک  و 

(198 . ) دننیبیمن تقیقح  رد  اّما  دننکیم  هاگن  وت  هب  ینیبیم  ار  اهنآ  دنونشیمن و  ار  ناتنانخس  دیهاوخب  تیاده  اهنآ  زا  رگا  و 
(199 (. ) نکم هزیتس  اهنآ  اب  و   ) نادرگب يور  نالهاج  زا  امن و  توعد  اهیکین  هب  ریذپب و  ار  ناشرذع  نک و  ارادم  اهنآ  اب 

436 ص :  ریسفت ..... :

اب تسا و  هدرک  لزان  ار  نآرق  هک  تسا  ییادخ  دنکیم ، عفد  نم  زا  ار  امش  ّرش  هک  یسک  نم و  هدنرادهگن  هدننکيرای و  ُهَّللا ...  َیِِّیلَو  َّنِإ 
. دنک يرای  ار  شحلاص  ناگدنب  ناگدننکتعاطا و  هک  تسا  دنوادخ  شور  نیا  تسا و  هدرک  زیزع  دنمجرا و  ارم  شتلاسر 

ناکرـشم اریز  دـننیبیمن  ار  رظن  دروم  ءیـش  هک  یلاح  رد  دـننکیم  هاگن  وت  هب  هک  دنتـسه  یناسک  لـثم  اـهدوبعم  َکـَْیلِإ  َنوُرُْظنَی  ْمُهاَرت  َو 
. دنیبب ار  نآ  ات  دنکیم  يزیچ  هجوتم  ار  شمشچ  هقدح  هک  دنتخاسیم  یسک  هنوگهب  ار  دوخ  ياهتب 

اهنآ زا  تقـشم  نودـب  هک  ییاـهراک  هب  نک و  یـشوپمشچ  تسوـت  قـح  نآ ، زا  تشذـگ  هـک  مدرم  دـب ]  ] قـالخا راـتفر و  زا  َوـْفَْعلا  ِذُـخ 
هَّللا لوسر  نخـس  نیا  لثم  ریذـپب ، اهنآ  زا  تسا  ناسآ  نآ  ماجنا  هچنآ  شابم و  ریگتخـس  اهنآ  رب  نک و  هاگن  ضامغا  هدـید  هب  دـیآیمرب ،

: دومرف هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
اورسعت اورسی و ال 

ندرک تواضق  رد  يواکجنک  كرت  و  يریگناسآ )  ) حماست هب  ناحبس  دنوادخ  هفیرـش ، هیآ  نیا  رد  و  دینکن . يریگتخـس  دیریگب و  ناسآ 
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. تسا هدومرف  رما  نداد  تواضق  هب  نت  و 
437 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

نکم راتفر  هلباقم و  ناشیا  دوخ  دننام  هب  ناهیفس  نانادان و  اب  نک و  رما  هدیدنـسپ  ياهتلـصخ  وکین و  ریخ و  ياهراک  هب  ِفْرُْعلِاب و  ُْرمْأ  َو 
. نادرگرب يور  تسا  وت  هودنا  هیام  هک  نانآ  ياهراک  زا  و 

نآ هرابرد  مالّـسلا  هیلع  لیئربج  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  دـش  لزان  هیآ  نیا  هک  یماـگنه  دـناهتفگ : نارّـسفم  زا  یـضعب 
. منک لاؤس  هک  نیا  رگم  منادیمن  تفگ : لیئربج  درک . شسرپ 

عطق وـت  زا  سک  ره  اـب  هـک  دـنکیم  رما  ار  وـت  دـنوادخ  مّلــس  هـلآ و  هـیلع و  هَّللا  یّلــص  دّـمحم  يا  تـفگ : دـمآ و  ربماـیپ  دزن  هـب  سپس 
هدرک متس  وت  هب  سک  ره  ینک و  اطع  وا  هب  تسا  هدرک  مورحم  ار  وت  سک  ره  ینک و  رارقرب  يدنواشیوخ  هطبار  تسا  هدرک  يدنواشیوخ 

. ینک وفع  ار  وا  تسا 
زا رتعماج  ياهیآ  نآرق  رد  تسا و  هدومرف  رما  قالخا  مراکم  هب  ار  شربمایپ  دنوادخ  دومرف : هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

. درادن دوجو  قالخا  مراکم  هرابرد  هیآ ، نیا 

437 ص :  ات 203 ..... ] تایآ 200  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

ْمُه اذِإَـف  اوُرَّکَذـَت  ِناـْطیَّشلا  َنِم  ٌِفئاـط  ْمُهَّسَم  اذِإ  اْوَـقَّتا  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 200  ) ٌمِیلَع ٌعیِمَـس  ُهَّنِإ  ِهَّللاـِب  ْذِعَتْـساَف  ٌغَْزن  ِناـْطیَّشلا  َنـِم  َکَّنَغَْزنَی  اَّمِإ  َو 
ََّیلِإ یحُوی  ام  ُِعبَّتَأ  امَّنِإ  ُْلق  اهَْتیَبَتْجا  َْول ال  اُولاق  ٍۀَـیِآب  ْمِِهتَْأت  َْمل  اذِإ  َو  ( 202  ) َنوُرِـصُْقی َُّمث ال  ِّیَغلا  ِیف  ْمُهَنوُّدُمَی  ْمُُهناوْخِإ  َو  ( 201  ) َنوُرِْصبُم

(203  ) َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل  ٌۀَمْحَر  َو  ًيدُه  َو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ُِرئاَصب  اذه  یِّبَر  ْنِم 

437 ص :  همجرت ..... :

(200 . ) تساناد هدنونش و  وا  هک  رب  هانپ  ادخ  هب  دسر ، وت  هب  ناطیش  زا  ياهسوسو  هاگ  ره  و 
(201 . ) دندرگیمانیب دنتفایم و  وا ] شاداپ  ادخ و   ] دای هب  دنوش ، ناطیش  ياههسوسو  راتفرگ  هک  یماگنه  ناراکزیهرپ 

438 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(202 . ) دنتسیایمنزاب دنربیم و  شیپ  یهارمگ  رد  هتسویپ  ار  نانآ  نیطایش ) ینعی   ) ناشناردارب ناراکزیهرپ ) اب  یلو  )

اهنت نم  وگب : يدیزگنرب . دوخ ) شیپ  زا   ) تدوخ ارچ  دنیوگیم : يرواین ، اهنآ  يارب  ياهیآ  دتفا و ) ریخأت  یحو  لوزن  رد   ) هک یماگنه  و 
يارب تسا  تمحر  تیادـه و  هیام  ناتراگدرورپ و  فرط  زا  ییانیب  هلیـسو  نآرق ]  ] نیا دوشیم . یحو  نم  رب  هک  منکیم  يزیچ  زا  يوریپ 

(203 . ) دنروآیم نامیا  هک  یتیعمج 

438 ص :  ریسفت ..... :

هانپ ادخ  هب  درک ، هسوسو  ياهدش  رومأم  نادب  هچنآ  فالخ  رب  ار  وت  هک  داتفا  وت  لد  رد  ناطیـش  زا  ياهسوسو  هاگ  ره  و  َکَّنَغَْزنَی ...  اَّمِإ  َو 
هدـمآ لعاف  مسا  يانعم  هب  ردـصم  هک  هدـج » دـج   » لثم هتفر  راک  هب  غزان »  » ياـنعم هب  غزن »  » هفیرـش هیآ  رد  نکم . يوریپ  ناطیـش  زا  ربب و 
تکرح هب  ار  وا  دـنکیم  صیرحت  ناهانگ  هب  ار  ناسنا  هک  یماگنه  ناطیـش  اـیوگ  تسا . ینعم  کـی  هب  یگمه  سخن  غسن و  غزن و  تسا .
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. دزیگنایمرب دروآیمرد و 
باوخ  ) لایخلا هب  افیط  فیطی  فاط  دـیوگیم : برع  هک  روط  نامه  تسا  ردـصم  تروص  نیا  رد  هک  هدـش  تئارق  زین  فیط » «، » فئاـط »

فاط زا  ای  تسا  نیلی ] نال  زا   ] نّیل  » ففخم هک  نیل »  » دننامه تسا  فیطی  فاط  زا  لعیف ) نزو  رب   ) فّیط ففخم  فیط »  » هک نیا  ای  دید )
. تسا نوهی ] ناه  زا  « ] نّیه  » ففخم نیه »  » هک روط  نامه  تسا  فوطی 

زین ناطیـش و  هسوسو  ماگنه  رد  ادـخ  هب  ندرب  هانپ  موزل  ینعی : تشذـگ ، لـبق  هیآ  رد  هک  تسا  یبلطم  حیـضوت  دـیکأت و  (، 201  ) هیآ نیا 
رماوا و داـی  هب  دـسرب ، اـهنآ  هب  ناطیـش  زا  يزیچ  نیرتمک  هاـگ  ره  هک  تسا  نیا  ناراـکزیهرپ  شور  تداـع و  هک  تسا  بلطم  نیا  دـیکأت 

. دننکیم عفد  دوخ  زا  ار  ناطیش  هسوسو  دنوشیم و  انیب  تسار  هار  هب  هجیتن  رد  دنتفایم و  دنوادخ  یهاون 
439 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  هتبلا  دنتسین ، راکزیهرپ  هک  یناسک  نامه  اهناطیش ، ناردارب  اما  ْمُهَنوُّدُمَی و  ْمُُهناوْخِإ  َو 

هک تسا  هدش  تئارق  زین  مهنوّدمی  مهنوّدمی ،»  » لعف دنیازفایم . نانآ  تلالض  رب  دننکیم و  ددم  دنـشکیم و  یهارمگ  هب  ار  اهنآ  نیطایش 
هب هک  هدش  تئارق  مهنودامی »  » روهـشم ریغ  ياهتئارق  زا  یخرب  رد  و  تسا . ندرک  يرای  يانعم  هب  و  دادـما )  ) لاعفا باب  زا  تروص  نیا  رد 
رد ات  دنتـسین  رادربتسد  نانآ  یهارمگ  زا  دـننکیم و  کمک  یهارمگ  رد  ار  اهنآ  نیطایـش  ینعی  تسا  نورـصقی  مث ال  مهنونواعی  يانعم 

: تسا رعاش  لوق  نیا  لثم  مهنودمی  مهناوخا  هلمج  دندرگنرب و  نآ  زا  زگره  دنبای و  تابث  نآ 
مهنوّدمی هک  روط  نامه   ] تسا هدش  يراج  تسا  موق  هک  لیخ )  ) ادتبم ریغ  رب  اولاج )...   ) ربخ ینعی  « 1 « » اهبثاوک یف  اولاج  لیخلا  ذا  موق  »

.[ تسا هدش  يراج  نیطایش  ینعی  ناوخا )  ) ادتبم ریغ  رب  تسا ) ربخ  هک  )
و  ] تسا هدش  يراج  ادتبم  رب  ربخ  تروص  نیا  رد  هک  ددرگرب  نالهاج  هب  مه »  » ریمـض دشاب و  نیطایـش  ناوخا »  » زا دارم  هک  تسا  نکمم 

اریز تسا  رتهّجوم  لوا  تروص  نکل  دنـشکیم  یهارمگ  هب  ار  اهنآ  نیطایـش )  ) نالهاج ناردارب  تسا : نیا  مهنودـمی  مهناوخا  و  : » يانعم
.[ تسا هدش  رکذ  ناراکزیهرپ  لباقم  رد  مهناوخا » »

هن و   ] تسا ناطیش  سنج  ناطیش ، زا  دوصقم  هک  تسا  نیا  دشابیم ،) درفم  ناطیـش  هک  نیا  اب   ) مهناوخا  » رد عمج  ریمـض  رکذ  زاوج  تلع 
زا دارم  اریز  تسا  عمج  ایلوا  هک  یلاح  رد  هدش  رکذ  درفم  توغاط »  » هک توغاطلا  مهءایلوا  هرقب : هروس  هیآ 257  دننام  نآ ] زا  ینّیعم  درف 

. تسا نآ  سنج  توغاط 
« هتعمتجا : » دـیوگیم صخـش  هک  روط  نامه  درک  عمج  شدوخ  يارب  ار  نآ  ینعی : ءیـشلا  یبتجا  اهَْتیَبَتْجا  َْول ال  اُولاق  ٍۀَـیِآب  ْمِِهتَْأت  َْمل  اذِإ  َو 

، هابتجاف هیلإ  یبج  روط  نیمه 
__________________________________________________

: تسا نیا  تیب  مود  عرصم  - 1
نآ رب  دـننکیم  زات  تخات و  هتـسشن ]  ] نابـسا نیز  ههوک  رب  هک  یماگنه  شناراوسبسا  هک  یموق  ینعی : مدـق . لیم و ال  لیخلا ال  سراوف 

. دنشابیمن ناوتان  هتسب  تسد  صاخشا  نوچمه  دنتسین و  لزلزتم  دنتباث و 
440 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

دوخ شیپ  زا  ار  نآ  ارچ  دنیوگیم : يرواین ، ياهیآ  اهنآ  يارب  دوخ  شیپ  زا  هاگ  ره  تسا : نیا  هیآ  يانعم  نیا  رب  انب  تفرگ و  ار  نآ  ینعی 
ای تسین . يزیچ  تسا  هتفاب  غورد  هب  دوخ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  هک  نآ  زج  نآرق  نیا  دنتفگیم : نارفاک  اریز  يدرکن  عمج 

. ینک تفایرد  ار  نآ  دوش و  لزان  وت  رب  هک  يدرکن  تساوخرد  ار  هیآ  ارچ  تسا : نیا  هیآ  يانعم 
دوجوب ار  تایآ  مدوخ  منکیم و  يوریپ  دوشیم  یحو  نم  هب  مراگدرورپ  بناـج  زا  هچنآ  زا  اـهنت  نم  وگب : ََّیلِإ  یحُوی  اـم  ُِعبَّتَأ  اـمَّنِإ  ْلـُق 

. منکیمن تساوخرد  ار  نآ  ای  مروآیمن 
هلمج يانعم  ای  دنوشیم . اناد  ریصب و  ینادان ، تلاهج و  زا  دعب  نآ  هلیسو  هب  مدرم  هک  تسا  راکشآ  نشور و  یلیالد  نآرق  نیا  ُِرئاَصب  اذه 
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. تساهلد ییانشور  ییانیب و  هلزنم  هب  نآرق  تسا : نیا 

440 ص :  ات 206 ..... ] تایآ 204  (: 7  ) فارعألا هروس  ]

هراشا

ِّوُدُْغلِاب ِلْوَْقلا  َنِم  ِرْهَْجلا  َنُود  َو  ًۀَفیِخ  َو  ًاعُّرَضَت  َکِسْفَن  ِیف  َکَّبَر  ْرُکْذا  َو  ( 204  ) َنوُمَحُْرت ْمُکَّلََعل  اُوتِْصنَأ  َو  َُهل  اوُعِمَتْساَف  ُنآْرُْقلا  َئُِرق  اذِإ  َو 
(206  ) َنوُدُجْسَی َُهل  َو  ُهَنوُحِّبَُسی  َو  ِِهتَدابِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْسَی  َکِّبَر ال  َْدنِع  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 205  ) َنِیِلفاْغلا َنِم  ْنُکَت  َو ال  ِلاصْآلا  َو 

440 ص :  همجرت ..... :

(204 . ) دیوش ادخ  تمحر  لومشم  ات  دیشاب  شوماخ  دیهدارف و  شوگ  دوشیم ، هدناوخ  نآرق  هک  یماگنه 
(205 . ) شابم نالفاغ  زا  نک و  دای  ناهاگماش ، ناهاگحبص و  مارآ ، هتسهآ و  فوخ و  عّرضت و  يور  زا  دوخ  لد  رد  ار  تراگدرورپ 

. دننکیم هدجـس  شیارب  دنیوگیم و  حیبست  ار  وا  دنزرویمن و  ّربکت  شتدابع  زا  هاگ  چیه  دناوت ، راگدرورپ  دزن  برق ) ماقم  رد   ) هک اهنآ 
(206)

441 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

441 ص :  ریسفت ..... :

نارّـسفم زا  یـضعب  یلو  دیآیمرب ، زامن  ریغ  زامن و  رد  نآرق  ندناوخ  ماگنه  ندوب  شوماخ  نآرق و  هب  نداد  شوگ  بوجو  هیآ ، رهاظ  زا 
هب تسا  هدش  ادتقا  وا  هب  هک  تسا  یماما  رـس  تشپ  زامن  صوصخ  رد  نآ  ندناوخ  ماگنه  یـشوماخ  نآرق و  هب  نداد  شوگ  هک  دـناهتفگ :

. دوش هدینش  شندناوخ  هک  یطرش 
ّتنس مه  زامن  ریغ  رد  لمع  نیا  نآ  زا  سپ  دش و  لزان  هیآ  نیا  هجیتن  رد  دنتفگیم  نخس  زامن  رد  ناناملـسم  هک  دوب  نیا  هیآ  لوزن  ّتلع 

. دندشیم شوماخ  مدرم  دشیم ، هدناوخ  نآرق  یسلجم  رد  هاگ  ره  هک  دش 
توالت امش  رب  لوزن  ماگنه  ار  نآرق  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  یتقو  تسا : نیا  هیآ  يانعم  دناهتفگ  نارّـسفم  زا  یـضعب 

. دیهدارف شوگ  نآ  هب  دنکیم ،
. تسا بجاو  وت  رب  توکس  نداد و  شوگ  دوشیم ، هدناوخ  وت  دزن  رد  نآرق  هک  یماگنه  دیامرفیم : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

. دیوش تمحر  لومشم  توکس ) نداد و  شوگ   ) لمع نیا  اب  ات  َنوُمَحُْرت  ْمُکَّلََعل 
اریز نک  داـی  دوخ  لد  رد  ییوـگیم  نخـس  هتـسهآ  یتـسه و  ناـسرت  نتورف و  هک  یلاـح  رد  ار  تراـگدرورپ  َکِـسْفَن  ِیف  َکَّبَر  ْرُکْذا  َو 

. تسا رترود  ایر  زا  رتکیدزن و  لوبق  صالخا و  هب  نتفگ  نخس  هتسهآ 
. دشابیم دنوادخ  شیاتس  دمح و  و  لیلهت ، حیبست و  اعد ، نآرق ، ندناوخ  نوچمه  راکذا  یمامت  لماش  رکذ 

: دناهتفگ نارّـسفم  زا  یـضعب  تسا . تلیـضف  ياراد  تقو  ود  نیا  نوچ  نک ] دای  ار  ادـخ   ] ناهاگماش ناهاگحبـص و  رد  ِلاصْآلا  َو  ِّوُدـُْغلِاب 
. تسا رکذ  رد  لاّصتا  تموادم و  لاصالا  ودغلاب و  زا : دوصقم 

. شابم دننکیم  شومارف  ار  وا  هک  ادخ  رکذ  زا  نالفاغ  زا  َنِیِلفاْغلا و  َنِم  ْنُکَت  َو ال 
برق  دنع ،»  » هملک يانعم  دنتسه و  هکئالم  اهنیا ، زا  دوصقم  َکِّبَر  َْدنِع  َنیِذَّلا  َّنِإ 
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442 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دننکیم دنوادخ  تعاط  فرص  ار  دوخ  تّمه  مامت  ناگتشرف ، اریز  تسا  دنوادخ  تمحر  لضف و  هب  یکیدزن  هجرد و  تلزنم و 

تاذ دـنزرویمن و  ّربـکت  دـنوادخ  شتـسرپ  زا  ماـقم ، نأـش و  ّولع  تلزنم و  ردـق و  تمظع  دوجو  اـب  هکئـالم  ِِهتَداـبِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْـسَی  ـال 
رادهدجـس هیآ  نیتسخن  هیآ ، نیا  دنهدیم . صاصتخا  تدابع  دوجـس و  هب  دـنرادیم و  هّزنم  تسین  وا  ماقم  هتـسیاش  هچنآ  زا  ار  شـسدقم 

. تسا نآرق 
443 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

443 ص :  لافنا .....  هروس 

هراشا

هیآ 36) رد   ) َنُوبَْلُغی َُّمث  يرصب  تسا . هیآ  جنپ  داتفه و  یفوک  رظن  هب  شش و  داتفه و  يرصب  رظن  هب  شتایآ  دادعت  تسا ، یندم  هروس  نیا 
. تسا هدرمش  هیآ  ار  ( 62  ) َنِینِمْؤُْملِاب َو  ِهِرْصَِنب  یفوک ، یلو  هدرمش ، هیآ  کی  ار  هیآ 42 ) رد   ) لّوا الوعفم  هیآ و  کی  ار 

443 ص :  هروس ..... :] نیا  تئارق  تلیضف  ]

هک مهدیم  یهاوگ  متـسه و  وا  عیفـش  تمایق  زور  نم  دناوخب  ار  تئارب  لافنا و  هروس  سک  ره  تسادخ : لوسر  زا  بعک  نب  ّیبأ  ربخ  رد 
هجرد هد  دوشیم و  هتـشادرب  وا  زا  هئّیـس  هد  دوشیم و  هداد  وا  هب  هنـسح  هد  ایند ، رد  قفانم  نز  درم و  ره  دادعت  هب  تسا و  رودب  قافن  زا  وا 

«1 . » دنتسرفیم دورد  وا  رب  زور  ره  شنالماح  شرع و  شتایح ، نارود  رد  دوریم و  الاب 
زا قحب  دوشیمن و  لـخاد  وا  رد  قاـفن  زگره  دـناوخب ، هاـم  ره  رد  ار  هبوت  لاـفنا و  ياـههروس  سک  ره  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 

اب تمایق  زور  رد  تسا و  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  نایعیش 
__________________________________________________

-1
یف ۀقفانم  قفانم و  لک  ددـعب  رجألا  نم  یطعا  قافّنلا و  نم  ءيرب  هنا  ۀـمایقلا  موی  هل  دـهاش  هل و  عیفـش  انأف  ۀـئارب  لافنالا و  ةروس  أرق  نم  و 

. اینّدلا یف  هتایح  ماّیا  هیلع  نّولصی  هتلمح  شرعلا و  ناک  تاجرد و  رشع  هل  عفر  تائّیس و  رشع  هنع  یحم  تانسح و  رشع  اینّدلا  راد 
444 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

«1 . » دنوش غراف  باسح  زا  مدرم  هک  یتقو  ات  دروخیم ، یتشهب  ياههدئام  زا  نانمؤم 

444 ص :  هیآ 1 ..... ] (: 8  ) لافنألا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(1  ) َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  َو  ْمُِکْنَیب  َتاذ  اوُِحلْصَأ  َو  َهَّللا  اوُقَّتاَف  ِلوُسَّرلا  َو  ِهَِّلل  ُلاْفنَْألا  ُِلق  ِلاْفنَْألا  ِنَع  َکَنُولَئْسَی 

444 ص :  همجرت ..... :
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زا سپ  تسا ، ربمایپ  ادـخ و  صوصخم  لافنا  وگب : دـننکیم  لاؤس  صّخـشم ) کـلام  نودـب  لاـم  هنوگ  ره  مئاـنغ و   ) لاـفنا هراـبرد  وت  زا 
نامیا رگا  دینک  تعاطا  شربمایپ  ادخ و  زا  دـیهد و  یتشآ  دـنراد  هزیتس  مه  اب  هک  ار  یناردارب  نایم  دـیزیهرپب و  ادـخ  نامرف ) اب  تفلاخم  )

(1 . ) دیراد

444 ص :  ریسفت ..... :

نیا دناهدرک و  تئارق  لافنالا ،» کنولئسی   » مالّسلا امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  مالّسلا  امهیلع  نیدباعلا  نیز  نیسح  نب  ّیلع  دوعسم ، نبا 
مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  زا  تهج  نآ  زا  ناناملسم  هک  هنوگ  نیدب  تسا  لافنالا » نع  ، » ینعی رگید  تئارق  ببس  هدننک  ادا  تئارق 

بـصن هب  تئارق  و  هن ؟ ای  تسا  زیاج  لافنا »  » ياضاقت ایآ  هک  دـننادب  ات  دـنوش  هاـگآ  نآ  ّتیعـضو  زا  هک  دـندرک  شـسرپ  لاـفنا »  » هراـبرد
(. ظفل رد  راصتخا  اب   ) تسا هدرک  نشور  ار  لافنا »  » هرابرد شسرپ  زا  فده  هدرک و  نایب  تحارص  اب  ار  اضاقت  نامه  لافنالا ) کنولئسی  )

__________________________________________________

-1
نم ۀـمایقلا  موی  لکأی  اّقح و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ۀعیـش  نم  ناک  ادـبا و  قافن  هلخدـی  مل  رهـش  لک  یف  امهأرق  نم  مالّـسلا  هیلع  لاق 

. باسحلا نم  ساّنلا  غرفی  یّتح  مهعم  ۀّنجلا  دئاوم 
445 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

: دیوگیم دوخ  رعش  رد  دیبل  دنیوگ  ار  يزیچ  یتدایز  لفن » »
«1  » لفن ریخ  انبر  يوقت  نا 

گنج نودـب  برحلا  راد  زا  هک  تسا  یلاوما  لافنا  : » دـیامرفیم مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  تسا . شـشخب  نیرتهب  راـگدرورپ  ياوقت  ینعی 
تاوم و ياهنیمز  و  دـنیوگ - ءیف »  » ار نآ  اهقف  هک  تسا -» هدرک  كرت  گـنج  نودـب  ار  نآ  شلها  هک  ینیمزرـس  نینچمه  دوش و  هتفرگ 
زا اهنیا  همه  درادـن  یثراو  هک  یـسک  ثاریم  دندیـشخبیم و  نآ  نیا و  هب  ناهاش  هک  یلاوما  نیمزرـس و  اههرد و  اهلگنج و  اهرازهشیب و 

. تسوا نیشناج  هک  تسا  یسک  يارب  وا  زا  دعب  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  ادخ و  نآ 
. دیزیهرپب دنهدیم  نامرف  نآ  هب  ار  امش  وا  لوسر  ادخ و  هک  یتاروتسد  اب  تفلاخم  زا  َهَّللا  اوُقَّتاَف 

تفلا و تلاح  امش ، تلاح  هک  نآ  ات  دینک  حالصا  تسامش  نایم  هک  ار  یلاوحا  مکنیب  لاوحا  ۀقیقح  اوحلصأ  ینعی  ْمُِکْنَیب  َتاذ  اوُِحلْصَأ  َو 
هدیـشوپ یفخم و  اههنیـس  رد  هچنآ  ینعی  رودّـصلا  تاذ  تسا و  رودـصلا » تاذ  ، » ینعم رد  مکنیب  تاذ  ریظن  و  دـشاب . یتـسود  تدـحو و 

. تسا

445 ص :  ات 4 ..... ] تایآ 2  (: 8  ) لافنألا هروس  ]

هراشا

َةالَّصلا َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  ( 2  ) َنُولَّکَوَتَی ْمِهِّبَر  یلَع  َو  ًانامیِإ  ْمُْهتَداز  ُُهتاـیآ  ْمِْهیَلَع  ْتَِیُلت  اذِإ  َو  ْمُُهبُوُلق  ْتَلِجَو  ُهَّللا  َرِکُذ  اذِإ  َنیِذَّلا  َنُونِمْؤُْملا  اَـمَّنِإ 
(4  ) ٌمیِرَک ٌقْزِر  َو  ٌةَرِفْغَم  َو  ْمِهِّبَر  َْدنِع  ٌتاجَرَد  ْمَُهل  اقَح  َنُونِمْؤُْملا  ُمُه  َِکئلوُأ  ( 3  ) َنوُقِْفُنی ْمُهاْنقَزَر  اَّمِم  َو 

__________________________________________________

: شمود عارصم  - 1
. لجع یثیر و  هَّللا  نذاب  و 
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داتسا تسا . دنوادخ  نذا  اب  روما ، رد  نم  يدنک  باتـش و  تسا و  تبهوم  نیرتهب  یهلا  ياوقت  تسا : نیا  انعم  لصاح  يدنک و  ءطب  ثیر 
. دیبل ناوید  حرش  زا  لقن  یجرگ ،

446 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

446 ص :  همجرت ..... :

دوشیم هدـناوخ  اهنآ  رب  وا  تایآ  هک  یماگنه  دوشیم و  ناسرت  ناشیاهلد  دوش  هدرب  ادـخ  مان  تقو  ره  هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنت  ناـنمؤم 
(2 . ) دنراد لّکوت  ناشراگدرورپ  رب  اهنت  دوشیم و  نوزفا  ناشنامیا 

(3 . ) دننکیم قافنا  میاهداد  يزور  اهنآ  هب  هچنآ  زا  دنرادیم و  اپرب  ار  زامن  هک  ییاهنآ 
بیع صقنیب و  يزور  شزرمآ و  اهنآ  يارب  تسا و  ناشراگدرورپ  دزن  ياهداعلا ) قوف   ) تاجرد نانآ  يارب  دنتسه ، اهنآ  یقیقح  نانمؤم 

(4 . ) تسا

446 ص :  ریسفت ..... :

ادخ و زا  نانآ  دزن  هاگ  ره  تسا : نیا  اهنآ  تلـصخ  هک  دنلماک  نامیا  ياراد  یناسک  اهنت  ْمُُهبُوُلق  ْتَلِجَو  ُهَّللا  َرِکُذ  اذِإ  َنیِذَّلا  َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ 
. دوشیم ناسرت  ناشیاهلد  دوش  دای  ناهانگ  هرابرد  وا  تخس  رفیک  تردق و 

اهنآ و رطاخ  نانیمطا  نیقی و  رب  نآ ، ببـس  هب  دوشیم  هدـناوخ  اهنآ  رب  ادـخ  تاـیآ  هک  یماـگنه  ًاـنامیِإ  ْمُْهتَداز  ُُهتاـیآ  ْمِْهیَلَع  ْتَِیُلت  اذِإ  َو 
. دوشیم هدوزفا  هدش  لزان  نآ  زا  لبق  هک  نآرق  تایآ  هب  تبسن  اهنآ  قیدصت  رب  نینچمه 

ناونع هب  ار  تاکز  زامن و  دـنوادخ  دـننکیم . راذـگاو  دـنوادخ  هب  دـنراد  اجر  اـی  فوخ  نآ  هراـبرد  هک  ار  يروما  َنُولَّکَوَتَی  ْمِهِّبَر  یلَع  َو 
. تسا هدش  يرتشیب  دیکأت  ود  نآ  هرابرد  هدوب و  گرزب  ینأش  ياراد  ود  ره  نوچ  هداد  صاصتخا  رکذ » »

تفـص اّقح » . » دنـشابیم نامیا  مسا  قالطا  هتـسیاش  تقیقح  رد  اهنآ  دنتـسه ، اراد  ار  اهتلـصخ  نیا  هک  یناسک  اقَح  َنُونِمْؤُْملا  ُمُه  َکـِئلوُأ 
دوشیم هتفگ  هک  نانچ  مه  دنکیم  دیکأت  ار  َنُونِمْؤُْملا » ُمُه  َِکئلوُأ   » هلمج هک  تسا  يردصم  ای  اّقح » انامیا   » ینعی تسا  فوذحم  ردصم 

«. اقح کلذ  قح   » ینعی اقح » هَّللا  دبع  وه  »
اهنآ و ناهانگ  زا  تشذگ  ینعی  ةرفغم » . » تلزنم يدنلب  تمارک و  فرش و  ینعی  تاجرد »  » ٌمیِرَک ٌقْزِر  َو  ٌةَرِفْغَم  َو  ْمِهِّبَر  َْدنِع  ٌتاجَرَد  ْمَُهل 

تسا هدرک  ریبعت  میرک  قزر  هب  نآ  زا  میظعت  قیرط  هب  دنوادخ  هک  یگـشیمه  عفانم  ینعی  تسا ، یتشهب  ياهتمعن  میرک » قزر   » زا دوصقم 
. باوث شاداپ و  يانعم  تسا  نیا  و 

447 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

447 ص :  ات 8 ..... ] تایآ 5  (: 8  ) لافنألا هروس  ]

هراشا

َیلِإ َنُوقاُسی  اـمَّنَأَک  َنَّیَبَت  اـم  َدـَْعب  ِّقَْحلا  ِیف  َکـَنُولِداُجی  ( 5  ) َنوُهِراَکل َنِینِمْؤُْملا  َنِم  ًاـقیِرَف  َّنِإ  َو  ِّقَْحلاـِب  َکـِْتَیب  ْنِم  َکُّبَر  َکَـجَرْخَأ  اـمَک 
َّقُِحی ْنَأ  ُهَّللا  ُدـیُِری  َو  ْمَُکل  ُنوُکَت  ِۀَـکْوَّشلا  ِتاذ  َْریَغ  َّنَأ  َنوُّدََوت  َو  ْمَُکل  اـهَّنَأ  ِْنیَتَِفئاَّطلا  يَدْـحِإ  ُهَّللا  ُمُکُدـِعَی  ْذِإ  َو  ( 6  ) َنوُرُْظنَی ْمُه  َو  ِتْوَْـملا 

(8  ) َنُومِرْجُْملا َهِرَک  َْول  َو  َلِطاْبلا  َلِْطُبی  َو  َّقَْحلا  َّقُِحِیل  ( 7  ) َنیِِرفاْکلا َِرباد  َعَطْقَی  َو  ِِهتاِملَِکب  َّقَْحلا 
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447 ص :  همجرت ..... :

( ردب نادیم  يوس  هب   ) داتسرف نوریب  قحب  تاهناخ  زا  ار  وت  دنوادخ  هک  تسا  نآ  دننامه  ردب ) مئانغ  میسقت  زا  امش  زا  ياهراپ  يدونشخان  )
(5 (. ) دوب راکشآ  يزوریپ  شماجنارس  یلو  . ) دنتشاد تهارک  نانمؤم  زا  یعمج  هک  یلاح  رد 

ییوگ هک ) دوب  هتفرگارف  ار  اهنآ  تشحو  سرت و  نانچ  نآ  و   ) دندرکیم هلداجم  وت  اب  زاب  تسادخ  نامرف  نیا  دنتـسنادیم  هک  نیا  اب  اهنآ 
(6 . ) دنرگنیم دوخ ) مشچ  اب  ار  نآ   ) دنوشیم و هدنار  گرم  يوس  هب 

دهاوخ امش  يارب  اهنآ ) رکشل  ای  شیرق  يراجت  ناوراک  هورگ  ود  زا  یکی  هک  داد  هدعو  امش  هب  دنوادخ  هک  ار  یماگنه  دیروآ ) دای  هب   ) و
دوخ تاملک  اـب  ار  قح  دـهاوخیم  دـنوادخ  یلو  دـیوش ) زوریپ  نآ  رب  و   ) دـشاب امـش  يارب  ناوراـک  هک  دـیتشادیم  تسود  امـش  اـما  دوب 

(7 (. ) تخاس ریگرد  شیرق  رگشل  اب  ار  امش  اذل  . ) دنک عطق  ار  نارفاک  هشیر  تیوقت و 
(8 . ) دنشاب هتشاد  تهارک  نامرجم  دنچ  ره  دورب  نایم  زا  لطاب  دوش و  تیبثت  قح  ات 
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448 ص :  ریسفت ..... :

: تسا نیا  نآ  ریدـقت  تسا و  عفر  لحم  رد  تسا  فوذـحم  يادـتبم  ربخ  نوچ  امک »  » رد فاک »  » ِّقَْحلِاب َِکْتَیب  ْنِم  َکُّبَر  َکَـجَرْخَأ  اـمَک 
زا تهارک  هرابرد  ناشیا  لاح  دـننامه  لافنا ،»  » دروم رد  دـنوادخ  مکح  زا  تهارک  هرابرد  نانمؤم  لاـح  کـجارخا : لاـحک  لاـحلا  هذـه 

لوق رد  رّدقم  لعف  ردصم  تفـص  هک  هنوگ  نیدب  دشاب  بصن  ّلحم  رد  تسا  زیاج  نینچمه  تسا . گنج  يارب  تاهناخ  زا  وت  نتفر  نوریب 
نم كاّیا  کبر  جارخا  تابث  لثم  اتابث  مهتهارک  عم  تتبث  لوسرلا و  هَّلل و  تّرقتـسا  لافنالا  ینعی : دشاب  لوسرلا » هَّلل و  لافنالا   » هَّللا لوسر 

هب وت ، نداتسرف  نوریب  دش  تباث  هک  نانچ  مه  تسا  تباث  ّرقتـسم و  لوسر  ادخ و  يارب  اهنآ ، تهارک  مغر  یلع  لافنا  مهتهارک : عم  کتیب 
زیاج قحلاب »  » ات لافنالا » لق   » زا فقو  بصن ، تلاح  رد  نیا  رب  انب  دنتـشاد . تهارک  اهنآ  هک  نیا  مغر  یلع  تاهناـخ  زا  راـگدرورپ  ناـمرف 
دوخ ای  هنیدـم  رد  ربمایپ  هناخ  ای  کتیب ،» نم   » زا دـنوادخ  دوصقم  تسا . زیاج  نینمؤم »  » و لوسرلا » و   » رد فقو  عفر  تلاح  رد  یلو  تسین 
ینعی یتسرد ، تمکح و  اب  هارمه  ینداتـسرف  نوریب  قحلاب :» . » دوب ربمایپ  تنوکـس  ترجه و  ّلحم  هنیدـم  رهـش  هک  ارچ  تسا  هنیدـم  رهش 

. تسین نآ  زا  يزیرگ  هک  داهج 
. داتسرف نوریب  ار  وت  دنوادخ  دنتشاد ، تهارک  اهنآ  هک  یلاح  رد  ینعی : تسا  هیلاح  هلمج  هلمج ، نیا  َنوُهِراَکل  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  ًاقیِرَف  َّنِإ  َو 

دنهاوخ زوریپ  هک  يدرک  مالعا  اهنآ  هب  هک  نآ  زا  دـعب  يدرک  توعد  نآ  هب  ار  اهنآ  هک  يرما  هرابرد  َنَّیَبَت  اـم  َدـَْعب  ِّقَْحلا  ِیف  َکـَنُولِداُجی 
. دندادیم حیجرت  يزوریپ  رب  ار  نآ  هک  ارچ  دوب  شیرق  رکشل  اب  ییورایور  رما ، نآ  دندرکیم و  وگتفگ  هلداجم و  وت  اب  دش ،

هک دوب  نینچ  رما  نایرج  میاهدماین . نوریب  شیرق  ناوراک  اب  ییورایور  يارب  زج  ام  دنتفگیم : هک  دوب  نیا  ربمایپ  اب  اهنآ  هلداجم  وگتفگ و 
ور هّکم  يوس  هب  ماش  زا  دوب  نآ  اب  صاع  نب  ورمع  نایفس و  وبا  هلمج  زا  راوس  لهچ  هک  یلاح  رد  شیرق  ناوراک 

449 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ناوراک اـب  ییوراـیور  ربخ  نیا  زا  داد و  ربخ  اهناملـسم  هب  وا  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هب  ار  رما  نیا  لـیئربج  دوب . هدروآ 

هتفر هبعک  يالاب  رب  لهج  وبا  هدـش و  ربخ  اب  نآ  زا  هکم  مدرم  دـندش ، نوریب  هنیدـم  زا  اهناملـسم  نوچ  دـمآ و  شوخ  ار  اهناملـسم  شیرق ،
هب مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  رگا  دیبایرد ، ار  دوخ  لاوما  ناوراک و  دیباتـشب و  شکرـس  مار و  نارتش  اب  هکم  مدرم  يا  دز : دایرف 

دندوب و یگنج  نادرم  اهنآ  دش و  نوریب  هکم  مدرم  همه  اب  لهج  وبا  ماگنه  نیا  رد  دش . دیهاوخن  زوریپ  زگره  نآ  زا  دـعب  دـبای  تسد  نآ 
ناوراک نوچ  نادرگرب  هکم  هب  ار  مدرم  دـش : هتفگ  لهج  وبا  هب  ماـگنه  نیا  رد  « 1 . » ریفنلا یف  ریعلا و ال  یف  ال  تسا : هدـمآ  جـیار  لثم  رد 
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نارتـش و هک  نآ  اـت  میدرگیمنرب  دـنگوس  ادـخ  هب  تـفگ : لـهج  وـبا  تـسا . هتفاـی  تاـجن  هـتفرگ و  شیپ  رد  ار  اـیرد  لـحاس  هار  شیرق 
هب مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  هک  دننک  فیرعت  رگیدکی  يارب  برع  مدرم  ات  میـشونب  بارـش  ردب  رد  مینک و  حبذ  ار  نادنفـسوگ 
رد زور  کی  لاس  ره  رد  برع  مدرم  هک  دوب ، یبارس  ردب  درب . ردب  هب  ار  اهنآ  سپس  میاهداد . تسکـش  ار  وا  هتفاین و  تسد  شیرق  ناوراک 

هیلع و هَّللا  یّلـص  دّمحم  يا  تفگ : دـمآ و  دورف  لیئربج  ماگنه  نیا  رد  دـنراذگب . شورف  ضرعم  هب  ار  ناشیالاک  ات  دـندمآیم  درگ  اجنآ 
اب مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  سپـس  شیرق . رکـشل  ای  ناوراک  اـی  هداد : هدـعو  امـش  هب  ار  هورگ  ود  زا  یکی  دـنوادخ  مّلـس  هلآ و 

رتشیب ار  ناوراک  اب  ییورایور  تسا  هدمآ  نوریب  هکم  زا  شیرق  رگـشل  دییوگیم  هچ  امـش  دومرف : درک و  تروشم  هراب  نیا  رد  شباحـصا 
نخس نیا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نوچ  ار ، ناوراک  اب  ییورایور  دنتفگ : ار ؟ شیرق  رکـشل  اب  ییورایور  ای  دیراد  تسود 

. تسا هدروآ  ور  ام  يوس  هب  هک  تسا  لهج  وبا  نیا  نونکا  هتـشذگ و  ایرد  لحاس  زا  ناوراـک  دومرف : دـش و  نوگرگد  شاهرهچ  دینـش  ار 
ریگب و ار  ناوراک  ادخ  لوسر  يا  دنتفگ : باحصا 

__________________________________________________

. دوشیم قالطا  دـنراد  ندـیگنج  ناوت  هک  ینادرم  هب  ریفن  دوشیم و  هتفگ  دـننکیم  لـمح  ار  هشوت  داز و  هک  ینارتش  نادرم و  هب  ریع  - 1
. دوشیمن هداد  تیمها  وا  هب  تسین و  هتخاس  وا  زا  يرش  ریخ و  هک  دوشیم  هتفگ  یسک  يارب  لثملا  برض  نیا 
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تساخ و اپب  ورمع  نب  دادقم  سپـس  دنتفگ . ینانخـس  دنتـساخ و  اپب  ربمایپ  باحـصا  ناگرزب  زا  ياهدع  ماگنه  نیا  رد  نک  اهر  ار  نمـشد 

دراو « 1  » ساره تخرد  ياـهراخ  زگ و  هروش  تخرد  بوـچ  زا  هتخورفارب  شتآ  رد  هک  یهد  ناـمرف  اـم  هب  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ :
: دنتفگ یسوم  هب  هک  لیئارسا  ینب  دننامه  دش و  میهاوخ  دراو  وت  اب  میوش 

ار هـچ  ره  مییوـگیم : یلو  مییوـگیمن  وـت  هـب  «، 2 « » میاهتـسشن اـج  نیمه  اـم  دـینک  گـنج  ناـنآ ) اـب   ) دـیورب و تراـگدرورپ  وـت و  »... 
تساخ و اپب  زین  ذاعم  نب  دعس  دیگنج . میهاوخ  وت  اب  هارمه  میشاب  هتشاد  تایح  زا  یقمر  هک  ینامز  ات  ام  هد ، ماجنا  هدرک  رما  تراگدرورپ 
ام رگا  هدرک  ثوعبم  قحب  ار  وت  هک  ییادخ  هب  دنگوس  هد ، ماجنا  یهاوخیم  ار  هچ  ره  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  يا  تفگ :
هب ام  زا  یلمع  دنوادخ  هک  تسا  دـیما  درک  دـهاوخن  ینامرفان  ام  زا  سک  چـیه  میوش  نآ  دراو  وت  اب  ات  ینک  رما  ایرد  نیا  رد  تکرح  هب  ار 
هب دومرف : دش و  رورسم  دعس  نخـس  زا  ادخ  لوسر  هد . تکرح  دنوادخ  يرای  تکرب  هب  ار  ام  سپ  دوش . نشور  تناگدید  هک  دنایامنب  وت 

ایوگ دنگوس  ادخ  هب  تسا . هداد  هدعو  نم  هب  ار  هورگ  ود  زا  یکی  دنوادخ  اریز  ار  امش  داب  تراشب  دینک و  تکرح  دنوادخ  يرای  تکرب 
. منیبیم ار  اهنآ  ياههاگلتق  نم 

هدیـشک هاگلتق  يوس  هب  روزب  هک  هدرک  هیبشت  یـسک  لاح  هب  ار  نانآ  لاح  دنوادخ  هلمج  نیا  رد  َنوُرُْظنَی  ْمُه  َو  ِتْوَْملا  َیلِإ  َنُوقاُسی  امَّنَأَک 
. درادن يدیدرت  دوخ  ندش  هتشک  رد  دنیبیم و  ار  گرم  بابسا  هک  یلاح  رد  دوشیم 

« نیتفئاطلا يدحا   » زا لدب  مکل » اّهنا   » تسا و رّدقم  اورکذا »  » لوعفم نوچ  تسا  بوصنم  ذا »  » ْمَُکل اهَّنَأ  ِْنیَتَِفئاَّطلا  يَدْحِإ  ُهَّللا  ُمُکُدِعَی  ْذِإ  َو 
. تسا

تسا ناوراک  ۀکوشلا  تاذ  ریغ  زا  دوصقم  ْمَُکل  ُنوُکَت  ِۀَکْوَّشلا  ِتاذ  َْریَغ  َّنَأ  َنوُّدََوت  َو 
__________________________________________________

. تسا رانک  هب  هیبش  نآ  هویم  هک  رادراخ  تسا  یتخرد  ساره  - 1
. ].....[ 24 هدئام / - 2

451 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
راخ ینعم  هب  كوش  هژاو  يزیت  زا  لـصا  رد  تسا و  تدـش  تردـق و  ياـنعم  هب  ۀـکوش »  » هملک دوبن و  نآ  هارمه  راوس  لـهچ  زج  هک  ارچ 
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. دیرادن تسا  تدش  تردق و  ياراد  هک  يرگید  هورگ  دصق  دشاب و  امش  نآ  زا  ناوراک  هک  دینکیم  وزرآ  ینعی : تسا . هدش  هتفرگ 
قح هدرک ، لزان  نارفاک  اب  گنج  هرابرد  هک  یتایآ  هلیسو  هب  دهاوخیم  دنوادخ  َنیِِرفاْکلا  َِرباد  َعَطْقَی  َو  ِِهتاِملَِکب  َّقَْحلا  َّقُِحی  ْنَأ  ُهَّللا  ُدیُِری  َو 

هـشیر دزاس و  كاله  امـش  تسد  اب  ار  شیرق  نارـس  دشخب و  يرترب  ّولع و  ار  نآ  هدرک و  تیوقت  ار  مالـسا  ینعی  دنک  رادـیاپ  تباث و  ار 
راک ربدأ - يانعم  هب  ربد  هدام  زا  رخآ و  ینعی  رباد  دنک . عطق  ردب  هاچ  رد  اهنآ  ندـنکفا  تراسا و  نتـشک ، عمق ، علق و  هلیـسو  هب  ار  نارفاک 

. دیسر نایاپ  هب 
يرترب بجوم  هک  دهاوخیم  ار  يزیچ  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دـیهاوخیم  ار  يروف  تعفنم  دوس و  امـش  تسا : نیا  هیآ  يانعم  دـشابیم و 

هب ار  نانآ  دایز  هّدع  هدیزگرب و  امش  يارب  تسا  تردق  تکوش و  ياراد  هک  ار  رگید  هورگ  ببس  نیمه  هب  تسا و  قح  يرای  نید و  روما 
. تسا هدرک  زیزع  ار  امش  لیلذ و  راوخ و  ار  اهنآ  هتخاس و  بولغم  امش  مک  هدع  تسد 

ات درک  ار  راک  نیا  ادخ   » کلذ لعف  لطابلا  لطبی  قحلا و  قحیل  تسا : نینچ  نآ  ریدقت  تسا و  فوذحم  لعف  هب  قلعتم  َّقَْحلا » َّقُِحِیل   » هلمج
«. ددرگ راوخ  لطاب  دوش و  تباث  قح 

451 ص :  ات 14 ..... ] تایآ 9  (: 8  ) لافنألا هروس  ]

هراشا

ُرْصَّنلا اَم  َو  ْمُُکبُوُلق  ِِهب  َِّنئَمْطَِتل  َو  يرُْشب  َّالِإ  ُهَّللا  ُهَلَعَج  ام  َو  ( 9  ) َنِیفِدُْرم ِۀَِکئالَْملا  َنِم  ٍْفلَِأب  ْمُکُّدِمُم  یِّنَأ  ْمَُکل  َباجَتْساَف  ْمُکَّبَر  َنُوثیِغَتْسَت  ْذِإ 
َزْجِر ْمُْکنَع  َبِهْذـُی  َو  ِِهب  ْمُکَرِّهَُطِیل  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  ْمُْکیَلَع  ُلِّزَُنی  َو  ُْهنِم  ًۀَـنَمَأ  َساـعُّنلا  ُمُکیِّشَُغی  ْذِإ  ( 10  ) ٌمیِکَح ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِدـْنِع  ْنِم  َّالِإ 

ِبُوُلق ِیف  یِْقلُأَـس  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اوـُتِّبَثَف  ْمُکَعَم  یِّنَأ  ِۀَِـکئالَْملا  َیلِإ  َکُّبَر  یِحوـُی  ْذِإ  ( 11  ) َمادـْقَْألا ِِهب  َتِّبَُثی  َو  ْمُِکبُوُلق  یلَع  َطـِبْرَِیل  َو  ِناـْطیَّشلا 
َّنِإَف َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ِِققاُشی  ْنَم  َو  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  اوُّقاَش  ْمُهَّنَِأب  َکـِلذ  ( 12  ) ٍناَنب َّلُک  ْمُْهنِم  اُوبِرْضا  َو  ِقانْعَْألا  َقْوَف  اُوبِرْـضاَف  َبْعُّرلا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا 

(13  ) ِباقِْعلا ُدیِدَش  َهَّللا 
(14  ) ِراَّنلا َباذَع  َنیِِرفاْکِلل  َّنَأ  َو  ُهُوقوُذَف  ْمُِکلذ 

452 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

452 ص :  همجرت ..... :

ار امـش  ياضاقت  وا  دیدرکیم و  کمک  ياضاقت  ناتراگدرورپ  زا  ردـب ) نادـیم  رد  یتحاران  تّدـش  زا  هک   ) ار ینامز  دـیروایب ) رطاخ  هب  )
(9 . ) منکیم يرای  دنیآیم  دورف  مه  رس  تشپ  هک  ناگتشرف  زا  رازه  کی  اب  ار  امش  نم  تفگ ) و   ) تفریذپ

میکح اناوت و  دـنوادخ  تسین  ادـخ  فرط  زا  زج  يزوریپ  هنرگ  دـنداد و  رارق  امـش  بلق  نانیمطا  يداش و  يارب  اـهنت  ار  نیا  دـنوادخ  یلو 
(10 . ) تسا

ورف امش  يارب  نامسآ  زا  یبآ  تفرگارف و  ار  امـش  دوب  ادخ  هیحان  زا  شمارآ  هیام  هک  یکبـس  باوخ  هک  ار  یماگنه  دیروایب ) رطاخ  هب  (و 
(11 . ) دراد تباث  نآ  اب  ار  اهماگ  مکحم و  ار  امش  ياهلد  دزاس و  رود  امش  زا  ار  ناطیش  يدیلپ  كاپ و  ار  امش  نآ  اب  ات  داتسرف 

دیرادب مدق  تباث  دناهدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  متسه  امش  اب  نم  درک  یحو  یناگتشرف  هب  تراگدرورپ  هک  ار  یعقوم  دیروایب ) رطاخ  هب  )
ار اهنآ  ياپ  تسد و  دیرآ و  دورف  نمشد ) ياهرس  رب   ) ندرگ زا  رتالاب  رب  ار  اههبرـض  منکفایم  تشحو  سرت و  نارفاک  ياهلد  رد  يدوزب 

(12 . ) دیزادنیب راک  زا 
ینمـشد شربمایپ  ادخ و  اب  سک  ره  دندیزرو و  ینمـشد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  شربمایپ  ادـخ و  اب  اهنآ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا 
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(13 . ) تسا باقعلا  دیدش  دنوادخ  دنیبیم ) يدیدش  رفیک   ) دنک
(14 . ) دوب دهاوخ  رگید ) ناهج  رد   ) شتآ تازاجم  نارفاک  يارب  دیشچب و  ار  ایند ) تازاجم   ) نیا

453 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

453 ص :  ریسفت ..... :

. تسا َلِطاْبلا » َلِْطُبی  َو  َّقَْحلا  َّقُِحِیل   » هب قلعتم  هلمج  نیا  دنیوگیم : نارّـسفم  زا  یـضعب  تسا . ُهَّللا » ُمُکُدِعَی  ْذِإ   » زا لدـب  ْمُکَّبَر  َنُوثیِغَتْـسَت  ْذِإ 
درک و هاگن  دوب  رفن  رازه  هک  ناکرـشم  رکـشل  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ  نوچ  هک  دوب  نیا  ناناملـسم  کـمک  ياـضاقت 
: تشاد ضرع  هدرک  دنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  شناتـسد  دروآ و  هلبق  هب  ور  تسیرگن  دندوبن  شیب  يدنا  دصیـس و  هک  شباحـصا  هب  سپس 

دهاوخ هدیچرب  نیمز  زا  وت  شتسرپ  دنوش  دوبان  نانمؤم  هورگ  نیا  رگا  اراگدرورپ ! شخب ، قّقحت  ياهداد  نم  هب  هک  ار  ياهدعو  ادنوادخ !
. داتفا نیمز  رب  ششود  زا  ابع  ات  داد  همادا  هثاغتسا  نیا  هب  ردق  نآ  و  دش .

. تفریذپ ار  امش  ياعد  درک و  کمک  امش  هب  سپ  ْمَُکل  َباجَتْساَف 
ود ره  لاد  حـتف  رـسک و  هب  نیفدرم » . » تسا هدـش  فذـح  رج  فرح  هک  هدوب  ینأب »  » ینا لصا  َنِیفِدُْرم  ِۀَِـکئالَْملا  َنِم  ٍْفلَأـِب  ْمُکُّدِـمُم  یِّنَأ 

. تسا هدـش  هتفرگ  شمدـناسر - وا  هب  هتعبتا - ياـنعم  هب  هاـّیا  هتفدرا  اـی  تفر - وا  لاـبند  هعبت »  » ياـنعم هب  هـفدر »  » زا تـسا و  هدـش  تـئارق 
تشپ ار  یضعب  تسا : نیا  لاد - رسک  هب  نیفدرم - يانعم  لوا ، رب  انب  سپ  مدمآ . وا  زا  دعب  ینعی  هتعتبا »  » و هتفدرا »  » دوشیم هتفگ  نینچمه 
یخرب رس  تشپ  هکئالم  زا  یخرب  تسا : نیا  ینعم  مود  رب  انب  دندادیم و  رارق  دوخ  رـس  تشپ  ار  نانمؤم  ای  دندادیم  رارق  رگید  یخرب  رس 

لاد حتف  هب  نیفدرم  هک  یناسک  تئارق  هب  انب  اما  دـننک . تظفاحم  اهنآ  زا  ات  دـندرکیم  تکرح  نانمؤم  رـس  تشپ  ای  دـندمآیم  دورف  رگید 
. دندمآیم دورف  رگیدکی  یپ  رد  اهنآ  هک  تسا  نیا  يانعم  هب  دناهدرک  تئارق 

مه هدادن  رارق  امش  يارب  يزوریپ  تراشب  زج  يزیچ  ار  هکئالم  هلیسو  هب  امش  يرای  دنوادخ  ْمُُکبُوُلق  ِِهب  َِّنئَمْطَِتل  َو  يرُْـشب  اَّلِإ  ُهَّللا  ُهَلَعَج  ام  َو 
يراز عّرـضت و  دـیتساوخ و  يرای  ناتراگدرورپ  زا  امـش  تسا : نیا  هیآ  يانعم  درک . تیانع  نانیمطا  شمارآ و  لیئارـسا  ینب  هب  هک  ناـنچ 

. تسامش ياهلد  ندرک  مکحم  امش و  يارب  نانیمطا  شمارآ و  يزوریپ و  هدژم  نامه  هکئالم ، هلیسو  هب  امش  يرای  دیدرک 
454 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هچ دـهاوخب  ار  هک  ره  هک  تسوا  دـشابیمن و  دـنوادخ  هیحان  زا  زج  رگید  بابـسا  هکئالم و  هلیـسو  هب  يرای  ِهَّللا  ِدـْنِع  ْنِم  اَّلِإ  ُرْـصَّنلا  اَم  َو 
. دنکیم يرای  دایز  هچ  دشاب  مک  اهنآ  دادعت 

. تسا ُهَّللا » ُهَلَعَج  اـم   » هب اـی  و  رـصنلا »  » هب بصن  لـحم  رد  اـی  تسا  ُهَّللا » ُمُکُدـِعَی  ْذِإ   » زا مود  لدـب  هلمج  نیا  ُْهنِم  ًۀَـنَمَأ  َساـعُّنلا  ُمُکیِّشَُغی  ْذِإ 
هملک دنکیم و  عوجر  ّلج  ّزع و  دنوادخ  هب  یشغی »  » رد رتتـسم  ریمـض  هدش و  تئارق  زین  ساعن »  » بصن دیدشت و  فیفخت و  اب  مکیـشغی » »

یماگنه دیروآ  دای  هب  تسا : نیا  نآ  يانعم  هَّللا و  نم  مکل  ۀلصاح  ۀنما  ینعی : دشابیم . ۀنما »  » يارب تفـص  هنم »  » تسا و هل  لوعفم  ۀنما » »
باوخ دمآ ، دیدپ  ناتیارب  امـش  ياهلد  زا  تشحو  سرت و  ندرب  نیب  زا  هطـساو  هب  دـنوادخ  فرط  زا  هک  یتّینما  شمارآ و  ببـس  هب  هک  ار 

. تفرگارف ار  امش  یشخبمارآ  کبس و 
. داتسرف ورف  امش  يارب  یناراب  نامسآ  زا  ینعی و  هدش ، تئارق  ود  ره  دیدشت  فیفخت و  اب  لزنی »  » ًءام ِءامَّسلا  َنِم  ْمُْکیَلَع  ُلِّزَُنی  َو 

. ناـنمؤم هب  ناطیـش  هسوـسو  ینعی  ناطیـشلا » زجر   » َمادـْقَْألا ِِهب  َتِّبَُثی  َو  ْمُِکبوـُُلق  یلَع  َطـِبْرَِیل  َو  ِناـْطیَّشلا  َزْجِر  ْمُْکنَع  َبِهْذـُی  َو  ِِهب  ْمُکَرِّهَُطِیل 
اهاپ هک  گنر  يریش  ینش  هپت  رانک  رد  اهناملسم  دنتفرگ و  رایتخا  رد  ار  بآ  ياههاچ  ناناملسم  زا  شیپ  ناکرشم  هک  دوب  نآ  رما ، نایرج 

. دندش ملتحم  نانآ  رتشیب  دندیباوخ و  دندمآ و  دورف  تفریم  ورف  نآ  رد 
رد دیتسه  قح  رب  دینکیم  نامگ  امـش  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  نارای  يا  تفگ : دـش و  رهاظ  اهنآ  دزن  ناطیـش  ماگنه  نیا  رد 
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يوس هب  اهنآ  نونکا  دنتفاییمن . ّطلست  بآ  ياههاچ  رب  ناکرشم  دوب  امش  اب  قح  رگا  دیتسه ؟ هنشت  دیرازگیم و  زامن  تبانج  اب  هک  یلاح 
. دنربیم هّکم  هب  يریسا  هب  ار  امش  هدنامیقاب  دنشکیم و  ار  امش  دنیآیم و  امش 

هرد رد  بآ  هک  يروطهب  دیراب  ناراب  اهنآ  رب  بش  کی  داتسرف و  ورف  ار  ناراب  دنوادخ  اذل  دندش  نیگهودنا  ناطیش  نانخـس  زا  ناناملـسم 
مه هب  دوب  نمشدو  اهنآ  نایم  هک  يرازنش  نیمز  دنتخاس و  هّرد  فارطا  رد  ییاهریگبآ  دنتخاس و  وضو  هدرک و  لسغ  یگمه  دش و  يراج 

بلق تّوـق  هب  اـی  ناراـب  هب  هب »  » ریمـض دـش . فرطرب  ناطیـش  هسوـسو  تفریمن و  ورف  نآ  رد  اـهماگ  هک  يروـطهب  دـش  مکحم  دـیبسچ و 
دنکیم . راوتسا  گنج  نادیم  رد  ار  ماگ  بلق ، تّوق  تأرج و  اریز  ددرگیمرب 

455 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دشاب تبثی »  » نآ لماع  بوصنم و  تسا  زیاج  دشاب و  مکدعی » ذا   » زا موس  لدب  یحوی » ذا   » تسا زیاج  ِۀَِکئالَْملا  َیلِإ  َکُّبَر  یِحُوی  ْذِإ 

. دیرادب مدق  تباث  ار  نانمؤم  امش  منکیم و  کمک  نانمؤم  تیوقت  رد  ار  امش  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اُوتِّبَثَف  ْمُکَعَم  یِّنَأ 
یکمک اریز  دـشاب  اُوتِّبَثَف » ْمُکَعَم  یِّنَأ   » هلمج ریـسفت  تسا  زیاج  اوبرـضاف »...   » ات یقلأـس »...   » هلمج َبْعُّرلا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِبُوُلق  ِیف  یِْقلُأَـس 
روکذم هلمج  تسا  زیاج  نینچمه  دشابیمن  نارفاک  ندز  ندرگ  زا  رتاسر  یتیوقت  نارفاک و  ياهلد  رد  تشحو  سرت و  ندنکفا  زا  رتگرزب 
هکئالم هلیـسو  هب  هک  دـندرک  ادـیپ  نیقی  نآ  اب  نانمؤم  هک  دـشاب  يزیچ  نتخاـس  راکـشآ  ناـنمؤم  تیوقت  زا  دوصقم  هدوب و  يریـسفت  ریغ 

. دش دنهاوخ  کمک 
قوف  » زا دنوادخ  دوصقم  دنیوگیم  نارّسفم  زا  یضعب  حبذ و  ياهلحم  ینعی  قانعالا » قوف   » ٍناَنب َّلُک  ْمُْهنِم  اُوبِرْضا  َو  ِقانْعَْألا  َقْوَف  اُوبِرْضاَف 

ياهلحم تسا : نیا  هیآ  يانعم  تسا و  نارفاک  ياضعا  اجنیا  رد  دـنوادخ  دوصقم  اهتـشگنا و  ینعی  نانب » . » تسا نارفاک  ياهرـس  قانعألا »
يروما نیقلت  هدمآ ، اُونَمآ » َنیِذَّلا  اُوتِّبَثَف   » زا دعب  هک  نانب » لک  ات ...«  یقلأس »...   » هلمج تسا  زیاج  دینزب . ار  نارفاک  ياهاپ  اهتسد و  حبذ و 

. دییوگب نانمؤم  هب  ارم  یقلأس -...  نخس - دیوگیم  هکئالم  هب  دنوادخ  ینعی  دنرادب ، رادیاپ  نآ  هلیسو  هب  ار  نانمؤم  هک  دشاب  هکئالم  هب 
َُهلوُسَر َو  َهَّللا  اوُّقاَش  ْمُهَّنَِأب  َك  ِ

هب ّقش »  » زا ّقتشم  ۀّقاشم » . » تساهنآ ینمشد  ببس  هب  رفیک  نیا  ینعی : دش ، عقاو  اهنآ  رب  هک  تسا  یعیرس  رفیک  راتـشک و  هب  هراشا  کلذ » »
. تسا رگید  هورگ  فلاخم  بناج  رد  نمشد  هورگ  ود  زا  کی  ره  اریز  تسا  بناج  يانعم 

456 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هب نارفاک  هب  باطخ  دعب - هیآ  رد  مکلذ -»  » فاک تسا و  رگید  ناسنا  ره  ای  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  باطخ  کلذ »  » فاک

باقعلا مکلذ  نآ : ریدـقت  تسا و  عفر  لحم  رد  زین  مکلذ »  » تسا و نآ  ربخ  مهنأـب »  » ادـتبم و کـلذ » . » تسا هّجوت  بلج  تاـفتلا و  قیرط 
رد هوقوذـف ، مکلذ  مکیلع  نتفرگ : ریدـقت  اب  مکلذ »  » تسا زیاج  دیـشچب و  ار  تازاجم  نیا  ینعی  تسا ، هوقوذـف  مکلذ  باقعلا  اـی  هوقوذـف 

. دوشیم هتفگ  هبرضاف ، ادیز  هک : هنوگنامه  دشاب  بصن  لحم 
هب واو »  » تسا و بصن  لحم  رد  ای  تسا و  نآ  بصن  عفر و  تروص  ود  ره  رد  مکلذ »  » رب فطع  ای  هلمج  نیا  ِراَّنلا  َباذَـع  َنیِِرفاْکِلل  َّنَأ  َو 

دیشچب و دوب  دهاوخ  تمایق  رد  امش  يارب  هدنیآ  رد  هک  یباذع  اب  هارمه  ار  ایند - باذع  ینعی  يروف - باذع  نیا  ینعی  تسا ، عم »  » يانعم
. تسا هدش  هداهن  ریمض  عضوم  رد  رهاظ  مسا  تروص  نیا  رد 

456 ص :  ات 17 ..... ] تایآ 15  (: 8  ) لافنألا هروس  ]

هراشا

ْدَقَف ٍۀَِئف  یلِإ  ًازِّیَحَتُم  َْوأ  ٍلاتِِقل  ًافِّرَحَتُم  َّالِإ  ُهَُربُد  ٍِذئَمْوَی  ْمِهِّلَُوی  ْنَم  َو  ( 15  ) َرابْدَْألا ُمُهوُّلَُوت  الَف  ًافْحَز  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُُمتیَِقل  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
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َِیْلُبِیل َو  یمَر  َهَّللا  َّنِکل  َو  َْتیَمَر  ْذِإ  َْتیَمَر  اـم  َو  ْمُـهَلَتَق  َهَّللا  َّنِـکل  َو  ْمُهوـُُلتْقَت  ْمَـلَف  ( 16  ) ُریِـصَْملا َْسِئب  َو  ُمَّنَهَج  ُهاوْأَـم  َو  ِهَّللا  َنِم  ٍبَضَِغب  َءاـب 
(17  ) ٌمِیلَع ٌعیِمَس  َهَّللا  َّنِإ  ًانَسَح  ًءالَب  ُْهنِم  َنِینِمْؤُْملا 

456 ص :  همجرت ..... :

(15 . ) دینکن تشپ  اهنآ  هب  دیوش  وربور  دربن  نادیم  رد  نارفاک  هوبنا  اب  هک  یماگنه  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
دـصق هب  ای  دـشاب و  دّدـجم  هلمح  يارب  نادـیمزا  يریگهرانک  شفدـه  هک  یتروص  رد  رگم  دـنک - تشپ  اهنآ  هب  ماگنه  نآ  رد  سک  ره  و 

یهاگیاج دب  هچ  مّنهج و  وا  ياوأم  دش و  دهاوخ  راگدرورپ  بضغ  راتفرگ  یسک ) نینچ  - ) دشاب هدوب  نادهاجم ) زا   ) یهورگ هب  نتسویپ 
457 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  ( 16 . ) تسا

يدیـشاپ اهنآ  تروص  هب  گیر  كاخ و  هک  ربمایپ  يا  يدوبن  وت  نیا  تشک و  ار  اهنآ  دنوادخ  هکلب  دـیتشک  ار  اهنآ  هک  دـیدوبن  امـش  نیا 
(17 . ) تساناد اونش و  دنوادخ  دیامزایب ، یبوخ  هب  هلیسو  نیا  هب  ار  نانمؤم  تساوخیم ، ادخ  دیشاپ و  ادخ  هکلب 

457 ص :  ریسفت ..... :

هک دـسریم  رظن  هب  نانچ  یهوبنا  ببـس  هب  هک  تسا  يرکـشل  فحز  َرابْدَْألا  ُمُهوُّلَُوت  الَف  ًافْحَز  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُُمتیَِقل  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی 
« فوحز  » نآ عمج  تسا و  ردـصم  فحز » . » دزخیم دوخ  هاـگیهت  رب  هک  یناـمز  رد  كدوک  ندـیزخ  دـننامه  دزخیم  نیمز  يور  اـیوگ 

مک امـش  دادـعت  هوبنا و  دایز و  اهنآ  هّدـع  هک  یلاح  رد  دـیوشیم  وربور  گنج  يارب  نارفاک  اب  هک  یماگنه  تسا : نیا  هیآ  يانعم  تسا و 
يارب لاح  افحز »  » ینعم نیا  رب  انب  دـیتسه . اهنآ  هّدـع  هب  کیدزن  ای  يواسم  ددـع  رد  اهنآ  اـب  هک  یماـگنه  هب  دـسر  هچ  دـینکن  رارف  تسا ،
یلاح رد  دیوشیم  وربور  اهنآ  اب  هک  یماگنه  ینعی : دشاب  نانمؤم  نارفاک و  هورگ  ود  ره  يارب  لاح  تسا  زیاج  زین  تسا و  اورفک » نیذلا  »

زور رد  هک  هدـش  هداد  ربخ  اهنآ  هب  ایوگ  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  نانمؤم  يارب  لاح  تسا  زیاج  زین  و  تسا . هوبنا  اهنآ  امـش و  دادـعت  هک 
- رفن رازه  هدزاود  هوبنا - اهنآ  هّدع  هک  یلاح  رد  دندرک  تشپ  نارفاک  هب  هک  هاگ  نآ  ینعی  دمآ ، دهاوخ  اهنآ  رـس  رب  زیچ  هچ  نینح  گنج 

. تسانعم نیا  رب  ياهنیرق  هناشن و  هربد ، ذئموی  مهلوی  نم  و  هلمج : دوب و 
دنکیم یمهوت  نینچ  راچد  ار  شنمشد  وجگنج  هک  تسا  رارف  زا  دعب  هلمح  لاتقل » افرحتم   » زا دوصقم  ٍۀَِئف  یلِإ  ًازِّیَحَتُم  َْوأ  ٍلاتِِقل  ًافِّرَحَتُم  اَّلِإ 

. تسا یگنج  ياههلیح  زا  یکی  هویش  نیا  و  دنکیم - ریگلفاغ  ار  وا  و  ددرگیمرب - وا  تمس  هب  سپس  تسا و  رارف  لاح  رد  وا  هک 
458 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دریگ هرانک  گنج  نادیم  زا  تسا  نآ  اب  هارمه  هک  یهورگ  زج  اهناملسم  زا  يرگید  هورگ  هب  نتسویپ  يارب  ای  ٍۀَِئف  یلِإ  ًازِّیَحَتُم  َْوأ 
ینعی تسا ، مهلوی » نم   » نآ هنم  ینثتـسم  تسانثتـسا و  فرح  ای  تسا  دیاز  ای  الا »  » دـنبوصنم و لاح  ناونع  هب  ود  ره  زیحتم »  » و فرحتم » »

نزو رب  ّزیحتم » . » دریگ هراـنک  رگید  هورگ  هب  نتـسویپ  يارب  اـی  دـنک  رارف  يدـعب  هلمح  يارب  هـک  نآ  زج  دـنک  تـشپ  اـهنآ  هـب  هـک  یـسک 
. تسا زّوحتم » ، » نآ لّعفتم  نزو  تسا و  زوحی  تفرگ - هرانک  زاح - هدام  زا  ّزیحتم »  » اریز لّعفتم »  » نزو رب  هن  تسا  لعیفتم » »

هب رگا  مهولتقت  مل  متناـف  مهلتقب  مترختفا  نا  تسا : نیا  نآ  ریدـقت  تسا  فوذـحم  طرـش  باوج  ملف »  » ءاـف ْمُهَلَتَق  َهَّللا  َّنِکل  َو  ْمُهُوُلتْقَت  ْمَلَف 
رد تشحو  سرت و  ندنکفا  هکئالم و  نداتـسرف  ورف  اب  دنوادخ  هکلب  دـیتشک  ار  اهنآ  هک  دـیدوبن  امـش  نیا  دـیلابیم ، دوخ  رب  اهنآ  نتـشک 

. تشک ار  نانآ  امش  ياهلد  تیوقت  نارفاک و  ياهلد 
دوب نانچ  هّیضق  نآ  و  يدیشاپ - هک  هاگ  نآ  يدیشاپن - گیر  كاخ و  زین  وت  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  يا  َْتیَمَر  ْذِإ  َْتیَمَر  ام  َو 

هب رادرب و  كاخ  زا  یتشم  تفگ : دمآ و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  دزن  هب  لیئربج  دندمآ  رورغ  ربک و  اب  شیرق  رکـشل  نوچ  هک 
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. نک باترپ  ناکرشم  يوس 
مالّـسلا هیلع  یلع  هدـب ، نم  هب  رادرب و  نیمز  هزیرگنـس  كاخ و  زا  یتشم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ 

: دومرف درک و  باترپ  ناکرشم  ياهتروص  هب  ار  نآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  درک و  نینچ 
نانمؤم دندرک و  رارف  ناکرشم  هجیتن  رد  دش و  شنامشچ  مرگرـس  هک  نیا  زج  دنامن  یقاب  یکرـشم  نآ  زا  سپ  داب . هایـس  تشز و  ناتیور 

. دنتفرگیم يریسا  هب  دنتشکیم و  هدرک و  بیقعت  ار  اهنآ 
. تشاذگ ياج  رب  ار  میظع  رثا  نآ  اریز  دیشاپ  دنوادخ  هکلب  یمَر  َهَّللا  َّنِکل  َو 

لمع نآ  ینعم  رد  یلو  هدمآ  دوجو  هب  وا  زا  رهاظ  تروص  هب  روکذم  لمع  اریز  هداد ، تبـسن  ربمایپ  هب  ار  گیر  كاخ و  باترپ  دـنوادخ 
دوخ نآ ، یقیقح  لعاف  ایوگ  سپ  تسا . ّلج  ّزع و  دـنوادخ  لمع  تسا - رـشب  ناوت  زا  جراـخ  هک  نآ -  رثا  اریز  تسا  هدرک  یفن  وا  زا  ار 
هَّللا نکل  مهلتق و  هَّللا  نکل  و  تروص : نیدب  روکذـم  هیآ  تسا . هدـماین  دوجو  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  لصا  رد  تسوا و 

. تسا هدش  تئارق  زین  یمر 
459 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

: تسا هتفگ  نینچ  دوخ  رعش  رد  ریهز  دنک . اطع  نانمؤم  هب  وکین  یششخب  دنوادخ  هک  نیا  ات  ًانَسَح و  ًءالَب  ُْهنِم  َنِینِمْؤُْملا  َِیْلُبِیل  َو 
«1 . » اولبی يذلا  ءالبلا  ریخ  امهالبا  و 

. تسا هدادن  ماجنا  نانآ  يارب  زج  هداد و  ماجنا  ار  لمع  نیا  اهنآ ، هب  نداد  تمعن  نانمؤم و  هب  یکین  يارب  دنوادخ  تسا : نیا  هیآ  يانعم 

459 ص :  ات 21 ..... ] تایآ 18  (: 8  ) لافنألا هروس  ]

هراشا

ْمُْکنَع َِینُْغت  َْنل  َو  ْدُعَن  اوُدوُعَت  ْنِإ  َو  ْمَُکل  ٌْریَخ  َوُهَف  اوُهَْتنَت  ْنِإ  َو  ُْحتَْفلا  ُمُکَءاج  ْدَقَف  اوُِحتْفَتْـسَت  ْنِإ  ( 18  ) َنیِِرفاْکلا ِْدیَک  ُنِهُوم  َهَّللا  َّنَأ  َو  ْمُِکلذ 
َو ال ( 20  ) َنوُعَمْـسَت ُْمْتنَأ  َو  ُْهنَع  اْوَّلََوت  َو ال  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  ( 19  ) َنِینِمْؤُْملا َعَم  َهَّللا  َّنَأ  َو  ْتَُرثَـک  َْول  َو  ًاْئیَـش  ْمُُکتَِئف 

(21  ) َنوُعَمْسَی ْمُه ال  َو  انْعِمَس  اُولاق  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت 

459 ص :  همجرت ..... :

(18 . ) دنکیم تسس  ار  نارفاک  ياههشقن  دنوادخ  دیدید و  هک  دوب  نامه  نارفاک  نانمؤم و  تشونرس 
ام دیدرگزاب  رگا  تسا و  رتهب  امش  يارب  دینک  يراددوخ  تفلاخم ) زا   ) رگا دمآ و  امش  غارس  هب  دیتسه  يزوریپ  حتف و  ناهاوخ  امـش  رگا 

هب رگا   ) تشگمیهاوخزاب مه 
__________________________________________________

: شلوا - 1
مکب العف  ام  ناسحالاب  هَّللا  يزج 

رد دنکیم  شیامزآ  نآ  اب  ار  شناگدنب  هک  يراک  نیرتهب  داد و  یکین  هب  دـنداد  ماجنا  امـش  هب  تبـسن  ود  نآ  هک  هچنآ  يازج  دـنوادخ  : 
. داد ماجنا  ود  نآ  قح 

460 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
دهاوخن ادخ ) يرای  زا   ) زاینیب ار  امش  دنـشاب  دایز  دنچ  ره  امـش  تیعمج  و  درک ) میهاوخ  راتفرگ  ار  امـش  ام  دیهد  همادا  دوخ  ياهتفلاخم 
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(19 . ) تسا نانمؤم  اب  دنوادخ  درک و 
(20 . ) دیونشیم ار  وا  نانخس  هک  یلاح  رد  دییامنن  یچیپرس  دینک و  تعاطا  ار  شربمایپ  ادخ و  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

(21 . ) دندینشیمن تقیقح  رد  یلو  میدینش  دنتفگیم : هک  دیشابن  یناسک  دننامه  و 

460 ص :  ریسفت ..... :

نآ ریدـقت  تسا و  فوذـحم - يادـتبم  ربخ  عفر - لحم  رد  تسا و  نسح  يـالب  هب  هراـشا  مکلذ »  » َنیِِرفاـْکلا ِدـْیَک  ُنِهُوم  َهَّللا  َّنَأ  َو  ْمُِکلذ 
ندرک تسـس  ناـنمؤم و  هـب - يزوریپ  تـمعن  ياـطعا  فدـه  ینعی : تـسا ، مـکلذ »  » رب فـطع  نهوـم » هَّللا  نأ   » تـسا و مـکلذ » ضرغلا  »

. تسا نارفاک  ياههشقن 
زین لامعا  نیونت و  اب  ینعی  لصا ، قبط  رب  هفاضا - نودـب  هفاـضا و - قیرط  هب  نینچمه  تسا . هدـش  تئارق  زین  نّهوم - دـیدشت - هب  نهوم » »

. تسا هدش  تئارق 
ینامز هکم  مدرم  هک  دوب  نانچ  هیضق  نآ  تسا و  رخسمت  ءازهتسا و  قیرط  هب  هکم  لها  هب  باطخ  هیآ  نیا  ُْحتَْفلا  ُمُکَءاج  ْدَقَف  اوُِحتْفَتْسَت  ْنِإ 

ار هورگ  نآ  رکشل  ود  نیا  نایم  زا  ایادخ  دنتفگ : دندز و  هبعک  هناخ  ياههدرپ  رد  تسد  دنوش  جراخ  ردب  نادیم  يوس  هب  دنتساوخیم  هک 
هک ام  زا  مادک  ره  ایادـخ  راب  تفگ : ردـب  زور  رد  لهج  وبا  هک  هدـش  لقن  زین  نادرگ و  زوریپ  تسا  رتیمارگ  رتهتفایتیادـه و  رترب و  هک 

. نادرگ شکاله  زورما  تسا  محر  عطاق  ناشیوخ و  هدننکكرت  يرگید  زا  رتشیب 
هب باـطخ  اوهتنت »...  نا   » ناـنمؤم و هب  باـطخ  اوحتفتـست » نا  : » دـناهتفگ نارّـسفم  زا  یـضعب  ْدـُعَن  اوُدوُعَت  ْنِإ  َو  ْمَُکل  ٌْریَخ  َوُهَف  اوُهَْتنَت  ْنِإ  َو 
وا يرای  هب  زین  ام  دیدرگرب  وا  اب  گنج  يوس  هب  رگا  تسامش و  دوس  هب  دیرادرب ، ادخ  لوسر  اب  ینمشد  زا  تسد  رگا  ینعی  تسا ، نارفاک 

. میدرگیمزاب
461 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

نانمؤم اب  دنوادخ  هک  نیا  ببـس  هب  ینعی  تسا ، هدوب  ّنأل » و   » لصا رد  هک  نیا  رب  انب  هدش  تئارق  هزمه  حتف  هب  ّنأ »  » َنِینِمْؤُْملا َعَم  َهَّللا  َّنَأ  َو 
دییأت ار  نآ  نینمؤملا » عم  هَّللا  و   » هَّللا دبع  تئارق  تسا و  رتهّجوم  نیا  هدـش و  تئارق  زین  هزمه  رـسک  هب  دـمآ و  تسد  هب  يزوریپ  نآ  تسا 

. دنکیم
تئارق زین  اّولوت » و ال   » ینعی یناث ، رد  نآ  ماغدا  لوا و  يات  فذـح  هب  اولوتت » و ال   » ُْهنَع اْوَّلََوت  َو ال  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی 

هبوت هروس  هیآ 62  رد  دنوادخ  هک  هنوگنامه  تسا ، هلوسر » اوعیطا   » نآ يانعم  اریز  ددرگیمرب  هَّللا  لوسر  هب  هنع »  » ریمـض تسا و  هدـش 
رگید يوس  زا  و  دنزاس ،» یـضار  ار  شلوسر  ادخ و  هک  تسا  نیا  رتهتـسیاش  هک  یلاح  رد  ُهوُضُْری ...«  ْنَأ  ُّقَحَأ  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  َو  دیامرفیم :

هک هنوگناـمه  تسا  ود  ره  هب  تشگرب  ود ، نآ  زا  یکی  هب  ریمـض  تشگرب  تسا و  یکی  ود  ره  لوسر  زا  تعاـطا  دـنوادخ و  زا  تعاـطا 
ود ره  هب  یلو  تسا  درفم  عفنی  ریمض ال  . ) درادن يدوس  ینالف  هرابرد  یبوخ  یکین و  نالف  یف  عفنی  لامجالا ال  ناسحالا و  دوشیم : هتفگ 

(. ددرگیمرب
. دیونشیم ناتدوخ  هرابرد  ار  وا  ياعد  هک  یلاح  رد  دینکن  یچیپرس  لوسر  زا  َنوُعَمْسَت  ُْمْتنَأ  َو 

اریز دنونـشیمن  تقیقح  رد  یلو  دنونـشیم  دننکیم  اعّدا  هک  دیـشابن  یناسک  دننامه  َنوُعَمْـسَی  ْمُه ال  َو  انْعِمَـس  اُولاق  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  َو ال 
. دنونشیمن تقیقح  رد  اهنآ  ایوگ  سپ  دننکیمن  قیدصت  ار  ربمایپ  اهنآ 

461 ص :  ات 25 ..... ] تایآ 22  (: 8  ) لافنألا هروس  ]

هراشا
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ای ( 23  ) َنوُضِْرعُم ْمُه  َو  اْوَّلَوََتل  ْمُهَعَمْسَأ  َْول  َو  ْمُهَعَمْسََأل  ًاْریَخ  ْمِهِیف  ُهَّللا  َِملَع  َْول  َو  ( 22  ) َنُولِقْعَی َنیِذَّلا ال  ُمُْکْبلا  ُّمُّصلا  ِهَّللا  َْدنِع  ِّباَوَّدلا  َّرَش  َّنِإ 
اوُقَّتا َو  ( 24  ) َنوُرَشُْحت ِْهَیلِإ  ُهَّنَأ  َو  ِِهْبلَق  َو  ِءْرَْملا  َْنَیب  ُلوُحَی  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو  ْمُکِییُْحی  اِمل  ْمُکاعَد  اذِإ  ِلوُسَّرِلل  َو  ِهَِّلل  اُوبیِجَتْـسا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ 

(25  ) ِباقِْعلا ُدیِدَش  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو  ًۀَّصاَخ  ْمُْکنِم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َّنَبیُِصت  ًۀَْنِتف ال 
462 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

462 ص :  همجرت ..... :

(22 . ) دننکیمن هشیدنا  هک  دنتسه  یلال  رک و  دارفا  ادخ  دزن  ناگدنبنج  نیرتدب 
شوگ هب  ار  قح  رگا  دـنراد ) هک  یلاح  نیا  اب   ) یلو دـیناسریم  اهنآ  شوگ  هب  ار ) قح  فرح   ) تسنادیم اـهنآ  رد  يریخ  دـنوادخ  رگا  و 

(23 . ) دنوشیم نادرگور  هدرک و  یچیپرس  دناسرب ، اهنآ 
تسا ناتتایح  هیام  هک  دناوخیم  يزیچ  يوس  هب  ار  امش  هک  یماگنه  دینک  تباجا  ار  ربمایپ  ادخ و  توعد  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

(24 . ) درک دیهاوخ  عامتجا  تمایق ) رد  وا  دزن  امش  همه  هک  نیا  دوشیم و  لئاح  وا  بلق  ناسنا و  نایم  دنوادخ  دینادب  و 
و دناهدرک ) رایتخا  توکـس  نارگید  هک  ارچ  تفرگ  دهاوخ  ارف  ار  همه  هکلب   ) دسریمن امـش  ناراکمتـس  هب  اهنت  هک  دیزیهرپب  ياهنتف  زا  و 

(25 . ) دراد دیدش  رفیک  دنوادخ  دینادب 

462 ص :  ریسفت ..... :

دنوادخ نایاپراهچ . نیرتدب  ای  دنتکرح  رد  نیمز  يور  رب  هک  یناسک  نیرتدب  ینعی  باودلا ،» رـش   » ُمُْکْبلا ُّمُّصلا  ِهَّللا  َدـْنِع  ِّباَوَّدـلا  َّرَـش  َّنِإ 
نیرتدب ای  دنتکرح - رد  نیمز  يور  رب  هک  یناسک  نیرتدب  ینعی  تسا  هداد  رارق  اهنآ  نیرتدب  زا  سپس  نایاپراهچ و  سنج  زا  ادتبا  ار  اهنآ 

لثم  ) دننکیمن رارقا  نآ  هب  دنرادن و  ایوگ  نابز  دنونشیمن و  ار  نآ  دنرادن و  اونـش  شوگ  قح  هب  تبـسن  هک  دنتـسه  یناسک  نایاپراهچ -
(. دنتسین مدآ  ییوگ  هک  دناهدنبنج  نایاپراهچ 

ناـنآ هب  فطل  يارب  دـیدیم ، ار  دوخ  فطل  زا  ندرب  دوس  یگداـمآ  اـهلال  رک و  نیا  رد  دـنوادخ  رگا  ْمُهَعَمْـسََأل  ًاْریَخ  ْمِهِیف  ُهَّللا  َِملَع  ْوـَل  َو 
. دنونشب دننکیم  قیدصت  ار  قح  هک  یناسک  دننامهات  دیناسریم  ناشیا  شوگ  هب  ار  قح  فرح 

463 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
رب تسا  لیلد  هیآ  نیا  دنوشیم . نادرگور  هدرک و  یچیپرس  دناسرب ، اهنآ  شوگ  هب  ار  قح  رگا  یلو  َنوُضِْرعُم  ْمُه  َو  اْوَّلَوََتل  ْمُهَعَمْـسَأ  َْول  َو 

يدوس وا  فطل  زا  دنادیم  هک  دنکیم  مورحم  ار  یـسک  طقف  هکلب  دنکیمن  مورحم  دوخ  فطل  زا  ار  سک  چیه  ناحبـس  دنوادخ  هک  نیا 
. دربیمن

دـندروآ و مالـسا  اـهنآ  زا  هلمرح  نب  دـیوس  ریمع و  نب  بعـصم  اـهنت  هک  دـندوب  رادـلا  دـبع  ونب  اـهنآ  دـیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
زا دندش و  هتشک  دحا  گنج  رد  اهنآ  یگمه  میتسه و  لال  رک و  هدروآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  هچنآ  هب  تبـسن  ام  دنتفگیم :

. دندوب ءاول  باحصا 
دنوادـخ تباجا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  تباجا  نوچ  هدرک  نایب  درفم  ار  اعد »  » لعف لاعتم  دـنوادخ  ْمُکِییُْحی  اـِمل  ْمُکاـعَد  اذِإ 

. تسا يرادربنامرف  تعاطا و  تباجا ، زا  دوصقم  تسا و 
هیام ملع  اریز  دناوخیم  تسامـش  تایح  هیام  هک  ماکحا  نید و  مولع  هب  ار  امـش  هک  یماگنه  دینک  تباجا  ار  ربمایپ  ادـخ و  توعد  ینعی :

. تسا گرم  هیام  لهج  یگدنز و 
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نارمع لآ  هروس  هیآ 169  نآ  لیلد  ادـخ و  هار  رد  تداهـش  نارفاک و  اب  داهج  يارب  ینعی  مکییحی » اـمل  : » دـنیوگیم نارّـسفم  زا  یـضعب 
 ...«. ناشراگدرورپ دزن  دناهدنز و  اهنآ  هکلب   » ْمِهِّبَر َْدنِع  ٌءایْحَأ  َْلب  تسا ...« 

هب ار  وا  تامیمصت  دهدیم و  رییغت  ار  وا  ياهتّین  دوشیم و  طلسم  ناسنا  هدارا  رب  دنوادخ  دینادب  ِِهْبلَق و  َو  ِءْرَْملا  َْنَیب  ُلوُحَی  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو 
. دنکیم لّدبم  ّتینما  هب  ار  شسرت  سرت و  هب  ار  شتّینما  یشومارف و  هب  ار  شايروآدای  يروآدای و  هب  ار  شایشومارف  دنزیم و  مه 

اهناهن و رب  وا  دناشوپب و  دنوادخ  زا  ار  دوخ  یبلق  تانونکم  زا  يزیچ  دناوتیمن  ناسنا  تسا : نیا  هیآ  يانعم  دنیوگیم : نارّسفم  زا  یـضعب 
. تسا هاگآ  يو  ياههشیدنا 

. تسا هدش  لئاح  وا  هدارا  ناسنا و  نایم  ایوگ  سپ 
ار  ناسنا  دنوادخ  تسا : نیا  هیآ  يانعم  دنیوگیم : نارّسفم  زا  رگید  یضعب 

464 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هک هنوگ  نآ  دـنک و  نامرد  ار  نآ  ضارما  صلاخ و  ار  شبلق  هک  نیا  تصرف  ینعی  دـهدیم ، تسد  زا  دراد  هک  یتصرف  اذـل  دـناریمیم و 

دینادب دینادرگ و  صلاخ  ادخ  يارب  ار  ناتیاهلد  دیرامـش و  تمینغ  ار  تصرف  نیا  سپ  دـنادرگرب . وا  هب  ملاس  دـهاوخیم  ار  نآ  دـنوادخ 
. داد دهاوخ  شاداپ  امش  هب  تعاط  صالخا  اهلد و  تمالس  قبط  رب  وا  درک و  دیهاوخ  عامتجا  تمایق  رد  وا  دزن  یگمه  امش  هک 

. دوشیم عنام  دنادب  قح  ار  لطاب  وا  هک  نیا  ناسنا و  نایم  دنوادخ  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
يانعم هب  یـضعب  هانگ و  يانعم  هب  ار  نآ  یـضعب  تسا و  تبیـصم  الب و  ياـنعم  هب  هنتف  ًۀَّصاَـخ  ْمُْکنِم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َّنَبیُِـصت  ـال  ًۀَْـنِتف  اوُقَّتا  َو 

ای تسا و  رما  باوج  ای  نبیصت » ال  . » تساهنآ نایم  رد  رکنم  رارقتسا  زا  ترابع  هنتف  دنیوگیم : نارّسفم  زا  رگید  یضعب  دناهتـسناد . باذع 
. تسا ۀنتف »  » تفص ای  تسا و  هدش  فذح  فطع  واو  فرح  هدش و  نآ  رب  فطع  هک  تسا  رما  زا  دعب  یهن 

دریگیم و ربرد  ار  امـش  همه  هکلب  دسریمن  امـش  ناراکمتـس  هب  طقف  دسرب ، امـش  هب  هنتف  رگا  تسا : نیا  هیآ  يانعم  دشاب  رما  باوج  رگا 
ۀـّبادلا ال نع  لزنا  دوـشیم : هتفگ  هک  هنوگناـمه  تـسا  یهن  ياـنعم  ياراد  اریز  تـسا ، زیاـج  رما  باوـج  رب  دـیکأت  نوـن ، ندـش  لـخاد 

. تسا زیاج  زین  کّنحرطت » ال   » هک دزادناین » ار  وت  هک  يآ  دورف  اپ  راهچ  زا  : » کحرطت
ای تبیصم  هک  دینکن  متـس  هدش : هتفگ  سپـس  دیزیهرپب و  رفیک  ای  هانگ  ای  تبیـصم  زا  هدش : هتفگ  نینچ  ایوگ  دشاب ، رما  زا  دعب  یهن  رگا  و 

« هنتف  » تفص لوق  ریدقت  رب  انب  هک  ینامز  تسا  نینچمه  و  تسا . هدرک  متس  هک  دسر  امش  زا  یسک  هب  اهنت  نآ ، لابو  هانگ و  هجیتن  ای  رفیک 
. دسریمن امش  نارگمتس  هب  اهنت  هک  دوشیم  هتفگ  نینچ  نآ  هرابرد  هک  دیزیهرپب  ياهنتف  زا  هدش : هتفگ  نینچ  ایوگ  دوش  هداد  رارق 

: تسا رعاش  لوق  صوصخ  نیا  رد  هیآ  نیا  ریظن 
طق بئذلا  تیأر  له  قذمب  اوءاج  طلتخا  مالظلا و  نج  اذا  یتح 

465 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
تفای تدش  دیسرارف و  بش  لوا  یکیرات  هک  نآ  ات  ینعی : تسا ، هدش  هداد  رارق  قذم  تفص  لوق ، ریدقت  هب  بئذلا ، تیأر  له  هلمج : هک 

يرتسکاخ گنر  ریش ، گنر  اریز  ياهدید ، زگره  ار  گرگ  ایآ  دوشیم : هتفگ  نینچ  نآ  هرابرد  هک  دندمآ  بآ  اب  طولخم  ریـش  اب  اهنآ  و 
دییأت هدرک  تئارق  ّنبیصتل »  » فوذحم مسق  باوج  ناونع  هب  ار  نبیصت » ال   » هک دوعـسم  نبا  تئارق  ار  لوق  نیا  تسا . گرگ  گنر  هک  دوب 

هب طـقف  هک  دـیزیهرپب  ياهنتف  زا  تسا : نیا  نآ  ياـنعم  دـشاب  تفـص  هک  یتروص  رد  اریز  تسا  نییبت  يارب  نم »  » ساـسا نیا  رب  دـنکیم و 
امش هب  يرگمتس  ببس  هب  طقف  هک  دیزیهرپب  ياهنتف  زا  تسا : نینچ  دشاب  مسق  باوج  هک  یتروص  رد  دسریمن و  امش  هب  يرگمتـس  ببس 

. تسا مدرم  ریاس  يرگمتس  زا  رتتشز  امش  هیحان  زا  يرگمتس  ینعم - ود  ره  رد  اریز - دسریم 
- یلع نیا  هب  نم  گرم  زا  سپ  سک  ره  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  دش ، لزان  هیآ  نیا  یتقو  هک  هدش  تیاور  سابع  نبا  زا 
رد یناکـسح  مساقلا  وبا  مکاح  ار  تیاور  نیا  تسا . هدرک  راکنا  ارم  زا  شیپ  يایبنا  نم و  تلاسر  اـیوگ  دـنک ، متـس  تسا - نم  شیپ  هک 
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. تسا هدروآ  عوفرم  روطهب  لیزنتلا  دهاوش  باتک 
هتـشاذگ مهبم  دنوادخ  ار  هچنآ  تفگ : خساپ  رد  دش ، لاؤس  هیآ  نیا  رد  روکذم  هنتف  هرابرد  وا  زا  هک  هدـش  تیاور  سابع  نبا  زا  نینچمه 

دندش و هنتف  راچد  لمج  گنج  رد  ادعب  هک  تسا ، هدش  لزان  ردب  لها  هرابرد  هیآ  نیا  هک  هدش  تیاور  يّدس  زا  دیراذگب و  مهبم  زین  امش 
. دندیگنج رگیدکی  اب 

465 ص :  ات 28 ..... ] تایآ 26  (: 8  ) لافنألا هروس  ]

هراشا

ْمُکَّلََعل ِتاـبِّیَّطلا  َنِم  ْمُکَقَزَر  َو  ِهِرْـصَِنب  ْمُـکَدَّیَأ  َو  ْمُکاوآَـف  ُساَّنلا  ُمُـکَفَّطَخَتَی  ْنَأ  َنُوفاـَخت  ِضْرَأـْلا  ِیف  َنوُفَعْـضَتْسُم  ٌلـِیلَق  ْمـُْتنَأ  ْذِإ  اوُرُکْذا  َو 
ْمُکُدالْوَأ َو  ْمُُکلاْومَأ  اـمَّنَأ  اوُمَلْعا  َو  ( 27  ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنَأ  َو  ْمُِکتانامَأ  اُونوَُخت  َو  َلوُسَّرلا  َو  َهَّللا  اُونوَُخت  ـال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  ( 26  ) َنوُرُکْشَت

(28  ) ٌمیِظَع ٌرْجَأ  ُهَْدنِع  َهَّللا  َّنَأ  َو  ٌۀَْنِتف 
466 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

466 ص :  همجرت ..... :

ار امش  مدرم  دیدیـسرتیم  هک  نانچ  نآ  دیدوب  نیمز  يور  رد  فیعـض  كدنا و  کچوک و  یهورگ  امـش  هک  ار  یماگنه  دیروآ  دای  هب  و 
(26 . ) دیروآ اج  هب  ار  شتمعن  رکش  ات  تخاس  دنمهرهب  هزیکاپ  ياهیزور  زا  درک و  يرای  داد و  هانپ  ار  امش  وا  یلو  دنیابرب 

دـیهّجوتم و هک  یلاح  رد  دـیرادم  اور  تنایخ  دوخ  تاناما  رد  زین )  ) دـینکن و تناـیخ  ربماـیپ  ادـخ و  هب  دـیاهدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا 
(27 . ) دینادیم

(28 . ) تسادخ دزن  دنیآرب ) ناحتما  هدهع  زا  هک  اهنآ  يارب   ) میظع شاداپ  تسا و  شیامزآ  هلیسو  امش  دالوا  لاوما و  دینادب  و 

466 ص :  ریسفت ..... :

رد ار  امـش  شیرق  دیدوب و  راوخ  كدنا و  هک  ار  ینامز  دـیروآ  دای  هب  نیرجاهم  هورگ  يا  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُفَعْـضَتْسُم  ٌلِیلَق  ُْمْتنَأ  ْذِإ  اوُرُکْذا  َو 
. فرظ هن  تسا  هب  لوعفم  هدمآ  هیآ  نیا  رد  هک  ذا »  » سپ دندیشکیم . یناوتان  فعض و  هب  ترجه ، زا  لبق  هّکم ، نیمزرس 

. دنیابرب ار  امش  برع  ناکرشم  دیوش  جراخ  نیمزرس  نآ  زا  رگا  هک  دیدیسرتیم  ُساَّنلا  ُمُکَفَّطَخَتَی  ْنَأ  َنُوفاَخت 
ار امـش  ردـب  گنج  زور  رد  هکئالم  ندرک  يرای  اب  ینعی  دوخ ، يرای  رهاـظم  اـب  دروآ و  هنیدـم  هب  ار  امـش  سپ  ِهِرْـصَِنب  ْمُکَدَّیَأ  َو  ْمُکاوآَـف 

. درک تیوقت 
اج هب  ار  اهتمعن  نیا  رکش  هک  تسا  نیا  دوصقم  تخاس و  دنمهرهب  گنج  ياهتمینغ  زا  ار  امش  َنوُرُکْشَت و  ْمُکَّلََعل  ِتابِّیَّطلا  َنِم  ْمُکَقَزَر  َو 

. دیروآ
نآ نتفرگ  ییاناوت  دشیم و  عیاض  ناشّقح  دوب  اهنآ  نیرتنهرب  مدرم و  نیرتتخبدب  نیرتراوخ و  یگدنز  ظاحل  هب  برع  دـیوگیم : هداتق 

ياورنامرف ار  نانآ  داد و  شیاشگ  اهتمینغ  بسک  يزور و  رد  اهنآ  هب  درک و  ّطلسم  اهنیمزرس  رب  ار  اهنآ  دنوادخ  نآ  زا  سپ  دنتشادن  ار 
. تخاس اهنیمزرس 

467 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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هک هنوگنامه  تسا  یتساـک  صقن و  ياـنعم  هب  نوخ »  » َنوُمَْلعَت ُْمْتنَأ  َو  ْمُِکتاـنامَأ  اُونوَُخت  َو  َلوُسَّرلا  َو  َهَّللا  اُونوَُخت  ـال  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
افو تناما و  دض  يانعم  رد  نوخ  هدام  سپـس  درک ، مک  ار  نآ  ینعی  تسانعم ، نیمه  هب  زین  هنوخت » و   » تسا لامک  مامت و  يانعم  هب  ءافو » »

يانعم تسا . هدرک  یتساک  راچد  رما  نآ  رد  ار  وا  تقیقح  رد  دنک  تنایخ  یـسک  هب  يرما  رد  ناسنا  هاگ  ره  اریز  تسا ، هدش  هدرب  راک  هب 
: تسا نیا  هیآ 

دیراد دوخ  نایم  رد  هک  ییاهتناما  هب  زین  دینکن و  تنایخ  اهنآ  هب  وا  ماکحا  لوسر و  ّتنـس  دـنوادخ و  تاروتـسد  كرت  اب  نمؤم  مدرم  يا 
: دنیوگیم نارّسفم  زا  یضعب  دیتسه . هاگآ  نآ  رفیک  دب و  نایاپ  هب  امـش  هک  یلاح  رد  دینکن  ظفح  ار  اهنآ  هک  هنوگ  نیدب  دیزرون  تنایخ 

. دنزیم رس  امش  زا  دمع  يور  زا  تنایخ  ینعی  دینکیم ، تنایخ  هک  دینادیم  امش  ینعی  نوملعت ، متنا 
کمـسلا و لکأت  ال  دننام : دـشاب  رّدـقم  نأ »  » هب بوصنم  تسا  نکمم  دـشاب و  یلبق  یهن  مکح  رد  لخاد  موزجم و  تسا  نکمم  اونوخت » »

. تسا رّدقم  نأ »  » هب بوصنم  برشت »  » هک روخن » ریش  اب  هارمه  ار  یهام  : » نبللا برشت 
ٌۀَْنِتف ْمُکُدالْوَأ  َو  ْمُُکلاْومَأ  امَّنَأ  اوُمَلْعا  َو 

دنتسه باذع  ای  هانگ  ینعی  هنتف  رد  عوقو  ببس  اهنآ  اریز  تسا  هدناوخ  هنتف  ار  لاوما  دالوا و  دنوادخ  تسا . هنتف  امش  دالوا  لاوما و  دینادب 
نانآ هرابرد  هنوگچ  هک  دیامزایب  ار  امـش  ات  تسا  دنوادخ  بناج  زا  شیامزآ  هلیـسو  امـش  دالوا  لاوما و  هک  تسا  نیا  دنوادخ  دوصقم  ای 

. دینکیم ظفح  ار  ادخ  دودح 
ٌمیِظَع ٌرْجَأ  ُهَْدنِع  َهَّللا  َّنَأ  َو 

دـیزرون و صرح  دـنزرف  یتسود  لام و  عمج  رد  دـینک و  هشیپ  ییاسراپ  ایند  رد  هک  تسامـش  رب  سپ  تسا . دـنوادخ  دزن  میظع  شاداپ  و 
. دیهدن يرترب  ینادواج  شیاسآ  رب  ار  اهنآ 

468 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

468 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 29  (: 8  ) لافنألا هروس  ]

هراشا

َِکب ُرُکْمَی  ْذِإ  َو  ( 29  ) ِمیِظَْعلا ِلْضَْفلا  ُوذ  ُهَّللا  َو  ْمَُکل  ْرِفْغَی  َو  ْمُِکتائِّیَـس  ْمُْکنَع  ْرِّفَُکی  َو  ًاـناقُْرف  ْمَُکل  ْلَـعْجَی  َهَّللا  اوُقَّتَت  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
(30  ) َنیِرِکاْملا ُْریَخ  ُهَّللا  َو  ُهَّللا  ُرُکْمَی  َو  َنوُرُکْمَی  َو  َكوُجِرُْخی  َْوأ  َكُوُلتْقَی  َْوأ  َكُوِتْبُثِیل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا 

468 ص :  همجرت ..... :

و  ) دهدیم رارق  لطاب  زا  قح  ییادج  يارب  ياهلیـسو  امـش  يارب  دـیزیهرپب  ادـخ  نامرف ) تفلاخم   ) زا رگا  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
لضف و دنوادخ  دزرمآیم و  ار  امش  دناشوپیم و  ار  امش  ناهانگ  و  تخانش ) دیهاوخ  لطاب  زا  ار  قح  نآ  وترپ  رد  هک  یصاخ  ینیبنشور 

(29 . ) دراد میظع  ششخب 
اهنآ دنزاس ، جراخ  هکم ) زا   ) ای دنناسرب و  لتق  هب  ای  دننکفیب  نادنز  هب  ار  وت  هک  دندیشکیم  هشقن  نارفاک  هک  ار  یماگنه  روایب ) رطاخ  هب  )

(30 . ) تسا نایوجهراچ  نیرتهب  ادخ  درکیم و  ریبدت  مه  دنوادخ  و  دندرکیم ) ریبدت  و   ) دندیشیدنایم هراچ 

468 ص :  ریسفت ..... :
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اریز لافنا  هروس  هیآ 41  رد  لطاب ) زا  قح  ییادج  زور  « ) ِناقْرُْفلا َمْوَی   » دننامه تسا  يزوریپ  حـتف و  يانعم  هب  ای  ناقرف »  » ًاناقُْرف ْمَُکل  ْلَعْجَی 
هعـس قیفوت و  رون و  تیاده و  يانعم  هب  ای  دـنکفایم  ییادـج  نانآ  نایم  لطاب  لها  ندرک  راوخ  قح و  لها  هب  ندیـشخب  تزع  اب  دـنوادخ 
ناهج رسارس  رد  ار  امـش  نید  رما  هک  دهدیم  رارق  يروهظ  ینـشور و  امـش  يارب  ینعی  تسا ، روهظ  ینـشور و  يانعم  هب  ای  تسا و  ردص 

. دنکیم روهشم 
هک ینامز  شاهرابرد  ار  شیرق  گنرین  دیشخب ، يزوریپ  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  دنوادخ  نوچ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َِکب  ُرُکْمَی  ْذِإ  َو 

ینامز روآ  دای  هب  ینعی : دروآ . اج  هب  ار  اهنآ  رب  ندش  زوریپ  نانآ و  تسد  زا  شنداد  تاجن  میظع  تمعن  رکش  ات  دش  روآدای  دوب  هکم  رد 
469 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  هک  ار 

نادنز هب  ار  وا  دنتفگ : نانآ  زا  یضعب  دندیشک . هشقن  وت  توعد  رما  هرابرد  دندش و  عمج  هودّنلا  راد  رد  هکم  فارشا  شیرق و  زا  یهورگ 
. مینکیم نوریب  دوخ  نایم  زا  راوس و  يرتش  رب  ار  وا  دنتفگ : رگید  یخرب  میهدیم ، بآ  كاروخ و  وا  هب  مینکفایم و 

هب دننک و  هلمح  وا  هب  یعمج  هتـسد  روطهب  ات  میهدیم  ياهدنرب  ریـشمش  وا  هب  مینکیم و  باختنا  ار  یمالغ  ياهلیبق  ره  زا  تفگ : لهج  وبا 
، دـنهاوخب اهبنوخ  رگا  دـنگنجب و  شیرق  لیابق  همه  اب  دـنناوتیمن  مشاه  ینب  هلیبق  دوشیم و  شخپ  اـههلیبق  همه  رد  وا  نوخ  تروص  نیا 

هدیقع تفگ : دوب  هدـش  دراو  نانآ  عمج  رد  دـجن  لها  زا  يدرم  ریپ  تروص  هب  هک  ناطیـش  ماگنه  نیا  رد  میهدیم . ار  شیاهبنوخ  یگمه 
. دندش هدنکارپ  ربمایپ ) لتق   ) میمصت نیا  اب  اهنآ  تسا و  رتهب  امش  همه  زا  ناوج  نیا 

. دندنبب دننک و  ریجنز  ار  وت  ات  ینعی : كوتبثیل » : » دیوگیم ساّبع  نیا  َكُوِتْبُثِیل » »
ار وا  . » هب كارح  هوتبثأ ال  یتح  هوبرض  برع : لوق  زا  ینعم  نیا  دنروآ . دراو  ناوارف  حرج  برض و  وت  هب  ات  دنیوگیم : نارّسفم  زا  یضعب 

. تسا هدش  ذخا  دش ، تکرحیب  درد  تدش  زا  ینالف  اعجو : تبثم  نالف  و  دش ،» تکرحیب  دندروآرد و  اپ  زا  هک  دندز  اجنآ  ات 
ات دـنکیم  ناهنپ  هدرک ، هدامآ  اهنآ  يارب  هک  يریبدـت  هشقن و  زین  دـنوادخ  دـننکیم و  ناهنپ  ار  اهگنرین  اههشقن و  ُهَّللا  ُرُکْمَی  َو  َنوُرُکْمَی  َو 

. دنوش وربور  نآ  اب  یناهگان  روطهب 
ار هچنآ  اهنت  هک  تسا  رتهب  دنوادخ  ییوجهراچ  ببـس  نیدب  ای  تسا  رتذفان  نارگید  زا  دـنوادخ  ریبدـت  هشقن و  ینعی  َنیِرِکاْملا  ُْریَخ  ُهَّللا  َو 

. دتسرفیم ورف  تسا  لدع  قح و 

469 ص :  ات 34 ..... ] تایآ 31  (: 8  ) لافنألا هروس  ]

هراشا

ْنِم َّقَْحلا  َوُه  اذـه  َناک  ْنِإ  َّمُهَّللا  اُولاق  ْذِإ  َو  ( 31  ) َنِیلَّوَْألا ُریِطاسَأ  َّالِإ  اذه  ْنِإ  اذه  َْلثِم  اْنلَُقل  ُءاشَن  َْول  انْعِمَـس  ْدَق  اُولاق  اُنتایآ  ْمِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ  َو 
ْمُه َو  ْمَُهبِّذَـعُم  ُهَّللا  َناـک  اـم  َو  ْمِـهِیف  َتـْنَأ  َو  ْمَُهبِّذَُـعِیل  ُهَّللا  َناـک  اـم  َو  ( 32  ) ٍمِیلَأ ٍباذَِـعب  اِنْتئا  َِوأ  ِءامَّسلا  َنِم  ًةَراـجِح  اـْنیَلَع  ْرِْطمَأَـف  َكِدـْنِع 

ْمُهَرَثْکَأ ال َّنِکل  َو  َنوُقَّتُْملا  َّالِإ  ُهُؤاِیلْوَأ  ْنِإ  ُهَءاِیلْوَأ  اُوناک  ام  َو  ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا  ِنَع  َنوُّدُصَی  ْمُه  َو  ُهَّللا  ُمَُهبِّذَُعی  َّالَأ  ْمَُهل  ام  َو  ( 33  ) َنوُرِفْغَتْسَی
(34  ) َنوُمَْلعَی

470 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

470 ص :  همجرت ..... :

اهنیا مییوگیم  ار  نآ  لثم  میهاوخب  رگا  مه  ام  تسین ) یمهم  زیچ   ) میدینـش دـنیوگیم  دوشیم  هدـناوخ  اـهنآ  رب  اـم  تاـیآ  هک  یماـگنه 
(31 (. ) دنروآیمن ار  نآ  لثم  زگره  دنیوگیم و  غورد  یلو   ) تسا ناینیشیپ  ياههناسفا 
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ای رآ  دورف  اـم  رب  نامـسآ  زا  گنـس  زا  یناراـب  تسا  وت  فرط  زا  تسا و  قـح  نیا  رگا  اراـگدرورپ  دـنتفگ : هک  ار  یناـمز  روآ ) داـی  هب  (و 
(32 . ) تسرفب ام  يارب  یکاندرد  باذع 

(33 . ) دنکیمن ناشباذع  ادخ  دننکیم  رافغتسا  ات  زین )  ) درک و دهاوخن  تازاجم  ار  اهنآ  دنوادخ  یتسه  اهنآ  نایم  رد  وت  ات  یلو 
نآ تسرپرـس  هک  یلاح  رد  دننکیم  يریگولج  مارحلا  دجـسم  رانک ) رد  نادّحوم  تدابع   ) زا هک  نیا  اب  دـنکن  تازاجم  ار  اهنآ  ادـخ  ارچ 

(34 . ) دننادیمن اهنآ  رتشیب  یلو  دنناراگزیهرپ  طقف  نآ  تسرپرس  دنتسین ،

470 ص :  ریسفت ..... :

. مییوگیم ار  تایآ  نآ  لثم  میهاوخب  رگا  مه  ام  دنیوگیم ...  اذه  َْلثِم  اْنلَُقل  ُءاشَن  َْول 
هَّللا یّلص  ربمایپ  نامرف  هب  ار  يو  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  دش و  ریسا  ردب  گنج  رد  هک  دوب  هدلک  نب  ثراح  نب  رضن  نخس  نیا  هدنیوگ 

تایآ لثم  دنتسناوتیم  رگا  اریز  تفگ  رورغ  ّربکت و  يور  زا  ثراح  نب  رضن  ار  نخـس  نیا  دش . هتـشک  ات  درک  ینادنز  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
هزرابم هب  ار  اهنآ  هک  یـسک  رب  دـنهاوخب  هک  دوب  عنام  زیچ  هچ  ّالإ  دـندادیمن و  جرخ  هب  یتسـس  دوخ  هتـساوخ  ماـجنا  رد  دـنیوگب  ار  ادـخ 

. دنوش زوریپ  هریچ و  وا  رب  هک  دنتشاد  یناوارف  لیم  هک  یلاح  رد  دنوش  هریچ  هداد  رارق  ریقحت  دروم  هزجعم  هلیسو  هب  هدناوخ و 
471 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ناتساد يو  هک  دوب  ببس  نیدب  نآ  تفگ و  ثراح  نب  رـضن  زین  ار  نخـس  نیا  تسا . ناینیـشیپ  ياههناسفا  اهنیا  َنِیلَّوَْألا  ُریِطاسَأ  اَّلِإ  اذه  ْنِإ 
َناک ْنِإ  َّمُهَّللا  تفگ : هک  دوب  وا  زین  تسا و  ناتساد  نآ  لثم  تایآ  نیا  هک  درکیم  نامگ  دروآ و  سراف  نیمزرس  زا  ار  رایدنفسا  متـسر و 
نک تازاجم  يرگید - باذع  ای  هزیرگنـس - لوزن  هلیـسو  هب  نآ  راکنا  ببـس  هب  ار  ام  تسا  قح  رب  نآرق  رگا  ایادخ  راب  َّقَْحلا :...  َوُه  اذـه 

راکنا دـشابن ، قح  نآرق  هاگ  ره  تسا و  نآرق  تیناـقح  یفن  نخـس  نیا  هدـنیوگ  دوصقم  يدرک . نینچ  لـیف  باحـصا  اـب  هک  هنوگناـمه 
قیلعت دننامه  درادن ، نآ  تیناقح  هب  ياهدیقع  هدنیوگ  هک  یلاح  رد  نآرق  ّتیناقح  رب  باذع  قیلعت  سپ  تسین  باذع  راوازـس  نآ  هدـننک 

. تسا لاحم  رما  رب 
هک یلاح  رد  ناکرـشم  ندرک  باذـع  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  تسا و  یفن  دـیکأت  يارب  مهبذـعیل »  » مال ْمِهِیف  َْتنَأ  َو  ْمَُهبِّذَُـعِیل  ُهَّللا  َناک  اـم  َو 

ربمایپ هک  ینامز  ات  هک  تسا  نآ  دنوادخ  تمکح  هکلب  دشابیمن ، تمکح  يور  زا  تسا  نانآ  نایم  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ 
نایم زا  ربمایپ  هک  ینامز  ناکرـشم  هک  دهدیم  ربخ  هتکن  نیا  زا  هیآ  نیا  دنکن . رفیک  تخـس  باذـع  هب  ار  اهنآ  تسا ، نانآ  نایم  رد  یموق 
ینامز ات  هدومرف : دنوادخ  ایوگ  تسا . ُهَّللا  ُمَُهبِّذَُعی  اَّلَأ  ْمَُهل  ام  َو  دنوادخ : يدعب  نخـس  نآ  لیلد  دندوب و  باذـع  رظتنم  درک ، ترجه  اهنآ 
دنوادخ ارچ  دنکیم و  باذع  ار  اهنآ  دنوادخ  يوش ، ادج  اهنآ  زا  هاگ  ره  دنکیمن و  باذع  ار  اهنآ  دنوادخ  یتسه ، اهنآ  نایم  رد  وت  هک 

. دنکن باذع  ار  اهنآ 
باذـع دـننکیم  رافغتـسا  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  ناـیم  رد  هک  یلاـح  رد  ار  اـهنآ  دـنوادخ  ینعی و  تسا ، هیلاـح  هلمج  َنوُرِفْغَتْـسَی  ْمُه  َو 

دصق دندنام و  یقاب  ناکرشم  نایم  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  نتفر  نوریب  زا  دعب  هک  دندوب  یناوتان  ناناملـسم  اهنآ  دنکیمن .
. دنتشاد ترجه 

472 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
اهنآ رب  هک  یباذع  رطاخ  هب  دندروآیم و  نامیا  رگا  ینعی  تسا ، رافغتسا  یفن  نورفغتسی » مه  و   » هلمج يانعم  دناهتفگ : نارّسفم  زا  یضعب 

. دننکیمن رافغتسا  دنروآیمن و  نامیا  اهنآ  یلو  دندرکیم  رافغتسا  درک  لزان 
تسین و اـهنآ  يارب  ياهرهب  رما  نیا  زا  ینعی  دراد ، دوجو  ناـشیا  زا  باذـع  نتـشادرب  رد  اـهنآ  يارب  زیچ  هچ  ُهَّللا ...  ُمَُهبِّذَُـعی  اَّلَأ  ْمَُهل  اـم  َو 
اب زین  دوخ  دنوشیم و  نآ  هب  مارحلا  دجـسم  نارادتـسود  نتفر  زا  عنام  هک  یلاح  رد  دنوشیمن  باذع  هنوگچ  دش ، دنهاوخ  باذـع  راچان 
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. دنشاب مارحلا  دجسم  تسرپرس  هک  دنتسین  هتسیاش  وا  لوسر  ینمشد  دنوادخ و  هب  كرش 
. دنشاب یقّتم  راکزیهرپ و  ناناملسم  زا  هک  دنمارحلا  دجسم  یتسرپرس  هتسیاش  یناسک  هکلب  َنوُقَّتُْملا  اَّلِإ  ُهُؤاِیلْوَأ  ْنِإ 

دنزرویم ینمـشد  هناهاگآ  هک  ار  یناسک  هلمج  نیا  اب  دنوادخ  ایوگ  دنربخیب . تیعقاو  نیا  زا  اهنآ  رتشیب  یلو  َنوُمَْلعَی  ْمُهَرَثْکَأ ال  َّنِکل  َو 
. تسا نآ  مدع  يزیچ  یمک  زا  فده  یهاگ  هک  هنوگنامه  دشاب  نانآ  همه  رثکا ،»  » زا دنوادخ  دوصقم  تسا  نکمم  تسا و  هدرک  انثتسا 

472 ص :  ات 37 ..... ] تایآ 35  (: 8  ) لافنألا هروس  ]

هراشا

ْنَع اوُّدُـصَِیل  ْمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 35  ) َنوُرُفْکَت ُْمْتنُک  اِمب  َباذَْعلا  اُوقوُذَف  ًۀَـیِدْصَت  َو  ًءاکُم  َّالِإ  ِْتیَْبلا  َدـْنِع  ْمُُهتالَـص  َناک  ام  َو 
َلَعْجَی َو  ِبِّیَّطلا  َنِم  َثِیبَْـخلا  ُهَّللا  َزیِمَِیل  ( 36  ) َنوُرَشُْحی َمَّنَهَج  یلِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  َنُوبَْلُغی  َُّمث  ًةَرْـسَح  ْمِْهیَلَع  ُنوُکَت  َُّمث  اهَنوُقِْفُنیَـسَف  ِهَّللا  ِلِیبَس 

(37  ) َنوُرِساْخلا ُمُه  َِکئلوُأ  َمَّنَهَج  ِیف  ُهَلَعْجَیَف  ًاعیِمَج  ُهَمُکْرَیَف  ٍضَْعب  یلَع  ُهَضَْعب  َثِیبَْخلا 
473 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

473 ص :  همجرت ..... :

باذع دیـشچب  سپ  دوبن ، ندز » فک   » و ندیـشک » توس   » زج يزیچ  ادخ )  ) هناخ دزن  میراد ) زامن  مه  ام  دنتـسه  یعدـم  هک   ) اهنآ زامن  و 
(35 . ) ناترفک رطاخ  هب  ار  یهلا ) )

نآ ندروآ  تسد  هب  يارب  هک   ) ار لاوما  نیا  اـهنآ  دـننکیم ، قاـفنا  ادـخ  هار  زا  مدرم  نتـشادزاب  يارب  ار  ناـشلاوما  دـندش  رفاـک  هک  اـهنآ 
ناهج رد   ) دروخ و دنهاوخ  تسکـش  سپـس  دش و  دهاوخ  ناشهودنا  ترـسح و  هیام  اّما  دـننکیم  قافنا  هار ) نیا  رد  دناهدیـشک  تمحز 

(36 . ) دنوریم خزود  يوس  هب  یگمه  نارفاک  نیا ) رگید 
دزاس و مکارتم  دراذـگب و  مه  يور  ار  اهکاپان  دزاس و  ادـج  كاپ  زا  ار  كاپان  دـهاوخیم )  ) دـنوادخ هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  همه ) اهنیا  )

(37 . ) دنتسه ناراکنایز  اهنیا  دهد و  رارق  خزود  رد  اج  کی 

473 ص :  ریسفت ..... :

رب هیدـصت » . » تسا ندز  فک  ینعی  قیفـصت ، يانعم  هب  هیدـصت »  » ندز و توس  يانعم  هب  ءاکم »  » ًءاکُم اَّلِإ  ِْتیَْبلا  َدـْنِع  ْمُُهتالَـص  َناک  اـم  َو 
. تسا يدص »  » هدام زا  هلعفت  نزو 

: دوخ رعش  رد  رعاش  هک  هنوگ  نامه  دناهداد ، رارق  زامن  ياج  هب  ار  ندز  فک  ندز و  توس  اهنآ  تسا : نیا  هیآ  يانعم 
«1  » ارمس ۀجردحم  وا  ادوس  مهادا  هؤاطع  نوکی  نا  یشخا  تنک  ام  و 

. تسا هداد  رارق  ششخب  اطع و  ياج  هب  ار  اههنایزات  اهریجنز و 
ورف رگیدـکی  رد  ار  دوخ  ناتـشگنا  دـندرکیم و  فاوط  ار  هبعک  هناخ  هنهرب  نت  اـب  تیلهاـج  نارود  رد  بارعا  هک  دوب  نینچ  هیـضق  نآ  و 

ماجنا دـشیم  زامن  لوغـشم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  یتقو  ار  لـمع  نآ  ریظن  دـندزیم و  فک  دندیـشکیم و  توس  هدرک 
. دننز مه  رب  ار  شزامن  ات  دندادیم 

گنج زور  رد  تراسا  ندش و  هتشک  رفیک  سپ  َنوُرُفْکَت  ُْمْتنُک  اِمب  َباذَْعلا  اُوقوُذَف 
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__________________________________________________

. دشاب نوگمدنگ  ياههنایزات  ای  هایس  ياهریجنز  وا  ششخب  اطع و  هک  مدیسرتیمن  نآ  زا  - 1
474 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دیشچب دوخ  رفک  ببس  هب  ار  ردب 
دنفـسوگ هد  اهنآ  زا  رفن  کی  زور  ره  رد  ردب  گنج  رد  هک  تسا  هدـش  لزان  یناسک  هرابرد  هیآ  نیا  ْمَُهلاْومَأ ...  َنوُقِْفُنی  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 

. درکیم ماعطا  نایرکشل  يارب  رتش  ای 
هیلع و هَّللا  یّلص  دمحم  اب  گنج  يارب  لام  نیا  اب  دنتفگ : تشاد  هراجتلا  لام  ناوراک  رد  هک  سک  ره  هب  اهنآ  دناهتفگ : نارّسفم  زا  یضعب 

. میریگب وا  زا  دیسر  ام  هب  ردب  زور  رد  هچنآ  لباقم  رد  ار  دوخ  ماقتنا  دیاش  ات  دینک  کمک  مّلس  هلآ و 
هک مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  ندرک  يوریپ  زا  ار  مدرم  هک  دوب  نآ  دوخ  لاوما  قافنا  زا  نانآ  فده  ینعی ، ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  اوُّدُصَِیل 

. دنرادزاب تسا  دنوادخ  هار  نامه 
. دوب دهاوخ  نانآ  هودنا  ترسح و  هیام  لاوما  ندرک  قافنا  ماجنارس  ًةَرْسَح  ْمِْهیَلَع  ُنوُکَت  َُّمث 

. دنوریم خزود  يوس  هب  یگمه  نارفاک  دنوشیم و  نانمؤم  بولغم  رما  رخآ  رد  َنوُرَشُْحی  َمَّنَهَج  یلِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  َنُوبَْلُغی  َُّمث 
هورگ زا  ار  كاـپان  هورگ  دـنوادخ  اـت  دـنوریم  خزود  يوس  هب  نارفاـک  ٍضَْعب  یلَع  ُهَضَْعب  َثِیبَْخلا  َلَـعْجَی  َو  ِبِّیَّطلا  َنِم  َثِیبَْـخلا  ُهَّللا  َزیِمَِیل 

. دنادرگ تخس  اهنآ  رب  ار  مّنهج  ات  دراذگب  مه  يور  منهج  رد  ار  اهکاپان  دزاس و  ادج  كاپ 
هروس هیآ 19  لـثم  دـنوش ، مکارتم  هک  يروطهب  تسا  ندرک  همیمـض  ندرک و  عمج  زا  تراـبع  مکری »  » َمَّنَهَج ِیف  ُهَلَعْجَیَف  ًاـعیِمَج  ُهَمُکْرَیَف 

«. دندش عمج  وا  فارطا  تخس  یهورگ  ًادَِبل ...«  ِْهیَلَع  َنُونوُکَی  اوُداک  نج ... :
دنکیم و عمج  هتـشابنا و  ار  نآ  دراذگیم و  مه  يور  ار  رفاک  هقفن  دنوادخ  تسا ، نمؤم  هقفن  زا  رفاک  هقفن  دناهتفگ : نارّـسفم  زا  یـضعب 

َمْوَی دیامرفیم : هبوت  هروس  هیآ 35  رد  دنوادخ  هک  هنوگنامه  دنکیم ، تازاجم  نآ  هلیـسو  هب  ار  نارفاک  دهدیم و  رارق  مّنهج  رد  هرابکی 
 ...« هدرک خرس  منهج  شتآ  رد  ار  هرقن  الط و  هک  زور  نآ  رد   ... » َمَّنَهَج ِران  ِیف  اْهیَلَع  یمُْحی 

475 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

475 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 38  (: 8  ) لافنألا هروس  ]

هراشا

َنوُکَی َو  ٌۀَْـنِتف  َنوُکَت  یَّتَح ال  ْمُهُوِلتاـق  َو  ( 38  ) َنِیلَّوَْألا ُتَّنُـس  ْتَضَم  ْدَـقَف  اوُدوُعَی  ْنِإ  َو  َفَلَـس  ْدَـق  ام  ْمَُهل  ْرَفُْغی  اوُهَْتنَی  ْنِإ  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ْلـُق 
(40  ) ُریِصَّنلا َمِْعن  َو  یلْوَْملا  َمِْعن  ْمُکالْوَم  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعاَف  اْوَّلََوت  ْنِإ  َو  ( 39  ) ٌریَِصب َنُولَمْعَی  اِمب  َهَّللا  َّنِإَف  اْوَهَْتنا  ِنِإَف  ِهَِّلل  ُهُّلُک  ُنیِّدلا 

475 ص :  همجرت ..... :

قباس لامعا  هب  رگا  دش و  دهاوخ  هدوشخب  اهنآ  هتـشذگ  دنروآ ) نامیا  و   ) دنتـسیازاب تفلاخم  زا  هچنانچ  وگب : دـندش  رفاک  هک  یناسک  هب 
(38 . ) دوشیم يراج  اهنآ  هرابرد  ناگتشذگ  رد  دنوادخ  ّتنس  دندرگزاب ،

هار زا   ) اهنآ رگا  دـشاب و  ادـخ  صوصخم  همه  شتـسرپ ) و   ) نید دوش و  هدـیچرب  يدازآ ) بلـس  كرـش و   ) هنتف ات  دـینک  راکیپ  اهنآ  اـب  و 
(39 . ) تسانیب دهدیم  ماجنا  هچنآ  هب  ادخ  دریذپیم ) ار  اهنآ  دنوادخ   ) دننک يراددوخ  تسردان ) لامعا  زا  دندرگزاب و  داسف  كرش و 

(40 . ) تسا روای  نیرتهب  تسرپرس و  نیرتهب  وا  تسامش  تسرپرس  دنوادخ  دننزیمن ) امش  هب  يررض   ) دینادب دننک  یچیپرس  رگا  و 
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475 ص :  ریسفت ..... :

 ...- اوهتنی نا  نخس -: نیا  نارفاک ، رطاخ  هب  ینعی  ْمَُهل  ْرَفُْغی  اوُهَْتنَی  ْنِإ  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ُْلق 
« مکل رفغی  باطخ ) يات  اب   ) اوهتنت نا   » دـیاب اعطق  دوب ، هد ) رارق  باطخ  دروم  نخـس  نیا  اب  ار  اهنآ  « ) هب مهبطاـخ   » ياـنعم هب  رگا  وگب و  ار 
هب كرش  ینعی  اهنآ ، هتـشذگ  دنرادرب ، تسد  دنراد  هدیقع  نآ  هب  هچنآ  زا  مالـسا  نید  هب  دورو  هلیـسو  هب  نارفاک  رگا  ینعی  دشیم . هتفگ 

. دش دهاوخ  هدوشخب  وا  هداتسرف  اب  ینمشد  ادخ و 
وا  اب  گنج  ادخ و  لوسر  اب  ینمشد  هب  رگا  َنِیلَّوَْألا و  ُتَّنُس  ْتَضَم  ْدَقَف  اوُدوُعَی  ْنِإ  َو 

476 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
اهنآ هرابرد  زین  يدوبان  تکاله و  تنس  ینعی  دندرک ، يدنبهتسد  ادخ  ناربمایپ  دض  رب  هک  یناگتـشذگ  هرابرد  دنوادخ  تنـس  دندرگزاب ،

. دننامب هدش  يراج  ناگتشذگ  رب  هچنآ  لثم  یباذع  رظتنم  دیاب  دنرادنرب ، تسد  دوخ  دیاقع  زا  رگا  سپ  دش  دهاوخ  يراج 
لطاب نایدا  همه  دشاب و  هتـشادن  دوجو  كرـش  اهنآ  نایم  رد  ات  دینک  راکیپ  اهنآ  اب  ِهَِّلل و  ُهُّلُک  ُنیِّدلا  َنوُکَی  َو  ٌۀَْنِتف  َنوُکَت  یَّتَح ال  ْمُهُوِلتاق  َو 

تسا و هدیـسرنارف  زونه  هیآ  نیا  ییاهن  ریـسفت  لیوأت و  دیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـنامب . رادـیاپ  مالـسا  نید  اهنت  هدـش و  دوبان 
دّمحم نید  عقوم  نآ  رد  هک  دنگوس  ادخ  هب  دید ، دنهاوخ  ار  هیآ  نیا  لیوأت  دنبایرد ، ار  وا  نامز  هک  یناسک  دنک  مایق  ام  مئاق  هک  یماگنه 

یتسرپتب كرش و  یتیگ  هنهپ  رد  ات  دیسر  دهاوخ  دنکفایم  نآ  رب  ار  دوخ  شـشوپ  بش  هک  یطاقن  مامت  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
«1 . » دنامن یقاب 

رطاخ هب  تسانیب و  دـنهدیم  ماجنا  هچنآ  هب  دـنوادخ  دـنروآ  مالـسا  دـنرادرب و  تسد  رفک  زا  رگا  ٌریَِـصب  َنُولَمْعَی  اِمب  َهَّللا  َّنِإَـف  اْوَهَْتنا  ِنِإَـف 
هیآ يانعم  تروص  نیا  رد  هک  تسا  هدش  تئارق  زین  نولمعت » «، » نولمعی . » دـهدیم شاداپ  اهنآ  هب  مالـسا  نید  هب  درو  رفک و  زا  تشگزاب 

. داد دهاوخ  امش  هب  ار  شاداپ  نیرتهب  نآ  رطاخ  هب  تسانیب و  ادخ  هار  رد  داهج  ینعی  دیهدیم  ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  تسا : نیا 
__________________________________________________

-1
نید ّنغلبیل  ۀیآلا و  هذه  لیوأت  نم  نوکی  ام  هکردی  نم  يریـس  دعب  انمئاق  ماق  دق  ول  ۀیآلا و  هذه  لیوات  ئجی  مل  مالّـسلا : هیلع  قداصلا  لاق 

. ضرألا رهظ  یلع  كرش  نوکی  یتح ال  لیللا  غلب  ام  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم 
477 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هیآ 93  هبوت  هروس  ات  هیآ 41  لافنا  هروس  زا  مهد  ءزج 
479 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

479 ص :  ات 42 ..... ] تایآ 41  (: 8  ) لافنألا هروس  ]

هراشا

اْنلَْزنَأ ام  َو  ِهَّللِاب  ُْمْتنَمآ  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِلِیبَّسلا  ِْنبا  َو  ِنیِکاسَْملا  َو  یماتَْیلا  َو  یبْرُْقلا  يِِذل  َو  ِلوُسَّرِلل  َو  ُهَسُمُخ  ِهَِّلل  َّنَأَف  ٍءْیَش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  امَّنَأ  اوُمَلْعا  َو 
َلَفْسَأ ُبْکَّرلا  َو  يوْصُْقلا  ِةَوْدُْعلِاب  ْمُه  َو  اْینُّدلا  ِةَوْدُْعلِاب  ُْمْتنَأ  ْذِإ  ( 41  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َو  ِناعْمَْجلا  یَقَْتلا  َمْوَی  ِناقْرُْفلا  َمْوَی  انِْدبَع  یلَع 

َّنِإ َو  ٍۀَنَِّیب  ْنَع  َّیَح  ْنَم  ییْحَی  َو  ٍۀَنَِّیب  ْنَع  َکَلَه  ْنَم  َِکلْهَِیل  ًالوُعْفَم  َناک  ًاْرمَأ  ُهَّللا  َیِـضْقَِیل  ْنِکل  َو  ِداعیِْملا  ِیف  ُْمتْفَلَتْخال  ُْمتْدَـعاَوت  َْول  َو  ْمُْکنِم 
(42  ) ٌمِیلَع ٌعیِمََسل  َهَّللا 
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479 ص :  همجرت ..... :

هار رد  ناگدناماو  نانیکـسم و  نامیتی و  یبرقلا و  يذ  يارب  ربمایپ و  يارب  ادخ و  يارب  نآ  سمخ  دسر  امـش  هب  یتمینغ  هنوگ  ره  دینادب  و 
گنج زور  ینعی  نامیایب ) نامیااب و   ) هورگ ود  يریگرد  زور  لطاب ، زا  قح  ییادج  زور  رد  دوخ  هدنب  رب  هچنآ  ادخ و  هب  امش  رگا  تسا ،

(41 . ) تسا رداق  يزیچ  ره  رب  دنوادخ  دیاهدروآ و  نامیا  میدرک ، لزان  ردب 
زا رتنییاپ  شیرق )  ) ناوراک و  تشاد ) يرترب  امش  رب  نمـشد  رظن  نیا  زا  و   ) الاب فرط  رد  اهنآ  دیدوب و  نییاپ  فرط  رد  امـش  ماگنه  نآ  رد 

دربن نادـیم  رد  هک   ) دنتـشاذگیم هدـعو  رگیدـکی  اب  رگا  هک ) دوب  تخـس  نانچ  عضو  ارهاظ  دوبن و  نکمم  اهنآ  هب  یـسرتسد  و   ) دوب امش 
ماجنا تسیابیم  هک  ار  يراک  دنوادخ  هک  دوب  نآ  يارب  تامدقم ) نیا  همه   ) یلو دیدرکیم  فالتخا  دوخ  هدعو  ماجنا  رد  دیوش ) رضاح 

زا دنباییم ) تیاده  و   ) دنوشیم هدنز  هک  اهنآ  دـشاب و  تجح  مامتا  يور  زا  دـنوشیم  هارمگ ) و   ) كاله هک  اهنآ  ات  دـشخب  قّقحت  دوش 
( 42 . ) تساناد اونش و  دنوادخ  دشاب و  نشور  لیلد  يور 

480 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

480 ص :  ریسفت ..... :

ربخ تسادتبم و  هَّلل » ناف   » تسا و نآ  هدننکنایب  ءیـش » نم   » تسا و هلوصوم  اّمنا ) « ) ام  ... » ُهَسُمُخ ِهَِّلل  َّنَأَف  ٍءْیَـش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  امَّنَأ  اوُمَلْعا  َو 
. تسا قح  ای  بجاو  دنوادخ  يارب  نآ  سمخ  هسمخ : هَّلل  نأ  قحف  وا  بجاوف  تسا : نیا  نآ  ریدقت  تسا و  فوذحم  نآ 

ادخ و نآ  زا  مهـس  کی  دوشیم : میـسقت  مهـس  شـش  هب  تسا  هدش  نایب  هیآ  رد  هک  هنوگنامه  سمخ  هک : تسا  نیا  ام  باحـصا  هدیقع 
هیلع نامز  ماما  يارب  زورما  مهـس  هس  نیا  تسوا . نادـنواشیوخ  يارب  مهـس  کی  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  يارب  مهـس  کـی 
هَّللا یّلص  دّمحم  لآ  نامیتی  يارب  رگید - مهـس  هس  زا  مهـس - کی  تسا و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  نیـشناج  هک  تسا  مالّـسلا 
اریز دنتسین  کیرش  اهنآ  اب  نارگید  تسا و  ناشیا  ناگدنامهار  رد  يارب  مهس  کی  ناشیا و  نانیکسم  يارب  مهس  کی  مّلس و  هلآ و  هیلع و 

ار ثیدح  نیا  تسا . هداد  رارق  اهنآ  يارب  ار  سمخ  نآ  ياج  هب  هدرک و  مارح  اهنآ  رب  تسا - مدرم  لاوما  كرچ  هک  ار - هقدـص  دـنوادخ 
. تسا هدرک  لقن  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  نیدباعلا و  نیز  ماما  زا  يربط 

َو یماـتَْیلا  َو  دـیامرفیم ... : هک  دـنوادخ  دوـصقم  دـش : هتفگ  يو  هب  هک  دـناهدرک  لـقن  مالّـسلا  هـیلع  یلع  ماـما  زا  اـم  باحـصا  نـینچمه 
: دومرف ترضح  تسا ؟ یناسک  هچ  ِنیِکاسَْملا ،

. تسام نانیکسم  نامیتی و  دوصقم 
نآ  رب  اوملعا » و   » هک تسا  یفوذحم  لعف  هب  قلعتم  هلمج  نیا  ِهَّللِاب  ُْمْتنَمآ  ُْمْتنُک  ْنِإ 

481 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
دنوادـخ هب  یکیدزن  بّرقت و  بجوـم  تمینغ ، ( 1 / 5  ) سمخ دـینادب  دـیاهدروآ  نامیا  ادـخ  هب  رگا  تسا : نیا  نآ  يانعم  دراد و  تلـالد 

. دینک تعانق  رگید   4 هب 5 / دینکب و  نآ  زا  عمط  نادند  سپ  تسا 
رب ردب  گنج  زور  رد  هچنآ  ادخ و  هب  رگا  ینعی  تسا ، هّللاب »  » رب فطع  انلزنا » ام  و   » ِناعْمَْجلا یَقَْتلا  َمْوَی  ِناقْرُْفلا  َمْوَی  انِْدبَع  یلَع  اْنلَْزنَأ  ام  َو 

ناگتـشرف و تایآ ، انلزنا » ام   » زا تسا و  نارفاک  ناناملـسم و  هورگ  ود  ناعمجلا »  » زا دوصقم  دـیاهدروآ و  ناـمیا  هدـش  هداتـسرف  اـم  هدـنب 
. تسا هدش  لزان  زور  نآ  رد  هک  تسا  يزوریپ 

و ایند »  » تسا و هرد  رانک  نیع - مض  رـسک و  هب  ةودع -»  » تسا و ِناقْرُْفلا » َمْوَی   » زا لدب  ذا »  » يوْصُْقلا ِةَوْدُْعلِاب  ْمُه  َو  اْینُّدلا  ِةَوْدُْعلِاب  ُْمْتنَأ  ْذِإ 
رد یلو  دوش  ءای  هب  بلق  ایلع »  » دـننام يوصق »  » رد واو  هک  تسا  نیا  هدـعاق  تسا . رترود ) « ) یـصقا  » و رتکیدزن ) « ) یندأ  » ثنؤم يوصق » »
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تسا و نآ  کیدزن  هنیدـم و  زا  دـعب  ایندـلا ، ةودـع  رتنییاپ ، فرط  تسا . هدـش  لمع  هملک  لصا  قبط  رب  ردان  روطهب  دوق »  » دـننام يوصق » »
. تسا هنیدم  زا  رترود  نآ و  کیدزن  هّکم و  زا  دعب  يوصقلا ، ةودع  رتالاب ، فرط 

نیا نآ  ياـنعم  تسا و  بوصنم  فرظ  ناونع  هب  لفـسا  تسا و  شیرق  ناوراـک  نایفـس و  وـبا  بکر »  » زا دوـصقم  ْمُْکنِم  َلَفْـسَأ  ُبْکَّرلا  َو 
اریز تسا  عفر  ّلحم  رد  لفسا  دندرکیم . تیاده  لحاس  رانک  رد  ار  ناوراک  امش  زا  رتنییاپ  یناکم  رد  شیرق  ناکرشم  نایفس و  وبا  تسا :

یناوتان فعض و  ناکرـشم و  تردق  هناشن  هک  تسا  یتلاح  زا  نداد  ربخ  ناکرـشم  ناناملـسم و  رارقتـسا  زکارم  رکذ  هدیاف  تسادتبم . ربخ 
تلاح تسا . هدوبن  رّـسیم  وا  يورین  تردـق و  اب  زج  هک  یهلا  تسا  يرما  یتلاح  نینچ  رد  ناکرـشم  رب  يزوریپ  هک  نیا  تسا و  ناناملـسم 

تشادن و دوجو  یبآ  ایندلا - ةودع  نییاپ - فرط  رد  یلو  تشاد  دوجو  بآ  يوصقلا - ةودع  الاب - فرط  رد  هک  دوب  هنوگ  نیدب  روکذم 
زا اهنآ  هدـع  تشاد و  رارق  نانآ  رـس  تشپ  رد  زین  ناوراک  تفریمورف و  نآ  رد  اهاپ  هک  يروطهب  دوب  مرن  تسـس و  نییاپ  فرط  ياهنیمز 

هگن ار  دوخ  عضاوم  هک  درکیم  راداو  ار  اـهنآ  هدرک و  نادـنچ  ود  ار  ناـنآ  ّربکت  رورغ و  ناکرـشم  ریاـس  تیاـمح  دوب و  رتشیب  ناناملـسم 
. دنهد جرخ  هب  ار  دوخ  يرای  کمک و  رثکا  ّدح  دنراد و 

482 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
تـسیابیم هک  يراک  ات  درک  نوگرگد  ار  نآ  همـسا - ّزع  دـنوادخ - هک  تسا  ردـب  گنج  تلاح  ّتیعـضو و  ریوصت  دـنوادخ  نخـس  نیا 

. دیشخب قّقحت  ار  دوخ  هملک  يالتعا  نید و  تیوقت  ینعی  دش  ماجنا  دوش ، ماجنا 
اب دـیتشاذگیم ، يرارق  دربـن  نادـیم  رد  روضح  ناـمز  هراـبرد  رگیدـکی  اـب  هکم  لـها  امـش و  رگا  ِداـعیِْملا و  ِیف  ُْمتْفَلَتْخاـَل  ُْمتْدَـعاَوت  َْول  َو 

دوب ناکرشم  لد  رد  هک  یسرت  تشادزاب و  هدعو  هب  يافو  زا  ار  امش  ناکرشم  يدایز  امـش و  هّدع  یمک  یلو  دیدرکیم  فالتخا  رگیدکی 
. دوب دنوادخ  تساوخ  هک  يزیچ  نامه  ینعی  داتفین ، قافتا  امش  رادید  هجیتن  رد  دش و  نانآ  عنام 

ار يراک  دنوادخ  ات   » کلذ ربد  لعفی  نأ  ابجاو  ناک  ارمأ  یضقیل  ینعی : تسا ، فوذحم  هب  قلعتم  یـضقیل »  » ًالوُعْفَم َناک  ًاْرمَأ  ُهَّللا  َیِـضْقَِیل 
«. دشخب ققحت  دوش  ماجنا  نآ  لابند  هب  دوب  بجاو  هک 

هب مالـسا  رفک و  يارب  اتراعتـسا  تایح  كاله و  تسا و  یـضقیل »  » زا لدب  کلهیل »  » ٍۀَنَِّیب ْنَع  َّیَح  ْنَم  ییْحَی  َو  ٍۀَـنَِّیب  ْنَع  َکَلَه  ْنَم  َِکلْهَِیل 
هدروآ مالسا  هک  نآ  مالسا  دوش و  رهاظ  وا  ّدض  رب  ناهرب  هماقا  لیلد و  ینشور  ببس  هب  هدیزرو  رفک  هک  نآ  رفک  ات  ینعی  تسا ، هتفر  راک 

. ددرگ راکشآ  دز  گنچ  نآ  هب  دیاب  هک  تسا  یّقح  نید  اهنت  مالسا  هک  نیا  هب  یهاگآ  نیقی و  ببس  هب 
. دنک مظنم  ار  امش  ياهراک  هنوگچ  دنادیم  دنوادخ  ٌمِیلَع و  ٌعیِمََسل  َهَّللا  َّنِإ  َو 

482 ص :  ات 44 ..... ] تایآ 43  (: 8  ) لافنألا هروس  ]

هراشا

ْذِإ َو  ( 43  ) ِروُدُّصلا ِتاذـِب  ٌمِیلَع  ُهَّنِإ  َمَّلَـس  َهَّللا  َّنِکل  َو  ِْرمَأـْلا  ِیف  ُْمتْعَزاـنََتل  َو  ُْمْتلِـشََفل  ًارِیثَـک  ْمُهَکارَأ  َْول  َو  ًـالِیلَق  َکـِمانَم  ِیف  ُهَّللا  ُمُهَکیُِری  ْذِإ 
(44  ) ُرُومُْألا ُعَجُْرت  ِهَّللا  َیلِإ  َو  ًالوُعْفَم  َناک  ًاْرمَأ  ُهَّللا  َیِضْقَِیل  ْمِِهُنیْعَأ  ِیف  ْمُُکلِّلَُقی  َو  ًالِیلَق  ْمُِکُنیْعَأ  ِیف  ُْمْتیَقَْتلا  ِذِإ  ْمُهوُمُکیُِری 

483 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

483 ص :  همجرت ..... :

هب عورش  هرابرد   ) دیدشیم و تسس  امّلـسم  دادیم  ناشن  ناوارف  رگا  داد و  ناشن  مک  وت  هب  باوخ  رد  ار  اهنآ  دادعت  دنوادخ  عقوم  نآ  رد 
تـساههنیس نورد  هچنآ  هب  دنوادخ  تشادهگن ، ملاس  اهنیا ) همه  زا  ار  امـش   ) دـنوادخ یلو  دیـشکیم  فالتخا  هب  ناتراک  اهنآ ) اب  گنج 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 960 

http://www.ghaemiyeh.com


(43 . ) تساناد
دومنیم مک  اهنآ  مشچ  هب  زین   ) ار امـش  دادیم و  ناشن  مک  امـش  مشچ  هب  ار  اهنآ  دیدش  وربور  دربن ) نادیم  رد   ) مه اب  هک  ماگنه  نآ  رد  و 

هب رضاح  دننکن و  تشحو  مه  اهنآ  دینک ، گنج  هب  مادقا  دیـسرتن و  امـش   ) دشخب تروص  دریگ  ماجنا  تسیابیم  هک  ار  يراک  دنوادخ  ات 
(44 . ) ددرگیمزاب دنوادخ  هب  اهراک  همه  و  دنروخب ) تسکش  ماجنارس  دنوش و  گنج 

483 ص :  ریسفت ..... :

، تسا میلع » عیمـسل   » هب قلعتم  ای  و  ناقرفلا » موی   » مود لدب  ای  تسا  رکذا »  » رّدـقم لعف  هب  بوصنم  ای  ذا »  » اًلِیلَق َکِمانَم  ِیف  ُهَّللا  ُمُهَکیُِری  ْذِإ 
دنوادـخ هک  دوب  نینچ  هیـضق  نیا  داد و  ناشن  مک  وت  مشچ  رد  باوخ  رد  ار  ناکرـشم  هک  هاگ  نآ  تسا  حـلاصم  هب  هاـگآ  دـنوادخ  ینعی 
ناناملسم عیجشت  بجوم  درک و  لقن  شباحصا  يارب  ار  باوخ  نیا  ربمایپ  داد و  ناشن  مک  دید  هک  یباوخ  رد  ربمایپ  هب  ار  ناکرشم  ناحبس 

. دش نارفاک  اب  گنج  هب 
. تسا ندید  باوخ  ناکم  مشچ  اریز  وت  مشچ  رد  ینعی  کمانم » یف  : » دیوگیم يرصب  نسح 

، دادیم ناـشن  ناوارف  ار  نارفاـک  دــنوادخ  رگا  ینعی  تـسا ، سرت  ياـنعم  هـب  لـشف »  » ِْرمَأـْلا ِیف  ُْمتْعَزاـنََتل  َو  ُْمْتلـِـشََفل  ًارِیثَـک  ْمُـهَکارَأ  ْوـَل  َو 
زا دیهد  ماجنا  دیاب  هک  يراک  رد  ار  دوخ  تدحو  دیدرکیم و  فالتخا  يأر  باختنا  رد  هدرک و  تشحو  ندرک  گنج  زا  دیدیسرتیم و 

. دیدادیم تسد 
484 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. داد تمعن  امش  هب  فالتخا  یتسس و  زا  نتشادهگن  ملاس  هلیسو  هب  دنوادخ  یلو  َمَّلَس  َهَّللا  َّنِکل  َو 
. تسا هاگآ  دوب  دهاوخ  امش ) ي   ) اههنیس رد  هک  یتعاجش  سرت و  هب  دنوادخ  ِروُدُّصلا  ِتاِذب  ٌمِیلَع  ُهَّنِإ 

ار امـش  دنوادخ  دـیدش  وربور  مه  اب  هک  هاگ  نآ  ینعی  تسا  لاح  نوچ  تسا  بوصنم  الیلق »  » اًلِیلَق ْمُِکُنیْعَأ  ِیف  ُْمْتیَقَْتلا  ِذِإ  ْمُهوُمُکیُِری  ْذِإ  َو 
. درک هاگآ  ناکرشم  هدع  زا 

. داد ناشن  مک  ناناملسم  مشچ  رد  ار  ناکرشم  دوب ، هدید  ربمایپ  هک  یباوخ  قیدصت  يارب  دنوادخ 
رفن داتفه  ار  اهنآ  ایآ  متفگ : دوب  هداتـسیا  مراـنک  رد  هک  يدرم  هب  نم  هک  دـندمآیم  رظن  هب  مک  اـجنآ  اـت  ناکرـشم  دـیوگیم : ساـّبع  نبا 

. منیبیم رفن  دص  ار  اهنآ  تفگ : ینیبیم ؟
. رفن رازه  تفگ : دیدوب ؟ رفن  دنچ  میتفگ : وا  هب  میدرک  ریسا  ار  ناکرشم  زا  يدرم  هک  نآ  زا  سپ 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  نارای  تفگ : نینچ  اهنآ  زا  یکی  هک  ياهنوگهب  داد  هولج  مک  اهنآ  رظن  رد  ار  امـش  ْمِِهُنیْعَأ و  ِیف  ْمُُکلِّلَُقی  َو 
ناناملسم رب  ات  داد  هولج  مک  اهنآ  رظن  رد  ناکرشم ، اب  ندش  وربور  زا  لبق  ار  ناناملـسم  ادتبا  دنوادخ  دنرتش . كاروخ  کی  هزادنا  هب  مّلس 

دنسرتب و هجیتن  رد  هدش و  اهنآ  يریگلفاغ  بجوم  ات  داد  ناشن  ناوارف  ناکرشم  رظن  رد  ار  اهنآ  ندش  وربور  زا  سپ  یلو  دننک  ادیپ  تأرج 
لآ هروس  هیآ 13  رد  دـنوادخ  نخـس  نامه  نیا  دوش و  هتـسکش  اهنآ  تمظع  تکوش و  دـننیبب  دـناهدرکن  هبـساحم  ار  هچنآ  هک  یماـگنه 

«. دندیدیم دوب  هچنآ  ربارب  ود  دوخ  مشچ  اب  ار  نانمؤم  ّتیعمج  اهنآ  هک  یلاح  رد  ِْنیَْعلا ...«  َْيأَر  ْمِْهیَْلثِم  ْمُهَنْوَرَی  تسا : نارمع 
دید زا  ياهدنناشوپ  ءیش  اب  ار  اهنآ  زا  یخرب  دنوادخ  هک  دندوب  هدید  مک  ار  ناکرشم  ناوارف  ّتیعمج  هنوگ  نیدب  ناناملـسم  تسا  نکمم 

. دوب هدرک  ناهنپ  ناناملسم 
485 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

485 ص :  ات 47 ..... ] تایآ 45  (: 8  ) لافنألا هروس  ]
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َبَهْذـَت َو  اُولَـشْفَتَف  اوُعَزانَت  َو ال  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  َو  ( 45  ) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  ًارِیثَک  َهَّللا  اوُرُکْذا  َو  اُوُتْبثاَف  ًۀَِـئف  ُْمتیَِقل  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
ُهَّللا َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  َنوُّدُـصَی  َو  ِساَّنلا  َءائِر  َو  ًارََطب  ْمِهِرایِد  ْنِم  اوُجَرَخ  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  ـال  َو  ( 46  ) َنیِِرباَّصلا َعَم  َهَّللا  َّنِإ  اوُِربْـصا  َو  ْمُکُحیِر 

(47  ) ٌطیُِحم َنُولَمْعَی  اِمب 

485 ص :  همجرت ..... :

ات دینک  دای  ناوارف  ار  ادخ  دیـشاب و  مدق  تباث  دـیوشیم  وربور  دربن ) نادـیم  رد   ) یهورگ اب  هک  یماگنه  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
(45 . ) دیوش راگتسر 

دورن نایم  زا  امش  تبیه ) تکوش و  و   ) تردق دیوشن و  تسـس  ات  دینکم  شکمـشک ) و   ) عازن دییامن و  شربمایپ  ادخ و  نامرف )  ) تعاطا و 
(46 . ) تسا ناگدننکتماقتسا  اب  دنوادخ  هک  دینک  تماقتسا  و 

دندمآ و نوریب  ردب ) نادیم  يوس  هب   ) مدرم ربارب  رد  ییامندوخ  رورغ و  یتسرپاوه و  يور  زا  دوخ  نیمزرـس  زا  هک  دیـشابن  یناسک  دـننام 
( یهاگآ و   ) هطاحا دننکیم  لمع  هچنآ  هب  دنوادخ  و  دش ) يدوبان  تسکـش و  ناشراک  ماجنارـس  و   ) دنتـشادیمزاب ادـخ  هار  زا  ار ) مدرم  )

(47 . ) دراد

485 ص :  ریسفت ..... :

مدـق تباث  نانآ  اب  گنج  رد  دـیگنجیم  نارفاک  هورگ  اب  هاگ  ره  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  اُوُتْبثاَف  ًۀَِـئف  ُْمتیَِقل  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
نارفاـک اـب  اـهنت  ناـنمؤم  هک  تسا  ببـس  نیدـب  تسا  هتفگ  ۀـئف »  » طـقف هدرکن و  فیـصوت  ار  اـهنآ  دـنوادخ  هک  نیا  دـینکن . رارف  هدوـب و 

. تسا هتفر  راک  هب  گنج  راکیپ و  يارب  بلغا  تسا و  ردصم  مسا  ءاقل » . » دنگنجیم
486 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

دیتسه مرگتشپ  وا  دای  هب  دـیبلطیم و  کمک  وا  زا  هک  یلاـح  رد  گـنج و  ياهنادـیم  رد  ار  دـنوادخ  َنوُِحْلُفت  ْمُکَّلََعل  ًارِیثَک  َهَّللا  اوُرُکْذا  َو 
. دیبای تسد  ترخآ  شاداپ  يزوریپ و  ینعی  دوخ ، دوصقم  هب  دیاش  دینک ، دای  ناوارف 

هب بوصنم  اولـشفت » . » دیوش ناوتان  دوخ  نمـشد  اب  گنج  زا  ات  دینکن  فالتخا  رگیدـکی  اب  ینعی  ْمُکُحیِر  َبَهْذـَت  َو  اُولَـشْفَتَف  اوُعَزانَت  َو ال 
تبه دنیوگیم : برع  تسا . هدـش  هیبشت  نآ  شزو  داب و  هب  ذوفن  تهج  زا  تسا و  تردـق  تلود و  يانعم  هب  حـیر »  » تسا و رّدـقم  نأ » »

. تسا ذفان  شرما  رارقرب و  شتلود  ینعی  نالف : حایر 
هدمآ ثیدح  رد  دمآیم . تسد  هب  درکیم  رومأم  دنوادخ  هک  يداب  هلیسو  هب  هک  نیا  زج  دوبن  ییزوریپ  چیه  دناهتفگ : نارّسفم  زا  یـضعب 

: دومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسا 
«1 . » دش كاله  برغم  مومسم  داب  اب  داع  موق  مدش و  زوریپ  ابص  داب  هلیسو  هب  نم 

تیامح يارب  هک  دندوب  هکم  لها  دـندمآ  نوریب  دوخ  نیمزرـس  زا  هک  یناسک  ِساَّنلا  َءائِر  َو  ًارََطب  ْمِهِرایِد  ْنِم  اوُجَرَخ  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  َو ال 
دزن یـسک  درب  نوریب  ناناملـسم  ورملق  زا  تمالـس  هب  ار  شیرق  ناوراک  هک  نآ  زا  سپ  نایفـس  وبا  دـندش . جراخ  هکم  زا  دوخ  ناوراک  زا 

. دوب « 2 « » هفحج  » لحم رد  ماگنه  نیا  رد  شیرق  هاپس  داتسرف . شیرق  هاپس 
ات میدرگیمنزاب  ام  تفگ : ربکت  رورغ و  اب  لهج  وبا  یلو  دنام  ملاس  ناناملسم  هلمح  زا  امش  ناوراک  دیدرگزاب  تفگ : نایفس  وبا  هداتسرف 

دوب و ناـنآ  ّربـکت  رورغ و  ناـمه  نیا  و  دـنناوخب . اـم  يارب  ناگدـنناوخ  میـشونب و  رمخ  اـجنآ  رد  میوـش و  دراو  ردـب  نیمزرـس  هب  هک  نآ 
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دندیسر و ردب  نیمزرس  هب  اهنآ  دوب . شیرق  هاپس  هب  نداد  اذغ  زین  اهنآ  ییامندوخ 
__________________________________________________

-1
. روبّدلاب داع  تکلها  ابصلاب و  ترصن 

اج نآ  مدرم  لیس  نوچ  هدوب و  ههعیهم »  » هتشذگ رد  نآ  مسا  تسا . ماش  مدرم  عامتجا  لحم  هک  هنیدم  هکم و  نایم  تسا  یلحم  هفحج  - 2
. دش هتفگ  هفحج  نآ  هب  درب  دوخ  اب  ار 
487 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دندرک هیرگ  ییارسهحون و  اهنآ  رب  ناگدنناوخ  ياج  هب  نارگهحون  دندیشون و  بارش  ماج  ياج  هب  ار  گرم  ياهماج 

487 ص :  هیآ 48 ..... ] (: 8  ) لافنألا هروس  ]

هراشا

یِّنِإ َلاق  َو  ِْهیَبِقَع  یلَع  َصَکَن  ِناتَئِْفلا  ِتَءاَرت  اَّمَلَف  ْمَُکل  ٌراـج  یِّنِإ  َو  ِساَّنلا  َنِم  َمْوَْیلا  ُمَُکل  َِبلاـغ  ـال  َلاـق  َو  ْمَُهلاـمْعَأ  ُناـْطیَّشلا  ُمَُهل  َنَّیَز  ْذِإ  َو 
(48  ) ِباقِْعلا ُدیِدَش  ُهَّللا  َو  َهَّللا  ُفاخَأ  یِّنِإ  َنْوََرت  ام ال  يرَأ  یِّنِإ  ْمُْکنِم  ٌءيَِرب 

487 ص :  همجرت ..... :

دوشیمن زوریپ  امش  رب  مدرم  زا  سک  چیه  تفگ  داد و  هولج  ناشرظن  رد  ار  ناکرشم )  ) اهنآ لامعا  ناطیش  هک  ار  یماگنه  روآ ) دای  هب   ) و
تشگزاب و بقع  هب  دید  ار  نانمؤم ) زا  ناگتـشرف  تیامح  نایوجگنج و   ) هورگ ود  هک  یماگنه  اّما  میامـش  هدنهد ) هانپ  و   ) هیاسمه نم  و 

(48 . ) تسا باقعلا  دیدش  دنوادخ  مسرتیم و  ادخ  زا  نم  دینیبیمن  امش  هک  منیبیم  ار  يزیچ  نم  مرازیب  امش  زا  نم  تفگ 

487 ص :  ریسفت ..... :

هنانک هلیبق  اب  دوخ  تموصخ  گنج و  دای  هب  دندمآ  درگ  تکرح  يارب  شیرق  هاپس  نوچ  دناهتفگ : هیآ  نیا  ریـسفت  رد  نارّـسفم  زا  یـضعب 
فارشا زا  هک  ینانک  مشعج  نب  کلام  نب  « 1  » ۀقارس هرهچ  رد  سیلبا  ماگنه  نیا  رد  دنک . فرـصنم  ار  اهنآ  دوب  کیدزن  رما  نیا  دنداتفا و 

نم دوشیمن ، زوریپ  امش  رب  سک  چیه  زورما  تفگ : دش و  رهاظ  دوب  هنانک  هلیبق 
__________________________________________________

نادنزرف جلدم  ینب  دـسریم و  جـلدم  ینب  هب  وا  تبـسن  تسا : هدـمآ  نینچ  کلام  نب  ۀقارـس  بسن  هرابرد  ماشه  نبا  هریـس  هیـشاح  رد  - 1
. رصم پاچ 1936   133 ماشه 2 / نبا  هریس  دنشابیم . هنانک  نب  فانم  دبع  نب  میمت  نب  ةرم  نب  جلدم 

488 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دیشابیم نم  هانپ  رد  منکیم و  ظفح  هنانک  ینب  هلیبق  زا  ار  امش 

رد شتـسد  هک  ثراح  تشگزاـب  بقع  هب  نوچ  درک و  ینیـشنبقع  دـنیآیم ، دورف  نامـسآ  زا  ناگتـشرف  هک  درک  هدـهاشم  سیلبا  نوچ 
. دینیبیمن امـش  هک  منیبیم  ییاهزیچ  نم  تفگ : سیلبا  يرادیمرب ؟ ام  يرای  زا  تسد  یتلاح  نینچ  رد  يوریم  اجک  تفگ : دوب  وا  تسد 

. دندرک رارف  زین  شیرق  نایهاپس  وا  لابند  هب  درک و  رارف  دز و  ثراح  هنیس  هب  مکحم  ماگنه  نیا  رد 
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دنگوس ادخ  هب  تفگ : يو  دیسر  هقارس  شوگ  هب  نخس  نیا  دش . مدرم  رارف  ببس  کلام  نب  ۀقارـس  دنتفگ : دندیـسر  هّکم  هب  شیرق  نوچ 
. متشادن یهاگآ  دیسر  نم  هب  امش  تسکش  ربخ  هک  ینامز  ات  امش  تکرح  زا  نم 

488 ص :  ات 51 ..... ] تایآ 49  (: 8  ) لافنألا هروس  ]

هراشا

یَّفَوَتَی ْذِإ  يَرت  ْوـَل  َو  ( 49  ) ٌمیِکَح ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنِإَـف  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَـتَی  ْنَم  َو  ْمُُهنیِد  ِءـالُؤه  َّرَغ  ٌضَرَم  ْمِِهبوـُُلق  ِیف  َنیِذَّلا  َو  َنوُِقفاـنُْملا  ُلوـُقَی  ْذِإ 
ِدِیبَْعِلل ٍمَّالَِظب  َْسَیل  َهَّللا  َّنَأ  َو  ْمُکیِْدیَأ  ْتَمَّدَق  اِمب  َِکلذ  ( 50  ) ِقیِرَْحلا َباذَع  اُوقوُذ  َو  ْمُهَرابْدَأ  َو  ْمُهَهوُجُو  َنُوبِرْـضَی  ُۀَِکئالَْملا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا 

(51)

488 ص :  همجرت ..... :

ادخ رب  سک  ره  هتخاس و  رورغم  ناشنید  ار  ناناملسم )  ) هورگ نیا  دنتفگیم : دوب  يرامیب  ناشیاهلد  رد  هک  اهنآ  ناقفانم و  هک  یماگنه  هب 
(49 . ) تسا میکح  زیزع و  دنوادخ  ددرگیم ) زوریپ   ) دنک لّکوت 

دیشچب دنیوگیم )  ) دننزیم و اهنآ  تشپ  تروص و  رب  دنریگیم و  ار  اهنآ  ناج  گرم )  ) ناگتشرف هک  یماگنه  هب  ار  نارفاک  ینیبب  رگا  و 
(50 (. ) دروخ یهاوخ  فّسأت  اهنآ  لاح  هب   ) ار هدنزوس  باذع 

( 51 . ) درادیمن اور  متس  زگره  شناگدنب  هب  تبسن  دنوادخ  دیاهداتسرف و  شیپ  زا  هک  تسا  ییاهراک  لباقم  رد  نیا 
489 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

489 ص :  ریسفت ..... :

دیدرت کش و  مالـسا  هرابرد  هک  یناسک  هنیدـم و  ناقفانم  هک  یماگنه  هب  ْمُُهنیِد  ِءالُؤه  َّرَغ  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  َو  َنوُِقفاـنُْملا  ُلوُقَی  ْذِإ 
نیمه هب  دناهدش و  رورغم  دش  دـنهاوخ  زوریپ  نآ  رطاخ  هب  هک  نیا  دوخ و  نید  هب  دوب - ناناملـسم  ناشدوصقم  اهنیا - دـنتفگیم : دنتـشاد 

. دناهدش جراخ  تسا  دایز  ناشدادعت  هک  ناکرشم  اب  گنج  يارب  تسا  مک  ناشدادعت  هک  نیا  اب  ببس 
رب ار  مک  يوق و  رب  ار  فیعـض  تسا ، زوریپ  ردتقم و  دنوادخ  دنک ، لکوت  ادـخ  رب  سک  ره  ٌمیِکَح و  ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنِإَف  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَی  ْنَم  َو 

. دنکیم زوریپ  دایز 
يانعم هب  ار  عراضم  لعف  ول »  » اریز تسا  یضام  يانعم  هب  يرت »  » ْمُهَرابْدَأ َو  ْمُهَهوُجُو  َنُوبِرْـضَی  ُۀَِکئالَْملا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  یَّفَوَتَی  ْذِإ  يَرت  َْول  َو 

ود ره  ءات  ءای و  اب  یفوتی »  » تسا و فرظ  نوچ  تسا  بوصنم  ذا » . » دربیم عراضم  يانعم  هب  ار  یضام  نإ »  » هک هنوگنامه  دربیم  یـضام 
راوگرزب میرک و  دنوادخ  یلو  تسا  نارفاک  هاگنمیشن  مهرابدا »  » زا دوصقم  دیوگیم : دهاجم  تسا . لاح  نوبرضی »  » تسا و هدش  تئارق 

یصاخ وضع  هن  ندب - تشپ  ولج و  رب  ناگتشرف  هک  تسا  نیا  دوصقم  دناهتفگ : نارّسفم  زا  یضعب  تسا . هتفگ  نخس  هیانک  هب  اذل  تسا و 
. دننزیم ردب  گنج  ناگتشک  ینعی  اهنآ  نآ - زا 

نیا زا  سپ  دـنیوگیم  و  قیرحلا : باذـع  اوقوذ  نولوقی  و  ینعی : تسا ، نوبرـضی  رب  فطع  لوق  ریدـقت  اب  اوقوذ »  » ِقیِرَْحلا َباذَـع  اُوقوُذ  َو 
هب یتقو  هک  دنتشاد  ینینهآ  ياهحالس  ردب  گنج  زور  رد  ناگتـشرف  دناهتفگ : نارّـسفم  زا  یـضعب  دیـشچب . ترخآ  رد  ار  هدنزوس  باذع 

. داتفایم شتآ  اهنآ  ياهتحارج  رد  دندزیم  ناکرشم 
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دشاب و ناگتشرف  نخس  تسا  نکمم  ای  دشاب و  دنوادخ  نخس  هیآ  نیا  تسا  نکمم  ِدِیبَْعِلل  ٍماَّلَِظب  َْسَیل  َهَّللا  َّنَأ  َو  ْمُکیِْدیَأ  ْتَمَّدَق  اِمب  َِکلذ 
ببـس هب  یکی  تسا  ببـس  ود  هب  باذـع  نیا  ینعی  تسا  کلذ »  » رب فطع  هَّللا » نأ  و   » تسا و نآ  ربخ  تمدـق » امب   » تسادـتبم و کلذ » »

اهنآ هب  شناگدنب  تازاجم  رد  وا  اریز  دنکیم  باذع  تلادع  يور  زا  ار  نارفاک  دنوادخ  هک  نیا  ببـس  هب  يرگید  امـش و  ناهانگ  رفک و 
. دنکیمن متس 

. تسا هدرک  یفن  دوخ  زا  ار  يرگمتس  هنوگ  ره  تسا  هغلابم  هغیص  هک  ماّلظ »  » هملک رکذ  اب  دنوادخ 
490 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

490 ص :  ات 54 ..... ] تایآ 52  (: 8  ) لافنألا هروس  ]

هراشا

ُکَی َْمل  َهَّللا  َّنَِأب  َکـِلذ  ( 52  ) ِباقِْعلا ُدـیِدَش  ٌّيِوَق  َهَّللا  َّنِإ  ْمِِهبُونُذـِب  ُهَّللا  ُمُهَذَـخَأَف  ِهَّللا  ِتایِآب  اوُرَفَک  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َو  َنْوَعِْرف  ِلآ  ِْبأَدَـک 
ْمِهِّبَر ِتایِآب  اُوبَّذَک  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َو  َنْوَعِْرف  ِلآ  ِْبأَدَـک  ( 53  ) ٌمِیلَع ٌعیِمَس  َهَّللا  َّنَأ  َو  ْمِهِـسُْفنَِأب  ام  اوُرِّیَُغی  یَّتَح  ٍمْوَق  یلَع  اهَمَْعنَأ  ًۀَمِْعن  ًارِّیَغُم 

(54  ) َنیِِملاظ اُوناک  ٌّلُک  َو  َنْوَعِْرف  َلآ  اْنقَرْغَأ  َو  ْمِِهبُونُِذب  ْمُهانْکَلْهَأَف 

490 ص :  همجرت ..... :

دنوادخ دندرک  راکنا  ار  ادخ  تایآ  اهنآ  دندوب  اهنآ  زا  شیپ  هک  تسا  یناسک  نوعرف و  ناکیدزن  لاح  دننامه  ناکرشم ) هورگ  نیا  لاح  )
(52 . ) تسا دیدش  شرفیک  يوق و  دنوادخ  داد  رفیک  ناشناهانگ  هب  ار  نانآ  مه 

دنوادخ دنهد و  رییغت  ار  ناشدوخ  اهنآ  هک  نآ  زج  دهدیمن  رییغت  هداد  یهورگ  هب  هک  ار  یتمعن  چیه  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا 
(53 . ) تساناد اونش و 

رطاخ هب  مه  ام  دندرک و  بیذکت  ار  ناشراگدرورپ  تایآ  هک  دـنامیم  دـندوب  اهنآ  زا  شیپ  هک  یناسک  ناینوعرف و  لاح  هب  تسرد )  ) نیا
(54 . ) دندوب رگمتس  اههورگ  نیا  همه  میدومن و  قرغ  ار  ناینوعرف  میدرک  كاله  ار  اهنآ  ناشناهانگ 

491 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

491 ص :  ریسفت ..... :

بأد تسا : نیا  نآ  ریدـقت  تسا و  فوذـحم  يادـتبم  ربخ  عفر و  ّلحم  رد  فاک  ِهَّللا  ِتایِآب  اوُرَفَک  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َو  َنْوَعِْرف  ِلآ  ِْبأَدَـک 
نآ رب  هک  دوب  يراک  تداع و  نامه  نانآ  لاح  تسا . نوعرف  ناکیدزن  لاح  دننامه  ناکرشم  نیا  لاح  ینعی  نوعرف ، لاء  بأد  لثم  ءالؤه 

. تسا نوعرف  ناکیدزن  لاح  ریسفت  اورفک » . » دنتشاد تموادم 
باذع نیا  ینعی  دش  لزان  اهنآ  رب  هک  تسا  یباذع  هب  هراشا  کلذ »  ... » ام اوُرِّیَُغی  یَّتَح  ٍمْوَق  یلَع  اهَمَْعنَأ  ًۀَـمِْعن  ًارِّیَغُم  ُکَی  َْمل  َهَّللا  َّنَِأب  َِکلذ 

. دنهد رییغت  ار  دوخ  لاح  هک  نآ  رگم  دهد  رییغت  هدیشخب  یهورگ  هب  هک  ار  یتمعن  تسا  رود  هب  دنوادخ  تمکح  زا  هک  تسا  ببس  نیدب 
هب اهنآ  یلو  دوب  هدیـشخب  شیرق  هب  دنوادخ  هک  دوب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحم  ترـضح  كرابم  دوجو  تمعن  دیوگیم : يّدس 

. دیشخب راصنا  هب  ار  تمعن  نیا  زین  دنوادخ  دندرک  شبیذکت  دندیزرو و  رفک  وا  تلاسر 
. تساناد دنهدیم  ماجنا  هچنآ  هب  اونش و  دننکیم  بیذکت  ار  ناربمایپ  هک  یناسک  نانخس  هب  دنوادخ  ٌمِیلَع  ٌعیِمَس  َهَّللا  َّنَأ  َو 
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اهتمعن نارفک  رب  يرتشیب  تلالد  مهبر » تایآب   » تسا و دـیکأت  يارب  رارکت  نیا  ْمِهِّبَر  ِتایِآب  اُوبَّذَـک  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َو  َنْوَعِْرف  ِلآ  ِْبأَدَـک 
. دناهدش رفیک  ناهانگ  ببس  هب  هک  تسا  نیا  رگنایب  نوعرف  لآ  ندرک  قرغ  رکذ  دراد و 

هب دنداد  ماجنا  هک  یناهانگ  رفک و  ببـس  هب  دندش  هتـشک  شیرق  زا  هدش و  قرغ  نوعرف  ناکیدزن  زا  هک  یناسک  همه  َنیِِملاظ  اُوناک  ٌّلُک  َو 
. دندرک متس  دوخ 

491 ص :  ات 58 ..... ] تایآ 55  (: 8  ) لافنألا هروس  ]

هراشا

(56  ) َنوُقَّتَی ْمُه ال  َو  ٍةَّرَم  ِّلُـک  ِیف  ْمُهَدـْهَع  َنوُضُْقنَی  َُّمث  ْمُْهنِم  َتْدَـهاع  َنیِذَّلا  ( 55  ) َنُونِمُْؤی ْمُهَف ال  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِهَّللا  َْدنِع  ِّباَوَّدـلا  َّرَـش  َّنِإ 
ُّبُِحی َهَّللا ال  َّنِإ  ٍءاوَس  یلَع  ْمِْهَیلِإ  ْذـِْبناَف  ًۀـَنایِخ  ٍمْوَق  ْنِم  َّنَفاَخت  اَّمِإ  َو  ( 57  ) َنوُرَّکَّذَـی ْمُهَّلََعل  ْمُهَْفلَخ  ْنَم  ْمِِهب  ْدِّرَـشَف  ِبْرَْحلا  ِیف  ْمُهَّنَفَْقثَت  اَّمِإَف 

(58  ) َنِیِنئاْخلا
492 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

492 ص :  همجرت ..... :

(55 . ) دنروآیمن نامیا  هتفرگ و  شیپ  رفک  هار  هک  دنتسه  یناسک  ادخ  دزن  ناگدنبنج  نیرتدب 
(56 . ) دنرادن زیهرپ  تنایخ ) ینکشنامیپ و  زا   ) دننکشیم و ار  دوخ  دهع  راب  ره  سپس  یتسب  نامیپ  اهنآ  اب  هک  یناسک 

رّکذتم دیاش  دنوش  هدـنکارپ  دنتـسه  اهنآ  رـس  تشپ  هک  ییاهتّیعمج  هک  نک  هلمح  اهنآ  هب  نانچ  نآ  یبایب  گنج  نادـیم )  ) رد ار  اهنآ  رگا 
(57 (. ) دنریگ تربع  و   ) دندرگ

هب هنالداع  روطهب  دننک ) هناریگلفاغ  هلمح  هتـسکش  ار  دوخ  دهع  هک   ) یـشاب هتـشاد  میب  یهورگ  تنایخ  زا  ییاههناشن ) روهظ  اب   ) هاگ ره  و 
(58 . ) دنرادیمن تسود  ار  نانئاخ  دنوادخ  اریز  تسا ) هدش  وغل  ناشنامیپ  هک   ) نک مالعا  اهنآ 

492 ص :  ریسفت ..... :

هک دوریمن  راظتنا  هجیتن  رد  دندیزرو و  رارصا  رفک  رب  هک  دنتسه  یناسک  دنوادخ  دزن  ناگدنبنج  نیرتدب  َنُونِمُْؤی  ْمُهَف ال  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ... 
. دنروآ نامیا 

اب اهنآ  یلو  دننکن  يراکمه  وا  نمشد  اب  هک  تسب  نامیپ  اهنآ  اب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  تسا  هظیرق  ینب  دوهی  هیآ  دوصقم 
اب هرابود  ربمایپ  سپس  میدش  هابتشا  بکترم  میدرک و  شومارف  ام  هک  دنتفگ  دندرک و  يرای  ار  اهنآ  هکم  ناکرـشم  يارب  هحلـسا  نداتـسرف 

. دندرک يرای  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  نانمشد  هب  قدنخ  گنج  رد  دنتسکش و  ار  نامیپ  مه  زاب  تسب ، نامیپ  اهنآ 
نیرتدـب یتـسب  ناـمیپ  اـهنآ  اـب  هک  ار  نارفاـک  زا  یناـسک  دـنوادخ  ینعی  تسا  اوُرَفَک » َنیِذَّلا   » زا لدـب  هـلمج  نـیا  ْمُْـهنِم  َتْدَـهاع  َنـیِذَّلا 

نیرتدب دنزرویم و  رارـصا  دوخ  رفک  رب  هک  دنتـسه  یناسک  نارفاک ، نیرتدب  دـننارفاک و  مدرم ، نیرتدـب  اریز  تسا  هداد  رارق  ناگدـنبنج 
. دنشابیم نانکشنامیپ  دنزرویم  رارصا  دوخ  رفک  رب  هک  یناسک 

. دنرادن یکاب  دراد  یپ  رد  هک  یباذع  گنن و  زا  دنسرتیمن و  تنایخ  ماجنارس  زا  َنوُقَّتَی  ْمُه ال  َو 
493 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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تـسد يدـش و  هریچ  اـهنآ  رب  رگا  تسا : نیا  هیآ  ياـنعم  و  مهّنفداـصت »  » ینعی مهنفقثت »  » ْمُهَْفلَخ ْنَم  ْمِِهب  ْدِّرَـشَف  ِبْرَْحلا  ِیف  ْمُـهَّنَفَْقثَت  اَّمِإَـف 
زا سپ  دنزرون و  ینمـشد  دنگنجن و  وت  اب  دنوش و  هدـنکارپ  دـنیآیم  اهنآ  لابند  هب  هک  یناسک  ات  شکب  لکـش  نیرتدـب  هب  ار  نانآ  یتفای ،

. دوشن خاتسگ  روسج و  وت  رب  سک  چیه  دنریگ و  تربع  دنپ و  اهنآ  تشونرس  زا  نارگید  نآ 
روطهب یشاب ، هتشاد  میب  دناهتسب  نامیپ  هک  یهورگ  ینکـشنامیپ  تنایخ و  زا  هاگ  ره  ٍءاوَس و  یلَع  ْمِْهَیلِإ  ِْذْبناَف  ًۀَنایِخ  ٍمْوَق  ْنِم  َّنَفاَخت  اَّمِإ  َو 

رد ياهدرک و  عطق  اهنآ  اب  ار  تاهطبار  ياهتـسکش و  ار  نامیپ  هک  نک  مالعا  اـهنآ  هب  نکفیب و  اـهنآ  يوس  هب  ار  ناـمیپ  ناـسکی  هنـالداع و 
. دنهدن تنایخ  تبسن  وت  هب  ات  نکم  گنج  اهنآ  اب  تسا  یقاب  دوخ  تّوق  هب  نامیپ  دننکیم  نامگ  هک  یلاح 

ینک مالعا  اهنآ  هب  هک  نآ  زا  شیپ  ینعی  نکم ، تنایخ  اهنآ  هب  سپ  درادیمن  تسود  ار  ناـنئاخ  دـنوادخ  اریز  َنِیِنئاـْخلا  ُّبُِحی  ـال  َهَّللا  َّنِإ 
. نکم گنج  اهنآ  اب  هدش ، وغل  نامیپ  هک 

. تسا لاح  لحم  رد  رورجم  راج و  تسا و  نامیپ  وغل  زا  هبناج - ود  و  ناسکی - یهاگآ  يانعم  هب  ءاوس » یلع  : » دناهتفگ نارّسفم  زا  یضعب 
: تسا هدش  هتفگ  نینچ  ایوگ 

هک یلاح  رد  نکفیب  ناـنآ  يوس  هب  ار  ناـمیپ  اـی  یتسه  تباـث  يواـستم  هنـالداع و  قیرط  رب  هک  یلاـح  رد  نکفیب  ناـنآ  يوس  هب  ار  ناـمیپ 
. دشاب ناکرشم  مهیلا » ذوبنم  ای   » ربمایپ ذبان »  » زا لاح  ءاوس » یلع   » هک تسا  نیا  رب  انب  ینعم  ود  نیا  دنوش و  هاگآ  نآ  وغل  زا  ناسکی  روطهب 

493 ص :  ات 62 ..... ] تایآ 59  (: 8  ) لافنألا هروس  ]
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َو ِهَّللا  َّوُدَـع  ِِهب  َنُوبِهُْرت  ِلـْیَْخلا  ِطاـبِر  ْنِم  َو  ٍةَّوـُق  ْنِم  ُْمتْعَطَتْـسا  اَـم  ْمَُهل  اوُّدِـعَأ  َو  ( 59  ) َنوُزِْجُعی ـال  ْمُهَّنِإ  اوُقَبَـس  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَبَـسْحَی  ـال  َو 
ْنِإ َو  ( 60  ) َنوُمَلُْظت ـال  ُْمْتنَأ  َو  ْمُْکَیلِإ  َّفَُوی  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  ٍءْیَـش  ْنِم  اوُقِْفُنت  اـم  َو  ْمُهُمَْلعَی  ُهَّللا  ُمُهَنوُـمَْلعَت  ـال  ْمِِهنوُد  ْنِم  َنیِرَخآ  َو  ْمُکَّوُدَـع 

َكَدَّیَأ يِذَّلا  َوُه  ُهَّللا  َکَبْـسَح  َّنِإَـف  َكوُعَدْـخَی  ْنَأ  اوُدـیُِری  ْنِإ  َو  ( 61  ) ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوـَت  َو  اـَهل  ْحَـنْجاَف  ِْملَّسِلل  اوُـحَنَج 
(62  ) َنِینِمْؤُْملِاب َو  ِهِرْصَِنب 

494 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

494 ص :  همجرت ..... :

زجاع ار  ام  زگره  اهنآ  دنوریم ) نوریب  ام  رفیک  ورملق  زا  و   ) دنوشیم زوریپ  لامعا ) نیا  اب   ) دننکن رّوصت  دنتفرگ  شیپ  رفک  هار  هک  اهنآ  و 
(59 . ) درک دنهاوخن 

نمـشد نآ  هلیـسو  هب  ات  دربن ) نادیم  يارب   ) هدیزرو ياهبـسا  زین ) و   ) دیزاس هدامآ  ورین »  » زا دـیراد  ییاناوت  هچنآ  نانمـشد ]  ] اهنآ ربارب  رد 
و  ) ادخ هار  رد  هچ  ره  دسانـشیم و  ادخ  دیـسانشیمن و  امـش  هک  ار  اهنیا  زا  ریغ  يرگید  هورگ  زین )  ) دیناسرتب و ار  شیوخ  نمـشد  ادخ و 

(60 . ) دش دهاوخن  متس  امش  هب  دوشیم و  هدنادرگزاب  امش  هب  دینک ، قافنا  مالسا ) یعافد  هینب  تیوقت 
(61 . ) تساناد اونش و  وا  هک  نک  هیکت  ادخ  رب  آرد و  حلص  رد  زا  زین  وت  دنهد ، ناشن  حلص  هب  لیامت  رگا  و 

(62 . ) درک تیوقت  نانمؤم  دوخ و  يرای  اب  ار  وت  هک  تسا  یسک  نامه  وا  تسا  یفاک  وت  يارب  ادخ  دنهد  بیرف  ار  وت  دنهاوخب  رگا  و 

494 ص :  ریسفت ..... :
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راتفرگ اهنآ  دوب  دـهاوخن  یـسرتسد  اهنآ  هب  دـننکن  نامگ  دـندیزرو  رفک  هک  یناسک  َنوُزِْجُعی  ـال  ْمُهَّنِإ  اوُقَبَـس  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَبَـسْحَی  ـال  َو 
يانعم هب  هدش و  تئارق  زین  هزمه  حتف  هب  مهنا  تفای . دنهاوخن  زجاع  دوخ  هب  یـسرتسد  زا  ار  دنوادخ - ینعی  دوخ - هدنیوج  دش و  دنهاوخ 

قیرط  هب  رسک  تلاح  رد  اریز  تسا  لیلعت  يارب  لاح  ود  ره  رد  تسا و  مّهنأل » »
495 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هک « 1  » نکن نامگ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  يا  تسا : نیا  هیآ  يانعم  تسا . لیلعت  احیرـص  حـتف  تلاح  رد  تسا و  فاـنیتسا 
ال  » هک « 2  » نصیحم نبا  تئارق  دـنکیم . تايرای  نانآ  ربارب  رد  هدرک و  زوریپ  اهنآ  رب  ار  وت  دـنوادخ  دـناهدرک  رارف  وت  گنچ  زا  نارفاـک 

. تسا ردان  ییانثتسا و  ياهتئارق  هلمج  زا  تسا ، هدناوخ  نون  رسک  هب  ار  نزجعی »
و ال هدش : هتفگ  ایوگ  تروص  نیا  رد  هک  دناهدرک  تئارق  ءای ) اب  « ) ّنبـسحی ال   » تهج نیمه  هب  هتـسناد و  لعاف  ار  اورفک » نیذـلا   » یـضعب

تاـیآ زا  و   » َقْرَبـْلا ُمُکیُِری  ِِهتاـیآ  ْنِم  َو  مور  هروـس  هیآ 24  رد  هک  هنوگنامه  هدش  فذـح  نأ »  » سپـس اوقبـس  نأ  اورفک  نیذـلا  ّنبـسحی 
اب « ) ّنبـسحی ال   » تهج نیدب  ای  تسا . هدش  فذح  مکیری )»  » زا لبق  « ) نأ « » دهدیم ناشن  امـش  هب  ار  دعر ) و   ) قرب هک  تسا  نیا  دـنوادخ 

. دناهتسناد اوقبس ، اورفک  نیذلا  مهّنبسحی  ال  ار : هیآ  يانعم  هک  دناهدرک  تئارق  ءای )
تـسا یبسا  طابر » . » دوشیم قالطا  تسا  گنج  رد  يزوریپ  بجوم  هک  یتردق  ورین و  عون  ره  هب  تّوق  ٍةَُّوق  ْنِم  ُْمتْعَطَتْـسا  اَم  ْمَُهل  اوُّدِعَأ  َو 

دـشاب و تظفاحم ) تبقارم و  ینعی  « ) هطبارم  » يانعم هب  طابر »  » تسا نکمم  زین  دوشیم و  مهارف  هشیمه  يارب  ادـخ  هار  رد  داهج  يارب  هک 
. تسا لیصف »  » عمج هک  لاصف »  » لثم دشاب  هدش ) هتسب  ینعی  « ) طیبر  » عمج طابر »  » تسا نکمم 

و هتبهرأ »  » اریز تسا  هدـش  تئارق  ود  ره  نآ  دـیدشت  و  ءاـه »  » فیفخت هب  نوبهرت »  » ْمِِهنوُد ْنِم  َنیِرَخآ  َو  ْمُکَّوُدَـع  َو  ِهَّللا  َّوُدَـع  ِِهب  َنُوبِهُْرت 
هّکم و لها  ینعی  ادخ  دوخ و  نمشد  دینکیم  هدامآ  هچنآ  هلیسو  هب  ینعی  تسانعم  کی  هب  دوشیم و  هتفگ  ود  ره  هتبهر » »

__________________________________________________

تئارق ءای  اب  ار  نآ  یـضعب  هک  يدـعب  تاراـبع  رد  هتکن  نیا  رکذ  تسا و  هدرک  تئارق  ءاـت ) اـب  « ) ّنبـسحت ـال   » یـسربط موحرم  ارهاـظ  - 1
. تسا بلطم  نیا  دیؤم  زین  دناهدرک 

نیرتردان زا  وا  تئارق  دناهدرک و  تیاور  وا  زا  ملـسم  هلمج  زا  ياهدـع  هک  تسا  يراق  یّکم  نصیحم  نب  نمحرلا  دـبع  نب  دـمحم  يو  - 2
. دناهتسناد هَّللا  دبع  نب  دّمحم  یخرب  رمع و  نب  دّمحم  ار  وا  یخرب  تسا . هتشذگرد  هّکم  رد  ای 123  لاس 122  رد  تساهتئارق و 

496 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دیناسرتب دنتسین  هّکم  لها  هک  ار  يرگید  نارفاک 

هیلع هَّللا  یّلص  دّمحم   » و هَّللا » الا  هلا  ال   » دنریگیم و هزور  دنناوخیم و  زامن  اهنآ  اریز  دیسانشیمن ، ار  اهنآ  امـش  ْمُهُمَْلعَی  ُهَّللا  ُمُهَنوُمَْلعَت  ال 
. تسا هاگآ  اهناهن  رب  اریز  دسانشیم ، ار  اهنآ  دنوادخ  یلو  دنیوگیم  هَّللا » لوسر  مّلس  هلآ و  و 

دش و دـهاوخ  هداد  لماک  شاداپ  امـش  هب  دـینک ، قافنا  داهج  رد  هچنآ  َنوُمَلُْظت  ُْمْتنَأ ال  َو  ْمُْکَیلِإ  َّفَُوی  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ٍءْیَـش  ْنِم  اوُقِْفُنت  ام  َو 
. دش دهاوخن  هتساک  نآ  زا  يزیچ 

هب ملس )  ) نآ رسک  هب  و  ملـس )  ) نیـس حتف  هب  ملـس » . » دش بغار  لیام و  نآ  هب  ینعی  هیلا » حنج   » و هل » حنج   » اَهل ْحَنْجاَف  ِْملَّسِلل  اوُحَنَج  ْنِإ  َو 
: دیوگیم رعاش  تسا . هدش  رکذ  ّثنؤم  برح »  » شدض دننامه  تسا و  حلص  يانعم 

«1  » عرج اهسافنا  نم  کیفکی  برحلا  هب و  تیضر  ام  اهنم  ذخأت  ملسلا 
. دنکیم تیافک  درادیم و  هگن  نانآ  گنرین  زا  ار  وت  دنوادخ  اریز  سرتن  نارفاک  گنرین  رکم و  زا  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکََوت  َو 

زا ار  تنارای  هک  دـشاب  نآ  حلـص  زا  ناشدوصقم  ینعی  دـنهد ، بیرف  حلـص  رما  رد  ار  وت  دـنهاوخب  رگا  و  َكوُعَدْـخَی ...  ْنَأ  اوُدـیُِری  ْنِإ  َو 
ار وت  راک  دنوادخ  دننک ، زاغآ  ار  گنج  امـش  اب  دیتسین  هدامآ  امـش  هک  یلاح  رد  سپـس  هدرک و  مهارف  يرتشیب  يورین  ات  دنرادزاب  گنج 
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دوصقم درک . تیوقت  ار  وت  دـننکیم  يرای  تنانمـشد  رب  ار  وت  هک  یناـنمؤم  دوخ و  يراـی  اـب  هک  تسا  یـسک  ناـمه  وا  دـنکیم  تیاـفک 
. دندوب جرزخ  سوا و  هلیبق  ود  هک  تسا  راصنا  نانمؤم ، زا  دنوادخ 

496 ص :  ات 66 ..... ] تایآ 63  (: 8  ) لافنألا هروس  ]

هراشا

َُکبْسَح ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  ( 63  ) ٌمیِکَح ٌزیِزَع  ُهَّنِإ  ْمُهَْنَیب  َفَّلَأ  َهَّللا  َّنِکل  َو  ْمِِهبُوُلق  َْنَیب  َْتفَّلَأ  ام  ًاعیِمَج  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َْتقَْفنَأ  َْول  ْمِِهبُوُلق  َْنَیب  َفَّلَأ  َو 
ْنُکَی ْنِإ  َو  ِْنیَتَئاِم  اُوِبْلغَی  َنوُِرباص  َنوُرْـشِع  ْمُْکنِم  ْنُکَی  ْنِإ  ِلاتِْقلا  یَلَع  َنِینِمْؤُْملا  ِضِّرَح  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  اـی  ( 64  ) َنِینِمْؤُْملا َنِم  َکَـعَبَّتا  ِنَم  َو  ُهَّللا 
ٌۀَئاـِم ْمُْکنِم  ْنُکَی  ْنِإَـف  ًافْعَـض  ْمُکِیف  َّنَأ  َِملَع  َو  ْمُْکنَع  ُهَّللا  َفَّفَخ  َنآـْلا  ( 65  ) َنوُهَقْفَی ٌمْوَق ال  ْمُهَّنَأـِب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َنِم  ًاـْفلَأ  اُوِبْلغَی  ٌۀـَئاِم  ْمُْکنِم 

(66  ) َنیِِرباَّصلا َعَم  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  ِنْذِِإب  ِْنیَْفلَأ  اُوِبْلغَی  ٌْفلَأ  ْمُْکنِم  ْنُکَی  ْنِإ  َو  ِْنیَتَئاِم  اُوِبْلغَی  ٌةَِرباص 
__________________________________________________

رادقم یلو  دناسریمن  وت  هب  یبیـسآ  نآ  يرادیاپ  ینیبیم و  نآ  رد  يراد  تسود  ار  هچنآ  طقف  دشاب  رادیاپ  ینالوط و  دنچ  ره  حلـص  - 1
. تسا یفاک  ار  ناسنا  گنج  زا  یمک 

497 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

497 ص :  همجرت ..... :

ینکفیب تفلا  اـهنآ  ياـهلد  ناـیم  رد  هک  يدرکیم  فرـص  تسا  نیمز  يور  هچنآ  ماـمت  رگا  درک ، داـجیا  تفلا  اـهنآ  ياـهلد  ناـیم  رد  و 
(63 . ) تسا میکح  اناوت و  وا  درک  داجیا  تفلا  اهنآ  نایم  رد  دنوادخ  یلو  یتسناوتیمن 

(64 . ) تسا یفاک  وت  تیامح  يارب  دننکیم  يوریپ  وت  زا  هک  ینانمؤم  دنوادخ و  ربمایپ ، يا 
رگا دننکیم و  هبلغ  رفن  تسیود  رب  دنشاب  امش  زا  تماقتسا  اب  رفن  تسیب  هاگ  ره  نک ، نمشد ) اب   ) گنج هب  کیرحت  ار  نانمؤم  ربمایپ ، يا 

(65 . ) دنمهفیمن هک  دنتسه  یهورگ  اهنآ  هک  ارچ  دندرگیم  زوریپ  دندش  رفاک  هک  یناسک  زا  رفن  رازه  رب  دنشاب  رفن  دص 
دنشاب امش  زا  تماقتسا  اب  رفن  دصکی  هاگ  ره  نیا  رب  انب  دراد  دوجو  یفعض  امش  رد  هک  تسناد  داد و  فیفخت  امـش  زا  دنوادخ  نونکا  مه 

(66 . ) تسا نارباص  اب  ادخ  درک و  دنهاوخ  هبلغ  ادخ  نامرف  هب  رفن  رازه  ود  رب  دنشاب  رفن  رازهکی  رگا  دنوشیم و  زوریپ  رفن  تسیود  رب 

497 ص :  ریسفت ..... :

يزوتهنیک و نانآ  نایم  هک  نآ  زا  دـعب  دـندش  رگیدـکی  رادتـسود  هک  ياهنوگهب  درک  داـجیا  تفلا  اـهنآ  ياـهلد  رد  ْمِِهبُوُلق و  َْنَیب  َفَّلَأ  َو 
تسود و رگیدـکی  اب  هک  نآ  ات  درب  نانآ  داـی  زا  ار  اهینمـشد  اـههنیک و  همه  دـنوادخ  اـّما  تشادـندوجو  نآ  يارب  یناـیاپ  دوب و  گـنج 

. دنتسب يردارب  نامیپ  دندش و  یمیمص 
 498 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

نانآ ياهلد  نایم  یتسناوتیمن  يدرکیم ، فرـص  تسا  نیمز  يور  هچنآ  مامت  رگا  ْمِِهبُوُلق  َْنَیب  َْتفَّلَأ  ام  ًاعیِمَج  ِضْرَأـْلا  ِیف  اـم  َْتقَْفنَأ  َْول 
. ییادزب نانآ  زا  ار  ّتیلهاج  نارود  ياههنیک  ینک و  داجیا  تفلا 

. درک داجیا  تفلا  اهنآ  نایم  مالسا  هلیسو  هب  دنوادخ  یلو  ْمُهَْنَیب  َفَّلَأ  َهَّللا  َّنِکل  َو 
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مسا رب  رورجم  رهاظ  مسا  فطع  اریز  تسا  بوصنم  نآ  دعب  ام  و  عم »  » يانعم هب  واو  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  َکَعَبَّتا  ِنَم  َو  ُهَّللا  َُکبْـسَح  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای 
« َکَعَبَّتا ِنَم  َو   » هلمج تسا  نکمم  دنایفاک . نانمؤم  ینعی  تناوریپ ، وت و  تیامح  يارب  دنوادخ  تسا : نیا  هیآ  يانعم  تسا . دنسپان  هیانک 

: تسا نیا  نآ  يانعم  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  عفر  لحم  رد 
. دش لزان  گنج  عورش  زا  شیپ  ردب و  گنج  رد  ءادیب »  » مان هب  یّلحم  رد  هیآ  نیا  دنایفاک . وت  تیامح  يارب  نانمؤم  دنوادخ و 

هک تسا  نیا  ضرح »  » تسا و ضرح »  » هدام زا  تسا و  يراک  هب  قیوشت  رد  هغلابم  ضیرحت ،»  » ِلاتِْقلا یَلَع  َنِینِمْؤُْملا  ِضِّرَح  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی 
رد نانمؤم  هورگ  رگا  هک  دنوادخ  بناج  زا  تسا  ياهدعو  رما  نیا  دزاس . گرم  هب  فرـشم  ار  وا  هک  دوش  هریچ  ناسنا  رب  نانچ  نآ  ضرم 

. دنوشیم زوریپ  نارفاک  زا  دوخ  ربارب  هد  رب  دنوادخ  يرای  هب  دننک  ییابیکش  گنج  نادیم 
. دنگنجیم شاداپ  هب  هّجوت  نودب  نایاپراهچ  دننامه  دننادان  نارفاک  نوچ  ینعی  َنوُهَقْفَی  ٌمْوَق ال  ْمُهَّنَِأب 

ربارب رد  نانآ  زا  رفن  کی  دننکن و  رارف  دندوب  فّظوم  نانمؤم  دیوگیم : « 1  » حیرج نبا 
__________________________________________________

تیاور نارگید  همرکع و  يرهز و  ءاطع و  زا  تسا و  مور  زا  وا  لـصا  تسا . یّکم  يوما  حـیرج  نب  زیزعلا  دـبع  نب  کـلملا  دـبع  يو  - 1
. تسا هتشذگرد  يرجه  لاس 150  رد  یگلاس  داتفه  نس  رد  هدوب و  زاجح  ياسراپ  یقّتم و  ءاّرق  اهقف و  زا  هدرک و 

499 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
وبا اب  وا  داتسرف و  گنج  نادیم  هب  راوس  یس  اب  هارمه  ار  بلّطملا  دبع  نب  ةزمح  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  دنک و  يرادیاپ  رفن  هد 
نیا اذل  دندرک  هوکـش  نآ  زا  یتّدم  زا  دعب  دمآ و  نارگ  نیگنـس و  ناناملـسم  رب  رما  نیا  دش . وربور  دوب  وا  هارمه  راوس  دصیـس  هک  لهج 

. دش هداد  فیفخت  اهنآ  هب  نارفاک  زا  رفن  ود  ربارب  رد  رفن  کی  يرادیاپ  اب  دش و  خسن  مکح 
ره ءات »  » و ءای »  » هب دروم  ود  ره  رد  نکی »  » تسا و هدش  تئارق  فیعـض »  » عمج ءافعـض »  » تروص هب  زین  نآ و  ّمض  داض و  حتف  هب  افعـض » »

. تسا هدش  تئارق  ود 
نیا رد  نانمؤم  تسا و  نید  رد  تماقتسا  تریصب و  فعـض  نآ ، زا  دوصقم  دناهتفگ  یـضعب  تسا . یمـسج  یناوتان  فعـض ،»  » زا دوصقم 

. دندوب توافتم  رگیدکی  اب  رما 

499 ص :  ات 69 ..... ] تایآ 67  (: 8  ) لافنألا هروس  ]

هراشا

َنِم ٌباتِک  َْول ال  ( 67  ) ٌمیِکَح ٌزیِزَع  ُهَّللا  َو  َةَرِخْآلا  ُدیُِری  ُهَّللا  َو  اْینُّدلا  َضَرَع  َنوُدیُِرت  ِضْرَْألا  ِیف  َنِْخُثی  یَّتَح  يرْـسَأ  َُهل  َنوُکَی  ْنَأ  ٍِّیبَِنل  َناک  ام 
(69  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  ًابِّیَط  ًالالَح  ُْمتِْمنَغ  اَّمِم  اُولُکَف  ( 68  ) ٌمیِظَع ٌباذَع  ُْمتْذَخَأ  امِیف  ْمُکَّسََمل  َقَبَس  ِهَّللا 

499 ص :  همجرت ..... :

عاتم امـش  دنک ) مکحم  نیمز  رد  ار  دوخ  ياپ  ياج  و   ) ددرگ زوریپ  اهنآ  رب  الماک  ات  دریگب  نمـشد ) زا   ) یناریـسا درادن  قح  يربمایپ  چیه 
امش يارب   ) ار رگید  يارس  دنوادخ  یلو  دینک ) دازآ  یلام  نتفرگ  ربارب  رد  دیریگب و  يرتشیب  ناریـسا  دیلیام  و   ) دیهاوخیم ار  ایند  رادیاپان 

(67 . ) تسا میکح  رداق و  دنوادخ  دهاوخیم و 
امـش هب  دـیتفرگ  ناریـسا ) زا   ) هک يزیچ  رطاـخ  هب  یگرزب  تازاـجم  دـهدن ) رفیک  ار  یتّما  غـالبا  نودـب  هک   ) دوبن ادـخ  قباـس  ناـمرف  رگا 

(68 . ) دیسریم
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(69 . ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  دیزیهرپب ، ادخ  زا  دیروخب و  تسا ، هزیکاپ  لالح و  دیاهتفرگ  تمینغ  هچنآ  زا  نونکا 
500 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

500 ص :  ریسفت ..... :

لوق زا  ینعم  نیا  تسا . نآ  رد  هغلابم  نمشد و  زا  رایسب  راتشک  يانعم  هب  ناخثا »  » ِضْرَْألا ِیف  َنِْخُثی  یَّتَح  يرْسَأ  َُهل  َنوُکَی  ْنَأ  ٍِّیبَِنل  َناک  ام 
. تسا هدش  ذخا  تخاس ) تکرحیب  دروآرد و  اپ  زا  ار  يو  هک  دش  دایز  ياهزادـنا  هب  وا  ياهتحارج   ) هتتبثا یتح  تاحارجلا  هتنخثا  برع :
تسرد و يربمایپ  چیه  يارب  تسا : نیا  هیآ  يانعم  تسا . ینیگنس  تماخـض و  تظلغ و  يانعم  هب  هک  تسا  ۀناخث »  » هدام زا  ناخثا »  » لصا
اب دنک و  دنمورین  ار  مالسا  دزاس و  ناوتان  راوخ و  ار  نارفاک  دایز ، راتشک  اب  هک  ینامز  رگم  دریگب  نمشد ) زا   ) یناریـسا هک  تسین  حیحص 
اَّمِإ َو  ُدَْعب  انَم  اَّمِإَف  هیآ : دش  دایز  ناناملسم  هدع  نوچ  دوب و  ردب  گنج  زور  رد  نامرف  نیا  دشخب و  تردق  ار  نآ  اهنآ  رب  يزوریپ  الیتسا و 

. دمآ دورف  ( 4 دّمحم / « ) دیریگب هیدف  اهنآ  زا  يدازآ  ربارب  رد  ای  دینک ) ناشدازآ  و   ) دیراذگ ّتنم  اهنآ  رب  ای  سپس  ًءاِدف ...« 
يومع سابع  نانآ  نایم  رد  دش و  هدروآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  دزن  هب  ریـسا  داتفه  ردب ) گنج  زور  رد   ) هک هدش  تیاور 

. دوب هدشن  ریسا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  نارای  زا  سک  چیه  دوب و  بلاط  یبا  نب  لیقع  ربمغیپ و 
دوصقم تسا و  رادیاپان  یندش و  دوبان  هک  هدـش  هتفگ  ضرع »  » ببـس نادـب  تسایند و  زیچان  عاتم  ایندـلا » ضرع   » اْینُّدـلا َضَرَع  َنوُدـیُِرت 

. دنتشاد ناریسا  زا  نتفرگ  هیدف  هب  لیامت  هک  دنتسه  ینانمؤم  يو  نابطاخم  تسا و  هیدف  هیآ ، نیا  رد  ضرع  زا  دنوادخ 
. دیسرب ترخآ  شاداپ  هب  دهاوخیم  ادخ  هک  یلاح  رد  دیهاوخیم  ار  ایند  عاتم  زا  ارذگ  هرهب  امش  ینعی  َةَرِخْآلا  ُدیُِری  ُهَّللا  َو 

اناوت نانآ  ندرک  ریـسا  نمـشد و  راتـشک  رب  ناـنآ  دـنکیم و  زوریپ  شنانمـشد  رب  ار  شناتـسود  تسا و  رداـق  دـنوادخ  ٌمیِکَح  ٌزیِزَع  ُهَّللا  َو 
نانمؤم هک  یلاح  رد  دزادـنایم  ریخأت  هب  ار  رما  نیا  تسا و  میکح  دـنوادخ  یلو  دـنریگب ، هیدـف  هک  دـهدیم  هزاجا  ناـنآ  هب  دـنوشیم و 

501 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  دنراد . باتش 
حابم امش  يارب  اهتمینغ  هک  دوبن  ظوفحم  حول  رد  دنوادخ  قباس  نامرف  رگا  ٌمیِظَع  ٌباذَع  ُْمتْذَخَأ  امِیف  ْمُکَّسََمل  َقَبَـس  ِهَّللا  َنِم  ٌباتِک  َْول ال 

. دیسریم امش  هب  یگرزب  رفیک  باذع و  هحابا ، زا  شیپ  نآ  ندرمش  لالح  رطاخ  هب  تسا ،
باذع ار  امـش  امـش ، نایم  رد  ربمایپ  ندوب  اب  هک  دوب  هدرکن  رّرقم  نآرق  رد  دنوادخ  رگا  دـناهتفگ : الاب  هیآ  ریـسفت  رد  نارّـسفم  زا  یـضعب 

. دنکیمن
زا ناناملـسم  دـناهتفگ : نارّـسفم  زا  یـضعب  تساهتمینغ . هلمج  زا  هیدـف  اریز  تسا  هیدـف  هحابا  روتـسد  نامرف ، نیا  ًالالَح  ُْمتِْمنَغ  اَّمِم  اُولُکَف 

ینعی تسا ، هّیببـس  ءاف  اولکف »  » رد ءاف  دش و  لزان  هیآ  نیا  هجیتن  رد  دندرکن ، يزاردتسد  نآ  هب  دندرک و  يراددوخ  اهتمینغ  رد  فّرـصت 
لاح ای  نوچ  تسا  بوصنم  الالح » . » دیروخب تسا ، هزیکاپ  لالح و  دـیاهتفرگ  تمینغ  هب  هچنآ  زا  سپ  مدرک  حابم  ار  اهتمینغ  امـش  يارب 

. تسا الکأ »  » فوذحم ردصم  يارب  تفص  ای  تساهتمینغ  يارب 

501 ص :  ات 71 ..... ] تایآ 70  (: 8  ) لافنألا هروس  ]

هراشا

ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو  ْمَُکل  ْرِفْغَی  َو  ْمُْکنِم  َذِـخُأ  اَّمِم  ًاْریَخ  ْمُِکتُْؤی  ًاْریَخ  ْمُِکبُوُلق  ِیف  ُهَّللا  ِمَْلعَی  ْنِإ  يرْـسَْألا  َنِم  ْمُکیِدـْیَأ  ِیف  ْنَِمل  ُْلق  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  اـی 
(71  ) ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ْمُْهنِم  َنَْکمَأَف  ُْلبَق  ْنِم  َهَّللا  اُوناخ  ْدَقَف  َکَتَنایِخ  اوُدیُِری  ْنِإ  َو  ( 70)
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501 ص :  همجرت ..... :

زا رتهب  دیشاب ) هتشاد  یکاپ  کین و  تاین  و  ، ) دنادب امش  ياهلد  رد  يریخ  دنوادخ  رگا  وگب : تسامـش  تسد  رد  هک  یناریـسا  هب  ربمایپ  يا 
(70 . ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  دشخبیم و  ار  امش  دهدیم و  امش  هب  هتفرگ  امش  زا  هچنآ 

اهنآ رب  ار ) امـش   ) دنوادخ دندرک و  تنایخ  ادخ  هب  زین )  ) نیا زا  شیپ  اهنآ  تسین ،) ياهزات  عوضوم   ) دـننک تنایخ  وت  هب  دـنهاوخب  رگا  اما 
(71 . ) تسا میکح  اناد و  دنوادخ  درک و  زوریپ 

502 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

502 ص :  ریسفت ..... :

« یلعف  » نآ عمج  لوعفم ، يانعم  هب  لیعف  تسا و  لوعفم  يانعم  هب  لیعف  نزو  رب  ریـسا »  » اریز تسا ، رتکیدزن  سایق  هب  يراـسا »  » زا يرـسا » »
هیبشت نالبنت ) « ) یلاسک  » هب ار  نآ  هدرک و  تئارق  يراسا » « » يرسا  » ياج هب  یـضعب  ناگتـشک .) « ) یلتق  » و اهیمخز ) « ) یحرج  » دننام تسا 

. دناهدرک هیبشت  يرسا »  » هب ار  یلسک »  » هک هنوگنامه  دناهدرک 
اب ایوگ  دنتسه و  امش  کلم  رد  هک  یناسک  هب  ْمُْکنِم  َذِخُأ  اَّمِم  ًاْریَخ  ْمُِکتُْؤی  ًاْریَخ  ْمُِکبُوُلق  ِیف  ُهَّللا  ِمَْلعَی  ْنِإ  يرْـسَْألا  َنِم  ْمُکیِْدیَأ  ِیف  ْنَِمل  ُْلق 

ياهیدف زا  رتهب  دنادب ، نامیا  رد  تسرد  ّتین  هدیقع و  صولخ  امـش  ياهلد  رد  دنوادخ  رگا  وگب : دـیاهتفرگ  رایتخا  رد  ار  اهنآ  دوخ  تسد 
. دهدیم شاداپ  امش  هب  ترخآ  رد  ای  دهدیم و  امش  هب  نآ  ياج  هب  ایند  رد  ار  نآ  ربارب  دنچ  ای  دهدیم : امش  هب  هتفرگ  امش  زا  هک 

ثرح نب  لفون  بلاط و  یبا  نب  لیقع  تناردارب  دنزرف  ود  فرط  زا  دومرف : ساّبع  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  هدـش  تیاور 
: دومرف ربمایپ  منک ؟ زارد  شیرق  هفیاط  شیپ  ار  تسد  رمع  هدـنامیقاب  رد  هک  ینک  ریقف  نانچ  ارم  یهاوخیم  ایآ  تفگ : ساـبع  هدـب . هیدـف 

دشاب مثق  هَّللا و  دبع  لضف و  وت و  يارب  لام  نیا  داد ، يور  يدماشیپ  نم  يارب  رگا  یتفگ : يداد و  لضفلا  ّما  ترـسمه  هب  هک  ییالط  سپ 
تداهـش تفگ : ساـبع  تسا . هداد  ربـخ  نم  هب  مراـگدرورپ  دومرف : ربماـیپ  هداد ؟ وت  هب  ار  ربـخ  نیا  یـسک  هچ  تفگ : ساـبع  تساـجک ؟

بش یکیرات  رد  نم  دنگوس  ادخ  هب  ییوا  لوسر  هدنب و  وت  تسین و  اتکی  يادخ  زج  ییادخ  ییوگتسار و  دوخ  توعد  رد  وت  هک  مهدیم 
هک نونکا  اّما  مدوب  دیدرت  کش و  رد  وت  يربمایپ  هرابرد  نم  تسا . هدوبن  هاگآ  نآ  زا  دنوادخ  زج  سک  چـیه  مداد و  لضفلا  ّما  هب  ار  الط 

. مرادن نآ  رد  یّکش  يدرک  هاگآ  رما  نیا  زا  ارم 
مهرد رازه  تسیب  اـهنآ  نیرتمک  هک  مراد  هدـنب  تسیب  نم  نونکا  داد  نم  هب  ار  نآ  زا  رتهب  دـنوادخ  تفگیم : ساـبع  هعقاو ) نیا  زا  سپ  )

ار مراـگدرورپ  شزرمآ  راـظتنا  منکیمن و  ضوع  نآ  اـب  ار  هکم  مدرم  لاوـما  همه  هک  دیـشخب  نم  هب  زین  ار  مزمز  دـنوادخ  دراد و  شزرا 
مراد .

503 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
دناهدرک تنامـض  هک  ار  ياهیدـف  دننکـشب و  دناهتـسب  وت  اب  هک  ار  ینامیپ  دـنهاوخب  رگا  ُْلبَق ...  ْنِم  َهَّللا  اُوناخ  ْدَـقَف  َکَتَنایِخ  اوُدـیُِری  ْنِإ  َو 

یلو دناهدرک  تنایخ  دنوادخ  هب  ناکرـشم  هب  ندرک  کمک  ردـب و  گنج  رد  تکرـش  اب  زین  نیا  زا  شیپ  تسین ،- تنایخ  نیلوا  دـنهدن -
. درک دهاوخ  زوریپ  اهنآ  رب  ار  امش  دنوادخ  مه  زاب  دننک ، تنایخ  هرابود  رگا  درک و  زوریپ  اهنآ  رب  ار  امش  دنوادخ 

503 ص :  ات 75 ..... ] تایآ 72  (: 8  ) لافنألا هروس  ]

هراشا
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اُونَمآ َنیِذَّلا  َو  ٍضَْعب  ُءاِیلْوَأ  ْمُهُضَْعب  َِکئلوُأ  اوُرَصَن  َو  اَْووآ  َنیِذَّلا  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمِهِـسُْفنَأ  َو  ْمِِهلاْومَِأب  اوُدَهاج  َو  اوُرَجاه  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 
َو ٌقاثیِم  ْمُهَْنَیب  َو  ْمُکَْنَیب  ٍمْوَق  یلَع  َّالِإ  ُرْصَّنلا  ُمُْکیَلَعَف  ِنیِّدلا  ِیف  ْمُکوُرَْصنَتْسا  ِنِإ  َو  اوُرِجاُهی  یَّتَح  ٍءْیَش  ْنِم  ْمِِهتَیالَو  ْنِم  ْمَُکل  ام  اوُرِجاُهی  َْمل  َو 
َو اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  َو  ( 73  ) ٌرِیبَک ٌداسَف  َو  ِضْرَأـْلا  ِیف  ٌۀَْـنِتف  ْنُکَت  ُهُولَعْفَت  ـَّالِإ  ٍضَْعب  ُءاـِیلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  ( 72  ) ٌریَِـصب َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا 
َو ُدَْعب  ْنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ( 74  ) ٌمیِرَک ٌقْزِر  َو  ٌةَرِفْغَم  ْمَُهل  اقَح  َنُونِمْؤُْملا  ُمُه  َِکئلوُأ  اوُرَصَن  َو  اَْووآ  َنیِذَّلا  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُدَهاج  َو  اوُرَجاه 

(75  ) ٌمِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِباتِک  ِیف  ٍضْعَِبب  یلْوَأ  ْمُهُضَْعب  ِماحْرَْألا  اُولوُأ  َو  ْمُْکنِم  َِکئلوُأَف  ْمُکَعَم  اوُدَهاج  َو  اوُرَجاه 

503 ص :  همجرت ..... :

، دندرک يرای  دـنداد و  هانپ  هک  اهنآ  دـندومن و  داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ  ياهناج  لاوما و  اب  دـندرک و  ترجاهم  دـندروآ و  نامیا  هک  اهنآ 
( تیلوئـسم دّهعت و  و   ) تیالو هنوگ  چیه  دندرکن  ترجاهم  دندروآ و  نامیا  هک  اهنآ  دـنرگیدکی و  نالوئـسم ) ناعفادـم و  نارای و   ) ءایلوا
رب زج  دینک  يرای  ار  اهنآ  هک  تسا  امش  رب  دنبلط  يرای  دوخ )  ) نید ظفح )  ) رد امـش  زا  رگا  اهنت )  ) دننک و ترجه  ات  دیرادن  اهنآ  ربارب  رد 

( 72 . ) تسانیب دینکیم  لمع  هچنآ  هب  دنوادخ  تسا و  همصاخم ) كرت   ) نامیپ اهنآ  امش و  نایم  هک  یهورگ  دض 
504 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

يور نیمز  رد  یمیظع  داسف  هنتف و  دـیهدن  ماجنا  ار ) روتـسد  نیا   ) رگا دـنرگیدکی ، ناعفادـم ) نارای و  و   ) ءاـیلوا دـندش  رفاـک  هک  اـهنآ  و 
(73 . ) دهدیم

دنایقیقح نانمؤم  نانآ  دـندرک ، يرای  دـنداد و  هانپ  هک  اهنآ  دـندرک و  ادـخ  هار  رد  داهج  دـندومن و  ترجه  دـندروآ و  نامیا  هک  اهنآ  و 
(74 . ) تسا ياهتسیاش  يزور  و  ادخ ) تمحر  و   ) شزرمآ اهنآ  يارب 

رد نارگید ) زا   ) رگیدکی هب  تبسن  نادنواشیوخ  دنتسه و  امش  زا  دندومن  داهج  امـش  اب  دندرک و  ترجه  دندروآ و  نامیا  ادعب  هک  اهنآ  و 
(75 . ) تسا اناد  زیچ  همه  هب  دنوادخ  دنرتراوازس  هتشاد  رّرقم  ادخ  هک  یماکحا 

504 ص :  ریسفت ..... :

ینعی دـندش ، ادـج  دوخ  نادـنواشیوخ  نطو و  زا  لوسر  ادـخ و  یتسود  رطاخ  هب  دـندروآ و  نامیا  هک  یناسک  اوُرَجاـه  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 
. دندرک ترجه  هنیدم  هب  هّکم  زا  هک  نارجاهم 

. راصنا ینعی  دندرک ، يرای  ناشنانمشد  اب  گنج  رد  ار  نانآ  دنداد و  هانپ  ار  نارجاهم  هک  یناسک  اوُرَصَن و  َو  اَْووآ  َنیِذَّلا  َو 
هتسب اهنآ  نایم  تسخن  هک  یتّوخا  يردارب و  دقع  ببس  هب  راصنا  نارجاهم و  دنربیم . ثرا  رگیدکی  زا  اهنآ  ٍضَْعب  ُءاِیلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  َِکئلوُأ 

نادـنواشیوخ و  ٍضْعَِبب ...« ...  یلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  ِماحْرَْألا  اُولوُأ  َو  لافنا ... : هروس  هیآ 75  اب  رما  نیا  هک  نآ  ات  دندربیم  ثرا  رگیدـکی  زا  دـش 
. دش خسن  دنرتراوازس » نارگید ) زا   ) رگیدکی هب  تبسن 

505 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
يانعم هب  واو  حتف  هب  تیالو  دـیوگیم : جاجز  تسا . هدـش  تئارق  ود  ره  نآ  رـسک  واو و  حـتف  هب  مهتیالو »  » ٍءْیَـش ْنِم  ْمِِهتَیالَو  ْنِم  ْمَُکل  ام 

یکی تسا : زیچ  ود  هدمآ  واو  رـسک  هب  هیآ  رد  هک  نیا  ّتلع  تسا و  تموکح  يانعم  هب  واو  رـسک  هب  تسا و  يدـنواشیوخ  ندرک و  يرای 
روسکم تسا  راک  هفرح و  هدودحم  رد  هچ  ره  اریز  هدش  هیبشت  راک  هفرح و  هب  رگید ، یخرب  هب  تبـسن  ناناملـسم  زا  یخرب  تیالو  هک  نیا 

ماجنا ار  يراک  رگید  صخش  رب  یتسرپرس  ببس  هب  صخـش  ایوگ  هک  نیا  رگید  یگدنـسیون )  ) تباتک و  يرگرز ) « ) تغایـص  » لثم تسا 
. دراد راکورس  یلمع  اب  دهدیم و 
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هب هک  دنهاوخب  امـش  زا  دناهدرکن  ترجه  هک  ینانمؤم  رگا  ٌقاثیِم  ْمُهَْنَیب  َو  ْمُکَْنَیب  ٍمْوَق  یلَع  اَّلِإ  ُرْـصَّنلا  ُمُْکیَلَعَف  ِنیِّدـلا  ِیف  ْمُکوُرَْـصنَتْسا  ِنِإ  َو 
كرت نامیپ  نانآ  امـش و  ناـیم  هک  یهورگ  ربارب  رد  رگم  دـینک ، يراـی  ار  اـهنآ  دـیاب  دـینک ، يراـی  نارفاـک  ربارب  رد  ار  ناـنآ  نید  رطاـخ 

. دینک کمک  اهنآ  اب  گنج  رد  ناناملسم  هب  دیناوتیمن  تروص  نیا  رد  هک  هدش  هتسب  همصاخم 
زا هچرگا  اهنآ  هب  ندرک  يرای  نارفاک و  اب  یتسود  زا  دـیاب  ناناملـسم  هک  تسا  نیا  هیآ  نیا  ياـنعم  ٍضَْعب  ُءاـِیلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو 

. دنرادرب تسد  نانآ  یتسرپرس  زا  دننک و  يراددوخ  دنشاب  ناشیا  ناکیدزن 
دینکن و رارقرب  يردارب  هطبار  دوخ  نایم  ینعی  دیهدن ، ماجنا  ماهداد  نامرف  امـش  هب  هچنآ  رگا  ٌرِیبَک  ٌداسَف  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ٌۀَْـنِتف  ْنُکَت  ُهُولَعْفَت  اَّلِإ 

يرترب يدـنواشیوخ  تبـسن  رب  ار  مالـسا  تبـسن  دـیهدن و  رارق  دوخ  ّیلو  رگیدـکی  زا  ندرب  ثرا  رد  یّتـح  ار  رگید  یخرب  امـش  زا  یخرب 
ناناملـسم هک  ینامز  ات  اریز  دمآ  دـهاوخ  دوجو  هب  نیمز  رد  یگرزب  داسف  بوشآ و  دـینکن ، عطق  ار  نارفاک  اب  دوخ  نایم  طباور  دـیهدن و 

رفک هب  ار  اهنآ  دش و  دنهاوخ  خاتسگ  ناناملسم  رب  ناکرشم  دوب و  دهاوخ  یقاب  نانچ  مه  كرش  دنشابن  هچراپکی  دحتم و  نارفاک  ربارب  رد 
506 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  دناوخ . دنهاوخ 

ناشیا اهنت   » اقَح َنُونِمْؤُْملا  ُمُه  َِکئلوُأ  دیامرفیم : دیاتـسیم و  ار  اهنآ  دـنکیم و  دای  راصنا  نارجاهم و  زا  هرابود  ناحبـس  دـنوادخ  سپس 
نامیا ادخ ، نید  رطاخ  هب  دوخ  لاوما  نادنواشیوخ و  زا  ندش  ادج  ناناملـسم و  هب  کمک  ندرک و  ترجه  اب  اریز  دنتـسه » یعقاو  نانمؤم 

. دندرک تباث  ار  دوخ  یقیقح 
ترجه دندروآ و  نامیا  هیلوا ، نارجاهم  زا  سپ  هک  تسا  یناسک  دناهدروآ  نامیا  دعب  هک  اهنآ  زا  دنوادخ  دوصقم  ُدَْعب  ْنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو 

 ...«. دندمآ اهنآ  زا  دعب  هک  یناسک  و   » ْمِهِدَْعب ْنِم  ُؤاج  َنیِذَّلا  َو  دیامرفیم : هک  رشح  هروس  مهد  هیآ  ریظن  دندرک 
دعب هچرگا  تسامش ، مکح  دننامه  نانآ  هب  کمک  یتسود و  بوجو  تهج  زا  نانآ  مکح  دنتسه و  امش  هلمج  زا  مه  اهنآ  ْمُْکنِم  َِکئلوُأَف 

. دناهدرک ترجه  هدروآ و  نامیا  امش  زا 
زا رگید  یخرب  زا  ندرب  ثرا  رد  ناـنآ  زا  یخرب  ینعی  دـنراد  تیولوا  ندرب  ثرا  رد  نادـنواشیوخ  ٍضْعَِبب  یلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  ِماـحْرَْألا  اوـُلوُأ  َو 

. تسا هدرک  خسن  دوب  هدش  اضما  ندرک  يرای  ترجه و  ببس  هب  هک  ار  یثراوت  مکح  هلمج  نیا  دنرتراوازس  نادنواشیوخ 
. نآرق رد  ینعی  دناهتفگ  رگید  یخرب  ظوفحم و  حول  رد  ینعی  دناهتفگ ، نارّسفم  زا  یخرب  دنوادخ . مکح  رد  ِهَّللا  ِباتِک  ِیف 

. تسا رتراوازس  وا  زا  ندرب  ثرا  رد  تسا ، رتکیدزن  ّتیم  هب  بسن ، رد  سک  ره  هک  نیا  رب  تسا  لیلد  هیآ  نیا 
507 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

507 ص :  هبوت .....  هروس 

هراشا

َنیِکِرْشُْملا َنِم  ٌءيَِرب  اهیرصب  اریز  تسا ، هیآ  يرصب 130  بتکم  رد  و  یفوک 129 ، بتکم  رد  نآ  تایآ  دادعت  و  تسا ، یندـم  هروس  نیا 
. دناهتسناد لقتسم  ياهیآ  ار 

ِنمْحَّرلا ِهَّللا  ِمِْسب  هیآ  تسا : هدومرف  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسا ، هروس  کی  ود  ره  تئارب »  » و لافنا » : » تسا هدومرف  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
يارب تئارب ، هروس  هک  نآ  لاح  و  تسا ، تمحر  ناما و  دروم  رد  هَّللا » مسب   » هک تسا  نیا  شلیلد  هدشن و  لزان  هروس  نیا  زاغآ  رب  ِمیِحَّرلا 

. تسا هدش  لزان  ریشمش ، و  باذع ،
. دشیم هدیمان  ینالوط  هناگتفه  ياههروس  زا  هروس  نیمتفه  رگیدمه و  نیرق  هتشذگ  رد  هبوت »  » و لافنا »  » هروس ود  دناهتفگ : یضعب 

507 ص :  ات 4 ..... ] تایآ 1  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]
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هراشا

َهَّللا َّنَأ  َو  ِهَّللا  يِزِْجعُم  ُْریَغ  ْمُکَّنَأ  اوُمَلْعا  َو  ٍرُهْـشَأ  َۀََعبْرَأ  ِضْرَْألا  ِیف  اوُحیِـسَف  ( 1  ) َنیِکِرْـشُْملا َنِم  ُْمتْدَهاع  َنیِذَّلا  َیلِإ  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللا  َنِم  ٌةَءاَرب 
َو ْمَُکل  ٌْریَخ  َوُهَف  ُْمْتُبت  ْنِإَف  ُُهلوُسَر  َو  َنیِکِرْشُْملا  َنِم  ٌءيَِرب  َهَّللا  َّنَأ  ِرَبْکَْألا  ِّجَْحلا  َمْوَی  ِساَّنلا  َیلِإ  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللا  َنِم  ٌناذَأ  َو  ( 2  ) َنیِِرفاْکلا يِزُْخم 
َو ًاْئیَش  ْمُکوُصُْقنَی  َْمل  َُّمث  َنیِکِرْـشُْملا  َنِم  ُْمتْدَهاع  َنیِذَّلا  َّالِإ  ( 3  ) ٍمِیلَأ ٍباذَِـعب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِرَِّشب  َو  ِهَّللا  يِزِْجعُم  ُْریَغ  ْمُکَّنَأ  اوُمَلْعاَـف  ُْمْتیَّلََوت  ْنِإ 

(4  ) َنیِقَّتُْملا ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  ْمِِهتَّدُم  یلِإ  ْمُهَدْهَع  ْمِْهَیلِإ  اوُِّمتَأَف  ًادَحَأ  ْمُْکیَلَع  اوُرِهاُظی  َْمل 
508 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

508 ص :  همجرت ..... :

(1 . ) دیاهتسب نامیپ  دهع و  اهنآ ، اب  امش  هک  یناکرشم  يارب  شربمایپ ، دنوادخ و  فرط  زا  تسا  يرازیب  نالعا  نیا 
، دنوادخ انامه  و  دیزاس ، ناوتان  ار  ادخ  دیناوتیمن  امـش  هک  دینادب  و  دیزادرپب ، تحایـس  ریـس و  هب  نیمز  رد  هام  راهچ  ناکرـشم ، يا  سپ 

(2 . ) تسا نارفاک  هدننکراوخ 
تـشگزاب هبوت و  رگا  سپ  دنرازیب ، ناکرـشم  زا  شربمایپ  دـنوادخ و  هک  ربکا ، جـح  زور  رد  مدرم  هب  شلوسر  ادـخ و  زا  تسا  ياهیمالعا 

جراخ شتردق  ورملق  زا  هک   ) دیرادن ادخ  نتخاس  ناوتان  هب  تردق  امش  هک  دینادب  دینک  یچیپرس  رگا  و  تسا ، رتهب  امش  يارب  نآ  دییامن ،
(3  ) هدب هدژم  تراشب و  كاندرد  تازاجم  هب  ار  نارفاک  و  دیوش ،)

ات ار  ناشنامیپ  دندرکن ، تیوقت  ناتّدض  رب  ار  یـسک  دنتـساکن و  امـش  نامیپ  زا  يزیچ  دیتسب و  نامیپ  اهنآ  اب  هک  ناکرـشم  زا  یناسک  رگم 
(4 . ) درادیم تسود  ار  ناراکزیهرپ  دنوادخ  اریز  دیرامش ، مرتحم  تّدم  نایاپ 

508 ص :  ریسفت ..... :

: تسا نیا  ترابع  يانعم  و  تیاغ ، يادتبا  يارب  نم »  » و تسا ، فوذحم  يادتبم  ربخ  ٌةَءاَرب 
. دیاهتسب دهع  ناشیا  اب  امش  هک  نانآ  يوس  هب  شربمایپ  ادخ و  بناج  زا  تسا  يرازیب  نالعا  تایآ  نیا 

َنیِذَّلا َیلِإ   » و هتفاـی ) صیـصخت  دـشابیم ، شدـعب  اـم  هک  تفـص  هلیـسو  هب  اـّما  تسا  هرکن  هچرگا   ) تسادـتبم ةءارب » : » تـفگ ناوـتیم  و 
اب هک  يدـهع  زا  شلوسر  ادـخ و  : » تسا نینچ  هیآ  يانعم  مود  هجو  رب  انب  و  « 1  » رادلا یف  شیرق  نم  لجر  لثم : تسا ، نآ  ربخ  ُْمتْدَـهاع »

«. تسا هدش  هدنکفا  ناشدوخ  يوس  هب  اهنآ  نامیپ  و  دنرازیب ، دیاهتسب  ناکرشم 
509 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

تحایس ریس و  هب  نیمز  يور  رد  دنراد  تسود  اج  ره  ار  مارح  هام  راهچ  هک  دناهدش  رما  تسا : ناکرشم  هب  باطخ  ِضْرَْألا ...  ِیف  اوُحیِـسَف 
نیا دناهتفگ  یضعب  تسا و  راتـشک  گنج و  زا  يراددوخ  نمأ و  ماگنه  مارح  ياههام  اریز  دوشیمن ، اهنآ  ضّرعتم  سک  چیه  دنزادرپب و 

یـضعب و  تسا ، مّرحم  هّجح و  يذ  هدـعق ، يذ  لاّوش ، هناگراهچ ، ياههام  نیا  زا  روظنم  دـش . لزان  ترجه  مهن  لاس  لاّوش  هاـم  رد  هروس 
رخـآلا عـیبر  هاـم  زا  مه  زور  هد  و  لوـألا ، عـیبر  رفـص و  مّرحم ، لـماک  ياـههام  و  هّجح ، يذ  زا  زور  تـسیب  هاـم ، راـهچ  زا  دارم  دـناهتفگ 

. دشابیم
هجو نیرتهب  هجو  نیمه  و  دـشاب . عونمم  نانآ  راتـشک  لتق و  دنـشاب و  ناما  رد  تدـم  نیا  رد  مدرم  هک  تسا  نآ  اههام  نیا  تمرح  هفـسلف 

. تسا
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ار اهنآ  تسخن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  دـش  لزان  تاـیآ  نیا  یتقو  هک  دـنراد  رظن  قاـّفتا  عوضوم  نیا  رب  نارّـسفم  ماـمت 
ار نآ  ام  و  دناهتفگ ، نخس  فلتخم  ناتساد  نیا  لیصفت  رد  دنچ  ره  داد ، مالّسلا  هیلع  یلع  هب  تفرگ و  وا  زا  سپـس  درک و  رکب  وبا  میلـست 

. میاهداد حرش  نایبلا  عمجم  ریبک  باتک  رد 
رارق باطخ  دروم  ار  مدرم  دوب  هدیشک  ار  شریشمش  هک  یلاح  رد  نابرق  دیع  زور  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  دیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما 

رارق و یتّدـم  يارب  رما  نیا  رد  سک  ره  دـهد . ماجنا  ار  جـح  لمع  یکرـشم  هن  دـنک و  فاوط  ار  ادـخ  هناـخ  ياهنهرب  دـیابن  دومرف : داد و 
تلهم هام  راهچ  ات  طقف  دنرادن ، يرارق  نینچ  هک  یناسک  دوشیم و  وغل  شرارق  نآ  زا  سپ  دراد و  هزاجا  تّدم  نیا  رخآ  ات  هتفرگ  ینامیپ 

ار تئارب  هروس  تایآ  سپس  و  دنراد ،
__________________________________________________

. ربخ رورجم ، ّراج و  رادلا » یف  ، » تفص شیرق » نم  ، » ادتبم لجر  - 1
510 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دناوخ ار  هیآ  لهچ  ای  یس  دناهتفگ : یخرب  هروس و  لّوا  زا  هیآ  هدزیس  دناهتفگ  یضعب  دومرف . تئارق  نانآ  رب 
. دهد تلهم  ار  امش  ینامز  هچرگا  دینک ، رارف  دیناوتیمن  وا  تردق  دی  زا  ِهَّللا  يِزِْجعُم  ُْریَغ  ْمُکَّنَأ  اوُمَلْعا  َو 

. نتخاس بّذعم  نداد و  رفیک  اب  ترخآ  رد  و  نتشک ، هلیسو  هب  ایند  رد  دزاسیم ، راوخ  ار  نارفاک  دنوادخ  َنیِِرفاْکلا  يِزُْخم  َهَّللا  َّنَأ  َو 
هملک تسا و  هلمج  ناـمه  رب  فطع  مه  هلمج  و  دـش ، رکذ  ـالبق  ةءارب »  » هملک رد  هک  تسا  ناـمه  اـنیع  ناذأ »  » عـفر لـیلد  ِهَّللا  َنِم  ٌناذَأ  َو 

تئارب توبث  هب  رابخإ  تسخن ، هلمج  يانعم  دـشابیم ، ءاطعا » نامیا و   » يانعم هب  اطع »  » و ناما »  » هک نانچ  تسا ، ناذـیا »  » يانعم هب  ناذا » »
، مدرم همه  هب  هدـش ، رداص  نانکـشنامیپ  نادـهاعم و  هرابرد  شربمغیپ  ادـخ و  يوس  زا  هک  تئارب  مالعا  بوجو  هب  رابخإ  یمود  و  تسا ،

. دناهتسبن ینامیپ  نینچ  هک  اهنآ  هچ  دناهتسب و  یقاثیم  دهع و  هک  نانآ  هچ 
هب شّمهم  لامعا  دوشیم و  لماک  جح  زور  نیا  رد  اریز  تسا  نابرق  دیع  زور  دـناهتفگ ، یـضعب  تسا و  هفرع  زور  دارم  ِرَبْکَْألا  ِّجَْـحلا  َمْوَی 

: دومرف ترضح  تسیچ ؟ ربکا  ّجح  دیسرپ : تفرگ و  ار  شبکرم  مامز  مالّسلا  هیلع  یلع  الوم  تمدخ  دمآ  يدرم  دسریم . مامتا 
«1 . » یتباد نع  لخ  اذه ، کموی 

هب هدش ، هدـناوخ  زین  هزمه  هرـسک  هب  هَّللا  ّنإ  تردـنب  یلو  هدـیدرگ ، فذـح  هَّللا ) ّنأب  هملک  زا  ، ) فیفخت لیلد  هب  اب »  » فرح ٌءيَِرب  َهَّللا  َّنَأ 
. تسا لوق »  » يانعم هب  ناذا »  » هک لیلد  نیا 

هک نیا  رب  انب  دناهدناوخ  بصن  هب  ار  نآ  یضعب  و  شمـسا ، اب  هروسکم  ّنا »  » ّلحم رب  ای  ءيرب »  » رد رتتـسم  ریمـض  رب  تسا  فطع  ِِهلوُسَر  َو 
هک نیا  ای  و  ّنإ »  » مسا رب  فطع 

__________________________________________________

. نک اهر  ارم  بکرم  مامز  تسا ، زورما  نیمه  ربکا  جح  - 1
511 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دشاب عم »  » يانعم هب  واو » »
. دینامب یقاب  نآ  رد  هک  نیا  زا  تسا  رتهب  دیدرگرب ، دینک و  هبوت  يراکبیرف  رفک و  زا  رگا  ُْمْتُبت  ْنِإَف 

: دینک تشپ  داقتعا  نامیا و  هب  رگا  ُْمْتیَّلََوت و  ْنِإ  َو 
. دیناهراو ار  دوخ  شباذع  رفیک و  زا  دیریگ و  تقبس  ادخ  زا  دیناوتیمن  ِهَّللا  يِزِْجعُم  ُْریَغ  ْمُکَّنَأ  اوُمَلْعاَف 

يانعم و  تسا ، كاردتسا  يانعم  هب  انثتـسا  اریز  تسا ، ِضْرَْألا » ِیف  اوُحیِـسَف   » هلمج زا  انثتـسا  هلمج ، نیا  َنیِکِرْـشُْملا  َنِم  ُْمتْدَهاع  َنیِذَّلا  اَّلِإ 
رب ار  نانمشد  زا  سک  چیه  دناهدرکن و  مک  ار  قاثیم  دهع و  طیارـش  زا  زیچ  چیه  دناهتـسکشن و  ار  اهنامیپ  هک  نانآ  اّما  دوشیم : نینچ  هیآ 
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. دینادن راکبیرف  دننامه  ار  دهع  هب  هدننکافو  شزرا  و  دیراد . رارقرب  تدم  نایاپ  ات  دیاهتسب  اهنآ  اب  هک  ار  اهنامیپ  دناهدیناروشن  امش 

511 ص :  ات 6 ..... ] تایآ 5  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

َةالَّصلا اُوماقَأ  َو  اُوبات  ْنِإَف  ٍدَصْرَم  َّلُک  ْمَُهل  اوُدُْعقا  َو  ْمُهوُرُصْحا  َو  ْمُهوُذُخ  َو  ْمُهوُُمتْدَجَو  ُْثیَح  َنیِکِرْشُْملا  اُوُلْتقاَف  ُمُرُْحلا  ُرُهْشَْألا  َخَلَْـسنا  اَذِإَف 
ُهَنَمْأَم ُهِْغْلبَأ  َُّمث  ِهَّللا  َمالَک  َعَمْـسَی  یَّتَح  ُهْرِجَأَف  َكَراجَتْـسا  َنیِکِرْـشُْملا  َنِم  ٌدَـحَأ  ْنِإ  َو  ( 5  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  ْمُهَلِیبَـس  اوُّلَخَف  َةاـکَّزلا  اُوـَتآ  َو 

(6  ) َنوُمَْلعَی ٌمْوَق ال  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ 

511 ص :  همجرت ...... :

هرصاحم رد  ار  اهنآ  دیزاس و  ناشریگتسد  و  دیشکب ، ار  اهنآ  دیتفای  ار  ناکرـشم  هک  اج  ره  دیـسر ، نایاپ  هب  مارح  ياههام  هک  هاگ  ره  سپ 
هک اریز  دـینک ، اهر  ناشهار  هب  ار  اهنآ  دـنداد  تاکز  دنتـشاد و  اپب  زامن  دـندرک و  هبوت  رگا  دینیـشنب ، نانآ  نیمک  رد  اج  ره  دـیهد و  رارق 

(5 . ) تسا هدنزرمآ  هدنشخب و  رایسب  دنوادخ 
512 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

یمدرم اهنآ  اریز  ناسرب ، شنما  لحم  هب  ار  وا  سپـس  و  دونـشب ، ار  يادـخ  نخـس  ات  هد  هانپ  ار  وا  درب ، هانپ  وت  هب  ناکرـشم  زا  یکی  هاگ  ره 
(6 . ) دنشابیم هاگآان 

512 ص :  ریسفت ..... :

. دنشاب دازآ  نیمز  يور  رد  هک  تسا  هدش  هداد  هزاجا  نانکشنامیپ  هب  هک  تسا  ییاههام  رهشأ ، زا  روظنم  ُرُهْشَْألا  َخَلَْسنا  اَذِإَف 
رد رگید ، ياج  ای  مرح  رد  دنشاب : هک  لاح  ره  اجک و  ره  رد  دیناسر : لتق  هب  ار  ناکرشم  تلهم ، تقو  نتـشذگ  زا  سپ  َنیِکِرْـشُْملا  اُوُلْتقاَف 

. دینارذگب ریشمش  مد  زا  ار  اهنآ  رگید ، تالاح  ای  مارحا  لاح 
. تسا ریسا  يانعم  هب  ذیخأ » . » دینک ناشریگتسد  ْمُهوُذُخ  َو 

. دیزاس ناشعنم  اهیدازآ  هب  تبسن  يرادروخرب  زا  و  دینک ، دنب  رد  ار  اهنآ  ْمُهوُرُصْحا  َو 
. دنیآرد مارحلا  دجسم  هب  دیراذگن  تسا : نیا  شیانعم  دناهتفگ  یضعب 

. دیشاب اهنآ  بقارم  ياهّداج  ره  نایم  و  هاگرذگ ، ره  رد  ٍدَصْرَم  َّلُک  ْمَُهل  اوُدُْعقا  َو 
. بوصنم فرظ و  کطارص  هک  « 1  » َمیِقَتْسُْملا َکَطارِص  ْمَُهل  َّنَدُْعقََأل  لثم : تسا ، بوصنم  فرظ و  ٍدَصْرَم  َّلُک 

اهنآ زا  تسد  دندرگب ، يدازآ  هب  دنهاوخیم  هک  اج  ره  ات  دیراذگب  دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  دندرک و )...  هبوت  هک  نآ  زا  سپ   ) ْمُهَلِیبَس اوُّلَخَف 
. دنوش لخاد  مارحلا  دجسم  رد  دنهد و  ماجنا  ار  ّجح  لامعا  دیراذگب  هک  نیا  ای  دیوشن ، ناشضّرعتم  دیرادرب و 

. دزرمآیم ناشیراکبیرف  رفک و  لیبق  زا  ار  اهنآ  هتشذگ  ناهانگ  دنوادخ  ٌمیِحَر  ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ 
__________________________________________________

م. منیشنیم - نیمک  هب  اهنآ  يارب  وت ، تسار  هار  رس  رد  : 16 فارعا / - 1
513 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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: كراجتسا دحا  كراجتسا  نا  و  تسا : هنوگ  نیا  ریدقت  رد  تسا و  نآ  رّسفم  يدعب  لعف  هک  ردقم  طرـش  لعف  هب  عوفرم  هملک  نیا  دحا » »
تساوخرد دیایب و  وت  يوس  هب  تسین  وا  وت و  نایم  ینامیپ  هک  تلهم  تدم  ياضقنا  زا  سپ  ناکرشم  زا  یکی  رگا  تسا : نینچ  هیآ  يانعم 

نآ دنک و  عامتسا  ار  ادخ  نخس  ات  هد  ناما  ار  وا  دونـشب ، ینکیم ، توعد  نآ  هب  ار  مدرم  هک  ار  نید  نآرق و  زا  هچنآ  هک  نیا  ات  دنک  ناما 
. تسا نآرق  رد  نیهارب  لئالد و  نیرتمکحم  اریز  دهد ، رارق  ندیشیدنا  رّکفت و  دروم  ار 

اب تنایخ  يراکبیرف و  نودب  یتساوخ  رگا  دعب  ناسرب و  تسوا  نما  ّلحم  هک  شاهناخ  هب  ار  وا  درواین  مالسا  رگا  سپـس ، ُهَنَمْأَم و  ُهِْغْلبَأ  َُّمث 
. تسا رارقرب  هشیمه  يارب  مکح  نیا  و  نک ، زاغآ  ار  گنج  وا 

نیا رب  انب  دنمهفیمن  يزیچ  نید  نامیا و  زا  ینعی  دـننادان  یمدرم  اهنآ  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  یهد  هانپ  ار  وا  دـیاب  هک  روتـسد  نیا  کلذ » »
. دنوش هاگآ  دنونشب و  ار  قح  نخس  ات  یهد ، ناما  ار  اهنآ  دیاب 

513 ص :  ات 8 ..... ] تایآ 7  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

َهَّللا َّنِإ  ْمَُهل  اوُمیِقَتْـساَف  ْمَُکل  اُوماقَتْـسا  اَمَف  ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َْدنِع  ُْمتْدَـهاع  َنیِذَّلا  َّالِإ  ِِهلوُسَر  َدـْنِع  َو  ِهَّللا  َدـْنِع  ٌدـْهَع  َنیِکِرْـشُْمِلل  ُنوُکَی  َْفیَک 
(8  ) َنوُقِساف ْمُهُرَثْکَأ  َو  ْمُُهبُوُلق  یبَْأت  َو  ْمِهِهاْوفَِأب  ْمُکَنوُضُْری  ًۀَّمِذ  َو ال  الِإ  ْمُکِیف  اُوُبقْرَی  ْمُْکیَلَع ال  اوُرَهْظَی  ْنِإ  َو  َْفیَک  ( 7  ) َنیِقَّتُْملا ُّبُِحی 

513 ص :  همجرت ..... :

ات سپ  دیتسب ، نامیپ  اهنآ  اب  مارحلا  دجـسم  دزن  هک  یناسک  يارب  رگم  دوب ؟ دهاوخ  ینامیپ  شلوسر  ادخ و  دزن  رد  ناکرـشم  يارب  هنوگچ 
عماوج همجرت  ( 7 . ) درادیم تسود  ار  ناراکزیهرپ  دنوادخ  هک  دـینک  يرادافو  زین  امـش  دنـشاب ، رادافو  امـش ، ربارب  رد  نانآ  هک  نامز  ره 

514 ص : ج2 ، عماجلا ،
ار امش  ار ، نامیپ  هن  و  دننکیم ، ار  امـش  اب  يدنواشیوخ  هظحالم  هن  دنوش ، بلاغ  امـش  رب  رگا  هک  یلاح  رد  تسا ، ینامیپ  ناشیارب  هنوگچ 

(8 . ) دناقسف لها  اهنآ  رتشیب  تسا و  فلاخم  نآ  اب  ناشیاهلد  یلو  دننکیم  دونشخ  ناشیاهنابز  اب 

514 ص :  ریسفت ..... :

نطاب رد  هک  یگنرین  بیرف و  اب  هکلب  دیآیم ؟ دوجو  هب  حیحص  تسرد و  ینامیپ  دهع و  اهنآ  يارب  هنوگچ  ٌدْهَع  َنیِکِرْـشُْمِلل  ُنوُکَی  َْفیَک 
. دیشاب هتشادن  نانآ  هب  يدیما  نینچ  امش  و  دنامب ، اجرباپ  ناشنامیپ  هک  تسا  لاحم  دنراد ، ار  نآ  ندز  مه  رب  ّتین  تساهنآ و 

و هنانک ، ینب  لثم  هدشن ، رهاظ  اهنآ  زا  ینکـشنامیپ  دیتسب و  دهع  ناشیا  اب  مارحلا  دجـسم  رد  هک  ار  اهنآ  زا  یناسک  اما  ُْمتْدَـهاع  َنیِذَّلا  اَّلِإ 
. دینکن گنج  ناشیا  اب  دیشاب و  نانآ  عضو  راظتنا  رد  سپ  هرمض ، ینب 

. دیشاب رادافو  اهنآ  اب  دوخ  دهع  طیارش  هب  نانچ  مه  زین  امش  دنشاب ، اجرباپ  دوخ  نامیپ  رس  رب  نانآ  هک  یعقوم  ات  ْمَُکل  اُوماقَتْسا  اَمَف 
هنیرق دوجو  لیلد  هب  شلعف  و  دیآیم ، رظن  هب  دیعب  دوخ  نامیپ  رس  رب  ناکرـشم  ندنام  رارقرب  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  هملک  نیا  رارکت  َْفیَک 
ادـیپ هبلغ  دـنبای و  تسد  امـش  رب  رگا  هک  نآ  لاح  دوشیم و  رارقرب  يدـهع  نانآ  يارب  هنوگچ  تسا : نیا  هیآ  يانعم  تسا . هدـش  فذـح 

: دننکیم ظاحل  ار  ینامیپ  دهع و  هن  دنراد و  ار  امش  اب  يدنواشیوخ  هظحالم  هن  دنراد ، امش  زا  هک  اهنامیپ  نامیا و  هقباس  اب  دننک ،
: دیوگیم دوخ  رعش  رد  تباث  نب  ناّسح  هک  نانچ  تبارق . يدنواشیوخ ، لا :»  » الِإ ْمُکِیف  اُوُبقْرَی  ال 
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515 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
«1  » ماعنلا لأر  نم  بقسلا  لاک  شیرق  نم  کلا  نا  يرمعل 

. تسا دوبعم »  » يانعم هب  دناهتفگ  یضعب  و  دنگوس »  » يانعم هب  لا »  » هملک دناهتفگ  یضعب 
. دشابیم ناشرهاظ  اب  فلاخم  ناشنطاب  هک  هتخادرپ  ناکرشم  لاح  فصو  هب  لعف  نیا  اب  دنوادخ  ْمُکَنوُضُْری 

. تسا فلاخم  دنناریم  نابز  رب  هک  ییابیز  نانخس  اب  دنراد ، ناهن  ناشیاهلد  رد  هک  ییاههنیک  هک  تسا  نیا  روظنم  ْمُُهبُوُلق  یبَْأت  َو 
رد هک  نانچ  درادزاب  روما  نیا  زا  ار  نانآ  هک  دنرادن  یگنادرم  تّورم و  دننکیم و  طارفا  كرش  رفک و  رد  اهنآ  رتشیب  َنوُقِـساف  ْمُهُرَثْکَأ  َو 

. دننکیم يراددوخ  ینکشنامیپ  هدعو و  فلخ  زا  دنزرویم و  تّفع  دوشیم  يزیروربآ  ثعاب  هچنآ  زا  هک  دوشیم  هدید  نارفاک  یضعب 

515 ص :  ات 13 ..... ] تایآ 9  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

َنوُدَـتْعُْملا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  ًۀَّمِذ  َو ال  الِإ  ٍنِمُْؤم  ِیف  َنُوُبقْرَی  ـال  ( 9  ) َنُولَمْعَی اُوناک  ام  َءاس  ْمُهَّنِإ  ِِهلِیبَس  ْنَع  اوُّدَـصَف  ًالِیلَق  ًاـنَمَث  ِهَّللا  ِتاـیِآب  اْوَرَتْشا 
ِدَْعب ْنِم  ْمُهَناـْمیَأ  اوـُثَکَن  ْنِإ  َو  ( 11  ) َنوُمَْلعَی ٍمْوَِقل  ِتایْآلا  ُلِّصَُفن  َو  ِنیِّدـلا  ِیف  ْمُُکناوْخِإَـف  َةاـکَّزلا  اَُوتآ  َو  َةـالَّصلا  اُوماـقَأ  َو  اُوباـت  ْنِإَـف  ( 10)

ِجارْخِِإب اوُّمَه  َو  ْمُهَناْمیَأ  اُوثَکَن  ًامْوَق  َنُوِلتاـُقت  ـال  َأ  ( 12  ) َنوُهَْتنَی ْمُهَّلََعل  ْمَُهل  َناْمیَأ  ـال  ْمُهَّنِإ  ِْرفُْکلا  َۀَِّمئَأ  اُوِلتاـقَف  ْمُِکنیِد  ِیف  اُونَعَط  َو  ْمِهِدـْهَع 
(13  ) َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  ُهْوَشَْخت  ْنَأ  ُّقَحَأ  ُهَّللاَف  ْمُهَنْوَشَْخت  َأ  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  ْمُکُؤََدب  ْمُه  َو  ِلوُسَّرلا 

__________________________________________________

لاس 563 م. دودح  جرزخ ، هلیبق  زا  ناّسح  تسا . هدازغرمرتش  اب  رتش ، هّچب  یـشیوخ  دننام  شیرق  اب  وت ، یـشیوخ  هک  دـنگوس  مناج  هب  - 1
نآ هک  نیدیب  نارعاـش  ّدر  رد  وا ، تسا . نشور  مرکا  ربـمغیپ  هب  تبـسن  شتامدـخ  دوـب ، ناـمز  نارعاـش  دمآرـس  دـش ، دـلوتم  هنیدـم  رد 
رد دورس  ینید  رعش  هک  مالسا  رد  تسا  یسک  نیتسخن  تفر  ایند  زا  یگلاس  تسیب  دص و  رد  تفگیم . رعش  دندرکیم  وجه  ار  ترـضح 
زا لقن  یجرگ  حیحـصت  تسا . مالـسا  خیرات  رداصم  عبنم  هک  تسا  نآ  وا  رعـش  مهم  شزرا  تسا . هدروآ  رایـسب  ار  نآرق  تایآ  شدیاصق 

. ].....[ م - 376 / 7 یمالسا ، فراعملا  ةرئاد 
516 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

516 ص :  همجرت ..... :

(9 . ) دندادیم ماجنا  يدب  ياهراک  اهنآ  دنتشادزاب ، وا ، هار  زا  ار  مدرم )  ) و دنتخورف ، یکدنا  ياهب  هب  ار  ادخ  تایآ  اهنیا 
(10 . ) دنناراکزواجت اهنیا  و  دننکیمن ، ار  نامیپ  يدنواشیوخ و  تیاعر  ینمؤم  چیه  هرابرد 

دننادیم هک  یهورگ  يارب  ار  دوخ  تایآ  ام  و  دوب ، دنهاوخ  امـش  ینید  ناردارب  دنهدب ، تاکز  دـنراد و  ياپب  زامن  دـننک و  هبوت  رگا  سپ 
(11 . ) میهدیم حرش 

ینامیپ اهنآ  اریز  دینک ، راکیپ  رفک  نایاوشیپ  اب  دنهد ، رارق  نعط  دروم  ار  امـش  نییآ  دننکـشب و  ماکحتـسا  زا  سپ  ار  دوخ  ياهنامیپ  رگا  و 
(12 . ) دنرادرب تسد  ناشراک  نیا  زا  دیاش  دنرادن ،

اب هبترم  نیتسخن  اهنآ  هک  نآ  لاح  و  دـیگنجیمن ، دـنتفرگ ، ربمایپ  ندـنار  نوریب  هب  میمـصت  دنتـسکش و  ار  ناشیاهنامیپ  هک  یمدرم  اب  ارچ 
. دیتسه نمؤم  رگا  دیـشاب ، هتـشاد  سرت  وا  زا  هک  تسا  رتراوازـس  دـنوادخ  هک  نیا  اب  دیـسرتیم ، اهنآ  زا  ایآ  دـندرک ، گنج  هب  زاغآ  امش 

(13)
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516 ص :  ریسفت ..... :

زا هجیتن  رد  و  دندرک ، لیدبت  تسا  سوه  اوه و  زا  يوریپ  هک  كدنا  ییاهب  هب  تسا  مالسا  نآرق و  زا  ترابع  هک  ار  یهلا  تایآ  اْوَرَتْشا ... 
. دنتخاس فرحنم  مه  ار  نارگید  دندش و  فرحنم  ادخ  هار 

. دنشاب هتفرگ  رارق  رفک  زواجت و  تیاهن  رد  هک  یناراکمتس  َنوُدَتْعُْملا 
517 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

: تسا نینچ  ریدقت  تسا و  فوذحم  ادتبم  ترابع  نیا  رد  دنیامـش . ینید  ناردارب  دننک . هبوت  دوخ ، ینکـشنامیپ  و  رفک ، زا  رگا  اُوبات  ْنِإَف 
. مکناوخا مهف 

یـسک اهنت  دـیامرفیم : دـنوادخ  ایوگ  هک  تسا  ضیرعت  ناونع  هب  هلمج  نیا  و  مینکیم ، نایب  لیـصفت  هب  ار  تایآ  نیا  ام  ِتایْآلا  ُلِّصَُفن  َو 
. وا ریغ  هن  تساناد  ملاع و  دشیدنیب ، یهلا  تایآ  لیصفت  رد  هک 

. دننک ملع  دق  امش  نید  رد  ییوجبیع  هب  دننکشب و  ار  اهنآ  اهدهع ، نتسب  زا  سپ  رگا  اُوثَکَن و  ْنِإ  َو 
. دیزیخرب لاتق  گنج و  هب  اهنآ  اب  سپ  ِْرفُْکلا  َۀَِّمئَأ  اُوِلتاقَف 

تلاح رد  نانآ  هک  یتقو  دـنامهفب  ات  هدروآ  رهاظ  مسا  اّما  دروایب  مه »  » ریمـض رفکلا » ۀـمئا   » ياج هب  تشاد  ناـکما  هک  نیا  اـب  هیآ  نیا  رد 
ار تاکز  دنتشاد و  اپب  ار  زامن  دندروآ : نامیا  سپـس  و  دندرک ، نامیپ  دهع و  ضقن  كرت و  ار  برع  ناگرزب  يوخ  دّرمت ، يور  زا  كرش 
ار ینامیپ  دهع و  هجیتن  رد  دندش و  ّدترم  دنتـشگرب و  مالـسا  زا  هلحرم ، نیا  زا  سپ  و  دندش ، ینید  ناردارب  ناناملـسم  يارب  و  دندرک ، ادا 
تلالـض و رفک و  نارادمدرـس  اـهنیا  تروـص ، نیا  رد  دـنداد ، رارق  نعط  دروـم  ار  ادـخ  نید  دـندز و  مهرب  تسا  ینید  تعیب  ناـمه  هـک 

. دوب دنهاوخ  هطرو  نیا  رد  ناماگشیپ 
گنج زور  رد  ار  هیآ  نیا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زین  و  دناهدماین ، زونه  نآ ، قیداصم  ینعی  هیآ  نیا  لها  هک  تسا  هدش  لقن  هفیذح  زا 

اب کیدزن  هدـنیآ  رد  ناج ! یلع  دومرف : درک و  شرافـس  نم  هب  ادـخ  لوسر  دـنگوس  ادـخ  هب  مدرم  يا  دومرف : سپـس  درک و  تئارق  لمج 
«1 . » دش یهاوخ  ریگرد  لادج ، گنج و  هب  قافن ، لها  و  رگنایغط ، نکشنامیپ ، ياههورگ 

ار ناشنامیپ  دهع و  ینعی  تسین ، ینامیپ  دهع و  اهنآ  يارب  ْمَُهل  َناْمیَأ  ْمُهَّنِإ ال 
__________________________________________________

-1
. ۀقراملا ۀئفلا  ۀیغابلا و  ۀئفلا  ۀثکاّنلا و  ۀئفلا  نلتاقتل  ّیلع  ای  یل : لاق  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یلا  دهع  دقل  هَّللا  اما و 

518 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دننکیمن تیاعر 

. تسا نیا  شیانعم  و  دناهدناوخ ، هزمه  رسکب  نامیإ »  » ار هملک  نیا  ءاّرق ، زا  یضعب 
هب و  تسا ، ینامیا  هن  و  مالـسا ، هن  اهنآ ، يارب  تقیقح  رد  هک  نیا  ای  دوشیمن ، هداد  یناـما  اـهنآ  هب  تناـید ، كرت  ینکـشنامیپ و  زا  سپ 

. تسین يرابتعا  ناشنامیا  راهظا 
دّرمت و زا  ناـنآ  هک  دـشاب  نیا  رفک  ناـیاوشیپ  اـب  گـنج  زا  ار  امـش  ضرغ  دـیاب  تسا : اولتاـق » : » لـعف هب  قـلعتم  هلمج  نیا  َنوُـهَْتنَی  ْمُـهَّلََعل 

. تسوا تمارک  لضف و  ندوب  دایز  رب  لیلد  دنوادخ ، روتسد  نیا  و  دنرادرب ، تسد  دوخ  ینکشنامیپ 
. تسا نارفاک  اب  گنج  هب  نانمؤم  قیوشت  نآ ، زا  دوصقم  و  تسا ، ي )  ) ریرقت ماهفتسا )  ) يارب هزمه  َنُوِلتاُقت  َأ ال 

. دنتسکش دندوب ، هتسب  هک  ار  ییاهنامیپ  ْمُهَناْمیَأ  اُوثَکَن 
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و دندرک ، تروشم  رگیدکی  اب  نآ  هرابرد  هک  تفای  ققحت  یعقوم  هّکم ، زا  ربمایپ  ندنار  نوریب  يارب  اهنآ  میمـصت  ِلوُسَّرلا  ِجارْخِِإب  اوُّمَه  َو 
. تفر نوریب  اجنآ  زا  ترضح  دومرف و  ترجه  هب  روتسد  ترضح  نآ  هب  دنوادخ 

زا دوشیم  عنام  ار  امـش  زیچ  هچ  سپ  تسا ، رتراکمتـس  دنک  گنج  هب  زاغآ  سک  ره  دندرک و  زاغآ  ار  امـش  اب  گنج  اهنآ  ْمُکُؤََدب  ْمُه  َو 
؟ دیگنجب اهنآ  اب  نانچ  مه  هک  نیا 

ناشخیبوت رما  نیا  زا  ناشـسرت  رب  دنگنجیمن و  نارفاک  اب  هک  نیا  زا  دـنکیم  شنزرـس  ار  ناناملـسم  دـنوادخ  ترابع  نیا  رد  ْمُهَنْوَشَْخت  َأ 
. دیامرفیم

. دیسرت وا  زا  دیاب  هک  تسا  رتراوازس  ادخ  سپ  ُهْوَشَْخت  ْنَأ  ُّقَحَأ  ُهَّللاَف 
. دسرتیمن ادخ  زج  سک  چیه  زا  نمؤم  هک  ارچ  َنِینِمُْؤم  ُْمْتنُک  ْنِإ 

518 ص :  ات 16 ..... ] تایآ 14  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

ْنَم یلَع  ُهَّللا  ُبُوتَی  َو  ْمِِهبُوُلق  َْظیَغ  ْبِهُْذی  َو  ( 14  ) َنِینِمُْؤم ٍمْوَق  َروُدُص  ِفْشَی  َو  ْمِْهیَلَع  ْمُکْرُْـصنَی  َو  ْمِهِزُْخی  َو  ْمُکیِْدیَِأب  ُهَّللا  ُمُْهبِّذَُعی  ْمُهُوِلتاق 
َو ال ِِهلوُـسَر  ـال  َو  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اوُذِـخَّتَی  َْمل  َو  ْمُْکنِم  اوُدَـهاج  َنـیِذَّلا  ُهَّللا  ِمَْـلعَی  اََّمل  َو  اوُکَْرتـُت  ْنَأ  ُْمْتبِـسَح  ْمَأ  ( 15  ) ٌمیِکَح ٌمـِیلَع  ُهَّللا  َو  ُءاـشَی 

(16  ) َنُولَمْعَت اِمب  ٌرِیبَخ  ُهَّللا  َو  ًۀَجِیلَو  َنِینِمْؤُْملا 
519 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

519 ص :  همجرت ..... :

یهورگ ياههنیس  و  دنادرگ ، زوریپ  اهنآ  رب  ار  امش  اوسر و  ار  اهنآ  و  دنک ، تازاجم  امـش  تسد  هب  ار  نانآ  دنوادخ  ات  دینک ، راکیپ  اهنآ  اب 
(14 . ) دشخب افش  ار  نانمؤم  زا 

(15 . ) تسا راکتسرد  اناد و  رایسب  دنوادخ  و  دریذپیم ، دهاوخب  هک  ار  سک  ره  هبوت  دنوادخ  و  دربب ، نایم  زا  ار  نانمؤم  ياهلد  مشخ  و 
شلوسر و ادـخ و  زج  دـندرک و  داهج  هک  امـش  زا  یناسک  زونه  هک  یلاـح  رد  دـیوشیم ، اـهر  دوخ  لاـح  هب  هک  دـیدرک  ناـمگ  اـیآ  « 1»

(16 . ) تسا هاگآ  دیهدیم  ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  و  دناهدشن ؟ صخشم  دندرکن ، باختنا  رارسا  مرحم  ار  نانمؤم 

519 ص :  ریسفت ..... :

دیکأت تایآ  نیا  رد  نونکا  درک ، خـیبوت  ناکرـشم  نانکـشنامیپ و  اب  هلتاقم  كرت  يارب  ار  نانمؤم  لبق  تایآ  رد  هک  نآ  زا  سپ  دـنوادخ 
رفیک ندش  هتـشک  اب  اهنآ  تسد  هب  ار  ناشنانمـشد  هک  دهدیم  هدعو  اهنآ  هب  لاتق  هب  رما  زا  سپ  و  دینک ، رازراک  اهنآ  اب  امتح  هک  دـنکیم 
هلیبـق هک  ار  ناـنمؤم  زا  یهورگ  هتخوـس  ياـهلد  دـیامنیم و  زوریپ  اـهنآ  رب  ار  ناـنمؤم  دزاـسیم و  ناـشراچد  يریـسا  ّتلذ  هب  دـنکیم و 

درس و دهدیم و  افش  دشابیم  « 2 « » هعازخ »
__________________________________________________

اب هک  تسا  هدرک  ینعم  ناـنچ  هنوـمن  ریـسفت  اریز  هدـش ، هدافتـسا  یتاـّلحم  یلوـسر  همجرت  ناـیبلا  عـمجم  زا  رتـشیب  هیآ  نیا  همجرت  رد  - 1
م. دیآیمنرد - تسرد  رما ، باوج  رد  موزجم  عراضم 
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دنورب رگید  ياـهاج  هک  نیا  اـت  دـندش  جراـخ  هّکم  زا  نوچ  هک  دزأ »  » زا تسا  ياهلیبـق  هعازخ ، هدرک : لـقن  حاحـص  زا  یجرگ  داتـسا  - 2
م. درک - تفلاخم  عزخ : دندش ، میقم  اجنامه  دندرک و  تفلاخم  اهنآ  اب  هعازخ 

520 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
نیا هب  دندوب و  هدش  ناملـسم  هدـمآ و  هّکم  هب  هک  دنتـسه  نمی ، زا  یفیاوط  هورگ ، نیا  زا  دارم  هک  تسا  هتفگ  سابع  نبا  دزاسیم . کنخ 

کیدزن شیاشگ  هک  ار  امش  داب  هدژم  : » دومرف داد و  يرادلد  ار  اهنآ  ادخ  لوسر  دندوب . هتفرگ  رارق  ناکرشم  رازآ  هجنکش و  تحت  تهج 
«1 «. » تسا

هدیـشوپ دربب ، نیب  زا  يزوریپ  يرای و  نیا  اب  هدـمآ ، دوجو  هب  ناکرـشم  رازآ  ترثک  زا  هک  ار  نانمؤم  ياهلد  مشخ  ْمِِهبُوُلق  َْظیَغ  ْبِهْذـُی  َو 
. دوب مالسا  ربمغیپ  توبن  تحص  لیالد  زا  یکی  دوخ  نیا  دش و  نامیا  لها  بیصن  اههدعو  نیا  مامت  هک  تسین 

هّکم لـها  مدرم  یـضعب  رفک  زا  دـنوادخ  يدوزب  هک  دـهدیم  ربخ  تسا و  نخـس  زاـغآ  هفنأتـسم و  هلمج  نیا  ُءاـشَی  ْنَم  یلَع  ُهَّللا  ُبُوتَی  َو 
. دندروآ مالسا  اهنآ  زا  يرایسب  تفای و  قّقحت  زین  نیا  و  دریذپیم ، ار  اهنآ  هبوت  درذگیم و 

چیه میکح :» . » دراد یهاگآ  ملع و  دوشیم  عقاو  زین  هدنیآ  رد  هک  هچنآ  هب  دراد ، ملع  هتشذگ  روما  هب  هک  روط  نامه  دنوادخ  ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو 
. تسا یتحلصم  تمکح و  نآ ، رد  هک  نیا  رگم  دهدیمن  ماجنا  ار  يراک 

دوخ لاح  هب  زگره  امش  مدرم  يا  هک : تسا  نیا  هیآ  يانعم  هصالخ  دوشیم و  هدافتسا  خیبوت  يانعم  نآ  هزمه  زا  تسا و  هعطقنم  « 2 « » ما »
داهج هب  ادخ  يارب  ادخ و  هار  رد  هک  دنایناسک  اهنآ  دنوش و  زاتمم  صّخـشم و  امـش  زا  صالخا  لها  هک  یماگنه  ات  دـیوشیمن  راذـگاو 

. دنزادرپیم
شاف اهنآ  يارب  ار  دوخ  یگدنز  رارـسا  مامت  هک  دنریگیمن  یتسود  هب  ار  يرگید  نانمؤم ، ربمایپ و  ادـخ و  زا  ریغ  ًۀَـجِیلَو  اوُذِـخَّتَی ...  َْمل  َو 

. دننک
__________________________________________________

-1
. بیرق جرفلا  ّناف  اورشبأ 

َأ ال : » هلمج رب  تسا  هدـش  فـطع  هلمج  هیآ ، نیا  رد  دـنکیم و  فـطع  رگید  ماهفتـسا  رب  ار  یماهفتـسا  هلمج  هک  تسا  فـطع  فرح  - 2
. هنومن ریسفت  زا  تسا ، هدش  رکذ  لبق  هیآ  رد  هک  َنُوِلتاُقت »

521 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
تـسا يرما  بلطم ، ندـش  نشور  نانمؤم و  هورگ  نیا  ناـیم  صیخـشت  هک  نیا  رب  دـنکیم  تلـالد  تسا و  عقوت »  » هملک نیا  ياـنعم  اََّمل  َو 

. راظتنا عّقوت و  دروم 
ملع دنوادخ  ملعی » امل  و  : » تسا هتفگ  نینچ  ایوگ  هک  دشابیم  نیذلا »  » هلص رد  لخاد  و  اودهاج »  » رب تسا  فطع  هلمج  نیا  اوُذِخَّتَی  َْمل  َو 

. دـناهتفرگ یناتـسود  ادـخ  زا  ریغ  هک  اهنآ  زج  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  یـصالخا  لها  ناگدننکشـشوک و  امـش ، نایم  رد  هک  درادـن  نیا  هب 
«. لخد  » زا لیخد »  » لثم رایتخا . بحاص  تسود و  ینعی  تسا  جلو »  » زا هلیعف  نزو  رب  ۀجیلو » »

هک ار  يزیچ  دنادیمن  ادـخ  نالف : یف  لیق  ام  هَّللا  ملع  ام  لثم : دـنرادن  دوجو  یـصاخشا  نینچ  تسا : مولعم  یفن  ادـخ ، ملع  یفن  زا  روظنم 
. تسا هتفاین  ققحت  و  دوشیمن ، تفای  هراب  نیا  رد  يزیچ  ینعی  تسا ، هدش  هتفگ  ینالف  هرابرد 

521 ص :  ات 18 ..... ] تایآ 17  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا
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ُرُمْعَی امَّنِإ  ( 17  ) َنوُِدلاخ ْمُه  ِراَّنلا  ِیف  َو  ْمُُهلامْعَأ  ْتَِطبَح  َِکئلوُأ  ِْرفُْکلِاب  ْمِهِسُْفنَأ  یلَع  َنیِدِهاش  ِهَّللا  َدِجاسَم  اوُرُمْعَی  ْنَأ  َنیِکِرْـشُْمِلل  َناک  ام 
(18  ) َنیِدَتْهُْملا َنِم  اُونوُکَی  ْنَأ  َِکئلوُأ  یسَعَف  َهَّللا  َّالِإ  َشْخَی  َْمل  َو  َةاکَّزلا  یَتآ  َو  َةالَّصلا  َماقَأ  َو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َنَمآ  ْنَم  ِهَّللا  َدِجاسَم 

521 ص :  همجرت ..... :

شتآ رد  هدش و  دوبان  ناشلامعا  اهنآ  دنهدیم ، یهاوگ  دوخ  رفک  هب  هک  یلاح  رد  دننک  ریمعت  ار  ادخ  دـجاسم  هک  دـنرادن  قح  ناکرـشم 
(17 . ) دنام دنهاوخ  هنادواج 

ادخ زا  زج  دزادرپب و  ار  تاکز  دراد و  اپب  ار  زامن  هدروآ و  تمایق  زور  ادـخ و  هب  نامیا  هک  دـنکیم  دابآ  یـسک  اهنت  ار  ادـخ  ياهدجـسم 
(18 . ) دنشاب ناگتفای  تیاده  زا  دارفا  هنوگ  نیا  هک  تسا  دیما  دسرتن ،

522 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

522 ص :  ریسفت ..... :

. دننک دابآ  ار  یهلا  دجاسم  هک  دنامیمن  رادیاپ  تسین و  تسرد  ناکرشم  يارب  َنیِکِرْشُْمِلل  َناک  ام 
: تسا یهوجو  دجاسم »  » ندروآ عمج  ّتلع  تسا و  مارحلا  دجسم  ندرک  ریمعت  دارم  ِهَّللا  َدِجاسَم  اوُرُمْعَی  ْنَأ 

. تسا يدجسم  دوخ  مارحلا ، دجسم  زا  ياهطقن  ره  هک  نیا  - 1
. تسا هدرک  دابآ  ار  اهدجسم  مامت  ییوگ  دنک ، دابآ  ار  نآ  سک  ره  سپ  تساهدجسم  مامت  هلبق  مارحلا  دجسم  - 2

تروص هب  هَّللا » دجـسم   » ءاّرق زا  یـضعب  و  تسا . لخاد  مکح  نیا  رد  اهنآ  همه  نیرتالاب  نیرتمدقم و  سپ  هدش  هدارا  اهدجـسم  سنج  - 3
. دناهدناوخ درفم 

هک تسا  نآ  دنهدیم  تداهش  دوخ  رفک  هب  دوخ  ررض  رب  ناکرـشم ، هک  نیا  يانعم  و  اورمعی »  » رد واو »  » زا تسا  لاح  هملک  نیا  َنیِدِهاش 
رابره دـندرکیم و  فاوط  نایرع  تلاح  اب  نآ  رود  هدرک و  بصن  هبعک  هناخ  فارطا  رب  ار  دوخ  ياهتب  و  تسا ، راکـشآ  رهاظ و  ناشرفک 

، کل وه  کیرـش  ّالا  کل ، کیرـش  کـیّبل ال  دـنتفگیم : نینچ  هتفگ ، یـضعب  و  دـندرکیم ، هدجـس  نآ  يارب  دنتـشگیم ، هناـخ  رود  هک 
«1 . » کلم ام  هکلمت و 

، دندرکیم شنزرـس  تمالم و  دـندوب  هتفرگ  ردـب  گنج  رد  ناکرـشم  زا  هک  ار  یناریـسا  راصنا ، رجاهم و  نانمؤم  هک  تسا  هدـش  تیاور 
ار ام  ياهیدب  تفگ : باوج  رد  سابع  درک . خیبوت  محر  عطق  ادخ و  لوسر  اب  گنج  لیلد  هب  ار  سابع  شیومع  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح 

رگم دنتفگ : راصنا  نیرجاهم و  دینکیم ؟ نامتک  ار  نامیاهیبوخ  اّما  دیروآیم  رطاخب 
__________________________________________________

کلمی ام  مامت  کلام  کیرـش و  کلام  و  یتسه ، تدوخ  هک  یکیرـش  زج  تسین ، تیارب  یکیرـش  هک  ادـخ  يا  ار  وت  مهدیم  خـساپ  - 1
. یتسه تدوخ  کیرش ،

523 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
بآ ار  نایجاح  میراد و  هدـهع  رب  ار  هبعک  يرادهدرپ  مینکیم و  دابآ  ار  مارحلا  دجـسم  ام  يرآ ، دـنتفگ : ناریـسا  دـیراد ؟ مه  یکین  اـمش 

: دش لزان  لیذ  هیآ  هک  دوب  اج  نیا  مینکیم ، دازآ  ریسا  میهدیم و 
لطاب ناگدرب ، ندرک  دازآ  هبعک و  يرادهدرپ  جاح و  تیاقس  دجسم ، ترامع  لیبق  زا  ناکرـشم  يدابع  ياهراک  ْمُُهلامْعَأ  ْتَِطبَح  َِکئلوُأ 

. تسا شزرایب  و 
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و نآ ، فیظنت  نتخاس و  كاپ  اهیبارخ و  میمرت  يزیرهیاپ و  دجـسم  ریمعت  زا  دارم  تسا . هتفریذـپ  نانمؤم  زا  اهنت  دجـسم ، ریمعت  ُرُمْعَی  امَّنِإ 
مولع نداد  دای  نتفرگ و  دای  رکذ »  » زا دوصقم  دوشیم و  زین  رکذ  تدابع و  اب  نآ  ندرک  دابآ  لماش  دـشابیم و  شیاهغارچ  ندرک  نشور 
اجنآ رد  هدیافیب  یفاضا و  نانخس  زا  يراددوخ  لماش  دجـسم  ندرک  دابآ  و  تسا ، رکذ  قادصم  نیرتمهم  نیرتهب و  رما ، نیا  هکلب  تسا 

. دوشیم زین 
ناشرکذ دننیـشنب و  مه  رود  دجـسم  رد  دنیایب  هک  دمآ  دـنهاوخ  دوجو  هب  نم  تما  زا  یمدرم  نامّزلا  رخآ  رد  هک  تسا  هدـمآ  ثیدـح  رد 

«1 . » درادن يزاین  اهنآ  هب  مه  ادخ  دیشاب ، هتشادن  ینیشنمه  اهنیا  اب  دشاب ، نآ  یتسود  ایند و 
تیاـضر و رب  دـنرادن و  یـساره  میب و  سک  چـیه  زا  یلاـعت  يادـخ  زا  ریغ  اوقت ، نید و  باـب  رد  صاخـشا  هنوـگ  نیا  َهَّللا  اَّلِإ  َشْخَی  َْمل  َو 

. دنرادیمن میدقت  ار  يرگید  تیاضر  وا ، يدونشخ 

523 ص :  ات 22 ..... ] تایآ 19  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

يِدْهَی ُهَّللا ال  َو  ِهَّللا  َْدنِع  َنوُوَتْـسَی  ِهَّللا ال  ِلِیبَس  ِیف  َدَهاج  َو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َنَمآ  ْنَمَک  ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َةَرامِع  َو  ِّجاْحلا  َۀَیاقِـس  ُْمْتلَعَج  َأ 
َنوُِزئاْفلا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  ِهَّللا  َدـْنِع  ًۀَـجَرَد  ُمَظْعَأ  ْمِهِـسُْفنَأ  َو  ْمِِهلاْومَِأب  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  اوُدَـهاج  َو  اوُرَجاـه  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ( 19  ) َنیِِملاَّظلا َمْوَْقلا 

(22  ) ٌمیِظَع ٌرْجَأ  ُهَْدنِع  َهَّللا  َّنِإ  ًاَدبَأ  اهِیف  َنیِِدلاخ  ( 21  ) ٌمیِقُم ٌمیِعَن  اهِیف  ْمَُهل  ٍتاَّنَج  َو  ٍناوْضِر  َو  ُْهنِم  ٍۀَمْحَِرب  ْمُهُّبَر  ْمُهُرِّشَُبی  ( 20)
__________________________________________________

-1
. ۀجاح مهب  هَّلل  سیلف  مهوسلاجت  ال  ایندلا ، ّبح  ایندلا و  مهرکذ  اقلح ، اهیف  نودعقی  دجاسملا ، نوتای  یتّما ، نم  سان  نامّزلا  رخآ  یف  یتأی 

524 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

524 ص :  همجرت ..... :

وا هار  رد  و  هدروآ ، تمایق  زور  ادـخ و  هب  نامیا  هک  دـیداد  رارق  یـسک  دـننامه  ار  مارحلا  دجـسم  نتخاس  دابآ  ناـیجاح و  نداد  بآ  اـیآ 
(19 . ) دنکیمن تیاده  ار  راکمتس  مدرم  دنوادخ ، و  دنتسین ، يواسم  زگره  اهنیا  تسا ؟ هدرک  داهج 

اهنیمه تسا و  رترب  ادخ  دزن  رد  ناشماقم  دندرک ، داهج  ادخ  هار  رد  ناشیاهناج  اهتورث و  اب  دـندرک و  ترجه  دـندروآ و  نامیا  هک  اهنآ 
(20 . ) دنناراگتسر

. دهدیم تراشب  تسا ، هنادواج  ياهتمعن  ناشیا  يارب  نآ  رد  هک  یتشهب  ياهغاب  يدونـشخ و  دوخ و  زا  یتمحر  هب  ار  اهنآ  ناشراگدرورپ 
(21)

(22 . ) تسا میظع  یشاداپ  دنوادخ ، دزن  هک  ارچ  دوب ، دنهاوخ  اهغاب ، نیا  رد  دبا  ات  هراومه و 

524 ص :  ریسفت ..... :

ناگدننکدابآ جاجح و  ناگدننکبآریس  ایآ   » هّللاب نمآ  نمک  مارحلا ، دجسملا  ةرامع  جاحلا و  ۀیاقـس  لها  متلعج  ا  تسا : نیا  هیآ  ریدقت 
: تسا هدناوخ  نینچ  هک  تسا  یـسک  لوق  ریدقت ، نیا  دیؤم  و  تسا »...  هدروآ  نامیا  ادخ و ...  هب  هک  دیداد  رارق  یـسک  دننام  ار ، دجـسم 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 984 

http://www.ghaemiyeh.com


تـسرد ياهراک  نانمؤم و  هب  ار  اهنآ  لطاب  لاـمعا  كرـش و  لـها  هیبشت  هیآ ، نیا  رد  هصـالخ  « 1 . » مارحلا دجـسملا  ةرمع  جاحلا و  ةاـقس 
يواست و هدرمش و  دنسپان  يرما  اهنآ ،

__________________________________________________

م. دجسم - ناگدننکدابآ  و  جاجح ، ناگدنهد  بآ  - 1
525 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

رب هوالع  رگید  یملظ  دنوادخ ، تسا  هتساخرب  رافک  دوخ  هیحان  زا  هک  ار  نداد  رارق  دننامه  نیا  تسا و  هتـسناد  تشز  ار  نانآ  یگنـسمه 
: دیامرفیم دناهداد ، ماجنا  ار  هیآ  رد  هدرمشرب  ياهراک  هک  ینانمؤم  ماقم  تمظع  رد  سپس  و  تسا ، هدیمان  ناشرفک 

دنا زیاف »  » اهنیمه و  دـنراد ، رتالاب  یتاجرد  دـنوادخ  دزن  دنتـسین ، اهراک  نیا  لها  هک  ییاهنمؤم  ناـشریغ : زا  اـهنیا  ِهَّللا  َدـْنِع  ًۀَـجَرَد  ُمَظْعَأ 
« میعن « » ناوضر « » ۀـمحر : » هدروآ هرکن  دـناهدش ، عقاو  تراشب  دروم  هک  ار  یتاـملک  هیآ  رخآ  رد  تساـهنیا . هژیو  يراگتـسر  زوف و  ینعی 

. دنوش هدناجنگ  فرعم  فیرعت  رد  ای  دنیآرد  هدننک  فصو  فیصوت  هب  هک  دننآ  زا  رترب  روما  نیا  اریز  میقم ،» »

525 ص :  ات 24 ..... ] تایآ 23  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

(23  ) َنوُِملاَّظلا ُمُه  َِکئلوُأَف  ْمُْکنِم  ْمُهَّلَوَتَی  ْنَم  َو  ِنامیِْإلا  یَلَع  َْرفُْکلا  اوُّبَحَتْـسا  ِنِإ  َءاِیلْوَأ  ْمُکَناوْخِإ  َو  ْمُکَءابآ  اوُذِـخَّتَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
اهَنْوَضَْرت ُنِکاسَم  َو  اهَداسَک  َنْوَشَْخت  ٌةَراِجت  َو  اهوُُمْتفَرَْتقا  ٌلاْومَأ  َو  ْمُُکتَریِـشَع  َو  ْمُکُجاوْزَأ  َو  ْمُُکناوْخِإ  َو  ْمُکُؤاـْنبَأ  َو  ْمُکُؤاـبآ  َناـک  ْنِإ  ْلـُق 

(24  ) َنیِقِساْفلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  ُهَّللا ال  َو  ِهِْرمَِأب  ُهَّللا  َِیتْأَی  یَّتَح  اوُصَّبَرَتَف  ِِهلِیبَس  ِیف  ٍداهِج  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللا  َنِم  ْمُْکَیلِإ  َّبَحَأ 

525 ص :  همجرت ..... :

دوخ ءایلوا  ار  اهنآ  هک  یناسک  دیهدن و  رارق  دوخ  یلو  ار  اهنآ  دـنهد  حـیجرت  نامیا  رب  ار  رفک  امـش ، ناردام  ناردـپ و  رگا  نامیا  لها  يا 
(23 . ) دنرگمتس ملاظ و  دنهد ، رارق 

میب شندش  داسک  زا  هک  یتراجت  دیاهدروآ و  تسدب  هک  ییاهتورث  امـش و  هفیاط  نارـسمه و  ناردارب و  و  نادـنزرف ، و  ناردـپ ، رگا  وگب :
526 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  ناترظن  رد  امش ، هقالع  دروم  ياهنکسم  و  دیراد ،

هورگ دنوادخ  و  دـنک ، لزان  امـش  رب  ار  شباذـع  دـنوادخ  هک  دیـشاب  نیا  راظتنا  رد  تسا ، رتبوبحم  وا  هار  رد  داهج  و  شربمایپ ، ادـخ و  زا 
(24 . ) دنکیمن تیاده  ار  رادربنامرفان 

526 ص :  ریسفت ..... :

رداـم و ردـپ و  ار  یـضعب  ناشنارـسمه و  ار  یـضعب  دـننک ، تکرح  هـک  دـنتفرگ  میمـصت  دـندش و  رومأـم  ترجه  هـب  ناـنمؤم  هـک  یتـقو 
يارب دنوادخ  هک  دوب  نیا  دـندرکیم . كرت  ار  ترجاهم  نادـنواشیوخ ، نیا  رطاخ  هب  زین  اهنآ  دـندرکیم و  تعنامم  رفـس  زا  ناشنادـنزرف 

رداـم و ردـپ و  اـب  یمدآ  هک  دـشاب  مزـال  ینید  رما  يارب  هاـگ  ره  و  تسا ، مّدـقم  بسن  يدـنواشیوخ و  رب  نید  رما  هـک  داد  حیـضوت  اـهنآ 
. تسا رتراوازس  یلوا و  یبنجا  اب  هطبار  دروم  رد  دنک ، هطبار  عطق  شنادنزرف 

: تسا هدمآ  ثیدح  رد  دنهد ، حیجرت  نامیا  رب  ار  نآ  دننیزگرب و  ار  رفک  رگا  َْرفُْکلا  اوُّبَحَتْسا  ِنِإ 
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هَّللا یف  ضغبی  هَّللا و  یف  بحی  یّتح  نامیالا  معط  مکدحا  دجی  ال 
«. دشاب ادخ  يارب  طقف  شاینمشد  یتسود و  هک  نیا  رگم  دشچیمن ، ار  نامیا  معط  امش  زا  سک  چیه  »

«1 . » تسا هدش  هدناوخ  مه  درفم ، تروص  هب  مکترشع »  » ْمُُکتَریِشَع َو 
: تسا هتفگ  نسح »  » هک نانچ  تسا  دیدهت  هلمج  نیا  ِهِْرمَِأب  ُهَّللا  َِیتْأَی  یَّتَح  اوُصَّبَرَتَف 

رطاخ هب  هک  تسا  هدش  فّظوم  تّدشب  نمؤم  هیآ ، نیا  رد  و  هدـناسرت ، يورخا  ای  يویند  يرفیک  هب  ار  هورگ  نیا  تمـسق  نیا  رد  دـنوادخ 
. دنک رظن  فرص  يویند  ياههرهب  مامت  و  دوخ ، هلیبق  لها و  نادنزرف و  و  ردام ، ردپ و  زا  نید 

ار نارترود  ات  رادقفوم ، دشابیم  تدوخ  يدونشخ  قفاوم  هچنآ  رب  ار  ام  اراگدرورپ 
__________________________________________________

. تسا هدناوخ  مکرئاشع  نسح  و  هدش ، هدناوخ  زین  مکتاریشع ،» و  مکتریشع ،  » تسا هدرک  لقن  فاّشک  زا  یجرگ  داتسا  - 1
527 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. میراد نمشد  وت  رطاخب  ار  ناکیدزن  تسود و  وت  يارب 

527 ص :  ات 27 ..... ] تایآ 25  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

ُْمْتیَّلَو َُّمث  ْتَبُحَر  اِمب  ُضْرَْألا  ُمُْکیَلَع  ْتَقاـض  َو  ًاْئیَـش  ْمُْکنَع  ِنُْغت  ْمَلَف  ْمُُکتَْرثَک  ْمُْکتَبَجْعَأ  ْذِإ  ٍْنیَنُح  َمْوَی  َو  ٍةَرِیثَک  َنِطاوَم  ِیف  ُهَّللا  ُمُکَرَـصَن  ْدََـقل 
َنیِِرفاـْکلا ُءازَج  َکـِلذ  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َبَّذَـع  َو  اـهْوََرت  َْمل  ًادُونُج  َلَْزنَأ  َو  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َو  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهَتَنیِکَـس  ُهَّللا  َلَْزنَأ  َُّمث  ( 25  ) َنیِِربْدُم

(27  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  یلَع  َِکلذ  ِدَْعب  ْنِم  ُهَّللا  ُبُوتَی  َُّمث  ( 26)

527 ص :  همجرت ..... :

، دوب هدروآرد  یتفگش  هب  ار  امش  ناتتّیعمج ، یناوارف  هک  یتقو  نینح ، گنج )  ) زور رد  و  دومرف ، يرای  اهناکم  زا  يرایسب  رد  ار  امـش  ادخ 
(25 . ) دیدومن رارف  هدرک  تشپ  سپ  دش  گنت  امش  رب  شتعسو  همه  اب  نیمز  و  درکن ، لح  امش  يارب  ار  یلکشم  چیه  و 

هک ار  یناسک  دیدیدیمن و  ار  اهنآ  امـش  هک  داتـسرف  ار  ییاهرکـشل  و  دومرف ، لزان  نانمؤم  شربمایپ و  رب  ار  دوخ  شمارآ  دـنوادخ  سپس 
(26 . ) نارفاک يازس  دوب  نیا  و  درک ، رفیک  دندوب  رفاک 

(27 . ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  و  دریذپیم ، دهاوخب  ار  سک  ره  هبوت  نیا  زا  دعب  دنوادخ ، سپ 

527 ص :  ریسفت ..... :

نزاوه و راّفک  اب  ناناملـسم ، گنج  اجنآ  رد  هک  فئاط  هّکم و  نایم  تسا  ینیمزرـس  نینح » . » نآ ياهتّیعقوم  گنج و  ياهنادـیم  نطاوم » »
رازه ود  دندوب و  رضاح  هّکم  حتف  رد  هک  دندوب  یصرق  اپ  رپ و  ناناملسم  زا  رازه  هد  هک  دندوب  رفن  رازه  هدزاود  ناناملسم  دش . عقاو  فیقث 

دندوب هتـسویپ  اهنآ  هب  راّفک  زا  هک  رگید  دارفا  مامت  اب  فیقث  نزاوه و  دارفا  اّما  دـندوب  هتـسویپ  نانآ  هب  هّکم  ناگدـشدازآ  و  اـقلط »  » زا مه 
. دندوب رفن  رازه  راهچ 

528 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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زگره تفگ : دوب  هدـش  لاحـشوخ  راّفک  ّتلق  نیملـسم و  يرایـسب  زا  هک  ناناملـسم  زا  يدرم  دـنتفرگ . رارق  مه  لـباقم  رد  هورگ  ود  یتقو 
. تسا هدوب  رکب  وبا  نخس  نیا  هدنیوگ  دناهتفگ  یضعب  دماین . ششوخ  دینش  ار  وا  نخس  مرکا  ربمایپ  یتقو  اّما  دش ، میهاوخن  بولغم  زورما 

: تسا هدومرف  دنوادخ  هک  نانچ 
. تسا هدروآرد  یتفگش  هب  ار  امش  ناتدارفا  یناوارف  ْمُُکتَْرثَک  ْمُْکتَبَجْعَأ 

هک نانچ  نآ  دندروخ ، تسکـش  دنتـشادن  تمواقم  بات  دندوب و  هدش  رورغم  ناشترثک  لیلد  هب  هک  ناناملـسم  تفرگرد و  یتخـس  گنج 
راّفک اـب  هتفرگ ، تسد  رد  ار  مچرپ  زین  مالّـسلا  هیلع  یلع  و  درکیم ، تمواـقم  ناـنچ  مه  ربماـیپ  اـّما  دیـسر . هّکم  هب  ناـنآ  تسکـش  هزاوآ 

دبع نب  ثراح  رـسپ  نایفـس  وبا  دوب و  هتفرگ  تسدب  ار  ادخ  لوسر  رطاق  ماگل  تسار  فرط  رد  مه  بلّطملا  دبع  نب  سابع  و  دـیگنجیم ،
هتشک زور  نآ  رد  هک  دوب  اهنآ  مهد  رفن  مه ، نمیا  ّما  رسپ  نمیأ »  » دندوب و ترـضح  نآ  پچ  فرط  رد  مشاه  ینب  زا  رفن  هن  اب  زین  بلّطملا 
لها يا  راصنا ، نارجاهم و  هورگ  يا  دش : دـنلب  شدایرف  دـنزب ، ادـص  ار  مدرم  هک  دومرف  تشاد ، ییاسر  يادـص  هک  سابع  هب  ربمایپ  دـش .

، کیبل کیبل  دنتفگیم : هک  یلاح  رد  دنتشگرب  مدرم  تساج ! نیا  ادخ  ربمایپ  دینکیم  رارف  اجک  هرقب ، هروس  باحصا  يا  و  هرجش ، تعیب 
هزرابم شالت و  هوحن  هب  مرکا  لوسر  دـندش ، لزان  دـندوب  قلبا  ياهبـسا  رب  راوس  دنتـشاد و  رـس  رب  اهدوخهالک  هک  ناگتـشرف  لاح  نیا  رد 

دنوادـخ فرط  زا  يرای  « 1 «. » مبلّطملا دـبع  دـنزرف  نم  منیتسار ، ربمایپ  نم  دـش ، غاد  گـنج  رونت  نونکا  : » دومرف دـنکفا و  رظن  ناناملـسم 
. دندروخ تسکش  نزاوه »  » و دمآ ،

__________________________________________________

-1
. بلّطملا دبع  نب  انا  بذک ، یبّنلا ال  انا  سیطولا  یمح  نآلا 

529 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
زا تسا : نینچ  هیآ  ياـنعم  تسا ، لاـح  لـحم  رد  رورجم  ّراـج و  و  اـهبحر » عم  : » تسا عم »  » ياـنعم هب  ب »  » و هیردـصم ، اـم »  » ْتَبُحَر اـِمب 

. تسا هدش  گنت  امش  رب  نیمز  ایوگ  سپ  دینکیمن ، ادیپ  نیمز  رد  ناترارف  يارب  ییاج  ناتسرت  يرایسب 
. دیدروخ تسکش  َنیِِربْدُم  ُْمْتیَّلَو  َُّمث 

شربمایپ و رب  َنِینِمْؤُْملا » یَلَع  َو  ِِهلوُسَر  یلَع  . » دومرف لزان  ناشیارب  دوب  اهنآ  شمارآ  هیام  هک  ار  دوخ  تمحر  دنوادخ  ُهَتَنیِکَس  ُهَّللا  َلَْزنَأ  َُّمث 
. دندنام وا  اب  مدق  تباث  هک  نانمؤم 

. تفر تراغ  هب  ناشیاهتورث  هیامرس و  دندش و  هراوآ  ناشدالوا  نانز و  دندش ، ریسا  هتشک و  داد : رفیک  ار  نارفاک  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َبَّذَع  َو 
. دریذپیم ار  نانآ  هبوت  دنوادخ  دنوشیم و  ناملسم  نارفاک  زا  یهورگ  نایرج  نیا  زا  سپ  ُهَّللا  ُبُوتَی  َُّمث 

. تفر تمینغ  هب  ناشواگ  رتش و  رامشیب  يدادعت  دندش و  ریسا  ناکرشم  زا  نت  رازه  شش ؟؟؟ دحا ،؟؟؟ گنج  زور  رد  دناهتفگ  یخرب 

529 ص :  هیآ 28 ..... ] (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

ْنِإ ِِهلْـضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمُکِینُْغی  َفْوَسَف  ًۀَْلیَع  ُْمتْفِخ  ْنِإ  َو  اذه  ْمِهِماع  َدـَْعب  َمارَْحلا  َدِجْـسَْملا  اُوبَْرقَی  الَف  ٌسََجن  َنوُکِرْـشُْملا  اَمَّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
(28  ) ٌمیِکَح ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  َءاش 

529 ص :  همجرت ..... :
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یتسدگنت رقف و  زا  امـش  رگا  و  دنوش ، مارحلا  دجـسم  کیدزن  دـیابن  دـعب  هب  لاسما  زا  سپ  دنـسجن ، متح  روطهب  كرـش  لها  نانمؤم ، يا 
(28 . ) تسا تمکح  اب  اناد و  رایسب  وا  هک  ارچ  تخاس ، دهاوخ  رگناوت  دوخ  لضف  زا  ار  امش  دهاوخب  رگا  يدوزب  دنوادخ ، دیسرتیم ،

530 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

530 ص :  ریسفت ..... :

هب دشابیم  تساجن  هلزنم  هب  هک  ار  ندوب  كرـشم  تفـص  نارفاک  اریز  تسا  دیلپ  ءیـش  سجن : وذ  يانعم  هب  ردصم و  هملک  نیا  سّجنلا » »
. تسا هدروآ  باسح  هب  نیعلا  سجن  ار  نانآ  تفـص ، نیا  هب  اهنآ  ندوب  فصّتم  رد  هغلابم  لیلد  هب  دـنوادخ  هک  نیا  ای  دـنراد ، دوخ  هارمه 

. كوخ گس و  لثم  دنسجن  راّفک  هک  تسا  هدش  لقن  سابع  نبا  زا 
اب سک  ره  دـنیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  قداص  رقاب و  ماما  دـیوشب . ار  دوخ  تسد  دـیاب  دـنک  هحفاصم  یکرـشم  اب  سک  ره  دـیوگیم  نسح 

«1 . » دلامب كاخ  رب  ار  نآ  دیوشب  تسناوتن  رگا  دیوشب و  ار  شتسد  دیاب  دنک  هحفاصم  يرفاک  صخش  اب  تسد ، ندوب  سیخ 
تیلهاج نارود  رد  هک  نانچ  دـنروآ ، اجب  ياهرمع  جـح و  دـیابن  رگید  يرجه ) مهن  لاس   ) لاسما جـح  زا  سپ  َمارَْحلا  َدِجْـسَْملا  اُوبَْرقَی  الَف 

. دندادیم ماجنا  ار  اهراک  نیا 
هّکم يوسب  هک  یقازرا  و  یناگرزاب ، عفانم  يرایـسب  زا  دـیدش ، عنام  جـح  لـمع  زا  ار  ناکرـشم  یتقو  هک  دیـسرتیم  رگا  ًۀَْـلیَع  ُْمتْفِخ  ْنِإ  َو 

. دش دیهاوخ  یتسدگنت  رقف و  هب  التبم  هجیتن  رد  و  مورحم ، دننکیم ، لمح 
هک دوب  نیا  تخاس . دهاوخ  زاینیب  ار  امش  شمرک  لضف و  اب  رگید ، قیرط  هب  دنوادخ  هک  دیشاب  هتشادن  میب  ِِهلْضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمُکِینُْغی  َفْوَسَف 

دوس نیا  دندرکیم و  لمح  هّکم  هب  اذغ  رابکـشخ و  دوخ  اب  اهنیا  دـندش ، ناملـسم  « 2 « » هلابت  » و شرج »  » و ءاعنـص »  » و هّدج »  » یلاها ادـعب 
. دش ناوارف  اهنآ  يارب  تکرب  ریخ و  هک  يروطهب  داتسرف  ورف  يرایسب  ياهناراب  دنوادخ  تشاد و  مدرم  يارب  يرتشیب 

__________________________________________________

. طئاحلاب اهحسم  الا  هدی و  لسغ  ۀبطر ، هدی  و  رفاکلا ، حفاص  نم  - 1
. تسا هدش  هتفرگ  یجرگ  داتسا  حیحصت  زا  تاملک  بارعا  - 2

531 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

531 ص :  هیآ 29 ..... ] (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

یَّتَح َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم  ِّقَْحلا  َنیِد  َنُونیِدَـی  َو ال  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  َمَّرَح  ام  َنُومِّرَُحی  َو ال  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلِاب  ـال  َو  ِهَّللاـِب  َنُونِمُْؤی  ـال  َنیِذَّلا  اُوِلتاـق 
(29  ) َنوُرِغاص ْمُه  َو  ٍدَی  ْنَع  َۀَیْزِْجلا  اوُطُْعی 

531 ص :  همجرت ..... :

قح نید  هب  و  دننادن ، مارح  هدرک ، مارح  شلوسر  ادخ و  ار  هچنآ  و  دنرادن ، زیخاتـسر  زور  ادخ و  هب  نامیا  هک  باتک  لها  زا  هتـسد  نآ  اب 
(29 . ) دنهد هیزج  ینتورف  يراوخ و  اب  دوخ  تسدب  ات  دینک ، رازراک  راکیپ و  دنورگیمن ،

531 ص :  ریسفت ..... :
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هنوگچ دـیروخیم و  اجک  زا  تفگ  درک و  داجیا  ار  یگنـسرگ  زا  سرت  ناناملـسم  ياـهلد  رد  ناطیـش  هک  تسا  هدـش  لـقن  ساـبع  نبا  زا 
اهنیمزرـس و حتف  اهنآ و  زا  هیزج  نتفرگ  اب  و  دنگنجب ، باتک  لها  اب  هک  درک  رما  ار  اهنآ  لاعتم  دنوادخ  دعب  دـینک . شاعم  رارما  دـیناوتیم 

. تخاس زاینیب  دنمتورث و  ار  اهنآ  میانغ  نتفرگ 
. تسا شدعب  ياههلمج  یلبق و  ي  نیّذلا »  » يارب نایب  هلمج ، نیا  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم 

تحاس زا  هک  دـنهدیم  تبـسن  ییاهزیچ  دـنوادخ  هب  هک  لیلد  نیا  هب  دـنکیم  یفن  ار  ادـخ  هب  نامیا  باـتک  لـها  زا  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ 
: دیامرفیم و  تسا ، رودب  وا  سدق 

، دننادیمن مارح  ار  شلوسر  ادخ و  مارح  اهنآ  هک  نآ  لیلد  و  تسا . تسیاشان  ناشلامعا  زین  رما  نیا  رد  اریز  دنرادن ، مه  ترخآ  هب  نامیا 
. دننادیمن مارح  هدش ، مارح  ّتنس  باتک و  رد  هچنآ  هک  تسا  نآ 

. دنهدب دیاب  هّمذ  لها  راّفک  هک  تسا  يزیچ  زا  یتمسق  مه  نیا  هک  تسا  نآ  هیزج »  » هیمست هجو 
532 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

: دوب دهاوخ  ریبعت  ود  هیآ  يانعم  رد  دشاب  هدنهد  تسد  دارم  رگا  ذخآ ؟ ای  یطعم ، تسد  تسا : لامتحا  ود  یسک ؟ هچ  تسد  دیزع » »
. دنهدب هیزج  ندرک ، يراددوخ  نودب  میلست و  يور  زا  هک  یتقو  ات  دیگنجب  باتک  لها  اب  فلا :

. يرگید سک  هب  هلاوح  هن  دشاب و  هیسن  هن  دنهدب ، تسدب  تسد  يدقن  روطب  ب :
اور اهنآ  رب  امـش  هک  یماعنا  زا  اـی  دـیراد  اـهنآ  رب  امـش  هک  یطلـست  تردـق و  يور  زا  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  دوش  هدارا  ذـخآ  دـی  رگا  و 

. دنزادرپب ار  نآ  دیرادیم 
هدنهد هیزج  دننکیم ، میلست  ار  نآ  دنیآیم  هدایپ  ياپ  اب  دوخ  دنراوخ : ریقح و  هک  یلاح  رد  دوشیم  هتفرگ  اهنآ  زا  هیزج  َنوُرِغاص  ْمُه  َو 

. هدب ماجنا  ار  تاهفیظو  دیوگیم : دشکیم و  ار  وا  ربج  هب  دریگیم و  ار  شاهقی  هتسشن ، هدنریگ  و  هداتسیا ،

532 ص :  ات 33 ..... ] تایآ 30  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

یَّنَأ ُهَّللا  ُمُهََلتاق  ُْلبَق  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلْوَق  َنُؤِهاُضی  ْمِهِهاْوفَِأب  ْمُُهلْوَق  َِکلذ  ِهَّللا  ُْنبا  ُحیِـسَْملا  يراصَّنلا  َِتلاق  َو  ِهَّللا  ُْنبا  ٌْریَزُع  ُدوُهَْیلا  َِتلاـق  َو 
ُهَناْحبُس َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ًادِحاو ال  ًاهلِإ  اوُُدبْعَِیل  َّالِإ  اوُِرمُأ  ام  َو  َمَیْرَم  َْنبا  َحیِـسَْملا  َو  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ًابابْرَأ  ْمُهَنابْهُر  َو  ْمُهَرابْحَأ  اوُذَخَّتا  ( 30  ) َنوُکَفُْؤی
َُهلوُسَر َلَـسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  ( 32  ) َنوُِرفاـْکلا َهِرَک  َْول  َو  ُهَرُون  َِّمُتی  ْنَأ  ـَّالِإ  ُهَّللا  َیبْأَـی  َو  ْمِهِهاْوفَأـِب  ِهَّللا  َرُون  اُؤِفُْطی  ْنَأ  َنوُدـیُِری  ( 31  ) َنوُکِرُْشی اَّمَع 

(33  ) َنوُکِرْشُْملا َهِرَک  َْول  َو  ِهِّلُک  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِد  َو  يدُْهلِاب 
533 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

533 ص :  همجرت ..... :

نارفاک راتفگ  دننام  هک  دنراد  نابز  رب  هک  تسا  ینخس  نیا  تسادخ ، رسپ  حیسم  دنتفگ : ناینارصن  تسادخ و  رـسپ  ریزع  دنتفگ : نایدوهی 
(30 ( ؟ دنیوگیم غورد  هنوگچ  دنک  ناشتنعل  يادخ  تسا ، نیشیپ 

دوبعم تدابع  هب  زج  هک  یلاح  رد  ار ، میرم  دنزرف  حیـسم  زین  و  دـنداد ، رارق  ادـخ  ربارب  رد  ییاهدوبعم  ار  دوخ  نابهار  نادنمـشناد و  اهنیا ،
(31 . ) دنهدیم رارق  يو  کیرش  هچنآ  زا  تسا  هّزنم  كاپ و  وا  دنتشادن ، روتسد  تسین ، وا  زج  يدوبعم  چیه  هک  ياهناگی 
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لامک هب  ار  شرون  هک  نیا  رگم  دـهاوخیمن  چـیه  دـنوادخ  هک  یلاح  رد  دـننک ، شوماـخ  ناـشیاهناهد  اـب  ار  ادـخ  رون  دـنهاوخیم  اـهنیا 
(32 . ) دنشاب هتشاد  تهارک  نارفاک  هچرگا  دناسر ،

(33 . ) دندنسپن ار  نآ  ناکرشم  دنچ  ره  دنادرگ  بلاغ  اهنییآ  همه  رب  ار  وا  ات  داتسرف  قح  نییآ  تیاده و  اب  ار  شربمایپ  هک  تسا  یسک  وا 

533 ص :  ریسفت ..... :

شفرـصنم نیونت و  اب  هک  یناسک  و  دـشابیم ، فرـصنم  ریغ  تسا  هفرعم  یمجع و  ریزع »  » نوچ و  تسا ، ربخ  ادـتبم و  هلمج  ِهَّللا  ُْنبا  ٌْریَزُع 
. یمجع هن  دناهتسناد ، یبرع  ار  نآ  دناهدناوخ 

. اهنآ همه  هن  دنتفگ ، نایدوهی  زا  یضعب  تسادخ ، رسپ  ریزع  هک  ار  فرح  نیا 
زا ای  دنـشاب و  هتـشاد  یلقع  لیلد  هنوگ  چیه  هک  نیا  نودـب  دـنتفگ  دوخ  شیپ  زا  ار  راتفگ  نیا  هک  تسا  نآ  روظنم  ْمِهِهاْوفَِأب  ْمُُهلْوَق  َِکلذ 

. دننک لقن  ینامسآ  باتک 
هدوب فاـضم  هک  لوق »  » هملک هدوب  لوق  مهلوـق  یهاـضی  ینعی  هدـش ، عـقاو  ریدـقت  فذـح و  هیآ  نیا  رد  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلْوَـق  « 1  » َنُؤِهاُضی

تسا و هتفرگ  ار  فاضم  ياج  هدمآرد و  نوهاضی »  » عمج تروص  هب  هدش و  لعف  همیمض  مه )  ) هیلا فاضم  هدش و  فذح 
__________________________________________________

. تسا هدناوخ  هزمه  نودب  ار  هیآ  حراش  دوشیم  مولعم  هدش  نایب  ریسفت  تمسق  رد  هک  نانچ  - 1
534 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

نیا هک  نیا  روظنم  دوب ، اهنآ  ناینیـشیپ  هتفگ  دـننامه  دـندوب  مرکا  لوسر  نامز  رد  هک  اراصن  دوهی و  زا  یـضعب  راتفگ  تسا : نیا  شیانعم 
هک تسا  ناکرـشم  هتفگ  دـننام  اـهنیا  هتفگ  هک  تـسا  نـیا  دارم  تـفگ  ناوـتیم  و  دراد ، ینـالوط  هقباـس  اـهنآ  ناـیم  رد  زیمآرفک  هدـیقع 

. دنیادخ نارتخد  ناگتشرف  دنتفگیم :
. دوشیمن ضیح  درم ، دننام  هک  ینز  لیعف »  » نزو رب  ءایهض » ةأرما  : » دیوگیم برع  تسا : هدش  هدناوخ  زین  نؤهاضی » : » هزمه اب  هیآ  نیا 

. دنوشیم فرحنم  قح  زا  هنوگچ  َنوُکَفُْؤی :» یَّنَأ  . » دنک تنعل  ار  اهنآ  ادخ  ُهَّللا  ُمُهََلتاق 
هچنآ ندرمش  مارح  و  هتـسناد ، مارح  ادخ  هچنآ  ندرمـش  لالح  رد  ار - دوخ  نابهار  نادنمـشناد و  اهنیا  ًابابْرَأ  ْمُهَنابْهُر  َو  ْمُهَرابْحَأ  اوُذَخَّتا 

. دوشیم يوریپ  نایاورنامرف  ياهروتسد  زا  هک  نانچ  مه  دندرکیم  يوریپ  تعاطا و  هدرک - لالح  ادخ 
. دنتفگیم ادخ  رسپ  ار  يو  اریز  دنتسناد ، شتسرپ  هتسیاش  زین  ار  ترضح  نآ  َمَیْرَم  َْنبا  َحیِسَْملا  َو 

ار اتکی  دوبعم  زج  هک  دزاسیم  مزلم  ار  اهنآ  لیجنا  تاروت و  رد  لوقنم  صوصن  یلقع و  نیهارب  هلدا و  ًادِـحاو  ًاهلِإ  اوُدـُبْعَِیل  اَّلِإ  اوُِرمُأ  اـم  َو 
. دننکن شتسرپ 

. دزاسیم رود  نتشاد  اتمه  كرش و  هبیاش  زا  ار  یهلا  سدق  تحاس  تسا و  هیزنت  يارب  هملک  نیا  ُهَناْحبُس » »
هَّللا یّلص  دّمحم  ترـضح  ياههتفگ  ندرک  بیذکت  اب  هک  ار ، كرـش  لها  لاح  دنوادخ ، هیآ  نیا  رد  ْمِهِهاْوفَِأب  ِهَّللا  َرُون  اُؤِفُْطی  ْنَأ  َنوُدیُِری 

اب رون  دوخ  ندـیمد  اب  دـهاوخیم  هک  تسا  هدرک  یـسک  تلاـح  هب  هیبشت  دنتـسه ، وا  يربماـیپ  نتخاـس  لـطاب  ددـصرد  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
شلامک ییاهن و  ّدح  هب  ار  نآ  یـشخب  ینـشور  یناشفارون و  ات  هدرک  هدارا  لاعتم  دنوادخ  هک  يرون  نامه  دنک ، شوماخ  ار  یهلا  تمظع 

. دناسرب
دهد . هبلغ  ناهج  نایدا  مامت  رب  ار  قح  نید  ای  نایدا ، هّیلک  ناوریپ  رب  ار  شربمغیپ  نیا  دهاوخیم  ادخ  ُهَرِهُْظِیل » »

535 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ار ُهَّللا  َیبْأَی  َو  هلمج : اُؤِفُْطی  ْنَأ  َنوُدـیُِری  لـباقم  رد  ببـس  نیا  هب  هتخاـس و  دری » مل   » يارجم يراـج  ار ، یبا »  » لـعف دـنوادخ ، هیآ ، نیا  رد 
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: تسا هدومرف  نینچ  ایوگ  و  هدروآ ،
. دشابیم شرون  ندناسر  لامک  مامت و  هب  دهاوخیم  دنوادخ  هک  يزیچ  اهنت  هرون  متی  نا  الا  هَّللا  دیری  و ال 

535 ص :  ات 35 ..... ] تایآ 34  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

َو َبَهَّذـلا  َنوُِزنْکَی  َنیِذَّلا  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  َنوُّدُـصَی  َو  ِلِطاْبلِاب  ِساَّنلا  َلاْومَأ  َنُولُکْأََیل  ِناـبْهُّرلا  َو  ِراـبْحَْألا  َنِم  ًارِیثَک  َّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
ْمُهُروُهُظ َو  ْمُُهبُونُج  َو  ْمُهُهابِج  اِهب  يوُْکتَف  َمَّنَهَج  ِراـن  ِیف  اـْهیَلَع  یمُْحی  َمْوَی  ( 34  ) ٍمِیلَأ ٍباذَِـعب  ْمُهْرِّشَبَف  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اهَنوُقِْفُنی  ـال  َو  َۀَّضِْفلا 

(35  ) َنوُِزنْکَت ُْمْتنُک  ام  اُوقوُذَف  ْمُکِسُْفنَِأل  ُْمتْزَنَک  ام  اذه 

535 ص :  همجرت ..... :

دنروخیم لطاب  هب  ار  مدرم  ياههیامرس  نایاسرت ، دوهی و  نادنمشناد  زا  يرایسب  هک  تسا  یمّلسم  رما  نیا  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
يرفیک هدژم  دـنیامنیم  قاـفنا  ادـخ  هار  رد  ار  نآ  و  دـننکیم ، هتخودـنا  ار  هرقن  ـالط و  هک  ار  ناـنآ  دـنرادیمزاب ، ادـخ  هار  زا  ار  اـهنآ  و 

(34 . ) هدب كاندرد 
نیا دوشیم ) هتفگ  اهنآ  هب   ) دنهن غاد  ار  ناشیاهتـشپ  اهولهپ و  اههرهچ و  هلیـسو  نآ  هب  دـنناباتب و  خزود  شتآ  نایم  رد  ار  اهنآ  هک  يزور 

(35 . ) دیتخودنایم هک  هچنآ  دیشچب  نونکا  دیدوب ، هتخودنا  دوخ  يارب  هک  تسا  ییاهلوپ  نامه 
536 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

536 ص :  ریسفت ..... :

نادنمـشناد و نیا  هک  تسا  نآ  روظنم  و  دـنناسرب ، فرـصم  هب  دـنروآ و  تسدـب  مارح  هار  زا  ار  نآ  هک  تسا  نآ  لـطاب ، هب  لاـم  ندروخ 
. دنتفرگیم هوشر  مدرم  هماع  زا  یعرش  ماکحا  فیفخت  رودص و  يارب  نابهار 

: دراد دوجو  لامتحا  ود  هیآ  نیا  ریسفت  رد  دنهدیم ، رارق  زنک  ار  هرقن  الط و  هک  یناسک  َنوُِزنْکَی و  َنیِذَّلا  َو 
. دشاب یحیسم  نابهار  دوهی و  نادنمشناد  زا  يرایسب  دوصقم ، هک  نیا  - 1

ار ناناملـسم  هنوـگ  نیا  دـنوادخ  و  ناـقفانم ، هن  دـنیامنیم - زنک  هتـشابنا و  مه  يور  ار  تورث  لاـم و  هـک  تـسا  یناناملـسم  دوـصقم  - 2
. تسا هداد  رارق  اراصن  دوهی و  ناشورف ) نید   ) ناریگهوشر شودمه 

: تسا هدمآ  ثیدح  رد  هک  نانچ  تسا ، تاکز  عنم  هدمآ ، هیآ  لیذ  رد  هک  ادخ » هار  رد  قافنا  كرت   » زا دارم 
دوشن ادا  دوش و  بجاو  شتاـکز  هک  یلاـم  یلو  دوش ، هتـشاد  هاـگن  ناـهنپ  هتخودـنا و  هچرگا  تسین ، زنک »  » دوش هداد  شتاـکز  هک  یلاـم 

«1 . » دشاب راکشآ  رهاظ و  هچرگا  تسا ، زنک » »
نیا هب  اّنثم ، هن  هدـش و  هدروآ  ثنؤم  درفم  هک  نیا  دـشاب و  ریناند  مهارد و  هک  ددرگیمرب  هضف » بهذ و   » ياـنعم هب  ریمـض  اـهَنوُقِْفُنی  ـال  َو 

َنِم ِناتَِفئاط  ْنِإ  َو  دیامرفیم : هک  تسا  يرگید  هیآ  دننام  هیآ  نیا  دـشاب ) درفم  هک  نیا  هن   ) تسا لماک  ياهلمج  مادـک  ره  هک  تسا  ببس 
و ال تسا : نیا  هیآ  ریدـقت  دـناهتفگ  یـضعب  ثنؤـم ) ياـنثم  هن  هدـمآ ، بئاـغ  رکذـم  عـمج  نآ  لـعف  هک  (. ) 9 تارجح /  ) اُولَتَْتقا َنِینِمْؤُْـملا 

نیا لثم  دشابیم  نآ  رب  فطع  مه  بهذ  و  تسا ، ّثنؤم  درفم  هک  تسا  هّضف  اه »  » ریمض عجرم  بهّذلا  اهنوقفنی و 
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__________________________________________________

-1
. ارهاظ ناک  نا  زنک و  وهف  ّكزی  ملف  یّکزی  نا  غلب  ام  و  انطاب ، ناک  نا  و  زنکب ، سیلف  هتاکز  يدا  ام 

].....[ 
537 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

: رعش
بیرغل اهب  رایق  یناف و 

. تسا بیرغ  زین  شرتش ) مان   ) راّیق مبیرغ و  نادنز  رد  نم  کلذک : راّیق  و  تسا : نیا  شیانعم  هک  ، 
يرادهگن ار  اهنیا  یسک  دنشابیم و  ایشا  تمیق  تورث و  رایعم  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  دناهدرب  مان  ار  هرقن  الط و  طقف  لاوما  نایم  زا  هک  نیا 

. دشاب شاهنازور  جایتحا  رب  دیاز  هک  نیا  رگم  دنکیمن 
اب اِهب » يوُْکتَف  . » دـنوشیم شتآ  دوخ  ات  دوشیم ، هتخورفا  شتآ  ردـق  نآ  اههرقن  الط و  رب  ای  اهزنک  نآ  رب  َمَّنَهَج  ِران  ِیف  اْهیَلَع  یمُْحی  َمْوَی 

. دوشیم هداهن  غاد  نانآ  ياهتشپ  ولهپ و  یناشیپ و  رب  هدش ، خرس  ياههنیجنگ  نآ 
هب رگم  دـنکیمن ، بجاو  قافنا  كرت  سک  چـیه  هک  تسا  نآ  يروآداـی  هب  اـضعا  نیا  صاـصتخا  لـیلد  ْمُهُروُهُظ  َو  ْمُُهبُونُج  َو  ْمُهُهاـبِج 

. دـنوش هبرف  دـنروخب و  بوخ  ياهاذـغ  دـننک ، ظـفح  ار  دوخ  يوربآ  دـننک و  ادـیپ  مدرم  ناـیم  یتیعقوم  ینعی  ییاـیند  ياهـضرغ  هطـساو 
: دناهتفگ یضعب  دنزادنیب . دوخ  ياههناش  يور  تشپ و  رب  فیطل  مرن و  ياهسابل 

میخض ار  یناشیپ  ياهنیچ  دندیشکیم و  مهرد  ار  دوخ  ياهتروص  تسدگنت  تعاضبیب و  دارفا  لباقم  رد  هورگ  نیا  هک  تسا  نآ  شلیلد 
. دندرکیم اهنآ  رب  ار  دوخ  يولهپ  تشپ و  دندنادرگیمرب و  اهنآ  زا  ور  لفاحم  سلاجم و  رد  و  دنتخاسیم ،

. دیدوب هتخاس  جـنگ  دوخ  يارب  ایند  رد  هک  يزیچ  نامه  نیا  دوشیم : هتفگ  اهنآ  هب  تسا . ریدـقت  رد  لوق  هدام  اج ، نیا  رد  ُْمتْزَنَک  ام  اذـه 
. ناتدوخ هدافتسا  يارب  ْمُکِسُْفنَِأل » »

. ار ناتیگتخودنا  تلاح  دنزگ  ای  دیتخودنایم ، هچنآ  دنزگ  دیشچب : سپ  اُوقوُذَف 

537 ص :  هیآ 36 ..... ] (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

َّنِهِیف اوُِملْظَت  الَف  ُمِّیَْقلا  ُنیِّدلا  َِکلذ  ٌمُرُح  ٌۀََعبْرَأ  اْهنِم  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  َمْوَی  ِهَّللا  ِباتِک  ِیف  ًارْهَـش  َرَـشَع  اْنثا  ِهَّللا  َْدنِع  ِروُهُّشلا  َةَّدِع  َّنِإ 
(36  ) َنیِقَّتُْملا َعَم  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو  ًۀَّفاَک  ْمُکَنُوِلتاُقی  امَک  ًۀَّفاَک  َنیِکِرْشُْملا  اُوِلتاق  َو  ْمُکَسُْفنَأ 

538 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

538 ص :  همجرت ..... :

، تسا مارح  اهنآ  زا  اتراهچ  تسا ، هام  هدزاود  دیرفآ ، ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  زور  نآ  زا  دنوادخ  باتک  رد  و  ادـخ ، دزن  رد  اههام  هرامش 
امش اب  قاّفتا  روطب  اهنآ  هک  نانچ  دیگنجب  ناکرشم  اب  یعمجهتسد  و  دیرادم ، اور  متـس  دوخ  رب  اههام  نیا  رد  سپ  تسا ، اجرباپ  نییآ  نیا 

(36 . ) تسا ناراکزیهرپ  اب  دنوادخ  هک  دینادب  و  دنگنجیم ،
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538 ص :  ریسفت ..... :

(. ردق اضق و  مکح   ) هدید تحلصم  تسرد و  هدرک و  طبض  تبث و  دوخ  هک  یمکح  رد  ای  نآرق و  رد  ای  ظوفحم  حول  رد  ِهَّللا  ِباتِک  ِیف 
ادخ لوسر  تسا . بجر  هام  نآ  و  تسا ، ادج  اهنیا  زا  یکی  و  مّرحم ، و  هّجح ، يذ  هدـعق ، يذ  دـنرگیدمه ، نیرق  هام  هس  ٌمُرُح  ٌۀََـعبْرَأ  اْهنِم 

هک دیـشاب  هاـگآ  : » دـیامرفیم هک  دراد  هراـشا  بلطم  نیمه  هب  دومرف ، داریا  عادولا  ۀّـجح  رد  هک  ياهبطخ  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
تلاح نآ  رب  ار  اهنامسآ  نیمز و  دنوادخ  هک  تسا  هتشگرب  یّبترم  ماظن  نامه  هب  دوخ  شدرگ  ریس و  رد  نونکا  مه  تعیبط  ناهج  نامز و 
اههام مکح  نونکا ، هک  تسا  نآ  نانخس  نیا  زا  ترضح  دوصقم  « 1 «. » تسا مارح  نآ ، زا  هام  راهچ  و  تسا ، هام  هدزاود  لاس  ره  دـیرفآ :

. دوش عقاو  هّجح  يذ  هام  نامه  رد  دیاب  جح  هدوب : البق  هک  تسا  هتشگرب  یتلاح  نامه  هب 
. تخاس لطاب  دوب  رارقرب  تیلهاج  رد  هک  ار  « 2 « » ءیسن  » بیترت نیا  هب  و 

زا هک  ار  شور  نیا  مه  برع  و  تسا ، لیعامسا  میهاربا و  نییآ  نیتسار و  نید  اههام ، نیا  نتسناد  مارح  هک  نیا  روظنم  ُمِّیَْقلا  ُنیِّدلا  َِکلذ 
هدرب ثرا  هب  ربمایپ  ود  نیا 

__________________________________________________

-1
. مرح ۀعبرا  اهنم  ارهش ، رشع  انثا  ۀنّسلا  ضرالا ، تاومسلا و  هَّللا  قلخ  موی  هتئیهک  رادتسا  دق  نامزلا  نا  الا 

م. دیآیم - دعب  هیآ  رد  هملک  نیا  حرش  - 2
539 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

یـسک رگا  یتح  دندرمـشیم  مارح  ار  نآ  رد  گنج  و  دنتـشادیم ، مرتحم  ار  هناگراهچ  ياههام  نیا  و  دندوب . هداد  رارق  دوخ  نید  دـندوب 
. تشادن يراک  وا  هب  تفاییم  تسد  شردپ  لتاق  رب  اههام  نیا  رد 

زین ۀّنسالا » لصنم   » ار هام  نیا  دشیمن ) هدینـش  ياهدیـشک  متـس  دایرف  گنج و  ادص ، رـس و  هام  نیا  رد  اریز   ) دناهتفگ ّمصا »  » ار بجر  هام 
ات تشاد  همادا  تیلهاج  رد  عضو  نیا  دشیمن ) باترپ  نمـشد  يوس  هب  يریت  هام ، نیا  رد  ور  نیا  زا   ) هزین نتـشاذگ  رانک  ینعی  دنتفگیم ،

. دنداد رییغت  ار  یهلا  نوناق  نیا  دش و  ءیسن »  » هب رجنم  هک  نیا 
ار نآ  تیلهاج  لها  هک  ءیـسن  مکح  هن  تسا ، مکحم  تسرد و  یباسح  میدرک  ناـیب  اـم  هک  نیا  تسا : نیا  هیآ  ياـنعم  دـناهتفگ  یـضعب 

. دندوب هدرک  عارتخا 
. دننادب لالح  هدش  مارح  اههام  نیا  رد  هچنآ  هک  تسا  نیا  سفن ، هب  ملظ  ْمُکَسُْفنَأ  َّنِهِیف  اوُِملْظَت  الَف 

. لوعفم زا  ای  لعاف  زا  تسا  لاح  ًۀَّفاَک 
تفـص نیا  هب  ار  اهنآ  قیرط  نیا  هب  هداد و  ترـصن  هدـعو  اوقت  لها  هب  دـنوادخ  هلمج  نیا  رد  تسا : ناراـکزیهرپ  رواـی  ادـخ ، َنیِقَّتُْملا  َعَم 

. تسا هدومرف  قیوشت 

539 ص :  هیآ 37 ..... ] (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

ُءوُس ْمَُهل  َنِّیُز  ُهَّللا  َمَّرَح  ام  اوُّلُِحیَف  ُهَّللا  َمَّرَح  ام  َةَّدِع  اُؤِطاُوِیل  ًاماع  ُهَنُومِّرَُحی  َو  ًاماع  ُهَنوُّلُِحی  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِِهب  ُّلَُضی  ِْرفُْکلا  ِیف  ٌةَدایِز  ُءیِسَّنلا  اَمَّنِإ 
(37  ) َنیِِرفاْکلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  ُهَّللا ال  َو  ْمِِهلامْعَأ 
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539 ص :  همجرت ..... :

لالح و ار  نآ  لاس  کی  دنوشیم : هارمگ  نارفاک  نآ ، ببـس  هب  هک  تسا  رفک  رد  یـشیازفا  نآ ، مکح  ریخأت  مارح و  ياههام  نداد  رییغت 
لیمکت دوخ  هدیقع  هب  ار  راهچ  ددع  و   ) تسا هدرک  میرحت  دـنوادخ  هک  دوش  ییاههام  دادـعت  قباطم  ات  دـننادیم ، مارح  ار  نآ  رگید  لاس 

رفاک مدرم  دنوادخ  و  دیآیم ، ابیز  ناشرظن  رد  نانآ  تشز  لامعا  دنرامـش ، لالح  هدرک  مارح  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  هار  نیا  زا  و  دـنیامن )
(37 . ) دنکیمن تیاده  ار 

540 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

540 ص :  ریسفت ..... :

ظاحل نیا  زا  و  دندوب ، لادج  گنج و  لها  اهبرع  هک  نیا  حیضوت  دننک  لوکوم  رگید  هام  هب  ار  مارح  هام  کی  تمرح  هک  تسا  نآ  ءیسن 
لالح و ار  نآ  هام  نیا  رد  نیا  رب  انب  دـننک . كرت  ار  گـنج  هک  دوب  تخـس  اـهنآ  رب  دیـسریم  مارح  هاـم  دـندوب و  گـنج  لاـح  رد  یتقو 
هب تسا  راهچ  ددع  هک  ار  مارح  ياههام  هرامش  ات  ُهَّللا  َمَّرَح  ام  َةَّدِع  اُؤِطاُوِیل  دیامرفیم : دنوادخ  اذل  دنتسنادیم ، مارح  ار  رگید  هام  شیاجب 

صاصتخا نیا  اب  اهنآ  هداد و  رارق  اههام  نیا  هژیو  ار  تمرح  دـنوادخ  هک  نآ  لاح  و  دـننکن ، تفلاخم  نآ  اب  دـننک و  لیمکت  دوخ  باسح 
نیا هب  دنشاب ، هتشاد  دایز  تقو  ات  دندادیم ، رارق  هام  هدزیس  ار  نآ  هتخاس و  دایز  ار  لاس  کی  ياههام  ددع  یهاگ  و  دندرکیم ، تفلاخم 

رب تدایز  هن  تساتهدزاود ، طقف  اههام  دادعت  هک  نیا  دوصقم  ًارْهَش  َرَشَع  اْنثا  ِهَّللا  َْدنِع  ِروُهُّشلا  َةَّدِع  َّنِإ  هک : دیامرفیم  دیکأت  دنوادخ  ببس 
لالح ار  مارح  ياههام  زا  یکی  لاس  کی  رد  هاگ  ره  ینعی : ددرگیمرب  ءیـسن »  » هملک هب  هنومرحی »  » و هنولحی » : » ياـهلعف رد  ریمـض  نیا .

. دندرکیم مارح  ار  نآ  دنتشگیمرب و  دعب  لاس  رد  دندرمشیم 
یثالث مولعم  عراضم   ) تسا لضی »  » نیرثکا تئارق  یلو  دـشاب ، هَّللا »  » شلعاف هک  دـناهدناوخ  زین  مولعم  لـضی »  » و تسا ، لوهجم  لـضی ،» »

(. درجم
: تسا هدش  هدناوخ  هجو  هس  هب  ءیسن » »

. هزمه تابثا  و  ای »  » نوکس اب  ءیسن ، فلا :
. هزمه فذح  و  ای »  » دیدشت اب  ّیسن ، ب :

هءاسن  ردصم  لعف ، نزو  رب  أسن  هک  هزمه  زا  ي »  » لیدبت يده »  » نزو رب  یسن ، ج :
541 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. اسیسم اّسم و  هّسم  لثم  أیسن  أسن و  هأسن  تسا  نتخادنا  ریخأت  هب  يانعم  هب  هک  دشاب 
. دندرکیم لالح  هدرک  مارح  ادخ  هک  ار  گنج  دننک ، لیمکت  ار  اههام  هرامش  هک  نیا  روظنم  هب  طقف  ُهَّللا  َمَّرَح  ام  اوُّلُِحیَف 

یفطل اهنآ  هب  ادخ  يِدـْهَی : ُهَّللا ال  َو  دنتـشادنپ . کین  ار  دوخ  تشز  ياهراک  هجیتن ، رد  و  درک ، لیلذ  ار  اهنآ  ادـخ  ْمِِهلامْعَأ  ُءوُس  ْمَُهل  َنِّیُز 
. دنادرگیم ناشلیلذ  هکلب  درادن 

541 ص :  ات 39 ..... ] تایآ 38  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

اْینُّدـلا ِةایَْحلا  ُعاتَم  امَف  ِةَرِخْآلا  َنِم  اْینُّدـلا  ِةایَْحلِاب  ُْمتیِـضَر  َأ  ِضْرَْألا  َیلِإ  ُْمْتلَقاَّثا  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُرِْفنا  ُمَُکل  َلِیق  اذِإ  ْمَُکل  ام  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
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(39  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َو  ًاْئیَش  ُهوُّرُضَت  َو ال  ْمُکَْریَغ  ًامْوَق  ْلِْدبَتْسَی  َو  ًامِیلَأ  ًاباذَع  ْمُْکبِّذَُعی  اوُرِْفنَت  َّالِإ  ( 38  ) ٌلِیلَق َّالِإ  ِةَرِخْآلا  ِیف 

541 ص :  همجرت ..... :

هب ترخآ  ياجب  ایآ  دیبسچیم ، نیمز  هب  دینک  چوک  ادخ ، هار  رد  دوشیم : هتفگ  امـش  هب  تقو  ره  هک  تسا  هدـش  هچ  ار  امـش  نانمؤم  يا 
(38 . ) تسین یکدنا  زجب  ترخآ ، ربارب  رد  ایند  هرهب  دیدش ؟ یضار  ایند  یگدنز 

. دهدیم رارق  ناتیاجب  ار  امش  زا  ریغ  یهورگ  دنکیم و  تازاجم  كاندرد  يرفیک  هب  ار  امش  دنوادخ  دیورن ، نوریب  داهج  يارب  رگا 
(39 . ) تساناوت زیچ  ره  هب  ادخ  و  دسریمن ، وا  هب  ینایز  چیه  و 

541 ص :  ریسفت ..... :

یلبنت و ینعی  تسا ، متأطابت »  » يانعم هب  هدـمآرد و  نآ  لّوا  هب  لصو  هزمه  سپـس  و  ماـغدا ، اـث »  » رد اـت »  » هدوب و متلقاـثت  لـصا  رد  ُْمْتلَقاَّثا 
ایند و هب  لیامتم  تسا : نیا  ترابع  يانعم  هدش و  یلا »  » هب يّدعتم  ور  نیا  زا  تسا و  لیم »  » يانعم نّمـضتماج  نیا  رد  یلو  دیدرک  يدـنک 

معلب  ) وا نکل  : » ُهاوَه َعَبَّتا  َو  ِضْرَْألا  َیلِإ  َدَـلْخَأ  هیآ : تسا  دروم  نیمه  زا  و  دـیتسنادن ، لّمحت  لباق  ار  رفـس  ياهیتخـس  دـیدش و  شیاهتّذـل 
« 1 «. » دش شسفن  ياوه  وریپ  دییارگ و  یتسپ  هب  اروعاب )

 542 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دیدرک ادیپ  تبغر  لیم و  ناتدوخ  ياههناخ  نیمزرس و  رد  ندنام  هب  تسا : نیا  هیآ  يانعم  دناهتفگ  یضعب 

، فئاط گنج  زا  نتشگرب  زا  دعب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  ترجه  مهد  لاس  رد  كوبت  گنج  هرابرد  هیـضق  نیا 
زا دوب و  ناتـسبات  يامرگ  تّدـش  لوصحم و  تشادرب  ناـمز  نوچ  دـننک و  تکرح  كوبت  نیمزرـس  يوس  هب  اـت  داد  روتـسد  ناناملـسم  هب 

، یگنج چیه  يارب  هک  دناهتفگ  نینچ  دمآیم و  نارگ  تخس  اهنآ  رب  فیلکت  نیا  دیسریم ، رظن  هب  يوق  رایسب و  نمـشد  رود و  هار  یفرط 
ات تخاـس ، مولعم  تکرح  زا  لـبق  هک  گـنج  نیا  رد  زج  دومرفیم ، هیروت  هکلب  درکیمن  ناـیب  حیرـص  روطب  ار  دوخ  دـصقم  مرکا  ربمغیپ 

. دننک ادیپ  يرتهب  یگدامآ  مدرم 
ناگتـشرف امـش  ياج  هب   » ًۀَِـکئالَم ْمُْکنِم  اْنلَعََجل  هفیرـش : هیآ  نیا  لثم  تسا ، تیلدـب  ضوع و  دـیفم  نم »  » فرح ةرخآلا  لدـب  ِةَرِخآـْلا : َنِم 

(. 60 فرخز / « ) میروایب
. تسین یکدنا  زج  ترخآ  یناگدنز )  ) ربارب رد  ایند  یناگدنز  يالاک  سپ  ُعاتَم ...  امَف 

يرفیک هب  ار  اهنآ  اریز  دـننکیم ، يراگنالهـس  گـنج  هب  نتفر  رد  هک  تسا  یناـسک  رب  وا  مشخ  رگناـیب  دـنوادخ ، تراـبع  نیا  اوُرِْفنَت  اَّلِإ 
هورگ ضوع ، رد  دـنکیم و  كاله  ار  اهنآ  هک  تسا  هدومن  مالعا  زین  و  هدرک ، دـیدهت  دوشیم  ترخآ  ایند و  لماش  هک  ریگارف  گرزب و 
ادـخ نید  رد  يرثا  چـیه  رما  نیا  رد  ناشيدـنک  تسا و  زاینیب  اـهنآ  زا  شنید  يراـی  يارب  و  دـنیرفآیم ، اـهنآ  زا  رتعیطم  رتهب و  يرگید 

. درادن
__________________________________________________

.176 فارعا / - 1
543 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

و دراد ، هاگن  مدرم  ّرش  زا  ار  ترضح  نآ  هک  تسا  هداد  هدعو  دنوادخ  نوچ  ددرگیمرب ، ربمایپ  هب  ُهوُّرُضَت » َو ال   » ریمـض دناهتفگ : یـضعب 
. ینیقی یمتح و  تسا  يرما  مه  دنوادخ  هدعو  و  دنک ، شايرای  هکلب  دزاسن ، شراوخ 
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543 ص :  هیآ 40 ..... ] (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

ُهَتَنیِکَـس ُهَّللا  َلَْزنَأَف  انَعَم  َهَّللا  َّنِإ  ْنَزَْحت  ِِهبِحاِصل ال  ُلوُقَی  ْذِإ  ِراْغلا  ِیف  امُه  ْذِإ  ِْنیَْنثا  َِیناث  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُهَجَرْخَأ  ْذِإ  ُهَّللا  ُهَرَـصَن  ْدَقَف  ُهوُرُْـصنَت  َّالِإ 
(40  ) ٌمیِکَح ٌزیِزَع  ُهَّللا  َو  اْیلُْعلا  َیِه  ِهَّللا  ُۀَِملَک  َو  یْلفُّسلا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َۀَِملَک  َلَعَج  َو  اهْوََرت  َْمل  ٍدُونُِجب  ُهَدَّیَأ  َو  ِْهیَلَع 

543 ص :  همجرت ..... :

هک دوب ، ود  نآ  زا  رفن  نیمود  وا  هک  یتقو  هّکم ) زا   ) دندوب هدرک  شنوریب  نارفاک ، هک  هاگ  نآ  هدرک  شیرای  ادخ  دینکن  شیرای  امـش  رگا 
لزاـن وا  رب  ار  دوخ  شمارآ  دـنوادخ  عقوم  نیا  رد  تساـم . اـب  ادـخ  هک  روخم ، مغ  تفگیم : دوخ  هارمه  هب  هک  هاـگ  نآ  دـندوب . راـغ  رد 

و تسا ، نیرتالاب  دنوادخ  هملک  اهنت  و  دروآ ، نییاپ  ار  نارفاک  هملک  و  تخاس ، شدنمورین  دیدوب  هدیدن  ار  اهنآ  هک  ینازابرس  اب  و  دومرف ،
(40 . ) تسا راکتسرد  تّزع و  اب  دنوادخ ،

543 ص :  ریسفت ..... :

یقاب وا  اب  رفن  کی  زج  هک  یعقوم  درک و  تباث  ار  يو  يرای  دـنوادخ ، دیدیـشک ، تسد  ربمایپ  يراـی  زا  امـش  رگا  تسا  نیا  هیآ  نومـضم 
. تشاذگ دهاوخناو  ار  وا  زگره  مه  دعب  هب  نیا  زا  و  تخاس . زوریپ  ار  وا  دوب  هدنامن 
دانسا  راّفک  هب  ار  ربمایپ  ندنار  نوریب  هیآ ، نیا  رد  دنوادخ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُهَجَرْخَأ  ْذِإ 

544 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ار ربمایپ  ندنار  نوریب  هیآ  نیا  رد  (. ) 13 دّمحم / « ) دنار نوریب  شدوخ  زا  ار  وت  هک  وت ، هدکهد  زا   » َْکتَجَرْخَأ ِیتَّلا  َِکتَیْرَق  ْنِم  لثم : هداد ،

(. تسا هداد  تبسن  هیرق  هب 
مدرم نآ  نایم  زا  هک  داد  هزاجا  وا  هب  دنوادخ  دندش  وا  ندنار  نوریب  هدامآ  نارفاک  یتقو  هک  تسا  نیا  ثحب  دروم  هیآ  رد  دانسا  نیا  لیلد 

. دناهدرک جارخا  ار  ترضح  نآ  اهنآ  ایوگ  سپ  دور ، نوریب 
، دشابیم رکب  وبا  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  ات ، ود  نآ  زا  روظنم  « 1 « » ٍۀـَثالَث ُِثلاث   » لثم تسا  ود  نآ  زا  یکی  دارم  ِْنیَْنثا  َِیناـث 

. تسا مود  لدب  لوقی » ذا   » و هجرخا » ذا   » زا تسا  لدب  امه » ذا  . » تسا لاح  بوصنم و  یناث » »
تفاسم رد  هّکم  تسار  فرط  رد  تسا  یهوک  هک  تسا  روث  راغ  اـج ، نیا  رد  نآ  زا  روظنم  و  هوک ، ناـیم  رد  تسا  یگرزب  فاکـش  راـغ :

. شاب هتشادن  میب  نزحت » ال  . » هار تعاس  کی 
راغ لخاد  يرفن  ود  هک  یتقو  دـیامرفیم . يرای  دـنکیم و  تظفاحم  ار  ام  تسا ، هاگآ  ناملاح  رب  دراد و  عـالطا  اـم  زا  ادـخ  اـنَعَم  َهَّللا  َّنِإ 
اعد ربمایپ  تفاب و  هدرپ  راغ  رد  رب  داتـسرف  ار  توبکنع  دندراذگ و  مخت  راغ  ياپ  رد  دندمآ  درک ، رومأم  ار  رتوبک  ددع  ود  دنوادخ  دندش 

ناشیاههدید دنوادخ  دندیمهفیمن  دنتشگیم  راغ  فارطا  دندمآ  اهنآ  زاس ) روک  ار  نانمـشد  ياههدید  ایادخ   ) مهراصبا معا  مهّللا  درک :
. تفرگ ناشیا  زا  ار 

یشمارآ ّتینما و  هتنیکس :»  » هملک زا  دارم  تسا . هدومرف  تئارق  هلوسر  یلع  هیلع »  » ياجب مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ِْهیَلَع  ُهَتَنیِکَـس  ُهَّللا  َلَْزنَأَف 
. دننکیمن ادیپ  وا  رب  تسد  نانمشد  هک  تشاد  نیقی  داد و  رارق  ترضح  نآ  بلق  رد  دنوادخ  هک  تسا 

ربمایپ هب  هّجوت  زا  ار  نارفاک  ياهمشچ  تروص و  زور  نیا  رد  اهنآ  و  دشابیم ، نینح  بازحا و  ردب و  گنج  زور  ناگتشرف  روظنم  دونج » »
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. دنتشادیمزاب
__________________________________________________

.73 هدئام / - 1
545 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. رفک هب  ار  نارگید  نارفاک ، توعد  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َۀَِملَک 
تلیضف و دیکأت  دیفم  لصف ، ریمض  یه » . » تسا هدش  هدناوخ  زین  بصن  هب  هَّللا » ۀملک  . » مالسا هب  ار  مدرم  ترضح  نآ  توعد  هَّللا :» ۀملک  »

. نارگید تاملک  هب  نآ ، میمعت  هن  نخس ، نیا  رد  تسا  یگژیو  نیا  راصحنا  و  ّولع ، رد  ادخ  نخس  يرترب 

545 ص :  ات 43 ..... ] تایآ 41  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

ًارَفَـس َو  ًابیِرَق  ًاضَرَع  َناـک  َْول  ( 41  ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  َو  ًـالاِقث  َو  ًاـفافِخ  اوُرِْفنا 
(42  ) َنُوبِذاَکل ْمُهَّنِإ  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو  ْمُهَسُْفنَأ  َنوُِکلُْهی  ْمُکَعَم  انْجَرََخل  انْعَطَتْسا  َِول  ِهَّللِاب  َنوُِفلْحَیَـس  َو  ُۀَّقُّشلا  ُمِْهیَلَع  ْتَدَُعب  ْنِکل  َو  َكوُعَبَّتال  ًادِصاق 

(43  ) َنِیبِذاْکلا َمَْلعَت  َو  اُوقَدَص  َنیِذَّلا  ََکل  َنَّیَبَتَی  یَّتَح  ْمَُهل  َْتنِذَأ  َِمل  َْکنَع  ُهَّللا  اَفَع 

545 ص :  همجرت ..... :

(41 . ) دینادب رگا  تسا  امش  دوسب  نیا  هک  دییامن ، داهج  ادخ  هار  رد  ناتیاهناج  اهتورث و  اب  دینک و  چوک  رابنیگنس ، رابکبس و 
دای دـنگوس  اهیدوز  نیمه  و  دـمآ ، رود  ناـشرظن  هب  تفاـسم  نیا  اـما  دـندرکیم ، يوریپ  وت  زا  دوب  هاـتوک  يرفـس  کـیدزن و  ياهرهب  رگا 
اهنآ هک  دنادیم  ادخ  دنزادنایم و  تکاله  هب  ار  دوخ  اهنیا  میدمآیم ، نوریب  امـش  اب  میتسناوتیم ، ام  رگا  مسق ، ادخ  هب  هک  درک  دنهاوخ 

(42 . ) دننایوگ غورد 
(43 ( ؟ یسانشب ار  نایوگغورد  و  دنوش ، نشور  تیارب  نایوگتسار  هک  نآ  زا  شیپ  يداد ، هزاجا  اهنآ  هب  ارچ  درک ، وفع  ار  وت  ادخ 

545 ص :  ریسفت ..... :

ددرگیم . نایب  الیذ  هک  هدش  رکذ  یهوجو  هملک  ود  نیا  ریسفت  رد  ًالاِقث  َو  ًافافِخ 
546 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

تسردنت ریپ 6 - و  ناوج ، هدایپ 5 - هراوس و  هلئاع 4 - رپ  هلئاع ، مک  حالس 3 - اب  و  حالسیب ، تّقشم 2 - یتخس و  اب  تبغر ، لیم و  اب  - 1
. رامیب و 

«. تسا هتشادرب  نارامیب  نافیعض و  زا  گنج   » یـضْرَْملا یَلَع  َو ال  ِءافَعُّضلا  یَلَع  َْسَیل  دومرف : دنوادخ  دش و  خسن  ادعب  هیآ  نیا  سابع : نبا 
، ناکما موزل و  تروص  رد  تسا ، بجاو  ناج  لام و  هلیسو  هب  نانمشد  اب  داهج  هیآ  نیا  قباطم  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج  َو  ( 91 هبوت / )

. زاین لاح و  ياضتقم  بسح  رب  دشاب ، رّسیم  هک  مادک  ره  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  و  ود ، ره  هب 
يدوس يدرک ، توعد  شیوـسب  ار  مدرم  نیا  هچنآ  رگا  تسا : نیا  هیآ  ياـنعم  دوـشیم ، ناـسنا  بیـصن  هک  اـیند  عفاـنم  زا  يزیچ  ضرع » »

. دندرکیم يوریپ  ار  وت  دوبیم ، کیدزن  یترفاسم  و  سردوز ،
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. تمحز اب  ینالوط و  تفاسم  ۀقش » »
دنروخیم ادخ  هب  دنگوس  دندماین  گنج  هب  دندرک و  یچیپرس  وت ، روتـسد  زا  هک  نانآ  يدرگرب ، كوبت  گنج  زا  هک  یتقو  َنوُِفلْحَیَـس  َو 

. میدمآیم میتسناوتیم  رگا  دنیوگیم : و 
عقاو گنج  زا  ناناملـسم  نتـشگرب  زا  سپ  هچنآ  زا  دـهدیم  ربخ  نینچمه  هیطرـش و  ول »  » باوج زین  مسق و  باوج  ياج  اـنجرخل » : » لـعف

. تسا هدنیآ  بیغ و  زا  ربخ  تازجعم و  زا  دوخ  نیا  و  دنیامنیم ، دای  دنگوس  دننکیم و  یهاوخرذع  دنیآیم و  نافّلختم  هک  دوشیم 
. دندوب هدز  يرامیب  هب  ار  دوخ  نتفرن ، يارب  ایوگ  تسا ، یندب  یلام و  ییاناوت  دارم  میتسناوتیم ، رگا  انْعَطَتْسا  َِول 

547 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ار نتشیوخ  غورد  ياهدنگوس  اب  هک  نیا  دوصقم  نیکلهم »  » يانعم هب  لاح  ای  و  تسا ، نوفلحیس »  » زا لدب  ای  هلمج ، نیا  ْمُهَـسُْفنَأ  َنوُِکلُْهی 

. دنزادنایم تکاله  رد 
نخـس زیمآباتع  نایب  زا  شیپ  هک  قیرط  نیا  هب  هداد  رارق  باتع  دروم  ار  شربمایپ  ینابرهم  فطل و  اب  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  َْکنَع  ُهَّللا  اَفَع 
هژیوب دوش ، ماجنا  دوب  رتهب  یلوا و  نآ  ریغ  هک  تسا  زیاج  يرما  هب  عجار  شهوکن  باتع و  هنوگ  نیا  هدروآ و  نایم  هب  تشذـگ  وفع و  زا 

تیانج و زا  هیانک  َْکنَع » ُهَّللا  اَفَع  : » هتفگ وا  اریز  تسا ، تسردان  هتـشاد  نایب  هیآ  نیا  رد  يرـشخمز )  ) هللا راـج  هچنآ  و  ناربماـیپ ، هراـبرد 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  ترـضح  اّوح  دنزرف  نیرتهب  صوصخب  و  ناربمایپ ، سدق  هاگـشیپ  هک  نآ  لاح  و  دـشابیم ، گرزب  یهانگ 

. دوش هداد  تبسن  يو  هب  یتیانج  هک  تسا  نآ  زا  رتکاپ  مّلس 

547 ص :  ات 48 ..... ] تایآ 44  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

َنُونِمُْؤی َنیِذَّلا ال  َُکنِذْأَتْسَی  امَّنِإ  ( 44  ) َنیِقَّتُْملِاب ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ْمِهِسُْفنَأ  َو  ْمِِهلاْومَِأب  اوُدِهاُجی  ْنَأ  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  َُکنِذْأَتْسَی  ال 
َو ْمُهَطَّبَثَف  ْمُهَثاِعْبنا  ُهَّللا  َهِرَک  ْنِکل  َو  ًةَّدُع  َُهل  اوُّدَعََأل  َجوُرُْخلا  اُودارَأ  َْول  َو  ( 45  ) َنوُدَّدَرَتَی ْمِِهْبیَر  ِیف  ْمُهَف  ْمُُهبُوُلق  َْتباتْرا  َو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب 

ٌمِیلَع ُهَّللا  َو  ْمَُهل  َنوُعاَّمَس  ْمُکِیف  َو  َۀَْنتِْفلا  ُمُکَنوُْغبَی  ْمَُکلالِخ  اوُعَضْوََأل  َو  ًالابَخ  َّالِإ  ْمُکوُداز  ام  ْمُکِیف  اوُجَرَخ  َْول  ( 46  ) َنیِدِعاْقلا َعَم  اوُدُْعقا  َلِیق 
(48  ) َنوُهِراک ْمُه  َو  ِهَّللا  ُْرمَأ  َرَهَظ  َو  ُّقَْحلا  َءاج  یَّتَح  َرُومُْألا  ََکل  اُوبَّلَق  َو  ُْلبَق  ْنِم  َۀَْنتِْفلا  اُوَغَْتبا  ِدََقل  ( 47  ) َنیِِملاَّظلِاب

548 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

548 ص :  همجرت ..... :

لاـح زا  دـنوادخ  و  دـننک ، داـهج  شیوخ  ناـج  لاـم و  هب  هک  دـنهاوخیمن  هزاـجا  وت  زا  دـنراد  ناـمیا  نیـسپزاب  زور  ادـخ و  هب  هک  ناـنآ 
(44 . ) تسا هاگآ  ناراکزیهرپ 

کش و رد  ور ، نیا  زا  و  تسا ، ّکش  رد  ناشیاهلد  دـنرادن و  زیخاتـسر  زور  ادـخ و  هب  ناـمیا  هک  دـنهاوخیم ، هزاـجا  وت  زا  یناـسک  اـهنت 
(45 . ) دنربیم رسب  دیدرت 

زا اذل  تشاد ، تهارک  اهنآ  تکرح  زا  دنوادخ  اما  دـندرکیم ، مهارف  نآ  يارب  ياهلیـسو  دـنور ، نوریب  گنج  يارب  هک  دنتـساوخیم  رگا 
(46 . ) دینیشنب ناگتسشنزاب  اب  دش : هتفگ  نانآ  هب  تشاد و  ناشزاب  تکرح 

ناـتیارب و  دـندرکیم ، لـالخا  تیاعـس و  امـش  ناـیم  دـندوزفایمن و  امـش  يارب  يزیچ  داـسف  یهاـبت و  زج  دـندشیم ، نوریب  امـش  اـب  رگا 
(47 . ) تسا هاگآ  رایسب  نارگمتس  لاوحا  هب  ادخ  و  دراد ، دوجو  اهنآ  زا  یناسوساج  امش  نایم  رد  و  دندومنیم ، ییوجهنتف 
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راکـشآ دنوادخ  رما  دیـسرارف و  قح  هک  نیا  ات  دنتخاس  نوگرگد  وت  يارب  ار  اهراک  و  دندرک ، يزیگناهنتف  هب  مادـقا  مه  نیا  زا  شیپ  اهنیا 
(48 . ) دنتشاد تهارک  اهنآ  هک  یلاح  رد  دش ،

548 ص :  ریسفت ..... :

رما نیا  رد  هک  دنناقفانم  هکلب  دننک ، هزاجا  بسک  وت  زا  گنج ، نتـشادن  تسود  يارب  ای  ندـیگنج  رطاخب  هک  تسین  نیا  رب  نانمؤم  تداع 
. دنهاوخیم هزاجا  وت  زا 

. تسا هاگآ  تماقتسا و  اب  صخش  تفص  تابث »  » هک نانچ  تسا ، ینادرگرس  تریح و  زا  ترابع  دیدرت »  » َنوُدَّدَرَتَی
نایم رد  ینیچنخـس  یماّمن و  هب  دـنورب ، رگا  دـنادیم  اریز  دـنور ، گـنج  هب  ناـقفانم  هک  ددنـسپیمن  دـنوادخ  ْمُهَثاـِعْبنا  ُهَّللا  َهِرَک  ْنِکل  َو 

. دنزادرپیم ناناملسم 
اهنآ هک  تسنادیم  نوچ  تخاس ، ناـشراخ  درک و  راداو  یلبنت  رما و  رد  يدـنکب  ار  ناـقفانم  دـنوادخ  تشادزاـب  نتفر  زا  ار  اـهنآ  ْمُهَطَّبَثَف 

. دندسفم راکهبت و 
مل تسا : هتفگ  نینچ  اـیوگ  هدرک ، كاردتـسا  ار  بلطم  نکل »  » هملک اـب  نآ  زا  سپ  دراد ، یفن  ياـنعم  َجوُرُْخلا ،» اُودارَأ  َْول  َو   » هلمج نوچ 
ور نیا  زا  و  دنور ، نوریب  هک  تساوخیمن  دـنوادخ  اریز  دـندنامزاب ، نتفر  نوریب  زا  اما  دـنتفرن  نوریب  جورخلا : نع  اوطبثت  نکل  اوجرخی و 

. تخاس فیعض  نتفر  نوریب  يارب  ار  اهنآ  لیامت 
549 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

زا دارم  دینیـشنب ، دوخ  ياههناخ  رد  ناکدوک ، اهنز و  لیبق  زا  دناهداتفا ، راک  زا  دنتـسین و  گنج  لها  هک  اهنآ  اب  دـش : هتفگ  اهنآ  هب  َلِیق : َو 
ترـضح هزاجا  نیا  هک  دوشیم  هدافتـسا  بلطم  نیا  زا  و  دـنیاین ، گنج  هب  هک  داد  هزاجا  اـهنآ  هب  مرکا  ربماـیپ  هک  تسا  نیا  تراـبع ، نیا 

. دوش راکشآ  ناشقافن  دوخ  هب  دوخ  ات  دهدن  نانآ  هب  ياهزاجا  نینچ  هک  دوب  نآ  رتهب  دنچ  ره  هدوبن  حیبق  يرما 
: دیامرفیم هتـشادزاب و  داهج  هب  نتفر  میمـصت  زا  ار  ناقفانم  لیلد  هچ  هب  هک  دهدیم  حیـضوت  لاعتم  دـنوادخ  هیآ  نیا  رد  ْمُکِیف  اوُجَرَخ  َْول 

. دندوزفایمن امش  يارب  يزیچ  یهابت  يدب و  زج  دندمآیم ، نوریب  ناشیاههناخ  زا  داهج  يارب  امش  اب  اهنیا  رگا 
تعرـس رتش  اعـضو » ریعبلا  عضو  . » دننکفیب هقرفت  يراکهبت ، ینیچ و  نخـس  اب  امـش ، نایم  رد  هک  دـننکیم  شـشوک  ْمَُکلالِخ  اوُعَـضْوََأل  َو 

. مدروآرد باتش  هب  ار  نآ  انأ : هتعضوا  درک .
هراوس هک  ارچ  دنـشخبیم ، تعرـس  یهابت  داسف و  داجیا  هب  دنروآیمرد : نالوج  هب  امـش  نایم  رد  ار  دوخ  ياهبکرم  تسا : نیا  هیآ  يانعم 

. تسا رتشیب  شتعرس  هدایپ ، زا 
. دننک دساف  گنج ، رد  ار  ناتیاهتّین  دننکفیب و  هقرفت  دننک  اپ  هب  بوشآ  امش  نایم  هک  دنیآیمرب  نآ  ددصرد  َۀَْنتِْفلا  ُمُکَنوُْغبَی 

يانعم دننکیم . لقتنم  نانآ  هب  دنهدیم و  شوگ  ار  امش  نانخـس  هک  دنراد  رارق  نانآ  زا  یناسوساج  امـش  نایم  رد  ْمَُهل  َنوُعاَّمَـس  ْمُکِیف  َو 
. دـنیامنیم تعاـطا  اـهنآ  زا  دـننکیم و  رواـب  دنونـشیم و  ار  ناـقفانم  راـتفگ  هک  دنتـسه  امـش  نیب  رد  یهورگ  تسا : نیا  زارف  نیا  رگید 

. دنراد فیعض  نامیا  هک  تسا  یناناملسم  دوصقم ،
. تسا هاگآ  داسف  لها  ناراکهبت و  لاح  زا  دنوادخ  َنیِِملاَّظلِاب  ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو 

550 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  دوشیم . یهابت  يدب و  ره  لماش  هک  تسا  یمسا  هنتف »  » ُْلبَق ْنِم  َۀَْنتِْفلا  اُوَغَْتبا  ِدََقل 
رد ریبج  نب  دیعس  دنزاس . قّرفتم  ار  امش  عمج  دننکیم  ششوک  دنروآیم و  دوجو  هب  یعناوم  وت  هار  رس  ناقفانم  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم 
ءوس ترـضح  نآ  هب  دـنتفرگ و  ربمغیپ  رب  هار  رـس  هبقع  بش  كوبت ، گنج  رد  دـندوب  رفن  هدزاود  هک  ناـقفانم  دـیوگیم : هیآ  نیا  ریـسفت 

. دندرک دصق 
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قح ات  ُّقَْحلا ، َءاج  یَّتَح  دندش . لسوتم  بیرف  هلیح و  هب  وت  رما  ندز  مهرب  رد  دـندرتسگ و  وت  يارب  رکم  هلیح و  ياهماد  َرُومُْألا  ََکل  اُوبَّلَق  َو 
. تخاس زوریپ  ار  وت  دنوادخ  دمآ :

تحاران و رما  نیا  زا  نارفاک  ناقفانم و  هک  یلاح  رد  َنوُهِراک » ْمُه  َو  . » دنتفای يرورـس  وا  نید  لها  دش و  بلاغ  ادـخ  نید  ِهَّللا  ُْرمَأ  َرَهَظ  َو 
. دندونشخان

550 ص :  ات 52 ..... ] تایآ 49  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

َْکبُِصت ْنِإ  َو  ْمُهْؤُسَت  ٌۀَنَسَح  َْکبُِـصت  ْنِإ  ( 49  ) َنیِِرفاْکلِاب ٌۀَطیِحَُمل  َمَّنَهَج  َّنِإ  َو  اوُطَقَـس  ِۀَْنتِْفلا  ِیف  الَأ  یِِّنتْفَت  َو ال  ِیل  ْنَذـْئا  ُلوُقَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو 
ِلَّکَوَتَْیلَف ِهَّللا  یَلَع  َو  اـنالْوَم  َوُه  اـَنل  ُهَّللا  َبَتَک  اـم  ـَّالِإ  انَبیُِـصی  َْنل  ْلـُق  ( 50  ) َنوُحِرَف ْمُه  َو  اْوَّلَوَتَی  َو  ُلـْبَق  ْنِم  اـنَْرمَأ  انْذَـخَأ  ْدَـق  اُولوُقَی  ٌۀَبیِـصُم 

اَّنِإ اوُصَّبَرَتَف  انیِدـْیَِأب  َْوأ  ِهِدـْنِع  ْنِم  ٍباذَِـعب  ُهَّللا  ُمُکَبیُِـصی  ْنَأ  ْمُِکب  ُصَّبَرَتَن  ُنَْحن  َو  ِْنیَیَنْـسُْحلا  يَدْـحِإ  َّالِإ  اِنب  َنوُصَّبََرت  ْلَه  ُْلق  ( 51  ) َنُونِمْؤُْملا
(52  ) َنوُصِّبَرَتُم ْمُکَعَم 

550 ص :  همجرت ..... :

و دناهنتف ، رد  قرغ  دوخ  اهنیا  هک  دیـشاب  هاگآ  زادناین . هنتف  هب  ارم  هدب و  هزاجا  نم  هب  دیوگیم : هک  تسا  یـسک  ناقفانم ، نیا  زا  یـضعب  و 
( 49 . ) دراد هطاحا  نارفاک  هب  خزود  انامه 

551 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
: دنیوگیم اهنآ  دیآ  شیپ  يراوگان  هثداح  وت  يارب  رگا  دیآ و  راوگان  اهنآ  رب  دسرب  یکین  وت  هب  رگا 

(50 . ) دندرگیمزاب یلاحشوخ  اب  و  میاهتفرگ ، ار  دوخ  راک  میمصت  نیا  زا  شیپ  ام ،
لّکوت ادـخ  رب  اهنت  هک  تسا  نانمؤم  رب  و  تسام ، يالوم  وا  تسا ، هتـشون  نامیارب  ادـخ  هچنآ  رگم  دـسریمن  اـم  هب  ياهثداـح  چـیه  وگب :

(51 . ) دننک
دزاس التبم  يرفیک  هب  ار  امـش  ادخ  هک  میراد  راظتنا  نینچ  امـش  يارب  ام  اّما  دـیراد ؟ راظتنا  ار  یکین  ود  زا  یکی  زج  ام ، هرابرد  ایآ  وگب : - 

(52 . ) میرظتنم امش  اب  زین  ام  هک  دیشاب  رظتنم  سپ  دوش ، عقاو  ام  تسد  هب  ای  دسرب و  شدوخ  فرط  زا  ای  هک 

551 ص :  ریسفت ..... :

: دیوگیم هک  تسه  یسک  ِیل » ْنَْذئا  ُلوُقَی  ْنَم  ، » ناقفانم نیا  زا  ْمُْهنِم » َو  »
نودـب رگا  هک  نیا  روظنم  نکم ، تیـصعم  هانگ و  راتفرگ  ارم  یِِّنتْفَت » َو ال   » مشکب تسد  داهج  زا  منیـشنب و  هناخ  رد  اـت  هدـب  هزاـجا  نم  هب 

نم هک  دننادیم  راصنا  همه  تفگ : هک  دوب  سیق  نب  ّدج  درف  نیا  دناهتفگ : یـضعب  دش . مهاوخ  راکهنگ  مشکب  گنج  زا  تسد  وت ، هزاجا 
لام و زا  لباقم ، رد  و  نکم ، هاـنگ  راـچد  نوتفم و  ارم  مور  ناـنز  ینعی  هنوگدرز  نارتخد  رطاـخ  هب  مراد ، یناوارف  صرح  ناـنز  هب  تبـسن 

. راد فاعم  گنج  هب  نتفر  زا  ارم  منکیم و  کمک  وت  هب  متورث 
. دنراد رارق  ادخ  نامرف  زا  فّلخت  هنتف  هانگ و  رد  دوخ  نونکا  مه  اهنآ  هک  دیشاب  هاگآ  اوُطَقَس  ِۀَْنتِْفلا  ِیف  الَأ 

تفگ ناوتیم  و  دـنکیم ، هطاـحا  ار  اـهنآ  دریگیم و  ار  اـهنآ  فارطا  ماـمت  منهج  شتآ  تماـیق  زور  رد  َنیِِرفاـْکلِاب  ٌۀَـطیِحَُمل  َمَّنَهَج  َّنِإ  َو 
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رد ایوگ  سپ  دـناهدرک ، مهارف  دوخ  يارب  ایند  رد  ار  نآ  بابـسا  اریز  دـنراد  رارق  شتآ  هطاحا  رد  اـیند  رد  نونکا  مه  هک  تسا  نآ  روظنم 
. دنتسه شتآ  نایم 

یتمعن  تمینغ و  يزوریپ و  وت  هب  اهگنج ، زا  یخرب  رد  رگا  ٌۀَنَسَح  َْکبُِصت  ْنِإ 
552 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

گنج زور  رد  هچنآ  لثم  دروآ ، وت  هب  ور  یتبکن  یتخـس و  یتحاران ، جـنر و  سکع ، رب  رگا  اما  دوشیم  لصاح  ینارگن  نانآ  يارب  دـسرب 
. دش ادیپ  دحا 

ماجنا يراکمکحم ، زیهرپ و  زا  تساـم  هفیظو  ار  هچنآ  اـهیراتفرگ ، همه  زا  لـبق  و  میاهتفرگ ، ار  دوخ  میمـصت  اـم  اـنَْرمَأ  انْذَـخَأ  ْدَـق  اُولوُقَی 
. میاهداد

. دنتشادیم رود  نآ  يارب  ندش  عمج  گنج و  تبحص  زا  ار  دوخ  دندوب و  لاحشوخ  هناهب  نیا  هب  َنوُحِرَف و  ْمُه  َو  اْوَّلَوَتَی  َو 
: رد مال »  » و انبیصی » له  : » تسا هدرک  تئارق  نینچ  یبا  هَّللا  دبع  انَبیُِصی  َْنل  ُْلق 

دشاب يزوریپ  هاوخ  هداد ، رارق  ام  هژیو  ار  نآ  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دروآیمن  ور  ام  هب  يرما  چیه  تسا : صاصتخا  يارب  اَنل » ُهَّللا  َبَتَک  ام  »
. میرادیم تسود  ار  وا  ام  درادیم و  تسود  ار  ام  وا  انالْوَم » َوُه  . » تداهش ای 

ماجنا دیاب  تساهنآ  راوازـس  هچنآ  ور  نیا  زا  دننکن ، لّکوت  دـنوادخ  هب  زج  نانمؤم ، هک  تسا  راوازـس  نوچ  َنُونِمْؤُْملا  ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهَّللا  یَلَع  َو 
. دنهد

زا شیات  ود  ره  هک  یماجنارـس  ود  زا  یکی  زج  ِْنیَیَنْـسُْحلا » يَدْـحِإ  اَّلِإ  « ؟ دـیراد يراظتنا  عقوت و  چـیه  اـم  يارب  اـیآ  اـِنب  َنوُصَّبََرت  ْلَـه  ْلـُق 
. تسا تداهش  يزوریپ و  ود ، نآ  و  تساهماجنارس ، نیرتوکین 

: زا دنترابع  هک  میراودیما  دب  تبقاع  ود  زا  یکی  هب  امش  يارب  زین  ام  ْمُِکب و  ُصَّبَرَتَن  ُنَْحن  َو 
داع و موق  رب  هچنآ  لثم  دوش  لزان  امش  رب  نامسآ  زا  هک  دهد  يرفیک  ار  امـش  دنوادخ  هک  نیا  ِهِْدنِع :» ْنِم  ٍباذَِعب  ُهَّللا  ُمُکَبیُِـصی  ْنَأ  : » فلا

. دش لزان  دومث 
. دیرفاک نوچ  هک  میشکب  ار  امش  دیآ : دورف  ام  تسد  هب  هک  يرفیک  ای  انیِْدیَِأب » َْوأ  : » ب

. دیشاب رظتنم  میدرک  رکذ  نامراک  ماجنارس  هب  عجار  ار  هچنآ  ام  هرابرد  اوُصَّبَرَتَف 
. نآ زا  رتشیب  هن  دید ، دهاوخ  دشکیم  راظتنا  هچنآ  ناممادک  ره  راچان  و  میرظتنم ، امش  اب  مه  ام  َنوُصِّبَرَتُم  ْمُکَعَم  اَّنِإ 

553 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

553 ص :  ات 55 ..... ] تایآ 53  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

ِِهلوُسَِرب َو  ِهَّللِاب  اوُرَفَک  ْمُهَّنَأ  َّالِإ  ْمُُهتاقَفَن  ْمُْهنِم  َلَبُْقت  ْنَأ  ْمُهَعَنَم  ام  َو  ( 53  ) َنیِقِساف ًامْوَق  ُْمْتنُک  ْمُکَّنِإ  ْمُْکنِم  َلَّبَقَُتی  َْنل  ًاهْرَک  َْوأ  ًاعْوَط  اوُقِْفنَأ  ُْلق 
اِهب ْمَُهبِّذَُعِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  امَّنِإ  ْمُهُدالْوَأ  َو ال  ْمُُهلاْومَأ  َْکبِْجُعت  الَف  ( 54  ) َنوُهِراک ْمُه  َو  َّالِإ  َنوُقِْفُنی  َو ال  یلاسُک  ْمُه  َو  َّالِإ  َةالَّصلا  َنُوتْأَـی  ـال  َو 

(55  ) َنوُِرفاک ْمُه  َو  ْمُهُسُْفنَأ  َقَهَْزت  َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف 

553 ص :  همجرت ..... :

یمدرم امـش  هک  ارچ  دوشیمن ، هتفریذـپ  امـش  زا  زگره  دـینک ، قافنا  هک  وحن  ره  هب  تهارک  یتحاران و  اب  هچ  و  تبغر ، لیم و  اب  هچ  وگب :
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(53 . ) دیتسه راکدب 
تلاسک و اب  رگم  دنوشیمن  دراو  زامن  هب  دندیزرو و  رفک  شلوسر  ادـخ و  هب  اهنآ  هک  نیا  زج  دـشن  اهنآ  تاقفن  شریذـپ  عنام  زیچ  چـیه 

(54 . ) تهارک يور  زا  رگم  دننکیمن  قافنا 
ناشناج رفک  لاح  رد  دنک و  باذع  ایند  رد  هلیسو  نیا  هب  ار  نانآ  دهاوخیم  ادخ  هک  ارچ  دزاسن ، هدزتفگـش  ار  وت  ناشنادنزرف  اهتورث و 

(55 . ) دیآ نوریب 

553 ص :  ریسفت ..... :

، دوشیمن هتفریذپ  زگره  امـش  قافنا  تسا : نیا  هلمج  يانعم  تسا و  ربخ  يانعم  هب  رما  لعف  و  دـشابیم ، لاح  هملک  ود  نیا  ًاهْرَک  َْوأ  ًاعْوَط 
: تسا هتفر  راک  هب  زین  يرگید  هیآ  رد  هلمج  نیا  هیبش  یتحاران . یلیمیب و  يور  زا  هچ  دشاب و  تبغر  لیم و  يور  زا  هچ 

ّریثک لوق  ( 80 هبوت / «. ) دزرمآیمن ار  نانآ  ادـخ  زگره  ینکن  هچ  ینک و  شزرمآ  بلط  نانآ  يارب  هچ  «: » ْمَُهل ْرِفْغَتْـسَت  ـال  َْوأ  ْمَُهل  ْرِفْغَتْـسا  »
: تسا لیبق  نیمه  زا  زین  لیذ  رعش  رد 

تلقت نا  ۀیلقم  انیدل و ال  ۀمولم  ینسحأ ال  وا  انب  یئیسأ 
رگا  و  مینکیمن . شنزرس  ار  وت  ام  ینک ، یکین  هچ  ینک و  يدب  ام ، هب  تبسن  هچ 

554 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
تسا حیحص  یتروص  رد  دوش ) هدارا  رابخا  يانعم  رما ، ظفل  زا  : ) يریبعت نینچ  هک  تسناد  دیاب  میرادیمن . نمشد  ار  وت  ینک  مه  ینمشد 

هَّللا ادـیز و  هَّللا  محر  : » اعد دراوم  لثم  تسا ، هدـمآ  زین  نآ  سکع  هک  نانچ  دـشاب  راک  رد  ياهنیرق  دوش و  هدـیمهف  نخـس  ياوحف  زا  هک 
. دهدیم ییاعد  رما  يانعم  یضام  لعف  هک  هل » رفغ 

. تساهنآ قافنا  ندشن  لوبق  يارب  تلع  ترابع  نیا  َنیِقِساف  ًامْوَق  ُْمْتنُک  ْمُکَّنِإ 
. دـنرادن لوبق  ار  شربمایپ  ادـخ و  هک  تسا . نانآ  رفک  دـش  ناقفانم  تاـقفن  شریذـپ  عناـم  هک  يزیچ  اـهنت  تسا : عنم »  » لـعاف اوُرَفَک  ْمُهَّنَأ 

. تسا هدش  هدناوخ  ود  ره  ي »  » و ت »  » اب لبقت » »
: تسا نیا  هیآ  يانعم  ددرگ . رورسم  دونـشخ و  شندید  زا  دوش و  بّجعت  رد  نآ  ییوکین  زا  ناسنا  هک  تسا  نآ  يزیچ  هب  تبـسن  باجعا 
: دـنک باذـع  راچد  هیامرـس  تورث و  نیا  اب  ار  اهنآ  دـهاوخیم  دـنوادخ  اریز  رامـشم  وکین  هدـش  هداد  نارفاک  هب  هک  ایند  عاتم  زا  ار  هچنآ 

اهنآ لیم  فالخ  رب  یتحاران و  اب  یفرط  زا  و  دزاس ، اهتبیـصم  تافآ و  هب  التبم  ار  اهنآ  هداد و  رارق  دربتـسد  تمینغ و  ضرعم  رد  ار  ناشلام 
تیبرت لاوما و  ریثکت  ندروآ و  عمج  يارب  رگید  فرط  زا  دـننک و  جرخ  فرـص و  ریخ  هار  رد  لاوما  نیا  زا  هک  دزاسیم  فّلکم  ار  ناـنآ 

. دناشچب ار  اهتمحز  عاونا  اهنآ  هب  نادنزرف 
: تسا دنوادخ  راتفگ  نیا  ریظن  هیآ  نیا  موهفم  َنوُِرفاک  ْمُه  َو  ْمُهُسُْفنَأ  َقَهَْزت  َو 

«. دبای شیازفا  ناشهانگ  ات  میهدیم  تلهم  ار  اهنآ   » ًاْمثِإ اوُدادْزَِیل  ْمَُهل  ِیلُْمن  امَّنِإ 
قاقحتـسا هاـنگ و  يوس  هب  جـیردتب  اـهتمعن  شیازفا  اـب  ار  ناـقفانم  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  ثحب  دروم  هیآ  زا  دوصقم  ( 178 نارمع / لآ  )

زا ایند  ياهتّذل  هب  هّجوت  اب  دنـشاب و  رفاک  هک  دنریمب  یتلاح  رد  ات  دهد  همادا  نانآ  رب  ار  دوخ  تمعن  هک  دنکیم  هدارا  ادخ  دناشکب : باذع 
. دننامب لفاغ  ترخآ  هشیدنا 

555 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

555 ص :  ات 59 ..... ] تایآ 56  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]
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هراشا

َنوُحَمْجَی ْمُه  َو  ِْهَیلِإ  اْوَّلََول  ًالَخَّدُم  َْوأ  ٍتاراغَم  َْوأ  ًأَْجلَم  َنوُدِـجَی  َْول  ( 56  ) َنُوقَْرفَی ٌمْوَق  ْمُهَّنِکل  َو  ْمُْکنِم  ْمُه  ام  َو  ْمُْکنَِمل  ْمُهَّنِإ  ِهَّللاـِب  َنوُِفلْحَی  َو 
ُهَّللا ُمُهاتآ  ام  اوُضَر  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  ( 58  ) َنوُطَخْـسَی ْمُه  اذِإ  اْهنِم  اْوَطُْعی  َْمل  ْنِإ  َو  اوُضَر  اْهنِم  اوُطْعُأ  ْنِإَف  ِتاقَدَّصلا  ِیف  َكُزِْملَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ( 57)

(59  ) َنُوبِغار ِهَّللا  َیلِإ  اَّنِإ  ُُهلوُسَر  َو  ِِهلْضَف  ْنِم  ُهَّللا  اَنِیتُْؤیَس  ُهَّللا  اَُنبْسَح  اُولاق  َو  ُُهلوُسَر  َو 

555 ص :  همجرت ..... :

(56 . ) دنناساره یمدرم  هکلب  دنتسین ، امش  زا  اما  دنیامش ، زا  هک  دنروخیم  دنگوس  ادخ  هب  اهنیا 
(57 . ) دندرکیم ور  شیوس  هب  ناباتش  دنتفاییم ، ییاههاگزیرگ  ای  اههاگناهن  ای  هاگهانپ  اهنیا  رگا 

رگا یلو  دنوشیم  دونـشخ  دوش  هداد  يزیچ  اهنآ  هب  تاقدص  نآ  زا  رگا  و  دننکیم ، يریگهدرخ  وت  رب  تاقدص  میـسقت  رد  اهنآ  زا  یخرب 
(58 . ) دنوشیم نیگمشخ  تقو  نآ  رد  دوشن  هداد 

هب دوخ  لضف  زا  شلوسر  ادخ و  يدوزب  و  تسا ، سب  ار  ام  ادخ  دنتفگیم : دندشیم و  یـضار  هداد  اهنآ  هب  شلوسر  ادخ و  هچنادـب  رگا 
(59 . ) میبلطیم ار  وا  ياضر  اهنت  ام  دشخبیم ، ام 

555 ص :  ریسفت ..... :

مالسا هب  رهاظت  هّیقت  روظنم  هب  دنسرتیم و  يریـسا  نتـشک و  زا  َنُوقَْرفَی :» . » دنتـسه امـش  هلمج  زا  هک  دنروخیم ) دنگوس  نارفاک   ) ْمُْکنَِمل
. دننکیم

. دنتفاتشیم شیوس  هب  هوک ...  نایم  رد  يراغ  ای  ياهعلق  ای  یهوک  رس  دننک : نّصحت  نآ  رد  هک  دندرکیم  ادیپ  ییاج  رگا  َنوُدِجَی  َْول 
ت » ، » هدوب لختدم »  » لصا رد  هک  تسا  لخد »  » هدام زا  لعتفم ، نزو  رب  اًلَخَّدُم  َْوأ 

556 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هانپ اجنآ  هب  هک  تسا  لوخد  ناکم  يانعم  هب  دیدشت و  نودب  لخدم  نآ  رگید  تئارق  و  دناهدش : ماغدا  مهرد  لاد و  هب  لیدبت  لاد  زا  دـعب 

. دراد رارف  يارب  يذفنم  رگید  فرط  زا  دننکیم و  هنال  نآ  رد  دنربیم و 
. ورزیت بسا  حومجلا : سرفلا  دریگب . ار  ناشولج  دناوتن  زیچ  چیه  هک  دنتفاتشیم  نآ  يوس  هب  یتعرس  نانچ  اب  َنوُحَمْجَی  ْمُه  َو  ِْهَیلِإ  اْوَّلََول 
نیا دـعب ، ياههلمج  رد  دـننزیم . نعط  دـنریگیم و  بیع  وت  رب  میانغ  تاقدـص و  میـسقت  رد  ناقفانم ، نیا  زا  یـضعب  َكُزِْملَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو 

. ناشنید يارب  هن  تسا ، ناشدوخ  يارب  ناشمشخ  يدونشخ و  مدرم  نیا  هک  دنکیم  فیرعت  ار  وجبیع  دارفا 
. دنوشیم ینابصع  نیگمشخ و  ناهگان  دوشن  هداد  يزیچ  اهنآ  هب  میانغ  زا  رگا  تسا : تاجافم  يارب  هملک  نیا  اذا » »

نامه هب  تاقدص  میانغ و  زا  ناقفانم ، نیا  رگا  تسا : نیا  هیآ  يانعم  و  دشابیم ، مهل  اریخ  ناکل  هلمج  فوذـحم و  ول »  » باوج ْمُهَّنَأ  َْول  َو 
لضف و زا  دنوادخ  يدوزب  تسا و  یفاک  ار  ام  ادخ  دنیوگب  دننک و  تیاضر  راهظا  دنـشاب و  دونـشخ  دنهدیم  اهنآ  هب  شلوسر  ادخ و  هک 
: دنیوگب هک  تسا  رتهب  زین  و  دوب ، دهاوخ  رتهب  ناشیارب  دنکیم ، مارکا  ماعنا و  ام  هب  زین  شربمایپ  درک و  دهاوخ  اطع  ام  هب  دوخ  يراوگرزب 

. دهد شرتسگ  ام  هب  ار  شمرک  لضف و  هک  میراد  راظتنا  شترضح  زا  لیام و  وا  يوسب  ام 

556 ص :  هیآ 60 ..... ] (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 1003 

http://www.ghaemiyeh.com


هراشا

َنِم ًۀَـضیِرَف  ِلِیبَّسلا  ِْنبا  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َو  َنیِمِراْغلا  َو  ِباقِّرلا  ِیف  َو  ْمُُهبُوُلق  ِۀَـفَّلَؤُْملا  َو  اْهیَلَع  َنِیِلماْعلا  َو  ِنیِکاسَْملا  َو  ِءارَقُْفِلل  ُتاـقَدَّصلا  اَـمَّنِإ 
(60  ) ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ِهَّللا 

556 ص :  همجرت ..... :

لیامتم مالـسا  هب  ناشیاهلد  هک  یناسک  دـنزادرپیم و  نآ  يروآعمج  هب  هک  تسا  یناـنکراک  نیکاـسم و  ارقف و  هژیو  تاقدـص  تاـکز و 
اـناد و دـنوادخ  و  تـسا ، یهلا  هـضیرف  کـی  نـیا  هار ، رد  ناگدـناماو  ادـخ و  هار  رد  ناراکهدـب و  و  ناـگدرب ، يدازآ  يارب  زین  و  دوـش ،

(60 . ) تسا راکتسرد 
557 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

557 ص :  ریسفت ..... :

ءاخـسلا امنا  دنیوگیم : هک  نانچ  دسریمن ، اههورگ  رگید  هب  تسا و  هورگ  تشه  نیا  صوصخم  تاکز  ینعی  تسا ، رـصح  دـیفم  امنا » »
اههورگ نیا  زا  یضعب  هب  ار  تاکز  ناوتیم  هک  نآ  حیـضوت  تسین . تفـص  نیا  ياراد  وا ، ریغ  ینعی  تسا ، متاح  هژیو  یگدنـشخب  متاحل 

هب هک  تسا  هدش  لقن  هباحـص  زا  اهنیا  ریغ  سابع و  نبا  هفیذح و  زا  هک  نانچ  داد ، دوشیمن  رگید  ياههورگ  هب  اما  دادن ، یـضعب  هب  داد و 
. تسا نیمه  زین  ام  بهذم  و  تسا ، يزجم  دوش  هداد  اههورگ  نیا  زا  مادک  ره 

و دننکیم ، لاؤس  هک  دناینادنمزاین  نیکاسم »  » و دننکیم ، يراددوخ  ندرک  لاؤس  زا  يدنمزاین  دوجو  اب  هک  ینمادـکاپ  نامدرم  ءارقفلا » »
هک تسا  یـسک  ریقف »  » دناهتفگ یـضعب  و  تسا ، لوا  يانعم  نامه  رتحیحـص ، اّما  تسا ، هدـش  هتفگ  زین  سکع  رب  هملک  ود  نیا  يانعم  رد 

. تسا هدش  هتفگ  زین  سکع  رب  و  تسین ، یفاک  شایگدنز  يارب  دراد  هچنآ  هک  تسا  یسک  نیکسم »  » و درادن ، زیچ  چیه 
. دننکیم تفایرد  نارادلام  زا  ار  نآ  دنشوکیم و  تاقدص  تاکز و  يروآعمج  رد  هک  یناسک  اْهیَلَع  َنِیِلماْعلا  َو 

هک یعقوم  رد  روظنم  نیا  هب  و  دـندروآ ، ور  مالـسا  هب  اـت  درکیم  ییوجلد  ناـنآ  زا  مرکا  ربماـیپ  هک  برع  زا  یناـگرزب  ْمُُهبُوُلق  ِۀَـفَّلَؤُْملا  َو 
. درکیم راذگاو  اهنآ  هب  ار  تاکز  زا  یمهس  دندوب  كدنا  ناناملسم 

ات دشیم  کمک  اهنآ  هب  دروم  نیا  زا  دندوب ، هدش  « 1  » بتاکم هک  یناگدرب  باقر » »
__________________________________________________

طورـشم و تسا : مسق  ود  رب  نیا  دـنک و  دازآ  ار  دوخ  دـهدب و  یلوپ  هک  دوشیم  هتـسب  شیالوم  هدرب و  نایم  هک  تسا  يرارق  هبتاکم  - 1
. قلطم

558 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
دنتـشاد و رارق  تّدـش  رد  ناگدرب  یخرب  هک  یتقو  مه ، بتاکم  ریغ  رد  و  دـنوش ، دازآ  دـنزادرپب و  ناشیالوم  هب  ار  تباـتک  ياـهب  دـنناوتب 

. دوب تاکز  نابحاص  يارب  اهنآ  یتسرپرس  تیالو و  دندشیم و  دازآ  هدیرخ و  دروم  نیا  زا  دندرزآیم ، ار  اهنآ  یلاوم 
. دناهدنام نویدم  هدرک و  ضرق  یعرش ، ریغ  روما  رد  لام  فرص  فارسا و  نودب  هک  یناسک  نیمراغ » »

. تسا ناناملسم  حلاصم  مامت  داهج و  روظنم ، ِهَّللا  ِلِیبَس 
رد ـالاح  اـّما  تسا  دـنمتورث  دراد ، نطو  رد  هک  یلاـم  هب  هجوت  اـب  دـنچ  ره  هدـنام ، رود  دوخ  تورث  لاـم و  زا  هک  يرفاـسم  ِلـِیبَّسلا  ِْنبا  َو 

. دشابیم تسدگنت  ریقف و  ترفاسم 
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دراوم نیا  يارب  ار  تاقدـص  ادـخ  هک  تسا  نیا  ِءارَقُْفِلل ، ُتاقَدَّصلا  اَمَّنِإ  هلمج  يانعم  اریز  تسا ، هدـننکدیکأت  ردـصم  ياـنعم  هب  ًۀَـضیِرَف » »
. تسا هتخاس  بجاو 

دنتسه نیا  هب  رتراوازس  لوا  هورگ  راهچ  زا  اهنیا  هک  نیا  رب  دنک  تلالد  ات  هدش  هدافتـسا  یف »  » زا مال »  » فرح ياج  هب  رخآ  دروم  راهچ  رد 
. تسا ّتیفرظ  يانعم  دیفم  یف »  » اریز دریگ ، رارق  اهنآ  نایم  رد  تاقدص  تاکز و  هک 

نیا رد  طقف  تاکز  نوچ  دـیوگب : دـهاوخیم  هک  تسا  تلع  نیا  هب  قافن  لها  زا  ثحب  لـالخ  رد  تاـکز  فراـصم  ناـیب  هیآ و  نیا  رکذ 
نآ و هراـبرد  دـنرادن  قح  دـنارود ، دراوم  نیا  زا  یلک  روطب  دنتـسین و  نآ  ناّقحتـسم  زا  هک  ناـقفانم  نیا ، رب  اـنب  دوش  فرـص  دـیاب  دراوم 

. دننزب یفرح  نآ  هدننکمیسقت 

558 ص :  ات 63 ..... ] تایآ 61  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

َنوُذُْؤی َنیِذَّلا  َو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ٌۀَـمْحَر  َو  َنِینِمْؤُْمِلل  ُنِمُْؤی  َو  ِهَّللِاب  ُنِمُْؤی  ْمَُکل  ٍْریَخ  ُنُذُأ  ُْلق  ٌنُذُأ  َوُه  َنُولوُقَی  َو  َِّیبَّنلا  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  ُمُْهنِم  َو 
ْنَم ُهَّنَأ  اوُمَْلعَی  َْمل  َأ  ( 62  ) َنِینِمُْؤم اُوناک  ْنِإ  ُهوُضُْری  ْنَأ  ُّقَحَأ  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  َو  ْمُکوُضُْرِیل  ْمَُکل  ِهَّللِاب  َنوُِفلْحَی  ( 61  ) ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمَُهل  ِهَّللا  َلوُسَر 

(63  ) ُمیِظَْعلا ُيْزِْخلا  َِکلذ  اهِیف  ًاِدلاخ  َمَّنَهَج  َران  َُهل  َّنَأَف  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ِدِداُحی 
559 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

559 ص :  همجرت ..... :

دوس هب  وا  ندوب  رواب  شوخ  وگب : تسا  رواب ) شوخ  : ) شوگ وا  دنیوگیم : دنرازآیم و  ار  ربمغیپ  هک  دنتـسه  یناسک  ناقفانم ، زا  یـضعب 
لوسر هک  نانآ  و  تسا ، یتمحر  دناهدروآ  نامیا  هک  امـش  زا  اهنآ  يارب  و  دنکیم ، قیدصت  ار  نانمؤم  دراد و  نامیا  ادخ  هب  وا  تسا ، امش 

(61 . ) دنراد كاندرد  یباذع  دنرازایب  ار  ادخ 
شلوسر ادخ و  هک  دوب  نیا  رتراوازس  دنتشاد  نامیا  رگا  هک  یلاح  رد  دننادرگ ، یضار  ار  امش  ات  دننکیم ، دای  دنگوس  ادخ  هب  امـش  يارب 

(62 . ) دنزاس یضار  دوخ ، زا  ار 
نیا دـشابیم ؟ نادـیواج  نآ ، رد  هک  تسا  خزود  شتآ  شرفیک  دزیخرب  ینمـشد  هب  شلوسر  ادـخ و  اـب  سک  ره  هک  دنتـشادن  هجوت  اـیآ 

(63 . ) گرزب ییاوسر  تسا 

559 ص :  ریسفت ..... :

هک یتقو  دنونشیم ، نآ  اب  هک  تسا  يوضع  مان  شوگ  نذا » ، » دریذپب ار  سک  ره  هتفگ  دنک و  قیدصت  دونـشیم  هچ  ره  هک  یـسک  نذا » »
. دنیوگیم مشچ »  » نابدید هب  هک  نانچ  تسا  شوگ  شندب  مامت  ایوگ  دنیوگیم ، نذا »  » ار یصخش 

شوگ وا  يرآ  دیوگب : دهاوخیم  لاعتم  دنوادخ  ایوگ  تسا  حالـص  يراوگرزب و  نآ ، زا  دوصقم  هک  تسا  قدـص » لجر   » لثم ٍْریَخ  ُنُذُأ 
شوگ دروم ، نیا  ریغ  رد  تساونـش و  تسا  مزال  شندینـش  هچنآ  رد  ریخ و  روما  رد  وا ، هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  یـشوگ ، بوخ  اما  تسا 

رورجم  ۀمحر » و   » هک تسا  هزمح  تئارق  انعم  نیا  دّیؤم  تسین .
560 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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هب هک  تسا  هدرک  ریـسفت  ار  ریخ » نذا   » دـعب هلمج  رد  و  « 1  » هلبقی امهریغ و ال  عمـسی  ۀمحر ال  ریخ و  نذا  يا  هدـناوخ ، ریخ »  » رب فطع  و 
: لعف هک  تسانعم  نیمه  لیلد  هب  دنکیم . قیدصت  دنهدیم  ربخ  هک  هچنآ  دریذپیم : نانمؤم  زا  و  دروآیم ، نامیا  ادخ 

 ... ٌۀَمْحَر َو  ( 17 فسوی / «. ) يریذپیمن ار  ام  فرح  وت   » اَنل ٍنِمْؤُِمب  َْتنَأ  ام  َو  لثم : تسا . هدش  يّدـعتم  مال »  » هب مود  و  ءاب »  » هب لوا  نمؤی » »
ار امـش  فرح  لیلد  نیمه  هب  تسا و  تمحر  دـننکیم ، ناـمیا  راـهظا  هک  امـش  زا  یناـسک  يارب  ربماـیپ ، تسا : ناـقفانم  هب  باـطخ  ْمُْکنِم 
هک روط  نامه  سپ  دینامب ، یقاب  امش  هک  دنیبیم  نانچ  ار  ادخ  تحلصم  اریز  دنکیمن  اوسر  ار  امش  دریذپیم و  ار  امش  نامیا  دونشیم و 

. يدب شوگ  هن  تسا ، یبوخ  شوگ  امش ، يارب  اما  تسا  شوگ  دییوگیم  امش 
هب دـنوادخ  دـندرکیم  نایب  ترـضح  نآ  تّمذـم  دـصق  هب  نانآ  ار  هچنآ  اما  دریذـپیم ، ربمایپ  هرابرد  ار  ناقفانم  هتفگ  دـنوادخ  نیا  رب  انب 

ییوگدـب تّمذـم و  ار  مرکا  ربماـیپ  یخرب ، هـک  تـسا  هدـش  تـیاور  دوـمرف . ناـیب  ار  ترـضح  نآ  بـلق  تمالـس  درک و  ریـسفت  وا  حدـم 
شوگ وا  اریز  دیـشابن  تحاران  دنتفگ : نارگید  هب  نانآ  زا  یـضعب  اما  دندش ، نارگن  نایوگدب  دیـسر . ترـضح  هب  ربخ  نیا  و  دـندرکیم ،

. دریذپیم مه  وا  مینکیم ، یهاوخترذعم  امش  فرط  زا  میوریم  ام  دونشیم ، دورب  ششیپ  هک  ار  سک  ره  هتفگ  تساونش و 
رگا دوشیم : نینچ  هیآ  يانعم  ریخ و  وه  نذأ ، وه  دشاب : فوذحم  يادتبم  يارب  زا  ربخ  ود ، ره  هک  هدـش  تئارق  زین  ریخ » نذا  : » هلمج نیا 

. دنکیمن ناترفیک  ناتینطاب  دب  هب  دریذپیم و  ار  ناترذع  هک  ارچ  تسا  بوخ  امش  يارب  دشاب ، تسرد  دییوگیم ، امش  هچنآ 
هچنآ ناقفانم  هک  تسا  ناناملسم  هب  باطخ  هیآ  نیا  ْمُکوُضُْرِیل  ْمَُکل  ِهَّللِاب  َنوُِفلْحَی 

__________________________________________________

. دریذپیم هن ، دونشیم و  هن ، ار  ود  نیا  زج  و  دونشیم ، ار  تمحر  یبوخ و  طقف  وا ، - 1
561 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

نیا زا  دوش . هتفریذپ  ناشرذع  ات  دندرکیم  دای  دنگوس  دندمآیم و  یهاوخترذعم  هب  اهنآ  شیپ  دعب  دندرکیم و  ییوگدب  دنتساوخیم 
ادـخ و هک  تسا  نآ  زیچ  ره  زا  رتراوازـس  دـیتسه ، نمؤـم  دـیرادنپیم : هک  ناـنچ  امـش  رگا  هک  داد  خـساپ  نینچ  ناـقفانم  هب  دـنوادخ  ور 
ار ریمـض  ُهوُضُْری » ْنَأ   » لعف رد  هک  نیا  و  دـیزاس ، دونـشخ  یـضار و  ناتدوخ ، زا  یهارمه  تقفاوم و  و  یگدـنب ، تعاـطا و  هب  ار  شلوسر 
: تفگ ناوتیم  و  تسا ، يدونـشخ  کی  مکح  رد  تسین و  یتوافت  شلوسر  ادـخ و  يدونـشخ  ناـیم  هک  تسا  لـیلد  نیا  هب  هدروآ ، درفم 

. کلذک هلوسر  و  هوضری ، نا  قحا  هَّللا  و  دراد : دوجو  يریدقت  فذح و 
. تسا عنم »  » يانعم هب  دح »  » زا هلعافم ، ةداحم  نوداحی ،

« نم  » باوـج هک  نیا  رب  اـنب  تسا  هنا »  » رب فـطع  هل » ناـف  : » تفگ ناوـتیم  دـشاب ، خزود  شتآ  وا  يارب  هک  تسا  نـیا  قـح  سپ  ُهـَل  َّنَأَـف 
فذح هدوب و  نم »  » باوج کلهی » « )» 1  » منهج ران  هل  ناف  کلهی  هلوسر  هَّللا و  داحی  نم  هنأ  اوملعی  مل  أ  دشاب . نینچ  ریدـقت  فوذـحم و 

(. تسا هدش 

561 ص :  ات 66 ..... ] تایآ 64  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

اَّنُک امَّنِإ  َُّنلوُقََیل  ْمُهَْتلَأَس  ِْنَئل  َو  ( 64  ) َنوُرَذَْحت ام  ٌجِرُْخم  َهَّللا  َّنِإ  اُؤِزْهَتْـسا  ُِلق  ْمِِهبُوُلق  ِیف  اِمب  ْمُُهئِّبَُنت  ٌةَروُس  ْمِْهیَلَع  َلَّزَُنت  ْنَأ  َنوُِقفانُْملا  ُرَذْـحَی 
ْبِّذَُعن ْمُْکنِم  ٍۀَِفئاط  ْنَع  ُفْعَن  ْنِإ  ْمُِکنامیِإ  َدَْعب  ُْمتْرَفَک  ْدَـق  اوُرِذَـتْعَت  ال  ( 65  ) َنُؤِزْهَتْـسَت ُْمْتنُک  ِِهلوُسَر  َو  ِِهتایآ  َو  ِهَّللاـِب  َأ  ْلـُق  ُبَْعَلن  َو  ُضوَُخن 

(66  ) َنیِمِرُْجم اُوناک  ْمُهَّنَِأب  ًۀَِفئاط 
__________________________________________________
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؟ تسا خزود  شتآ  هب  شماجنارس  دوشیم و  كاله  دگنجب  شلوسر  ادخ و  اب  سک  ره  هک  دنتسنادن  ایآ  - 1
562 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

562 ص :  همجرت ..... :

انامه دینک ، هرخسم  نونکا  امش  وگب : اهنآ  هب  دهد . ربخ  ناشنورد  رارـسا  زا  ددرگ و  لزان  ناشّدض  رب  ياهیآ  هک  دنـسرتیم  نآ  زا  ناقفانم 
(64 . ) دزاسیم راکشآ  دیراد  میب  نآ  زا  هک  ار  هچنآ  دنوادخ 

تایآ و ادـخ و  ایآ  وگب : میدرکیم  یخوش  يزاب و  ام  دـنیوگیم : دـنریگیم ) رخـسمت  هب  ار  ادـخ  نید و  ارچ  هک   ) یـسرپب اهنآ  زا  رگا  و 
(65 ( ؟ دینکیم هرخسم  ار  شربمایپ 

ار رگید  یهورگ  میهد  رارق  وفع  دروم  ار  امـش  زا  یهورگ  رگا  ام  و  دیدش ، رفاک  ندروآ  نامیا  زا  سپ  امـش  هک  ارچ  دیرواین ، رذـع  وگب :
(66 . ) دندوب مرجم  اهنآ  اریز  درک  میهاوخ  رفیک 

562 ص :  ریسفت ..... :

اهنآ هرابرد  ياهیآ  دـنوادخ  يزور  تسا  نکمم  هک  دندیـسرتیم  یفرط  زا  و  دـندرکیم ، ءازهتـسا  هرخـسم و  ار  شلها  مالـسا و  ناقفانم ،
. دنوش اوسر  دهد و  ربخ  اهنآ  تشز  نورد  زا  دنک و  لزان 

، تسا نآ  یـضتقم  انعم ، اریز  تسا ، تسرد  نیا  و  تسا ، ناقفانم  يارب  مهبولق »  » رد نینمؤم و  يارب  مهئبنت »  » و مهیلع » : » تاملک رد  ریمض 
اهنآ دوخ  رب  ایوگ  سپ  دشاب ، هدش  لزان  ناقفانم  هرابرد  هروس  یتقو  اریز  تسا ، ناقفانم  يارب  دراوم  نیا  مامت  رد  ریمـض  تفگ  ناوتیم  و 
نیا هیآ  يانعم  دـناهتفگ  یـضعب  تسا . هداد  ربخ  روما ، نیا  هب  ار  اهنآ  ایوگ  دـنک ، شاـف  ار  اـهنآ  رارـسا  هک  یتقو  ینعی  تسا ، هدـش  لزاـن 

. ربخ هن  دناهتفرگ ، رما  ءاشنا و  يانعم  رد  ار  لعف  و  دنسرتب ، رما  نیا  زا  ناقفانم  دیاب  تسا :
. تسا هتفر  راک  هب  نداد  میب  دیعو و  روظنم  هب  رما ، لعف  نیا  اُؤِزْهَتْسا  ُِلق 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  دیکانمیب . شندش  نشور  زا  ناتقافن  لیلد  هب  هچنآ  دنکیم  راهظا  ادـخ  نارفاک  يا  ٌجِرُْخم  َهَّللا  َّنِإ 
هک درم ، نیا  هب  دـینک  هاگن  دـنتفگیم : دـندیدنخیم و  دـنتفریم ، هار  وا ، زا  رتولج  رفن  راهچ  هک  یلاح  رد  تشگیمرب ، كوبت  گـنج  زا 

راّمع هب  ترضح  دناسر ، لوسر  ترضح  هب  ار  ربخ  نیا  لیئربج  تاهیه ! تاهیه ، دنک ، حتف  ار  نآ  ياهراصح  ماش و  ياهرـصق  دهاوخیم 
نا  دننزیم : هنعط  نآرق  نم و  هب  اهنیا  دومرف :

563 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. نآرقلاب یب و  نوءزهتسی  ءالؤه 

روتسد هب  راّمع  میتفگیم . نخس  يراوس  ناراوس و  هرابرد  دنیوگیم : دیدنخیم  ارچ  هک  یـسرپب  اهنآ  زا  رگا  انک :»  » َُّنلوُقََیل ْمُهَْتلَأَس  ِْنَئل  َو 
تـسرد شلوسر  ادخ و  هلوسر ، هَّللا و  قدص  تفگ : راّمع  دنداد ، ار  خساپ  نیمه  اهنآ  دـیدنخیم ؟ ارچ  هک  دیـسرپ  اهنآ  زا  تفر و  ربمایپ 

ربمغیپ شیپ  یهاوخترذعم  يارب  دندینـش  ار  راّمع  نانخـس  نیا  یتقو  ناقفانم  دنازوسب . ار  امـش  ادخ  دیدینازوس  ار  ربمایپ  لد  دنداد ، ربخ 
. دش لزان  هیآ  نیا  هک  دوب  اجنیا  دندمآ ،

نیب زا  ار  ادخ  ربمغیپ  ات  دندوب  هدـش  یفخم  هبقع )  ) هار نایم  هندرگ  رد  هک  تسا  هدـش  لزان  يرفن  هدزاود  هرابرد  هیآ  نیا  دـناهتفگ  یخرب 
. میدرکیم يزاب  یخوش و  مییوگیم : دنیبب  ار  ام  رگا  دنتفگیم : رگیدمه  اب  دنربب و 

. درادن يدوس  اهفرح  نیا  امش ، ءوس  ّتین  ندش  شاف  زا  سپ  اریز  دیوشن ، لسوتم  یغورد  ياهرذع  هب  اوُرِذَتْعَت  ال 
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. دیتخاس راکشآ  ار  دوخ  رفک  نامیا ، راهظا  زا  سپ  امش  ُْمتْرَفَک  ْدَق 
هک لیلد  نیا  هب  ار  يرگید  هورگ  میهد ، رارق  وفع  دروم  قافن ، زا  دعب  نامیا ، هب  رارقا  لیلد  هب  ار  امش  زا  یهورگ  ام  هک  یضرف  هب  ُفْعَن  ْنِإ 

دندرزاین و ار  ربمایپ  هک  ار  امـش  زا  هورگ  کی  رگا  هک  تسا  نیا  هیآ  رگید  يانعم  دنمرجم ، اریز  داد  میهاوخ  رفیک  دـنراد  قافن  رب  رارـصا 
رفیک باذـع و  دـندرک  هرخـسم  دـندرزآ و  ار  وا  هک  ار  يرگید  هورگ  میهد ، رارق  تشذـگ  وفع و  دروم  دـندادن  رارق  رخـسمت  دروم  ار  وا 

. دناهداد رارق  ّلج  ّزع و  دنوادخ  ار  شلعاف  هدناوخ و  بیاغ  تروص  هب  هک  تسا  نیا  قوف  هیآ  هرابرد  رگید  تئارق  مینکیم .

563 ص :  ات 70 ..... ] تایآ 67  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

ُمُه َنیِِقفانُْملا  َّنِإ  ْمُهَیِـسَنَف  َهَّللا  اوُسَن  ْمُهَیِدـْیَأ  َنوُِضبْقَی  َو  ِفوُْرعَْملا  ِنَع  َنْوَْهنَی  َو  ِرَْکنُْملِاب  َنوُُرمْأَی  ٍضَْعب  ْنِم  ْمُهُـضَْعب  ُتاِقفانُْملا  َو  َنوُِقفاـنُْملا 
(68  ) ٌمیِقُم ٌباذَـع  ْمَُهل  َو  ُهَّللا  ُمُـهَنََعل  َو  ْمُُهبْـسَح  َیِه  اـهِیف  َنیِدـِلاخ  َمَّنَهَج  َراـن  َراَّفُْکلا  َو  ِتاـِقفانُْملا  َو  َنیِِقفاـنُْملا  ُهَّللا  َدَـعَو  ( 67  ) َنوُقِساْفلا

ْمُِکْلبَق ْنِم  َنیِذَّلا  َعَتْمَتْـسا  اَمَک  ْمُِکقالَِخب  ُْمتْعَتْمَتْـساَف  ْمِِهقالَِخب  اوُعَتْمَتْـساَف  ًادالْوَأ  َو  ًالاْومَأ  َرَثْکَأ  َو  ًةَُّوق  ْمُْکنِم  َّدَـشَأ  اُوناـک  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلاَـک 
ْنِم َنیِذَّلا  ُأَبَن  ْمِِهتْأَـی  َْمل  َأ  ( 69  ) َنوُرِـساْخلا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدـلا  ِیف  ْمُُهلامْعَأ  ْتَِطبَح  َِکئلوُأ  اوُضاخ  يِذَّلاَک  ُْمتْـضُخ  َو  ْمِِهقالَِخب 

اُوناک ْنِکل  َو  ْمُهَِملْظَِیل  ُهَّللا  َناک  امَف  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُُهلُـسُر  ْمُْهتَتَأ  ِتاکِفَتْؤُْملا  َو  َنَیْدَـم  ِباحْـصَأ  َو  َمیِهاْربِإ  ِمْوَق  َو  َدوُمَث  َو  ٍداـع  َو  ٍحُون  ِمْوَق  ْمِِهْلبَق 
(70  ) َنوُِملْظَی ْمُهَسُْفنَأ 

564 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

564 ص :  همجرت ..... :

( قافنا ششخب و  زا   ) ار ناشیاهتـسد  دننکیم و  فورعم  زا  یهن  رکنم و  هب  رما  هک  دنیاهنآ : رگید  خرب  زا  ناشیخرب  قفانم ، نانز  نادرم و 
(67 . ) دنقساف ناقفانم  هک  یتسرد  هب  درب ، دای  زا  ار  اهنآ  مه  ادخ  دندرک ، شومارف  ار  ادخ  اهنیا  دندنبیم ،

ناشتنعل ادخ  و  تسا ، سب  ار  اهنآ  نیمه  دننادیواج ، نآ  رد  هک  هداد  خزود  شتآ  هدـعو  نارفاک  هب  زین  قفانم و  نادرم  نانز و  هب  دـنوادخ 
(68 . ) دنراد یگشیمه  يرفیک  هدرک و 

هچنآ زا  و  دـندوب ، رتـشیب  امـش  زا  دـنزرف  نتـشاد  تورث و  ظاـحل  زا  و  رتتخـس ، ورین  ظاـحل  زا  هک  دـندوب  امـش  زا  شیپ  هک  یناـسک  دـننام 
دوب  ناشمهس 

565 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هانگ و رد   ) امـش و  دندرب ، هرهب  دوخ  بیـصن  زا  امـش  زا  شیپ  هک  یناسک  دننام  دیدش  دنمهرهب  دوخ  بیـصن  زا  زین  امـش  دـندش ، دـنمهرهب 

(69 . ) دنناراکنایز اهنامه  تفر و  نیب  زا  ترخآ  ایند و  رد  ناشلامعا  و  دنتفر ، ورف  اهنآ  هک  هنوگنامه  دیتفر  ورف  فالخ )
اب ناشناربمایپ  هک  هدش ، نوگژاو  ياهیدابآ  نیدم و  لها  میهاربا و  موق  دومث و  داع و  حون و  موق  دناهدوب : ناشیا  زا  شیپ  هک  نانآ  ربخ  ایآ 

(70 . ) دنتشادیم اور  متس  نتشیوخ  هب  اهنآ  دوخ  اما  درکن  متس  اهنآ  هب  ادخ  تسا ؟ هدیسرن  اهنیا  هب  دندمآ ، اهنآ  يوسب  نشور  ياهلیلد 

565 ص :  ریسفت ..... :

نیا دوصقم  دنوشیم . هداد  تبـسن  رگید  یخرب  هب  یخرب  دنتـسه و  ناشرگید  یخرب  هلمج  زا  ناقفانم  زا  یخرب  ضعب »  » ۀلمج ْنِم  ْمُهُـضَْعب 
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تیبثت ماقم  رد  هلمج  نیا  زین  دنیوگیم و  غورد  دننکیم  دای  دنگوس  رما  نیا  رب  و  « 1  » مییامش زا  ام  دنیوگیم : نانمؤم  هب  یتقو  هک  تسا ،
رب الوصا  هک  هدومرف  فیـصوت  یتلاح  هب  ار  نانآ  هدرک ، بیذکت  ار  اهنآ  ياعّدا  دنوادخ  هک  نآ  زا  دـعب  تسا . « 2 « » ْمُْکنِم ْمُه  ام  َو   » هلمج

ندروآ نامیا  زا  ِفوُْرعَْملا و  ِنَع  َنْوَْهنَی  َو  دنهدیم . رارق  جـیورت ، غیلبت و  دروم  ار  هانگ  رفک و  ِرَْکنُْملِاب  َنوُُرمْأَی  تسا : نانمؤم  تلاح  ّدـض 
. دننکیم يریگولج  لوسر  ادخ و  تعاطا  تدابع و  نداد  ماجنا  و 

، ادخ هار  رد  قافنا  تاقدص و  هیریخ و  روما  رد  لام  فرـص  زا  دنراد ، هک  یلخب  تمائل و  و  صرح ، یتسپ و  ببـس  هب  ْمُهَیِدـْیَأ  َنوُِضبْقَی  َو 
. دندنبیم ار  ناشیاهتسد 

. دومرف غیرد  نانآ  زا  ار  شتمحر  لضف و  زین  وا  ْمُهَیِسَنَف » . » دندرب دای  زا  ار  يادخ  َهَّللا  اوُسَن 
__________________________________________________

. هروس نیمه  هیآ 56  ْمُْکنَِمل  ْمُهَّنِإ  - 1
. یلبق ذخأم  - 2

566 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
، تسا یبوخ  ریخ و  هنوگ  ره  زا  ندوب  رود  و  رفک ، رد  نایغط  اـنامه  هک  ار  قسف  هبترم  نیرتتسپ  قاـفن  لـها  َنوُقِـساْفلا  ُمُه  َنیِِقفاـنُْملا  َّنِإ 

. دنزوسب خزود  شتآ  رد  هشیمه  يارب  هک  تسا  رارق  اهِیف :» َنیِِدلاخ  . » دنراد
رتدـیدش نآ  زا  يزیچ  هک  نیا  و  خزود ، شتآ  باذـع  یتخـس  رب  دراد  ماـمت  تلـالد  هلمج  نیا  تسا . یفاـک  ار  اـهنآ  نـیمه  ْمُُهبْـسَح  َیِه 

. نآ زا  میربیم  هانپ  ادخ  هب  تسین ،
. دنادرگ ناشراوخ  تسپ و  دزاس و  رود  دوخ  ریخ  زا  ار  اهنآ  ادخ  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  َو 

باذع هب  هیبش  یمئاد  تسا  یباذع  هکلب  تسین ، نآ  رثا  رب  یگتخوس  شتآ و  رد  ندش  بابک  باذـع ، نیا  زا  دوصقم  ٌمیِقُم  ٌباذَـع  ْمَُهل  َو 
نآ و  تسین ، ادج  اهنآ  زا  ياهظحل  تساهنآ و  اب  مه  ایند  رد  نونکا  مه  هک  تسا  یباذع  میقم » باذـع   » زا روظنم  تفگ  ناوتیم  و  شتآ .

. دنراد میب  سرت و  ناشکاپان  نورد  ندش  فشک  ییاوسر  زا  هشیمه  دنشچیم و  قافن  شتآ  زا  هک  تسا  یجنر  بعت و  زا  ترابع 
: تسا لامتحا  ود  هیبشت ، فاک  بارعا  رد  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلاَک 

. مکلبق نم  نیذلا  لعف  لثم  متلعف  هب : لوعفم  بوصنم و  مکلبق 2 - نم  نیذلا  لثم  متنا  ینعی : فوذحم ) يادـتبم  يارب  زا  ربخ  عوفرم و  - 1
: تسا نیا  هیآ  يانعم 

َّدَـشَأ اُوناک  هلمج : و ، دنتفرورف ، اهنآ  هک  نانچ  دیتفرورف  تاوهـش  رد  دندش و  دـنمهرهب  اهنآ  هک  نانچ  دـیدش  دـنمهرهب  ایند  ذـئاذل  زا  امش 
هیبشت دـناهدوب ، اهنآ  زا  لبق  هک  یناسک  لـمع  هب  ار  ناـقفانم  نیا  لـعف  دـنکیم و  ریـسفت  دراد  دوجو  شیپ  هلمج  رد  هک  ار  یهیبشت  ْمُْکنِم ،

. دنکیم
وا يارب  اریز  تسا ، یبیـصن  تمـسق و  وا  يارب  دنیوگیم : هک  نانچ  تسا  هدش  رّدـقم  ناسنا  يارب  هچنآ  تمـسق و  هرهب ، بیـصن ، قالخ » »

. تسا هدش  نیعم  تمسق و 
. دیدش لخاد  داسف  لطاب و  روما  رد  امش  ُْمتْضُخ  َو 

. دنتفر ورف  نانآ  هک  هنوگنامه  ای  دنتفر  ورف  هانگ  رد  هک  یهورگ  لثم  يذلا  ضوخلاک  وا  يّذلا  جوفلاک  يا  اوُضاخ  يِذَّلاَک 
567 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

رد مناج  هک  یـسک  نآ  هب  مسق  تسا  هدرک  هیبشت  اـهنآ  هب  ار  ناناملـسم  اـم  دـنوادخ  و  تسا . لیئارـسا  ینب  دوصقم  دـیوگیم : ساـبع  نبا 
نیا مه  امـش  دشاب  هدش  يرامـسوس  خاروس  لخاد  اهنآ  زا  يدرف  رگا  هک  اجنآ  ات  درک ، دیهاوخ  يوریپ  اهنآ  زا  الماک  امـش  تسوا . تسد 

. دیهدیم ماجنا  ار  راک 
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ورف نیمز  هب  ار  اهنآ  فوسخ »  » يالب هب  دنوادخ  هک  طول  موق  ياهرهش  ِتاکِفَتْؤُْملا » َو  . » تسا بیعـش »  » ناوریپ روظنم ، َنَیْدَم  ِباحْـصَأ  َو 
. نداد رییغت  نتخاس و  ور  ریز و  کفإ » . » درک بارخ  نانآ  يور  رب  ار  ناشیاهیدابآ  و  درب ،

دـهد و ماجنا  تشز  راـک  هک  تسین  اور  میکح  رب  تسا و  میکح  وا  هک  ارچ  درادیمن ، اور  متـس  اـهنآ  هب  دـنوادخ  ْمُهَِملْظَِیل  ُهَّللا  َناـک  اـمَف 
. دهد رفیک  هانگ  مرج و  نودب 

. دندش یهلا  تبوقع  قحتسم  دندرک و  متس  دوخ  هب  ندومن ، تمعن  نارفک  ندیزرو و  رفک  ببس  هب  دوخ ، اهنآ  اما  نکل » «و 

567 ص :  ات 73 ..... ] تایآ 71  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

َو َهَّللا  َنوُعیُِطی  َو  َةاکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةالَّصلا  َنوُمیُِقی  َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َنْوَْهنَی  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمْأَی  ٍضَْعب  ُءاـِیلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  ُتاـنِمْؤُْملا  َو  َنُونِمْؤُْملا  َو 
َو اهِیف  َنیِدـِلاخ  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ِتاـنِمْؤُْملا  َو  َنِینِمْؤُْملا  ُهَّللا  َدَـعَو  ( 71  ) ٌمیِکَح ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنِإ  ُهَّللا  ُمُهُمَحْرَیَـس  َکـِئلوُأ  َُهلوُسَر 
َو ْمِْهیَلَع  ُْظلْغا  َو  َنیِِقفانُْملا  َو  َراَّفُْکلا  ِدِهاج  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  ( 72  ) ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َوُه  َِکلذ  ُرَبْکَأ  ِهَّللا  َنِم  ٌناوْضِر  َو  ٍنْدَع  ِتاَّنَج  ِیف  ًۀَبِّیَط  َنِکاسَم 

(73  ) ُریِصَْملا َْسِئب  َو  ُمَّنَهَج  ْمُهاوْأَم 
568 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

568 ص :  همجرت ..... :

تاکز دـنرادیم و  اپب  زامن  و  دـننکیم ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـنرگید ، یخرب  ناتـسود  نانآ  زا  یخرب  نامیا ، اب  نانز  اهدرم و  و 
اب تّزع و  اب  دنوادخ  هک  یتسارب  داد . دهاوخ  رارق  ناشتمحر  دروم  دنوادخ  هک  دنیاهنیا  دننکیم ، تعاطا  ار  شلوسر  ادخ و  و  دـنهدیم ،

(71 . ) تسا تمکح 
دـنام و دـنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  تسا ، ناور  شناتخرد  ریز  زا  اهرهن  هک  هداد  هدـعو  تشهب  زا  ییاهغاب  نمؤم  نانز  نادرم و  هب  دـنوادخ 

(72 . ) تمظع اب  يزوریپ  تسا  نیا  تسا ، رتگرزب  اهنیا ) همه  زا   ) دنوادخ يدونشخ  و  تشهب ، ياهغاب  رد  ياهزیکاپ  ياهنکسم 
(73 . ) دنراد یماجنارس  دب  هچ  و  تسا ، خزود  ناشهاگیاج  ریگب ، تخس  اهنآ  رب  نک و  هزرابم  ناقفانم  نارفاک و  اب  ربمایپ  يا 

568 ص :  ریسفت ..... :

مادک ره  هک  تسا  نیا  شیانعم  و  « 1 ، » تسا لبق  هیآ  رد  ٍضَْعب » ْنِم  ْمُهُضَْعب   » هلمج لباقم  رد  هیآ ، نیا  رد  هلمج  نیا  ٍضَْعب  ُءاِیلْوَأ  ْمُهُـضَْعب 
بوسحم ورین  کـی  تردـق و  کـی  نارگید  لـباقم  رد  اـهنآ  هعومجم  و  دـنادیم . مزـال  دوخ  رب  ار  يرگید  ترـصن  یتسود و  ناـنمؤم  زا 

. دوشیم
ُمَُهل ُلَعْجَیَـس  ریظن : دزاـسیم  دّـکؤم  ار  یهلا  هدـعو  و  تسا ، یمتح  ناـنمؤم  رب  دـنوادخ  تمحر  هک  دـنکیم  ناـیب  نیـس »  » ُهَّللا ُمُهُمَحْرَیَس 
نانآ ياهشاداپ  يدوزب   » ْمُهَروُجُأ ْمِهِیتُْؤی  َفْوَس  و ، ( 96 میرم / «. ) داد دهاوخ  رارق  یتسود  نانآ ، يارب  يدوزب  نابرهم  يادخ   » ادُو ُنمْحَّرلا 

دناوتیم دنوادخ  سپ  دـهد ، ماجنا  يراک  ره  دـناوتیم  دراد و  هبلغ  دراد  دوجو  هچ  ره  رب  هک  یـسک  ٌزیِزَع  ( 152 ءاسن / «. ) داد دهاوخ  ار 
. دهدیم ماجنا  دوخ  تقو  رد  ار  يراک  ره  دراذگیم و  شیاج  هب  ار  زیچ  ره  ٌمیِکَح » . » دنک رفیک  دناوتیم  مه  و  دهد ، شاداپ 

__________________________________________________

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 1010 

http://www.ghaemiyeh.com


. دشابیم ناقفانم  هرابرد  هک  - 1
569 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا هدرک  انب  زبس ) دجربز  و  خرس ، توقای  ؤلؤل ،  ) رهاوج زا  ار  اهنآ  دنوادخ  تسا  هزیکاپ  نآ ، رد  یگدنز  هک  ییاهناکم  ًۀَبِّیَط  َنِکاسَم  َو 
هب ناـمحر  دـنوادخ  هک  یندـع  ياـهغاب   » ُهَداـبِع ُنمْحَّرلا  َدَـعَو  ِیتَّلا  ٍنْدَـع  ِتاَّنَج  دـنوادخ : لوق  لـیلد  هب  تسا ، ملع  ّصاـخ و  مسا  ٍنْدَـع 

. تسا هدرک  هدعو  شناگدنب 
(. 61 میرم / )

: تسا هدرک  لقن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  زا  ءادرد  وبا  هک  تسا  ینخس  انعم ، نیا  رب  رگید  لیلد 
: ۀثالث ریغ  اهنکسی  رشب ال  بلق  یلع  رطخت  مل  نیع و  اهرت  مل  یتلا  هَّللا  راد  ندع :

کلخد نمل  یبوط  ّلج : ّزع و  هَّللا  لوقی  ءادهّشلا  و  نوقیدصلا ، و  نّویبّنلا ،
: دنرادن ياج  نآ ، رد  هورگ  هس  زج  و  هدرکن ، روطخ  سک  چیه  هشیدنا  هب  هدیدن و  ار  نآ  یمـشچ  چیه  هک  تسا  دـنوادخ  هناخ  ندـع ، : »

. دوش دراو  وت  رد  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  دیامرفیم : ندع  تشهب  هب  دنوادخ  نادیهش » و  ناقیدص ، ناربمایپ ، »
. تشهب رد  تسا  يرهش  ندع » : » دناهتفگ یضعب 

يدونشخ اریز  تسا ، رتالاب  رتهب و  دش ، نایب  هک  یتشهب  ياهتمعن  مامت  زا  دنوادخ  يدونـشخ  تیاضر و  زا  یکدنا  ُرَبْکَأ  ِهَّللا  َنِم  ٌناوْضِر  َو 
زا ناـسنا  هک  تسوا  يدونـشخ  ببـس  هب  و  دوشیم ، يراگتـسر  هنوـگ  ره  بجوـم  یتخبکـین و  تداعـس و  ره  لاـمک  ثعاـب  هک  تسوا 

. تسا باوث  رجا و  شاداپ و  عون  نیرتگرزب  تمارک ، ششخب و  ددرگیم و  دنمهرهب  وا  ششخب  تشادگرزب و 
میظع زوف  تسا  نیا  ینعی  دنوادخ ، يدونشخ  ناوضر و  هب  ای  و  هدرک ، هدعو  ناراکوکین  يارب  ادخ  هک  هچنآ  همه  هب : تسا  هراشا  کلذ » »

(. تسا دیکأت  رصح و  دیفم  وه » : » لعف ریمض  . ) دنناوخ شايراگتسر  زوف و  مدرم ، هچنآ  هن 
. ناهرب لیلد و  اب  ناقفانم ، اب  و  گنجب ، ریشمش  اب  نارفاک  اب  َراَّفُْکلا  ِدِهاج 

یّلص ربمایپ  هک  دیاهدینـش  ایآ  دومرف  دعب  گنجب و  نارفاک  اب  قافن  لها  کمک  هب  دیامرفیم : هیآ  نیا  ریـسفت  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 
«1 . » درکیم ارادم  اهنآ  اب  هکلب ) هن ، ( ؟ دگنجب ناقفانم  اب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 

570 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دننک ارجا  ناشهرابرد  ار  یهلا  دودح  هک  تسا  نآ  ناقفانم  اب  هزرابم  تسا : هدش  لقن  نسح  زا  رادم . تسود  ار  اهنآ  ْمِْهیَلَع  ُْظلْغا  َو 

570 ص :  هیآ 74 ..... ] (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

ِِهلْضَف ْنِم  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُهانْغَأ  ْنَأ  َّالِإ  اوُمَقَن  ام  َو  اُولانَی  َْمل  اِمب  اوُّمَه  َو  ْمِهِمالْسِإ  َدَْعب  اوُرَفَک  َو  ِْرفُْکلا  َۀَِملَک  اُولاق  ْدََقل  َو  اُولاق  ام  ِهَّللِاب  َنوُِفلْحَی 
(74  ) ٍریِصَن َو ال  ٍِّیلَو  ْنِم  ِضْرَْألا  ِیف  ْمَُهل  ام  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا  ِیف  ًامِیلَأ  ًاباذَع  ُهَّللا  ُمُْهبِّذَُعی  اْوَّلَوَتَی  ْنِإ  َو  ْمَُهل  ًاْریَخ  ُکَی  اُوبُوتَی  ْنِإَف 

570 ص :  همجرت ..... :

گنهآ دندش و  رفاک  ناشندروآ  مالـسا  زا  دعب  هتفگ و  ار  رفک  نخـس  هک  نآ  لاح  و  دـناهتفگن ، يزیچ  هک  دـنروخیم  مسق  ادـخ  هب  اهنیا 
، دناهتخاس زاینیب  دوخ  مرک  لضف و  هب  ار  نانآ  شلوسر  و  ادخ ، هک  دندیشکیم  ماقتنا  نیا  زا  طقف  اهنیا  دندیسرن ، نادب  هک  دندرک  يراک 

دهاوخ رفیک  یکاندرد  تازاجم  هب  ترخآ  ایند و  رد  ار  اـهنآ  دـنوادخ  دـننادرگب  يور  رگا  و  تسا ، بوخ  ناـشیارب  دـننک  هبوت  رگا  سپ 
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(74 . ) يروای هن  دنراد و  يرای  هن  نیمز ، يور  رسارس  رد  و  داد ،

570 ص :  ریسفت ..... :

مالسا هب  رهاظت  زا  دعب  دندوب و  هتفگ  زیمآرفک  نانخس  هک  نآ  لاح  دناهتفگن و  هدش  لقن  اهنآ  زا  هک  ییاهزیچ  دندرک  دای  دنگوس  ادخ  هب 
. دنتخاس راکشآ  ار  دوخ  رفک 

__________________________________________________

-1
. مهّفلاتی ناک  اّمنا  اقفانم ؟ لتاق  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنا  متعمس  له 

571 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هب ای  رفن  هدزاود  تشگیمزاب  كوبت  هوزغ  زا  ترضح  هک  یعقوم  دننک . هلمح  ربمایپ  هب  یناهگان  هک  دنتفرگ  میمـصت  اُولانَی  َْمل  اِمب  اوُّمَه  َو 

نیدب دننک ، ترپ  هّرد  نایم  هب  رتش  يور  زا  ار  وا  دـسریم ، هبقع  يالاب  هب  ربمغیپ  رتش  هک  یتقو  هنابـش ، ات  دـندش  دـهعمه  رفن  هدزناپ  یلوق 
مهب رتش و  ياپ  يادص  هفیذـح  نیب  نیا  رد  دـناریم ، ار  نآ  تشپ ، زا  هفیذـح »  » و دیـشکیم ، هتفرگ  ار  وا  هقان  راهم  رـسای  نب  راّمع  تهج 

، ادخ نانمشد  يا  دیوش  رود  تفگ : دندوب . هتسب  ار  ناشیاهتروص  هک  دید  ار  ینادرم  درک ، هاگن  تشگرب و  ات  دینـش . ار  اهحالـس  ندروخ 
ترـضح هک  یتقو  تخاس . رود  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  اب  ندـش  ور  هب  ور  زا  ار  ناشیا  ات  دز  اهنآ  ياـهبکرم  يور  رـس و  رب  و 

ضرع هفیذح  دندوب . نالف  نالف و  اهنآ  دومرف : ربمغیپ  مادک . چـیه  تفگ : هفیذـح  یتخانـش ؟ ار  ناشمادـک  دومرف : هفیذـح  هب  دـمآ  نییاپ 
: دنیوگب برع  هک  مرادن  تسود  دومرف ، یشکیمن ؟ ار  اهنآ  هَّللا  لوسر  ای  درک 

. دناسریم لتق  هب  ار  اهنآ  دباییم  تسد  شنارای  هب  تقو  ره  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  )
«1 . » دندوب برع  زا  رفن  راهچ  شیرق و  زا  اهنآ  رفن  تشه  هک  تسا  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

تقیقح دوب . هتخاـس  ناـشزاینیب  دوخ ، مرک  لـضف و  زا  شلوـسر  ادـخ و  هک  ار  رما  نیا  رگم  دنتـسنادن  بیع  دـندشن و  رکنم  اوُـمَقَن  اـم  َو 
رکش و اب  ار  تمعن  دوب  راوازـس  هک  یلاح  رد  دندرک ، تمعن  نارفک  یـساپسان و  ادخ ، تمعن  رکـش  ضوع  ناقفانم  نیا  هک  نیا  هیآ  يانعم 

. دننک لابقتسا  ساپس 

571 ص :  ات 78 ..... ] تایآ 75  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

َنوُضِْرعُم ْمُه  َو  اْوَّلََوت  َو  ِِهب  اُولَِخب  ِِهلْـضَف  ْنِم  ْمُهاتآ  اَّمَلَف  ( 75  ) َنیِِحلاَّصلا َنِم  َّنَنوُکََنل  َو  َّنَقَّدَّصََنل  ِِهلْـضَف  ْنِم  اناتآ  ِْنَئل  َهَّللا  َدَـهاع  ْنَم  ْمُْهنِم  َو 
َو ْمُهَّرِـس  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنَأ  اوُـمَْلعَی  َْمل  َأ  ( 77  ) َنُوبِذْـکَی اُوناک  اِمب  َو  ُهوُدَـعَو  ام  َهَّللا  اوُفَلْخَأ  اـِمب  ُهَنْوَْقلَی  ِمْوَی  یلِإ  ْمِِهبُوُلق  ِیف  ًاـقاِفن  ْمُهَبَقْعَأَـف  ( 76)

(78  ) ِبُویُْغلا ُمَّالَع  َهَّللا  َّنَأ  َو  ْمُهاوَْجن 
__________________________________________________

-1
. برعلا نم  ۀعبرا  شیرق و  نم  مهنم  ۀینامث  تناک 

572 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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572 ص :  همجرت ..... :

ناراکوکین زا  داد و  میهاوخ  هقدـص  نیقی  هب  دـشخب ، ییاطع  اـم  هب  شتمحر  لـضف و  زا  رگا  هک  دـناهدرک  دـهع  ادـخ  اـب  اـهنآ  زا  یـضعب 
(75 . ) دوب میهاوخ 

(76 . ) دندنادرگرب يور  ضارتعا  اب  دندیزرو و  لخب  دیشخب ، اهنآ  هب  دوخ  لضف  زا  هک  یتقو  اما 
غورد و  دندرک ، تفلاخم  دنتـسب  ادخ  اب  هک  ار  ینامیپ  اریز  تخادنا ، دننک  تاقالم  ار  وا  هک  يزور  ات  ناشیاهلد  رد  ار  یقافن  دنوادخ  سپ 

(77 . ) دنتفگیم
(78 ( ؟ تساهیناهنپ مامت  ياناد  دنوادخ  اققحم  دنادیم و  ار  اهنآ  یشوگرد  نخس  ناهن و  زار  دنوادخ ، هک  دنتسنادن  ایآ 

572 ص :  ریسفت ..... :

، دهدب یتورث  نم  هب  هک  هاوخب  ادخ  زا  نک و  اعد  هَّللا ، لوسر  ای  درک : ضرع  ربمایپ  تمدخ  هک  تسا  بطاح  نب  ۀبلعث  ثحب  دروم  صخش 
ار شرکش  یناوتب  هک  یکدنا  لام  : » هقیطت ریثک ال  نم  ریخ  هرکـش ، يدؤت  لیلق  هبلعث ! يا  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 
، تخیگنارب قحب  ار  وت  هک  ییادخ  هب  دنگوس  تفگ : هبلعث  یـشاب » هتـشادن  ار  شرکـش  ناوت  هک  یناوارف  تورث  زا  تسا  رتهب  يروآ  ياجب 

دنفسوگ نیا  دیرخ و  يدنفـسوگ  هبلعث  درک . اعد  شیارب  ادخ  ربمغیپ  منکیم . ادا  ار  یّقح  بحاص  ره  قح  دهدب ، یتورث  نم  هب  ادخ  رگا 
رهـش رد  تسناوتن  و  دـمآ ، گنت  وا  رب  هنیدـم  رهـش  هک  ییاج  ات  تفای ، شیازفا  زوربزور  دـنکیم ، دـشر  دراذـگیم و  مخت  هک  مرک  لثم 

ار دوخ  لماع  مرکا  لوسر  دـش و  لزان  تاکز  تایآ  هک  دـعب  اّما  دـنام ، رود  تاعامج  هعمج و  زامن  مدرم و  زا  تفر و  ناـبایب  هب  دـنامب و 
هقدص دینکیم  هبلاطم  نم  زا  هک  نیا  تفگ : درک و  يراددوخ  تاکز  نداد  زا  یتسود  لام  لخب و  رثا  رب  يو  دریگب ، ار  تاکز  هک  داتسرف 

. هبلعث رب  ياو  هبلعث  رب  ياو  دومرف : دش و  تحاران  دیسر  ربمایپ  هب  هک  ربخ  تسا . هیزج  دننام  هکلب  تسین 
573 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ثعاب هک  دوب  لخب  نیمه  نوچ  درک  داجیا  قافن  اهنآ  لد  رد  لخب  تسا : لخب  مهبقعا  رد  لعاف  ریمـض  زا  دارم  دـیوگیم : نسح  ْمُهَبَقْعَأَـف 
. دش تاکز  عنم  قافن و 

ناشیاهلد رد  ییورود  قافن و  دندش و  قفانم  هک  نیا  ات  درک  لیلذ  ار  اهنآ  دنوادخ  ینعی  دـشاب ، هَّللا  ریمـض  عجرم  هک  تسا  نآ  رهاظ  یلو 
اب هچنآ  فالخ  رب  نانآ  هک  دوب  ببـس  نادـب  نیا  و  تفرن ، نوریب  اهنآ  لد  زا  مه  نامز  نامه  یتح  دوب و  یقاب  گرم  تقو  ات  تفرگ و  اج 

هدعو فلخ  دناهتفگ : هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دنتفگ و  غورد  دندرک و  راتفر  دنهد  ماجنا  وکین  راک  دنهدب و  هقدص  هک  دنتسب  نامیپ  ادخ 
. تسا قافن  مّوس  کی 

ناهنپ لد  رد  هک  تسا  ياهدـعو  فلخ  رب  مزع  قاـفن و  دارم ، تسا : هدـش  لـقن  ْمُهاوَْجن ،» َو  ْمُهَّرِـس  : » هراـبرد مالّـسلا  هیلع  ناـنمؤم  ریما  زا 
. دنتفگیم مه  اب  یشوگرد  هک  هقدص  ندیمان  هیزج  نید و  رد  ییوجبیع  زین  و  دنتشاد ،

573 ص :  ات 80 ..... ] تایآ 79  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمَُهل  َو  ْمُْهنِم  ُهَّللا  َرِخَـس  ْمُْهنِم  َنوُرَخْـسَیَف  ْمُهَدْهُج  َّالِإ  َنوُدِـجَی  َنیِذَّلا ال  َو  ِتاقَدَّصلا  ِیف  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  َنیِعِّوَّطُْملا  َنوُزِْملَی  َنیِذَّلا 
َمْوَْقلا يِدْهَی  ُهَّللا ال  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللِاب  اوُرَفَک  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  ْمَُهل  ُهَّللا  َرِفْغَی  ْنَلَف  ًةَّرَم  َنیِْعبَس  ْمَُهل  ْرِفْغَتْـسَت  ْنِإ  ْمَُهل  ْرِفْغَتْـسَت  َْوأ ال  ْمَُهل  ْرِفْغَتْـسا  ( 79)
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(80  ) َنیِقِساْفلا
574 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

574 ص :  همجرت ..... :

ییاناوت ناشتردـق  رادـقم  هب  زج  هک  ار  ییاهنآ  دـننکیم  هرخـسم  و  دـننکیم ، ییوجبیع  راـک  تعاـطا  ناـنمؤم  تاقدـص  زا  هک  یناـسک 
(79 . ) تسا ناشیا  يارب  كاندرد  یباذع  و  دهدیم ، هدننک  ءازهتسا  رفیک  ار  نانآ  همه  ادخ  دنرادن ،

ناشیا هک  ارچ  دزرمآیمن ، ار  اهنآ  دنوادخ  زگره  ینک ، رافغتسا  ناشیارب  هبترم  داتفه  رگا  یهاوخن ، هچ  یهاوخب و  شزرمآ  اهنآ  يارب  هچ 
(80 . ) دنکیمن تیاده  ار  راکدب  هورگ  دنوادخ  و  دندش ، رفاک  شلوسر  ادخ و  هب 

574 ص :  ریسفت ..... :

هملک نیا  دهد . ماجنا  يراک  تبرق  دـصق  هب  تبغر و  لیم و  اب  هک  یـسک  عوطملا » ، » ّمذ رب  انب  تسا ، عفر  ای  بصن  لحم  رد  َنوُزِْملَی  َنیِذَّلا 
دننزیم و هنعط  اهنآ  هب  دـننکیم و  ییوجبیع  دـنهدیم  هقدـص  صالخا  اب  هک  ار  ینانمؤم  تسا : نیا  هیآ  يانعم  هدوب ، عّوطتم »  » لصا رد 

هرخـسم ار  اهنآ  دوخ  مه  ادـخ  دـنریگیم . بیع  دـنهدیم  هقدـص  ار  یکدـنا  زیچ  ببـس  نیا  هب  دـنرادن و  یناوارف  لاـم  هک  یناـسک  زا  زین 
: ْمِِهب ُئِزْهَتْسَی  ُهَّللا  هلمج : دننام  تسا ، يربخ  هلمج  نیا  ْمُْهنِم ،» ُهَّللا  َرِخَس  : » دنکیم

هاوخ دزرمآیمن ، ار  نانآ  ادـخ  زگره  ینعی : تسا  ربخ  يانعم  رد  رما ، هلمج ، نیا  ْمَُهل  ْرِفْغَتْـسا  ( 15 هرقب / «. ) دنکیم ءازهتسا  ار  اهنآ  ادخ  »
. تسا طرش  يانعم  نّمضتم  و  ینکن ، ای  ینک  شزرمآ  بلط  ناشیارب 

: دیامرفیم مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  نانچ  ترثک ، يارب  تسا  یلثم  برع ، مالک  رد  داتفه - نیعبس -»  » هملک
یصاّونلا يدقاع  افلا  نیعبس  صاعلا  نبا  صاعلا و  نحبصال 

. منکیم هزرابم  صاع  نب  ورمع  هلیبق  اب  تسا ، هتسب  ناشیاهبسا  یناشیپ  هک  راوس  رازه  داتفه  هلیسو  هب 
575 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

575 ص :  ات 83 ..... ] تایآ 81  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

ُران ُْلق  ِّرَْحلا  ِیف  اوُرِْفنَت  اُولاـق ال  َو  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  ْمِهِـسُْفنَأ  َو  ْمِِهلاْومَأـِب  اوُدِـهاُجی  ْنَأ  اوُهِرَک  َو  ِهَّللا  ِلوُسَر  َفـالِخ  ْمِهِدَـعْقَِمب  َنوُفَّلَخُْملا  َحِرَف 
ْمُْهنِم ٍۀَِـفئاط  یلِإ  ُهَّللا  َکَعَجَر  ْنِإَف  ( 82  ) َنُوبِـسْکَی اُوناک  اِمب  ًءازَج  ًارِیثَک  اوُْکبَْیل  َو  ًالِیلَق  اوُکَحْـضَْیلَف  ( 81  ) َنوُهَقْفَی اُوناک  َْول  ارَح  ُّدَـشَأ  َمَّنَهَج 

(83  ) َنیِِفلاْخلا َعَم  اوُدُْعقاَف  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  ِدوُعُْقلِاب  ُْمتیِضَر  ْمُکَّنِإ  اوُدَع  َیِعَم  اُوِلتاُقت  َْنل  َو  ًاَدبَأ  َیِعَم  اوُجُرَْخت  َْنل  ْلُقَف  ِجوُرُْخِلل  َكُونَذْأَتْساَف 

575 ص :  همجرت ..... :

داهج دوخ  ياهتورث  اهناج و  اب  ادخ  هار  رد  هک  دنتـشادن  تسود  دندش و  داش  ادخ ، لوسر  فالخ  رب  هناخ  رد  نتـسشن  اب  ناگدـنامياجب ،
(81 . ) دندیمهفیم رگا  تسا  رتتخس  خزود  شتآ  يامرگ  وگب  دیورن ، نوریب  مرگ  ياوه  نیا  رد  دنتفگ : و  دننک ،

(82 . ) دندادیم ماجنا  هک  ییاهیدب  يازج  هب  دنیرگب  رایسب  دندنخب و  مک  دیاب  اهنآ  سپ 
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نوریب نم  اب  زگره  امـش  وگب : دـنهاوخب ، گنج  هب  نتفر  هزاجا  وت  زا  اـهنآ  دـنادرگزاب و  ناـنآ  زا  یهورگ  يوسب  ار  وت  ادـخ  هاـگ  ره  سپ 
نافّلختم اب  زین  نونکا  مه  دیدش ، یـضار  يریگهرانک  هب  راب  نیتسخن  هک  امـش  دـیگنج ، دـیهاوخن  نمـشد  اب  نم  هارمه  زگره  دـییآیمن و 

(83 . ) دینامب

575 ص :  ریسفت ..... :

دربن كوبت  گنج  هب  دوخ  اب  تشاذـگ و  رهـش  رد  ار  ناشیا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دـنایناسک  اهنیا  َنوُفَّلَخُْملا  َحِرَف 
زا ناشریخأت  هب  ْمِهِدَعْقَِمب » . » داد هزاجا  نانآ  هب  ترضح  دنورب . ادعب  هک  دنتساوخ  هزاجا  ربمغیپ و  تمدخ  دندمآ  دنتفریم  همه  یتقو  اریز 

هناخ . رد  نتسشن  گنج و 
576 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

يانعم هب  فالخ » : » دـناهتفگ زین  و  تفرگ ) ار  اهنآ  ياج  هلیبق ، لها  زا  دـعب   ) ّیحلا فالخ  ماـقا  مالـسا : ربماـیپ  زا  دـعب  ِهَّللا  ِلوُسَر  َفـالِخ 
بـصن دنتـسشن . دوخ  هناخ  رد  اهنآ  اما  تفر  گنج  هب  درک و  مایق  وا  دـندرک : راتفر  ربمغیپ  فالخ  رب  صاخـشا  نیا  نوچ  تسا  تفلاـخم 

تفلاخم وا  اب  هک  یلاح  رد  ای  دننک ، تفلاخم  ترضح  نآ  اب  ات  دنتـسشن  هناخ  رد  تسا : لاح  ای  هل ، لوعفم  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  فالخ » »
. دندرک

ار یگرزب  ياهتّقـشم  ادـخ  هار  رد  دوخ  ناج  لام و  ندرک  ادـف  اب  هک  تسا  هدـش  لیلجت  نانمؤم  زا  هیانک  روطهب  اوُدِـهاُجی ...  ْنَأ  اوُهِرَک  َو 
. دندرک لّمحت 

. دیورن گنج  هب  امرگ  تّدش  نیا  رد  دنتفگ : دندوب  اهنآ  رکفمه  هک  ناشیاقفر  ای  نانمؤم  هب  اُولاق  َو 
یسک اریز  دهدیم ، تبسن  لهج  ینادان و  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  هلمج  نیا  اب  تسا . رتتخـس  خزود  شتآ  یغاد  وگب  ارَح  ُّدَشَأ  َمَّنَهَج  ُران  ُْلق 

. تسا رتنادان  نادان  ره  زا  دنک ، التبم  یگشیمه  دیدش  ياهتقشم  هب  ار  دوخ  هتعاس ، کی  تّقشم  زا  رارف  لیلد  هب  هک 
هب يربخ  يانعم  نیا  دوب ، دهاوخ  رایسب  ناشهیرگ  كدنا و  اهنیا  هدنخ  دنهدیم  ماجنا  هک  ییاهراک  يازج  هب  سپ  نیا  زا  اًلِیلَق  اوُکَحْـضَْیلَف 

. تسین نیا  زج  تسا و  یمتح  تباث و  بلطم  هک  نیا  رب  دنک  تلالد  ات  هدمآ ، رما  لعف  تروص 
رذـع ای  دـندش و  نامیـشپ  گنج  هب  نتفرن  زا  هدرک و  هبوت  نانآ  زا  یخرب  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  اهنآ  زا  یهورگ  هب  صاـصتخا  ٍۀَِـفئاط  یلِإ 

راب ریز  زا  دنهاوخیم  مه  زاب  هکلب  هدشن  نامیشپ  دوخ  فالخ  راک  زا  هک  تسا  یناسک  هب  طوبرم  مکح  نیا  سپ  دنداد ، ناشن  ار  یهّجوم 
. دننک رارف  ییاههناهب  هب 

. دنریگب داهج  هزاجا  وت ، زا  دنهاوخب  كوبت  زا  دعب  رگید  هوزغ  يارب  ِجوُرُْخِلل و  َكُونَذْأَتْساَف 
. تسا كوبت  گنج  نامه  روظنم  ٍةَّرَم  َلَّوَأ 

. تشذگ نآ  حرش  هک  دنتفرن  و  دندرک ، تفلاخم  گنج  نیا  رد  هک  تسا  یناسک  دارم  َنیِِفلاْخلا  َعَم 
577 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

577 ص :  ات 85 ..... ] تایآ 84  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

َو ْمُُهلاْومَأ  َْکبِْجُعت  َو ال  ( 84  ) َنوُقِـساف ْمُه  َو  اُوتام  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللِاب  اوُرَفَک  ْمُهَّنِإ  ِهِْربَق  یلَع  ْمُقَت  َو ال  ًادـَبَأ  َتام  ْمُْهنِم  ٍدَـحَأ  یلَع  ِّلَُصت  ـال  َو 
(85  ) َنوُِرفاک ْمُه  َو  ْمُهُسُْفنَأ  َقَهَْزت  َو  اْینُّدلا  ِیف  اِهب  ْمَُهبِّذَُعی  ْنَأ  ُهَّللا  ُدیُِری  امَّنِإ  ْمُهُدالْوَأ 
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577 ص :  همجرت ..... :

قـساف هک  یلاح  رد  و  دندش . رفاک  شلوسر  ادخ و  هب  اهنآ  هک  ارچ  تسیأم ، ناشربق  رانک  رب  ناوخن و  زامن  دریمب  هک  اهنآ  زا  کی  چـیه  رب 
(84 . ) دنتفر ایند  زا  دندوب 

یلاح رد  دیآرب  ناشناج  و  دنک ، باذع  ایند  رد  ار  اهنآ  هلیسو  نیا  هب  دهاوخیم  ادخ  اریز  دزاسن ، راداو  یتفگشب  ار  وت  ناشنادنزرف  اهلام و 
(85 . ) دنشاب رفاک  هک 

577 ص :  ریسفت ..... :

عوقو هب  انیقی  هک  تسا  يرما  اریز  هدـمآ ، یـضام  ظفل  هب  تسا  لابقتـسا  يانعم  هب  هک  نیا  اب  تسا و  دـحا »  » يارب تفـص  لعف ، نیا  تام » »
. تسویپ دهاوخ 

دـناوخیم و زامن  اهنیا  رب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  هیآ ، نیا  لوزن  زا  لـبق  هک  نیا  حیـضوت ، تسا . یهن  يارب  تلع  اوُرَفَک  ْمُهَّنِإ 
اعد شیارب  یتدـم  درکیم و  فـّقوت  شربـق  راـنک  دـناوخیم  زاـمن  ياهدرم  رب  تـقو  ره  درکیم و  يراـج  اـهنآ  رب  ار  ناناملــسم  ماـکحا 

ندرم لوسر و  ادخ و  هب  تبـسن  اهنآ  رفک  مه  ار  نآ  تلع  دومرف و  عنم  رما  ود  ره  نیا  نداد  ماجنا  زا  ار  وا  دنوادخ  هک  نیا  ات  دـناوخیم ،
. تسا هدومرف  نایب  قافن  لاح  رب 

تسا نآ  شلیلد  و  « 1 ، » هدش رارکت  مود ) هبترم  يارب   ) هلمج نیا  ْمُُهلاْومَأ  َْکبِْجُعت  َو ال 
__________________________________________________

. هروس نیمه  هیآ 55  رد  البق  - 1
578 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هورگ ود  هرابرد  هیآ  ود  نیا  تفگ  ناوتیم  زین  و  دشاب ، هدش  داجیا  ياهلـصاف  لوزن  ود  نایم  هک  یتقو  هژیوب  تسا  یمهم  رما  عوضوم ، هک 
. تسا هدش  لزان  ناقفانم  زا 

578 ص :  ات 89 ..... ] تایآ 86  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

اُونوُکَی ْنَِأب  اوُضَر  ( 86  ) َنیِدِعاْقلا َعَم  ْنُکَن  انْرَذ  اُولاق  َو  ْمُْهنِم  ِلْوَّطلا  اُولوُأ  َکَنَذْأَتْسا  ِِهلوُسَر  َعَم  اوُدِهاج  َو  ِهَّللِاب  اُونِمآ  ْنَأ  ٌةَروُس  َْتلِْزنُأ  اذِإ  َو 
ُمَُهل َکـِئلوُأ  َو  ْمِهِـسُْفنَأ  َو  ْمِِهلاْومَأـِب  اوُدَـهاج  ُهَعَم  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُلوُـسَّرلا  ِنِکل  ( 87  ) َنوُهَقْفَی ـال  ْمُهَف  ْمِِهبُوُلق  یلَع  َعـِبُط  َو  ِفـِلاوَْخلا  َعَـم 

(89  ) ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َِکلذ  اهِیف  َنیِِدلاخ  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ْمَُهل  ُهَّللا  َّدَعَأ  ( 88  ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  ُتاْریَْخلا 

578 ص :  همجرت ..... :

هزاجا وت  زا  دـنراد ، ییاناوت  هک  اهنآ ، زا  یناسک ، دـینک ، داهج  شربمایپ  هارمه  و  دـیروآ ، يادـخ  هب  نامیا  هک  دوش  لزان  ياهروس  هاگ  ره 
(86 . ) میشاب ناگتسشنزاب  هارمه  ات  راذگب  ار  ام  دنیوگیم : دنهاوخیم و 

(87 . ) دنمهفیمن اذل  هدش ، هداهن  رهم  ناشیاهلد  رب  و  دنشاب ، ناگدشفاعم  اب  هک  دندش  یضار  اهنیا 
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. دنناراگتـسر اهنامه  تساهنآ و  يارب  اهیکین  همه  و  دنتخادرپ ، داهج  هب  ناشیاهناج  اهلام و  اب  دـناهدروآ ، نامیا  وا  اب  هک  اهنآ  و  ربمایپ ، اما 
(88)

تـسا نیا  دوـب ، دـنهاوخ  نآ  رد  هنادواـج  تسا ، يراـج  اـهنآ  ریز  زا  اـهرهن  هک  هتخاـس  مهارف  تـشهب  زا  ییاـهغاب  ناـشیا  يارب  دـنوادخ 
(89 . ) گرزب يراگتسر 

578 ص :  ریسفت ..... :

تفگ  ناوتیم  و  تفرگ ، لماک  هروس  يانعم  هب  ناوتیم  هیآ ، نیا  رد  ار  ةروس »  » هملک
579 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دوشیم قالطا  لک  رب  مه  و  ءزج ، رب  مه  باتک  نآرق و  هک  نانچ  مه  تسا ، هروس  زا  یشخب  یضعب و  دارم 
« َنیِدِـعاْقلا َعَم  (، » درک ادـیپ  تردـق  وا  رب   ) الوط هیلع  لاط  يرترب : تاناکما و  نابحاص  ِلْوَّطلا :» اُولوُأ  ، » تسا هدـننک  ریـسفت  نأ »  » اُونِمآ ْنَأ 

. دنروذعم فاعم و  گنج  هب  نتفر  زا  هک  یناسک 
. تسا نارامیب  ناکدوک و  اهنز و  فلاوخ  زا  روظنم  ِِفلاوَْخلا  َعَم  اُونوُکَی  ْنَِأب  اوُضَر 

ادـخ و ناـمرف  زا  فـّلخت  رد  هک  یتواقـش  یتخبدـب و  زا  و  دـننکیمن ، كرد  تسا  داـهج  رد  هک  يراگتـسر  تداعـس و  َنوُـهَقْفَی  ـال  ْمُهَف 
. دنرادن يربخ  دشابیم  شلوسر 

لیذ هیآ  رد  نومـضم  نیمه  دننک . يراددوخ  نتفر  زا  نایوجهناهب  دـنچ  ره  دوریم ، گنج  هب  نانمؤم  هارمه  دوخ  ربمایپ  اما  ُلوُسَّرلا  ِنِکل 
همجرت ( 89 ماعنا / « ) میرامگرب دـنوشن  رفاک  زگره  هک  ار  یموق  دـنوش ، رفاک  هورگ  نیا  رگا   ... » ِءالُؤه اِهب  ْرُفْکَی  ْنِإَف  تسا : هدـش  ناـیب  زین 

. ياهشمق
. ارس ود  عفانم  ای  شیاهتمعن ، تشهب و  ُتاْریَْخلا  ُمَُهل 

579 ص :  هیآ 90 ..... ] (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

(90  ) ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمُْهنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُبیُِصیَس  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  اُوبَذَک  َنیِذَّلا  َدَعَق  َو  ْمَُهل  َنَذُْؤِیل  ِبارْعَْألا  َنِم  َنوُرِّذَعُْملا  َءاج  َو 

579 ص :  همجرت ..... :

نتفر زا  دـنتفگ  غورد  شربمایپ  ادـخ و  هب  هک  یناسک  یلو  دـنریگب ، هزاجا  ات  دـندمآ  دنتـساوخیم  رذـع  گـنج  هب  نتفر  زا  هک  ییاـهبرع 
(90 . ) دیسر دهاوخ  كاندرد  یباذع  دناهدش  رفاک  هک  اهنآ  زا  یناسک  هب  يدوزب  دندرک ، يراددوخ 

580 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

580 ص :  ریسفت ..... :

رد هک  دنک  دومناو  نانچ  هک  تسا  نیا  شتقیقح  تفرگن . يّدج  ار  نآ  درک ، یتسـس  راک  رد  رمالا ، یف  رّذع  ناگدننکریـصقت : نورّذعم » »
و هدـش ، ماـغدا  ذ »  » رد ت »  » هدوـب نورذـتعم »  » لـصا رد  هملک  نیا  تفگ  ناوـتیم  درادـن . هک  نآ  لاـح  و  دراد ، یهّجوـم  رذـع  راـک  نیا 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 1017 

http://www.ghaemiyeh.com


هب نیع ، رسک  - 1 تسا : زیاج  برع ، نابز  روتـسد  قبط  رب  زین  رگید  هجو  ود  روهـشم ، تئارق  رب  هوالع  هتفای ، لاـقتنا  نیع »  » هب نآ  تکرح 
(. نورّذعم : ) نینکاس ءاقتلا 

هدـش هدـناوخ  هک  يرگید  هجو  تسا . هدـشن  تباـث  هیآ  نیا  رد  تئارق  ود  نـیا  اـما  نورذـعم ) « ) مـیم  » زا تـیعبت  تـهج  هـب  نآ ، ّمـض  - 2
. دنکیم ناوارف  هغلابم  دایز و  ششوک  ندروآهناهب  رذع و  رد  هک  یسک  يانعم  هب  تسا . دیدشت  نودب  نورذعم » »

گنج هب  نتفر  زا  دنتفگ  غورد  اعّدا  نیا  رد  اما  دنراد  نامیا  شلوسر  ادخ و  هب  دندرک ، اعدا  هک  ییاهنآ  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  اُوبَذَک  َنیِذَّلا  َدَعَق  َو 
. دندماین مه  نتساوخ  رذع  يارب  یتح  دندرک و  يراددوخ 

رگید یخرب  و  دـندروآ ، اـههناهب  نتفرن  يارب  دـندمآ و  یـضعب  دـندوب : راـکاطخ  هورگ  ود  ره  تسا : هدـش  تیاور  ءـالع  نب  ورمع  وـبا  زا 
. دنتفرن گنج  هب  دنتسشن و  هناخ  رد  هنارسدوخ 

ترارح هب  ایند و  رد  ندش  هتـشک  هب  كاندرد ، باذع  راتفرگ  يدوزب  دـناهدش  رفاک  هک  بارعا  زا  هورگ  نیا  ْمُْهنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُبیُِـصیَس 
. دش دنهاوخ  راتفرگ  ترخآ  رد  شتآ 

580 ص :  ات 93 ..... ] تایآ 91  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

َو ٍلِیبَس  ْنِم  َنِینِسْحُْملا  یَلَع  ام  ِِهلوُسَر  َو  ِهَِّلل  اوُحَصَن  اذِإ  ٌجَرَح  َنوُقِْفُنی  ام  َنوُدِجَی  َنیِذَّلا ال  یَلَع  َو ال  یـضْرَْملا  یَلَع  َو ال  ِءافَعُّضلا  یَلَع  َْسَیل 
َّالَأ ًانَزَح  ِْعمَّدـلا  َنِم  ُضیِفَت  ْمُُهُنیْعَأ  َو  اْوَّلََوت  ِْهیَلَع  ْمُُکلِمْحَأ  ام  ُدِـجَأ  ـال  َْتُلق  ْمُهَلِمْحَِتل  َكَْوتَأ  اـم  اذِإ  َنیِذَّلا  یَلَع  ـال  َو  ( 91  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهَّللا 

ْمُهَف ال ْمِِهبُوُلق  یلَع  ُهَّللا  َعَبَط  َو  ِِفلاوَْخلا  َعَم  اُونوُکَی  ْنَِأب  اوُضَر  ُءاـِینْغَأ  ْمُه  َو  َکَنُونِذْأَتْـسَی  َنیِذَّلا  یَلَع  ُلـِیبَّسلا  اَـمَّنِإ  ( 92  ) َنوُقِْفُنی ام  اوُدِجَی 
(93  ) َنوُمَْلعَی

581 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

581 ص :  همجرت ..... :

یهاوخریخ شلوسر  ادـخ و  يارب  هک  یتروص  رد  تسین ، يداریا  دـنرادن ، قاـفنا  يارب  يزیچ  هک  یناـسک  راـمیب و  ناوتاـن و  صاخـشا  رب 
(91 . ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  رایسب  دنوادخ  و  تسین ، هذخاؤم  يارب  یهار  ناراکوکین  رب  و  دننک ،

، منک راوس  نآ ، رب  ار  امـش  هک  مرادن  یبکرم  یتفگ  ینک  ناشراوس  یبکرم  رب  ات  دندمآ  وت  دزن  یتقو  هک  اهنآ  رب  تسین  يداریا  نینچمه  و 
(92 . ) دننک قافنا  ادخ  هار  رد  ات  دنتشادن  يزیچ  هک  دوب  رابکشا  ناشنامشچ  هک  یلاح  رد  دنتشگزاب 

گنج زا  نیروذـعم  اب  هک  دـندش  یـضار  اهنآ  دـنراد ، نّکمت  هک  یلاح  رد  دـنهاوخیم  هزاجا  وت  زا  هک  تسا  زاب  یناـسک  رب  هذـخاوم  هار 
(93 . ) دننادیمن يزیچ  سپ  هداهن ، رهم  ناشیاهلد  رب  دنوادخ  و  دننامب ،

581 ص :  ریسفت ..... :

. دنناوتان فیعض و  يریپ ، زا  ای  ینالوط ، يرامیب  زا  هک  يدارفا  ِءافَعُّضلا » »
. دناناتسدگنت ناریقف و  روظنم  َنوُدِجَی  َنیِذَّلا ال 

. تسا راکشآ  ناهن و  رد  تعاطا ، نامیا و  شلوسر ، ادخ و  يارب  حصن »  » زا دارم 
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. دناهاوخریخ دنراد و  هّجوم  رذع  هک  اهنآ  َنِینِسْحُْملا  یَلَع  ام 
. تسین اهنآ  رب  باتع  قح  ار  یسک  دنرادن و  يریصقت  ینعی  تسین ، اهنآ  رب  یهار  ٍلِیبَس  ْنِم 

هک یناسک  رب  زین  و  تسا : نیا  هیآ  يانعم  تسا ، ریدـقترد  دـق »  » هملک شلوا  رد  هک  كوتأ »  » رد ك »  » زا تسا  لاـح  هلمج  ُدِـجَأ  ـال  َْتُلق 
: یتفگ وت  دندمآ و  وت  شیپ 

. تسین يداریا  مرادن ، ینّکمت 
582 ص : ج2 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هب ریبعت  هک  درک  هجوت  دیاب  اعمد : ضیفت  تسا : زییمت  بصن و  ّلحم  رد  رورجم  ّراج و  و  نایب ، يارب  نم »  » ِْعمَّدلا َنِم  ُضیِفَت  ْمُُهُنیْعَأ  َو  اْوَّلََوت 
. تسا هدش  نازیرکشا  اهمشچ  مامت  ایوگ  هک  دوشیم  نینچ  انعم  زییمت  رد  اریز  تسا ، لعاف  زا  رتاسر  زییمت ،

. تسا انزح »  » يارب هل  لوعفم  نوچ  تسا  بصن  لحم  رد  هلمج  نیا  اوُدِجَی  اَّلَأ 
: تسا هدش  هتفگ  نینچ  ایوگ  تسا ، فانیتسا  رخآ ) ات   ) اوضر هلمج :

نینچ خساپ  رد  و  تسا » بوخ  ناشعـضو  هک  نآ  لاح  دنورن و  گنج  هب  دنهاوخیم  هک  ار  اهنیا  هدـش  هچ   » ءاینغا مه  اونذأتـسا و  مهلاب  ام 
ببس ینعی  تسا ، هدز  رهم  ناشیاهلد  رب  ادخ  گنج و  زا  نیروذعم  هلمج  رد  نتفرگ  رارق  یتسپ و  هب  دناهدش  یضار  اهنیا  اریز  تسا : هتفگ 

. تسا هتخاس  راوخ  لوذخم و  ار  اهنآ  دنوادخ  دناهدش و  یضار  یتسپ  هب  هک  تسا  نیا  اهنآ  ناذیتسا 

موس دلج 

5 ص : هبوت ..... ] هروس  همادا  ]

هراشا

هیآ 5  دوه  هروس  ات  هیآ 94  هبوت  هروس  زا  مهدزای  ءزج 
7 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

7 ص : ات 96 ..... ] تایآ 94  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

یلِإ َنوُّدَُرت  َُّمث  ُُهلوُسَر  َو  ْمُکَلَمَع  ُهَّللا  يَرَیَـس  َو  ْمُکِرابْخَأ  ْنِم  ُهَّللا  اَنَأَّبَن  ْدَـق  ْمَُکل  َنِمُْؤن  َْنل  اوُرِذَـتْعَت  ْلـُق ال  ْمِْهَیلِإ  ُْمتْعَجَر  اذِإ  ْمُْکَیلِإ  َنوُرِذَـتْعَی 
َو ٌسْجِر  ْمُهَّنِإ  ْمُْهنَع  اوُضِرْعَأَف  ْمُْهنَع  اوُضِْرُعِتل  ْمِْهَیلِإ  ُْمْتبَلَْقنا  اَذِإ  ْمَُکل  ِهَّللِاب  َنوُِفلْحَیَـس  ( 94  ) َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب  ْمُُکئِّبَُنیَف  ِةَداهَّشلا  َو  ِْبیَْغلا  ِِملاع 

(96  ) َنیِقِساْفلا ِمْوَْقلا  ِنَع  یضْرَی  َهَّللا ال  َّنِإَف  ْمُْهنَع  اْوَضَْرت  ْنِإَف  ْمُْهنَع  اْوَضْرَِتل  ْمَُکل  َنوُِفلْحَی  ( 95  ) َنُوبِسْکَی اُوناک  اِمب  ًءازَج  ُمَّنَهَج  ْمُهاوْأَم 

7 ص : همجرت ..... :

دروآ میهاوخن  نامیا  امـش  هب  زگره  ام ، دینکن  یهاوخ  رذع  وگب : دننکیم ، یهاوخ  رذع  امـش  زا  دیدرگیمرب ، ناشیوس  هب  امـش  هک  یتقو 
راکشآ ناهنپ و  زا  هک  یـسک  يوسب  سپـس  و  دننیبیم ، ار  امـش  ياهراک  شلوسر  ادخ و  و  هتخاس ، هاگآ  ناتیاهربخ  زا  ار  ام  ادخ  هک  ارچ 

(94 . ) دزاسیم رادربخ  دیدادیم  ماجنا  هچنآ  هب  ار  امش  وا  دیدرگیم و  زاب  تسا  هاگآ 
ارچ دینادرگرب  يور  اهنآ  زا  امش  سپ  دینک ، رظن  فرص  اهنآ  زا  هک  درک  دنهاوخ  دای  دنگوس  ناتیارب  دیدرگ  زاب  نانآ  يوسب  هک  یماگنه 
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( 95 . ) دندادیم ماجنا  هک  یلامعارفیک  هب  تسا  خزود  ناشهاگیاج  دندیلپ و  اهنآ  هک 
 8 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(96 . ) دوشیمن یضار  ناقساف  تیعمج  زا  دنوادخ  دیوش ، یضار  اهنآ  زا  رگا  دیوش ، یضار  اهنآ  زا  هک  دننکیم  دای  مسق  امش  يارب 

8 ص : ریسفت ..... :

اّما دنریذپب  ار  شرذع  هک  تسا  نآ  شدصق  دهاوخیم  ترذعم  هک  یسک  اریز  تسا ، ندروآ  رذع  زا  یهن  تلع  هلمج  نیا  ْمَُکل  َنِمُْؤن  َْنل 
. دیاشگن یهاوخ  رذع  هب  بل  هک  تسا  راوازس  دنریذپیمن ، ار  شرذع  دننادیم و  وگغورد  ار  وا  هک  تسناد  یتقو 

لاح و تشذگرـس  دنوادخ  یتقو  اریز  تسین ، هتفریذـپ  اهنآ  ياهرذـع  ارچ  هک  تسا  هدـش  نایب  ترابع  نیا  رد  ْمُکِرابْخَأ  ْنِم  ُهَّللا  اَنَأَّبَن  ْدَـق 
. دنامیمن نانآ  ياههناهب  رذع و  نتفریذپ  يارب  یهار  هداد ، ربخ  نانمؤم  هب  ار  اهنآ  ینورد  ياهزار 

. تفر دیهاوخ  ناشیوس  هب  رفک  اب  ای  هبوت  اب  هک  دننیبیم  ار  امش  لامعا  شلوسر  ادخ و  کیدزن  هدنیآ  رد  ْمُکَلَمَع و  ُهَّللا  يَرَیَس  َو 
، قاقحتـسا بسح  رب  ار  امـش  وا  و  دـیدرگیم ، زاب  تسا  راکـشآ  ناهن و  ره  بایغ و  روضح و  ره  ياناد  هک  وا  يوس  هب  سپـس  َنوُّدَُرت  َُّمث 

. دهدیم رفیک  ای  شاداپ و 
. دینکن شنزرس  ناشیاهاطخ  رب  ار  نانآ  دیرذگرد و  ناشهانگ  زا  ات  ْمُْهنَع  اوُضِْرُعِتل 

هک نیا  حیـضوت  تساهنآ . شهوکن  مدـع  رب  لیلعت  ماـقم  رد  هلمج  نیا  سجر » مّهنا  . » دـیهدب ناـشیا  هب  ار  اـهنآ  هتـساوخ  ْمُْهنَع  اوُضِرْعَأَـف 
«1  » دشاب يدیما  شحالصا  رد  هک  دوشیم  عقاو  شنزرس  دروم  یـسک  هکلب  دنکیمن ، حالـصا  ار  اهنآ  درادن و  يرثا  اهنآ  ندرک  شنزرس 

دیلپ ّلک  رد  هک  اهنیا  اّما  دوش  كاپ  دنک و  هبوت  هب  راداو  ار  وا  خیبوت  نیا  تسا  نکمم  هک  تسا ، هدرک  یشزغل  اوهـس  هک  دشاب  ینمؤم  ای  و 
يارب یهار  دناسجن و  و 

__________________________________________________

رد لثملا  برـض  نیا  زا  دوصقم  دوشیم - هداد  تشگرب  یغّابد  هب  هتفرن  شیاهوم  بوخ ، هک  یتسوپ  ةرـشبلا - وذ  میدـألا  بتاـعی  اـّمنا  - 1
(. ].....[ صیخلت اب  برعلا  ناسل   ) دشاب يدیما  شحالصا  يارب  هک  دوشیم  عقاو  باتع  دروم  یسک  تسا : نیا  اجنیا 

9 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسین ناشریهطت 

هک یتقو  هک  نآ  لاح  و  دشاب ، هتشاد  يدوس  ناشیایند  يارب  دیاش  هک  تسامـش  تیاضر  بلط  ندروخ ، مسق  زا  اهنیا  ضرغ  ْمُْهنَع  اْوَضْرَِتل 
. درادن یعفن  ناشلاح  هب  امش  يدونشخ  دشاب  كانمشخ  اهنآ  رب  دنوادخ 

9 ص : ات 99 ..... ] تایآ 97  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

ُقِْفُنی ام  ُذِـخَّتَی  ْنَم  ِبارْعَْألا  َنِم  َو  ( 97  ) ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  َدوُدُـح  اوُمَْلعَی  َّالَأ  ُرَدْـجَأ  َو  ًاقاِفن  َو  ًاْرفُک  ُّدَـشَأ  ُبارْعَْألا 
ُقِْفُنی ام  ُذِـخَّتَی  َو  ِرِخآـْلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللاـِب  ُنِمُْؤی  ْنَم  ِبارْعَأـْلا  َنِم  َو  ( 98  ) ٌمِیلَع ٌعیِمَـس  ُهَّللا  َو  ِءْوَّسلا  ُةَِرئاد  ْمِْهیَلَع  َِرئاوَّدـلا  ُمُِکب  ُصَّبَرَتَـی  َو  ًاـمَْرغَم 

(99  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  ِِهتَمْحَر  ِیف  ُهَّللا  ُمُُهلِخُْدیَس  ْمَُهل  ٌَۀبُْرق  اهَّنِإ  الَأ  ِلوُسَّرلا  ِتاوَلَص  َو  ِهَّللا  َْدنِع  ٍتابُُرق 

9 ص : همجرت ..... :
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، دـنوادخ و  دنرتراوازـس ، هدرک ، لزان  شربمایپ  رب  ادـخ  هچنآ  دودـح  زا  ینادان  هب  تسا و  رتدـیدش  ناشقافن  رفک و  نیـشن ، هیداب  ياهبرع 
(97 . ) تسا میکح  اناد و  رایسب 

ثداوـح دنـشکیم ، امـش  يارب  یکاـندرد  ثداوـح  راـظتنا  و  دـننکیم ، باـسح  تمارغ  دـننکیم ، قاـفنا  ار  هچنآ  بارعا  نیا  زا  یـضعب 
(98 . ) تساناد اونش و  دنوادخ  و  تساهنآ ، يارب  كاندرد 

ربمایپ ياهاعد  ادخ و  دزن  بّرقت  هیام  دننکیم  قافنا  ار  هچنآ  دنراد و  ریخاتسر  زور  ادخ و  هب  نامیا  نیـشن  هیداب  ياهبرع  نیا  زا  یـضعب  و 
دنوادـخ هک  ارچ  تخاـس ، دـهاوخ  دراو  دوخ  تمحر  رد  ار  ناـنآ  يدوزب  دـنوادخ  تساـهنآ  بّرقت  هیاـم  اـهنیا  دیـشاب ، هاـگآ  دـننادیم ،

(99 . ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و 
10 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

10 ص : ریسفت ..... :

. تسا نیشن  نابایب  ياهبرع  بارعا »  » هملک زا  دوصقم 
تایآ یحو و  ندینش  نادنمشناد و  روضح  زا  و  دنراک ، اطخ  لدگنـس و  اریز  تسا ، رتشیب  نیندمتم  زا  اهنیا  قافن  رفک و  ًاقاِفن  َو  ًاْرفُک  ُّدَشَأ 

نامدرم لاح  هب  دنوادخ  و  میلع » هَّللا  و   » دنشاب هتـسنادن  دوشیم ، لزان  هک  یماکحا  یهلا و  عیارـش  دودح  هک  دنرتراوازـس  و  دنرود ، یهلا 
. دنادیم ار  نآ  تحلصم  دنک  اهنآ  رب  هک  یمکح  ره  تسا و  هاگآ  اناد و  نیشنرهش  نیشن و  نابایب 

. دنوادخ يارب  هن  ایر ، ییامندوخ و  و  ناناملسم ، زا  سرت  رطاخ  هب  رگم  دننکیمن  قافنا  يزیچ  ینعی : نارسخ ، تمارغ و  امرغم » »
هتـشادن اهنآ  رب  یطّلـست  امـش  رگید  ات  دوش  ادیپ  امـش  يارب  هک  دنراگزور  ياهیراتفرگ  نامز و  ياهدـماشیپ  رظتنم  َِرئاوَّدـلا  ُمُِکب  ُصَّبَرَتَی  َو 

. دننک ادیپ  تاجن  نداد  هقدص  زا  دیشاب و 
باذـع ياـنعم  هب  ردـصم و  هک  هدـش  تئارق  مه  نیـس  ّمض  هب  ءوس  تسا  بارعا  قـح  رد  ینیرفن  هضرتـعم و  هلمج  نیا  ِءْوَّسلا  ُةَِرئاد  ْمِْهیَلَع 

لوق لثم  تسا ، قدـص  لـجر  نآ  ضیقن  و  ءوس ، لـجر  دـنیوگ  هک  ناـنچ  تسا ، هرئاد  يارب  هیلا ) فاـضم  تفـص و   ) هحتف اـب  یلو  تسا ،
: رعاش

«1  » مدلا یلع  لاحا  اموی  هبحاصب  امد  يأر  امل  ءوسلا  بئذک  تنک  و 
. تسا هاگآ  ناشلاح  ياج  هب  دونشیم و  ار  اهنآ  ياههتفگ  دنوادخ  ٌمِیلَع  ٌعیِمَس  ُهَّللا  َو 

. تسادخ هب  يو  ندش  کیدزن  ببس  دنکیم  قافنا  وا  هچنآ  تسا : ذختی  لعف  يارب  مود  لوعفم  هملک ، نیا  ٍتابُُرق 
__________________________________________________

ییافویب هب  تّمذم  ار  شقیفر  رعاش ، دنکیم . نوخ  هب  هلمح  دنیبب  دولآ  نوخ  ار  شقیفر  يزور  رگا  هک  يدوب  يدب  گرگ  دـننام  وت ، - 1
م. دنکیم - يراکافج  و 

11 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ترفغم بلط  ناشیا  يارب  تکرب و  ریخ و  ياعد  ناگدنهد  هقدص  يارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  لوسر  اریز  ِلوُسَّرلا  ِتاوَلَص  َو  ِهَّللا  َْدنِع 

اعد ترفغم و  ببـس  قافنا  نوچ  و  نک ، تمحر  ار  یفوا  وبا  لآ  ایادخ  تفگ : ترـضح  نآ  داد ، هقدص  یفوا  وبا  یتقو  هک  نانچ  درکیم ،
باسح ربماـیپ  ریخ  ياـعد  ادـخ و  هب  بّرقت  دـنکیم  قاـفنا  هچنآ  تاولـص : و  ٍتاـبُُرق ...  ُقِْفُنی  اـم  ُذِـخَّتَی  تسا : هدومرف  دـنوادخ  دوشیم ،

. دنکیم
هب وا  یکیدزن  ثعاب  شیاههداد  تسا : تسار  تسا ، دقتعم  هدننک  قافنا  هچنآ  هک  دـهدیم  یهاوگ  دـنوادخ  ترابع  نیا  رد  ٌۀـَبُْرق  اهَّنِإ  الَأ 

ار هلمج  تسا ، نآ  قّقحت  رما و  تابث  زا  یکاح  هک  اـّهنا » : » قیقحت و  ـالا » : » هیبنت فرح  ود  هلیـسو  هب  و  دـشابیم ، شربماـیپ  ياـعد  ادـخ و 
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: هلمج و  تسا ، هدومرف  قیدصت  ار  هدننک  قافنا  يراودیما  و  عورش ،
. تسا هدش  تئارق  زین  ءار »  » هّمض اب  ۀبرق » ، » تسا هدعو  قّقحت  دیکأت و  دیفم  نیس »  » اریز تسا ، روظنم  نیمه  هب  زین  ُهَّللا » ُمُُهلِخُْدیَس  »

11 ص : هیآ 100 ..... ] (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

اَهَتَْحت يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ْمَُهل  َّدَـعَأ  َو  ُْهنَع  اوُضَر  َو  ْمُْهنَع  ُهَّللا  َیِـضَر  ٍناـسْحِِإب  ْمُهوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  َو  ِراـْصنَْألا  َو  َنیِرِجاـهُْملا  َنِم  َنُولَّوَأـْلا  َنوـُِقباَّسلا  َو 
(100  ) ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َِکلذ  ًاَدبَأ  اهِیف  َنیِِدلاخ  ُراْهنَْألا 

11 ص : همجرت ..... :

، دندونشخ ادخ  زا  زین  نانآ  دونشخ و  اهنآ  زا  ادخ  دندرک ، يوریپ  اهنیا  زا  یکین  هب  هک  نانآ  و  راصنا ، نیرجاهم و  زا  نیتسخن  ناماگشیپ  و 
. گرزب یبایماک  تسا  نیا  و  دننادواج ، نآ ، رد  هشیمه  يارب  و  تسا ، ناور  نآ  رد  اهیوج ، هک  هتخاس  هدامآ  تشهب  زا  ییاهغاب  ناشیارب  و 

(100)

11 ص : ریسفت ..... :

رد هک  دنتـسه  یناـسک  دـناهتفگ : یـضعب  و  دـندناوخزامن ، هلبق  ود  ره  هب  هک  دـنایناسک  هورگ ، نیا  َنیِرِجاـهُْملا  َنِم  َنُولَّوَأـْلا  َنوـُِقباَّسلا  َو 
12 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  دنتشاد . تکرش  ردب  گنج 

نب بعـصم   » یتقو هک  یناسک  دـندوب و  رفن  داتفه  هک  مود  هبقع  لها  زین  و  رفن ، هدزاود  هک  تسا  نیتسخن  هبقع  تعیب  لها  دارم ، راصنالا » »
دشاب نوقباّسلا » و   » رب فطع  هک  دناهدناوخ  زین  عفر  هب  ار  راصنا »  » هملک داد . میلعت  ار  نآرق  اهنآ  هب  دندروآ و  نامیا  دمآ  اهنآ  شیپ  ریمع »

. دشابیم مهنع » هَّللا  یضر   » شربخ تسادتبم و  مه  نآ  هک 
. تسا نم »  » نودب بوصنم و  روهشم  تئارق  رد  تسا . هدناوخ  اهتحت » نم   » ریثک نبا 

12 ص : ات 102 ..... ] تایآ 101  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

ٍباذَع یلِإ  َنوُّدَُری  َُّمث  ِْنیَتَّرَم  ْمُُهبِّذَُعنَس  ْمُهُمَْلعَن  ُنَْحن  ْمُهُمَْلعَت  ِقافِّنلا ال  یَلَع  اوُدَرَم  ِۀَنیِدَْملا  ِلْهَأ  ْنِم  َو  َنوُِقفانُم  ِبارْعَْألا  َنِم  ْمَُکلْوَح  ْنَّمِم  َو 
(102  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  ْمِْهیَلَع  َبُوتَی  ْنَأ  ُهَّللا  یَسَع  ًائِّیَس  َرَخآ  َو  ًاِحلاص  ًالَمَع  اوُطَلَخ  ْمِِهبُونُِذب  اُوفَرَتْعا  َنوُرَخآ  َو  ( 101  ) ٍمیِظَع

12 ص : همجرت ..... :

ار اهنآ  وت  هک  دـندنب  ياـپ  قاـفن  هب  تخـس  یهورگ ، هنیدـم ، لـها  زا  زین  و  دـنقفانم ، دنیامـش ، فارطا  هک  برع  نانیـشنهیداب  زا  یعمج  و 
(101 . ) دنوشیم هداتسرف  گرزب  يرفیک  يوس  هب  سپس  مینکیم ، تازاجم  راب  ود  ار  اهنآ  يدوزب  میسانشیم ، ار  نانآ  ام  یسانشیمن و 

هبوت دـنوادخ ، هک  تسا  دـیما  دـنتخیمآرد ، مه  هب  ار  تسیاشان  هتـسیاش و  لمع  و  دـندرک ، فارتعا  دوخ  ناهانگ  هب  هک  رگید ، یهورگ  و 
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(102 . ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  رایسب  ادخ ، انامه  هک  دریذپب  ار  اهنآ 

12 ص : ریسفت ..... :

، دنقفانم دنراد ، رارق  هنیدم  امش  رهش  فارطا  رد  هک  ییاهبرع  زا  یخرب  ِبارْعَْألا  َنِم 
13 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دوب هنیدم  رهش  فارطا  اهنآ  نکسم  هک  دنشابیم  هنیزم »  » و عجشا »  » و رافغ »  » و ملسأ »  » و هنیهج » : » لیابق اهنآ  و 
رب فطع  میریگب  ياهلمج  ار  نآ  میناوتیم  زین  دشابیم و  ادـتبم  ربخ  هک  تسا  مکلوح ، نّمم  و  رب ، فطع  ترابع  نیا  ِۀَـنیِدَْملا  ِلْهَأ  ْنِم  َو 

فوصوم يارب  تفـص  اودرم »  » لعف هک  نیا  رب  انب  قافنلا » یلع  اودرم  موق - هنیدـملا  لـها  نم  و  : » دـشاب نینچ  شریدـقت  هک  ربخ ، ادـتبم و 
: رعاش لوق  لثم  دشاب ، فوذحم 

«1  » ایانثلا عالط  الج و  نب  انأ 
الج يارب  فوصوم  فوذحم و  لجر  گرزب ، شیاهراک  تسا و  نشور  شرما  هک  متسه  يدرم  رـسپ  نم   ) هرما حضو  لجر  نب  انا  ینعی  ، 

 ...(. عاّلط و 
هک تسا  هدش  هدیزرو  دوخ  راک  رد  نانچ  هیلع : درم  و  هلمع ، یلع  نالف  درم  دـنراد . تراهم  یگدـیزرو و  قافن  رما  رد  ِقافِّنلا  یَلَع  اوُدَرَم 
هک دننک  ظفح  ار  دوخ  دندراو  هک  سب  زا  مهملعت :» ال  : » تسا يدعب  هلمج  انعم  نیا  رب  دهاش  و  دـباییم ، تسد  نآ  رب  تلوهـس  تیاهن  رد 

: دیامرفیم سپس  و  تسین ، ياههبـش  یّکـش و  وت  یـشوهاب  تسارف و  رد  هک  نیا  اب  دنناشوپیم ، مه  وت  رب  ار  رما  دوشن ، هدرب  اهنآ  هب  یّکش 
: مهملعن نحن 

یفخم ار  رفک  دوخ ، ریمـض  رد  نانآ  هک  ارچ  تسا ، هاگآ  اهراک  نوطب  زا  هک  يدـنوادخ  رگم  دـباییمن  یعالطا  اهنآ  رما  نطاـب  رب  یـسک 
. يربن اهنآ  هب  یّکش  هنوگ  چیه  هک  دننکیم  دومناو  ار  یصالخا  نانچ  و  دنزاسیم ، راکشآ  ار  نامیا  وت ، يارب  هتشاد و 

: مود دننزیم . اهنآ  ياهتشپ  تروص و  هب  هنایزات  اب  یهلا ، باذع  ناگتـشرف  حور ، ضبق  ماگنه  لوا : زا : دنترابع  رفیک  ود  ِْنیَتَّرَم  ْمُُهبِّذَُعنَس 
. تسا ربق  باذع  نامه 

. تسا خزود  شتآ  روظنم  دنوشیم ، هدرب  گرزب  یتبوقع  فرط  هب  سپس  ٍمیِظَع  ٍباذَع  یلِإ  َنوُّدَُری  َُّمث 
__________________________________________________

: تسا نیا  رعش  نیا  مود  عارصم  - 1
ینوفرعت ۀمامعلا  عضا  یتم 

(. دیسانشیم ارم  مهن  رس  رب  ار  همامع  هاگ  ره  )
14 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هـس اهنیا  دندشن ، طسوتم  نیغورد  ياههناهب  هب  نارگید  لثم  دندرک و  فارتعا  دوخ ، ناهانگ  هب  هک  رگید  هدع  ْمِِهبُونُِذب  اُوفَرَتْعا  َنوُرَخآ  َو 
: دندوب راصنا  زا  رفن 

. هعیدو رسپ  ۀبلعث  ج ) مادخ ، رسپ  سوا ، ب ) رذنملا ، دبع  رسپ  هبابل  وبا  فلا )
، طلخ لعف  يارب  دـنک ، طـبح  ار  يرگید  لـمع ، ود  زا  یکی  رگا  اریز  دراد ، تلـالد  طاـبحا  هیرظن  ندوب  لـطاب  رب  هلمج ، نیا  اًـلَمَع  اوُطَلَخ 

مه رد  لثم  دـشابن  هاوخ  بآ و  ریـش و  لثم  دـشاب ، مه  جازتما  نآ  رد  هاوخ  تسا ، عامتجا  طلخ »  » همزـال هک  ارچ  دـنامیمن ، یقاـب  يدروم 
یطبح دریگ ، تروص  طلخ  رگا  و  دنامیمن ، یقاب  ندش  طولخم  يارب  ییاج  یکی ، نتفر  نیب  زا  اب  تروص  ره  رد  . ) رانید مهرد و  نتخیر 

(. تسین راک  رد 
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(. تسا میحر  روفغ و  ادخ  دریذپب و  نآ  رب  ار  اهنآ  هبوت  ادخ  تسا  دیما  هک  تسا  یهانگ   ) رگید لمع  َرَخآ و  َو 

14 ص : ات 105 ..... ] تایآ 103  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

َوُه َهَّللا  َّنَأ  اوُـمَْلعَی  َْمل  َأ  ( 103  ) ٌمِیلَع ٌعیِمَـس  ُهَّللا  َو  ْمَُهل  ٌنَکَـس  َکَتالَـص  َّنِإ  ْمِْهیَلَع  ِّلَص  َو  اِهب  ْمِهیِّکَُزت  َو  ْمُهُرِّهَُطت  ًۀَـقَدَص  ْمِِهلاْومَأ  ْنِم  ْذُـخ 
َو َنُونِمْؤُْملا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ْمُکَلَمَع  ُهَّللا  يَرَیَـسَف  اوـُلَمْعا  ِلـُق  َو  ( 104  ) ُمیِحَّرلا ُباَّوَّتلا  َوُه  َهَّللا  َّنَأ  َو  ِتاقَدَّصلا  ُذُـخْأَی  َو  ِهِداـبِع  ْنَع  َۀـَبْوَّتلا  ُلَـبْقَی 

(105  ) َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب  ْمُُکئِّبَُنیَف  ِةَداهَّشلا  َو  ِْبیَْغلا  ِِملاع  یلِإ  َنوُّدَُرتَس 

14 ص : همجرت ..... :

اعد ناشیارب  و  ینادرگ ، ناشهزیکاپ  هلیـسو  نآ  اب  و  يزاس ) ناشکاپ  ات   ) دزاس ناشکاپ  ات  ریگب  ار  تاـکز )  ) ياهقدـص اـهنآ  لاوما  ناـیم  زا 
(103 . ) تساناد اونش و  رایسب  دنوادخ  و  اهنآ ، يارب  تسا  یشمارآ  وت  ياعد  هک  نک 

. تسا میحر  ریذپ و  هبوت  رایـسب  هک  تسادخ  اهنت  دریگیم و  ار  تاقدص  دریذـپیم و  ار  شناگدـنب  هبوت  ادـخ ، یتسارب  هک  دـننادیمن  ایآ 
( 104)

15 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
دیهاوخ زاب  دوهـش  بیغ و  ياناد  يادخ  يوسب  يدوزب  و  زین ، نانمؤم  و  وا ، ربمایپ  دید ، دهاوخ  ار  ناتلمع  ادـخ  هک  دیـشوک  لمع  هب  وگب :

(105 . ) دهدیم ربخ  دیدرکیم  هچنادب  ار  امش  وا ، و  تشگ ،

15 ص : ریسفت ..... :

: تسا باطخ  يارب  ات »  » و هقدص »  » يارب تسا  تفص  هلمج  نیا  ْمُهُرِّهَُطت 
تسا نآ  رگید  هجو  دوشیم . هداد  دانسا  ربمایپ  هب  لعف  ود  ره  هجو ، نیا  اب  و  ینکیم ، هیکزت  كاپ و  ار  اهنآ  وت  هلیسو  نآ  هب  هک  ياهقدص 
ینعی مرکا ، لوسر  هب  باطخ  مهیّکزت »  » رد و  دزاسیم ، رهطم  كاپ و  ار  اهنآ  هقدص  ینعی  هقدص . يارب  دشاب  ثینأت  مهرهطت »  » رد ات »  » هک

: تسا ینعم  ود  هب  هیکزت  یهدیم . تبسن  یکاپ  هب  ار  اهنآ  وت 
. یکاپ ریهطت و  رد  يدایز  هغلابم و  - 1
. تورث لام و  رد  شیازفا  تکرب و  - 2

. هاوخب شزرمآ  ناشیارب  اهنآ  تاقدص  ندش  هتفریذپ  يارب  ندرک  اعد  اب  ْمِْهیَلَع  ِّلَص  َو 
. تساهنآ بلق  شمارآ  رطاخ و  نیکست  ثعاب  وت  ياهاعد  ْمَُهل  ٌنَکَس  َکَتالَص  َّنِإ 

هب دوه  هروس  رد  هروس و  نیا  رد  یـضعب  تسا . هاگآ  ناـشلاح  عضو  زا  و  ٌمِیلَع » ، » دونـشیم ناـنآ  يارب  ار  وت  ياـعد  ادـخ  ٌعیِمَـس ،» ُهَّللا  َو  »
. دناهدناوخ کتاولص »  » درفم تروص 

صولخ يور  زا  هاگ  ره  دریذپیم ، ار  تاقدص  و  دشاب ، حیحـص  هاگ  ره  دنکیم ، لوبق  ار  هبوت  ادخ  هک  دننادیمن  اهنیا  ایآ  اوُمَْلعَی ...  َْمل  َأ 
؟ دوش عقاو  ّتین 

. دریذپب ار  ناگدننک  هبوت  هبوت  هک  تسادخ  نأش  زا  هَّللا  ّنا  دیآیم و  دیکأت  زین  و  صاصتخا ، يارب  َوُه 
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هک نانچ  دب . هچ  دشاب و  بوخ  هچ  تسین  هدیشوپ  نامیا  لها  لوسر و  ادخ و  رب  امش ، لمع  هک  دیشوکب  وگب : ناگدننک  هبوت  نیا  هب  ُِلق  َو 
16 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  تیاور  هعیش )  ) ام باحصا 

، دنتسه وا  نیشناج  هک  مالّسلا  هیلع  ناماما  رب  سپس  دوشیم و  هضرع  ربمایپ  روضح  هب  هبنشجنپ  هبنـشود و  ره  رد  تّما  لامعا  هک  دناهدرک 
. دشابیم ناماما  زین  هیآ  رد  نانمؤم  زا  دارم  و 

. تفر دیهاوخ  تسا  هاگآ  راکشآ  ناهن و  زا  هک  ییادخ  يوس  هب  يدوزب  َنوُّدَُرتَس  َو 
. دنکیم ناتتازاجم  اهنآ  رب  دهدیم و  ربخ  امش  هب  ناتیاهراک  زا  سپ  ْمُُکئِّبَُنیَف 

16 ص : هیآ 106 ..... ] (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

(106  ) ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ْمِْهیَلَع  ُبُوتَی  اَّمِإ  َو  ْمُُهبِّذَُعی  اَّمِإ  ِهَّللا  ِْرمَِأل  َنْوَجُْرم  َنوُرَخآ  َو 

16 ص : همجرت ..... :

. تسا میکح  اناد و  رایـسب  دنوادخ  و  دریذپیم ، ار  نانآ  هبوت  ای  دنکیم و  باذع  ار  اهنآ  ای  دناهدش ، ادخ  نامرف  هب  راذگاو  رگید  یهورگ 
(106)

16 ص : ریسفت ..... :

مولعم ناشراک  ناگدـننک  فّلخت  زا  يرگید  هورگ  متخادـنا . ریخأت  هب  ار  نآ  هتأـجرأ » و  هتیجرأ »  » زا هدـش ، هدـناوخ  زین  نوجرم »  » َنْوَجُْرم
، دننکن هبوت  هتشاد و  رارصا  دوخ  راک  رب  هک  تسا  یتروص  رد  نیا ، و  دنکیم ، باذع  ار  اهنآ  ای  تسادخ ، ّتیـشم  هب  فوقوم  هکلب  تسین 
، هورگ نیا  و  دنیامن ، تشگزاب  هبوت و  ادـخ  يوس  هب  هک  تسا  یتروص  رد  نیا ، و  دـهدیم ، رارق  ترفغم  وفع و  دروم  ار  اهنآ  هک  نیا  ای  و 

زین مدرم  دـننزن ، فرح  اهنآ  اب  هک  داد  روتـسد  مدرم  هب  مرکا  ربمغیپ  و  عیبر . نب  ةرارم  و  هّیما ، نب  لـاله  کـلام ، نب  بعک  دـندوب : رفن  هس 
ار شاهبوت  هک  دـنوادخ  ساپـس  رکـش و  يازا  رد  بعک  و  تفریذـپ ، ار  اـهنآ  هبوـت  دـنوادخ  زور  هاـجنپ  تّدـم  زا  سپ  اـّما  دـندرک ، نینچ 

. داد هقدص  ار  شتورث  موس  کی  تفریذپ 
17 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

17 ص : ات 110 ..... ] تایآ 107  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

ینْسُْحلا َّالِإ  انْدَرَأ  ْنِإ  َّنُِفلْحََیل  َو  ُْلبَق  ْنِم  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َبَراح  ْنَِمل  ًاداصْرِإ  َو  َنِینِمْؤُْملا  َْنَیب  ًاقیِْرفَت  َو  ًاْرفُک  َو  ًارارِض  ًادِجْـسَم  اوُذَخَّتا  َنیِذَّلا  َو 
ْنَأ َنوُّبُِحی  ٌلاـجِر  ِهِیف  ِهِیف  َموـُقَت  ْنَأ  ُّقَـحَأ  ٍمْوَـی  ِلَّوَأ  ْنِم  يوـْقَّتلا  یَلَع  َسِّسُأ  ٌدِجْـسََمل  ًادـَبَأ  ِهِیف  ْمُقَت  ـال  ( 107  ) َنُوبِذاـَکل ْمُهَّنِإ  ُدَهْـشَی  ُهَّللا  َو 
ٍراـه ٍفُرُج  افَـش  یلَع  ُهَناـْیُنب  َسَّسَأ  ْنَم  ْمَأ  ٌْریَخ  ٍناوْضِر  َو  ِهَّللا  َنِم  يوـْقَت  یلَع  ُهَناـْیُنب  َسَّسَأ  ْنَمَف  َأ  ( 108  ) َنیِرِّهَّطُْملا ُّبُِـحی  ُهَّللا  َو  اوُرَّهَطَتَی 
ٌمِیلَع ُهَّللا  َو  ْمُُهبُوُلق  َعَّطَقَت  ْنَأ  َّالِإ  ْمِِهبُوُلق  ِیف  ًۀَـبیِر  اْوََنب  يِذَّلا  ُمُُهناْیُنب  ُلازَی  ـال  ( 109  ) َنیِِملاَّظلا َمْوَْقلا  يِدـْهَی  ُهَّللا ال  َو  َمَّنَهَج  ِران  ِیف  ِِهب  َراـْهناَف 

(110  ) ٌمیِکَح
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17 ص : همجرت ..... :

، شلوسر ادـخ و  اب  نیا  زا  شیپ  هک  یناسک  يارب  هاگیاپ  لیکـشت )  ) نانمؤم و نایم  هقرفت  داجیا  و  رفک ، و  ندز ، نایز  روظنم  هب  هک  نانآ  و 
اهنآ امتح  هک  دـهدیم  یهاوگ  ادـخ  و  میاهتـشادن ، يرظن  یکین  زا  ریغ  ام  هک : دـننکیم  دای  دـنگوس  هدرک و  انب  ار  يدجـسم  هدرک ، زیتس 

(107 . ) دننایوگ غورد 
اج نآ  رد  هک  ارچ  یناوخب ، زامن  نآ  رد  هک  تسا  رتراوازس  هدش  انب  اوقت  هیاپ  رب  زور  نیتسخن  زا  هک  يدجـسم  ناوخم . زامن  نآ  رد  زگره 

(108 . ) دراد تسود  ار  ناگزیکاپ  زین  ادخ  و  دنرادیم ، تسود  ار  یگزیکاپ  هک  دنتسه  ینادرم 
شخزود شتآ  رد  هک  هداهن  انب  یتسـس  هاگترپ  بل  رب  ار  شاهدولاش  هکنآ  ای  تسا  رتهب  هتـشاذگ  اوقت  رب  ار  دوخ  يانب  هیاپ  هک  یـسک  اـیآ 

(109 . ) دنکیمن تیاده  ار  راکمتس  مدرم  ادخ  و  دزادنا ،
رایـسب دنوادخ  و  دوش ، هراپ  هراپ  ناشیاهلد  هک  نآ  رگم  تسا ، ناشیا  ياهلد  تریح  بارطـضا و  هیام  دناهتخاس ، هک  ار  ییانب  نیا  هتـسویپ 

(110 . ) تسا تمکح  اب  اناد و 
18 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

18 ص : ریسفت ..... :

یناتـساد ار  نآ  هدش و  تبث  نینچ  زین  ناشیاههتـشون  رد  هدناوخ و  واو »  » فرح نودب  ار  هیآ  نیا  زاغآ  ماش ، هنیدم و  لها  اوُذَخَّتا  َنیِذَّلا  َو 
: دناهتسناد هناگادج 

، دـناوخ زاـمن  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دـنتخاس و  ار  اـبق  دجـسم  فوع  نب  ورمع  ینب  هلیبق  یتـقو  هک  تسا  هدـش  تیاور 
رد میناوخیم و  زاـمن  نآ  رد  مینکیم و  اـنب  يدجـسم  زین  اـم  دـنتفگ : دـندیزرو و  دـسح  اـهنآ  رب  فوـع  نب  منغ  نادـنزرف  اـهنآ : ناردارب 

گنج مزاع  هک  یلاح  رد  ربمایپ  ترضح  هب  دنتخاس و  ییاج  ابق ، دجسم  کیدزن  مینکیمن . تکرش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  تعامج 
مه یماگنه  و  مرفـس ، مزاع  نم  دومرف : ترـضح  دیناوخب ، زامن  اجنآ  رد  دییایب و  ام  دجـسم  هب  امـش  میراد  تسود  ام  دنتفگ ، دوب ، كوبت 

، دوب هدـنام  ياـج  رب  هچنآ  درک و  بارخ  ار  دجـسم  تفر ، داتـسرف و  ار  یـسک  ربـمغیپ  دـش . لزاـن  قوف  هیآ  دومرف  تعجارم  كوبت  زا  هک 
. دنزیرب نآ  رد  ار  تافاثک  اهرادرم و  دنهد و  رارق  ینادهلابز  ار  نآ  داد  روتسد  و  دینازوس ،

. دندوب اهنآ  بیقر  هک  ابق  دجسم  لها  ناشناردارب : هب  ندناسر  ررض  يارب  ًارارِض 
دنتـساوخ دندناوخیم  زامن  یعمج  هتـسد  روط  هب  ابق  دجـسم  رد  نانمؤم ، نوچ  َنِینِمْؤُْملا و  َْنَیب  ًاقیِْرفَت  َو  قافن . تیوقت  روظنم  هب  ًاْرفُک و  َو 

. دننز مه  رب  ار  ناشیا  هملک  تدحو  دننک و  قّرفتم  ار  اهنآ 
بهار ّتیلهاج  نامز  رد  هک  بهار  رماع  وبا  ینعی  هتشاد ، گنج  شلوسر  ادخ و  اب  هک  یـسک  يارب  دننک  هّیهت  یهاگیاپ  ات  ْنَِمل  ًاداصْرِإ  َو 
ییارگ هورگ  يزاب و  بزح  هب  درک و  شتداسح  دوب  هدـمآ  هنیدـم  هب  ربمایپ  هک  ینامز  و  درکیم ، نت  رب  نشخ  نیئوم و  ياهـسابل  هدـش و 

هب دحا  گنج  رد  هک  تسا  هکئالملا  لیسغ  هب  فورعم  هلظنح  ردپ  وا  . ) دش ینارـصن  تخیرگ و  مور  فرط  هب  هکم  حتف  زا  سپ  تخادرپ .
وا ناگتشرف  تداهـش  زا  سپ  درکن  ادیپ  لسغ  تصرف  هدمآ و  گنج  نادیم  هب  بش  نامه  دادماب  دوب و  داماد  هزات  نوچ  دیـسر و  تداهش 

«1 .( » دنداد تبانج  لسغ  ار 
19 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

الاب شراک  دناوخب و  زامن  اجنآ  رد  دیایب ، هک  دنتخاس  وا  يارب  ار  دجسم  نیا  ددرگرب و  اهنآ  يوسب  رماع » وبا   » هک دنتشاد  راظتنا  هورگ  نیا 
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. دریگ
: تسا نینچ  نآ  ریدقت  اوذختا و  لعف : هب  ّقلعتم  فرظ )  ) هملک نیا  ُْلبَق  ْنِم 

دنتفرگ ار  دجـسم  نیا  دنوش ، قفانم  ربمایپ ، هار  زا  فّلخت  اب  هورگ  نیا  هک  نآ  زا  شیپ  فّلّختلاب ، ءالؤه  قفانی  نا  لبق ، نم  ادجـسم  اوذّختا 
یـسک رطاخب  دجـسملا  اوذّختی  نا  لبق  نم  هلوسر ، هَّللا و  براح  نم  لجأل  ینعی : دـشاب  براح »  » لعف هب  ّقلعتم  تسا  نکمم  و  دـنتخاس ) )

. دیگنج شلوسر  ادخ و  اب  اهنآ ، نتخاس  دجسم  زا  شیپ  هک 
رکذ زامن و  زا  تسا  ترابع  هک  ار ، یکین  هدارا  ای  کین و  راک  رگم  دناهدرکن  هدارا  چیه  هک  دـندروخیم  مسق  قفانم  هورگ  نیا  َّنُِفلْحََیل  َو 

. زامن لها  يارب  تاناکما  شرتسگ  و  ادخ ،
. دناوخیم زامن  بش  رد  ینالف  لیّللاب : موقی  نالف  لثم : ناوخم . زامن  اج  نآ  رد  زگره  ًاَدبَأ  ِهِیف  ْمُقَت  ال 

. دناوخ زامن  اجنامه  دوب  ابق  هلحم  رد  هک  يزور  دنچ  درک و  يزیرهیاپ  ار  نآ  ربمایپ  هک  تسابق  دجسم  روظنم  يْوقَّتلا  یَلَع  َسِّسُأ  ٌدِجْـسََمل 
. تسا هنیدم  رد  ربمغیپ  دجسم  دارم  دناهتفگ ، یضعب 

. یناوخب زامن  نآ  رد  هک  نیا  هب  تسا  رتراوازس  ِهِیف : َموُقَت  ْنَأ  ُّقَحَأ  شدوجو . نامز  زا  ٍمْوَی  ِلَّوَأ  ْنِم 
: تفگ ابق ، دجـسم  لها  هب  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدـش  تیاور  دنـشاب : كاپ  دـنراد  تسود  هک  دنتـسه  ینادرم  دجـسم  نآ  رد  ٌلاـجِر  ِهِیف 

سپ میئوشیم ، بآ  اب  ار  طئاغ  رثا  دنتفگ : دیهدیم ؟ ماجنا  يراک  هچ  دوخ ، تراهط  رد  تسا ، هدوتس  ار  امش  لاعتم  دنوادخ 
__________________________________________________

. یجرگ داتسا  حیحصت  هخسن  زا  - 1
20 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

تـسود ار  یگزیکاپ  هک  ار  یناسک  درادیم  تسود  دنوادخ  َنیِرِّهَّطُْملا  ُّبُِحی  ُهَّللا  َو  تسا : هدومرف  نینچ  امـش ، هرابرد  ادـخ  دومرف : ربمایپ 
اهنآ ادخ  هک  نیا  يانعم  و  دندیزرویم . صرح  نآ  رب  دندرکیم و  باختنا  ار  نآ  ینعی  دنتـشادیم ، تسود  ار  یگزیکاپ  نانآ  دـنرادیم ،

ماجنا دوخ  تسود  هب  تبـسن  تسود  هک  يراک  نامه  دـنکیم  یکین  ناشیا  هب  تسا و  دونـشخ  اـهنآ  زا  هک  تسا  نیا  درادیم ، تسود  ار 
. دهدیم

عمج هک  تسا  هدش  هدناوخ  زین  هفاضا  تروص  هب  هناینب » سـسأ  : » تردنب و  دناهدناوخ ، لوعفملل  ینبم  هناینب » سّـسأ   » یـضعب ُهَناْیُنب  َسَّسَأ 
. دشاب ساسا » »

و ادخ ، ياوقت  نامه  هک  تسا  هتخاس  راوتـسا  تقیقح  قح و  مکحم  هیاپ  رب  ار  دوخ  تناید  نامتخاس  هک  یـسک  ایآ  تسا : نیا  هیآ  يانعم 
لثم و  تسا ، هیاپ  نیرتماود  مک  نیرتفیعـض و  ياراد  هک  هداد  رارق  قافن  لطاب و  رب  ار  نآ  هک  یـسک  ای  تسا ، رتهب  دشابیم ، وا  يدونـشخ 

. بل ریفش  افش : تسا .؟ یبارخ  طوقس و  فرش  رد  هک  تسا  یهاگترپ  لثم  یتابث  یب  رد  نآ 
. دزیریم ورف  ار  نآ  لیس ، دوشیم و  هلاچ  بآ ، من  اب  نآ  نب  هک  هّرد  هرانک  يداولا  فرج 

لثم تسا  هدـش  هاـتوک  هدوـب و  رئاـه »  » لـصا رد  هک  تسا  لـعف »  » نزو رب  تسا ، یبارخ  طوقـس و  لاـح  رد  هک  هّرد  هبل  زا  یتمـسق  راـه » »
هدوب توص  كوس و  روه و  لصا  رد  هکلب  تسین ، لعاف  فلا  نیا  تئاص »  » و کئاش »  » زا تاص »  » و كاش »  » دـننام و  فلاخ »  » زا فلخ » »

«1 . » تسا
لطاب زا  زاجم ، روط  هب  لبق  ترابع  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  َمَّنَهَج  ِران  ِیف  ِِهب  َراْهناَف 

__________________________________________________

، فذح فلاخ  فلا ، هک  نانچ  تسا  هدش  فذح  فیفخت  يارب  لعف  فلا  و  دـشابیم ، هملک  لعفلا  نیع  هک  تسا  و »  » زا بلقنم  فلا ، - 1
حیـضوت اب  تسا . هدیدرگ  راه »  » و فلا ، هب  لیدبت  و » ، » هدوب لصتم  هملک  اج  نیا  رد  نوچ  اّما  هدش ، فذح  مه  رئاه »  » فلا هدش ، فلخ  و 
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م. فاّشک - زا 
21 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

مّنهج شتآ  رد  ار  وا  ناهگان  سپ  دومرف : لیمکت  ار  نآ  ترابع  نیا  اب  هدرک ، تسا ) طوقـس  لاح  رد  هک  هّرد  هرانک  : ) راـه فرج  هب  ریبعت 
. دشابیم نآ  رعق  هب  طوقس  لاح  رد  هک  هدرک  انب  مّنهج  هبل  رب  ار  ینامتخاس  لطاب  لها  ایوگ  سپ  دنک ، طقاس 

ببس قفانم ، هورگ  ياهلد  رد  هتسویپ  رارض ، دجسم  نامتخاس  یبارخ  دوشیم : نینچ  هیآ  يانعم  تسا و  نید  رد  ّکش  قافن و  روظنم  ًۀَبیِر 
. دوریمن نیب  زا  تسا و  قافن  ّکش و 

« عّطقت . » دنامن یقاب  ياههبـش  ّکش و  دننک و  شومارف  ار  نآ  تروص  نآ  رد  هک  دوش  هعطق  هعطق  هدنک و  اج  زا  اهلد  نآ  رگم  َعَّطَقَت  ْنَأ  اَّلِإ 
و دنناسرب ، لتق  هب  ار  اهنآ  هک  تسا  نآ  تقیقح  رد  ناقفانم  ياهلد  عطق  تفگ : ناوتیم  و  تسا . هدش  هدناوخ  ود  ره  فیفخت  دـیدشت و  اب 

. دننکفا ناشخزود  شتآ  رد  ای 
. تسا هدـش  هتفگ  مهبولق  تعّطقت  ول  و  هَّللا ، دـبع  تئارق  رد  و  دـش . هدـناوخ  یلإ  ّالإ »  » هملک ياـج  هب  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  تئارق  رد 
. دوش ادج  هدیرب و  قافن  کش و  زا  ناشیاهلد  دوخ  راک  رب  ینامیشپ  زا  و  دننک ، هبوت  هک  نیا  رگم  دناهتفگ : نینچ  عطق »  » يانعم رد  یضعب 

21 ص : ات 112 ..... ] تایآ 111  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

َو ِةارْوَّتلا  ِیف  اقَح  ِْهیَلَع  ًادـْعَو  َنوـُلَتُْقی  َو  َنوـُُلتْقَیَف  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  َنُوِلتاـُقی  َۀَّنَْجلا  ُمَُهل  َّنَأـِب  ْمَُهلاوـْمَأ  َو  ْمُهَـسُْفنَأ  َنِینِمْؤُْـملا  َنِم  يرَتْـشا  َهَّللا  َّنِإ 
َنوُدـِباْعلا َنُوِبئاَّتلا  ( 111  ) ُمیِظَْعلا ُزْوَْـفلا  َوُـه  َکـِلذ  َو  ِهـِب  ُْمتْعَیاـب  يِذَّلا  ُمُکِْعیَبـِب  اوُرِْـشبَتْساَف  ِهَّللا  َنـِم  ِهِدـْهَِعب  یفْوَأ  ْنَـم  َو  ِنآْرُْقلا  َو  ِلـیِْجنِْإلا 

(112  ) َنِینِمْؤُْملا ِرَِّشب  َو  ِهَّللا  ِدوُدُِحل  َنوُِظفاْحلا  َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َنوُهاَّنلا  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُِرمْآلا  َنوُدِجاَّسلا  َنوُعِکاَّرلا  َنوُِحئاَّسلا  َنوُدِماْحلا 
22 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

22 ص : همجرت ..... :

، دنوشیم هتـشک  دنـشکیم و  دننکیم ، راکیپ  ادخ  هار  رد  اهنآ  دهد ، تشهب  اهنآ  هب  ات  درخیم  ار  ناشیاهلام  اهناج و  نانمؤم  زا  دـنوادخ 
هلماعم نیدب  سپ  تسا ، رترادافو  شدهع  هب  ادخ  زا  یـسک  هچ  هدش و  یعطق  نآرق  لیجنا و  تاروت و  رد  هک  ادخ ، رب  تسا  ياهدـعو  نیا 

(111 . ) گرزب یبایماک  تسا  نیا  و  دیشاب ، دنسرخ  دیاهداد  ماجنا  هک 
فورعم و هب  نارمآ  و  ناروآ ، هدجس  نارازگ و  عوکر  ناگدننک و  تحایس  و  نایوگ ، ساپس  ناراکتدابع و  ناگدننک و  هبوت  نانمؤم ، نیا 

(112 . ) هدب تراشب  هدژم و  نانمؤم  نیا  هب  و  دنشابیم ، یهلا  نوناق  نارادزرم  رکنم و  زا  ناگدننک  یهن 

22 ص : ریسفت ..... :

لئان تشهب  هب  شیازا  رد  دـننکیم  لذـب  لام  ناج و  نامیا ، لـها  یتقو  هک : اـنعم  نیا  زا  هیآ  نیا  رد  ناحبـس  دـنوادخ  ْمَُهلاْومَأ  َو  ْمُهَـسُْفنَأ 
هک تسا  هدش  تیاور  تسا . هداد  رارق  الاک  مه ، ار  اهنآ  کین  ياهراک  و  اهب »  » ار باوث  هیبشت ، باب  زا  و  هدرک ، دیرخ  هب  ریبعت  دـنوشیم ،

هیلع قداص  ماما  زا  تسا . هدرب  الاب  رایـسب  درادیم  تفایرد  اـهنآ  زا  هک  ار  ییاـهب  هلماـعم  نیا  رد  دـنکیم و  هلماـعم  ناـنمؤم ، اـب  دـنوادخ 
«1 . » دینکن هلماعم  ار  اهنآ  تشهب  هب  زج  سپ  تسین ، تشهب  زج  ییاهب ، امش ، ياهندب  يارب  تسا : هدش  لقن  مالّسلا 
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تعیب ربمایپ  اب  هبقع  رد  راصنا  یتقو  هک  تسا  هدـش  تیاور  تسا . هداد  وا  مه  ار  اـهتورث  هدـیرفآ و  وا  ار  اـهناج  تسا : هدـش  لـقن  نسح  زا 
. نک طرش  دادرارق  نیا  رد  تدوخ  تراگدرورپ و  يارب  یهاوخیم  هچنآ  ادخ  لوسر  ای  تفگ : هحاور  نب  هَّللا  دبع  دندرک ،

كرش وا  يارب  دیتسرپب و  ار  وا  هک  منکیم  طرش  مراگدرورپ  يارب  دومرف : ادخ  لوسر 
__________________________________________________

-1
. اهب ّالا  اهوعیبت  الف  ۀّنجلا  الا  نمث  مکنادبأل  سیل 

23 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
نینچ هک  یتـقو  تفگ : هحاور  نبا  دیدنـسپن . مه  نم  يارب  دیدنـسپیمن  دوـخ  يارب  هچنآ  زا  هـک  مـنکیم  طرـش  مدوـخ  يارب  و  دـیرواین ،

: دومرف ربمایپ  تسیچ ؟ نامیا  زج  میدرک 
. میرادن مه  هلاقا  ياضاقت  و  مینکیمن ، هلاقا  دش ، اضما  هلماعم  دنتفگ : اهنآ  تسار . امش  تشهب 

: هیآ لثم  دننک ، هزرابم  دیاب  هتفر : راک  هب  رما  يانعم  هب  عراضم  لعف  َنُولَتُْقی 
. دزرمایب ار  ناتناهانگ  ادخ  ات  «، 2  » ْمَُکبُونُذ ْمَُکل  ْرِفْغَی  دیامرفیم : دعب ، و  دینک . داهج  ادخ  هار  رد  « 1  » ِهَّللا ِلِیبَس  ِیف  َنوُدِهاُجت 

. تسا هدش  هدناوخ  زین  سکع  رب  و  لوهجم ، مود  مولعم و  لوا  َنُولَتُْقی  َو  َنُوُلتْقَیَف 
لیجنا تاروت و  رد  هک  تباث  تسا  ياهدع  هداد و  شهار  رد  نازرابم  هب  دنوادخ  هک  ياهدعو  تسا : هدننک  دیکأت  ردـصم  اقَح  ِْهیَلَع  ًادـْعَو 

. تسا هدرک  رکذ  نآرق  رد  هک  نانچ  هدومن ، تبث  ار  نآ 
ناسنا تشز و  ینکـش  نامیپ  دعو و  فلخ  هک  ارچ  تسین ، رتهدـننک  افو  دوخ  دـهع  هب  دـنوادخ  زا  سک  چـیه  ِهَّللا  َنِم  ِهِدـْهَِعب  یفْوَأ  ْنَم  َو 

درادـن و يزاین  هنوگ  چـیه  هک  میرک  دـنوادخ  دـسر  هچ  ات  تسا - زیاج  ناشزاین  رطاخب  اهناسنا  رب  هچ  رگ  دـنکیمن - يراـک  نینچ  میرک 
. تسین اور  وا  زا  یحبق  چیه 

ار یلاوزیب  دیداد و  ار  ياهدنوش  لیاز  و  دیتخورف ، نادواج  ییاهب  هب  ار  ریذپانف  ییالاک  هک  دیـشاب  نامداش  دتـس  داد و  نیا  زا  اوُرِْـشبَتْساَف 
. دیتفرگ

. تسین نیا  زا  رتاسر  رتوکین و  داهج ، هب  قیوشت  يارب  یترابع  چیه  گرزب و  يزوریپ  تسا  نیا  میظعلا  رفّظلا ، و  ُزْوَْفلا ، َوُه  َِکلذ  َو 
. تسا هدش  دای  نانمؤم  دارم  نوبئاتلا و  مه  ریدقت : هب  تسا  حدم  هب  عوفرم  َنُوِبئاَّتلا 

__________________________________________________

. تسا رما  يانعم  هب  نودهاجت »  » هک تسا  نیا  رب  لیلد  رفغی »  » ندوب موزجم  و - فص 11 و 12 . - 1
. نامه - 2

24 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ناوتیم دناهتـسناد و  حدم  باب  زا  نیظفاحلا » و   » ات نیبئاتلا » : » رد ار  بصن  زین  مالّـسلا  هیلع  قداص  رقاب و  ماما  و  هَّللا ، دـبع  بعک و  نب  یبا 

دعب ربخ  شدعب  ام  و  نودباعلا » : » شربخ و  ادتبم ، نوبئاتلا » : » رگید هجو  دـشاب ، لبق  هیآ  رد  نینمؤم »  » يارب تفـص  هک  تسا  رورجم  تفگ 
دنایناسک ناگدننک ، تدابع  و  دنیاهتلـصخ ، نیا  ناگدننک  عمج  تقیقح ، رد  رفک  زا  ناگدـننک  هبوت  تسا : نیا  هیآ  يانعم  تسا . ربخ  زا 

. دنراد صالخا  دنوادخ  تدابع  رد  هک 
هب نیمز  يور  رد  هک  یناسک  هب  دناهدش  هیبشت  دـننکیم  عانتما  یناسفن  تاوهـش  ندرب  راک  هب  زا  هک  تهج  نیا  زا  ناریگ ، هزور  َنوُِحئاَّسلا 

. دنزادرپیم تحایس 
. دننکیم وجتسج  دنربیم ، نامگ  هک  اجنآ  ره  ار  ملع  دنزادرپیم و  شدرگ  هب  نیمز  رد  هک  دناملع  نابلاط  روظنم  دناهتفگ : یضعب 
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. دننکیم يرود  بانتجا و  دنوادخ ، تاّیهنم  زا  تیاعر و  ار  یهلا  ياهنامرف  هک  یناسک  ِهَّللا  ِدوُدُِحل  َنوُِظفاْحلا  َو 

24 ص : ات 114 ..... ] تایآ 113  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

َناک ام  َو  ( 113  ) ِمیِحَْجلا ُباحْصَأ  ْمُهَّنَأ  ْمَُهل  َنَّیَبَت  ام  ِدَْعب  ْنِم  یبُْرق  ِیلوُأ  اُوناک  َْول  َو  َنیِکِرْـشُْمِلل  اوُرِفْغَتْـسَی  ْنَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ِِّیبَّنِلل  َناک  ام 
(114  ) ٌمِیلَح ٌهاَّوََأل  َمیِهاْربِإ  َّنِإ  ُْهنِم  َأَّرَبَت  ِهَِّلل  ٌّوُدَع  ُهَّنَأ  َُهل  َنَّیَبَت  اَّمَلَف  ُهاَّیِإ  اهَدَعَو  ٍةَدِعْوَم  ْنَع  َّالِإ  ِهِیبَِأل  َمیِهاْربِإ  ُرافِْغتْسا 

24 ص : همجرت ..... :

دنچ ره  دنخزود ، لها  اهنیا  هک  دش  نشور  ناشیارب  هک  نآ  زا  سپ  دـننک ، شزرمآ  بلط  نیکرـشم  يارب  هک  دـنرادن  قح  نانمؤم  ربمایپ و 
(113 . ) دنشاب ناشناشیوخ  زا  هک 

نمـشد وا ، هک  دش  نشور  شیارب  هک  یتقو  اّما  دوب  هداد  وا  هب  هک  دوب  ياهدعو  تهج  هب  طقف  درک  شزرمآ  بلط  شردپ  يارب  هک  میهاربا 
(114 . ) دوب رابدرب  هدننک و  هبوت  رایسب  میهاربا  اریز  تسج ، يرازیب  وا  زا  تسادخ ،

25 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

25 ص : ریسفت ..... :

ایند زا  ینید  یب  تیلهاج و  نامز  رد  هک  نامناردام  ناردپ و  يارب  ایآ  دنتفگ : ربمایپ  هب  ناناملـسم  زا  یهورگ  هک  تسا  هدش  لقن  نسح  زا 
هک تسین  راوازـس  ار  ینمؤم  ربمایپ و  چیه  هک  دش  لزان  هراب  نیا  رد  ثحب  دروم  هیآ  مینک ؟ شزرمآ  بلط  دـنوادخ  زا  میناوتیمن  دـناهتفر 
رد مکح ، نیا  و  دنـشاب ، ناشناشیوخ  زا  هچ  رگا  تسین ، تسرد  یهلا  تمکح  رظن  زا  رما  نیا  و  دـنک ، ترفغم  بلط  اـعد و  رفاـک  قح  رد 

. دناهتفر ایند  زا  كرشم  اهنآ ، هک  دشاب  مولعم  هک  تسا  یتروص 
هک دوب  هداد  هدعو  شاهدناوخ  ردـپ  هب  البق  میهاربا  ترـضح  هک  نانچ  دـشاب ، هداد  یلوق  اهنآ  هب  هک  نیا  رگم  ُهاَّیِإ  اهَدَـعَو  ٍةَدِـعْوَم  ْنَع  اَّلِإ 

: تفگ دنک و  شزرمآ  بلط  شیارب 
. دنکیم تلالد  انعم  نیمه  رب  زین  هابأ ، اهدعو  ثحب : دروم  هیآ  رد  نسح  تئارق  «. 1  » ََکل َّنَرِفْغَتْسََأل 

. تسج يرازیب  وا  زا  هتشادن ، نامیا  الصا  هدرم و  رفک  تلاح  رد  وا  هک  دش  مولعم  میهاربا  يارب  یحو  قیرط  زا  هک  یتقو  َُهل  َنَّیَبَت  اَّمَلَف 
. دشاب ادخ  دای  هب  ناوارف  و  دنک ، اعد  هیرگ و  هلان و  رایسب  هک  یسک  ندرک ، هلان  هوأ :»  » زا لاّعف  نزو  رب  ٌهاَّوََأل 

25 ص : ات 116 ..... ] تایآ 115  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا  ُکـُْلم  َُهل  َهَّللا  َّنِإ  ( 115  ) ٌمِیلَع ٍءْیَـش  ِّلُِکب  َهَّللا  َّنِإ  َنوُقَّتَی  ام  ْمَُهل  َنِّیَُبی  یَّتَح  ْمُهادَـه  ْذِإ  َدـَْعب  ًامْوَق  َّلُِضِیل  ُهَّللا  َناک  اـم  َو 
(116  ) ٍریِصَن َو ال  ٍِّیلَو  ْنِم  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ْمَُکل  ام  َو  ُتیُِمی  َو  ِییُْحی 

__________________________________________________

(. 4 هنحتمم / - ) 1
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26 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

26 ص : همجرت ..... :

دنزیهرپب نآ  زا  دیاب  هک  ار  هچنآ  رگم  دزاس ، ناشهارمگ  هدرک ، تیادـه  ار  یهورگ  هک  نآ  زا  سپ  دـنوادخ ، هک  تسا  هدوبن  نینچ  زگره 
(115 . ) تساناد زیچ  ره  هب  دنوادخ  اریز  دنک ، نایب  ناشیارب 

(116 . ) تسین يروای  تسود و  دنوادخ ، زج  امش ، يارب  و  دناریمیم ، دنکیم و  هدنز  وا  تسادخ ، نآ  زا  نیمز  اهنامسآ و  تموکح 

26 ص : ریسفت ..... :

رطاخ هب  و  دمانیمن ، هارمگ  ار  نانآ  دهدیمن  رارق  رفیک  هذـخاؤم و  دروم  هدرک ، تیادـه  مالـسا  نید  يوس  هب  هک  ار  شناگدـنب  دـنوادخ 
هدرک و نایب  ناشیارب  ار  اهنآ  ّتیعونمم  هک  نآ  زا  سپ  رگم ، دناشکیمن  ّتلذ  يراوخ و  هب  ار  نانآ  فالخ  ياهراک  یخرب  ندش  بکترم 

. تسین راوازس  نایب  زا  شیپ  تبوقع  اریز  دیزیهرپب ، دیاب  روما  نیا  زا  هک  دشاب  هتفگ  نانآ  هب 
لقع قیرط  زا  اهنآ  ّتیعونمم  یتشز و  هک  ییاهزیچ  اّما  درک ، يرود  نآ ، زا  دیاب  یعیرشت  یهن  رطاخ  هب  هک  تسا  ییاهزیچ  دارم  َنوُقَّتَی  ام 

. درادن یحو  هار  زا  عنم  هب  يزاین  تسا  مولعم 

26 ص : ات 119 ..... ] تایآ 117  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

ُهَّنِإ ْمِْهیَلَع  َبات  َُّمث  ْمُْهنِم  ٍقیِرَف  ُبُوُلق  ُغیِزَی  َداک  ام  ِدَْعب  ْنِم  ِةَرْـسُْعلا  ِۀَـعاس  ِیف  ُهوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  ِراْصنَْألا  َو  َنیِرِجاهُْملا  َو  ِِّیبَّنلا  یَلَع  ُهَّللا  َبات  ْدََـقل 
َأَْجلَم ْنَأ ال  اوُّنَظ  َو  ْمُهُسُْفنَأ  ْمِْهیَلَع  ْتَقاض  َو  ْتَبُحَر  اِمب  ُضْرَْألا  ُمِْهیَلَع  ْتَقاض  اذِإ  یَّتَح  اوُفِّلُخ  َنیِذَّلا  ِۀَثالَّثلا  یَلَع  َو  ( 117  ) ٌمیِحَر ٌفَُؤر  ْمِِهب 

(119  ) َنِیقِداَّصلا َعَم  اُونوُک  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ( 118  ) ُمیِحَّرلا ُباَّوَّتلا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ  اُوبُوتَِیل  ْمِْهیَلَع  َبات  َُّمث  ِْهَیلِإ  َّالِإ  ِهَّللا  َنِم 
27 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

27 ص : همجرت ..... :

کیدزن هک  نآ  زا  سپ  تفریذپ ، دندرک ، يوریپ  وا ، زا  تّدـش ، ترـسع و  نامز  رد  هک  ار  راصنا  نارجاهم و  ربمایپ و  هبوت  دـنوادخ  انامه 
میحر رایسب  نابرهم و  نانآ  هب  تبسن  وا  هک  ارچ  تفریذپ ، ار  اهنآ  هبوت  دنوادخ  سپـس  دوش ، فرحنم  قح  زا  نانآ ، زا  یهورگ  ياهلد  دوب 

(117 . ) تسا
، دمآ گنت  هب  نانآ  رب  ناشیاهناج  و  دش ، گنت  اهنآ  رب  شتعسو  همه  اب  نیمز  هک  ینامز  ات  دندنامزاب ، گنج ) زا   ) هک ار  رفن  هس  نآ ، زین  و 

دوخ هبوت  رب  ات  تخاس  دوخ  تمحر  لومشم  ار  نانآ  دنوادخ  ماگنه  نآ  رد  سپ  تسین ، وا  يوس  هب  زج  یهاگهانپ  ادخ  زا  هک  دنتـسناد  و 
(118 . ) تسا نابرهم  ریذپ و  هبوت  دنوادخ  هک  دننامب ، تباث 

(119 . ) دیشاب نایوگتسار  اب  و  دینک ، هشیپ  ادخ  ياوقت  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا 

27 ص : ریسفت ..... :
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تسا مولعم  هنرگ  و  دوب ، اهنآ  هبوت  ببس  ترـضح ، نآ  هک  تهج  نیا  هب  تسا و  كّربت  ناونع  هب  طقف  ناگدننک  هبوت  هرمز  رد  ربمایپ  رکذ 
تئارق نینچ  ار  هیآ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هک  تسا  هدـش  تیاور  دـنک . هبوت  دـشاب  مزال  هک  دوب  هدادـن  ماجنا  فالخ  يراـک  وا ، هک 

: دندرکیم
 ... نیرجاهملا یلع  ّیبّنلاب  هَّللا  بات  دقل 

چیه هک  تسا  هدومرف  نایب  هدرک و  هبوت  هب  راداو  ار  نانمؤم  دـنوادخ  هیآ  نیا  رد  تسا .» هدرک  لوبق  ار  اـهنآ  هبوت  ربماـیپ  هطـساو  هب  ادـخ  »
. تسین رافغتسا  هبوت و  زا  زاینیب  ینمؤم 

28 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  راک  هب  نامز  قلطم  يانعم  هب  ۀعاس »  » هملک یهاگ  یتخس ، تقو  رد  ِةَرْسُْعلا  ِۀَعاس  ِیف 
: رعاش لوق  لثم  موی ،»  » و ۀّیشع »  » و ةادغ »  » لثم دوریم 

«1  » اریمح ماذج و  انعراق  ۀّیشع 
: رگید رعش  لثم  و 

«2  » لئاو نب  رکب  ءاملع  تفط  ةادغ 
. تسا هتفر  راک  هب  نامز  قلطم  يانعم  هب  ةادغ  هیشع و  ءاملا ) یلع  ءاملع  )

، وج ناشکاروخ  دندشیم ، راوس  رتش  کی  رب  بوانت ، هب  رفن  هد  هک  دنتشاد  كوبت  گنج  رد  مدرم  هک  تسا  یتخس  تلاح  روظنم  ِةَرْـسُْعلا 
میـسقت رفن  ود  نیب  ار  امرخ  کی  هک  دوب  هدیـسر  يّدح  هب  اهنآ  رب  یتخـس  دوب . هدش  دساف  تشوگ  یبرچ  هدز و  مرک  يامرخ  سوبـس و  اب 

زا ناتـسبات ، يامرگ  تّدش  رد  و  دنیالایب ، نآ  اب  ار  ناشناهد  بآ  ات  دندیکمیم  تبون  هب  رفن  دـنچ  ار  امرخ  کی  هک  اسب  هچ  و  دـندرکیم ،
. دندوب یتخس  هقیضم و  رد  یبآ  مک  زین  یطحق و 

رد دوش . فرحنم  ربمایپ ، يوریپ  زا  ای  نامیا ، هار  زا  گنج  نیا  رد  ناـنآ  زا  یهورگ  ياـهلد  دوب  کـیدزن  « 3  » ْمُْهنِم ٍقیِرَف  ُبُوُلق  ُغیِزَی  َداـک 
«4 . » هلثم هَّللا  قلخ  سیل  دـنیوگیم : هک  تسا  هتـسناد  اهبرع  لوق  هب  هیبش  ار  نیا  هیوبیـس  و  تسا ، هتفهن  نأش »  » و رمأ »  » ریمـض داـک »  » لـعف

گنج زا  هزاجا  نودب  دنتفرگ  میمصت  ناناملسم ، زا  هّدع  کی  دناهتفگ : یـضعب  تسا . هدش  هدناوخ  زین  بیاغ ، رّکذم  درفم  ي :»  » هب غیزی » »
. دنتفر گنج  هب  هک  نیا  ات  درک  ظفح  ار  نانآ  دنوادخ  اّما  دنوش ، فرصنم 

__________________________________________________

لایخ ام  هک  ناـنچ  هک  میتسناد  میدـش  وربور  هلیبق  ود  نیا  اـب  یتقو  هک  تسا  نیا  دارم  میدـیگنجیم : ریمح »  » و ماذـج »  » اـب هک  یناـمز  - 1
. دنتسه دنمورین  يوق و  هکلب  دنتسین  ناوتان  میدرکیم 

يرترب اهنآ  رب  سک  چـیه  هک  دـنراد  یلاع  یماقم  هورگ  نیا  هک  نیا  زا  هیانک  تفرگ ، رارق  بآ  يور  رب  لئاو  نب  رکب  هلیبق  هک  یناـمز  - 2
. بآ يور  رب  ینعی  تسا  ءاملا  یلع  ففخم  ءاملع »  » دوش عقاو  دناوتیمن  نآ  يور  چیه  دراد  رارق  بآ  يور  رب  يزیچ  هک  نیا  لثم  درادن 
رد روهـشم  تروص  هک  نآ  لاح  هدرمـش و  رگید  لوق  مه  ار  ي »  » اـب تئارق  هتفرگ و  ت »  » اـب ار ، هیآ  رد  تئارق  لـصا  یـسربط  موحرم  - 3

. یجرگ داتسا  حیحصت  یقرواپ  تسا . ي »  » اب تئارق  نآرق 
. تسا ریدقت  رد  رما  هلمج ، نیا  رد  دشاب ، هدیرفآ  ار  دوخ  لثم  دنوادخ  هک  تسین  يزیچ  نینچ  - 4

29 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
اب ار  اهنآ  هتـشذگ  تسا : میحر  ناـبرهم و  ناـنآ  هب  تبـسن  وا ، اریز  تفریذـپ ، ار  اـهنآ  هبوت  دـنوادخ  فارحنا ، نیا  زا  سپ  ْمِْهیَلَع  َباـت  َُّمث 

. دومرف ناربج  دوخ  تمحر  تفأر و 
شریذپ اب  دندنام و  زاب  هبوت  لوبق  زا  دـندوب . هّیما ، رـسپ  لاله  و  عیبر ، رـسپ  ةرارم  کلام ، رـسپ  بعک  رفن : هس  اوُفِّلُخ  َنیِذَّلا  ِۀـَثالَّثلا  یَلَع  َو 

. داتفا ریخأت  هب  اهنآ  هبوت  یلوبق  « 1 ( » شنارای هبابل و  وبا   ) نارگید هبوت 
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. دنتشاذگ رس  تشپ  ار  اهنآ  ناناملسم  دندز ، زابرس  كوبت ، گنج  هب  نتفر  زا  هک  یتقو  دناهتفگ : یضعب 
. تسا هدش  هدناوخ  اوفلاخ » ، » یملس نمحرلا  دبع  وبا  و  تیب : لها  تئارق  هب  اوفلخ »  » لعف

يارب ییاج  روانهپ ، نیمز  يور  رد  ایوگ  هک  ناشراک : رد  اهنآ  ّریحت  زا  تسا  هیانک  نیا  دـش ) گنت  اهنآ  رب   ) شتعـسو اب  نیمز  ْتَبُحَر  اـِمب 
. دنتفاییمن دوخ  تنوکس 

. دندرکیم یگنتلد  ساسحا  دوب ، هدش  گنت  ناشیاهلد  مغ ، تشحو و  يرایسب  زا  ْمُهُسُْفنَأ  ْمِْهیَلَع  ْتَقاض  َو 
. تسین وا  يوس  هب  زج  دنربب ، هانپ  نآ  هب  دنوادخ  مشخ  زا  هک  ییاج  دنتسناد ، اوُّنَظ  َو 

تهج نیا  هب  ای  دننامب ، مدق  تباث  دوخ  هبوت  رب  ات  درک  تمحر  اهنآ  رب  تفریذپ و  ار  اهنآ  هبوت  هبترم  دـنچ  دـنوادخ  اُوبُوتَِیل  ْمِْهیَلَع  َبات  َُّمث 
، دنک هبوت  هک  ار  یسک  هبوت  تسا ، هدنریذپ  رایسب  دنوادخ  هک  دننادیم  اریز  دننک ، هبوت  هدنیآ ، رد  دز  رـس  یهانگ  اهنآ  زا  رگا  مه  زاب  هک 

. دنز مهب  ار  دوخ  هبوت  هبترم  داتفه  يزور  رد  دنچ  ره 
. دنراد تقادص ، یتسار و  رادرک  راتفگ و  ّتین و  رظن  زا  ادخ  نید  رد  هک  دیشاب  یناسک  اب  َنِیقِداَّصلا ...  َعَم 

__________________________________________________

. فاّشک - 1
30 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ماما زا  تئارق  نیا  هدناوخ و  نیقداصلا » نم  : » سابع نبا  و  دیـشاب . هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  لآ  اب  ینعی : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  لوق  هب 
. تسا هدش  لقن  زین  مالّسلا  هیلع  قداص 

30 ص : ات 121 ..... ] تایآ 120  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

َو ٌأَمَظ  ْمُُهبیُِـصی  ْمُهَّنَِأب ال  َِکلذ  ِهِسْفَن  ْنَع  ْمِهِـسُْفنَِأب  اُوبَغْرَی  َو ال  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنَع  اوُفَّلَخَتَی  ْنَأ  ِبارْعَْألا  َنِم  ْمَُهلْوَح  ْنَم  َو  ِۀَـنیِدَْملا  ِلْهَِأل  َناک  ام 
ُعیُِضی َهَّللا ال  َّنِإ  ٌِحلاص  ٌلَمَع  ِِهب  ْمَُهل  َِبتُک  َّالِإ  ًْالیَن  ٍّوُدَع  ْنِم  َنُولانَی  َو ال  َراَّفُْکلا  ُظیِغَی  ًائِطْوَم  َنُؤَطَی  َو ال  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ٌۀَصَمْخَم  َو ال  ٌبَصَن  ال 

(121  ) َنُولَمْعَی اُوناک  ام  َنَسْحَأ  ُهَّللا  ُمُهَیِزْجَِیل  ْمَُهل  َِبتُک  َّالِإ  ًایِداو  َنوُعَطْقَی  َو ال  ًةَرِیبَک  َو ال  ًةَریِغَص  ًۀَقَفَن  َنوُقِْفُنی  َو ال  ( 120  ) َنِینِسْحُْملا َرْجَأ 

30 ص : همجرت ..... :

ناج زا  دیابن  شیوخ  ناج  ظفح  يارب  و  دنیوج ، فّلخت  ادخ  لوسر  زا  دنیاهنآ  فارطا  هک  ینانیـشن  هیداب  هنیدـم و  لها  هک  تسین  راوازس 
نارفاک مشخ  بجوم  هک  یماگ  چیه  و  دیسر ، دهاوخن  یگنسرگ ، یگتـسخ و  یگنـشت و  چیه  اهنآ  هب  ادخ  هار  رد  اریز  دنـشوپب ، مشچ  وا 
شاداپ دنوادخ  اریز  دوشیم ، هتشون  ناشیارب  یحلاص  لمع  ببس  نآ  هب  هک  نیا  رگم  دنروخیمن  نمشد  زا  ياهبرـض  دنرادیمن و  رب  دوش 

(120 . ) دنکیمن عیاض  ار  ناراکوکین 
اهنآ دنوادخ  ات  دوشیم ، هتـشون  اهنآ  يارب  هک  نیا  رگم  دنیامیپیمن  ار  ینیمزرـس  چیه  دننکیمن و  قافنا  یگرزب  کچوک و  هقفن  چـیه  و 

(121 . ) دهد شاداپ  ناشلامعا  نیرتهب  ناونع  هب  ار 
31 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

31 ص : ریسفت ..... :
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«. دـیهد رازآ  ار  ادـخ  لوسر  دـیابن   » ِهَّللا َلوُسَر  اوُذُْؤت  ْنَأ  ْمَُکل  َناک  ام  َو  دـنوادخ : لوق  نیا  لثم  تسا ، یهن  شیانعم  ربخ و  هیآ  نیا  رهاـظ 
ربمایپ اب  اهیراتفرگ  اهیتخـس و  رد  هک  تسا  هدرک  رما  ار  مدرم  دـنوادخ  هیآ  زا  شخب  نیا  رد  ِهِسْفَن  ْنَع  ْمِهِـسُْفنَِأب  اُوبَغْرَی  َو ال  ( 53 بازحا / )

. دنشچب تبغر  لیم و  اب  وا ، هارمه  ار  تامیالمان  دنشاب و  هارمه 
اریز تسا ، بجاو  ربمایپ  اب  ندرکن  تفلاخم  ینعی  دراد ، تلالد  نآ  رب  اوفّلختی ، نأ  مهل  ناک  ام  هلمج : هک  تسا  یبلطم  هب  هراـشا  کـلذ » »

نابسا و ياهدگل  و  دوخ ، ياهماگ  و  دننکیمن ، لّمحت  ار  يرایسب  یگنسرگ  هداعلا و  قوف  جنر  اسرف و  تقاط  یگنـشت  چیه  داهج ، هار  رد 
، دشاب اهنآ  یگنتلد  هیام  هک  یفّرصت  نارفاک  نیمزرـس  رد  و  دنراذگیمن ، دروآ  رد  مشخ  هب  ار  نارفاک  هک  ییاج  رد  ار  ناشیاهرتش  ياهاپ 
زا دنک ، نیگمغ  ار  اهنآ  هک  يرما  ره  ای  تراسا  ای  نتشک  لیبق  زا  یتبیـصم  چیه  دنروخیمن . نمـشد  زا  ياهبرـض  چیه  و  دنهدیمن ، ماجنا 
دزن رد  و  دـیامرفیم ، طبـض  تبث و  یحلاص  لمع  ناشیارب  دـنوادخ  تامدـص  نیا  زا  کـی  ره  لـباقم  رد  هک  نیا  رگم  دـننیبیمن ، نمـشد 

نکمم لین » . » دشاب ناکم  مسا  تسا  نکمم  و  دروم »  » لثم دشاب ،) دورو  ّلحم   ) تسا نکمم  ئطوم » . » دـنباییم باوث  قاقحتـسا  دـنوادخ 
ثعاب هک  تسا  يزیچ  ره  لماش  و  دـشاب ، عیبم ) نزو  رب  لوعفم  مسا  « ) لـینم  » ياـنعم هب  تسا  زیاـج  و  دـشاب ، هدـننک  دـیکأت  ردـصم  تسا 

. دشاب اهنآ  ررض  یتحاران و 
«: يداو ، » دننکیمن روبع  ینیمز  چیه  زا  تشگرب  تفر و  هار  رد  ًایِداو  َنوُعَطْقَی  َو ال 

هّدام نیمه  زا  زین  يدو » . » دش ناور  لاس » : » يانعم هب  يدو »  » زا لعاف  مسا  دشابیم  تسا  لیـس  روبع  لحم  هک  اهرازین  اههوک و  ياههرانک 
(. حاحص زا  لقن  یجرگ  داتسا  حرش  دیآیم . نوریب  لوب  زا  دعب  هک  یبآ  ّيدو  يدو ، يداو ،  ) تسا

. دوشیم هتشون  اهنآ  يارب  اهقیرط  یط  اهقافنا و  نیا  هک  نیا  رگم  ْمَُهل  َِبتُک  اَّلِإ 
32 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دیآ باسح  هب  اهنآ  شاداپ  هک  دوشیم  هتشون  ناشلامعا  همان  رد  اهنابایب  ندومیپ  تاقفن و  ینعی  تسا ، بتک »  » هب قلعتم  ُمُهَیِزْجَِیل 

32 ص : ات 125 ..... ] تایآ 122  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

َنوُرَذْحَی ْمُهَّلََعل  ْمِْهَیلِإ  اوُعَجَر  اذِإ  ْمُهَمْوَق  اوُرِْذُنِیل  َو  ِنیِّدلا  ِیف  اوُهَّقَفَتَِیل  ٌۀَِفئاط  ْمُْهنِم  ٍۀَـقِْرف  ِّلُک  ْنِم  َرَفَن  ْوَلَف ال  ًۀَّفاَک  اوُرِْفنَِیل  َنُونِمْؤُْملا  َناک  ام  َو 
ٌةَروُس َْتلِْزنُأ  ام  اذِإ  َو  ( 123  ) َنیِقَّتُْملا َعَم  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو  ًۀَْظلِغ  ْمُکِیف  اوُدِجَْیل  َو  ِراَّفُْکلا  َنِم  ْمُکَنُولَی  َنیِذَّلا  اُوِلتاق  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ( 122)

ْمُْهتَدازَف ٌضَرَم  ْمِِهبوـُُلق  ِیف  َنیِذَّلا  اَّمَأ  َو  ( 124  ) َنوُرِْـشبَتْسَی ْمُه  َو  ًانامیِإ  ْمُْهتَدازَف  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  ًانامیِإ  ِهِذـه  ُْهتَداز  ْمُکُّیَأ  ُلوُقَی  ْنَم  ْمُْهنِمَف 
(125  ) َنوُِرفاک ْمُه  َو  اُوتام  َو  ْمِهِسْجِر  َیلِإ  ًاسْجِر 

32 ص : همجرت ..... :

دننکن چوک  یهورگ  ياهقرف ، ره  زا  ارچ  سپ  درادن ) ناکما  نیا  هک  لاح  ، ) دـننک چوک  ملع ) بلط  يارب   ) نانمؤم همه  هک  تسین  هتـسیاش 
(122 . ) دنسرتب دیاش  ات  دننک  راذنا  ار  اهنآ  دنتشگرب  دوخ  موق  يوس  هب  هک  یتقو  دننک و  قیقحت  ینید  لئاسم  رد  هک 

دینادب ار  نیا  و  دننک ، ساسحا  یتنوشخ  امش  رد  اهنآ  دیاب  و  دینک ، راکیپ  دنیامـش  رواجم  هک  ینارفاک  اب  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا 
(123 . ) تسا ناراکزیهرپ  اب  دنوادخ  هک 

اّما وگب ): اهنیا  هب  ( ؟ داد شیازفا  ار  اهامـش  زا  کی  مادک  نامیا  هروس  نیا  دـنیوگ : ناقفانم )  ) اهنآ زا  یخرب  دوش ، لزان  ياهروس  هاگ  ره  و 
(124 . ) دنوشیم داش  دیازفایم و  ناشنامیا  رب  دندروآ ، نامیا  هک  ار  یناسک 
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(125 . ) دنریمب رفک  لاح  رد  دیازفایم و  ناشیدیلپ  رب  يدیلپ  دوشیم ) لزان  هچنآ   ) دراد دوجو  يرامیب  ناشیاهلد  رد  هک  ییاهنآ  اّما  و  - 
33 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

33 ص : ریسفت ..... :

تسردان تسا  يرما  ماکحا ، يریگدای  ملع و  لیـصحت  يارب  ناشیاهنطو  زا  نانمؤم  همه  ندرک  چوک  تسا : یفن  دیکأت  يارب  مال »  » اوُرِْفنَِیل
بجاو و همه  رب  دـشیمن ، یهاـبت  داـسف و  بجوم  دوبیم و  نکمم  هتـسیاش و  رگا  هک  دوـشیم  موـلعم  نینچ  بلطم  نیا  زا  نکمم . ریغ  و 

. تسا بجاو  یناملسم  ره  رب  ملع  بلط  هک  ارچ  دوب ، مزال 
؟ دننکن چوک  يدادعت  ياهقرف ، ره  زا  ارچ  تسین ، ندرک  چوک  ناکما  مدرم  همه  يارب  هک  لاح  سپ  َرَفَن  ْوَلَف ال 
. دنشوکب نآ  ندروآ  تسدب  يارب  و  دنبای ، صّصخت  ینید  لئاسم  رد  ات  دننک ، جنر  لمحت  ِنیِّدلا  ِیف  اوُهَّقَفَتَِیل 

یهلا رفیک  زا  هک  نیا  دیما  هب  نورذحی : مهّلعل  دشاب . ناشمدرم  داشرا  راذنا و  ینید ، صّصخت  ندروآ  تسدب  زا  ناشفده  ْمُهَمْوَق  اوُرِْذُنِیل  َو 
. دننک تعاطا  ار  وا  و  دنسرتب ،

بجاو نارفاک  مامت  ربارب  رد  گنج  هک  یتقو  اریز  دـیگنجب ، دنیامـش ، کیدزن  هک  نارفاک  زا  هّدـع  نآ  اب  ِراَّفُْکلا  َنِم  ْمُکَنُولَی  َنیِذَّلا  اُوِلتاـق 
. تسا رتبجاو  دشاب ، رتکیدزن  هچ  ره  دشاب ،

«. نک راذنا  ار  تکیدزن  نادنواشیوخ   » َنِیبَْرقَْألا َکَتَریِشَع  ْرِْذنَأ  َو  لثم :
. نارگید اب  سپس  درک و  هزرابم  دوخ  موق  اب  تسخن  ادخ  لوسر  تهج  نیدب  ( 214 ءارعش / )

نیا اریز  تسا ، رتهب  لوا  ریـسفت  نامه  اّما  دندوب ، ربیخ  كدـف و  لها  ریـضن و  ینب  هظیرق و  ینب  کیدزن ، نارفاک  زا  دارم  دـناهتفگ  یـضعب 
. دوب هتفای  تغارف  نانمشد  نیا  زا  ربمغیپ  نامز  نآ  رد  دش و  لزان  ترجه  زا  مهن  لاس  رد  هروس 

نیمه هیآ 73   ) ْمِْهیَلَع ُْظلْغا  َو  لثم : دـیراد ، لّمحت  تخـس  اهنآ  اب  هزراـبم  رد  امـش  هک  دـننک  ساـسحا  راـفک  دـیاب  ًۀَْـظلِغ  ْمُکِیف  اوُدِـجَْیل  َو 
(. هروس

34 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ناقفانم ار  فرح  نیا  داد ؟ شیازفا  ار  امـش  زا  کی  مادـک  نامیا  هروس ، نیا  دـنیوگیم : رگید  یخرب  هب  ناقفانم  زا  یخرب  ُلوُقَی  ْنَم  ْمُْهنِمَف 

. دباییم شیازفا  ناشنامیا  ملع و  یهلا  یحو  ندمآ  اب  هک  دنراد  داقتعا  نانمؤم  اریز  دنیوگیم ، نانمؤم  ندرک  هرخسم  يارب 
. دوشیم ناشیاهلد  رد  نانیمطا  نیقی و  قیدصت و  شیازفا  بجوم  نانمؤم  يارب  یحو  لوزن  ًانامیِإ  ْمُْهتَدازَف 

اب اریز  تسا ) رفک  اب  يواسم  يدـیلپ  سجر :  ) دوشیم ناشرفک  رب  رگید  يرفک  شیازفا  ثعاب  نارفاک ، رد  ْمِهِـسْجِر و  َیلِإ  ًاسْجِر  ْمُْهتَدازَف 
. دوشیم رتمکحم  دایز و  ناشرفک  سپ  دنزیم  رس  اهنآ  زا  ون  یقافن  رفک و  یحو  ندش  دیدجت 

34 ص : ات 129 ..... ] تایآ 126  (: 9  ) ۀبوتلا هروس  ]

هراشا

ٍضَْعب یلِإ  ْمُهُـضَْعب  َرَظَن  ٌةَروُس  َْتلِْزنُأ  ام  اذِإ  َو  ( 126  ) َنوُرَّکَّذَـی ْمُه  َو ال  َنُوبُوتَی  َُّمث ال  ِْنیَتَّرَم  َْوأ  ًةَّرَم  ٍماع  ِّلُک  ِیف  َنُونَتُْفی  ْمُهَّنَأ  َنْوَرَی  ـال  َو  َأ 
ْمُِّتنَع اـم  ِْهیَلَع  ٌزیِزَع  ْمُکِـسُْفنَأ  ْنِم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاـج  ْدََـقل  ( 127  ) َنوُهَقْفَی ـال  ٌمْوَق  ْمُهَّنَأـِب  ْمَُهبُوُلق  ُهَّللا  َفَرَـص  اُوفَرَْـصنا  َُّمث  ٍدَـحَأ  ْنِم  ْمُکارَی  ْلَـه 

(129  ) ِمیِظَْعلا ِشْرَْعلا  ُّبَر  َوُه  َو  ُْتلَّکََوت  ِْهیَلَع  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال  َِیبْسَح  ْلُقَف  اْوَّلََوت  ْنِإَف  ( 128  ) ٌمیِحَر ٌفَُؤر  َنِینِمْؤُْملِاب  ْمُْکیَلَع  ٌصیِرَح 
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34 ص : همجرت ..... :

( 126 . ) دنوشیمن رّکذتم  دننکیمن و  هبوت  مه  زاب  دنوشیم ، شیامزآ  هبترم  ود  ای  یکی  لاس  ره  رد  هک  دننیبیمن  ایآ 
35 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

زاب هاگ  نآ  دـنیبیم ، ار  امـش  یـسک  ایآ  دـنیوگیم :) و   ) دـننکیم هاگن  رگید  ضعب  هب  اهنآ  زا  یـضعب  دوشیم  لزاـن  ياهروس  تقو  ره  و 
(127 . ) دننادان یموق  اریز  دنادرگرب ، ار  ناشیاهلد  ادخ  دندرگیم ،

فوؤر و نانمؤم  هب  تبسن  دراد و  امـش  تیاده  هب  رارـصا  و  تسا ، نارگ  وا  رب  امـش  ندرب  جنر  هک  دمآ ، ناتیوس  هب  امـش  دوخ  زا  يربمایپ 
(128 . ) تسا نابرهم 

(129 . ) تسا گرزب  شرع  راگدرورپ  وا  تسوا ، رب  ملّکوت  تسین ، وا  زج  يدوبعم  تسا ، سب  ارم  ادخ  وگب : دننادرگرب ، يور  رگا  سپ 

35 ص : ریسفت ..... :

«. نورت وا ال  : » هدش هدناوخ  زین  بطاخم  هغیص  هب  َنْوَرَی  َو ال  َأ 
، دننکیمن هبوت  دوخ  قافن  زا  و  دنتسین ، رادرب  تسد  مه  زاب  و  دنوشیم ، شیامزآ  رگید ، ياهیراتفرگ  یطحق و  يرامیب و  هلیسو  هب  َنُونَتُْفی 
هک دننکیم  هدـهاشم  و  مرکا ، ربمایپ  اب  داهج  هب  دـنوشیم ، التبم  هک  تسا  نیا  هیآ  رگید  يانعم  دـنریگیمن . تربع  دـنوشیمن ، رّکذـتم  و 

. دنکیم لزان  وا  رب  يزوریپ  يرای و  دنوادخ 
لتق هب  ار  اهنآ  وا  و  دننکـشیم ، مه  رد  دناهتـسب  ادـخ  لوسر  اب  هک  ار  يدـهع  سپ  دزاسیم ، نوتفم  ار  اـهنآ  ناطیـش  هک  نیا  موس  ياـنعم 

. دننکیمن قافن  كرت  مه  زاب  دزاسیم ، ناشراوخ  دناسریم و 
ناناملسم زا  یسک  ایآ  دنتفگیم : و  دندرکیم ، هراشا  رگید  مه  هب  دوخ  نامشچ  اب  دندوب  یحو  رکنم  هک  یتلاح  اب  ٍضَْعب  یلِإ  ْمُهُضَْعب  َرَظَن 

. میرادن ار  هلآ ) هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ   ) وا نانخس  ندینش  هلصوح  هک  ارچ  میورب  میهاوخیم  ام  اریز  دنیبیم ، ار  امش 
دـننک و رارف  دـنورب و  نوریب  سلجم  زا  هنوـگچ  هک  دـندرکیم  تروـشم  هاـگن و  مه  هب  یمـشچ  ریز  اـب  تسا : نیا  هیآ  نـیا  رگید  ياـنعم 

. دنتفر رد  هرخالاب 
ياهلد دـنوادخ  ینعی : تسناد  يربخ  ار  هلمج  ناوتیم  و  دزاس . ناشراوخ  ادـخ  ناـقفانم : يارب  تسا  ینیرفن  هلمج  نیا  ْمَُهبُوُلق  ُهَّللا  َفَرَص 

ياهلد  رد  هچنآ  زا  ار  اهنآ 
36 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دننادان یموق  اهنآ  اریز  تسا ، هداد  رارق  هرهبیب  یلاخ و  تسا  ردص  حرش  نامه  هک  دراد  رارق  نانمؤم 
. دنوش هاگآ  دنمهفب و  ات  دننکیمن  ّربدت  َنوُهَقْفَی  ال 

رب دنیبب  هک  تسا  تخس  وا  رب  تسامـش ، زا  یئزج  نوچ  و  ناتدوخ ، لثم  یـشرق  یبرع و  امـش : لیماف  زا  سنج و  زا  يربمایپ  ْمُکِـسُْفنَأ  ْنِم 
. دیوش التبم  كاندرد  یباذع  تخس و  يرفیک  هب  ماجنارس  هک  دسرتیم  نیا  زا  و  دسرب ، یهورکم  دنسپان و  رما  امش 

مورحم و دراد ، دوـجو  وا ، نیئآ  نید و  هیاـس  رد  هک  یتخبکـین  تداعـس و  زا  امـش ، زا  رفن  کـی  یتـح  هک  دـهاوخیمن  ْمُْـکیَلَع  ٌصیِرَح 
. دوش بیصنیب 

. تسا نابرهم  فوئر و  امش  ریغ  ای  دنشاب  امش  زا  هاوخ  نامیا ، لها  هب  تبسن  َنِینِمْؤُْملِاب 
ارهز همطاف  ادخ و  لوسر  تئارق  نیا  دناهتفگ : یـضعب  و  امـش ، نیرتتلیـضف  اب  نیرتفیرـش و  زا  هدش : هدناوخ  زین  اف »  » حتف اب  ْمُکِـسُْفنَأ  ْنِم 

. تسا مالّسلا  اهیلع 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 1036 

http://www.ghaemiyeh.com


ار وت  اهنآ  لباقم  رد  وا  هک  نک  راذـگاو  وا  هب  ار  تراک  ریگب و  کمک  ادـخ  زا  دـننک ، ضارعا  وت  هب  ندروآ  نامیا  زا  رگا  سپ  اْوَّلََوت  ْنِإَـف 
. دنادرگ زوریپ  اهنآ  رب  ار  وت  تسا و  سب 

. تسا هدمآ  دورف  هک  تسا  یلماک  هروس  نیرخآ  هروس  نیا  و  هدش ، لزان  ربمایپ  رب  هک  تسا  ياهیآ  نیرخآ  هیآ  نیا  دناهتفگ : یضعب 
تاملک لوزن  اب  ردـق  نآ  تسا : هدـننک  اوسر  هروس  نیا  تفگ : مدرک ، لاؤس  هبوت ، هروس  هرابرد  ساـبع  نبا  زا  دـیوگیم : ریبج  نب  دـیعس 

هدرب ناقفانم  ءزج  شمان  هک  نیا  زج  دنامن  یقاب  ام  زا  یسک  میدیسرت  هک  اجنآ  ات  دادیم  همادا  ناقفانم ، لاح  حرـش  يارب  مهنم »  » و مهنم » »
. دوش

37 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

37 ص : سنوی .....  هروس 

هراشا

. تسا هیآ  هن  دصکی و  ياراد  تسا و  یّکم  هروس  نیا 

37 ص : هروس ..... :] نیا  تئارق  تلیضف  ]

سنوی هب  هک  يدارفا  زا  کی  ره  دادعت  هب  دنوادخ  دـناوخب ، ار  هروس  نیا  سک  ره  هک  تسا  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  یبا 
. دسیونب وا  لمع  همان  رد  هنسح  هد  دندش ، قرغ  نوعرف  اب  هک  ییاهنآ  ددع  هب  زین  دندرک و  بیذکت  ار  وا  هک  ییاهنآ  هدروآ و  نامیا 

، دیآ باسح  هب  نالهاج  زا  هک  دوریمن  نآ  میب  دناوخب ، هام  ود  ره  رد  ار  هروس  نیا  سک  ره  تسا : هدش  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
«1 . » دوب دهاوخ  نابّرقم  زا  تمایق  زور  و 

37 ص : ات 2 ..... ] تایآ 1  (: 10  ) سنوی هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ٍقْدِص َمَدَق  ْمَُهل  َّنَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِرَِّشب  َو  َساَّنلا  ِرِذـْنَأ  ْنَأ  ْمُْهنِم  ٍلُجَر  یلِإ  اْنیَحْوَأ  ْنَأ  ًابَجَع  ِساَّنِلل  َناک  َأ  ( 1  ) ِمیِکَْحلا ِباتِْکلا  ُتایآ  َْکِلت  رلا 

(2  ) ٌنِیبُم ٌرِحاَسل  اذه  َّنِإ  َنوُِرفاْکلا  َلاق  ْمِهِّبَر  َْدنِع 
__________________________________________________

-1
. نیبّرقملا نم  ۀمایقلا  موی  ناک  و  نیلهاجلا ، نم  نوکی  نأ  هیلع  فخی  مل  نیرهش  ّلک  یف  اهأرق  نم 

].....[ 
38 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

38 ص : همجرت ..... :

(1 . ) تسا تمکح  اب  باتک  تایآ  اهنیا  ءار . مال ، فلا ،
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دناهدروآ ناـمیا  هک  ار  ناـنآ  دـهد و  میب  ار  مدرم  هک  میدرک  یحو  ناـشیا  زا  يدرم  هب  هـک : تـسا  روآ  تفگـش  مدرم  يارب  رما  نـیا  اـیآ 
(2 . ) راکشآ تسا  يرگوداج  درم ، نیا  هک  یتسارب  دنتفگ : نارفاک  دشابیم ، ناشراگدرورپ  دزن  الاو  یماقم  ناشیا  رب  هک  تراشب ،

38 ص : ریسفت ..... :

. دراد دوجو  هروس  نیا  رد  هک  ییاههناشن  تایآ و  هب  تسا  هراشا  َْکِلت 
. تسا میکح  سپ  دیوگیم ، نخس  تمکح  هب  و  تسا ، تمکح  نّمضتم  نوچ  هک  تسا  نآرق  ای  ظوفحم  حول  دارم ، ِمیِکَْحلا  ِباتِْکلا 

هک تسا  نیا  ساّنلل » رد  ل »  » يانعم تسا و  نآ  ربخ  ابجع »  » و ناک »  » مسا انیحوا ،» نأ  ، » تسا بّجعت  راکنا  يارب  هزمه  ًابَجَع  ِساَّنِلل  َناک  َأ 
لثم هک  دوشیم  یحو  يرشب  هب  هنوگچ  هک  دنتـسنادیم  یتفگـش  هیام  ار  نآ  دندوب و  هداد  رارق  بّجعت  هلیـسو  دوخ  يارب  ار  رما  نیا  مدرم 
راب دـناوتب  هک  دـنکیم  رایتخا  رما  نیا  يارب  ار  یـسک  دـنوادخ  اریز  درادـن ، یتفگـش  نیا  اـّما  ناـشناگرزب ، اـسؤر و  زا  هن  تساـهنآ ، دوخ 

. دریگ شود  رب  ار  تلاسر 
لّـقثم و زا  ففخم  نأ »  » هک تسا  زیاـج  زین  و  تسا . لوـق »  » ياـنعم نّمـضتم  اـنیحوا »  » هک ارچ  تسا ، هدـننک  ریـسفت  نأ »  » َساَّنلا ِرِذـْنَأ  ْنَأ 

. تسا هدش  فذح  اب »  » هدوب و مهل ، ّنأب  لصا  رد  مهل » ّنأ  «. » ناسرتب ار  مدرم  متح  روط  هب   » سانلا رذنا  ّهنا  دشاب : نیا  شلصا 
ماجنا اهمدق  اب  الومعم  روما  رد  نتفرگ  تقبـس  شـشوک و  یعـس و  نوچ  و  ناشراگدرورپ . دزن  تسا ، یتلیـضف  وکین و  هقباس  ٍقْدِص  َمَدَـق 

اطع تسد  اب  تمعن  اریز  دـنیوگیم ، عاب »  » و دـی »  » ار تمعن  هک  ناـنچ  تسا ، هدـش  هدـیمان  مدـق  مه ، لـمع  یعـس و  بوخ  هجیتن  دوشیم 
39 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  هب  مدق »  » هفاضا و  دنکیم ، زارد  ار  شتسد  نآ  بحاص  و  دوشیم ،

. تسا تمظع  اب  ياههداتسرف  شیپ  زا  هک  نیا  نآ و  تلیضف  يدایز  رب  دنکیم  تلالد  قدص » »
، لاح ره  هب  ادخ . لوسر  هب  تسا  هراشا  اذه »  » تئارق نیا  اب  و  هدش ، هدناوخ  زین  رحاس » ، » تسا رحس  باتک ، نیا  هک  نیقی  هب  ٌرْحَِسل  اذه  َّنِإ 
راکفالخ و دناهدیمان  رحـس  ار  نآ  هک  نیا  رد  هچ  رگا  تسا ، نآرق  ربارب  رد  ناشزجع  رب  رارقا  یناوتان و  رب  لیلد  نارفاک  لوق  زا  هلمج  نیا 

. دنیوگغورد

39 ص : ات 4 ..... ] تایآ 3  (: 10  ) سنوی هروس  ]

هراشا

ُهَّللا ُمُِکلذ  ِِهنْذِإ  ِدـَْعب  ْنِم  َّالِإ  ٍعیِفَـش  ْنِم  ام  َْرمَأـْلا  ُرِّبَدـُی  ِشْرَْعلا  یَلَع  يوَتْـسا  َُّمث  ٍماَّیَأ  ِۀَّتِـس  ِیف  َضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا  ُمُکَّبَر  َّنِإ 
ِتاِحلاَّصلا اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َيِزْجَِیل  ُهُدـیُِعی  َُّمث  َْقلَْخلا  اُؤَدـْبَی  ُهَّنِإ  اقَح  ِهَّللا  َدـْعَو  ًاعیِمَج  ْمُکُعِجْرَم  ِْهَیلِإ  ( 3  ) َنوُرَّکَذَت الَف  َأ  ُهوُدـُبْعاَف  ْمُکُّبَر 

(4  ) َنوُرُفْکَی اُوناک  اِمب  ٌمِیلَأ  ٌباذَع  َو  ٍمیِمَح  ْنِم  ٌبارَش  ْمَُهل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  ِطْسِْقلِاب 

39 ص : همجرت ..... :

، تخادرپ روما  ریبدت  هب  تفرگ ، رارق  شرع  رب  سپس  دیرفآ و  زور  شش  رد  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  تسا  يدنوادخ  امش  راگدرورپ  انامه 
(3 . ) دیوشیمن رّکذتم  ایآ  دیتسرپب ، ار  وا  سپ  امش ، راگدرورپ  تسا ، ادخ  وا  درادن ، دوجو  وا ، نذا  هب  زج  ياهدننک  تعافش  چیه 

ار یناسک  ات  دنادرگیم ، زاب  ار  نآ  سپـس  و  هدرک ، زاغآ  ار  شنیرفآ  وا  هدومرف ، قح  هدـعو  ادـخ ، تسا ، وا  يوس  هب  امـش  همه  تشگزاب 
هب تسا ، كاندرد  یباذع  نازوس و  عیام  زا  یبارـش  نارفاک  يارب  و  دهد ، شاداپ  تلادع  هب  دناهداد  ماجنا  حـلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  هک 
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(4 . ) دندیزرویم رفک  هک  نیا  لیلد 
40 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

40 ص : ریسفت ..... :

انب ماکحتـسا  رد  هک  یـسدنهم  نوچمه  تخاس  مکحتـسم  بترم و  ار  نآ  نسحا  ماظن  رب  تخادـنا و  نایرج  هب  ار  تقلخ  راک  َْرمَأـْلا  ُرِّبَدـُی 
رد نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  نایب  اب  هیآ ، لوا  رد  دـنوادخ  هک  نیا  حیـضوت  تسا . شنیرفآ  راک  مامت  رما »  » زا روظنم  و  دـنکیم ، تراظن 

سپس دوشیم و  رکذتم  ار  دوخ  فّرصت  هطیح  یگرزب  تمظع و  شرع ، رب  يراوتسا  و  اهنآ ، يروانهپ  تعسو و  همه  اب  كدنا ، تدم  نیا 
وا ردق  اضق و  هریاد  زا  زیچ  چیه  هک  نیا  رب  دـنکیم  تلالد  هلمج  نیا  دـنکیم . رکذ  ار  َْرمَْألا » ُرِّبَدـُی   » هلمج نآ  تمظع  رب  دـیکأت  روظنم  هب 

. تسوا ییایربک  تّزع و  رب  لیلد  ِِهنْذِإ ،» ِدَْعب  ْنِم  اَّلِإ  ٍعیِفَش  ْنِم  ام  : » هلمج زین  و  تسین . نوریب 
يدـنوادخ دـش ، نایب  شفـصو  هک  یتمظع  اب  تاذ  نیا  ینعی  دـیدرگ  نایب  رتشیپ  وا  یگرزب  هک  یتمظع  اب  هدـننیرفآ  هب  تسا  هراـشا  ُمُِکلذ 

، دیهدن رارق  شکیرش  ار  وا  ياههدیرفآ  زا  کی  چیه  دیتسرپب و  ار  وا  اهنت  سپ  تسامش . راگدرورپ  وا  تسا و  شتـسرپ  راوازـس  هک  تسا 
. درادن يدوس  نایز و  چیه  هک  دامج  هب  دسر  هچ  ات  ناسنا ، هاوخ  دشاب  هتشرف  هاوخ 

. دیربیم یپ  دراد  دوجو  ناتهدیقع  رد  هک  ییاطخ  هب  هجوت  نیرتمک  اب  امش  هک  تسا  نیا  دارم  هدوب و  نورکذتت »  » لصا رد  َنوُرَّکَذَت  الَف  َأ 
هدننک دیکأت  ردصم  هَّللا  دعو  دینک . هدامآ  وا  رادید  يارب  ار  دوخ  سپ  تسوا ، يوس  هب  امـش  همه  تشگرب  ماجنارـس  ًاعیِمَج  ْمُکُعِجْرَم  ِْهَیلِإ 

. دشابیم ِهَّللا » َدْعَو   » يارب هدننک  دیکأت  ردصم  اّقح »  » و ْمُکُعِجْرَم » ِْهَیلِإ  : » يارب
ندـناریم تادوجوم و  ندـیرفآ  زا  ضرغ  ینعی  تسوا  يوس  هب  نتـشگرب  بوجو  يارب  تلع ، هفنأتـسم و  هلمج  ُهُدـیُِعی  َُّمث  َْقلَْخلا  اُؤَدـْبَی  ُهَّنِإ 

عماوج همجرت  هب  بوصنم  ای  هدوب  ّهنأل »  » لصا رد  هک  هدـش  هدـناوخ  زین  حـتفب  هنأ :»  » دـشابیم ناشیاهراک  لباقم  رد  نیفّلکم  شاداپ  اهنآ ،
41 ص : ج3 ، عماجلا ،

ار ملاع  هک  تسا  هداد  هدعو  ادخ  هتداعا  مث  قلخلا  ءادبا  ادعو  هَّللا  دعو  تسا : نیا  ریدقت  هداد و  بصن  ار  ِهَّللا » َدْعَو   » هک تسا  یلعف  نامه 
. دنادرگرب انف  هب  شنیرفآ  زا  سپ 

هک نیا  ای  دنک ، افیا  یفاک  ّدح  هب  ار  اهنآ  دزم  و  دـهد ، شاداپ  اهنآ  هب  دوخ  لدـع  هب  ات  تسا : يزجیل »  » هب قلعتم  لدـع و  يانعم  هب  ِطْسِْقلِاب 
نیا انعم  نیا  رب  لیلد  تسا . ملظ  كرـش ، اریز  دـهد ، شاداپ  دـناهداد  ماجنا  حـلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  هک  اهنآ  هب  دوخ  لدـع  هطـساو  هب 

. نورفکی اوناک  امب  دیوگیم : لباقم  فرط  رد  هک  تسا 

41 ص : ات 6 ..... ] تایآ 5  (: 10  ) سنوی هروس  ]

هراشا

ٍمْوَِقل ِتایْآلا  ُلِّصَُفی  ِّقَْحلِاب  َّالِإ  َِکلذ  ُهَّللا  َقَلَخ  ام  َباسِْحلا  َو  َنِینِّسلا  َدَدَع  اوُمَْلعَِتل  َلِزانَم  ُهَرَّدَق  َو  ًارُون  َرَمَْقلا  َو  ًءایِـض  َسْمَّشلا  َلَعَج  يِذَّلا  َوُه 
(6  ) َنوُقَّتَی ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ُهَّللا  َقَلَخ  ام  َو  ِراهَّنلا  َو  ِْلیَّللا  ِفالِتْخا  ِیف  َّنِإ  ( 5  ) َنوُمَْلعَی

41 ص : همجرت ..... :

، دینادب ار  باسح  اهلاس و  هرامـش  ات  درک  رّدـقم  اههاگلزنم  نآ ، يارب  داد و  رارق  نابات  ار  هام  ناشخرد و  ار  دیـشروخ  هک  تسا  یـسک  وا 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 1039 

http://www.ghaemiyeh.com


(5 . ) دهدیم حرش  دننادیم  هک  یهورگ  يارب  ار  دوخ  تایآ  هدیرفاین و  قحب  زج  ار  نآ  دنوادخ 
(6 . ) دنراکزیهرپ هک  اهنآ  يارب  تسا  ییاههناشن  هدیرفآ  نیمز  اهنامسآ و  رد  دنوادخ  هچنآ  زور و  بش و  دش  دمآ و  رد  مّلسم ، روط  هب 

41 ص : ریسفت ..... :

، رون زا  هک  دوشیم  هتفگ  ییانـشور  هب  ءایـض » . » هدش لیدبت  ءای  هب  لبق  ام  هرـسک  لیلد  هب  هک  تسا  واو »  » زا بلقنم  ءایـض »  » هملک رد  ءای » »
، عماجلا عماوج  همجرت  نآ  ریـسم  رد  تفگ : ناوتیم  داد . رارق  یلزانم  نآ  يارب  ینعی  دومرف ، ردـقم  یلزانم  رمق  يارب  هرّدـق » . » تسا رتیوق 

42 ص : ج3 ،
. اهبش اهزور و  اههام ، لیبق  زا  تساهتقو  باسح  روظنم  َباسِْحلا  َو  ( 39 سی / . ) َلِزانَم ُهانْرَّدَق  َرَمَْقلا  َو  لثم : داد  رارق  ییاهلزنم 

ار مادک  چـیه  دـشابیم و  شاهغلاب  تمکح  نامه  هک  قح  هب  رگم  تسا  هدـیرفاین  ار  اهنیا  ینعی  دـش . رکذ  البق  هچنآ  هب  تسا  هراشا  َِکلذ 
. تسا هدیرفاین  هدوهیب  ثبع و 

او هشیدنا  لّمأت و  هب  ار  نانآ  رما  نیا  و  دنتسه ، راک  تبقاع  و  ماجنارس ، نارگن  اهنآ  اهنت  هک  تسا  نیا  اوقت  لها  هب  رما  نیا  صاصتخا  لیلد 
. درادیم

42 ص : ات 10 ..... ] تایآ 7  (: 10  ) سنوی هروس  ]

هراشا

َنُوبِسْکَی اُوناک  اِمب  ُراَّنلا  ُمُهاوْأَم  َِکئلوُأ  ( 7  ) َنُوِلفاغ اِنتایآ  ْنَع  ْمُه  َنیِذَّلا  َو  اِهب  اوُّنَأَمْطا  َو  اْینُّدـلا  ِةایَْحلِاب  اوُضَر  َو  انَءاِقل  َنوُجْرَی  َنیِذَّلا ال  َّنِإ 
َکَناْحبُس اهِیف  ْمُهاوْعَد  ( 9  ) ِمیِعَّنلا ِتاَّنَج  ِیف  ُراـْهنَْألا  ُمِِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ْمِِهناـمیِِإب  ْمُهُّبَر  ْمِهیِدـْهَی  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 8)

(10  ) َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ِنَأ  ْمُهاوْعَد  ُرِخآ  َو  ٌمالَس  اهِیف  ْمُُهتَّیَِحت  َو  َّمُهَّللا 

42 ص : همجرت ..... :

(7 . ) دنلفاغ ام  تایآ  زا  هک  یناسک  زین  و  دنانئمطم ، نآ  هب  شوخ و  ایند  یناگدنز  اب  و  دنتسین ، ام  رادید  هب  راودیما  نانآ 
(8 . ) دندادیم ماجنا  هک  ییاهراک  لیلد  هب  تسا  شتآ  ناشهاگیاج  اهنیا 

ياهغاب رد  ناشیاهرـصق  ریز  زا  دنکیم ، تیاده  ناشنامیا  وترپ  رد  ار  اهنآ  دنوادخ  دندروآ  ياجب  کین  لامعا  دـندروآ و  نامیا  هک  نانآ 
(9 . ) دراد نایرج  اهرهن  تمعن  رپ 

راگدرورپ هژیو  شیاتس ، تسا : نیا  ناشینایاپ  ياعد  و  مالس ، اهنآ ، ّتیحت  و  یهّزنم ، كاپ و  وت ، ایادخ  تسا : نیا  تشهب  رد  اهنآ  ياعد 
(10 . ) تسا نایناهج 

43 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

43 ص : ریسفت ..... :

ناشیارب ام  تاقالم  ماگنه  هک  يدب  تلاح  زا  هک  نیا  ای  دنراودیما ، ناتخبکین  هک  نانچ  دنرادن ، ام  رادید  یبوخ  هب  دیما  انَءاِقل  َنوُجْرَی  ال 
. دنرادن یسرت  دیآیم ، دوجو  هب 
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َو . » دـناهدیزگرب دـیواج  يرایـسب  رب  ار  ریذـپانف  كدـنا  و  دـناهدرک ، تعانق  ترخآ  ملاع  ياج  هب  ایند  یناگدـنز  اب  اْینُّدـلا  ِةایَْحلِاب  اوُضَر  َو 
. دننکیمن ّسح  نآ  زا  یتحاران  هنوگ  چیه  هک  یناسک  دننام  دناهتسب  نآ  رب  لد  و  اِهب » اوُّنَأَمْطا 

 ...«. تسا شتآ  ناشهاگیاج   » دنراد تلفغ  نآ ، رد  لّمأت  ام و  تایآ  رد  هشیدنا  زا  هک  اهنآ  َنُوِلفاغ  اِنتایآ  ْنَع  ْمُه  َنیِذَّلا  َو 
شاداپ رجا و  هب  ار  اهنآ  هک  یهار  نآ  رد  اریز  درادیم ، قفوم  ایند ) رد   ) ار اهنآ  ناشنامیا  ببـس  هب  اهنآ  راگدرورپ  ْمِِهنامیِِإب  ْمُهُّبَر  ْمِهیِدْهَی 

. دنتسه اج  رب  اپ  دناسرب 
، هدـش نایب  لبق  ترابع  يارب  ریـسفت  ناونع  هب  هلمج  نیا  تسا ...  يراج  اهدور  اهنآ  يور  ولج  زا  هک  یلاـح  رد  ُراـْهنَْألا  ُمِِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت 

تفگ ناوـتیم  و  تسا .) تشهب  ناـمه  هک   ) تسا تداعـس  دوـخ  هب  ندیـسر  دـننام  تسا ، تداعـس  ببـس  هک  ناـمیا  هب  کّـسمت  هک  ارچ 
َْنَیب ْمُهُرُون  یعْسَی  لثم : دنکیم . ییامنهار  تشهب  قیرط  هب  دنتشاد ، ایند  رد  هک  ینامیا  ببس  هب  ترخآ ، رد  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  شیانعم 

«. دنکیم ییامنهار  ار  اهنآ  ناشتسار  تمس  رد  ور و  شیپ  نامیا  لها  رون  ترخآ  رد   » ْمِِهناْمیَِأب َو  ْمِهیِْدیَأ 
هدمآ تونق  ياعد  رد  هک  نانچ  مییوگیم ، حیبست  ار  وت  ایادخ  ینعی  تسا ، َّمُهَّللا » َکَناْحبُـس  : » تشهب رد  ناشیاعد  ْمُهاوْعَد  ( 12 دیدح / )

: دجسن یّلصن و  کل  و  دبعن ، كایا  مهّللا  تسا :
رد هک  اـنعم  نیا  هب  دـشاب ، تداـبع  ءاـعد »  » زا دارم  تسا  نکمم  مینکیم . هدجـس  میناوخیم و  زاـمن  وـت  يارب  میتـسرپیم و  ار  وـت  ایادـخ 

نودـب مه  ار  نیا  دنیاتـسب و  ار  وا  دـنیوگ و  حـیبست  ار  يادـخ  هک  تسا  نیا  نایتشهب  تدابع  اـهنت  یتداـبع ، هن  تسا و  یفیلکت  هن  تشهب ،
. دنیوگیم تبغر  لیم و  تّذل و  يور  زا  هکلب  تمحز 

44 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  دنیوگیم : ناشیاعد  نایاپ  رد  ْمُهاوْعَد  ُرِخآ  َو 

. دننکیم مالس  ّتیحت  يارب  رگید  یضعب  هب  ناشیا  زا  یضعب  ٌمالَس  اهِیف  ْمُُهتَّیَِحت  َو 
: دناهتفگ یـضعب  تسا . هدش  لوعفم  هب  هفاضا  ردـصم ، ریخا ، يانعم  رب  انب  دـننکیم . راثن  ّتیحت  دورد و  اهنآ  رب  هکئالم  دـناهتفگ : یـضعب 

. تسا هدوب  هَّلل » دمحلا  ّهنا  : » لصا رد  هک  تسا  هففخم  نأ »  » نیا رب  انب  تساهنآ . يارب  يادخ  ّتیحت 

44 ص : ات 12 ..... ] تایآ 11  (: 10  ) سنوی هروس  ]

هراشا

َّسَم اذِإ  َو  ( 11  ) َنوُهَمْعَی ْمِِهنایْغُط  ِیف  انَءاِقل  َنوُجْرَی  ـال  َنیِذَّلا  ُرَذَـنَف  ْمُُهلَجَأ  ْمِْهَیلِإ  َیِـضَُقل  ِْریَْخلاـِب  ْمَُهلاْجِعتْـسا  َّرَّشلا  ِساَّنِلل  ُهَّللا  ُلِّجَُعی  َْول  َو 
َنُولَمْعَی اُوناک  ام  َنِیفِرْسُْمِلل  َنِّیُز  َِکلذَک  ُهَّسَم  ٍّرُض  یلِإ  انُعْدَی  َْمل  ْنَأَک  َّرَم  ُهَّرُـض  ُْهنَع  انْفَـشَک  اَّمَلَف  ًاِمئاق  َْوأ  ًادِعاق  َْوأ  ِِهْبنَِجل  اناعَد  ُّرُّضلا  َناْسنِْإلا 

(12)

44 ص : همجرت ..... :

، دوب هدیـسر  نایاپب  ناشرمع  دنهاوخیم ، ریخ  ياعد  رد  اهنآ  هک  نانچ  مه  درکیم  باتـش  مدرم ، يارب  ّرـش ، ياعد  دروم  رد  دنوادخ  رگا 
(11 . ) دنوش نادرگرس  ناشنایغط  رد  ات  مینکیم  راذگاو  ناشدوخ  لاح  هب  دنرادن ، ار  ام  ياقل  دیما  هک  ار  یناسک  ام  یلو ،

زا ار  تنحم  هک  یماگنه  اّما  دشاب ، هداتـسیا  ای  هتـسشن  ای  هدیباوخ  ولهپ  هب  هک  یلاح  رد  دناوخیم ، ار  ام  دسرب ، يررـض  ناسنا  هب  هاگ  ره  و 
، نارگفارسا يارب  نینچ  نیا  تسا ، هدناوخن  دوب  هدیـسر  وا  هب  هک  یلکـشم  ّلح  يارب  ار  ام  زگره  ایوگ  هک  دوریم  نانچ  مینک ، فرطرب  وا 

(12 . ) تسا هدش  هداد  تنیز  ناشیاهراک 
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45 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

45 ص : ریسفت ..... :

اهنآ ریخ  ياعد  تباجا  رد  دـنوادخ  ناـنچ  نآ  هک  دـنامهفب  اـت  تسا ، هدـمآ  ریخلا » مهل  « 1  » هلیجعت  » ياجب هلمج  نیا  ِْریَْخلاـِب  ْمَُهلاْجِعتْـسا 
ًةَراجِح اْنیَلَع  ْرِْطمَأَف  تفگ : هک  تسا  یسک  راتفگ  هیآ ، نیا  زا  روظنم  تسا . ریخ  رد  وا  باتش  ریخ ، رد  نانآ  باتش  ایوگ  هک  دنکیم  باتش 

، دننکیم بلط  دوخ  يارب  اعد  رد  اهنآ  هک  يدـب  رد  رگا  هک  تسا  نیا  دارم  ( 32 لافنا / «. ) نارابب گنس  ام  رب  نامـسآ  زا  سپ   » ِءامَّسلا َنِم 
: دندشیم كاله  و  دندرمیم ، میهدیم ، ار  اهنآ  باوج  دوز  ریخ  رما  رد  هک  نانچ  مه  میدرکیم  باتش  هلجع و 

نیا دیؤم  دیناسریم  نایاپب  ار  اهنآ  رمع  دـنوادخ  مهلجا : مهیلا  یـضقل  دـناهدناوخ : مولعم  تروص  هب  ار  هیآ  یـضعب  ْمُُهلَجَأ  ْمِْهَیلِإ  َیِـضَُقل 
 ... مهیلا انیضقل  تسا : هدناوخ  نینچ  هک  تسا  هَّللا  دبع  لوق  تئارق ،

هب مینکیمن و  باتـش  دـنرادن ، ار  ام  ياقل  دـیما  هک  یناسک  هب  يدـب  ندـناسر  رد  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  اـنَءاِقل  َنوُجْرَی  ـال  َنیِذَّلا  ُرَذَـنَف 
. میهدیمن همتاخ  ناشیگدنز 

. میهدیم تلهم  ناشیشکرس  نایغط و  رد  ار  اهنآ  تجح ، مامتا  باب  زا  مهنایغط  یف  مهرذنف 
هک یتقو  ات  دوشیمن ، هتـسخ  ندرک ، اعد  زا  دنکیم و  اعد  هتـسویپ  ناسنا  هک ، نیا  روظنم  هدـیباوخ ، تلاح  رد  تسا : لاح  ّلحم  رد  ِِهْبنَِجل 

« انْفَـشَک اَّمَلَف   » تسا ناسنا  سنج  دارم ، ناسنإلا » . » دهاوخیم ار  الب  عفد  دـنکیم و  اعد  لاوحا  مامت  رد  نیا ، رب  انب  دوش ، هتـشادرب  وا  زا  الب 
تلاح زا  تسد  هک  نیا  ای  دهدیم ، همادا  دوب ، هدیـسرن  وا  هب  يررـض  زونه  هک  ار  دوخ  یبلق  هار  َّرَم » ، » میدرک رانکرب  وا  زا  ار  الب  هک  یتقو 

نانچ الصا  هک  ایوگ  ددرگیمنرب . نآ  هب  زگره  درادیمرب و  عّرضت  اعد و 
__________________________________________________

. تسا لّجعی »  » قلطم لوعفم  - 1
46 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

: لثم تسا ، هدش  فذح  نآ  زا  نأش  ریمض  ّنأک و  فّفخم  ناک » . » تسا هتشادن  یعضو 
«1 . » ملّسلا قراو  یلا  وطعت  ۀیبظ  ناک 

تنیز شیاسآ  عقوم  رد  ار  اعد  كرت  اـهنآ ، يارب  دوخ  ياـههسوسو  اـب  ناطیـش ، هدـش : هداد  تنیز  ناراکفارـسا  راـک  نینچ ، نیا  َِکلذَـک 
. دیارآیم ار  لطاب  ياهوزرآ  و  یناوهش ، تالیامت  يوریپ  دهدیم و 

46 ص : ات 14 ..... ] تایآ 13  (: 10  ) سنوی هروس  ]

هراشا

َُّمث ( 13  ) َنیِمِرْجُْملا َمْوَْـقلا  يِزَْجن  َِکلذَـک  اوـُنِمُْؤِیل  اُوناـک  اـم  َو  ِتاـنِّیَْبلِاب  ْمُُهلُـسُر  ْمُْهتَءاـج  َو  اوُـمَلَظ  اََّمل  ْمُِکْلبَق  ْنـِم  َنوُرُْقلا  اَـنْکَلْهَأ  ْدََـقل  َو 
(14  ) َنُولَمْعَت َْفیَک  َرُْظنَِنل  ْمِهِدَْعب  ْنِم  ِضْرَْألا  ِیف  َِفئالَخ  ْمُکاْنلَعَج 

46 ص : همجرت ..... :

اهنآ یلو  دندمآ ، ناشغارسب  نشور  لیالد  اب  ناشناربمایپ  هک  یلاح  رد  میدرک ، كاله  دندرک  ملظ  هک  یماگنه  ار  امش  زا  شیپ  ياهتما  ام 
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(13 . ) مینکیم تازاجم  ار  مرجم  هورگ  هنوگ  نیا  دندرواین ، نامیا 
(14 . ) دینکیم لمع  هنوگچ  میرگنب : ات  میداد ، رارق  نیمز  يور  رد  نانیشناج  اهنآ  زا  دعب  ار  امش  سپس 

46 ص : ریسفت ..... :

هک یلاـح  رد  دـندرک ، متـس  راـکنا ، بیذـکت و  اـب  اـهتّما  نیا  ینعی  تسا . هّیلاـح  مهتءاـج » و   » رد واو » . » اـنکلها يارب : تـسا  فرظ  اـمل » »
هدروآ تازجعم  اهلیلد و  ناشناربمایپ ،

__________________________________________________

: شلبق عارصم  تسا ، هدوب  ۀیبظ  اّهنأک  ریدقت : - 1
. مسقم هجوب  انیفاوت  اموی  و 

: رعش يانعم 
. دنکیم لیم  ملس »  » زبس تخرد  يوس  هب  هک  تسا  ییوهآ  دننام  دهدیم / شاداپ  ام  هب  شاشب  هرهچ  اب  هک  يزور 

(. باّلطلا دجنم  همجرت  دننکیم : یغّابد  نآ  اب  هک  ردس  لثم  تسا  یتخرد  ملس : )
47 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دندوب
ار ناربمایپ  هک  تسا  نآ  اهنیا  تکاله  ّتلع  هک  انعم  نیا  هب  دـندرواین  نامیا  انیقی  امتح و  تسا : یفن  دـیکأت  يارب  مال »  » اُونِمُْؤِیل اُوناک  اـم  َو 

هدرک مامت  ار  تّجح  اهنآ  رب  ناربمایپ  نداتـسرف  اب  هک  نیا  زا  سپ  دنراد و  يراشفاپ  ناشرفک  رد  هک  تسنادیم  ادخ  دندرکیم و  بیذکت 
. تشادن يرثا  چیه  اهنآ  هب  نداد  تلهم  دوب ،

تـسا يدـیعو  ترابع ، نیا  مینکیم ، تازاجم  رفیک و  هدـنیآ  رد  زین  دـندرواین  نامیا  هک  ار  ناکرـشم  همه  نینچ ، نیا  يرفیک  اب  َِکلذَـک 
. هّکم لها  يارب 

ایآ هک  میرگنب  ات  میتخاس ، ناشکاله  هک  ییاهتّما  زا  سپ  ینعی  میتفرگ  ینیـشناج  هب  نیمز  يور  رد  ار  امـش  سپـس  َِفئـالَخ  ْمُکاـْنلَعَج  َُّمث 
انب ای  تسا ، نولمعت »  » لعف هب  بصن  لحم  رد  فیک » . » مینک هلماعم  امش  اب  ناتلامعا  بسح  رب  ات  دب ، ياهراک  ای  دیهدیم  ماجنا  بوخ  راک 

تیعقاو و ثیح  زا  دراد و  دوجو  هک  تسا  يزیچ  هب  تبـسن  یقیقح  ملع  ياـنعم  هب  اـج  نیا  رد  رظن » ، » تسا قلطم  لوعفم  اـی  تیلاـح و  رب 
. تسا هدش  هیبشت  هدننک  هنیاعم  ندرک  هنیاعم  هدننیب و  رادید  هب  ققحت ،

47 ص : ات 17 ..... ] تایآ 15  (: 10  ) سنوی هروس  ]

هراشا

ُِعبَّتَأ ْنِإ  یِـسْفَن  ِءاْقِلت  ْنِم  َُهلَِّدبُأ  ْنَأ  ِیل  ُنوُکَی  ام  ُْلق  ُْهلَِّدب  َْوأ  اذـه  ِْریَغ  ٍنآْرُِقب  ِْتئا  اَنَءاِقل  َنوُجْرَی  َنیِذَّلا ال  َلاق  ٍتانَِّیب  اُنتایآ  ْمِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ  َو 
ًارُمُع ْمُکِیف  ُْتِثَبل  ْدَقَف  ِِهب  ْمُکارْدَأ  َو ال  ْمُْکیَلَع  ُُهتْوََلت  ام  ُهَّللا  َءاش  َْول  ُْلق  ( 15  ) ٍمیِظَع ٍمْوَی  َباذَع  یِّبَر  ُْتیَصَع  ْنِإ  ُفاخَأ  یِّنِإ  ََّیلِإ  یحُوی  ام  َّالِإ 

(17  ) َنُومِرْجُْملا ُِحْلُفی  ُهَّنِإ ال  ِِهتایِآب  َبَّذَک  َْوأ  ًابِذَک  ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَمَف  ( 16  ) َنُولِقْعَت الَف  َأ  ِِهْلبَق  ْنِم 
48 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

48 ص : همجرت ..... :
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، وگب نک ، ضوع  ار  نآ  ای  روایب  نیا  زا  ریغ  ینآرق  دنیوگیم : دنرادن  ام  رادید  هب  دیما  هک  یناسک  دوش ، هدـناوخ  اهنآ  رب  ام  تایآ  هاگ  ره 
مراگدرورپ ینامرفان  رگا  یتسارب  دوش ، یحو  نم  هب  هک  ار  هچنآ  رگم  منکیمن  يوریپ  نم  منک ، لیدبت  ار  نآ  دوخ  شیپ  زا  هک  دـسرن  ارم 

(15 . ) مسرتیم گرزب  زور  باذع  زا  مهد  ماجنا  ار 
امـش نایم  يزارد  راگزور  نم  هک  « 1  » تخاسیمن ناتهاگآ  نآ  هب  دنوادخ  مدـناوخیمن و  امـش  رب  ار  نآ  نم  تساوخیم  ادـخ  رگا  وگب 

(16 . ) دینکیمن لّقعت  ایآ  ماهتسیز ،
دنهاوخن راگتـسر  ناراکهزب  هک  یتسارب  درامـش ، غورد  ار  وا  ياههیآ  ای  ددنبب  غورد  ادـخ  هب  هک  نآ  زا  تسا  رتراکمتـس  یـسک  هچ  سپ 

(17 . ) دش

48 ص : ریسفت ..... :

، دشابن نآ  رد  اهنآ  ناگدننک  تدابع  هب  باذع  هدعو  دنکن و  ییوگدـب  اهتب  ندرک  تدابع  زا  هک  روایب  يرگید  نآرق  دـنتفگ : ٍنآْرُِقب  ِْتئا 
. دروآیم مشخ  هب  ار  ام  رما ، نیا  اریز 

نیا لباقم  رد  دنک . فذح  ار  اهنآ  شتـسرپ  اهتب و  زا  ییوگدب  دهد و  رارق  تمحر  هیآ  باذـع  هیآ  ياج  هب  هک  تسا  نآ  لیدـبت  ُْهلِّدـَب  َْوأ 
ناسنا تردـق  تحت  تساوخرد  نیا  تباجا  اریز  درک ، رومأـم  مود  تساوخرد  زا  ییوگخـساپ  هب  ار  ربماـیپ  ادـخ  نارفاـک ، تساوخرد  ود 
تسین نم  راوازـس  ِیل » ُنوُکَی  ام   » وگب دومرف : اذل  تسین . ناسنا  رودقم  ندروآ  يرگید  نآرق  اّما  دنک  ضوع  ار  تایآ  دناوتیم  وا  تسا و 

. منک لیدبت  ار  نآ  مراگدرورپ  فرط  زا  رما  نودب  مدوخ  شیپ  زا  هک 
ياهیآ رگا  یهلا : یحو  زا  يوریپ  يارب  رگم  مهدیم  ماـجنا  هن  منکیم و  كرت  هن  ار  روـما  نیا  زا  مادـک  چـیه  ََّیلِإ  یحوـُی  اـم  اَّلِإ  ُعـِبَّتَأ  ْنِإ 

دوش رگید  ياهیآ  هب  لدب  ای  خسن ،
__________________________________________________

م. تسا - هدش  هدیزگرب  نایبلا  عمجم  نتم  همجرت  زین  و  ریسفت ، نتم  هب  هجوت  اب  همجرت  نیا  - 1
49 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. مرادن خسن  لیدبت و  هزاجا  مدوخ ، اّما  منکیم ، تعباتم  ار  نآ 
. مزاس خسن  ای  لیدبت  دوخ  شیپ  زا  ار  ياهیآ  منک و  هانگ  ار  مراگدرورپ  هک  مراد  میب  گرزب  زور  رفیک  زا  نم  یِّبَر  ُْتیَصَع  ْنِإ  ُفاخَأ  یِّنِإ 

قراخ تفگش و  يرما  هک  تسا  دنوادخ  تساوخ  تیشم و  هب  اهنت  مناوخیم  امش  رب  هچنآ  تسا : نیا  دارم  ْمُْکیَلَع  ُُهتْوََلت  ام  ُهَّللا  َءاش  َْول  ُْلق 
زکرم هک  مه  ینیمزرـس  رد  هتفرگن و  میلعت  یـسک  زا  ار  دوـخ  رمع  زا  هظحل  کـی  هک  ياهدـناوخان ، سرد  درم  ینعی  هدرک ، داـجیا  هداـعلا 
مامت رب  یناور  تحاصف و  ثیح  زا  هک  دناوخیم  ناتیارب  یباتک  و  تسا ، هتشاذگ  دوجو  هصرع  هب  اپ  هتفاین ، دشر  ّدلوت و  دشاب  نادنمـشناد 
یـسک ادخ  زج  هک  تسا  هدنیآ  هتـشذگ و  ياهربخ  رب  لمتـشم  یلـصا و  یعرف و  ياهـشناد  مامت  هدنرادربرد  دراد ، يرترب  حیـصف  نانخس 

هدینـشن وا  زا  ار  روما  نیا  زا  فرح  کی  نونک  ات  هدرک و  امن  وشن و  امـش  نایم  رد  ار  شرمع  زا  لاس  لهچ  تّدم  هک  یلاح  رد  دـنادیمن ،
. دیدوب

: ینعی تسا  ءادـتبا  مال  اب  و  یفنم ) هن   ) تبثم هب » مکیردأل  و  : » رگید تئارق  دادیمن . یهاگآ  نآ  هب  ار  امـش  نم  ناـبز  رب  ِِهب و  ْمُکارْدَأ  ـال  َو 
تمارک نیا  هب  ارم  دوخ  وا  اّما  دادیم ، یهاگآ  نآ ، رب  ار  امش  نم  ریغ  نابز  رب  هکلب  مدناوخیمن ، امـش  رب  ار  نآ  نم  تساوخیم  ادخ  رگا 

. داد صاصتخا 
ار نآ  هک  دینک  مهّتم  ارم  دیناوتب  هک  دیدیدن  نم  زا  يزیچ  و  مدوب ، امش  اب  يریپ  ات  یناوج  زا  یناوج و  ات  یکدوک  زا  ًارُمُع  ْمُکِیف  ُْتِثَبل  ْدَقَف 

. ماهدروآ دوخ  شیپ  زا 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 1044 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسا دنوادخ  فرط  زا  تایآ  نیا  هک  دیمهفب  ات  دیشیدنایمن  ایآ  َنُولِقْعَت  الَف  َأ 

49 ص : ات 19 ..... ] تایآ 18  (: 10  ) سنوی هروس  ]

هراشا

ِیف َو ال  ِتاوامَّسلا  ِیف  ُمَْلعَی  اِمب ال  َهَّللا  َنُوئِّبَُنت  َأ  ُْلق  ِهَّللا  َدـْنِع  انُؤاعَفُـش  ِءالُؤه  َنُولوُقَی  َو  ْمُهُعَْفنَی  َو ال  ْمُهُّرُـضَی  اـم ال  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُدـُبْعَی  َو 
ِهِیف امِیف  ْمُهَْنَیب  َیِضَُقل  َکِّبَر  ْنِم  ْتَقَبَـس  ٌۀَِملَک  َْول ال  َو  اوُفَلَتْخاَف  ًةَدِحاو  ًۀَّمُأ  َّالِإ  ُساَّنلا  َناک  ام  َو  ( 18  ) َنوُکِرُْشی اَّمَع  یلاعَت  َو  ُهَناْحبُس  ِضْرَْألا 

(19  ) َنوُِفلَتْخَی
50 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

50 ص : همجرت ..... :

ربخ ایآ  وگب  دنیادخ . دزن  ام  ناعیفش  اهنیا  دنیوگیم : و  درادن ، ناشیارب  ینایز  دوس و  چیه  هک  دننکیم  تدابع  ار  ییاهزیچ  ادخ  زا  ریغ  و 
. دنروآیم کیرـش  شیارب  هچنآ  زا  تسا  هبترم  دنلب  هّزنم و  وا  درادن ، نآ  هب  یملع  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  يزیچ  هب  ار  يادخ  دـیهدیم 

(18)
هرابرد اهنآ  نایم  امتح  دوب ، هتـشذگن  شیپ  زا  وت ، راگدرورپ  ناـمرف  رگا  دـندش و  فلتخم  سپـس  دـندوب ، هناـگی  یتّما  هتـشذگ ، رد  مدرم 

(19 . ) دوب هدش  يرواد  دننکیم ، فالتخا  هک  ییاهزیچ 

50 ص : ریسفت ..... :

ام ناعیفـش  اهنیا  دنتفگیم : و  دـندرکیم ، تدابع  ار  هلئان  فاسإ و  و  لبه ، و  ةانم ، و  اّزع ، هّکم  لها  و  دـندیتسرپیم ، ار  تال »  » فئاط لها 
. دنیادخ دزن 

عیفـش دـنوادخ  دزن  اهتب  دـنیوگیم  هک  نیمه  درادـن  دوجو  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  دـیهدیم  ربخ  ار  يزیچ  ادـخ  هب  ایآ  َهَّللا  َنُوئِّبَُنت  َأ  ُْلق 
ماـمت هـب  طـیحم  اـناد و  تاّذـل  اـب  هـک  ییادـخ  يارب  يزیچ  یتـقو  تـسا ، مولعماـن  ادـخ  يارب  هـک  تـسا  يزیچ  زا  نداد  ربـخ  دنــشابیم ،
حیحـص هچنآ  و  دیآ ، رد  یهاگآ  تحت  هک  تسا  يزیچ  ءیـش »  » الوصا درادـن . دوجو  تسین و  يزیچ  سپ  دـشابن ، مولعم  تساهینتـسناد ،

. درادن دوجو  سپ  دیآ ، رد  ملع  هب  هک  تسین  حیحص  هک  دیهدیم  يزیچ  زا  ربخ  اج ، نیا  رد  امش  و  تسین ، ءیش  دوش ، مولعم  هک  دشابن 
درادن . دوجو  دوشن ، تفای  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ  اریز  تسا ، یفن  يارب  دیکأت  هلمج  نیا  ِضْرَْألا  ِیف  َو ال  ِتاوامَّسلا  ِیف 

51 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
، تساّربم وا  يارب  ندـش  لئاق  کیرـش  زا  ای  دـنلئاق ، شیارب  هک  ییاهکیرـش  زا  ادـخ  ینعی  تسا  هیردـصم  ای  هلوصوم ، اـم »  » َنوُکِرُْـشی اَّمَع 

. تسا هدش  هدناوخ  زین  بطاخم ) هغیص  هب  « ) ءات  » اب نوکرشت » »
ترضح نامز  رد  نیا ، و  دنتـشادن . یفالتخا  هنوگ  چیه  دنتـشاد و  قافتا  هناگی  ینید  دحاو و  یتّلم  رب  مدرم  ًةَدِحاو  ًۀَّمُأ  اَّلِإ  ُساَّنلا  َناک  ام  َو 

نافوط زا  دعب  ات  دناهتفگ : یـضعب  و  دمآ ) دوجو  هب  فالتخا  دـندش و  میـسقت  هورگ  ود  هب  و   ) تشک ار  لیباه  لیباق  هک  ینامز  ات  دوب  مدآ 
(. تشاذگن نیمز  يزور  يرفاک  چیه  دنوادخ  هک  )

رداص و اهنآ  مکح  دنامیم ، یقاب  تمایق  زور  هب  اهشاداپ  رفیک و  هک  دوب  هتـشذگن  يدهع  دنوادخ  زا  رگا  َکِّبَر  ْنِم  ْتَقَبَـس  ٌۀَِملَک  َْول ال  َو 
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، ترخآ فیلکت و  يارـس  ایند  هک  دنکیم  اضتقا  یهلا  تمکح  اّما  دـیدرگیم  صخـشم  لطاب  زا  قح  لها  دـشیم و  هلـصیف  سک  ره  راک 
. دشاب رفیک  شاداپ و  ياج 

51 ص : ات 21 ..... ] تایآ 20  (: 10  ) سنوی هروس  ]

هراشا

َءاَّرَض ِدَْعب  ْنِم  ًۀَمْحَر  َساَّنلا  اَْنقَذَأ  اذِإ  َو  ( 20  ) َنیِرِظَْتنُْملا َنِم  ْمُکَعَم  یِّنِإ  اوُرِظَْتناَف  ِهَِّلل  ُْبیَْغلا  اَمَّنِإ  ْلُقَف  ِهِّبَر  ْنِم  ٌۀَـیآ  ِْهیَلَع  َلِْزنُأ  َْول ال  َنُولوُقَی  َو 
(21  ) َنوُرُکْمَت ام  َنُوُبتْکَی  انَلُسُر  َّنِإ  ًارْکَم  ُعَرْسَأ  ُهَّللا  ُِلق  اِنتایآ  ِیف  ٌرْکَم  ْمَُهل  اذِإ  ْمُْهتَّسَم 

51 ص : همجرت ..... :

امـش اب  زین  نم  دیـشاب ، رظتنم  امـش  تسا ، دنوادخ  هژیو  بیغ  وگب : دوشیمن ، لزان  وا  رب  شراگدرورپ  بناج  زا  ياهزجعم  ارچ  دنیوگیم :
(20 . ) مرظتنم

، تسا رتعیرس  دنوادخ  رکم  وگب : دننکیم ، رکم  ام  تایآ  رد  میناشچب ، یتمحر  هدیسر ، اهنآ  هب  هک  ینایز  زا  سپ  مدرم ، هب  هک  یماگنه  و 
(21 . ) دینکیم رکم  امش  هک  ار  هچنآ  دنسیونیم  ام ، ناگداتسرف  و 

52 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

52 ص : ریسفت ..... :

. دندرکیم تساوخرد  ییوجهناهب  اب  ناکرشم  هک  تسا  یتازجعم  هبر  نم  ۀیآ  زا  دارم 
دنادیمن ادـخ  زج  سک  چـیه  هک  تسا  یبیغ  رما  تسا  یهلا  تازجعم  نداتـسرف  زا  عنام  هچنآ  دـنادیم ، ادـخ  ار  بیغ  ِهَِّلل  ُْبیَْغلا  اَمَّنِإ  ْلُقَف 

. دینیشنب شراظتنا  هب  دیهاوخیم  ار  هچنآ  اوُرِظَْتناَف » »
، درک دـهاوخ  هچ  امـش  اـب  تازجعم  ندـش  رکنم  ناـتدانع و  رطاـخ  هب  ادـخ  هک  مشکیم  راـظتنا  امـش  اـب  زین  نم  َنیِرِظَْتنُْملا  َنِم  ْمُکَعَم  یِّنِإ 

راگزور هرهچ  رب  هشیمه  يارب  هک  تسا  ياهزجعم  نآرق  نایم ، نیزا  تسا و  هدـشن  لزان  اهنآ  لثم  ناربمایپ ، زا  کی  چـیه  رب  هک  یتازجعم 
. تسا نادواج  یقاب و 

. تسا ناکم  فرظ  نآ و  باوج  یمود  طرش و  یلوا ، ي  اذا » »
. رادباقن زینک  ةروکمملا  ۀیراجلا  یگدیچیپ . يراکناهنپ و  اب  مأوت  یشیدنا  هراچ  هنوگ  ره  رکم » »

رب لاس  تفه  دنوادخ  هک  تسا  نینچ  نآ ، حرش  دندرکیم و  ساسحا  دوخ  رد  ار  شرثا  هک  دوب  هدش  دراو  اهنآ  رب  نانچ  نآ  ررض  ْمُْهتَّسَم 
عورش دومرف ، مّحرت  اهنآ  رب  یناوارف ، ناراب و  نداتـسرف  اب  هک  یتقو  اّما  دنوش ، كاله  دوب  کیدزن  هک  ییاج  ات  داتـسرف  یطحق  هّکم  مدرم 

رکم رد  تعرـسب  ار  اهنآ  دـنوادخ  ور  نیا  زا  يزاب . گنرین  يراـکبیرف و  ربمغیپ و  اـب  ینمـشد  دـنوادخ و  تاـیآ  هب  ندز  هنعط  هب  دـندرک 
يزاب گنرین  يوس  هب  دـش و  رداص  اهنآ  زا  يراکبیرف  ناهگان  تسا : هدومرف  نینچ  اـیوگ  هدروآ و  تاـجافم  اذا »  » هملک هدرک و  فیـصوت 

. دنتفاتش
دیـشیدنیب مالـسا  رون  نتخاس  شوماخ  رد  امـش  هک  نآ  زا  شیپ  دـنکیم و  راک  هنادنمـشیدنا  امـش  رفیک  رد  دـنوادخ  ًارْکَم  ُعَرْـسَأ  ُهَّللا  ُِلق 

. دزاسیم دراو  امش  رب  ار  شباذع 
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. تسا راکشآ  ادخ  دزن  رد  دینکیم ، لایخ  ناهنپ  امش  ار  هچنآ  هک  دنکیم  مالعا  هلمج  نیا  َنُوُبتْکَی  انَلُسُر  َّنِإ 
53 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

53 ص : ات 23 ..... ] تایآ 22  (: 10  ) سنوی هروس  ]

هراشا

ُجْوَْملا ُمُهَءاج  َو  ٌفِصاع  ٌحـیِر  اْهتَءاج  اِهب  اوُحِرَف  َو  ٍۀَـبِّیَط  ٍحـیِِرب  ْمِِهب  َْنیَرَج  َو  ِْکلُْفلا  ِیف  ُْمْتنُک  اذِإ  یَّتَح  ِرْحَْبلا  َو  ِّرَْبلا  ِیف  ْمُکُرِّیَُـسی  يِذَّلا  َوُه 
ْمُه اذِإ  ْمُهاْجنَأ  اَّمَلَف  ( 22  ) َنیِرِکاَّشلا َنِم  َّنَنوُکََنل  ِهِذه  ْنِم  انَْتیَْجنَأ  ِْنَئل  َنیِّدـلا  َُهل  َنیِِـصلُْخم  َهَّللا  اُوَعَد  ْمِِهب  َطیِحُأ  ْمُهَّنَأ  اوُّنَظ  َو  ٍناکَم  ِّلُک  ْنِم 
(23  ) َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب  ْمُُکئِّبَُننَف  ْمُکُعِجْرَم  اْنَیلِإ  َُّمث  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  َعاتَم  ْمُکِسُْفنَأ  یلَع  ْمُُکیَْغب  امَّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  ِّقَْحلا  ِْریَِغب  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُْغبَی 

53 ص : همجرت ..... :

دهدیم تکرح  ار  نآ  قفاوم  ياهداب  دیریگیم و  رارق  یتشک  رد  هک  یتقو  ات  دهدیم ، ریس  ایرد  یکشخ و  رد  ار  امش  هک  تسا  یـسک  وا 
دنهاوخ كاله  هک  دـنربیم  نامگ  دـیآیم و  ناشغارـس  هب  وس  ره  زا  جاوما  دزویم و  نیگمهـس  يداب  ناهگان  دـنوشیم ، لاـح  شوخ  و 

(22 . ) دوب میهاوخ  نارازگساپس  زا  امتح  یهد ، تاجن  ار  ام  رگا  هک : دنناوخیم  هدیقع  صالخا  يور  زا  ار  ادخ  عقوم  نیا  رد  دش ،
تسا ياهرهب  اهنت  تسامش و  دوخ  نایز  هب  ناتیاهمتس  مدرم ، يا  دننکیم ، متس  نیمز  رد  قح  نودب  دیشخب ، ییاهر  ار  اهنآ  هک  یتقو  سپ 

(23 . ) دهدیم ناتربخ  دیدرکیم  لمع  هک  هچنآ  هب  سپ  دیدرگیم ، زاب  وا  يوس  هب  سپس  ایند ، یناگدنز  زا 

53 ص : ریسفت ..... :

اب هک  تسا  یـسک  دنوادخ  ( » 20 مور /  ) َنوُرِـشَْتنَت ٌرََـشب  ُْمْتنَأ  اذِإ  َُّمث  لثم : دناهدرک ، تئارق  رـشن »  » زا مکرـشنی »  » یـضعب ار  ْمُکُرِّیَُـسی »  » لعف
54 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  ار  امش  ریس ، بابسا  نتخاس  مهارف 

و دینک ، ریـس  یکـشخ  رد  دیناوتب  ات  دراذگ  ناترایتخا  رد  دیرفآ و  ار  نایاپراهچ  دـیزادرپب ، شدرگ  هب  ایرد  یکـشخ و  رد  هک  داد  تردـق 
«. دزادنا هار  هب  فلتخم  تاهج  رد  ار  اهیتشک  ات  داتسرف  ار  اهداب  مه  ایرد  ریس  يارب 

. دیریگ رارق  اهیتشک  رد  امش  هک  هاگ  ره  هداد : رارق  ییایرد  ناراوس  هژیو  ار  باطخ  اج  نیا  ِْکلُْفلا  ِیف  ُْمْتنُک  اذِإ  یَّتَح 
ار نادرونایرد  لاح  هک  نیا  لـثم  تسا ، هغلاـبم  يارب  نیا  و  هتفر ، تبیغ  هب  باـطخ  زا  هدـش ) تیاـعر  تاـفتلا   ) هلمج نیا  رد  ْمِِهب  َْنیَرَج  َو 

. دنهد ریس  ار  مدرم  اهیتشک  و  تسا : نیا  شیانعم  دنیآ و  رد  بّجعت  تلاح  هب  رما  نیا  زا  نارگید  ات  دنکیم  لقن  نارگید  يارب 
. دنربیم تّذل  نآ  زا  هک  یمیالم  میسن  ٍۀَبِّیَط  ٍحیِِرب 

. دزوب نآ  رب  يروآ  سرت  دیدش و  نافوط  تسا : اذا »  » يارب باوج  ٌفِصاع  ٌحیِر  اْهتَءاج 
. تفرگ ارف  ار  اهنآ  جوم  فرط ، ره  زا  ٍناکَم  ِّلُک  ْنِم  ُجْوَْملا  ُمُهَءاج  َو 

. نانآ تکاله  يارب  تسا  یلثم  نیا  تسا . هدرک  هطاحا  ار  اهنآ  جوم  هک  دنربیم  نامگ  نانچ  ْمِِهب  َطیِحُأ  ْمُهَّنَأ  اوُّنَظ  َو 
« یّتح  » زا دـعب  هک  ياهّیطرـش  هلمج  و  تسا ، نآ  دـننام  ناشتکاله و  هب  نامگ  مزاول  زا  ناشیاعد  نوچ  تسا  اّونظ »  » لعف زا  لدـب  َهَّللا  اُوَعَد 

ندمآ لیبق ، زا  یثداوح  ات  دهدیم  ریـس  ار  امـش  هک  تسا  یـسک  ادخ  تسا : هدومرف  نینچ  ایوگ  دهدیم و  ناشن  ار  ریـس  فده  دراد  رارق 
. دیرادرب اعد  هب  تسد  هاگ  نآ  دیوشیم و  كاله  هک  دینک  نامگ  امش  دوش و  عقاو  جاوما  مکارت  تخس و  ياهداب 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 1047 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنزاسیمن کیرش  ار  رگید  سک  چیه  ادخ  هب  هجوت  رد  تسا و  صلاخ  اهنآ  هدیقع  اعقاو  تلاح  نیا  رد  « 1  » َنیِّدلا َُهل  َنیِِصلُْخم 
__________________________________________________

م. دننکیم - صلاخ  ادخ  يارب  ار  دوخ  هدیقع  هک  یلاح  رد  - 1
55 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا لوق  يانعم  نّمضتم  اوعد »  » لعف تفگ : ناوتیم  و  یهد ، تاجن  ار  ام  رگا  دنیوگیم : هک  یلاح  رد  تسا : لوق  ریدقت  هب  انَْتیَْجنَأ  ِْنَئل 
. دنهدیم همادا  رما  نیا  هب  دننکیم و  داسف  نیمز  رد  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُْغبَی 

یلَع  » دشابیم و مکیغب »  » يارب ربخ  دشاب  عوفرم  رگا  هک  تسا  نیا  رد  قرف  تسا ، هدـش  هدـناوخ  عاتم »  » بصن عفر و  هب  اْینُّدـلا  ِةایَْحلا  َعاتَم 
: لثم تسا  نآ  هلص  ْمُکِسُْفنَأ »

شیارب ییاقب  چیه  هک  تسایند  یناگدنز  دوس  ناتدوخ  دـننامه  يدارفا  رب  امـش  متـس  دوشیم : نیا  هیآ  يانعم  نیا  رب  انب  « 1 . » ْمِْهیَلَع یغَبَف 
. تسین

نیا رب  انب  و  دشابیم ، ناتدوخ  یتخبدب  هیام  امش  متس  دوشیم : نیا  هلمج  يانعم  و  دوب ، دهاوخ  ربخ  ْمُکِسُْفنَأ » یلَع  ، » دشاب بوصنم  رگا  و 
: تسا هدمآ  ثیدح  رد  هک  نانچ  « 2 . » دوب دهاوخ  هدننک  دیکأت  ردصم  عاتم » »

اثکان نعت  ثکنت و ال  و ال  ایغاب ، نعت  غبت و ال  و ال  ارکام ، نعت  رکمت و ال  ال 
يوار نکم .» يرای  ار  نکش  نامیپ  نکـشم و  ار  نامیپ  نکم ، يرای  ار  راکمتـس  رادم و  اور  متـس  نکم ، يرای  ار  راکبیرف  و  هدم ، بیرف  : »

. دومرفیم متخ  هیآ  نیا  اب  ار  دوخ  نانخس  ترضح  هک  دیوگیم 
: » تسا هدش  لقن  نینچ  يرگید  تیاور 

. نیدلاولا قوقع  و  یغبلا ، اینّدلا : یف  هَّللا  امهلّجعی  ناتنث 
: دهدیم ار  شرفیک  ایند  نیمه  رد  دنوادخ  هک  دراد  دوجو  هانگ  ود 

. نیدلاو قوقع  يراکمتس و 
__________________________________________________

.76 ص / - 1
(. فاّشک اینّدلا -( . ةاویحلا  عاتم  نوعّتمتت  تسا : نینچ  شریدقت  قلطم و  لوعفم  ینعی  - 2

55 ص : ات 26 ..... ] تایآ 24  (: 10  ) سنوی هروس  ]

هراشا

َو اهَفُرْخُز  ُضْرَْألا  ِتَذَـخَأ  اذِإ  یَّتَح  ُماْعنَْألا  َو  ُساَّنلا  ُلُکْأَی  اَّمِم  ِضْرَْألا  ُتابَن  ِِهب  َطَـلَتْخاَف  ِءاـمَّسلا  َنِم  ُهاـْنلَْزنَأ  ٍءاـمَک  اْینُّدـلا  ِةاـیَْحلا  ُلَـثَم  اـمَّنِإ 
ٍمْوَِقل ِتایْآلا  ُلِّصَُفن  َِکلذَـک  ِسْمَْألِاب  َنْغَت  َْمل  ْنَأَـک  ًادیِـصَح  اـهاْنلَعَجَف  ًاراـهَن  َْوأ  ًـْالَیل  اـنُْرمَأ  اـهاتَأ  اـْهیَلَع  َنوُرِداـق  ْمُهَّنَأ  اـُهلْهَأ  َّنَظ  َو  ْتَنَّیَّزا 
ُقَهْرَی َو ال  ٌةَداـیِز  َو  ینْـسُْحلا  اُونَـسْحَأ  َنیِذَِّلل  ( 25  ) ٍمیِقَتْـسُم ٍطارِـص  یلِإ  ُءاشَی  ْنَم  يِدـْهَی  َو  ِمـالَّسلا  ِراد  یلِإ  اوُعْدَـی  ُهَّللا  َو  ( 24  ) َنوُرَّکَفَتَی

(26  ) َنوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  ِۀَّنَْجلا  ُباحْصَأ  َِکئلوُأ  ٌۀَّلِذ  َو ال  ٌرَتَق  ْمُهَهوُجُو 
56 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

56 ص : همجرت ..... :
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نامدرم و هچنآ  زا  نیمز ، ناهایگ  نآ ، ببـس  هب  سپ  میتسرف  ورف  نامـسآ  زا  ار  نآ  هک  تسا  یبآ  دننامه  ایند  یناگدـنز  هرهچ  قیقحت ، هب 
زا هدافتـسا  رب  رداق  هک  دـنرب  نامگ  نآ  لها  دوش و  هتـسارآ  دریگ و  شیوخ  قنور  نیمز  نوچ  و  دوش ، هتـسویپ  مه  هب  دـنروخ ، نایاپراهچ 

تایآ نینچ  نیا  دوب ، هدـییورن  زورید  ایوگ  هک  مینکیم  ورد  ار  نآ  نانچ  نآ  هدیـسر و  رد  ام ، نامرف  زور  ای  بش  رد  ناهگان  دنتـسه ، نآ 
(24 . ) میهدیم حرش  دننکیمن ، رّکفت  هک  یهورگ  يارب  ار  دوخ 

(25 . ) دیامرفیم تیاده  تسار  هار  هب  دهاوخب ، ار  سک  ره  دنکیم و  تمالس  حلص و  يارس  هب  توعد  دنوادخ  و 
رد دناتشهب و  لها  اهنیا  دریگن ، ارف  ار  ناشهرهچ  ینوبز  یتخس و  درگ  تسا و  هدایز  و  رتوکین ، شاداپ  دناهدرک  کین  راک  هک  نانآ  يارب 

(26 . ) دوب دنهاوخ  نادیواج  نآ 

56 ص : ریسفت ..... :

هب تعرـسب  نآ  توارط  يزبس و  تلاح  هک  هدرک  نیمز  ياهیندییور  هب  هیبشت  شندوب  رذگدوز  ظاحل  زا  ار  ایند  عضو  دنوادخ  هیآ  نیا  رد 
. دوشیم لّدبم  یگدرمژپ  یکشخ و 

. دنادرگیم طولخم  هدش و  لخاد  مه  رد  ناشیاههخاش  هک  دننکیم  دشر  نانچ  نآ  ناراب  ندمآ  اب  ِِهب  َطَلَتْخاَف 
57 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ياهگنر اب  ابیز ، رخاف و  ياهسابل  هک  تسا  هدرک  هیبشت  یـسورع  هزات  هب  ار  نیمز  دنوادخ  ترابع  نیا  رد  ْتَنَّیَّزا  َو  اهَفُرْخُز  ُضْرَْألا  ِتَذَخَأ 
. تسا هدوب  تنّیزت »  » لصا رد  تنّیّزا » . » تسا هداد  شیارآ  ار  دوخ  اهتنیز ، زا  یعاونا  اب  هدیشوپ و  فلتخم 

. دننکیم هدافتسا  نآ  عفانم  زا  دنراد و  یسرتسد  اهنآ  هب  اْهیَلَع  َنوُرِداق 
دننیبیمن و ياهمدص  چیه  هک  دندوب  نئمطم  نانآ  هک  یلاح  رد  تسا ، یهلا  رفیک  دمآ  دورف  اهنآ  رب  هک  دـنوادخ  رما  زا  روظنم  انُْرمَأ  اهاتَأ 

ورد ار  اهنآ  ياهعرز  تشک و  مامت  دیامرفیم : دـنوادخ  درب . نیب  زا  ار  اهنآ  عرازم  مامت  دیـسر و  ارف  تفآ  الب و  دـننکیم ، یگدـنز  ملاس 
هک هدش  فذح  هیلا  فاضم  فاضم و  دوب . هدییورن  الصا  ایوگ  َنْغَت » َْمل  ْنَأَک   » هدش ورد  تالوصحم  لثم  دندش ، هعطق  هعطق  ینعی  میدرک ،

: نسح دوشیمن . مولعم  نخـس  موهفم  هن  رگ  و  تسا ، مزال  دراوم  نیا  رد  فاضم  فذـح  و  تسا . هدوب  اهعرز » نغت  مل  ناـک  : » ریدـقت رد 
برض هملک  نیا  سمأ » . » ددرگیمرب عرز ) : ) فوذحم فاضم  هب  بیاغ  ریمض  هک  تسا  هدناوخ  بیاغ  تروصب  ي »  » اب ار  نغی » مل  ناک  »

. تسا هتشادن  دوجو  البق  ایوگ  درک : انعم  ناوتیم  نینچ  ار  ترابع  تسا و  کیدزن  نامز  نداد  ناشن  يارب  لثملا 
يارـس ار  تشهب  و  تسا ، یتسردـنت  ياـنعم  هب  مالـس  دـناهتفگ : یـضعب  و  هدـش ، هفاـضا  میظعت  يارب  تـسا و  تـشهب  روـظنم  ِمـالَّسلا  ِراد 

زین ناگتـشرف  دننکیم و  مالـس  رگیدمه  هب  هک  تسا  نیا  يارب  ای  و  دنناما . رد  یهورکم  ره  زا  شلها  هک  لیلد  نیا  هب  دـناهتفگ  یتسردـنت 
. دنهدیم رارق  مالس  ّتیحت و  دروم  ار  اهنآ 

باوث ینـسحلا » . » تسا دنمدوس  ناشلاح  هب  یهلا  فطل  هک  دنایناسک  اهنآ  دهاوخب و  هک  ار  سک  ره  ءاشی » نم  . » دهدیم قیفوت  يِدْهَی  َو 
ِِهلْضَف ْنِم  ْمُهُدیِزَی  َو  تسا : دنوادخ  لوق  نیا  رب  دهاش  هک  تسا  یهلا  لّضفت  وکین  باوث  رب  هوالع  و  هدایز : و  وکین ،

58 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
نبا « 2 . » تسا هدـش  هتخاس  ؤلؤل  هچراپ  کی  زا  هک  تسا  یقاطا  ةداـیز »  » زا روظنم  هک  تسا  هدـش  لـقن  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  « 1»

. تسا ربارب  هد  هدایز ، دیوگیم : سابع 
. تسوا يدونشخ  دنوادخ و  شزرمآ  هدایز ، دهاجم :

هایـس كاخ  هک ، تسا  نیا  دارم  یّتلذ ، يراوخ و  رثا  هن  ٌۀَّلِذ :» َو ال  ، » هایـس رابغ  رتق :» ، » دـناشوپیمن ار  اهنآ  ياهتروص  ْمُهَهوُجُو  ُقَهْرَی  َو ال 
اهُقَهَْرت : » دیامرفیم هک  نانچ  دنیـشنیمن ، ورف  تشهب  لها  ینارون  ياههرهچ  رب  دناشوپیم ، ار  خزود  لها  ياهتروص  هک  يراوخ  ّتلذم و 
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«. 4 «. » ٌۀَّلِذ ْمُهُقَهَْرت   » و « 3 « » ٌةَرَتَق

58 ص : ات 30 ..... ] تایآ 27  (: 10  ) سنوی هروس  ]

هراشا

َِکئلوُأ ًاِملْظُم  ِْلیَّللا  َنِم  ًاعَِطق  ْمُهُهوُجُو  ْتَیِشْغُأ  امَّنَأَک  ٍمِصاع  ْنِم  ِهَّللا  َنِم  ْمَُهل  ام  ٌۀَّلِذ  ْمُهُقَهَْرت  َو  اِهْلثِِمب  ٍۀَئِّیَـس  ُءازَج  ِتائِّیَّسلا  اُوبَـسَک  َنیِذَّلا  َو 
َلاـق َو  ْمُهَْنَیب  اـْنلَّیَزَف  ْمُکُؤاکَرُـش  َو  ُْمْتنَأ  ْمُکَناـکَم  اوُکَرْـشَأ  َنیِذَِّلل  ُلوُقَن  َُّمث  ًاـعیِمَج  ْمُهُرُـشَْحن  َمْوَـی  َو  ( 27  ) َنوُدـِلاخ اهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْـصَأ 

ام ٍسْفَن  ُّلُـک  اُوْلبَت  َکـِلانُه  ( 29  ) َنِیِلفاـَغل ْمُِکتَداـبِع  ْنَع  اَّنُک  ْنِإ  ْمُکَْنَیب  َو  اـنَْنَیب  ًادیِهَـش  ِهَّللاـِب  یفَکَف  ( 28  ) َنوُدـُبْعَت اناَّیِإ  ُْمْتنُک  ام  ْمُهُؤاـکَرُش 
(30  ) َنوُرَتْفَی اُوناک  ام  ْمُْهنَع  َّلَض  َو  ِّقَْحلا  ُمُهالْوَم  ِهَّللا  َیلِإ  اوُّدُر  َو  ْتَفَلْسَأ 

__________________________________________________

.26 يروش / ءاسن 173 و  - 1
-2

. ةدحاو ةؤلؤل  نم  ۀفرغ  ةدایّزلا 
.41 سبع / - 3

. دعب هیآ  هروس  نیمه  - 4
59 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

59 ص : همجرت ..... :

ار اهنآ  زیچ  چیه  و  دناشوپیم ، ار  اهنآ  ياههرهچ  ّتلذ  يراوخ و  دنراد و  نآ  دننامه  يدب  يازج  دنداد ، ماجنا  دب  ياهراک  هک  یناسک  و 
(27 . ) دننادواج نآ  رد  شتآ و  لها  اهنآ  هدناشوپ ، ار  نانآ  ياههرهچ  کیرات  بش  زا  ییاههراپ  ییوگ  دنکیمن ، ظفح  یهلا  رفیک  زا 

: مییوگیم ناکرشم  هب  سپس  و  میروآیم ، درگ  ار  ناشهمه  هک  ار  يزور  دیروآ  دای  هب  و 
تدابع ار  ام  هک  امش  دنیوگیم : نانآ  هب  ناشیاهدوبعم  و  مینکفایم ، ییادج  ناشنایم  سپـس  و  دیتسیاب ، دوخ  ياج  رد  ناتیاهدوبعم  امش و 

(28 . ) دیدرکیمن
(29 . ) میدوب ربخیب  امش  ندرک  تدابع  زا  ام  هک  تسا  هاوگ  امش  ام و  نایم  ادخ  هک  سب  نیمه 

هچنآ دندرگیم و  زاب  دوخ  یقیقح  تسرپرـس  الوم و  ادـخ ، يوس  هب  یگمه  دـیامزآیم و  هداد  ماجنا  هک  ار  یلمع  سک  ره  عقوم  نآ  رد 
(30 . ) دوشیم مگ  دوبان و  دندوب ، هداد  رارق  ادخ  کیرش  غوردب  ار 

59 ص : ریسفت ..... :

ٍۀَئِّیَس ُءازَج  ِتائِّیَّسلا   » اوبسک نیذلل  و  تسا : هدش  هتفگ  نینچ  ایوگ ، و  دشاب . اُونَسْحَأ » َنیِذَِّلل   » رب فطع  دناوتیم  هلمج ، نیا  اُوبَسَک  َنیِذَّلا  َو 
اوبـسک نیذلا  ءازج  و  دشاب : نیا  شریدقت  دناوتیم ، تسا و  نآ  دننامه  يدـب  يازج  دـناهداد  ماجنا  دـب  ياهراک  هک  نانآ  يارب  و  اِهْلثِِمب :»

لوا زا  رتهب  ریخا  هجو  نیا  و  يدایز ، نودـب  دـنوشیم  هداد  رفیک  کی  یهانگ  ره  يازا  رد  هک  تسا  نیا  اـهنآ  تازاـجم  ینعی  رخآ ،) یلا  )
( تسا ّلقتـسم  ربخ و  ادـتبم و  هلمج  هک   ) ریخا هجو  رب  انب  و  « 1 ( » دناهتـسنادن زیاج  یـضعب  و   ) تسا لماع  ود  رب  فطع  لوا  رد  اریز  تسا 
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. تسا لضف  هدایز »  » زا دوصقم  هک  نیا  رب  دراد  تلالد 
هک یـسک  دـنوادخ  هیحان  زا  اهنآ  يارب  ای  دـهد ، تاجن  وا  رفیک  ادـخ و  مشخ  زا  ار  اهنآ  دـناوتیمن ، سک  چـیه  ٍمِصاع  ْنِم  ِهَّللا  َنِم  ْمَُهل  ام 

هک نانچ  درادن ، دوجو  دشاب  ظفاح  ار  نانآ 
__________________________________________________

. فاّشک تسا . هتسناد  زیاج  ار  نآ  شفخا  هچ  رگا  - 1
60 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

رارق لیل »  » يارب تفـص  مه  ار  نآ  هدـناوخ  ط )  ) نوکـس اب  ار  اعطق »  » هک یـسک  تسا . لیل »  » يارب لاح  املظم » . » دراد دوجو  نانمؤم  يارب 
. تسا هداد 

مکناکم  » رد ریمض  يارب  تسا  دیکأت  متنأ » ، » دیآیم ناترـس  رب  هچ  دینیبب  ات  دیروخن ، ناکت  و  دیـشاب ، دوخ  ياج  مکناکم  اومزلا  ْمُکَناکَم 
. تسا فطع  مکؤاکرش ،»  » هتفرگ و ار  لعف  ياج  هک 

. مینکیم عطق  دوب  ناشنایم  ایند  رد  هک  ار  یطابترا  ادج و  مه  زا  ار  اهنآ  ْمُهَْنَیب  اْنلَّیَزَف 
، دیدیتسرپیم ار  نیطایش  هکلب  دیدرکیمن  تدابع  ار  ام  امـش  دنیوگیم :) دندوب  هتفرگ  تدابع  هب  هک  ار  یناکیرـش   ) َنوُُدبْعَت اناَّیِإ  ُْمْتنُک  ام 

. دیدرک تعاطا  اهنآ  زا  مه  امش  دندرکیم و  رما  ادخ  يارب  نتفرگ  کیرش  هب  ار  امش  اهنآ  اریز 
. تسا هنیرق  هیآ  رخآ  نیلفاغل  رد  مال »  » و هلیقث ، زا  ففخم  نا » . » میدوب لفاغ  امش  تدابع  زا  ام  اَّنُک  ْنِإ 

رارق اهنآ  شتسرپ  دروم  هک  ادخ ، زج  لقع ، نابحاص  رگید  و  حیـسم ، ترـضح  ناگتـشرف ، زا : دنترابع  تفگ  دنهاوخ  نینچ  هک  یناکیرش 
تعافش دوخ  ناوریپ  زا  هک  نیا  ياجب  و  دروآیم ، رد  نخس  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  تمایق  زور  هک  دنیاهتب  دارم  دناهتفگ : یـضعب  دنتفرگیم .

. دنیوگیم ار  اهفرح  نیا  دننک 
. تسا هراعتسا  باب  زا  ناکم ، هب  هراشا  نامز ، نآ  رد  ای  ّتیعقوم ، نآ  رد  َِکلانُه 

، تسا هنوگچ  هک  دـمهفیم  دوشیم و  هاـگآ  هداد ، ماـجنا  هک  یلمع  ره  زا  هداتـسرف و  ولج  هچنآ  زا  سک  ره  ْتَفَلْـسَأ  اـم  ٍسْفَن  ُّلُـک  اُوْلبَت 
: هدش تئارق  زین  ولتت » ( » 8 قراط / «. ) دوش راکـشآ  اهناهن  هک  يزور   » ُِرئارَّسلا یَْلُبت  َمْوَی  دودرم ، ای  تسا  لوبقم  روآ ، نایز  ای  تسا  دـنمدوس 
ره ای  دـنکیم ، ییامنهار  مّنهج  ای  تشهب  يوس  هب  ار  وا  شلمع  نامه  هک  ارچ  تسا ، هداتـسرف  شیپ  زا  هک  دوریم  يزیچ  لاـبند  سک  ره 

. ّرش ای  ریخ  زا  هداتسرف ، شیپ  ار  هچنآ  دناوخیم  شلمع  همان  رد  سک 
. دنکیمن متس  ياهّرذ  دربیم و  راک  هب  ار  لدع  نانآ  لامعا  باسح  ماقم  رد  هک  یسک  ای  تسادخ و  اهنآ  یقیقح  تسرپرس  ِّقَْحلا  ُمُهالْوَم 

61 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دنوشیم دیدپان  دنیادخ  کیرش  دندرکیم  اعّدا  نانآ  هک  ار  هچنآ  َنوُرَتْفَی  اُوناک  ام  ْمُْهنَع  َّلَض  َو 

61 ص : ات 33 ..... ] تایآ 31  (: 10  ) سنوی هروس  ]

هراشا

ُرِّبَدـُی ْنَم  َو  ِّیَْحلا  َنِم  َتِّیَْملا  ُجِرُْخی  َو  ِتِّیَْملا  َنِم  َّیَْحلا  ُجِرُْخی  ْنَم  َو  َراْصبَْألا  َو  َعْمَّسلا  ُکـِلْمَی  ْنَّمَأ  ِضْرَأـْلا  َو  ِءاـمَّسلا  َنِم  ْمُُکقُزْرَی  ْنَم  ْلـُق 
ُۀَِملَک ْتَّقَح  َِکلذَک  ( 32  ) َنُوفَرُْـصت یَّنَأَف  ُلالَّضلا  َّالِإ  ِّقَْحلا  َدَْعب  اذ  امَف  ُّقَْحلا  ُمُکُّبَر  ُهَّللا  ُمُِکلذَف  ( 31  ) َنوُقَّتَت الَف  َأ  ْلُقَف  ُهَّللا  َنُولوُقَیَسَف  َْرمَْألا 

(33  ) َنُونِمُْؤی ْمُهَّنَأ ال  اوُقَسَف  َنیِذَّلا  یَلَع  َکِّبَر 

61 ص : همجرت ..... :
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هدرم و زا  ار  هدنز  یسک  هچ  و  تساهمشچ ، شوگ و  کلام  یـسک  هچ  ای  و  دهدیم ، يزور  نیمز ، نامـسآ و  زا  ار  امـش  یـسک  هچ  وگب :
؟ دنکیم ریبدت  ار  ناهج  رما  یسک  هچ  و  دزاسیم ، جراخ  هدنز ، زا  ار  هدرم 

(31 . ) دینکیمن هشیپ  اوقت  ارچ  سپ  وگب : ادخ . تفگ : دنهاوخ  يدوزب 
(32 . ) دیوریم اجک  سپ  تسا ، یهارمگ  زج  يزیچ  قح  زا  دعب  ایآ  امش ، یقیقح  راگدرورپ  امش ، يادخ  تسا  نیا 

(33 . ) دنروآیمن نامیا  اهنآ  هک  تسا  هدش  مّلسم  ناقساف  رب  تراگدرورپ  مالک  نینچ  نیا 

61 ص : ریسفت ..... :

فرط ره  زا  هکلب  هدرکن  هدنسب  تمس  کی  هب  امش  يزور  نداتسرف  رد  دهدیم . ار  امش  يزور  نیمز  نامـسآ و  زا  یـسک  هچ  ْمُُکقُزْرَی  ْنَم 
. دزیریم ورف  امش  رب  ار  شتمعن 

62 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  وضع  ود  نیا  هک  دراد  نیا  رب  تردق  یسک  هچ  ای  َراْصبَْألا  َو  َعْمَّسلا  ُِکلْمَی  ْنَّمَأ 
. دنکیم يرادهگن  اهییاسران  تافآ و  زا  ار  اهنآ  یسک  هچ  ای  دنیرفایب ، لداعت  تفارظ و  نیا  اب  ار  مشچ ) شوگ و  )

؟ دراد هدهع  رب  ار  ناهج  مامت  رما  ریبدت  یسک  هچ  َْرمَْألا  ُرِّبَُدی  ْنَم  َو 
؟ دینکیم تدابع  ار  شریغ  دیرادن و  میب  وا  رفیک  ادخ و  هب  كرش  زا  ایآ  سپ  َنوُقَّتَت  الَف  َأ 

. دشاب نینچ  شیاهراک  تافص و  هک  تسا  یسک  ره  هب  هراشا  هملک  نیا  ُمُِکلذَف 
. تسا تباث  شتیهولا  ّتیبوبر و  کش  نودب  دشیدنیب ، وا  هرابرد  هک  سک  ره  يارب  و  تسامش ، قح  رب  راگدرورپ  ادخ  ُّقَْحلا  ُمُکُّبَر  ُهَّللا 

. دتفا یهارمگ  رد  درذگب  قح  زا  سک  ره  سپ  تسین  ياهطساو  لطاب  قح و  نایم  نوچ  ُلالَّضلا  اَّلِإ  ِّقَْحلا  َدَْعب  اذ  امَف 
؟ دیزیرگیم اجک  هب  تقیقح  زا  سپ ، َنُوفَرُْصت  یَّنَأَف 

. تسا هدش  تباث  وت  راگدرورپ  مالک  قیرط  نیمه  هب  تسا ، یهارمگ  قح  زا  دعب  دش ، تباث  هک  روط  نامه  َکِّبَر  ُۀَِملَک  ْتَّقَح  َِکلذَک 
. دناهدیسر ییاهن  هلحرم  هب  نآ  رد  هتفر و  ورف  رفک  رد  هک  یناسک  رب  َنیِذَّلا  یَلَع 

دنادیم و اهنآ  هرابرد  دنوادخ  ار  نیا  دنروآیمن و  نامیا  اهنیا  هک  تسا  هدش  تباث  ینعی  تسا ، هملک »  » زا لدب  هلمج  نیا  َنُونِمُْؤی  ْمُهَّنَأ ال 
ناـمیا اـهنآ  هک  نیا  لـیلد  هب  دـشاب : نآ  يارب  تلع  َنوـُنِمُْؤی » ـال  ْمُـهَّنَأ   » هـلمج دوـش و  باذـع  رفیک و  هدارا  هـملک »  » زا تـسا  نـکمم  زین 

. دنروآیمن

62 ص : ات 36 ..... ] تایآ 34  (: 10  ) سنوی هروس  ]

هراشا

َیلِإ يِدْهَی  ْنَم  ْمُِکئاکَرُش  ْنِم  ْلَه  ُْلق  ( 34  ) َنوُکَفُْؤت یَّنَأَف  ُهُدیُِعی  َُّمث  َْقلَْخلا  اُؤَْدبَی  ُهَّللا  ُِلق  ُهُدیُِعی  َُّمث  َْقلَْخلا  اُؤَدـْبَی  ْنَم  ْمُِکئاکَرُـش  ْنِم  ْلَه  ُْلق 
ُِعبَّتَی ام  َو  ( 35  ) َنوُمُکَْحت َْفیَک  ْمَُکل  امَف  يدـُْهی  ْنَأ  َّالِإ  يِّدِـهَی  ـال  ْنَّمَأ  َعَبَُّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدـْهَی  ْنَمَف  َأ  ِّقَْحِلل  يِدـْهَی  ُهَّللا  ِلـُق  ِّقَْحلا 

(36  ) َنُولَعْفَی اِمب  ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  ًاْئیَش  ِّقَْحلا  َنِم  ِینُْغی  َّنَّظلا ال  َّنِإ  انَظ  َّالِإ  ْمُهُرَثْکَأ 
63 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

63 ص : همجرت ..... :
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داجیا ار  شنیرفآ  ادخ  اهنت  وگب : دنادرگ ؟ شزاب  سپس  دنک و  داجیا  زاغآ  رد  ار  قلخ  دناوتب  هک  تسا  یـسک  امـش  ياهدوبعم  نایم  زا  ایآ 
(34 ( ؟ دیوشیم نادرگ  يور  قح  زا  امش  ارچ  سپ  دنادرگیم ، زاب  ار  نآ  ومه  سپس  هدرک و 

ایآ سپ  دنکیم ، تیاده  قح  هب  ادخ  اهنت  وگب : دنک ؟ ییامنهار  قح  هب  هک  تسه  یـسک  دـیدیزگرب  ادـخ  يارب  هک  ییاکرـش  نایم  زا  ایآ 
، دننک تیاده  ار  وا  هک  نیا  رگم  دوشیمن  تیاده  دوخ  هک  یسک  نآ  ای  دوش  يوریپ  هک  تسا  رتراوازس  دنکیم  تیاده  قح  هب  هک  یسک 

(35 ( ؟ دینکیم يرواد  هنوگچ  دوشیم  هچ  ار  امش 
ماجنا هچنآ  هب  دنوادخ  هک  یتسارب  دزاسیمن  زاینیب  قح  زا  ار  ناسنا  زگره  نامگ  اما  دننکیمن ، يوریپ  رادنپ  نامگ و  زا  زج  اهنآ  رتشیب  و 

(36 . ) تسا هاگآ  دنهدیم 

63 ص : ریسفت ..... :

دناتایرورـض رکنم  جوجل و  هک  یناسک  ربارب  رد  نشور ، تسا  یناهرب  هک  ببـس  نیدب  ار  شنیرفآ  هداعا  ناحبـس ، دـنوادخ  هیآ ، نیا  رد 
وا تسد  هب  شنیرفآ  ناهج  نایاپ  زاغآ و  وگب : ُهُدـیُِعی  َُّمث  َْقلَْخلا  اُؤَدـْبَی  ُهَّللا  ُِلق  دـیامرفیم : مرکا  ربماـیپ  هب  باـطخ  سپـس  دـهدیم و  رارق 

. دنیوگب ار  قح  فرح  هک  دراذگیمن  اهنآ  دومج  تجاجل و  هک  ارچ  دهد ، خساپ  دوخ  اهنآ  فرط  زا  هک  دنکیم  رما  ار  وا  تسا و 
يدـه : » دوشیم هتفگ  و  تسا . هدومرف  تیاعر  ار  دروم  ود  ره  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  دوریم و  راک  هب  ود  ره  یلا ، مال و  اب  لـعف  نیا  هادـه 

: لثم دش ، تیاده  يدتها : هسفنب ،»
64 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  تسا . تباب  نیمه  زا  دیدشت  نودب  يدهی » نما ال  : » تئارق و  تخورف . يرتشا :» يرش  »

« يدتهی  » لصا رد  لاح  ره  هب  ي »  » و اه »  » رسک و  نآ ، رسک  و  اه »  » حتف تسا : هدش  هدناوخ  نوگانوگ  ياهتروص  هب  زین  دیدشت  اب  يِّدِهَی  ال 
و يدهی )  ) نینکاس ءاقتلا  لیلد  هب  هتفرگ  هرسک  ای  و  يدهی ) « ) ءات  » تکرح لیلدب  هتفرگ ، هحتف  ای  ءاه »  » سپس ماغدا و  لاد »  » رد ءات »  » هدوب
هب هک  تسا  یـسک  اهنت  ادخ ، تسا : نیا  هیآ  يانعم  و  يدهی ) : ) تسا هدرک  شدـعب  ام  زا  تعباعتم  هک  تسا  نیا  تهج  هب  زین  ءای »  » هرـسک

نایدا عیارـش و  هب  لمع  يارب  و  هداد ، لالدتـسا  هشیدنا و  تردق  هداهن و  تعیدو  هب  ناسنا  رد  ار  درخ  وا  اریز  دنکیم ، تیادـه  قح  يوس 
. تسا هتشاد  ّقفوم 

ایآ دنک و  تیاده  قح  يوس  هب  ادـخ  دـننام  هک  تسه  دـیداد  رارق  کیرـش  ادـخ  يارب  امـش  هک  اهنآ  زا  یـسک  ایآ  ْمُِکئاکَرُـش  ْنِم  ْلَه  ُْلق 
رگم دنکیمن - تیاده  ار  يرگید  ای  دوشیمن - تیاده  دوخ  هک  یـسک  ای  تسا  يوریپ  يارب  رتراوازـس  دنکیم  تیاده  نینچ  هک  یـسک 

دهد و رارق  فّلکم  هدنز و  يدوجوم  ار  وا  دـنوادخ  هک  نیا  رگم  دوشیمن  تیادـه  دوخ  هک  نیا  ای  و  دـیامن ، تیادـه  ار  وا  ادـخ  هک  نیا 
؟ دینکیم مکح  لطاب  هب  هنوگچ  ار  امش  دوشیم  هچ  دنک . شتیاده  سپس 

. تسین یلیلد  هب  دنتسم  ناشراتفگ  اریز  نامگ ، زا  رگم  دننکیمن  يوریپ  دنوادخ  هب  ناشرارقا  رد  اهنآ  تیرثکا  ْمُهُرَثْکَأ  ُِعبَّتَی  ام  َو 
. دزاسیمن زاینیب  تسا  ملع  هک  قح  زا  ار  یمدآ  ادخ  تخانش  هلحرم  رد  نامگ  ًاْئیَش  ِّقَْحلا  َنِم  ِینُْغی  َّنَّظلا ال  َّنِإ 

. دهدیم باذع  هدعو  هدرک  دیدهت  ار  ناتسرپ  تب  دنوادخ  هلمج  نیا  اب  َنُولَعْفَی  اِمب  ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ 

64 ص : ات 40 ..... ] تایآ 37  (: 10  ) سنوی هروس  ]

هراشا

ْمَأ ( 37  ) َنیَِملاْعلا ِّبَر  ْنِم  ِهِیف  َْبیَر  ِباتِْکلا ال  َلیِـصْفَت  َو  ِْهیَدَـی  َْنَیب  يِذَّلا  َقیِدْـصَت  ْنِکل  َو  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  يرَتُْفی  ْنَأ  ُنآْرُْقلا  اَذـه  َناک  اـم  َو 
ْمِِهتْأَی اََّمل  َو  ِهِْملِِعب  اوُطیُِحی  َْمل  اِمب  اُوبَّذَـک  َْلب  ( 38  ) َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ُْمتْعَطَتْـسا  ِنَم  اوُعْدا  َو  ِِهْلثِم  ٍةَروُِسب  اُوتْأَف  ُْلق  ُهارَْتفا  َنُولوُقَی 
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ُمَلْعَأ َکُّبَر  َو  ِِهب  ُنِمُْؤی  ـال  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ِِهب  ُنِمْؤـُی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ( 39  ) َنیِِملاَّظلا ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک  ْرُْظناَف  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َبَّذَـک  َِکلذَـک  ُُهلیِوَْأت 
(40  ) َنیِدِسْفُْملِاب

65 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

65 ص : همجرت ..... :

یحیرشت هدوب و  نآ  زا  شیپ  هک  تسا  ییاهباتک  يارب  قیدصت  هکلب  دوش  هداد  تبـسن  ادخ  هب  یهلا  یحو  نودب  نآرق  نیا  هک  تسین  نانچ 
(37 . ) تسا نایناهج  راگدرورپ  فرط  زا  هک  تسین  نآ  رد  یّکش  اهنآ ، يارب  تسا 

ار سک  ره  دیروایب و  شدـننامه  هروس  کی  دـییوگیم ، تسار  رگا  وگب : هداد ، تبـسن  ادـخ  هب  غورد  هب  ار  نآرق  وا  دـنیوگیم : اهنآ  ایآ 
(38 . ) دییوگیم تسار  رگا  دینک ، بلط  يرای  هب  ادخ  زا  ریغ  دیناوتیم 

نینچ نیا  تسین ، نشور  ناـشیا  رب  شتّیعقاو  زوـنه  هک  نآ  لاـح  دـنهدیم و  تبـسن  غوردـب  دـنرادن  ملع  نآ  هب  هک  ار  يزیچ  اـهنیا  هکلب 
(39 . ) دوب هنوگچ  ناراکمتس  راک  ماجنارس  هک  رگنب  سپ  دندرک ، بیذکت  زین  اهنآ  ناینیشیپ 

(40 . ) تسا رتانشآ  ناراکهبت  لاح  رب  تراگدرورپ  و  هن ، یخرب  دنروآیم و  نامیا  نآ  هب  اهنآ  زا  یضعب 

65 ص : ریسفت ..... :

. تسا هدوبن  ادخ  ریغ  هیحان  زا  نیغورد و  نآرق  نیا  َناک  ام  َو 
رب هاوگ  یتسرد و  كالم  تسا و  هزجعم  اریز  دنکیم ، قیدصت  هدش  لزان  نآ  زا  شیپ  هک  ار  ییاهباتک  اّما  ِْهیَدَی  َْنَیب  يِذَّلا  َقیِدْصَت  ْنِکل  َو 

66 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  دنتسین . هزجعم  دوخ  اهنآ  اّما  تساهباتک  نیا  تّحص 
. دشاب ارتفا  شماقم  يدنلب  زاجعا و  نیا  اب  نآرق  هک  تسا  لاحم  یتح  تسین و  حیحص  تسا : نیا  هلمج  نیا  يانعم  يرتفی  نا  ناک  ام  و 

نیا اّما  نکل » و  « » 1  » ْمُْکیَلَع ِهَّللا  َباتِک  دیامرفیم : هک  نانچ  دنکیم ، نایب  تسا ، هدیدرگ  ررقم  ضرف و  هک  ار  یماکحا  ِباتِْکلا  َلیِصْفَت  َو 
. تسا نایناهج  راگدرورپ  فرط  زا  کش  نودب  و  تسا ، یعرش  ماکحا  هدننک  نایب  ینامسآ و  ياهباتک  هدننک  قیدصت  نآرق 

دیعب يارب  ای  تساهنآ و  رب  تجح  مازلا  ریرقت  ناـیب و  يارب  اـی  هزمه ، تسا ؟ هتخاـس  ار  نآ  دوخ  وا  دـنیوگیم : اـیآ  هکلب  ُهارَْتفا  َنُولوُقَی  ْمَأ 
. تسا رگیدکی  هب  کیدزن  انعم  ود  نیا  و  اهنآ . نخس  راکنا  ندرمش و 

شوخ تغالب و  رد  نآ  لثم  هروس  کی  مه  امـش  ماهداد  تبـسن  ادخ  هب  غوردـب  ار  نآ  نم  دـیربیم : نامگ  امـش  هک  نانچ  رگا  وگب : لق » »
. دیتسه نم  دننام  تحاصف  یناد و  یبرع  رد  مه  امش  اریز  دیروایب ، یمظن 

اهنت هک  تسا  نیا  روظنم  ادخ ، زا  ریغ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  دـیناوخب  نآ  لثم  ندروآ  يارب  کمک  هب  دـیناوتیم  ار  سک  ره  ُْمتْعَطَتْـسا  ِنَم  اوُعْدا  َو 
هب تسا  ارتفا  نیا  هک  دییوگیم  تسار  امـش  رگا  سپ  درادن ، نآ  رب  تردق  سک  چیه  وا  زا  ریغ  و  دروایب ، نآ  لثم  دناوتیم  هک  تسادـخ 

. دیوش لسوتم  دیناوتیم  هک  ادخ  زا  ریغ  سک  ره 
اهنیا اریز  دنوش ، هاگآ  نآ  یناعم  اهلیوأت و  زا  دننادب و  ار  نآ  رما  تقیقح  هک  نآ  زا  شیپ  دندرک ، بیذـکت  ار  نآرق  اهنیا  هکلب  اُوبَّذَـک  َْلب 

. دنراد ینمشد  دشاب  ناشدادجا  ابآ و  نید  فلاخم  هچنآ  اب  اساسا 
ات دوب  هدیسرن  دوب  هتفگ  نآرق  هک  یبیغ  ياهربخ  عقوم  ینعی  دوب  هدیسرن  نآ  لیوأت  زونه  دناهتفگ : ُُهلیِوَْأت » ْمِِهتْأَی  اََّمل  َو  : » يانعم رد  یـضعب 

: تسا هزجعم  تهج  ود  زا  نآرق  هک  تسا  نآ  هلمج  نیا  زا  دارم  غورد . ای  تسا  هتفگ  تسار  هک  دوش  مولعم  ناش  يارب 
__________________________________________________
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.24 ءاسن / - 1
67 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

زین دنشیدنیب و  نآ  تغالب  مظن و  تهج  رد  هک  نآ  زا  شیپ  نانمـشد  و  یبیغ ، ياهربخ  تهج  زا  يرگید  و  ترابع ، مظن و  تهج  زا  یکی 
. دندرک بیذکت  هنالوجع  ار  نآ  دنیامزایب ، ار  نآ  یبیغ  ياهربخ  تقادص  هک  نآ  زا  لبق 

. دنزرویم دانع  یلو  تسا ، قح  هک  دننادیم  دنراد و  نامیا  نآرق  هب  دوخ  نطاب  رد  نانمشد  نیا  زا  یضعب  ِِهب  ُنِمُْؤی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو 
: هک نیا  رگید  يانعم  دنرادن . نامیا  نآ  هب  الصا  مه  یخرب  ِِهب  ُنِمُْؤی  ْنَم ال  ْمُْهنِم  َو 

. دنروآیمن نامیا  الصا  دنراد و  رارصا  دوخ  رفک  رب  یخرب  دروآ و  دنهاوخ  نامیا  هدنیآ  رد  يدوزب  یضعب 
. دننکیم يراشفاپ  راکنا  رد  هک  دنتسه  یناسک  ای  دانع و  لها  نادسفم  زا  روظنم  َنیِدِسْفُْملِاب  ُمَلْعَأ  َکُّبَر  َو 

67 ص : ات 44 ..... ] تایآ 41  (: 10  ) سنوی هروس  ]

هراشا

َْتنَأَف َأ  َْکَیلِإ  َنوُعِمَتْـسَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ( 41  ) َنُولَمْعَت اَّمِم  ٌءيَِرب  اـَنَأ  َو  ُلَـمْعَأ  اَّمِم  َنُوئیَِرب  ُْمْتنَأ  ْمُُکلَمَع  ْمَُکل  َو  ِیلَمَع  ِیل  ْلـُقَف  َكُوبَّذَـک  ْنِإ  َو 
َساَّنلا ُِملْظَی  َهَّللا ال  َّنِإ  ( 43  ) َنوُرِْـصُبی اُوناک ال  َْول  َو  َیْمُْعلا  يِدـْهَت  َْتنَأَف  َأ  َْکَیلِإ  ُرُْظنَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ( 42  ) َنُولِقْعَی اُوناک ال  َْول  َو  َّمُّصلا  ُعِمُْـست 

(44  ) َنوُِملْظَی ْمُهَسُْفنَأ  َساَّنلا  َّنِکل  َو  ًاْئیَش 

67 ص : همجرت ..... :

زا نم  دیرازیب و  مهدیم  ماجنا  نم  هچنآ  زا  امش  تسا . ناتدوخ  يارب  امش  لمع  مدوخ و  يارب  نم  لمع  وگب : دندرک  بیذکت  ار  وت  رگا  و 
(41 . ) مرازیب دینکیم  لمع  امش  هچنآ 

(42 ( ؟ دنشاب هتشادن  لقع  هک  دنچ  ره  یناسرب ، نارک  شوگ  هب  ار  دوخ  نخس  یناوتیم  وت  ایآ  دنهدیم ، ارف  شوگ  وت  هب  اهنآ  زا  یضعب  و 
( 43 ( ؟ دننیبن دنچ  ره  ینک  تیاده  ار  نایانیبان  یناوتیم  وت  ایآ  سپ  دننکیم ، هاگن  وت  هب  یضعب  و 

68 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(44 . ) دننکیم متس  دوخ  هب  مدرم  اّما  دنکیمن  متس  مدرم  هب  چیه  دنوادخ  هک  یتسارب 

68 ص : ریسفت ..... :

اریز ناشراذگاو ، دوخ  هب  وجب و  يرازیب  نانآ  زا  دننک ، بیذکت  ار  وت  دنراد  رارـصا  هک  يدـید  يدـش و  دـیماان  نانآ  تباجا  زا  رگا  ْنِإ  َو 
: وگب دندرک  تفلاخم  وت  اب  رگا   » َنُولَمْعَت اَّمِم  ٌءيَِرب  یِّنِإ  ْلُقَف  َكْوَصَع  ْنِإَف  دنوادخ : لوق  نیا  لثم  ياهدرک . مامت  اهنآ  رب  ار  تّجح 

لاتق هیآ  هب  تایآ  نیا  دناهتفگ  یـضعب  «: 1  » هروس رخآ  ات  َنوُِرفاْکلا ...  اَهُّیَأ  ای  ْلـُق  ( 216 ارعش / « ) مرازیب دیهدیم  ماجنا  امـش  هچنآ  زا  نم 
. تسا هدش  خسن 

دنهدیم ارف  شوگ  وت  يوس  هب  یهدیم  میلعت  ار  ماکحا  یناوخیم و  نآرق  یتقو  هک  دنتسه  مدرم  زا  یـضعب  َْکَیلِإ  َنوُعِمَتْـسَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو 
توبن ياهتمالع  هب  دنرگنیم و  ار  وت  ياهییامنهار  دننکیم و  هاگن  وت  يوس  هب  مدرم  زا  ياهّدع  و  دنـشیدنایمن ، نآ  رد  دـنریذپیمن و  اّما 
یعقوم اصوصخم  یناسرب  اونشان  شوگ  هب  ار  تیادص  یناوتیم  وت ، ایآ  دومرف : ادخ  سپس  دننکیمن . قیدصت  ار  اهنآ  اّما  دنـشیدنایم  وت ،
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ایآ دومرف و  دعب  دشاب . هتـشاد  لالدتـسا  هب  هجوت  تسا  نکمم  یهاگ  دنمدرخ  ياونـشان  اریز  دشاب ؟ هدش  همیمـض  نآ  اب  مه  یلقع  یب  هک 
مدع ظاحل  زا  مدرم  نیا  هک  نیا  روظنم  دشاب ؟ هتـشادن  مه  تریـصب  مشچ ، ندوبن  اب  رگا  هژیوب  ینک  تیاده  ار  انیبان  یناوتب  هک  يراد  لیم 

. دنرادن مه  تریصب  لقع و  هک  دنتسه  يروک  رک و  صاخشا  دننام  نآ ، قیدصت  قح و  شریذپ 
: دراد دوجو  لامتحا  ود  ترابع  نیا  يانعم  رد  ًاْئیَش  َساَّنلا  ُِملْظَی  َهَّللا ال  َّنِإ 

. دوشیمن هتساک  نانآ  زا  دشاب  اهناسنا  تحلصم  هب  طوبرم  هچنآ  زا  زیچ  چیه  - 1
هکلب دوشیمن ، اهنآ  هب  یملظ  دنکیم ، باذع  تمایق  زور  ار  ناراکهنگ  هک  نیا  زا  - 2

__________________________________________________

. نورفاک - 1
69 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دوشیم دراو  اهنآ  رب  قاقحتسا  لدع و  يور  زا  باذع  نآ 

69 ص : ات 47 ..... ] تایآ 45  (: 10  ) سنوی هروس  ]

هراشا

َکَّنَیُِرن اَّمِإ  َو  ( 45  ) َنیِدَتْهُم اُوناک  ام  َو  ِهَّللا  ِءاِقِلب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  َرِـسَخ  ْدَق  ْمُهَْنَیب  َنُوفَراعَتَی  ِراهَّنلا  َنِم  ًۀَعاس  َّالِإ  اُوثَْبلَی  َْمل  ْنَأَک  ْمُهُرُـشْحَی  َمْوَی  َو 
ْمُهَْنَیب َیُِـضق  ْمُُهلوُسَر  َءاج  اذِإَـف  ٌلوُسَر  ٍۀَّمُأ  ِّلُِـکل  َو  ( 46  ) َنُولَعْفَی اـم  یلَع  ٌدیِهَـش  ُهَّللا  َُّمث  ْمُهُعِجْرَم  اـْنَیلِإَف  َکَّنَیَّفَوَـتَن  َْوأ  ْمُهُدـِعَن  يِذَّلا  َضَْعب 

(47  ) َنوُمَلُْظی ْمُه ال  َو  ِطْسِْقلِاب 

69 ص : همجرت ..... :

ار رگیدـکی  دـندرکن ، فـّقوت  اـیند  رد  تعاـس  کـی  زا  شیب  اـیوگ  هک  دـننانچ  دـنک ، روـشحم  ار  اـهنآ  دـنوادخ  هک  ار  يزور  روآداـی  هب 
(45 . ) دندوبن هتفای  تیاده  دندرب و  نایز  دندرک  بیذکت  ار  راگدرورپ  رادید  هک  نانآ  یتسارب  دنسانشیم ،

تـشگزاب هرخالاب  میربب ، ایند  زا  ار  وت  البق )  ) رگا و  چیه ) هک   ) میهد ناشن  وت  هب  میاهداد ، هدعو  اهنآ  هب  هک  ییاهتازاجم  زا  ياهّمـش  رگا  و 
(46 . ) دنهدیم ماجنا  هچنآ  هب  تسا  دهاش  ادخ  سپ  تسام ، يوس  هب  اهنآ 

(47 . ) دنریگیمن رارق  ملظ  دروم  و  دوش ، يرواد  تلادع  هب  نانآ  نایم  دیایب  ناشربمایپ  نوچ  و  تسا ، يربمایپ  ار  یتّما  ره  و 

69 ص : ریسفت ..... :

ترخآ يارب  دوخ  رمع  زا  اریز  دنرامـشیم ، كدـنا  ایند  رد  ار  ناشفقوت  تدـم  تمایق  رد  باذـع  لـها  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  هیآ  زا 
: دناهتفگ یضعب  دنتسجن . يدوس 

تسا . هتفرگ  ارف  ار  اهنآ  نونکا  هک  یساره  لوه و  رطاخ  هب  دنرامشیم  كدنا  ار  ربق  رد  فقوت  تّدم 
70 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

اهروگ زا  هک  تسا  یعقوم  تلاح ، نیا  و  دناهدوب ، ادج  مه  زا  یکدنا  رایسب  تّدم  ایوگ ، هک  دنسانشیم  نانچ  ار  رگیدمه  ْمُهَْنَیب  َنُوفَراعَتَی 
. دنراد شومارف  ار  رگیدمه  دوشیم  دراو  اهنآ  رب  هک  یساره  لوه و  ببس  هب  نآ ، زا  سپ  اما  دناهدمآ ، نوریب 
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هک تسا  یناسک  لاوحا  دـننام  ناشلاوحا  هک  یتروص  رد  مینکیم  روشحم  ار  اهنآ  ینعی  دـشابیم ، مه »  » زا لاح  هلمج  نیا  اُوثَْبلَی  َْمل  ْنَأَـک 
رد رگیدـکی  ییاسانـش  اریز  دـنکیم ، نایب  ار  ًۀَـعاس  اَّلِإ  اُوثَْبلَی  َْمل  ْنَأَک  هک : تسا  ياهلمج  نوفراعتی »  » و دنتـشادن ، گنرد  تعاس  کی  زج 

. تسا مهنیب ) : ) فرظ هب  ّقلعتم  نوفراعتی »  » هلمج تفگ  ناوتیم  و  دوشیم ، لیدبت  یسانشان  هب  هکلب  دنامیمن  یقاب  تّدم  مامت 
. دندرک نایز  دنتخورف  رفک  هب  ار  نامیا  هک  دتس  داد و  نیا  رد  اهنآ  ینعی  َرِسَخ  ْدَق 

: دراد دوجو  لامتحا  ود  هلمج  نیا  ریسفت  رد 
. دنیوگیم ار  نخس  نیا  دنسانشیم  ار  رگیدکی  هک  یلاح  رد  ینعی  دشاب ، لوق  لوقم  هک  نیا  تسخن 

. دهدیم یهاوگ  نینچ  اهنآ  يراکنایز  رب  دنوادخ  هک  نیا  مود ،
هتفگ نینچ  ایوگ  تسا  بّجعت  يانعم  دیفم  هیفانیتسا و  هلمج  دنتـشادن ، یتخانـش  ناشتراجت  رد  دندوبن و  هتفای  تیاده  َنیِدَـتْهُم  اُوناک  ام  َو 
نینچ ایوگ  تسا و  فوذحم  کّنیرن »  » باوج تسا و  کنیفوتن »  » باوج هلمج  نیا  ْمُهُعِجْرَم  اْنَیلِإَف  اهنیا ! دنراکنایز  هچ  مهرسخا  ام  تسا :

زا یخرب  رگا  : » ةرخآلا یف  هک  يرن  نحنف  هک ، يرن  نا  لبق  کّنیفوتن  وا  كاذـف  ایندـلا  یف  مهدـعن  يذـلا  ضعب  کـنیرن  اـما  و  تسا : هتفگ 
زا ار  وت  نآ  نداد  ناشن  زا  شیپ  هک  دش  نانچ  رگا  اّما  و  ینیبیم ) ار  نآ  سپ   ) میهد ناشن  وت  هب  ایند  رد  میاهداد  هدـعو  اهنآ  هب  هک  اهباذـع 

«. داد میهاوخ  ناشن  وت  هب  ار  نآ  ترخآ  رد  تقو  نآ  میدرب ، ایند 
، نیا رب  انب  تسا : هتفگ  نینچ  ایوگ  سپ  دـشابیم ، باقع  رفیک و  هک  تسا  نآ  راثآ  اج ، نیا  رد  ادـخ  نداد  یهاوگ  زا  دارم  ٌدیِهَـش  ُهَّللا  َُّمث 

. درک دهاوخ  رفیک  دنهدیم  ماجنا  هچنآ  رب  ار  اهنآ  دنوادخ 
71 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ار وا  ناـشیا  دـمآ و  اـهنآ  يوس  هب  شتازجعم  اـب  ناـنآ  ربماـیپ  هاـگ  ره  سپ  دوشیم ، هداتـسرف  يربماـیپ  یتّما  ره  يارب  ٌلوُسَر  ٍۀَّمُأ  ِّلُِـکل  َو 
تازاـجم رفیک و  ناگدـننک  بیذـکت  و  هتفاـی ، تاـجن  ربماـیپ  دوـشیم : يرواد  داد  لدـع و  هب  ناـشربمغیپ  اـهنآ و  نیب  دـندرک ، بیذـکت 

. دنوشیم
ناشربمایپ باسح  عقوم  رد  هک  هاگ  نآ  دوشیم ، هداد  تبسن  يربمایپ  هب  یهورگ  ره  هک  تمایق  زور  تسا : نیا  هیآ  يانعم  دناهتفگ  یضعب 

. دوشیم تواضق  لدع  هب  اهنآ  نایم  رد  دهدب ، نامیا  ای  رفک ، هب  یهاوگ  اهنآ  رب  و  دوش ، رضاح 

71 ص : ات 52 ..... ] تایآ 48  (: 10  ) سنوی هروس  ]

هراشا

الَف ْمُُهلَجَأ  َءاج  اذِإ  ٌلَجَأ  ٍۀَّمُأ  ِّلُِکل  ُهَّللا  َءاش  ام  َّالِإ  ًاعْفَن  َو ال  ارَـض  یِـسْفَِنل  ُِکْلمَأ  ـال  ْلـُق  ( 48  ) َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ُدْعَْولا  اَذـه  یتَم  َنُولوُقَی  َو 
ُْمْتنَمآ َعَقَو  ام  اذِإ  َُّمث  َأ  ( 50  ) َنُومِرْجُْملا ُْهنِم  ُلِْجعَتْسَی  اذ  ام  ًاراهَن  َْوأ  ًاتاَیب  ُُهباذَع  ْمُکاتَأ  ْنِإ  ُْمْتیَأَر  َأ  ُْلق  ( 49  ) َنُومِدْقَتْسَی َو ال  ًۀَعاس  َنوُرِخْأَتْسَی 

(52  ) َنُوبِسْکَت ُْمْتنُک  اِمب  َّالِإ  َنْوَزُْجت  ْلَه  ِْدلُْخلا  َباذَع  اُوقوُذ  اوُمَلَظ  َنیِذَِّلل  َلِیق  َُّمث  ( 51  ) َنُولِْجعَتْسَت ِِهب  ُْمْتنُک  ْدَق  َو  َنْآلآ  ِِهب 

71 ص : همجرت ..... :

(48 . ) دییوگیم تسار  امش  رگا  دوشیم ، یلمع  یک  تمایق ) تازاجم ،  ) هدعو نیا  دنیوگیم  و 
، دسر ارف  نآ  تدـم  هاگ  ره  هک  تسا ، يدـمآ  رـس  یتّما ، ره  يارب  دـهاوخب ، ادـخ  هچنآ  رگم  متـسین ، مدوخ  نایز  دوس و  کلام  نم  وگب :

(49 . ) دنتفین شیپ  سپ و  یتعاس 
؟ دـنراد نآ  هرابرد  ناراکدـب  هک  تسا  یباتـش  هچ  نیا  دـینیبیم ، هنوگچ  ار  دوخ  دوش ، دراو  امـش  رب  زور  ای  بش  رد  وا  باذـع  رگا  وگب :
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(50)
(51 ( ؟ دیتشاد باتش  نآ  ندمآ  رد  هک  نیا  ای  دیروآیم ، نامیا  وا  هب  دوش  عقاو  باذع  هک  تقو  نآ  رد  ایآ ،

72 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
: دوشیم هتفگ  دناهدوب  راکمتس  هک  یناسک  هب  سپس 

(52 ( ؟ دیوشیم تازاجم  رفیک و  دیدادیم ، ماجنا  هچنآ  هب  زج  ایآ  ار ، نادواج  باذع  دیشچب ،

72 ص : ریسفت .... :

هرخسم يور  زا  دنهدیم ، باقع  رفیک و  هدعو  اهنآ  هب  نآرق  ربمایپ و  دننیبیم  یتقو  دناتمایق  باذع  رکنم  هک  ناراکهنگ  ُدْعَْولا  اَذه  یتَم 
. دیآیم یک  باذع  نیا  دنیوگیم 

دوخ زا  يرامیب  ای  یتسدگنت  لیبق  زا  يررض  مناوتیم  هن  متـسین : دوخ  يارب  يدوس  نایز و  رایتخا  بحاص  نم  وگب : یِـسْفَِنل  ُِکْلمَأ  ال  ُْلق :
. منک بلج  دوخ  يارب  تمالس  تورث و  لیبق  زا  ار  يدوس  هن  و  منک ، عفد 

دهدیم ماجنا  دهاوخب  ادخ  هچنآ  و  مشاب ، هتـشادن  رایتخا  نینچ  دوخ  يارب  نم  هک  یتقو  تسا : عطقنم  يانثتـسا  ترابع  نیا  ُهَّللا  َءاش  ام  اَّلِإ 
. مشاب هتشاد  تعفنم  بلج  ررض و  عفد  رایتخا  امش  يارب  هنوگچ 

، دوشیم یعطق  هدعو  دیسر  ارف  نامز  نآ  هک  هاگ  ره  و  تسا ، یـصخشم  نیعم و  ّدح  نامز و  یتّما  ره  باذع  رفیک و  يارب  ٌلَجَأ  ٍۀَّمُأ  ِّلُِکل 
. دیشاب هتشادن  باتش  سپ 

باوخ تحارتسا و  رد  دوخ  ياههناخ  نایم  رد  هک  دوش  دراو  امـش  رب  یتقو  ادـخ  باذـع  رگا  تسا : فرظ  اـتایب »  » ًاـتاَیب ُُهباذَـع  ْمُکاـتَأ  ْنِإ 
. میلست يانعم  هب  مالس  لثم  تسا ، تییبت  يانعم  هب  ردصم و  تایب »  » هملک دیشاعم ، بسک  لاح  رد  هک  زور  ماگنه  ای  اراهن » وا  . » دیشاب

و درادن . باتش  ياج  نآ  زا  عون  چیه  هک  نآ  لاح  و  دننکیم ، باتش  یباذع  هچ  ندیـسر  ارف  رد  ناراکهنگ  َنُومِرْجُْملا  ُْهنِم  ُلِْجعَتْـسَی  اذ  ام 
: دناهتفگ یضعب  دننکیم ! باتش  یساره  لوه و  هچ  ندیسر  ارف  رد  ینعی  تسا  بّجعت  يانعم  نّمضتم  تفگ : ناوتیم 

73 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  نم  هب  ینعی : تسا ، متیأر  لعف أ  هب  قلعتم  ماهفتسا  یلاعت و  يادخ  يارب  هنم  رد  ریمض 
: ینعی تسا ، فوذحم  طرش  باوج  و  دنهاوخیم ، باتش  دنوادخ  زا  زیچ  هچ  ندیسر  ارف  رد  ناراکدب  هک  دیهد  ربخ 

. دش دیهاوخ  نامیشپ  یهاوخباتش  نیا  زا  لاجعتسالا  یلع  اومدنت 
باوج نومرجملا ، هنم  لجعتـسی  اذ  ام  هلمج : دوخ  دـناوتیم  دـیمهف و  دـیهاوخ  تساوخرد  نیا  هرابرد  ار  ناتهابتـشا  هیف  أطخلا  اوفرعت  اـی :

َُّمث َأ  هلمج : دـناوتیم ، زین  و  دوب ، دـهاوخ  متیأر ، هب أ  قلعتم  باوج )  ) هلمج تروص  نیا  رد  و  ینمعطت ، اذ  ام  کتتأ  نا  لثم : دـشاب ، طرش 
یهلا باذـع  رگا  دـشاب : نینچ  شیانعم  هضرتعم و  َنُومِرْجُْملا » ُْهنِم  ُلِْجعَتْـسَی  اذ  ام   » و طرـش ، نیا  باوج  دـعب ، هیآ  رد  هب  ُْمْتنَمآ  َعَقَو  ام  اذِإ 
لوخد لثم  مث »  » رب ماهفتـسا  فرح  ندش  لخاد  درادن ، ناتلاح  هب  يدوس  نامیا  هک  یماگنه  دروآ ، دیهاوخ  نامیا  وا  هب  نآ  زا  دعب  دـیایب ،

. دشابیم « 1 « » يرُْقلا ُلْهَأ  َنِمَأ  َو  َأ  نماف و  أ  ياههیآ : رد  ف »  » و و »  » رب نآ 
هک امش  دیروآیم ، نامیا  الاح  ایآ  دوشیم  هتفگ  ناشیا  هب  دنروآ  نامیا  باذع  عوقو  زا  دعب  هک  یتقو  ینعی  تسا ، رّدقم  لوق  لوقم  َنْآلآ 

. دنتساوخیم ار  باذع  رد  لیجعت  هک  تسا  نیا  ناشبیذکت  رب  لیلد  و  دیدرکیم ؟ بیذکت  ار  وا 
. دشابیم نآلا  زا  شیپ  رمضم  لیق  رب  فطع  هلمج  نیا  اوُمَلَظ  َنیِذَِّلل  َلِیق  َُّمث 

73 ص : ات 56 ..... ] تایآ 53  (: 10  ) سنوی هروس  ]

هراشا
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اوُّرَـسَأ َو  ِِهب  ْتَدَْـتفال  ِضْرَْألا  ِیف  ام  ْتَمَلَظ  ٍسْفَن  ِّلُِکل  َّنَأ  َْول  َو  ( 53  ) َنیِزِْجعُِمب ُْمْتنَأ  اـم  َو  ٌّقََحل  ُهَّنِإ  یِّبَر  َو  ِيإ  ْلـُق  َوُه  ٌّقَح  َأ  َکَنُوِئْبنَتْـسَی  َو 
َّنِکل َو  ٌّقَح  ِهَّللا  َدـْعَو  َّنِإ  الَأ  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ِهَِّلل  َّنِإ  ـالَأ  ( 54  ) َنوُمَلُْظی ْمُه ال  َو  ِطْسِْقلِاب  ْمُهَْنَیب  َیُِـضق  َو  َباذَْعلا  اَُوأَر  اََّمل  َۀَمادَّنلا 

(56  ) َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  َو  ُتیُِمی  َو  ِییُحی  َوُه  ( 55  ) َنوُمَْلعَی ْمُهَرَثْکَأ ال 
__________________________________________________

. ].....[ 97 - 8 فارعا / - 1
74 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

74 ص : همجرت ..... :

؟ تسا قح  ییوگیم ) وت  هک  اهنیا   ) ایآ هک  دنسرپیم  وت  زا  و 
(53 . ) دیربب نیب  زا  ار  نآ  دیناوتیمن  امش  تسا و  تقیقح  هک  مراگدرورپ  هب  دنگوس  يرآ ، وگب :

ار باذع  ناراکمتس ) نیا   ) هک یتقو  و  دنکیم ، ادف  ار  نآ  دشاب  هتشاد  رایتخا  رد  تسا  نیمز  يور  هچنآ  مامت  رگا  هدرک  متـس  سک  ره  و 
(54 . ) دنریگیمن رارق  متس  دروم  و  دوشیم ، يرواد  تلادع  هب  نانآ  نایم  رد  و  دنناشوپیم ، ار  دوخ  ینامیشپ  دننیبیم ،

(55 . ) دننادیمن اهنآ  رثکا  یلو  تسا ، قح  ادخ  هدعو  هک  شاب  هاگآ  تسا ، ادخ  نآ  زا  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ  هک  شاب  هاگآ 
(56 . ) دیدرگیم زاب  وا ، يوس  هب  و  دناریمیم ، دنکیم و  هدنز  وا 

74 ص : ریسفت ..... :

رد دیامرفیم : شربمایپ  هب  ادخ  تسا . هرخسم  راکنا و  يور  زا  شسرپ  ماهفتـسا و  نیا  وه :؟ قحأ  دنیوگیم : دننکیم و  ربخ  بسک  وت ، زا 
هک نانچ  هدـمآ  معن »  » يانعم هب  تسا  مسق  هلمج  هک  اج  نیا  رد  يإ »  » هملک دـنگوس . مراگدرورپ  هب  يرآ  ّیبر  وه و  يا  وگب : اهنآ  خـساپ 

«1 . » دیآیم دق »  » يانعم هب  یماهفتسا  هلمج  رد  له » »
. دوشیم دراو  امش  رب  راچان  هکلب  دینک  عفد  دوخ  زا  ار  ادخ  باذع  دیناوتیمن  امش  َنیِزِْجعُِمب  ُْمْتنَأ  ام  َو 

یناوارف همه  اـب  لاوما  نیازخ و  زا  دراد  دوجو  اـیند  رد  زورما  هچنآ  يراکمتـس  سفن  ره  يارب  رگا  ینعی  تسا ، سفن  يارب  تفـص  ْتَمَلَظ 
ات دهدیم  ار  اهنآ  مامت  دشاب ، نآ 

__________________________________________________

م. دوش - هعجارم  رهد  هروس  ِناْسنِْإلا  یَلَع  یتَأ  ْلَه  ریسفت  هب  - 1
75 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دش هتفریذپ  درک و  ادف  ار  نآ  هادف : دهد . تاجن  ار  دوخ 
دوخ یب  دوخ  زا  توهبم و  نوچ  دننکیم  نامتک  ار  دوخ  ینامیـشپ  دننیبیم  ار  یهلا  باذع  هک  یماگنه  َباذَْعلا  اَُوأَر  اََّمل  َۀَمادَّنلا  اوُّرَـسَأ  َو 

هدوبر ار  ناشناوت  بات و  هک  یکانلوه  هنحـص  دندروآیمن : باسح  هب  ار  نآ  البق  هک  دناهتفرگ  رارق  یتالکـشم  لباقم  رد  اریز  دـنوشیم ،
. دنرادن ياهراچ  دوخ  ياهلد  رد  ینامیشپ  نتخاس  ناهنپ  زج  ندز و  دایرف  تصرف  هن ، دنراد و  ار  ندرک  هیرگ  تردق  هن ، هک  نانچ  تسا 

، دنناشوپیم دوخ  ناوریپ  ناتـسد و  ریز  زا  ار  دوخ  ینامیـشپ  رگمتـس ، نارادمدرـس  تمایق ، زور  رد  تسا : نیا  هیآ  يانعم  دناهتفگ  یـضعب 
ّرـس  » اریز دنیامنیم  صلاخ  ار  ینامیـشپ  ینعی  دناهتفگ : یـضعب  و  دنوش ، عقاو  نانآ  خـیبوت  شنزرـس و  دروم  هک  نیا  زا  دـنراد  مرـش  اریز 

. دننکیم ینامیشپ  تمادن و  راهظا  دناهتفگ : زین  و  تسا ، نآ  صلاخ  يانعم  هب  ءیش »
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دوخ نآ  زا  یتسه  مامت  هک  درادیم  نایب  دنوادخ ، نیا ، زا  دـعب  دوشیم . يرواد  تلادـع  هب  ناشکمتـس  ناراکمتـس و  نایم  ْمُهَْنَیب  َیُِـضق  َو 
نینچ وا ، ریغ  و  دناریمب ، دنک و  هدنز  دناوتیم  وا  تسا و  ّقح  دهدیم  هدـعو  هچنآ  و  دـیامنیم ، رفیک  دـهدیم و  شاداپ  وا  مه  و  تسوا ،

، وا زا  ناشدـیما  سرت و  دـننادب و  ار  رما  نیا  همه  ات  دومرف  نایب  ار  اهنیا  تسوا ، يازج  باسح و  يوس  هب  همه  تشگزاب  و  درادـن ، ییاناوت 
. دشاب وا  هب  و ،

75 ص : ات 60 ..... ] تایآ 57  (: 10  ) سنوی هروس  ]

هراشا

َِکلذـِبَف ِِهتَمْحَِرب  َو  ِهَّللا  ِلْضَِفب  ُْلق  ( 57  ) َنِینِمْؤُْمِلل ٌۀَمْحَر  َو  ًيدُـه  َو  ِروُدُّصلا  ِیف  اِمل  ٌءافِـش  َو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌۀَـظِعْوَم  ْمُْکتَءاج  ْدَـق  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای 
ِهَّللا یَلَع  ْمَأ  ْمَُکل  َنِذَأ  ُهَّللآ  ْلـُق  ًـالالَح  َو  ًاـمارَح  ُْهنِم  ُْمْتلَعَجَف  ٍقْزِر  ْنِم  ْمَُکل  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اـم  ُْمْتیَأَر  َأ  ْلـُق  ( 58  ) َنوُعَمْجَی اَّمِم  ٌْریَخ  َوُه  اوُـحَْرفَْیلَف 

(60  ) َنوُرُکْشَی ْمُهَرَثْکَأ ال  َّنِکل  َو  ِساَّنلا  یَلَع  ٍلْضَف  وَُذل  َهَّللا  َّنِإ  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  َبِذَْکلا  ِهَّللا  یَلَع  َنوُرَتْفَی  َنیِذَّلا  ُّنَظ  ام  َو  ( 59  ) َنوُرَتْفَت
76 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

76 ص : همجرت ..... :

. نانمؤم يارب  تمحر  تیاده و  تساههنیـس و  رد  هچنآ  يارب  ینامرد  و  هدمآ ، يزردنا  دنپ و  ناتراگدرورپ  يوس  زا  امـش  يارب  مدرم  يا 
(57)

(58 . ) دننکیم عمج  اهنآ  هچنآ  زا  تسا  رتهب  نآ  هک  دیشاب ، لاحشوخ  نامه  هب  سپ  تسا ، ادخ  تمحر  لضفب و  وگب :
امش هب  ادخ  ایآ  وگب : دیدرک ؟ لالح  ار  یضعب  مارح و  ار  نآ  زا  یـضعب  درک ، لزان  ناتیارب  دنوادخ  هک  ار  ییزور  دیدش ، هجوتم  ایآ  وگب :

(59 ( ؟ دیدنبیم ارتفا  ادخ  هب  ای  داد  ياهزاجا  نینچ 
اّما دراد ، شـشخب  لضف و  مدرم  همه  هب  دنوادخ  متح  روطب  دنربیم ، نامگ  هچ  تمایق  زور  هب  تبـسن  دـندنبیم ، ارتفا  ادـخ  رب  هک  ییاهنآ 

(60 . ) دنتسین رازگساپس  اهنآ  رتشیب 

76 ص : ریسفت ..... :

: دشابیم لیذ  دیاوف  لماش  هک  تسا  هدمآ  یباتک  امش  يارب  مدرم  يا 
تقیقح هب  هک  یهار  هب  داشرا  تیاده و  دراد ج ) رارق  اهلد  رد  هک  یتسردان  دیاقع  يارب  اود  نامرد و  دیحوت ب ) هب  هجوت  زردنا و  فلا )

. دنک لمع  تسا  نآ  رد  هچنآ  هب  دروآ و  نامیا  نآ  هب  هک  سک  ره  يارب  تمحر  ماجنارس ، دناسر د )
ینعی تسا ، صاصتخا  تابثا  دیکأت و  يارب  اوحرفیلف ، کلذـبف  هلمج  و  اوحرفیلف . هتمحرب  هَّللا و  لضفب  لق  تسا : نیا  ریدـقت  رد  مود ، هیآ 
یکی رگید . دیاوف  هن  تسوا ، تمحر  لضف و  تفـص : ود  نیا  اهنت  دوش  داش  نآ ، هب  یمدآ  تسا ، هتـسیاش  هک  یتمعن  نیرتیلاع  نیرتمهم و 

و  دنکیم ، تلالد  نآ ، رب  يرگید  اریز  هدش ، فذح  هیآ  رد  لعف  ود  زا 
77 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

داش يزیچ  زا  رگا  امهنم : قحا  هب ، حورفم  ّهناـف ال  حرفلاـب  اـمهوّصخیلف  ءیـشب  اوحرف  نا  ینعی  تسا ، طرـش  ياـنعم  لـیلد  هب  ءاـف »  » لوخد
هغیـص ت »  » اـب اوـحرفتلف : تسین . نآ  زا  ندـش  داـش  هب  رتراوازـس  ود  نیا  زا  يزیچ  اریز  دـنهد  رارق  ود  نیا  هژیو  ار  يداـش  دـیاب  دـنوشیم 
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: هتمحر و  هَّللا ، لضف  یناعم  رد  دناهدناوخ . زین  سایق  لصا و  قباطم  باطخ 
: تسا هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  تسا . نآرق  وا ، تمحر  زا  دارم  مالسا و  نید  هَّللا  لضف  زا  دارم  دناهتفگ : یضعب 

. بلاط یبا  نب  یلع  هتمحر  و  هَّللا ، لوسر  هَّللا : لضف 
نآ زا  ارم  ینعی  دـشابیم  هینوربخا »  » يانعم هب  و  ُْمْتیَأَر » َأ   » هب ای  لزنا »  » هب بوصنم ، اـم » : » هَّللا لزنا  اـم  دـیهد  ربخ  نم  هب  ینوربخا : ُْمْتیَأَر  َأ 

. دیزاس هاگآ 
هک نانچ  دیتخاس ، مارح  ار  یضعب  لالح و  ار  نآ  زا  یضعب  امش  اّما  داد  رارق  لالح  يزور  ار  نآ  مامت  دنوادخ  ًالالَح  َو  ًامارَح  ُْهنِم  ُْمْتلَعَجَف 

«. دنتسه مارح  اهتب و ) هژیو   ) هک دنتسه  ییاهتعارز  نایاپراهچ و  اهنیا   » ٌرْجِح ٌثْرَح  َو  ٌماْعنَأ  ِهِذه  دنتفگ :
امـش هب  ادخ  ایآ  هک  دیهد  ربخ  نم  هب  ینعی  تسا  متیأر » أ   » هب قلعتم  ْمَُکل » َنِذَأ  ُهَّللآ   » و هدـش ، رارکت  لق »  » ْمَُکل َنِذَأ  ُهَّللآ  ُْلق  ( 138 ماعنا / )

: تفگ ناوتیم  دییوگیم ؟ غورد  ادخ  هب  رما  نیا  نداد  تبـسن  رد  هک  نیا  ای  دینک  مارح  ار  یـضعب  لالح و  ار  یـضعب  هک  تسا  هداد  نذا 
. دیاهتسب ارتفا  ادخ  هب  نیقی  متح و  روط  هب  هکلب  ینعی  تسا ، ءارتفا  يارب  دیکأت ، يانعم  دیفم  هعطقنم و  ما » »

چیه ات  دنک  بجاو  وا  رب  ار  طایتحا  و  دراد ، زاب  سدـقم  عرـش  ماکحا  رد  رییغت  فّرـصت و  زا  ار  وا  هک  تسا  یفاک  ار  ناسنا  هیآ  نیمه  اهنت 
: دیوگن ناهرب  لیلد و  نودب  هاگ 

. دشابن دنوادخ  هب  نایرتفم  زا  ات  زیاج ، ریغ  نیا  تسا و  زیاج  نیا 
هرابرد دیاب  هچ  ناشدوخ  نامگ  هب  دنـشیدنایم : هچ  تمایق  زور  رد  دـندنبیم ، ارتفا  قح  ادـخ و  هب  زورما  هک  اهنآ  َنوُرَتْفَی  َنیِذَّلا  ُّنَظ  ام  َو 

اهنآ رفیک  اریز  تساهنیا ، يارب  یگرزب  دیدهت  هیآ  نیا  تساهیدـب . اهیکین و  ربارب  رد  رفیک  شاداپ و  تقو  زور ، نآ  اریز  دوش ، ماجنا  نانآ 
. تسا هدرک  رکذ  ماهبا  روطب  ار 

78 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسا میرک  هدنشخب و  مدرم  هب  تبسن  هداد ، یمدآ  هب  ایند  رد  هک  اهتمعن  همه  نیا  اب  دنوادخ  ِساَّنلا  یَلَع  ٍلْضَف  وَُذل  َهَّللا  َّنِإ 

. دنروآیمن اج  هب  ار  شیاهتمعن  رکش  اهنآ  تیرثکا  اما  ْمُهَرَثْکَأ ...  َّنِکل  َو 

78 ص : ات 65 ..... ] تایآ 61  (: 10  ) سنوی هروس  ]

هراشا

ِلاْقثِم ْنِم  َکِّبَر  ْنَع  ُبُْزعَی  ام  َو  ِهِیف  َنوُضیُِفت  ْذِإ  ًادوُهُـش  ْمُْکیَلَع  اَّنُک  َّالِإ  ٍلَمَع  ْنِم  َنُولَمْعَت  َو ال  ٍنآُْرق  ْنِم  ُْهنِم  اُوْلتَت  ام  َو  ٍنْأَش  ِیف  ُنوُکَت  اـم  َو 
ْمُه َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  ـال  ِهَّللا  َءاـِیلْوَأ  َّنِإ  ـالَأ  ( 61  ) ٍنِیبُم ٍباتِک  ِیف  َّالِإ  َرَبْکَأ  َو ال  َکـِلذ  ْنِم  َرَغْـصَأ  ـال  َو  ِءاـمَّسلا  ِیف  ـال  َو  ِضْرَأـْلا  ِیف  ٍةَّرَذ 

ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َوُه  َِکلذ  ِهَّللا  ِتاِملَِکل  َلیِْدبَت  ِةَرِخْآلا ال  ِیف  َو  اْینُّدـلا  ِةایَْحلا  ِیف  يرُْـشْبلا  ُمَُهل  ( 63  ) َنوُقَّتَی اُوناک  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ( 62  ) َنُونَزْحَی
(65  ) ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ًاعیِمَج  ِهَِّلل  َةَّزِْعلا  َّنِإ  ْمُُهلْوَق  َْکنُزْحَی  َو ال  ( 64)

78 ص : همجرت ..... :

نآ رب  دراو  یتقو  هک  نآ  رگم  دـیهدیمن ، ماـجنا  ار  یلمع  چـیه  و  ینکیمن ، توـالت  ار  نآرق  زا  یتمـسق  چـیه  یتسین و  یتلاـح  چـیه  رد 
هن رتکچوک و  هن  ياهّرذ ، ینیگنس  هزادنا  هب  دنامیمن  یفخم  وت  راگدرورپ  زا  نامسآ  نیمز و  رد  زیچ  چیه  و  میرظان ، امش  رب  ام  دیوشیم ،

(61 . ) تسا تبث  راکشآ  باتک  رد  هک  نیا  رگم  نآ ، زا  رتگرزب 
(62 . ) دنوشیم نیگهودنا  هن  دنراد و  یمیب  هن  ادخ ، يایلوا  هک  دیشاب  هاگآ 
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(63 . ) دنتشاد اوقت  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک 
( 64 . ) تسا گرزب  يراگتسر  نامه  نیا  دنکیمن ، رییغت  ادخ  ياههدعو  دنداش ، ترخآ  ایند و  یناگدنز  رد 

79 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(65 . ) تسا اناد  اونش و  وا  تسادخ و  نآ  زا  تّزع  مامت  دزاسن ، نیگهودنا  ار  وت  نانآ  راتفگ  و 

79 ص : ریسفت ..... :

و هدـصق » تدـصق   » يانعم هب  هدـش ، هتفرگ  هنأش » تنأش   » زا تسا  راک ، و  رما ، يانعم  هب  نأش » . » تسادـخ لوسر  هب  باـطخ  و  هیفاـن ، اـم » »
: تفگ ناوتیم  و  تسادخ ، لوسر  ياهنأش  زا  یگرزب  نأش  نآرق  توالت  اریز  دشابیم ، نأش »  » يارب هنم »  » رد ریمض 

. تسا میخفت  دیفم  رکذ و  زا  لبق  رامضا  نیا  و  ٍنآُْرق » ْنِم   » لیزنتلا ُْهنِم » اُوْلتَت  ام  َو  : » ددرگیمرب لیزنت »  » هب ریمض 
رگم دـیهدیمن  ماجنا  ار  یلمع  چـیه  شتّما - ربمایپ و  امـش - همه  نیملاع و  هب  نیدـهاش  مکیلع  انک  الا  لمع  نم  اعیمج  متنا  نولمعت ، و ال 

. میهاگآ نآ  زا  دهاش و  نآ ، رب  ام  هک  نیا 
. تفاتش راک  نآ  هب  لمعلا  یف  ضافا  ِهِیف  َنوُضیُِفت  ْذِإ 

ِلاْقثِم ْنِم  ترابع : تسین . رود  ناهنپ و  تراگدرورپ  ملع  زا  ياهّرذ  نیرتکچوک  تسا : هدش  هدناوخ  ود  ره  ز »  » رـسک ّمض و  اب  ُبُْزعَی  ام  َو 
. تسا لعاف  عفر و  ّلحم  رد  ٍةَّرَذ 

لقتـسم ینخـس  دوخ  ات  تسادـتبا  رب  انب  شعفر  تسا  هدـش  هدـناوخ  ود  ره  عفر ، بصن و  هب  ترابع ، نیا  َرَبْکَأ  َو ال  َِکلذ  ْنِم  َرَغْـصَأ  ـال  َو 
تلاـح رد  و  تسا . ٍةَّرَذ » ِلاـْقثِم  ْنِم   » لـحم رب  فطع  عفر ، تلاـح  رد  مییوگب  رگا  اـّما  تسا . سنج  یفن  ـال  ببـس  هب  نآ ، بصن  و  دـشاب ،

رد مییوگب  رگا  هک  ارچ  تسین ، تسرد  هجو  ود  نیا  زا  مادـک  چـیه  تسا ، هتفرگ  هحتف  ّرج  تلاـح  رد  هک  لاـقثم »  » ظـفل رب  فطع  بصن ،
. تسا فالخ  یباتک ) رد  رگم  تسین  ناهنپ  تراگدرورپ  زا  يزیچ  ، ) هدوب باتک » یف  ّالا  ءیش  هنع  بزعی  ال  ریدقت :

و دـنوشیم ، کیدزن  وا  هب  ادـخ  تدابع  تعاطا و  اب  هک  دنتـسه  یناسک  ادـخ  يایلوا  َنُونَزْحَی  ْمُه  َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  ِهَّللا ال  َءاـِیلْوَأ  َّنِإ  ـالَأ 
اهنآ  هب  شتمارک  ظفح و  هب  دنوادخ 
80 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

اوقت لـها  هدروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک  َنوُقَّتَی  اُوناـک  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  تسا : هدوـمرف  نشور  ار  بلطم  نیا  دـعب  هیآ  رد  و  دوـشیم ، کـیدزن 
. دناهدوب

: دومرف دش . لاؤس  ادخ  يایلوا  هرابرد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  زا  دیوگیم  ریبج  نب  دیعس 
تسود ادخ  يارب  هک  دنایناسک  اهنآ  دناهتفگ : یضعب  دتفایم . ادخ  دای  هب  ناشکانبات  هرهچ  اهنآ و  يامیـس  ندید  زا  ناسنا  هک  دنایناسک 

. دنرگیدکی
. ربخ ادتبم و  رب  انب  دشاب ، عوفرم  ای  و  حدم ، رب  انب  دشاب ، بوصنم  تسا  نکمم  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

يرُْشْبلا ُم  ُ
رد تراشب  هک  تسا  هدـش  لقن  ربمایپ  زا  تسا و  هداد  هدـعو  اوقت  لـها  هب  نآرق  عضاوم  زا  يرایـسب  رد  دـنوادخ  هک  تسا  يزیچ  تراـشب 

. دننیبیم باوخ  وا  يارب  نارگید  ای  دنیبیم  باوخ  رد  شدوخ  يارب  نمؤم  هک  تسا  هحلاص  يایؤر  ایند ،
گرم اب  تفر و  ایند  زا  ربمایپ  تارّـشبملا : تیقب  ةّوبّنلا و  تبهذ  تسا : هدـش  لقن  موصعم  زا  تسا . تشهب  ترخآ  رد  تراـشب  زا  روظنم  و 

لقن ءاطع  زا  تسا . یقاب  نانچ  مه  راکوکین  ناگدنب  يارب  هدنهد  هدژم  ياهمیـسن  اما  دش ، متخ  دـیچیپ و  مهرد  تّوبن  ساسا  ترـضح  نآ 
ُلَّزَنَتَت دـیامرفیم : هک  نانچ  دـنهدیم  هدژم  یهلا  تمحر  هب  ار  اهنآ  دـنیآیم و  ناـنمؤم  يوس  هب  ناگتـشرف  گرم ، ماـگنه  هک  تسا  هدـش 
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مالـس اهنآ  رب  دـنیآیم ، اهنآ  رادـید  هب  ناگتـشرف  هک  تسا  نآ  ترخآ  رد  تراشب  دـیوگیم : ءاطع  زین  و  « 1  » اُوفاَخت اَّلَأ  ُۀَِـکئالَْملا  ُمِْهیَلَع 
هب لامعا  ياههمان  نداد  اهنآ  هلمج  زا  هک  دـنهدیم  تراشب  اهیناگدژم  رگید  یهلا و  تمارک  یبایماک و  يزوریپ و  هب  ار  ناـنآ  دـننکیم و 

. دشابیم ناشیاههرهچ  ینشور  يدیفس و  نانآ و  تسار  تسد 
ِهَّللا ِتاِملَِکل  َلیِْدبَت 

. دوشیمن تفای  وا  ياههدعو  رد  یفالخ  دنوادخ و  ياهراتفگ  رد  يرییغت 
__________________________________________________

.30 تلّصف / - 1
81 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

َك ِ
زوفلا وه  کلذ  - 2 هَّللا . تامکل  لیدـبت  ال  - 1  ) هلمج ود  نیا  و  دـنوشیم ، هداد  تراشب  ناهج  ود  ره  رد  ناـنمؤم  هک  نیا  هب  تسا  هراـشا 

. تسا هضرتعم  میظعلا )
نیگهودـنا ار  وت  دـننکیم ، شـشوک  وت  راک  نداد  ناشن  شزرایب  هراـبرد  هدرک و  بیذـکت  ار  وت  هک  اـهنآ  راـتفگ  ْمُُهلْوَق  َکـْنُزْحَی  ـال  َو 

. دزاسن
تسا هتفگ  هدومرف ، یهن  ندش  نیگمغ  زا  ار  يو  ادخ  هک  نیا  زا  سپ  ربمایپ  ایوگ  تسا . لیلعت  ماقم  رد  هفنأتسم و  هلمج ، نیا  ِهَِّلل  َةَّزِْعلا  َّنِإ 

نآ زا  زیچ  چیه  تسوا . فّرصت  رد  دنوادخ و  نآ  زا  يزوریپ  تّزع و  مامت  هک  لیلد  نیا  هب  تسا : هدومرف  ادخ  مشابن ، كانهودنا  هنوگچ 
. انَلُـسُر ُرُْـصنََنل  اَّنِإ  لثم : دنادرگیم  زوریپ  ناشیا  رب  ار  وت  تسا و  بلاغ  اهنآ  همه  رب  ادخ  نامه  سپ  درادن ، رایتخا  رد  وا  ریغ  سک  چیه  ار 

«1»
. دنکیم هلماعم  نانآ  اب  باسح  نیا  اب  و  تسا ، هاگآ  دنراد  میمصت  هچ  ره  هب  دنونشیم و  دنیوگیم  هچنآ  دنوادخ  ُمِیلَْعلا  ُعیِمَّسلا  َوُه 

81 ص : ات 70 ..... ] تایآ 66  (: 10  ) سنوی هروس  ]

هراشا

َنوُصُرْخَی َّالِإ  ْمُه  ْنِإ  َو  َّنَّظلا  َّالِإ  َنوُِعبَّتَی  ْنِإ  َءاکَرُـش  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدَـی  َنیِذَّلا  ُِعبَّتَی  ام  َو  ِضْرَأـْلا  ِیف  ْنَم  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  ْنَم  ِهَِّلل  َّنِإ  ـالَأ 
ُِّینَْغلا َوُه  ُهَناْحبُس  ًاَدلَو  ُهَّللا  َذَخَّتا  اُولاق  ( 67  ) َنوُعَمْسَی ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ًارِْصبُم  َراهَّنلا  َو  ِهِیف  اُونُکْسَِتل  َْلیَّللا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  َوُه  ( 66)

ِهَّللا یَلَع  َنوُرَتْفَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ْلـُق  ( 68  ) َنوُمَْلعَت ام ال  ِهَّللا  یَلَع  َنُولوُقَت  َأ  اذـِهب  ٍناْطلُـس  ْنِم  ْمُکَدـْنِع  ْنِإ  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  اـم  َُهل 
(70  ) َنوُرُفْکَی اُوناک  اِمب  َدیِدَّشلا  َباذَْعلا  ُمُهُقیُِذن  َُّمث  ْمُهُعِجْرَم  اْنَیلِإ  َُّمث  اْینُّدلا  ِیف  ٌعاتَم  ( 69  ) َنوُِحْلُفی َبِذَْکلا ال 

__________________________________________________

. مینکیم يرای  ار  نامناربمایپ و ...  ام  : 51 نمؤم / - 1
82 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

82 ص : همجرت ..... :

ّنظ و زا  زج  دنناوخیم ، وا  کیرـش  ار  ادخ  ریغ  هک  اهنآ  و  تسادخ ، نآ  زا  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  ره  هچ و  ره  هک  دیـشاب  هاگآ 
(66 . ) دننزیم نیمخت  طقف  و  دننکیمن ، يوریپ  نامگ 
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يارب تسا  ییاـههناشن  رما ، نیا  رد  هک  یتـسارب  داد ، رارق  امـش  شخبینـشور  ار  زور  امـش و  شیاـسآ  يارب  ار  بش  هـک  تـسا  یـسک  وا ،
(67 . ) دنشاب ونش  تقیقح  هک  یمدرم 

امـش تسوا ، زا  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچ  ره  تسا ، زاینیب  هّزنم و  رما  نیا  زا  وا  هدرک ، باختنا  يدنزرف  دوخ  يارب  دـنوادخ  دـنتفگ :
(68 . ) دینادیمن هک  دیهدیم  تبسن  يزیچ  دنوادخ  هب  ایآ  دیرادن ، ناتیاعّدا  نیا  رب  یلیلد  چیه 

(69 . ) دنوشیمن راگتسر  دنهدیم  تبسن  غورد  ادخ  هب  هک  اهنآ  وگب :
(70 . ) میناشچب نانآ  هب  ار  تخس  باذع  ناشرفک  رفیک  هب  هاگ  نآ  و  تسا ، ام  يوس  هب  اهنآ  تشگزاب  سپس  تسا و  ایند  رد  یکدنا  هرهب 

82 ص : ریسفت ..... :

و وا ، فّرصت  کلم و  رد  القع  یتقو  دنشابیم . سنا  ّنج و  هکئالم و  زا  زیمت ، لها  نادنمدرخ و  دارم  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم 
کیرش هک  دننآ  هب  رتراوازس  دنرادن  كاردا  لقع و  هک  اهنآ  ریغ  دنشاب ، هتشادن  ّتیهولا  يارب  تیحالـص  ناشمادک  چیه  دنـشاب و  وا  هدنب 

. دنوشن وا 
ْنِإ تسا . نکمم  ریغ  لاحم و  ّتیهلا  رد  ادخ  تکرـش  اریز  دـننکیمن ، يوریپ  ار  اهکیرـش  تقیقح  رد  اهکرـشم  نیا  ینعی  َنیِذَّلا  ُِعبَّتَی  ام  َو 

. دنوشیم لّسوتم  لطاب  ياهضرف  هب  َنوُصُرْخَی : اَّلِإ  ْمُه  ْنِإ  دننکیم . نامگ  ادخ  کیرش  هک  ار  هچنآ  رگم  دننکیمن  تعباتم  اَّلِإ : َنوُِعبَّتَی 
83 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دننکیم يوریپ  ار  زیچ  هچ  ینعی  تسا ، یماهفتسا  ُِعبَّتَی » ام  َو  : » تفگ ناوتیم 
هک یناسک  و  تسا : نیا  هلمج  يانعم  تقیقح  دشابیم و  عبّتی »  » لعف هب  لّوا  هجو  رب  انب  نوعدی و  لعف  هب  بوصنم  ءاکرـش  ریخا  هجو  رب  انب 

ناوتیم و  تسا . هدش  فذح  هنیرق  لیلد  هب  ءاکرـش ،»  » هملک ود  زا  یکی  دننکیمن ، يوریپ  ار  کیرـش  دننادیم  ادخ  کیرـش  ار  ادـخ  ریغ 
. تسا نینچ  نآ  ریدقت  و  نم »  » رب فطع  لوصوم و  ام ، تفگ :

.« دنیادخ نآ  زا  دنناوخیم ، هک  مه  ار  ییاهکیرش   » ءاکرش هَّللا  نود  نم  نیذلا  هعبتی  ام  هَّلل  و 
َلَعَج دیامرفیم : دزاسیم  هجوتم  دوخ  ياهتمعن  یگرزب  تمظع و  هب  ار  اهنآ  دنکیم و  ّدر  ار  ناکرشم  ياهکیرش  دنوادخ  هک  نآ  زا  سپ 
بلط يارب  زور  رد  دـنبای و  شمارآ  تنوکـس و  بش  رد  اـهنآ  هک  نیا  اـت  داد  رارق  نشور  ار  زور  کـیرات و  ار  بش  دـنوادخ  َلـْیَّللا : ُمَُکل 

. دیامرفیم هیزنت  هئربت و  دنزرف  نتفرگ  زا  ار  دوخ  نخس  نیا  اب  دنوادخ  هناحبس : دنبایرد . ار  شالت  هار  دوخ ، يزور  شاعم و 
هب هک  یجایتحا  زاین و  رطاخ  هب  رگم  دنکیمن  دـنزرف  بلط  سک  چـیه  زیچ و  چـیه  اریز  تسا ، دـلو  یفن  يارب  تلع  ترابع  نیا  ُِّینَْغلا  َوُه 

. دوب دهاوخن  زین  دنزرف  دشابن  جایتحا  زاین و  هک  ار  یسک  دراد و  نآ 
. دهد رارق  دوخ  دنزرف  ار  اهنآ  زا  یکی  هک  درادن  نآ  هب  يزاین  سپ  تسوا  کلم  زیچ  همه  نوچ  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  َُهل 

، درک تجح  یفن  ناشراتفگ  ربارب  رد  نیکرشم  زا  نوچ  وا  تسین . ناتراتفگ  نیا  يارب  یناهرب  لیلد و  چیه  ار  امش  ٍناْطلُـس  ْنِم  ْمُکَْدنِع  ْنِإ 
. شناد ملع و  هن  تسا ، لهج  ناهرب ، لیلد و  نودب  راتفگ  ره  هک  داد  ناشن  بیترت  نیا  هب  و  دروآ . باسح  هب  نادان  ار  اهنآ 

. دندنبیم ارتفا  وا  هب  ادخ  هب  دنزرف  نداد  تبسن  اب  هک  یناسک  َنوُرَتْفَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
84 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  شلابند  هب  هک  تسایند ، رد  یمک  دوس  كدنا و  ياهرهب  ناشیارتفا  نیا  اْینُّدلا  ِیف  ٌعاتَم 

. دننکیم هدهاشم  ار  نادیواج  تواقش  یتخبدب و 

84 ص : ات 73 ..... ] تایآ 71  (: 10  ) سنوی هروس  ]

هراشا
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َو ْمُکَْرمَأ  اوُعِمْجَأَـف  ُْتلَّکَوـَت  ِهَّللا  یَلَعَف  ِهَّللا  ِتاـیِآب  يِریِکْذـَت  َو  یِماـقَم  ْمُْکیَلَع  َُربَـک  َناـک  ْنِإ  ِمْوَـق  اـی  ِهِمْوَِـقل  َلاـق  ْذِإ  ٍحوـُن  َأَـبَن  ْمِْهیَلَع  ُلـْتا  َو 
َو ِهَّللا  یَلَع  َّالِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ  ٍرْجَأ  ْنِم  ْمُُکْتلَأَـس  اـمَف  ُْمْتیَّلََوت  ْنِإَـف  ( 71  ) ِنوُرِْظُنت ـال  َو  ََّیلِإ  اوُْـضقا  َُّمث  ًۀَّمُغ  ْمُْکیَلَع  ْمُکُْرمَأ  ْنُکَی  ـال  َُّمث  ْمُکَءاـکَرُش 

َْفیَک ْرُْظناَف  اِنتایِآب  اُوبَّذَـک  َنیِذَّلا  اَْنقَرْغَأ  َو  َِفئالَخ  ْمُهاْنلَعَج  َو  ِْکلُْفلا  ِیف  ُهَعَم  ْنَم  َو  ُهاْنیَّجَنَف  ُهُوبَّذَـکَف  ( 72  ) َنیِِملْسُْملا َنِم  َنوُکَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ 
(73  ) َنیِرَْذنُْملا ُۀَِبقاع  َناک 

84 ص : همجرت ..... :

هب تبـسن  نم  يروآداـی  تیعقوم و  رگا  نم ، موق  يا  تفگ : دوخ  موق  هب  هک  ماـگنه  نآ  ناوخب ، اـهنآ  رب  ار  مالّـسلا  هیلع  حون  تشذـگرس 
رب ناتراک  و  دیریگب ، نم  هرابرد  ار  دوخ  میمصت  ناتیاهدوبعم  اب  مه  امش  ماهدرک  لّکوت  ادخ  هب  نم  دیآیم ، نیگنـس  امـش  رب  یهلا ، تایآ 

(71 . ) دیهدن تلهم  نم  هب  دیهد و  نایاپ  نم  تایح  هب  سپس  و  دشابن ، یفخم  ناتدوخ 
ناگدـش میلـست  زا  هک  مرومأم  نم  تسادـخ و  رب  اـهنت  نم  دزم  مهاوخیمن ، يدزم  امـش  زا  نم  دـینادرگب ، يور  متوعد  لوبق  زا  رگا  سپ 

(72 . ) مشاب ادخ ) نامرف  )
هک ار  یناسک  میتخاس و  نیـشناج  ار  اهنآ  میداد و  تاجن  دـندوب  یتشک  رد  وا  اب  هک  ار  یناسک  و  وا ، ام  و  دـندرک ، بیذـکت  ار  وا  اهنآ  اما 

(73 . ) دوب هنوگچ  ناگدش  راذنا  ماجنارس  هک  نیبب  سپ  میدومن ، قرغ  دندوب  هدرک  بیذکت  ار  ام  تایآ 

84 ص : ریسفت ..... :

. دیآیم نارگ  امش  رب  نم  هظعوم  دنپ و  تیعقوم و  تردق و  رگا  ْمُْکیَلَع  َُربَک  َناک  ْنِإ 
85 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ْنَِمل َو  لثم : مداد . ماجنا  ینالف  صخـش  يارب  ار  راک  نیا  نالف : ناکمل  اذـک  تلعف  لثم  تسا ، ترـضح  نآ  دوخ  یماقم )  ) هملک زا  روظنم 
: هبر فاخ  ینعی ، « 1  » ِهِّبَر َماقَم  َفاخ 

. دسرتیم شیوخ  راگدرورپ  زا  هک  یسک 
هک نم  ياههظعوم  يریکذـت »  » نداتـسیا و اپ  رب  ای  و  متماقا ، تدـم  ندوب  ینالوط  رگا  ینعی  درک ، هدارا  ار  نآ  يوغل  ياـنعم  ناوتیم  زین  و 
اپ رب  هظعوم  ماگنه  الومعم  نانارنخس  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  هلمج  نیا  دوشیم ] مامت  نیگنس  امش  رب   ] مزادنایم ادخ  تایآ  دای  هب  ار  امش 

(. دندوب هتسشن  مدرم  و   ) دوش هدینش  ناشیادص  بوخ  ات  دنداتسیایم 
. تفرگ راک  نآ  هب  میمصت  هعمزا  و  رمألا ، عمجا  و  رمالا ، یلع  عمجا  ْمُکَْرمَأ  اوُعِمْجَأَف 

دینک و عامتجا  تسامش ، هتساوخ  هک  نم  ندرک  دوبان  هرابرد  دیریگب و  ار  ناتمیمـصت  دوخ  ياهدوبعم  اب  امـش  تسا ، عم »  » يانعم هب  واو » »
. دیراد لوذبم  رما  نیا  رد  ار  دوخ  ششوک 

، دشابن هدیـشوپ  یفخم و  ناتدوخ  عمج  رب  دیناسرب  تکاله  هب  ارم  دیهاوخیم  دیراد و  لد  رد  هک  يدـصق  ًۀَّمُغ  ْمُْکیَلَع  ْمُکُْرمَأ  ْنُکَی  َُّمث ال 
. دیزاس هاگآ  رما  نیا  زا  ارم  دشاب و  ینلع  رهاظ و  دیاب  هکلب 

: ثیدح تسانعم  نیمه  هب  درک و  روتسم  ار  نآ  همغ : ششوپ : ۀمغ 
اهب اورهاجت  نکل  اورتست و  ال  هَّللا : ضئارف  یف  ۀمغ  ال 

. هنایفخم هن  دیهد ، ماجنا  ینلع  ار  یهلا  ضیارف  : 
مغ ّمه و  هب  دروخن و  مه  رب  ناتـشیع  نم  دوجو  ببـس  هب  هک  نیا  اـت  دـیناسر  تکـاله  هب  ارم  سپ  تسا : نینچ  هیآ  ياـنعم  تفگ  ناوتیم 
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«. برک هبرک و  : » لثم تسانعم  کی  هب  ّمغ  ۀّمغ و  دوشن . لیدبت 
روصت هک  ار  یقح  دیهد : ماجنا  دیهاوخیم  نم  هرابرد  هک  ار  يراک  ََّیلِإ  اوُْضقا  َُّمث 

__________________________________________________

.46 نمحرلا / - 1
86 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ادا ار  دوخ  ضرق  ناسنا  هک  نانچ  مه  همیرغ : لجّرلا  یـضقی  امک  دینک ، ادا  تسا ، نم  نتخاس  كاله  نامه  هک  دیراد ، دوخ  دزن  دینکیم 
. دنکیم

. دیهدن تلهم  ارم  نورظنت ، و ال 
زا امـش  هب  نداد  زردـنا  يارب  نم  سپ  رجا : نم  مکتلأس  امف  دـینادرگربور ، قح  زا  ندرک  يوریپ  نم و  ياهتحیـصن  زا  رگا  سپ  ُْمْتیَّلََوت  ْنِإَف 

. تسین نم  دزن  دشاب  نم  زا  امش  رّفنت  ثعاب  هک  يزیچ  نیا  رب  انب  مرادن ، امش  لام  هب  عمط  مهاوخیمن و  يدزم  رجا و  امش 
. داد دهاوخ  نم  هب  ترخآ  رد  ادخ  هک  تسا  یباوث  نآ  و  تسادخ ، رب  اهنت  نم ، دزم  ِهَّللا  یَلَع  اَّلِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ 

فراعم نداد  دای  ببـس  هب  هک  نانآ  روای  و  دـنیادخ ، نامرف  میلـست  هک  مشاب  یناـسک  زا  ماهدـش ، رومأـم  َنیِِملْـسُْملا  َنِم  َنوُکَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  َو 
. دننادیم دوخ  ینید  هفیظو  ار  نآ  هکلب  تسین  ایند  هب  ندیسر  ناشدوصقم  و  دننکیمن ، بلط  يدزم  رجا و  نید ،

هب لوا  ياهزور  نامه  لثم  دـنتخادرپیم  وا  بیذـکت  هب  هک  يزارد  تّدـم  نیرخآ  ات  دـندناسر و  ییاهن  هلحرم  هب  ار  وا  بیذـکت  ُهُوبَّذَـکَف 
. دندوب یقاب  دوخ  رارصا 

. میداد تاجن  دندوب  یتشک  رد  يو  اب  هک  یناسک  اب  ار  وا  ُهَعَم  ْنَم  َو  ُهاْنیَّجَنَف 
. دندوب هتفر  ایند  زا  ندش  قرغ  ببس  هب  هک  میداد  رارق  یناسک  نیشناج  نتشادهگن ، هدنز  اب  ار  اهنآ  َِفئالَخ و  ْمُهاْنلَعَج  َو 

يارب تسا  يدـیدهت  و  دـش ، دراو  اهنآ  رب  هک  دـنکیم  یتبوقع  رفیک و  یگرزب  زا  تیاکح  ترابع  نیا  َنیِرَذـْنُْملا  ُۀَِـبقاع  َناک  َْفیَک  ْرُْظناَف 
. دنرادن یصالخ  ییالب  نینچ  زا  زین  اهنآ  هک  مالسا  ربمایپ  ناگدننک  بیذکت 

86 ص : ات 78 ..... ] تایآ 74  (: 10  ) سنوی هروس  ]

هراشا

َُّمث ( 74  ) َنیِدَتْعُْملا ِبُوُلق  یلَع  ُعَبْطَن  َِکلذَک  ُْلبَق  ْنِم  ِِهب  اُوبَّذَک  اِمب  اُونِمُْؤِیل  اُوناک  امَف  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُهُؤاجَف  ْمِهِمْوَق  یلِإ  ًالُـسُر  ِهِدـَْعب  ْنِم  اْنثََعب  َُّمث 
َّنِإ اُولاق  انِدـْنِع  ْنِم  ُّقَْحلا  ُمُهَءاج  اَّمَلَف  ( 75  ) َنیِمِرُْجم ًامْوَق  اُوناک  َو  اوُرَبْکَتْـساَف  اِنتایِآب  ِِهئالَم  َو  َنْوَعِْرف  یلِإ  َنوُراه  َو  یـسُوم  ْمِهِدَْعب  ْنِم  اْنثََعب 
ِْهیَلَع انْدَـجَو  اَّمَع  انَتِْفلَِتل  انَْتئِج  َأ  اُولاق  ( 77  ) َنوُرِحاَّسلا ُِحْلُفی  َو ال  اذه  ٌرْحِـس  َأ  ْمُکَءاج  اََّمل  ِّقَْحِلل  َنُولوُقَت  َأ  یـسُوم  َلاق  ( 76  ) ٌنِیبُم ٌرْحَِسل  اذه 

(78  ) َنِینِمْؤُِمب امَُکل  ُنَْحن  ام  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ُءایِْربِْکلا  اَمَُکل  َنوُکَت  َو  انَءابآ 
87 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

87 ص : همجرت ..... :

يزیچ هب  ماوقا  نآ  یلو  دنتفر ، ناشیا  غارـسب  نشور  ياهلیلد  اب  اهنآ  میداتـسرف و  ناشموق  يوس  هب  یناربمایپ  مالّـسلا  هیلع  حون  زا  دعب  سپ 
(74 . ) میهنیم رهم  ناراکزواجت  ياهلد  رب  نینچ  نیا  دندرواین ، نامیا  دندوب  هدرک  بیذکت  نآ  زا  شیپ  هک 

. دندوب مرجم  یهورگ  اهنآ  دندیزرو ، ربک  اهنآ  اّما  میداتـسرف  شنایفارطا  نوعرف و  يوس  هب  دوخ  تایآ  اب  ار  نوراه  یـسوم و  اهنآ  زا  دعب 
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(75)
(76 . ) تسا راکشآ  يرحس  نیا  دنتفگ  دمآ  ناشیوس  هب  ام ، دزن  زا  قح  هک  یتقو  سپ 

(77 ( ؟ دنوشیمن راگتسر  نارحاس  هک  یلاح  رد  تسا ، رحس  نیا  ایآ  دیرمشیم ، رحس  هدمآ  امش  يوس  هب  هک  ار  قح  ایآ  تفگ : یسوم 
هب ام  دشاب ، رفن ) ود   ) امش لام  نیمز  يور  تمظع  و  يزاس ، فرـصنم  میتفای  نآ  رب  ار  نامناردپ  هک  هچنآ  زا  ار  ام  هک  ياهدمآ  ایآ  دنتفگ :

(78 . ) میروآیمن نامیا  امش 

87 ص : ریسفت ..... :

. دنشابیم بیعش  طول و  میهاربا و  حلاص و  دوه و  ناربمایپ : دارم ، السر »  » حون ِهِدَْعب  ْنِم  اْنثََعب 
. دندمآ اهنآ  يوس  هب  دوخ  ياعّدا  تابثا  يارب  راکشآ ، ياهلیلد  اههزجعم و  اب  ْمُهُؤاجَف 

. دندوب هتفرگ  دوخ  رفک  رب  میمصت  نوچ  دنروایب ، نامیا  نانآ  هک  دوب  نکمم  ریغ  اُونِمُْؤِیل  اُوناک  امَف 
تثعب زا  لبق  نارود  تیلهاج  لها  مدرم ، نیا  هک  نیا  روظنم  ُْلبَق  ْنِم  ِِهب  اُوبَّذَک  اِمب 

88 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسا ناسکی  ناشیا  رب  ناربمایپ  تثعب  زا  دعب  لبق و  تلاح  دناهدرکن و  یقرف  نونکا  دندوب و  ناربمایپ 

. میهنیم رهم  نارگزواجت ، ياهلد  رب  نینچ  نیا  َنیِدَتْعُْملا  ِبُوُلق  یلَع  ُعَبْطَن  َِکلذَک 
هداد تبـسن  يرگزواجت  هب  ار  نانآ  دـنوادخ  و  تساهنآ ، نالذـخ  يراوخ و  هیام  هک  تسا ، نافلاخم  ینمـشد  دانع و  زا  هیانک  نداـهن  رهم 

. ناربمایپ زا  دعب  مهدعب  نم  تسا .
. دندز زابرس  اهنآ ، لوبق  زا  یهلا ، تایآ  ندوب  نشور  دوجو  اب  اوُرَبْکَتْساَف 

رب تأرج  دندز و  زابرـس  یهلا  تایآ  نتفریذپ  زا  ببـس  نیدـب  و  دـندوب ، گرزب  ناهانگ  ياراد  رفاک و  یمدرم  اهنآ  َنیِمِرُْجم  ًامْوَق  اُوناک  َو 
. تسا راکشآ  رحس  نیا  دنتفگ : تسادخ  دزن  زا  قح و  نآرق  هک  دنتخانش  نوچ  و  دندرک ، ادیپ  اهنآ  ّدر 

يانعم هب  اج  نیا  رد  لوق   ) دیهدیم رارق  دوخ  نعط  دروم  دینکیم و  ییوجبیع  ار  قح  ایآ  تفگ : مدرم  هب  یسوم  ترـضح  ِّقَْحِلل  َنُولوُقَت  َأ 
هک یناوج  زا  میدینش   » ْمُهُرُکْذَی یًتَف  انْعِمَس  لثم : تسا ) هتفر  راک  هب  انعم  نیا  هب  رکذ »  » دراوم یضعب  رد  هک  نانچ  هتفر  راک  هب  ییوجبیع 

. درکیم ییوگدب  ار  اهنآ  مهبیعی »  » يانعم هب  ( 6 ءایبنا / .« ) درکیم ییوگدب  اهتب  زا 
یهلا تایآ  هب  عجار  نارفاـک  هک  هچنآ  هراـبرد  تسا  يراـکنا  ماهفتـسا  زا  هلمج  نیا  تسا ؟ رحـس  هدروآ  ربماـیپ  هک  نیا  اـیآ  اذـه  ٌرْحِـس  َأ 

رکذ لبق  هیآ  رخآ  رد  هک  تسا  ٌنِیبُم » ٌرْحَِـسل  اذه  َّنِإ  : » هلمج لولدم  نآ ، و  تسا . فوذحم  نولوقت » أ   » لوعفم تفگ : ناوتیم  دنتفگیم .
؟ اذه ٌرْحِس  َأ  تسا : هدومرف  اهنآ  هب  باطخ  يراکنا  ماهفتسا  اب  دعب  تسا و  هدش 
: اهنآ هعواطم  و  تسانعم ، کی  هب  لتف »  » و تفل »  » ینک فرصنم  ار  ام  ات  انَتِْفلَِتل 

. دشابیم لاتفنا  و  تافتلا » »
. يزاس فرصنم  دندوب ، نآ  رب  نامناردپ  هچنآ  زا  ار  ام  ات  انَءابآ  ِْهیَلَع  انْدَجَو  اَّمَع 

. تساهتب تدابع  دارم  و 
89 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دـنّربکت هب  فورعم  ناـهاشداپ  هک  ارچ  تسا ، یهاـشداپ  اـیربک  هملک  زا  روظنم  دـنامب  ناـتدوخ  يارب  تنطلـس  ُءاـیِْربِْکلا و  اَـمَُکل  َنوُکَت  َو 
. تسا هدش  هدناوخ  زین  بیاغ  تروص  هب  نوکی :» »
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89 ص : ات 83 ..... ] تایآ 79  (: 10  ) سنوی هروس  ]

هراشا

ِِهب ُْمْتئِج  ام  یسُوم  َلاق  اْوَْقلَأ  اَّمَلَف  ( 80  ) َنوُْقُلم ُْمْتنَأ  ام  اوُْقلَأ  یـسُوم  ْمَُهل  َلاق  ُةَرَحَّسلا  َءاج  اَّمَلَف  ( 79  ) ٍمِیلَع ٍرِحاس  ِّلُِکب  ِینُوْتئا  ُنْوَعِْرف  َلاـق  َو 
َّالِإ یسوُِمل  َنَمآ  امَف  ( 82  ) َنُومِرْجُْملا َهِرَک  َْول  َو  ِِهتاـِملَِکب  َّقَْحلا  ُهَّللا  ُّقُِحی  َو  ( 81  ) َنیِدِسْفُْملا َلَمَع  ُِحلُْصی  َهَّللا ال  َّنِإ  ُُهلِْطُبیَـس  َهَّللا  َّنِإ  ُرْحِّسلا 

(83  ) َنِیفِرْسُْملا َنَِمل  ُهَّنِإ  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ٍلاَعل  َنْوَعِْرف  َّنِإ  َو  ْمُهَِنتْفَی  ْنَأ  ْمِِهئالَم  َو  َنْوَعِْرف  ْنِم  ٍفْوَخ  یلَع  ِهِمْوَق  ْنِم  ٌۀَّیِّرُذ 

89 ص : همجرت ..... :

(79 . ) دیروآ نم  دزن  ار  دنمشناد  نارحاس  مامت  تفگ : نوعرف  و 
(80 . ) دینکفیب دینکفیب ، دیهاوخیم  هچنآ  تفگ : اهنادب  یسوم  دندمآ ، نارحاس  نوچ  و 

لمع دنوادخ  هک  یتسارب  دزاسیم ، لطاب  ار  نآ  يدوزب  دنوادخ  تسا و  وداج  دـیدروآ  امـش  هک  هچنآ  تفگ : یـسوم  دـندنکفیب  نوچ  و 
(81 . ) دنکیمن حالصا  ار  ناراکهبت 

(82 . ) دنشاب هتشاد  تهارک  ناراکهبت  دنچ  ره  دنکیم ، تباث  راکشآ و  ار  قح  شیوخ  تاملک  اب  دنوادخ  و 
اهنآ ادابم  هک  دنتشاد  شنایفارطا  نوعرف و  زا  هک  میب  سرت و  يور  زا  مه  نآ  و  وا ، موق  زا  ینادنزرف  رگم  درواین  نامیا  یسوم  هب  سکچیه 

(83 . ) تسا ناراکفارسا  زا  رگنایغط و  نیمز  يور  رد  نوعرف  هک  یتسارب  و  دنزاس ، فرحنم  ار 
90 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

90 ص : ریسفت ..... :

. دیمانیم رحس  ار  اهنآ  امش  هک  نم )  ) تازجعم هن  تسا  رحـس  دیدروآ  امـش  هک  هچنآ  تسادتبم : ربخ  رحـس »  » و هلوصوم ، ام »  » ِِهب ُْمْتئِج  ام 
؟ تسا رحس  نآ ، ایآ  دیاهدروآ ، زیچ  هچ  ینعی : تسا ، هیماهفتسا  ام »  » نیا رب  انب  دناهدناوخ و  ماهفتسا  قیرط  هب  رحّسلاء »  » یضعب

. دزاسیم راکشآ  ار  نآ  نالطب  يدوزب  ادخ  ُُهلِْطُبیَس  َهَّللا  َّنِإ 
. دزاسیم ناریو  مدهنم و  ار  نآ  هکلب  درادیمن  مادتسم  دراذگیمن و  تباث  ار  اهنآ  لمع  َنیِدِسْفُْملا  َلَمَع  ُِحلُْصی  ال 

. درادیم مادتسم  تباث و  ار  قح  ادخ  َّقَْحلا  ُهَّللا  ُّقُِحی  َو 
. نآ يزوریپ  ياههدعو  ایاضق و  اب  ِِهتاِملَِکب 

نینچ ترابع  ریدقت  لیئارسا . ینب  نادنزرف  زا  ياهفیاط  زجب  ِهِمْوَق  ْنِم  ٌۀَّیِّرُذ  اَّلِإ  درواین ، نامیا  یسوم  هب  یسک  رما ، لوا  رد  یسوُِمل  َنَمآ  امَف 
زا اهنآ  درک و  توعد  ار  ناردام  ناردـپ و  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  اریز  شموق ، نادـنزرف  زا  ینادـنزرف  رگم  هموق : دالوا  نم  دـالوا  ـالا  تسا :

. دندادن ار  وا  خساپ  نوعرف  سرت 
. دیسریم رفن  رازه  دصشش  هب  ناشدادعت  هک  دندوب  لیئارسا  ینب  اهنآ  دناهتفگ  یضعب 

، هدروآ هّیرذ »  » ریغصت ظفل  اب  ار  رایسب  تیعمج  نیا  هک  نیا  ّتلع  و  دندوبن ، شیب  رفن  ود  داتفه و  دش  رصم  لخاد  اهنآ  اب  بوقعی  هک  یتقو 
. دندوب مک  نوعرف ، موق  هب  تبسن  اهنآ  هک  تسا  ببس  نادب 

نز و  رادهنیزخ ، و  نوعرف ، رـسمه  هیـسآ ، و  نوعرف ، لآ  نمؤم  ۀـیّرذ »  » زا روظنم  تسا و  نوعرف  يارب  هموق »  » رد ریمـض  دـناهتفگ : یـضعب 
هک ناـنچ  تسا ، نوـعرف  لآ  بزح  ياـنعم  هب  ددرگیمرب و  نوـعرف  هـب  مهـألم »  » رد ریمـض  و  دنـشابیم ، وا  نز  رگـشیارآ  و  راد ، هـنیزخ 
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(. تسا رضم  هعیبر و  بزح  روظنم ، هک  ، ) رضم و  هعیبر ، دییوگیم :
نوعرف و زا  سرت  رطاخ  هب  ینعی : میریگب  ۀّیّرذ »  » ار ریمض  عجرم  تسا  نکمم 

91 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
رب لیلد  دنتـشاد و  میب  اهنآ  رب  دوخ و  رب  نوعرف  زا  هک  ارچ  دندرکیم ، عنم  ندروآ  نامیا  زا  ار  مدرم  فارـشا ، اریز  لیئارـسا ، ینب  فارـشا 

: ینعی دشابیم  مهنتفی  نأ  هلمج  انعم  نیا 
زا نوعرف  نیفرـسملا  نمل  ّهنا  و  نیمز . يور  رد  تسا ، رگمتـس  نوعرف  لاعل ، نوعرف  ّنا  و  دـنک . باذـع  هجنکـش و  ار  اهنآ  نوعرف  هک  نیا 

. دیآیم باسح  هب  ناگدننک  فارسا  نارگزواجت و  هلمج  زا  تسا  شکرس  ّربکتم و  راکهبت و  رگمتس و  هک  سب 

91 ص : ات 86 ..... ] تایآ 84  (: 10  ) سنوی هروس  ]

هراشا

َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقِلل  ًۀَْـنِتف  اْنلَعَْجت  انَّبَر ال  اْنلَّکََوت  ِهَّللا  یَلَع  اُولاـقَف  ( 84  ) َنیِِملْـسُم ُْمْتنُک  ْنِإ  اُولَّکََوت  ِْهیَلَعَف  ِهَّللِاب  ُْمْتنَمآ  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِمْوَق  ای  یـسُوم  َلاـق  َو 
(86  ) َنیِِرفاْکلا ِمْوَْقلا  َنِم  َِکتَمْحَِرب  انَِّجن  َو  ( 85)

91 ص : همجرت ..... :

(84 . ) دییوا نامرف  میلست  رگا  دینک ، لّکوت  وا  هب  دیاهدروآ  ادخ  هب  نامیا  رگا  نم  موق  يا  تفگ : یسوم 
(85  ) هدم رارق  رگمتس  هورگ  ریثأت  تحت  ار  ام  اراگدرورپ  میراد ، لّکوت  ادخ  رب  دنتفگ  سپ 

(86 . ) شخب ییاهر  نارفاک  هورگ  زا  دوخ  تمحر  هب  ار  ام  و 

91 ص : ریسفت ..... :

هک بیترت  نیدب  هداد ، رارق  مالـسا  ار  لّکوت  طرـش  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  دیراپـسب . ادـخ  هب  ار  ناتروما  نوعرف  زا  تاجن  يارب  اُولَّکََوت  ِْهیَلَعَف 
. دشابن نآ  رد  ناطیش  زا  ياهرهب  چیه  هک  ياهنوگ  هب  دنیامن  دنوادخ  میلست  هناصلاخ  ار  دوخ  سوفن 

ار نانآ  درک و  باجتـسم  ار  ناشیاعد  تفریذـپ ، ار  ناشلّکوت  دـنوادخ  میدرک ، لّکوت  ادـخ  هب  دـنتفگ : هک  یتقو  اـْنلَّکََوت : ِهَّللا  یَلَع  اُولاـقَف :
. داد رارق  نیمز  يور  رد  نانیشناج  ار  اهنآ  دناسر و  تکاله  هب  ار  ناشنانمشد  داد و  تاجن 

92 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  هک  هدم  رارق  باذع  ینعی  هنتف  دروم  ار  ام  باذع ) : ) فلا هنتف : یناعم  ًۀَْنِتف  اْنلَعَْجت  ال 
رب اهنیا  رگا  دنیوگب : دنوش و  شیامزآ  ام  هلیسو  هب  شیامزآ ) : ) ج دنزاس . فرحنم  نامنید  زا  ار  ام  هک  فارحنا ) : ) ب دننک ، هجنکش  ار  ام 

. دندشیمن راتفرگ  هدز و  تبیصم  هنوگ  نیا  دندوبیم ، قح 
. ناهرب دنریگب ، دوخ  يربنامرف  یگدرب و  هب  ار  ام  هک  نیا  زا  و  هد ، تاجن  نوعرف  موق  زا  ار  ام  دوخ  تمحر  هب  َنِم و  َِکتَمْحَِرب  انَِّجن  َو 

92 ص : ات 89 ..... ] تایآ 87  (: 10  ) سنوی هروس  ]

هراشا

انَّبَر یسُوم  َلاق  َو  ( 87  ) َنِینِمْؤُْملا ِرَِّشب  َو  َةالَّصلا  اوُمِیقَأ  َو  ًۀَْلِبق  ْمُکَتُوُیب  اُولَعْجا  َو  ًاتُوُیب  َرْصِِمب  امُکِمْوَِقل  اءَّوَبَت  ْنَأ  ِهیِخَأ  َو  یـسُوم  یلِإ  اْنیَحْوَأ  َو 
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اُونِمُْؤی الَف  ْمِِهبُوُلق  یلَع  ْدُدْشا  َو  ْمِِهلاْومَأ  یلَع  ْسِمْطا  اَنَّبَر  َِکلِیبَس  ْنَع  اوُّلُِضِیل  انَّبَر  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  ًالاْومَأ  َو  ًۀَنیِز  ُهَأَلَم  َو  َنْوَعِْرف  َْتیَتآ  َکَّنِإ 
(89  ) َنوُمَْلعَی َنیِذَّلا ال  َلِیبَس  ِّناِعبَّتَت  َو ال  امیِقَتْساَف  امُُکتَوْعَد  ْتَبیِجُأ  ْدَق  َلاق  ( 88  ) َمِیلَْألا َباذَْعلا  اُوَرَی  یَّتَح 

92 ص : همجرت ..... :

ای تداـبع ، زکرم  ار  ناـتیاههناخ  نآ  دـینک و  باـختنا  ییاـههناخ  رـصم  نیمزرـس  رد  دوـخ  يارب  هک  مـیدرک  یحو  شردارب  یـسوم و  هـب 
(87 . ) هد تراشب  نانمؤم  هب  و  دیراد ، اپب  ار  زامن  و  دیهد ، رارق  مه  يوربور 

وت زا  ار  مدرم  هلیـسو  نیدـب  ات  اراگدرورپ ، يداد ، لاوما  تنیز و  ایند ، یگدـنز  رد  ار  شناـیفارطا  نوعرف و  وت  اراـگدرورپ  تفگ : یـسوم 
(88 . ) دننیبب ار  كاندرد  باذع  هک  یتقو  ات  دنرواین  نامیا  هک  زاس  تخس  ار  ناشیاهلد  نک و  دوبان  ار  ناشلاوما  اراگدرورپ  دننک ، هارمگ 

(89 . ) دینکن يوریپ  دننادیمن  هک  یناسک  هار  زا  دیشاب و  رادیاپ  دش  هتفریذپ  امش  ياعد  دومرف : دنوادخ 
93 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

93 ص : ریسفت ..... :

. دیزگرب هاگیاج  ناونع  هب  ار  نآ  ناکملا : نّطوت  لثم : دیزگرب ، ار  ناکم  ناکملا  اءَّوَبَت 
ناکم نیا  هب  نانآ  هک  دیهد  رارق  یعجرم  ار  نآ  دینک و  باختنا  ار  یناکم  رـصم  ياههناخ  زا  ناتناوریپ  يارب  تسا : نیا  ترابع  نیا  يانعم 

. دننک عوجر 
رگیدکی لباقم  ار  ناتیاههناخ  ای  دوش  هدرب  ادخ  مان  اجنآ  رد  هک  دیهد  رارق  يدجاسم  ار  ناتیاههناخ  نآ  و  ۀـلبق » ، » کلذ ْمُکَتُوُیب  اُولَعْجا  َو 

. دیزاسب
. دیشاب هتشاد  تموادم  زامن  نداد  ماجنا  يارب  َةالَّصلا  اوُمِیقَأ  َو 

ینعی تنیز » . » تسا هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  هب  باطخ  دناهتفگ : یخرب  و  تسا ، یـسوم  ترـضح  هب  باطخ  َنِینِمْؤُْملا  ِرَِّشب  َو 
. اهنیا زج  شرف و  و  سابل ، تالآ ، رویز  لیبق  زا  تسا ، یگتسارآ  هیام  هک  يزیچ 

شموق ندروآ  نامیا  هب  يدیما  یسوم  ترضح  نوچ  ددشا ، و  ْسِمْطا ، اَنَّبَر  لثم : تساعد . هلمج : نیا  دناهتفگ  یضعب  َِکلِیبَس  ْنَع  اوُّلُِضِیل 
یتخبدـب نالذـخ و  زج  هک  دـنامهفب  اهنآ  هب  ات  تساوخ ، ناشیارب  ادـخ  زا  دـندوب  شراوازـس  اـهنآ  هچنآ  تفرگ و  مشخ  اـهنآ  رب  تشادـن 

. دراذگاو ناشیهارمگ  هب  ار  اهنآ  زین  و  دنرادن ، قاقحتسا 
ماـمت دـناهتفگ : یـضعب  دوـشن ، هدرب  نآ  زا  یعفن  هک  يرگید  تلاـح  هب  تلاـح  کـی  زا  اـهنآ  نداد  رییغت  لاوـما : هب  تبـسن  سمط  ياـنعم 

. دش گنس  ناشلاوما 
« اّولـضیل  » رد مال » : » دناهتفگ یـضعب  تساعد و  يارب  باوج  اُونِمُْؤی  الَف  هلمج  تساهلد و  رب  نداهن  رهم  نالذخ و  بولق : رب  تّدـش  زا  دارم 

هار زا  ار  مدرم  ات  دش  هداد  اهنآ  هب  اهتمعن  ییوگ  دنتخاس ، یهارمگ  ببـس  ار  ادخ  تمعن  شناوریپ  نوعرف و  نوچ  ینعی  تسا ، لیلعت  يارب 
فوطعم و نایم  هک  تسا  ییاعد  ْمِِهبُوُلق  یلَع  ْدُدْـشا  َو  ْمِِهلاْومَأ  یلَع  ْسِمْطا  اَـنَّبَر  و  اولـضیل ، رب  فطع  اونمؤی : ـالف  دـنزاس و  فرحنم  قح 

درکیم  اعد  یسوم  ترضح  تسا . هتفرگ  رارق  هضرتعم  هلمج  تروص  هب  هیلع  فوطعم 
94 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا هدروآ  باسح  هب  هدننک  اعد  ار  ود  ره  ادخ  ور  نیا  زا  تفگیم ، نیمآ  نوراه  و 
: دیامرفیم مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دیشاب . مدق  تباث  دیتسه ، تجح  ناهرب و  توعد و  زا  هچنآ  رب  امیِقَتْساَف 
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هنس نیعبرا  ءاعّدلا ، اذه  دعب  نوعرف  ثکم 
. درک یگدنز  لاس  لهچ  اعد ، نیا  زا  سپ  نوعرف  : 

لیلدب نآ  رـسک  هفیفخ و  دیکأت  نون  هب  ناعبّتت  و ال  دـییامنن ، باتـش  دـینکن و  يوریپ  ار  نالهاج  شور  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا ال  َلِیبَس  ِّناِعبَّتَت  َو ال 
. تساّنثم نون  هب  نآ  هیبشت  ببس  هب  نینکاس و  ياقتلا 

94 ص : ات 92 ..... ] تایآ 90  (: 10  ) سنوی هروس  ]

هراشا

اُوَنب ِِهب  ْتَنَمآ  يِذَّلا  َّالِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ُْتنَمآ  َلاـق  ُقَرَْغلا  ُهَکَرْدَأ  اذِإ  یَّتَح  ًاوْدَـع  َو  ًاـیَْغب  ُهُدُونُج  َو  ُنْوَعِْرف  ْمُهَعَْبتَأَـف  َرْحَْبلا  َلِیئارْـسِإ  ِینَِبب  اـنْزَواج  َو 
َو ًۀَیآ  َکَْفلَخ  ْنَِمل  َنوُکَِتل  َِکنَدَِبب  َکیِّجَُنن  َمْوَْیلاَف  ( 91  ) َنیِدِسْفُْملا َنِم  َْتنُک  َو  ُْلبَق  َْتیَـصَع  ْدَق  َو  َنْآلآ  ( 90  ) َنیِِملْسُْملا َنِم  اَنَأ  َو  َلِیئارْسِإ 

(92  ) َنُوِلفاَغل اِنتایآ  ْنَع  ِساَّنلا  َنِم  ًارِیثَک  َّنِإ 

94 ص : همجرت ..... :

هک یماگنه  اـت  دـنتفر ، اـهنآ  لاـبند  هب  زواـجت  ملظ و  يور  زا  شرکـشل  نوعرف و  سپ  میداد ، روبع  لـین ) ي   ) اـیرد زا  ار  لیئارـسا  ینب  اـم 
زا نم  و  درادن ، دوجو  دناهدروآ  نامیا  وا  هب  لیئارسا  ینب  هک  یـسک  زج  يدوبعم  چیه  هک  مدروآ  نامیا  تفگ  تفرگ ، ار  وا  نماد  باقرغ 

(90 . ) مناگدش میلست 
(91 ( ؟ يدوب ناراکهبت  زا  يدرک و  نایصع  نیا  زا  شیپ  هک  نآ  لاح  يروآیم و  نامیا  الاح  ایآ 

(92 . ) دنلفاغ ام  تایآ  زا  مدرم  زا  يرایسب  هک  یتسارب  و  یشاب ، ناگدنیآ  يارب  یتربع  ات  میهدیم  تاجن  ار  تندب  زورما  سپ 
95 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

95 ص : ریسفت ..... :

. دنتشذگ نآ  زا  تمالس  اب  ات  میداد ، روبع  ایرد  زا  ار  اهنآ 
ءاب و فذح  حتف و  هب  ّهنأ » . » مدیـسر وا  هب  ات  مدرک  يوریپ  وا  زا  هتعبتأ : یتح  هتعبت  لثم  دندش ، قحلم  اهنآ  هب  شنایهاپـس  نوعرف و  ْمُهَعَْبتَأَف 

. دشابیم تنمآ »  » زا لدب  هدش و ، هدناوخ  فانیتسا  رب  انب  رسک ، هب 
- ُهَّنَأ ُْتنَمآ - : ) ترابع هس  اب  راب ، هس  نآ ، شریذـپ  تیمها و  لیلد  هب  تسا ، نامیا  هب  نوعرف  رارقا  زا  ترابع  هک  انعم  کی  اهنت  نیا ، رب  اـنب 

راهظا يراچان  ماگنه  رد  ار  رارقا  نیا  تفر و  اطخ  هب  نآ  تقو  باـختنا  رد  اریز  دـشن ، هتفریذـپ  وا  زا  لاـح  نیع  رد  هدـش و  رارکت  َهلِإ ) ـال 
. دوب یفاک  مه  هعفد  کی  درکیم  راهظا  نینچ  فیلکت  ياقب  رایتخا و  تقو  رد  رگا  هکنآ  لاح  و  درک ،

، مدروآ نامیا  تنمآ » : » تفگ نوعرف  هک  یتقو  تسا : هدـش  لقن  يروآیم ؟ نامیا  يدـش  هراچیب  هتفرگارف و  ار  وت  باقرغ  هک  لاح  َنآـْلآ 
. يدوب ناگدننک  هارمگ  ناهارمگ و  زا  َنیِدِسْفُْملا : َنِم  َْتنُک  تفگ : و  « 1 . » تخادنا وا  ناهد  هب  تفرگ و  ایرد  ياهنجل  زا  يردق  لیئربج 

ار وت  تسا  نیا  شیانعم  دناهتفگ  یضعب  میزاسیم و  رود  تموق  داسجا  نایم  زا  ار  وت  دسج  تسا : هدش  هدناوخ  مه  دیدشت  نودب  َکیِّجَُنن 
. میزادنایم نیمز  يور  زا  يدنلب  ياج  رد 

__________________________________________________
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نیگمغ هتسویپ  لیئربج  نوعرف  تکاله  ماگنه  زا  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدرک  لقن  میهاربا  نب  یلع  زا  نایبلا  عمجم  - 1
هب تقو  ره  لاح  ات  لیئربج ! یبیبح  درک : لاؤس  ترـضح  دمآ ، نادنخ  یلاحـشوخ و  اب  دـش  ربمایپ  رب  هیآ  نیا  لوزن  رومأم  هک  یتقو  ات  دوب 

نوعرف و تکاله  نایرج  لقن  زا  سپ  لیئربج  منیبیم . لاحـشوخ  ار  وت  نونکا  هک  تسا  هنوگچ  يدوب  نیگمغ  يدمآیم  یحو  ّتیرومأم 
نایاپیب تمحر  دنکن  هک  تشادرب  ارم  فوخ  متفگ ، وا  اب  ار  نانخس  نیا  مدز و  شناهد  هب  نجل  یتشم  یتقو  تفگ  الاب  نانخس  لدب  ّدر و 
تیاضر دروم  مدرک  هچنآ  هک  مدیمهف  مدروآ  ار  هیآ  نیا  مدش  رومأم  هک  لاح  دزاس ، رفیک  ارم  لمع  نیا  رب  دنوادخ  دوش و  شلماش  ادـخ 

. تسا هدوب  ادخ 
96 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

دایز نودب  ملاس و  لماک و  تندب  هک  یلاح  رد  دناهتفگ : یـضعب  تسین . تندب  رد  حور  هک  یلاح  رد  ینعی  تسا ، لاح  لحم  رد  َِکنَدَِـبب 
هتخانـش نآ  اب  شندب  هک  تشاد  الط  زا  صوصخم  یهرز  نوعرف  میهدیم . تاجن  ار  تهرز  هک  تسا  نیا  روظنم  ای  دوب ، دهاوخ  صقن  و 

. دشیم
انب دوش . قرغ  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  نوعرف  دندرکیم  لایخ  هک  لیئارسا  ینب  ینعی  رگید ، مدرم  يارب  یشاب  ياهناشن  ات  ًۀَیآ  َکَْفلَخ  ْنَِمل 
وا يراوخ  ّتلذ و  مدرم  يارب  هک  تسانعم  نیدب  وا  ندوب  هناشن  دننک . هدهاشم  ار  وا  ات  تخادـنا ، لین  دور  لحاس  رب  ار  وا  دـنوادخ  نیا  رب 

تئرج ات  دوش ، دـعب  ياهتّما  تربع  نینچمه  تسا و  لاـحم  يرما  درکیم  اـعّدا  دوخ  يارب  هک  یتّیبوبر  هک  ددرگ  مولعم  زین  و  دوش ، رهاـظ 
. دننک اعّدا  درک  اعّدا  وا  هچنآ  دننکن 

96 ص : ات 97 ..... ] تایآ 93  (: 10  ) سنوی هروس  ]

هراشا

اُوناک امِیف  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ْمُهَْنَیب  یِـضْقَی  َکَّبَر  َّنِإ  ُْملِْعلا  ُمُهَءاج  یَّتَح  اوُفَلَتْخا  اَمَف  ِتابِّیَّطلا  َنِم  ْمُهاْنقَزَر  َو  ٍقْدِص  َأَّوَبُم  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  انْأََّوب  ْدََقل  َو 
َّنَنوُکَت الَف  َکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  َكَءاج  ْدََـقل  َِکْلبَق  ْنِم  َباتِْکلا  َنُؤَْرقَی  َنیِذَّلا  ِلَئْـسَف  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  اَّمِم  ٍّکَـش  ِیف  َْتنُک  ْنِإَـف  ( 93  ) َنوُِفلَتْخَی ِهِیف 
َنُونِمُْؤی ـال  َکِّبَر  ُتَِملَک  ْمِْهیَلَع  ْتَّقَح  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 95  ) َنیِرِـساْخلا َنِم  َنوُکَتَف  ِهَّللا  ِتایِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  َنِم  َّنَنوُکَت  َو ال  ( 94  ) َنیِرَتْمُملا َنِم 

(97  ) َمِیلَْألا َباذَْعلا  اُوَرَی  یَّتَح  ٍۀَیآ  ُّلُک  ْمُْهتَءاج  َْول  َو  ( 96)

96 ص : همجرت ..... :

نآ زا  دعب  رگم  دندرکن  فالتخا  سپ  میداد ، ناشیزور  هزیکاپ  كاپ و  ياهتمعن  زا  میداد و  لزنم  تسرد  یهاگیاج  رد  ار  لیئارسا  ینب  ام 
(93 . ) درک دهاوخ  مکح  دنتشاد  فالتخا  هچنآ  هرابرد  اهنآ  نایم  تمایق  زور  وت  راگدرورپ  انامه  دنتفای ، یهاگآ  ملع و  هک 

97 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
قح عطق ، روطب  نک . لاؤس  دندناوخیم ، ار  ینامسآ  باتک  وت  زا  شیپ  هک  یناسک  زا  يراد ، یّکش  میدرک  لزان  وت  رب  هچنآ  هرابرد  رگا  و 

(94 . ) یشاب ناگدننک  دیدرت  زا  هک  ادابم  سپ  تسا . هدمآ  وت  يوس  هب  تراگدرورپ  فرط  زا 
(95 . ) دوب یهاوخ  ناراکنایز  زا  تروص  نیا  رد  هک  دندرک  بیذکت  ار  یهلا  تایآ  هک  شابن  یناسک  زا  و 

(96 . ) دنروآیمن نامیا  هتفای  قّقحت  ناشیارب  ادخ  نامرف  هک  اهنآ  یتسارب 
(97 . ) دننیبب ار  كاندرد  باذع  هک  یتقو  ات  دیایب ، نانآ  يارب  یتیآ  هزجعم و  هنوگ  همه  هچ  رگا 
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97 ص : ریسفت ..... :

. تسا ماش  سدقملا و  تیب  دوصقم  هک  هدیدنسپ  وکین و  یلزنم  ٍقْدِص  َأَّوَبُم 
. تسا ذیذل  ياهزیچ  روظنم  ِتابِّیَّطلا  َنِم  ْمُهاْنقَزَر  َو 

. دندماین رد  نوگانوگ  ياههورگ  هب  دندرکن و  فالتخا  دوخ  نید  رد  اوُفَلَتْخا  اَمَف 
: دـناهتفگ یـضعب  دنـشاب . مدـق  تباث  دوخ  نید  رد  هک  دـش  مزال  اهنآ  رب  دـندرک و  ادـیپ  ملع  قح  نید  هب  هک  یعقوم  ات  ُْملِْعلا  ُمُهَءاج  یَّتَح 

؟ هن ای  تسا  دوعوم  ربمایپ  نامه  وا  ایآ  هک  تسا  نیا  وا  هرابرد  اهنآ  فالتخا  و  تسوا . تافص  ربمایپ و  هب  ملع  دارم ،
، وت هک  دـنراد  نیقی  اهنآ  اریز  سرپب  باتک  لـها  نادنمـشناد  زا  ار  نآ  دـیآ ، دـیدپ  یّکـش  وت  يارب  هک  نیا  ضرف  رب  ٍّکَـش  ِیف  َْتنُک  ْنِإَـف 

. ییوگیم تسار 
: هک تسا  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

لأسی مل  کشی و  مل 
. درکن لاؤس  مه  باتک  لها  زا  و  درکن ، کش  ترضح  نآ  زگره 

مّلسم تسا  یتقیقح  هدمآ  وت  يوس  هب  هچنآ  هک  تسا  هدش  تباث  وت  دزن  رد  مکحم  ياهلیلد  تایآ و  هلیسو  هب  َکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  َكَءاج  ْدََقل 
. درادن دوجو  نآ  رد  ّکش  يارب  ییاج  هک 

تلاح  نیا  سپ  ِهَّللا  ِتایِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  َنِم  َّنَنوُکَت  َو ال  َنیِرَتْمُملا  َنِم  َّنَنوُکَت  الَف 
98 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. شاب مدق  تباث  نآ  رب  هدب و  همادا  ینکیمن ، بیذکت  ار  یهلا  تایآ  يرادن و  یکش  هنوگ  چیه  هک  ار  دوخ 
لزان ناتیارب  ام  هچنآ  هب  تبسن  امـش  رگا  تسا : نیا  هیآ  يانعم  دشابیم و  وا  تّما  دارم  یلو  تسا  ربمایپ  بطاخم  هچرگ  دناهتفگ : یـضعب 

: هیآ ریظن  دیتسه  ّکش  رد  میدرک 
[. تسا ربمایپ  تّما  دارم  هیآ  نیا  رد  . ] میداتسرف امش  يوس  هب  تسا ) نآرق  هک   ) ار نیبم  رون  ام  « 1 ، » ًانِیبُم ًارُون  ْمُْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  َو 

ّطلسم وت  رب  تردارب  یتقو  نهف  كوخا  ّزع  اذا  : » برع لوق  لثم  تساور ، اهنآ  رب  کش  هک  تسا  یناگدنونـش  هب  باطخ  دناهتفگ : یـضعب 
. نک هشیپ  ار  یمرن  يرادن ، وا  اب  تمواقم  بات  دش و 

تـسین نیا  سرپب ، باتک  لها  زا  هک  مینکیم  رما  ار  وت  هک  نیا  لیلد  ینعی : کش ...  یف  تنک  امف  ینعی : تسا  هیفان  نا » : » دناهتفگ یـضعب 
اههدرم ندش  هدنز  هدهاشم  اب  میهاربا  هک  نانچ  میهد ، شیازفا  ار  تنیقی  ملع و  هلیـسو  نیا  هب  میهاوخیم  هکلب  مینادب  کش  لها  ار  وت  هک 

. دش دایز  شنیقی 
تلاح اب  نانمـشد  هک  نیا  رب  ینبم  داد ، ربخ  نآ  هب  ار  ناگتـشرف  تشون و  ظوفحم  حول  رد  هک  دنوادخ  نخـس  َکِّبَر  ُتَِملَک  ْمِْهیَلَع  ْتَّقَح 
روظنم تسا . يرب  نآ  زا  دـنوادخ  هک  هدارا  هن  تسا  ملع  تباتک  ظوفحم  حول  رد  نتـشون  زا  روظنم  و  دـش ، تباث  اـهنآ  رب  دـنریمیم ، رفک 

. دنوشیم رفاک  دوخ  هدارا  اب  اهنآ  هک  دهدیم  ربخ  تیعقاو  کی  زا  هکلب  دنکیمن  ّرش  هدارا  شناگدنب  هب  تبسن  دنوادخ  هک  نیا 
__________________________________________________

. تسا تّما  مک »  » ریمض زا  دارم   174 ءاسن / - 1

98 ص : ات 99 ..... ] تایآ 98  (: 10  ) سنوی هروس  ]

هراشا
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َو ( 98  ) ٍنیِح یلِإ  ْمُهانْعَّتَم  َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  ِيْزِْخلا  َباذَع  ْمُْهنَع  انْفَـشَک  اُونَمآ  اََّمل  َُسنُوی  َمْوَق  َّالِإ  اُهنامیِإ  اهَعَفَنَف  ْتَنَمآ  ٌۀَـیْرَق  َْتناک  ْوَلَف ال 
(99  ) َنِینِمُْؤم اُونوُکَی  یَّتَح  َساَّنلا  ُهِرُْکت  َْتنَأَف  َأ  ًاعیِمَج  ْمُهُّلُک  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  َنَمَآل  َکُّبَر  َءاش  َْول 

99 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

99 ص : همجرت ..... :

هدـننک اوسر  باذـع  دـندروآ ، ناـمیا  یتـقو  هک  سنوی  موق  زج  هب  دـشاب  هتـشاد  يدوس  ناـشیارب  شلها  ناـمیا  هک  دوبن  ياهیرق  چـیه  ارچ 
(98 . ) میدومن دنمهرهب  ار  اهنآ  یتّدم  ات  و  میتخاس ، فرط  رب  نانآ  زا  ار  ایند  یگدنز 

؟ دـنروایب نامیا  هک  ینکیم  روبجم  ار  مدرم  وت  ایآ  دـندروآیم . نامیا  دـنانیمز  يور  هک  یناسک  ماـمت  تساوخیم  وت  راـگدرورپ  رگا  و 
(99)

99 ص : ریسفت ..... :

، دوب یقاب  فیلکت  زونه  هک  یماگنه  باذـع و  اب  ندـش  وربور  زا  شیپ  میتخاس ، ناشکاله  هک  اهیدابآ  زا  ياهیرق  چـیه  هک  دوبن  نینچ  ارچ 
اهنامیا اهعفنف  تخادـنا  ریخأت  هب  ار  نآ  دـش  هجاوم  باقرغ  اب  هک  یتقو  ات  نوعرف  هک  نانچ  دـنتخادنین ، ریخأت  هب  ار  هبوت  و  دـندروآ ، نامیا 

. دریذپب دنوادخ  ار  ناشنامیا  هک 
،« سنوی موق  نکل  و  : » تسانعم نیا  هب  تسا و  عطقنم  انثتـسا  نیا  دشابیم . اههیرق  یلاها  روظنم  اریز  تسا ، يرق  زا  يانثتـسا  َُسنُوی  َمْوَق  اَّلِإ 
نم ۀـیرق  تنمآ  ام  تسا : هتفگ  نینچ  هک  نیا  لـثم  دـشاب ، یفن  ياـنعم  رد  هلمج  لـصتم و  يانثتـسم  هک  تسا  زیاـج  و  سنوی ، موق  اـّما  « 1»

. سنوی ناوریپ  رگم  دندرواین  نامیا  مادک  چیه  هدش  كاله  ياهنیمزرس  زا  سنوی : موق  الا  ۀکلاهلا  يرقلا 
مشخ تلاح  اب  دندرک  بیذکت  ار  وا  مدرم  نوچ  و  دش ، ثوعبم  لصوم  نیمزرس  زا  اونین  رهـش  مدرم  يوسب  دنوادخ  فرط  زا  ربمایپ  سنوی 

نشخ ياهسابل  دندیسرت ، یهلا  باذع  ندمآ  زا  هتفر ، ناشنایم  زا  ربمایپ  دندید  یتقو  مدرم  یلو  درک ، رارف  اهنآ  نایم  زا 
__________________________________________________

 ... دندروآ نامیا  هک  یتقو  سنوی  ناوریپ  اما  اونمآ : اّمل  سنوی  موق  ّنکل  و  فاّشک : - 1
100 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هدمآ دورف  نانآ  رس  يالاب  رب  هک  نآ  لاح  تشادرب و  اهنآ  زا  ار  باذع  یلاعت  قح  دنتخادرپ ، هلان  هیرگ و  هب  دنوادخ  هاگشیپ  رد  دندیشوپ 
. دوب

لعفا لجا ، اهنم و  مظعا  تنا  و  ّتلج ، تمظع و  دق  انبونذ  نا  ّمهلا  دندناوخ : ار  اعد  نیا  سنوی  ترـضح  موق  دیوگیم : ضایع  نب  لیـضف 
وت هک  نک  نآ  ام  هب  تبـسن  تساهنیا ، زا  رتگرزب  وت  فطل  اّما  تسا  گرزب  ام  ناهانگ  ایادـخ  هلها : نحن  ام  انب  لعفت  ـال  هلها و  تنا  اـم  اـنب 

. مینآ راوازس  ام  هچنآ  هن  ینآ ، لها  دوخ 
هک نیا  رب  لیلد  دـنروآیم . نامیا  نیمز  يور  مدرم  یمامت  دـنک ، روبجم  ار  اهنآ  دریگب و  مدرم  زا  ار  رایتخا  دـنوادخ  رگا  َکُّبَر  َءاـش  َْول  َو 
اریز وت ، هن  دنک ، روبجم  ار  مدرم  دناوتیم  ادخ  اهنت  َساَّنلا  ُهِرُْکت  َْتنَأَف  َأ  تسا : هلمج  نیا  تسا ، يرابجا  نتساوخ  ّتیشم و  يانعم  هب  ءاش » »

رابجا و  تسا ، جراخ  رـشب  ناوت  زا  نیا  اّما  دنروآ ، نامیا  وا  هب  دـنوش  راچان  هک  دـهد  ماجنا  يراک  اهنآ  هرابرد  هک  نیا  رب  دراد  تردـق  وا 
. تسین دنوادخ  ریدقت  زا  مه 

100 ص : ات 103 ..... ] تایآ 100  (: 10  ) سنوی هروس  ]
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هراشا

ِینُْغت ام  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  اذ  ام  اوُرُْظنا  ُِلق  ( 100  ) َنُولِقْعَی َنیِذَّلا ال  یَلَع  َسْجِّرلا  ُلَعْجَی  َو  ِهَّللا  ِنْذِِإب  َّالِإ  َنِمُْؤت  ْنَأ  ٍسْفَِنل  َناک  اـم  َو 
(102  ) َنیِرِظَْتنُْملا َنِم  ْمُکَعَم  یِّنِإ  اوُرِظَْتناَف  ُْلق  ْمِِهْلبَق  ْنِم  اْوَلَخ  َنیِذَّلا  ِماَّیَأ  َْلثِم  َّالِإ  َنوُرِظَْتنَی  ْلَـهَف  ( 101  ) َنُونِمُْؤی ٍمْوَق ال  ْنَع  ُرُذُّنلا  َو  ُتایْآلا 

(103  ) َنِینِمْؤُْملا ِْجُنن  اْنیَلَع  اقَح  َِکلذَک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  انَلُسُر  یِّجَُنن  َُّمث 

100 ص : همجرت ..... :

(100 . ) دننکیمن لّقعت  هک  نانآ  رب  دهدیم  رارق  ار  يدیلپ  و  دنوادخ ، نذا  هب  رگم  دروایب  نامیا  دناوتیمن  سک  چیه 
دینک  هاگن  وگب :

101 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(101 . ) دوب دهاوخن  دیفم  دنروآیمن  نامیا  هک  یناسک  هب  اهراذنا  تایآ و  نیا  و  تسا ، نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  هچنآ  هب 

(102 . ) منارظتنم زا  امش  اب  زین  نم  دیشاب ، رظتنم  وگب : دنشکیم ؟ راظتنا  ار  نیشیپ  ماوقا  ياهزور  دننامه  زج  اهنآ  ایآ 
ار نانمؤم  هک  تسا  راوازـس  ام  رب  نینچ  نیا  و  دـندروآیم ، نامیا  نانآ  هب  هک  ار  یناـسک  دوخ و  ناگداتـسرف  میدادیم ، تاـجن  اـم  سپس 

(. 103 . ) میهد تاجن 

101 ص : ریسفت ..... :

دروایب و نامیا  دناوتیمن  ادخ  نذا  هب  زج  ِهَّللا  ِنْذِِإب  اَّلِإ  دروآیمن  نامیا  دنادیم : ادخ  هک  یسوفن  زا  یسفن  چیه  َنِمُْؤت  ْنَأ  ٍسْفَِنل  َناک  ام  َو 
. دزاس ناسآ  وا  رب  ار  راک  دهد و  قیفوت  ار  ناسنا  دنک ، مهارف  ار  نآ  تاناکما  بابسا و  هک  تسا  نیا  ادخ  نذا 
. تساهنیا يارب  يدیلپ  نالذخ و  نانمؤم ، يارب  قیفوت  نذا و  لباقم  رد  َنُولِقْعَی  َنیِذَّلا ال  یَلَع  َسْجِّرلا  ُلَعْجَی  َو 

ار نالذـخ  هک  نیا  تـّلع  «، 1  » َنُولِقْعَی ْمُهَف ال  ٌیْمُع  ٌمُْکب  ٌّمُص  لـثم : دـنراد ، ناـشرفک  رب  تجاـجل  رارـصا و  هک  یناـسک  َنُولِقْعَی  ـال  َنیِذَّلا 
. تسا يدیلپ  ببس  نالذخ  هک  تسا  نآ  هدیمان  سجر  دنوادخ 

. تسا هدننک  رادیب  ياههناشن  تربع و  ياههلیسو  روظنم  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  اذ  ام 
. تساهراذنا دوخ  ای  هدنهد  میب  ناربمایپ  دارم  ُرُذُّنلا  َو  ُتایْآلا  ِینُْغت  ام  َو 

«2 . » دشاب هیماهفتسا  ای  هیفان و  دناوتیم  ام »  » دوریمن راظتنا  اهنآ  زا  نامیا  هک  یمدرم  َنُونِمُْؤی  ٍمْوَق ال  ْنَع 
__________________________________________________

.171 هرقب / - 1
: تسا نینچ  دشاب  یماهفتسا  رگا  و  درادن ، ياهدیاف  اهراذنا  تایآ ، تسا : نینچ  شیانعم  دشاب  هیفان  رگا  - 2

م. دراد -؟ ياهدیاف  هچ  اهراذنا  تایآ و 
102 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. اهبرع ثداوح  عیاقو و  برعلا : ماّیا  دروآ . نامیا  یب  ناینیشیپ  رس  رب  دنوادخ  هک  تسا  يراگزور  ْمِِهْلبَق  ْنِم  اْوَلَخ  َنیِذَّلا  ِماَّیَأ 
عاـضوا تیاـکح  باـب  زا  هک  نیا  لـثم  دـنکیم ، تلـالد  نآ  رب  شلبق  اـم  هک  تسا  یفوذـحم  هلمج  رب  فـطع  هلمج  نیا  انَلُـسُر  یِّجَُنن  َُّمث 

اب هک  ار  یناسک  نامناربمایپ و  سپـس  میدرکیم و  كاله  ار  نامیایب  ياـهتما  انلـسر  یّجنن  ّمث  ممـالا  کـلهن  تسا : هتفگ  نینچ  هتـشذگ ،
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هب ار  كرش  لها  میهدیم و  تاجن  ار  امش  نانمؤم  روط  نیمه  َنِینِمْؤُْملا : ِْجُنن  اْنیَلَع  اقَح  َِکلذَک  میدادیم . تاجن  دندوب  هدروآ  نامیا  اهنآ 
لها میهد  تاجن  هک  تسام  ّقح  نیا  تسا : هضرتعم  هلمج  تسا . هدش  هدناوخ  زین  یّجنن )  ) دـیدشت هب  ِجـُْنن : اْنیَلَع  اقَح  میناسریم . تکاله 

. ار نامیا 

102 ص : ات 109 ..... ] تایآ 104  (: 10  ) سنوی هروس  ]

هراشا

َنِم َنوُکَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  َو  ْمُکاَّفَوَتَی  يِذَّلا  َهَّللا  ُُدبْعَأ  ْنِکل  َو  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُُدبْعَت  َنیِذَّلا  ُُدبْعَأ  الَف  ِینیِد  ْنِم  ٍّکَش  ِیف  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  ُْلق 
ْنِإَف َكُّرُضَی  َو ال  َکُعَْفنَی  ام ال  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ُعْدَت  َو ال  ( 105  ) َنیِکِرْشُْملا َنِم  َّنَنوُکَت  َو ال  ًافِینَح  ِنیِّدِلل  َکَهْجَو  ِْمقَأ  ْنَأ  َو  ( 104  ) َنِینِمْؤُْملا
ُءاشَی ْنَم  ِِهب  ُبیُِصی  ِِهلْضَِفل  َّداَر  الَف  ٍْریَِخب  َكْدُِری  ْنِإ  َو  َوُه  َّالِإ  َُهل  َفِشاک  الَف  ٍّرُِضب  ُهَّللا  َکْسَـسْمَی  ْنِإ  َو  ( 106  ) َنیِِملاَّظلا َنِم  ًاذِإ  َکَّنِإَف  َْتلَعَف 
ُّلِضَی امَّنِإَف  َّلَض  ْنَم  َو  ِهِسْفَِنل  يِدَتْهَی  امَّنِإَف  يدَتْها  ِنَمَف  ْمُکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  ُمُکَءاج  ْدَق  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  ُْلق  ( 107  ) ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  َو  ِهِدابِع  ْنِم 

(108  ) ٍلیِکَِوب ْمُْکیَلَع  اَنَأ  ام  َو  اْهیَلَع 
(109  ) َنیِمِکاْحلا ُْریَخ  َوُه  َو  ُهَّللا  َمُکْحَی  یَّتَح  ِْربْصا  َو  َْکَیلِإ  یحُوی  ام  ِْعبَّتا  َو 

103 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

103 ص : همجرت ..... :

هک متسرپیم  ار  ییادخ  اّما  متسرپیمن ، دیتسرپیم  ادخ  زا  ریغ  امـش  هک  ار  يزیچ  زگره  نم  دیراد ، ّکش  نم  نید  رد  رگا  مدرم  يا  وگب :
(104 . ) مشاب نانمؤم  زا  هک  مرومأم  نم  و  دناریمیم ، ار  امش 

(105 . ) یشاب ناکرشم  زا  هک  ادابم  و  روایب ، نید  نیا  يوسب  صالخا ، يور  هتسویپ  هک  نیا  و 
(106 . ) دوب یهاوخ  ناراکمتس  زا  هک  ناوخم ، دناسرن ، تنایز  دهدن و  تدوس  هک  ار  ادخ  زا  ریغ  يزیچ  و 

زاب ار  وا  لـضف  دـناوتن  یـسک  دـهاوخ ، وت  يارب  يریخ  رگا  دزاـسن و  فرطرب  ار  نآ  وا  زج  سک  چـیه  دـناسر ، وتب  یناـیز  دـنوادخ  رگا  و 
(107 . ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  یسب  وا  و  دناسریم ، دهاوخب  شناگدنب  زا  کی  ره  هب  ار  نآ  و  دنادرگ ،

دش هارمگ  هک  ره  و  هتفای ، تیاده  دوخ  يارب  تفای ، تیاده  سک  ره  سپ  دمآ ، ناتغارـس  هب  ناتراگدرورپ  بناج  زا  قح  مدرم ، يا  وگب :
(108 . ) متسین امش  نابهگن  نم  و  هتشگ ، هارمگ  دوخ  نایز  هب 

(109 . ) تسا نامکاح  نیرتهب  وا  و  دهد ، نامرف  ادخ  ات  شاب ، ابیکش  و  نک ، يوریپ  دوشیم  یحو  وت ، رب  ار  هچنآ  و 

103 ص : ریسفت ..... :

: هک تسا  نیا  نم  نید  دیکش ، رد  نم  نید  یتسرد  زا  رگا  ْنِم  ٍّکَش  ِیف  ُْمْتنُک  ْنِإ 
. منکیمن تدابع  نم  دینکیم ، تدابع  امش  قح ، رب  دوبعم  نایملاع و  راگدرورپ  زا  ریغ  هک  ار  یتادامج  اهگنس و  دبعا :» «ال 

. دوش تدابع  دوش و  عقاو  اجر  فوخ و  دروم  هک  نیا  هب  تسا  راوازس  دناریمیم ، ار  امش  هک  ییادخ  ْمُکاَّفَوَتَی  يِذَّلا  َهَّللا  ُُدبْعَأ  ْنِکل  َو 
. مشاب دیحوت  هب  هدننک  قیدصت  هک  مدش  رومأم  نم  َنِم  َنوُکَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  َو 

هک ار  نیا  و  دوشیم ، لصّتم  یهن  رما و  لعف  هب  نأ »  » اریز تسا ،» هدوب  مقا  نأب  نوکأ و  نأـب   » ریدـقت رد  تسا و  فوذـحم  ءاـب »  » ِْمقَأ ْنَأ  َو 
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، دناهدروآ بطاخم  بیاغ  ياجب  ار  يّذلا  هلص  هک  لعفت  يذلا  تنا  دناهدرک : هلمج  نیا  هب  هیبشت  هدش  عراضم  رب  فطع  رما  لعف 
104 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ردـصم رب  تلـالد  لاـعفا  هیقب  دـننام  مه  یهن  رما و  و  دـشاب ، ردـصم  ياـنعم  رد  هک  دوـش  یلعف  هب  لـصتم  نأ »  » هک تسا  نـیا  ضرغ  اریز 
. دنکیم

. هجو زا  ای  نید ، زا  تسا ، لاح  افینح » . » نکن ادیپ  لیامت  پچ  تسار و  فرط  هب  ریگب و  تسار  نید  يوس  هب  ار  تیور  َکَهْجَو  ِْمقَأ 
«، توعد  » ياج هب  راصتخا ، زاجیا و  لیلد  هب  درادـن . ینایز  دوس و  هک  یناوخب  ار  ادـخ  زا  ریغ  ییاهزیچ  رگا  توعد  ناـف  ینعی  َْتلَعَف  ْنِإَـف 

. تسا هدمآ  تلعف » »
دنکیم لاؤس  ادـخ  ریغ  تدابع  ياوران  دـمایپ  هرابرد  یلئاس ، ایوگ  هک  تسا ، رّدـقم  لاؤس  باوج  طرـش و  يازج  َنیِِملاَّظلا  َنِم  ًاذِإ  َکَّنِإَف 

دوس و هک  يزیچ  ندرک  شتسرپ  زا  دنکیم  یهن  هک  نآ  زا  دعب  سپس  تسا . متـس  نیرتگرزب  كرـش  اریز  دهدیم ) خساپ  نینچ  دنوادخ  )
رب رداق  وا ، دوخ  زج  سک  چیه  دناسرب ، يررـض  رگا  هک  تسا  ياهدنهد  دوس  هدنناسر و  نایز  ادخ  اهنت  هک  دهدیم  رادشه  درادن ، ینایز 

. اهتب هن  تسا ، ندیتسرپ  راوازس  وا  سپ  دنادرگرب ، ار  وا  مرک  لضف و  دناوتیمن  يدحا  دنک ، يریخ  هدارا  رگا  تسین و  نآ  فشک 
دیزگرب ار  تیاده  هک  ره  سپ  نمف : دیراد . ادخ  رب  یتّجح  هن  تسا و  یقاب  ناتیارب  يرذع  هن  دش ، نشور  امـش  يارب  قح  ُّقَْحلا  ُمُکَءاج  ْدَق 

، شدوخ هب  زج  دـیناسرن  ینایز  دـیزگرب  ار  ندـش  هارمگ  سک  ره  و  نم : و  شدوخ ، يارب  زج  درکن ، لصاح  يدوس  درک  قح  زا  يوریپ  و 
. دراد تلالد  نایز  دوس و  يانعم  رب  یلع »  » مود هلمج  رد  و  مال »  » تسخن هلمج  رد 

طقف نم ، هکلب  مراداو ، ار  امش  مهاوخب  هچ  ره  هب  هک  دشاب  هدش  راذگاو  نم  هب  ناتروما  هک  متسین  امـش  نابهگن  نم  ٍلیِکَِوب  ْمُْکیَلَع  اَنَأ  ام  َو 
. ماهدنهد میب  هدنهد و  هدژم 

. شاب ابیکش  رباص و  نانآ ، ياهرازآ  لّمحت  قح و  يوس  هب  اهنآ  توعد  رب  ِْربْصا  َو 
دنکیمن مکح  اریز  تسا ، نامکاح  نیرتهب  وا  َنیِمِکاْحلا و  ُْریَخ  َوُه  َو  دـهد ، مکح  اهنآ  رب  وت  يزوریپ  هب  ادـخ  هک  نیا  ات  ُهَّللا  َمُکْحَی  یَّتَح 

تلادع قح و  هب  رگم 
105 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

105 ص : مالّسلا .....  هیلع  دوه  هروس 

هراشا

هـس تسیب و  دص و  یفوک  هتفگ  قبط  رب  هیآ و  کی  تسیب و  دـصکی و  يرـصب  ءاّرق  تئارق  قبط  رب  شتایآ  ددـع  و  تسا ، یّکم  هروس  نیا 
(74  ) ٍطُول ِمْوَق  ِیف  ب : ( 54  ) َنوُکِرُْشت اَّمِم  ٌءيَِرب  فلا : تسا : هتسناد  هیآ  کی  ار  لیذ  تارابع  زا  مادک  ره  یفوک  تسا . هیآ 

105 ص : هروس ..... :] نیا  تئارق  تلیضف  ]

يدارفا زا  کی  ره  دادعت  هب  دـناوخب  ار  نآ  سک  ره  « 1 : » تسا هدرک  لقن  بعک  نب  ّیبأ  ار  ثیدـح  نیا  هروس  نیا  تئارق  تلیـضف  هرابرد 
رد و  دوشیم ، اطع  وا  هب  هنسح  هد  دناهدرک ، بیذکت  ار  اهنآ  ای  و  هدروآ ، نامیا  یسوم  و  میهاربا ، طول ، بیعش ، حلاص ، دوه ، حون ، هب  هک 

. دشاب نادنمتداعس  زا  تمایق  زور 
: دناهدومرف زین  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما 

ۀمایقلا موی  اهلمع  ۀئیطخ  هل  فرعت  مل  اریسی و  اباسح  بسوح  نیّیبّنلا و  ةرمز  یف  ۀمایقلا  موی  هَّللا  هثعب  ۀعمج  ّلک  یف  اهأرق  نم 
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رارق هبـساحم  دروم  یناسآ  هب  و  دـنک ، روشحم  ءایبنا  هرمز  رد  ار  وا  تماـیق  زور  دـنوادخ  دـناوخب ، هعمج  ره  رد  ار  هروس  نیا  هک  یـسک  : 
. دشاب هداد  ماجنا  ار  نآ  هک  دوشن  هتخانش  یهانگ  وا  يارب  تمایق  زور  رد  دریگ ،

__________________________________________________

. نایبلا عمجم  همجرت  ادخ ، لوسر  زا  - 1
106 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

106 ص : ات 5 ..... ] تایآ 1  (: 11  ) دوه هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
َُّمث ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتْسا  ِنَأ  َو  ( 2  ) ٌریَِـشب َو  ٌریِذَن  ُْهنِم  ْمَُکل  ِینَّنِإ  َهَّللا  َّالِإ  اوُُدبْعَت  َّالَأ  ( 1  ) ٍرِیبَخ ٍمیِکَح  ْنُدـَل  ْنِم  ْتَلُِّصف  َُّمث  ُُهتایآ  ْتَمِکْحُأ  ٌباتِک  رلا 
ِهَّللا َیلِإ  ( 3  ) ٍرِیبَک ٍمْوَی  َباذَع  ْمُْکیَلَع  ُفاخَأ  یِّنِإَف  اْوَّلََوت  ْنِإ  َو  ُهَلْضَف  ٍلْضَف  ِيذ  َّلُک  ِتُْؤی  َو  یمَسُم  ٍلَجَأ  یلِإ  ًانَـسَح  ًاعاتَم  ْمُکْعِّتَُمی  ِْهَیلِإ  اُوبُوت 

(4  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  ْمُکُعِجْرَم 
(5  ) ِروُدُّصلا ِتاِذب  ٌمِیلَع  ُهَّنِإ  َنُوِنْلُعی  ام  َو  َنوُّرُِسی  ام  ُمَْلعَی  ْمَُهباِیث  َنوُشْغَتْسَی  َنیِح  الَأ  ُْهنِم  اوُفْخَتْسَِیل  ْمُهَروُدُص  َنُوْنثَی  ْمُهَّنِإ  الَأ 

106 ص : همجرت ..... :

(1 . ) دشابیم هاگآ  تمکح و  اب  يادخ  بناج  زا  هدش  نایب  حرش و  سپس  و  راوتسا ، شتایآ  هک  یباتک  نیا  ءار ، مال ، فلا ،
(2 . ) مشخب دیون  هدنهد و  میب  ار  امش  وا  بناج  زا  نم  هک  یتسارب  دیتسرپن ، ار  يادخ  زج  امش  ات 

لضف و  دزاس ، روهرهب  ار  امـش  نّیعم  یتّدم  رد  وکین ، ياهرهب  زا  ات  دینک  هبوت  شهاگرد  هب  دیهاوخب و  شزرمآ  ناتراگدرورپ  زا  هک  نیا  و 
(3 . ) مکانمیب امش  رب  گرزب  زور  نآ  باذع  زا  نم  دینادرگب ، يور  رگا  و  دهدب ، وا  هب  ار  یتلیضف  بحاص  ره 

(4 . ) تساناوت زیچ  همه  رب  وا ، و  تسادخ ، يوس  هب  امش  تشگزاب 
ناشیاههماج اهنآ  یتقو  هک  دیشاب  هاگآ  دنزاس ، یفخم  نآ  زا  ار  دوخ  ات  دننادرگب ، تقیقح ) مهف  زا   ) ار دوخ  ياهلد  اهنآ ، هک  دیشاب  هاگآ 

(5 . ) تسا ربخ  اب  اههنیس  نورد  رارسا  زا  وا  هک  یتسرد  هب  تسا ، ربخ  اب  اهنآ  نورب  نورد و  زا  ادخ  دنچیپیم ، دوخ  رب  ار 

106 ص : ریسفت ..... :

رد  یللخ  صقن و  هنوگ  چیه  هک  تسا  راوتسا  یمظن  نانچ  نآ  ياراد  ُُهتایآ  ْتَمِکْحُأ 
107 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

: تسا تمکح  ياراد  شتایآ  هک  نیا  ای  مکحم ، ینامتخاس  دننام  درادن ، دوجو  نآ 
رب راسفا  ۀـباّدلا : مکحأ  تسا  هدـش  هتـشاد  زاب  داسف  زا  هک  نیا  اـی  « 1  » ِمیِکَْحلا ِباتِْکلا  ُتایآ  دـنوادخ : لوق  لثم  دـش  تمکح  اـب  مکح :» »

: دیوگیم ریرج  هک  نانچ  درادزاب ، یشکرس  زا  ار  وا  ات  دز  بسا  ناهد 
«2  » ابضغا نأ  مکیلع  فاخا  ینا  مکءاهفس  اومکحا  ۀفینح  ینب  أ 

هدش ادج  مه  زا  دـنب و  دـنب  صـصق ، و  ماکحا ، و  ظعاوم ، و  دـیحوت ، لئالد  اب  مه  نآرق  دوشیم ، دـنب  دـنب  هداّلق ، هک  نانچ  مه  ْتَلُِّصف  َُّمث 
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. ياهبترم کی  یعفد و  هن ، هدش  لزان  جیردتب  ای  هروس ، هروس  هیآ و  هیآ ، هدش : لوصف  ياراد  هک  دشاب  نیا  روظنم  تسا  نکمم  و  تسا .
ار لیـصفت  نیرتهب  دـعب  و  تسا ، ماکحتـسا  نیرتوکین  ياراد  ترابع  نیا  ییوگ : هک  ناـنچ  تقو ، رد  هن  تسا ، لاـح  رد  یخارت  يارب  مث » »

. تسا فوذحم  يادتبم  ربخ  باتک » « » 3 . » تساراد
. تسا هدرک  نایب  حیرشت و  ینعی  هداد ، لیصفت  ار  نآ  هک  یملاع  ریبخ  تسا . هداد  ماکحتسا  ار  تایآ  ٍمیِکَح  ْنَُدل  ْنِم 

. دیتسرپن ار  ادخ  زج  هک  نیا  يارب  اودبعت  نال ال  تسا : هل  لوعفم  ترابع  نیا  اوُُدبْعَت  اَّلَأ 
ای ار ، يادخ  زج  دـینکن  تدابع  تفگ ، دـناهتفگ : هک  نیا  لثم  تسا  لوق  يانعم  هب  تایآ  لیـصفت  اریز  تسا  هرّـسفم  نأ » : » تفگ ناوتیم 

. درک دیحوت  هب  رما  ار  امش  ای ، ار ، يادخ  زج  دینکن  تدابع  هک  درک  رما  ار  امش 
__________________________________________________

.1 سنوی / - 1
. موش كانمشخ  امش  رب  تخس  مسرتیم  هک  دیرادزاب  نم  رازآ  زا  ار  ناتدوخ  ياهنادان  هفینح  ینب  يا  - 2

. لیصفتلا نسحا  ۀلّصفم  مث  ماکحالا ، نسحا  ۀمکحم  یه  - 3
108 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

تراشب هدنناسرت و  ادخ  فرط  زا  امش  يارب  نم  تسا : هَّللا »  » يارب هنم »  » رد ریمـض  درک . نتـساوخ  شزرمآ  هب  رما  ار  امـش  اوُرِفْغَتْـسا  ِنَأ  َو 
میب وا  تبوقع  ادخ و  فرط  زا  ار  امش  دیزرو ، رفک  رگا  ینعی  دشاب ، ریذن »  » يارب هلـص  تسا ، نکمم  و  « 1  » ِهَّللا َنِم  ٌلوُسَر  لثم : ماهدنهد ،

. مهدیم هدژم  وا  شاداپ  رجا و  هب  ار  امش  دیروآ  نامیا  رگا  مهدیم و 
«2 . » اُوماقَتْسا َُّمث  لثم : دیشاب ، رادیاپ  نآ  رب  دیزاس و  صلاخ  ار  هبوت  سپس  دینک و  رافغتسا  كرش  زا  ِْهَیلِإ  اُوبُوت  َُّمث 

. دزاس دنمهرهب  مه  رس  تشپ  عفانم  ناوارف و  ياهتمعن  زا  ار  امش  ایند  رد  ات  ْمُکْعِّتَُمی 
. دناریمب ار  امش  هک  ینامز  ات  یمَسُم  ٍلَجَأ  یلِإ 

رب زین  ادـخ  هدوزفا  نآ  رب  هچ  ره  دـنیبیم و  ار  شباوث  تمایق  رد  هدرک  کین  لمع  ایند  رد  هچ  ره  یـسک  ره  ُهَلْـضَف  ٍلْضَف  ِيذ  َّلُـک  ِتُْؤی  َو 
. دنکیمن مک  وا  ياههجرد  شاداپ و  زا  دیازفایم و  شباوث 

. تسا هدش  فذح  ءات »  » ود زا  یکی  هدوب و  اّولوتت »  » لصا رد  اْوَّلََوت  ْنِإ  َو 
. تسا تمایق  زور  روظنم  ٍرِیبَک  ٍمْوَی  َباذَع 

دهاوـخب هنوـگ  ره  هک  تسا  ییادـخ  يوـس  هب  اـهنآ  تشگزاـب  هک  بیترت  نیدـب  تسا ، هدرک  نّیعم  ار  باذـع  عوـن  دـنوادخ  دـعب  هیآ  رد 
. دنک باذع  ار  نانآ  دناوتیم 

زا هک  یـسک  دوشیم و  اریذـپ  نآ  زا  لد  ماـمت  هب  دروآ  ور  يزیچ  هب  سک  ره  نوچ  دـنوشیم ، فرحنم  رود و  قح ، زا  ْمُهَروُدُـص  َنوـُْنثَی 
 » مالّسلا هیلع  تیب  لها  تئارق  رد  درادیمرب . نآ  زا  لد  دوش  نادرگور  فرحنم و  يزیچ 

مهرودص ینونثی 
. تسا هدش  هدناوخ  ود  ره  باطخ ، بیاغ و  ي »  » و ت »  » اب زین  و  هغلابم ، يانبم  رب  ینث »  » زا لعوعفی »  » نزو رب  « 

اهنآ تافارحنا  زا  نانمؤم  ربمایپ و  ات  دنوش  ناهنپ  ادخ  زا  دنهاوخیم  ُْهنِم  اوُفْخَتْسَِیل 
__________________________________________________

. ].....[ 2 هنّیب / - 1

.2 هنّیب / - 2
109 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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. دندرگن هاگآ 
: لثم دنونـشب ، ار  ادـخ  نخـس  هک  دـنرادن  تسود  نوچ  دـنناشوپیم ، ار  ناشدوخ  دوخ ، ياههماج  اب  هک  یتقو  ْمَُهباِیث  َنوُشْغَتْـسَی  َنیِح  ـالَأ 

نیا نایم  ادخ  ملع  رد  دنکیمن  یتوافت  هک  تسا  نیا  دارم  َنُوِنْلُعی  ام  َو  َنوُّرُِـسی  ام  ُمَْلعَی  « 1  » ْمَُهباِیث اْوَشْغَتْسا  َو  ْمِِهناذآ  ِیف  ْمُهَِعباصَأ  اُولَعَج 
. راکشآ ای  دننک  ناهنپ  ار  دوخ  راک  اهنآ  هک 

__________________________________________________

.7 حون / - 1
111 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هیآ 52  فسوی  هروس  ات  هیآ 6  دوه  هروس  زا  مهدزاود  ءزج 
113 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

113 ص : ات 8 ..... ] تایآ 6  (: 11  ) دوه هروس  ]

هراشا

َضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  َو  ( 6  ) ٍنِیبُم ٍباتِک  ِیف  ٌّلُک  اهَعَدْوَتْـسُم  َو  اهَّرَقَتْـسُم  ُمَْلعَی  َو  اُهقْزِر  ِهَّللا  یَلَع  َّالِإ  ِضْرَْألا  ِیف  ٍۀَّباَد  ْنِم  ام  َو 
اذه ْنِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ََّنلوُقََیل  ِتْوَْملا  ِدـَْعب  ْنِم  َنُوثوُْعبَم  ْمُکَّنِإ  َْتُلق  ِْنَئل  َو  ًالَمَع  ُنَسْحَأ  ْمُکُّیَأ  ْمُکَُوْلبَِیل  ِءاْملا  یَلَع  ُهُشْرَع  َناک  َو  ٍماَّیَأ  ِۀَّتِـس  ِیف 
اُوناک ام  ْمِِهب  َقاح  َو  ْمُْهنَع  ًافوُرْـصَم  َْسَیل  ْمِهِیتْأَی  َمْوَی  الَأ  ُهُِسبْحَی  ام  َُّنلوُقََیل  ٍةَدوُدْعَم  ٍۀَّمُأ  یلِإ  َباذَْـعلا  ُمُْهنَع  انْرَّخَأ  ِْنَئل  َو  ( 7  ) ٌنِیبُم ٌرْحِس  َّالِإ 

(8  ) َنُؤِزْهَتْسَی ِِهب 

113 ص : همجرت ..... :

باتک رد  اهنیا  همه  دنادیم ، ار  شلاقتنا  لقن و  ّلحم  هاگرارق و  وا  تسا ، ادـخ  رب  وا  يزور  هک  نیا  رگم  تسین ، نیمز  رد  ياهدـبنج  چـیه 
(6 . ) تسا تبث  نیبم 

کی مادک  هک  دیامزایب  ار  امـش  هک  نیا  ات  تشاد - رارق  بآ  رب  وا  شرع  و  دیرفآ - زور  شـش  رد  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسا  یـسک  وا 
. راکـشآ يرحـس  رگم  تسین  نیا  دنیوگیم : دنرفاک  هک  اهنآ  دـیوشیم ، هتخیگنارب  گرم  زا  سپ  امـش  ییوگب  رگا  و  تسا ، رتهب  ناتلمع 

(7)
دیآ ناشغارـس  هب  هک  زور  نآ  دیـشاب  هاگآ  دش ، نآ  ریخأت  ثعاب  زیچ  هچ  دنیوگیم : میزادـنا ، ریخأتب  دودـحم  ینامز  ات  ار  باذـع  رگا  و 

(8 . ) دریگیم ار  ناشنماد  دندرکیم  هرخسم  هک  ار  هچنآ  تشاد و  دهاوخن  زاب  اهنآ  زا  ار  نآ  زیچ  چیه 
114 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

114 ص : ریسفت ..... :

زا دش و  بجاو  وا  رب  لّضفت  نیا  دهد  يزور  ار  نیمز  يور  ناگدنبنج  مامت  هک  درک  تنامـض  ناحبـس  دـنوادخ  هک  یتقو  اُهقْزِر  ِهَّللا  یَلَع 
(. دنکیم بوجو  رب  تلالد  یلع   ) تسا بوجو  دیفم  رذن ، هغیص  لثم  هک  تسا  هدرک  رکذ  یظفل  اب  ار  نآ  ور  نیا 

ناردپ تشپ  لثم  دوب  هدش  هدراذگ  اجنآ  رد  رارقتسا  زا  لبق  هک  ییاهاج  اهَعَدْوَتْسُم »  » دنادیم و ار  شهاگرارق  نکسم و  اهَّرَقَتْـسُم  ُمَْلعَی  َو 
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. اهمخت نایم  ای  ناردام  ياهمحر  و 
رد اهنیا  مامت  دای  ینعی  دشابیم ، ظوفحم  حول  رد  ٍباتِک ،» ِیف   » نآ زا  لبق  ياههاگیاج  هاگرارق و  و  اهنآ ، يزور  ناگدنبنج و  مامت  لک » »

. تسا رهاظ  هتشون و  نآ 
يزیچ بآ  زج  شرع  ریز  رد  دریگ  رارق  اـهنآ  يور  رب  شرع  دوـش و  هدـیرفآ  نیمز  اهنامـسآ و  هک  نیا  زا  لـبق  ِءاـْملا  یَلَع  ُهُـشْرَع  َناـک  َو 

. دناهدش هدیرفآ  نیمز  اهنامسآ و  شنیرفآ  زا  شیپ  بآ ، شرع و  هک  نیا  رب  دنکیم  تلالد  بلطم  نیا  و  دوبن ، يرگید 
ياج اهنآ  رد  ار  شناگدنب  هک  تسا  نیا  نآ ، دـیرفآ و  یتمکح  يارب  ار  نیمز  اهنامـسآ و  ینعی  تسا ، قلخ »  » هب قلعتم  هملک  نیا  ْمُکَُوْلبَِیل 

رما نیا  نوچ  و  دهد ، رارق  ناشترخآ  رجا  ضرعم  رد  دزاس و  فّلکم  ار  اهنآ  دیامرف و  ینازرا  اهنآ  هب  اجنآ  رد  نوگانوگ  ياهتمعن  دـهد و 
هدـنیوج هک  دـهد  ماجنا  يراک  امـش ، هب  تبـسن  ات  ینعی  تسا ، هدومرف  ریبعت  مکولبی  هملک  اب  ار  نآ  اذـل  دراد ، یـشیامزآ  کی  هب  تهاـبش 

. دهدیم ماجنا  دیهدیم ، ماجنا  هچ  دنادب  هک  نیا  يارب  امش  لاوحا 
نآ يوس  هب  قیرط  شیامزآ  هتفهن و  ملع »  » يانعم شیامزآ  رد  اریز  دـشابیم ، ْمُکَُوْلبَِیل »  » لعف ممتم  ریـسفت و  هلمج  نیا  اًلَمَع  ُنَسْحَأ  ْمُکُّیَأ 

، عماجلا عماوج  همجرت  تلیضف  غیلبت  نانآ و  تشادگرزب  لیلد  هب  دنـشابیم و  ناراکزیهرپ  لمع ،» ثیح  زا  دارفا  نیرتوکین   » زا دارم  تسا .
115 ص : ج3 ،

. تسا هدرک  دای  صوصخ  روطب  ناشیا  زا  اهنآ 
: دنیوگیم اهنآ  دیـشاب ، رظتنم  سپ  دیوشیم ، ثوعبم  گرم  زا  دـعب  امـش  ییوگب : اهنآ  هب  رگا  ِتْوَْملا  ِدـَْعب  ْنِم  َنُوثوُْعبَم  ْمُکَّنِإ  َْتُلق  ِْنَئل  َو 
هک یتقو  سپ  دـنزیم ، روشن  ثعب و  زا  مد  نآرق  اریز  تسا ، نآرق  اهنآ  هیلا  راشم  و  لـطاب . يرما  رگم  نیا  تسین  ٌنِیبُم : ٌرْحِـس  اَّلِإ  اذـه  ْنِإ 

و هدـش ، هدـناوخ  زین  رحاـس » ـالا  . » دوشیم عقاو  راـکنا  دروم  زین  تسا  نآ  رد  اـهنیا  ریغ  تماـیق و  ثعب و  زا  هچنآ  دـننادب ، رحـس  ار  نآرق 
زا یتقو  ات  ۀما » یلا  . » تسا ردـب  زور  باذـع  دارم  دـناهتفگ  یـضعب  و  تسا ، ترخآ  باذـع  دارم  باذـعلا » . » تسادـخ لوسر  ناشروظنم 

؟ تسا هدش  نآ  لوزن  عنام  زیچ  هچ  دنیوگیم  دننکیم  باتش  نآ  بلط  رد  هک  یلاح  رد  ُهُِسبْحَی » ام  َُّنلوُقََیل : . » تاقوا
، نآ رب  سیل  ربخ  میدـقت  هک  تسا  نآ  رب  لـیلد  رما ، نیا  و  تسا ) نآ  هیف  لوعفم  : ) تسا سیل »  » ربـخ هب  بوصنم  تراـبع  نیا  ْمِهِیتْأَـی  َمْوَی 

. دشاب اور  نآ  رد  لماع  عوقو  هک  دیآیم  ییاج  لومعم  اریز  تسا ، زیاج 
رب یضام ، لعف  قاح » . » تسا هرخـسم  يور  زا  ترخآ ، باذع  ندیـسرارف  رد  اهنآ  باتـش  اریز  هدش  رکذ  نولجعتـسی »  » ياج هب  َنُؤِزْهَتْـسَی 

هلزنم هب  عوقولا  ققحم  عراضم  هک  تسا  هدـمآ  دریگیم ) ارف  ار  اـهنآ  ، ) عراـضم لـعف  قیحی ،»  » ياـنعم هب  دـنوادخ ، راـبخا  رد  لومعم  قبط 
. دوشیم ضرف  یضام 

115 ص : ات 11 ..... ] تایآ 9  (: 11  ) دوه هروس  ]

هراشا

ُهَّنِإ یِّنَع  ُتائِّیَّسلا  َبَهَذ  ََّنلوُقََیل  ُْهتَّسَم  َءاَّرَـض  َدـَْعب  َءامْعَن  ُهاـْنقَذَأ  ِْنَئل  َو  ( 9  ) ٌروُفَک ٌسُؤََیل  ُهَّنِإ  ُْهنِم  اـهانْعََزن  َُّمث  ًۀَـمْحَر  اَّنِم  َناـْسنِْإلا  اَْـنقَذَأ  ِْنَئل  َو 
(11  ) ٌرِیبَک ٌرْجَأ  َو  ٌةَرِفْغَم  ْمَُهل  َِکئلوُأ  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اوُرَبَص  َنیِذَّلا  َّالِإ  ( 10  ) ٌروُخَف ٌحِرََفل 

116 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

116 ص : همجرت ..... :

(9 . ) دشابیم ساپسان  دیمون و  رایسب  میریگب ، وا  زا  ار  نآ  سپس  میناشچب و  یتمعن  ناسنا  هب  ام  رگا 
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(10  ) دلابب دوخ  هب  و  ددرگ ، نامداش  دش ، رود  نم  زا  اهیدب  دیوگیم : میناشچب ، وا  هب  یتحاران  یتخس و  زا  سپ  ییاهتمعن ، رگا  و 
(11 . ) تسا یگرزب  شاداپ  شزرمآ و  ناشیارب  هک  دناهداد ، ماجنا  وکین  ياهراک  هدرک و  ییابیکش  هک  یناسک  رگم 

116 ص : ریسفت ..... :

تخس ٌسُؤََیل » ُهَّنِإ  . » میدرک بلـس  وا  زا  ار  نآ  اهانْعََزن  َُّمث  نآ  ریغ  تورث و  ای  یتسردنت ، تمعن : ۀمحر » . » تسا ناسنا  سنج  دارم ، َناْسنِْإلا 
. دوشیم عطق  یهلا  هعساو  تمحر  زا  شدیما  ددرگرب ، وا  هب  هدش  هتفرگ  تمعن ، هک  نیا  زا  دیماان  دیماان ،

. دش فرطرب  نم  زا  دوب ، هتخاس  نیگمغ  لاح و  دب  ارم  هک  یتامیالمان  یِّنَع  ُتائِّیَّسلا  َبَهَذ  دنوادخ . ياهتمعن  هدننک  نارفک  رایسب  روفک » »
زاب دنوادخ  رکـش  زا  ار  وا  راختفا  يداش و  و  دـلابیم ، مدرم  رب  هداد  وا  هب  ادـخ  هک  ییاهتمعن  هب  روخف »  » ساپـسان تسمرـس و  ٌحِرََفل ،» ُهَّنِإ  »

. دندومن ساپس  رکش و  ار  اهتمعن  دندرک و  ربص  اهیتخس  لباقم  رد  هک  اهنآ  رگم  اوُرَبَص  َنیِذَّلا  اَّلِإ  درادیم .

116 ص : ات 14 ..... ] تایآ 12  (: 11  ) دوه هروس  ]

هراشا

ِّلُک یلَع  ُهَّللا  َو  ٌریِذَن  َْتنَأ  امَّنِإ  ٌکَلَم  ُهَعَم  َءاج  َْوأ  ٌْزنَک  ِْهیَلَع  َلِْزنُأ  َْول ال  اُولوُقَی  ْنَأ  َكُرْدَص  ِِهب  ٌِقئاض  َو  َْکَیلِإ  یحُوی  ام  َضَْعب  ٌكِرات  َکَّلَعَلَف 
ْمَّلِإَف ( 13  ) َنِیقِداـص ُْمْتنُک  ْنِإ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ُْمتْعَطَتْـسا  ِنَم  اوُعْدا  َو  ٍتاـیَرَتْفُم  ِِهْلثِم  ٍرَوُس  ِرْـشَِعب  اُوتْأَـف  ْلـُق  ُهارَتـْفا  َنُولوُقَی  ْمَأ  ( 12  ) ٌلیِکَو ٍءْیَش 

(14  ) َنوُِملْسُم ُْمْتنَأ  ْلَهَف  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  َو  ِهَّللا  ِْملِِعب  َلِْزنُأ  امَّنَأ  اوُمَلْعاَف  ْمَُکل  اُوبیِجَتْسَی 
117 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

117 ص : همجرت ..... :

ياهتـشرف ای  دیاین و  دورف  وا  رب  یجنگ  ارچ  دنیوگب : هک  نیا  یتحاران  زا  يراذگاو و  دوشیم ، یحو  وت  هب  هک  ار  ییاهزیچ  زا  یـضعب  دیاش 
(12 . ) تسا نابهگن  زیچ  ره  رب  ادخ  ياهدنهد و  میب  اهنت  وت  اّما  يوش ، گنتلد  دیاین ، شهارمه 

، دیروایب نیغورد  ياههروس  دننام  هروس  هد  دییوگیم  تسار  رگا  مه  امش  وگب : دهدیم ، تبـسن  ادخ  هب  ار  نآرق  غوردب  دنیوگیم : هکلب 
(13 . ) دینک توعد  رما ، نیا  هب  دیناوتیم  هک  ادخ  زا  ریغ  ار  یسک  ره  و 

؟ دیروآیم مالـسا  لاح  نیا  اب  ایآ  تسین ، وا  زج  يدوبعم  چیه  و  هدش ، لزان  یهلا  ملع  هب  هک  دینادب  دـنتفریذپن  ار  امـش  توعد  اهنآ  رگا  و 
(14)

117 ص : ریسفت ..... :

ُهَعَم َءاج  َْوأ  ٌْزنَک ، ِْهیَلَع  َلِْزنُأ  َْول ال  دنتفگیم : هلمج  زا  دندرکیم و  تساوخرد  ییاهزیچ  وا ، زا  ربمایپ  نتخادنا  رـس  درد  هب  رطاخ  هب  نارفاک 
اهجنگ زا  هچنآ  ارچ  دنیوگب : هک  تشادیمن  تسود  نوچ  اُولوُقَی  ْنَأ  درکیم . یگنت  شاهلـصوح  اهنآ ، ياههتفگ  زا  ترـضح  نآ  ٌکَلَم و 

؟ دوشیم لزان  وا  رب  میاهتساوخن  ام  هچنآ  ارچ  هدشن و  لزان  وا  رب  میاهدرک  بلط  وا  زا  هک  ناگتشرف  و 
. یهد میب  تسا ، هدش  یحو  وت  يوس  هب  هک  يزیچ  هب  ار  اهنآ  هک  نیا  رگم  يرادن  ياهفیظو  وت  ٌریِذَن  َْتنَأ  امَّنِإ 

وت نیا ، رب  انب  دهدیم . ماجنا  تسا  مزال  هچنآ  نانآ  هب  تبسن  سپـس  دنکیم و  ظفح  دنیوگیم  ار  هچنآ  ادخ  ٌلیِکَو  ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َو 
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هجوتم یـشاب و  هتـشاد  اـهنآ  ياـههتفگ  هب  ییاـنتعا  هک  نیا  نودـب  ناـسرب  اـهنآ  هب  دوشیم  یحو  وت  رب  هچنآ  راذـگاو : وا  هب  ار  دوخ  راـک 
. دنریگیم ءازهتسا  هب  ار  توبن  یحو و  دننکیم و  یچیپرس  قح  لوبق  زا  هک  یشاب ، اهنآ  ياهراک 

. دنهدیم تبـسن  غورد  هب  دوشیم  یحو  وت ، يوس  هب  هک  هچنآ  هکلب  ددرگیمرب : َْکَیلِإ  یحُوی  ام  هب  هارتفا »  » رد ریمـض  تسا و  هعطقنم  مأ 
هزرابم  هب  ار  اهنآ  دعب  تمسق  رد  و 

118 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تساوخ اهنآ  زا  هروس  کی  درک  تباث  هروس  هد  هرابرد  ار  اهنآ  یناوتان  هک  هاگ  نآ  دـیروایب و  هروس  هد  دـیناوتیم  رگا  هک  تسا  هدـیبلط 

. تسا يرگید  هب  اهنآ  زا  مادک  ره  تهباشم  دوصقم  اریز  تسا ، لاثما  يانعم  هب  هلثم » »
مه امش  الاح  ماهدروآ ، ار  نآرق  دوخ  شیپ  زا  دینکیم ، روصت  امش  هک  نانچ  نم  هک  دینک  ضرف  روس :» رشع   » يارب تسا  تفص  ٍتایَرَتْفُم 
نم لثم  دـیناوتیم  دـیتسه و  حیـصف  نم  لثم  مه  امـش  اریز  دـیروایب ، دـشاب  نآ  دـننام  مظن  یکین  تحاصف و  رد  هک  ینخـس  دوخ  شیپ  زا 

. دییوگب نخس 
تباث تسادخ ) فرط  زا  اهنیا  هک   ) دیراد هک  یملع  دوخ و  هدـیقع  رب  نانمؤم  يا  سپ  اوملعاف :» . » نانمؤم و  وت ، يارب  ْمَُکل  اُوبیِجَتْـسَی  ْمَّلِإَف 

. دییازفیب دوخ  نیقی  رب  دیشاب و  مدق 
قلخ مامت  هک  تسا  یمظن  نآ ، دـنادیمن و  سک  چـیه  دـنوادخ  زج  ار  نآ  هک  تسا  هدـش  لزان  ياهنوگ  هب  نآرق  نیا  ِهَّللا  ِْملِِعب  َلِْزنُأ  اـمَّنَأ 

زج يدوبعم  هک  دـینادب  و  تسین ، نآ  هب  یهار  ار  یـسک  یلاـعت  قـح  زج  هک  یبـیغ  روـما  زا  نداد  ربـخ  زین  و  دـنزجاع ، نآ  نتخاـس  زا  هَّللا 
لیلد نیا  هماقا  زا  سپ  ایآ  َنوُِملْسُم : ُْمْتنَأ  ْلَهَف  حیرص . ملظ  وا  هب  كرش  و  تسا ، قح  وا  نتسناد  اتکی  تسین ، دوجو  هنحص  رد  اتکی  يادخ 

.؟ تسین رشب  هتخاس  تسادخ و  مالک  نآرق  نیا  هک  نیا  رب  دیوشیم  دقتعم  دینکیم و  ادیپ  صالخا  نیقی و 
يارب هک  ار  یناـسک  رگا  مینک : اـنعم  نینچ  و  ناـنمؤم ) ربمغیپ و  هن   ) میریگب راـفک  ار  ْمَُکل  اُوبیِجَتْـسَی  ْمَّلِإَـف  هیآ : نیا  بطاـخم  تسا  نکمم 

دینکیم مالسا  زا  تیعبت  نونکا  ایآ  دوب ، دهاوخ  مامت  امش  رب  تّجح  دنهدب ، یتبثم  خساپ  امش  هب  دنناوتن  دینکیم  توعد  نآرق  اب  هضراعم 
؟) هن ای   ) دیوشیم دیحوت  هب  دقتعم  و 

118 ص : ات 17 ..... ] تایآ 15  (: 11  ) دوه هروس  ]

هراشا

َو ُراَّنلا  َّالِإ  ِةَرِخْآلا  ِیف  ْمَُهل  َْسَیل  َنیِذَّلا  َکـِئلوُأ  ( 15  ) َنوُسَْخُبی اهِیف ال  ْمُه  َو  اهِیف  ْمَُهلامْعَأ  ْمِْهَیلِإ  ِّفَُون  اهَتَنیِز  َو  اْینُّدـلا  َةایَْحلا  ُدـیُِری  َناک  ْنَم 
ًۀَمْحَر َو  ًامامِإ  یـسُوم  ُباتِک  ِِهْلبَق  ْنِم  َو  ُْهنِم  ٌدِهاش  ُهُوْلتَی  َو  ِهِّبَر  ْنِم  ٍۀَنَِّیب  یلَع  َناک  ْنَمَف  َأ  ( 16  ) َنُولَمْعَی اُوناک  ام  ٌلِطاب  َو  اهِیف  اوُعَنَـص  ام  َِطبَح 

(17  ) َنُونِمُْؤی ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  َکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  ُهَّنِإ  ُْهنِم  ٍۀَیِْرم  ِیف  ُکَت  الَف  ُهُدِعْوَم  ُراَّنلاَف  ِبازْحَْألا  َنِم  ِِهب  ْرُفْکَی  ْنَم  َو  ِِهب  َنُونِمُْؤی  َِکئلوُأ 
119 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

119 ص : همجرت ..... :

ینایز نآ  رد  و  میهدیم ، اهنادـب  ملاع  نیمه  رد  تساک  مک و  نودـب  ار  ناشلمع  يازـس  دـنهاوخب  ار  نآ  تنیز  اـیند و  یگدـنز  هک  ناـنآ 
(15 . ) دننیبیمن

(16 . ) دوشیم لطاب  ناشلامعا  دوریم و  داب  رب  دناهداد  ماجنا  ایند  رد  هچنآ  دنرادن و  شتآ  زا  ریغ  یبیصن  ترخآ ، رد  هک  دنایناسک  اهنیا 
تمحر اوشیپ و  هک  یسوم  باتک  نآ ، زا  شیپ  و  دراد ، لابند  هب  وا  زا  يدهاش  دراد و  شیوخ  راگدرورپ  زا  نشور  یناهرب  هک  یـسک  ایآ 
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ناشهاگهدعو دنزرو  رفک  وا  هب  هک  اههورگ  زا  کی  ره  و  دنروآیم ، نامیا  نآرق  هب  هورگ ، نیا  دـشابن )؟ نینچ  هک  تسا  یـسک  لثم   ) دوب
(17 . ) دنروآیمن نامیا  مدرم  رثکا  اّما  تراگدرورپ ، زا  تسا  قح  وا  هک  رادم  نآ  رد  یکش  سپ  تسا ، شتآ 

119 ص : ریسفت ..... :

یتسردنت و زا  تسا  ترابع  نآ  و  میهدیم ، اهنآ  هب  یناوارف  اب  یتساک ، مک و  چیه  نودب  ایند  نیمه  رد  ار  ناشیاهراک  شاداپ  ْمِْهَیلِإ  ِّفَُون 
. دنشابیم ناراکایر  اهنیا  دناهتفگ : یضعب  و  دوشیم ، ینازرا  اهنآ  هب  هک  ییاهتمعن 

مهعینص .» : » تسا هیردصم  ام »  » هک نیا  ای  هوعنص ،» : » تسا فوذحم  ریمض  ای  اوُعَنَص  ام  َِطبَح  َو 
120 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ناشدصق هکلب  دناهتـشادن ، یترخآ  رجا  دصق  ناشلامعا ، رد  اهنآ  اریز  دوب ، دـهاوخن  یباوث  اهنآ  لمع  يارب  انعم : هصالخ  ترخآ ، رد  اهِیف 
. دناهدروآ تسدب  مه  ار  نآ  هدوب و  ایند 

هن سپ  هدـشن ، ماجنا  تسا  دـنوادخ  يدونـشخ  بلط  هک  یحیحـص  هجو  رب  نوچ  هدوب ، لطاب  لصا  رد  ناشلمع  َنُولَمْعَی  اُوناک  اـم  ٌلِـطاب  َو 
. شاداپ روخ  رد  هن  تسا و  دزم  هتسیاش 

. ایندلا ةایح  دیری  ناک  نمک  تسا : نینچ  شریدقت  ِهِّبَر  ْنِم  ٍۀَنَِّیب  یلَع  َناک  ْنَمَف  َأ 
، نآ تسا و  قح  رب  مالـسا  نید  هک  نیا  رب  دـنراد  نشور  یتّجح  دـنوادخ و  فرط  زا  یلیلد  تسا : نیا  ِهِّبَر  ْنِم  ٍۀَـنَِّیب  یلَع  ةراـبع : زا  روظنم 

. تسا يدایز  قرف  و  رایسب ، توافت  هورگ  ود  نایم  تسین و  اهنیا  لثم  اهنآ  تلزنم  ماقم و  ینعی  دشابیم ، لقع  لیلد 
. دـنوادخ زا  هنم :» . » دـهدیم یهاوگ  نآ  تّحـص  یتسرد و  هب  تسا  نآرق  دوخ  هک  یلقن  لیلد  و  دـهاش » ، » یلقع ناـهرب  یپ  رد  ُهُوْلتَی و  َو 

: زا روظنم  دناهتفگ : رگید  یضعب  دنکیم . توالت  ار  نآ  هک  تسا  لیئربج  دهاش ،»  » و نآرق ، هنّیب ،» : » دناهتفگ یضعب 
دوخ زا  دهدیم و  تداهش  ترضح  نآ  يارب  هک  تسا  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ُْهنِم » ٌدِهاش   » و مرکا ، ربمایپ  ٍۀَنَِّیب ،» یلَع  َناک  ْنَمَف  َأ  »

. تسا هدش  لقن  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  هجو ، نیا  و  تسوا ،
اوشیپ و هک  یلاح  رد  اماما » . » تسا دـهاش »  » زا دـعب  ندرک  قیدـصت  تهج  زا  هک  تسا  تاروت  یـسوم ) باـتک  ، ) نآرق زا  شیپ  ِِهْلبَق  ْنِم  َو 

«: ِِهب َنُونِمُْؤی  . » دنراد ناهرب  لیلد و  هک  اهنیا  کئلوا :» . » تسا یگرزب  تمعن  شلها  يارب  و  ۀمحر » و  . » تسا نید  رد  ادتقم 
. دنروآیم نامیا  نآرق  هب 

ّدض رب  هک  رگید  ياههورگ  زا  هک  تسا  یناسک  هکم و  لها  دنزرویم ، رفک  نآرق  هب  هک  ییاههورگ  زا  روظنم  ِبازْحَْألا  َنِم  ِِهب  ْرُفْکَی  ْنَم  َو 
121 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  دنشاب . هارمه  يأرمه و  اهنآ  اب  ادخ  لوسر 

. دوشن ضراع  یّکش  وت  رب  هاگهدعو ، ای  نآرق و  هرابرد  ٍۀَیِْرم  ِیف  ُکَت  الَف  ُهُدِعْوَم  ُراَّنلاَف 

121 ص : ات 22 ..... ] تایآ 18  (: 11  ) دوه هروس  ]

هراشا

یَلَع ِهَّللا  ُۀَـنَْعل  ـالَأ  ْمِهِّبَر  یلَع  اُوبَذَـک  َنیِذَّلا  ِءـالُؤه  ُداهْـشَْألا  ُلوُقَی  َو  ْمِهِّبَر  یلَع  َنوُـضَْرُعی  َکـِئلوُأ  ًابِذَـک  ِهَّللا  یَلَع  يرَتـْفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَم  َو 
ام َو  ِضْرَْألا  ِیف  َنیِزِْجعُم  اُونوُکَی  َْمل  َِکئلوُأ  ( 19  ) َنوُِرفاک ْمُه  ِةَرِخْآلِاب  ْمُه  َو  ًاجَوِع  اهَنوُْغبَی  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  َنوُّدُصَی  َنیِذَّلا  ( 18  ) َنیِِملاَّظلا

ْمُهَسُْفنَأ اوُرِسَخ  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ( 20  ) َنوُرِْصُبی اُوناک  ام  َو  َعْمَّسلا  َنوُعیِطَتْسَی  اُوناک  ام  ُباذَْعلا  ُمَُهل  ُفَعاُضی  َءاِیلْوَأ  ْنِم  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ْمَُهل  َناک 
(22  ) َنوُرَسْخَْألا ُمُه  ِةَرِخْآلا  ِیف  ْمُهَّنَأ  َمَرَج  ال  ( 21  ) َنوُرَتْفَی اُوناک  ام  ْمُْهنَع  َّلَض  َو 
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121 ص : همجرت ..... :

؟ دندنبیم غورد  ادخ  رب  هک  تسا  اهنآ  زا  رتراکمتس  یسک  هچ 
تنعل دیـشاب : هاگآ  دنتـسب ، غورد  ناشراگدرورپ  هب  هک  دـندوب  اهنیا  تفگ : دـنهاوخ  ناهاوگ  و  دـنوشیم ، هضرع  ناشراگدرورپ  رب  نانآ 

(18 . ) ناراکمتس رب  ادخ 
(19 . ) دنرفاک ترخآ  هب  اهنامه  دننک و  فیصوت  جاجوعا  يژک و  هب  ار  نآ  و  دنرادزاب ، ادخ  هار  زا  ار  مدرم  هک  یناسک  نامه 

قح و ندینش  ناوت  اهنآ  دش ، دهاوخ  نادنچ  ود  ناشباذع  دنرادن ، ینارای  ناتسود و  ادخ ، زج  و  دنرادن ، نیمز  رد  رارف  ییاناوت  زگره  اهنیا 
(20 . ) دنتشادن ار  نآ  ندید 

(21 . ) دش مگ  دیدرگ و  دوبان  دنتسبیم  هک  ار  ییاهغورد  و  دنداد ، تسد  زا  ار  ناشدوخ  دوجو  هیامرس  هک  دنایناسک  اهنیا 
122 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(22 . ) دوب دنهاوخ  رتراکنایز  ترخآ ، رد  اهنیا  راچانب 

122 ص : ریسفت ..... :

اجنآ دننیبیم و  ار  ناشیا  قیالخ  هک  دنوشیم  هتشادهگن  یّلحم  رد  دناهداد ، ماجنا  هچنآ  زا  لاؤس  شسرپ و  روظنم  هب  ْمِهِّبَر  یلَع  َنوُضَْرُعی 
غورد ادخ  هب  اهنیا  هک  دنهدیم  تداهـش  ناربمایپ ، هدننک و  تظفاحم  ناگتـشرف  زا  دنترابع  هک  ناهاوگ  و  دـنوشیم ، عقاو  هبـساحم  دروم 

، دیشاب هاگآ  دنیوگیم : ناهاوگ  نیا  دعب ، و  دناهداد . تبسن  وا  هب  هدرکن  لزان  ادخ  هچنآ  و  دراد . کیرـش  دنزرف و  ادخ  دناهتفگ : هتـسب و 
. دنربیم ناشنوریب  ادخ  نید  هار  زا  دننکیم و  هارمگ  ار  مدرم  هک  یناسک  ِهَّللا : ِلِیبَس  ْنَع  َنوُّدُصَی  َنیِذَّلا  داب . ناراکمتس  رب  ادخ  تنعل 

هار ناورهر  هک  نیا  ای  و  دـنهدیم . تبـسن  جاجوعا  یجک و  هب  درادـن  یتساران  يژک و  چـیه  هک  ار  یهلا  میقتـسم  هار  ًاـجَوِع و  اـهَنوُْغبَی  َو 
. دنناشکیم فارحنا  دادترا و  هب  ار  يادخ 

. تسا هدش  دیکأت  ریمض  نیا  هلیسو  هب  ترخآ  هب  تبسن  اهنآ  رفک  هک  تسا  لصف  ریمض  یمود  مه » »
. دنزاس ناوتان  راک  نیا  زا  ار  وا  هک  دنتـشادن  ار  نآ  تردق  دنک ، تبوقع  ار  اهنآ  ایند  رد  تساوخیم  ادخ  رگا  َنیِزِْجعُم  اُونوُکَی  َْمل  َِکئلوُأ 

تلهم ار  اهنآ  دنوادخ  هکلب  دهد ، ناشتاجن  یهلا  رفیک  زا  دـنک و  يرای  ار  نانآ  ات  دـشاب ، اهنآ  نابیتشپ  هک  دوبن  یـسک  و  ْمَُهل :» َناک  ام  َو  »
تمایق زور  رد  ناهاوگ  ینعی  داهشا ،»  » هک تسا  ینانخس  دش  هتفگ  هک  اهنیا  تسا . هتخادنا  ریخأت  هب  تمایق )  ) زورما ات  ار  ناشرفیک  هداد و 

. دنیوگیم
. تسا هدش  هدناوخ  زین  فّعضی ، فعاضی » »

رب تردق  هک  دناهدش  ضرف  نیا  هلزنم  هب  دندرکیم . يور  هدایز  قح  هب  ندادـن  شوگ  رد  اهنآ  هک  نیا  لیلد  هب  َعْمَّسلا  َنوُعیِطَتْـسَی  اُوناک  ام 
. دناهتشادن ندینش 

ْمُهَسُْفنَأ اوُرِسَخ 
. دنتخورف اهتب  شتسرپ  هب  ار  دنوادخ  یگدنب  دندنکفا : نایز  هب  ار  دوخ  هلماعم  نیا  رد 

123 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
رابب نایز  اهنآ  يارب  ناشلمع  نیا  دـندربن ، يدوس  هلماعم  نیا  رد  دـنرتراکنایز ، ترخآ  رد  اـهنیا  َنوُرَـسْخَْألا  ُمُه  ِةَرِخآـْلا  ِیف  ْمُهَّنَأ  َمَرَج  ـال 

. دنمدرم نیرتراکنایز  ترخآ  رد  اهنیا  هک  تفگ  ناوتیم  اهنآ  هرابرد  قح  هب  تسا : نیا  شیانعم  دناهتفگ  یضعب  دروآ .
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123 ص : ات 24 ..... ] تایآ 23  (: 11  ) دوه هروس  ]

هراشا

َو ِّمَصَْألا  َو  یمْعَْألاَک  ِْنیَقیِرَْفلا  ُلَثَم  ( 23  ) َنوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  ِۀَّنَْجلا  ُباحْـصَأ  َِکئلوُأ  ْمِهِّبَر  یلِإ  اُوتَبْخَأ  َو  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 
(24  ) َنوُرَّکَذَت الَف  َأ  ًالَثَم  ِنایِوَتْسَی  ْلَه  ِعیِمَّسلا  َو  ِریِصَْبلا 

123 ص : همجرت ..... :

. دنتـسه نآ  رد  هنادواج  دنتـشهب و  لها  اهنیا  دـنتفر ، دوخ  راگدرورپ  يوس  هب  دـنداد و  ماجنا  وکین  ياهراک  دـندروآ و  نامیا  هک  یناسک 
(23)

(24 . ) دینکیمن رکف  ایآ  دنناسکی ، مه  اب  ود  نیا  ایآ  تساونش ، انیب و  و  اونشان ، و  انیبان ، لاح  دننامه  هورگ  ود  نیا  لاح  تیاکح 

123 ص : ریسفت ..... :

، دندروآور وا  دای  تدابع و  هب  دـندیرب و  لد  زیچ  همه  زا  دـندرک و  ینتورف  وا  يارب  دـندرک و  دامتعا  دوخ  راگدرورپ  هب  ْمِهِّبَر  یلِإ  اُوتَبْخَأ 
. راومه نییاپ و  نیمز  تبخ :»  » هّدام زا 

، دناهدش هیبشت  اونش  انیب و  صاخشا  هب  نامیا  اب  نامدرم  و  رک ،)  ) اونـشان و  روک )  ) انیبان مدرم  هب  رفاک  هورگ  هیآ ، نیا  رد  ِّمَصَْألا  َو  یمْعَْألاَک 
زیچ ود  هب  هورگ  کی  هک  نیا  لوا  دوریم : راک  هب  انعم  ود  هب  تعنص  نیا  و  دراد ، دوجو  زین  قابط  رشن و  فل و  تعنـص  ترابع  نیا  رد  و 

تسا : هتفگ  هدرک و  هیبشت  باّنع  هب  و  سران ، فرصمیب  يامرخ  هب  ار  ناگدنرپ  ياهلد  سیقلا  ؤرما  هک  نانچ  دوشیم ، هیبشت 
124 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

«1  » یلابلا فشحلا  باّنعلا و  اهرک  يدل و  اسبای  ابطر و  ریطلا  بولق  ناک 
و  » رد واو »  » هک نیا  رب  انب  ییانیب  ییاونـش و  نایم  يرک و  يروک و  نایم  دنکیم  عمج  هک  يزیچ  هب  دنوشیم  هیبشت  هورگ  نیا  هک  نیا  مود 

؟ دنناسکی هیبشت  ظاحل  زا  هورگ  ود  نیا  ایآ  نایوتسی :؟ له  دشاب . تفص  رب  تفص  فطع  يارب  عیمّسلا » و   » رد و  ّمصألا »

124 ص : ات 28 ..... ] تایآ 25  (: 11  ) دوه هروس  ]

هراشا

َنیِذَّلا ُأَلَْملا  َلاقَف  ( 26  ) ٍمِیلَأ ٍمْوَی  َباذَـع  ْمُْکیَلَع  ُفاخَأ  یِّنِإ  َهَّللا  َّالِإ  اوُدـُبْعَت  ْنَأ ال  ( 25  ) ٌنِیبُم ٌریِذَن  ْمَُکل  یِّنِإ  ِهِمْوَق  یلِإ  ًاحُون  اْنلَـسْرَأ  ْدََـقل  َو 
ْمُکُّنُظَن َْلب  ٍلْضَف  ْنِم  اْنیَلَع  ْمَُکل  يَرن  ام  َو  ِْيأَّرلا  َيِداب  اُنلِذارَأ  ْمُه  َنیِذَّلا  ـَّالِإ  َکَـعَبَّتا  َكاَرن  اـم  َو  اـنَْلثِم  ًارََـشب  ـَّالِإ  َكاَرن  اـم  ِهِمْوَق  ْنِم  اوُرَفَک 
َنوُهِراک اَهل  ُْمْتنَأ  َو  اهوُمُکُمِْزُلن  َأ  ْمُْکیَلَع  ْتَیِّمُعَف  ِهِدـْنِع  ْنِم  ًۀَـمْحَر  ِیناتآ  َو  یِّبَر  ْنِم  ٍۀَـنَِّیب  یلَع  ُْتنُک  ْنِإ  ُْمْتیَأَر  َأ  ِمْوَق  اـی  َلاـق  ( 27  ) َنِیبِذاک

(28)

124 ص : همجرت ..... :

(25 . ) مراکشآ هدنهد  میب  امش  يارب  نم  دیوگب : هک  میداتسرف  شموق  يوسب  ار  حون  ام 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 1086 

http://www.ghaemiyeh.com


(26 . ) مسرتیم یکاندرد  زور  باذع  زا  امش  رب  نم  هک  دینکن  تدابع  ار  يادخ  زج  هک  نیا 
تسپ و یهورگ  زج  دناهدرک ، يوریپ  ار  وت  هک  ار  یناسک  و  مینیبیمن ، دوخ ، دننامه  يرشب  زج  ار  وت  ام  دنتفگ : شموق  رفاک  فارـشا  سپ 

(27 . ) مینادیم وگغورد  ار  امش  هکلب  مینکیمن ، هدهاشم  يرترب  نامدوخ  هب  تبسن  امش  يارب  و  میباییمن . نامدوخ  زا  حول  هداس 
لیلد اب  نم ، هک  دینیبب  رگا  موق  يا  تفگ : حون 

__________________________________________________

دننام یگنر  شوخ  توارط و  رد  شیاههزات  دربیم ، شاهنال  هب  دنکیم و  دیـص  شیاههچب  ياذـغ  يارب  باقع  هک  یناگدـنرپ  ياهلد  - 1
. تسا فرصم  یب  و  سران ، تسپ  يامرخ  دننام  شاهدیکشخ  و  باّنع ،

125 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ار امش  مناوتیم  هنوگچ  ایآ  هدنام ، ناهنپ  امش  رب  هک  تسا  هداد  نم  هب  دوخ  بناج  زا  یتمحر  وا  و  ماهدمآ ، مراگدرورپ  بناج  زا  ینـشور 

(28 ( ؟ مراداو نآ ، شریذپ  هب  دیراد ، نآ  زا  هک  يرّفنت  اب 

125 ص : ریسفت ..... :

: تسا نیا  شریدقت  دشاب  حوتفم  رگا  لاح  هدش ، هدناوخ  ود  ره  رسک ، حتف و  هب  یِّنِإ 
فرح نوچ  یلو  هدوب  روسکم  لصا  رد  هک  میداتسرف ، ٌریِذَن  ْمَُکل  یِّنِإ  هلمج : اب  ار  حون  تسا : سابتلا  يانعم  هب  اب »  » ریذن مکل  ینأب  هانلـسرا 

لوق ریدقت  هب  دوش  هدناوخ  روسکم  رگا  اّما  تسا . هدوب  روسکم  و  دسألاک . ادیز  نا  الـصا : هک  ّنأک »  » لثم هتفرگ  هحتف  هدیبسچ  نآ  هب  ّرج 
«1 . » تسا

« نأ  » هک تسا  نکمم  زین  و  دیتسرپن ، ار  يادخ  زا  ریغ  هک  میداتـسرف  نیا  يارب  ار  وا  دـشابیم : مکل » ینا   » زا لدـب  هلمج  نیا  اوُدـُبْعَت  ْنَأ ال 
. دشاب ریذن »  » ای انلسرا »  » هب قلعتم  و  هّیریسفت ،

هراهن لثم : دشابیم ، هدننک  باذع  تسا  كاندرد  هچنآ  تقیقح  رد  اریز  تسا ، باذـع »  » يارب تفـص  ای  موی »  » يارب يزاجم  تفـص  ٍمِیلَأ 
. مئاق هلیل  و  مئاص ،

. دنکیم سرت  زا  رپ  ار  اهلد  ناشتبیه  هک  دنفارشا  نارادمدرس و  العا » »
. دشاب ناسنا  ریغ  سنج  زا  دیاب  ربمایپ  هک  دندرکیم  لایخ  مدرم  انَْلثِم  ًارََشب  اَّلِإ  َكاَرن  ام 

وت زا  رهاظ ، رد  ای  رما ، يادـتبا  رد  تسا : هدـش  هدـناوخ  ود  ره  يداب ، هزمه : نودـب  و  ئداب ، هزمه : اب  ِْيأَّرلا :» َيِداب  «. » لذرا  » عمج لذارا » »
، ناشهشیدنا رهاظ  ندیسر  ماگنه  ای  ناشرکف  نیلوا  شیادیپ  ماگنه  ّتیفرظ : رب  انب  تسا  بوصنم  دننکیم ، يوریپ 

__________________________________________________

م. ریذن - ّینإ  الئاق  - 1
126 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ار حون  ترضح  ناوریپ  نارفاک ، هک  نیا  تسا . هجوت  رکف و  نودب  ههادبلاب و  وت  زا  اهنآ  يوریپ  هک  تسا  نیا  دارم  و  هدش ، فذح  فاضم 
. دوب نانآ  یتسدگنت  يرادان و  رطاخب  دندرمشیم  تسپ  لذارا و 

. دیشاب هتشاد  تّوبن  يارب  یتّیمها  هک  مینیبیمن  یتفارش  يدایز  نامدوخ  رب  امش  يارب  ام  دنتفگ : نانمؤم  هب  ٍلْضَف و  ْنِم  اْنیَلَع  ْمَُکل  يَرن  ام  َو 
هک دـشاب  یناـهرب  لـیلد و  میارب  مراـگدرورپ  فرط  زا  رگا  اـیآ  هک  دـییوگب  نم  هب  دـیوگیم ): شناـمرفان  موق  هب  حون  ترـضح   ) ُْمْتیَأَر َأ 
زا دارم  تسا  نکمم  و  دشاب ، راکـشآ  لیلد  ۀمحر »  » زا دارم  تسا  نکمم  هدـنع » نم  ۀـمحر  یناتآ  و  . » دـهد نم  تّوبن  یتسرد  هب  تداهش 

. دشاب تّوبن  ۀمحر »  » زا و  هزجعم ، هنّیب » »

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 1087 

http://www.ghaemiyeh.com


نودب و  لوهجم ، دیدشت و  اب  تیمعف » . » دنامب هدیشوپ  امش  رب  تیاده  توبن و  مه  زاب  راکشآ  ياهلیلد  تازجعم و  دوجو  اب  ْمُْکیَلَع  ْتَیِّمُعَف 
. تسا هدش  هدناوخ  تروص  ود  ره  مولعم ، تروص  هب  دیدشت 

تسود ار  نآ  امش  هک  نیا  اب  منک  رابجا  توبن  لوبق  رب  ار  امـش  نم  هک  تسا  تسرد  تروص  نیا  رد  ایآ  َنوُهِراک  اَهل  ُْمْتنَأ  َو  اهوُمُکُمِْزُلن  َأ 
؟ درادن دوجو  یهارکا  نید  رد  هک  نیا  اب  دیراد و  هارکا  نآ  زا  دیرادیمن و 

126 ص : ات 31 ..... ] تایآ 29  (: 11  ) دوه هروس  ]

هراشا

ای َو  ( 29  ) َنُولَهَْجت ًامْوَق  ْمُکارَأ  یِّنِکل  َو  ْمِهِّبَر  اُوقالُم  ْمُهَّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِدِراِطب  اَنَأ  ام  َو  ِهَّللا  یَلَع  َّالِإ  َيِرجَأ  ْنِإ  ًالام  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ِمْوَق ال  ای  َو 
َو ال ٌکَلَم  یِّنِإ  ُلُوقَأ  َو ال  َْبیَْغلا  ُمَلْعَأ  ـال  َو  ِهَّللا  ُِنئازَخ  يِدـْنِع  ْمَُکل  ُلُوقَأ  ـال  َو  ( 30  ) َنوُرَّکَذـَت الَف  َأ  ْمُُهتْدَرَط  ْنِإ  ِهَّللا  َنِم  ِینُرُْـصنَی  ْنَم  ِمْوَق 

(31  ) َنیِِملاَّظلا َنَِمل  ًاذِإ  یِّنِإ  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  اِمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  ًاْریَخ  ُهَّللا  ُمُهَِیتُْؤی  َْنل  ْمُُکُنیْعَأ  يِرَدَْزت  َنیِذَِّلل  ُلُوقَأ 
127 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

127 ص : همجرت ..... :

، دـناهدروآ نامیا  هک  ار  یناسک  نم  تسادـخ و  رب  اهنت  نم  دزم  مرادـن ، یتورث  لاـم و  ياـضاقت  امـش  زا  توعد  نیا  ربارب  رد  نم  موق ! يا 
(29 . ) منیبیم نادان  یمدرم  ار  امش  اّما  درک ، دنهاوخ  تاقالم  ار  ناشراگدرورپ  اهنآ  منکیمن ، درط 

(30 . ) دینکیمن هشیدنا  ایآ  منک ، درط  ار  اهنآ  رگا  دنکیم ، يرادهگن  یهلا  باذع  زا  ارم  یسک  هچ  مدرم ! ياو 
رظن رد  هک  یناسک  هرابرد  و  ماهتشرف ، میوگیمن : منکیمن و  ینادبیغ  ياعّدا  تسا و  نم  دزن  یهلا  نیازخ  میوگیمن : امـش  هب  زگره  نم 

زا امتح  مشاب ) نینچ  رگا  اریز   ) تسا رتهاگآ  اهنآ  لد  زا  ادـخ  داد ، دـهاوخن  اهنآ  هب  يریخ  دـنوادخ  هک  میوگیمن  دـنیآیم ، راوخ  امش ،
(31 . ) دوب مهاوخ  ناراکمتس 

127 ص : ریسفت ..... :

«1 . » ٌنِیبُم ٌریِذَن  ْمَُکل  یِّنِإ  هب : ددرگیم  رب  هیلع »  » رد ریمض 
نیا رگید  يانعم  دنکیم . تازاجم  رفیک و  دناهدرک ، درط  ار  ناشیا  هک  ار  یناسک  وا  دننکیم و  تاقالم  ار  يادـخ  اهنآ  ْمِهِّبَر  اُوقالُم  ْمُهَّنِإ 

رد هک  تسا  یـصلاخ  نامیا  رطاخب  ای  شاداپ ، نیا  لاح  دهدیم ، شاداپ  دزم و  اهنآ  هب  دننکیم  تاقالم  ار  دوخ  يادـخ  نانمؤم  یتقو  هک 
. دیهدیم تبسن  اهنآ  هب  امش  هک  تسا  ییاهتمهت  رجا  ناونع  هب  ای  ممهفیم ، ار  نآ  نم  دنراد و  لد 

: دناهتفگ نآ  هرابرد  انعم  هس  َنُولَهَْجت 
. دیسانشیمن ار  اهنآ  دیلهاج : شلها  قح و  هب  تبسن  فلا :
. دیهدیم تبسن  یحول ) هداس   ) تهافس هب  ار  نانمؤم  ب :

. دیرادن هّجوت  نآ  هب  و  دیلهاج ، ناتراگدرورپ  تاقالم  هب  تبسن  ح :
__________________________________________________

. هروس نیمه  هیآ 25  - 1
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128 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
دوخ ّتلع  هب  راّفک  داد ،؟ دهاوخ  تاجن  وا  رفیک  و  دنوادخ ، ماقتنا  زا  ارم  یسک  هچ  منک ، رود  مدوخ  زا  ار  اهنآ  رگا  ِهَّللا ؟ َنِم  ِینُرُْصنَی  ْنَم 
رود دوخ  زا  ار  اهنآ  هک  دندرکیم  تساوخرد  ربمایپ  زا  دنشاب  يواسم  تعاضبیب  نانمؤم  اب  دنتـساوخیمن  دنتـشاد و  هک  يربک  یهاوخ و 

. دنروایب نامیا  دوخ  ات  دنک 
رد يرترب  ياعّدا  امش  رب  ات  تسا ، نم  دزن  ادخ  ملع  نیازخ  میوگیمن : نم  دیوگیم : شموق  هب  حون  زاب  ِهَّللا  ُِنئازَخ  يِْدنِع  ْمَُکل  ُلُوقَأ  َو ال 
زا هک  منادیم  بیغ  ملع  هک  منکیمن  اعّدا  زین  و  ٍلْضَف » ْنِم  اْنیَلَع  ْمَُکل  يَرن  ام  َو  : » دییوگب و  دینک ، راکنا  ارم  تلیـضف  مه  امـش  منک و  ایند 

و اُنْلثِم ،» ٌرََشب  اَّلِإ  َْتنَأ  ام  : » دییوگب امش  ات  متـسه  هتـشرف  کی  نم  هک  میوگیمن  و  مشاب ، اناد  دنراد  لد  رد  هچنآ  هب  هاگآ و  مناوریپ  نطاوب 
تـسپ ار  اـهنآ  نوچ  ادـخ  ًاْریَخ » ُهَّللا  ُمُهَِیتْؤـُی  َْنل  : » میوـگیمن قحاـن  هب  زگره  دیرامـشیم ، ناـشهیامورف  تسپ و  امـش  هک  مه  یناـسک  اـب 

. دییوگیم امش  هک  نانچ  دهدیمن ، ناشیا  هب  يریخ  زگره  دنادیم 
. دوب مهاوخ  ناراکمتس  زا  میوگب  ار  اهفرح  نیا  زا  يزیچ  رگا  َنیِِملاَّظلا  َنَِمل  ًاذِإ  یِّنِإ 

. درک ییوجبیع  ار  نآ  هیلع :» يرز   » زا لاعتفا  نزو  رب  ءاردزا 

128 ص : ات 35 ..... ] تایآ 32  (: 11  ) دوه هروس  ]

هراشا

َنیِزِْجعُِمب ُْمْتنَأ  ام  َو  َءاش  ْنِإ  ُهَّللا  ِِهب  ْمُکِیتْأَی  اـمَّنِإ  َلاـق  ( 32  ) َنِیقِداَّصلا َنِم  َْتنُک  ْنِإ  انُدـِعَت  اِمب  اِنتْأَف  اَنلادِـج  َتْرَثْکَأَف  انَْتلَداج  ْدَـق  ُحُون  ای  اُولاق 
ِنِإ ُْلق  ُهارَْتفا  َنُولوُقَی  ْمَأ  ( 34  ) َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  َو  ْمُکُّبَر  َوُه  ْمُکَیِْوُغی  ْنَأ  ُدیُِری  ُهَّللا  َناک  ْنِإ  ْمَُکل  َحَْصنَأ  ْنَأ  ُْتدَرَأ  ْنِإ  یِحُْصن  ْمُکُعَْفنَی  َو ال  ( 33)

(35  ) َنُومِرُْجت اَّمِم  ٌءيَِرب  اَنَأ  َو  یِمارْجِإ  َّیَلَعَف  ُُهْتیَرَْتفا 

128 ص : همجرت ..... :

هدـعو ام  هب  هک  ار  یباذـع  ییوگیم  تسار  رگا  نونکا  يدـنارذگ ، ّدـح  زا  ار  ام  اـب  لادـج  يدرک و  هلداـجم  اـم  اـب  وت  حون ! يا  دـنتفگ :
(32 . ) روایب یهدیم 

129 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(33 . ) دینک رارف  نآ  زا  دیناوتن  امش  و  دروآ ، دهاوخ  ناتیارب  امتح  دهاوخب  رگا  دنوادخ  ار  نآ  تفگ :

تسامش راگدرورپ  وا  طقف  دهدن ، ناتدوس  منک  ناتتحیصن  مهاوخب  هچ  رگا  مه  نم  تحیصن  دنک ، هارمگ  ار  امش  هک  دهاوخب  ادخ  رگا  و 
(34 . ) دیوشیم هداد  تشگرب  وا  يوسب  و 

هتخاس دوخ  شیپ  زا  ار  اهنیا  نم  رگا  وگب : هداد ، ادخ  هب  تبسن  غوردب  ار  نانخـس  نیا  هلآ » هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  : » دنیوگیم ناکرـشم 
(35 . ) مرذگیمن امش  ناهانگ  زا  نم  اّما  تسا ، نم  هدهع  هب  شهانگ  مشاب 

129 ص : ریسفت ..... :

. یتفر رتارف  تیافک  ّدح  زا  ام  اب  هلداجم  رد  يدرک و  هّجاحم  ام  اب  حون  يا 
. میروآیمن نامیا  وت  هب  ام  اریز  روایب ، يداد  هدعو  ام  يارب  هک  یباذع  انُدِعَت  اِمب  اِنتْأَف 
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. دروآیم دوخ  دنک  باتش  دهاوخب  ادخ  رگا  تسین ، نم  هب  طوبرم  باذع  ندروآ  ُهَّللا  ِِهب  ْمُکِیتْأَی  امَّنِإ  َلاق 
و دـنکیم ، تلالد  نآ  رب  یِحُْـصن ،» ْمُکُعَْفنَی  ـال  : » هلمج هک  تسا  يزیچ  شیازج  تسا و  طرـش  هلمج  نیا  ْمُکَیِْوُغی  ْنَأ  ُدـیُِری  ُهَّللا  َناـک  ْنِإ 

هدـش لصّتم  يرگید  طرـش  هب  طرـش  باوج  لیذ  لاثم  رد  هک  نانچ  هدـش ، عقاو  طرـش  زا  لبق  تسا  هیلع  لولدـم  مکح  رد  ّلاد  نیا  نوچ 
. یننکما نا  کیلا  تنسحا  یلا  تنسحا  نا  تسا :

شدوـخ هب  ار  وا  دزرویم  رارـصا  دوـخ  رفک  رب  رفاـک ، هک  دـنادب  دـنوادخ  یتـقو  هک  تسا  نیا  ْمُکَیِوـُْغی » ْنَأ  ُدـیُِری  ُهَّللا  َناـک  ْنِإ  : » ياـنعم
هب دهاوخب  صخش  هاگ  ره  هک  نانچ  هدش ، هدیمان  لالضا  اوغا و  نآرق ، رد  رما  نیا  دنکیمن ، ندروآ  نامیا  هب  راداو  ار  يو  دراذگیماو و 

. دوشیم هدیمان  تیاده  داشرا و  دشاب ، هدرک  فطل  وا  هب  دنوادخ  و  دروآ ، ور  نامیا 
ار ءارتفا  رفیک  مهدیم  تبـسن  ادـخ  هب  غوردـب  ار  نآرق  نیا  نم  هک  دوش  تباث  دـشاب و  تسرد  دـنیوگیم ، اـهنآ  هچنآ  رگا  یِمارْجِإ  َّیَلَعَف 

. دینک يرود  نم  زا  امش  هک  مراوازس  تروص  نیا  رد  و  مشچیم ، دوخ 
130 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. مرود ءارتفا  نیا  زا  نم  هدشن و  تباث  هک  نآ  لاح  ٌءيَِرب و  اَنَأ  َو 
زا امش  ندرک  ضارعا  يارب  یلیلد  سپ  مرود ، دیهدیم ، تبسن  ندز  ءارتفا  هب  ارم  دیوشیم و  بکترم  امـش  هک  یمرج  زا  نم  َنُومِرُْجت  اَّمِم 

. درادن دوجو  نم 

130 ص : ات 39 ..... ] تایآ 36  (: 11  ) دوه هروس  ]

هراشا

َو ال اِنیْحَو  َو  اـِنُنیْعَِأب  َکـْلُْفلا  ِعَنْـصا  َو  ( 36  ) َنُولَعْفَی اُوناـک  اـِمب  ْسِئَتـْبَت  ـالَف  َنَمآ  ْدَـق  ْنَم  ـَّالِإ  َکـِمْوَق  ْنِم  َنِمُْؤی  َْنل  ُهَّنَأ  ٍحوـُن  یلِإ  َیِحوُأ  َو 
ُرَخْـسَن اَّنِإَف  اَّنِم  اوُرَخْـسَت  ْنِإ  َلاق  ُْهنِم  اوُرِخَـس  ِهِمْوَق  ْنِم  ٌأَلَم  ِْهیَلَع  َّرَم  اـمَّلُک  َو  َکـْلُْفلا  ُعَنْـصَی  َو  ( 37  ) َنُوقَْرغُم ْمُهَّنِإ  اوُـمَلَظ  َنیِذَّلا  ِیف  ِیْنبِطاـُخت 

(39  ) ٌمیِقُم ٌباذَع  ِْهیَلَع  ُّلِحَی  َو  ِهیِزُْخی  ٌباذَع  ِهِیتْأَی  ْنَم  َنوُمَْلعَت  َفْوَسَف  ( 38  ) َنوُرَخْسَت امَک  ْمُْکنِم 

130 ص : همجرت ..... :

ییاهراک زا  نیا  رب  انب  دروآ . دهاوخن  نامیا  یسک  رگید  دناهدروآ ، نامیا  هک  اهنآ  زج  وت ، موق  نایم  زا  هک  دیـسر : یحو  حون  ترـضح  هب 
(36 . ) شابم نیگمغ  دنوشیم  بکترم  هک 

. دنتـسه یندـش  قرغ  اهنآ  هک  نکم ، تعافـش  دـناهدرک  متـس  هک  ییاهنآ  هرابرد  و  زاسب ، ام ، یحو  قبط  رب  و  ام ، تراـظن  تحت  ار  یتشک 
(37)

ام رگا  تفگ : حون  دندرکیم ، هرخسم  ار  يو  دنتـشذگیم . وا ، رب  شموق  فارـشا  زا  یهورگ  نامز  ره  و  دوب ، یتشک  نتخاس  لوغـشم  وا ،
(38 . ) درک میهاوخ  هرخسم  هنوگ  نیمه  ار  امش  زین  ام  دینکیم ، هرخسم  ار 

(39 . ) دش دهاوخ  عقاو  هنادواج  يرفیک  و  دراو ، هدننک  راوخ  یباذع  یسک  هچ  رب  هک  تسناد  دیهاوخ  يدوزب  سپ 

130 ص : ریسفت ..... :

ات هک  اهنآ  رگم  َنَمآ : ْدَق  ْنَم  اَّلِإ  هدومرف : هتخاس و  دیماان  هدنیآ  رد  شموق  ندروآ  نامیا  زا  ار  حون  ترـضح  هیآ  نیا  رد  ناحبـس  دـنوادخ 
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تفریم  راظتنا  هدروآ و  نامیا  نونک 
131 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا راظتنا  عقوت و  يارب  دق »  » هملک و  دنروایب ، نامیا  هک 
: هدورس نینچ  برع  رعاش  شابم . كانهودنا  نیگمغ و  اونیب ، كولفم و  یصخش  دننام  سپ  ْسِئَْتبَت  الَف 

«1  » لابلا معان  امیرک  دعقا  هنم و  سئتبم  ریغ  لبقاف  هَّللا  مسقی  ام 
نآ تقو  نونکا  شابم ، كانهودـنا  دـنداد ، رازآ  دـندرک  بیذـکت  ار  وت  دـنداد : ماـجنا  تموق  هچنآ  زا  نیا ، رب  اـنب  تسا : نیا  هیآ  زا  دارم 

. میهد تاجن  ناشیا  تسد  زا  ار  وت  میریگب و  ماقتنا  نانآ  زا  وت  يارب  ام  هک  تسا  هدیسر 
هداد رارق  ییاهـسوساج  دوخ ، يارب  دنوادخ  ییوگ  زاسب ، تسام  دـید  تراظن و  تحت  هک  یلاح  رد  ار  یتشک  تسا : لاح  ّلحم  رد  اِنُنیْعَِأب 

. دوشن فارحنا  راچد  یتشک  نتخاس  رد  ات  دننک  تسارح  حون  زا  هک  تسا 
. دزاسب روطچ  ار  یتشک  تسنادیمن  حون  ترضح  دیوگیم : سابع  نبا  يزاسب . ار  نآ  هنوگچ  هک  مینکیم  ماهلا  یحو و  وت  هب  ام  اِنیْحَو  َو 

. دهد رارق  ناگدنرپ  هنیس  دننام  ار  نآ  نامتخاس  هک  درک  یحو  وا  هب  ادخ 
ْمُهَّنِإ ، » مرادرب اـهنآ  زا  ار  باذـع  وت ، تعافـش  ببـس  هب  هک  هاوـخم  نم  زا  ناوـخم و  تموـق  هراـبرد  ارم  اوُـمَلَظ  َنیِذَّلا  ِیف  ِیْنبِطاـُخت  ـال  َو 

. درادن دوجو  نآ  زا  نتشادزاب  يارب  یهار  چیه  تسا و  تباث  يرما  نیا  دنشابیم و  ندش  قرغ  هب  موکحم  اهنآ  َنُوقَْرغُم :»
دنخشیر دنتفرگیم و  هرخسم  هب  ار  وا  يزاس  یتشک  و  حون ، ترضح  ُْهنِم :» اوُرِخَس  . » تسا هتشذگ  نامز  رد  لاح  تیاکح  َْکلُْفلا  ُعَنْصَی  َو 

، يدوب ربمغیپ  هک  اهتّدم  زا  دعب  حون  يا  دنتفگیم : دندیدنخیم و  مدرم  تخاسیم ، بآ ، زا  هطقن  نیرترود  رد  ار  یتشک  وا ، دـندرکیم .
! يدش راّجن  الاح 

__________________________________________________

. نیشنب دوخ  ياج  هب  یلاح  شوخ  يراوگرزب و  اب  و  شابم / نیگمغ  وا  زا  ریذپب و  دنکیم  تمسق  ادخ  هک  هچنآ  - 1
132 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

، دیوش باذـع  راتفرگ  ترخآ  رد  باقرغ و  راچد  ایند  رد  هک  هاگ  نآ  ینعی  درک ، میهاوخ  هرخـسم  ار  امـش  هدـنیآ  رد  ام  ْمُْکنِم  ُرَخْـسَن  اَّنِإَف 
. دینکیم هرخسم  ار  ام  الاح  هک  نانچ  َنوُرَخْسَت » امَک  »

دیهاوخ دنک  راچد  يراوخ  ّتلذ و  هب  ار  وا  دیآ و  شیوس  هب  باذع  هک  ار  یسک  يدوزب  تسا : نوملعت »  » لعف هب  بصن  ّلحم  رد  ِهِیتْأَی  ْنَم 
. تسا يویند  رفیک  روظنم  تسناد ،

« نم  » تفگ ناوتیم  تسا . ترخآ  باذع  نآ  دسریم و  رـس  شیارب  نادواج  باذع  تباث ، ّقح  ضرق و  دیـسر  رـس  دـننام  ِْهیَلَع و  ُّلِحَی  َو 
. تسا هدرکن  لمع  وا  رد  نوملعت »  » لعف تسا و  هّیماهفتسا 

132 ص : ات 43 ..... ] تایآ 40  (: 11  ) دوه هروس  ]

هراشا

ٌلِیلَق َّالِإ  ُهَعَم  َنَمآ  ام  َو  َنَمآ  ْنَم  َو  ُلْوَْقلا  ِْهیَلَع  َقَبَـس  ْنَم  َّالِإ  َکَلْهَأ  َو  ِْنیَْنثا  ِْنیَجْوَز  ٍّلُک  ْنِم  اهِیف  ْلِمْحا  اَْنُلق  ُروُّنَّتلا  َراف  َو  انُْرمَأ  َءاـج  اذِإ  یَّتَح 
َو ُهَْنبا  ٌحُون  يداـن  َو  ِلاـبِْجلاَک  ٍجْوَم  ِیف  ْمِِهب  يِرَْجت  َیِه  َو  ( 41  ) ٌمیِحَر ٌروُفََغل  یِّبَر  َّنِإ  اهاسُْرم  َو  اـهارْجَم  ِهَّللا  ِمِْسب  اـهِیف  اُوبَکْرا  َلاـق  َو  ( 40)

َّالِإ ِهَّللا  ِْرمَأ  ْنِم  َمْوَْیلا  َمِصاع  َلاق ال  ِءاْملا  َنِم  ِینُمِصْعَی  ٍلَبَج  یلِإ  يِوآَس  َلاق  ( 42  ) َنیِِرفاْکلا َعَم  ْنُکَت  َو ال  انَعَم  ْبَکْرا  َّیَُنب  ای  ٍلِْزعَم  ِیف  َناک 
(43  ) َنِیقَْرغُْملا َنِم  َناکَف  ُجْوَْملا  اَمُهَْنَیب  َلاح  َو  َمِحَر  ْنَم 
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132 ص : همجرت ..... :

تنادناخ نینچمه  نک ، لمح  یتشک  رد  جوز  کی  یتفج ، ره  زا  میتفگ : حون  هب  ام  تفرگ ، ندیشوج  رونت  دیـسر و  ام  نامرف  هک  یتقو  ات 
همجرت ( 40 . ) دـندرواین نامیا  وا  هب  یکدـنا  زج  یلو  ار ، نانمؤم  نینچمه  و  تسا ، هدـش  هداد  ناشکاله  هدـعو  شیپ  رد  هک  اهنآ  رگم  ار ،

133 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج 
. تسا نابرهم  هدنزرمآ و  رایـسب  مراگدرورپ  هک  دینک ، وا  دای  نآ  فّقوت  تکرح و  ماگنه  هب  و  دـیوش ، راوس  نآ  رد  ادـخ  مان  هب  تفگ : و 

(41)
، تشاد رارق  ياهشوگ  رد  هک  ار  شدـنزرف  حون ، ترـضح  عقوم  نآ  رد  دادیم ، تکرح  اههوک  دـننام  یجاوما  يـالبال  رد  ار  اـهنآ  یتشک 

(42 . ) شابم نارفاک  اب  و  وش ، راوس  ام  هارمه  مرسپ ! دز : دایرف 
ار یسک  رگم  تسین ، ادخ  نامرف  ربارب  رد  یظفاح  چیه  زورما  تفگ : حون  دنکیم . ظفح  بآ  زا  ارم  هک  مربیم  هانپ  یهوک  هب  تفگ : رسپ 

(43 . ) دیدرگ ناگدش  قرغ  زا  وا  دش و  لئاح  ود ، نآ  نایم  یجوم  لاح  نیا  رد  دنک ، محر  وا ، هک 

133 ص : ریسفت ..... :

. تسا هدش  لخاد  ازج  طرش و  ینعی  هلمج ، مامت  رب  و  دوشیم ، زاغآ  نآ  اب  هلمج  هک  تسا  ياهملک  یّتح » »
رارق هفوک  هیحان  رد  دـندرکیم و  تخپ  نان  هک  تسا  يرونت  دارم  دـمآ ، الاب  دیـشوجیم  تّدـش  اب  هک  یلاح  رد  بآ  ءاملاب »  » ُروُّنَّتلا َراف  َو 

. تسا نیمز  يور  رونت ، زا  دارم  دناهتفگ : یضعب  تشاد .
. نک لـمح  یتـشک  رب  ار  اـهنآ  ریغ  زا  ناـنمؤم  دوـخ و  هداوناـخ  سپ  َنَمآ : ْنَم  َو  هلمج : نینچمه  و  دـشابیم ، نینثا »  » رب فـطع  َکَـلْهَأ  َو 

: هیلا فاضم  فذح  نیونت و  اب  و  تسا . يریگارف  یگدرتسگ و  هفاضا ) اب  « ) ِْنیَجْوَز ٍّلُک   » زا روظنم  لمحا »  » لوعفم نینثا » »
ْنَم ، » هاگ نآ  دشاب . نیجوز »  » تفـص هک  تسا  تهج  نادب  نینثا  ندوب  بوصنم  نیا ، رب  انب  تسا ، هدش  هدناوخ  زین  نیجوز  ءیـش  لک  نم 

. تسا شتآ  لها  یمّنهج و  دنیزگیم ، رب  ار  رفک  يو  نوچ  هک  انعم  نیا  هب  هدش ، انثتسا  حون  لها  زا  ُلْوَْقلا » ِْهیَلَع  َقَبَس 
. دندوب نز  درم و  رفن  ود  داتفه و  ای  رفن  تشه  نانمؤم ، ٌلِیلَق  اَّلِإ  ُهَعَم  َنَمآ  ام  َو 

. هدش هدناوخ  میم  حتف  مض و  اب  اهارجم :» . » دیوش راوس  یتشک  هب  تفگ : شناهارمه  هب  حون 
134 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

يرج و : » دّرجم یثالث  زا  ار  اهنآ  هداد و  هحتف  هملک  ود  ره  رد  ار  میم »  » صیحم نبا  هک  نیا  زج  دناهداد ، هّمـض  ار  میم »  » ءاّرق مامت  اهاسُْرم 
. دناناکم ای  و  نامز ، مسا  ای  یمیم )  ) ردصم هملک : تخیر  رظن  زا  اهنیا  تسا ، هتسناد  اسر »

ندـنار و تقو  رد  هَّللا ، مسب  دـییوگیم : هک  یلاح  رد  ای  دـیربیم ، ار  ادـخ  مان  هک  یلاح  رد  دـیوش  یتشک  رب  راوس  تسا : نیا  هیآ  ياـنعم 
مـسا ار  اهنآ  هک  تسا  یتروص  رد  انعم  ود  نیا  رگید  تئارق  رب  انب  یتشک ، نداتـسیا  نتفر و  تقو  ای  میم ) مض  تئارق  اب   ) نتـشادهگن عقوم 
ناـکم مسا  ار  اـهنآ  تسا  نکمم  و  « 1  » جاحلا مدـقم  و  مّجنلا » قوفخ   » لثم هدـش  فذـح  تقو )  ) شفاضم هک  يردـصم  ای  میریگب  ناـمز 

(. میم ّمض  اب  لاعفا  باب  زا  . ) نداد فّقوت  ياج  ندنار و  ياج  تفرگ :
هیلع حون  هک  تسا  هدـش  تیاور  دوشیم . هدارا  نآ  رد  لوق  هملک  ای  دراد ، لعف  ياـنعم  هک  تسا  هَّللا » مسب   » هلیـسو هب  هملک  ود  نیا  بصن 

تسا نکمم  تفگیم : ار  نخس  نیمه  زین  دتسیاب  تساوخیم  هاگ  ره  هَّللا و  مسب  تفگیم : دتفا  هارب  یتشک  تساوخیم  تقو  ره  مالّـسلا 
نیب مسا »  » هملک تسا . دنوادخ  هتـساوخ  نامرف و  هب  شنداد  فقوت  ندنار و  اهؤاسرا : اهؤارجا و  هّللاب  دوش : هدارا  نینچ  هَّللا  مسب  هملک : زا 

. تسا تردق  تمظع و  رب  هلالج  ظفل  تلالد  تیوقت  تهج  هب  رورجم  ّراج و 
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اههوک دننام  يدـنلب  یگرزب و  زا  هک  یجاوما  نایم  رد  دادیم ، ریـس  بآ  يور  رب  ار  شناهارمه  حون و  ترـضح  یتشک  ْمِِهب  يِرَْجت  َیِه  َو 
. دندوب

هب فلا ، زا  هدناوخ و  هنبا »  » مالّـسلا هیلع  یلع  و  دـشاب ، حون  رـسمه  ثنؤم ، ریمـض  زا  دارم  هک  دـناهدناوخ  اهنبا » : » یـضعب ُهَْنبا  ٌحُون  يدان  َو 
. تسا هدومرف  ءافتکا  هحتف 

رد شرسپ  درک . رود  دنار و  ار ، وا  هنع : هلزع  لعفم :»  » نزو رب  ٍلِْزعَم  ِیف  َناک  َو 
__________________________________________________

. دشابیم جاحلا  مدقم  تقو  مّجنلا و  قوفخ  تقو  ریدقت : رد  هک  - 1
135 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

نییآ نید و  زا  ینعی  دناهتفگ : یضعب  دوب ، هتخاس  رود  دندوب  نآ  رد  نانمؤم  هک  یتشک  نآ  زا  شردپ و  زا  ار  دوخ  هک  تشاد  رارق  یناکم 
هک تهج  نیا  هب  حتف ، اّما  مّلکتم ،)  ) یفاضا ي »  » زا نآ  هب  ءافتکا  ببس  هب  رسک  هدش ، هدناوخ  ي »  » رسک حتف و  اب  ینب » ای  . » دوب رود  شردپ 

فرح اریز  هدـش  فذـح  نینکاس  ءاقتلا  لیلد  هب  ود  ره  ای  فلا و  تفگ  ناوتیم  و  دوش ، زاین  یب  اینب » ای   » رد هفاـضا  ي »  » زا لدـبم  فلا  زا 
. تسا نکاس  زین  بکرا »  » رد ءار » »

رگم تسین ، نافوط  زا  تظفاحم  يارب  ییاج  ُهَّللا :» َمِحَر  ْنَم  اَّلِإ  ، » تسین ناـفوط  ربارب  رد  ياهدـنرادهگن  چـیه  يارب  زورما  َمْوَْیلا  َمِصاـع  ـال 
. تسادخ وا  تسین و  هدننک  محر  زج  يرادهگن  زورما  هک  نیا  ای  یتشک ، ینعی  هداد  رارق  دوخ  تمحر  دروم  ار  نانمؤم  دـنوادخ  هک  اجنآ 
و ٍِقفاد » ٍءام  : » لثم دـنک ، محر  وا  هب  ادـخ  هک  یـسک  رگم  دـنامیمن  ظوفحم  سک  چـیه  هک  تسا  نیا  َمِصاع » ال   » يانعم دـناهتفگ  یـضعب 

دروم ادـخ  هک  ار  یـسک  اّما  هدـش : هتفگ  نینچ  ایوگ  تسا و  عطقنم  يانثتـسم  َمِحَر » ْنَم  اَّلِإ  : » دـناهتفگ رگید  یـضعب  و  « 1 « » ٍۀَیِضار ٍۀَشیِع  »
. تسا ظوفحم  دهد  رارق  تمحر 

135 ص : ات 49 ..... ] تایآ 44  (: 11  ) دوه هروس  ]

هراشا

َو ( 44  ) َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقِلل  ًادـُْعب  َلِیق  َو  ِّيِدوُْجلا  یَلَع  ْتَوَتْـسا  َو  ُْرمَْألا  َیُِـضق  َو  ُءاْملا  َضیِغ  َو  یِِعْلقَأ  ُءامَـس  ای  َو  ِكَءاـم  یِعَْلبا  ُضْرَأ  اـی  َلـِیق  َو 
ٌلَمَع ُهَّنِإ  َِکلْهَأ  ْنِم  َْسَیل  ُهَّنِإ  ُحُون  ای  َلاـق  ( 45  ) َنیِمِکاْحلا ُمَکْحَأ  َْتنَأ  َو  ُّقَْحلا  َكَدـْعَو  َّنِإ  َو  ِیلْهَأ  ْنِم  ِیْنبا  َّنِإ  ِّبَر  َلاقَف  ُهَّبَر  ٌحُون  يداـن 

ِِهب ِیل  َْسَیل  ام  َکَلَئْـسَأ  ْنَأ  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  ِّبَر  َلاق  ( 46  ) َنِیلِهاْجلا َنِم  َنوُکَت  ْنَأ  َکُظِعَأ  یِّنِإ  ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ِْنلَئْـسَت  الَف  ٍحـِلاص  ُْریَغ 
ٌمَمُأ َو  َکَعَم  ْنَّمِم  ٍمَمُأ  یلَع  َو  َْکیَلَع  ٍتاـکََرب  َو  اَّنِم  ٍمالَِـسب  ْطـِبْها  ُحُون  اـی  َلـِیق  ( 47  ) َنیِرِـساْخلا َنِم  ْنُکَأ  ِینْمَحَْرت  َو  ِیل  ْرِفْغَت  ـَّالِإ  َو  ٌمـْلِع 

(48  ) ٌمِیلَأ ٌباذَع  اَّنِم  ْمُهُّسَمَی  َُّمث  ْمُهُعِّتَُمنَس 
(49  ) َنیِقَّتُْمِلل َۀَِبقاْعلا  َّنِإ  ِْربْصاَف  اذه  ِْلبَق  ْنِم  َکُمْوَق  َو ال  َْتنَأ  اهُمَْلعَت  َْتنُک  ام  َْکَیلِإ  اهیِحُون  ِْبیَْغلا  ِءاْبنَأ  ْنِم  َْکِلت 

__________________________________________________

م. هدش - هدیدنسپ  یناگدنز  هدش و  هتخیر  بآ  ۀیضرم : ۀشیع  و  قرف ، دم  ءام  ینعی  - 1
136 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

136 ص : همجرت ..... :

هوک هنماد  رب  یتـشک  و  تفاـی ، ناـیاپ  راـک  تسـشن و  ورف  بآ  نک ، يراددوـخ  نامـسآ  يا  و  ربـب ، ورف  ار  دوـخ  بآ  نیمز  يا  دـش : هتفگ 
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(44 . ) رگمتس موق  داب  رود  دش : هتفگ  و  تفرگ ، ولهپ  يدوج 
ناگدـننک مکح  همه  زا  وت ، و  قح ، وت  هدـعو  تسا و  منادـناخ  زا  مرـسپ  اراـگدرورپ ! تفگ : درک و  ادـن  شراـگدرورپ  مالّـسلا  هیلع  حون 

(45 . ) يرترب
: دومرف دنوادخ 

مهدیم زردـنا  وت  هب  نم  هاوخم ، نم  زا  یتسین  هاگآ  نآ  زا  هک  ار  هچنآ  نیا  رب  انب  تسا ، یحلاصان  لمع  وا ، تسین ، وت  لها  زا  وا  حون ، يا 
(46 . ) یشاب نالهاج  زا  ادابم  هک 

هب یشخبن و  ارم  هاگ  ره  مرادن و  یهاگآ  نآ  زا  هک  مهاوخب  يزیچ  وت  زا  هک  مربیم  هانپ  وت  هب  نم  اراگدرورپ ! درک : ضرع  حون ، ترضح 
(47 . ) دوب مهاوخ  ناراکنایز  زا  ینکن  محر  نم 

ار اهنآ  ام  هک  دنتسه  زین  ییاهتّما  و  يآ ، دورف  دناوت ، اب  هک  ییاهتّما  مامت  رب  وت و  رب  ام  هیحان  زا  تکرب ، تمالـس و  اب  حون ! يا  دش : باطخ 
(48 . ) دسریم اهنآ  هب  ام  يوس  زا  یکاندرد  باذع  سپس  میزاسیم ، دنمهرهب  اهتمعن  زا 

نک تماقتـسا  ربص و  نیا  رب  انب  دنتـسنادیمن ، نیا  زا  لبق  ار  اهنیا  وت  موق  هن  و  وت ، هن  مینکیم ، یحو  وت  هب  هک  تسا  بیغ  ياهربخ  زا  اهنیا 
(49 . ) تسا ناراکزیهرپ  نآ  زا  تبقاع  هک 

137 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

137 ص : ریسفت ..... :

دنکیم و تلالد  رادتقا  تّزع و  لامک  رب  نیا  و  دـنوشیم ، ادـن  القع  هک  دـناهدش  عقاو  ادـن  دروم  ياهنوگ  هب  نیمز  نامـسآ و  هیآ  نیا  رد 
یچیپرـس عانتما و  وا  رما  زا  زگره  دننامرف و  عیطم  دهد  روتـسد  دهاوخب و  ادخ  هچنآ  رد  تمظع  اب  تارک  نیا  هک  دنکیم  نیا  زا  تیاکح 

يدنک چیه  نودب  دنیوا و  میلـست  لیلد  نیا  هب  و  دنـسانشیم ، ار  وا  تمظع  يراوگرزب و  هک  دنتـسه  زیمت  لها  نادنمدرخ  ایوگ  دننکیمن ،
. دننکیم لاثتما  ار  شنامرف 

«: ءاملا ضیغ  . » ندرک يراددوخ  كاسما ، عالقإ :» . » ندرب ورف  ندرک  کشخ  علب :» »
. دش یعطق  مدرم  نآ  تکاله  هدعو  ُْرمَْألا : َیُِضق  َو  درک . شصقان  درک  مک  نآ  زا  هضاغ :» »

. تفای رارقتسا  لصوم ، رد  تسا  یهوک  هک  يدوج »  » رب یتشک  ْتَوَتْسا  َو 
قح تمحر  زا  يرود  لامک  رد  اهیتخبدب  ریاس  تکاله و  گرم و  تهج  زا  درف  هک  دنیوگیم  نینچ  یتقو  ادعب ، ادعب و  دـعب  ادـعب  لیق : و 

. دوریم راکب  نیرفن  دروم  رد  هژاو  نیا  تهج  نیدب  و  دشاب ،
رهاق و يادـخ  لعف  هب  رگم  دوشیمن  عقاو  ّمهم  روما  نیا  هک  نیا  تمظع و  لالج و  رب  هدـمآ  لوهجم  تروص  هب  هیآ  نیا  رد  هک  ییاـهلعف 

يا نیمز ! يا  دیوگب : ادخ  ریغ  هک  دنکیمن  مّهوت  یـسک  چیه  سپ  دـنکیم . تلالد  دـیاشن ، وا  راک  رد  تکرـش  ار  سک  چـیه  هک  يرداق 
. دنک يرما  نینچ  وا  زا  ریغ  هک  دنکیمن  مهوت  زین  و  نامسآ !

. دوب وا  بلص  زا  نوچ  دشابیم ، ماهداوناخ  زا  یئزج  مرسپ  تفگ  ِیلْهَأ  ْنِم  ِیْنبا  َّنِإ 
ُمَکْحَأ َْتنَأ  َو  یهد . تاجن  باقرغ  زا  ار  نم  هداوناـخ  هک  يداد  هدـعو  وت  تسا و  یعطق  وت ، هدـعو  هک  تسین  یکـش  ُّقَْحلا  َكَدـْعَو  َّنِإ  َو 

. ینامکاح نیرتاناد  نیرتلداع و  وت  َنیِمِکاْحلا :
. دشابیمن وت  نید  رب  وا  اریز  تسین ، میاهداد ، ار  ناشتاجن  هدعو  وتب  هک  یلها ، زا  وا  َِکلْهَأ  ْنِم  َْسَیل  ُهَّنِإ 

138 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
تسین و ياهتـسیاش  لمع  ياراد  وا  نوچ  تسین ، شلها  زا  حون  دنزرف  ارچ  هک  دروآیم  لیلد  دنوادخ  ترابع  نیا  رد  ٍِحلاص  ُْریَغ  ٌلَمَع  ُهَّنِإ 
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، تّمذم رد  هغلابم  باب  زا  ادـخ  دـبرچیم . يدـنواشیوخ  بسن و  تبارق  رب  يداقتعا  ینید و  تبارق  هک  دـنکیم  نآ  زا  تیاکح  بلطم  نیا 
: تسا هتفگ  برع  رعاش  ءاسنخ ، هک  نانچ  تسا ، هدیمان  تسیاشان  راک  ار  حون  دنزرف  دوخ 

رابدا لابقا و  یه  اّمناف 
. تسا هدش  هدناوخ  زین  دّرجم ، ردصم  هن  یضام ، لعف  تروص  هب  ینعی  ٍِحلاص ،» ُْریَغ  ٌلَمَع  ُهَّنِإ   » و تسا . رابدا  لابقا و  عون  کی  ایند  : 

و روسکم ، نون  اب  ینلئـست » الف  ، » هحوتفم نون  دیدشت  اب  نلئـست » الف  . » تسا هدش  هدناوخ  زین  ي »  » اب و  ي »  » نودـب نون  رـسک  اب  ِْنلَئْـسَت  الَف 
نیا رگم  تسردان ، ای  تسا  تسرد  ینادیمن  هک  نکم  یـشهاوخ  نم  زا  تسا : نیا  هیآ  يانعم  و  هدـش ، تئارق  زین  نآ  مدـع  و  ي »  » تاـبثا

يادن هک  تسا  نآ  هدنهد  ناشن  ِْنلَئْسَت » الَف  : » دیامرفیم هدیمان و  لاؤس  ار  حون  ترـضح  يادن  دنوادخ  هک  نیا  ینادب . ار  نآ  تقیقح  هک 
هب دـیمان ، لهج  تسین ، مولعم  شتقیقح  هک  ار  يرما  هراـبرد  لاؤس  هک  نآ  زا  سپ  دـنوادخ  تسا . هدوب  شدـنزرف  ندـش  قرغ  زا  لـبق  وا ،

. دهدن ماجنا  تسا  نالهاج  ياهراک  زا  هک  ار  نیا  ریظن  ای  ددرگنرب و  ضارتعا  نیا  هب  هرابود  يو  ات  تخادرپ ، حون  هظعوم 
ایادخ مشاب ، هتشادن  یهاگآ  نآ  یتسرد  هب  هک  منک  بلط  وت  زا  يزیچ  هدنیآ  رد  هک  مربیم  هانپ  وت  هب  ایادخ  درک  ضرع  حون  َکَلَئْـسَأ  ْنَأ 

. میاریذپ بدا  لامک  اب  يداد  هک  يزردنا  دنپ و 
یگدنب یکچوک و  راهظا  دنوادخ و  هاگشیپ  رد  عوضخ  ینتورف و  باب  زا  مالّـسلا  هیلع  حون  َنیِرِـساْخلا  َنِم  ْنُکَأ  ِینْمَحَْرت  َو  ِیل  ْرِفْغَت  اَّلِإ  َو 

. تخادرپ تالمج  نانخس و  نیا  هب 
. تسا وت  رب  ام  زا  هک  یمالس  ّتیحت و  اب  ای ، یتسه ، ظوفحم  ملاس و  ام  هیحان  زا  هک  یلاح  رد  اَّنِم  ٍمالَِسب 

. تسا دشر  لاح  رد  ياهیبوخ  تاریخ و  تاکرب ، زا  روظنم  میهدیم ، تکرب  وت  هب  َْکیَلَع و  ٍتاکََرب  َو 
139 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ینوگانوگ ياهتعامج  هک  دنتـشاد ، رارق  یتشک  رد  ترـضح  نآ  اب  هک  تسا  ییاههورگ  دارم  تسا و  هینایب  نم »  » َکَـعَم ْنَّمِم  ٍمَمُأ  یلَع  َو 
هب تما  نیا  زا  هک  ییاـهتّما  رب  تسا : تیاـغ  يادـتبا  يارب  نم » : » تفگ ناوتیم  دـندمآ و  دوجو  هب  اـهنیا  زا  نیمز  يور  ياـهتما  و  دـندوب ،

. تسا رتهب  ریسفت ، نیا  و  نامّزلا ، رخآ  ات  اهتّما  مامت  ینعی  دنیآیم  دوجو 
هک نیا  دارم  مهعّتمنس  مما  کعم  نمم  و  تسا : نیا  هلمج  ریدقت  و  فوذحم ، شربخ  و  نآ ، تفص  ْمُهُعِّتَُمنَـس »  » و عوفرم ، ادتبم و  ٌمَمُأ » َو  »
اب هک  نانآ  زا  یخرب  زا  و  دنیآیم ، دوجو  هب  دنتسه  وت  اب  هک  اهنیا  بلـص  زا  هک  ینامیا  اب  ياهتما  رب  و  وت ، رب  ام  ياهتکرب  تیحت و  دورد و 
نآ حیـضوت  تسا . منهج  شتآ  خزود و  هب  اهنآ  راک  ماجنارـس  دنربیم و  نآ  ذئاذل  ایند و  زا  هرهب  هک  دوب  دـنهاوخ  ییاههورگ  دنتـسه  وت 

. دندمآ دوجو  هب  دندوب  وا  اب  یتشک  رد  هک  یناسک  زا  و  وا ، بلص  زا  نافوط ، زا  سپ  هک  دوب  یمدرم  ناربمایپ و  ردپ  حون ، ترضح  هک 
زا یکی  ناتـساد  نیا  ربمایپ  يا  دشابیم : نآ  ياهربخ  دـعب ، ياههلمج  ادـتبا و  هب  عفر  شبارعا  ّلحم  تسا و  حون  ناتـساد  هب  هراشا  َْکِلت » »

. دوب لوهجم  تموق  و  وت ، دزن  نیا ، زا  شیپ  هدش ، یحو  وت  يوس  هب  هک  تسا  یبیغ  ياهربخ 
. تقو نیا  زا  شیپ  ای  يدروآ و  تسد  هب  یحو  هلیسو  هب  هک  یملع  نیا  زا  شیپ  ای  منک ، یحو  وت  هب  نم  هک  نیا  زا  لبق  اذه  ِْلبَق  ْنِم 

، هبلغ رـصن و  يزوریپ و  حتف و  ماجنارـس ، هک  ارچ  درک ، لّمحت  ربص و  حون  هک  نانچ  نک  ربص  تموق  رازآ  تلاسر و  غیلبت  رب  سپ ، ِْربْصاَف 
. تسا ناراکزیهرپ  يارب 

139 ص : ات 60 ..... ] تایآ 50  (: 11  ) دوه هروس  ]

هراشا

َّالِإ َيِرْجَأ  ْنِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ِمْوَق ال  ای  ( 50  ) َنوُرَتْفُم َّالِإ  ُْمْتنَأ  ْنِإ  ُهُْریَغ  ٍهلِإ  ْنِم  ْمَُکل  ام  َهَّللا  اوُدـُبْعا  ِمْوَق  ای  َلاق  ًادوُه  ْمُهاـخَأ  ٍداـع  یلِإ  َو 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 1095 

http://www.ghaemiyeh.com


َو ال ْمُِکتَُّوق  یلِإ  ًةَُّوق  ْمُکْدِزَی  َو  ًارارْدـِم  ْمُْکیَلَع  َءامَّسلا  ِلِسُْری  ِْهَیلِإ  اُوبُوت  َُّمث  ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتْـسا  ِمْوَق  اـی  َو  ( 51  ) َنُولِقْعَت ـالَف  َأ  ِینَرَطَف  يِذَّلا  یَلَع 
َكارَتْعا َّالِإ  ُلوُقَن  ْنِإ  ( 53  ) َنِینِمْؤُِمب ََکل  ُنَْحن  ام  َو  َِکلْوَق  ْنَع  اِنتَِهلآ  یِکِراِتب  ُنَْحن  ام  َو  ٍۀَـنِّیَِبب  انَْتئِج  ام  ُدوُه  اـی  اُولاـق  ( 52  ) َنیِمِرُْجم اْوَّلَوَتَت 

(54  ) َنوُکِرُْشت اَّمِم  ٌءيَِرب  یِّنَأ  اوُدَهْشا  َو  َهَّللا  ُدِهْشُأ  یِّنِإ  َلاق  ٍءوُِسب  اِنتَِهلآ  ُضَْعب 
ٍطارِـص یلَع  یِّبَر  َّنِإ  اِهتَیِـصاِنب  ٌذِخآ  َوُه  َّالِإ  ٍۀَّباَد  ْنِم  ام  ْمُکِّبَر  َو  یِّبَر  ِهَّللا  یَلَع  ُْتلَّکََوت  یِّنِإ  ( 55  ) ِنوُرِْظُنت َُّمث ال  ًاعیِمَج  ِینوُدـیِکَف  ِِهنوُد  ْنِم 

ٌظیِفَح ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  یِّبَر  َّنِإ  ًاْئیَش  ُهَنوُّرُـضَت  َو ال  ْمُکَْریَغ  ًامْوَق  یِّبَر  ُِفلْخَتْـسَی  َو  ْمُْکَیلِإ  ِِهب  ُْتلِـسْرُأ  ام  ْمُُکتْغَْلبَأ  ْدَقَف  اْوَّلََوت  ْنِإَف  ( 56  ) ٍمیِقَتْسُم
َو ْمِهِّبَر  ِتایِآب  اوُدَـحَج  ٌداع  َکـِْلت  َو  ( 58  ) ٍظِیلَغ ٍباذَـع  ْنِم  ْمُهاْنیََّجن  َو  اَّنِم  ٍۀَـمْحَِرب  ُهَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ًادوُه  اـْنیََّجن  اـنُْرمَأ  َءاـج  اََّمل  َو  ( 57)

(59  ) ٍدِینَع ٍراَّبَج  ِّلُک  َْرمَأ  اوُعَبَّتا  َو  ُهَلُسُر  اْوَصَع 
(60  ) ٍدوُه ِمْوَق  ٍداِعل  ًادُْعب  الَأ  ْمُهَّبَر  اوُرَفَک  ًاداع  َّنِإ  الَأ  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  َو  ًۀَنَْعل  اْینُّدلا  ِهِذه  ِیف  اوُِعْبتُأ  َو 

140 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

140 ص : همجرت ..... :

طقف امش  و  تسین ، امـش  يارب  يدوبعم  وا  زج  هک  دیتسرپب  ار  ییادخ  موق ، يا  تفگ : میداتـسرف ، ار  دوه »  » ناشردارب داع ، موق  يوس  هب  ام 
(50 . ) دیدنبیم ءارتفا 

(51 . ) دیمهفیمن ایآ  هدیرفآ ، ارم  هک  تسا  یسک  رب  اهنت  نم ، شاداپ  مهاوخیمن ، یشاداپ  امش  زا  نم  موق  يا 
رب ییورین  و  دتـسرفب ، امـش  رب  یپ  رد  یپ  ار  نامـسآ  ناراب  ات  دیدرگزاب  وا ، يوس  هب  سپـس  دیهاوخب ، شزرمآ  ناتراگدرورپ  زا  موق  يا  و 

( 52 . ) دینکن هانگ  دیباتنرب و  يور  و  دیازفیب ، امش  يورین 
141 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(53 . ) میروآیمن نامیا  وت  هب  ام  و  مینکیمن ، اهر  ار  نامنایادخ  وت  فرح  هب  ام ، يدرواین و  ینشور  لیلد  ام  يارب  وت  دوه  يا  دنتفگ :
دیشاب هاوگ  زین  امـش  مریگیم  هاوگ  ار  ادخ  نم  تفگ : دوه  ترـضح  دناهدناسر ، نایز  وت  هب  ام  نایادخ  زا  یـضعب  هک  مییوگیم  نیمه  ام 

(54 . ) مرازیب دیهدیم  رارق  کیرش  ادخ  يارب  امش  هچنآ  زا  نم  هک 
(55 . ) دیهدن متلهم  دینک و  رکم  نم  هب  یگمه  نیا  رب  انب  وا ، ریغ ، زا 

رب نم  راگدرورپ  يرآ  دراد ، ّطلـست  يو  رب  وا  هک  نیا  رگم  تسین  ياهدنبنج  چیه  تسامـش ، نم و  راگدرورپ  هک  مدرک  ادخ  هب  لّکوت  نم 
(56 . ) تسا رادیاپ  میقتسم  طارص 

امـش دـنکیم و  امـش  نیـشناج  ار  يرگید  هورگ  دـنوادخ  و  مدـناسر ، امـش  هب  مدوب  رومأم  هک  ار  یتلاـسر  نم  دـینادرگرب ، يور  رگا  سپ 
(57 . ) تسا نابهگن  زیچ  ره  رب  مراگدرورپ  هک  ارچ  دیناسریمن ، وا  هب  يررض  نیرتمک 

ناشیاهر یتخـس  باذـع  زا  میداد و  تاجن  دوخ  تمحر  هب  دـندوب ، هدروآ  نامیا  وا  اب  هک  ار  اـهنآ  دوه و  دیـسر ، اـم  ناـمرف  هک  یماـگنه 
(58 . ) میتخاس

يوریپ ار  وجهزیتس  رگمتـس  ره  نامرف  و  دندومن ، تیـصعم  ار  وا  نالوسر  و  دندرک ، راکنا  ار  ناشراگدرورپ  تایآ  هک  دـندوب  داع  موق  نیا 
(59 . ) دندرک

ادخ تنعل  ناه ! دندیزرو ، رفک  دوخ  راگدرورپ  هب  داع »  » هک دیـشاب  هاگآ  دنوشیم ، يوریپ  تنعل  هلیـسو  هب  تمایق ، رد  ناهج و  نیا  رد  و 
(60 !« ) دوه موق  داع :  » رب

141 ص : ریسفت ..... :
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« ادوه  » و دـشابیم ، ًاحُون » اْنلَـسْرَأ   » رب فطع  ار ، اـهنآ  زا  یکی  ینعی  دـندوب ،) تسرپ  تب  ناـنآ  نوچ   ) ینید هن  اـهنآ ، یبسن  ردارب  ْمُهاـخَأ 
. تسا نایب  فطع 

. دینادیم وا  کیرش  ار  اهتب  اریز  دیدنبیم ، غورد  ادخ  رب  امش  َنوُرَتْفُم  اَّلِإ  ُْمْتنَأ  ْنِإ 
لمع  يارب  هک  ار  یسک  تحیصن  دیریذپیمن  هک  دیرادن  لقع  رگم  َنُولِقْعَت  الَف  َأ 

142 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسین عمط  عطق  زا  رتهب  تمهت  ندرک  نک  هشیر  يارب  زیچ  چیه  دنکیمن و  بلط  يدزم  ادخ  زا  زج  دوخ ،

هب ار  دوه  موق  یندب ، يورین  شیازفا  ناراب و  یناوارف  نایب  اب  دـنوادخ  ترثک  یناوارف و  رد  هغلابم  ناوارف ، رازغم :»  » لثم شزیر ، رپ  ًارارْدـِم 
هّجوت ینامـسج  يورین  تردـق و  وزاب و  روز  هب  یفرط  زا  دـندوب و  اهغاب  هعرزم و  ناـبحاص  اـهنآ  اریز  تسا ، هدرک  قیوشت  ندروآ  ناـمیا 

. دنتشاد يدایز 
وا لابند  هب  هیواعم  نانابرد  زا  یکی  دـمآیم  نوریب  هک  یعقوم  تفر ، هیواعم  شیپ  ترـضح  نآ  هک  هدـش  لـقن  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  زا 

: دومرف ماما  دهد . نم  هب  يدنزرف  ادخ  دیاش  نک  میلعت  نم  هب  ییاعد  موشیمن . رادهّچب  یلو  مراد  ناوارف  لام  نم  تفگ : دمآ و 
رسپ هد  وا  هب  ادخ  تفگیم . ار  رکذ  نیا  هبترم  دصتفه  اهزور  یضعب  یّتح  درکیم ، رافغتسا  رایسب  درم  نآ  اذل  زاس ، دوخ  هشیپ  ار  رافغتسا 

. دیسر هیواعم  هب  ربخ  نیا  داد .
وا زا  دیـسر  ماما  تمدـخ  هک  يرگید  تقو  دراد ؟ یتّیـصاخ  نینچ  رافغتـسا  لیلد  هچ  هب  هک  يدیـسرپن  ماـما  زا  ارچ  تفگ : درم  نآ  هب  يو 

َو حون : هصق  رد  و  ْمُِکتَّوـُق ، یلِإ  ًةَّوـُق  ْمُکْدِزَی  َو  دـیامرفیم : دوـه  ناتـساد  رد  دـنوادخ  هک  يدینـشن  اـیآ  دوـمرف : ماـما  دـش ، اـیوج  ار  ّتلع 
. دینکن ضارعا  منکیم  توعد  نآ  هب  ار  امش  هچنآ  نم و  زا  اْوَّلَوَتَت  َو ال  « 1 « ؟ َنِیَنب َو  ٍلاْومَِأب  ْمُکْدِدُْمی 

. دیراد رارصا  ناتناهانگ  اهمرج و  هب  هک  یلاح  رد  َنیِمِرُْجم 
ِْهیَلَع َلِْزنُأ  َْول ال  : » دـنتفگیم مالـسا  ربمغیپ  هب  شیرق  هک  نانچ  دـشابیم  تقیقح  راکنا  غورد و  هک  تسا  نارفاک  نخـس  نیا  ٍۀَـنِّیَِبب  انَْتئِج  ام 

لزان وا  رب  ادخ  فرط  زا  هک  یتازجعم  همه  نآ  اب  « 2  » دوشیمن لزان  شراگدرورپ  يوس  زا  ياهناشن  وا  رب  ارچ  ِهِّبَر » ْنِم  ٌۀَیآ 
__________________________________________________
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. دشیم

. مییوگیمن كرت  ار  نامنایادخ  وت ، هتفگ  هب  ام  اِنتَِهلآ :» یِکِراِتب   » رد ریمض  زا  تسا  لاح  َِکلْوَق  ْنَع 
اهنآ اـب  یتـفگ و  ازـسان  ار  اـم  نایادـخ  سب  زا  هک  مییوگیمن  وت  هب  فرح  نیا  زج  اـم : لوقن » : » لوعفم كارتـعا  َكارَتـْعا ...  اَّلِإ  ُلوُقَن  ْنِإ 

ناگناوید ياهفرح  ور  نیا  زا  و  دندرک ، هناوید  ار  وت  دنتفرگ و  وت  زا  ار  وت  لقع  تلمع  تافاکم  ناونع  هب  اهنآ  زا  یـضعب  يدرک ، ینمـشد 
. ینزیم ار 

لماک دامتعا  يو ، زا  ادـخ  يرادـهگن  يرادـفرط و  هب  نوچ  درک ، راذـگاو  ادـخ  هب  ار  مدرم  نینچ  نیا  دوه  ترـضح  َهَّللا  ُدِهْـشُأ  یِّنِإ  َلاـق 
. ِنوُرِْظُنت َو ال  ََّیلِإ  اوُْضقا  َُّمث  دیهدن : تلهم  ارم  دیهد و  ماجنا  نم  هرابرد  دیناوتیم  هچنآ  تفگ : شموق  هب  حون  ترـضح  هک  نانچ  تشاد ،

«1»
دوخ يارب  وا  یلو  دـیهدیم ، رارق  دـنوادخ  کیرـش  ار  اـهنآ  امـش  دـیوشیم : لـئاق  ادـخ  يارب  هک  ییاهکیرـش  زا  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُکِرُْـشت  اَّمِم 

. تسین لئاق  یکیرش 
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. مرادن یکاب  امش  بیرف  گنرین و  زا  نم  هک  دینک ، رکم  نم  هب  تلهم  نودب  ناتنایادخ  امش و  همه  ًاعیِمَج  ِینوُدیِکَف 
بجاو ار  وا  رب  لّـکوت  هک  دزادرپیم  ییاـهزیچ  رکذ  هب  دـنکیم ، ناـیب  ار  ادـخ  رب  دوـخ  داـمتعا  لّـکوت و  دوـه  ترـضح  هک  نـیا  زا  سپ 
تـسوا تموکح  هرطیـس و  تحت  ياهدنبنج  ره  هک  نیا  و  شموق ، يو و  دوخ  رب  یهلا  سدقا  تاذ  هطاحا  زا  تسا  ترابع  نآ  و  دزاسیم ،

. عوضوم نیمه  نایب  يارب  تسا  یلاثم  دنامهفیم  ار  وا  لماک  ّطلست  هک  اِهتَیِصاِنب ، ٌذِخآ  هلمج : و 
، دراد رارق  يرگداد  قح و  قیرط  رب  نم  راگدرورپ  ٍمیِقَتْسُم  ٍطارِص  یلَع  یِّبَر  َّنِإ 

__________________________________________________
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شنزرـس تلاسر  غالبا  رد  یهاـتوک  لـیلد  هب  نم ، دـیتفریذپن ، رگا  سپ  اْوَّلََوت  ْنِإَـف  دوریمن . نوریب  شگنچ  زا  يرگمتـس  چـیه  هک  ناـنچ 
. دیدرک بیذکت  ار  نآ  دیتفریذپن و  امش  یلو  مدرک ، غالبا  امش  هب  مدوب  رومأم  هچنآ  اریز  موشیمن ،

ناتیاههناخ رد  هک  دروآیم  رگید  یمدرم  دنکیم و  كاله  ار  امش  دنوادخ  هک  تسا  نآ  روظنم  تسا و  یّلقتسم  بلطم  یِّبَر  ُِفلْخَتْسَی  َو 
. دننکیم ادیپ  هناکلام  فّرصت  امش  لاوما  رب  دنریگیم و  ياج 

. دینزیم ررض  ناتدوخ  هب  اهنت  هکلب  دیناسرب ، وا  هب  دیناوتیمن  ینایز  هنوگ  چیه  ناتندرک  تشپ  ضارعا و  اب  ُهَنوُّرُضَت  َو ال 
تسین و هدیشوپ  وا  رب  امش  ياهراک  زا  يراک  چیه  نیا  رب  انب  تسا ، ّطلسم  رظان و  زیچ  ره  رب  نم  راگدرورپ  ٌظیِفَح  ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  یِّبَر  َّنِإ 

. درادن یتلفغ  امش  ندرک  تازاجم  زا 
و میداد ، تاجن  ناشنانمشد  نتخاس  كاله  اب  دوخ ، تمحر  هب  ار  وا  هب  نانمؤم  حون و  هک  یتقو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ًادوُه  اْنیََّجن  انُْرمَأ  َءاج  اََّمل  َو 

. میدیناهر تخس  یباذع  زا  ار  اهنآ 
. درکیم هّکت  هّکت  ار  اهنآ  وضع  وضع  تفریم و  نوریب  ناشیاههاگنتـسشن  زا  دیزویم و  نانآ  ياهینیب  رد  هک  دوب  یمرگ  داب  باذـع  نیا 

. تسا ترخآ  باذع  زا  تاجن  مود  نداد  تاجن  زا  دارم  دناهتفگ : یضعب  و 
َو ْمِهِّبَر  ِتایِآب  اوُدَحَج  دیامرفیم : هتخادرپ ، اهنآ  لاح  فصو  هب  دـنوادخ  سپـس  ناشیاهربق . هدـنامیقاب و  راثآ  هب  تسا  هراشا  ٌداع  َْکِلت  َو 
اب عقاو  رد  دندرک  تفلاخم  ناشدوخ  ربمایپ  اب  هک  یتقو  اریز  دـندرک ، تفلاخم  شناربمایپ  اب  راکنا و  ار  ناشراگدرورپ  تایآ  ُهَلُـسُر  اْوَصَع 

توعد ناربمایپ  بیذـکت  تفلاخم و  هب  ار  اـهنآ  هک  دنتـسه  یناـسک  ناشنارادمدرـس و  روظنم  دـینع . راـبج  ّلـک  دـناهدرک . تفلاـخم  همه 
. دندرکیم

، ماجنارس ات  دوریم  اهنآ  لابند  هب  ترخآ  ایند و  رد  هک  هداد  رارق  اهنآ  رس  تشپ  ار  تنعل  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  ًۀَنَْعل  اْینُّدلا  ِهِذه  ِیف  اوُِعْبتُأ  َو 
. دزادنا خزود  شتآ  رد  ور  هب  ار  اهنآ 
145 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

دنپ اهنآ و  راوشد  تیعضو  هب  نداد  هجوت  روظنم  هب  اهنآ ، رب  نیرفن  و  دوه ، ناوریپ  رفک  هب  تداهـش  زین  و  ریخا ، هیآ  رد  الأ »  » فرح رارکت 
. دنوشن راتفرگ  اهنیا  تیعضو  هب  دننک ، یعس  نارگید  ات  تسا ، نآ  زا  نتفرگ 

145 ص : ات 68 ..... ] تایآ 61  (: 11  ) دوه هروس  ]

هراشا

ِْهَیلِإ اُوبُوت  َُّمث  ُهوُرِفْغَتْـساَف  اهِیف  ْمُکَرَمْعَتْـسا  َو  ِضْرَْألا  َنِم  ْمُکَأَْشنَأ  َوُه  ُهُْریَغ  ٍهلِإ  ْنِم  ْمَُکل  ام  َهَّللا  اوُدـُبْعا  ِمْوَق  ای  َلاق  ًاِحلاص  ْمُهاخَأ  َدوُمَث  یلِإ  َو 
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ِْهَیلِإ انوُعْدَت  اَّمِم  ٍّکَش  یَِفل  انَّنِإ  َو  انُؤابآ  ُُدبْعَی  ام  َُدبْعَن  ْنَأ  اناْهنَت  َأ  اذـه  َْلبَق  اوُجْرَم  انِیف  َْتنُک  ْدَـق  ُحـِلاص  ای  اُولاق  ( 61  ) ٌبیُِجم ٌبیِرَق  یِّبَر  َّنِإ 
ٍریِسَْخت َْریَغ  ِینَنوُدیَِزت  امَف  ُُهْتیَصَع  ْنِإ  ِهَّللا  َنِم  ِینُرُْـصنَی  ْنَمَف  ًۀَمْحَر  ُْهنِم  ِیناتآ  َو  یِّبَر  ْنِم  ٍۀَنَِّیب  یلَع  ُْتنُک  ْنِإ  ُْمْتیَأَر  َأ  ِمْوَق  ای  َلاق  ( 62  ) ٍبیُِرم
اوُعَّتَمَت َلاقَف  اهوُرَقَعَف  ( 64  ) ٌبیِرَق ٌباذَع  ْمُکَذُخْأَیَف  ٍءوُِسب  اهوُّسَمَت  َو ال  ِهَّللا  ِضْرَأ  ِیف  ْلُکَْأت  اهوُرَذَف  ًۀَیآ  ْمَُکل  ِهَّللا  ُۀَـقان  ِهِذـه  ِمْوَق  ای  َو  ( 63)

(65  ) ٍبوُذْکَم ُْریَغ  ٌدْعَو  َِکلذ  ٍماَّیَأ  َۀَثالَث  ْمُکِراد  ِیف 
ُۀَْحیَّصلا اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َذَخَأ  َو  ( 66  ) ُزیِزَْعلا ُّيِوَْقلا  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ  ٍِذئِمْوَی  ِيْزِخ  ْنِم  َو  اَّنِم  ٍۀَمْحَِرب  ُهَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ًاِحلاص  اْنیََّجن  انُْرمَأ  َءاج  اَّمَلَف 

(68  ) َدوُمَِثل ًادُْعب  الَأ  ْمُهَّبَر  اوُرَفَک  َدوُمَث  َّنِإ  الَأ  اهِیف  اْوَنْغَی  َْمل  ْنَأَک  ( 67  ) َنیِِمثاج ْمِهِرایِد  ِیف  اوُحَبْصَأَف 
146 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

146 ص : همجرت ..... :

زا ار  امـش  وا  تسین ، ناـتیارب  وا  زج  يدوبعم  هک  دـیتسرپب  ار  هَّللا » ، » نم موق  يا  تفگ : میداتـسرف  ار  حـلاص  ناـشردارب  دومث  موق  يوسب  و 
هک دـیدرگزاب  وا  يوـس  هب  سپـس  و  دـینک ، بـلط  شزرمآ  وا  زا  سپ  تخاـس ، راذـگاو  امـش  هـب  ار  نآ  يداـبآ  دروآ و  دوـجو  هـب  نـیمز 

(61 . ) تسا هدننک  تباجا  کیدزن و  نم  راگدرورپ 
هچنآ دروم  رد  ام ، ینکیم ؟ یهن  دندیتسرپیم  نامناردپ  هچنآ  شتـسرپ  زا  ار  ام  ایآ  يدوب  ام  دیما  هیام  نیا  زا  شیپ  وت  حلاص  يا  دـنتفگ :

(62 . ) میتسه دیدرت  کش و  رد  ینکیم ، توعد  نآ  يوس  هب  ار  ام  وت 
هچ منک  وا  ینامرفان  نم  رگا  دشاب ، هدمآ  نم  غارس  هب  وا  تمحر  مشاب و  هتشاد  مراگدرورپ  زا  يراکـشآ  لیلد  نم  رگا  ایآ  موق  يا  تفگ :

(63 . ) دییازفایمن يزیچ  نم  رب  ندناسر  نایز  زج  امش  نیا ، رب  انب  دهد ، يرای  يو  ربارب  رد  ارم  دناوتیم  یسک 
هب يرازآ  هنوگ  چیه  و  دوش ، لوغـشم  ارچ  هب  ادـخ  نیمز  رد  دـیراذگب  سپ  تسا ، ياهناشن  امـش  يارب  هک  تسا  دـنوادخ  هقان  نیا  موق  يا 

(64 . ) تفرگ دهاوخ  ورف  ار  امش  ادخ  باذع  يدوزب  هک  دیناسرن  نآ 
. دوب دهاوخن  غورد  هک  تسا  ياهدعو  نیا  دـیربب  هرهب  یگدـنز  زا  ناتیاههناخ  رد  زور  هس  تفگ : اهنآ  هب  دـندروآ ، رد  ياپ  زا  ار  نآ  سپ 

(65)
ییاـهر زور ، نآ  ییاوسر  زا  و  دوـخ ، تمحر  هب  دـندوب  هدروآ  ناـمیا  وا  اـب  هک  ار  یناـسک  حـلاص و  دیـسر  ارف  اـم  ناـمرف  هک  نیمه  سپ 

(66 . ) تسا ریذپان  تسکش  يوق و  تراگدرورپ  هک  ارچ  میدیشخب ،
(67 . ) دندرم دنداتفا و  يور  هب  ناشیاههناخ  رد  تفرگ و  ارف  ینامسآ  دایرف  دندوب ، هدرک  متس  هک  ار  یناسک  و 

(68 . ) دومث موق  يارب  داب  يرود  ناه : دندرک ، راکنا  ار  ناشربمایپ  دومث  موق  هک  دینادب  دندوبن ، راید  نآ  نکاس  زگره  هک  ایوگ 

146 ص : ریسفت ..... :

هب ار  امـش  وا  زا  ریغ  سک  چـیه  و  هدرواین ، دوجو  هب  نیمز  زا  ار  امـش  دـنوادخ  زج  سک  چـیه  هک  تسا  نیا  دارم  ِضْرَْألا  َنِم  ْمُکَأَْـشنَأ  َوُه 
دوجو  هب  تسا ، هدرکن  رما  نآ  رد  يدابآ 

147 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
لثم دیآیم ، رمع »  » هدام زا  مکرمعتـسا » : » دناهتفگ یـضعب  دیرفآ . كاخ  زا  ار  نانآ  ادـخ  هک  تسا  بیترت  نیدـب  نیمز  زا  ار  اهنآ  ندروآ 
امش درک و  دابآ  نیمز  يور  رد  ار  امـش  ياههناخ  مکرمعا :»  » ینعی تسا  يرمع »  » زا دناهتفگ  یـضعب  و  دیآیم ، ءاقب »  » زا هک  مکاقبتـسا » »

: دـشاب انعم  نیا  هب  تسا  نکمم  زین  و  دربیم ، ثرا  هب  امـش  زا  ار  نیمز  دوخ  وا  دیـسر  نایاپ  هب  امـش  رمع  هاگ  ره  درک و  نکاـس  نآ  رد  ار 
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هب يرگید  هب  ار  شاهناخ  دریمیم و  ناسنا  یتقو  اریز  دـیهد ، تنوکـس  دوخ  ياههناخ  رد  ار  نارگید  هک  داد  رارق  ناـنچ  ار  امـش  دـنوادخ 
هب ار  نآ  مه  وا  سپـس  و  دهدیم ، تنوکـس  اجنآ  رد  ار  وا  رمعلا  ماد  ام  نوچ  دهدیم ، رمع  اجنآ  رد  وا  هب  اهتدم  ایوگ  دراذـگیماو  ثرا 

. دشخبیم نارگید 
. دناوخب ار  وا  هک  دنکیم  تباجا  ار  یسک  وا  تسا ، کیدزن  مراگدرورپ  تمحر  ٌبیِرَق  یِّبَر  َّنِإ 

زا نامیاههشقن  رد  نیا  رب  انب  دشیم ، هدهاشم  وت  رد  نآ  راثآ  اریز  تفریم ، ریخ  دـیما  وت  زا  يدوب ، يراودـیما  هیام  ام ، نایم  رد  انِیف  َْتنُک 
يریخ وت  رد  هک  مینادیم  هدـش و  عطق  وت  زا  اـم  دـیما  نونکا  یلو  میدرکیم ، تروشم  وت  اـب  ناـمیاهراک  رد  میتـفرگیم و  ییاـمنهار  وـت 

. تسین
هدش هتفرگ  دشابیم ، يدعتم  هک  تخادنا ) ههبش  هب  ار  وا  « ) هبارا  » لعف زا  بیرم » . » تسا هتـشذگ  ّتیعـضو  تیاکح  هلمج  نیا  انُؤابآ  ُُدبْعَی 
. تسا تّوبن  روظنم  ًۀَمْحَر ، ُْهنِم  ِیناتآ  َو  تسا . مزال  يانعم  هب  هک  دشاب ، هتشاد  کش  يرما  رد  يدرم  هک  یتقو  لجّرلا  بارا  زا : ای  تسا ،
امش میوگب : مهد و  تبسن  نارـسخ  هب  ار  امـش  هک  نیا  زج  دییازفایمن  نم  رب  يزیچ  دییوگیم  هک  اهفرح  نیا  اب  ٍریِـسَْخت  َْریَغ  ِینَنوُدیَِزت  امَف 

. دیراکنایز
دوش رّخؤم  رگا  اریز  هدـش ، مدـقم  نآ  رب  هک  تسا  ۀـیآ »  » زا لاح  زین  مکل »  » و دـشابیم ، هذـه )  ) هراشا يانعم  شلماع  تسا و  لاح  ۀـیآ » »

. تسا تفص 
148 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

رد اـپ ، زا  ار  امـش  ریخأـت  نودـب  سردوز  یباذـع  هـنرگ  دـیرازاین و  ار  وا  درچب و  نـیمز  رد  هـنادازآ  ار  هقاـن  نآ  دـیراذگب  ْلُـکَْأت  اهوُرَذَـف 
. دروآیم

. دیوش دنمهرهب  یگدنز  زا  دوخ  رهـش  رد  دیراد  تلهم  زور  هس  اهنت  هک  درک  دیدهت  ار  اهنآ  حـلاص  ترـضح  دـندرک ، یپ  ار  هقان  اهوُرَقَعَف 
هک یتافّرصت  اب  مدرم  اریز  دوشیم ، راد »  » هب ریبعت  رهش  زا  دندیسر ، تکاله  هب  هبنش  زور  دنتشک و  ار  هقان  هبنشراهچ  زور  دناهتفگ  یـضعب 

. تسا دارم  اهنآ  ياهرهش  رکب :» راید  ، » دننزیم رود  اج  نآ  رد  دنهدیم ، ماجنا 
: لثم هدش ، عقاو  لوعفم  يارجم  يراج  و  فذح ، فرظ  رد  عاّستا  لیلد  هب  هیف »  » اج نیا  رد  ٍبوُذْکَم  ُْریَغ  ٌدْعَو  َِکلذ 

ارماع امیلس و  هاندهش  موی  و 
: تفگ ناوتیم  و  « 1»

. دشابن غورد  هک  ياهدعو  ینعی : دولجم ، و  لوقعم ، لثم  تسا  ردصم  بوذکم » »
: رعاش لوق  لثم  تسا ، ینبم  نآ  و  ذا »  » هب فاضم  نوچ  میملا ، حوتفم  موی »  » ٍِذئِمْوَی ِيْزِخ  ْنِم  َو 

«2  » ابصلا یلع  بیثملا  تبتاع  نیح  یلع 
اهنآ اْنیََّجن :» ، » دشاب هفاضا  هب  رورجم  برعم و  هک  هدش  هدناوخ  زین  میم  رسک  اب  تسا .) هدش  هلمج )  ) ینبم هب  هفاضا  نوچ  تسا  ینبم  نیح  )
چیه ٍظِیلَغ و  ٍباذَـع  ْنِم  ْمُهاْنیََّجن  َو  تسا : هدومرف  دـنوادخ  هک  نانچ  میداد ، تاـجن  زور  نآ  ییاوسر  يراوخ و  یتسپ و  یتخبدـب و  زا  ار 

. دشاب ادخ  بضغ  مشخ و  ببس  هب  شیدوبان  هک  تسین  یسک  یتخبدب  زا  رتگرزب  یتخبدب ،
فرصنم و نیونت ، نودب  نیونت و  اب  َدوُمَِثل :»  » َدوُمَث و َّنِإ  نآرق : ياج  همه  رد 

__________________________________________________

: دعب عارصم  - 1
. هلفاون لاهّنلا  نعّطلا  يوس  لیلق 

« اندهـش  » يارب یلّوا  لوعفم  هب  ریمـض ، و  فذـح ، ّرج  فرح  فورظ ، رد  عاّستا  زاوج و  هار  زا  هک  هدوب  هیف » اندهـش ، موی  ّبر  و  لـصا : رد 
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. تسا نآ  لعاف  هلفاون »  » و موی »  » يارب تفص  لیلق »  » تسا و هدش  هیبشت 
دوجو یتمینغ  هنـشت  راکراوس  ای  هدـید  بآ  هزین  تبرـض  زج  هک  میدرک  هدـهاشم  ار  رماـع  میلـس و  هلیبق  ود  نآ ، رد  هک  يزور  اـسب  اـنعم :

.408 یقرواپ 2 / فاّشک  ریسفت  زا  هدافتسا  اب  تشادن .
. مدرکیم شنزرس  یناوج  ياهراک  رب  ار  يریپ  هک  یعقوم  رد  - 2

149 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
عنم تساهنآ و  رتگرزب  ردپ  ای  دومث  ندوب  روکذم  رابتعا  هب  هلیبق  مان  هک  نیا  تلع  هب  فرصنم  اما  تسا . هدش  هدناوخ  ود  ره  فرصنم  ریغ 

. دشاب دومث  هلیبق  يانعم  هب  تسا  ندوب  ثنؤم  ندوب و  هفرعم  تلع  هب  فرص 

149 ص : ات 76 ..... ] تایآ 69  (: 11  ) دوه هروس  ]

هراشا

َو ْمُهَرِکَن  ِْهَیلِإ  ُلِصَت  ْمُهَیِدـْیَأ ال  يأَر  اَّمَلَف  ( 69  ) ٍذِینَح ٍلْجِِعب  َءاج  ْنَأ  َِثَبل  امَف  ٌمالَس  َلاق  ًامالَـس  اُولاق  يرُْـشْبلِاب  َمیِهاْربِإ  اُنلُـسُر  ْتَءاج  ْدََقل  َو 
َبوُقْعَی َقاحْسِإ  ِءارَو  ْنِم  َو  َقاحْـسِِإب  اهانْرَّشَبَف  ْتَکِحَـضَف  ٌۀَِمئاق  ُُهتَأَْرما  َو  ( 70  ) ٍطُول ِمْوَق  یلِإ  اْنلِـسْرُأ  اَّنِإ  ْفََخت  اُولاق ال  ًۀَـفیِخ  ْمُْهنِم  َسَجْوَأ 
ُُهتاـکََرب َو  ِهَّللا  ُتَمْحَر  ِهَّللا  ِْرمَأ  ْنِم  َنِیبَْجعَت  َأ  اُولاـق  ( 72  ) ٌبیِجَع ٌءْیََـشل  اذه  َّنِإ  ًاْخیَـش  ِیْلَعب  اذـه  َو  ٌزوُجَع  اَنَأ  َو  ُدـِلَأ  َأ  یتَْلیَو  ای  َْتلاق  ( 71)

(73  ) ٌدیِجَم ٌدیِمَح  ُهَّنِإ  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  ْمُْکیَلَع 
اذه ْنَع  ْضِرْعَأ  ُمیِهاْربِإ  ای  ( 75  ) ٌبِینُم ٌهاَّوَأ  ٌمِیلََحل  َمـیِهاْربِإ  َّنِإ  ( 74  ) ٍطُول ِمْوَق  ِیف  اُنلِداُجی  يرُْـشْبلا  ُْهتَءاـج  َو  ُعْوَّرلا  َمیِهاْربِإ  ْنَع  َبَهَذ  اَّمَلَف 

(76  ) ٍدوُدْرَم ُْریَغ  ٌباذَع  ْمِهِیتآ  ْمُهَّنِإ  َو  َکِّبَر  ُْرمَأ  َءاج  ْدَق  ُهَّنِإ 

149 ص : همجرت ..... :

. دروآ اهنآ  يارب  ینایرب  هلاسوگ  هک  دیـشکن  یلوط  و  تفگ ، مالـس  زین  وا  مالـس ، دنتفگ : دندمآ و  میهاربا  دزن  تراشب  اب  ام ، ناگداتـسرف 
(69)

هب ام  سرتن ، دنتفگ : اهنآ  درک ، سرت  ساسحا  لد  رد  تفای و  هناگیب  ار  اهنآ  دوشیمن  زارد  نآ  يوس  هب  اهنآ  ياهتـسد  دید  هک  یتقو  سپ 
(70 . ) میاهدش هداتسرف  طول  موق  يوس 

(71 . ) میداد بوقعی  هب  وا  زا  سپ  قاحسا و  هب  تراشب  ار  وا  دیدنخ  دوب  هداتسیا  هک  شرسمه  و 
(72 . ) تسا یبیجع  زیچ  یتسار  نیا  تسا ؟ يدرم  ریپ  رهوش  نیا  منز و  ریپ  هک  یلاح  رد  مدروآیم  دنزرف  نم  ایآ  نم ، رب  ياو  يا  تفگ :

150 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسا راوگرزب  هدوتـس و  رایـسب  وا  هک  ارچ  تسا  هداوناخ  امـش  رب  شتاکرب  ادـخ و  تمحر  ینکیم ؟ یتفگـش  ادـخ  نامرف  زا  ایآ  دـنتفگ :

(73)
(74 . ) تساوخرب هلداجم  هب  طول  موق  هرابرد  ام ، اب  دیسر ، وا  هب  تراشب  تسشن و  ورف  میهاربا  زا  سرت  هک  یتقو 

(75 . ) دوب هدننک  تشگزاب  زوسلد و  رایسب  رابدرب ، میهاربا  اریز 
تـشگرب دیآیم و  اهنآ  غارـس  هب  عطق  روط  هب  یهلا  باذـع  هدیـسر و  ارف  تراگدرورپ  نامرف  هک  نک  رظن  فرـص  راک  نیا  زا  میهاربا  يا 

(76 . ) درادن
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150 ص : ریسفت ..... :

. لیفارسا لیئاکیم و  لیئربج ، تسا : هناگ  هس  ناگتشرف  روظنم  اُنلُسُر 
«1 . » دوب يرگید  هتشرف  ناشمراهچ  دندوب و  رفن  راهچ  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

ماما زا  تسا ، قاحسا  هب  تراشب  دارم  يرـشبلاب : دناهدوب . نامالغ  لکـش  هب  رفن و  هدزای  دناهتفگ : رگید  یـضعب  و  رفن ، هن  دناهتفگ : یـضعب 
«2 . » تسا رجاه  زا  لیعامسا  هب  تراشب  دوصقم  هک  تسا  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  رقاب 

قلطم لوعفم  امالس »  » هک نیا  رب  انب  . ) يدرک تفایرد  مالس  وت  امالس : تبصا  ای  مینکیم . مالس  وت  رب  امالس  کیلع  انمّلـس  يا  ًامالَـس  اُولاق 
(. هب لوعفم  ای  دشاب 

، لالح ّلح و  لثم : تسا ، مالس »  » يانعم هب  مه  نآ  و  هدش ، هدناوخ  زین  مالـس » ، » مالـس مکرما  تسا : مالـس  امـش  راک  ملـس  میهاربا ، لاق ،
. مارح و  مرح ،

: دیوگیم رعاش 
حئاّرلا مامغلا  قربلاب  لتکا  امک  تملسف  ملس  هیا ، انلقف : انررم 

__________________________________________________

-1
. رخآ کلم  مهعبار  ۀعبرا و  اوناک 

-2 ].....[ 
. رجاه نم  لیعامسإب  تناک  ةراشبلا  هذه  نا  و 

151 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. درک مالس  نشور  ياهربا  ندش ، نشور  دننام  وا  سپ  ریگب ، سنا  و  وگب ، نخس  نم  اب  متفگ  وا  هب  میدیسر  مه  هب 

: درک باتش  هکلب  درکن  گنرد  چیه  ماعط  ندروآ  رد  ٍذِینَح  ٍلْجِِعب  َءاج  ْنَأ  َِثَبل  امَف 
ینایرب نانچ  دناهتفگ  یضعب  دوشیم . خرس  نیمز  زا  یلادوگ  نایم  رد  هک  یگنـس  هلیـسو  هب  هدش  نایرب  ذینح :» . » دیـشکن یلوط  شندروآ 

. دنکیم تلالد  انعم  نیمه  رب  « 1 ، » ٍنیِمَس ٍلْجِِعب  ترابع : و  دکچیم ، نآ  زا  نغور  هک  تسا 
هب هرکنتسا » و  هرکنا ، هرکن و  . » تخانشن ار  اهنآ  دوشیمن  زارد  نایرب  هلاسوگ  فرط  هب  ناگتشرف  ياهتسد  دید  میهاربا  هک  یتقو  يأَر  اَّمَلَف 

تـشز ار  نآ  ادـخ  هک  دنـشاب  هدـمآ  دورف  وا  موق  زا  يرما  يارب  نانآ  ادابم  هک  دیـسرت  میهاربا  تسا ، ندوب  تشز  تخانـش و  مدـع  يانعم 
. تشادیم ناهنپ  نانآ  زا  ار  دوخ  سرت  میهاربا  و  میدش ، هداتسرف  طول  موق  يوس  هب  ام  هک  سرتن  دنتفگ : اهنآ  تهج  نیدب  دنادیم .

هک یلاحـشوخ  زا  تکحـضف : دوب . اهنآ  تمدـخ  لوغـشم  ای  دینـشیم ، ار  اـهنآ  يوگتفگ  دوب و  هداتـسیا  هدرپ  تشپ  شنز  ٌۀَِـمئاق  ُُهتَأَْرما  َو 
میهاربا يومع  رتخد  هراس  نز ، نیا  دش . ضیح  ینعی  دناهتفگ ، یـضعب  دیدنخ . ناراکهانگ ، ندش  دوبان  ّتلع  هب  ای  دـش  هتـشادرب  شـسرت 

. تسا ردپ  نادنزرف  ءارو »  » زا روظنم  میداد . تراشب  دوب  « 2  » ربمایپ ود  نایم  رد  يربمایپ  هک  قاحسا  هب  ار  وا  َقاحْسِِإب :» اهانْرَّشَبَف  . » دوب
: رعاش لوق  لثم  و  بوقعی ، قحسا  ءارو  نم  قحسا و  هل  انبهو  و  تسا : هدش  هتفگ  هک  نیا  لثم  تسا  تیلوعفم  رب  انب  نآ  بصن  بوقعی » »

«3  » اهبارغ مؤشب  الا  بعان  ةریشع و ال  نیحلصم  اوسیل  میئاشم 
__________________________________________________

.26 تایراز / - 1
. دوب ربمایپ  مه  وا  دنزرف  و  دوب ، ربمایپ  میهاربا  قاحسا : ردپ  - 2
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. تسا نیحلصم  رد  اب »  » مّهوت رب  شّرج  و  نیبب ، الا  بعان  اهبارغال  و  عطق : رب  انب  شعفر  و  نیحلصم »  » رب فطع  رب  انب  ابعان »  » بصن - 3
152 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هب بوقعی »  » عفر دـنرادن و  يدایرف  اـهنآ  غـالک ، موش  داـیرف  هب  زج  و  دـننکیمن ، حالـصا  ار  دوخ  ناـشیوخ  هک  دنتـسه  يدـب  مدرم  اـهنیا 
: دشاب فوذحم  شربخ  هک  تسادتبا 

«. افهل  » ای و  ابجع » ای   » لثم تسا  هفاضا  ءای »  » زا لدب  یتلیو » ای   » هملک رد  فلا ، هدعب .» نم  : » دشاب فرظ  ای  دوجوم ،
ٌءْیََـشل اذـه  َّنِإ  . » دوب هلاس  دـص  شدوخ  تشه و  داتفه و  میهاربا  رـسمه  تسا ، هراشا  يانعم  نآ ، لماع  ّتیلاح و  رب  اـنب  بوصنم  ًاْخیَـش » »

. دیآ دوجو  هب  يدنزرف  لاسنهک  ریپ و  صخش  ود  زا  هک  تسا  یبیجع  رما  نیا  ٌبیِجَع :»
یمارگ اهنآ  هب  ار  امـش  دـنوادخ  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  نآ  لاثما  هلأسم و  نیا  تّوبن ، نادـناخ  يا  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  ْمُْکیَلَع  ُُهتاکََرب  َو  ِهَّللا  ُتَمْحَر 

هک ارچ  تسا ، لیئارـسا  ینب  زا  یفیاوط  دـالوا و  تاـکرب »  » زا روظنم  تّوبن و  تمحر ، زا  دارم  دـناهتفگ : و  تسین ، بّجعت  ياـج  و  هتـشاد ،
. دنتسه اهنآ  زا  ناربمایپ 

. دنکیم ادیپ  انث  دمح و  قاقحتسا  شناگدنب  يوس  زا  ببس  نآ  هب  هک  دهد  ماجنا  يراک  هک  یسک  ٌدیِمَح » »
. تسا ناوارف  شناگدنب  هب  وا  ناسحا  هک  ياهدنشخب  راوگرزب و  ٌدیِجَم » »

. حدم رب  انب  ای  ادن ، رب  انب  تسا  بوصنم  تیبلا  لها 
ببـس هب  و  تفرگ ، مارآ  شلد  دـش و  فرط  رب  تشاد ، شناـنامهم  زا  هک  میهاربا  میب  فوـخ و  هک  یعقوـم  ُعْوَّرلا  َمیِهاْربِإ  ْنَع  َبَـهَذ  اَّمَلَف 

« اّـمل  » باوـج دـش . لادـج  ثحب و  هداـمآ  دـیدرگ  لیدـبت  یلاحـشوخ  رورـس و  هب  شاهصغ  مغ و  ماـمت  دـش  هداد  وا  هـب  هـک  دـنزرف  هدژم 
(. تفگ نانچ  نینچ و   ) تیک تیک و  لاق  ای  دیوگب ) نخس  ام  اب  هک  درک  تأرج  ، ) انباطخ یلع  أرتجا  نآ : ریدقت  و  فوذحم ،

، ام اب  هلداجم  هب  درک  عورـش  ینعی  تسا  نخـس  زاـغآ  هلمج  نیا  دـشاب  فوذـحم  اّـمل  باوج  میتفگ : هک  ناـنچ  رگا  ٍطُول  ِمْوَق  ِیف  اـُنلِداُجی 
لاح  تیاکح  يانعم  هب  عراضم  لعف  و  دوب ، دهاوخ  باوج  هلمج  نیمه  دوخ  میریگن ، فوذحم  رگا  و  طول ، موق  هرابرد 

153 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ار یضام  لعف  يانعم  نإ »  » فرح هک  نانچ  دنکیم ، لیدبت  یضام  يانعم  هب  ار  عراضم  لعف  اّمل » : » دناهتفگ هک  نانچ  ای  تسا ، هتـشذگ  رد 
ام هداتـسرف  ناگتـشرف  اب  هک  نیا  انعم  هصالخ  انلداجی » لبقا   » ای اـنلداجی ،» ذـخا  : » تسا نیا  شیاـنعم  دـناهتفگ  یـضعب  دربیم . لبقتـسم  هب 

نامیا لها  زا  رفن  هاجنپ  اهنآ  نایم  رد  رگا  ایآ  تفگ  تخادرپ و  هلداجم  هب  دنهد  ماجنا  دنتساوخیم  طول  موق  هب  تبـسن  نانآ  هچنآ  هرابرد 
مک ار  ددع  قیرط  نیمه  هب  هن ، دـنتفگ : مه  زاب  دنـشاب ، رفن  لهچ  رگا  تفگ : دـعب  هن ، دـنتفگ : تخاس ؟ دـیهاوخ  ناشکاله  مه  زاب  دنـشاب 

باذـع دـیابن   ) تساهنآ نایم  رد  هک  طول  سپ  تفگ : میهاربا  اج  نیا  هن ، دـنداد : خـساپ  مه  زاـب  یکی ، هب  دیـسر  اـت  دیـسرپیم  درکیم و 
. میهدیم تاجن  شلها  اب  ار  وا  ام  تساهنآ ، نایم  رد  یسک  هچ  هک  مینادیم  رتهب  ام  دنداد ، باوج  اهنآ  دنوش )

رد بینم :»  » دنکیم اعد  ناوارف  هاّوا :» ، » دنکیمن باتـش  دنک  يدب  وا  هب  هک  سک  ره  تبوقع  رد  تسا و  رابدرب  میهاربا  ٌمِیلََحل  َمیِهاْربِإ  َّنِإ 
تافـص نیا  نتـشاد  لیلد  هب  میهاربا  هک  دوشیم  مولعم  نینچ  مالک  قایـس  زا  دوریم . ادـخ  يوس  هب  يدونـشخ  قشع و  اب  شیاهراک  مامت 

. دزاس فرط  رب  ار  باذع  اهنآ  زا  دناوتب  دیاش  هک  تخادرپ  ثحب  لادج و  هب  طول  موق  هرابرد  دیما  نیدب 
تلـصخ يوخ و  هچ  رگا  رادرب ، تسد  ضارتعا  نیا  زا  میهاربا : يا  دنتفگ : وا  هب  هکئالم  ینعی  تسا  ریدـقت  رد  لوق  اج ، نیا  رد  ُمیِهاْربِإ  ای 

دوشیمن و رداص  تمکح  نودـب  مه  نآ  هدـش و  رداص  تراـگدرورپ  مکح  اریز  تسین ، ياهدـیاف  هلداـجم  نیا  رد  اـّما  تسا ، تمحر  وت 
. دنادرگیمنرب ار  نآ  هلداجم  ثحب و  تسین و  نآ  زا  يزیرگ  هک  هدمآ  دورف  باذع 

153 ص : ات 83 ..... ] تایآ 77  (: 11  ) دوه هروس  ]
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هراشا

َنُولَمْعَی اُوناک  ُلـْبَق  ْنِم  َو  ِْهَیلِإ  َنوُعَرُْهی  ُهُمْوَق  ُهَءاـج  َو  ( 77  ) ٌبیِـصَع ٌمْوَی  اذـه  َلاق  َو  ًاعْرَذ  ْمِِهب  َقاض  َو  ْمِِهب  َءیِـس  ًاطُول  اُنلُـسُر  ْتَءاج  اََّمل  َو 
اَنل ام  َتِْملَع  ْدََقل  اُولاق  ( 78  ) ٌدیِـشَر ٌلُجَر  ْمُْکنِم  َْسَیل  َأ  یِْفیَـض  ِیف  ِنوُزُْخت  َو ال  َهَّللا  اوُقَّتاَف  ْمَُکل  ُرَهْطَأ  َّنُه  ِیتاَنب  ِءالُؤه  ِمْوَق  ای  َلاق  ِتاـئِّیَّسلا 
َْنل َکِّبَر  ُلُسُر  اَّنِإ  ُطُول  ای  اُولاـق  ( 80  ) ٍدـیِدَش ٍنْکُر  یلِإ  ِيوآ  َْوأ  ًةَُّوق  ْمُِکب  ِیل  َّنَأ  َْول  َلاـق  ( 79  ) ُدـیُِرن ام  ُمَْلعََتل  َکَّنِإ  َو  ٍّقَح  ْنِم  َکـِتاَنب  ِیف 

ُْحبُّصلا َْسَیل  َأ  ُْحبُّصلا  ُمُهَدِعْوَم  َّنِإ  ْمَُهباصَأ  ام  اُهبیِـصُم  ُهَّنِإ  َکَتَأَْرما  َّالِإ  ٌدَحَأ  ْمُْکنِم  ْتِفَْتلَی  َو ال  ِْلیَّللا  َنِم  ٍعْطِِقب  َِکلْهَِأب  ِرْـسَأَف  َْکَیلِإ  اُولِـصَی 
(81  ) ٍبیِرَِقب

(83  ) ٍدیِعَِبب َنیِِملاَّظلا  َنِم  َیِه  ام  َو  َکِّبَر  َْدنِع  ًۀَمَّوَسُم  ( 82  ) ٍدوُْضنَم ٍلیِّجِس  ْنِم  ًةَراجِح  اْهیَلَع  انْرَْطمَأ  َو  اهَِلفاس  اهَِیلاع  اْنلَعَج  انُْرمَأ  َءاج  اَّمَلَف 
154 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

154 ص : همجرت ..... :

(77 . ) تسا یتخس  زور  زورما  تفگ : و  دش ، گنتلد  ناشندمآ  زا  دندمآ و  طول  يوس  هب  ام  ناگداتسرف  هک  یماگنه  و 
امـش يارب  اهنیا  دننم ، نارتخد  اهنیا  موق  يا  تفگ  دندادیم ، ماجنا  دـب  ياهراک  البق  هک  یلاح  رد  دـندمآ ، شغارـس  تعرـس  هب  شموق  و 
(78 . ) درادن دوجو  هدش  تیاده  درم  کی  امش  نایم  رد  ایآ  دیزاسن ، اوسر  میاهنامهم  دروم  رد  ارم  دیسرتب و  ادخ  زا  سپ  دنرتهزیکاپ ،

. میهاوخیم هچ  ام ، هک  ینادیم  بوخ  و  تسین ، یتبغر  تنارتخد  رد  ار  ام  هک  ینادیم  یبوخ  هب  دوخ  وت  دنتفگ :
(79)

(80 . ) دوب مرایتخا  رد  یمکحم  هاگهانپ  ای  متشادیم ، یتردق  امش  رب  نم  شاک  يا  تفگ :
ار تاهداوناخ  بش  لد  رد  نیا ، رب  انب  درک  دـنهاوخن  ادـیپ  یـسرتسد  وت  هب  زگره  اهنآ  میتسه ، تراگدرورپ  نالوسر  ام  طول ، يا  دـنتفگ :

همجرت هاگدعو  تسا ، هدیـسر  اهنآ  هب  هچنآ  دیـسر  دـهاوخ  زین  وا  هب  هک  ترـسمه  رگم  دـینکن ، تفلاخم  امـش  زا  کی  چـیه  و  ربب ، نوریب 
155 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج 

(81 ( ؟ تسین کیدزن  حبص  ایآ  تسا ، حبص  اهنآ  تکاله 
(82 . ) میدروآ دورف  اهنآ  رب  مه ، يور  رب  مکارتم - ياهلگ  گنس - زا  یناراب  میدرک و  ور  ریز و  ار  ناشراید  دیسر ، ام  نامرف  هک  یعقوم 

(83 . ) تسین رود  ناراکمتس  زا  باذع  نیا  و  دوب ، رادناشن  تراگدرورپ  دزن  هک  ییاهگنس 

155 ص : ریسفت ..... :

اهنآ نوگلگ  ياهتروص  ابیز و  لامج  دـنمدآ و  ینب  زا  اهنیا  هک  درکیم  لایخ  اریز  دـش ، طول  یگنت  لد  یتحاران و  ثعاب  نالوسر  ندـمآ 
. دیسرت یهلا  نالوسر  لاح  رب  اذل  دوب ، هاگآ  شموق  يراتفردب  يراکتشز و  هب  یفرط  زا  درک و  هدهاشم  ار 

داتفا و ولج  طول  بانج  هک  تسا  هدش  تیاور  تسب . تّدش  اب  ار  نآ  هبصع : تسا  تخس » : » يانعم هب  بصبـصع ، بیـصع و  ٌبیِـصَع  ٌمْوَی 
هک یلاح  رد  مربب  مموق  يوس  هب  ار  اهنیا  ایآ  منک ؟ هچ  هک  دیشیدنایم  دوخ  اب  وا  دندش . ناور  لزنم  يوس  هب  وا  رس  تشپ  ادخ  ناگداتسرف 

نوچ و  دنیادخ ، قلخ  نیرتدب  هک  دیوریم  دیراد  یمدرم  بناج  هب  امش  تفگ : دنادرگرب و  اهنآ  يوس  هب  ور  هرخالاب  مسانـشیم ؟ ار  اهنآ 
لیئربج اج  نیا  دـهد ، یهاوگ  نانآ  يدـب  رب  طول  هبترم  هس  هک  نیا  رگم  دـنکن  كاله  ار  اـهنآ  هک  دوب  هداد  روتـسد  لـیئربج  هب  دـنوادخ 
دندیسر رهش  هزاورد  هب  هک  مّوس  راب  درک ، رارکت  ار  نیشیپ  نخـس  درک  ور  نانآ  يوسب  سپـس  داد و  همادا  نتفر  هب  طول  یکی ، نیا  تفگ :

، دـشن هّجوتم  یـسک  هک  یلاح  رد  دـندش  شلزنم  لخاد  طول  اب  هرخـألاب  هبترم ، هس  نیا ، تفگ : مه  لـیئربج  تفگ ، ار  نخـس  ناـمه  طول 
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هک مدرم  درک ، نشور  شتآ  دنونشیمن ، مدرم  هک  دید  یتقو  ندز . فک  هب  درک  عورش  تفر و  الاب  ماب  تشپ  رب  دید  ار  اهنیا  هک  شرسمه 
. دندش ناور  طول  هناخ  يوس  هب  تعرسب  دندید  ار  شتآ  هلعش 

. دندشیم هدنار  ولج  هب  ییوگ  هک  دنتفاتشیم  نانچ  نآ  َنوُعَرُْهی 
دندوب . هدش  دنمهقالع  هدرک و  تداع  نادب  دنتشاد ، لاغتشا  تشز  ياهراک  هب  هتسویپ  لبق  اهتّدم  زا  مدرم  نیا  نوچ  ُْلبَق  ْنِم  َو 

156 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دینک جاودزا  منارتخد  نیا  اب  ینعی  دننم ، نارتخد  اهنیا  مدرم : يا  تفگ : طول  ترضح 

زا ات  ود  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  نانچ  تشادن ، یعنام  راّفک  اب  ناملسم  نارتخد  جاودزا  دنوادخ ، یهن  زا  لبق  هک  نیا  حیضوت 
هدرواـین مالـسا  زونه  هک  عیبر  یبا  نب  صاـعلا  یبا  هب  ار  یمود  بهل و  یبا  نب  ۀـبتع  هب  ار  یکی  داد ، رهوـش  رفاـک  درم  ود  هب  ار  شنارتـخد 

هدرک هدارا  شنارتخد  اب  جاودزا  يارب  ار  اهنآ  طول  ترـضح  دوب . نمؤم  مدآ  رفن  ود  طول  موق  ناـیم  رد  دـناهتفگ : یـضعب  یلو  « 1  » دندوب
. دوب

ار روکذ  اب  نتخیمآ  رد  و  دـیزیهرپب ، يادـخ  نامرف  تفلاخم  زا  نیا  رب  انب  َهَّللا » اوُقَّتاَـف  . » دـنرتلالح نادرم  زا  دـننز  هک  اـهنیا  ْمَُکل  ُرَهْطَأ  َّنُه 
. دینک كرت 

. ءایح مرش و  يانعم  هب  هیازخ ) زا  : ) دینکن راسمرش  لجخ و  ارم  ای ، يزخ ) هدام  زا   ) دینکن اوسر  حضتفم و  ارم  ِنوُزُْخت  َو ال 
زا نیا  و  دربیم ، جـنر  رما  نیا  زا  زین  دوخ  وا  دوش  اوسر  ای  لجخ  شاهیاسمه  ای  ناسنا  نامهم  یتقو  هک  ارچ  مناـنامهم ، ّقح  رد  یِْفیَـض  ِیف 

. تسا یمدآ  يراوگرزب 
؟ درادرب تسد  تشز  ياهراک  نیا  زا  دریگب و  ار  تیاده  هار  هک  دوشیمن  ادیپ  امش  نایم  رد  درم  کی  ایآ  ٌدیِشَر  ٌلُجَر  ْمُْکنِم  َْسَیل  َأ 

، میرادن اهنآ  هب  يزاین  هک  نیا  ای  مینکیمن ، جاودزا  اهنآ  اب  اریز  میرادن ، یقح  وت  نارتخد  هب  ام  ٍّقَح  ْنِم  َِکتاَنب  ِیف  اَنل  ام  َتِْملَع  ْدََـقل  اُولاق 
. میرادن نانز  اب  شزیمآ  هب  یتبغر  لیم و  نوچ 

. تسا روکذ  اب  شزیمآ  ناشروظنم  ُدیُِرن  ام  ُمَْلعََتل  َکَّنِإ  َو 
__________________________________________________

راک و نیا  هب  ترـضح  مادـقا  يوق  لامتحا  هب  هتـشاد ، ناشن  درم  ود  نیا  زا  ربمایپ  هک  یتثابخ  اب  دوب . بنیز  یمود  و  هیقر ، شماـن  یلوا  - 1
م. دـش - یتـسرد  ناملـسم  هنیدـم  رد  صاـعلا  وبا  ماجنارـس  هک  ناـنچ  هدوب  مالـسا  تفرـشیپ  يارب  تردـق  عمج  روظنم  هب  اهتّقـشم  لّـمحت 

(. 159 یقرواپ 2 / یجرگ ، داتسا  حیحصت  )
157 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

مکیلع تیوق  ول  تعنـص  مکب و  تلعفل  ةوق  مکب  یل  نا  وـل  دوـشیم : نیا  شریدـقت  هک  تسا  فوذـحم  وـل »  » باوـج ْمُِکب  ِیل  َّنَأ  ْوـَل  َلاـق 
امش رب  مدوخ  رگا  مدربیم ، راک  هب  ار  نآ  متـشادیم  یتّوق  امـش  رب  رگا  یفایـضا . نع  مکتعفدل  مکنم ، هب  عنتما  يوق  یلا  تیوأ  وا  یـسفنب 
هیآ نیا  رد  متـشادیم . زاب  منانامهم  زا  ار  امـش  انامه  منک  عنم  ار  امـش  مناوتب  هک  مربب  هانپ  يدـنمورین  هب  متـسناوتیم  ای  متـشادیم  ییورین 
وت نکر  تفگ : لیئربج  هک  دوب  تهج  نیمه  هب  و  تسا ، مکحم  تخـس و  هک  هدرک  یهوک  هب  هیبشت  ار  تّزع  اب  دنمورین  صخـش  دنوادخ 
دز ناـنآ  تروص  هب  ار  شلاـب  لـیئربج  دـندش ، لـخاد  مدرم  درک  زاـب  ار  رد  طول  راذـگاو . مدرم  اـب  ار  اـم  ياـشگب و  ار  رد  تسا : مکحم 

. تخاس ناشیانیبان  درک و  وحم  ار  اهنآ  ياهمشچ 
. شابم نیگمغ  سپ  میدش  هداتسرف  اهنآ  تکاله  يارب  ام  دنتفگ  ناگتشرف  َکِّبَر  ُلُسُر  اَّنِإ 

هنابـش دـناهدناوخ . لـصو  عـطق و  هجو : ود  رب  ار  لـعف  هزمه  َکـِلْهَِأب » ِرْـسَأَف  . » دـنناسرب يدـب  وـت  هـب  دـنناوتیمن  زگره  َکـَْیلِإ  اُولِـصَی  ْنـَل 
اب امش  زا  مادک  چیه  ٌدَحَأ :» ْمُْکنِم  ْتِفَْتلَی  َو ال  . » تسا هدش  همین  ود  بش  ایوگ  هک  نانچ  بش ، زا  یگرزب  تمـسق  عطق » . » ربب ار  تاهداوناخ 
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. تسا رتهب  لوا  يانعم  اّما  دنکن ، هاگن  شرس  تشپ  هب  امش  زا  کی  چیه  ای ، دنکن ، تفلاخم  ادخ  روتسد 
موق تکاله  رومأم  عقوم  هچ  دیـسرپ : نالوسر  زا  طول  ترـضح  هک  تسا  هدش  تیاور  هدش . هدناوخ  ود ) ره   ) بصن عفر و  اب  َکَتَأَْرما  اَّلِإ 

: دنداد باوج  اهنآ  دیتسه ؟ نم 
: دنتفگ دشیم ، رتدوز  هک  شاک  تفگ : دوب  هدمآ  رسب  شاهلصوح  هک  طول  نادادماب .

نامسآ هب  نانچ  ار  نآ  تشاذگ و  رهش  ریز  رد  ار  شلاب  لیئربج  اهَِلفاس : اهَِیلاع  اْنلَعَج  تسین ؟ کیدزن  دادماب  ایآ  ٍبیِرَِقب ؟» ُْحبُّصلا  َْسَیل  َأ  »
یپ رد  دندنکفا و  نیمز  رب  هنوراو  شمدرم  يور  رب  ار  رهش  سپـس  دندینـش و  ار  سورخ  يادص  اهگـس و  سراپ  نامـسآ  لها  هک  درب  الاب 

بّرعم : لیّجس » . » دنتخادنا ورف  اهنآ  يور  رب  ییاههزیرگنس  الاب  زا  نآ 
158 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

«. 1 « » ٍنیِط ْنِم  ًةَراجِح  : » لیلد هب  لگ » گنس و  »
اهنآ يور  رب  مه  رس  تشپ  هتسویپ  روط  هب  دناهتفگ : یضعب  باذع ، يارب  هدامآ  دوب  هدش  هدیچ  تفـس  مه  يور  بترم  نامـسآ  رد  ٍدوُْضنَم 
نیا رد  تسا ، کیدزن  نارگمتس  همه  هب  باذع  هنوگ  نیا  َنِم :» َیِه  ام  َو  . » دوب هدش  هتـشاذگ  باذع  هناشن  اهنآ  يور  ًۀَمَّوَسُم » . » تخیریم

. تسا هدش  هداد  شیرق  راّفک  هب  باذع  هدعو  هلمج 

158 ص : ات 90 ..... ] تایآ 84  (: 11  ) دوه هروس  ]

هراشا

ُفاخَأ یِّنِإ  َو  ٍْریَِخب  ْمُکارَأ  یِّنِإ  َنازیِْملا  َو  َلاـیْکِْملا  اوُصُْقنَت  ـال  َو  ُهُْریَغ  ٍهلِإ  ْنِم  ْمَُکل  اـم  َهَّللا  اوُدـُبْعا  ِمْوَق  اـی  َلاـق  ًاْبیَعُـش  ْمُهاـخَأ  َنَیْدَـم  یلِإ  َو 
َنیِدِـسْفُم ِضْرَْألا  ِیف  اْوَثْعَت  َو ال  ْمُهَءایْـشَأ  َساَّنلا  اوُسَْخبَت  َو ال  ِطْـسِْقلِاب  َنازیِْملا  َو  َلاـیْکِْملا  اُوفْوَأ  ِمْوَق  اـی  َو  ( 84  ) ٍطیُِحم ٍمْوَی  َباذَـع  ْمُْکیَلَع 

ْنَأ َْوأ  انُؤابآ  ُُدبْعَی  ام  َكُْرتَن  ْنَأ  َكُُرمَْأت  َُکتالَص  َأ  ُْبیَعُش  ای  اُولاق  ( 86  ) ٍظیِفَِحب ْمُْکیَلَع  اَنَأ  ام  َو  َنِینِمُْؤم  ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ِهَّللا  ُتَّیَِقب  ( 85)
ُدیِرُأ ام  َو  ًانَسَح  ًاقْزِر  ُْهنِم  ِینَقَزَر  َو  یِّبَر  ْنِم  ٍۀَنَِّیب  یلَع  ُْتنُک  ْنِإ  ُْمْتیَأَر  َأ  ِمْوَق  ای  َلاق  ( 87  ) ُدیِشَّرلا ُمِیلَْحلا  َْتنََأل  َکَّنِإ  اُؤشَن  ام  اِنلاْومَأ  ِیف  َلَعْفَن 

(88  ) ُبِینُأ ِْهَیلِإ  َو  ُْتلَّکََوت  ِْهیَلَع  ِهَّللِاب  َّالِإ  یِقِیفَْوت  ام  َو  ُْتعَطَتْسا  اَم  َحالْصِْإلا  َّالِإ  ُدیِرُأ  ْنِإ  ُْهنَع  ْمُکاْهنَأ  ام  یلِإ  ْمُکَِفلاخُأ  ْنَأ 
اوُرِفْغَتْسا َو  ( 89  ) ٍدیِعَِبب ْمُْکنِم  ٍطُول  ُمْوَق  ام  َو  ٍِحلاص  َمْوَق  َْوأ  ٍدوُه  َمْوَق  َْوأ  ٍحُون  َمْوَق  َباصَأ  ام  ُْلثِم  ْمُکَبیُِـصی  ْنَأ  ِیقاقِـش  ْمُکَّنَمِرْجَی  ِمْوَق ال  ای  َو 

(90  ) ٌدُودَو ٌمیِحَر  یِّبَر  َّنِإ  ِْهَیلِإ  اُوبُوت  َُّمث  ْمُکَّبَر 
__________________________________________________

.33 تایراذ / - 1
159 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

159 ص : همجرت ..... :

، تسین ناتیارب  وا  زج  يدوبعم  هک  دیتسرپب  ار  هناگی  يادخ  مدرم  يا  تفگ : اهنآ  هب  وا  و  میداتـسرف ، ار  بیعـش  ناشردارب  نیدم  يوس  هب  و 
(84 . ) مکانمیب امش  رب  هدنریگارف  زور  باذع  زا  منیبیم و  یبوخ  عضو  رد  ار  امش  نم  دیهدن . مک  شجنس ، هنامیپ و  زا  و 

(85 . ) دیشوکن يراکهبت  هب  نیمز  رد  دیزاسن و  دراو  ررض  ناشیاهالاک  رد  مدرم  هب  و  دینک ، افو  لدع  اب  ار  نزو  هنامیپ و  موق ، يا 
(86 . ) متسین امش  رادساپ  نم  و  دیشاب ، نامیا  اب  رگا  تسا ، رتهب  هدراذگ  یقاب  ناتیارب  دنوادخ  هک  یلالح  هیامرس 

رد میهاوخیم  هچنآ  اـی  مییوگ ، كرت  دـندیتسرپیم ، نامناردـپ  ار  هچنآ  اـم  هک  دـهدیم  روتـسد  ار  وـت  تزاـمن  اـیآ  بیعـش  يا  دـنتفگ :
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(87 ( !؟ یتسه تیاده  رد  رابدرب و  وت  هک  اّقح  میهد ، ماجنا  نامیاهتورث 
ایآ  ) دـشاب هداد  نم  هب  ییوکین  يزور  و  مشاب ، هتـشاد  مراـگدرورپ  زا  يراکـشآ  لـیلد  نم ، هاـگ  ره  هک  دـیاهدرک  رکف  اـیآ  مدرم  يا  وگب 
اریز مهد ، ماجنا  دوخ  مرادیم  زاب  نآ  زا  ار  امش  هک  ار  هچنآ  مهاوخیمن  زگره  نم  هک  نآ  لاح  و  منکن )؟ تعاطا  ار  وا  هک  تسا  تسرد 

(88 . ) مروآ ور  وا ، هاگرد  هب  منک و  لکوت  يو  رب  تسین ، ادخ  هدارا  اب  زج  نم  تیقفوم  تسین و  حالصا  زج  مناوتب  هک  اجنآ  ات  نم  فده 
موق دندش و  راچد  حلاص  ای  دوه ، ای  حون  موق  هک  دیوش  راچد  یتشونرس  نامه  هب  امش  هک  دوشن  ببـس  نم  اب  تفلاخم  ینمـشد و  موق ، يا 

(89 . ) دنتسین رود  امش  زا  نادنچ  طول 
نابرهم تمحر و  اـب  رایـسب  نم  راـگدرورپ  هک  یتسرد  هب  دـیروآ ، هبوت  يور  شهاـگرد  هب  دـیهاوخب و  شزرمآ  شیوخ  راـگدرورپ  زا  و 

(90 . ) تسا
160 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

160 ص : ریسفت ..... :

یـشورف مک  نتفرگ و  تخـس  هب  يزاـین  تسا و  داـیز  ناـتاهتورث  نییاـپ و  اـهخرن  منیبیم : یبوـخ  عـضو  رد  ار  امـش  نم  ٍْریَِخب  ْمُکارَأ  یِّنِإ 
. دیرواین لاوز  دوخ  زا  ناتیاهراک  اب  ار  نآ  هک  منکیم  تحیصن  ار  امش  منیبیم و  ادخ  تمعن  ریخ و  هب  معنم  ار  امش  نم  ای ، دیرادن ،

زا نآ  لـصا  و  (. 42 فهک / « ) دوش دوبان  شیاههویم  هرمث و  : » ِهِرَمَِثب َطیِحُأ  َو  هلمج : اـنعم ، نیا  رب  دـهاش  هدـننک ، كـاله  زور  ٍطـیُِحم  ٍمْوَی 
ارف دوشیم  عقاو  نآ  رد  ار  هچنآ  نامز  هک  لیلد  نیا  هب  تسا  هتفگ  طیحم  ار  زور  نداد . رارق  هرصاحم  رد  ار  نمـشد  تسا : ّودعلا » ۀطاحا  »

. دریگیم
ینزهار يرگتراغ و  يدزد ، زا  یهن  يراکهبت ، و  داسف ، زا  یهن  اـب  َنیِدِـسْفُم :» ِضْرَأـْلا  ِیف  اْوَثْعَت  ـال  َو  . » درک مک  صقن و  ياـنعم  هب  سخب 

[. تسا رتهب   ] دراذگیم یقاب  امش  يارب  لالح  زا  دنوادخ  هچنآ  مارح ، زا  يرود  زا  سپ  ِهَّللا :» ُتَّیَِقب  . » تسا هدرک 
رهاـظ یعقوم  تسا  باـقع  زا  تاـجن  باوث و  هب  ندیـسر  هک  نآ ، دـیاوف  اریز  تسا ، ناـمیا  یبوخ ، نیا  طرـش  َنِینِمْؤـُم  ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ 

. دشاب هتشاد  دوجو  نامیا  هک  دوشیم ،
. دیریذپب ارم  تحیصن  و  دیشاب ، هتشاد  نامیا  نم  فرح  هب  هک  تسا  نیا  هب  طورشم  ِهَّللا » ُتَّیَِقب   » یبوخ هک  دشاب  نیا  شیانعم  تسا  نکمم 

میب طقف  نم ، هکلب  مهدـب ، امـش  هب  ار  نآ  يازج  منک و  تظفاحم  ار  امـش  لامعا  هک  متـسین  امـش  نابهاگن  نم  ٍظـیِفَِحب :» ْمُْکیَلَع  اـَنَأ  اـم  َو  »
(. دهدیم ار  ناتشاداپ  دنکیم و  ظفح  ار  امش  لامعا  هک  تسادخ  و  ، ) متسه امش  حصان  هدنهد و 

اب نانآ  َكُُرمَْأت :» « 1  » َُکتالَـص َأ  : » دـنتفگ وا  هب  اهنآ  درک  رارـصا  شموق  ندروآ  نامیا  يارب  هک  یتقو  دـناوخیم  دایز  زامن  ربمایپ  بیعش 
ار وا  ریقحت و  ار  وا  ياهزامن  فرح ، نیا 

__________________________________________________

: دیوگیم دعب  رطس  دنچ  اریز  هداد  حیجرت  فاّشک  زا  تیعبت  هب  فنصم  ار  نیا  عمج ، تروص  هب  - 1
م. دناهدناوخ - درفم  تروص  هب  کتالص » أ   » مه یضعب 

161 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
تدابع نامیاهردپ  ار  هچنآ  مینک  كرت  ام ، هک  درادیماو  نآ  رب  ار  وت  يراد  لاغتشا  نآ  هب  هشیمه  هک  يزامن  نیا  ایآ  دندرکیم : هرخـسم 

هب ار  فرح  نیا  ءاشن » ام  لعف  : » هدـش فذـح  فاـضم  میهاوخیم ؟ ناـملاوما  رد  هچنآ  نداد  ماـجنا  مینک  كرت  هک  نیا  اـی  و  دـندرکیم ،
نینچ و ام ، هک  هدرک  رما  ار  وت  تزامن  دـنتفگ  اهنیا  هک  نآ  لاح  دوشیمن و  رما  نارگید  لعف  نداد  ماـجنا  هب  ناـسنا  اریز  دـنتفگ ، هرخـسم 

. دناهدناوخ درفم  تروص  هب  کتالص » أ   » مه یضعب  مینک . نانچ 
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هب ار  راوگرزب  نآ  هدرک و  هدارا  ار  شیانعم  فالخ  ترابع  نیا  زا  بیعش  موق  یتسه . هاگآ  رابدرب و  وت  هک  اّقح  ُدیِشَّرلا  ُمِیلَْحلا  َْتنََأل  َکَّنِإ 
. دندرک هرخسم  ار  وا  دنداد و  تبسن  تهافس  یهارمگ و 

لـالح و يزور  دارم  دـناهتفگ : یـضعب  تسا . تمکح  تّوبن و  روـظنم  درک ، اـطع  وـکین  يزور  نم  هب  دوـخ  دزن  زا  دـنوادخ  ُْهنِم  ِینَقَزَر  َو 
. تسا صقن  نودب  هزیکاپ و 

لیلد مراگدرورپ  فرط  زا  نم  رگا  هک  دییوگب  نم  هب  تسا : نیا  هیآ  يانعم  و  رمآ )...  نا ال  یل  ّحصی  أ  : ) تسا فوذحم  متیأر » أ   » باوج
رما تشز  ياهراک  یتسرپ و  تب  كرت  هب  ار  امش  هک  تسا  تسرد  نم  يارب  ایآ  مشاب ، ربمایپ  قیقحت  هب  مشاب و  هتـشاد  روآ  نیقی  نشور و 

. تسا هدشن  ثوعبم  روظنم  نیا  يارب  زج  يربمایپ  چیه  هک  نآ  لاح  و  منکن ،
مدوخ منکیم ، عنم  نآ  زا  ار  امش  هک  ار  یناسفن  تالیامت  مریگب و  تقبس  امش  رب  هک  مرادن  هدارا  نینچ  نم  یلِإ و  ْمُکَِفلاخُأ  ْنَأ  ُدیِرُأ  ام  َو 

. مشاب هتشاد  دادبتسا  رما  نیا  رد  مهد و  ماجنا  رتدوز 
: تعطتسا ام  مناشکب . ناتحالـص  ریخ و  هب  هدرک و  تحیـصن  ار  امـش  زردنا  دنپ و  اب  هک  تسا  نیا  نم  هتـساوخ  اهنت  َحالْـصِْإلا  اَّلِإ  ُدیِرُأ  ْنِإ 
، تفرگ حالـصا »  » زا لدب  ار  نآ  ناوتیم  و  دهدیم . هزاجا  نم  هب  تاناکما  مراد و  حالـصا  رب  تردق  هک  یتّدـم  ات  تسا  فرظ  ام »  » هملک

: رعاش لوق  لثم  دشاب ، حالصا »  » يارب لوعفم  هک  تسا  زیاج  زین  و  مناوتب ، هک  حالصا  زا  يرادقم  ینعی 
162 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هأادعا ۀیاکنلا  فیعض 
. مشاب هتشاد  تردق  نآ  حالصا  رب  هک  ار  امش  دساف  روما  زا  هچنآ  منک  حالصا  هک  نیا  رگم  مهاوخیمن  چیه  « 1 : »

دنوادـخ کمک  يرای و  هب  زج  منکیم  كرت  ای  مهدیم  ماجنا  هک  يراـک  ره  رد  قح  هب  ندیـسر  يارب  نم  تیقفوم  ِهَّللاـِب  اَّلِإ  یِقِیفَْوت  اـم  َو 
دـنکیم و قـیفوت  بلط  وا  زا  دـهد ، ماـجنا  یلاـعت  قـح  تیاـضر  قـبط  رب  ار  دوـخ  ياـهراک  هک  نیا  رد  ادـخ  ربماـیپ  ناـیب ، نیا  اـب  تسین ،

يو زا  اـهنآ  عمط  عطق  راّـفک و  يارب  يدـیدهت  تراـبع ، نیا  نمـض  رد  دـنادرگ . زوریپ  شنمـشد  رب  دـیامرف و  دـییأت  ار  وا  هک  دـهاوخیم 
«: ِیقاقِش ْمُکَّنَمِرْجَی  ال  . » دشابیم

. دنکن مهارف  امش  يارب  ار  یهلا  باذع  هجنکش و  نم ، ینمشد  تفلاخم و 
. دنتـسه امـش  هب  ناگدـنوش  كاله  نیرتکیدزن  دیـسر و  تکاله  هب  امـش  هب  کیدزن  یناـمز  رد  مه  طول  موق  ٍدـیِعَِبب  ْمُْکنِم  ٍطُول  ُمْوَق  اـم  َو 
ار ناـشیا  حـلاصم  دـهدیم و  اـهنآ  هب  ناوارف  ياـهتمعن  اریز  تسا ، داـیز  شناگدـنب  هب  تبـسن  دـنوادخ  ّتبحم  تـمحر و  ٌدُودَو » ٌمـیِحَر  »

. دهاوخیم

162 ص : ات 95 ..... ] تایآ 91  (: 11  ) دوه هروس  ]

هراشا

ات 95] تایآ 91  (: 11  ) دوه هروس  ]
یِطْهَر َأ  ِمْوَق  ای  َلاق  ( 91  ) ٍزیِزَِعب اْنیَلَع  َْتنَأ  ام  َو  َكانْمَجََرل  َکُطْهَر  َْول ال  َو  ًافیِعَـض  انِیف  َكارََنل  اَّنِإ  َو  ُلوُقَت  اَّمِم  ًارِیثَک  ُهَقْفَن  ام  ُْبیَعُـش  ای  اُولاق 

َنوُمَْلعَت َفْوَس  ٌلِماع  یِّنِإ  ْمُِکتَناکَم  یلَع  اُولَمْعا  ِمْوَق  ای  َو  ( 92  ) ٌطیُِحم َنُولَمْعَت  اِمب  یِّبَر  َّنِإ  ایِرْهِظ  ْمُکَءارَو  ُهوُُمتْذَخَّتا  َو  ِهَّللا  َنِم  ْمُْکیَلَع  ُّزَعَأ 
َو اَّنِم  ٍۀَـمْحَِرب  ُهَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ًاْبیَعُـش  اْنیََّجن  انُْرمَأ  َءاـج  اََّمل  َو  ( 93  ) ٌبِیقَر ْمُکَعَم  یِّنِإ  اُوبِقَتْرا  َو  ٌبِذاـک  َوُه  ْنَم  َو  ِهیِزُْخی  ٌباذَـع  ِهِیتْأَـی  ْنَم 

(95  ) ُدوُمَث ْتَدَِعب  امَک  َنَیْدَِمل  ًادُْعب  الَأ  اهِیف  اْوَنْغَی  َْمل  ْنَأَک  ( 94  ) َنیِِمثاج ْمِهِرایِد  ِیف  اوُحَبْصَأَف  ُۀَْحیَّصلا  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ِتَذَخَأ 
__________________________________________________
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: تسا نیا  شرگید  عارصم  - 1
لجالا یخاری  رارفلا  لاخی 

م. تسا . هیاکن  لوعفم  هئادعا  دزادنایم . ریخأت  هب  ار  شگرم  ندرک  رارف  هک  درادنپ  تسا  ناوتان  شنانمشد  نتشک  زا  هک  وا  : 
163 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

163 ص : همجرت ..... :

رطاخ هب  رگا  و  مینیبیم ، ناوتان  دوخ ، نایم  رد  ار  وت  اـم  میمهفیمن و  ییوگیم  وت ، هک  ار  اـهزیچ  نیا  زا  يرایـسب  اـم  بیعـش ، يا  دـنتفگ :
(91 . ) یتسین زیزع  ام  دزن  دوخ  وت  هنرگ  و  میدرکیم ، تراسگنس  دوبن  تاهفئاط  لیماف و 

هچنآ هب  مراگدرورپ  هک  یتسارب  دیاهتخادنا ، رس  تشپ  ار  وا  امش  هک  نآ  لاح  و  دنرتزیزع ، ادخ  زا  امـش  دزن  نم  هفیاط  ایآ  موق ! يا  تفگ :
(92 . ) تسا هاگآ  دیهدیم  ماجنا  امش 

هب هدننک  راوخ  باذع  یـسک  هچ  هک  تسناد  دـیهاوخ  يدوزب  منکیم ، ار  دوخ  راک  مه  نم  دـیهد ، ماجنا  دـیناوتیم  هک  هچنآ  مدرم  يا  و 
(93 . ) مرظتنم امش  اب  مه  نم  هک  دیشاب  رظتنم  تسا ، وگغورد  یسک  هچ  دیآیم و  شیوس 

دندوب هدرک  متس  هک  ار  یناسک  میداد و  ناشتاجن  دوخ  تمحر  هب  دندوب  هدروآ  نامیا  وا  هب  هک  ار  یناسک  بیعش و  دمآ  ام  نامرف  نوچ  و 
(94 . ) دندش ناج  یب  شیوخ  ياههناخ  رد  تفرگ و  ارف  ینامسآ  دایرف 

(95 . ) دندش رود  قح  تمحر  زا  دومث  موق  هک  نانچ  ادخ ) تمحر  زا   ) نیدم مدرم  دنشاب  رود  دندوبن . اجنآ  نانکاس  زا  هاگ  چیه  ایوگ 

163 ص : ریسفت ..... :

ایوـگ سپ  دـنتفریذپیمن ، ار  نآ  نوـچ  اـّما  دـندیمهفیم ، هـّتبلا  مـیمهفیمن ، اـم  ییوـگیم ، هـک  ییاـهزیچ  زا  يرایـسب  ًارِیثَـک ...  ُهَـقْفَن  اـم 
. دندیمهفیمن

وت هب  میهاوخب  رگا  نیا  رب  انب  یتّزع ، هن  يراد و  ام  نایم  رد  ییورین  هن  مینیبیم : ناوتان  نامدوخ  نایم  رد  ار  وت  ام  ًافیِعَض و  انِیف  َكارََنل  اَّنِإ  َو 
. يرادن دوخ  زا  عافد  رب  تردق  مینک ، دراو  ياهمدص 

164 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هس زا  یهورگ  طهر » . » میتشکیم ار  وت  عضو  نیرتدب  اب  میدرکیم و  راسگنس  ار  وت  دوبن  تلیماف  هظحالم  رگا  َكانْمَجََرل  َکُطْهَر  َْول ال  َو 

«: ٍزیِزَِعب اْنیَلَع  َْتنَأ  ام  َو  . » رفن هد  ات 
تّزع و ّقح  ام  رب  هک  تاهلیبق  موق و  هطـساو  هب  اهتنم  میرادرب ، تنتـشک  زا  تسد  تتّزع  رطاخ  هب  اـت  يرادـن  یتّزع  اـم  دزن  تدوخ  وت  یلو 

: دومرف دوشگ و  هیالگ  هب  نابز  اهنآ  خساپ  رد  بیعش  میشکیمن . ار  وت  دنراد  تفارش 
تشپ ار  شدای  مان و  دیدرب و  دای  زا  ار  يادخ  دینادیم و  رتزیزع  ادخ  زا  ار  نم  هلیبق  ایآ  ْمُکَءارَو  ُهوُُمتْذَخَّتا  َو  ِهَّللا  َنِم  ْمُْکیَلَع  ُّزَعَأ  یِطْهَر  َأ 

؟ دیدرک ییانتعایب  نآ  هب  دیدنکفا و  رس 
. تسا تبسن  هدعاق  تارییغت  زا  هرسک ، هب  هحتف  لیدبت  تسا و  رهظ »  » هب بوسنم  يرهظ 

. تسین هدیشوپ  يو  رب  نآ  زا  زیچ  چیه  و  دراد ، هطاحا  امش  ياهراک  همه  رب  نم  راگدرورپ  ملع  ٌطیُِحم  َنُولَمْعَت  اِمب  یِّبَر  َّنِإ 
نیمه اب  هیآ : يانعم  ۀـناکم  ناکم و  تسا : ناکم  مسا  اـی  نیکم  وهف  ۀـناکم ، نکم  باـب : زا  تسا  ردـصم  ۀـناکم :»  » ْمُِکتَناـکَم یلَع  اُولَمْعا 

رب ییاناوت  هک  یلاح  رد  دیهد  ماجنا  ار  دوخ  راک  ای : دیهد ، ماجنا  ار  ناتراک  هناّرصم  دیراد  ینمشد  نم  اب  و  دیکرـشم ، دیراد : هک  یتیعقوم 
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. مهدیم ماجنا  دشاب  مناکما  ناوت و  رد  هچنآ  زین  نم  ٌلِماع :» یِّنِإ  . » دیراد نم  اب  ینمشد 
هتفگ نینچ  هک  نیا  لثم  هتـشادزاب ، دوخ  رد  لـمع  زا  ار  ملع  لـعف  ظـفل  تسا و  هیماهفتـسا  نم » : » تفگ ناوتیم  ِهِیتْأَـی  ْنَم  َنوُمَْلعَت  َفْوَس 

هک دمآ  دهاوخ  یباذع  ام ، زا  کی  مادک  يارب  تسناد  دـیهاوخ  يدوزب  ٌبِذاک » َوُه   » انّیا و  ِهیِزُْخی » ٌباذَـع   » هیتأی انّیا  نوملعت  فوس  هدـش :
تخانـش دـیهاوخ  يدوزب  تسا : نیا  هیآ  ياـنعم  هلوصوم و  نم » : » تفگ ناوتیم  و  تسوگغورد . اـم  زا  کـی  مادـک  و  دـنک ، راوخ  ار  وا 

. تسوگغورد هک  ار  یسک  تخانش  دیهاوخ  و  دنک ، راوخ  ار  وا  دیآ و  شیوس  هب  باذع  هک  ار  یسک 
165 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. مراظتنا رد  امش  اب  زین  نم  بیقر : مکعم  ّینا  دیشاب . راک  ماجنارس  رظتنم  اُوبِقَتْرا  َو 
. بقترم بقارم و  بقار ، لثم  رظتنم  ظفاحم و  نابهگن ، ٌبِیقَر :» »

موق تکاله  يارب  لیئربج  هک  تسا  هدـش  تیاور  دورن . رگید  ياج  وحن  چـیه  هب  و  دـشاب ، ّرقتـسم  دوخ  ياج  رد  هک  نآ  مثاج : َنیِِمثاج » »
. درک یهت  بلاق  دوب  اج  ره  مادک  ره  هک  دز  يدایرف  نانچ  بیعش 

. دنتشادن دّدرت  یگدنز و  هتشادن  تماقا  ناشیاههناخ  رد  الصا  ایوگ  اهِیف  اْوَنْغَی  َْمل  ْنَأَک 

165 ص : ات 105 ..... ] تایآ 96  (: 11  ) دوه هروس  ]

هراشا

َمْوَی ُهَمْوَق  ُمُدـْقَی  ( 97  ) ٍدیِـشَِرب َنْوَعِْرف  ُْرمَأ  اـم  َو  َنْوَعِْرف  َْرمَأ  اوُعَبَّتاَـف  ِِهئـالَم  َو  َنْوَعِْرف  یلِإ  ( 96  ) ٍنِیبُم ٍناْطلُـس  َو  اِنتایِآب  یـسُوم  اْنلَـسْرَأ  ْدََقل  َو 
يرُْقلا ِءاْبنَأ  ْنِم  َکـِلذ  ( 99  ) ُدُوفْرَْملا ُْدفِّرلا  َْسِئب  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  َو  ًۀَـنَْعل  ِهِذـه  ِیف  اوُِعْبتُأ  َو  ( 98  ) ُدوُرْوَْملا ُدْرِْولا  َْسِئب  َو  َراَّنلا  ُمُهَدَرْوَأَـف  ِۀَـمایِْقلا 

(100  ) ٌدیِصَح َو  ٌِمئاق  اْهنِم  َْکیَلَع  ُهُّصُقَن 
َْریَغ ْمُهوُداز  ام  َو  َکِّبَر  ُْرمَأ  َءاج  اََّمل  ٍءْیَـش  ْنِم  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدَـی  ِیتَّلا  ُمُُهتَِهلآ  ْمُْهنَع  ْتَنْغَأ  اـمَف  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْنِکل  َو  ْمُهاـنْمَلَظ  اـم  َو 

ِةَرِخْآلا َباذَع  َفاخ  ْنَِمل  ًۀَیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ( 102  ) ٌدیِدَش ٌمِیلَأ  ُهَذْخَأ  َّنِإ  ٌۀَِملاظ  َیِه  َو  يرُْقلا  َذَخَأ  اذِإ  َکِّبَر  ُذْخَأ  َِکلذَک  َو  ( 101  ) ٍبِیْبتَت
ْمُْهنِمَف ِِهنْذِِإب  َّالِإ  ٌسْفَن  ُمَّلَکَت  ـال  ِتْأَـی  َمْوَی  ( 104  ) ٍدوُدـْعَم ٍلَجَِأل  َّالِإ  ُهُرِّخَُؤن  اـم  َو  ( 103  ) ٌدوُهْـشَم ٌمْوَی  َکـِلذ  َو  ُساَّنلا  َُهل  ٌعوُمْجَم  ٌمْوَی  َکـِلذ 

(105  ) ٌدیِعَس َو  ٌّیِقَش 
166 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

166 ص : همجرت ..... :

(96 . ) میداتسرف رگنشور  لیلد  دوخ و  تایآ  اب  ار  یسوم  ام 
(97 . ) دوبن تاجن  دشر و  هیام  نوعرف  نامرف  هک  یلاح  رد  دندرک ، يوریپ  ار  نوعرف  نامرف  اهنآ  اّما  شنایفارطا ، نوعرف و  يوس  هب 

(98 . ) دنوشیم دراو  ار  يروخشبآ  دب  هچ  و  دزاسیم ، خزود  لخاد  ار  اهنآ  دوریم و  شناوریپ  شیپاشیپ  تمایق  زور  رد  وا 
(99 . ) دوشیم هداد  اهنآ  هب  يدمآ  یپ  دب  هچ  دنراد و  یپ  رد  ار  تنعل  زیخاتسر ، زور  ناهج و  نیا  رد 

(100 . ) دناهدش ورد  یخرب  هداتسیا و  یضعب  هک  مینکیم  وگزاب  تیارب  هک  تساهیدابآ  ياهربخ  زا  نیا 
يادـخ زا  ریغ  هک  ار  ییاهدوبعم  دیـسر ، ارف  تراگدرورپ  رما  هک  یماـگنه  و  دـندرک ، متـس  دوخ  هب  ناـنآ  اـّما  میاهدرکن  متـس  اـهنآ  هب  اـم 

(101 . ) دوزفین ناشیارب  تکاله  زج  تخاسن و  زاین  یب  ار  اهنآ  زیچ  چیه  زا  دندناوخیم 
(102 . ) تسا تخس  كاندرد و  وا  تازاجم  يرآ  دنک ، تازاجم  ار  رگمتس  ياهتّلم  هک  هاگ  ره  تراگدرورپ ، تازاجم  تسا  نینچ  نیا  و 
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، نآ و  دنیآیم ، درگ  نآ  رد  مدرم  هک  تسا  يزور  نآ ، و  هتـشاد ، میب  ترخآ  باذـع  زا  سک  ره  يارب  تسا  ياهناشن  نیا  رد  هک  یتسارب 
(103 . ) دنوشیم هدهاشم  نآ  رد  همه  هک  تسا  يزور 

(104 . ) میزادنایمن ریخأت  هب  يدودحم  نامز  ات  زج  ار  نآ  ام  و 
(105 . ) دنتخبشوخ یهورگ  تخبدب و  یهورگ ، اهنآ  زا  و  دیوگیمن ، نخس  وا  هزاجا  اب  زج  یسک  دیسر  ارف  هک  زور  نآ 

166 ص : ریسفت ..... :

راک رد  ٍدیِـشَِرب :» َنْوَعِْرف  ُْرمَأ  ام  َو  . » دـشابن نآ  رد  یهابتـشا  ماهبا و  چـیه  هک  ینـشور  لیلد  ٍنِیبُم :» ٍناْطلُـس  َو  . » تازجعم اهلیلد و  اب  اـِنتایِآب 
، دوب نانآ  یهارمگ  ياوشیپ  ایند  رد  هک  نانچ  ِۀَمایِْقلا :» َمْوَی  ُهَمْوَق  ُمُدْقَی  . » تسا یهارمگ  یکیرات و  اهنت  هکلب  درادن  دوجو  یتیادـه  نوعرف 

. دنوریم وا  یپ  زا  مه  اهنآ  دربیم و  شتآ  يوس  هب  ار  اهنآ  زین  تمایق  رد 
نوعرف  نامرف  هک  دشاب  نیا  ٍدیِشَِرب ،» َنْوَعِْرف  ُْرمَأ  ام  َو  : » زا دارم  هک  تسا  نکمم 

167 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دوب دهاوخ  نآ  يارب  حیضوت  ریسفت و  ُهَمْوَق »...  ُمُدْقَی   » هلمج و  درادن ، ییوکین  ماجنارس  تبقاع و 

خزود شتآ  دراو  ار  اـهنآ  نیقی  عطق و  روـط  هب  ینعی  دـناسرب ، ار  رما  قّـقحت  تیعطق و  هک  تسا  لـیلد  نیا  هب  یـضام  لـعف  َراَّنلا  ُمُهَدَرْوَأَـف 
. دزاسیم

هب زین  و  دوـشیم ، دراو  نآ  رب  هنـشت  هک  تسا  یبآ  ياـنعم  هب  لـصا  رد  درو » ( » شتآ  ) دـنوشیم شدراو  هک  تسا  یبآ  دـب  ُدْرِوـْلا  َْسِئب  َو 
«1 ( » تسا هیبشت  تقیقح  رد  ، ) دـشابیم بآ  ّدـض  هک  تسا  شتآ  نآ  زا  دارم  اج  نیا  رد  اّما  دوشیم  دراو  بآ  رب  هک  تسا  يرتش  يانعم 

نآ فالخ  رب  شتآ  دزاس و  فرط  رب  ار  اهلد  یگنـشت  دـهد و  نیکـست  ار  شطع  هک  دوشیم  عقاو  هجوت  دروم  نیا  يارب  الومعم  بآ  اریز 
. تسا

. دنشاب یهلا  بضغ  تنعل و  راچد  ترخآ  ایند و  رد  ِهِذه  ِیف  اوُِعْبتُأ  َو 
نیا تسا و  باذـع  يارب  کمک  هناوتـشپ و  ایند  رد  تنعل  هک  نآ  حیـضوت  تسا . یکمک  دـب  هناوتـشپ ، کـمک و  نیا  ُدُوفْرَْملا  ُدـْفِّرلا  َْسِئب 

. تسا ییاطع  دب  ششخب ، اطع و  نیا  دناهتفگ  یضعب  و  تسا ، هتفای  شیازفا  ترخآ  رد  تنعل  هلیسو  هب  باذع 
«: َْکیَلَع ُهُّصُقَن  . » دـناهدش راچد  تکـاله  هب  شلها  هک  تسا  ییاهرهـش  ياـهربخ  زا  یئزج  دـش  ناـیب  هک  ربخ  نیا  يرُْقلا  ِءاـْبنَأ  ْنِم  َکـِلذ 

رگید یخرب  اج و  رب  اپ  مئاق » ، » اهنآ زا  یضعب  تسا : يرق »  » يارب ریمض ، اهنم » . » تسا ربخ  زا  دعب  ربخ  مینکیم ، وگزاب  وت  رب  ار  شناتـساد 
. تسا هدش  ورد  یضعب  هدنام و  ياج  رب  یضعب  هک  ییاهتعارز  لثم  هدش  ناسکی  كاخ  اب 

. درادن بارعا  زا  یّلحم  تسا و  هفنأتسم  هلمج  نیا 
، میدرکن یمتس  اهنآ  رب  میدناسر ، تکاله  هب  ار  شناوریپ  نوعرف و  هک  نیا  هب  ْمُهانْمَلَظ  ام  َو 

__________________________________________________

. دناهدش هیبشت  هنـشت  نارتش  هب  وا  ناوریپ  دنکیم و  تیادـه  بآ  يوس  هب  ار  اهرتش  هک  تسا  هدـش  یـسک  هب  هیبشت  نوعرف  هیآ  نیا  رد  - 1
. فاّشک

168 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دندیسر تکاله  هب  دوخ  لامعا  لیلد  هب  اریز  دندرک ، متس  ناشدوخ  رب  اهنآ  هکلب  ْمُهَسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْنِکل  َو 

. دنرادرب اهنآ  زا  ار  ادخ  باذع  هک  دندوبن  نآ  رب  رداق  اهنآ  نایادخ  ُمُُهتَِهلآ  ْمُْهنَع  ْتَنْغَأ  امَف 
. تسا هتشذگ  لاح  تیاکح  يارب  عراضم  لعف  دننکیم ، تدابع  هک  ار  ییاهتب  َنوُعْدَی  ِیتَّلا 
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ررـض ریـسخت : بیبتت :» «. » تنغأ ام  : » لعف هب  تسا  بوصنم  اّمل »  » و تسوا ، رفیک  باذـع و  راگدرورپ ، رما »  » زا روظنم  َکِّبَر  ُْرمَأ  َءاـج  اََّمل 
. دنکفا نایز  رد  ار  وا  هبّتت :» . » ندز

ار ناراکمتس  ياهیدابآ  دناسر  تکاله  هب  ار  شناوریپ  نوعرف و  تراگدرورپ  هک  نانچ  ینعی  تسا  عفر  لحم  رد  هیبشت  فاک  َِکلذَک » َو  »
. دنکیم دوبان  مه 

نیا اب  تسا . تخس  روآدرد و  رایـسب  هذخاؤم  دروم  صخـش  يارب  راگدرورپ  هذخاؤم  ٌدیِدَش :» ٌمِیلَأ  . » تسا يرق »  » يارب لاح  ٌۀَِملاظ  َیِه  َو 
هب هک  یسک  ره  ای  راکمتس و  ياهیدابآ  مدرم  يارب  تسا  میخو  رایـسب  يراکمتـس  ماجنارـس  هک  دهدیم  رادشه  ناحبـس  دنوادخ  تالمج 

دنوادخ دناهدیسر و  تکاله  هب  ناشناهانگ  رثا  رب  هک  تسا  ییاهتّما  تشذگرـس  هب  هراشا  َِکلذ :» ِیف  َّنِإ  . » دنک متـس  شدوخ  ریغ  ای  دوخ 
. تسا هدرک  تیاکح  ار  نانآ  ياهناتساد 

رب ایند  رد  دنوادخ  هچنآ  هب  دنکیم  هاگن  اریز  دـشاب ، هتـشاد  سرت  هک  یـسک  يارب  َفاخ :» ْنَِمل  . » تسا نتفرگ  دـنپ  تربع و  هناشن  ًۀَـیَآل » »
، دنیبب ار  يویند  رفیک  یتخـس  تّدـش و  راکهنگ  یتقو  ترخآ . رد  اهنآ  يراتفرگ  يارب  تسا  ياهنومن  دوخ  نیا  و  هتـشاد ، اور  ناراکهانگ 
زا وا  فوخ  میب و  شیازفا  ثعاب  نتفرگ  تربع  نیا  اریز  وا ، يارب  دـنوادخ  زا  تسا  یفطل  نیا  دربیم و  یپ  يورخا  رفیک  یتخـس  هب  رتشیب 

یهلا  تبوقع 
169 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

«. 1  » یشْخَی ْنَِمل  ًةَْربَِعل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  دنوادخ : راتفگ  تسانعم  نیمه  هب  و  دوشیم ،
. دراد تلالد  نادب  ِةَرِخْآلا  َباذَع  ترابع : هک  تسا  تمایق  زور  هب  هراشا  َِکلذ » »

يانعم ساّنلا :» هل  عمجی  . » دوشیم هداد  عفر  نآ  لوهجم  لعف  اب  هک  ناـنچ  دـشاب  ٌعوُمْجَم »  » هک لوعفم  مسا  هلیـسو  هب  تسا  عوفرم  ُساَّنلا » »
رد قیالخ  همه  هک  يزور  ٌدوُهْـشَم :» ٌمْوَی  َِکلذ  َو  . » تسا نآ  مزال  تفـص  نیا  و  تسا ، مدرم  مامت  هاگهدـعو  هک  تسا  يزور  تمایق  هیآ :

: رعاش لوق  لثم  تسین . بیاغ  سک  چیه  دنراد و  روضح  نآ 
«2  » دوهشم ساّنلا  یصاون  نم  لفحم  یف 

. دوریم راک  هب  نآ  رخآ  زین  و  نیعم ، تدم  کی  رب  ٍلَجَِأل » ( » دنتشاد روضح  نآ  رد  ناگرزب  مامت  هک  تسا  یـسلجم  دوهـشم ،»  » زا روظنم  )
رـس نیعم ، تدـم  لجالا  لح  دیـسر ،) ارف  تدـم  نایاپ   ) هرخآ لجألا  غلب  و  دیـسر ) نایاپ  هب  تدـم   ) لـجالا یهتنا  دـنیوگیم : ور ، نیا  زا 

باذع تسا : نیا  هیآ  يانعم  و  نآ ، رخآ  هن  تسا ، تدم  سفن  دع »  » زا روظنم  دسر ، ارف  نیعم  تدم  رخآ  هاگ  ره  ْمُُهلَجَأ : َءاج  اذِإَف  دیسر .
. تسا هدش  فذح  فاضم  نیا  رب  انب  صخشم ، تدم  ياهتنا  ات  رگم  میزادنایمن  ریخأت  ار 

ْلَه ریظن : تسا  هَّللا  یتای »  » لعاف و  دناهدش ، ینغتسم  ي »  » زا هرسک  ببس  هب  هک  ردأ » ال  : » اهبرع لوق  لثم  هدش  هدناوخ  ي »  » نودب ِتْأَی  َمْوَی 
ناوتیم و  دـشابیم . هنذاب »  » هملک و  ي »  » اب هرخؤی » ام  و  : » تئارق اعّدا ، نیا  رب  لـیلد  زین  و  « 4  » َکُّبَر َءاج  َو  « 3  » ُهَّللا ُمُهَِیتْأَی  ْنَأ  اَّلِإ  َنوُرُْظنَی 

: لثم ددرگیم  رب  موی »  » هب هک  تسا  يریمض  تأی »  » لعاف تفگ :
__________________________________________________

.26 تاعزان / - 1
: شلوا - 2

. هب نیبئاغلا  تیفک  دق  دهشم  و 
. درکیم تیافک  نم  روضح  اهنت  سلجم  نآ  رد  هک  دوب  رایسب  دنتشاد و  روضح  نآ  رد  مدرم  ناگرزب  الومعم  هک  یسلجم  رایسب  هچ  انعم :

.110 هرقب / - 3

.22 رجفلا / - 4
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170 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. ۀعاسلا « 1  » مهیتأت نا  الا  نورظنی  له 

ياهیتخـس ساره و  لوه و  ندـمآ  تمایق » زور  ندـمآ   » زا روظنم  تسا . ملکت »  » هب بوصنم  موی )  ) فرظ و  هدوب ، مّلکتت  لصا  رد  ُمَّلَکَت  ال 
. تسا نآ 

. تسا هدوب  صخشم  مولعم و  ریمض  عجرم  اریز  دناهدشن ، رکذ  اهنآ  دوخ  ددرگیم و  رب  فقوم  لها  هب  ریمض  ْمُْهنِمَف 

170 ص : ات 110 ..... ] تایآ 106  (: 11  ) دوه هروس  ]

هراشا

اِمل ٌلاَّعَف  َکَّبَر  َّنِإ  َکُّبَر  َءاش  ام  َّالِإ  ُضْرَْألا  َو  ُتاوامَّسلا  ِتَماد  ام  اـهِیف  َنیِدـِلاخ  ( 106  ) ٌقیِهَش َو  ٌرِیفَز  اهِیف  ْمَُهل  ِراَّنلا  یِفَف  اوُقَـش  َنیِذَّلا  اَّمَأَف 
ُکَت الَف  ( 108  ) ٍذوُذْجَم َْریَغ  ًءاطَع  َکُّبَر  َءاش  ام  َّالِإ  ُضْرَْألا  َو  ُتاوامَّسلا  ِتَماد  ام  اهِیف  َنیِِدلاخ  ِۀَّنَْجلا  یِفَف  اوُدِعُس  َنیِذَّلا  اَّمَأ  َو  ( 107  ) ُدیُِری

َباتِْکلا یَسُوم  اْنیَتآ  ْدََقل  َو  ( 109  ) ٍصوُْقنَم َْریَغ  ْمُهَبیِـصَن  ْمُهوُّفَوَُمل  اَّنِإ  َو  ُْلبَق  ْنِم  ْمُهُؤابآ  ُُدبْعَی  امَک  َّالِإ  َنوُُدبْعَی  ام  ِءالُؤه  ُُدبْعَی  اَّمِم  ٍۀَیِْرم  ِیف 
(110  ) ٍبیُِرم ُْهنِم  ٍّکَش  یَِفل  ْمُهَّنِإ  َو  ْمُهَْنَیب  َیِضَُقل  َکِّبَر  ْنِم  ْتَقَبَس  ٌۀَِملَک  َْول ال  َو  ِهِیف  َِفُلتْخاَف 

170 ص : همجرت ..... :

(106 . ) تسا ینالوط  ياهدایرف  هلان و  اهنآ  يارب  دنشتآ و  رد  دندش  تخبدب  هک  نانآ 
هدارا ار  هچنآ  تراگدرورپ  هک  دـهاوخب ، تراگدرورپ  هک  ار  هچنآ  رگم  تساپ ، رب  نیمز  اهنامـسآ و  ات  دـنام ، دـنهاوخ  نآ  رد  هنادواـج 

(107 . ) دهدیم ماجنا  دنک 
هچنآ رگم  تساجرب ، نیمز  اهنامسآ و  ات  دوب ، دنهاوخ  هنادواج  تشهب  رد  دندوب  تداعس  رد  هک  یناسک  اما 

__________________________________________________

. ].....[ یقرواپ ص 166 یجرگ  داتسا  حیحصت  تسا . هدمآ  مهیتأت  نأ  ۀعاسلا  ّالا   66 فرخز / نآرق  رد  - 1
171 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(108 . ) یندشان عطق  تسا  یششخب  هک  دهاوخب  تراگدرورپ 
هک دنتـسرپیم ، ار  اهدوبعم  نیا  هنوگ  نامه  طقف  اهنآ  هدـم ، هار  دوخ  هب  دنتـسرپیم  اهنآ  هک  ییاهدوبعم  رد  يدـیدرت  کش و  نیا ، رب  اـنب 

(109 . ) داد میهاوخ  تساک  مک و  یب  ار  اهنآ  بیصن  ام  و  دندیتسرپیم ، البق  ناشناردپ ،
اهنآ و  دشیم ، يرواد  اهنآ  نایم  رد  دوبن ، تراگدرورپ  یلبق  نامرف  رگا  و  داتفا ، فالتخا  نآ  رد  اّما  میداد ، یسوم  هب  ینامـسآ  باتک  ام ،

(110 . ) دناینیبدب نظ و  ءوس  اب  هتخیمآ  یّکش  رد 

171 ص : ریسفت ..... :

: برع رعاش  خاّمش ، مدزاب ،) مد و  : ) تسا نآ  ندرب  ورف  قیهش »  » و سفن ، ندروآ  نوریب  ریفز » »
«1  » جرشحم قیهش  هولتی  ریفز و  هتوص  لوا  بیرطتلا  يدم  دیعب 

. تسا هدش  هدیرفآ  هشیمه  يارب  ترخآ  نیمز  اهنامـسآ و  ینعی  تسا  هتفای  لیدـبت  نیمز  اهنامـسآ و  روظنم  ُضْرَْألا  َو  ُتاوامَّسلا  ِتَماد  ام 
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. دراد دوجو  ینامسآ  زین  ترخآ  لها  يارب  نیا  رب  انب  تسا ، نامسآ  دراد  رارق  زارف  رب  هچ  ره  هک  نیا  حیضوت 
ياهراتـس هک  یتدـم  ات  يوضر : ریبث و  ماقا  اـم  بکوک و  حـال  اـم  برع : لوق  لـثم  تسا ، تیدـبا  زا  هیاـنک  تراـبع  نیا  دـناهتفگ  یـضعب 

ار یگنادواج  تیدـبا و  هک  یتارابع  زا  اهنیا  زج  تساجرب و  اپ  هنیدـم ) رد   ) يوضر هوک  و  هکم ) رد   ) ریبث هوک  هک  یمادام  و  دـشخردیم ،
. دنامهفیم

هب اهنت  منهج ، لها  باذـع  اریز  تسا ، هدـش  انثتـسا  یتشهب  ياهتمعن  رد  دولخ  زا  شتآ و  باذـع  رد  دولخ  زا  هلمج ، نیا  َکُّبَر  َءاش  اـم  اَّلِإ 
تناها دنوادخ و  مشخ  زا  تسا  ترابع  اهباذع  نیا  نیرتتخس  دنراتفرگ و  نوگانوگ  ياهباذع  هب  هکلب  تسین  شتآ 

__________________________________________________

دوـخ نوردـنا  قـلح و  رد  ار  ادـص  هک  دروآیم  مدزاـب  شلاـبند  هب  دـنکیم و  عورـش  ریفز  هب  ار  نآ  لوا  تـسا ، ینـالوط  شزاوآ  درب  - 1
. دیاتسیم توص  نسح  سفن و  لوط  رد  ار  یشحو  رخ  رعاش ، درورپیم .

172 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
رب انب  ، ) دـشابیم وا  هنامیرک  هجوت  ادـخ و  ناوضر  اهنآ ، نیرتگرزب  هک  تسا  تشهب  زا  رتالاب  ییاهتذـل  تشهب  لها  يارب  زین  اـهنآ و  هب  وا 

(. دوشیمن ادیپ  هدش  نایب  البق  هک  یمتح  دولخ  زا  يانثتسا  رد  یلاکشا  نیا 
زا شنامیا  یتسرپ و  هناگی  ببـس  هب  دهاوخب ، ادخ  ار  سک  ره  هک  تسا  نآ  تواقـش » لها  دولخ   » زا يانثتـسا  دوصقم ، دـناهتفگ : یـضعب 

« نم  » يانعم هب  ام »  » نیا رب  انب  دهدب ، ار  يو  شاداپ  هداد ، ماجنا  هک  یتاعاط  لباقم  رد  ات  دـنکیم  لخاد  تشهب  هب  دروآیم و  نوریب  مّنهج 
: هل تحبس  ام  ناحبس  تسا : هدمآ  برع  مالک  رد  هک  نانچ  دوب ، دهاوخ 

: دنوادخ لوق  لثم  و  دنونـشیم ، ار  دعر  يادـص  هک  دـنیوگیم  یتقو  ار  نخـس  نیا  میوگیم . حـیبست  ار  وا  هک  یـسک  تسا  هّزنم  كاپ و 
(. 1 فص / 1 و  رشح / «. ) دنیوگیم حیبست  ار  يادخ  دننیمز  اهنامسآ و  رد  هک  یناسک   » ِضْرَْألا ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ِهَِّلل  َحَّبَس 

هب دـش ) هتفگ  البق  هچنآ  نامیا و  ادـخ و  فطل  لـیلد  هب   ) منهج زا  هک  دنتـسه  ینادنمتداعـس  انثتـسا ، زا  دارم  اوُدِعُـس » َنیِذَّلا  : » هلمج رد  و 
هک هتـساوخ  ادخ  هک  یتّدم  نآ  رگم  دناتشهب  رد  هشیمه  تخبـشوخ  صاخـشا  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  و  دنوشیم ، لقتنم  تشهب  يوس 
زا مه  انثتـسا  شدوخ و  يانعم  هب  هلمج  نیا  رد  ام »  » نیا رب  انب  تسا . هدرب  منهج  هب  ناشناهانگ  رطاـخ  هب  ار  اـهنآ  تشهب  رد  لوخد  زا  لـبق 

«(. نم  » يانعم هب  ام »  » و  ) دوب صاخشا  زا  لوا  هلمج  رد  انثتسا  هک  یلاح  رد  تسا ، نامز 
شتآ باذع  رثا  رب  ترخآ  رد  ناشناهانگ  ببـس  هب  مدرم  زا  یهورگ  هک  تسا  هتفگ  ام  يارب  اّما  دـنادیم  رتهب  دوخ  ادـخ  دـیوگیم : هداتق 

هدـیمان مّنهج ، لها  هورگ ، نیا  دـنادرگیم ، تشهب  لخاد  ار  اـهنآ  دـنکیم و  لّـضفت  دـنوادخ  سپـس  دـنکیم و  رییغت  اـهنآ  هرـشب  گـنر 
. دناهدش جراخ  نآ  زا  تعافش  ببس  هب  سپس  هتفای و  ققحت  ناشهرابرد  باذع  هدعو  هک  دنایناسک  اهنیا  دنوشیم و 

اب  و  هتخاس ، دنمتداعس  ار  وا  ادخ  هک  تسا  نیا  شیانعم  نیس  ّمض  تئارق  اب  اوُدِعُس 
173 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

: تسا لیبق  نیا  زا  دیعس و  وهف  لجرلا  دعس  لثم : دوب  دهاوخ  مزال  نیس  حتف  تئارق 
. دوریم راک  هب  ود  ره  يدعتم  مه  مزال و  مه  هک  هتنزح  لجّرلا و  نزح 

. دراد همادا  تیاهنیب  ات  هکلب  تسین  یندش  عطق  هک  یششخب  ٍذوُذْجَم  َْریَغ  ًءاطَع 
: دیامرفیم هتخادرپ و  اهنآ  هرابرد  ربمایپ  فیلکت  هب  دومرف  نایب  ار  اهنآ  ياهیتخبدب  راّفک و  تشذگرس  لاعتم  دنوادخ  هک  نآ  زا  سپ 

يدیدرت کش و  چیه  رگید  میدرک  لقن  ناراکدب  تبقاع  ءوس  هرابرد  وت  يارب  هک  اهناتـساد  نیا  زا  سپ  ِءالُؤه  ُُدبْعَی  اَّمِم  ٍۀَیِْرم  ِیف  ُکَت  الَف 
اهنآ زا  ماقتنا  هب  ربمایپ  رطاخ  ياّلست  روظنم  هب  دنوادخ  ار  نخس  نیا  دمآ و  ناشناینیشیپ  رب  هک  دیآ  نامه  نامز  ناکرـشم  رـس  رب  هک  تسین 

. تسا هدومرف  نایب  راّفک  يارب  يدیدهت  و 
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دنناسکی اهنآ  اب  تهج  نیا  زا  نوچ  دنتـسه و  ناشناردپ  لثم  ادخ  هب  ندروآ  كرـش  رد  مه  اهنیا  ُْلبَق  ْنِم  ْمُهُؤابآ  ُُدبْعَی  امَک  اَّلِإ  َنوُدـُبْعَی  ام 
. تسا هدش  هدروآ  کش  زا  یهن  ّتلع  ناونع  هب  تسا و  هفنأتسم  هلمج  نیا  دوب . دنهاوخ  یکی  اهنآ  اب  زین  تبوقع  رفیک و  رظن  زا 

. میاهداد اهنآ  ناردپ  هب  هک  نانچ  میهدیم  یفاک  روط  هب  باذع  زا  ار  اهنآ  بیصن  ام  ْمُهَبیِصَن  ْمُهوُّفَوَُمل  اَّنِإ  َو 
. دش نینچ  زین  نآرق  هرابرد  هک  نانچ  دندش  رفاک  نآ  هب  یضعب  دندروآ و  نامیا  تاروت  هب  یضعب  ِهِیف  َِفُلتْخاَف 

تدوخ موق  ای  یـسوم ، موق  نایم  مهنیب : یـضقل  تسا ، هداد  تمایق  زور  ات  ناراکهانگ  هب  تلهم  هدعو  ادخ  هک  دوبن  نیا  رگا  ٌۀَِملَک  َْول ال  َو 
. تسا هدش  نایب  ربمایپ  يرادلد  يارب  زین  هلمج  نیا  دشیم . يرواد 

173 ص : ات 113 ..... ] تایآ 111  (: 11  ) دوه هروس  ]

هراشا

ٌریَِصب َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّنِإ  اْوَغْطَت  َو ال  َکَعَم  َبات  ْنَم  َو  َتِْرمُأ  امَک  ْمِقَتْـساَف  ( 111  ) ٌرِیبَخ َنُولَمْعَی  اِمب  ُهَّنِإ  ْمَُهلامْعَأ  َکُّبَر  ْمُهَّنَیِّفَُوَیل  اََّمل  ـالُک  َّنِإ  َو 
(113  ) َنوُرَْصُنت َُّمث ال  َءاِیلْوَأ  ْنِم  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ْمَُکل  ام  َو  ُراَّنلا  ُمُکَّسَمَتَف  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َیلِإ  اُونَکَْرت  َو ال  ( 112)

174 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

174 ص : همجرت ..... :

(111 . ) تسا هاگآ  دننکیم  لمع  هک  هچنآ  هب  وا  داد ، دهاوخ  اهنآ  هب  تساک  مک و  یب  ار  کی  ره  لامعا  وت  راگدرورپ 
هچنآ دنوادخ  هک  دینکن  نایغط  و  دناهدمآ . ادـخ  يوس  هب  وت ، اب  هک  یناسک  زین  و  نک ، تماقتـسا  ياهتفای  نامرف  هک  هنوگ  نامه  نیا  رب  انب 

(112 . ) دنیبیم دیهدیم  ماجنا  ار 
يرای تشاد و  دیهاوخن  یتسرپرـس  یلو و  ادخ  زج  لاح  نآ  رد  و  دریگ ، ورف  ار  امـش  شتآ  دوشیم  بجوم  هک  دـینکن  ناملاظ  رب  هیکت  و 

(113 . ) دیوشیمن

174 ص : ریسفت ..... :

. دندرک فالتخا  تاروت  رد  هک  اهنآ  مامت  مهّلک :» : » تسا هیلا  فاضم  ضوع  نیونت  الُک  َّنِإ  َو 
هب تسا : نیا  هلمج  يانعم  و  هدیاز ، ام »  » و تسا ، مسق  هنیمز  ندرک  هدامآ  يارب  امل »  » رد مال  و  فوذحم ، مسق  يارب  تسا  باوج  ْمُهَّنَیِّفَُوَیل 

هدش هدـناوخ  زین  فیفخت  هب  دـنادرگیمرب . اهنآ  هب  نامیا ، رفک و  ابیز و  تشز و  زا  ار  اهنآ  ياهراک  مامت  وت  راگدرورپ  هک  دـنگوس  ادـخ 
دیدشت اب  ار  اّمل »  » هک تسا  نیا  مه  تئارق  کی  دنکیم . لمع  هدوب ، هلیقث  هک  شلـصا  رابتعا  هب  هفّفخم » نا   » هک نیا  رب  انب  الُک  َّنِإ  َو  تسا :

تـسا هجاوم  لاکـشا  اب  نایوحن  هاگدید  زا  تروص ، ود  ره  رد  تئارق  نیا  یلو  هفیفخ ، ای  دنناوخب  هلیقث  ار  ّنإ »  » هک نیا  هاوخ  دـناهدناوخ ،
رد هک  نانچ  میریگب  ّالا »  » يانعم هب  میناوتیمن  زین  میریگب و  یفن ، يانعم  هب  ای  تقو و  ياـنعم  هب  ار  اّـمل »  » هیآ نیا  رد  هک  تسین  زیاـج  اریز 

«1 . » یهد ماجنا  ار  راک  نیا  امتح  هک  مهدیم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  تلعف ، الا  تلعف و  اّمل  هَّللا  کت  دشن  تسه : ترابع  نیا 
175 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

رب زین  لصو  تلاح  رد  و  هدش ، فقو  سپـس  و  « 2  » اَمل اًلْکَأ  لثم  هدوب  اّمل »  » لـصا رد  اّـمل  هک  تسا  نآ  تئارق  نیا  هیجوت  يارب  هار  نیرتهب 
«3 . » َنوُعَمْجَأ ْمُهُّلُک  ُۀَِکئالَْملا  َدَجَسَف  لثم : اعیمج ، اهنآ  مامت  تسا : نیا  هلمج  يانعم  و  تسا ، هدش  هدناوخ  لصا  قبط 
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«4 «. » يورش  » و يوعد »  » تسا یلعف »  » نزو رب  ردصم  اّمل ،» : » تفگ ناوتیم 
. نک تماقتسا  يدش  رومأم  هک  نانچ  مه  فارحنا  نودب  تسار و  هار  رب  َتِْرمُأ  امَک  ْمِقَتْساَف 

ریمـض  ) هیلع فوطعم  و  رهاظ ) مسا   ) فوطعم نایم  نوچ  و  مقتـسا »  » لـعف رد  رتتـسم  ریمـض  رب  تسا  فطع  هلمج  نیا  َکَـعَم  َباـت  ْنَم  َو 
. دوش عقاو  هلـصاف  لصفنم  ریمـض  اهنآ  نایم  هک  تسین  مزال  درادن و  یعنام  فطع  نیا  هدـش ، هلـصاف  َتِْرمُأ  امَک  هلمج : هلیـسو  هب  رتتـسم )

. دشاب تماقتسا  اب  زین  دروایب  نامیا  وت  اب  دنک و  هبوت  رفک ، زا  سک  ره  شاب و  هتشاد  تماقتسا  وت  تسا : نیا  هلمج  يانعم 
تازاجم نآ  هب  ار  امش  تسا و  هاگآ  دیهدیم  ماجنا  امش  هچنآ  هب  وا  هک  ٌریَِصب :» َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّنِإ  . » دیوشن جراخ  یهلا  دودح  زا  اْوَغْطَت  َو ال 

سابع نبا  زا  و  « 5 . » يریگب میمصت  تسرد  هک  هاوخب  ادخ  زا  َتِْرمُأ :» امَک  ْمِقَتْـساَف  : » تسا هدش  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دنکیم .
: دومرف ترضح  لیلد  نیمه  هب  دشن و  لزان  ادخ  لوسر  رب  هیآ  نیا  زا  رتتّقشم  اب  ياهیآ  تسا : هدش  لقن 

اهتاوخا ۀعقاولا و  دوه و  ینتبیش 
. درک ریپ  اهنیا  ریاظن  هعقاو و  و  دوه ، هروس  ارم  : 

__________________________________________________

م. تسا - لوا  هلمج  دیکأت  مه  ریسفت و  مود  هلمج  تسا و  تلعف  ّالا  يانعم  هب  تلعف  اّمل  - 1
.19 رجف / - 2

.30 رجح / - 3
. دننام لثم و  - 4

-5
. مزعلا ۀحصب  هَّللا  یلا  رقتفا  يا : َتِْرمُأ  امَک  ْمِقَتْساَف  مالّسلا : هیلع  قداصلا  نع 

176 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ار یناسک  هیآ  نیا  رد  یهن  دیشاب . هتشادن  یتبغر  لیم و  دنتـسه ، يرگدادیب  يرگمتـس و  لها  هک  یناسک  هب  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َیلِإ  اُونَکَْرت  َو ال 

هتـشاد تقافر  اهنآ  اب  ای  دـننک ، یهارمه  اهنآ  اب  ای  دـننک ، تیاضر  راهظا  اهنآ  لمع  زا  ای  دـنراد ، تکرـش  يرگمتـس  رد  ناراکمتـس  اب  هک 
. دریگیمرب رد  ار  یگمه  دننک ، راتفر  ینابز  برچ  فراعت و  اب  اهنآ  اب  ای  دنشاب و 

تـسا ثیدح  رد  اُونَکَْرت .» ال   » و اْوَغْطَت » ال  : » هداد رارق  ال »  » ود نایم  ار  يراد  نید  تقیقح  هیآ ، نیا  رد  دـنوادخ  دـیوگیم : يریـصب  نسح 
: هک

هضرا یف  هَّللا  یصعی  نا  ّبحا  دقف  ءاقبلاب  ملاظل  اعد  نم 
.« دوش عقاو  دنوادخ  تیصعم  نیمز  يور  رد  هک  درادیم  تسود  دنک ، اعد  يرگمتس  صخش  ندنام  یقاب  يارب  هک  یسک  »

راچد عضو  نیا  هب  هک  یلاح  رد  دریگیم  ارف  شتآ  ار  امـش  دـشابیم : ُراَّنلا  ُمُکَّسَمَتَف  زا  لاح  هلمج  نیا  َءاـِیلْوَأ  ْنِم  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ْمَُکل  اـم  َو 
. دنکیمن يرای  ار  امش  مه  وا  و  دشخب ، ییاهر  شباذع  زا  ار  امش  دناوتب  هک  دیرادن  يروای  رای و  وا  ریغ  ینعی  دیتسه ،

176 ص : ات 116 ..... ] تایآ 114  (: 11  ) دوه هروس  ]

هراشا

َرْجَأ ُعیُِـضی  َهَّللا ال  َّنِإَف  ِْربْصا  َو  ( 114  ) َنیِرِکاَّذـِلل يرْکِذ  َِکلذ  ِتائِّیَّسلا  َْنبِهْذـُی  ِتانَـسَْحلا  َّنِإ  ِْلیَّللا  َنِم  ًاَفلُز  َو  ِراهَّنلا  ِیَفَرَط  َةالَّصلا  ِِمقَأ  َو 
اوُمَلَظ َنیِذَّلا  َعَبَّتا  َو  ْمُْهنِم  اْنیَْجنَأ  ْنَّمِم  ًالِیلَق  َّالِإ  ِضْرَْألا  ِیف  ِداسَْفلا  ِنَع  َنْوَْهنَی  ٍۀَّیَِقب  اُولوُأ  ْمُِکْلبَق  ْنِم  ِنوُرُْقلا  َنِم  َناک  ْوَلَف ال  ( 115  ) َنِینِسْحُْملا
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(116  ) َنیِمِرُْجم اُوناک  َو  ِهِیف  اُوفِْرتُأ  ام 

176 ص : همجرت ..... :

يارب تـسا  يروآ  داـی  نـیا ، دربیم ، نـیب  زا  ار  اهیدــب  کـین  ياــهراک  هـک  دراد  ياــپب  بـش  زا  یــساپ  زور و  فرط  ود  رد  ار  زاــمن  و 
(114 . ) ناریگزردنا

( 115 . ) دنکیمن عیاض  ار  ناراکوکین  شاداپ  دنوادخ  هک  شاب  ابیکش 
177 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

نیمز يور  رد  یهابت  داسف و  زا  هک  دندوبن  يدارفا  میداد  ناشتاجن  هک  اهنآ ، زا  یمک  دارفا  زج  ناگتـشذگ ، ناگدنامزاب  نایم  رد  ارچ  سپ 
(116 . ) دندوب مرجم  راکدب و  یمدرم  هدش و  مرگرس  اهنادب  هک  دندرک  ییاهتّذل  زا  يوریپ  دندرک ، متس  هک  نانآ  و  دننک ؟ يریگولج 

177 ص : ریسفت ..... :

«: هبرق « » هفلزا : » تسا بش  رخآ  هب  کیدزن  ياهتعاس  روظنم  بش ، زا  ییاـهتعاس  ِلـْیَّللا : َنِم  ًاـَفلُز  َو  ناـهاگماش . نادادـماب و  ِراـهَّنلا  ِیَفَرَط 
،. دش نآ ، کیدزن 

. تساشع زامن  فلّزلا » ةولص   » و برغم ، زامن  ۀیشعلا ،» ةولص   » و حبص ، زامن  هودغلا ،» ةولص   » زا دارم 
لاوز زا  دـعب  اـهنآ ، تقو  نوـچ  هدـش ، رکذ  زور  رخآ  فرط  زا  ّتیعبت  هب  اـت  ود  نآ  هک  تسا  نـیا  هـتفگن  ار  رـصع  رهظ و  هـک  نـیا  تـلع 
زامن : » ِْلیَّللا ِقَسَغ  یلِإ  ِسْمَّشلا  ِكُولُِدل  َةالَّصلا  ِِمقَأ  دیامرفیم : رگید  ياج  مه  ناحبس  دنوادخ  و  تسا ، رتکیدزن  زور  رخآ  هب  دیـشروخ و 

. تسا لاوز  نامه  كولد »  » و ( 78 ءارسا / «، ) بش زا  یساپ  ات  دیشروخ  لاوز  زا  راد  ياپب  ار 
. تسا هدش  هدناوخ  زین  نیتّمض  هب  تسا ، مود  حتف  لوا و  مض  اب  هک  نانچ  مه  ًاَفلُز » َو  »

ماجنا اهنآ  نایم  ینامز  هلـصاف  رد  هک  ار  یناهانگ  هناگجنپ  ياهزامن  دناهتفگ : هلمج  نیا  يانعم  رد  یـضعب  ِتائِّیَّسلا  َْنبِهْذـُی  ِتانَـسَْحلا  َّنِإ 
(. تسا زامن  ناـمه  تانـسح  زا  دارم  سپ  . ) تسا هدـش  رکذ  ـالبق  مه  زاـمن  تسا و  لا »  » هب هفرعم  تانـسح »  » اریز دربیم ، نیب  زا  دوشیم ،

: تسا نآرق  رد  هیآ  نیرتهدننک  راودیما  هیآ  نیا  دنکیم : لقن  ربمایپ  زا  مالّسلا  هیلع  یلع 
. ۀیآلا هذه  هَّللا  باتک  یف  ۀیآ  یجرا 

اهیدـب كرت  هب  راداو  ار  وا  هک  دـشخبیم  یتفاطل  نانچ  نآ  ناـسنا ، حور  هب  کـین  ياـهراک  دـناهتفگ : هلمج  نیا  ياـنعم  رد  رگید  یـضعب 
. دنکیم

178 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
« ِْربْصا َو  . » ناریگدـنپ يارب  تسا  يدـنپ  میدرک  نایب  هچنآ  و  َنیِرِکاَّذـِلل :» يرْکِذ  . » نآ زا  دـعب  تاملک  و  ْمِقَتْـساَف » : » هب تسا  هراـشا  َکـِلذ 

عیاض ار  ناراکوکین  شاداپ  دـنوادخ  اریز  ینک ، كرت  يدـش  یهن  نآ  زا  هچنآ  یهد و  ماجنا  يدـش  رومأـم  هچنآ  یناوتب  اـت  شاـب  اـبیکش 
. دنکیمن

هانپ یشکرس و  نایغط و  زا  يراددوخ  اهزامن ، نتشاد  ياپ  هب  يرادیاپ ، تماقتسا و  لیذ : بلاطم  رب  تسا  لمتـشم  دش ، رکذ  هک  تایآ  نیا 
. اهتعاط رگید  و  نانآ ، هب  لیامت  نارگمتس و  هب  ندرب 

ار دوجو  لضف  هک  نیا  و  یکین . لضف و  نابحاص  امش ، زا  شیپ  ياهتلم  زا  ٍۀَّیَِقب » اُولوُأ  ْمُِکْلبَق  ْنِم  ِنوُرُْقلا  َنِم  . » تسین نینچ  ارچ  َناک  ْوَلَف ال 
« هیقب ، » ور نیا  زا  و  دـیامنیم ، يرادـهگن  هریخذ و  دوخ  يارب  تسا  رتهب  رتبوخ و  ار  هچنآ  الومعم  ناـسنا  هک  تسا  نیا  هب  دـناهتفگ  هیقب » »
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يانعم رد  هیقب »  » یهاگ تسا و  موق  نیرتهب  زا  ینالف  موقلا : ۀیقب  نم  نالف  دنیوگیم : لاثم  رد  تسا ، هدش  تلیضف  یبوخ و  هنومن  و  وگلا ،
اهـسفن و هب  هک  دـنوشیمن  تفاـی  یناـسک  اـهنآ  ناـیم  زا  ارچ  هک  دوب : دـهاوخ  نیا  تراـبع  ياـنعم  نیا  رب  اـنب  و  دوریم ، راـک  هب  يوـقب » »

. دننک ظفح  دنوادخ  باذع  مشخ و  زا  ار  نآ  دنهد و  یگنادواج  دوخ  ياههیحور 
. تسا هینایب  « 1 « » نم «. » ْمُْهنِم اْنیَْجنَأ  ْنَّمِم  . » یکدنا زج  هب  تسا : عطقنم  يانثتسا  اًلِیلَق  اَّلِإ 

ییاهتذل تامّعنت و  لابند  اهنیا  ار : رکنم  زا  یهن  دننکیم  كرت  هک  دنتـسه  یناسک  ناراکمتـس ، زا  روظنم  ِهِیف  اُوفِْرتُأ  ام  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َعَبَّتا  َو 
. دندرک كرت  ار  نآ  ياوس  ام  دندوب و  شخب  تّذل  یناگدنز  شون و  شیع و  بابسا  بلط  رد  دنتشاد و  تداع  نآ  هب  هک  دنتفر 

__________________________________________________

. یلّوا - 1
179 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

179 ص : ات 123 ..... ] تایآ 117  (: 11  ) دوه هروس  ]

هراشا

َّالِإ ( 118  ) َنیِِفلَتُْخم َنُولازَی  َو ال  ًةَدِـحاو  ًۀَّمُأ  َساَّنلا  َلَعََجل  َکُّبَر  َءاـش  َْول  َو  ( 117  ) َنوُِحلْـصُم اُهلْهَأ  َو  ٍْملُِظب  يرُْقلا  َِکلُْهِیل  َکُّبَر  َناک  اـم  َو 
ِلُسُّرلا ِءاْبنَأ  ْنِم  َْکیَلَع  ُّصُقَن  الُک  َو  ( 119  ) َنیِعَمْجَأ ِساَّنلا  َو  ِۀَّنِْجلا  َنِم  َمَّنَهَج  َّنَأَْلمََأل  َکِّبَر  ُۀَِملَک  ْتَّمَت  َو  ْمُهَقَلَخ  َِکلِذل  َو  َکُّبَر  َمِحَر  ْنَم 
َنُوِلماع اَّنِإ  ْمُِکتَناکَم  یلَع  اُولَمْعا  َنُونِمُْؤی  َنیِذَِّلل ال  ُْلق  َو  ( 120  ) َنِینِمْؤُْمِلل يرْکِذ  َو  ٌۀَظِعْوَم  َو  ُّقَْحلا  ِهِذـه  ِیف  َكَءاج  َو  َكَداُؤف  ِِهب  ُتِّبَُثن  ام 

(121)
َنُولَمْعَت اَّمَع  ٍِلفاِغب  َکُّبَر  ام  َو  ِْهیَلَع  ْلَّکََوت  َو  ُهْدـُبْعاَف  ُهُّلُک  ُْرمَْألا  ُعَجُْری  ِْهَیلِإ  َو  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُْبیَغ  ِهَِّلل  َو  ( 122  ) َنوُرِظَْتنُم اَّنِإ  اوُرِظَْتنا  َو 

(123)

179 ص : همجرت ..... :

(117 . ) دنشاب هدوب  حالصا  ددص  رد  اهنآ  لها  هک  یلاح  رد  دنک  دوبان  متس  ملظ و  هب  ار  اهیدابآ  هک  تسین  نانچ  وت  راگدرورپ  و 
(118 . ) دنفلتخم هراومه  اهنآ  اما  دادیم ، رارق  تّما  کی  ار  مدرم  همه  تساوخیم  وت  راگدرورپ  رگا 

: هک تسا  یعطق  تراگدرورپ  نخس  و  دیرفآ ، ار  نانآ  روظنم  نیمه  هب  و  دنک ، محر  تراگدرورپ  هک  ار  یناسک  رگم 
(119 . ) درک مهاوخ  رپ  سنا  ّنج و  زا  ار  خزود 

دای زردـنا و  و  تقیقح ، نیا ، نمـض  رد  و  میزاس ، راوتـسا  مکحم و  نادـب  ار  تلد  ات  مینک  وگزاب  وت ، رب  ار  ناربمایپ  مامت  تشذگرـس  ام  و 
(120 . ) تسا هدمآ  وت  يوس  هب  نانمؤم  يارب  يروآ 

(121 . ) مینکیم لمع  زین  ام  دیهد ، ماجنا  دیراد  ناوت  رد  هچ  ره  وگب : دنروآیمن  نامیا  هک  نانآ  هب  و 
(122 . ) میرظتنم زین  ام  هک  دیشک ، راظتنا  و 

، تراگدرورپ امن و  لّکوت  وا  رب  نک و  شتـسرپ  ار  وا  سپ  ددرگیم ، زاب  وا  هب  اهراک  همه  تسا و  دنوادخ  هژیو  نیمز  اهنامـسآ و  بیغ  و 
(123 . ) تسین لفاغ  دیهدیم  ماجنا  هک  ییاهراک  زا 

180 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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180 ص : ریسفت ..... :

يانعم لعاف و  زا  لاح  ٍْملُِظب »  » و یفن ، دـیکأت  يارب  مال »  » و تسا ، تسرد  ینعی  دـشابیم  ماقتـسا »  » و حـص » : » يانعم هب  اـج  نیا  رد  ناـک » »
نآ یلاها  هک  یلاح  رد  دزاس ، كاله  هک  ار  ییاهیدابآ  هناـملاظ  دـنوادخ  هک  تسا  تسرداـن  لاـحم و  یهلا  تمکح  رد  تسا : نیا  هلمج 

تسا هدرک  مالعا  نایب و  متس  ملظ و  زا  دوخ  تاذ  نتخاس  هّزنم  كاپ و  روظنم  هب  دنوادخ  ار  هلمج  نیا  دنـشاب . راکوکین  یمدرم  اهنیمزرس 
كرـشم لیلد  هب  ار  ییاهتّلم  دـنوادخ  تسا : كرـش  ملظ ، زا  دارم  دـناهتفگ : یـضعب  دـشابیم . يراکمتـس  ناراکوکین  نتخاس  كاله  هک 

يرگید داسف  كرـش ، زجب  دننک و  تیاعر  ار  قح  ناشیاهترـشاعم  رد  دنـشاب و  راکوکین  هک  یتروص  رد  دـناسریمن ، تکاله  هب  ناشندوب 
. دنشاب هتشادن 

، دنـشاب تسا  مالـسا  نامه  هک  تلم  کی  تّما و  کی  ناشهمه  هک  درکیم  راداو  ار  مدرم  تساوخیم  تراگدرورپ  رگا  َکُّبَر  َءاـش  َْول  َو 
زا یـضعب  نیا  رب  انب  دننک ، ادیپ  دزم  رجا و  قاقحتـسا  ناشلامعا  رد  ات  داد  رایتخا  اهنآ  هب  تشاذگ و  زاب  ار  اهنآ  تسد  هکلب  درکن  نینچ  اّما 
زج دـنراد ، فالتخا  رگیدـکی  اـب  هشیمه  دـنتفرگ و  شیپ  رد  فلتخم  ياـههار  هرخـالاب  ار و  لـطاب  مه  یـضعب  دـندیزگرب و  ار  قح  اـهنآ 

. دنرادن یفالتخا  هنوگ  چیه  دنراد و  قاّفتا  قح  نید  رب  هک  هدومرف  فطل  نانآ  هب  تیاده و  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  ياهدع 
هدرک هدافتسا  نآ  زا  مدرم  هک  يرایتخا  نّکمت و  نیمه  روظنم  هب  ینعی  دنکیم ، تلالد  نآ  رب  لوا  نخـس  هچنآ  هب  تسا  هراشا  َِکلِذل » َو  »
باثم روجأم و  دندیزگرب  ار  قح  ناشباختنا  نسح  ببس  هب  هک  ییاهنآ  ات  تسا ، هدیرفآ  ار  اهنآ  دنوادخ  دندیزگرب ، ار  فلتخم  ياههار  و 

. دنشاب
ماـمت ـالک » و  . » منکیم رپ  سنا  ّنج و  ماـمت  زا  ار  خزود  نم  دوـمرف : ناگتـشرف  هب  دـنوادخ  هـک  تـسا  ینخـس  دارم  َکِّبَر  ُۀَِـملَک  ْتَّمَت  َو 

. مینکیم وگزاب  وت  يارب  ار  اهناتساد 
181 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ره دشاب : نیا  ترابع  يانعم  هک  تسا  زیاج  و  دشابیم ، اّلک »  » زا لدـب   » َكَداُؤف ِِهب  ُتِّبَُثن  ام  و  تسا ، اّلک »  » يارب نایب  هلمج  ِلُسُّرلا  ِءاْبنَأ  ْنِم 
نیقی و شیازفا  داؤف  تیبـثت  ياـنعم  و  ُّصُقَن »  » لوعفم ُتِّبَُثن » اـم  . » مینکیم ناـیب  وت ، يارب  فلتخم  ياهبولـسا  اـب  ار  اهناتـساد  عاونا  زا  عوـن 
رد ای  هروس  نیا  رد  هذـه : یف  كءاج  و  دوشیم . لد  نیکـست  تیبثت و  ثعاب  رتشیب  هچ  ره  لیلد ، يرایـسب  اریز  تسا ، ربمایپ  بلق  هنینأـمط 

. تسا رّکذت  هظعوم و  قح و  هک  تسا  هدمآ  ییاهزیچ  میدرک  نایب  وت  يارب  هک  اهناتساد  نیا 
. میهدیم ماجنا  ار  دوخ  راک  زین  ام  َنُوِلماع  اَّنِإ  دیتسه . نآ  رب  هک  یتلاح  رب  ْمُِکتَناکَم  یلَع  اُولَمْعا 

امـش لاثما  رب  هک  ییاهیراتفرگ  ینعی  هدومرف ، نایب  ادـخ  هچنآ  هک  میرظتنم  ام  نورظتنم : ّانا  دیـشاب ، ثداوح  رظتنم  اـم  يارب  امـش  اوُرِظَْتنا  َو 
. دوش دراو  زین  امش  رب  هدش  دراو 

وا يوس  هب  روما  مامت  و  دوب . دهاوخن  یفخم  وا  رب  امـش  ياهراک  سپ  تسین ، هدیـشوپ  ادخ  رب  یبیغ  چـیه  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْبیَغ  ِهَِّلل  َو 
ار وا  نیا  رب  انب  ِْهیَلَع : ْلَّکََوت  َو  ُهْدـُبْعاَف  دریگیم ، ماقتنا  وت  رطاـخ  هب  اـهنآ  زا  دـنوادخ ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  يا  سپ  ددرگیم ، زاـب 

. دزاسیم تیاهر  اهنآ  ّرش  زا  دنکیم و  يرای  ار  وت  وا  هک  نک ، لّکوت  وا  هب  و  نک ، تدابع 
182 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

182 ص : مالّسلا .....  هیلع  فسوی  هروس 

هراشا

. تسا هیآ  هدزای  دصکی و  عامجا  هب  شتایآ  دادعت  یّکم و  هروس  نیا 
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182 ص : هروس ..... :] نیا  تئارق  تلیضف  ]

ار نآ  هک  یناملـسم  ره  اریز  دـیزومایب  ار  مالّـسلا  هیلع  فسوی  هروـس  ناـتناگدرب  هب  هدـش : لـقن  ّیبا  زا  يوـبن  ثیدـح  رد  نآ  تلیـضف  رد 
يدسح هنوگ  چیه  هک  دهد  ییورین  وا  هب  و  دزاس ، ناسآ  وا  رب  ار  گرم  ياهیتخـس  دـنوادخ  دـهد ، دای  شناگدرب  هداوناخ و  هب  دـناوخب و 

رد دنوادخ  دناوخب  بش  ره  رد  ار  هروس  نیا  سک  ره  تسا : هدش  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و  « 1 . » دشاب هتشادن  یناملسم  هب  تبسن 
زا و  دــسرن ، یتـشحو  سرت و  ار  وا  دــشاب و  فـسوی  ییاـبیز  دــننامه  شاهرهچ  ییاـبیز  هـک  دــنک  روـشحم  یلاـح  رد  ار  وا  تماـیق  زور 

«2 . » دشاب ادخ  حلاص  ناگدنب  ناگدیزگرب 

182 ص : ات 5 ..... ] تایآ 1  (: 12  ) فسوی هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
اَذـه َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  اِمب  ِصَـصَْقلا  َنَسْحَأ  َْکیَلَع  ُّصُقَن  ُنَْحن  ( 2  ) َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل  اِیبَرَع  ًانآُْرق  ُهاـْنلَْزنَأ  اَّنِإ  ( 1  ) ِنِیبُْملا ِباتِْکلا  ُتایآ  َکـِْلت  رلا 

ِیل ْمُُهْتیَأَر  َرَمَْقلا  َو  َسْمَّشلا  َو  ًاـبَکْوَک  َرَـشَع  َدَـحَأ  ُْتیَأَر  یِّنِإ  َِتبَأ  اـی  ِهِیبَأـِل  ُفُسُوی  َلاـق  ْذِإ  ( 3  ) َنِیِلفاـْغلا َنَِمل  ِِهْلبَق  ْنـِم  َتـْنُک  ْنِإ  َو  َنآْرُْقلا 
(4  ) َنیِدِجاس

(5  ) ٌنِیبُم ٌّوُدَع  ِناْسنِْإِلل  َناْطیَّشلا  َّنِإ  ًاْدیَک  ََکل  اوُدیِکَیَف  َِکتَوْخِإ  یلَع  َكایْؤُر  ْصُصْقَت  َّیَُنب ال  ای  َلاق 
__________________________________________________

هاطعا توملا و  تارکـس  هیلع  هَّللا  نّوه  هنیمی  تکلم  ام  هلها و  اهمّلع  اهالت و  ملـسم  اـمّیأف  مالّـسلا  هیلع  فسوی  ةروس  مکئاـقرا  اومّلع  - 1
. املسم دسحی  نا ال  هّوقلا 

-2
. نیحلاصلا هَّللا  دابع  رایخ  نم  ناک  عزف و  هبیصی  مالّسلا و ال  هیلع  فسوی  لامج  لثم  هلامج  ۀمایقلا و  موی  هَّللا  هثعب  ۀلیل  ّلک  یف  اهأرق  نم 

183 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

183 ص : همجرت ..... :

(1 . ) تسا رگنشور  باتک  ياههیآ  اهنیا  ءار ، مال ، فلا ،
(2 . ) دیشیدنیب نآ  رد  امش  هک  نیا  دیما  هب  میدرک  لزان  یبرع  نآرق  ار  نآ  ام  هک  یتسارب 

(3 . ) يدوب ناربخیب  زا  نیا  زا  شیپ  دنچ ، ره  مینکیم ، وگزاب  تیارب  ار  اهتشذگرس  نیرتهب  وت ، هب  نآرق  نیا  ندرک  یحو  قیرط  زا  ام 
(4 . ) دندرکیم هدجس  ارم  هک  مدید  باوخ  رد  ار  هام  دیشروخ و  هراتس و  هدزای  نم  تفگ : شردپ  هب  فسوی  هک  یماگنه 

: تفگ
نمـشد ناسنا  يارب  ناطیـش  هک  یتسارب  دنـشکیم ، كانرطخ  ياهشقن  تیارب  هک  نکم ، لـقن  تناردارب  يارب  ار  تدوخ  باوخ  ناجرـسپ !

(5 . ) تسا يراکشآ 

183 ص : ریسفت ..... :
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نیا ای  رـشب ، دزن  زا  هن  تسادخ  دزن  زا  هک  دـنکیم  نایب  دوخ  هک  نیا  ای  تسا ، نشور  ندروآ ، هزجعم  رد  شرما  هک  یباتک  ِنِیبُْملا  ِباتِْکلا 
رگید ياـج  رد  . ) تسا هدـش  لزاـن  اـهنآ  ناـبز  هـب  هـک  ارچ  تـسین ، هدیـشوپ  اـهنابز  برع  رب  نآ ، یناـعم  تـسا و  راکـشآ  نـشور و  هـک 

(: دیامرفیم
« صصق ( » 44 تلّـصف / «. ) دـشیم موهفمان  هبتـشم و  امـش  رب  میدادیم  رارق  ییاسران  نآرق  ار  باـتک  نیا  رگا   » ایِمَجْعَأ ًاـنآُْرق  ُهاـْنلَعَج  َْول  َو 

لوعفم ) مسا   ) يانعم هب  ردصم و 
184 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هیآ موهفم  دوش ، هدارا  يردـصم  يانعم  رگا  لاح  دـشابیم ) بوسحم ، ضوقنم و  يانعم  هب  هک  « ) بسح  » و ضقن »  » لثم تسا ، صوصقم 
« نسحا  » تروص نیا  رد  و  مینکیم ، ناـیب  تیارب  ار  ییارـسناتساد  نیرتـهب  مینکیم  یحو  وت  يوـس  هب  هک  هروـس  نیا  اـب  اـم  دوـشیم : نیا 

نیرتعیدـب اـب  هک  تسا  نیا  ییارـسناتساد  نیرتـهب  زا  دارم  تسا . هدـش  ردـصم  هب  هفاـضا  نوچ  تسا ، ردـصم  هب  بوصنم  قـلطم و  لوـعفم 
يانعم دشاب  لوعفم  مسا  ینعی  صوصقم  صصق »  » زا روظنم  رگا  اّما  تسا . هدش  ییارسناتساد  مظن ، نیرتابیز  شور و  نیرتوکین  بولـسا و 

اههتکن و رب  لمتـشم  هک  مییارـسیم  دوشیم  نایب  دوخ  باـب  رد  هک  ار  ثیداـحا  نیرتهب  اهتـشذگرس  زا  وت  يارب  اـم  دوشیم : نیا  تراـبع 
. درادن دوجو  اهنیا  ریغ  رد  هک  تسا  ییاهتربع  اهتمکح و 

زا شیپ  هک  تسا  ینخـس  تسا : نیا  هلمج  ياـنعم  و  اـْنیَحْوَأ » اـِمب   » هب ددرگیم ، رب  ِِهْلبَق »  » رد ریمـض  و  تسا ، هلیقث  زا  هـفّفخم  َتـْنُک  ْنِإ  َو 
زا و  ِصَصَْقلا » َنَسْحَأ   » زا لدب  ترابع  نیا  ُفُسُوی :» َلاق  ْذِإ  . » یتشادن نادب  تبـسن  یهاگآ  چیه  و  يدوب ، لفاغ  نآ  زا  وت  ام ، ندرک  یحو 

. دریگیمرب رد  دوشیم ، هدورس  نآ  رد  ناتساد  هک  ار  ینامز  هّصق  ندرک  نایب  نامز  نوچ  تسا  لامتشا  لدب  عون 
نیا زا  هفاضا ، ثینأت و  اریز  هدمآ  هفاضا  ءای »  » زا ضوع  تسا و  ثینأت  تمالع  ءات  نیا  و  هدش ، هدناوخ  ود ، ره  ءات »  » حتف رسک و  هب  َِتبَأ  ای 

فذـح فلا  هدوب ، اتبا » ای   » لصا رد  هک  تسا  ببـس  نیا  هب  ءات »  » حـتف دـنراد . بسانت  مه  اب  دنبـسچیم ، مسا  رخآ  هب  دـندیاز و  هک  تهج 
. تسا هدنام  یقاب  نآ  رب  لیلد  ناونع  هب  هحتف  هدش و 

هک دـید  باوخ  رد  ردـق  بش  مالّـسلا  هیلع  فسوی  هک   » تسا هدـش  لقن  سابع  نبا  زا  تسا . ندـید  باوخ  يانعم  هب  اـیؤر »  » زا ُْتیَأَر  یِّنِإ 
، دندرک هدجـس  وا  رب  دـندمآ و  نامـسآ  زا  هام  دیـشروخ و  هک  دـید  زین  دـندرک و  هدجـس  شیارب  دـندمآ و  دورف  نامـسآ  زا  هراتـس  هدزای 

«. دوب شردارب  هدزای  هب  هراشا  ناگراتس  و  وا ، ردام  ردپ و  زا  هیانک  هام  دیشروخ و 
شردام  اریز  دوب ، شاهلاخ  هام ، زا  دارم  شردپ و  دیشروخ  زا  دارم  دناهتفگ  یضعب 

185 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. مدید باوخ  رد  رمق  سمش و  اب  ار  ناگراتس  تسا : عم »  » يانعم هب  واو » : » تفگ ناوتیم  دوب و  هتفر  ایند  زا  لیحار 

: تفگ فسوی  هب  بوقعی  هک  نیا  لثم  دشاب ، نآ  باوج  هلمج  نیا  ریدـقت و  رد  یلاؤس  هک  نیا  رب  انب  تسا ، نخـس  زاغآ  هلمج  نیا  ْمُُهْتیَأَر 
تناردارب يارب  ار  تباوخ  تفگ : بوقعی  بوقعی :» لاق  . » دندرک هدجس  نم  يارب  هک  مدید  ار  اهنآ  تفگ : فسوی  يدید ؟ ار  اهنآ  هنوگچ 

ناشن فسوی  باوخ  هک  دـش  هّجوتم  اریز  دـنراد  اور  متـس  دـنرب و  دـسح  وا  رب  شناردارب  هک  دیـسرت  نیا  زا  بوقعی  ترـضح  نکم ، لـقن 
. تسا هداد  رارق  ترخآ  ایند و  يراوگرزب  تفارش و  وا  يارب  دنوادخ  هک  تسا  نآ  هدنهد 

ياـنعم اودـیکی :» . » درک دـنهاوخ  رکم  وت  اـب  ییوـگب  تناردارب  هب  ار  تناتـساد  رگا  ینعی  تسا ، نأ »  » هب بوـصنم  عراـضم  لـعف  اوُدـیِکَیَف 
هتخاس و دّـکؤم  ردـصم  هلیـسو  هب  ار  نآ  سپـس  دـهدب ، ار  لعف  ود  ره  يانعم  ات  هدـش  مال »  » هب يدـعتم  ور  نیا  زا  درادرب . رد  ار  اولاـتحی » »

. تسا راکشآ  ینمشد  نیبم : ّودع  تسا . هدرک  رکذ  ار  ادیک » »

185 ص : ات 9 ..... ] تایآ 6  (: 12  ) فسوی هروس  ]
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هراشا

َمیِهاْربِإ ُْلبَق  ْنِم  َْکیََوبَأ  یلَع  اهَّمَتَأ  امَک  َبوُقْعَی  ِلآ  یلَع  َو  َْکیَلَع  ُهَتَمِْعن  ُِّمُتی  َو  ِثیِداحَْألا  ِلیِوَْأت  ْنِم  َکُمِّلَُعی  َو  َکُّبَر  َکِیبَتْجَی  َِکلذَک  َو 
ُنَْحن َو  اَّنِم  انِیبَأ  یلِإ  ُّبَحَأ  ُهوُخَأ  َو  ُفُسُوَیل  اُولاق  ْذِإ  ( 7  ) َنِیِلئاَّسِلل ٌتایآ  ِِهتَوْخِإ  َو  َفُسُوی  ِیف  َناک  ْدََقل  ( 6  ) ٌمیِکَح ٌمِیلَع  َکَّبَر  َّنِإ  َقاحْسِإ  َو 

(9  ) َنیِِحلاص ًامْوَق  ِهِدَْعب  ْنِم  اُونوُکَت  َو  ْمُکِیبَأ  ُهْجَو  ْمَُکل  ُلْخَی  ًاضْرَأ  ُهوُحَرْطا  َِوأ  َفُسُوی  اُوُلْتقا  ( 8  ) ٍنِیبُم ٍلالَض  یَِفل  انابَأ  َّنِإ  ٌۀَبْصُع 

185 ص : همجرت ..... :

دنکیم لماک  مامت و  بوقعی  لآ  رب  و  وت ، رب  ار  شتمعن  و  دزاسیم ، تهاگآ  اهباوخ  ریبعت  زا  دـنیزگیمرب و  ار  وت  تراگدرورپ  نینچ  نیا 
همجرت ( 6 . ) تسا میکح  اـناد و  رایـسب  وت  راـگدرورپ  هک  یتسارب  درک  ماـمت  قاحـسا  میهاربا و  تناردـپ : رب  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگ  ناـمه 

186 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج 
(7 . ) تسا هدوب  هدننک  شسرپ  يارب  ییاههناشن  شناردارب  فسوی و  ناتساد  رد  قیقحت  روط  هب 

ام ردپ  ملـسم  روط  هب  میتسه ، دنمورین  یهورگ  ام  هک  نیا  اب  دنرتبوبحم ، ام  زا  نامردـپ  دزن  شردارب  فسوی و  دـنتفگ : ناردارب  هک  یعقوم 
(8 . ) تسا يراکشآ  یهارمگ  رد 

(9 . ) دیدرگ هتسیاش  یمدرم  نآ  زا  دعب  و  دشاب ، امش  فورصم  اهنت  ناتردپ ، هجوت  ات  دیزادنیب  ینیمزرس  هب  ار  وا  ای  دیشکب  ار  فسوی 

186 ص : ریسفت ..... :

ای اـیؤر ، باوخ و  دـشابیم : اـیؤر »  » عمج هک  تسا  يؤر »  » ياـنعم هب  ثیداـحا  تسا . ندـیزگرب  و  ءافطـصا »  » ياـنعم هب  ءاـبتجا  َکـِیبَتْجَی 
هیلع فسوی  ترضح  دوشیم ، هدیمهف  نآ  زا  هچنآ  نآ و  ریسفت  ایؤر : لیوأت  ناطیـش . هسوسو  ای  و  هتـشرف ، نخـس  ای  تسا و  سفن  ثیدح 

: دناهتفگ یضعب  دوب . رتهاگآ  مدرم  مامت  زا  نآ  ندرک  نایب  باوخ و  ریبعت  رد  مالّسلا 
ریـسفت مدرم  يارب  دوب  هدیـشوپ  مدرم  رب  هک  اهنآ  یناعم  زا  هچنآ  يو  ناربمایپ . ننـس  یهلا و  ياهباتک  یناـعم  نتـسناد  ینعی  اـیؤر » لـیوأت  »

. ثیدح يارب  تسا  عمج  مسا  ثیداحا » . » دادیم حرش  درکیم و 
ناربمایپ و ار  اهنآ  تخاس و  لصّتم  ترخآ  تمعن  هب  ار  ایند  تمعن  شناردـپ  فسوی و  يارب  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  تمعن ، ماـمتا  ياـنعم 

. تخاس لقتنم  تشهب  دنلب  تاجرد  رگید و  يارس  ياهتمعن  يوس  هب  ار  اهنآ  دعب  داد و  رارق  ناهاشداپ 
راک هب  هداوناـخ  زا  يدروم  رد  طـقف  یلو  تسا ، لـیها »  » نآ ریغـصت  نوچ  هدوب  لـها »  » لـصا رد  تسوا . نادـنزرف  هداوناـخ و  َبوُقْعَی  ِلآ 

. دنشاب یتمظع  ياراد  هک  دوریم 
. تسا کیوبا »  » يارب نایب  فطع  میهاربا :» «. » کلملا لآ   » و یبّنلا » لآ   » لثم

رد  تسا  میکح  و  دنیزگرب ، ار  یناسک  هچ  هک  دنادیم  تراگدرورپ  ٌمِیلَع  َکَّبَر  َّنِإ 
187 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دناسرب لامک  هب  تسا  نآ  هتسیاش  هک  یسک  يارب  ار  تمعن  هک  نیا 
روما اـهتربع و  اـی  دراد ، دوجو  دـنوادخ  تمکح  رب  ییاـهلیلد  اـههناشن و  تاـیآ » ، » ناـنآ تشذگرـس  ناتـساد و  رد  ِِهتَوْخِإ  َو  َفُـسُوی  ِیف 

. دراد دوجو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  ترضح  تّوبن  رب  ییاههناشن  ای  اهتشذگرس و  نیا  زا  ناگدننک  لاؤس  يارب  يروآ  تفگش 
هدناوخ یباتک  رد  ای  هدینـش  یـسک  زا  هک  نیا  نودـب  وا  دـندرکیم و  لاؤس  ناگتـشذگ  هرابرد  ربمایپ  زا  هک  تسا  ینایدوهی  دارم  َنِیِلئاَّسِلل 

. دادیم خساپ  ار  اهنآ  یتسردب  دشاب 
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لقتنم رصم  هب  ماش  زا  بوقعی  لآ  ارچ  دیسرپب : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  زا  دنتفگ : ناکرشم  ناگرزب  هب  نایدوهی  هک  تسا  هدش  تیاور 
. تسا هدش  هدناوخ  ود  ره  عفر  بصن و  هب  ۀیآ » . » فسوی ناتساد  زا  زین  دندش و 

هب تبـسن  ردـپ  تبحم  يداـیز  هک  دوب  نیا  فسوی  ناردارب  دوصقم  دـیآیم . هلمج  نومـضم  قیقحت  دـیکأت و  يارب  ادـتبا ، مـال »  » ُفُـسُوَیل
لیلد نیا  هب  دـندرک  شردارب  هوخا :»  » هب ریبعت  هک  نیا  و  تسین . نآ  رد  ياههبـش  چـیه  هک  تباث  تسا  يرما  نیماـینب » : » شردارب فسوی و 

. دندوب ردام  کی  زا  ود  ره  هک  دوب 
دنکچوک ات  ود  نیا  هک  نیا  اب  دهدیم  يرترب  ام  رب  یتسود  رد  ار  ردارب  ود  نیا  ردپ  هک  تسا  نیا  دارم  و  تسا ، هیلاح  هلمج  ٌۀَبْصُع  ُنَْحن  َو 

. مینکیم تیامح  ار  وا  میردپ و  نابیتشپ  هک  درم  رفن  هد  زا  لکشتم  میتسه  یهورگ  ام  اّما ، دیآیمن  اهنآ  زا  يراک  و 
. تسا هدش  فرحنم  قح  تسرد و  هار  زا  نامردپ  اعطق  یَِفل  انابَأ  َّنِإ 

. دوشیم لصف  لح و  اهراک  اهنآ  هلیسو  هب  نوچ  دنیوگیم  هبصع  ار  یهورگ  نینچ  رتشیب  رفن و  هد  ۀباصعلا » ۀبصعلا و  »
« ضرا  » ندروآ هرکن  يانعم  دیزادنیب . ار  وا  يدابآ  زا  رود  یصخشمان  نیمز  کی  رد  ای  دیـشکب  ار  فسوی  ًاضْرَأ  ُهوُحَرْطا  َِوأ  َفُسُوی  اُوُلْتقا 

. مهبم فورظ  لثم  تسا ، ماهبا  نیمه  لیلد  هب  زین  نآ  بصن  و  دشاب ، رود  اهرظن  زا  هتشادن و  ياهصخشم  چیه  هک  تسا  نیمه 
188 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

زا دناهتفگ : یضعب  دهدن ، رارق  هّجوت  دروم  ار  يرگید  درگنب و  امش  هب  هچراپکی  دنک : هجوت  امـش  هب  اهنت  ناتردپ  ات  ْمُکِیبَأ  ُهْجَو  ْمَُکل  ُلْخَی 
. دروآ امش  هب  ور  هتفای ، تغارف  فسوی  هب  هجوت 

دیهاوخ هبوت  ادخ  هاگـشیپ  رد  دـیوشیم  بکترم  وا  هب  تبـسن  هک  یملظ  زا  فسوی  ندرک  رود  ای  نتـشک  زا  دـعب  و  ِهِدـَْعب ...  ْنِم  اُونوُکَت  َو 
. دوشیم مّظنم  ناتراب  راک و  بوخ و  ناتیایند  هک  نیا  ای  درک ،

188 ص : ات 14 ..... ] تایآ 10  (: 12  ) فسوی هروس  ]

هراشا

یلَع اَّنَمَْأت  ََکل ال  ام  انابَأ  ای  اُولاـق  ( 10  ) َنِیلِعاف ُْمْتنُک  ْنِإ  ِةَراَّیَّسلا  ُضَْعب  ُهْطِقَْتلَی  ِّبُْجلا  َِتباـیَغ  ِیف  ُهوُْقلَأ  َو  َفُسُوی  اُوُلتْقَت  ـال  ْمُْهنِم  ٌلـِئاق  َلاـق 
ُهَلُکْأَی ْنَأ  ُفاخَأ  َو  ِِهب  اُوبَهْذـَت  ْنَأ  ِیُننُزْحََیل  یِّنِإ  َلاق  ( 12  ) َنوُِظفاَحل َُهل  اَّنِإ  َو  ْبَْعلَی  َو  ْعَتْرَی  ًادَغ  انَعَم  ُْهلِـسْرَأ  ( 11  ) َنوُحِصاَنل َُهل  اَّنِإ  َو  َفُسُوی 

(14  ) َنوُرِساَخل ًاذِإ  اَّنِإ  ٌۀَبْصُع  ُنَْحن  َو  ُْبئِّذلا  ُهَلَکَأ  ِْنَئل  اُولاق  ( 13  ) َنُوِلفاغ ُْهنَع  ُْمْتنَأ  َو  ُْبئِّذلا 

188 ص : همجرت ..... :

. دـنریگرب ار  وا  اههلفاق  یخرب  ات  دـینکفیب ، هاچ  هاگناهن  رد  ار  وا  دـینک ، يراک  دـیهاوخیم  رگا  و  دیـشکن ، ار  فسوی  تفگ : اهنآ  زا  یکی 
(10)

(11 ( !؟ میتسه وا  هاوخریخ  ام ، هک  نآ  لاح  و  ینکیمن ، دامتعا  ام  هب  فسوی  هرابرد  ارچ  ناجردپ ! دنتفگ : بوقعی  هب  ناردارب 
(12 . ) مینکیم يرادهگن  وا  زا  ام  و  دنک ، حیرفت  يزاب و  دروخب ، یفاک  ياذغ  ات  تسرفب  ام  اب  ادرف  ار  وا 

(13 . ) دروخب ار  وا  گرگ  و  دینک ، تلفغ  وا  زا  امش  مسرتیم  و  دزاسیم ، نیگهودنا  ارم  وا  يرود  تفگ : مالّسلا  هیلع  بوقعی 
ام دوخ  هب  شررض   ) دوب میهاوخ  راکنایز  امتح  ام  تروص  نیا  رد  میتسه - يدنمورین  هورگ  ام  هک  نیا  اب  دروخب - گرگ  ار  وا  رگا  دنتفگ 

(14 (. ) تسا هجوتم 
189 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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189 ص : ریسفت ..... :

نیماینب نداتفا  ریگ  زا  دعب  رـصم  رد   ) هک دوب  ومه  داد و  يرتهب  يار  شناردارب  همه  زا  فسوی  هرابرد  هک  دوب  ادوهی »  » فرح نیا  هدـنیوگ 
ماجنا تسا ، یگرزب  راـک  لـتق  تفگ : شناردارب  هب  وا  « 1 . » دـهد هزاجا  مردـپ  رگم  میآیمن  اـج  نیا  زا  نم  تفگ : فسوی ) یلـصا  ردارب 

نآ هت  زا  رتکیرات  و  دـشاب ، ناهنپ  هدـننیب  دـید  زا  هک  نآ ، زا  ییاج  هاچ ، يدوگ  بجلا : ۀـبایغ  دـیزادنیب . یهاچ  هاـگناهن  رد  ار  وا  دـیهدن ،
یـضعب ات  دشاب . هدشن  نیچ  گنـس  هک  یهاچ  ّبجلا » . » دناهدناوخ تابایغ » : » عمج تروص  هب  دروم  ود  ره  رد  ار  هملک  نیا  یـضعب  دشاب .

. دنریگرب ار  وا  اهرذگهار 
. تسا نیا  نم  رظن  دیسرب ، ناتدوصقم  هب  هک  دیهد  ماجنا  يراک  دیهاوخیم  رگا  َنِیلِعاف  ُْمْتنُک  ْنِإ 

فـسوی رب  ام  زا  ارچ  تسا : نیا  شیانعم  و  هدش ، هدناوخ  زین  مامـشا  ریغ  و  « 2  » مامـشا هب  ماغدا  اب  اّنمأت » ال   » و نون ، ود ، اب  اَّنَمَْأت  ََکل ال  اـم 
یهاوخ ریخ  فالخ  رب  دـنک  تلالد  هک  ار  يراک  وا ، هرابرد  و  میراد ، تسود  ار  وا  میهاوخیم و  ار  وا  ریخ  ام ، هک  نآ  لاح  و  یـسرتیم ،

. میاهدادن ماجنا  وا  هب  تبسن  نام 
هب هعتر ،»  » لـصا و  هدـش ، هدـناوخ  ي »  » اـب یمّود  رد  و  نون ، اـب  یلّوا  رد  زین  و  مزج ، اـب  و  ي »  » اـب و  نون ، اـب  لـعف ، ود  ره  رد  ْبَْعلَی  َو  ْعَتْرَی 

. میروخب ناوارف  ار  نآ  ریغ  اههویم و  مینک و  لوانت  میراد  زاین  ار  هچنآ  تسا : نیا  ترابع  زا  دارم  تسا . یگدرتسگ  یناوارف و  يانعم 
__________________________________________________

. ِیبَأ ِیل  َنَذْأَی  یَّتَح  َضْرَْألا  َحَْربَأ  ْنَلَف  هیآ 80 - - 1
هّمض يوب  ار  نکاس  فرح  دوش ، هدینش  توص  هک  نیا  نودب  تسا  یفرح  تکرح  هب  ندرک  هراشا  بل  اب  نایوحن . حالطصا  رد  مامشا  - 2

. مامشا دیمع . گنهرف  دوشن . ظّفلت  هّمض  هک  يروط  هب  هّمض  ظّفلت  يارب  اهبل  ندروآ  مهب  دوشن ، هدینش  هک  يروطب  نداد 
190 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

: دوـشیم هتفگ  یعتری .» یعترا   » زا تسا ، هدـش  رکذ  ود ، ره  رد  نوـن ،»  » و ي »  » اـب موزجم ، بعلی »  » و نیع ، رـسک  هب  عـتری » : » رگید تـئارق 
اهنآ رتـش  طـقف  هک  یلاـح  رد  نیع ، رـسک  هب  عترن »  » اـی و  موزجم ، عتری » : » دـنیوگیم یهاـگ  و  يوتـشا ،» يوش و   » لـثم یعترا »  » و یعر » »

. تسا هدش  فذح  لبا )  ) فاضم نیا  رب  انب  درچیم .
. ندیود هقباسم  يزادناریت و  لثم  هدوب  حابم  يزاب  ندرک ، يزاب  زا  بوقعی ، نادنزرف  روظنم 

يرود و هک  نیا  یکی  دروآ : هناـهب  ود  دـنربن  دوخ  اـب  ار  فسوی  هک  نیا  يارب  شنادـنزرف  شیپ  بوـقعی  ترـضح  ِِهب  اُوبَهْذـَت  ْنَأ  ِیُننُزْحََیل 
یتقو دیـسرتیم  هک  نیا  مود  تشادـن ، ار  شايرود  لّـمحت  تقاـط  تعاـس  کـی  یّتـح  نوچ  دوشیم  شهودـنا  مغ و  ثعاـب  وا  ییادـج 

. دنک هلمح  وا  رب  گرگ  دنشاب ، لفاغ  فسوی  زا  لوغشم و  ندرک  يزاب  ندروخ و  هب  ناردارب 
« ٌۀَبْـصُع ُنَْحن  َو   » رد واو » ، » تسا طرـش  باوج  نیـشناج  زین  و  مسق ، باوج  َنوُرِـساَخل  ًاذِإ  اَّنِإ  و  تسا ، مسق  تمالع  مال »  » ُْبئِّذلا ُهَلَکَأ  ِْنَئل 

نینچ ینادرم  نایم  رد  هک  دسرتیم  و  دنکیم ، روصت  وا  هک  دشاب  نانچ  رگا  دندرک : دای  دنگوس  ردپ  يارب  بوقعی  نادـنزرف  تسا : هیلاح 
تکاله فرـش  رد  یناوتان  فعـض و  زا  هک  دوب  دنهاوخ  یمدرم  اهنآ  تروص  نیا  رد  دهد ، رارق  هلمح  دروم  گرگ  ار  ناشردارب  دنمورین 

، دوش یتخبدب  يوزرآ  اهنآ  يارب  دراد  اج  ای  و  تسین ، اهنآ  هب  يدیما  اریز  دنتکاله  راوازـس  هک  دوب  دـنهاوخ  یمدرم  ای  دنتـسه ، يدوبان  و 
. دروخب ار  اهنآ  زا  یکی  گرگ  و  دنشاب ، هدنز  دنشاب و  هتشاد  روضح  اهنآ  هک 

190 ص : ات 18 ..... ] تایآ 15  (: 12  ) فسوی هروس  ]

هراشا
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َنوُْکبَی ًءاشِع  ْمُهابَأ  ُؤاج  َو  ( 15  ) َنوُرُعْـشَی ْمُه ال  َو  اذه  ْمِهِْرمَِأب  ْمُهَّنَئِّبَُنَتل  ِْهَیلِإ  اْنیَحْوَأ  َو  ِّبُْجلا  َِتبایَغ  ِیف  ُهُولَعْجَی  ْنَأ  اوُعَمْجَأ  َو  ِِهب  اُوبَهَذ  اَّمَلَف 
ِهِصیِمَق یلَع  ُؤاج  َو  ( 17  ) َنِیقِداص اَّنُک  َْول  َو  اَنل  ٍنِمْؤُِمب  َْتنَأ  ام  َو  ُْبئِّذلا  ُهَلَکَأَف  انِعاتَم  َْدنِع  َفُسُوی  انْکََرت  َو  ُِقبَتْسَن  اْنبَهَذ  اَّنِإ  انابَأ  ای  اُولاق  ( 16)

(18  ) َنوُفِصَت ام  یلَع  ُناعَتْسُْملا  ُهَّللا  َو  ٌلیِمَج  ٌْربَصَف  ًاْرمَأ  ْمُکُسُْفنَأ  ْمَُکل  َْتلَّوَس  َْلب  َلاق  ٍبِذَک  ٍمَِدب 
191 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

191 ص : همجرت ..... :

نیا زا  ار  اهنآ  هدنیآ  رد  هک  میداتسرف  یحو  وا  هب  ام  دنهد ، رارق  هاچ  هاگیفخم  رد  ار  وا  هک  دنتفرگ  میمصت  دندرب و  دوخ  اب  ار  وا  هک  یتقو 
(15 . ) دننادیمن نانآ  هک  یلاح  رد  تخاس  یهاوخ  ربخ  اب  ناشراک 
(16 . ) دندمآ ناشردپ  شیپ  دنتسیرگیم  هک  یلاح  رد  ماگنه  بش 

: دنتفگ
وگتـسار دنچ  ره  يریذپیمن  ار  ام  فرح  وت  یلو  دروخ ، ار  وا  گرگ  میتشاذگ ، دوخ  هّیثاثا  دزن  ار  فسوی  هقباسم و  هب  میتفر  ام  ردپ ، يا 

(17 . ) میشاب
: تفگ دندروآ ، ردپ  دزن  نیغورد  ینوخ  اب  ار  يو  نهاریپ  و 

. تسا نم  روای  رای و  دییوگیم  امش  هچنآ  رب  دنوادخ  مراد و  ابیز  ییابیکش  نم  تسا ، هتـسارآ  ناتیارب  ار  راک  نیا  امـش  یناسفن  ياهـسوه 
(18)

191 ص : ریسفت ..... :

: تسا نیا  ریدقت  فوذحم و  اّمل »  » باوج تفرگ . میمصت  راک  نآ  رب  هعمزا » رمالا و  عمجا   » باب زا  دشابیم ، اوعمجا »  » لوعفم ُهُولَعْجَی  ْنَأ 
دندز و کتک  ار  وا  دنتخاس ، راکشآ  يو  اب  ار  دوخ  ینمـشد  دندرب  نابایب  هب  ار  وا  یتقو  هک  تسا  هدش  تیاور  يذألا ، نم  اولعف  ام  هب  اولعف 

هار همین  هب  نوچ  و  دنداتسرف ، هاچ  هب  ار  وا  دندنک و  شنت  زا  ار  شنهاریپ  دنتسب و  ار  شیاهتـسد  دنزادنا  شهاچ  رد  دنتـساوخ  هک  هاگ  نآ 
. داتسیا نآ  يور  درب و  یگنس  هب  هانپ  داتفا  بآ  نایم  رد  فسوی  تشاد  بآ  هاچ  دنتخادنا ، ار  يو  دوب ، هدیسر 

اهدـعب دـیناشوپ ، وا  رب  دروآ و  شیارب  یتشهب  ریرح  زا  ینهاریپ  لیئربج  دـندنکفا  شتآ  رد  ناـیرع  هنهرب و  ار  میهاربا  ترـضح  هک  يزور 
زا  داد و  قاحسا  هب  ار  نآ  میهاربا 

192 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
نیا دوب . هدرک  نازیوآ  فسوی  ندرگب  هداد و  رارق  ياهتسب  رد  زرح  اعد و  تروص  هب  ار  نآ  بوقعی  ترضح  و  دیسر . بوقعی  هب  قاحـسا 
انیب دینـش و  ار  فسوی  يوب  نآ  زا  بوقعی  هک  تسا  نیهاریپ  نامه  نیا  و  دـیناشوپ ، فسوی  نت  رب  دروآ و  نوریب  ار  نآ  دـمآ  لـیئربج  اـج 

«1 . » دمآ رصم  زا  ناوراک  هک  یماگنه  دش :
. درک یحو  یسیع  ییحی و  هب  هک  نانچ  درک  یحو  فسوی  هب  دنوادخ  ّنس  رغص  نیا  رد  ِْهَیلِإ  اْنیَحْوَأ  َو 

زا امتح  هک  تسا  نیا  هلمج  يانعم  و  دهد ، تراشب  هدژم و  ار  يو  شراک  ماجنارـس  هب  ات  درک  یحو  فسوی ، هب  ادخ  اذـه  ْمِهِْرمَِأب  ْمُهَّنَئِّبَُنَتل 
الاب تلع  هب  هک  یلاح  رد  َنوُرُعْشَی : ْمُه ال  َو  درک . یهاوخ  لقن  دناهدروآ  ترس  رب  هچنآ  زا  تناردارب  يارب  یباییم و  تاجن  يراتفرگ  نیا 

ْمُه ال َو  يانعم  دناهتفگ : یضعب  و  یتسه ، فسوی  هک  دنـسانشب  ار  وت  دنناوتن  ياهدش  رود  اهنآ  زا  اهتّدم  هک  نیا  تماقم و  تیعقوم و  نتفر 
لایخ اهنآ  میروآیم . نوریب  ییاهنت  تشحو و  زا  ار  وا  مینکیم و  یحو  فسوی  هب  ام  هک  دنتشادن  ربخ  نیا  زا  اهنآ  هک  تسا  نیا  َنوُرُعْـشَی 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 1125 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسین یسنوم  ار  وا  هک  دندرکیم 
هک دننامهفب  وا  هب  ات  دـندرک  هیرگ  هب  عورـش  دـندمآ و  ناشردـپ  شیپ  بش  ياهیکیدزن  زور ، رخآ  رد  فسوی  ناردارب  ًءاشِع  ْمُهابَأ  ُؤاج  َو 

: دنیوگیم تسار 
هقباسم لضتنن » : » هدـش هتفگ  ریـسفت  رد  يزادـناریت ، ای  ود ، هقباسم  هقباسم ، يارب  میدوب  هتفر  ام  ردـپ ! دـنتفگ  ُِقبَتْـسَن  اْنبَهَذ  اَّنِإ  انابَأ  ای  اُولاق 

فرح میـشاب  وگتـسار  وت ، دزن  ام  هچ  رگا  يراد  فسوی  هب  هک  ياهقالع  لیلد  هب  نونکا  وت  اَّنُک : َْول  َو  اَنل   » قدصمب َْتنَأ :» ام  َو  ، » يزادـناریت
. يرادن ام  هتفگ  هب  يدامتعا  ینامگدب و  ام  هب  نونکا  هک  نیا  هب  دسر  هچ  يریذپیمن  ار  ام 

يارب تسا  ردصم  هب  فوصوم  تفگ  ناوتیم  و  یغورد ، نوخ  هب  هدولآ  ٍبِذَک  ٍمَِدب 
__________________________________________________

هیآ 94. ُریِْعلا ، ِتَلَصَف  اََّمل  - 1
193 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

: رعاش لوق  لثم  هغلابم 
لخب هب  متنا  دوج و  هب  نهف 

يردقب تخادنا و  شتروص  يور  رب  تفرگ و  ار  نهاریپ  بوقعی  هک  تسا  هدش  تیاور  دنک ،) هغلابم  هدافا  ات  هتفگن ، لیخب  داوج و  « ) 1 : »
ار مرـسپ  هک  مدـیدن  رتراـبدرب  نیا ، زا  ار  یگرگ  زورما  اـت  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : دـش و  نیگنر  نهاریپ  نوخ  اـب  شتروـص  هک  تسیرگ 

«2 . » تسا هدیردن  شنت  رب  ار  شنهاریپ  هدروخ و 
رورجم زا  لاح  اریز  دشاب ، مّدقم  لاح  هک  تسین  زیاج  و  بذـک : مدـب  هصیمق  قوف  اوءاج  ّتیفرظ : رب  انب  تسا  بصن  لحم  رد  ِهِصیِمَق  یلَع 

. دوشیمن مّدقم  نآ  رب 
نیا داد و  هولج  ّتیمها  یب  امش  مشچ  رد  ار  فسوی  رازآ  دومن و  ناسآ  ناتیارب  ار  یمیظع  رما  ناتیناسفن  ياهاوه  تفگ  َْتلَّوَس : َْلب  َلاق :

. دیدش بکترم  وا  هرابرد  ار  گرزب  تیانج 
. ندرمش ناسآ  لهس و  ءاخرتسا : لوس » »

دنربن یتیاکـش  ادـخ  هب  زج  نآ  رد  هک  تسا  ییابیکـش  لیمج ،» ربص  ، » تسا رتهب  لیمج  ربص  ای  تسا ، لـیمج  ربص  نم  راـک  ٌلـیِمَج  ٌْربَصَف 
«3 . » مربیم هوکش  ادخ  هب  اهنت  مهودنا  یناشیرپ و  زا  دومرف : هک  نانچ 

. مهاوخیم کمک  دنوادخ  زا  طقف  هتفر ، نیب  زا  مفسوی  دینکیم : نایب  امش  هک  يدرد  لّمحت  يارب  یلَع و  ُناعَتْسُْملا  ُهَّللا  َو 
__________________________________________________

م. یگیامورف - رسارس  وا  هب  تبسن  امش  و  دنایگدنشخب ، هچراپکی  وا  هب  تبسن  نانز  - 1
-2

. هصیمق هیلع  قزمی  مل  ینبا و  لکا  اذه : نم  ملحأ  ابئذ  مویلاک  تیأر  ام  هّللات 
هیآ 86. ِهَّللا . َیلِإ  ِینْزُح  َو  یَِّثب  اوُکْشَأ  امَّن  -3 ].....[ 

193 ص : ات 20 ..... ] تایآ 19  (: 12  ) فسوی هروس  ]

هراشا

ٍسَْخب ٍنَمَِثب  ُهْوَرَش  َو  ( 19  ) َنُولَمْعَی اِمب  ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ًۀَعاِضب  ُهوُّرَـسَأ  َو  ٌمالُغ  اذه  يرُْـشب  ای  َلاق  ُهَْولَد  یلْدَأَف  ْمُهَدِراو  اُولَـسْرَأَف  ٌةَراَّیَـس  ْتَءاج  َو 
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(20  ) َنیِدِهاَّزلا َنِم  ِهِیف  اُوناک  َو  ٍةَدوُدْعَم  َمِهارَد 
194 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

194 ص : همجرت ..... :

بلطم نیا  تسا ، یکدوک  نیا  داب ، هدژم  دز : ادص  و  دنکفا ، هاچ  رد  ار  دوخ  ولد  وا ، دنداتـسرف ، ار  دوخ  روآ  بآ  دیـسر و  ارف  یناوراک  و 
(19 . ) تسا هاگآ  دندادیم  ماجنا  اهنآ  هک  هچنآ  هب  دنوادخ  و  دنتشاد ، ناهنپ  نارگید  زا  هیامرس  کی  ناونع  هب  نایناوراک ، ار 

(20 . ) دندوب انتعایب  وا  هب  تبسن  دنتخورف و  مهرد ، دنچ  یمک : ياهب  هب  ار  وا 

194 ص : ریسفت ..... :

هاچ رد  ار  فسوی  هک  دوب  نآ  زا  دـعب  زور  هس  رما  نیا  و  دـنتفریم ، رـصم  فرط  هب  نیدـم  هیحان  زا  هک  رذـگهر  دـندوب  یهورگ  ٌةَراَّیَـس » »
. دندمآ دورف  هاچ  نیا  کیدزن  دندوب و  هدرک  مگ  ار  هار  ناوراک  لها  دندوب . هتخادنا 
: دربب بآ  یهورگ  يارب  ات  دیآیم  بآ  رس  رب  هک  تسا  یسک  دراو  ْمُهَدِراو  اُولَسْرَأَف 

. دوب رعذ ، نب  کلام  وا ، مان  دنک ، ادیپ  یبآ  ناشیارب  ات  دنداتسرف  ار  يدرم  اهنآ 
هدهاشم ابیز  رایسب  یمالغ  ناهگان  دیشک  الاب  ار  ولد  درم  نآ  هک  یتقو  دیبسچ ، نامسیر  هب  فسوی  دنکفا ، هاچ  رد  ار  شلطـس  ُهَْولَد  یلْدَأَف 

دوش هدناوخ  ي »  » حتف اب  يارـشب »  » هک تسا  یتروص  رد  انعم  نیا  ، ) ملاح هب  اشوخ  ارم ، داب  هدژم  تفگ : شدوخ  هب  يرُْـشب :» ای  َلاق : . » درک
صخش نآ  هک  تسانعم : نیا  هب  دوش  هدناوخ  يرُْشب » ای  : » لومعم قبط  رب  رگا  اّما  تسا ) هتفریذپ  ار  تئارق  نیمه  فّنـصم  موحرم  ایوگ  هک 

. يدمآ تقو  هب  هک  ایب  یتخبشوخ  يا  تراشب  يا  تفگ : نینچ  ایوگ  داد و  رارق  ادن  دروم  ار  تراشب 
. دنتشاد یفخم  ار  رما  نیا  رگید  ياهناوراک  زا  تسا : ناوراک  لها  مامت  يارب  عمج  ریمض  ُهوُّرَسَأ  َو 

نیا بآ  نیا  نابحاص  دنتفگیم  هکلب  دنتشاد  یفخم  نارگید  زا  دناهتفای  هاچ  رد  ار  وا  هک  نیا  فسوی و  رما  ناوراک  لها  دناهتفگ : یـضعب 
. میشورفب ناشیارب  رصم  رد  هک  دناهدرپس  ام  هب  ار  مالغ 

195 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
نآ ام  زا  سپ  هتخیرگ ، تسام و  لام  مالغ  نیا  دنتفگ : نارگید  هب  اهنآ  ینعی  ددرگیمرب  فسوی  ناردارب  هب  ریمـض ، دیوگیم : سابع  نبا 

. تفگیمن چیه  دوب و  تکاس  دنشکب  ار  وا  هک  نیا  سرت  زا  فسوی  دیرخب ، ار 
. دنتشاد یفخم  یتراجت  يالاک  نوچمه  ار  وا  تیلاح : رب  انب  تسا  بوصنم  ًۀَعاِضب » »

یتمیق هب  ینعی  سوخبم ، يا  ٍسَْخب  ٍنَمَِثب  دـنتخورف ، ار  وا  ُهْوَرَـش :» َو  . » دوشیم ادـج  تراجت  روظنم  هب  هک  دوشیم  هتفگ  یلام  هب  تعاـضب 
هک دوب  مک  یلیخ  ٍةَدوُدـْعَم :» ، » الط ياهرانید  هن  دوب  هرقن  ياهمهرد  َمِهارَد »  » دوب راکـشآ  رهاـظ و  دوبمک ، نیا  هک  لومعم  زا  رتمک  یلیخ 

. دوب مهرد  تسیب  هک  تسا  هدش  لقن  سابع  نبا  زا  دوبن . نزو  لباق  دشیم و  هدرمش 
ناـشن یلیاـمت  دراد  تسد  رد  هچنآ  هب  هک  یـسک  ینعی  دـندوب ، نادـهاز  زا  رما  نیا  رد  فـسوی  ناگدنـشورف  َنیِدِـهاَّزلا  َنـِم  ِهـِیف  اُوناـک  َو 

هب دنک  ادیپ  ار  يزیچ  سک  ره  دندوب و  هدرک  ادیپ  ار  وا  هک  دوب  نیا  اهنآ  لیامت  مدع  لیلد  و  دشورفیم . اهب  نیرتمک  هب  ار  نآ  دهدیمن و 
ناردارب دـندیرخ و  شناردارب  زا  ار  وا  ناـیناوراک  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  تفگ  ناوـتیم  و  درادـن ، یکاـب  دـشورفب  ار  نآ  هـک  تـمیق  ره 

. دنتشادن یگتسبلد  فسوی  هب  ینعی  دندوب  نادهاز  زا  وا ، تمیق  هب  فسوی  هرابرد 

195 ص : ات 23 ..... ] تایآ 21  (: 12  ) فسوی هروس  ]
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هراشا

ِلیِوَْأت ْنِم  ُهَمِّلَُعِنل  َو  ِضْرَْألا  ِیف  َفُسُوِیل  اَّنَّکَم  َِکلذَک  َو  ًاَدلَو  ُهَذِخَّتَن  َْوأ  انَعَْفنَی  ْنَأ  یـسَع  ُهاْوثَم  یِمِرْکَأ  ِِهتَأَْرمال  َرْـصِم  ْنِم  ُهارَتْشا  يِذَّلا  َلاق  َو 
َنِینِـسْحُْملا يِزَْجن  َِکلذَک  َو  ًاْملِع  َو  ًامْکُح  ُهاْنیَتآ  ُهَّدُـشَأ  َغََلب  اََّمل  َو  ( 21  ) َنوُمَْلعَی ـال  ِساَّنلا  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  ِهِْرمَأ  یلَع  ٌِبلاـغ  ُهَّللا  َو  ِثیِداـحَْألا 

َنوُِملاَّظلا ُحـِْلُفی  ُهَّنِإ ال  َياْوثَم  َنَسْحَأ  یِّبَر  ُهَّنِإ  ِهَّللا  َذاعَم  َلاق  ََکل  َْتیَه  َْتلاق  َو  َباْوبَْألا  ِتَقَّلَغ  َو  ِهِسْفَن  ْنَع  اـِهْتَیب  ِیف  َوُه  ِیتَّلا  ُْهتَدَوار  َو  ( 22)
(23)

196 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

196 ص : همجرت ..... :

: تفگ دوخ  رسمه  هب  دیرخ ، رصم  نیمزرس  رد  ار  وا  هک  یسک 
نّکمتم نیمزرـس  نآ  رد  ار  فـسوی  نینچ  نیا  و  میریگب ، دوـخ  دـنزرف  ار  وا  اـی  دـشاب و  دـیفم  اـم  يارب  تسا  دـیما  هک  راد  یمارگ  ار  يو 

(21 . ) دننادیمن مدرم  رثکا  اّما  تسا  زوریپ  دوخ  راک  رب  دنوادخ  و  میهد ، شدای  ار  باوخ  ریبعت  هک  نیا  يارب  و  میتخاس ،
(22 . ) میهدیم شاداپ  ار  ناراکوکین  نینچ  نیا  و  میداد ، ملع  و  مکح ، وا ، هب  دیسر ، تّوق  غولب و  هلحرم  هب  هک  یماگنه  و 

تفگ تساّیهم ، تیارب  هچنآ  يوسب  باتـشب  تفگ  تسب و  ار  اهرد  درک و  ییوجماک  ياـّنمت  وا  زا  دوب  شاهناـخ  رد  فسوی  هک  نز  نآ  و 
(23 . ) دنوشیمن راگتسر  ناراکمتس  امّلسم  هتشاد ، یمارگ  ارم  ماقم  تسا  نم  راگدرورپ  « 1  » وا ادخ  هب  مربیم  هانپ 

196 ص : ریسفت ..... :

هاشداپ مان  تشاد و  ماـن  ریفطا »  » اـی ریفطق »  » يو « 2 . » دوب روشک  نآ  یمومع  قازرا  نیازخ و  يدـصتم  رـصم ، زیزع  َرْـصِم  ْنِم  ُهارَتْشا  يِذَّلا 
. دوب دیلو » نب  ناّیر  ، » نامز نآ  نوعرف  ای  رصم 

ار فسوی  رصم  زیزع  هک  یتقو  تسا . هدوب  رصم  هاشداپ  زیزع ، دیوگیم : سابع  نبا 
__________________________________________________

م. تسا - نم  تمعن  بحاص  رصم  زیزع  رگید : يانعم  - 1
م. هنومن - ریسفت  زا  تشاد ، ار  نوعرف  يریزو  تسخن  ای  ترازو  تمس  - 2

197 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
دوخ ترازو  هب  ار  وا  رصم ) زیزع   ) دیلو نب  ناّیر  یگلاس  یـس  ّنس  رد  و  تشاد ، تماقا  وا  هناخ  رد  لاس  هدزیـس  دوب و  هلاس  هد  يو  دیرخ ،
هتفگ دومرف . تلحر  ایند  زا  دوب  هلاس  تسیب  دص و  هک  یماگنه  تخومآ و  ملع  تمکح و  وا  هب  دنوادخ  یگلاس  هس  یس و  رد  و  دیزگرب ،

ماقم و هیوثم » یمرکا  : » تفگ شرـسمه  هب  و  دـیرخ ، دیفـس ، هماج  ود  شفک و  تفج  کی  رانید و  لهچ  هب  ار  وا  رـصم  زیزع  تسا : هدـش 
اب هک  تسا  نیا  شرـسمه  هب  زیزع ، لوـق  ياـنعم  ياوـثم .» نسحا  یبر  هنا  : » تفگ اهدـعب  فـسوی  دوـخ  هـک  ناـنچ  راد  یمارگ  ار  شتلزنم 

يدوس شايراد  تناما  یگتسیاش و  ببس  هب  دیاش  انعفنی :» نا  یسع  . » دشاب لاحشوخ  ام  اب  تبحاصم  زا  ات  شاب  هتشاد  وکین  راتفر  فسوی 
. میهد شرارق  دوخ  دنزرف  ياج  میریگب و  دوخ  دنزرف  ار  وا  هک  نیا  ای  و  دناسرب ، ام  هب 

. درکیم یگتسیاش  تداشر و  ساسحا  فسوی  رد  هک  تفگ  لیلد  نیا  هب  ار  اهفرح  نیا  زیزع 
وا میدیشخب و  تردق  وا  هب  رصم  نیمزرس  رد  میدرک ، بلج  وا  هب  ار  رصم  زیزع  هّجوت  و  میداد ، تاجن  ار  فسوی  هک  نانچ  مه  َِکلذَک : َو 
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. دنارب مکح  نآ  رد  ات  میداد  رارق  هاشداپ  ار 
. میزومایب ثیداحا  لیوأت  وا  هب  هک  دوب  روظنم  نیدب  تردق ، نداد  ییاهر و  نیا  ِثیِداحَْألا  ِلیِوَْأت  ْنِم  ُهَمِّلَُعِنل  َو 

دراد ّطلـست  فسوی  روما  رب  هک  دنوادخ  هک  نیا  ای  درادن ، يریگولج  ناوت  یـسک  دنک  مکح  دهاوخب  ار  هچنآ  ادخ  ِهِْرمَأ  یلَع  ٌِبلاغ  ُهَّللا  َو 
. دنکیمن شراذگاو  نارگید  هب  دنکیم و  ظفح  ار  وا 

ود تصـش و  شّدح  نیرخآ  دناهتفگ  یـضعب  یگلاس و  لهچ  و  هس ، یـس و  تسیب ، هدزاود ، نس  دناهتفگ : یلاوقا  دـشا »  » نامز تدـم  رد 
. تسا لاس 

یهاگآ مدرم و  رب  تموکح  روظنم  دـناهتفگ  یـضعب  و  تناـید ، تعیرـش و  هب  یهاـگآ  ًاـْملِع » َو  ، » تسا تّوبن  ینعی  تمکح  دارم  ًاـمْکُح 
. تسا تحلصم  حالص و  ياههار  هب  تبسن 

198 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
اوقت و کین و  لامعا  شاداپ  ناونع  هب  فسوی  ترـضح  هب  دنوادخ  هک  تسا  رما  نیا  هب  نداد  هّجوت  دوصقم  َنِینِـسْحُْملا  يِزَْجن  َِکلذَـک  َو 

: هلاهتکا یف  ۀمکحلا  هاتآ  هتبیبش  یف  هبر  ةدابع  نسحأ  نم  هدش : لقن  نسح  زا  تخومآ . تمکح  ملع و  شايراکزیهرپ 
.« دزومآ تمکح  وا  هب  يریپ  رد  دهد ، ماجنا  وکین  ار  شراگدرورپ  تدابع  یناوج  رد  هک  یسک  »

هجوتم شدوـخ  هب  گـنرین  اـب  ار  فـسوی  رـصم  زیزع  رـسمه  هک  تسا  نیا  تراـبع  ياـنعم  نتفر ، ندـمآ و  دوری :» دار   » زا هلعاـفم  هدوارم 
وا هک  ار  يزیچ  دـنزب و  لوگ  گنرین  کلک و  اب  ار  شلباقم  فرط  ات  دـهدیم  ماجنا  راکبیرف  صخـش  هک  داد  ماجنا  يراک  ینعی  تخاـس .
ات داد  ماجنا  اخیلز  هک  تسا  ییاهیشیدنا  هراچ  اهگنرین و  روظنم  اج  نیا  رد  و  دیابرب ، يو  زا  دهدب ، تسد  زا  دهاوخیمن  دراد و  رایتخا  رد 

تیه «، » ءات  » ّمضب کل :» تیه  : » هدـش هدـناوخ  یفلتخم  هوجو  هب  روایب : يور  ایب ، ولج  ََکل :» َْتیَه  . » دزاـس راداو  ییوجماـک  هب  ار  فسوی 
رد و  لعف ، تاقّلعتم  زا  مال »  » و ءیهی » ءاه   » زا وت : يارب  مدـش  هداـمآ  ءاـت :»  » ّمض و  هزمه ، اـب  تئه »  » و ءاـت »  » حـتف و  ءاـه »  » رـسک هب  کـل »

يارب ریمـض ، ّهنا » . » یندرب هانپ  مربیم  ادـخ  هب  هانپ  ِهَّللا  َذاـعَم  میوگیم ! وت  يارب  ار  نیا  تسا : هتفگ  هک  نیا  لـثم  تسا  ناـیب  يارب  تاوصا 
. تسا ثیدح  نأش و 

«، راد یمارگ  ار  وا  : » تفگ شرـسمه  هب  هک  تسا  رـصم  زیزع  نخـس  فرح ، نیا  زا  فـسوی  روـظنم  و  ربـخ ، ادـتبم و  َياوـْثَم  َنَسْحَأ  یِّبَر ،
. منک تنایخ  يو  رب  شاهداوناخ  رسمه و  هرابرد  هک  تسین  نیا  وا  ياهشرافس  شاداپ 

198 ص : ات 29 ..... ] تایآ 24  (: 12  ) فسوی هروس  ]

هراشا

َو َباْبلا  اَقَبَتْسا  َو  ( 24  ) َنیِصَلْخُْملا اَنِدابِع  ْنِم  ُهَّنِإ  َءاشْحَْفلا  َو  َءوُّسلا  ُْهنَع  َفِرْـصَِنل  َِکلذَک  ِهِّبَر  َناهُْرب  يأَر  ْنَأ  َْول ال  اِهب  َّمَه  َو  ِِهب  ْتَّمَه  ْدََقل  َو 
ِیْنتَدَوار َیِه  َلاق  ( 25  ) ٌمِیلَأ ٌباذَع  َْوأ  َنَجُْسی  ْنَأ  َّالِإ  ًاءوُس  َِکلْهَِأب  َدارَأ  ْنَم  ُءازَج  ام  َْتلاق  ِباْبلا  يََدل  اهَدِّیَـس  ایَْفلَأ  َو  ٍُربُد  ْنِم  ُهَصیِمَق  ْتَّدَق 

َو َْتبَذَکَف  ٍُربُد  ْنِم  َُّدق  ُهُصیِمَق  َناک  ْنِإ  َو  ( 26  ) َنِیبِذاْکلا َنِم  َوُه  َو  ْتَقَدَصَف  ٍُلُبق  ْنِم  َُّدق  ُهُصیِمَق  َناک  ْنِإ  اِهلْهَأ  ْنِم  ٌدِهاش  َدِهَش  َو  یِـسْفَن  ْنَع 
(28  ) ٌمیِظَع َّنُکَْدیَک  َّنِإ  َّنُکِْدیَک  ْنِم  ُهَّنِإ  َلاق  ٍُربُد  ْنِم  َُّدق  ُهَصیِمَق  يأَر  اَّمَلَف  ( 27  ) َنِیقِداَّصلا َنِم  َوُه 

(29  ) َنِیئِطاْخلا َنِم  ِْتنُک  ِکَّنِإ  ِِکْبنَِذل  يِرِفْغَتْسا  َو  اذه  ْنَع  ْضِرْعَأ  ُفُسُوی 
199 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

199 ص : همجرت ..... :
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وا زا  ار  اشحف  يدـب و  ات ، میدرک ، نینچ  درکیم ، يو  دـصق  دـیدیمن ، ار  شراگدرورپ  ناهرب  رگا  زین  وا  و  درک ، ار  فسوی  دـصق  نز  نآ 
(24 . ) دوب ام  صالخا  اب  ناگدنب  زا  وا  هک  ارچ  میزاس ، رود 

رفیک تفگ : نز  دنتفای ، رد ، مد  ار  نز  نآ  ياقآ  عقوم ، نیا  رد  و  درک ، هراپ  تشپ  زا  ار  وا  نهاریپ  نز  نآ  دـندیود و  رد  فرط  هب  ود  ره  و 
(25 . ) تسین كاندرد  باذع  ای  نادنز و  زج  دنک  تنایخ  هدارا  وت  لها  هب  تبسن  هک  یسک 

زا وا  نهاریپ  رگا  هک  داد  یهاوگ  نز  هداوناـخ  زا  يدـهاش  ماـگنه ، نیا  رد  و  درک ، توعد  دوخ  يوس  هب  رارـصا  اـب  ارم  وا  تفگ : فـسوی 
(26 . ) تسا نایوگغورد  زا  فسوی  دیوگیم و  تسار  نز  هدش  هراپ  ور  شیپ 

(27 . ) تسا نایوگتسار  زا  وا  دیوگیم و  غورد  نز  هدش ، هراپ  رس  تشپ  زا  شنهاریپ  رگا  و 
امـش گـنرین  يرآ  تسا  ناـنز  امـش  هلیح  رکم و  زا  نیا  تفگ  هدـش ، هراـپ  شرـس  تشپ  زا  فسوی  نهاریپ  هک  دـید  رـصم  زیزع  هک  یتقو 

(28 . ) تسا گرزب 
(29 . ) يدوب ناراکاطخ  زا  هک  نک  رافغتسا  تهانگ  زا  زین  نز  يا  وت  و  نک ، رظن  فرص  عوضوم  نیا  زا  فسوی  يا 

200 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

200 ص : ریسفت ..... :

میمـصت زین  وا  دزیمآ . رد  فـسوی  اـب  هک  تفرگ  میمـصت  نز  نآ  ینعی  تفرگ ، نآ  ماـجنا  رب  میمـصت  درک و  دـصق  ار  راـک  نآ  رمـالاب  مه 
: اهطلاخل هبر  ناهرب  يأر  نا  نال  ول  تسا : نینچ  ریدقت  فوذـحم و  طرـش  باوج  ِهِّبَر :» َناهُْرب  يأَر  ْنَأ  َْول ال  . » دزیمآ رد  يو  اب  هک  تفرگ 

الول هلتقب  تممه  لثم : تسا . هدـش  فذـح  اِهب » َّمَه  َو  : » هنیرق هب  باوج  تخیمآیمرد ، وا  اب  دـیدیمن  ار  شراگدرورپ  ناهرب  فسوی  رگا 
هلمج زا  دوصقم  مدوب . هتـشک  ار  وا  مسرتیم  ادخ  زا  هک  دوبن  نینچ  رگا  هتلتقل : هَّللا  تفخ  ّینا  الول  تسا : نیا  شریدقت  هک  هَّللا  تفخ  ینا 

دصق و دهاوخب  هک  نیا  لثم  درک  اخیلز  هب  یهجوت  یناوج  توهـش  لیلد  هب  درک و  شزیمآ  هب  لیم  فسوی  سفن  هک  تسا  نیا  اِهب » َّمَه  َو  »
دـشاب هتـشادن  دوـجو  یمدآ  رد  دوـشیم  هدـیمان  میمـصت  شتّدـش  ببـس  هـب  هـک  یلیاـمت  نـینچ  رگا  ـالوصا )  ) و دریگب ، نآ  رب  یمیمـصت 

ار وا  ادخ  زاب  دوبیم  اخیلز  میمـصت  دننام  فسوی  میمـصت  رگا  زین  و  دوب ، دهاوخن  روجأم  حودمم و  ادخ  دزن  رد  نآ  زا  هدـننک  يراددوخ 
دـصق فسوی  هک  دوب  کیدزن  تسا : نیا  اِهب » َّمَه  َو   » يانعم تفگ  ناوتیم  زین  و  دوب .» ام  صالخا  اب  ناگدـنب  زا  وا   » هک دوتـسیمن : نینچ 

. مدوب هتشک  ار  وا  دوبیمن  ادخ  فوخ  رگا  هَّللا : فخا  مل  ول  هتلتق  دنیوگیم : هک  نانچ  دنک  نز  نآ 
. دیامن زاغآ  ار  ِهِّبَر » َناهُْرب  يأَر  ْنَأ  َْول ال  اِهب  َّمَه  َو   » هلمج تئارق  سپس  و  دنک ، فقو  ِِهب » ْتَّمَه  ْدََقل  َو   » هلمج رد  يراق  هک  تسا  راوازس 

: يانعم هب  و  فوذحم ) يادـتبم  يارب  ربخ   ) تسا عفر  لحم  رد  ای  هانتبث و  تیبثتلا  کلذ  لثم  يانعم : هب  بصن و  لحم  رد  فاک »  » َِکلذَـک
. تسا کلذ  لثم  رمالا 

ْنِم ُهَّنِإ  . » میزاس رود  تسانز  زا  ترابع  هک  ار  اشحف »  » نینچمه و  دوب ، شیاقآ  هب  تنایخ  هک  ار  يدـب  وا  زا  هک  نیا  اـت  َءوُّسلا  ُْهنَع  َفِرْـصَِنل 
اب دـنوادخ  هک  تسا  یناسک  روظنم  هحتف ، اب  و  دـناهتخاس ، صلاخ  ار  ناشنید  ادـخ  يارب  هک  یناسک  مال :) هرـسک  اـب  « ) َنیِـصَلْخُْملا اـَنِدابِع 

. تسا هتخاس  صلاخ  شدوخ  تعاطا  رب  ار  اهنآ  ناشنداد  قیفوت 
201 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ددرگ و جراخ  ات  تفر  ینوریب  رد  يوس  هب  ناباتـش  نز ، نآ  تسد  زا  رارف  روظنم  هب  فسوی  دـندیود : رد  فرط  هب  ود  نآ  َباْبلا  اَقَبَتْـسا  َو 
. دوش شنتفر  نوریب  عنام  ات  تفاتشیم  شلابند  هب  مه  نز  نآ 

. دندروخرب ریفطق ، نز ، نآ  رهوش  هب  رد  مد  اهَدِّیَس  ایَْفلَأ  َو  دش ، هراپ  ات  دیشک  تفرگ و  تشپ  زا  ار  فسوی  نهاریپ  ٍُربُد  ْنِم  ُهَصیِمَق  ْتَّدَق  َو 
تسیچ وا  رفیک  دشاب : یلاؤس  دناوتیم ، و  تسین ، ندش  ینادنز  زج  دنک  تنایخ  ترسمه  هب  هک  یسک  رفیک  دشاب : هیفان  تسا  نکمم  ام » »
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؟ تسا هناخ  رد  دیز  زا  ریغ  یسک  هچ  دیز : الا  راّدلا  یف  نم  لثم : نادنز ؟ زج 
. تسا هنایزات  تابرض  دناهتفگ  یضعب  ٌمِیلَأ  ٌباذَع 

عفر شدوخ  زا  هک  تسناد  مزـال  درک  سوکعم  ار  هعقاو  نز ، هتفرگ و  رارق  كاـندرد  باذـع  نادـنز و  ضرعم  رد  دـید  فسوی  هک  یتـقو 
، دوبن تمهت  عفر  يارب  رگا  و  درکیم ، ار  اضاقت  نیا  نم  زا  هتـسویپ  هک  دوب  وا  یِـسْفَن :» ْنَع  ِیْنتَدَوار  َیِه  : » تفگ هک  دوب  نیا  دنک ، تمهت 

. تفگیمن ار  فرح  نیا 
رد مد  وا  رهوش  اب  دوب و  شیومع  رـسپ  داد  یهاوگ  وا  ّدض  رب  هک  نز  نآ  ناکیدزن  زا  يدهاش  دـناهتفگ : یـضعب  اِهلْهَأ  ْنِم  ٌدِـهاش  َدِهَـش  َو 
هک دناهدیمان  تداهش  ببس ، نادب  ار  وا  هتفگ  و  دوب . هراوهگ  رد  یکدوک  هک  دوب  شاهلاخ  رسپ  دهاش  نیا  تسا  هتفگ  يرگید  دوب . هتسشن 

. دش نز  نآ  ياعّدا  نالطب  فسوی و  لوق  توبث  ثعاب 
: تفگ درک و  شرسمه  هب  ور ، دیوگیم  تسار  فسوی  غورد و  شنز  هک  دیمهف  و  دید ، ار  هعقاو  ریفطق )  ) رـصم زیزع  هک  یتقو  يأَر  اَّمَلَف 
رد رتقیقد و  يراکبیرف  رد  اهدرم  زا  اهنآ  اریز  تسا ، هدرمش  میظع  ار  نانز  دیک  دنوادخ  و  تسا ، نانز  امش  ياهبیرف  رکم و  زا  تنخس  نیا 

. دنرتّرثؤم يزابگنرین 
چیه هب  راد و  ناهنپ  ار  نآ  نک و  يرود  رما  نیا  زا  اذه :» نع  ضرعا  : » تسا بیرق  يادانم  اریز  تسا ، فوذحم  ادن  فرح  ادانم و  ُفُسُوی 

. وگم سک 
202 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دـننکیم هانگ  ادـمع  هک  یتسه  یناراکهانگ  زا  رما  نیا  رد  هک  نک  شزرمآ  بلط  تهانگ  نیا  زا  هک  تساـخیلز  هب  باـطخ  يِرِفْغَتْـسا  َو 
. داد ماجنا  هانگ  ادمع  أطخ :» »

202 ص : ات 35 ..... ] تایآ 30  (: 12  ) فسوی هروس  ]

هراشا

ْتَلَسْرَأ َّنِهِرْکَِمب  ْتَعِمَس  اَّمَلَف  ( 30  ) ٍنِیبُم ٍلالَـض  ِیف  اهارََنل  اَّنِإ  ابُح  اهَفَغَـش  ْدَق  ِهِسْفَن  ْنَع  اهاتَف  ُدِواُرت  ِزیِزَْعلا  ُتَأَْرما  ِۀَـنیِدَْملا  ِیف  ٌةَوِْسن  َلاق  َو 
ام ِهَِّلل  َشاح  َْنُلق  َو  َّنُهَیِدـْیَأ  َنْعَّطَق  َو  ُهَنْرَبْکَأ  ُهَْنیَأَر  اَّمَلَف  َّنِْهیَلَع  ْجُرْخا  َِتلاق  َو  ًانیِّکِـس  َّنُْهنِم  ٍةَدِـحاو  َّلُک  َْتتآ  َو  ًأَکَّتُم  َّنَُهل  ْتَدَـتْعَأ  َو  َّنِْهَیلِإ 

َّنَنَجُْسَیل ُهُُرمآ  ام  ْلَعْفَی  َْمل  ِْنَئل  َو  َمَصْعَتْـساَف  ِهِسْفَن  ْنَع  ُُهتْدَوار  ْدََقل  َو  ِهِیف  ِینَُّنتُْمل  يِذَّلا  َّنُِکلذَف  َْتلاق  ( 31  ) ٌمیِرَک ٌکَلَم  َّالِإ  اذه  ْنِإ  ًارََشب  اذه 
َنِیلِهاْجلا َنِم  ْنُکَأ  َو  َّنِْهَیلِإ  ُبْصَأ  َّنُهَْدیَک  یِّنَع  ْفِرْـصَت  َّالِإ  َو  ِْهَیلِإ  ِینَنوُعْدَی  اَّمِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  ُنْجِّسلا  ِّبَر  َلاق  ( 32  ) َنیِرِغاَّصلا َنِم  ًانوُکََیل  َو 

(34  ) ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ  َّنُهَْدیَک  ُْهنَع  َفَرَصَف  ُهُّبَر  َُهل  َباجَتْساَف  ( 33)
(35  ) ٍنیِح یَّتَح  ُهَُّننُجْسََیل  ِتایْآلا  اَُوأَر  ام  ِدَْعب  ْنِم  ْمَُهل  اَدب  َُّمث 

202 ص : همجرت ..... :

ام هک  یتسارب  هدش ، هتفیرف  وا  یتسود  رد  دناوخیم و  شیوخ  نتفرگ  ماک  هب  ار  دوخ  مالغ  زیزع  نز  دنتفگ : رصم )  ) رهش نانز  زا  یهورگ 
(30 . ) مینیبیم راکشآ  یتلالض  رد  ار  وا 

مادـک ره  تسد  هب  تسارآ و  صوصخم  یهاگیاج  ناشیارب  داتـسرف و  نانآ  غارـس  هب  دـش  ربخ  اب  اهنآ  گـنرین  زا  زیزع  رـسمه  نوچ  سپ 
ار وا  هک  نیمه  يآرد ، اهنآ  سلجم  هب  تفگ : فسوی  هب  هاگ  نآ  و  داد ، ندروخ ) هویم  يارب   ) يدراک

203 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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کی نیا  هکلب  تسین ، رـشب  نیا  ادـخ ! تسا  هّزنم  كاـپ و  دـنتفگ ، دـندیرب و  ار  ناـشدوخ  ياهتـسد  دـندش و  ناریح  وا  تمظع  زا  دـندید 
(31 . ) تسا راوگرزب  ياهتشرف 

وا اّما  مدرک ، توعد  شیئوجماک  هب  ار  وا  نم  دـیدرک و  شنزرـس  وا ، هراـبرد  ارم  امـش  هک  تسا  یـسک  ناـمه  نیا  تفگ : رـصم  زیزع  نز 
(32 . ) دش دهاوخ  لیلذ  راوخ و  متح  روط  هب  داتفا و  دهاوخ  نادنز  هب  دهدن  ماجنا  مهدیم  روتسد  ار  وا  هچنآ  رگا  و  درک ، يراددوخ 

نم بلق  ینادرگنزاب  نم  زا  ار  اهنآ  گنرین  رگا  دنناوخیم و  نآ  هب  ارم  هک  تسا  نآ  زا  رتبوبحم  نم  دزن  نادنز  اراگدرورپ  تفگ : فسوی 
(33 . ) دوب مهاوخ  نالهاج  زا  دوشیم و  لیام  اهنآ  هب 

(34 . ) تساناد اونش و  وا  هک  ارچ  دینادرگب ، وا  زا  ار  اهنآ  رکم  و  درک ، باجتسم  ار  يو  ياعد  شراگدرورپ 
(35 . ) دننک ینادنز  یتّدم  ات  ار  يو  هک  دنتفرگ  میمصت  لاح  نیع  رد  دندید  وا  زا  ار  یکاپ  ياههناشن  نیا  هک  نآ  زا  دعب 

203 ص : ریسفت ..... :

. تسا یقیقح  ریغ  « 1  » هّمل ثینأت  دننامه  نآ  ثینأت  تسا و  نانز  هورگ  يانعم  هب  عمج و  مسا  درفم ، ةوسن » : » دـنتفگ نانز  زا  یعمج  َلاق  َو 
«2»

. تسا رصم »  » دارم ِۀَنیِدَْملا » ِیف  . » نآ مض  و  نون ، رسک  تسا : هجو  ود  ةوسن »  » هملک لوا  فرح  رد 
«: اهیتف ، » دوشیم قالطا  هاشداپ  هب  برع  نابز  رد  زیزع  ریفطق . نز  ِزیِزَْعلا  ُتَأَْرما 

. شمالغ
__________________________________________________

. یجرگ داتسا  یقرواپ  عمج . درفم و  يارب  ترفاسم ، رد  ناهارمه  ای  هارمه  يانعم  هب  هّمل  - 1
لک : » تسا ندوب  عمج  ثینأت  نیا  زا  دارم  هک  تسا  نآ  تسا  یقیقح  ریغ  هک  نیا  لیلد  و  هدش ، هتفگ  ٌةَوِْسن  َلاق  هیآ : رد  لیلد  نیمه  هب  - 2

يونعم ثینأـت  ظـفل ، ثینأـت  اـجنیا  دوـشیمن ، عـمج  ثینأـت  ود  مسا ، کـی  رد  نوـچ  و  تسا ، یظفل  يرما  عـمج ، ثینأـت  و  ّثنؤـم » عـمج 
ار يونعم  ندوب  رّکذـم  یظفل  ثینأت  هریغ  و  بارعا »  » ای لاجر »  » لـیبق زا  رکذـم  ياـهعمج  رد  یهاـگ  هک  ناـنچ  هدرک ، لـطاب  ار  یقیقح ) )

. نایبلا عمجم  زا  صیخلت  اب  دوشیم . هدروآ  ثنؤم  یهاگ  رّکذم و  یهاگ  انعم ، رب  ای  ظفل  رب  دوشیم  لمح  و  دنکیم ، لطاب 
204 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. هدرک ذوفن  شبلق  يادیوس  ات  هدرک و  هراپ  ار  وا  لد  هدرپ  مالغ  یتسود  اهَفَغَش 
ار رتش  ندب  ریعبلا :» فعش  : » لعف زا  هدش ، لقن  نیع »  » اب اهفعش » : » تئارق مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  اّما  و  دنیوگ ، ار  بلق  باجح  باغش :» »

: تسا هدورس  نینچ  سیقلا  وءرما  و  دروآ . رد  قارتحا  شزوس و  هب  صوصخم  غمص  هب  ندیلام  هلیسو  هب 
«1  » یلاطلا لجرلا  ةءونهملا  فعش  امک 

. مینیبیم باوص  زا  رود  هابتشا و  رد  ار  وا  ام  ٍنِیبُم :» ٍلالَض  ِیف  اهارََنل  اَّنِإ  . » تسا زییمت  بوصنم ، اّبح » ( » تسا هطقن  یب  نیع  اب  )
هتفیرف هاشداپ  نز  دنتفگیم : هک  دش  ربخ  اب  ناشیاهفرح  نیا  تسردان و  تاریبعت  اهنآ و  تبیغ  ییوگدـب و  زا  یتقو  َّنِهِرْکَِمب  ْتَعِمَـس  اَّمَلَف 

. درک توعد  ینامهم  هب  ار  اهنآ  َّنِْهَیلِإ :» ْتَلَسْرَأ  . » هدش شایناعنک  هدرب 
نیا زا  رـصم ، زیزع  نز  فدـه  نآ . ریغ  شلاب و  یتشپ و  لثم  دـننکیم  هیکت  نآ  رب  هک  تسا  يزیچ  اکتم ، ای  أکتم »  » ًأَـکَّتُم َّنَُهل  ْتَدَـتْعَأ  َو 

ار دوخ  ياهتسد  دننک و  شومارف  دوخ  زا  دنوش و  توهبم  دننیبب  ار  وا  یتقو  هک  دوب  نآ  تسد ، هب  دراک  یتمیق و  ياهـشلاب  رب  هدیمل  تئیه 
هداد مل  تسا  نارذگ  شوخ  مدرم  نیفرتم و  تداع  هک  روط  نامه  اهنآ  اریز  تسا ، ماعط  سلجم  أکتم »  » زا روظنم  دناهتفگ : یـضعب  دنربب .
هعطق هک  تسا  یماعط  اکتم »  » زا روظنم  تسا : هتفگ  يرگید  دندوب . لوغـشم  نخـس  فرح و  هب  مه  اب  دندروخیم و  بارـش  اذغ و  دندوب ،
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. دنکیم هیکت  زیچ  نآ  رب  دراک  هلیسو  هب  دنکیم ، عطق  ار  يزیچ  هک  یسک  الومعم  اریز  دوشیم  هعطق 
ياههچوک نایم  رد  هک  یتقو  فسوی  ترـضح  دناهتفگ : دـندش  توهبم  دنتـسناد و  گرزب  ار  ناشخرد  لامج  عماج و  ییابیز  نیا  ُهَنْرَبْکَأ 

وا هرهچ  رون  تفریم ، هار  رصم 
__________________________________________________

: لوا عارصم  - 1
 ... امک اهداؤف  تفعش  ّینا  ینلتقی  أ 

ندیلام اب  رتش  بحاص  درم  هک  نانچ  مدنازوس  ار  وا  لد  مدوخ  تبحم  قشع و  هب  نم  دشکب ، ارم  وا  هک  نیا  ضوع  تسا  نیا  شنومـضم  و 
یتّذل اب  مأوت  شزوس  هب  قشع ، تّذل  زا  نز  نآ  لد  ندیرپ  رعش  نیا  رد  دروآیم . رد  شزوس  هب  ار  نآ  شرتش ، تشپ  رب  صوصخم  نغور 

. یجرگ داتسا  تشوناپ  ذخأم  تسا . هدش  هیبشت  دنکیم  ساسحا  نارطق  شلام  زا  رتش  هک 
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، فسوی دـناهتفگ : یـضعب  دوشیم ، هدـید  بآ  نایم  رد  دیـشروخ  هدـش  سکعنم  رون  هک  ناـنچ  دـشیم  هدـید  سکعنم و  اـهراوید  رب  هک 
. دوب هدرب  ثرا  هب  هراس  شاهّدج  زا  ار  ییابیز 

. دنتخاس حورجم  ار  دوخ  ياهتسد  َّنُهَیِْدیَأ  َنْعَّطَق  َو 
زا وا  هیزنت  دنوادخ و  تئارب  هَّلل » اشاح   » يانعم سپ  دیز ، اشاح  موقلا  ءاسا  دشابیم : هیزنت  يانعم  دیفم  ءانثتسا  باب  رد  هک  ياهملک  اشاح » »
ام ِهَِّلل  َشاح  : » دـنوادخ لوق  نیا  اّما  و  تسا . فسوی  دـننام  ابیز  یناـسنا  شنیرفآ  رب  وا  تردـق  زا  یتفگـش  زین  و  یناوتاـن ، زجع و  تاـفص 

. تسوا لثم  نماد  كاپ  یصخش  شنیرفآ  رب  دنوادخ  تردق  زا  بّجعت  يانعم  هب  ٍءوُس » ْنِم  ِْهیَلَع  انِْملَع 
ار وا  درادن ، دوجو  رتابیز  هتشرف  زا  هک  تسا  زوکرم  ناهذا  رد  هچنآ  تلع  هب  دندرک و  یفن  ار  تیرشب  وا  زا  ییابیز ، ترثک  زا  ًارََشب  اذه  ام 

. دندرک رکذ  ناگتشرف  زا 
اب فسوی  هب  هراشا  يارب  هک  نیا  تلع  دیدرکیم . تمالم  شاهرابرد  ارم  هک  تسا  یـسک  نامه  نیا  تفگ : ِهِیف  ِینَُّنتُْمل  يِذَّلا  َّنُِکلذَف  َْتلاق 
هک تسا  نآ  یکی  هدرک ، يرود  تسا ، کیدزن  هب  هراشا  هک  اذه »  » زا هدروآ و  رود  هب  هراشا  مسا  کلذف »  » هملک اب  تسا ، رـضاح  هک  نیا 

هجو دوش  هدیزرو  قشع  وا  هب  هتشاد و  تسود  هک  تسا  راوازس  یـسک  نینچ  هک  دنامهفب  دنک و  نایب  ییابیز  یکین و  رد  ار  وا  ماقم  تعفر 
هب ارم  دیدرک و  رّوصت  دوخ  نهذ  رد  امـش  هک  تسا  نامه  یناعنک  مالغ  نآ  قیرط : نیا  هب  تسا  رودـب  هراشا  نامه  دوصقم  هک  نیا  رگید 

شنزرــس دـیتشادیم و  روذـعم  یگتفیرف  نـیا  رد  ارم  دـیدرکیم  رّوـصت  ار  يو  دــینیبیم  نوـنکا  هـک  ناـنچ  رگا  دــیدرک و  تمـالم  نآ 
. دیدرکیمن

تمصع و نیا  هک  درک  ششوک  دوب و  ادخ  تظافح  تحت  لصا  رد  ایوگ  هک  نانچ  درک  يراددوخ  رما  نیا  زا  تّدش  اب  فسوی  َمَصْعَتْساَف 
مولعم  تشذگ  فسوی  لامعا  رد  هک  یتانایب  اب  کسمتسا .»  » يانعم تسا  لیبق  نیمه  زا  و  دهد ، شیازفا  ار  تظافح 
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. تسا هّزنم  كاپ و  دوب ، هتفرگ  هانگ  نداد  ماجنا  هب  میمصت  دناهتفگ  هداد و  تبسن  وا  هب  « 1  » هیوشح هقرف  هچنآ  زا  يو  هک  دوشیم 

وت « 2  » ریخلا کترما  لثم : هدش ، فذح  ب )  ) ّرج فرح  و  مهدیم ، روتسد  وا  هب  هچنآ  هدوب : هب » رمآ  ام  ، » لصا رد  ُهُُرمآ  ام  ْلَعْفَی  َْمل  ِْنَئل  َو 
. مدرک رما  ریخ  راک  هب  ار 

. تسا هدش  هتشون  فلا  اب  تهج  نیمه  زا  فذح و  هک  تسا  هفیفخ  نون  هب  دّکؤم  ًانوُکََیل : َو  دوشیم . سبح  نادنز  رد  امتح  َّنَنَجُْسَیل » »
ترابع هب  انز . لمع  دـننکیم : توعد  نآ  هب  ارم  اهنیا  هچنآ  زا  ِْهَیلِإ : ِینَنوُعْدَـی  اَّمِم  تسا  رتناسآ  نم  رب  نادـنز  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  ُنْجِّسلا  ِّبَر  َلاق :

زیزع نز  دزن  زا  رـصم  ناـنز  یتقو  هک  تسا  هدـش  تیاور  تسا . رتینتـشاد  تسود  تیـصعم  نداد  ماـجنا  زا  نم  يارب  نتفر  نادـنز  رگید :
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تمناخ زا  دنتفگ  فسوی  هب  دـنیوگیم : یـضعب  « 3  » درک دّدـجم  رادـید  ياضاقت  فسوی  زا  يزمر  روطب  اهنآ  زا  مادـک  ره  دـنتفر ، نوریب 
. تیردصم رب  انب  دناهتفگ ، حتف  هب  نجس »  » یضعب نکم . متس  وا  هب  ردق  نیا  هدش  عقاو  مولظم  هک  نک  تعاطا 

رد  ] دـناوتب ات  دربیم  هانپ  يدـنوادخ  فاطلا  هب  تسا ، یهلا  ءایلوا  ءایبنا و  بأد  هک  نانچ  فسوی ، نایب  نیا  اـب  َّنُهَدـْیَک  یِّنَع  ْفِرْـصَت  اَّلِإ  َو 
. دنک ربص  هراب ] نیا 

نالهاج زا  و  َنِیلِهاْجلا :» َنِم  ْنُکَأ  َو  . » منکیم لیم  اهنآ  يوس  هب  َّنِْهَیلِإ  ُبْصَأ 
__________________________________________________

بجاـح نبا  لوـصا  حرـش  رد  یکبـس  و  دـناّهلاض ، قرف  زا  و  هدـش ، مّسجت  هب  دـقتعم  هدز و  گـنچ  تاـیآ  رهاوـظ  هب  هـک  دـنایهورگ  - 1
هیمـست هجو  تسا . نیمه  دارم  دنیوگیم : دننکیم و  لمح  شرهاظ  رب  ار  یهلا  تایآ  دناهدش و  فرحنم  تسار  هار  زا  هیوشح  دـیوگیم :

هب دیدنـسپن ، وا  هـک  دـنتفگیم  ییاـهفرح  دـندش و  ادـج  هـک  دـعب  دـندوب و  يرـصب  نـسح  سرد  هـقلح  رد  لوا  هـک  تـسا  نآ  هـقرف  نـیا 
هدـش و هداد  تبـسن  ءاشح »  » هب لیلد  نیا  هب  دـینک ، نوریب  سرد  هقلح  نایم  زا  ار  اهنیا  هقلحلا : ءاشح  یلا  ءـالؤه  اّودر  تفگ : شنادرگاـش 

.396 / 1 نونفلا ، تاحالطصا  فاّشک ، زا  لقن  یجرگ  رتکد  دندش ، هدیمان  هیوشح 
. تسا هدوب  ریخلاب  کترما  لصا  رد  - 2

. نایبلا عمجم  همجرت  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  یلامث  هزمح  وبا  - 3
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. دهدیمن ماجنا  تشز  راک  دنمدرخ ، لقاع و  اریز  ناهلبا ، ناهیفس و  زا  ای  دننکیمن و  لمع  دوخ  ملع  هب  هک  ییاهنآ  دوب : مهاوخ 
ْنِم دوشیم . ینادنز  وا  امتح  هک  دش  رهاظ  ياهشیدنا  اهنآ  يارب  دشابیم : هّننجـسیل »  » نآ رـسفم  هک  تسا  يریمـض  ادب »  » لعاف ْمَُهل  اَدب  َُّمث 

ینامز ات  نیح » یّتح  . » دـندید هانگ  زا  فسوی  تئارب  ینمادـکاپ و  رب  ییاـههناشن  هک  دوب  نآ  زا  سپ  هشیدـنا  نیا  و  ِتاـیْآلا : اَُوأَر  اـم  ِدـَْعب 
. تسوا هداوناخ  و  رصم ، زیزع  يارب  مهل »  » رد ریمض  و  نّیعمان ،

207 ص : ات 40 ..... ] تایآ 36  (: 12  ) فسوی هروس  ]

هراشا

ِِهلیِوْأَِتب اْنئِّبَن  ُْهنِم  ُْریَّطلا  ُلُکَْأت  ًاْزبُخ  یِسْأَر  َقْوَف  ُلِمْحَأ  ِینارَأ  یِّنِإ  ُرَخْآلا  َلاق  َو  ًارْمَخ  ُرِصْعَأ  ِینارَأ  یِّنِإ  امُهُدَحَأ  َلاق  ِنایَتَف  َنْجِّسلا  ُهَعَم  َلَخَد  َو 
ٍمْوَق َۀَِّلم  ُتْکََرت  یِّنِإ  یِّبَر  ِینَمَّلَع  اَّمِم  امُِکلذ  امُکَِیتْأَی  ْنَأ  َْلبَق  ِِهلیِوْأَِتب  امُُکتْأَّبَن  َّالِإ  ِِهناقَزُْرت  ٌماعَط  امُکِیتْأَی  َلاـق ال  ( 36  ) َنِینِسْحُْملا َنِم  َكاَرن  اَّنِإ 
ٍءْیَـش ْنِم  ِهَّللِاب  َكِرُْـشن  ْنَأ  اَنل  َناک  ام  َبوُقْعَی  َو  َقاحْـسِإ  َو  َمیِهاْربِإ  ِیئاـبآ  َۀَِّلم  ُْتعَبَّتا  َو  ( 37  ) َنوُِرفاک ْمُه  ِةَرِخْآلِاب  ْمُه  َو  ِهَّللاـِب  َنُونِمُْؤی  ـال 

ُدِحاْولا ُهَّللا  ِمَأ  ٌْریَخ  َنُوقِّرَفَتُم  ٌبابْرَأ  َأ  ِنْجِّسلا  ِیَبِحاـص  اـی  ( 38  ) َنوُرُکْـشَی ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  ِساَّنلا  یَلَع  َو  اـْنیَلَع  ِهَّللا  ِلْـضَف  ْنِم  َکـِلذ 
ُهاَّیِإ َّالِإ  اوُُدبْعَت  َّالَأ  َرَمَأ  ِهَِّلل  َّالِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ  ٍناْطلُس  ْنِم  اِهب  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  ْمُکُؤابآ  َو  ُْمْتنَأ  اهوُُمْتیَّمَس  ًءامْـسَأ  َّالِإ  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُُدبْعَت  ام  ( 39  ) ُراَّهَْقلا

(40  ) َنوُمَْلعَی ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  ُمِّیَْقلا  ُنیِّدلا  َِکلذ 
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208 ص : همجرت ..... :

و مریگیم ، رمخ  روگنا  زا  هک  مدـید  باوخ  رد  نم  تفگ : وا  هب  ود ، نآ  زا  یکی  و  دـندش ، نادـنز  لـخاد  مه  رگید  ناوج  ود  فسوی  اـب 
زا ار  وـت  اـم  هک  ارچ  وـگب ، اـم  هب  ار  نآ  ریبـعت  دـنروخیم ، نآ  زا  ناـغرم  مربیم و  ناـن  مرـس  يور  هـک  مدـید  باوـخ  رد  تـفگ  يرگید 
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(36 . ) مینیبیم ناراکوکین 
هتخومآ نم  هب  مراگدرورپ  هک  تسا  یملع  نیا ، تفگ ، مهاوخ  ناتیارب  ار  نآ  ریبعت  دیایب  ناتیاذـغ  هّیمهـس  هک  نآ  زا  شیپ  تفگ : فسوی 

(37 . ) ماهدرک كرت  دنرفاک ، رگید  يارس  هب  تبسن  دنروآیمن و  نامیا  ادخ  هب  هک  ار  یهورگ  نیئآ  نم  تسا .
ادخ تمحر  لضف و  زا  نیا  مینادب ، ادخ  کیرش  ار  يزیچ  هک  دزسن  ار  ام  ماهدرک ، يوریپ  ار  بوقعی  قاحـسا و  و  میهاربا ، مناردپ : نیئآ  و 

(38 . ) دنتسین رازگساپس  مدرم  رتشیب  اّما  مدرم ، رب  ام و  رب  تسا 
(39 ( ؟ ردتقم ياتکی  يادخ  ای  دنرتهب  هدنکارپ  نایادخ  ایآ  ینادنز  قیفر  ود  يا 

هداتـسرفن نآ  رب  یلیلد  دنوادخ  و  دیاهدرک ، يراذگ  مان  ناتناردپ  دوخ و  امـش  هک  تسین  ییاهمان  زج  دیتسرپیم ، ادـخ  زا  ریغ  امـش  هچنآ 
(40 . ) دننادیمن مدرم  رتشیب  اّما  تسا ، نیا  رادیاپ  نیئآ  دینکن ، شتسرپ  ار  وا  زج  هداد : روتسد  هک  تسین  ادخ  يارب  زج  نامرف  و  تسا .

208 ص : ریسفت ..... :

فـسوی هارمه  ینعی  دنکیم  تبحاصم  رب  تلالد  عم »  » دـندوب رـصم  زیزع  ینعی  هاشداپ  نامالغ  زا  ناوج  ود  نیا  ِنایَتَف  َنْجِّسلا  ُهَعَم  َلَخَد  َو 
تلع و  دندش ، ینادنز  تعاس  کی  رد  فسوی  اب  هک  وا ، زاس  بارـش  يرگید  دوب و  زیزع  زپ  نان  یکی  ناوج  ود  نیا  دندش ، نادـنز  لخاد 

. دنزاس مومسم  ار  زیزع  دنراد  میمصت  رفن  ود  نیا  هک  دندوب  هداد  ربخ  یضعب  هک  دوب  نیا  اهنآ  ندش  ینادنز 
نیا رابتعا  هب  هدرک  رمخ »  » هب ریبعت  روگنا  زا  مراشفیم ، روگنا  ًارْمَخ :» ُرِصْعَأ  . » تسا هتـشذگ  لاح  تیاکح  منیبیم ، باوخ  رد  ِینارَأ  یِّنِإ 

. دوشیم بارش  شماجنارس  هک 
لها  هب  ای  دننکیم ، ریبعت  بوخ  ار  باوخ  هک  یتسه  یناسک  زا  وت  َنِینِسْحُْملا  َنِم 
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تسا هدش  تیاور  رادرب . ام  لد  زا  ار  هودنا  نآ  نایب  اب  يراد  باوخ  ریبعت  رد  یتسد  رگا  ینعی  نک  یکین  ام  هب  سپ  دننکیم ، یکین  نادنز 

زاب شیارب  ییاج  دوب  گنت  شیاج  یکی ، هاگ  ره  درکیم و  یگدیـسر  شلاح  هب  فسوی  دـشیم  رامیب  نادـنز  لـها  زا  یکی  تقو  ره  هک 
. دروآیم رب  ار  شتجاح  دوب  دنمزاین  رگا  درکیم و 

يروگنا كات  مراد  رارق  یناتسکات  رد  مدید  باوخ  نم  تفگ : یبارش  دندومزآ : ار  فسوی  ناوج  ود  نیا  هک  تسا  هدش  تیاور  یبعـش  زا 
يالاب هک  مدید  باوخ  رد  تفگ : هاش  زپ  نان  مدناشون . وا  هب  مدرشف و  هاش  بارش  ماج  رد  مدنک  ار  اهنآ  تشاد  روگنا  هشوخ  هس  متفرگ  ار 

. دنروخیم نآ  زا  راوخشال  ناگدنرپ  مدـید  لاح  نیا  رد  دراد و  دوجو  اذـغ  نوگانوگ  عاونا  نآ  نایم  رد  ماهدرک و  لمح  دبـس  هس  مرس 
. نک هاگآ  نآ  ریبعت  زا  ار  ام  کلذ :» لیوأتب  انئبن  »

هب ار  دوخ  زاـغآ  رد  درک : نخـس  هب  عورـش  دـندرک ، فیـصوت  یکین  هب  ار  وا  دنتـساوخ و  باوخ  ریبعت  فسوی  زا  ناوج  ود  نیا  هک  یتـقو 
ياذـغ دـش  انب  یتقو  هک  داد  لوق  اهنآ  هب  و  بیغ ، زا  نداد  ربخ  ینعی  تسا ، نادنمـشناد  مامت  ملع  قوف  هک  درک  فیـصوت  یـشناد  نتـشاد 

، دیآیم نانچ  نینچ و  ییاذغ  امـش  يارب  زورما  تفگ : دعب  دهد ، ربخ  ناشباوخ  ریبعت  زا  ار  اهنآ  ندـش ، رـضاح  زا  شیپ  دوش  رـضاح  اهنآ 
رد فسوی  دندرک ) ادیپ  يرتشیب  نانیمطا  وا  هب   ) هتفگ وا  هک  تسا  نانچ  دندید  دمآ  اذغ  هک  یتقو  درک ، نایب  ار  زور  نآ  ماعط  تاصخـشم 

. دراد ناشزاب  ادخ  هب  كرش  زا  درادب و  هضرع  اهنآ  رب  ار  نامیا  دزادنا و  اتکی  يادخ  دای  هب  ار  اهنآ  هک  تفای  تصرف  اج  نیا 
هک تسا  یموـلع  زا  یِّبَر :» ِینَمَّلَع  اَّمِم   » مدرک ناـیب  هدـنیآ  زا  هک  يربـخ  مـتفگ و  هـک  ریبـعت  نـیا  باوـخ : ریبـعت  هـب  تـسا  هراـشا  اـمُِکلذ 

. ماهتفگن یسانش  هراتس  ملع  تناهک و  هار  زا  ار  نآ  هدرک و  یحو  نم  يوس  هب  هتخومآ و  نم  هب  مراگدرورپ 
مولع نیا  مراگدرورپ  تسه : شلبق  ام  يارب  تلع  مییوگب  میناوتیم  و  مینادـب ، فانیتسا  نخـس و  زاغآ  میناوتیم  ار  مالک  نیا  ُتْکََرت  یِّنِإ 

زا نم  اریز  تخومآ ، نم  هب  ار 
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210 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
نآ هب  ات  درک  رکذ  ار  دوخ  ءابآ  مان  تسا ، فینح  نید  هک  مدرک  يوریپ  مناردپ  نییآ  زا  و  ِیئابآ :» َۀَِّلم  ُْتعَبَّتا   » ماهدرک يرود  كرش  نییآ 

یحو وا  يوس  هب  هک  تسا  يربمایپ  وا  هک  درک  یفرعم  اـهنآ  هب  فسوی ، تسا . یحو  ندـعم  تّوبن و  هداوناـخ  زا  وا  هک  دـنامهفب  ناوج  ود 
. دنک بغار  شنانخس  هب  نداد  شوگ  رد  رتشیب  ار  اهنآ  ات  دوشیم ،

. میروایب كرش  دنوادخ  هب  هک  تسین  تسرد  ایبنا ، هورگ  ام  يارب  اَنل  َناک  ام 
: ِساَّنلا یَلَع  َو  اْنیَلَع  ِهَّللا  ِلْضَف  ْنِم  یتسرپاتکی ، دیحوت و  هب  ندز  گنچ  نیا  کلذ » »

. دنزرویم كرش  وا  هب  دنراذگیمن و  ساپس  ار  ادخ  لضف  مدرم  رتشیب  اّما  َرَثْکَأ : َّنِکل  َو  اهنآ  ناوریپ  ناربمایپ و  ام  رب  تسادخ  لضف  زا 
: لثم هدش  نجس »  » هب هفاضا  یبحاص » ، » دندوب وا  هارمه  نادنز  رد  هک  تسا  يرفن  ود  روظنم  ِنْجِّسلا  ِیَبِحاص  ای 

رادلا لها  ۀلیللا  قراس  ای 
بوحـصم نوچ  بوحـصم  هن  تسا ، هیف  بوحـصم  نجـس »  » زین نآرق  هیآ  رد  تسا  هیف  قورـسم  لیل »  » رعـش نیا  رد  هک  روط  ناـمه  « 1 ، »

ینعی ۀّنجلا  باحصا  راّنلا و  باحصا  لثم : نادنز ، نانکاس  يا  دشاب : نکاس  بحاص ، زا  دارم  تسا  نکمم  و  نادنز ، دوخ  هن  تسا  فسوی 
. تشهب نانکاس  شتآ و  نانکاس 

دوخ شتسرپ  هب  ار  امش  هناگادج  مادک  ره  هک  دشاب  يدّدعتم  نایادخ  امش  يارب  هک  نیا  ایآ  تسا : ددع  رد  ّتتشت  دارم  َنُوقِّرَفَتُم  ٌبابْرَأ  َأ 
فسوی هک  تسا  یلثملا  برـض  نیا  دشاب ؟ هتـشادن  ّتیبوبر  رد  یکیرـش  هک  بلاغ  اتکی و  يراگدرورپ  هک  نیا  ای  تسا  رتهب  دنک ، توعد 

. تسا هدروآ  اهتب  تدابع  اتکی و  يادخ  تدابع  يارب 
يراذـگ مان  ار  اهنآ  هک  یلاخ  ییاهمان  رگم  تسین ، يزیچ  دـینکیم ، تدابع  اتکی  يادـخ  زا  ریغ  هک  اهنیا  ًءامْـسَأ  اَّلِإ  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُدـُبْعَت  ام 

. تسا تسرد  ود  ره  ادیز : هتیمس  دیزب و  هتیمس  دیاهدرک ،
. تسا هدومرفن  لزان  یناهرب  لیلد و  اهتب  يراذگ  مان  يارب  دنوادخ  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام 

، رخآ رد  تسین ، هتفریذپ  ادخ  زا  زج  ینامرف  چیه  تدابع  نید و  رما  رد  ُمْکُْحلا  ِنِإ 
__________________________________________________

-1
يراج لام  یلام و  اذخآ  ای  رادلا  لها  ۀلیللا  قراس  ای 

. یجرگ داتسا  حیحصت  سرتب . هناخ  لها  زا  يربیم  ارم  هیاسمه  نم و  لام  هک  یسک  يا  هنابش و  دزد  يا 
211 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ینید تسا  نیا  و  دیتسرپن ، ار  وا  زج  هک  تسا  هدرک  رما  دنوادخ  ُمِّیَْقلا  ُنیِّدلا  َِکلذ  ُهاَّیِإ ، اَّلِإ  اوُُدبْعَت  اَّلَأ  َرَمَأ  تسا : هدرک  نایب  ار  ادخ  مکح 
. تسا هدش  تباث  ناهرب  لیلد و  اب  هک 

211 ص : ات 42 ..... ] تایآ 41  (: 12  ) فسوی هروس  ]

هراشا

َلاق َو  ( 41  ) ِناِیتْفَتْـسَت ِهِیف  يِذَّلا  ُْرمَْألا  َیُِـضق  ِهِسْأَر  ْنِم  ُْریَّطلا  ُلُکْأَتَف  ُبَلُْـصیَف  ُرَخْآلا  اَّمَأ  َو  ًارْمَخ  ُهَّبَر  یِقْـسَیَف  امُکُدَحَأ  اَّمَأ  ِنْجِّسلا  ِیَبِحاص  ای 
(42  ) َنِینِس َعِْضب  ِنْجِّسلا  ِیف  َِثبَلَف  ِهِّبَر  َرْکِذ  ُناْطیَّشلا  ُهاْسنَأَف  َکِّبَر  َْدنِع  ِینْرُکْذا  اَمُْهنِم  ٍجان  ُهَّنَأ  َّنَظ  يِذَِّلل 

211 ص : همجرت ..... :
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زا ناگدنرپ  دوشیم و  هتخیوآ  راد  هب  يرگید  اّما  و  دوب ، دـهاوخ  دوخ  بحاص  يارب  بارـش  یقاس  امـش  زا  یکی  نم  ینادـنز  قیفر  ود  يا 
(41 . ) تسا یمتح  یعطق و  دیهاوخیم ، رظن  نم  زا  نآ  هرابرد  هک  يرما  نیا  و  دنروخیم ، وا  رس 

رطاخ زا  ار  شبحاص  دزن  دای  ناطیـش  یلو  نک  يروآدای  تبحاص  دزن  ارم  تفگ : دـباییم  ییاـهر  تسنادیم  هک  رفن  ود  نآ  زا  یکی  هب  و 
(42 . ) دنام یقاب  نادنز  رد  لاس  دنچ  فسوی  هجیتن  رد  درب و  يو 

211 ص : ریسفت ..... :

. دناشونیم رمخ  دوخ  ياقآ  هب  ًارْمَخ :» ُهَّبَر  یِقْسَیَف  ، » تسا یبارش  صخش  دارم  امُکُدَحَأ  اَّمَأ 
اّما میاهدـیدن ، باوخ  رد  چـیه  دـنتفگ : هدـش و  نامیـشپ  فسوی ، نایب  زا  دـعب  اهنآ  هک  هدـش  لقن  تسا ، ینیقی  یعطق و  يرما  ُْرمَْألا  َیُِـضق 

. دینکن ای  دینک  لوبق  هاوخ  تسا  یندش  عقاو  رما  نیا  تفگ  فسوی 
212 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هک شهارمه  ود  زا  یکی  نآ  هب  « 1 : » ْهَِیباسِح ٍقالُم  یِّنَأ  ُْتنَنَظ  یِّنِإ  لثم : تسا . ملع »  » يانعم هب  اجنیا  ّنظ »  » اَمُْهنِم ٍجان  ُهَّنَأ  َّنَظ  يِذَِّلل  َلاق  َو 
: تفگ دنوشیم  دازآ  نادنز  زا  تسنادیم 

ُهاْسنَأَف . » ماهدـش ینادـنز  قحاـنب  نم  هک : زاـس  ربخ  اـب  نم  لاـح  زا  ار  وا  نک و  ناـیب  ارم  ياـهیگژیو  رـصم  زیزع  شیپ  َکِّبَر  َدـْنِع  ِینْرُکْذا 
فسوی دای  زا  ماگنه  نیا  رد  ار  ادخ  رکذ  ناطیش  دناهتفگ : یضعب  درب ، یبارش  رطاخ  زا  زیزع  دزن  ار  فسوی  دای  ناطیـش  ِهِّبَر » َرْکِذ  ُناْطیَّشلا 

. دش هدنهانپ  یقولخم  هب  تخاس و  راذگاو  ادخ  ریغ  هب  ار  شراک  هک  درب ،
. دنام یقاب  نادنز  رد  لاس  تفه  هک  تسا  نیا  لاوقا  نیرتتسرد  هن و  ات  هس  زا  َعِْضب 

212 ص : ات 49 ..... ] تایآ 43  (: 12  ) فسوی هروس  ]

هراشا

ْنِإ َيایْءُر  ِیف  ِینُوْتفَأ  ُأَلَْملا  اَهُّیَأ  ای  ٍتاِسبای  َرَخُأ  َو  ٍرْضُخ  ٍتالُْبنُس  َْعبَـس  َو  ٌفاجِع  ٌْعبَـس  َّنُُهلُکْأَی  ٍنامِـس  ٍتارََقب  َْعبَـس  يرَأ  یِّنِإ  ُِکلَْملا  َلاق  َو 
ْمُُکئِّبَنُأ اَنَأ  ٍۀَّمُأ  َدـَْعب  َرَکَّدا  َو  امُْهنِم  اَجن  يِذَّلا  َلاق  َو  ( 44  ) َنیِِملاِعب ِمالْحَْألا  ِلیِوْأَِتب  ُنَْحن  ام  َو  ٍمالْحَأ  ُثاغْـضَأ  اُولاق  ( 43  ) َنوُُربْعَت ایْءُّرِلل  ُْمْتنُک 

یِّلََعل ٍتاِسبای  َرَخُأ  َو  ٍرْضُخ  ٍتالُْبنُس  ِْعبَـس  َو  ٌفاجِع  ٌْعبَـس  َّنُُهلُکْأَی  ٍنامِـس  ٍتارََقب  ِْعبَـس  ِیف  اِنْتفَأ  ُقیِّدِّصلا  اَهُّیَأ  ُفُسُوی  ( 45  ) ِنُولِسْرَأَف ِِهلیِوْأَِتب 
(47  ) َنُولُکَْأت اَّمِم  ًالِیلَق  َّالِإ  ِِهُلْبنُس  ِیف  ُهوُرَذَف  ُْمتْدَصَح  امَف  ًابَأَد  َنِینِس  َْعبَس  َنوُعَرَْزت  َلاق  ( 46  ) َنوُمَْلعَی ْمُهَّلََعل  ِساَّنلا  َیلِإ  ُعِجْرَأ 

ِهِیف َو  ُساَّنلا  ُثاُغی  ِهِیف  ٌماع  َِکلذ  ِدـَْعب  ْنِم  ِیتْأَـی  َُّمث  ( 48  ) َنُونِـصُْحت اَّمِم  ًالِیلَق  َّالِإ  َّنَُهل  ُْمْتمَّدَق  ام  َْنلُکْأَی  ٌدادِش  ٌْعبَـس  َِکلذ  ِدـَْعب  ْنِم  ِیتْأَی  َُّمث 
(49  ) َنوُرِصْعَی

__________________________________________________

.20 هقاحلا / - 1
213 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

213 ص : همجرت ..... :

، رگید هشوخ  تفه  زبس و  هشوخ  تفه  و  دـنروخیم . ار  رغال  واگ  تفه  هک  ار  قاچ  واـگ  تفه  مدـید  باوخ  رد  نم  تفگ : رـصم  زیزع 
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رظن نم  باوخ  هرابرد  دـینادیم  باوخ  ریبعت  رگا  ناگرزب  يا  دـندرک ،) ناشکـشخ  دـندیچیپ و  اـهزبس  رب  ار  اههدیکـشخ  هک   ) ار کـشخ 
(43 . ) دیهد

(44 . ) میتسین هاگآ  اهباوخ  نیا  ریبعت  زا  ام  تسا و  هتفشآ  ياهباوخ  اهنیا  دنتفگ 
ارم منکیم ، ربخ  ار  امـش  باوخ  نیا  ریبعت  هرابرد  نم  تفگ : دش - رکذتم  یتدم  زا  سپ  و  دوب - هتفای  تاجن  هک  رفن  ود  نآ  زا  یکی  نآ  و 

(45 . ) دیتسرفب رما  نیا  يوس  هب 
هـشوخ تفه  زین  و  دـندروخیم ، رغال  واگ  تفه  ار  هبرف  واگ  تفه  هک : باوخ  نیا  هرابرد  اـم  يارب  وگتـسار ! رایـسب  درم  يا  فسوی : يا 

(46 . ) مزاس هاگآ  ار  اهنآ  مدرگزاب و  مدرم  يوسب  ات  هدب ، رظن  کشخ ، هشوخ  تفه  زبس و 
شاهشوـخ رد  ار  هّیقب  دـیروخیم ، هک  یکدـنا  زجب  دـینیچیم  اـهنآ  زا  هک  هچ  ره  دـینکیم و  تشک  هتـسویپ  لاـس  تفه  تـفگ : فـسوی 

(47 . ) دیراذگب
يرادـهگن هک  هچنآ  زا  ار  یکدـنا  زج  هب  دـنروخیم  دـیاهدرک  هریخذ  ار  هچ  ره  هک  دـیایب  تخـس  لاـس  تفه  اـهلاس ، نآ  یپ  زا  هاـگ  نآ 

(48 . ) دینکیم
(49 . ) دنباییم تاجن  دوشیم و  مدرم  بیصن  ناوارف  ناراب  هک  دسریم  ارف  یلاس  سپس 

213 ص : ریسفت ..... :

: دناهدومرف تئارق  نینچ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 
: نهل متبرق  ام  نلکأی  لبانس ....  عبس  و 

هک رـصم  زیزع  دش ، کیدزن  نادنز  زا  فسوی  تاجن  هک  یتقو  دیدرک : رـضاح  ناشیارب  هچنآ  دنروخیم  هک  نانچ  نینچ و  هشوخ  تفه  و 
هک دـید  ار  رغال  واگ  تفه  دـندمآ و  نوریب  کشخ  يرهن  نایم  زا  قاچ  واگ  تفه  دـید : یکانتـشحو  باوخ  دوب ، دـیلو  نب  ناـّیر  ماـن  هب 
هک دید  ار  کشخ  رگید  هشوخ  تفه  هدش و  هتـسب  ناشیاههناد  هک  ار  زبس  هشوخ  تفه  دـید  باوخ  رد  زین  و  دـندروخ ، ار  قاچ  ياهواگ 

شندیورد ماگنه 
214 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. درک کشخ  زین  ار  اهنآ  ات  دیچیپ ، زبس  ياههشوخ  رب  کشخ  ياههشوخ  نیا  و  هدیسر ،
: تفگ دعب  و  دومن ، لقن  ناشیارب  ار  ناتساد  درک و  عمج  ار  نانهاک  ناگرزب و  رصم ، زیزع 

نایب ار  نآ  تبقاع  رخآ و  اـیؤرلا » تربع  . » دـینادیم ار  باوخ  ریبعت  رگا  َنوُُربْعَت  اـیْءُّرِلل  ُْمْتنُک  ْنِإ  دـینک  ریبعت  میارب  مدـید  باوخ  رد  هچنآ 
َنِم ِهِیف  اُوناک  َو  لثم : تسا  نایب  يارب  ای  ایؤرلل »  » رد مال »  » و مدیـسر ، شرخآ  هب  اـت  متـشذگ  نآ  زا  مدرک : عطق  ار  رهن  رهنلا » تربع  . » مدرک

يارب مال ، دوش ، فعـض  راـچد  شندرک  لـمع  رد  لـماع  نیا  مدـقم و  شلماـع  رب  لومعم  هاـگ  ره  هک  تسا  نیا  يارب  اـی  و  « 1  » َنیِدِهاَّزلا
ناوتیم ایؤرلل و  رباع  وه  دوشیم : لخاد  مال » ، » لعف زا  شاهجرد  طاـطحنا  لـیلد  هب  لـعاف  مسا  رد  هک  ناـنچ  دوشیم ، هدروآ  نآ  تیوقت 

، ربخ زا  دعب  ربخ  نوربعت »  » و تسا ، هدیزرو  راک ، نیا  رد  ینالف  رمالا » اذهل  نالف  ناک  لثم : تسا ، ناک  ربخ  الاب ، هلمج  رد  ایؤرلل » : » تفگ
. لاح ای 

رب لمح  هک  تسا  نآ  دوشیمن ، هتـسب  عمج  لاـعف  رب  ءـالعف ، لـعفا و  ياـهنزو  هک  نیا  اـب  رما ، نیا  تلع  و  تسا ، اـفجع »  » عمج فاـجع » »
. دننکیم لمح  ضیقن  رب  ار  ضیقن  ریظن و  رب  ار  ریظن  هک  تسا  نآ  بدا  ياملع  بأد  تسا و  نآ  ضیقن  هک  هدش  نامس » »

. دوب کشخ  رگید  ياتفه  ٍتاِسبای و  َرَخُأ  َو 
هچنآ زا  تسا  ترابع  ثاغضا »  » لصا و  سفن ، ثیدح  یناسفن و  ياههسوسو  ریظن  ییاهزیچ  و  هدوهیب ، هتفشآ و  ياهباوخ  ٍمالْحَأ  ُثاغْضَأ 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 1138 

http://www.ghaemiyeh.com


اهنیا هیآ : يانعم  هتفشآ ، ياهباوخ  زا  ییاههعومجم  تسا : نم »  » يانعم هب  هفاضا  و  ثغض »  » شدرفم و  ناهایگ ، ياهلاغشآ  زا  دوش  هتـشابنا 
. تسا هتفشآ  ياهباوخ  زا  ییاههعومجم 

نیا ریبعت  يارب  نم  ْمُُکئِّبَنُأ :» اَنَأ  . » داتفا شدایب  زارد  یتدم  زا  سپ  ٍۀَّمُأ  َدَْعب  َرَکَّدا  َو 
__________________________________________________

نآ رد  هیف »  » هب ار  مال »  » اج نیا  رد  فنـصم  دوشیم  مولعم  ور  نیا  زا  تسا  نایب  يارب  هیف » : » دـسیونیم هیآ  لـیذ  رد  فاّـشک  هیآ 19 ، - 1
. تسا هدرک  هیبشت  هیآ 

215 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسوا دزن  شملع  هک  منکیم  هاگآ  ار  امش  یسک  زا  باوخ 

دمآ و دنداتـسرف ، فسوی  بناج  هب  ار  وا  منک ، بلط  باوخ  ریبعت  وا  زا  ات  دیهد ، روتـسد  مسرپب و  وا  زا  ات  دیتسرفب  وا  يوسب  ارم  ِنُولِـسْرَأَف 
تقادـص و هک  درک ، باـطخ  ناونع  نیا  هب  فسوی  هب  لـیلد  نیا  هب  هداتـسرف  وگتـسار . رایـسب  يا  فسوی  ُقیِّدِّصلا :» اَـهُّیَأ  ُفُـسُوی  : » تفگ

یِّلََعل تفگ : داد و  رارق  باـطخ  دروم  ار  وا  طاـیتحا  اـب  تهج  نیمه  هب  زین  و  دوب ، هدـید  شقیفر  دوخ و  باوخ  ریبعت  رد  ار  وا  ییوگتـسار 
ملع اهنآ  هک  تشادن  نیقی  زین  و  دریمب ، هار  نیب  دوب  نکمم  و  ددرگرب ، مدرم  شیپ  هک  تشادـن  عطق  نوچ  َنوُمَْلعَی  ْمُهَّلََعل  ِساَّنلا  َیلِإ  ُعِجْرَأ 

نادـنز زا  ار  وت  دـنیآ و  رد  وت  يوجتـسج  هب  و  دـنبای ، یهاگآ  وت  یملع  تیعقوم  لضف و  هب  هک  نیا  دـیما  هب  َنوُمَْلعَی :» ْمُهَّلََعل  . » دـننک ادـیپ 
َو ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤت  لثم : رما ، يانعم  رد  تسا  ربخ  َنوُعَرَْزت » . » دوبن رهـش  رد  نادـنز  هک  تسا  هدـش  لقن  سابع  نبا  زا  دـنهد ، ییاـهر 
رد ار  نآ  : ) ِِهُلْبنُـس ِیف  ُهوُرَذَـف  تسا : هیآ  زا  هلمج  نیا  انعم ، نیا  رب  دـهاش  ( 11 فص / « ) دینک داهج  دیروایب و  نامیا  ادـخ  هب  : » َنوُدِـهاُجت

(. دیراذگب شاهشوخ  نامه 
تسا نیبئاد »  » يانعم هب  نیرومأم و  يارب  لاح  و  « 1 « » لمعلا یف  باد   » ردصم ود  ره  و  هدش ، تئارق  ود  ره  هزمه ، تکرح  نوکس و  اب  ًابَأَد 

. دشابیم « 3 « » بأد يوذ  : » يانعم هب  ای  « 2 « » ابأد نوبأدت   » ای نآ ، ریدقت  و 
. دوشن هدز  مرک  ات  دیراذگب  یقاب  هشوخ  نامه  رد  ِِهُلْبنُس  ِیف  ُهوُرَذَف 

هداد تبـسن  یطحق  هناگتفه  ياهلاس  هب  ندروخ  اجنیا  یلو  دنروخیم  دـناهتخودنا  ار  هچنآ  مدرم  تقیقح  رد  تسا : يزاجم  دانـسا  َْنلُکْأَی 
. دیهدیم رارق  راصح  ظفح و  رد  نونصحت » . » دش

__________________________________________________

. درک ششوک  ّتیدج و  راک  نآ  رد  - 1
. ].....[ یعون قلطم  لوعفم  - 2

م. هدش - ضفاخ  عزن  هب  بوصنم  ابأد »  » هملک هدش و  فذح  فاضم  - 3
216 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

تـسا لیبق  نیمه  زا  دریگب ، ارف  ناراب  ار  اهنیمزرـس  هک  یعقوم  دالبلا » تثیغ  : » دوشیم هتفگ  لوهجم  رد  ثیغ ، زا  ای  ثوغ  زا  ُساَّنلا  ُثاـُغی 
. انئش ام  انثغ  یبارعا : نز  راتفگ 

«: نورصعی . » دنزاسیم بارش  نآ  زا  دنراشفیم و  ار  شمشک  روگنا و  َنوُرِصْعَی 
: دناهتفگ یضعب  داد ، تاجن  ار  نآ  يّدعتم :) : ) هرصع زا  هدش ، هدناوخ  زین  لوهجم 

. درابیم ناراب  اهنآ  رب  تسا : نورطمی »  » شیانعم
رغال و ياهواگ  و  یناوارف ، ياهلاس  هب  ار ، زبس  ياههشوخ  قاچ و  ياهواگ  هدام  رـصم ، زیزع  ياهباوخ  زا  دوخ  ریبعت  رد  فسوی  ترـضح 
یناوارف و تکرب و  اـب  متـشه  لاـس  هک  داد  تراـشب  اـهنآ  هب  باوخ  ریبعت  زا  سپ  و  درک ، ریبعت  یطحق  ياـهلاس  هب  ار  کـشخ  ياـههشوخ 
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. دوب هدش  یحو  وا  هب  دنوادخ  هیحان  زا  هک  دوب  یملع  تشاد  نایب  فسوی  هچنآ  و  دسریم ، ارف  تمعن ، يرایسب 

216 ص : ات 52 ..... ] تایآ 50  (: 12  ) فسوی هروس  ]

هراشا

(50  ) ٌمِیلَع َّنِهِدـْیَِکب  یِّبَر  َّنِإ  َّنُهَیِدـْیَأ  َنْعَّطَق  ِیتَّاللا  ِةَوْسِّنلا  ُلاب  ام  ُْهلَئْـسَف  َکِّبَر  یلِإ  ْعِجْرا  َلاق  ُلوُسَّرلا  ُهَءاج  اَّمَلَف  ِِهب  ِینُوْتئا  ُِکلَْملا  َلاـق  َو 
ْنَع ُُهتْدَوار  اَنَأ  ُّقَْحلا  َصَحْـصَح  َنْآلا  ِزیِزَْعلا  ُةَأَْرما  َِتلاق  ٍءوُس  ْنِم  ِْهیَلَع  انِْملَع  ام  ِهَِّلل  َشاح  َْنُلق  ِهِسْفَن  ْنَع  َفُسُوی  َُّنتْدَوار  ْذِإ  َّنُُکبْطَخ  ام  َلاـق 

(52  ) َنِیِنئاْخلا َْدیَک  يِدْهَی  َهَّللا ال  َّنَأ  َو  ِْبیَْغلِاب  ُْهنُخَأ  َْمل  یِّنَأ  َمَْلعَِیل  َِکلذ  ( 51  ) َنِیقِداَّصلا َنَِمل  ُهَّنِإ  َو  ِهِسْفَن 

216 ص : همجرت ..... :

يارجام سرپب : وا  زا  درگرب و  تبابرا  يوسب  تفگ : دمآ ، فسوی  شیپ  وا  هداتسرف  هک  یتقو  اما  دیروایب ، نم  دزن  ار  وا  تفگ : رـصم  زیزع 
(50 . ) تسا هاگآ  اهنآ  گنرین  هب  نم  راگدرورپ  اریز  دوب ، هچ  دندیرب  ار  دوخ  ياهتسد  هک  ینانز 

وا رد  یبیع  چیه  ادخ ، تسا  هّزنم  دـنتفگ : دوب ؟ هچ  دـیدرک ، توعد  شیوخ  هب  ار  فسوی  هک  یتقو  امـش  راک  نایرج  تفگ : اهنز  هب  زیزع 
(51 . ) تسا نایوگتسار  زا  وا  و  مدناوخ ، دوخ  يوسب  ار  وا  هک  مدوب  نم  دش : راکشآ  تقیقح  نونکا  مه  تفگ : زیزع  رسمه  میتفاین ،

217 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دنکیمن تیاده  ار  نانئاخ  گنرین  دنوادخ  و  مدرکن ، تنایخ  وا  هب  ناهن  رد  نم  دنادب  هک  متفگ  نآ  رطاخب  ار  نخس  نیا 

(52)

217 ص : ریسفت ..... :

دنک تباث  ات  درک  حرطم  نانز  نآ  دروم  رد  یلاؤس  دوخ  همه ، زا  لبق  و  داد ، جرخ  هب  هلصوح  زیزع ، شسرپ  خساپ  رد  مالّسلا  هیلع  فسوی 
نز صوصخ  رد  هک  دوب  يو  يوکین  بدا  يراوگرزب و  زا  و  تساوران ، قحانب و  دناهدرک ، شاینادنز  نآ  ببس  هب  هدز و  وا  هب  هک  یتمهت 
. درک تعانق  دندوب » هدیرب  ار  ناشیاهتسد  هک  ینانز   » رکذ هب  هکلب  تفگن ، يزیچ  دوب  هتخاس  راتفرگ  نادنز  تازاجم و  هب  ار  وا  هک  زیزع 

«: ِهَِّلل َشاح  َْنُلق : « ؟ دراد هقالع  امـش  هب  وا  هک  دـیدرک  روصت  ایآ  دـیدرک ، توعد  دوخ  هب  ار  فسوی  هک  ار  امـش  دوب  هدـش  هچ  َّنُُکبْطَخ  ام 
. دندرک راهظا  یکاپان  هبیاش  هنوگ  ره  زا  وا  يرود  فسوی و  ینمادکاپ  زا  بّجعت  روظنم  هب  ار  ترابع  نیا  نانز 

. تسشن ّبترم  داهن و  نیمز  رب  ار  اههنفث  ّلحم  رتش  ریعبلا : صحصح  تفای  رارقتسا  دش و  تباث  قح  نونکا  ُّقَْحلا  َصَحْصَح  َنْآلا 
چیه وا  هک  دننک  فارتعا  دنهد و  یهاوگ  ناشدوخ  هیلع  و  وا ، ینمادـکاپ  هب  نانز  هک  تسا  یفاک  نیمه  فسوی  ینمادـکاپ  تابثا  ماقم  رد 
فرط هک  دنک  فارتعا  مصخ  هک  نیمه  الومعم  دندوب و  وا  مصخ  اهنآ  اریز  هدادن ، ماجنا  دـناهداد  تبـسن  وا  هب  هک  ار  ییاهفالخ  زا  مادـک 

. دنامیمن یسک  يارب  نخس  ياج  تسا ، لطاب  رب  دوخ  قح و  رب  شلباقم 
. ماهدرکن یتنایخ  وا  مرح  هب  ناهن  رد  نم  دنادب  زیزع  هک  دوب  ببس  نادب  رارقا  نیا  َِکلذ 

218 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
نیا هب  زین  و  دـشاب ، بیاغ  نم  زا  وا  ای  مشاب ، بیاـغ  وا  زا  نم  هک  یلاـح  رد  لوعفم : زا  اـی  لـعاف  زا  تسا  لاـح  بصن و  لـحم  رد  ِْبیَْغلاـِب 

«. دناسریمن فده  هب  ار  ناراکتنایخ  رکم  دیک و  دنوادخ ،  » دنادب هک  دوب  تهج 
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219 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هیآ 52  میهاربا  هروس  ات  هیآ 53  فسوی  هروس  زا  مهدزیس  ءزج 

221 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

221 ص : ات 57 ..... ] تایآ 53  (: 12  ) فسوی هروس  ]

هراشا

ُهَمَّلَک اَّمَلَف  یِسْفَِنل  ُهِْصلْخَتْسَأ  ِِهب  ِینُوْتئا  ُِکلَْملا  َلاق  َو  ( 53  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  یِّبَر  َّنِإ  یِّبَر  َمِحَر  ام  َّالِإ  ِءوُّسلِاب  ٌةَراَّمََأل  َسْفَّنلا  َّنِإ  یِسْفَن  ُئَِّربُأ  ام  َو 
ُأَّوَبَتَی ِضْرَْألا  ِیف  َفُسُوِیل  اَّنَّکَم  َِکلذَـک  َو  ( 55  ) ٌمِیلَع ٌظیِفَح  یِّنِإ  ِضْرَْألا  ِِنئازَخ  یلَع  ِیْنلَعْجا  َلاـق  ( 54  ) ٌنیِمَأ ٌنیِکَم  اْنیَدـَل  َمْوَْیلا  َکَّنِإ  َلاق 

(57  ) َنوُقَّتَی اُوناک  َو  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ٌْریَخ  ِةَرِخْآلا  ُرْجََأل  َو  ( 56  ) َنِینِسْحُْملا َرْجَأ  ُعیُِضن  َو ال  ُءاشَن  ْنَم  اِنتَمْحَِرب  ُبیُِصن  ُءاشَی  ُْثیَح  اْهنِم 

221 ص : همجرت ..... :

هک ارچ  دنک ، محر  مراگدرورپ  هک  ار  هچنآ  رگم  دهدیم ، اهیدب  هب  روتسد  رایـسب  یناسفن ، هّوق  هک  منکیمن  هئربت  ار  دوخ  سفن  زگره  نم 
(53 . ) تسا نابرهم  هدنشخب و  رایسب  مراگدرورپ 

نیما تلزنم و  ياراد  ام  شیپ  رد  وت  زورما  تفگ  درک  ملکت  وا  اب  نوچ  و  منیزگرب ، دوخ  يارب  ار  يو  ات  دـیروآ  نم  دزن  ار  وا  تفگ : زیزع 
(54 . ) یتسه

(55 . ) میاناد نابهگن و  نم  هک  نک  بوصنم  نیمزرس  نیا  ياههنیزخ  هب  ارم  تفگ  فسوی 
تمحر هب  میهاوخب  ار  هک  ره  ام  و  دنک ، فرصت  اهراک  رد  دهاوخ  هنوگ  ره  هب  ات  میداد  تردق  نیمزرس  نآ  رد  ار  فسوی  ام  نینچ  نیا  و 

(56 . ) مینکن هابت  ار  ناراکوکین  شاداپ  میراد و  صوصخم  شیوخ 
222 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(57 . ) دننکیم هشیپ  يوقت  دندروآ و  نامیا  هک  اهنآ  يارب  تسا  رتهب  ترخآ  شاداپ  هک  انامه  و 

222 ص : ریسفت ..... :

دوجو رد  يراد  تناما  زا  هچنآ  هک  دـنکیم  نایب  درادیم و  راـهظا  ادـخ  هاگـشیپ  رد  ار  دوخ  ینتورف  فسوی  ماجنارـس  یِـسْفَن  ُئَِّربُأ  اـم  َو 
رما يدـب  هب  رایـسب  سفن  الوصا  اریز  منکیمن  هئربت  اطخ  شزغل و  زا  ار  شیوخ  سفن  نم  دـشابیم : يدـنوادخ  کمک  قیفوت و  زا  تسوا 
دارم نیا  رب  انب  دهدیم . رارق  دوخ  تمحر  دروم  ار  وا  هدیشخب  وا  هب  هک  یتمـصع  رطاخ  هب  دنوادخ  هک  ار  سوفن  زا  یـضعب  رگم  دنکیم ،

یـضعب مراـگدرورپ ، تمحر  عـقوم  رد  رگم  تسا : ناـمز  اـم »  » زا دارم  تـفگ : ناوـتیم  دـشابیم . ضعب  اـم »  » زا دارم  سنج و  سفن »  » زا
هرابرد متفگن و  غورد  وا  هب  یناهنپ  رد  نم  هک  دـنادب  فسوی  هک  دوب  نیا  يارب  متفگ  هچنآ  تسا : زیزع  رـسمه  زا  زین  نخـس  نیا  دـناهتفگ 

مداد و انز  تبـسن  وا  هب  هک  یماگنه  اریز  منکیمن  هئربت  وا  هب  تنایخ  زا  ار  مدوخ  لاـح  نیع  رد  اـّما  متفگ ، تسار  مدـش  لاؤس  وا  زا  هچنآ 
. دوب هداد  ماجنا  هک  تسا  ییاهراک  زا  یهاوخ  ترذعم  شروظنم  و  مدرک ، تنایخ  وا  هب  مدرک  شاینادنز 

. دنک هعجارم  وا  هب  دوخ  روما  ریبدت  رد  دهد و  رارق  دوخ  صوصخم  ار  وا  هک  نیا  تسانعم : کی  هب  هصختسا  هصلختسا و 
هب وا  ینمادــکاپ  زا  شاییاـناد و  هـب  وا  نانخــس  زا  اریز  درب ، یپ  وا  يرادتناــما  لــئاضف و  هـب  تـفگ و  نخــس  وا  اــب  یتـقو  ُهَـمَّلَک  اَّمَلَف 
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ار وت  یماقم و  تردق و  بحاص  ام ، دزن  رد  نونکا  مه  ییوگتسار  رایسب  هک  یـسک  يا  وت  تفگ : َمْوَْیلا  َکَّنِإ  َلاق  درب . یپ  شايرادتناما 
باوخ رد  وت  بوخ . رایسب  تفگ : فسوی  مونشب . وت  نابز  زا  ار  مباوخ  هک  مراد  تسود  نم  تفگ  سپـس  و  مینادیم ، نیما  روما ، مامت  رد 
یباوخ نیا  اب  تفگ : سپس  و  درک ، نایب  نانچ  مه  دوب  هدید  هک  ار  ییاههشوخ  اهنآ و  فاصوا  يدید و  فاصوا  نیا  اب  ار  هدام  واگ  تفه 

ياهلاس نیا  رد  ینک و  عمج  ناوارف  تاّلغ  دیاب  ياهدید  هک 
223 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

زا و  دـنریگب ، ار  ناشیاذـغ  توق و  وت  زا  دـنیآ و  وت  يوس  هب  فارطا  زا  مدرم  ات  يزاسب  اـهرابنا  یهد و  شرتسگ  ار  عرز  تشک و  یناوارف 
هچ راک  نیا  رد  تفگ  زیزع  تسا ، هدشن  عمج  یهاشداپ  چیه  يارب  نونک  ات  هک  دمآ  دهاوخ  درگ  ییاهتورث  وت  دزن  رد  هقوذآ ، ندیرخ  هار 

یِّنِإ ، » نک راذـگاو  نم  هب  يراد  نیمز  يور  رد  هک  نزاخم  ماـمت  اـهرابنا و  ِیْنلَعْجا :،... » : » تفگ فسوی  دـنکیم ؟ کـمک  نم  هب  یـسک 
. مراد ار  یهاگآ  لامک  نآ  يرادهگن  تاهج  هب  و  منکیم ، تظفاحم  تنایخ  دربتسد  زا  يراذگیم - نم  رایتخا  رد  ار  هچ  ره  اریز  ٌظیِفَح »

فیـصوت دـهاوخیم ، ار  اهنآ  دوخ  نایلاو  زا  یهاشداپ  ره  هک  تیافک  تناما و  تفـص : ود  هب  ار  دوخ  زیزع ، يارب  دوخ ، تانایب  اب  فسوی 
. درک

لدـع شرتسگ  یهلا و  ماکحا  يارجا  هب  دـناوتب  قیرط  نیا  زا  ات  دـهد ، رارق  روما  نیا  رد  رایتخا  بحاص  ار  وا  هک  تساوخ  زیزع  زا  فسوی 
رد ارجا  هلحرم  هب  هدومرف  لّوـحم  وا  هب  اوـشیپ  ربماـیپ و  ناوـنع  هب  دـنوادخ  هک  ار  یتاروتـسد  دـناسرب و  شلها  هب  ار  قوـقح  دـبای و  تسد 

. دریگب ار  وا  ياج  رما  نیا  رد  دناوتیمن  وا  ریغ  هک  تسنادیم  زین  و  دروآ ،
ار نید  ماکحا  دناوتیم  هک  دنادب  ناسنا  هاگ  ره  هک  تسا  نآ  هدـنهد  ناشن  دریذـپیم ، ار  رـصم  زیزع  ترازو  ماقم  ربمایپ ، فسوی  هک  نیا 

: دناهتفگ یضعب  تسا ، زیاج  رگمتس  ناطلس  يوس  زا  تواضق  بصنم  نتفرگ  تسدب  دزاس ، رارقرب  ار  قح  دنک و  ارجا 
. درکیمن وا  رب  یضارتعا  چیه  دادیم ، يو  هک  ییأر  هنوگ  ره  درکیم و  تیعبت  فسوی  زا  شیاهنامرف  ماکحا و  مامت  رد  رصم  هاشداپ 

لزنم و تساوخیم  هک  ار  ییاج  ره  ُءاشَی » ُْثیَح  اْهنِم  ُأَّوَبَتَی   » هک نیا  ات  میداد  تردق  رـصم  نیمزرـس  رد  فسوی  هب  نینچ  نیا  َِکلذَـک » َو  »
. تسا هدش  هدناوخ  زین  نون ، اب  ءاشن  ءاشی » . » تشاد یسرتسد  ّطلست و  تاهج  مامت  رب  اریز  تشادن  دوجو  یعنام  دریگب  اوأم 

عیاـض اـیند  رد  ار  ناراـکوکین  شاداـپ  میهدیم و  رارقمحرت  دروم  ییاـیند  ینید و  ياهـششخب  اـب  میهاوخب  ار  هک  ره  اـم  اـِنتَمْحَِرب  ُبیُِـصن 
تسا . رتوکین  اهنآ  يارب  رگید  يارس  شاداپ  انامه  مینکیمن ،

224 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

224 ص : ات 62 ..... ] تایآ 58  (: 12  ) فسوی هروس  ]

هراشا

یِّنَأ َنْوََرت  َأ ال  ْمُکِیبَأ  ْنِم  ْمَُکل  ٍخَِأب  ِینُوْتئا  َلاـق  ْمِهِزاـهَِجب  ْمُهَزَّهَج  اََّمل  َو  ( 58  ) َنوُرِْکنُم َُهل  ْمُه  َو  ْمُهَفَرَعَف  ِْهیَلَع  اُولَخَدَـف  َفُسُوی  ُةَوْخِإ  َءاج  َو 
َو ( 61  ) َنُولِعاَفل اَّنِإ  َو  ُهابَأ  ُْهنَع  ُدِواُرنَس  اُولاق  ( 60  ) ِنُوبَْرقَت َو ال  يِْدنِع  ْمَُکل  َْلیَک  الَف  ِِهب  ِینُوتَْأت  َْمل  ْنِإَف  ( 59  ) َنِیلِْزنُْملا ُْریَخ  اَنَأ  َو  َْلیَْکلا  ِیفوُأ 

(62  ) َنوُعِجْرَی ْمُهَّلََعل  ْمِِهلْهَأ  یلِإ  اُوبَلَْقنا  اَذِإ  اهَنُوفِْرعَی  ْمُهَّلََعل  ْمِِهلاحِر  ِیف  ْمُهَتَعاِضب  اُولَعْجا  ِِهناْیتِِفل  َلاق 

224 ص : همجرت ..... :

(58 . ) دنتخانشن ار  يو  نانآ  یلو  تخانش  ار  اهنآ  فسوی  دندش ، دراو  وا  رب  و  دندمآ ، فسوی  ناردارب 
ایآ دـیروایب ، نم  شیپ  دـیراد ، ردـپ  زا  هک  ار  ناترگید  ردارب  دـیدمآ ) هک  رگید  راب   ) تفگ اهنآ  هب  تخاس  هدامآ  ار  اـهنآ  راـب  هک  یعقوم 
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(59 . ) منانابزیم نیرتهب  نم  منکیم و  ادا  ار  هنامیپ  ّقح  نم  هک  دینیبیمن 
(60 . ) دش دیهاوخ  کیدزن  نم  هب  هن  دیراد و  نم  شیپ  هّلغ ) زا   ) ياهنامیپ هن  دیدرواین ، نم  دزن  ار  وا  رگا  و 

(61 . ) میهدیم ماجنا  ار  راک  نیا  امتح  درک ، میهاوخ  وگتفگ  هراب  نیا  رد  شردپ  اب  دنتفگ  اهنآ 
شیوخ هناـخ  هب  هک  یتـقو  دـیاش  دـیراذگب  ناـشیاهراب  ناـیم  رد  دـناهتخادرپ  اـهب  ناونع  هب  ار  هچنآ  تفگ : دوـخ  نارازگراـک  هب  فـسوی 

(62 . ) دنیآ زاب  دیاش  و  دنسانشب ، ار  نآ  دنتشگرب 

224 ص : ریسفت ..... :

نم هب  تفگ : اهنآ  هب  درک و  عمج  ار  دوخ  نادـنزرف  بوقعی  بانج  دـندش ، یطحق  راچد  مدرم  دیـسر و  تردـق  هب  رـصم  رد  فسوی  یتقو 
هّلغ  رصم ، رد  هک  تسا  هدیسر  ربخ 

225 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
بوقعی نادنزرف  دیروایب . دیرخب و  هقوذآ  دیورب ، اجنآ  امش  تسا ، يراکوکین  درم  دنزیم ، تسد  راک  نیا  هب  هک  یسک  دوشیم و  شورف 

اریز تخانـش ، ار  اهنآ  يو  دندمآ ، فسوی  دزن  هب  هک  یماگنه  دندیـسر  رـصم  هب  ات  دندش ، ناور  يوس  نآ  هب  دندرک و  مهارف  هشوت  داز و 
. تسا هتفر  ایند  زا  هک  دندوب  دقتعم  هدیدن و  ار  وا  اهتدم  نوچ  دنتخانشن ، ار  وا  ناشیا  اما  دوب ، اهنآ  نتخانش  اهنآ و  هب  شهّجوت  مامت 

درک راـب  دـندوب  هدرک  تساوخرد  هک  ياهزادـنا  هب  اـههقوذآ  زا  ار  ناـشیاهبکرم  تخاـس و  هداـمآ  ار  اـهنآ  یتقو  ْمِهِزاـهَِجب  ْمُهَزَّهَج  اََّمل  َو 
: مینکیم لقن  داتفا  قافتا  عوضوم  نیا  زا  شیپ  هک  ار  ياهیـضق  کنیا  دیروآ . نم  شیپ  دـیاب  دـیراد  ردـپ  زا  هک  ار  ناترگید  ردارب  تفگ :

؟ دیتسه هک  امش ، تفگ : دید  ار  دوخ  ناردارب  فسوی  یتقو  هک  هدش  تیاور 
، تفر اـیند  زا  اـم  زا  یکی  میدوب  ردارب  هدزاود  لّوا  رد  اـم  تسا ، بوـقعی  یهلا ، ناربماـیپ  زا  یکی  نامردـپ  میردارب و  رفن  هد  اـم ، دـنتفگ :

؟ تساجک نیمهدزای  سپ  تفگ  فسوی 
: درک تساوخرد  فسوی  اهنآ  نتفر  ماـگنه  هک  دوب  نیا  تسا . هدـنام  شاهتفر  اـیند  زا  دـنزرف  مغ  زا  وا  ییوجلد  يارب  نامردـپ  دزن  دـنتفگ 
لیک و رد  نم  هک   » دـیروایب مه  ار  ناترگید  ردارب  دـییایب  هبترم  ود  دـیتساوخ  دـیتفر و  یتقو  منکیم  کمک  همه  نیا  امـش  هب  نم  هک  لاح 
ار وا  رگا  و  متسه .» نارادنامهم  نیرتهب  زا  نم  و  . » مناسریمن نایز  يرادقم  چیه  رد  سک  چیه  هب  و  منکیم » لامک  مامت و  تیاعر  هنامیپ 

. دیراد یبرق  نم  کیدزن  هن  تشاد و  دیهاوخ  هقوذآ  قاقحتسا  نم  دزن  رد  هن  دیرواین ،
ینوتأت مل  ناف  ینعی  تسا ، طرش  باوج  هک  دشاب  ْمَُکل » َْلیَک  الَف  : » ّلحم رب  فطع  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  ای  ِنُوبَْرقَت » ال   » لعف ندوب  موزجم 

. دشاب یهن  لعف  يانعم  رد  دناوتیم  و  دش ، دیهاوخن  نم  کیدزن  دیوشیم و  مورحم  دیرواین  ار  وا  رگا  اوبرقت  اومرحت و ال  هب ،
. میراد ییاناوت  رما  نیا  هب  ام  و  مینکیم ، ادج  ردپ  زا  ار  شدنزرف  بیرف  گنرین و  هلیح ، اب  ُهابَأ  ُْهنَع  ُدِواُرنَس  اُولاق 

226 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هک يزیچ  دنتـسه ، خا » : » عمج ود  ره  هک  ناوخإ » هوخا و   » لثم دـشابیم  یتف »  » عمج ود ، ره  و  هدـش ، هدـناوخ  زین  هناـیتفل »  » ِِهناـْیتِِفل َلاـق  َو 

: تفگ شناراد  وزارت  نارگ و  هنامیپ  هب  نیلاّیکلا : هناملغل  ینعی  تسا ، ترثک  عمج  نالعف »  » و ّتلق ، عمج  هلعف » ، » تسه
« لاحر  » زا روظنم  دیراذگب ، ناشیاهفرظ  نایم  رد  دناهدروآ ، تالغ  دیرخ  ياهب  الاک و  تمیق  ناونع  هب  هچنآ  ْمِِهلاحِر  ِیف  ْمُهَتَعاِضب  اُولَعْجا 
هک تسا  يزیچ  يانعم  هب  لصا  رد  و  دوشیم ، هتفگ  لحر » ، » يزیچ ياج  زین  و  فرظ ، هب  اـهنیا ، زج ، هسیک و  هبعج و  لـیبق  زا  تساـهفرظ 

. تسا ندش  اجباج  هدامآ 
اُوبَلَْقنا اَذِإ  . » میدنادرگرب ناشیا  هب  ار  ناشلوپ  مه  میاهداد و  الاک  اهنآ  هب  مه  هک  دنربب  ام  يراوگرزب  هب  یپ  دنمهفب و  دـیاش  اهَنُوفِْرعَی  ْمُهَّلََعل 

. دننک یلاخ  ار  ناشیاهفرظ  دنسرب و  دوخ  راید  رهش و  هب  هک  دش  دنهاوخ  هّجوتم  یتقو  ار  نیا  ْمِِهلْهَأ :» یلِإ 
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یـضعب دندرگرب ، ام  يوسب  زاب  هک  دـنک  ناشراداو  یـسانش  قح  دنتخانـش ، ار  یگدنـشخب  نیا  ردـق  یتقو  هک  نیا  دـیما  هب  َنوُعِجْرَی  ْمُهَّلََعل 
. دریگب ماعط  الاک و  ياهب  تمیق و  شناردارب  ردپ و  زا  هک  تسنادیمن  حالص  يراوگرزب ، زا  فسوی  دناهتفگ :

226 ص : ات 66 ..... ] تایآ 63  (: 12  ) فسوی هروس  ]

هراشا

ْمُُکْتنِمَأ امَک  َّالِإ  ِْهیَلَع  ْمُُکنَمآ  ْلَه  َلاـق  ( 63  ) َنوُِظفاَحل َُهل  اَّنِإ  َو  ْلَتْکَن  اناخَأ  انَعَم  ْلِسْرَأَف  ُلـْیَْکلا  اَّنِم  َِعنُم  اـنابَأ  اـی  اُولاـق  ْمِهِیبَأ  یلِإ  اوُعَجَر  اَّمَلَف 
یِْغبَن ام  انابَأ  ای  اُولاق  ْمِْهَیلِإ  ْتَّدُر  ْمُهَتَعاـِضب  اوُدَـجَو  ْمُهَعاـتَم  اوُحَتَف  اََّمل  َو  ( 64  ) َنیِمِحاَّرلا ُمَحْرَأ  َوُه  َو  ًاِظفاح  ٌْریَخ  ُهَّللاَـف  ُلـْبَق  ْنِم  ِهیِخَأ  یلَع 

َنِم ًاِقثْوَم  ِنُوتُْؤت  یَّتَح  ْمُکَعَم  ُهَلِسْرُأ  َْنل  َلاق  ( 65  ) ٌریِـسَی ٌْلیَک  َِکلذ  ٍریَِعب  َْلیَک  ُدادَْزن  َو  اناخَأ  ُظَفَْحن  َو  انَلْهَأ  ُریِمَن  َو  اْنَیلِإ  ْتَّدُر  اُنتَعاِضب  ِهِذـه 
(66  ) ٌلیِکَو ُلوُقَن  ام  یلَع  ُهَّللا  َلاق  ْمُهَِقثْوَم  ُهَْوتآ  اَّمَلَف  ْمُِکب  َطاُحی  ْنَأ  َّالِإ  ِِهب  ِینَُّنتْأََتل  ِهَّللا 

227 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

227 ص : همجرت ..... :

ام و  مینک ، تفایرد  هّلغ )  ) هنامیپ ات  تسرفب  ام  اب  ار  نامردارب  دندادن ، هقوذآ  ام  هب  ردپ  يا  دـنتفگ : دنتـشگرب ، ناشردـپ  يوس  هب  هک  یتقو 
(63 . ) مینکیم يرادهگن  ار  وا 

دنوادـخ اّما  مداد ؟ رارق  نیما  شردارب  رب  ار  امـش  البق  هک  تسا  رادـقم  نامه  هب  زج  نیماـینب »  » رب ار  امـش  نم  نداد  رارق  نیما  اـیآ  تفگ  - 
(64 . ) تسا ناگدننک  محر  نیرتهدننک  محر  وا ، و  رادهگن ، نیرتهب 

نیا میهاوخیم ؟ هچ  رگید ، ام  ردپ ! دـنتفگ : هدـش ، هدـنادرگزاب  ناشدوخ  هب  ناشاههیامرـس  دـندید  دـندوشگ  ار  دوخ  ياهراب  هک  یعقوم 
ظفح ار  نامردارب  میروآیم و  ییاذغ  ّداوم  شیوخ  هداوناخ  يارب  میورب ) اجنآ  هک  رگید  راب  و   ) هدش هدنادرگزاب  ام  هب  هک  تسام  هیامرس 

(65 . ) تسا یکدنا  هنامیپ  نیا  و  درک ، میهاوخ  تفایرد  يرگید ) رتش  راب   ) يرتگرزب هنامیپ  مینکیم و 
هک نآ  رگم  دـیروایب ، نم  شیپ  ار  وا  متح  روط  هب  هک  دـیهدب  یهلا  دّـکؤم  نامیپ  هک  نیا  ات  متـسرفیمن ، امـش  اـب  ار  وا  زگره  تفگ : ردـپ 

. تسا لیکو  مییوگیم  ام  هچنآ  رب  دنوادخ  تفگ : دندراذگ ، وا  رایتخا  رد  ار  دوخ  ّقثوم  نامیپ  هک  یماگنه  ددرگ ، بلـس  امـش  زا  تردق 
(66)

227 ص : ریسفت ..... :

ياهناـمیپ نم  دزن  دـیدرواین ، ار  ناـتردارب  رگا  دوب : هتفگ  هک  تسا  فسوی  لوق  میدـش ، عونمم  هناـمیپ  زا  هک  نیا  زا  روظنم  ُلـْیَْکلا  اَّنِم  َِعنُم 
. تسا هدرک  عنم  نآ  زا  ار  اهنآ  دوخ  هب  دوخ  داد  ربخ  اهنآ  هب  ار  لیک  عنم  هک  یتقو  نوچ  دیرادن ،

تئارق زین  ای »  » هب لتکن » : » میروآ تسدـب  میراد  زاین  هک  یماعط  هنامیپ  عنام ، عفر  اب  ات  تسرفب  ام  اب  ار  نیماینب »  » نامردارب سپ  انَعَم  ْلِسْرَأَف 
نیماینب  هک  نیا  ات  لتکی :» : » هدش

228 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دشاب ام  دّدجم  نتفرگ  هنامیپ  ببس  وا  هک  نیا  ای  مییامن ، همیمض  نامدوخ  ياههنامیپ  اب  ار  نآ  دریگب و  ياهنامیپ  زین 

روط نامه  ینعی  مداد ، رارق  نیما  فسوی  شردارب  رب  ار  امش  هک  نانچ  رگم  منادیمن ، نیما  وا  رب  نیماینب ، ندرب  رد  ار  امش  ْمُُکنَمآ  ْلَه  َلاق 
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. دیدرکن افو  دوخ  لوق  هب  دعب  دیتفگ و  ار  فرح  نیمه  مه  اجنآ  میرادهگن  ار  وا  ام  دییوگیم : اج ، نیا  هک 
و دشاب ، لاح  دناوتیم  و  اسراف » هرد  هَّلل   » لثم تسا  بوصنم  زییمت و  اظفاح » . » داد اهنآ  هب  ار  نیماینب  درک و  ادخ  هب  لکوت  ًاِظفاح  ٌْریَخ  ُهَّللاَف 

«1 . » تسا هدش  هدناوخ  زین  اظفح » »
رب نم  يوـس  هب  ظـفح و  ار  مدـنزرف  و  دـنکیم ، محرت  نـم  يریپ  یناوتاـن و  هـب  تـسا  نـیمحاّرلا  مـحرا  دـنوادخ  َنـیِمِحاَّرلا  ُمَـحْرَأ  َوُـه  َو 

. دزاسیمن التبم  « 2  » تبیصم ود  هب  اج  کی  ارم  و  دنادرگیم ،
. دندوب هدرب  هقوذآ  يارب  هک  تسا  ییاهفرظ  عاتم »  » زا دارم  ْمُهَعاتَم  اوُحَتَف  اََّمل  َو 

هتفای لقن  ءار »  » هب هدـش و  ماغدا  لاد  هرـسک  هک  نیا  رب  انب  هدـناوخ  ءار )  ) رـسک هب  تدر »  » باـّثو نب  ییحی  ْمِْهَیلِإ  ْتَّدُر  ْمُهَتَعاـِضب  اوُدَـجَو 
مارکا ناسحا و  همه  نیا  زج  يزیچ  ای  مینکیمن ، متـس  نامراتفگ  رد  تسا : یفن  يارب  ام » «: » یِْغبَن ام  (. » تسا هدوب  تددر »  » لصا رد  اریز  )

. میهاوخیمن وت  زا  يرگید  هیامرس  نیماینب  زج  ام  تسا : نیا  شیانعم  دناهتفگ  یضعب  میهاوخیمن ، هدش  ام  هب  تبسن  هک 
سپ ام  هب  ام  هیامرـس  تسا : نآ  رب  فطع  دعب ، ياههلمج  و  تسا ، یغبن » ام  : » لعف هدنهد  حیـضوت  هفنأتـسم  هلمج  اْنَیلِإ  ْتَّدُر  اُنتَعاِضب  ِهِذـه 

نامهداوناخ يارب  میتفر  رصم  زیزع  شیپ  هک  یماگنه  و  میروآیم ، تسد  هب  تردق  نآ  هلیسو  هب  هدش و  هداد 
__________________________________________________

. نایبلا عمجم  تسا  زییمت  اظفح  لاح و  اظفاح ، تسا : هتفگ  جاجز  - 1
م. نیماینب - فسوی و  دنزرف : ود  قارف  - 2

229 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
رتش راب  کی  زیزع ، شیپ  رد  وا  نتخاس  رـضاح  اب  تظفاحم و  ینکیم  رّوصت  وت  هک  ییالب  ره  زا  ار  نامردارب  مینکیم و  هیهت  اذـغ  توق و 

هچ مینک ، حالصا  ار  نامیاهراک  مامت  میناوتیم  هک  اهدرواتـسد  همه  نیا  زا  سپ  رگید  مییامنیم . تفایرد  نامدوخ  ياهراب  رب  هفاضا  « 1»
؟ میهاوخیم

مه ناشردارب  هطساو  هب  هک  دوب  نیا  ناشروظنم  دنکیمن . تیافک  ار  ام  تسا  یکدنا  زیچ  هدش  هداد  ام  هب  نونکا  هک  نیا  ٌریِـسَی  ٌْلیَک  َِکلذ 
وا رب  تسین ، یّمهم  زیچ  رـصم  هاـشداپ  يارب  مه ، یفاـضا  راـب  نآ  ینعی  « 2  » تسا ریعب  لیک  هب  هراشا  کـلذ ،»  » هک نیا  اـی  دـنریگب . يزیچ 

. درک دهاوخن  هقیاضم  ام  زا  تسا و  ناسآ 
: منک نانیمطا  نآ  هب  هک  دیهدب  نم  هب  ادخ  يوس  زا  يزیچ  هک  نیا  ات  ِنُوتُْؤت  یَّتَح 

. دیروخب دنگوس  ای  دینک  یعرش  دهع 
. دینادرگ زاب  نم  هب  ار  وا  امتح  هک  دینک  دای  ادخ  هب  دنگوس  ات  تسا : مسق  باوج  ِِهب  ِینَُّنتْأََتل 

. دسر ارف  امش  گرم  هک  نیا  ای  دیشاب و  هتشادن  ار  وا  ندروآ  ناوت  دیوش و  راتفرگ  هک  نیا  رگم  ْمُِکب  َطاُحی  ْنَأ  اَّلِإ 
رظان و مییوگیم  هچنآ  رب  دنوادخ  تفگ  بوقعی  دندرک ، دای  اهدنگوس  دنتسب و  نانیمطا  دروم  ياهنامیپ  وا  اب  هک  یتقو  ْمُهَِقثْوَم  ُهَْوتآ  اَّمَلَف 

. تفرگ دهاوخ  امش  زا  ارم  قح  دیدرک  راتفر  ناتنامیپ  فالخ  رب  رگا  تسا : هاگآ 

229 ص : ات 68 ..... ] تایآ 67  (: 12  ) فسوی هروس  ]

هراشا

َو ُْتلَّکََوت  ِْهیَلَع  ِهَِّلل  َّالِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ  ٍءْیَـش  ْنِم  ِهَّللا  َنِم  ْمُْکنَع  ِینْغُأ  ام  َو  ٍۀَـقِّرَفَتُم  ٍباْوبَأ  ْنِم  اُولُخْدا  َو  ٍدِـحاو  ٍباب  ْنِم  اُولُخْدـَت  َِّیَنب ال  ای  َلاـق  َو 
َبوُقْعَی ِسْفَن  ِیف  ًۀَـجاح  ـَّالِإ  ٍءْیَـش  ْنِم  ِهَّللا  َنِم  ْمُْهنَع  ِینُْغی  َناـک  اـم  ْمُهُوبَأ  ْمُهَرَمَأ  ُْثیَح  ْنِم  اوـُلَخَد  اََّمل  َو  ( 67  ) َنُولِّکَوَتُْملا ِلَّکَوَـتَْیلَف  ِْهیَلَع 
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(68  ) َنوُمَْلعَی ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  ُهانْمَّلَع  اِمل  ٍْملِع  وَُذل  ُهَّنِإ  َو  اهاضَق 
__________________________________________________

. حاحص زا  لقن  یجرگ  داتسا  ياهیقرواپ  عاص ) تصش   ) رتش راب  ریعب  قسو  - 1
م. هدوب - کیدزن  هب  هراشا  هک  یلبق  ریسفت  هب  هن  دشابیم  رود  هب  هراشا  کلذ ،»  » لصا قبط  رب  - 2

230 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

230 ص : همجرت ..... :

هنوگ چیه  ادخ  ربارب  رد  مناوتیمن  نم  دیوش و  لخاد  قّرفتم  ياهرد  زا  هکلب  دـیوشن ، دراو  رد  کی  زا  ناتهمه  نم ، نادـنزرف  يا  بوقعی :
(67 . ) دننک لکوت  وا  رب  دیاب  نالکوتم  همه  مدرک و  لکوت  وا  رب  نم  دنوادخ  زا  زج  تسین  ینامرف  مهد ، ماجنا  امش  يارب  يراک 

رگم تخاسیمن  رود  ار  یهلا  یمتح  هثداح  چـیه  راـک ، نیا  دـندش ، دراو  دوب ، هداد  روتـسد  ناشردـپ  هک  قیرط  ناـمه  زا  هک  یماـگنه  و 
. دننادیمن مدرم  رتشیب  اّما  میدوب ، هتخومآ  وا  هب  ام  هک  دوب  یملع  ياراد  بوقعی  انامه  و  درک ، هدروآ  رب  دوب  بوقعی  لد  رد  هک  ار  یتجاح 

(68)

230 ص : ریسفت ..... :

تینارون و ابیز و  لامج  ياراد  اهنآ  هک  تسا  نیا  دنوشن ، لخاد  رد  کی  زا  هک  داد  روتسد  ار  شنادنزرف  ادخ  ربمایپ  بوقعی  هک  نیا  ّتلع 
سک چیه  يارب  هک  دنتـسه  ياهژیو  تمظع  مارتحا و  ياراد  زیزع  دزن  رفن  دنچ  نیا  هک  دوب  هدش  عیاش  رـصم  رد  و  دندوب ، یبوخ  ياههفایق 

. دننز مشچ  ار  اهنآ  هک  دیسرت  نآ  زا  بوقعی  ترضح  اذل  تسا ، هدوبن  نونک  ات 
ياهرد زا  هک  مداد  امـش  هب  نم  هک  يروتـسد  دـنک ، هدارا  ار  امـش  يدـب  دـنوادخ  رگا  هک  نیا  روظنم  ٍءْیَـش  ْنِم  ِهَّللا  َنِم  ْمُْکنَع  ِینْغُأ  اـم  َو 

مکح اـهنت  مکح ، دـش ، دـهاوخ  دراو  امـش  رب  ریزگاـن  هکلب  درادـن  ناـتیارب  يدوـس  دـنکیمن و  عـفد  امـش  زا  ار  نآ  دـیوش  دراو  فـلتخم 
. تسادخ

هدرک  رما  ناشردپ  هک  وحن  نامه  هب  هک  نیا  اب  ْمُهُوبَأ و  ْمُهَرَمَأ  ُْثیَح  ْنِم  اُولَخَد  اََّمل  َو 
231 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

تقفش و راهظا  دوخ  هتفگ  هب  هک  دوب  بوقعی  لد  رد  هک  يزیچ  هک  نیا  زج  تشادن  اهنآ  يارب  يدوس  راک ، نیا  دندش ، دراو  زیزع  رب  دوب ،
«. ۀجاح نکل  و  : » يانعم هب  تسا  عطقنم  يانثتسا  ًۀَجاح » اَّلِإ  : » ترابع تخاس ، هدروآرب  ار  نآ  دنک  شنادنزرف  هب  تبسن  ّتبحم 

. میاهتخومآ ار  ملع  نیا  وا  هب  ام  اریز  ُهانْمَّلَع :» اِمل  . » تسادخ هب  تفرعم  نیقی و  ياراد  بوقعی  هب  ٍْملِع  وَُذل  ُهَّنِإ  َو 

231 ص : ات 76 ..... ] تایآ 69  (: 12  ) فسوی هروس  ]

هراشا

ِیف َۀَیاقِّسلا  َلَعَج  ْمِهِزاهَِجب  ْمُهَزَّهَج  اَّمَلَف  ( 69  ) َنُولَمْعَی اُوناک  اِمب  ْسِئَْتبَت  الَف  َكوُخَأ  اَنَأ  یِّنِإ  َلاق  ُهاـخَأ  ِْهَیلِإ  يوآ  َفُسُوی  یلَع  اُولَخَد  اََّمل  َو 
ِِهب َءاج  ْنَِمل  َو  ِِکلَْملا  َعاوُص  ُدِقْفَن  اُولاق  ( 71  ) َنوُدِقْفَت اذ  ام  ْمِْهیَلَع  اُولَْبقَأ  َو  اُولاق  ( 70  ) َنُوقِراَسل ْمُکَّنِإ  ُریِْعلا  اَُهتَّیَأ  ٌنِّذَُؤم  َنَّذَأ  َُّمث  ِهیِخَأ  ِلْحَر 

(73  ) َنِیقِراس اَّنُک  ام  َو  ِضْرَْألا  ِیف  َدِسُْفِنل  اْنئِج  ام  ُْمتِْملَع  ْدََقل  ِهَّللاَت  اُولاق  ( 72  ) ٌمیِعَز ِِهب  اَنَأ  َو  ٍریَِعب  ُلْمِح 
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ِءاعِو َْلبَق  ْمِِهتَیِعْوَِأب  َأَدَبَف  ( 75  ) َنیِِملاَّظلا يِزَْجن  َِکلذَک  ُهُؤازَج  َوُهَف  ِِهلْحَر  ِیف  َدِـجُو  ْنَم  ُهُؤازَج  اُولاق  ( 74  ) َنِیبِذاک ُْمْتنُک  ْنِإ  ُهُؤازَج  امَف  اُولاق 
َو ُءاشَن  ْنَم  ٍتاجَرَد  ُعَفَْرن  ُهَّللا  َءاشَی  ْنَأ  َّالِإ  ِِکلَْملا  ِنیِد  ِیف  ُهاخَأ  َذُخْأَِیل  َناک  ام  َفُسُوِیل  انْدِـک  َِکلذَـک  ِهیِخَأ  ِءاعِو  ْنِم  اهَجَرْخَتْـسا  َُّمث  ِهیِخَأ 

(76  ) ٌمِیلَع ٍْملِع  ِيذ  ِّلُک  َقْوَف 

231 ص : همجرت ..... :

دندادیم ماجنا  ناردارب ) هتشذگ  رد   ) هچنآ زا  متسه ، وت  ردارب  نم  تفگ : دناوخ و  دوخ  دزن  ار  شردارب  دش ، دراو  فسوی  رب  هک  یماگنه 
(69 . ) شابم تحاران 

232 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
قراس امش  هلفاق  لها  يا  دز : ادص  یسک  سپس  و  داد ، رارق  شردارب  راب  نایم  رد  ار  هاش  يروخبآ  فرظ  تسب ، ار  اهنآ  ياهراب  نوچ  سپ 

(70 . ) دیتسه
(71 ( ؟ دیاهدرک مگ  زیچ  هچ  دنتفگ : دندرک و  وا  هب  ور  اهنآ ،

(72 . ) متسه نماض  نم  تفگ ): يدانم   ) دوشیم و هداد  وا  هب  هّلغ  رتش  کی  دروایب  ار  نآ  سک  ره  ار و  کلم  هنامیپ  دنتفگ :
(73 . ) میاهدوبن دزد  ام  زگره  مینک و  داسف  نیمزرس  نیا  رد  هک  میاهدماین  ام  هک  دینادیم  امش  دنگوس  ادخ  هب  دنتفگ 

(74 ( ؟ تسیچ امش  رفیک  دیشاب  وگ  غورد  رگا  دنتفگ : اهنآ 
(75 . ) مینکیم رفیک  ار  نارگمتس  هنوگ ، نیا  ام  دشاب ، نآ  يازج  دوخ  دوش  تفای  شراب  رد ، هنامیپ  سک  ره  دنتفگ : ناردارب 

نانآ ياـهراب  شواـک  هب  شردارب  راـب  زا  ار  نآ  سپـس  تخادرپ ، ناـنآ  ياـهراب  شواـک  هب  شردارب  راـب  زا  شیپ  فسوی ، ماـگنه  نیا  رد 
ار شردارب  تسناوتیمن  زگره  وا  میداد ، دای  فسوی  هب  ار  هراـچ  هار  اـم  نینچ ، نیا  دروآ ، نوریب  شردارب  راـب  زا  ار  نآ  سپـس  تخادرپ ،

بحاص ره  زا  رتالاب  و  میربیم ، الاب  میهاوخب  ار  سک  ره  تاـجرد  اـم  دـهاوخب ، ادـخ  هک  نآ  رگم  دـنک  هذـخاؤم  یهاـشداپ  نیئآ  قباـطم 
(76 . ) تسا یملاع  یملع 

232 ص : ریسفت ..... :

. میدروآ ار  وا  ناـمردارب و  تسا  نیا  دـنتفگ  فسوی  هب  ناردارب  هک  تسا  هدـش  تیاور  دینابـسچ ، دوخ  هب  ار  نیماـینب »  » شردارب ِْهَیلِإ  يوآ 
اهنت نیماینب ، دـیناشن ، هرفـس  کی  رـس  رب  ار  اهنآ  زا  ات  ود  ره  درک و  ناشمارتحا  دروآ  دورف  ار  اـهنآ  دـیدرک ، يراـک  بوخ  تفگ : فسوی 

؟ مشاب تاهداد  تسد  زا  ردارب  ضوع  نم  هک  يراد  تسود  ایآ  تفگ : يو  هب  دـیناشن و  شدوخ  هارمه  هب  هرفـس و  رـس  رب  مه  ار  وا  دـنام ،
هب تسد  دـش  دـنلب  هتفرگ و  ارف  هیرگ  ار  فسوی  یتـسین ، « 1  » لیحار بوقعی و  دـنزرف  وت  اّما  تسا ، راـختفا  امـش  لـثم  يردارب  هّتبلا  تفگ :

هچنآ زا  روخم و  مغ  متسه  وت  ردارب  نم  تفگ : دنکفا و  وا  ندرگ 
__________________________________________________

. دوب فسوی  نیماینب و  ردام  بوقعی  نز  مان  لیحار  - 1
233 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

نیا اّما  دیناسر ، رگید  مه  هب  ار  ام  نونکا  درک و  یکین  ام  هب  یلاعت  يادخ  هک  شابم  كانهودـنا  دـناهداد  ماجنا  ام  قح  رد  لبق  رد  ناردارب 
. نکم راهظا  اهنآ  هب  ار  بلطم 

. دوشیم هتفگ  عاوص »  » يریبعت هب  و  دنشونیم ، بآ  نآ  هب  هک  تسا  یفرظ  َۀَیاقِّسلا ،» »
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نآ سنج  دشیم ، هدافتـسا  نآ  زا  تاّلغ  ماعط و  هنامیپ  ناونع  هب  دـعب  دروخیم و  بآ  نآ  زا  رـصم  زیزع  هک  دوب  یفرظ  دـناهتفگ : یـضعب 
. دوب تارهاوج  هب  عّصرم  يالط  دناهتفگ  زین  و  دندوب ، هداد  نآ  هب  الط  شکور  هک  دوب  هرقن 

«: ریعلا . » درک مالعا  رایسب  نّذأ :» ، » درک مالعا  نذأ :»  » درک ادن  ییدانم  ٌنِّذَُؤم  َنَّذَأ  َُّمث 
هب و  تسا ، نارخ  هلفاق  يانعم  هب  لصا  رد  دناهتفگ : یضعب  و  دوریم . دیآیم و  ریعت :»  » هک نیا  تبـسانم  هب  دنهنیم ، راب  نآ ، رب  هک  يرتش 
يا «: ) یبکرا هَّللا  لیخ  ای  لثم : تسا ، یحالطـصا  هلفاـق ، لـها  ریعلا :» باحـصا   » دوشیم هتفگ  ریع »  » ياهلفاـق ره  هب  لامعتـسا  ترثک  تلع 

(. دیوش راوس  ادخ ، رکشل 
. مهدیم وا  هب  ار  هزیاج  نیا  منماض ، دوخ  نم  میهدیم و  وا  هب  ماعط  زا  رتش  راب  کی  دروایب  ار  هنامیپ  سک  ره  تفگ : يدانم  ٌمیِعَز  ِِهب  اَنَأ  َو 
: ترابع اب  و  دندوب ، هدش  تفگـش  رد  دش  هداد  تبـسن  اهنآ  هب  هچنآ  زا  هک  دـندرک  رکذ  ببـس  نیا  هب  ار  مسق  نیا  بوقعی  نادـنزرف  ِهَّللاَت :

نونک ات  هک  يرّرکم  ياهدتـس  داد و  اب  اریز  دنتفرگ ، یهاوگ  ناشدوخ  تناما  تقادص و  هب  تبـسن  زیزع  نایفارطا  یهاگآ  زا  ُْمتِْملَع » ْدََقل  »
ناشیاهراب نایم  رد  ار  دوخ  ياههیامرـس  یتقو  نآ ، رب  هوالع  دندوب ، هداد  ناشن  زیزع  رابرد  هب  ار  شیوخ  يراتفر  شوخ  تناید و  دنتـشاد 

رب هک  دوب  ياهناشن  نیا ، دندنادرگرب و  زیزع  يوس  هب  دشاب ، هدـش  هداهن  نایم  نآ  رد  زیزع  هزاجا  نودـب  دـیاش  هک  باسح  نیا  هب  دـندید ،
. میاهدوبن دزد  زگره  ام  و  َنِیقِراس » اَّنُک  ام  َو  . » دندوزفا دوخ  راتفر  نسح  تناید و  ياههناشن 

؟ تسیچ نآ  يدزد  رفیک  دیـشاب ، وگغورد  زیزع  هنامیپ  يدزد  زا  تئارب  ياعّدا  رد  رگا  تسا : عاوص »  » يارب ءاه » : » ریمـض ُهُؤازَج  امَف  اُولاق 
سک  ره  رتش  راب  نایم  رد  دنتفگ :

234 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هتفرگ یگدرب  هب  مامت  لاس  کـی  يارب  دزد  هک  دوب  نیا  شنوناـق  لیئارـسا  ینب  رد  هک  نیا  حیـضوت  دـنریگب ، دـیاب  ار  وا  دوخ  دوش ، تفاـی 

. دنتفگ نینچ  فسوی  ناردارب  ور  نیا  زا  دشیم ،
: تفگ ناوتیم  تسا . نیمه  وا  يازـس  هقح : کلذـف  هیلع  معنی  مرکی و  نا  نالف  قح  لـثم : نآ ، ریغ  هن  تسا  نیمه  شتازاـجم  ُهُؤازَج  َوُهَف 
، هتفرگ رارق  وه »  » ياج رد  ُهُؤازَج »  » نیا رب  انب  وه  وهف  هلحر  یف  دجو  نم  هؤازج  هدوب : نینچ  شلصا  و  ربخ ، هیطرش  هلمج  و  ادتبم ، ُهُؤازَج » »

. رمضم ياج  هب  رهاظ  نتفرگ  رارق 
روظنم هب  تخادرپ و  یـسرزاب  هب  دوب  هدرک  ناهنپ  نیماینب  شردارب  راب  نایم  رد  ار  نآ  شدوخ  هک  هنامیپ  ندرک  ادـیپ  يارب  فسوی  َأَدَـبَف » »
. دروآ رد  نیماینب  فرظ  نایم  زا  ار  نآ  دشن ، ادیپ  اهاج  نآ  رد  نوچ  درک و  زاغآ  رگید  ناردارب  زا  لّوا  ندرک  مگ  هار  ای  تمهت  عفر 

. تسا حیحص  نآ ، رد  هجو  ود  ره  دوریم و  راک  هب  ّثنؤم  رکذم و  عاوص »  » هملک
َذُخْأَِـیل َناـک  اـم  میتخومآ : ار  وا  میدرک و  یحو  وا ، يوس  هب  ینعی  میدرک  رکم  فسوی  يارب  اـم  گرزب ، رکم  هلیح و  نیا  لـثم  کلذـک » »

وا رب  ّدـح  هک  دوب  نیا  دزد  هرابرد  رـصم  تکلمم  نوناق  اریز  تسا ، نآ  حیـضوت  و  دـیک »  » يارب ریـسفت  هلمج ، نیا  ِکـِلَْملا  ِنیِد  ِیف  ُهاـخَأ 
. دوب بوقعی  نید  هک  نانچ  دوش  هتفرگ  یگدرب  هب  هک  نیا  هن  دهدب ، تمارغ  هدرک  تقرس  هچنآ  ربارب  ود  دوش و  يراج 

. وا هتساوخ  ادخ و  نذا  هب  رگم  درکیمن  هذخاؤم  ار  راکفالخ  فسوی  ترضح  ُهَّللا  َءاشَی  ْنَأ  اَّلِإ 
و ي »  » اـب عـفری » . » میدرک نینچ  فـسوی  هراـبرد  هک  ناـنچ  مـیربیم  ـالاب  میهاوـخب  ار  سک  ره  یملع  تاـجرد  ُءاـشَن  ْنَـم  ٍتاـجَرَد  ُعَـفَْرن 

. تسا هدش  هدناوخ  زین  نیونت  اب  تاجرد » »
یـصاخ مولعم  هب  تسا و  یتاذ  شملع  هک  یلاعت  يادـخ  هب  دـسرب  ات  دراد  دوجو  يرتملاع  یملاع  ره  زا  رتـالاب  ٌمِیلَع  ٍْملِع  ِيذ  ِّلُـک  َقْوَف  َو 

. دوشیمن رصحنم 
235 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

235 ص : ات 80 ..... ] تایآ 77  (: 12  ) فسوی هروس  ]
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هراشا

ای اُولاق  ( 77  ) َنوُفِصَت اِمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َو  ًاناکَم  ٌّرَش  ُْمْتنَأ  َلاق  ْمَُهل  اهِْدُبی  َْمل  َو  ِهِسْفَن  ِیف  ُفُسُوی  اهَّرَسَأَف  ُْلبَق  ْنِم  َُهل  ٌَخأ  َقَرَس  ْدَقَف  ْقِرْـسَی  ْنِإ  اُولاق 
ًاذِإ اَّنِإ  ُهَْدنِع  انَعاتَم  انْدَجَو  ْنَم  َّالِإ  َذُخَْأن  ْنَأ  ِهَّللا  َذاعَم  َلاق  ( 78  ) َنِینِسْحُْملا َنِم  َكاَرن  اَّنِإ  ُهَناکَم  انَدَحَأ  ْذُخَف  ًارِیبَک  ًاْخیَش  ًابَأ  َُهل  َّنِإ  ُزیِزَْعلا  اَهُّیَأ 
ِیف ُْمتْطَّرَف  ام  ُْلبَق  ْنِم  َو  ِهَّللا  َنِم  ًاِقثْوَم  ْمُْکیَلَع  َذَـخَأ  ْدَـق  ْمُکاـبَأ  َّنَأ  اوُمَْلعَت  َْمل  َأ  ْمُهُرِیبَک  َلاـق  ایَِجن  اوُصَلَخ  ُْهنِم  اوُسَأـْیَتْسا  اَّمَلَف  ( 79  ) َنوُِملاَظل

(80  ) َنیِمِکاْحلا ُْریَخ  َوُه  َو  ِیل  ُهَّللا  َمُکْحَی  َْوأ  ِیبَأ  ِیل  َنَذْأَی  یَّتَح  َضْرَْألا  َحَْربَأ  ْنَلَف  َفُسُوی 

235 ص : همجرت ..... :

ناهن لد  رد  ار  بلطم  فسوی ، دوب ، هدرک  يدزد  نیا  زا  شیپ  زین ، وا  ردارب  اریز  تسین ) یبّجعت   ) هدرک يدزد  نیماینب  رگا  دنتفگ : ناردارب 
(77 . ) تسا رتهاگآ  دینکیم  نایب  امش  هچنآ  هب  دنوادخ  و  تسا ، رتدب  امش ، ّتیعقوم  تفگ : و  تخاسن ، راکشآ  اهنآ  يارب  تشاد و 

(78 . ) مینیبیم ناراکوکین  زا  ار  وت  ام ، هک  ریگب ، نیماینب  ياج  هب  ار  ام  زا  یکی  دراد ، يریپ  ردپ  وا  زیزع ، يا  دنتفگ :
. دوب میهاوخ  ناراکمتـس  زا  تروص  نآ  رد  هک  میریگب  میاهتفای  وا  دزن  ار  ناـمیالاک  هک  یـسک  زا  ریغ  اـم  هک  ادـخ ، رب  هاـنپ  تفگ  فسوی 

(79)
ینامیپ امـش  زا  ناتردپ  هک  دینادیمن  رگم  تفگ : اهنآ  هب  ناشگرزب  دندرک ، تروشم  مه  اب  تولخ  رد  دندش  سویأم  فسوی  زا  هک  نیمه 

هب مردـپ  هک  نیا  رگم  منکیمن ، تکرح  نیمزرـس  نیا  زا  نم  نیا  رب  انب  دـیدرک ، یهاتوک  فسوی ، هرابرد  مه  نیا  زا  شیپ  و  هتفرگ ، یهلا 
(80 . ) تسا نامکاح  نیرتهب  وا  و  دنک ، رداص  ینامرف  نم  هرابرد  ادخ  ای  دهد  هزاجا  نم 

236 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

236 ص : ریسفت ..... :

، دوب هدرک  يدزد  ـالبق  زین  وا  دـنتفگ : هداد و  تبـسن  فسوی  هب  ناردارب  هک  یتقرـس  عون  رد  و  تسا . فسوی  نیماـینب ، ردارب  زا  دارم  َُهل  ٌَخأ 
تناـضح تحت  تفر  اـیند  زا  شرداـم  هک  نیا  زا  دـعب  یکدوک  نارود  رد  فسوی  هک  تسا  نآ  لاوـقا  نیرتتسرد  تسا . هدـش  فـالتخا 

رادـقم کی  هک  یتقو  اّما  دزاس ، ادـج  دوخ  زا  ار  وا  تساوخیمن  هک  ناـنچ  تشادیم  تسود  تّدـشب  ار  وا  شاهّمع  تفرگ ، رارق  شاهّمع 
زا هک  ار  يدـنبرمک  دـش : لّسوتم  ياهناـهب  هب  دوب  تحاراـن  رما  نیا  زا  هک  هّمع  دربب ، دوخ  شیپ  ار  وا  تساوخیم  بوقعی  دوب  هدرک  دـشر 

: تفگ دـعب  تسب و  مکحم  شیاهـسابل  ریز  رد  فسوی  رمک  هب  دوب - شردـپ  دـنزرف  نیرتـگرزب  وا  اریز  دوـب - هدیـسر  ثرا  وا  هب  قاحـسا 
«1 . » تشاد هاگن  دوخ  شیپ  ار  وا  و  دوش ، ینادنز  اجنیا  دیاب  هدیدزد و  ار  دنبرمک  فسوی 

وا ۀلمجلا  ّرسأف  تسا : هتفگ  نینچ  ییوگ  و  دنکیم ، ریسفت  ار  نآ  ًاناکَم  ٌّرَـش  ُْمْتنَأ  دعب : هلمج  و  تسا ، رکذ  زا  لبق  رامـضا  ُفُسُوی  اهَّرَـسَأَف 
لدب هلمج  نیا  اریز  تفگ ، دوخ  لد  رد  هک  تسا  نیا  دارم  تشاد ، ناهنپ  دوخ  لد  رد  ار  ًاناکَم » ٌّرَـش  ُْمْتنَأ   » هلمج ای  هملک  فسوی ، ۀملکلا ،

. دیدوبر ناتردپ  شیپ  زا  ار  ناتردارب  امش  اریز  تسا ، رتدب  وا  زا  تقرس  رد  امش  عضوم  ینعی : دشابیم  اهّرسا » : » لعف زا 
هب هن ، تسا و  حیحص  نم  هب  هن  تقرس  تبـسن  تسین و  دییوگیم ، امـش  هک  روط  نآ  هیـضق  هک  دنادیم  رتهب  ادخ  َنوُفِـصَت  اِمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َو 

. مردارب
، وا فطاوع  کیرحت  يارب  دنتخادرپ و  سامتلا  هب  هدرک ، ضوع  ار  نخـس  نحل  درک  ّدر  تفریذپن و  فسوی  ار  فرح  نیا  دندید  هک  یتقو 

هب بوقعی  ناشردپ  زا  نخس 
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__________________________________________________

عوجر هریغ  هنومن و  نایبلا و  عمجم  هلمج  زا  رگید  ریـسافت  هب  ناوتیم  هک  دناهدرک  رکذ  يدزد  نیا  تمهت  يارب  زین  رگید  تهج  دـنچ  - 1
م. درک -

237 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
: شدنزرف نیا  تسا و  مرتحم  هدروخلاس و  يدرم  وا  هک  بیترت  نیدب  دندروآ ، نایم 

وت َنِینِـسْحُْملا » َنِم  َكاَرن  اَّنِإ  . » ریگب وا  ياج  هب  یگدرب  ای  هقیثو  ناونعب  ار  ام  زا  یکی  سپ  ُهَناکَم » انَدَحَأ  ْذُخَف  . » تسوا هقالع  دروم  نیماینب 
تداع هب  زین  نونکا  تسا  یکین  تیوخ  تداـع و  هک  وت  رگید : ياـنعم  ناـسرب . لاـمک  هب  ار  نآ  نونکا  يدرک  ناـسحا  اـم  هب  همه  نیا  هک 

. هد همادا  ار  یکین  دوخ 
: هک تسا  نیا  شرهاظ  يانعم  دراد : نطاب  کی  رهاظ و  کی  ترابع  نیا  ِهَّللا  َذاعَم  َلاق 

هدـیقع هب  میریگب  ار  وا  ریغ  رگا  هدـش و  تفای  شلحر  نایم  رد  کلم » عاوص   » هک دوش  هتفرگ  یـسک  نامه  دـیاب  امـش  دوخ  ياوتف  قبط  رب 
قبط رب  یلاـعت  يادـخ  هک  تسا  نیا  شنطاـب  ياـنعم  اـّما  دـینکن ، بلط  نم  زا  تسا ، ملظ  دـینادیم  هک  يزیچ  امـش  سپ  تسا . مـلظ  اـمش 

مهاوخ راکمتـس  مریگب  ار  وا  ریغ  رگا  سپ  مرادـهگن ، دوخ  دزن  مریگب و  ار  نیماینب  هک  تسا  هداد  ناـمرف  ارم  دـنادیم  دوخ  هک  یحلاـصم 
هاـنپ ادـخ  هب  میربیم  هاـنپ  تسا : نیا  َذُـخَْأن » ْنَأ  ِهَّللا  َذاـعَم   » ياـنعم و  ماهدرک ، لـمع  دوخ  تیرومأـم  فـالخ  رب  تروص  نیا  رد  اریز  دوب ،
اَّمَلَف اـنملظ  هلدـب  ذـخأن  نا  تسا : نیا  شیاـنعم  اریز  تسا ، طرـش  يازج  اـهنآ و  باوـج  اذا »  » و میریگب ...  ار  يرگید  هـک  نـیا  زا  یندرب ،

رد ایَِجن » . » دوبن ناشنایم  رد  ياهناگیب  چیه  دندوب و  ناشدوخ  اهنت  دندش ، ادج  مدرم  زا  دنتفر ، رانک  اوُصَلَخ » ، » دندش دـیماان  نوچ  اوُسَْأیَتْسا 
«: 2 « » يوَْجن ْمُه  ْذِإ  َو  : » لثم تسا ، « 1 « » یجانت  » يانعم هب  ردصم و  یجن  نیا ، رب  انب  دنتخادرپ ، اوجن  هب  مه  اب  هک  یلاح 

شاوی يرگید  اب  مادـک  ره  نوچ  هدـنیوگ  زار  ینعی  یجانم  دـشاب : اّیجن » اموق  : » ریدـقت رد  تسا  نکمم  هدـش . تفـص  هلزنم  لزاـن  ردـصم 
هب هک  ریمس » ریشع و   » لثم دندزیم ، فرح 

__________________________________________________

. لعافت نزو  رب  - 1
.47 ءارسا / - 2

238 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
دندرگرب هک  دوب  نیا  ناشراک  رد  ییوگزار  « 2 « » ایَِجن ُهاْنبَّرَق  َو  : » دنوادخ لوق  تسا  لیبق  نیمه  زا  دشابیم و  « 1 « » رماسم رشاعم و   » يانعم

؟ دنیوگب هچ  ناشردپ  هب  ردارب  هرابرد  دندرگرب ، رگا  دننامب و  ای 
یّنـس گرزب  دوصقم  لـیذ 1 - رارق  هب  تسا  یلاوقا  تساـهنآ  زا  کـی  مادـک  ریبک  زا  دارم  هک  نیا  رد  تفگ » اـهنآ  گرزب   » ْمُهُرِیبَـک َلاـق 

. تشاد مان  لیبور  هک  تساهنآ 
. دوب نوعمش  وا  تساهنآ و  تسرپرس  سیئر و  روظنم  - 2

. دوب يوال  ای ، و  ادوهی ، ای  وا ، دوب و  رتشیب  هیقب  زا  شکرد  لقع و  هک  نآ  - 3
. دوب هتفرگ  اهنآ  زا  بوقعی  هک  تخادنا  یمکحم  نامیپ  دای  هب  ار  اهنآ  گرزب  ردارب  ِهَّللا ؟ َنِم  ًاِقثْوَم  ْمُْکیَلَع  َذَخَأ  ْدَق  ْمُکابَأ  َّنَأ  اوُمَْلعَت  َْمل  َأ 

. دناهدرک رکذ  ار  اریز  هجو  دنچ  زارف  نیا  ریسفت  رد  َفُسُوی  ِیف  ُْمتْطَّرَف  ام  ُْلبَق  ْنِم  َو 
(. دیدومنن تیاعر  ار  ردپ  نامیپ  و  دیدرک ، یهاتوک  فسوی  ناش  رد  نیا ، زا  شیپ  « ) متطّرف اذه  لبق  نم  و  : » تسا هدیاز  ام » - » 1

: تسا لوق  ود  نآ ، بارعا  رد  هجو  نیا  اب  و  هیردصم ، ام » - » 2
نیا زا  شیپ  فسوی ، هرابرد  امـش  یهاتوک  فسوی : یف  مکطیرفت  لـبق  نم  عقو  دـشاب : نآ  ربخ  ُلـْبَق » ْنِم   » و عفر ، ّلـحم  رد  ادـتبم و  فلا :
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. دش عقاو 
 ... اقثوم مکیبا  ذخأ  اوملعت  ملا  دشاب : اوُمَْلعَت » َْمل  َأ  : » لعف لوعفم  رب  فطع  بصن و  لحم  رد  ب :

انب عفر  تسا : لمتحم  میدرک  رکذ  مود  هجو  بارعا  رد  هک  یلوق  ود  زین  اج  نیا  هومتطرف ،»...  ام  اذـه  لبق  نم  و  : » دـشاب هلوصوم  اـم » - » 3
. تیلوعفم رب  انب  بصن  و  تیئادتبا ، رب 

__________________________________________________

. رادهدنز بش  اههورگ ، - 1
.52 میرم / - 2

239 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ادـخ ای  ِیل » ُهَّللا  َمُکْحَی  َْوأ  ، » مدرگزاب وا ، يوس  هب  هک  دـهد  هزاجا  نم  هب  مردـپ  رگم  موشیمن ، ادـج  رـصم  نیمزرـس  زا  َضْرَْألا  َحَْربَأ  ْنَلَف 

ییاهر وا ، تسد  زا  ار  مردارب  ای  و  دناتسب ، هتفرگ  ار  مردارب  هک  یسک  زا  ارم  قح  ای  موش ، جراخ  رصم  زا  هک  دنک ، رداص  یمکح  نم  يارب 
. دشخب

239 ص : ات 87 ..... ] تایآ 81  (: 12  ) فسوی هروس  ]

هراشا

َو اهِیف  اَّنُک  ِیتَّلا  َۀَیْرَْقلا  ِلَئْـس  َو  ( 81  ) َنیِِظفاح ِْبیَْغِلل  اَّنُک  ام  َو  انِْملَع  اِمب  َّالِإ  انْدِهَـش  ام  َو  َقَرَـس  َکَْنبا  َّنِإ  اـنابَأ  اـی  اُولوُقَف  ْمُکِیبَأ  یلِإ  اوُعِجْرا 
ُمِیلَْعلا َوُه  ُهَّنِإ  ًاعیِمَج  ْمِِهب  ِینَِیتْأَی  ْنَأ  ُهَّللا  یَـسَع  ٌلیِمَج  ٌْربَصَف  ًاْرمَأ  ْمُکُـسُْفنَأ  ْمَُکل  َْتلَّوَس  ْلـَب  َلاـق  ( 82  ) َنُوقِداَصل اَّنِإ  َو  اـهِیف  اـْنلَْبقَأ  ِیتَّلا  َریِْعلا 

یَّتَح َفُسُوی  ُرُکْذَت  اُؤَتْفَت  ِهَّللاَت  اُولاق  ( 84  ) ٌمیِظَک َوُهَف  ِنْزُْحلا  َنِم  ُهاْنیَع  ْتَّضَْیبا  َو  َفُسُوی  یلَع  یفَـسَأ  ای  َلاـق  َو  ْمُْهنَع  یَّلََوت  َو  ( 83  ) ُمیِکَْحلا
(85  ) َنیِِکلاْهلا َنِم  َنوُکَت  َْوأ  ًاضَرَح  َنوُکَت 

ِْحَور ْنِم  اوُسَْأیَت  َو ال  ِهیِخَأ  َو  َفُسُوی  ْنِم  اوُسَّسَحَتَف  اُوبَهْذا  َِّیَنب  ای  ( 86  ) َنوُمَْلعَت ام ال  ِهَّللا  َنِم  ُمَلْعَأ  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ِینْزُح  َو  یَِّثب  اوُکْـشَأ  امَّنِإ  َلاق 
(87  ) َنوُِرفاْکلا ُمْوَْقلا  َّالِإ  ِهَّللا  ِْحَور  ْنِم  ُسَْأیَی  ُهَّنِإ ال  ِهَّللا 

239 ص : همجرت ..... :

ربخ بیغ  زا  اـم  و  میدادـن ، یهاوگ  میتـسناد  هک  هچنآ  رب  زج  اـم ، و  درک ، يدزد  ترـسپ  ردـپ ، يا  دـییوگب : دـیدرگزاب و  ناتردـپ  دزن  هب 
(81 . ) میتشادن

(82 . ) مییوگ تسار  امتح  ام  ینک و  لاؤس  میدمآ  ناشهارمه  هک  یناوراک  زا  میدوب و  نآ  رد  ام ، هک ، يرهش  مدرم  زا  و 
نم هب  ار  ناـشهمه  ادـخ  تسا  دـیما  دـیاب ، وـکین ، يربـص  سپ  تسارآ ، امـش  يارب  ار  يزیچ  ناـتیناسفن ، ياـهاوه  هکلب  تـفگ : بوـقعی 

(83 . ) تسا تمکح  اب  اناد و  رایسب  وا ، هک  دنادرگزاب 
(84 . ) دروخیم ار  دوخ  مشخ  و  دش ، دیفس  هودنا  زا  شناگدید  و  فسوی ! زا  اغیرد  يا  تفگ : دینادرگب و  اهنآ  زا  يور  و 

240 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(85 . ) يورب ایند  زا  ای  يوش و  گرم  هب  فرشم  هک  نیا  ات  یتسه  فسوی  دای  هب  ردق  نآ  دنگوس  ادخ  هب  دنتفگ : نادنزرف 

: تفگ
(86 . ) دینادیمن امش  هک  منادیم  ییاهزیچ  ادخ  زا  و  میوگیم ، ادخ  هب  ار  مهودنا  لد و  رد  تیاکش 
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تمحر زا  سک  چیه  رفاک  نامدرم  زج  هک  دیوشن  دیماان  ادخ  تمحر  زا  و  دینک ، وجتـسج  شردارب  فسوی و  زا  دـیورب و  نم ! نارـسپ  يا 
(87 . ) دوشیمن دیمون  ادخ 

240 ص : ریسفت ..... :

. دش هدروآ  نوریب  وا  هنب  راب و  نایم  زا  رصم  زیزع  هنامیپ  هک  میراد  ربخ  رهاظ  زا  طقف  ام  انِْملَع  اِمب  اَّلِإ  انْدِهَش  ام  َو 
وا لحر  نایم  رد  ار  نآ  یـسک  هک  نیا  ای  هدـیدزد ، ار  نآ  عقاو  رد  نیماـینب ]  ] اـیآ هک  میتسین  هاـگآ  رما  نطاـب  زا  َنیِِظفاـح  ِْبیَْغِلل  اَّنُک  اـم  َو 

. تسا هدوب  هتشاذگ 
َو . » وش ایوج  ناتساد  لصا  هرابرد  اهنآ  زا  و  رـصم ، لها  يوس  هب  تسرفب  ار  یـسک  تسا : رـصم  روشک  روظنم  اهِیف  اَّنُک  ِیتَّلا  َۀَیْرَْقلا  ِلَئْـس  َو 

گرزب ردارب  لوق  زا  ار  بلاطم  نیا  دنتشگزاب و  ردپ  دزن  هب  بوقعی  نادنزرف  هک  نیا  هصالخ  هلفاق ، باحصا  زا  زین  و  اهِیف » اْنلَْبقَأ  ِیتَّلا  َریِْعلا 
امـش هدارا  زا  رما  نیا  ًاْرمَأ » ْمُکُـسُْفنَأ  ْمَُکل  َْتلَّوَس  َْلب  : » تفگ اهنآ  باوج  رد  بوقعی  اّما  دـنتفگ ، ردـپ  شیپ  دوب  هدـنام  یقاـب  اـجنامه  هک 

؟ دریگب یگدرب  هب  ار  دزد  دیاب  هک  تسنادیم  اجک  زا  يو  دیتفگیمن  رصم ] زیزع  ینعی   ] وا هب  يزیچ  امش  رگا  هتساخرب و 
241 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  تسوا . ریغ  ای  نیبور  و  نیماینب ، شردارب : فسوی ، دارم ، ًاعیِمَج  ْمِِهب  ِینَِیتْأَی  ْنَأ  ُهَّللا  یَسَع 

« یَّلََوت َو  . » تسا تحلـصم  تمکح و  يور  زا  دروآ  نم  رـس  رب  هچنآ  ُمیِکَْحلا » ، » تسا هاگآ  نم  لد  درد  هودنا و  مغ و  زا  وا  ُمِیلَْعلا  َوُه  ُهَّنِإ 
ملکتم ءای »  » زا لدـب  فلا ،» «: » یفَـسَأ ای  : » تفگ و  دـنادرگرب ، اهنآ  زا  ور  دـندوب ، هدروآ  هک  يروآ  فسأـت  ياـهربخ  هراـبرد  یتحاراـن  زا 
نارگید يارب  هن  فسوی و  يارب  فسأت  راهظا  و  هداد ، تبـسن  شدوخ  هب  تسا  ترـسح  هودـنا و  تّدـش  زا  ترابع  هک  ار  فسا »  » و تسا ،

. تسا هزات  رت و  ینالوط ، نامز  تشذگ  اب  وا  مغ  هتفرگن و  ار  وا  ياج  يزیچ  بوقعی  دزن  رد  هک  تسا  نآ  رب  لیلد 
وـس مک  فیعـض و  یلیخ  دوش ، انیبان  یّلکب  هک  دوب  کیدزن  دـش و  دیفـس  فسوی  رب  هیرگ  مغ و  زا  شنامـشچ  ِنْزُْحلا  َنِم  ُهاْنیَع  ْتَّضَْیبا  َو 

يارب یلو  دوب ، بضغ  مشخ و  زا  رپ  شنادـنزرف  رفاک  زا  شلد  ٌمیِظَک » َوُهَف  . » دوب هداد  تسد  زا  ار  ییانیب  الـصا  دـناهتفگ  یـضعب  دـیدیم ،
مال اب  دیاب  دشاب  تابثا  يانعم  هب  رگا  اریز  هدش ، فذح  هابتـشا  مدع  لیلدب  یفن  فرح  أتفت ،» ال  : » ریدقت رد  اُؤَتْفَت » . » درکیمن راکـشآ  اهنآ 

(. ّنؤتفتل : ) دشیم هدروآ  دیکأت  نون  مسق و 
: رعاش لوق  تسا  لیبق  نیمه  زا 

ادعاق حربأ  هَّللا  نیمی  تلقف 
«1 . » ماهتسشن هتسویپ  هک  دنگوس  ادخ  هب  متفگ  سپ  :

وا يرامیب  « ) ضرملا هضرحا  ، » تکاله هب  کیدزن  « 2 « » ضرح  » ًاضَرَح َنوُکَت  یَّتَح 
__________________________________________________

: تسا نیا  شدعب  عارصم  و  دشابیم ، حربا » ال  : » يانعم هب  حربا » - » 1
یلاصوا کیدل و  یسأر  اوعطق  ول  و 

م. دننک - ادج  ار  میاضعا  مامت  رس و  وت  دزن  هچ  رگا  : )
ریـسفت یقرواپ  تسا ، گرم  هب  فرـشم  و  رغال ، يرامیب و  يانعم  هب  اج  نیا  رد  و  هدننک ، تحاران  دساف و  زیچ  ضرم : نزو  رب  ضرح ، - 2

. هنومن
م. نایبلا - عمجم  همجرت  درک ، دساف  ار  وا  هضرحا :» ، » لقعلا مسجلا و  ادساف  ضراح :» ضرح و  لجر  ، » تکاله رب  فرشم  ضرح :

242 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
: لثم دـشابیم  ضرح » ، » نآ تفـص  و  تسا . ناسکی  نآ  ّثنؤم  رّکذـم و  عمج ، درفم و  تسا و  ردـصم  تخاـس ) تکـاله  هب  کـیدزن  ار 
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. دنکیم شخپ  مدرم  نایم  ار  نآ  و  درادن ، نآ  رب  ربص  تقاط  شبحاص  هک  هودنا  نیرت  تخس  ّثب » . » فند و  فند ،
اوُکْشَأ ام  َّ

ییاج زا  وا  هک  منادیم  بوخ  دینادیمن و  امش  هک  منادیم  يزیچ  وا ، تمحر  ادخ و  راک  زا  و  منکیمن ، هوکـش  ادخ  هب  زج  سک  چیه  هب 
حور ایآ  هک  دیـسرپ  وا  زا  دید و  ار  توملا  کلم  بوقعی  ترـضح  هک  تسا  هدش  تیاور  دروآیم ، شیاشگ  میارب  مرادن  نامگ  چـیه  هک 

: تفگ شناردارب  هب  هتفرن ، ایند  زا  فسوی  دیمهف  هک  اج  نیا  زا  و  هن ، تفگ : ياهدرک ؟ ضبق  ار  فسوی 
ار شردارب  فسوی و  دـیورب  ییاسانـش : تفرعم و  يانعم  هب  ساسحا .»  » هّدام زا  لعفت ، باب  سّـسحت »  » ِهیِخَأ َو  َفُسُوی  ْنِم  اوُسَّسَحَتَف  اُوبَهْذا 

. دینک ییاسانش 
. تسادخ تمرح  يانعم  هب  ای  هودنا ، ندرک  فرط  رب  جرف و  ِهَّللا  ِْحَور  ْنِم 

دنیبیم یبوخ  ریخ و  ادخ  زا  هتسویپ  نمؤم  صخـش  اریز  دوشیمن ، دیماان  سک  چیه  رفاک  نامدرم  زج  ادخ ، تمحر  جرف و  زا  ُسَْأیَی  ُهَّنِإ ال 
. دیوگیم ساپس  ار  وا  هافر  شیاشگ و  عقوم  دراد و  وا  زا  جرف  دیما  الب  يراتفرگ و  ماگنه  و 

242 ص : ات 93 ..... ] تایآ 88  (: 12  ) فسوی هروس  ]

هراشا

َنِیقِّدَـصَتُْملا يِزْجَی  َهَّللا  َّنِإ  اْنیَلَع  ْقَّدَـصَت  َو  َْلیَْکلا  اََنل  ِفْوَأَف  ٍةاجُْزم  ٍۀَـعاِضِبب  اْنئِج  َو  ُّرُّضلا  اَنَلْهَأ  َو  انَّسَم  ُزیِزَْعلا  اَـهُّیَأ  اـی  اُولاـق  ِْهیَلَع  اُولَخَد  اَّمَلَف 
ُهَّللا َّنَم  ْدَـق  یِخَأ  اذـه  َو  ُفُسُوی  اَنَأ  َلاق  ُفُسُوی  َْتنََأل  َکَّنِإ  َأ  اُولاـق  ( 89  ) َنُولِهاج ُْمْتنَأ  ْذِإ  ِهیِخَأ  َو  َفُسُوِیب  ُْمْتلَعَف  اـم  ُْمتِْملَع  ْلَـه  َلاـق  ( 88)

َبیِْرثَت َلاق ال  ( 91  ) َنِیئِطاَخل اَّنُک  ْنِإ  َو  اْنیَلَع  ُهَّللا  َكََرثآ  ْدََـقل  ِهَّللاَت  اُولاـق  ( 90  ) َنِینِـسْحُْملا َرْجَأ  ُعیُِـضی  َهَّللا ال  َّنِإَف  ِْربْصَی  َو  ِقَّتَی  ْنَم  ُهَّنِإ  اـْنیَلَع 
(92  ) َنیِمِحاَّرلا ُمَحْرَأ  َوُه  َو  ْمَُکل  ُهَّللا  ُرِفْغَی  َمْوَْیلا  ُمُْکیَلَع 

(93  ) َنیِعَمْجَأ ْمُِکلْهَِأب  ِینُوتْأ  َو  ًاریَِصب  ِتْأَی  ِیبَأ  ِهْجَو  یلَع  ُهوُْقلَأَف  اذه  یِصیِمَِقب  اُوبَهْذا 
243 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

243 ص : همجرت ..... :

ار ام  هنامیپ  میاهدروآ ، دوخ  اب  یکدنا  هیامرس  هتفرگ و  ارف  یتحاران  ار ، نامنادناخ  ام و  زیزع ، يا  دنتفگ : دندش ، دراو  فسوی  رب  هک  یتقو 
(88 . ) دهدیم شاداپ  ار  ناگدننک  قّدصت  دنوادخ  هک  نک ، قّدصت  ام  رب  و  نک ، افو  لماک  روط  هب 

(89 ( ؟ دیدوب نادان  هک  یتقو  دیدرک ، هچ  شردارب  فسوی و  اب  هک  تسه  ناترطاخ  هب  ایآ  تفگ :
: دنتفگ

امتح دنک ، هشیپ  ربص  اوقت و  هک  سک  ره  تسا ، هتشاذگ  ّتنم  ام  هب  ادخ  تسا ، نم  ردارب  نیا  مفـسوی و  نم  يرآ  تفگ : یفـسوی ؟ وت  ایآ 
(90 . ) دنکیمن عیاض  ار  ناراکوکین  شاداپ  ادخ 

(91 . ) میدوب راک  اطخ  ام  و  هتشاد ، مّدقم  ام  رب  ار  وت  ادخ  دنگوس ، ادخ  هب  دنتفگ 
(92 . ) تسا نیمحاّرلا  محرا  وا ، و  دزرمآیم ، ار  امش  ادخ  تسین ، یشنزرس  امش  رب  زورما  تفگ : فسوی 

(93 . ) دیروآ نم  دزن  ار  ناتهداوناخ  همه  دوش و  انیب  ات  دیزادنیب  مردپ  هرهچ  رب  دیربب و  ار  منهاریپ  نیا 

243 ص : ریسفت ..... :
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هب دوـخ  یـشاوم  تاـناویح و  نتفر  نیب  زا  یطحق و  یتخـس و  رثا  رب  فـسوی  ناردارب  یتخـس . یگنـسرگ و  رثا  زا  يرغـال  فعـض و  ُّرُّضلا 
. دندرک کمک  بلط  وا  زا  تیاکش و  فسوی 

زا دزیریم و  رود  ار  نآ  شندوب  ّتیمهایب  لیلد  هب  ناگرزاب  هدنـشورف و  الومعم  هک  یـشزرا  مک  يالاک  ای  هراجتلا  لاـم  ٍةاـجُْزم  ٍۀَـعاِضِبب 
هتفگ  و  دوب ، بارعا  لومعم  يالاک  نغور  مشپ و  اهنآ  عاتم  دناهتفگ : یضعب  متخادنا . رود  ار  نآ  هدش : هتفرگ  هتیجزا » »

244 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دشیمن هتفریذپ  ماعط  تالغ و  ياهب  ناونع  هب  هک  دوب  شزرایب  یبّلقت  شوشغم و  مهارد  هدش :

. يداد ماجنا  هتشذگ  ياهلاس  رد  هک  نانچ  مه  هدب  یفاک  ار  ام  هنامیپ  َْلیَْکلا  اََنل  ِفْوَأَف 
. امرف نوزفا  ار  ام  مهس  شخبب و  دوخ  مرک  هب  ار  ام  اْنیَلَع » ْقَّدَصَت  َو  »

تخوـس و اـهنآ  لاـح  هب  شلد  فـسوی  دـهدیم ، ناشتاقدـص  زا  رتـالاب  يدزم  ناگدـنهد  هقدـص  هب  دـنوادخ  َنِیقِّدَـصَتُْملا  يِزْجَی  َهَّللا  َّنِإ 
: تفگ درک و  یفّرعم  اهنآ  هب  ار  دوخ  رایتخایب 

ات تشاذگ  نایم  رد  اهنآ  اب  شـسرپ  لاؤس و  روط  هب  دـنراد  ربخ  نآ  زا  فرط  ود  ره  هک  ار  یبلطم  ِهیِخَأ  َو  َفُسُوِیب  ُْمْتلَعَف  ام  ُْمتِْملَع  ْلَه  َلاق 
هرابرد اهیراکفالخ  هچ  ینادان  ماگنه  رد  هک  دـیدش  هجوتم  لاـح  اـیآ  ینعی  دـنربب ، هاـنپ  هبوت  هب  دـننک و  هجوت  دوخ  لـمع  یتشز  هب  ناـنآ 

شناردارب هب  فسوی  هنایارگشاخرپ  نانخـس  نیا  هک  درک  هجوت  دیاب  دینک . هبوت  دیدش ، هجوتم  هک  نونکا  دیداد ، ماجنا  شردارب  فسوی و 
اب تشاد  مدـقم  دوخ  سفن  رب  تسا  تناید  هبوت و  هب  هجوت  هک  ار  ادـخ  قح  وا  باتع . شنزرـس و  هن  دوب ، یهاوخریخ  يزوسلد و  يور  زا 

. دریگب ماقتنا  شناردارب  زا  دنک و  زاربا  دراد  هنیس  رد  هچنآ  تسناوتیم  هک  دوب  یماقم  رد  يو  هک  نیا 
لهج و هک  تسا  نارود  نیا  رد  اریز  دـیدوب  ناوج  ای  كدوک  تقو  نآ  رد  امـش  هک  تسا  نیا  َنُولِهاج » ُْمْتنَأ  ْذِإ   » ياـنعم دـناهتفگ  یـضعب 

. دوشیم هریچ  ناسنا  رب  ینادان 
نخـس ناردارب  اب  هک  یلاح  رد  فسوی  هک  تسا  نیا  ناتـساد  دـناهدناوخ . کنا »  » باـجیا روط  هب  یـضعب  و  ماهفتـسا ، هغیـص  هب  کـنإ » «أ 
یهاش جات  دناهتفگ : یضعب  و  دنتخانش ، ار  وا  اهنآ  و  دش ، نایامن  دوب  موظنم  دیراورم  ياهتشر  دننامه  هک  شیاهنادند  دز ، دنخبل  تفگیم 

. دنتخانش ار  وا  تشادرب و  رس  زا 
هک ار  نانآ  شاداپ  دنوادخ  دـننک  ربص  تادابع  ماجنا  هانگ و  كرت  رب  و  دنـشاب ، هتـشاد  ساره  میب و  یهلا  رفیک  زا  هک  یناسک  ِقَّتَی  ْنَم  ُهَّنِإ 

نیا  رد  دزاسیمن ، هابت  دنراکوکین 
245 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دشاب زین  نیرباص  نیقتم و  ریگارف  ات  هتفرگ  رارق  مه » : » ریمض ياج  هب  نینسحم » : » رهاظ مسا  هیآ ،
یـصاع و هک  اـم  عضو  اـّما  و  هداد ، يرترب  اـم  رب  ناراـکوکین  شور  نتـشاد  ربـص و  اوقت و  ببـس  هب  ار  وت  دـنوادخ  اـْنیَلَع  ُهَّللا  َكََرثآ  ْدََـقل 

. میدش راوخ  لیلذ و  هک  تسا  نآ  میراکهنگ 
ار امش  يادخ  منکیمن ، شنزرس  دیاهداد  ماجنا  هتشذگ  رد  هچنآ  هب  ار  امش  نم  رگید ، لاح  تفگ : اهنآ  هب  فسوی  َمْوَْیلا  ُمُْکیَلَع  َبیِْرثَت  ال 

. دزرمایب
رد بوقعی  هدیـسر و  فسوی  هب  شناردپ  زا  تثارو  هب  هک  دوب  یتشهب  نهاریپ  دناهتفگ : یخرب  دیربب ، ارم  نهاریپ  نیا  اذه  یِـصیِمَِقب  اُوبَهْذا 

. دوب هداد  رارق  وا  دنبوزاب  نایم 
نخـس هلابند  ریخا ، يانعم  نیا  رب  لیلد  دـشاب ، انیب  هک  یلاح  رد  دـمآ  دـهاوخ  نم  يوس  هب  هک  نیا  ای  ددرگیمرب ، شاییانیب  ًاریَِـصب » ِتْأَی  »

. دنیایب شاهداوناخ  مامت  مردپ و  ات  نیعمجا :» مکلهاب  ینوتا  و  : » دیوگیم هک  تسوا 
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245 ص : ات 98 ..... ] تایآ 94  (: 12  ) فسوی هروس  ]

هراشا

َءاج ْنَأ  اَّمَلَف  ( 95  ) ِمیِدَْـقلا َِکلالَـض  یَِفل  َکَّنِإ  ِهَّللاَت  اُولاق  ( 94  ) ِنوُدِّنَُفت ْنَأ  َْول ال  َفُسُوی  َحـیِر  ُدِـجََأل  یِّنِإ  ْمُهُوبَأ  َلاـق  ُریِْعلا  ِتَلَـصَف  اََّمل  َو 
َنِیئِطاخ اَّنُک  اَّنِإ  اَنبُونُذ  اَنل  ْرِفْغَتْسا  اَنابَأ  ای  اُولاق  ( 96  ) َنوُمَْلعَت ام ال  ِهَّللا  َنِم  ُمَلْعَأ  یِّنِإ  ْمَُکل  ُْلقَأ  َْمل  َأ  َلاق  ًاریَِصب  َّدَتْراَف  ِهِهْجَو  یلَع  ُهاْقلَأ  ُریِـشَْبلا 

(98  ) ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ  یِّبَر  ْمَُکل  ُرِفْغَتْسَأ  َفْوَس  َلاق  ( 97)

245 ص : همجرت ..... :

. دیهدن تبـسن  یلقع  مک  ینادان و  هب  ارم  رگا  مباییمرد ، ار  فسوی  يوب  نم  تفگ : اهنآ  ردپ  دـش ، ادـج  رـصم ) زا   ) ناوراک هک  یماگنه 
(94)

246 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(95 . ) یتسه تمیدق  یهارمگ  نامه  رد  وت  هک  مسق  ادخ  هب  دنتفگ :

ییاهزیچ ادـخ  زا  نم  متفگن : امـش  هب  اـیآ  تفگ : و  دـش ، اـنیب  و  دـنکفا ، وا  تروص  هب  ار  نهاریپ  نآ  دـمآ  هدـنهد  تراـشب  هک  یتقو  اـّما ،
(96 . ) دیربخیب نآ  زا  امش  هک  منادیم 

(97 . ) میدوب راک  اطخ  ام  هک  هاوخب  ار  ام  ناهانگ  شزرمآ  ادخ  زا  ردپ  يا  دنتفگ : بوقعی  نادنزرف 
(98 . ) هدنشخب هدنزرمآ و  رایسب  تسوا  هک  منکیم  شزرمآ  بلط  مراگدرورپ  زا  امش  يارب  يدوز  هب  تفگ : ردپ 

246 ص : ریسفت ..... :

ار فسوی  يوب  نونکا  مه  نم  تفگ : دوخ  ناگداون  نایفارطا و  هب  ناوراک  لها  ردـپ  دـش ، رود  تفر و  نوریب  رـصم  زا  ناوراـک  هک  یتقو 
وا هب  گنـسرف  هد  ای  تشه  هلـصاف  زا  ار  نآ  يدوب  یلاعت  يادخ  دمآیم ، ناعنک  يوس  هب  دوب  ناوراک  هارمه  هک  نهاریپ  منکیم : ساسحا 

: تسا يدرخ  مک  و  هفارخ ، يانعم  هب  دنف » « » ِنوُدِّنَُفت ْنَأ  َْول ال  . » دیناسر
. دیتفریذپیم ارم  هتفگ  دیدادیمن  یلقع  مک  هب  تبسن  ارم  رگا 

زین نونکا  مه  يدرکیم  طارفا  وا  رادـید  هب  يراودـیما  فسوی و  یتسود  هب  عجار  هتـشذگ  رد  هک  نانچ  مه  ِمیِدَْـقلا  َِکلالَـض  یَِفل  َکَّنِإ 
. تسا هتفر  ایند  زا  فسوی  هک  دوب  نیا  رب  بوقعی  نایفارطا  رظن  ییوگیم ، نخس  لادتعا  ّدح  زا  نوریب 

تلاح اب  دنکفا ، تروص  رب  ار  نآ  بوقعی  دوخ  ای  تخادنا ، بوقعی  تروص  رب  ار  نهاریپ  دیسر ، ریشب  هک  نیمه  ُهاْقلَأ  ُریِـشَْبلا  َءاج  ْنَأ  اَّمَلَف 
: تفگ درک و  نایفارطا  هب  ور  ییانیب 

« َنوُمَْلعَت ام ال  ُمَلْعَأ  یِّنِإ   » و « 1 « » دیوشن دیمون  ادخ  تمحر  زا  : » دوب هتفگ  البق  هک  تسا  ینخـس  روظنم  متفگن ، امـش  هب  ایآ  ْمَُکل  ُْلقَأ  َْمل  َأ 
. تسا زیاج  مه  نیا  هچرگ  تسین ، لوق  لوقم ، تسا و  مالک  يادتبا 

__________________________________________________

. ].....[ هیآ 87 - 1
247 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هدـش هتفگ  زین  و  تساعد ، تباجا  هب  رتکیدزن  هک  دـسر  ارف  رحـس  ات  تخادـنا  ریخأت  هب  ار  شزرمآ  بلط  دـنیوگ  یِّبَر  ْمَُکل  ُرِفْغَتْـسَأ  َفْوَس 
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. تخادنا ریخأت  هعمج  بش  رحس  ندیسر  ارف  يارب 

247 ص : ات 102 ..... ] تایآ 99  (: 12  ) فسوی هروس  ]

هراشا

ای َلاق  َو  ًادَّجُـس  َُهل  اوُّرَخ  َو  ِشْرَْعلا  یَلَع  ِْهیََوبَأ  َعَفَر  َو  ( 99  ) َنِینِمآ ُهَّللا  َءاش  ْنِإ  َرْـصِم  اُولُخْدا  َلاـق  َو  ِْهیََوبَأ  ِْهَیلِإ  يوآ  َفُسُوی  یلَع  اُولَخَد  اَّمَلَف 
ُناْطیَّشلا َغََزن  ْنَأ  ِدَْعب  ْنِم  ِوْدَْبلا  َنِم  ْمُِکب  َءاج  َو  ِنْجِّسلا  َنِم  ِینَجَرْخَأ  ْذِإ  ِیب  َنَسْحَأ  ْدَق  َو  اقَح  یِّبَر  اهَلَعَج  ْدَق  ُْلبَق  ْنِم  َيایْءُر  ُلیِوَْأت  اذه  َِتبَأ 

َرِطاف ِثیِداحَْألا  ِلیِوَْأت  ْنِم  ِینَتْمَّلَع  َو  ِْکلُْملا  َنِم  ِینَْتیَتآ  ْدَق  ِّبَر  ( 100  ) ُمیِکَْحلا ُمِیلَْعلا  َوُه  ُهَّنِإ  ُءاشَی  اـِمل  ٌفیَِطل  یِّبَر  َّنِإ  ِیتَوْخِإ  َْنَیب  َو  ِیْنَیب 
ام َو  َْکَیلِإ  ِهیِحُون  ِْبیَْغلا  ِءاـْبنَأ  ْنِم  َکـِلذ  ( 101  ) َنیِِحلاَّصلِاب ِینْقِْحلَأ  َو  ًاِملْـسُم  ِینَّفََوت  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدـلا  ِیف  یِِّیلَو  َْتنَأ  ِضْرَْألا  َو  ِتاواـمَّسلا 

(102  ) َنوُرُکْمَی ْمُه  َو  ْمُهَْرمَأ  اوُعَمْجَأ  ْذِإ  ْمِْهیََدل  َْتنُک 

247 ص : همجرت ..... :

، دهاوخب ادخ  رگا  هک  دـیوش  رـصم  لخاد  یگمه  تفگ : و  تفرگ ، شوغآ  رد  ار  شردام  ردـپ و  وا  دـندش ، دراو  فسوی  رب  هک  یماگنه 
(99 . ) دوب دیهاوخ  ناما  نمأ و  رد 

مدید البق  هک  یباوخ  لیوأت  تسا  نیا  ردپ  يا  تفگ : فسوی  دنداتفا و  هدجـس  هب  وا  يارب  یگمه  و  دـناشن ، تخت  رب  ار  شردام  ردـپ و  و 
نآ زا  سپ  دروآ ، نابایب  نآ  زا  ار  امش  تخاس و  جراخ  نادنز  زا  ارم  هک  هاگ  نآ  درک  یکین  نم  هب  دیشخب و  قّقحت  ار  نآ  مراگدرورپ  هک 

تمکح اب  اناد و  رایسب  وا  اریز  دنکیم ، فطل  دهاوخیم ، هچنآ  هب  تبسن  مراگدرورپ  يرآ  درک ، اپب  داسف  مناردارب  نم و  نایم  ناطیش  هک 
(100 . ) تسا

248 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ترخآ ایند و  رد  وت  نیمز ، اهنامـسآ و  هدـننیرفآ  يا  ياهتخاس ، هاـگآ  باوخ  ریبعت  ملع  زا  ارم  هدیـشخب و  تموکح  نم  هب  وت  اراـگدرورپ 

(101 . ) نادرگ مناحلاص  هب  قحلم  ناریمب و  ناملسم  ارم  یتسه ، نم  تسرپرس 
. دندیشکیم هناراکبیرف  هشقن  دنتفرگ و  میمـصت  هک  یتقو  يدوبن ، اهنآ  دزن  وت ، و  مینکیم ، یحو  وت ، هب  ام  هک  تسا  بیغ  ياهربخ  زا  نیا 

(102)

248 ص : ریسفت ..... :

هب فسوی  یتقو  هک  تسا  نیا  شیانعم  دـندش ، فسوی  رب  لخاد  بوقعی ) هداوناخ  : ) دـیامرفیم دـنوادخ  رـصم ، رد  لوخد  زا  لبق  هک  نیا 
تساخرب دندش ، دراو  وا ، رب  اهنآ  دوب و  هتـسشن  اهنآ  راظتنا  هب  دندوب  هدز  اجنآ  هک  ياهمیخ  ای  هناخ  نایم  رد  ایوگ  دوب  هدمآ  اهنآ  لابقتـسا 

. دهاوخب ادخ  رگا  دیوش ، رصم  لخاد  نما  تلاح  اب  تفگ : سپس  تفرگ و  لغب  رد  ار  شردام  ردپ و 
: تسا نیا  هیآ  ریدقت  هدومرف و  ادخ  ّتیشم  هب  دیقم  ار  ّتینما  اب  لوخد  هیآ  نیا  رد 

نایم طرش  هلمج  و  هدش ، فذح  شندوب  مولعم  ّتلع  هب  تسازج  هک  نینمآ » هومتلخد   » نینمآ و هومتلخد  هَّللا  ءاش  نا  نینمآ ، رـصم  اولخدا 
. تسا هدش  هلصاف  لاحلا  وذ  لاح و 

تخت رب  دوخ  هاگیاج  رد  دش و  رصم  لخاد  هک  نیمه  و  درک ، یسوبور  هقناعم و  اهنآ  اب  تفرگ و  رب  رد  ار  شردام  ردپ و  ِْهیََوبَأ  ِْهَیلِإ  يوآ 
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وا يور  شیپ  شردارب  هدزای  دیناشن ، تخت  رب  ار  اهنآ  تشاد و  یمارگ  ار  شنیدلاو  دنتفرگ  ار  شرود  دندوب  هدش  دراو  هک  اهنآ  تسشن و 
. دوب لومعم  ناگرزب  يارب  مارتحا  ناونع  هب  ندرک  هدجس  نامز  نآ  رد  دندمآ ، رد  هدجس  هب 

ماما زا  هچنآ  دنکیم  دییأت  ار  انعم  نیا  دندرک ، هدجس  ادخ  رکش  ناونع  هب  وا و  رطاخ  هب  شناردارب  فسوی و  ردام  ردپ و  دناهتفگ : یضعب 
249 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  هیآ  هک  تسا  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص 

: » دناهدرک تئارق  نینچ  ار 
نیدجاس هَّلل  اوّرخ  و 

.« دنداتفا هدجس  هب  ادخ ، يارب  « »
: هیلا هب و  ءاسا  تسانعم . کی  هب  هیلا ، و  هب » نسحا  ، » درک یکین  نم  هب  ِیب  َنَسْحَأ  ْدَق  َو 

: تسا هتفگ  رعاش  درک . يدب  وا  هب 
«1  » ّتلقت نا  ۀّیلقم  انیدل و ال  ۀمولم  ال  ینسحا ، وا  انب  یئیسا 

ياج هب  ییاج  زا  اههاگارچ  بآ و  ندروآ  تسد  هب  يارب  دـندوب ، رادـماد  نیـشن و  نابایب  بوقعی ، هداوناخ  تسا . نابایب  يانعم  هب  ِوْدَْـبلا » »
. دندشیم لقتنم  رگید 

. دروآ دوجو  هب  یهابت  فالتخا و  ام ، نایم  ناطیش  ِیتَوْخِإ  َْنَیب  َو  ِیْنَیب  ُناْطیَّشلا  َغََزن 
فطل و هب  ام  و  دیامنیم ، ناسآ  نانآ  رب  ار  راوشد  روما  تسا : فطل  ياراد  شناگدـنب  روما  هرادا  ریبدـت و  رد  مراگدرورپ  ٌفیَِطل  یِّبَر  َّنِإ 

. میتسویپ مه  هب  زورما  وا  تیانع 
درک تلحر  ایند  زا  هک  نآ  زا  سپ  و  درک . یگدنز  فسوی  اب  رـصم  رد  لاس  راهچ  تسیب و  تّدم  بوقعی  ترـضح  هک  تسا  هدش  تیاور 

و درک ، یگدنز  لاس  هس  تسیب و  شردپ  زا  دعب  فسوی  دوب و  هدنز  لاس  ود  دـناهتفگ : یـضعب  و  دـش ، نوفدـم  ماش  رد  شتّیـصو  قبط  رب 
درک و ریذپان  انف  نادواج و  تموکح  تساوخرد  دوخ  يارب  ادـخ  زا  دـنامیمن ، یقاب  شتموکح  هک  تسناد  دـش و  مامت  شتیرومأم  نوچ 

یکاپ اب  ار  وا  دنوادخ  ماجنارـس  و  درکن ، گرم  يوزرآ  يربمایپ  چیه  وا  زا  دـعب  هن  و  وا ، زا  شیپ  هن ، هک  نآ  لاح  و  دومن ، گرم  يوزرآ 
. درب ایند  زا  تراهط  و 

ای ایند ، تموکح  زا  یـشخب  فسوی  ترـضح  هب  اریز  تسا ، ضیعبت  يارب  ِثیِداحَْألا » ِلیِوَْأت  ْنِم   » و ِکـْلُْملا » َنِم   » تاراـبع رد  نم »  » فرح
. دوب هدش  اطع  باوخ  ریبعت  لیوأت و  ملع  زا  یتمسق  و  رصم ،

__________________________________________________

هک نیا  بلطم  دهاش  دوب ، دهاوخن  وت  نمشد  یسک  ینک ، مه  ینمشد  رگا  و  تسین ، یتمالم  وت  رب  ار  ام  ینمـشد ، ای  ینک  یتسود  ام  اب  - 1
حیرـشت رعاش ، ریثک  لوق  و  هبوت ، هروس  ًاهْرَک » َْوأ  ًاعْوَط   » هیآ لیذ  یجرگ  داتـسا  یقرواپ  رد  تسا . هدش  يدـعتم  ءاب »  » هب نسحا ، و  ءاسا ،» »

م. تسا - هدش 
250 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. يزاسیم لصّتم  ترخآ  دیواج  تمعن  هب  ار  یناف  ناهج  تموکح  ینکیم و  کمک  نم  هب  ایند  تمعن  هب  هک  نآ  ییوت  یِِّیلَو  َْتنَأ 
. ادن ناونع  هب  تسا  بوصنم  ای  ّبر »  » يارب تفص  ترابع  نیا  ِتاوامَّسلا  َرِطاف 

لبق رد  هک  تسا  فسوی  ربخ  هب  هراشا  هملک  نیا  کلذ » . » امرف قحلم  مومع ، روط  هب  ای  مناردپ ، ناراکوکین : هب  ارم  َنیِِحلاَّصلِاب » ِینْقِْحلَأ  َو  »
ربخ نیا  تسا : نیا  هیآ  يانعم  و  دنـشابیم ، ربخ  زا  دـعب  ربخ  َْکَیلِإ » ِهیِحُون  ِْبیَْغلا ، ِءاْبنَأ  ْنِم  : » ترابع ود  و  تسادـتبم ، کلذ  هدـش ، ناـیب 

میمـصت رد  هک  هاگ  نآ  ار  بوقعی  نادنزرف  ینیبب  هک  یتشادن  روضح  دوخ  وت  اریز  دـش  لصاح  وت  يارب  یحو ، هار  زا  اهنت  هک  تسا  یبیغ 
نایم رد  ار  يو  ماجنارـس  ات  دـندرتسگ  وا  يارب  بیرف  ياهماد  دـندش و  طسوتم  گنرین  هلیح و  هب  فسوی  هرابرد  دـندش و  هچراـپکی  دوخ 
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. دنتخادنا کیرات  هاچ 

250 ص : ات 109 ..... ] تایآ 103  (: 12  ) فسوی هروس  ]

هراشا

ِتاوامَّسلا ِیف  ٍۀَیآ  ْنِم  ْنِّیَأَک  َو  ( 104  ) َنیَِملاْعِلل ٌرْکِذ  َّالِإ  َوُه  ْنِإ  ٍرْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُهلَئْـسَت  ام  َو  ( 103  ) َنِینِمْؤُِمب َتْصَرَح  َْول  َو  ِساَّنلا  ُرَثْکَأ  ام  َو 
ْنِم ٌۀَیِـشاغ  ْمُهَِیتَْأت  ْنَأ  اُونِمَأَـف  َأ  ( 106  ) َنوُکِرْـشُم ْمُه  َو  َّالِإ  ِهَّللاـِب  ْمُهُرَثْکَأ  ُنِمُْؤی  اـم  َو  ( 105  ) َنوُضِْرعُم اـْهنَع  ْمُه  َو  اـْهیَلَع  َنوُّرُمَی  ِضْرَأـْلا  َو 

(107  ) َنوُرُعْشَی ْمُه ال  َو  ًۀَتَْغب  ُۀَعاَّسلا  ُمُهَِیتَْأت  َْوأ  ِهَّللا  ِباذَع 
ًالاجِر َّالِإ  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  ام  َو  ( 108  ) َنیِکِرْـشُْملا َنِم  اَنَأ  ام  َو  ِهَّللا  َناْحبُـس  َو  ِینَعَبَّتا  ِنَم  َو  اَنَأ  ٍةَریَِـصب  یلَع  ِهَّللا  َیلِإ  اوُعْدَأ  ِیلِیبَس  ِهِذه  ُْلق 

الَف َأ  اْوَقَّتا  َنیِذَِّلل  ٌْریَخ  ِةَرِخآـْلا  ُرادـَل  َو  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  ُۀَِـبقاع  َناـک  َْفیَک  اوُرُْظنَیَف  ِضْرَأـْلا  ِیف  اوُریِـسَی  ْمَلَف  َأ  يرُْقلا  ِلـْهَأ  ْنِم  ْمِْهَیلِإ  یِحوـُن 
(109  ) َنُولِقْعَت

251 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

251 ص : همجرت ..... :

(103 . ) یشاب هتشاد  رارصا  نآ  رب  وت ، هک  دنچ  ره  دنروآیمن  نامیا  مدرم  رتشیب  و 
(104 . ) نایناهج يارب  يروآدای  رگم  تسین  نآ ، ینکیمن و  تساوخرد  ار  يدزم  هنوگ  چیه  مدرم  زا  وت  و 

(105 . ) دننادرگور نآ  زا  دنرذگیم و  نآ  رب  مدرم  هک  دراد  دوجو  نیمز  اهنامسآ و  رد  ياهناشن  اسب ، هچ  و 
(106 . ) دنکرشم دنتسه  ادخ  هب  نامیا  یعّدم  هک  اهنآ  رثکا  و 

؟ دنرادن یهّجوت  چیه  هک  یلاح  رد  دسر ، ارف  زیخاتسر  ای  دیآ ، ناشغارس  هب  دنوادخ  يوس  زا  يریگارف  باذع  هک  دنتـسه  نمیا  نیا  زا  ایآ 
(107)

ناکرشم زا  نم  و  ادخ ، تسا  هّزنم  كاپ و  منکیم ، توعد  ادخ  يوس  هب  لماک ، یهاگآ  يور  زا  مناوریپ  نم و  هک  تسا  نم  هار  نیا  وگب :
(108 . ) متسین

تبقاع دـننیبب ، ات  دـندرکن  ریـس  نیمز  رد  اهنآ  ایآ  میدرکیم ، یحو  اـهنآ  هب  هک  ار  اهنیمزرـس  زا  ینادرم  زج  میداتـسرفن ، وت  زا  شیپ  اـم  و 
(109 . ) دیریگیمن راک  هب  ار  ناتلقع  ایآ  تسا ، رتهب  ناراکزیهرپ  يارب  ترخآ  يارس  دش و  هچ  دندوب  اهنآ  زا  شیپ  هک  یناسک 

251 ص : ریسفت ..... :

هتفگ ساـبع  نبا  دوشیمن ، رّـسیم  رما  نیا  دـنروایب  ناـمیا  مدرم  همه  هک  یهاوخب  وت  رگا  ربماـیپ ] يا  : ] تسا میمعت  دارم  ِساَّنلا  ُرَثْـکَأ  اـم  َو 
دانع اهنآ  هک  ارچ  یـشاب ، صیرح  اهنآ  ندروآ  ناـمیا  يارب  هک  دـنچ  ره  دـنروآیمن  ناـمیا  هّکم  لـها  ینعی  تسا ، هّکم  لـها  دارم  تسا :

. دراد زاب  ندروآ  نامیا  زا  ار  اهنآ  رما  نیا  ات  ینکیمن  هبلاطم  يدزم  اهنآ  زا  تلاسر  غیلبت  يارب  هک  وت  دنارفک . رب  مّمصم  دنراد و 
. دنوادخ فرط  زا  عماوج  مومع  يارب  تسا  ياهظعوم  دنپ و  یشیدناریخ و  تحیصن و  اهنت  نآرق  َنیَِملاْعِلل  ٌرْکِذ  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ 

نآ هب  دـنرذگیم و  اهنآ  رب  مدرم  نیا  یلو  دراد ، دوجو  هک  دـنوادخ  ییاتکی  دـیحوت و  زا  ییاههناشن  اهلیلد و  رایـسب  هچ  ٍۀَـیآ  ْنِم  ْنِّیَأَک  َو 
. دنرادن ییانتعا 
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، دنرادن نامیا  وا  هب  دننادیم ، نیمز  اهنامـسآ و  هدننیرفآ  ناشدوخ و  قلاخ  ار  وا  دنراد و  رارقا  ادخ  هب  هک  یناسک  رثکا  ْمُهُرَثْکَأ  ُنِمُْؤی  ام  َو 
هب ار  يادخ  هک  دناههبشم  دوصقم  دناهتفگ ، یضعب  دناشیرق . ناکرشم  مدرم ، نیا  زا  روظنم  دننکیم . تدابع  ار  اهتب  اریز  دنکرـشم ، هکلب 
: دیامرفیم مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  دنیاراد ، ار  نامیا  كرش و  هک  دنباتک  لها  روظنم  دنیوگ : رگید  یخرب  و  دننادیم ، دننامه  شناگدیرفآ 

252 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
یصاعملا باکترا  یف  ناطیّشلا  اوعاطا  ةدابعلا ، كرش  ۀعاّطلا ال  كرش  ّهنا 

: نایبلا عمجم  زا  ثیدح  همادا  ]
[ هریغ هعم  نودبعیف  ةدابع  كرش  هّللاب  اوکرشی  مل  و  هتعاط ، یف  هّللاب  اوکرشاف  راّنلا ، اهیلع  هَّللا  بجوا  اّمم 

زا تسا  شتآ  رد  لوخد  بجوم  هک  یناهانگ  نداد  ماجنا  رد  اهنآ  اریز  تداـبع  رد  كرـش  هن  تسا  تعاـطا  يوریپ و  رد  كرـش  روظنم  : 
. دنشاب هتشاد  تدابع  رد  كرش  هک  دندیتسرپن  ار  ادخ  ریغ  اّما  دندرک  يوریپ  ناطیش 

؟ دریگیمن ورف  ار  نانآ  كاندرد  يرفیک  دیآیمن و  دورف  اهنآ  رب  هدنریگارف  ییالب  هک  دننادیم  دنناما و  رد  ایآ  ٌۀَیِشاغ  ْمُهَِیتَْأت  ْنَأ  اُونِمَأَف  َأ 
اب دیامرفیم : هدرک ، ریـسفت  ار  نآ  دعب  تالمج  رد  و  دشابیم ، نم  هار  تسا  دـیحوت  نامیا و  يوس  هب  توعد  هک  هار  نیا  ِیلِیبَس  ِهِذـه  ُْلق 
نآ رب  فطع  مه  ِینَعَبَّتا » ِنَم   » و وعدا »  » رد رتتـسم  ریمـض  يارب  تسا  دیکأت  انا » ، » منکیم توعد  وا ، نید  ادـخ و  يوس  هب  نشور  ياهلیلد 

« وعدا  » زا لاـح  ٍةَریَِـصب » یلَع   » هک تسا  نکمم  و  مینکیم ، توعد  تریـصب  تناـید و  يوس  هب  دنتـسه  نم  وریپ  هک  یناـسک  و  نم ، تسا :
«: ًالاجِر اَّلِإ   » منادیم کیرش  زا  هّزنم  ار  يادخ  ِهَّللا » َناْحبُس  . » تسا ِینَعَبَّتا » ِنَم  َو  اَنَأ   » عفر لماع  هک  دشاب ،

. ناگتشرف هن  دندوب ، نادرم  طقف  ام ، هتشذگ  ناربمایپ 
راکافج و هک  نانیشن  نابایب  هن  دنارترابدرب ، رتاناد و  هک  اهیدابآ ، اهرهـش ، یلاها  يرُْقلا :» ِلْهَأ  ْنِم  . » ریغلا عم  ملکتم  نون »  » اب ْمِْهَیلِإ » یِحُون  »

. دنلد گنس 
. دنروآیمن كرش  وا  هب  و  دنراد ، میب  ادخ  زا  دنراد : اوقت  هک  نانآ  يارب  تسا  رتهب  ترخآ ، تلاح  ای  تعاس  ِةَرِخْآلا  ُراَدل  َو 

253 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

253 ص : ات 111 ..... ] تایآ 110  (: 12  ) فسوی هروس  ]

هراشا

ِیف َناک  ْدََقل  ( 110  ) َنیِمِرْجُْملا ِمْوَْقلا  ِنَع  انُـسَْأب  ُّدَُری  َو ال  ُءاشَن  ْنَم  َیُِّجنَف  انُرْـصَن  ْمُهَءاج  اُوبِذُـک  ْدَـق  ْمُهَّنَأ  اوُّنَظ  َو  ُلُـسُّرلا  َسَأـْیَتْسا  اَذِإ  یَّتَح 
َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل  ًۀَمْحَر  َو  ًيدُـه  َو  ٍءْیَـش  ِّلُک  َلیِـصْفَت  َو  ِْهیَدَـی  َْنَیب  يِذَّلا  َقیِدْـصَت  ْنِکل  َو  يرَتُْفی  ًاثیِدَـح  َناک  ام  ِباْبلَْألا  ِیلوُِأل  ٌةَْربِع  ْمِهِـصَصَق 

(111)

253 ص : همجرت ..... :

ار سک  ره  سپ  دـمآ ، نانآ  يوس  هب  ام  يرای  تقو  نیا  رد  دـناهدش ، بیذـکت  هک  دـندرک  نامگ  دـندش و  سویأم  نـالوسر  هک  یتقو  اـت 
(110 . ) دوشیمن هدنادرگزاب  راکنایز  موق  زا  ام  باذع  و  میدادیم ، تاجن  میتساوخیم 

یقیدصت هکلب  تسین  دنـشاب  هتفای  مهرد  هک  ینخـس  نیا  و  تسا ، هشیدنا  نابحاص  يارب  یتربع  سرد  اهنآ ، ياهتـشذگرس  رد  هک  یتسارب 
(111 . ) دنروآیم نامیا  هک  یمدرم  يارب  تسا  یتمحر  تیاده و  و  تسا ، يزیچ  ره  نایم  و  وا ، يور  ولج  ياهباتک  يارب  تسا 
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253 ص : ریسفت ..... :

یتـّما يارب  هک  ار  يربماـیپ  ره  وت  زا  شیپ  اـم  تسا : هدوب  نینچ  اـیوگ  هدـش و  فذـح  هنیرق  لـیلد  هب  هک  تسا  رّدـقم  ياهلمج  هیآ  نیا  رد 
دیمااـن يراـی  زا  ناربماـیپ  هک  اـج  نآ  اـت  میهدیم ، ماـجنا  تتما  وت و  اـب  هچنآ  دـننام  میدرکیم  ریخأـت  ناـشندرک  يراـی  رد  میداتـسرفیم 

. دننکیم بیذکت  یهلا - يرای  هدژم  باذع و  هب  دیدهت  رد  ار - اهنآ  ناشموق  هک  دندرکیم  نامگ  دندشیم و 
رد ناربمایپ  هک  دندرکیم  نامگ  ناشموق  تسا : نیا  شیانعم  و  تسه ، زین  يده  همئا  تئارق  نیا ، دناهدناوخ و  فیفخت  هب  اوبذک »  » یضعب

. دنیوگغورد دناهداد  هدعو  اهنآ  هب  دنوادخ  يرای  زا  هچنآ 
254 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. میدرکیم يرای  ار  ناربمایپ  راّفک  رب  باذع  نداتسرف  اب  ام  هک  دوب  عقاوم  نیا  رد  انُرْصَن  ْمُهَءاج 
یـضام ظفل  هب  دـیدشت  اب  یجنف »  » یـضعب میدادیم . تاجن  نآ  زا  میتساوخیم  هک  ار  یناـسک  باذـع ، لوزن  ماـگنه  سپ  ُءاـشَن  ْنَم  َیُِّجنَف 

باذع َنیِمِرْجُْملا :» ِمْوَْقلا  ِنَع  انُـسَْأب  ُّدَُری  َو ال  : » تسا دعب  هلمج  انعم  نیا  هدننک  نایب  دنانانمؤم و  ءاشن » نم   » زا دارم  و  دـناهدناوخ ، لوهجم 
. دوشیمن هدنادرگرب  راکهانگ  موق  زا  ام 

. تسوا ناردارب  فسوی و  هب  عجار  مهصصق :»  » رد ریمض 
باتک لها  اب  هن  و  هدینش ، یثیدح  هن  هدناوخ و  یباتک  هن  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ام  ربمایپ  اریز  نادنمدرخ ، يارب  تسا  یتربع  سرد  ةربع :» »
تهج زا  دنتسناوتن  ثیدح  باتک و  لها  زا  سک  چیه  هک  تفگیم  نخس  نانچ  مدرم  اب  لاح ، نیع  رد  اّما  دوب ، هتشاد  ترشاعم  ثیدح  و 

. تسوا يربمایپ  تّوبن و  یتسرد  رب  ناهرب  نیرتمکحم  نیرتنشور و  نیا  و  دریگب . هدرخ  نآ  رب  يونعم  یظفل و  ماظن 
رد هچ  ره  و  تسا . هتـشذگ  ینامـسآ  ياهباتک  ياههتفگ  قیدصت  هکلب  تسین ، نیغورد  یگتخاس و  ياههتفگ  نآرق  يرَتُْفی  ًاثیِدَح  َناک  ام 
ملع تهج  رد  نامیا  لها  هک  تسا  تمعن  تمحر و  تیاده و  دوخ  و  هدـش ، نایب  لیـصفت  هب  نآ  رد  تسا  تجاح  زاین و  دروم  ینید  روما 

. دنوشیم دنمهرهب  نآ ، زا  لمع  و 
255 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

255 ص : دعر .....  هروس 

هراشا

ره نایفوک  ریغ  اریز  تسا ، هیآ  هس  لهچ و  نایفوک  رظن  هب  جـنپ و  لهچ و  نایرـصب  هدـیقع  هب  تسا : فالتخا  هروس  نیا  تاـیآ  هرامـش  رد 
. دناهتسناد ياهیآ  نایاپ  ار  ُروُّنلا » َو  ُتاُملُّظلا   » و ٍدیِدَج » ٍْقلَخ  یَِفل   » ترابع ود  زا  کی 

255 ص : هروس ..... :] نیا  تئارق  تلیضف  ]

هدش رادیدپ  هتشذگ  رد  هک  يربا  ره  ددع  هب  دناوخب  ار  دعر  هروس  سک  ره  تسا : هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  « 1  » یبا
«2 . » دیآیم باسح  هب  یهلا  دهع  هب  ناگدننک  افو  زا  تمایق  زور  رد  دوشیم و  اطع  وا  هب  هنسح  هد  دش ، دهاوخ  رهاظ  تمایق  ات  و 

زگره دناوخب ، دایز  ار  هروس  نیا  سک  ره  هک  تسا  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
__________________________________________________

ياراد وا  هدوب ، یحو  باّتک  ءزج  ربمایپ ، نامز  رد  تسا و  تیلهاج  نارود  ناگدنسیون  زا  رذنم ، وبا  شاهینک  تسا و  راصنا  زا  درم  نیا  - 1
فالتخا شتوف  خـیرات  رد  درکیمن و  گنر  باضخ  هب  ار  شنـساحم  زگره  دوب و  دیفـس  یـشیر  رـس و  گرزب و  یمکـش  هاتوک و  یتماق 
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حیحصت زا  تسا ، هدش  توف  مایـس  لاس  نامثع  تفالخ  رد  دناهتفگ  یخرب  و  ود ، تسیب و  لاس  رمع ، تفالخ  رد  دناهتفگ  یـضعب  تسا ،
. بتکلا راد  ص 261 ط  فراعملا ، زا  لقن  هب  یجرگ  داتسا 

ۀمایقلا موی  ناک  ۀمایقلا و  موی  یلا  نوکی  باحس  ّلک  یـضم و  باحـس  لک  ددعب  تانـسح  رـشع  رجألا ، نم  یطعا  دعّرلا  ةروس  أرق  نم  -2
. هَّللا دهعب  نیفوملا  نم 

256 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
«1 . » دوشیم تشهب  دراو  باسح  نودب  درک و  دهاوخن  راچد  هقعاص  يالب  هب  ار  وا  دنوادخ 

256 ص : ات 3 ..... ] تایآ 1  (: 13  ) دعرلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ٍدَمَع ِْریَِغب  ِتاواـمَّسلا  َعَـفَر  يِذَّلا  ُهَّللا  ( 1  ) َنُونِمُْؤی ـال  ِساَّنلا  َرَثْـکَأ  َّنِکل  َو  ُّقَْحلا  َکِّبَر  ْنِم  َکـَْیلِإ  َلِْزنُأ  يِذَّلا  َو  ِباـتِْکلا  ُتاـیآ  َکـِْلت  رملا 

َو ( 2  ) َنُوِنقُوت ْمُکِّبَر  ِءاِقِلب  ْمُکَّلََعل  ِتایْآلا  ُلِّصَُفی  َْرمَْألا  ُرِّبَُدی  یمَسُم  ٍلَجَِأل  يِرْجَی  ٌّلُک  َرَمَْقلا  َو  َسْمَّشلا  َرَّخَس  َو  ِشْرَْعلا  یَلَع  يوَتْسا  َُّمث  اهَنْوََرت 
ٍمْوَِقل ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  َراهَّنلا  َْلیَّللا  یِشُْغی  ِْنیَْنثا  ِْنیَجْوَز  اهِیف  َلَعَج  ِتارَمَّثلا  ِّلُک  ْنِم  َو  ًاراْهنَأ  َو  َیِساوَر  اهِیف  َلَعَج  َو  َضْرَْألا  َّدَم  يِذَّلا  َوُه 

(3  ) َنوُرَّکَفَتَی

256 ص : همجرت ..... :

نامیا مدرم  رتشیب  اّما  تسا ، ّقح  هدـش ، لزان  وت  رب  تراگدرورپ  بناج  زا  هچنآ  تسا و  ینامـسآ  باتک  ياههیآ  نیا  ءار ، میم ، مال ، فلا ،
(1 . ) دنروآیمن

هب ار  ناهج  ریبدت  مامز  و   ) تفای الیتسا  شرع  رب  سپـس  دـیرفآ ، دـننیبب  ار  نآ  هک  ینوتـس  نودـب  ار  اهنامـسآ  هک  تسا  یـسک  نامه  ادـخ 
نـشور ار  تایآ  دنکیم ، ریبدت  ار  اهراک  وا  دنتکرح ، رد  ینّیعم  نامز  ات  مادک  ره  هک  تخاس  رّخـسم  ار  هام  دیـشروخ و  و  تفرگ ) تسد 

(2 . ) دینک لصاح  نیقی  ناتراگدرورپ  ياقل  هب  امش  هک  دشاب  دزاسیم ،
رب ار  بش  هایس ) هدرپ  ، ) دیرفآ تفج  ود  نآ  رد  اههویم  مامت  زا  داد و  رارق  ییاهرهن  اههوک و  نآ  رد  درتسگ و  ار  نیمز  هک  تسا  یـسک  وا 

(3 . ) دنرب راک  هب  ار  شیوخ  لقع  هک  نانآ  يارب  تسا  ییاههناشن  اهنیا  رد  دناشوپیم ، زور 
__________________________________________________

-1
. باسح ریغب  ۀّنجلا  لخدأ  ادبا و  ۀقعاصب  هَّللا  هبصی  مل  دعّرلا  ةءارق  رثکا  نم 

257 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

257 ص : ریسفت ..... :

. تسا نآ  ربخ  باتکلا  تایآ  ادتبم و  هراشا ، مسا  کلت » »
. درادن دوجو  نآ  زا  رتالاب  هک  تسا  یّقح  هدش ، لزان  وت ، رب  هک  نآرق  زا  هچنآ  مامت  َْکَیلِإ و  َلِْزنُأ  يِذَّلا  َو 
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يارب تفص  هک  تسا  زیاج  تسا و  ربخ  ادتبم و  زین  َضْرَْألا  َّدَم  يِذَّلا  َوُه  َو  دعب : هیآ  رد  هک  نانچ  تسا  نآ  ربخ  َعَفَر » يِذَّلا   » و ادتبم ، ُهَّللا » »
. دشاب هَّللا » »

هجو ود  اهَنْوََرت »  » لعف رد  دـشاب ) ربخ  زین  عفر  يذـّلا  هک  نیا  رب  انب   ) دـشاب ربخ  زا  دـعب  ربخ  دـناوتیم  هلمج  نیا  تایآلا : لصفی  رمالا  ربدـی 
: تسا هدش  رکذ 

. تسا لصتم  ییاج  هب  الاب  زا  هن  دراد و  ینوتس  نییاپ  رد  هن  هک  دینیبیم  نانچ  ار  اهنامسآ  امش  ینعی  تسا ، هیفانیتسا  هلمج  - 1
دمع ریغ  هب  يانعم  هب  و  هدش ، هدناوخ  زین  عمج ) هغیص  هب   ) هّمض ود  اب  دمع »  » تروص هب  هک  تسا  دمع »  » يارب تفص  دناهتفگ : یضعب  - 2

. دنکیم يرادهگن  ار  اهنآ  هک  تسادخ  تردق  اهنت  و  دوش ، هدید  هک  ییاهنوتس  نودب  ینعی  دشابیم  ۀیئرم 
رد ار  دوخ  تایآ  دـنکیم و  هرادا  دراد  اضتقا  تمکح  هک  هنوگ  نآ  ار  دوخ  تاـقولخم  روما  یتوکلم و  هاگتـسد  دـنوادخ  َْرمَأـْلا ...  ُرِّبَدـُی 

. درادیم نایب  لیصفت  هب  هدرک  لزان  شناربمایپ  رب  هک  شیاهباتک 
تـسا رداق  هدنهد ، لیـصفت  هدننک  هرادا  نیا  هک  دینادب  دینک و  ادیپ  نیقی  شاداپ  ازج و  هلأسم  هب  امـش  دیاش ، ات  َنُوِنقُوت  ْمُکِّبَر  ِءاِقِلب  ْمُکَّلََعل 
درتسگ ضرع  لوط و  تهج  زا  ار  نیمز  َضْرَْألا » َّدَم  . » درک دیهاوخ  تشگزاب  وا  يوسب  ریزگان  امش  دنک و  هدنز  گرم  زا  سپ  ار  امش  هک 

. داد رارق  راوتسا  ياههوک  نآ  رد  و 
رت نیریش ، شرت و  دیفس ، هایس و  لباقتم :) عون  ود  و   ) تفج ود  نیمز ، رد  زین  اههویم  مامت  زا  ِْنیَْنثا و  ِْنیَجْوَز  اهِیف  َلَعَج  ِتارَمَّثلا  ِّلُک  ْنِم  َو 

. دروآ دوجو  هب  فلتخم  عاونا  زا  اهنیا  ریظن  و  هدام ) رن و  و   ) کشخ و 
258 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

کیرات دوب ، نشور  هک  نآ  زا  دـعب  ناهج )  ) هجیتن رد  دـنکفایم و  زور  نشور  هرهچ  رب  ار  بش  کیرات  هدرپ  دـنوادخ  َراهَّنلا  َْلیَّللا  یِـشُْغی 
. دوشیم

258 ص : ات 5 ..... ] تایآ 4  (: 13  ) دعرلا هروس  ]

هراشا

ِیف ٍضَْعب  یلَع  اهَضَْعب  ُلِّضَُفن  َو  ٍدِحاو  ٍءاِمب  یقُْسی  ٍناْونِـص  ُْریَغ  َو  ٌناْونِـص  ٌلیَِخن  َو  ٌْعرَز  َو  ٍبانْعَأ  ْنِم  ٌتاَّنَج  َو  ٌتارِواجَتُم  ٌعَِطق  ِضْرَْألا  ِیف  َو 
َو ْمِهِّبَِرب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ٍدیِدَج  ٍْقلَخ  یَِفل  اَّنِإ  َأ  ًاباُرت  اَّنُک  اذِإ  َأ  ْمُُهلْوَق  ٌبَجَعَف  ْبَْجعَت  ْنِإ  َو  ( 4  ) َنُولِقْعَی ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ِلُکُْألا 

(5  ) َنوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباحْصَأ  َِکئلوُأ  َو  ْمِِهقانْعَأ  ِیف  ُلالْغَْألا  َِکئلوُأ 

258 ص : همجرت ..... :

ياههشیر ای  هشیر  کی  زا  هک  ییاهلخن  تعارز و  روگنا و  زا  ییاهغاب  و  دـنتوافتم ، رگیدـکی  اب  هک  دراد  رارق  مه  راـنک  یتاـعطق  نیمز  رد 
رد میهدیم ، يرترب  يرگید  رب  شیاهیندروخ  ثیح  زا  ار  اهنآ  زا  یضعب  ام  و  دنوشیم ، باریس  بآ  کی  زا  اهنآ  همه  دنیوریم ، فلتخم 

(4 . ) دنربیم راک  هب  ار  دوخ  ياهدرخ  هک  نانآ  يارب  تسا  ییاههناشن  اهنیا 
میهاوخ ون  یـشنیرفآ  هب  میدش ، كاخ  ام  هک  یتقو  ایآ  دنیوگیم : هک  تسا  اهنآ  راتفگ  رد  یتفگـش  ینکیم ، بّجعت  رما  نیا  زا  وت  رگا  و 

؟ دیسر
نآ رد  اهنامه  شتآ و  لها  اـهنآ  دـنراد و  ندرگ  هب  اـهلغ  هک  دـنیاهنامه  و  دـندیزرو ، رفک  دوخ  راـگدرورپ  هب  هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنآ 

(5 . ) دننادیواج
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258 ص : ریسفت ..... :

زیخلـصاح و نیمز  یتمـسق ، دنراد ، رارق  رگیدکی  ترواجم  رد  هدیبسچ و  مه  هب  هک  تسا  ینوگانوگ  ياههعطق  نیمز  رد  ٌتارِواجَتُم  ٌعَِطق 
رگید  تمسق  كاپ و 

259 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
همه نیا  اـب  نآ ، فـالخ  رب  يرگید  يراـکتخرد و  تعارز و  هتـسیاش  نیمز  مرن ، تسـس و  يرگید  تفـس و  تخـس و  یـضعب  رازهروش ،
نیا رد  هک  اـمرخ  ياـهتخرد  اـهتعارز و  روگنا و  ياـهتخرد  نینچمه  دنتـسه و  یکی  ندوـب ، نیمز  سنج  رظن  زا  فـالتخا ، ینوـگرگد و 

. عاونا سانجا و  فالتخا  هب  اهنیمز 
دـنتوافتم و وب ، معط و  تأیه و  لکـش و  رظن  زا  ناشیاههویم  هک  ینیبیم  اّما  دـنربیم ، هدافتـسا  بآ  کی  زا  هک  نیا  اب  ٍدِـحاو  ٍءاـِمب  یقُْـسی 

. دنراد يرترب  يرگید  رب  یضعب 
یتروـص نّیعم و  یقیرط  هب  ار  دوـخ  ياـهراک  هک  ییاـناد  اـناوت و  راگدـیرفآ  زا  تسا  ياهناـشن  هدـش  داـی  ياـهفالتخا  َکـِلذ »...  ِیف  َّنِإ  »

: تاملک دهدیم . ماجنا  زیمآ  تمکح 
ییامرخ تخرد  ونص ، عمج  ناونص »  » دناهدش و هدناوخ  دشاب  بانعا »  » رب فطع  هک  زین  ّرج  تلاح  هب  ناونص » ریغ  ناونص و  لیخن ، عرز ، »

ت»  » فرح اب  یقسی »  » لعف و  هدش . هدناوخ  داص  رـسک  ّمض و  قیرط : ود  هب  هملک  نیا  تسا و  یکی  ود  ره  هشیر  دراد و  رـس  ود ، هک  تسا 
. تسا هدش  تئارق  ود  ره  فاک  نوکس  ّمض و  اب  ِلُکُْألا » ِیف   » دناهدرک تئارق  زین  ي »  » اب ار  لّضفن »  » لعف و  هدش ، هدناوخ  زین 

ییادخ اریز  تسا . راوازس  ییآ  رد  تفگش  هب  زیخاتـسر  راکنا  هرابرد  نانآ  راتفگ  زا  رگا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  يا  ْبَْجعَت ...  ْنِإ  َو 
اهنآ ندروآ  دوجو  هب  هرابود  دشاب ، هتشاد  ییاناوت  تردق و  دش  هدرمش  وت  رب  هک  عیدب  ياههدیرفآ  بیجع و  عیانص  همه  نآ  داجیا  رب  هک 

. دوب دهاوخ  رتناسآ  شیارب 
لماع و  دـشاب . لوق  لوعفم  بصن  ّلحم  رد  ای ، و  مهلوق »  » زا لدـب  عفر ، لحم  رد  دـناوتیم  نارکنم ، راـتفگ  رخآ  اـت  هلمج  نیا  اَّنُک ...  اذِإ  َأ 

؟ ابارت اّنک  انتم و  اذا  ثعبنا  تسا : هدـش  هتفگ  نینچ  ییوگ  دـنکیم ، تلالد  نآ  رب  ٍدـیِدَج  ٍْقلَخ  یَِفل  اَّنِإ  َأ  هلمج  هک  تسا  یلعف  اذا »  » بصن
؟ میوشیم هتخیگنارب  میدش  كاخ  میدرم و  هک  یتقو  ایآ 

. دنلماک نآ  رد  دنهدیم و  همادا  دوخ  رفک  هب  هک  دنتسه  اهنیا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ 
260 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

رب ام   » ًالالْغَأ ْمِِهقانْعَأ  ِیف  اْنلَعَج  اَّنِإ  لـثم : دـشاب . ناـشرفک  رد  راّـفک  يراـشفاپ  ناـیب  دـناوتیم ، هلمج  نیا  ْمِِهقاـنْعَأ  ِیف  ُلـالْغَْألا  َکـِئلوُأ  َو 
: رعش نیا  لثم : و  سی 8 ) « ) میداد رارق  ییاهریجنز  ناشیاهندرگ 

دایقا لالغا و  دشّرلا  نع  مهل  مهدصقم  ّیغلا  لیبس  نا  اولض و 
يدیدهت دناوتیم  زین  و  دنراد . اپ  هب  دـنب  ندرگ و  هب  ریجنز  تیادـه  ریـسم  رد  و  دـنتفرگ ) شیپ  رد  ار  تلالـض  هار  دـندش و  هارمگ  اهنآ  )

. دشاب نارفاک  هدنیآ  تبوقع  يارب 

260 ص : ات 11 ..... ] تایآ 6  (: 13  ) دعرلا هروس  ]

هراشا

ِباقِْعلا ُدیِدََشل  َکَّبَر  َّنِإ  َو  ْمِهِْملُظ  یلَع  ِساَّنِلل  ٍةَرِفْغَم  وَُذل  َکَّبَر  َّنِإ  َو  ُتالُثَْملا  ُمِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  َو  ِۀَنَـسَْحلا  َْلبَق  ِۀَئِّیَّسلِاب  َکَنُولِْجعَتْـسَی  َو 
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ُضیِغَت ام  َو  یْثنُأ  ُّلُـک  ُلِـمَْحت  اـم  ُمَْلعَی  ُهَّللا  ( 7  ) ٍداـه ٍمْوَق  ِّلُِـکل  َو  ٌرِذـْنُم  َْتنَأ  اـمَّنِإ  ِهِّبَر  ْنِم  ٌۀَـیآ  ِْهیَلَع  َلِْزنُأ  ـال  َْول  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلوـُقَی  َو  ( 6)
ْنَم َو  ِِهب  َرَهَج  ْنَم  َو  َلْوَْقلا  َّرَسَأ  ْنَم  ْمُْکنِم  ٌءاوَس  ( 9  ) ِلاعَتُْملا ُرِیبَْکلا  ِةَداهَّشلا  َو  ِْبیَْغلا  ُِملاع  ( 8  ) ٍرادْقِِمب ُهَْدنِع  ٍءْیَش  ُّلُک  َو  ُدادَْزت  ام  َو  ُماحْرَْألا 

(10  ) ِراهَّنلِاب ٌبِراس  َو  ِْلیَّللِاب  ٍفْخَتْسُم  َوُه 
الَف ًاءْوُس  ٍمْوَِقب  ُهَّللا  َدارَأ  اذِإ  َو  ْمِهِـسُْفنَِأب  ام  اوُرِّیَُغی  یَّتَح  ٍمْوَِقب  ام  ُرِّیَُغی  ـال  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِْرمَأ  ْنِم  ُهَنوُظَفْحَی  ِهِْفلَخ  ْنِم  َو  ِْهیَدَـی  ِْنَیب  ْنِم  ٌتاـبِّقَعُم  َُهل 

(11  ) ٍلاو ْنِم  ِِهنوُد  ْنِم  ْمَُهل  ام  َو  َُهل  َّدَرَم 

260 ص : همجرت ..... :

راگدرورپ و  هدش ؟ لزان  زیگنا  تربع  ياهالب  اهنآ ، زا  شیپ  هک  نیا  ات  دـننکیم ، ار  نآ  رفیک  يدـب و  ياضاقت  وت  زا  یکین ، زا  شیپ  اهنآ ،
(6 . ) تسا تخس  يرفیک  ياراد  وت ، راگدرورپ  زین  تسا و  ترفغم  بحاص  دننکیم - ملظ  هک  نیا  اب  مدرم - هب  تبسن  وت ،

261 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
تیادـه یهورگ  ره  يارب  ياهدـنهد و  میب  اهنت  وت  هدـشن ؟ لزاـن  وا  رب  شراـگدرورپ  زا  یناـشن  ارچ  دـنیوگیم : دـندش ، رفاـک  هک  اـهنآ  و 

(7 . ) تسا ياهدننک 
زیچ ره  و  دـنیازیم ، لامک  هب  ای  صقان و  اهمحر ، هچنآ  زا  زین  و  تسا ، هاگآ  دراد  لمح  یناویح  ای  ناـسنا  ره  هک  ییاـهنینج  زا  دـنوادخ 

(8 . ) دراد ینّیعم  رادقم  وا  دزن 
(9 . ) تسا یلاعتم  گرزب و  تسا و  هاگآ  دوهش  بیغ و  زا  وا 

تکرح زور  ییانـشور  رد  ای  هنایفخم و  هاگنابـش  هک  اهنآ  اراکـشآ و  ای  و  دـنیوگب ، ینخـس  یناهنپ  هک  یناسک  دـنکیمن ، توافت  وا  يارب 
(10 . ) دننکیم

چیه تشونرس  دنوادخ  هتبلا ، دننکیم . ظفح  ثداوح  زا  ار  وا  شرـس ، تشپ  زا  و  ور ، شیپ  زا  یپ ، رد  یپ  هک  تسا  ینارومأم  ناسنا  يارب 
دهاوخن نآ  عنام  زیچ  چیه  دنک  يدب  هدارا  یموق  يارب  ادخ  هک  یماگنه  و  دـنهد ، رییغت  ار  دوخ  اهنآ  هک  نآ  رگم  دـهدیمن  رییغت  ار  یتّلم 

(11 . ) تشاد دنهاوخن  یتسرپرس  ادخ  زج  و  دش ،

261 ص : ریسفت ..... :

اهنآ هب  ناراکهنگ  باذع  ریخأت  اب  دنوادخ  هک  تسا  یتمحر  زا  شیپ  تبوقع  هنـسح » زا  شیپ  هئیـس   » زا روظنم  ِۀَئِّیَّسلِاب ...  َکَنُولِْجعَتْـسَی  َو 
باذـع رد  لـیجعت  تساوخرد  وت  زا  نارفاـک  ربماـیپ ، يا  ینعی  دـهدیم . رارق  شیوـخ  تمحر  تیفاـع و  لومـشم  ار  ناـنآ  هدرک  ناـسحا 

. دیآ دورف  اهنآ  رب  باذع  ملاع  نیمه  رد  هک  دنتساوخیم  ربمغیپ  زا  اهنآ  هک  نیا  روظنم  دننکیم .
. دندیسر دوخ ، ناهانگ  رفیک  هب  ایند ) نیمه  رد   ) هتشذگ رد  اهنیا  دننام  یناگدننک  بیذکت  هک  نآ  لاح  ُتالُثَْملا و  ُمِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  َو 

ٌۀَئِّیَـس ٍۀَئِّیَـس  ُءازَج  َو   » دراد دوجو  يدـننامه  یعون  هاـنگ ، رفیک و  ناـیم  هک  تسا  نآ  شتلع  هدـش و  ریبـعت  هلثم »  » هب تبوقع  زا  هیآ ، نیا  رد 
زا ار ، درم  نآ  صاصق  ینعی  هبحاص ، نم  لجرلا  تلثما  لثم : صاصق  يانعم  هب  لاثم »  » تسا و نآ  دـننامه  ییدـب  يدـب ، تازاـجم  اـُهْلثِم :»

متفرگ . شفرط 
262 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ناشدوخ رب  ناهانگ  هلیسو  هب  هک  نیا  اب  تسا  ترفغم  ياراد  مدرم  هب  تبسن  تراگدرورپ  ینعی  ْمِهِْملُظ  یلَع  ِساَّنِلل  ٍةَرِفْغَم  وَُذل  َکَّبَر  َّنِإ  َو 
. مهسفنال نیملاظ  ینعی  تسا  بصن  ّلحم  رد  لاح و  ْمِهِْملُظ ،» یلَع   » دننکیم ملظ 
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دنوادخ تشذگ  وفع و  رگا  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  دـش ، لزان  هیآ  نیا  یتقو  هک  تسا  هدـش  لقن  ّبیـسم  نب  دیعـس  زا 
هچ ره  درکیم و  وا  تمحر  هب  هـیکت  سک  ره  دوـبن  یهلا  رفیک  باـقع و  هدـعو  رگا  و  دـشیمن ، اراوـگ  سک  چـیه  رب  یگدـنز  دوـبیمن 

«1 . » دادیم ماجنا  تساوخیم 
نآ رب  هک  یتایآ  هب  تبـسن  دنتـشاد  دانع  ربمایپ  اـب  نوچ  هدـشن  لزاـن  ياهیآ  ربماـیپ  نیا  رب  ارچ  دـنتفگ ) هک   ) نارفاـک ٌۀَـیآ  ِْهیَلَع  َلِْزنُأ  ـال  َْول 

هدنز اصع و  ندش  اهدژا  لیبق  زا  یسیع  یـسوم و  ترـضح  تازجعم  لثم  یتایآ  يو  زا  ور  نیا  زا  دندوب ، انتعایب  دوب  هدش  لزان  ترـضح 
هیلع و هَّللا  یّلـص  دّمحم  يا  هک : درک  باطخ  شربمایپ  هب  نانآ  راتفگ  ربارب  رد  دنوادخ  هک  دوب  نیا  دـندرکیم . داهنـشیپ  ناگدرم ، ندرک 
هک نیا  رب  یحیحـص  لـیالد  ندروآ  رگم  تسین  وـت  رب  يزیچ  یناـسرتب و  ناـشتبقاع  يدـب  زا  ار  ناـنآ  هک  تـسا  راذـنا  طـقف  وـت  راـک  هـلآ 

. دنتسه ادصمه  تایآ  همه  اعّدا  نیا  تحص  تابثا  رد  و  یشابیم ، هدنهد  میب  ياهداتسرف 
دنکیم توعد  ادخ  يوس  هب  يربهر و  ناشنید  هب  ار  نانآ  هک  تسا  ياهدننک  تیادـه  امنهار و  ياهعماج  ره  يارب  الوصا  ٍداه  ٍمْوَق  ِّلُِکل  َو 

تّوبن هناشن  هزجعم و  عون  کی  ناربمایپ  همه  هک  تسین  نانچ  دشابیم و  صوصخم  ياهزجعم  تیآ و  یشور و  ار  یـسک  ره  هار  نیا  رد  و 
. دنشاب هتشاد 

ام ضیغت و  ام  لمحت و  ام  ياههلمج : رد  ام »  » هملک یْثنُأ  ُّلُک  ُلِمَْحت  ام  ُمَْلعَی  ُهَّللا 
__________________________________________________

-1
. دحاو ّلک  لّکتال  هباقع  هَّللا و  دیعو  الول  و  شیعلا ، ادحأ  أنه  ام  هزواجت  هَّللا و  وفع  الول 

263 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
رد دراد ، رارق  ردام  محر  رد  هک  ياهّچب  دنادیم  دنوادخ  هک  تسا  نآ  شیانعم  دشاب  هلوصوم  رگا  هیردصم . ای  تسا و  هلوصوم  ای  دادزت ،

. دنادیم ار  وا  رد  یتفص  ره  هصالخ  و  تشز ، ای  تسابیز  وضعلا ، صقان  ای  تسا  لماک  رسپ ، ای  تسا  رتخد  تسا : یتلاح  هچ 
هتـضع ءاملا و  ضاع  هدوزفا ، نآ  رب  هک  ار  هچنآ  هدرک و  داجیا  صقن  نآ  رد  محر  هک  ار  هچنآ  دـنادیم  ُدادَْزت و  ام  َو  ُماحْرَْألا  ُضیِغَت  اـم  َو 

ای یکی  تسا  نکمم  محر  رد  هک  ارچ  دـشابیم ، دالوا  هرامـش  صقن » دایز و   » قیداصم هلمج  زا  مدرک . مک  ار  نآ  نم  دـش و  مک  بآ  انا :
مه تدالو  نامز  يدایز  مک و  لماش  نینچمه  دوشیم  زین  اضعا  صقن  لامک و  لـماش  و  دـبای ، شرورپ  رتشیب  اـی  دـنزرف و  هس  اـی  اـت و  ود 

. دوشیم
چیه دراد و  یهاگآ  اهمحر  شیازفا  ناصقن و  نز و  يرادراب  هب  تبـسن  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  دوصقم  دـشاب  هّیردـصم  ام »  » هملک رگا  اّما 

. تسین هدیشوپ  وا  رب  روما  نیا  زا  کی 
هب بوسنم  تقیقح  رد  هک  دادزت » ضیغت و   » ياـهلعف تروص  نیا  رد  و  دوـش ، هدارا  تساـهمحر  رد  هچنآ  شیازفا  ناـصقن و  تسا  نکمم 

دییأت يرـصب  نسح  راتفگ  ار  لوق  نیا  يدـعتم . هن  هتفر  راک  هب  مزال  هدـش  هداد  تبـسن  ماـحرا  دوخ  هب  ازاـجم )  ) تسا و ماـحرالا » یف  اـم  »
هام هن  زا  شلمح  تدم  هک  تسا  نآ  دایدزا »  » و دنک ، لمح  عضو  رتمک  ای  ههام  تشه  ردام ، هک  تسا  نیا  ناصقن ، دیوگیم : هک  دنکیم 

. تسا لماک  روط  هب  نآ  ندش  دلوتم  دایدزا » و   » لماک ریغ  روط  هب  هّچب  ندش  طقس  ناصقن ، هک  تسا  هدش  لقن  وا  زا  زین  و  دوش ، رتشیب 
. دوشیمن رتشیب  ای  رتمک و  و  دراد ، ینّیعم  هزادنا  ّدح و  دنوادخ  دزن  رد  يزیچ  ره  ٍرادْقِِمب  ُهَْدنِع  ٍءْیَش  ُّلُک  َو 

. تسا وا  زا  رتنییاپ  زیچ  همه  هک  يراوگرزب  نأّشلا و  میظع  ُرِیبَْکلا :» »
. تسا اههدیرفآ  تافص  زا  هّزنم  هک  یسک  ای  دراد ، يرترب  العتسا و  زیچ  همه  رب  دوخ  هلماک  تردق  اب  هک  نآ  ِلاعَتُْملا :» »

264 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
: ابورس ضرالا  یف  برس  دوشیم : هتفگ  دوریم ، دوخ  شور  هار و  هب  ٌبِراس :» »
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. درک شدرگ  نیمز  رد  اراکشآ 
فرط ره  هب  زور  ماگنه  هب  هک  یـسک  و  دوش ، ناهنپ  اج  نآ  رد  دـنیزگرب و  ار  یهاگیفخم  بش  یکیرات  رد  هک  نآ  تسا : نیا  هیآ  ياـنعم 
. دشابیم ناسکی  يواسم و  لاعتم  دنوادخ  دزن  رد  ود  ره  نیا  دنیبب . ار  وا  سک  همه  هک  درب  رسب  اراکشآ  نانچ  بارطضا  تکرح و  رد 

ای دراد  ناهنپ  ار  دوخ  ياههتفگ  هک  نآ  هچ  سک  ره  يارب  تسا : نیا  شیانعم  ددرگیم و  رب  لـبق  هیآ  رد  نم »  » هب هل »  » ریمـض ٌتاـبِّقَعُم  َُهل 
يارب هک  دنتـسه  ناگتـشرف  زا  ییاههورگ  دوش  راکـشآ  زور  ییانـشور  رد  ای  دوش و  یفخم  بش  یکیراـت  رد  هک  نآ  هچ  دـنک و  راکـشآ 

ار نآ  تسا  نکمم  و  تسا ، هدـش  ماغدا  فاق  رد  ات ، و  هدوب ، تاـبقتعم  لـصا  رد  ٌتاـبِّقَعُم » . » دـنیآیم مه  رـس  تشپ  وا  تسارح  ظـفح و 
رگیدـکی لابند  هب  ناگتـشرف  نیا  اریز  درک ، بیقعت  ار  وا  هاّفق :» : » دـنیوگیم هک  ناـنچ  دـنیآیم  وا  رـس  تشپ  هک  تفرگ  هبقع »  » زا ّقتـشم 

. دنسیونیم ار  نآ  دننکیم و  لابند  دیوگیم  ناسنا  نیا  هچنآ  هک  تهج  نیا  هب  ای  دنیآیم ،
لامتحا ود  مه  ِهَّللا » ِْرمَأ  ْنِم   » ترابع رد  دنتسه و  نم »  » يارب تفـص  ود  ُهَنوُظَفْحَی ،»  » و ٌتابِّقَعُم » َُهل  : » ترابع ود  نیا  ِهَّللا  ِْرمَأ  ْنِم  ُهَنوُظَفْحَی 

بیقعت رد  هک  تسا  یناگتـشرف  وا  يارب  ینعی : هَّللا » رما  نم  تاـبقعم  هل  : » دوش هتفگ  هدروآ و  تاـبقعم  لاـبند  هب  هک  نیا  لوا  دراد ، دوجو 
. دننکیم تظفاحم  ار  وا  دنوادخ  رما 

دیاب دوش  هتفرگ  هنوظفحی »  » هب قلعتم  رگا  هک  نیا  مود  تسا ) تابقعم »  » تفـص هکلب   ) تسین ظفح  يارب  هلـص  هَّللا  رما  نم  تروص  نیا  رد 
. تسا هدرک  رما  وا  ظفح  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  نوچ  دـننکیم ، تظافح  ار  وا  هدـننک ، بیقعت  ناگتـشرف  ینعی  دـشاب  هَّللا  رما  لجا  نم  ریدـقت 

: دناهدناوخ هک  دشابیم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ساّبع و  نبا  مالّسلا و  هیلع  یلع  ماما  تئارق  انعم  نیا  رب  لیلد 
. هَّللا رماب  هنوظفحی  هفلخ  نم  تابقعم  هیدی و  نیب  نم  بیقر  هل 

265 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
، دایز ناهانگ  لیلد  هب  ینعی  دنهد  رییغت  ار  دوخ  نانآ  هک  نیا  رگم  دـهدیمن ، رییغت  ار  یتّما  تمعن  تمالـس و  ادـخ  ٍمْوَِقب  ام  ُرِّیَُغی  َهَّللا ال  َّنِإ 

. دنیآ رد  يراکهانگ  تشز  تروص  هب  تعاطا  يابیز  تلاح  زا 
. دنک عافد  اهنآ  زا  یگدیسر و  ناشروما  هب  هک  تسین  یتسرپرس  دنوادخ  زا  ریغ  اهنآ  يارب  ٍلاو  ْنِم  ِِهنوُد  ْنِم  ْمَُهل  ام  َو 

265 ص : ات 15 ..... ] تایآ 12  (: 13  ) دعرلا هروس  ]

هراشا

ُبیُِصیَف َقِعاوَّصلا  ُلِسُْری  َو  ِِهتَفیِخ  ْنِم  ُۀَِکئالَْملا  َو  ِهِدْمَِحب  ُدْعَّرلا  ُحِّبَُسی  َو  ( 12  ) َلاقِّثلا َباحَّسلا  ُئِْشُنی  َو  ًاعَمَط  َو  ًافْوَخ  َقْرَْبلا  ُمُکیُِری  يِذَّلا  َوُه 
َّالِإ ٍءْیَِـشب  ْمَُهل  َنُوبیِجَتْـسَی  ـال  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُعْدَـی  َنیِذَّلا  َو  ِّقَْحلا  ُةَوـْعَد  َُهل  ( 13  ) ِلاحِْملا ُدـیِدَش  َوُه  َو  ِهَّللا  ِیف  َنُولِداـُجی  ْمُه  َو  ُءاـشَی  ْنَم  اـِهب 

َو ًاعْوَط  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم  ُدُجْـسَی  ِهَِّلل  َو  ( 14  ) ٍلالَـض ِیف  َّالِإ  َنیِِرفاْکلا  ُءاعُد  ام  َو  ِهِِغلاِبب  َوُه  ام  َو  ُهاف  َُغْلبَِیل  ِءاْملا  َیلِإ  ِْهیَّفَک  ِطِسابَک 
(15  ) ِلاصْآلا َو  ِّوُدُْغلِاب  ْمُُهلالِظ  َو  ًاهْرَک 

265 ص : همجرت ..... :

(12 . ) دنکیم داجیا  راب ، نیگنس  ياهربا  و  دیما ، مه  تسا و  سرت  هیام  مه  هک  دهدیم  ناشن  امش  هب  ار  قرب  هک  تسا  یسک  وا 
نآ راـتفرگ  دـهاوخب  ار  سک  ره  دتــسرفیم و  ار  اـههقعاص  وا ، و  وا ، فوـخ  زا  زین ، ناگتــشرف  و  دـیوگیم ، وا  دـمح  حـیبست و  دـعر ، و 

(13 . ) دشابیم اهتنا  یب  یتردق  ياراد  وا ، دنلوغشم و  هلداجم  هب  ادخ  هرابرد  نارفاک  هک  یلاح  رد  دزاسیم ،
هب نانآ ، هک  نیا  زج  دـننکیمن ، تباجا  ار  ناشتـساوخرد  هنوگ  چـیه  دـنناوخیم  ادـخ  زجب  یناکیرـش  هک  اـهنآ  و  تسوا ، زا  قح ، توعد 
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یهارمگ زا  ریغ  نارفاک  ياعد  و  دیـسر ، دـهاوخن  زگره  دـسرب و  شناهد  هب  ات  دـیاشگیم  بآ  يوسب  ار  دوخ  ياـهفک  هک  دـننام ، یـسک 
266 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  ( 14 . ) تسین

يارب رصع ، حبـص و  ره  رد  نانآ ، ياههیاس  و  تیاضر ، مدع  هارکا و  ای  تبغر  لیم و  يور  زا  دنتـسه ، نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  اهنآ  همه 
(15 . ) دننکیم هدجس  ادخ 

266 ص : ریسفت ..... :

هتفرگ ریدقت  رد  یفاضم  هک  نیا  رگم  دنتـسین ، لعاف  لعف  ماجنا  ّتلع  اهنیا  اریز  تسین ، هل » لوعفم   » رب انب  هملک  ود  نیا  بصن  ًاعَمَط  َو  ًافْوَخ 
نیا رد  هک   ) میریگب نتخادـنا  عمط  هب  ندـناسرت و  اـعامطا :»  » و ۀـفاخا »  » ياـنعم هب  ار  اـهنآ  هک  نیا  اـی  و  عمط » فوخ و  ةدارا   » ینعی دوش ،

(. دوب دنهاوخ  لعاف  لعف  ببس  ّتلع و  تروص 
فوخ و اذ   » ریدـقت هب  ای  تسا  عمط  فوخ و  دوخ ، قرب  ایوگ  دـشاب  قرب »  » زا لاـح ، هک  میریگب  لـیلد  نیا  هب  ار  اـهنآ  بصن  تسا  نکمم 
هک تسا  نیا  عمط  فوخ و  يانعم  دنشاب . نیعماط » نیفئاخ و   » يانعم هب  و  مک »  » بطاخم ریمـض  يارب  لاح  تسا  نکمم  زین  دشاب و  عمط »
ررض شیارب  ناراب  هک  یسک  قرب ، شهج  ماگنه  دناهتفگ  یضعب  و  دراد . دوجو  ناراب  لوزن  عمط  هقعاص و  عوقو  میب  قرب ، نتـسج  ماگنه 

رد دـشاب  هتـشاد  دوس  شیارب  ناراب  هک  یـسک  اّما  دورب ، شیبارخ  میب  هک  ياهناخ  بحاص  ای  رفاسم  لیبق  زا  دـسرتیم  ناراـب  لوزن  زا  دراد 
. تسا نآ  عمط  راظتنا و 

. دهدیم ریس  اوه  رد  دنکیم و  دنلب  نیمز  زا  هدش ، نیگنس  هتفای و  لیکشت  بآ  زا  هک  ار  ییاهربا  َلاقِّثلا  َباحَّسلا  ُئِْشُنی  َو 
یـضعب هَّلل . دمحلا  و  هَّللا ، ناحبـس  دنیوگیم : دنیاتـسیم  ار  ادخ  هک  یلاح  رد  دنونـشیم ، ار  دعر  يادص  هک  یناگدنب  ُدـْعَّرلا و  ُحِّبَُـسی  َو 

. دیوگیم دمح  حیبست و  ار  يادخ  مه  ربا  دنازیگنایم و  رب  ار  ربا  شیادص  اب  هک  ربارب  لّکوم  تسا  ياهتشرف  مان  دعر ، دناهتفگ :
. دننکیم حیبست  ار  وا  یلاعت  قح  لالج  هوکش و  تبیه و  زا  ناگتشرف  ِِهتَفیِخ  ْنِم  ُۀَِکئالَْملا  َو 

267 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
: دومرف دش ، رکذتم  تسا  زیچ  همه  هب  تبـسن  وا  ییاناوت  شناد و  رب  لیلد  ار  هچنآ  ناحبـس  دنوادخ  هک  نآ  زا  سپ  ِهَّللا  ِیف  َنُولِداُجی  ْمُه  َو 

نیا رب  ینبم  دنوادخ ، فیـصوت  هرابرد  ار  ربمایپ  راتفگ  نانآ ، هک  اریز  دننکیم ، هلداجم  ادخ  هرابرد  دنتـسه  یهلا  تایآ  رکنم  هک  يراّفک 
ددعتم و ياهکیرـش  ادخ  يارب  دنهدیم و  رارق  راکنا  دروم  دـنادرگرب ، یگدـنز  هب  ار  اهنآ  دزیگنارب و  ار  ناگدرم  تسا  رداق  دـنوادخ  هک 

. ادخ هرابرد  نانآ  لادج  يانعم  تسا  نیا  دنریگیم ، اهدننام 
رد تمحز  هب  هک  یعقوم  اذـکب » لّمحت   » تسا لیبق  نیا  زا  دـشابیم و  نتفیرف  ندرب و  راک  هب  هلیح  لاحم »  » زا روظنم  ِلاحِْملا  ُدـیِدَش  َوُه  َو 

تـسا دروم  نیمه  زا  درک و  ییوگدـب  مکاح  شیپ  رد  ینالف  زا  ینعی  نالفب » لّحم   » دـنک و شالت  نآ  يارب  هدرک و  یـشیدناهراچ  يراک 
هک تسا  نیا  هیآ  يانعم  هدـم . رارق  ام  نمـشد  تسا  وت  قیدـصت  دروم  هک  ار  نآرق  ایادـخ  اقدـصم ، ـالح  اـم  اـنل  هلعجت  ـال  و  ثیدـح : نیا 

. دروآیم دورف  اهنآ  رب  ار  تکاله  دسریمن  ناشرکف  هب  چیه  هک  ییاج  زا  دربیم و  راک  هب  دیدش  هلیح  شنانمشد  هب  تبسن  دنوادخ 
: تسا لوق  هس  قحلا  ةوعد  يانعم  رد  ِّقَْحلا  ُةَوْعَد  َُهل 

قح و هب  صوصخم  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  قح »  » هب توعد »  » هفاضا دهدیم . خساپ  ار  هدننک  تساوخرد  يادـن  دوشیم و  هدـناوخ  ارف  - 1
. تسا رود  لطاب  زا 

. تسا ناحبس  يادخ  وا  دهدیم و  خساپ  دونشیم و  هک  قح  هب  هدش  هدناوخارف  یناوخارف  - 2
. تسا قح  توعد  وا ، يوس  هب  ییاعد  ره  تسا و  یلاعت  يادخ  قح »  » هملک زا  دوصقم  هک  تسا  هدش  لقن  يرصب  نسح  زا  - 3
دننکیمن . هدروآ  رب  ار  نانآ  ياههتساوخ  زا  کی  چیه  دنناوخیم  نارفاک ، هک  ادخ ، زا  ریغ  ینایادخ  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُعْدَی  َنیِذَّلا  َو 
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268 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هک دنکیم  تساوخرد  نآ  زا  دنکیم و  زارد  نآ  يوس  هب  ار  دوخ  تسد  هک  یـسک  هب  بآ ، خساپ  دـننام  رگم  ِءاْملا  َیلِإ  ِْهیَّفَک  ِطِسابَک  اَّلِإ 

هدرک زاب  وا  فرطب  ار  دوخ  تسد  یـصخش  هک  دراد  نآ  زا  یهاگآ  هن  تسین ، شیب  يدامج  بآ  هک  نیا  اب  دناسرب  وا  ناهد  هب  ار  شدوخ 
. دناسرب يو  ناهد  هب  ار  دوخ  دهد و  تبثم  خساپ  ار  وا  تساوخرد  هک  دراد  ییاناوت  هن  و  دنکیم ، زاین  راهظا  و 

ياهتـسد اب  دهاوخیم  هک  دنـشابیم  یـسک  دننام  دوخ ، نایادخ  زا  تساوخرد  نیا  رد  راّفک ، هک  تسا  نآ  هلمج  يانعم  دـناهتفگ  یـضعب 
زا ياهرهب  چیه  نیا  رب  انب  تسا ، هتشاذگ  زاب  مه ، ار  شناتـشگنا  يال  دیاشگیم ، ار  شیاهتـسد  هک  نیا  نمـض  رد  اّما  دماشایب ، بآ  دوخ ،

. دنربیمن نآ 
. تسا نتشادن  هدیاف  يدوبان و  تسا ) نارفاک  ياعد  نادیم  هک   ) یهارمگ زا  روظنم  ٍلالَض  ِیف  اَّلِإ 

هدرک هدارا  ناشیا  هرابرد  ار  نآ  يارجا  دنوادخ  هک  دنتسه  ییاهراک  روما و  میلست  هتساوخن  ای  هتساوخ  نیمز  اهنامسآ و  لها  ُدُجْـسَی  ِهَِّلل  َو 
. تسا

ماگنه  ) نآ يدـنلب  و  رهظ ) زا  لبق   ) یهاتوک و  دادـماب ) رد   ) نآ ندـمآرب  اریز  تسادـخ ، هدارا  عبات  زین  اهنآ  دوجو  ياههیاس  ْمُُهلـالِظ و  َو 
. تسا یهلا  ّتیشم  هب  هتسباو  یگمه  بش ) رد   ) شنتفر نایم  زا  و  رصع )

268 ص : هیآ 16 ..... ] (: 13  ) دعرلا هروس  ]

هراشا

َو یمْعَْألا  يِوَتْـسَی  ْلَه  ُْلق  ارَـض  َو ال  ًاعْفَن  ْمِهِـسُْفنَِأل  َنوُِکلْمَی  َءاِیلْوَأ ال  ِِهنوُد  ْنِم  ُْمتْذَـخَّتاَف  َأ  ْلـُق  ُهَّللا  ِلـُق  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُّبَر  ْنَم  ْلـُق 
ُراَّهَْقلا ُدِحاْولا  َوُه  َو  ٍءْیَش  ِّلُک  ُِقلاخ  ُهَّللا  ُِلق  ْمِْهیَلَع  ُْقلَْخلا  ََهباشَتَف  ِهِْقلَخَک  اوُقَلَخ  َءاکَرُش  ِهَِّلل  اُولَعَج  ْمَأ  ُروُّنلا  َو  ُتاُملُّظلا  يِوَتْسَت  ْلَه  ْمَأ  ُریِصَْبلا 

(16)
269 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

269 ص : همجرت ..... :

: وگب تسا ، هَّللا  وگب : تسیک ؟ نیمز  اهنامسآ و  راگدرورپ  وگب :
اهیکیرات ایآ  و  دنناسکی ؟ انیب ، روک و  ایآ ، وگب : دنتـسین ؟ ینایز  دوس و  کلام  دوخ  يارب  هک  دیتفرگ  یئایلوا  دوخ  يارب  وا  زا  زج  ایآ  سپ 

: وگب تسا ؟ هدش  هبتـشم  ناشیا  رب  اهنآ  ياهتقلخ  دـننکیم و  قلخ  وا  دـننام  هک  دـنداد  رارق  یناکیرـش  ادـخ  يارب  ای  دـنیواسم ؟ ینـشور  و 
(16 . ) تسا زوریپ  هناگی و  وا  تسا و  زیچ  همه  هدننیرفآ  دنوادخ 

269 ص : ریسفت ..... :

اهنآ هدـننک  هرادا  نیمز و  اهنامـسآ و  راگدـیرفآ  وگب : نارفاک  نیا  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  يا  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُّبَر  ْنَم  ْلـُق 
: وگب نک و  نیقلت  اهنآ  هب  دـناهداد ، ماجنا  ار  لـمع  نیا  اـهتب  دـنیوگب : دنتـسناوتن  دـندنام و  زجاـع  نتفگ  خـساپ  زا  هک  هاـگ  نآ  و  تسیک ؟

نیمز اهنامـسآ و  راگدرورپ  ار  وا  هک  نآ  زا  سپ  ایآ  وگب : اهنآ  هب  ْنِم »...  ُْمتْذَـخَّتاَف  َأ  ْلـُق  . » دـنوش رکنم  دـنناوتیمن  ار  وا  اریز ، دـنوادخ ،
؟ دیداد رارق  كرش  ببس  ار  نآ  دوش ، ناتدیحوت  ثعاب  ناترارقا  ملع و  نیا  هک  نآ  ياجب  دیتفرگ و  دوخ  يارب  ییایلوا  وا ، زجب  دیتسناد ،
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، دنشاب هتشاد  یناوت  نینچ  دوخ  ریغ  يارب  هنوگچ  سپ  دنرادن ، ررض  عفن و  رب  تردق  ناشدوخ  يارب  یتح  اکرش ، نیا  ْمِهِـسُْفنَِأل  َنوُِکلْمَی  ال 
. دیراد رارق  يراکشآ  یهارمگ  رد  رایسب  هچ  دیاهداد  حیجرت  قزار ، قلاخ  يادخ  رب  ار  نارگید  هک  امش  و 

نیا روظنم  دشابیم و  ءاکرـش »  » يارب تفـص  اوقلخ »  » هلمج تسا و  يراکنا  ماهفتـسا  هزمه ، اولعجا و  لب  نآ : ریدقت  َءاکَرُـش  ِهَِّلل  اُولَعَج  ْمَأ 
نانچ دنیوگب  دوش و  هبتشم  اهنآ  رب  رما  ات  دنشاب  هتـشاد  ادخ  تاقولخم  دننام  ییاههدیرفآ  هک  دنتفاین  ادخ  يارب  ییاکرـش  نارفاک  هک  تسا 

ار اهنآ  لیلد  نیا  هب  و  دنـشابیم ، شتـسرپ  راوازـس  نیا  رب  انب  دنراد . ار  ندـیرفآ  ناوت  زین  اهنیا  دـشابیم  شنیرفآ  رب  رداق  اتکی  يادـخ  هک 
ادخ يارب  ار  يزجاع  ياکرـش  ناکرـشم  نیا  هکلب  مینکیم . تدابع  زین  ار  اهنیا  مینکیم  تدابع  ار  ادخ  هک  نانچ  مینادیم و  ادخ  کیرش 

«. ُِقلاخ ُهَّللا  ُِلق  . » دنرادن یناوت  تردق و  زیچ  چیه  رب  هک  دناهتفرگ 
سپ  تسین  وا  ياوس  ياهدننیرفآ  تساهزیچ و  مامت  راگدیرفآ  هک  تسا  هَّللا  وگب ، سپ 

270 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
همه تسوا  زا  ریغ  هچنآ  دوشیمن و  بولغم  زگره  هک  تسا  یبلاغ  و  تیهولا ، رد  ياتکی  وا  اهنت  تسین و  مه  تدابع  رد  یکیرش  وا  يارب 

. دنیوا بولغم  بوبرم و 

270 ص : ات 18 ..... ] تایآ 17  (: 13  ) دعرلا هروس  ]

هراشا

َِکلذَک ُُهْلثِم  ٌدـَبَز  ٍعاتَم  َْوأ  ٍۀَْـیلِح  َءاِغْتبا  ِراَّنلا  ِیف  ِْهیَلَع  َنوُدـِقُوی  اَّمِم  َو  ًاِیبار  ًادـَبَز  ُْلیَّسلا  َلَمَتْحاَف  اهِرَدَِـقب  ٌۀَـیِدْوَأ  َْتلاسَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ 
َنیِذَِّلل ( 17  ) َلاْثمَْألا ُهَّللا  ُبِرْـضَی  َِکلذَـک  ِضْرَْألا  ِیف  ُثُکْمَیَف  َساَّنلا  ُعَْفنَی  ام  اَّمَأ  َو  ًءاـفُج  ُبَهْذَـیَف  ُدـَبَّزلا  اَّمَأَـف  َلِـطاْبلا  َو  َّقَْحلا  ُهَّللا  ُبِرْـضَی 

َو ِباـسِْحلا  ُءوُس  ْمَُهل  َکـِئلوُأ  ِِهب  اْوَدَْـتفال  ُهَعَم  ُهَْلثِم  َو  ًاـعیِمَج  ِضْرَأـْلا  ِیف  اـم  ْمَُهل  َّنَأ  َْول  َُهل  اُوبیِجَتْـسَی  َْمل  َنیِذَّلا  َو  ینْـسُْحلا  ُمِهِّبَِرل  اُوباجَتْـسا 
(18  ) ُداهِْملا َْسِئب  َو  ُمَّنَهَج  ْمُهاوْأَم 

270 ص : همجرت ..... :

و تخاس ، رهاظ  یفک  دوخ  يور  رب  بالیـس  دمآ و  رد  نایرج  هب  دوخ  تیفرظ  هزادنا  هب  اهدور  داتـسرف و  ورف  یبآ  نامـسآ ، زا  دنوادخ ) )
نیا دوشیم ، رهاظ  بآ  فک  لثم  یفک  زین ، دننکیم  نشور  نآ ، يور  شتآ  یگدنز ، لیاسو  ای  تنیز  ندروآ  تسدـب  روظنم  هب  هچنآ  زا 
نیمز يور  رد  دـناسریم  دوس  مدرم  هب  هچنآ  نکل  و  دوشیم ، باـترپ  نوریب  هب  فـک  اـّما  دـنزیم ، لـثم  ار  لـطاب  ّقـح و  دـنوادخ  نینچ 

(17 . ) دروآیم ار  اهلاثم  روط  نیا  دنوادخ  دنامیم 
نیمز و يور  هچنآ  همه  اهنآ  يارب  رگا  دننکن ، تباجا  ار  وا  توعد  هک  نانآ  و  تسا ، یکین  دننک  تباجا  ار  ادخ  توعد  هک  یناسک  يارب 

یهاگیاج دب  هچ  و  دشابیم ، خزود  ناشهاگیاج  تسا و  دب  یباسح  اهنآ  يارب  دنهدیم . باذع  زا  ییاهر  يارب  ار  یگمه  دـشاب ، نآ  لثم 
(18 . ) تسا

271 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

271 ص : ریسفت ..... :

زا هک  تسا  هدرک  هیبشت  یبآ  هب  ار  شلها  قح و  هدروآ و  یلثم  نآ  لـها  لـطاب و  ّقح و  يارب  هیآ  نیا  رد  لاـعتم  يادـخ  ِءاـمَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ 
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ینوگاـنوگ ياـههرهب  نآ  زا  دـنهدیم و  همادا  دوخ  تاـیح  هب  مدرم  هلیـسو  نآ  هب  دوشیم و  يراـج  اـهرهن  سپ  دروآیم ، دورف  نامـسآ 
. دنربیم

يارب هچنآ  دـیوگیم : دـعب  دـننکیم و  هدافتـسا  فلتخم  رازبا  تنیز و  ناونع  هب  نآ  زا  مدرم  هک  تسا  هدرک  هیبـشت  يّزلف  هب  ار  قـح  زین  و 
یتابوبح تاجهویم و  تسادیپ و  اههاچ  اههمشچ و  رد  شراثآ  تسا و  تباث  بآ  عفانم  دنامیم ، یقاب  نیمز  رد  اراکـشآ  تسا  دیفم  مدرم 

لالحمـضا و تعرـس  رد  ار  لطاب  و  دننامیم . یقاب  ینالوط  ياهتدـم  هک  تالآ  رویز  نینچمه  تسا  یقاب  زین  دـیآیم  تسد  هب  نآ  زا  هک 
رب ندش  بوذ  ماگنه  هک  زلف  كزان  ياههیال  هب  زین  دوشیم و  هدز  رانک  هک  هدرک  بالیس  يور  فک  هب  هیبشت  ندوبن  دنمدوس  یماودیب و 

. ددرگیم رهاظ  نآ  يور 
ياهدیاف نامه  ۀیلح ، ءاغتبا  ترابع : دـنریگیم .) بآ  ، ) تسا ررـضیب  دـیفم و  دـنادیم  ادـخ  هک  ناشتیفرظ  هزادـنا  هب  اهدور ) « ) اهِرَدَِـقب »
يدنمدوس رد  زلف  بآ و  نایم  ِضْرَْألا » ِیف  ُثُکْمَیَف  َساَّنلا  ُعَْفنَی  ام  اَّمَأ  َو   » هلمج رد  دنوادخ  اریز  دراد ، دوجو  اهردـقب »  » هملک رد  هک  تسا 

مزاول تـالآ و  رویز  نآ  زا  هک  تسا  هتـسناد  نیا  دوشیم  بوذ  هتخورفا و  نآ  رب  شتآ  هک  ار  زلف  يدـنمدوس  لـیلد  سپـس  هدرک و  عـمج 
. دنروآیم تسد  هب  ار  یگدنز  رگید 

هب ییانتعایب  لیلد  هب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تاّزلف  عاونا  عماـج  تسا  یتراـبع  هلمج  نیا  ٍعاـتَم  َْوأ  ٍۀَْـیلِح  َءاـِغْتبا  ِراَّنلا  ِیف  ِْهیَلَع  َنوُدـِقُوی  اَّمِم  َو 
، دـنزورفایم نآ  رب  شتآ  هک  ییاهزیچ  زا  هدومرف : هدرک و  يراددوخ  نآ  ندرب  مان  زا  دوخ  ییایربک  تمظع و  زاربا  و  ایند ) عاـتم   ) تاّزلف
« زورفیب لگ  رب  یـشتآ  نم  يارب  ناماه  يا   » ِنیِّطلا یَلَع  ُناـماه  اـی  ِیل  ْدـِقْوَأَف  تسا : هدـمآ  نینچ  رجآ  زا  ندرب  ماـن  ياـج  هب  هک  ناـنچ  مه 

(. 38 صصق / )
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يور رب  فک  دـننام  هتخوس ، ردـک  ّداوم  زلف ، رب  نتخورفا  شتآ  زا  ینعی  تسا  تیاغ  يادـتبا  يارب  َنوُدـِقُوی ، اَّمِم  َو  هلمج  رد  نم » : » فرح
. تسا بآ  يور  فک  لثم  نآ  زا  یضعب  ینعی  دشابیم ، ضیعبت  يارب  ای  و  دیآیم . دوجو  هب  بآ 

. دراد رارق  بآ  يور  رب  هک  تسا  ییاهبابح  روظنم  و  يدنلب ، يانعم  هب  وبر  زا  یبار :» »
: اهدبزب ردقلا  تأفج  درک و  ترپ  ار  وا  بالیس  ینعی  لیّسلا ، هأفج  هدنکارپ ، ءافج :» »

. دنکیم ترپ  فارطا  هب  ار  بآ  فک  ششوج  لاح  رد  بآ  فرظ  هک  تسا  یتقو 
(. دیزورفایم نآ  رب  شتآ  امش ، ای  مدرم   ) هدش تئارق  ود  ره  ات »  » و ای »  » اب نودقوی »  » لعف

تبثم خساپ  ادخ  يادن  هب  هک  یناسک  يارب  مه  دنزیم ، اهلاثم  دنوادخ  نینچ ، نیا  ینعی  تسا  برضی »  » هب ّقلعتم  مال »  ... » اُوباجَتْـسا َنیِذَِّلل 
تسا و هدش  رکذ  هورگ  ود  يارب  لاثم  ود  دننارفاک و  اهنآ  دندرکن و  تباجا  ار  وا  توعد  هک  یناسک  يارب  مه  و  دننانمؤم ، اهنآ  دناهداد و 

. تسا ینسحلا  ۀباجتسالا  اوباجتسا  نآ  ریدقت  تسا و  اوباجتسا  ردصم  يارب  تفص  ینسح » »
هلمج اب  دـناهتفگ : یخرب  و  تسا ، هدرک  هدامآ  ناگدـننک  تباجا  ریغ  يارب  هک  تسا  يرفیک  دروم  رد  ینخـس  زاـغآ  هلمج  نیا  ْمَُهل  َّنَأ  َْول 

« اُوباجَتْسا َنیِذَِّلل   » و ادتبم ، ینسحلا »  » هک قیرط  نیا  هب  تسا  هفنأتسم  هلمج  دعب ، تمسق  تسا و  مامت  نخـس  َلاْثمَْألا » ُهَّللا  ُبِرْـضَی  َِکلذَک  »
َو ، » دـشابیم تشهب  نامه  هک  تسوکین  شاداـپ  دـننکیم  تباـجا  ار  ناـشراگدرورپ  رما  هک  ناـنآ  يارب  تسا : نیا  هیآ  ياـنعم  نآ و  ربخ 

یعخن یلو  تسا  باسح  رد  هشقاـنم  ّتقد و  باـسحلا ، ءوس  زا  دارم  دـشابیم . نآ  دـعب  اـم  و  ول » ، » نآ ربخ  و  ادـتبم ، اُوبیِجَتْـسَی » َْمل  َنیِذَّلا 
هیلع قداص  ماما  زا  دوشن . هدـیزرمآ  نآ  زا  زیچ  چـیه  هک  يروط  هب  دـیآیم ، باسح  هب  اـهنآ  ناـهانگ  ماـمت  هک  تسا  نآ  دارم  دـیوگیم :

. دوشیمن هدوشخب  یهانگ  ددرگیمن و  هتفریذپ  نانآ  زا  یکین  راک  هک  تسا  نیا  روظنم  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالّسلا 
273 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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َقاثیِْملا َنوُضُْقنَی  َو ال  ِهَّللا  ِدْهَِعب  َنُوفُوی  َنیِذَّلا  ( 19  ) ِباْبلَْألا اُولوُأ  ُرَّکَذَتَی  امَّنِإ  یمْعَأ  َوُه  ْنَمَک  ُّقَْحلا  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  امَّنَأ  ُمَْلعَی  ْنَمَف  َأ 
اُوماقَأ َو  ْمِهِّبَر  ِهْجَو  َءاـِغْتبا  اوُرَبَص  َنیِذَّلا  َو  ( 21  ) ِباسِْحلا َءوُس  َنُوفاخَی  َو  ْمُهَّبَر  َنْوَشْخَی  َو  َلَصُوی  ْنَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  اـم  َنُولِـصَی  َنیِذَّلا  َو  ( 20)

ْنِم َحَلَص  ْنَم  َو  اهَنُولُخْدَی  ٍنْدَع  ُتاَّنَج  ( 22  ) ِراَّدلا یَبْقُع  ْمَُهل  َِکئلوُأ  َۀَئِّیَّسلا  ِۀَنَسَْحلِاب  َنُؤَرْدَی  َو  ًۀَِینالَع  َو  ارِـس  ْمُهاْنقَزَر  اَّمِم  اوُقَْفنَأ  َو  َةالَّصلا 
(23  ) ٍباب ِّلُک  ْنِم  ْمِْهیَلَع  َنُولُخْدَی  ُۀَِکئالَْملا  َو  ْمِِهتاَّیِّرُذ  َو  ْمِهِجاوْزَأ  َو  ْمِِهئابآ 

(24  ) ِراَّدلا یَبْقُع  َمِْعنَف  ُْمتْرَبَص  اِمب  ْمُْکیَلَع  ٌمالَس 

273 ص : همجرت ..... :

. دنتفایم دای  هب  هشیدنا  نابحاص  اهنت ، تسانیبان ؟ صخش  دننام  تسا ، قح  هدش ، لزان  وت  رب  تراگدرورپ  زا  هچنآ  دنادیم : هک  یسک  ایآ 
(19)

(20 . ) دننکیمن ینکش  نامیپ  دنراد و  افو  یهلا  دهع  هب  هک  اهنآ 
(21 . ) دنراد میب  باسح  یتخس  زا  دنسرتب و  ناشراگدرورپ  زا  و  دنراد ، هتسویپ  هداد ، نامرف  نآ  نتسویپ  هب  ادخ  ار  هچنآ  هک  اهنآ  و 
راکـشآ ناهن و  رد  میاهداد ، يزور  نانآ  هب  هچنآ  زا  و  دـنرادیم ، اپب  ار  زامن  و  دـننکیم ، ربص  ناشراگدرورپ  ياضر  رطاخ  هب  هک  اـهنآ  و 

(22 . ) تسا ناشیا  نآ  زا  رگید  يارس  کین  نایاپ  هک  دنتسه  اهنیا  دنربیم ، نایم  زا  ار  اهیدب  کین  ياهراک  ماجنا  اب  و  دننکیم . قافنا 
رب يرد  ره  زا  ناگتـشرف  و  دنوش ، دراو  ناشنارـسمه  نادنزرف و  ناردپ و  زا  دشاب ، هتـسیاش  هک  ره  اب  ناشدوخ  هک  تشهب  نادواج  ياهغاب 

(23 . ) دنوشیم لخاد  نانآ 
(24 . ) يارس نآ  ماجنارس  تسوکین  هچ  و  ناتیرادیاپ ، ییابیکش و  رطاخ  هب  امش ، رب  دورد 

273 ص : ریسفت ..... :

274 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  هک  دنک  ناشن  رطاخ  ات  تسا  هدش  لخاد  ءاف  رب  يراکنا ، ماهفتسا  هزمه  ُمَْلعَی ...  ْنَمَف  َأ 
ار نآ  تسا و  ّقح  هدش ، لزان  وت  رب  راگدرورپ  زا  هچنآ  دـننادیم  هک  یمدرم  تلاح  هک  دـنامیمن  یقاب  يدـیدرت  هدـش ، رکذ  لاثم  زا  سپ 

فالتخا دننامه  هورگ  ود  نیا  نایم  توافت  و  دنک ، تباجا  ار  قح  ات  هدرکن ، ادیپ  تریصب  هک  تسا  ینادان  صخـش  فالخ  رب  دناهتفریذپ ،
. تسا بان  ریغ  بان و  رز  و  فک ، بآ و  نایم 

. دننکیم ادیپ  تریصب  دنشیدنایم و  دننکیم ، لمع  ناشلقع  ياضتقم  هب  هک  دنتسه  نادنمدرخ  اهنت  ِباْبلَْألا  اُولوُأ  ُرَّکَذَتَی  امَّنِإ 
. تسا رتهب  لوا  هجو  اّما  دشاب  بابلالا  ولوا  يارب  تفص  هک  تسا  زیاج  دشابیم و  راّدلا  یبقع  مهل  کئلوا  نآ ، ربخ  ادتبم و  َنُوفُوی  َنیِذَّلا 

ادـخ و لوسر  ناکیدزن  لماش  رما  نیا  دنتـسه و  ناکیدزن  ناشیوخ و  دارم  هداد : ار  نآ  دـنویپ  روتـسد  ادـخ  هچنآ  َلَصُوی  ْنَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  ام 
هزادـنا هب  ناسنا  هک  تسا  قیرط  نیا  هب  يدـنواشیوخ  دـنویپ  تسا و  هدـش  تباث  نامیا  ببـس  هب  ناشتبارق  هک  دوشیم  ینمؤم  ره  ناشیوخ 

ناشنارامیب زا  دنک و  یهاوخ  ریخ  تحیصن و  ناشیا  هب  تبسن  عافد و  اهنآ  زا  يرای و  ار  اهنآ  ناسحا و  نادنواشیوخ  هب  دوخ  تقاط  عسو و 
تسا يروما  زا  زین  رفسمه  ناقیفر  ناگیاسمه و  نارازگتمدخ و  ّقح  تیاعر  دوش . رضاح  اهنآ  ناگدرم  هزانج  عییـشت  يارب  دنک و  تدایع 

. دوشیم هیآ  نیا  لومشم  هک 
ضرعم رد  هک  نآ  زا  شیپ  لیلد  نیا  هب  دنراد و  میب  تمایق  هبساحم  تقد  زا  هژیوب  دنسرتیم ، دنوادخ  ياهدیدهت  مامت  زا  ْمُهَّبَر  َنْوَشْخَی  َو 
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. دنسریم دوخ  باسح  هب  دنریگ ، رارق  هبساحم 
اهیراوگان ربارب  رد  دـنزاس و  راومه  دوخ  رب  ار  فیلاکت  تمحز  دـننک و  هشیپ  ربص  یهلا  ياـهنامرف  يارجا  رب  هک  ناـنآ  اوُرَبَص ...  َنیِذَّلا  َو 

. دننک يراددوخ  ناهانگ  باکترا  زا  دنشاب و  مواقم  دوشیم  دراو  ناشلاوما  سوفن و  رب  هک 
ینالف ردقچ  دنیوگب : مدرم  هک  نیا  لثم  يویند  ضارغا  هن ، دشاب  ادـخ  ياضر  تساوخ  ناشفدـه ، لحارم  روما و  نیا  رد  ْمِهِّبَر  ِهْجَو  َءاِغْتبا 

ای  تسا و  راوگرزب  رباص و 
275 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هک منایامنب  اهنآ  هب  هک  تسا  ناگدننک  تتامش  يارب  نم  ربص  دیوگیم : رعاش  هک  نانچ  دریگن ، رارق  نانمشد  تتامش  دروم  هک  نیا  يارب 
«1 . » میآیمن رد  اپ  زا  موشیمن و  لزلزتم  راگزور  ثداوح  ربارب  رد 

باـسح هب  قزر  مارح ، اریز  تسا ، لـالح  يزور  روـظنم  هک  دـننکیم  قاـفنا  میاهدرک  يزور  ار  اـهنآ  هچنآ  زا  ْمُهاـْنقَزَر ...  اَّمِم  اوـُقَْفنَأ  َو 
رد تلیضف  هک  تسا  ّبحتسم  قافنا  هب  رظان  لّوا  دیق  میدقت  اراکشآ ، ناهن و  ًۀَِینالَع » َو  ارِس  . » دوشیمن هداد  تبـسن  مه  ادخ  هب  دیآیمن و 

. دوش یفتنم  بجاو  كرت  هب  نامگ  ات  دشاب  راکشآ  هک  تسا  رتهب  بجاو  ياهقافنا  اّما  تسا  نآ  ندوب  ناهنپ 
ياهنسح هانگ  ره  زا  دعب  تسا : هدش  دراو  ثیدح  رد  هک  نانچ  دنیادزیم ، ار  اهیدب  کین  ياهراک  نداد  ماجنا  اب  َۀَئِّیَّسلا  ِۀَنَسَْحلِاب  َنُؤَرْدَی  َو 

نسح زا  دننکیم . ّدر  ار  نارگید  دب  ياهفرح  وکین  نانخس  اب  تسا : نیا  هیآ  يانعم  دیوگیم  ساّبع  نبا  « 2 . » دزاس وحم  ار  نآ  ات  هد  ماجنا 
اب رگا  دننک و  تشذگ  وفع و  دنوش  عقاو  متس  دروم  رگا  دننک و  اطع  اهنآ  دننک  مورحم  ار  نانآ  نارگید  یتقو  هک  تسا  هدش  لقن  يرـصب 

. دندنویپ هب  دوش  هطبار  عطق  اهنآ 
شلها تشگزاب  لحم  ایند و  ماجرف  ات  هدرک  هدارا  ادـخ  هک  تسا  ییارـس  تشهب  اریز  تسا  تشهب  نانآ  شاداپ  ِراَّدـلا  یَبْقُع  ْمَُهل  َکـِئلوُأ 

نم  » هتفگ نینچ  ایوگ  و  اهنآ ، زا  کی  ره  ردام  ردپ و  دوصقم  تسا و  بآ  عمج  ءابآ » . » تسا ِراَّدـلا » یَبْقُع   » زا لدـب  ٍنْدَـع » ُتاَّنَج   » دـشاب
قحلم شاهّیرذ و  هداوناخ و  ناگتـسب و  ندید  هب  وا ، یلاحـشوخ  ار ، شعیطم  هدنب  شاداپ  زا  یـشخب  ناحبـس  دـنوادخ  مهتاهّما .» مهئابآ و 

. تسا هداد  رارق  تشهب  رد  يو  هب  ار  اهنآ  نتخاس 
__________________________________________________

. عضعضت رهدلا ال أ  بیرل  ّینا  مهیرأ  نیتماّشلل  يدلجت  و  - 1
. اهحمت ۀنسحلا  ۀئیّسلا  عبتأ  - 2

276 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دنوشیم دراو  اهنآ  رب  ناشروصق  ياهرد  زا  کی  ره  زا  ناگتشرف  ٍباب  ِّلُک  ْنِم  ْمِْهیَلَع  َنُولُخْدَی  ُۀَِکئالَْملا  َو 

مالس هک  یلاح  رد  ای  امش . رب  مالس  دنیوگیم  هک  یلاح  رد  نیملسم ، ای  مکیلع ، مالـس  نیلئاق  ینعی  تسا ، لاح  عضوم  رد  ْمُْکیَلَع » ٌمالَـس  »
. دننکیم

يربص ياهیتخـس  ضوع  ای  تسامـش  ربص  ببـس  هب  باوث  نیا  ینعی  متربص » امب  اذـه  : » شریدـقت و  تسا ، فوذـحم  هب  ّقلعتم  ُْمتْرَبَص  اِمب 
. دیاهدرک لّمحت  هک  تسا 

رطاخ هب  ینعی  دـشاب ، مالـس »  » هب ّقلعتم  هک  تسا  زیاج  و  دیـشابیم ، شیاسآ  رد  نونکا  دیدیـشک ، یتخـس  اـیند  رد  رگا  هک  تسا  نآ  دارم 
. میرادیم یمارگ  ار  امش  مینکیم و  مالس  امش  رب  ناتربص 
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ِراَّدلا ُءوُس  ْمَُهل  َو  ُۀَنْعَّللا  ُمَُهل  َِکئلوُأ  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُدِـسُْفی  َو  َلَصُوی  ْنَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  ام  َنوُعَطْقَی  َو  ِِهقاثیِم  ِدـَْعب  ْنِم  ِهَّللا  َدـْهَع  َنوُضُْقنَی  َنیِذَّلا  َو 
َْول ال اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلوـُقَی  َو  ( 26  ) ٌعاتَم َّالِإ  ِةَرِخْآلا  ِیف  اْینُّدـلا  ُةایَْحلا  اَم  َو  اْینُّدـلا  ِةایَْحلِاب  اوُحِرَف  َو  ُرِدـْقَی  َو  ُءاـشَی  ْنَِمل  َقْزِّرلا  ُطُْـسبَی  ُهَّللا  ( 25)

ِهَّللا ِرْکِذـِب  ـالَأ  ِهَّللا  ِرْکِذـِب  ْمُُهبُوُلق  ُِّنئَمْطَت  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ( 27  ) َبانَأ ْنَم  ِْهَیلِإ  يِدـْهَی  َو  ُءاـشَی  ْنَم  ُّلُِـضی  َهَّللا  َّنِإ  ْلـُق  ِهِّبَر  ْنِم  ٌۀَـیآ  ِْهیَلَع  َلِْزنُأ 
(29  ) ٍبآَم ُنْسُح  َو  ْمَُهل  یبوُط  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ( 28  ) ُبُولُْقلا ُِّنئَمْطَت 

ِْهیَلَع َوُه  َّالِإ  َهلِإ  یِّبَر ال  َوُه  ُْلق  ِنمْحَّرلِاب  َنوُرُفْکَی  ْمُه  َو  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  يِذَّلا  ُمِْهیَلَع  اَُوْلتَِتل  ٌمَمُأ  اِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  ٍۀَّمُأ  ِیف  َكاْنلَـسْرَأ  َِکلذَک 
(30  ) ِباتَم ِْهَیلِإ  َو  ُْتلَّکََوت 

277 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

277 ص : همجرت ..... :

يور رد  دنلسگیم و  تسا  هدرک  رما  نآ  نتـسویپ  هب  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  و  دننکـشیم ، نتخاس  مکحم  زا  سپ  ار  یهلا  نامیپ  هک  اهنآ  و 
(25 . ) دشابیم ترخآ  يارس  يدب  تنعل و  ناشیا  رب  دننکیم ، داسف  نیمز 

داش ایند ، یگدنز  هب  نارفاک ، دریگیم و  گنت  دهاوخب  هک  ره  يارب  و  دـهدیم ، شیاشگ  دـهاوخب  هک  سک  ره  يارب  ار  يزور  دـنوادخ ،
(26 . ) تسین شیب  یعاتم  ترخآ  ربارب  رد  ایند ، یگدنز  هک  یلاح  رد  دندش ،

هک ره  هارمگ و  دهاوخب  ار  سک  ره  دنوادخ  وگب : تسا . هدشن  لزان  يو  رب  شراگدرورپ  زا  یتیآ  ارچ  دنیوگیم : دندش ، رفاک  هک  اهنآ  و 
(27 . ) دیامنیم تیاده  دنک  تشگزاب  وا  يوس  هب  ار 

. دباییم شمارآ  اهلد  ادـخ ، دای  اب  هک  دیـشاب  هاگآ  تسا  هتفای  شمارآ  ادـخ  دای  هب  ناشیاهلد  دـناهدروآ و  نامیا  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ 
(28)

(29 . ) تسا ناشیا  يارب  ماجنارس  نیرتهب  هرهب و  نیرتهزیکاپ  دناهداد ، ماجنا  کین  لمع  هدروآ و  نامیا  هک  اهنآ 
وت هب  هچنآ  ات  دـناهدوب . يرگید  ياهتّما  اهنآ  زا  شیپ  هک  میتسرفیم  یتّما  ناـیم  هب  زین  ار  وت  میداتـسرف ) ار  لـبق  ناربماـیپ  هک   ) هنوگ ناـمه 

: وگب دنزرویم ، رفک  نامحر »  » هب هک  یلاح  رد  یناوخب ، ناشیا  رب  میدرک  یحو 
(30 . ) تسوا يوس  هب  متشگزاب  و  مدرک ، لّکوت  وا  رب  تسین ، وا  زج  ییادخ  تسا ، نم  راگدرورپ  وا 

277 ص : ریسفت ..... :

. دناهتفریذپ هک  ار  یتّیدوبع  دناهتسب و  هک  ییاهنامیپ  زا  سپ  ِِهقاثیِم  ِدَْعب  ْنِم 
تنعل دروم  دننکیم و  اپب  داسف  نیمز  رد  وا  ياهنیمزرس  ندرک  بارخ  شناگدنب و  هب  تبـسن  ندرک  متـس  ادخ و  تیـصعم  اب  َنوُدِسُْفی و  َو 

. تساهنآ يارب  شتآ  باذع  و  ِراَّدلا :» ُءوُس  ْمَُهل  َو   » دنتسه
گنت دهاوخب ) سک  ره  رب  و   ) هداد هعـسوت  دهاوخب  سک  ره  هب  تبـسن  ار  يزور  وا ، ریغ  هن  ادخ ، اهنت  ُرِدْقَی  َو  ُءاشَی  ْنَِمل  َقْزِّرلا  ُطُْسبَی  ُهَّللا 

. تسا هداد  هعسوت  ار  شیرق  يزور  هک  تسادخ  نامه  دریگیم و 
278 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

لضف و بسانم  هک  يرورـس  ینامداش و  نانچ  هن  اّما  دندش ، نامداش  داد  هعـسوت  ناشیا  رب  ار  دوخ  ياهتمعن  دـنوادخ  هک  نیا  زا  اوُحِرَف و  َو 
، ترخآ يارـس  نایاپیب  ياهتمعن  اب  هسیاقم  رد  ایند  یناگدنز  نیا  هک  نآ  لاح  دندیدرگ . رورغ  یتسمرـس و  راچد  هکلب  دشاب ، یهلا  ماعنا 

یلاح رد  راکراوس  صخـش  هک  يرـضاح  هداس و  ياذغ  دننام  دوشیم ، تجاح  عفر  نآ  زا  هک  تسین  رذگدوز  يرما  كدـنا و  یعاتم  زج 
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ترخآ نایاپیب  میعن  رب  ار  نآ  هدنام  هدیـشوپ  مدرم  نیا  رب  رما  نیا  نوچ  اّما  دـنکیم ، هدافتـسا  نآ  زا  هلجع ) اب   ) تسا بکرم  رب  راوس  هک 
. دناهداد حیجرت 

هک تسا ، هدومرف  بّجعت  راهظا  نارفاک  راتفگ  زا  دنوادخ  ییوگ  هیآ ، زا  تمسق  نیا  رد  ِهِّبَر  ْنِم  ٌۀَیآ  ِْهیَلَع  َلِْزنُأ  َْول ال  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلوُقَی  َو 
یفاک لماک  هزجعم  ناونعب  تساهنآ  زا  یکی  هک  نآرق  اهنت  هدشن و  هداد  نیشیپ  ناربمایپ  زا  مادک  چیه  هب  هک  راکـشآ  ياههناشن  یناوارف  اب 
تـسا دیدش  رایـسب  هچ  هدـش : هتفگ  نینچ  اهنآ  هب  ییوگ  هجیتن  رد  تسا . بّجعت  یـسب  ياج  دـننکن  هّجوت  اههناشن  نیا  هب  رگا  سپ  تسا .

یقاب نانآ  نتفای  تیاده  يارب  یهار  سپ  دـنکیم ، هارمگ  دـشاب ، هتفرگ  رفک  هب  میمـصت  امـش ، لثم  هک  ار  یموق  ره  ادـخ ، امـش ، ینمـشد 
. دنکیم تیاده  دوخ  يوس  هب  دنرادن  ار  امـش  ياهیگژیو  هک  ار  یناسک  و  هیلا ...  يدـهی  و  دوش . لزان  يرایـسب  تایآ  هچ  رگا  دـنامیمن ،

. تسا ریخ  هب  تشگزاب  قیرط  رد  ندش  لخاد  قح و  هب  ندروآ  ور  تبانإ ،»  » يانعم
دنتسه یناسک  قح ، هب  ناگدنروآ  ور  ینعی  تسا  َبانَأ » ْنَم   » يارب « 1 ( » ریسفت ای   ) لدب هلمج  نیا  ِهَّللا  ِرْکِِذب  ْمُُهبُوُلق  ُِّنئَمْطَت  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

نآ ربخ  ْمَُهل » یبوُط   » ادـتبم و اُونَمآ » َنیِذَّلا  ، » دـعب هیآ  رد  دـبای . شمارآ  دـنوادخ  ترفغم  تمحر و  دای  اب  ناـشیاهلد  هدروآ و  ناـمیا  هک 
نانچ تسا ، نایب  يارب  مال  فرح  یسرب و  یکین  ریخ و  هب  ینعی  کل » یبوط  و   » تسا باط »  » ردصم یفلز  يرـشب و  نزو  رب  یبوط »  » تسا

ایقس  » ترابع رد  هک 
__________________________________________________

ص 209. ج 1 ، هنومن ، ریسفت  - 1
279 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

لثم تسا  هدش  واو  هب  لیدـبت  هدوب  مومـضم  شلبق  ام  نوچ  هک  تسا  ءای »  » زا بلقنم  یبوط »  » رد وا  تسا و  هدـمآ  يوش ) بآ  ریـس  « ) کل
لها ریاس  يور  رب  شیاـهگرب  خاـش و  نم و  هناـخ  رد  شلـصا  هک  تشهب  رد  تسا  یتخرد  یبوط  دومرف : مرکا  ربماـیپ  رـسوم . نقوم و  واو 

رد تشهب  رد  یلع  نم و  هناخ  دومرف : دندیـسرپ  ار  ّتلع  نوچ  تسا و  یلع  هناـخ  رد  نآ ، لـصا  دومرف  رگید  تیاور  رد  دراد  رارق  تشهب 
. تساج کی 

رب هک  یتلاـسر  عوـن  کـی  اـب  میداتـسرف  تتما  يوـس  هب  زین  ار  وـت  میداتـسرف  ناـشیاهتما  يوـس  هب  ار  شیپ  ناربماـیپ  هـک  ناـنچ  کلذـک » »
اهتما و نیرخآ  تّما  نیا  سپ  دناهدوب ، يرایسب  ياهتّما  نآ  زا  شیپ  هک  تسا  یتما  نایم  رد  وت  تلاسر  دراد : تلیضف  يرترب و  ناگتـشذگ 

. میاهدرک یحو  وت ، يوس  هب  هک  ار  یباتک  ینک  توالت  اهنآ  رب  ات  میداتسرف  ار  وت  مهیلع  اولتتل  یشابیم ، ربمایپ  نیرخآ  وت 
هک زین  گرزب  تمعن  نیا  هب  تبـسن  ور  نیا  زا  دنزرویم و  رفک  دراد  هدرتسگ  یتمحر  هک  ییادخ  هب  مدرم  نیا  ِنمْحَّرلِاب و  َنوُرُفْکَی  ْمُه  َو 

. دندیزرو رفک  هدرک  لزان  نآرق  نوچ  ياهزجعم  هداتسرف و  اهنآ  يارب  ار  وت  دننام  یصخش 
کیرـش و هک  تسا  نآ  زا  رترب  وا  و  تسین ، وا  زج  ییادـخ  تسا  نم  هدـننیرفآ  راـگدرورپ و  ناـمحر »  » ناـمه ینعی  وا  وگب  یِّبَر  َوُـه  ْلـُق 

. دشاب هتشاد  يدننامه 
نم هب  ادخ  امش ، ربارب  رد  داهج  ششوک و  لّمحت و  ربص و  رب  منکیم و  عوجر  وا  هب  مراد و  لّکوت  وا  رب  امش ، رب  يزوریپ  رد  ُْتلَّکََوت  ِْهیَلَع 

. دهدیم شاداپ  باوث و 

279 ص : ات 34 ..... ] تایآ 31  (: 13  ) دعرلا هروس  ]

هراشا

يَدََـهل ُهَّللا  ُءاشَی  َْول  ْنَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِسَْأیَی  ْمَلَف  َأ  ًاعیِمَج  ُْرمَْألا  ِهَِّلل  َْلب  یتْوَْملا  ِِهب  َمِّلُک  َْوأ  ُضْرَْألا  ِِهب  ْتَعُِّطق  َْوأ  ُلابِْجلا  ِِهب  ْتَرِّیُـس  ًانآُْرق  َّنَأ  َْول  َو 
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َداعیِْملا ُِفلُْخی  َهَّللا ال  َّنِإ  ِهَّللا  ُدـْعَو  َِیتْأَی  یَّتَح  ْمِهِراد  ْنِم  ًابیِرَق  ُّلَُحت  َْوأ  ٌۀَـعِراق  اوُعَنَـص  اـِمب  ْمُُهبیُِـصت  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلازَی  ـال  َو  ًاـعیِمَج  َساَّنلا 
اِمب ٍسْفَن  ِّلُـک  یلَع  ٌِمئاـق  َوُـه  ْنَمَف  َأ  ( 32  ) ِباقِع َناک  َْفیَکَف  ْمُُهتْذَـخَأ  َُّمث  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ُْتیَْلمَأَف  َکـِْلبَق  ْنِم  ٍلُـسُِرب  َئِزُْهتْـسا  ِدََـقل  َو  ( 31)
ِنَع اوُّدُص  َو  ْمُهُرْکَم  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  َنِّیُز  َْلب  ِلْوَْقلا  َنِم  ٍرِهاِظب  ْمَأ  ِضْرَْألا  ِیف  ُمَْلعَی  اِمب ال  ُهَنُوئِّبَُنت  ْمَأ  ْمُهوُّمَـس  ُْلق  َءاکَرُـش  ِهَِّلل  اُولَعَج  َو  ْتَبَـسَک 

(34  ) ٍقاو ْنِم  ِهَّللا  َنِم  ْمَُهل  ام  َو  ُّقَشَأ  ِةَرِخْآلا  ُباذََعل  َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  ٌباذَع  ْمَُهل  ( 33  ) ٍداه ْنِم  َُهل  امَف  ُهَّللا  ِِللُْضی  ْنَم  َو  ِلِیبَّسلا 
280 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

280 ص : همجرت ..... :

هکلب دنروآیمن ) نامیا  مه  زاب   ) دوش هتفگ  نخس  ناگدرم  اب  ای  دوش ، هعطق  هعطق  نیمز  ای  دنیآ ، رد  تکرح  هب  اههوک  نآرق  هلیسو  هب  رگا 
رب هتـسویپ  و  دنکیم ، تیاده  ار  مدرم  همه  دهاوخب  ادـخ  رگا  هک  دـننادیمن  دـناهدروآ  نامیا  هک  اهنآ  ایآ  تسا ، ادـخ  تسدـب  روما  همه 

، دـسر ارف  یهلا  هدـعو  ات  دـیآیم ، دورف  اهنآ  هناخ  کیدزن  هب  ای  دوشیم و  دراو  ياهدـنبوک  بئاصم  ناشتـشز ، ياهراک  لیلد  هب  نارفاک ،
(31 . ) دنکیمن یفالخ  هدعو  دنوادخ  يرآ 

(32 ! ) دوب يرفیک  هچ  مدرک ، هذخاؤم  ار  اهنآ  سپس  مداد و  تلهم  نارفاک  هب  نم  و  دندش ، ءازهتسا  زین  وت  زا  شیپ  ناربمایپ 
، دنداد رارق  یناکیرش  ادخ  يارب  نانآ  تسین )؟ نینچ  هک  تسا  یسک  لثم   ) دنیبیم ار  همه  لامعا  هداتسیا و  همه  رـس  يالاب  هک  یـسک  ایآ 

هکلب دـییوگیم ؟ يرهاظ  نخـس  ای  تسا  ربخیب  نیمز  يور  رد  نآ  دوجو  زا  هک  دـیهدیم  ربخ  ار  يزیچ  وا  هب  ایآ  دـیربب  مان  ار  اهنآ  وگب :
. تشاد دـهاوخن  ییامنهار  دزاس ، هارمگ  ادـخ  ار  سک  ره  دـناهدش و  هتـشادزاب  قح  هار  زا  هدـش و  هداد  تنیز  ناـشرکم  نارفاـک ، رظن  رد 

(33)
. درادهگن یهلا  رفیک  زا  ار  نانآ  دناوتیمن  سک  چیه  و  رتتخـس ، نآ ، زا  ترخآ  رفیک  تسا و  تخـس  يرفیک  ایند  یناگدنز  رد  اهنآ  يارب 

(34)
281 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

281 ص : ریسفت ..... :

دوخ ياههاگرارق  زا  نآ  هلیسو  هب  اههوک  هک  دشاب  ینآرق  رگا  تسا  نیا  هیآ  يانعم  تسا و  فوذحم  ول »  » فرح باوج  ًانآُْرق ...  َّنَأ  َْول  َو 
(. تسا نآرق  نیمه  نآ ،  ) دنوش نک  هشیر  دوخ  ياههاگیاج  زا  دنیآ و  رد  تکرح  هب 

: تسا لوق  ود  هلمج  نیا  يانعم  رد  ُضْرَْألا  ِِهب  ْتَعُِّطق  َْوأ 
. دیآ دوجو  هب  اههمشچ  اهیوج و  نآ ، زا  دوش و  هتفاکش  نیمز  ای  دوش 2 - هراپ  هراپ  هتفاکش و  نآ  ببس  هب  نیمز  هک  نیا  ای  - 1

جرا و رپ  یـسب  هک  تسا  نآرق  نیمه  وا  دـنهد ، خـساپ  دنونـشب و  دـنیآ و  رد  نخـس  هب  ناـگدرم  نآ ، هلیـسو  هـب  اـی  یتْوَْـملا و  ِهـِب  َمِّلُک  َْوأ 
فذح هک  یباوج  دناهتفگ  یـضعب  هدش و  فذح  هنیرق  هب  هک  دشابیم  نآرقلا  اذه  ناکل  طرـش ، باوج  نیا ، رب  انب  دـشابیم . دـنمهوکش 

مینک و لزان  اهنآ  رب  ار  ناگتـشرف  رگا   ... » َۀَِکئالَْملا ُمِْهَیلِإ  اْنلََّزن  انَّنَأ  َْول  َو  هیآ  لثم  دنروآیمن ، نامیا  نآ  هب  ینعی  تسا ، هب » اونمآ  امل   » هدش
/ ماعنا « ) دروآ دـنهاوخن  نامیا  مه  زاـب  میهد  رارق  ناـشیوربور  دـنهاوخیم ) هک   ) ار يزیچ  ره  میروآ و  رد  نخـس  هب  اـهنآ  اـب  ار  ناـگدرم 

(. 111
دنوادخ هب  مدرم  نیا  ینعی  تسا  هضرتعم  اههلمج  هیقب  دراد و  قلعت  لبق ، هیآ  رد  ِنمْحَّرلِاب  َنوُرُفْکَی  ْمُه  َو  شلبق : ام  هب  ول » : » دیوگیم ءاّرف 

رب وا  تسا و  زیچ  ره  رب  ییاناوت  ادـخ  يارب  هکلب  ًاعیِمَج  ُْرمَْألا  ِهَِّلل  َْلب  دوش . لزاـن  اـهیگژیو  نیا  اـب  ینآرق  هچ  رگا  دـنزرویم ، رفک  ناـمحر 
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. دهدیمن ماجنا  ار  راک  نیا  دنادیم ، دوخ  هک  یتحلصم  لیلد  هب  اّما  تساناوت ، دننکیم ، بلط  نارکنم  هک  یتازجعم  مامت  ندروآ 
رب رد  ار  ملع  يانعم  يدیماان  هک  تسا  نیا  ناشلیلد  هتفر و  راک  هب  ملعی » ملف  أ   » يانعم هب  عخن  هلیبق  زا  یعمج  تغل  رد  لعف  نیا  ِسَْأیَی  ْمَلَف  َأ 

یهاگ لیلد  نیمه  هب  هک  نانچ  درادن ، دوجو  ءیش  نآ  هک  نیا  هب  تسا  ملاع  تسا ، دیماان  يزیچ  زا  هک  یصخش  اریز  دراد ،
282 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

یهورگ ساّبع و  نبا  زین  مالّسلا و  مهیلع  نیموصعم  هک  تسا  نیا  انعم  نیا  رب  لیلد  « 1 . » دوریم راک  هب  فوخ ، يانعم  هب  يراودیما )  ) اجر
يدیماان يانعم  نامه  هب  ار  « 2 « » سأی  » تسا نکمم  و  دشابیم ، سأیی » ملف  أ   » نامه ریسفت  هک  دناهدناوخ  نّیبت » ملف  أ   » ناعبات هباحـص و  زا 

ادخ رگا  هک  دـنراد  نیقی  هک  نیا  اب  دـناهدشن ؟ دـیماان  نارفاک  نیا  ندروآ  نامیا  زا  نامیا  اب  صاخـشا  ایآ  درک : انعم  نینچ  ار  هیآ  هتفرگ و 
. دروآیم هار  هب  مه  ار  نارفاک  نیا  درکیم و  تیاده  اربج )  ) ار مدرم  همه  تساوخیم 

رد هتسویپ  دناهداد  ماجنا  هک  یتشز  لامعا  هدروآ و  دوجو  هب  دوخ  رد  هک  يرفک  ببـسب  دناهدش  رفاک  هک  نانآ  اوُرَفَک ...  َنیِذَّلا  ُلازَی  َو ال 
. دنراد رارق  بئاصم  اهالب و  ضرعم 

مه رد  ار  اـهنآ  دوـشیم و  دراو  نارفاـک  لاوـما  اـهناج و  رب  هک  بئاـصم  عاوـنا  زا  یگرزب  تبیـصم  ینعی  تسا ، هیهاد  ياـنعم  هـب  ۀـعراق » »
. دبوکیم

. دـسر ارف  تسا  تمایق  ای  اهنآ ، گرم  هک  یهلا  هدـعو  ات  دـیآیم  دورف  نانآ  ياههناخ  یکیدزن  رد  هدـنبوک  ياهتبیـصم  نیا  اـی  ُّلَُـحت » َْوأ  »
دندربیم موجه  هکم  فارطا  هب  اهنآ  داتسرفیم و  نارفاک  يوس  هب  ار  ياهّدع  هک  تسا  ربمایپ  ياههّیرـس  ۀعراق )  ) زا روظنم  دناهتفگ  یخرب 

. دندوبریم ار  نانآ  زا  يدارفا  و 
رد هک  نانچ  ییآ ، دورف  اهنآ  هناخ  کیدزن  رد  تدوخ  رکشل  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  يا  وت  هک  نیا  ای  تسا : نیا  هیآ  رگید  يانعم 

. يدش دراو  اهنآ  رب  هیبیدح 
. دوب هداد  ربمایپ  هب  ار  هدعو  نیا  ادخ  هک  ارچ  دسر  ارف  تسا  هّکم  حتف  نامه  هک  ادخ  هدعو  ات  ِهَّللا  ُدْعَو  َِیتْأَی  یَّتَح 

__________________________________________________

م. دشابیم -. نآ  زا  فوخ  مدع  هجیتن  زین  نآ  هب  دیما  تسا ، نآ  مدع  هب  ملع  هجیتن  يزیچ  زا  سأی  هک  نانچ  - 1
نامیا هک  یناسک  ایآ  دـناهدرک : انعم  نینچ  ار  هیآ  دـناهدرب و  راک  هب  ملع »  » يانعم هب  ار  سأی »  » هک تسا  روهـشم  يانعم  نامه  رتهب  اـّما  - 2

. دنکیم تیاده  ارابجا  ار  مدرم  همه  دهاوخب  ادخ  رگا  هک  دننادیمن  دناهدروآ 
ص 222. ج 10 ، هنومن ، ریسفت 

283 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
نودـب هاگارچ  رد  ار  یناویح  هک  نیا  لثم  دوش ، راذـگاو  نما  تحار و  رد  ناـمز  زا  ياهرود  هک  نیا  تسا و  نداد  تلهم  ءـالما  ُْتیَْلمَأَـف » »

. تسا نارفاک  يارب  يدیدهت  هلمج  نیا  دننک . اهر  یمحازم  چیه 
هب هک  ار  یـسک  ره  تسا و  بقارم  هک  ییادخ  ایآ  ینعی  دناهدروآ ، ادـخ  هب  كرـش  هک  تسا  نارفاک  رب  ضارتعا  هلمج  نیا  ٌِمئاق  َوُه  ْنَمَف  َأ 

؟ تسین نینچ  هک  تسا  یـسک  دننام  دنکیم ، اّیهم  ار  ناشیازج  دنادیم و  ار  اهنآ  ّرـش  ریخ و  دنیبیم و  تسا  دب  ای  بوخ  شیاهراک  ببس 
(، ادتبم  ) ۀفّـصلا هذهب  وه  نمف  أ  دشاب : نینچ  ریدقت  نآ و  رب  فطع  اولعج »  » و ادتبم ، يارب  ربخ  هک  تفرگ  ریدقت  رد  ار  یظفل  تسا  زیاج  و 

 ... ءاکرش هل  اولعج  و  ربخ )  ) هودّحوی مل 
يادـخ اـهنت  هک  وا  يارب  دـننادیمن و  شاهناـگی  تسا ، اـهیگژیو  همه  نیا  ياراد  هک  ار  یـسک  اـیآ  دوشیم : نینچ  هیآ  ياـنعم  نیا ، رب  اـنب 

؟ دنهدیم رارق  ییاهکیرش  تسا  شتسرپ  راوازس 
. دیزاس ربخ  اب  اهنآ  زا  ار  اتکی  يادخ  دییوگب و  ار  اهنآ  مان  دیاهداد ، رارق  وا  يارب  ییاهکیرش  هک  امش  وگب : اهنآ  هب  ْمُهوُّمَس  ُْلق 
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هک دـیهدیم ، ربخ  وا  يارب  ییاهکیرـش  دوجو  زا  ایآ  هکلب  تسا : نیا  هیآ  ياـنعم  هعطقنم و  ما »  » فرح ِضْرَأـْلا  ِیف  ُمَْلعَی  ـال  اـِمب  ُهَنُوئِّبَُنت  ْمَأ 
ملع هک  دنتـسین  يزیچ  اـهنیا  اریز  درادـن ، ربخ  اکرـش  نیا  دوجو  زا  تسا ، هاـگآ  نیمز  اهنامـسآ و  تادوجوم  ماـمت  رب  هک  نیا  اـب  وا ، دوخ 

َو ال ِتاوامَّسلا  ِیف  ُمَْلعَی  اِمب ال  َهَّللا  َنُوئِّبَُنت  َأ  ُْلق  هیآ : تسانعم  نیمه  هب  تسادخ و  يارب  کیرـش  یفن  دوصقم ، دریگ . قلعت  نآ  هب  دنوادخ 
(. 18 سنوی / « ) نیمز رد  هن  اهنامسآ و  رد  هن  درادن ، یهاگآ  نآ  دوجو  زا  هک  دیهدیم  ربخ  يزیچ  زا  ار  ادخ  ایآ  وگب   » ِضْرَْألا ِیف 
(. دیرادن نامیا  دوخ  هتفگ  هب  و   ) دیناوخیم ادخ  کیرش  ار  اهنآ  تقیقح  نودب  يرهاظ و  هتفگ  کی  اب  اهنت  ای  ِلْوَْقلا  َنِم  ٍرِهاِظب  ْمَأ 
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. تسین رشب  نخس  نآرق  هک  دنکیم  نالعا  حیصف  نابز  اب  راّفک ، اب  جاجتحا  رد  زیگنا  تفگش  ياهشور  نیا 

. تسا هدش  تئارق  داص  مض  حتف و  اب  اوّدص ،»  » لعف ِلِیبَّسلا  ِنَع  اوُّدُص  َو 
ادیپ وا  يارب  سک  چیه  دنک ، شراذـگاو  دوخ  هب  دوشیمن ، تیادـه  دـنادیم  هک  نیا  لیلد  هب  دـنوادخ ، هک  ار  یـسک  ُهَّللا » ِِللُْـضی  ْنَم  َو  »

. دنک تیاده  ار  يو  دناوتب  هک  دوشیمن 
ٌباذَع ْمَُهل 

رفک يویند  تبوقع  نینچ ، نیا  دـنوشیم و  راتفرگ  رگید  ياهالب  يردـبرد و  تراسا و  هب  دـنوشیم و  هتـشک  تساـیند : رفیک  اـهنآ  يارب 
ٍقاو ْنِم  ِهَّللا  َنِم  ْمَُهل  ام  َو  دنشچیم . ار  دوخ 

. درادرب اهنآ  زا  ار  یهلا  باذع  هک  تسین  اهنآ  يارب  ياهدننک  عافد  چیه  و 

284 ص : ات 37 ..... ] تایآ 35  (: 13  ) دعرلا هروس  ]

هراشا

َنیِذَّلا َو  ( 35  ) ُراَّنلا َنیِِرفاْکلا  یَبْقُع  َو  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  یَبْقُع  َْکِلت  اهُّلِظ  َو  ٌِمئاد  اُهلُکُأ  ُراـْهنَْألا  اَِـهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  َنوُقَّتُْملا  َدِـعُو  ِیتَّلا  ِۀَّنَْجلا  ُلَـثَم 
ِْهَیلِإ َو  اوُعْدَأ  ِْهَیلِإ  ِِهب  َكِرْـشُأ  َو ال  َهَّللا  َدـُبْعَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  امَّنِإ  ُْلق  ُهَضَْعب  ُرِْکُنی  ْنَم  ِبازْحَْألا  َنِم  َو  َکـَْیلِإ  َلِْزنُأ  اـِمب  َنوُحَْرفَی  َباـتِْکلا  ُمُهاـْنیَتآ 

(37  ) ٍقاو َو ال  ٍِّیلَو  ْنِم  ِهَّللا  َنِم  ََکل  ام  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاج  ام  َدَْعب  ْمُهَءاوْهَأ  َْتعَبَّتا  ِِنَئل  َو  اِیبَرَع  ًامْکُح  ُهاْنلَْزنَأ  َِکلذَک  َو  ( 36  ) ِبآَم

284 ص : همجرت ..... :

، تسا یمئاد  شیاههیاس  یگـشیمه و  نآ  ياههویم  تسا  ناور  شناتخرد  ریز  زا  اـهرهن  دـناهدش ، هداد  هدـعو  ناراـگزیهرپ  هب  هک  یتشهب 
(35 . ) تسا شتآ  نارفاک  ماجنارس  دندرک و  هشیپ  يراگزیهرپ  هک  تسا  یناسک  ماجنارس  نیا 

، دننکیم راکنا  ار  نآ  زا  یتمـسق  بازحا  اههورگ و  زا  یـضعب  و  دـننامداش ، هدـش ، لزان  وت  رب  هچنآ  هب  میداد  اهنآ  هب  ار  باتک  هک  نانآ  و 
(36 . ) مدرگیم زاب  يو  بناج  هب  منکیم و  توعد  وا  يوسب  مهدن  رارق  یکیرش  وا  يارب  متسرپب و  ار  اتکی  يادخ  هک  مرومأم  نم  وگب -

285 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
اهنآ ياهـسوه  زا  هدمآ ، وت  يارب  یهاگآ  هک  نآ  زا  سپ  رگا ، میدرک و  لزان  یحیرـص  نشور و  نامرف  زین  وت  رب  نیـشیپ ، ناربمایپ  دننامه 

(37 . ) درک دهاوخن  يرادبناج  دنوادخ  ربارب  رد  وت ، زا  سکچیه  ینک ، يوریپ 

285 ص : ریسفت ..... :
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«1 . » رّوصت زا  رتالاب  یتفگش و  تیاهن  رد  یفصو  هب  تسا  تشهب  تفص  نایب  ترابع ، نیا  زا  روظنم  َنوُقَّتُْملا  َدِعُو  ِیتَّلا  ِۀَّنَْجلا  ُلَثَم 
يروما رد  تشهب  یگژیو  ۀـنجلا  لثم  مکیلع  صقن  اـمیف  تسا  نینچ  نآ  ریدـقت  و  فوذـحم ، شربخ  تسادـتبم و  هیوبیـس  دزن  هملک ، نیا 

. منکیم وگزاب  امش  يارب  نونکا  مه  هک  تسا 
. تسا نوگمدنگ  دیز  گنر  رمسأ » دیز  ۀفص   » ییوگیم هک  نانچ  تسا ، ربخ  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  نارگید  داقتعا  هب  و 

اهرهن نآ ، ریز  زا  هک  تسا  یتشهب  تشهب ، نیا  لثم  راهنالا » اهتحت  نم  يرجت  ۀـّنج  ۀـّنجلا  لثم  : » تسا هدرک  انعم  نینچ  ار  تراـبع  جاّـجز 
. مینکیم هدهاشم  ار  نآ  هک  يزیچ  هب  تسا  ناهنپ  اههدید  زا  هچنآ  هیبشت  باب  زا  هدش  فذح  هدوب  ۀّنج »  » هک فوصوم  تسا  يراج 

(. 33 هعقاو / « ) دوشیمن عنم  عطق و  یتشهب  ياههویم   » ٍۀَعُونْمَم َو ال  ٍۀَعوُطْقَم  هیآ ال  لثم  تسا ، یگشیمه  شیاهیندروخ  ٌِمئاد  اُهلُکُأ 
هک تسین  ایند  ياههیاس  لثم  دوریمن ، نیب  زا  تسا و  یگشیمه  شاهیاس  اهُّلِظ  َو 

__________________________________________________

ياهصالخ تسا . هدومرف  لثم  هب  ریبعت  نآرق  رد  نآ  ياهیگژیو  زا  اذل  دجنگیمن ، فصو  رد  شیاهیتفگش  نیا  اب  تشهب  تقیقح  نوچ  - 1
.230 / 10 هنومن ، ریسفت  زا 
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. دوریم نیب  زا  دیشروخ  هلیسو  هب 

داتشه دندش و  ناملسم  هک  دنتـسه  يراصن  زا  یناسک  ناشنارای و  بعک و  مالـس ، هَّللا  دبع  باتک  لها  زا  روظنم  َباتِْکلا  ُمُهاْنیَتآ  َنیِذَّلا  َو 
هدـش لزاـن  وـت ، رب  هچنآ  هب  اـهنآ  دـندوب ، نمی  رد  ناـشرفن  تشه  هشبح و  نیمزرـس  رد  رفن  ود  یـس و  نارجن و  رد  رفن  لـهچ  دـندوب ، رفن 

. دنوشیم نامداش 
ماکحا فلاخم  هک  ار  نآرق  تایآ  زا  یتمسق  دناهدرک  عامتجا  ربمایپ  ینمـشد  رب  هک  راّفک  ياههورگ  زا  یخرب  ُرِْکُنی ...  ْنَم  ِبازْحَْألا  َنِم  َو 

. دناهداد رییغت  هدرک و  فیرحت  هک  ار  یماکحا  زا  نآ  ریغ  دنوشیم و  رکنم  تساهنآ 
امش هک  نیا  سپ  مرواین . كرش  وا  يارب  منک و  تدابع  ار  يادخ  هک  ماهتفای  تیرومأم  هدش  لزان  نم  رب  هک  هچنآ  رد  وگب : ُتِْرمُأ  امَّنِإ  ُْلق 

. دیاهدش رکنم  ار  وا  دیحوت  ادخ و  تدابع  تقیقح ، رد  دینکیم  راکنا  هدش  لزان  نم  رب  ار  هچنآ 
، تسین امش  راکنا  يارب  ییانعم  سپ  وا . ریغ  هن  تسوا  بناج  هب  متـشگزاب  شریغ و  يوس  هب  هن  منکیم  توعد  وا  يوس  هب  اهنت  اوُعْدَأ  ِْهَیلِإ 

. دییوگیم ار  نیا  دننام  مه  امش  هک  یتروص  رد 
نید ادخ و  يوس  هب  توعد  و  وا ، ییاتکی  ادخ و  تدابع  هب  رما  نآ ، رد  هک  میداتسرف  نیـشیپ  يایبنا  رب  هک  هچنآ  دننام  ُهاْنلَْزنَأ و  َِکلذَک  َو 

. میدرک لزان  وت  رب  مه  ار  باتک  نیا  دوب ، وا 
. تسا تیلاح  رب  انب  امکح »  » بصن هدش . همجرت  یبرع  نابز  اب  هک  یتمکح  دنپ و  اِیبَرَع  ًامْکُح 

، تسین يزیچ  تاهبـش  اهـسوه و  اوه و  زج  ینک ، تقفاوم  اهنآ  اب  هک  دـننکیم  توعد  ار  وت  نارفاـک  هک  يروما  ْمُهَءاوْهَأ ...  َْتعَبَّتا  ِِنَئل  َو 
دنکیمن يرای  ار  وت  ادـخ  ینک  يوریپ  نانآ  ياههتـساوخ  زا  رگا  دـش  ادـیپ  یهاگآ  ملع و  تیارب  نشور  ياهلیلد  اـب  هک  نآ  زا  سپ  ینعی 

نیا  دوب . دهاوخن  وت  يارب  ياهدنرادهگن  چیه  دنکیم و  تراذگاو  دوخب  هکلب 
287 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

دوشن و فرحنم  نید ، تیناّقح  رب  نشور  لیلد  دوجو  اب  و  دـشاب ، رادـیاپ  نید  رما  رد  اـت  دزیگنارب  ار  هدنونـش  هک  تسا  نآ  روظنم  هب  ناـیب 
. دنکن لیم  لطاب  هب  دزغلن و  هبتشم  روما  رد  شیاپ 

287 ص : ات 40 ..... ] تایآ 38  (: 13  ) دعرلا هروس  ]
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هراشا

ُهَّللا اوُحْمَی  ( 38  ) ٌباتِک ٍلَجَأ  ِّلُِکل  ِهَّللا  ِنْذِِإب  َّالِإ  ٍۀَیِآب  َِیتْأَی  ْنَأ  ٍلوُسَِرل  َناک  ام  َو  ًۀَّیِّرُذ  َو  ًاجاوْزَأ  ْمَُهل  اْنلَعَج  َو  َِکْلبَق  ْنِم  ًالُـسُر  اْنلَـسْرَأ  ْدََقل  َو 
(40  ) ُباسِْحلا اَْنیَلَع  َو  ُغالَْبلا  َْکیَلَع  امَّنِإَف  َکَّنَیَّفَوَتَن  َْوأ  ْمُهُدِعَن  يِذَّلا  َضَْعب  َکَّنَیُِرن  ام  ْنِإ  َو  ( 39  ) ِباتِْکلا ُّمُأ  ُهَْدنِع  َو  ُِتْبُثی  َو  ُءاشَی  ام 

287 ص : همجرت ..... :

هب رگم  دروایب  یتیآ  هک  دزسن  ار  یلوسر  چیه  و  میداد ، رارق  ینادنزرف  نارـسمه و  اهنآ  يارب  میداتـسرف و  ار  نامناربمایپ  وت ، زا  شیپ  ام ، و 
(38 . ) تسا یباتک  یتّدم  ره  يارب  دنوادخ ، نذا 

(39 . ) باتکلا ّما  تسا  وا  دزن  دنکیم و  تابثا  دهاوخب  ار  هچ  ره  و  وحم ، دهاوخب  ار  هچ  ره  دنوادخ 
رفیک و اـم ، رب  غـالبا و  وت  رب  اـنامه  میناریمب ، ار  وت  هک  نیا  اـی  میهد ، ناـشن  وـت  هب  میاهداد  هدـعو  ناـنآ  هب  هک  اـهتازاجم  زا  ياهراـپ  رگا  و 

(40 . ) تسا باسح 

287 ص : ریسفت ..... :

ناربمایپ دومرف  دنوادخ  ور  نیا  زا  دندرکیم . شنزرس  ددعتم  نارسمه  نتـشاد  هب  ار  مرکا  ربمایپ  نانمـشد ، َِکْلبَق  ْنِم  اًلُـسُر  اْنلَـسْرَأ  ْدََقل  َو 
یتازجعم تایآ و  دوخ  فرط  زا  هک  دنتـشادن  ار  نآ  قح  کی  چیه  زین  دناهدوب و  يددعتم  نادنزرف  نارـسمه و  ياراد  وا ، لثم  مه  نیـشیپ 

ره يارب  سپ  دنکیم  قرف  لاوحا  اهنامز و  فالتخا  اب  هک  تساهتحلصم  رادم  ریاد  ینید  ماکحا  دنروایب و  دشیم ، داهنـشیپ  اهنآ  هب  هک  ار 
288 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  يروتسد  نامز 

«1 . » دوشیم بجاو  نانآ  رب  دشاب  ناگدنب  حالص  هچنآ  ياضتقم  هب  هک  تسا 
رارقرب دنیبیم  شتابثا  رد  تحلـصم  هچنآ  نآ  ياج  هب  دنادیم و  تسرد  ار  شخـسن  ار  هچنآ  دـنکیم  خـسن  دـنوادخ  ُءاشَی  ام  ُهَّللا  اوُحْمَی 
حالـص ار  هچنآ  شتمحر  لضف و  باب  زا  دـنوادخ  دـناهتفگ  هیآ  نیا  ياـنعم  رد  یخرب  دراذـگیم . یقاـب  خـسن  نودـب  ار  نآ  اـی  دـنکیم 
تلادع يور  زا  دـهاوخب  هک  ار  یـسک  هانگ  درادیمرب و  نانآ  زا  ار  باذـع  دـنکیم و  وحم  ناشلمع  همان  زا  ناگدـنب  ناهانگ  زا  دـنادیم 

لیبـق زا  ار  یخرب  دـنکیم و  وحم  ار  تادوجوم  زا  یخرب  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  رد  رگید  لوـق  دراذـگیم . یقاـب  دـنک  رفیک 
دـیازفایم و اهنآ  رمع  يزور و  رب  هجیتن  رد  دراذـگیم و  یقاب  ار  اهنآ  تالاح  اهیگژیو و  ناتخرد و  ناهایگ و  تاناویح و  رگید  اهناسنا و 

. تسوا تسد  هب  زین  تواقش  تداعس و  تابثا  وحم و  دهاکیم و  اهنآ  زا  ای 
. تسا هدش  هتشون  نآ ، رد  زیچ  همه  اریز  تسوا ، دزن  رد  ظوفحم  حول  ینعی  باتک ، ره  لصا  ِباتِْکلا  ُّمُأ  ُهَْدنِع  َو 

ییاناوت و  راّفک ، رب  نانمؤم  هبلغ  لیبق  زا  میدوب ، هداد  هدعو  نارفاک  هب  ار  هچنآ  زا  یـضعب  ام  هک  تسا  نانچ  ای  لاح ، ره  هب  َکَّنَیُِرن  ام  ْنِإ  َو 
هب ار  وت  میهد  ناشن  ار  روما  نیا  هک  نآ  زا  شیپ  ای  و  میاهداد ، ناشن  وت  هب  نانآ ، ياهیئاراد  نتفرگ  تمینغ  هب  و  ندرک ، ریسا  نتـشک ، رب  وت 
دوز ای  رید  ام ، و  وت . اب  هن  تسام  اب  نانآ  باسح  تسا و  تلاسر  غیلبت  طـقف  وت  فیلکت  تروص  ره  رد  میناریمیم )  ) میروآیم دوخ  يوس 

. تفرگ میهاوخ  ماقتنا  نانآ  زا  و  درک ، میهاوخ  رفیک  تازاجم و  ار  اهنآ 
__________________________________________________

نارـسمه دّدـعت  هب  هک  تسا  یناسک  هب  یخـساپ  نیا  هک  دـهدیم  ناشن  فاّشک  لیبق  زا  نارگید  یـسربط و  موحرم  نایب  رهاـظ  هچ  رگا  - 1
حرطم رـسمه  دّدـعت  هکم  رد  تسا و  یّکم  ارهاظ  دـعر  هروس  نوچ  دـیآیمن ، رظن  هب  تسرد  لوزن  نأش  نیا  اـما  دـنتفرگیم ، داریا  ربماـیپ 

.239 / 10 هنومن ، ریسفت  تسا . هدوبن 
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289 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

289 ص : ات 43 ..... ] تایآ 41  (: 13  ) دعرلا هروس  ]

هراشا

ِهَِّللَف ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َرَکَم  ْدَق  َو  ( 41  ) ِباسِْحلا ُعیِرَس  َوُه  َو  ِهِمْکُِحل  َبِّقَعُم  ُمُکْحَی ال  ُهَّللا  َو  اِهفارْطَأ  ْنِم  اهُـصُْقنَن  َضْرَْألا  ِیتَْأن  اَّنَأ  اْوَرَی  َْمل  َو  َأ 
ًادیِهَش ِهَّللِاب  یفَک  ُْلق  ًالَـسُْرم  َتَْسل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلوُقَی  َو  ( 42  ) ِراَّدـلا یَبْقُع  ْنَِمل  ُراَّفُْکلا  ُمَْلعَیَـس  َو  ٍسْفَن  ُّلُک  ُبِسْکَت  ام  ُمَْلعَی  ًاعیِمَج  ُرْکَْملا 

(43  ) ِباتِْکلا ُْملِع  ُهَْدنِع  ْنَم  َو  ْمُکَْنَیب  َو  ِیْنَیب 

289 ص : همجرت ..... :

وا یـسرباسح  دنک و  ّدر  ار  وا  مکح  هک  دـسرن  ار  سک  چـیه  دـنکیم و  مکح  دـنوادخ  و  میهاکیم ؟ نیمز  بناوج  زا  ام  هک  دـندیدن  ایآ 
(41 . ) تسا عیرس 

و تسا ، هاگآ  سک  ره  راک  زا  تسادخ  نآ  زا  اههشقن  اهحرط و  مامت  یلو  دندرب ، راک  هب  گنرین  بیرف و  دندوب  اهنیا  زا  شیپ  هک  یناسک 
(42  ) تسیک دوس  هب  رگید  يارس  رد  ماجنارس  هک  تسناد  دنهاوخ  راّفک  يدوز  هب 

هاوگ امش  نم و  نایم  تسا  وا  دزن  باتک  ملع  هک  یـسک  دنوادخ و  هک  تسا  یفاک  وگب : یتسین . ربمایپ  وت  دنیوگیم : دندش  رفاک  هک  اهنآ 
(43 . ) دشاب

289 ص : ریسفت ..... :

زا هجیتـن  رد  مییاـشگیم و  ناناملـسم  يور  رب  ار  نآ  اـم  دـیامرفیم : دـنوادخ  هک  تـسا  رفک  نیمزرـس  دارم  اهُـصُْقنَن ...  َضْرَأـْلا  ِیتْأـَن  اَّنَأ 
وت هفیظو  هک  نیا  انعم  لصاح  تسا . يزوریپ  ياههناشن  زا  نیا  میهدیم و  شیازفا  ار  یمالـسا  ياهنیمزرـس  میهاکیم و  راّفک  ياهنیمزرس 

يزوریپ و زا  ار  هچنآ  مینکیم و  ظفح  ار  وت  ام  اریز  هدم  هار  دوخ  هب  یهودنا  شاب و  هتـشادن  يراک  رگید  تاهج  هب  تسا و  تلاسر  غالبا 
ندرب نیب  زا  ببـس  هب  هک  تسا  نآ  صقنن »  » لعف ریـسفت  رد  رگید  لوق  میناسریم . ماجنا  هب  میاهداد  هدـعو  وت  هب  هک  مالـسا  هملک  يالتعا 

. مینکیم صقن  راچد  ار  ناشنیمزرس  راّفک ، ناگدیزگرب  املع و 
290 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

لطاب ار  نآ  ات  دنکیم  هلمح  یئیش  رب  هک  تسا  یسک  هدننک ) بیقعت  « ) بّقعم ، » تسین دنوادخ  مکح  يارب  ياهدننک  ّدر  ِهِمْکُِحل  َبِّقَعُم  ال 
هک یلاح  رد  دـنکیم  مکح  ادـخ  همکح » اذـفان  مکحی  هَّللا  و   » تسا نینچ  ترابع  ایوگ  تسا  لاح  ّلحم  رد  هلمج  و  دربب ، نیب  زا  دزاس و 

. تسا يراج  ذفان و  شنامرف  مکح و 
دوخ ياهحرط  لابق  رد  ار  اـهنآ  رکم  سپـس  هدرک و  بیرف  رکم و  هب  فصّتم  ار  نارفاـک  دـنوادخ  هیآ  نیا  رد  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َرَکَم  ْدَـق  َو 

دهدیم ماجنا  هچنآ  سک  ره  هک  تسا  هدرک  ریـسفت  ار  نآ  دعب ، هلمج  اب  تسادخ و  زا  لماک  هشقن  حرط و  تسا : هدومرف  هتـسناد و  رثایب 
زا هک  یـسک  اریز  تسا ، یـسک  هچ  هرهب  ترخآ  يارـس  رد  کین  تبقاع  هک  تسناد  دنهاوخ  نارفاک  يدوزب  دـنادیم و  نآ  زا  شیپ  ادـخ 

لیلد نیا  هب  تسا  یـشیدناهراچ  نیرتلماک  یلمع  نینچ  هدرک ، هدامآ  بسانم  شاداپ  ای  رفیک  نآ  يارب  تسا و  هاگآ  شیپ ) زا   ) همه لامعا 
. دوشیم دراو  اهنآ  رب  دننادیمن  هک  ییاج  زا  دنوادخ  رکم  هک 
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. تسا رفاک  سنج  نآ ، زا  دارم  هدش و  تئارق  زین  رفاک  راّفک »  » هملک
. تسا یفاک  هتخاس  راکشآ  تازجعم  زا  هچنآ  هلیسو  هب  نم  تّوبن  ياعدا  قدص  هرابرد  دنوادخ  تداهش  وگب  ًادیِهَش  ِهَّللِاب  یفَک  ُْلق 

. تسا یلاوقا  هلمج  نیا  ریسفت  رد  ِباتِْکلا  ُْملِع  ُهَْدنِع  ْنَم  َو 
. دراد یهاگآ  نآ  هنوگ  زاجعا  یگنهامه  مظن و  نآرق و  زا  هک  تسا  یسک  دوصقم  - 1

. دنهدیم یهاوگ  ناشیاهباتک  رد  ربمایپ  ياهیگژیو  هب  اهنآ  اریز  دناهدروآ  مالسا  هک  دناباتک  لها  ياملع  دارم  - 2
. تسا ظوفحم  حول  باتک »  » زا روظنم  ناحبس و  يادخ  ُهَْدنِع »...  ْنَم   » زا دارم  - 3

تسا . مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نینمؤملا  ریما  دوصقم  - 4
291 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

یسک و نیتسخن  مالّسلا  هیلع  یلع  میتسه و  ام  تسا  وا  دزن  باتک  ملع  هک  یسک  زا  دوصقم  هک  تسا  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
. دشابیم هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  دعب  ام  نیرتهب  نیرتهدیزگرب و 

292 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

292 ص : مالّسلا .....  هیلع  میهاربا  هروس 

هراشا

هرـصب لها  نایبلا ) عمجم  تسا ، ردـب  ناگتـشک  هراـبرد  هک  ُرارَْقلا  َْسِئب  َو  اـت  ََرت  َْمل  َأ  زا  و 29 ،  28  ) هیآ ود  زا  ریغ  تسا  یکم  هروـس  نـیا 
هب هیآ ، رخآ  ار  زیزعب »  » هرـصب لها  اّما   ) دناهدرمـش هیآ  کی  ار  ٍدـیِدَج » ٍْقلَِخب   » اـهنآ اریز  دناهتـسناد  هفوک 52  لـها  ار 51 و  تایآ  هراـمش 

(. دناهدروآ باسح 

292 ص : هروس ..... :] نیا  تئارق  باوث  تلیضف  ]

هک اهنآ  ددع  هب  ناتسرپ و  تب  زا  يدرف  ره  ددع  هب  هنسح  هد  دنوادخ  دناوخب ، ار  میهاربا  هروس  هک  یـسک  تسا : هدش  لقن  ّیبا  ثیدح  رد 
«1 . » دهدیم شاداپ  وا  هب  دناهدیتسرپن ، ار  تب 

رقف و ار  وا  دـناوخب  هعمج  ره  رد  زامن  تعکر  ود  رد  لماک  روط  هب  ار  رجح  میهاربا و  ياههروس  سک  ره  دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 
«2 . » دسرن يرگید  يالب  چیه  یگناوید و 

__________________________________________________

-1
. اهدبعی مل  نم  مانصألا و  دبع  نم  ددعب  تانسح  رشع  رجألا  نم  یطعأ  میهاربا  ةروس  أرق  نم 

-2
. يولب نونج و ال  رقف و ال  هبصی  مل  اعیمج ، نیتعکر  یف  رجحلا  میهاربا و  ةروس  أرق  نم 

].....[ 
293 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

293 ص : ات 4 ..... ] تایآ 1  (: 14  ) میهاربإ هروس  ]
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هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ام َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  َُهل  يِذَّلا  ِهَّللا  ( 1  ) ِدیِمَْحلا ِزیِزَْعلا  ِطارِص  یلِإ  ْمِهِّبَر  ِنْذِِإب  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  َساَّنلا  َجِرُْخِتل  َْکَیلِإ  ُهاْنلَْزنَأ  ٌباتِک  رلا 

ًاجَوِع اهَنوُْغبَی  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  َنوُّدُـصَی  َو  ِةَرِخْآلا  یَلَع  اْینُّدـلا  َةایَْحلا  َنوُّبِحَتْـسَی  َنیِذَّلا  ( 2  ) ٍدـیِدَش ٍباذَـع  ْنِم  َنیِِرفاْکِلل  ٌْلیَو  َو  ِضْرَْألا  ِیف 
ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  َو  ُءاشَی  ْنَم  يِدـْهَی  َو  ُءاشَی  ْنَم  ُهَّللا  ُّلُِضیَف  ْمَُهل  َنِّیَُبِیل  ِهِمْوَق  ِناِسِلب  َّالِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  ام  َو  ( 3  ) ٍدیَِعب ٍلالَض  ِیف  َِکئلوُأ 

(4)

293 ص : همجرت ..... :

دنمجرا دنوادخ  هار  هب  و  رون ، يوس  هب  اهیکیرات  زا  ناشراگدرورپ ، نذا  هب  ار  مدرم  ات  میدرک ، لزان  وت  رب  هک  تسا  یباتک  ءار ، مال ، فلا ،
(1 . ) ینک ییامنهار  هدوتس ، و 

(2 . ) تخس رفیک  زا  نارفاک  رب  ياو  و ، تسوا ، زا  تسا  نیمز  رد  هچنآ  اهنامسآ و  رد  هچ  ره  هک  يدنوادخ 
يرود یهارمگ  رد  نانآ  دننکیم ، بلط  ار  جک  ریـسم  دنرادیم و  زاب  ادخ  هار  زا  و  دنهدیم ، حیجرت  ترخآ  رب  ار  ایند  یگدـنز  هک  نانآ 

(3 . ) دنراد رارق 
ار هک  ره  هارمگ و  دـهاوخب  ار  سک  ره  ادـخ  سپ  دزاس . راکـشآ  ار  قیاقح  ناشیا  رب  ات  شموق  نابز  اب  زج  میداتـسرفن ، ار  يربماـیپ  چـیه 

(4 . ) تسا راکتسرد  اناوت و  وا  دنکیم و  تیاده  دهاوخب 

293 ص : ریسفت ..... :

. دزاس دراو  نامیا  هب  رفک  زا  تیاده و  هب  یهارمگ  زا  ار  مدرم  ات  ْمِهِّبَر  ِنْذِِإب  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم 
راک  نتخاس  ناسآ  زا  هیانک  نذا »  » دنوادخ نتخاس  رّسیم  ندرک و  ناسآ  هب  ْمِهِّبَر  ِنْذِِإب 

294 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دنکیم اطع  اهنآ  هب  ادخ  هک  تسا  یفاطلا  اهتیقفوم و  دارم  تسا و  عناوم  نتشادرب  و 

لیلد هـب  اریز  تـسا  دـیمحلا » زیزع   » يارب ناـیب  فـطع  ّرج  هـب  هَّللا » ( » یلا  ) لـماع رارکت  اـب  تـسا  ِروُّنلا » َیلِإ   » زا لدـب  ِزیِزَْعلا  ِطارـِـص  یلِإ 
. تسا هدش  هبلغلاب  ملع  ایرث  يارب  مجن  هک  نانچ  دـشابیم  ملع  يارجم  يراج  تسا  تدابع  هتـسیاش  هک  يدوبعم  هب  نآ  نتـشاد  صاصتخا 

. دشابیم هَّللا  وه  نآ  ریدقت  هدش و  هدناوخ  زین  عفر  هب  هّللا »  » هملک
یهاگ دوشیمن . قتشم  یلعف  نآ ، زا  هک  نیا  زج  كاله  لثم  تسا  ینعم  مسا  دشابیم و  تاجن  يانعم  هب  هک  تسا  لا » و   » و ضیقن » لیو  »

ادتبم و ات  دـنهدیم  شعفر  مه  ینامز  و  دـشاب ، فوذـحم  لعف  يارب  قلطم  لوعفم  ردـصم  هک  نیا  باب  زا  بصن  هب  هل :» الیو  : » دـنیوگیم
دنلانیم دیدش  باذع  زا  نارفاک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  و  کیلع » مالس   » لثم هل  لیو  دنیوگیم : دهدب و  ماود ) و   ) تابث يانعم  دشاب و  ربخ 

گرم يوزرآ  خزود  لها   » ًارُوُبث َِکلانُه  اْوَعَد  دـیامرفیم  رگید  هیآ  رد  هک  نانچ  هـالیو  اـی  دـنیوگیم : دـنروآیم و  رب  داـیرف  هّجـض و  و 
(. 13 ناقرف / « ) دننکیم

: تسا لوق  راهچ  هلمج  نیا  بارعا  رد  َنوُّبِحَتْسَی : َنیِذَّلا 
. تسا ٍدیَِعب  ٍلالَض  ِیف  َِکئلوُأ  شربخ  و  عوفرم ، ادتبم ، - 1

. دشاب نیرفاک »  » يارب تفص  رورجم و  - 2
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 ... ینعا ریدقت  هب  ّمذ  رب  انب  بوصنم  - 3
. دشابیم نّوبحتسی  نیّذلا  مه  شریدقت . فوذحم و  يادتبم  يارب  ربخ  عوفرم ، - 4

. تسا نداد  حیجرت  يانعم  هب  ّتبحم و  زا  لاعفتسا  بابحتسا ،
تسا راومهان  هار  نیا  هک  دننک  دومناو  نینچ  مدرم  هب  هک  تسا  نیا  ناشضرغ  و  دنتسه ، اهیژک  نتفای  لابند  هب  ادخ  هار  رد  ًاجَوِع  اهَنوُْغبَی  َو 

. تسا هدش  لصّتم  لعف  هب  ریمض  فذح و  ّرج  فرح  هدوب ، اهل  نوغبی  لصا  رد  تسا . فرحنم  یتسار  تقیقح و  زا  و 
قح  هار  زا  ریغ  يریسم  رد  دندش و  فرحنم  قح  هار  زا  نارفاک  ٍدیَِعب  ٍلالَض  ِیف 

295 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
زا هک  تسوا  نوچ  یهارمگ ، يارب  هن  تسا  هارمگ  يارب  یقیقح  يرود  اریز  تسا ، زاجم  باب  زا  دـیعب  هب  لالـض  نتخاس  فصّتم  دـنداتفا .

هداد تبـسن  لمع  هب  ار  شالت  شـشوک و  وا ، شـشوک  . ) هدج دج  دنیوگیم : هک  تساهبرع  لوق  لثم  ریبعت  نیا  دوشیم . رود  قح  هقیرط 
(. دشوکیم لماع  هک  یلاح  رد 

. دنمهفب دنوشیم  توعد  نآ  هب  مدرم  ار  هچنآ  ات  میداتسرف ، شدوخ  موق  تغل  اب  ار  يربمایپ  ره  ِهِمْوَق  ِناِسِلب  اَّلِإ 
هک تسا  نیا  دنوادخ  لالـضا »  » زا دوصقم  دنکیم . تیاده  دهاوخب  ار  هک  ره  هارمگ و  دهاوخب  ار  هک  ره  دـنوادخ  ُءاشَی و  ْنَم  ُهَّللا  ُّلُِضیَف 

ار یـسک  دـنوادخ  تسا و  وا  فطل  قیفوت و  ندرک ، تیادـه  زا  دارم  درادیم و  زاب  وا  زا  ار  شفاطلا  دراذـگیماو و  شدوخ  هب  ار  صخش 
رد هچنآ  سپ  دروآیم ، نامیا  دنادب  هک  ار  یـسک  رگم  دـنکیمن  تیادـه  و  دروآیمن ، نامیا  زگره  دـنادب  هک  نیا  رگم  دـنکیمن  هارمگ 

« دـیدروآ نامیا  یـضعب  دـیدش و  رفاک  امـش  زا  یـضعب  سپ   » ٌنِمُْؤم ْمُْکنِم  َو  ٌِرفاک  ْمُْکنِمَف  لثم : تسا ، نامیا  رفک و  زا  هیانک  تسا  هیآ  نیا 
(. 2 نباغت / )

295 ص : ات 8 ..... ] تایآ 5  (: 14  ) میهاربإ هروس  ]

هراشا

ْذِإ َو  ( 5  ) ٍروُکَش ٍراَّبَص  ِّلُِکل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ِهَّللا  ِماَّیَِأب  ْمُهْرِّکَذ  َو  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  َکَمْوَق  ْجِرْخَأ  ْنَأ  اِنتایِآب  یسُوم  اْنلَـسْرَأ  ْدََقل  َو 
َو ْمُکَءاِسن  َنُویْحَتْـسَی  َو  ْمُکَءاْنبَأ  َنوُحِّبَُذی  َو  ِباذَْعلا  َءوُس  ْمُکَنُوموُسَی  َنْوَعِْرف  ِلآ  ْنِم  ْمُکاْجنَأ  ْذِإ  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َۀَمِْعن  اوُرُکْذا  ِهِمْوَِقل  یـسُوم  َلاق 

اوُرُفْکَت ْنِإ  یسُوم  َلاق  َو  ( 7  ) ٌدیِدََشل ِیباذَع  َّنِإ  ُْمتْرَفَک  ِْنَئل  َو  ْمُکَّنَدیِزََأل  ُْمتْرَکَش  ِْنَئل  ْمُکُّبَر  َنَّذََأت  ْذِإ  َو  ( 6  ) ٌمیِظَع ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌءالَب  ْمُِکلذ  ِیف 
(8  ) ٌدیِمَح ٌِّینََغل  َهَّللا  َّنِإَف  ًاعیِمَج  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  َو  ُْمْتنَأ 

296 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

296 ص : همجرت ..... :

نانآ هب  ار  ادخ  ياهزور  روآ و  رد  رون  يوس  هب  اهکیرات  زا  ار  دوخ  موق  هک  میداد  روتسد  میداتسرف و  نامدوخ  ياههناشن  اب  ار  یـسوم  ام ،
(5 . ) دراد دوجو  رازگساپس  ابیکش و  مدرم  يارب  ییاههناشن  نآ  رد  هک  وش ، رّکذتم 

ییاهر نوعرف  لآ  زا  ار  امـش  هک  یعقوم  دیـشاب ، هتـشاد  دایب  دوخ  رب  ار  ادخ  تمعن  تفگ : شموق  هب  یـسوم  هک  ار  یماگنه  روآ  رطاخ  هب 
فرط زا  یگرزب  شیامزآ  نیا ، رد  و  دنتشاذگیم ، هدنز  ار  ناتنانز  دندیربیم و  رس  ار  ناتنادنزرف  دندرکیم و  باذع  ار  امش  هک  دیـشخب 

(6 . ) دوب ناتراگدرورپ 
دینک نارفک  رگا  دوزفا و  مهاوخ  امـش  ياهتمعن  رب  دـینک  يرازگـساپس  رگا  هک  تشاد  مالعا  ناتراگدرورپ  هک  ار  یماگنه  دـیروآ  داـی  و 
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(7 . ) تسا دیدش  نم  باذع 
(8 . ) تسا هدوتس  زاین و  یب  دنوادخ  دیوش ، رفاک  نیمز  يور  مدرم  همه  امش و  رگا  تفگ  یسوم 

296 ص : ریسفت ..... :

زا ار  تموق  هک  میتفگ  وا  هب  میداتـسرف و  ار  وا  هدومرف : نینچ  ایوگ  تسا ، هتفهن  لوق  يانعم  لاـسرا »  » رد اریز  تسا  هرـسفم  نأ ، ْجِرْخَأ  ْنَأ 
رب ار  هیردصم  نأ  هک  تسا  زیاج  دشاب و  کموق » جرخأ  نأب   » ریدقت رد  هک  تسناد  لعف  بصان  ار  نأ »  » ناوتیم و  روآ ...  نوریب  اهیکیرات 

. دنکیمن یقرف  نآ ، ریغ  ای  دشاب  رما  دنک ، ردصم  هب  لیدبت  ار  لعف  هک  تسا  نآ  ضرغ  اریز  دنروآ ، رد  رما  لعف  رس 
هک ییاهزور  تسا  هلمج  نآ  زا  و  هد ، میب  ار  نانآ  هدـش  عقاو  نیـشیپ  ياهتّما  رب  دـنوادخ  فرط  زا  هک  ییاهدادـیور  زا  ِهَّللا  ِماَّیَِأب  ْمُهْرِّکَذ  َو 

دندیگنجیم و  نآ  رد  بارعا 
297 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

تـسا هدش  لقن  سابع  نبا  زا  اهنیا . زج  و  « 3  » راجف زور  و  « 2  » راسن زور  و  « 1  » ثاعب زور  لثم  تسویپ  عوقو  هب  نآ  رد  ّمهم  ياهدـماشیپ 
ادخ ياهتمعن  دنک و  ربص  ادخ  يالب  رب  هک  یسک  ره  يارب  ٍروُکَش :» ٍراَّبَـص  ِّلُِکل  . » تسوا ياهـشیامزآ  ادخ و  ياهتمعن  هَّللا  مایا  زا  دارم  هک 

. درازگ ساپس  ار 
امش تقو  نآ  رد  دنوادخ  هک  ار  یتقو  دیروآ  دای  هب  ینعی  دشابیم ، ماعنا  يانعم  هب  هک  تسا  تمعن  يارب  فرظ  ترابع ، نیا  ْمُکاْجنَأ » ْذِإ  »

. دشابیم ِهَّللا » َۀَمِْعن   » زا لامتشا )  ) لدب تفگ  ناوتیم  زین  و  درک . رادروخرب  تمعن  زا  ار 
. داد تاجن  تقو  نآ  رد  ار  امش  ادخ  هک  ار  یعقوم  دیروآ  دای  ینعی 

. درک نالعا  ناتراگدرورپ  هک  ار  یعقوم  دیروآ ، دای  هب  ینعی  شموق  هب  تسا  مالّسلا  هیلع  یـسوم  ياههتفگ  زا  هلمج  نیا  ْمُکُّبَر  َنَّذََأت  ْذِإ  َو 
يدایز نآ  هک  نیا  هب  هجوت  اب  لضفا  لّضفت و  دـعوا و  دّـعوت و  دـننام  دـشابیم ، مالعا  ناـمه  هک  تساـنعم  کـی  هب  نذآ » نذأـت و   » لـعف

اب ناتراگدرورپ  هک  ار  یتقو  روآ  دای  هب  تسا : هدومرف  نینچ  ییوگ  نیا  رب  انب  تسین . لاعفا  باب  رد  دراد  دوجو  لعفت  باب  رد  هک  ییاـنعم 
: هک داد ، ربخ  امش  هب  درک و  نالعا  دزاسیم  فرطرب  ار  اهکش  مامت  هک  اسر ، ینایب 

ار متمعن  دیدرت  نودب  دینک ، رکش  هدش  هدوشخب  امش  هب  هک  ییاهتمعن  رگید  نمشد و  زا  تاجن  تمعن  ربارب  رد  رگا  ْمُکَّنَدیِزََأل  ُْمتْرَکَش  ِْنَئل 
. میازفایم امش  رب 

کچوک ماهداد  امش  هب  هک  ار  میاهتمعن  دینک و  یساپسان  رگا  و  ُْمتْرَفَک ...  ِْنَئل  َو 
__________________________________________________

«. ثعب  » هدام برعلا  ناسل  دش  عقاو  جرزخ  سوا و  نایم  گنج  هک  يزور  هطقن : اب  ای  هطقن  یب  نیع  فرح  اب  ب »  » مض ای  حتف  هب  - 1
رد نایبذ  دسا و  ینب  هک  تسا  يزور  راسّنلا  موی  رماع و  ینب  زا  تسا  یبآ  همشچ  دناهتفگ  یضعب  تسا و  یناکم  مان  نون  رسک  هب  راسن  - 2

. رسن هدام  ناسل  دندوب . هیواعم  نب  مشج  لباقم 
يزادنا ریت  يارب  ار  میاهومع  راجف  گنج  ياهزور  تسا : ثیدح  رد  دوب . گنج  شیرق  سیق و  ینب  نایم  تسا  ییاهزور  راجفلا ، ماّیا  - 3

. یجرگ داتسا  مدرکیم . کمک 
298 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا دیدش  تخس و  دنزرو  رفک  هک  نانآ  رب  نم  باذع  دیرامش ،
هب یجایتحا  دنوادخ  و  دیمح » ینغ  هَّللا  و  . » ددرگیمرب امـش  هب  یـساپسان  نیا  نایز  دیزرو ، نارفک  مدرم  همه  امـش و  رگا  ُْمْتنَأ  اوُرُفْکَت  ْنِإ 

. دیاتسن ار  وا  يرگشیاتس  هچ  رگا  تسانث ، دمح و  هتسیاش  شناوارف  ياهتمعن  لیلد  هب  دوخ  وا  درادن و  امش  يرازگساپس 
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298 ص : ات 10 ..... ] تایآ 9  (: 14  ) میهاربإ هروس  ]

هراشا

ِیف ْمُهَیِْدیَأ  اوُّدَرَف  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُُهلُسُر  ْمُْهتَءاج  ُهَّللا  َّالِإ  ْمُهُمَْلعَی  ْمِهِدَْعب ال  ْنِم  َنیِذَّلا  َو  َدوُمَث  َو  ٍداع  َو  ٍحُون  ِمْوَق  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  اُؤَبَن  ْمُِکتْأَی  َْمل  َأ 
َو ِتاوامَّسلا  ِرِطاف  ٌّکَـش  ِهَّللا  ِیف  َأ  ْمُُهلُـسُر  َْتلاـق  ( 9  ) ٍبیُِرم ِْهَیلِإ  انَنوُعْدـَت  اَّمِم  ٍّکَش  یَِفل  اَّنِإ  َو  ِِهب  ُْمْتلِـسْرُأ  اـِمب  اـنْرَفَک  اَّنِإ  اُولاـق  َو  ْمِهِهاْوفَأ 

انُؤابآ ُُدبْعَی  َناک  اَّمَع  انوُّدُصَت  ْنَأ  َنوُدیُِرت  اُنْلثِم  ٌرََشب  َّالِإ  ُْمْتنَأ  ْنِإ  اُولاق  یمَسُم  ٍلَجَأ  یلِإ  ْمُکَرِّخَُؤی  َو  ْمُِکبُونُذ  ْنِم  ْمَُکل  َرِفْغَِیل  ْمُکوُعْدَی  ِضْرَْألا 
(10  ) ٍنِیبُم ٍناْطلُِسب  انُوتْأَف 

298 ص : همجرت ..... :

، دـنوادخ زج  هک  دـندوب ، ناشیا  زا  سپ  هک  اهنآ  دومث و  داع و  و  حون ، موق  تسا : هدیـسرن  امـش  هب  دـندوب  امـش  زا  شیپ  هک  نانآ  ربخ  ایآ 
دـنداد و رارق  شیوخ  ياهناهد  رد  ار  اهتـسد  ناشیا  سپ  دـندمآ  اهنآ  يوس  هب  نشور  لئالد  اب  ناـشناربمایپ  تسین ، هاـگآ  ناـنآ  زا  یـسک 

(9 . ) میراد دیدرت  کش و  دیناوخیم  نآ  هب  ار  ام  هچنآ  هب  تبسن  میرفاک و  امش  تلاسر  هب  ام  دنتفگ :
ات دـنکیم  توـعد  ار  امـش  هک  وا ، دراد ؟ دوـجو  یّکـش  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  هدـننیرفآ  هـک  ییادـخ  هراـبرد  اـیآ  دـنتفگ : ناـشناربمایپ 

نامناردپ هچنآ  زا  ار  ام  دیهاوخیم  دیتسه و  ام  لثم  يرشب  زین  امـش  دنتفگ  دراذگ ، یقاب  ار  امـش  يرّرقم ، عقوم  ات  دزرمایب و  ار  ناتناهانگ 
(10 . ) دیروایب ام  يارب  ینشور  لیلد  سپ  دیراد . زاب  دندیتسرپیم ،

299 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

299 ص : ریسفت ..... :

. تسا هضرتعم  هلمج ، مامت  ُهَّللا و  اَّلِإ  ْمُهُمَْلعَی  ال  هلمج : نآ ، ربخ  و  ادتبم ، ْمِهِدَْعب  ْنِم  َنیِذَّلا  َو 
هورگ نیا  تسا : نیا  هیآ  يانعم  هضرتعم و  ُهَّللا » اَّلِإ  ْمُهُمَْلعَی  ال   » هلمج تسا و  حون » موق   » رب فطع  ّرج ، ّلحم  رد  نیذلا » : » تفگ ناوتیم  و 

. تسین هاگآ  اهنآ  ددع  زا  یسک  ادخ  زج  هک  دندایز  ياهزادنا  هب  دندمآ  دومث  داع و  حون و  موق  زا  دعب  هک 
: تسا هدـش  هتفگ  دـنیوگیم . غورد  دـننکیم ، باسنا  ملع  ياعّدا  هک  نانآ  تفگیم : درکیم و  توـالت  ار  هیآ  نیا  هاـگ  ره  دوعـسم  نبا 

. دناهدشن ییاسانش  هک  دناهدوب  ربمایپ  دادجا  زا  رفن  یس  لیعامسا  ناندع و  نایم 
هک نانچ  دندیزگیم  ار  ناشیاهتسد  ناتشگنا  دندوب . هدروآ  ناربمایپ  هچنآ  ببس  هب  ترفن  مشخ و  تدش  زا  ْمِهِهاْوفَأ ...  ِیف  ْمُهَیِْدیَأ  اوُّدَرَف 

تسا نکمم  و  ( 119 نارمع / لآ  « ) دنزگ نادـند  هب  تشگنا  امـش  رب  مشخ  زا   » ِْظیَْغلا َنِم  َلِمانَْألا  ُمُْکیَلَع  اوُّضَع  دـیامرفیم : رگید  ياج  رد 
. دندرکیم هراشا  نابز  هب  ناشیاهتسد  اب  هکلب  دنتفگیمن  نخس  نابز ، اب  اهنآ  هک  دشاب  نینچ  هیآ  يانعم 

و میرفاک ، امـش  تیرومأم  تلاسر و  هب  تبـسن  ام  هک  تسا  نیا  اهنت  امـش  خـساپ  رد  ام  باوج  هک  تسا  نیا  دوصقم  ُْمْتلِـسْرُأ  اِمب  انْرَفَک  اَّنِإ 
. دننک دیماان  ناشقیدصت  دوخ و  ندروآ  نامیا  زا  ار  ناربمایپ  ات  دنتشادیم  راهظا  ار  بلطم  نیا 

دـیوش و تکاس  هک  دوب  نیا  ناشروظنم  دنتـشاذگیم و  ناهد  رب  تسد  ناربمایپ ، يور  رد  ور  نارفاک  نیا  هک  تسا  نیا  هیآ  رگید  ياـنعم 
. دینزن فرح 

نیا دوصقم  دشابیم . اهتمعن  يدایا و  يانعم  هب  دی  عمج  يدیا »  » دناهتفگ یضعب 
300 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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یتقو اریز  دـندرکیم . ّدر  ناشیاهنهد  اب  تساهتمعن  نیرتگرزب  زا  هدـش و  یحو  اهنآ  هب  هک  ار  یماکحا  ناربمایپ و  ياهدـنپ  اـهنآ  هک  تسا 
دوب هدش  رداص  هک  اجنآ  هب  دندرکیم و  در  اهناهد  هب  ار  نآ  ییوگ  دندرکیمن  لوبق  ار  اهنآ  ياههتفگ  دـندرکیم و  بیذـکت  ار  ناربمایپ 

«: ٍبیُِرم ٍّکَش ...  . » تسا هدش  نایب  لاثم  قیرط  هب  نیا  و  دندنادرگیم ، رب 
. درادیماو تمهت  هب  ار  یمدآ  هک  تسا  یکش 

، تسا راکنا  دروم  کش  نیا  و  تسین ، یکش  ادخ  دوجو  رد  هک  تسا  نیا  رد  ثحب  اریز  هدش  لخاد  فرظ  رب  راکنا  هزمه  ٌّکَش  ِهَّللا  ِیف  َأ 
. تسین یثحب  ّکش  دوخ  دوجو  رد  هنرگ  و 

دروخب اذغ  نم  اب  ات  مدرک  توعد  ار  وا  یعم  لکأیل  هتوعد  ییوگیم  هک  نانچ  دنکیم  ناتتوعد  شزرمآ ، هب  دنوادخ  ْمَُکل  َرِفْغَِیل  ْمُکوُعْدَی 
: دشاب نیا  هیآ  يانعم  تسا  نکمم  و 

. ناتدزرمایب ات  دنکیم  توعد  ندروآ  نامیا  هب  ار  امش 
زا لبق  دیدرواین ، نامیا  رگا  دهدیم و  تلهم  هدرک  نّیعم  هک  ینامز  ات  ار  امـش  دـنوادخ  دـیروایب  نامیا  رگا  یمَـسُم  ٍلَجَأ  یلِإ  ْمُکَرِّخَُؤی  َو 

. دناسریم تکاله  هب  ار  امش  نآ  هب  ندیسر 
و دیاهتفای ، صاصتخا  يربمایپ  هب  لیلد  هچ  هب  ارچ و  سپ  دیرادن ، ام  رب  یتلیضف  و  ام ، دننامه  يرشب  رگم  دیتسین  امش  اُنْلثِم  ٌرََـشب  اَّلِإ  ُْمْتنَأ  ْنِإ 

. دیروایب ام  يارب  ینشور  لیلد  تسا  تسرد  ناتیاعّدا  نیا  رگا 
. دندرکیم داهنشیپ  ناربمایپ  هب  جاجل  دانع و  يور  زا  هک  تسا  یتازجعم  تایآ و  نشور  لیلد  زا  راّفک  روظنم 

300 ص : ات 12 ..... ] تایآ 11  (: 14  ) میهاربإ هروس  ]

هراشا

یَلَع َو  ِهَّللا  ِنْذِِإب  َّالِإ  ٍناْطلُِـسب  ْمُکَِیتَْأن  ْنَأ  اَنل  َناک  ام  َو  ِهِدابِع  ْنِم  ُءاشَی  ْنَم  یلَع  ُّنُمَی  َهَّللا  َّنِکل  َو  ْمُُکْلثِم  ٌرََـشب  َّالِإ  ُنَْحن  ْنِإ  ْمُُهلُـسُر  ْمَُهل  َْتلاـق 
َنُولِّکَوَتُْملا ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهَّللا  یَلَع  َو  انوُُمْتیَذآ  ام  یلَع  َّنَِربْصََنل  َو  انَُلبُـس  انادَـه  ْدَـق  َو  ِهَّللا  یَلَع  َلَّکَوَتَن  ـَّالَأ  اـَنل  اـم  َو  ( 11  ) َنُونِمْؤُْملا ِلَّکَوَـتَْیلَف  ِهَّللا 

(12)
301 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

301 ص : همجرت ..... :

ام و  دشخبیم ، ار  تلاسر )  ) تمعن دهاوخب ، شناگدنب  زا  سک  ره  هب  دنوادخ  اّما  مییامش  دننام  ییاهناسنا  ام ، دنتفگ : اهنآ  هب  ناشناربمایپ 
(11 . ) دننک لّکوت  دنوادخ  رب  اهنت  دیاب  نامیا  اب  دارفا  و  ادخ ، نامرف  هب  رگم  میروایب ، ياهزجعم  هک  تسین  نآ  ناوت  زگره  ار 

ربص امـش ، ياهرازآ  ربارب  رد  مّلـسم  روط  هب  ام  و  تسا ، هدرک  يربهر  نامهار  هب  ار  ام  هک  نآ  لاح  و  مینکن ، لّکوت  دـنوادخ  رب  ارچ  ام ، و 
(12 . ) دننک لّکوت  ادخ  رب  دیاب  طقف  ناگدننک  لّکوت  و  درک . میهاوخ 

301 ص : ریسفت ..... :

دننام تیرشب  رد  اهنت  اّما  دننکیم . قیدصت  دییام » لثم  مه ، ناربمایپ  امش  : » هک ار  نارفاک  هتفگ  نایب  نیا  اب  ناربمایپ  ْمُُکْلثِم  ٌرََشب  اَّلِإ  ُنَْحن  ْنِإ 
. تسا قرف  امش ، ام و  نایم  تهج  نیا  رد  هک  نآ ، دننام  يربمایپ و  رد  هن  مییامش 
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دـشخبیم نانآ  هب  هک  تمارک  نیا  و  دیامرفیم ، اطع  ار  يربمایپ  تمعن  دهاوخب ، هک  شناگدنب  زا  کی  ره  هب  دنوادخ  اما  ُّنُمَی  َهَّللا  َّنِکل  َو 
. تسین اهناسنا  رگید  رد  دراد و  دوجو  اهنآ  رد  هک  تسا  ياهژیو  ياهتلصخ  رطاخ  هب  هکلب  تسین ، لیلد  یب 

. دهاوخب ادخ  هچنآ  رگم  میروایب ، ناتیارب  دینکیم  داهنشیپ  امش  ار  ياهزجعم  ره  هک  تسین  ام  رب  ْمُکَِیتَْأن و  ْنَأ  اَنل  َناک  ام  َو 
: دنراد رظن  رد  زین  ار  ناشدوخ  دـننکیم  لّکوت  هب  رما  ار  ناگدـنروآ  نامیا  مامت  هک  نیا  نمـض  رد  ناربمایپ  َنُونِمْؤُْملا  ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهَّللا  یَلَع  َو 

مامت رگا  میراد  يرذـع  هچ  ام  ینعی  مینک . ربص  امـش  ییوج  هزیتس  ینمـشد و  لـباقم  رد  میـشاب و  هتـشاد  ادـخ  رب  لّـکوت  دـیاب  مه  اـم  هک 
ار ام  زا  کی  ره  هداد و  تیاده  قیفوت  ام  هب  هدرک و  مهارف  نامیارب  ار  لّکوت  تابجوم  وا  هک  نآ  لاح  مینکن و  راذگاو  ادخ  هب  ار  نامروما 

. تسا هدومرف  تیاده  تسا  مزال  نید  رد  شندومیپ  هک  یهار  نآ  هب 
302 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

302 ص : ات 18 ..... ] تایآ 13  (: 14  ) میهاربإ هروس  ]

هراشا

ْنِم َضْرَْألا  ُمُکَّنَنِکُْسَنل  َو  ( 13  ) َنیِِملاَّظلا َّنَِکلُْهَنل  ْمُهُّبَر  ْمِْهَیلِإ  یحْوَأَف  اِنتَِّلم  ِیف  َّنُدوُعََتل  َْوأ  انِضْرَأ  ْنِم  ْمُکَّنَجِرُْخَنل  ْمِِهلُسُِرل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاق  َو 
ٍدیِدَص ٍءام  ْنِم  یقُْـسی  َو  ُمَّنَهَج  ِِهئارَو  ْنِم  ( 15  ) ٍدِینَع ٍراَّبَج  ُّلُک  َباخ  َو  اوُحَتْفَتْـسا  َو  ( 14  ) ِدیِعَو َفاخ  َو  یِماقَم  َفاخ  ْنَِمل  َِکلذ  ْمِهِدـَْعب 

(17  ) ٌظِیلَغ ٌباذَع  ِِهئارَو  ْنِم  َو  ٍتِّیَِمب  َوُه  ام  َو  ٍناکَم  ِّلُک  ْنِم  ُتْوَْملا  ِهِیتْأَی  َو  ُهُغیُِسی  ُداکَی  َو ال  ُهُعَّرَجَتَی  ( 16)
ُدیِعَْبلا ُلالَّضلا  َوُه  َِکلذ  ٍءْیَـش  یلَع  اُوبَـسَک  اَّمِم  َنوُرِدـْقَی  ٍفِصاع ال  ٍمْوَی  ِیف  ُحـیِّرلا  ِِهب  ْتَّدَتْـشا  ٍدامَرَک  ْمُُهلامْعَأ  ْمِهِّبَِرب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلَـثَم 

(18)

302 ص : همجرت ..... :

اهنآ هب  ناشراگدرورپ  سپ  دیدرگزاب ، ام  شیک  هب  هک  نیا  رگم  مینکیم  نوریب  دوخ  نیمزرس  زا  ار  امـش  ام  دنتفگ : ناشناربمایپ  هب  نارفاک 
(13 . ) مناسریم تکاله  هب  ار  ناراکمتس  نم  هّتبلا  هک  درک  یحو 

نم رفیک  زا  دشاب و  هتشاد  میب  نم  يالاو  تیعقوم  زا  هک  یسک  شاداپ  تسا  نیا  دیشخب ، مهاوخ  تنوکس  نانآ  زا  دعب  نیمز ، رد  ار  امش  و 
(14 . ) دسرتب

(15 . ) تسا دوبان  دیمون و  یفرحنم  شکندرگ  ره  و  دندرک ، حتف  تساوخرد  ادخ  زا  اهنآ  و 
(16 . ) دوشیم هدناشون  ياهدیدنگ  يوب  دب  بآ  زا  وا  تسا و  یخزود  وا  سپ  زا 

یلو دیآیم ، وا  غارسب  فرط  ره  زا  گرم  و  دشونب ، ار  نآ  دهاوخیمن  زگره  هچرگ  دشکیم ، رس  ار  نآ  هعرج  هعرج  ترفن  تمحز و  اب 
(17 . ) تسا یتخس  باذع  نآ  لابند  هب  و  دریمیمن ، همه  نیا  اب 

303 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هک دـنرادن  ییاناوت  اهنآ  ینافوط ، زور  کی  رد  دابدـنت ، ربارب  رد  تسا ، يرتسکاخ  هیبش  دـندش  رفاـک  ناـشراگدرورپ  هب  هک  ناـنآ  لاـمعا 

(18 . ) زارد رود و  یهارمگ  تسا  نیا  دنروآ ، تسد  هب  دناهداد  ماجنا  ار  هچنآ  زا  يزیچ  نیرتمک 

303 ص : ریسفت ..... :
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. دیدرگرب ام  نییآ  شیک و  هب  هک  نیا  رگم  مینکیم ، نوریب  نامدوخ  نیمزرس  زا  ار  ناربمایپ  امش  ام  دنتفگ : نارفاک  انِضْرَأ  ْنِم  ْمُکَّنَجِرُْخَنل 
هب ادخ  ینعی  دوش  لوق  يارجم  يراج  انیحوا »  » لعف ای  دشاب و  ریدـقت  رد  لوق  هدام  دـیاب  ای  هک  تسا  لوق  لقن  هلمج  نیا  َنیِِملاَّظلا  َّنَِکلُْهَنل 

. دشابیم نانآ  راید  ناراکمتس و  نیمز  ضرا »  » زا روظنم  میزاسیم و  كاله  ار  ناملاظ  ام  قیقحت  روط  هب  دومرف : ناربمایپ 
«1 . » درک دهاوخ  دنهد  رازآ  هناخ  ثراو  ار  هیاسمه  دنوادخ  درازایب  ار  شاهیاسمه  هک  یسک  تسا : ثیدح  رد 

روظنم و  تسا ، هدرک  مکح  دنوادخ  هک  تساهنآ  نیمزرس  رد  نانمؤم  نتخاس  نیزگیاج  ناراکمتـس و  يدوبان  هب  هراشا  هملک  نیا  کلذ » »
. تسا قح  دنوادخ ، مکح  نیا  هک  تسا  نیا 

دنوادـخ هک  تسا  یماـقم  اـج  نآ  اریز  تسا  باـسح  فقوم  نآ ، و  دـشاب ، هتـشاد  سرت  نم  ماـقم  زا  هک  یـسک  يارب  یِماـقَم  َفاـخ  ْنَِمل 
یحْوَأَف  » رب فطع  هلمج  نیا  اوُحَتْفَتْـسا » َو  . » درادیماو ماقم  نآ  رد  دورو  هب  ار  نانآ  ای  درادیم  هاـگن  باـسح  يارب  نآ ، رد  ار  شناگدـنب 

اهنآ و نایم  هک  دنتـساوخ  وا  زا  دنداد و  رارق  رواد  ار  ادـخ  ای  دـندیبلط . يرای  هب  ناشنانمـشد  دـض  رب  ار  ادـخ  ناربمایپ ، ینعی  تسا  ْمِْهَیلِإ »
ِّقَْحلِاب انِمْوَق  َْنَیب  َو  انَْنَیب  ْحَْتفا  هلمج  تسانعم  نیمه  هب  تسا و  تموکح  يانعم  هب  ۀحاتف »  » هدام زا  دنک ، مکح  ناشیاهتما 

__________________________________________________

-1
. هراد هَّللا  هثرو  هراج ، يذأ  نم 

304 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(. 89 فارعا / «. ) نک مکح  قح  هب  نامموق  ام و  نایم  رد  »

دندیسر و تکاله  هب  دندوب  اهنآ  موق  هک  دناعم  نارگمتس  همه  دندیـسر و  يزوریپ  هب  دندش و  يرای  ناربمایپ  سپ  ٍدِینَع  ٍراَّبَج  ُّلُک  َباخ  َو 
. دندش دوبان 

. دنوشیم هدنکفا  نآ  رد  هک  دراد  رارق  خزود  شتآ  نارگمتس  نیا  يور  شیپ  ُمَّنَهَج ...  ِِهئارَو  ْنِم 
بآ نوچ  دوشیم و  هدیناشون  اهنآ  هب  بآ  زا  تسا . هتفگ  نینچ  ایوگ  تسا  ءام »  » زا نایب  فطع  دـیدص »  » هملک ٍدـیِدَص  ٍءام  ْنِم  یقُْـسی  َو 

. دوشیم يراج  شتآ  لها  تسوپ  تاحارج  زا  هک  تسا  یکرچ  نوخ و  نآ ، هدرک و  نایب  دیدص »  » هلیسو هب  ار  نآ  دراد  ماهبا 
. دشکیم رس  نآ  زا  ياهعرج  تمحز  اب  هعرجتی » »

مل لثم  دشونب ، ار  نآ  هک  دسر  هچ  ات  تسین  کیدزن  نآ  ندیـشون  هب  ینعی  تسا  هدش  لخاد  هغلابم  روظنم  هب  داک »  » لعف ُهُغیُِـسی  ُداکَی  َو ال 
(. 40 رون /، « ) دنیبب ار  نآ  هک  دسر  هچ  ات  دشن  کیدزن  نآ  ندید  هب   » اهیری دکی 

. دوش تحار  هک  دریمیمن  وا  اّما  هدرک  هطاحا  ار  وا  گرم  بابسا  تاهج ، مامت  زا  ییوگ  ٍناکَم  ِّلُک  ْنِم  ُتْوَْملا  ِهِیتْأَی  َو 
«1 . » دوب دهاوخ  نیشیپ  باذع  زا  رتتخس  یباذع  وا  يور  شیپ  رد  ٌظِیلَغ  ٌباذَع  ِِهئارَو  ْنِم  َو 

اورفک نیذلا  لثم  مکیلع ، ّصقن  امیف  نآ  ریدقت  تسا و  هدش  فذح  شربخ  هک  تسا  ییادـتبم  هیوبیـس  هدـیقع  رب  انب  اوُرَفَک ...  َنیِذَّلا  ُلَثَم 
(. تسا هدش  فذح  مّدقم  ربخ  )

__________________________________________________

نیا هن  دشاب  هدیـشوپ  یفخم و  هک  تسا  يزیچ  روظنم  دـیوگیم : جاجز  اّما  تسا ، ماّدـق  ّدـض  هیحان  دارم  انعم و  کی  هب  فلخ  ءارو و  - 1
. نایبلا عمجم  تسین . هناگشش  تاهج  زا  ءارو »  » ینعی دشاب  دادضا  زا  هک 

(. هنومن ریسفت  زا  هصالخ   ) دیآیم راک  تبقاع  هجیتن و  يانعم  هب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  یلو  تسا  رس  تشپ  يانعم  هب  هچرگ  ءارو » »
305 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هداد خـساپ  تسا ؟ هنوگچ  راّفک  لاح  عضو و  دـیوگیم : هک  تسا  ياهدـننک  لاؤس  خـساپ  هفنأتـسم و  هلمج  نیا  ْتَّدَتْـشا  ٍدامَرَک  ْمُُهلامْعَأ 
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: دشاب نینچ  شیانعم  هک  تسناد  اوُرَفَک » َنیِذَّلا  ُلَثَم   » زا لدب  ار  نآ  ناوتیم  زین  و  تسا ، رتسکاخ  دننام  اهنآ  لامعا  هدش 
سوسحم ریغ  تاّرذ  تروص  هب  اضف  رد  ار  نآ  دزوب و  نآ  رب  تّدـش  اب  داب  هک  تسا  يرتسکاخ  هیبش  دـناهدش  رفاک  هک  نانآ  ياهراک  لثم 

. دنک هدنکارپ 
لثم دوشیم  عقاو  نآ ، رد  تخـس  ياهنافوط  و  داب ، هک  رابتعا  نیا  هب  هدروآ  زور  يارب  تفـص  ازاـجم  ار  ندوب  یناـفوط  ٍفِصاـع » ٍمْوَی  ِیف  »

هب ار  یگدنراب  دوشیم  عقاو  زور  رد  راک  نیا  نوچ  یلو  زور ، هن  درابیم  ناراب  هک  نآ  لاح  هدـنراب و  زور  رطاف » موی   » دـنیوگیم هک  نیا 
. دنهدیم تبسن  زور 

زا ییاریذـپ  ناگدیدمتـس و  يرای  ناگدـنب و  ندرک  دازآ  ماحرا و  هلـص  لیبق  زا  هداد  ماجنا  هک  تسا  یبوخ  ياهراک  مهلامعا »  » زا روظنم 
ندوب لطاب  یـشزرایب و  رد  ار  اهنآ  هدوبن  وا  هب  نامیا  ادـخ و  تفرعم  ساسا  رب  هدوب و  بارخ  شاهیاپ  لصا و  نوچ  اّما  اهنیا  ریغ  نامهم و 

دشابن و سوسحم  نآ  زا  يزیچ  هک  يروط  هب  دنک  هدنکارپ  اضف  رد  ار  نآ  دیدش  ینافوط  تخس و  داب  هک  تسا  هدرک  يرتسکاخ  هب  هیبشت 
هدنکارپ اضف  رد  ار  نآ  دـیدش  داب  هک  يرتسکاخ  زا  زیچ  چـیه  هک  روط  نامه  دـنربیمن  يدوس  چـیه  تمایق  رد  لامعا  هنوگ  نیا  نابحاص 

. دید دنهاوخن  یشاداپ  هنوگ  چیه  دوخ  لامعا  ربارب  رد  هک  تسا  نیا  روظنم  دیآیمن . تسد  هب  هتخاس 

305 ص : ات 21 ..... ] تایآ 19  (: 14  ) میهاربإ هروس  ]

هراشا

ِهَِّلل اوُزََرب  َو  ( 20  ) ٍزیِزَِعب ِهَّللا  یَلَع  َِکلذ  اـم  َو  ( 19  ) ٍدـیِدَج ٍْقلَِخب  ِتْأَی  َو  ْمُْکبِهْذـُی  ْأَشَی  ْنِإ  ِّقَْحلِاب  َضْرَْألا  َو  ِتاواـمَّسلا  َقَلَخ  َهَّللا  َّنَأ  ََرت  َْمل  َأ 
ٌءاوَس ْمُکاْنیَدََـهل  ُهَّللا  اَنادَـه  َْول  اُولاق  ٍءْیَـش  ْنِم  ِهَّللا  ِباذَـع  ْنِم  اَّنَع  َنُونْغُم  ُْمْتنَأ  ْلَهَف  ًاعَبَت  ْمَُکل  اَّنُک  اَّنِإ  اوُرَبْکَتْـسا  َنیِذَِّلل  ُءافَعُّضلا  َلاقَف  ًاـعیِمَج 

(21  ) ٍصیِحَم ْنِم  اَنل  ام  انْرَبَص  ْمَأ  انْعِزَج  َأ  اْنیَلَع 
306 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

306 ص : همجرت ..... :

؟ هدیرفآ قح  هب  ار  نیمز  اهنامسآ و  دنوادخ  هک  يدیدن  ایآ 
(19 . ) دروآیم يدیدج  قولخم  و  دربیم ، ناهج  زا  ار  امش  دریگب ، رارق  وا  تساوخ  رگا  و 

(20 . ) تسین تخس  ادخ ، رب  راک  نیا  و 
باذع زا  يزیچ  ایآ  میدوب ، امـش  ناوریپ  ام  دنیوگ : ناربکتـسم  هب  نافیعـض  سپ  دـنوشیم ، راکـشآ  دـنوادخ  يارب  تمایق  رد  اهنآ  همه  و 

، هچ مینک و  یباـتیب  هچ  میدرکیم ، تیادـه  ار  امـش  زین  اـم  دوب ، هدرک  تیادـه  ار  اـم  دـنوادخ  رگا  دـنیوگ  دـینکیم ؟ عفد  اـم  زا  ار  ادـخ 
(21 . ) میرادن يرارف  هار  ییابیکش ،

306 ص : ریسفت ..... :

هن دیرفآ ، حیحص  یفده  تمکح و  يور  زا  ار  نیمز  اهنامسآ و  دنوادخ  هک  ینادیمن  ایآ  ِّقَْحلِاب  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  َهَّللا  َّنَأ  ََرت  َْمل  َأ 
. تسا هدش  تئارق  زین  ضرالا » تاوامّسلا و  قلاخ  . » یناسفن ياوه  شهاوخ  هب  هدوهیب و 

راوشد دـنوادخ  رب  رما  نیا  و  دـنیرفآیم ، يرگید  قلخ  امـش  ياج  هب  دزاسیم و  مودـعم  ار  امـش  دـهاوخب  دـنوادخ  رگا  ْمُْکبِهْذـُی  ْأَشَی  ْنِإ 
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. دشاب هتشاد  روما  زا  یضعب  هب  صاصتخا  هک  نیا  هن  تسا  یتاذ  وا  تردق  نوچ  تسا ، ناسآ  لهس و  رایسب  هکلب  تسین 
. دنیآیم نوریب  ناشیاهربق  زا  یهلا  مکح  باسح و  يارب  ینعی  دنوشیم  رهاظ  دنوادخ  هاگشیپ  زا  تمایق  زور  مدرم  ِهَِّلل  اوُزََرب  َو 

اوغا ار  دوخ  ناوریپ  هک  دشابیم  ناشناربهر  نارادمدرس و  ناربکتسم ، زا  دوصقم  و  ماوع ، هورگ  ناوریپ و  افعض ، زا  دارم  ُءافَعُّضلا ...  َلاقَف 
دنتشاد . ناشزاب  اهنآ  نخس  ندینش  ناربمایپ و  تعباتم  زا  هدرک و 

307 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دشابیم بیاغ  مداخ و  عمج  بیغ  مدخ و  هک  نانچ  تسا  عبات  عمج  عبت  »

هب ار  امـش  زین  ام  درکیم ، تیاده  باقع  زا  ییاهر  هار  هب  ار  ام  دنوادخ  رگا  دنیوگیم : ناشناوریپ  هب  رفک  نارادمدرـس  ُهَّللا  اَنادَـه  َْول  اُولاق 
. میدرکیم تیاده  هار  نامه 

. تسین زیرگ  يارب  ییاج  تاجن و  يارب  یهار  چیه  و  تسا ، ناسکی  ییابیکش  یباتیب و  ام ، يارب  نونکا  ءاوس »...  »

307 ص : ات 23 ..... ] تایآ 22  (: 14  ) میهاربإ هروس  ]

هراشا

ْمُُکتْوَعَد ْنَأ  ـَّالِإ  ٍناْطلُـس  ْنِم  ْمُْکیَلَع  ِیل  َناـک  اـم  َو  ْمُُکتْفَلْخَأَـف  ْمُُکتْدَـعَو  َو  ِّقَْـحلا  َدـْعَو  ْمُکَدَـعَو  َهَّللا  َّنِإ  ُْرمَأـْلا  َیُِـضق  اََّمل  ُناـْطیَّشلا  َلاـق  َو 
ْمَُهل َنیِِملاَّظلا  َّنِإ  ُْلبَق  ْنِم  ِنوُُمتْکَرْشَأ  اِمب  ُتْرَفَک  یِّنِإ  َّیِخِرْـصُِمب  ُْمْتنَأ  ام  َو  ْمُکِخِرْـصُِمب  اَنَأ  ام  ْمُکَـسُْفنَأ  اُومُول  َو  ِینُومُوَلت  الَف  ِیل  ُْمْتبَجَتْـساَف 
ٌمالَـس اهِیف  ْمُُهتَّیَِحت  ْمِهِّبَر  ِنْذِِإب  اهِیف  َنیِدـِلاخ  ُراْهنَْألا  اَِـهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َلِـخْدُأ  َو  ( 22  ) ٌمِیلَأ ٌباذَع 

(23)

307 ص : همجرت ..... :

رب ارم  و  مدرک . فلخت  سپـس  مداد ، هدعو  مه  نم  و  داد ، ّقح  هدـعو  امـش  هب  دـنوادخ  دـیوگیم : دوشیم  مامت  راک  هک  یماگنه  ناطیش ،
سردایرف نم  هن  دینک ، تمالم  ار  دوخ  و  دینکن ، شنزرـس  ارم  نیا  رب  انب  دـیتفریذپ ، مدـناوخ و  ارف  ار  امـش  هک  نیا  زج  دوبن ، یطّلـست  امش 

يارب مّلـسم  روطب  مرفاک . دیتسناد  ادـخ  کیرـش  ارم  لبق ، رد  امـش  هک  نیا  هب  تبـسن  نونکا  نم  دـشابیم ، نم  سردایرف  امـش  هن  میامش و 
(22 . ) دراد دوجو  كاندرد  يرفیک  ناراکمتس 

، تسا ناور  شناتخرد  ریز  زا  اهرهن  هک  دـنوشیم  لخاد  تشهب  زا  ییاهغاب  هب  دـنداد ، ماجنا  کین  ياهراک  دـندروآ و  ناـمیا  هک  اـهنآ  و 
(23 . ) دشابیم مالس  اجنآ  رد  اهنآ  ّتیحت  دننامیم ، نآ  رد  ناشراگدرورپ  نذا  هب  هنادواج 

308 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

308 ص : ریسفت ..... :

دریذـپ نایاپ  باسح  رما  دوش و  رداص  یهلا  نامرف  هک  هاگ  نآ  زیخاتـسر  زور  تسا  سیلبا  نامه  هک  ناطیـش  ِّقَْحلا  َدـْعَو  ْمُکَدَـعَو  َهَّللا  َّنِإ 
هب داد و  قح  هدعو  لامعا ، شاداپ  تمایق و  دروم  رد  امش  هب  ادخ  دیوگیم : اهنآ  هب  باطخ  دتسیایم و  سنا  ّنج و  زا  ءایقـشا  هورگ  نایم 

. مدرکن افو  نآ ، هب  مداد و  هدعو  امش  هب  ار  نآ  فالخ  نم  و  درک ، افو  نآ 
. منک راداو  هانگ  باکترا  هب  روبجم و  رفک  هب  ار  امش  هک  دوبن  امش  رب  ياهبلغ  هطلس و  ارم  ٍناْطلُس و  ْنِم  ْمُْکیَلَع  ِیل  َناک  ام  َو 
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. مدناوخ ارف  یهارمگ  هب  ار  امش  ناترظن  رد  ایند  هانگ و  نتسارآ  دوخ و  هسوسو  اب  هک  نیا  زج  ْمُُکتْوَعَد  ْنَأ  اَّلِإ 
ّالا مهتّیحت  ام  تساهبرع : راتفگ  نیا  لیبق  زا  هکلب  دـشاب  نانآ  یهارمگ  هّمات  تلع  هک  تسین  هطلـس  تردـق و  سنج  زا  یهارمگ  هب  توعد 

. تسین نآ  لولعم  اّما  تسا  مالس  دمایپ  ندز  هچ  رگا  هک  انعم  نیا  هب  تسین ) ندز  زج  اهنآ  مالس   ) برضلا
توعد ار  امـش  هک  نم  اّما  دیدرکن  شتعاطا  دناوخ  ارف  ار  امـش  ادخ  دـیدش ، نم  رورغم  هک  دـینک  تمالم  ار  دوخ  اُومُول ...  َو  ِینُومُوَلت  الَف 

. دیدرک تعاطا  مدرک 
يانعم هب  خارـصا » ، » دهد تاجن  یهلا  باذع  زا  ار  وا  دسرب و  يرگید  دایرف  هب  دناوتیمن  ام  زا  مادک  چـیه  ُْمْتنَأ ...  ام  َو  ْمُکِخِرْـصُِمب  اَنَأ  ام 

ادخ کیرـش  ارم  ایند  رد  نیا ، زا  شیپ  هک  نیا  هب  نونکا  نم  ینعی  دشابیم ، هیردصم  ِنوُُمتْکَرْـشَأ » اِمب   » هلمج رد  ام )  ) تسا و یـسردایرف 
ْمُکِکْرِِشب  َنوُرُفْکَی  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  َو   » دیامرفیم دنوادخ  هک  نانچ  مزرویم ، رفک  دیدادیم  رارق 

309 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
زا ندرک  یعالّطا  یب  راهظا  رما و  نیا  زا  وا  نتسج  يرازیب  دنداد ، رارق  کیرـش  ادخ  تدابع  رد  ار  وا  هک  نیا  هب  ناطیـش  رفک  يانعم  « 1 « »

. تسا نآ 
زا هک  هاگ  نآ  نیا ، زا  شیپ  نم ، هک  انعم  نیا  هب  تسا  هلوصوم  اـم »  » و ترفک »  » لـعف هب  قلعتم  لـبق » نم  : » رورجم ّراـج و  دـناهتفگ  یخرب 

. مدیزرو رفک  دیداد  رارق  وا  کیرش  ارم  هک  ییادخ  هب  تبسن  مدرک ، يراددوخ  مدآ  رب  هدجس 
. تخاس دوخ  کیرش  ارم  ینالف  نالف ، هینکرشا  ییوگیم  سپس  مدش و  دیز  کیرش  ادیز  تکرش  ییوگیم 

مه هلمج  نیا  هک  دوریم  لامتحا  هچرگ  تسا ، دـنوادخ  لوق  هیآ ) رخآ  ات   ) نیملاّـظلا ّنا  هلمج  و  تسا ، ناطیـش  نخـس  نیرخآ  هلمج  نیا 
. دشاب ناطیش  راتفگ 

309 ص : ات 30 ..... ] تایآ 24  (: 14  ) میهاربإ هروس  ]

هراشا

ُبِرْـضَی َو  اهِّبَر  ِنْذِِإب  ٍنیِح  َّلُک  اهَلُکُأ  ِیتُْؤت  ( 24  ) ِءامَّسلا ِیف  اهُعْرَف  َو  ٌِتباث  اُهلْصَأ  ٍۀَبِّیَط  ٍةَرَجَـشَک  ًۀَبِّیَط  ًۀَِملَک  ًالَثَم  ُهَّللا  َبَرَـض  َْفیَک  ََرت  َْمل  َأ 
َنیِذَّلا ُهَّللا  ُتِّبَُثی  ( 26  ) ٍرارَق ْنِم  اَهل  ام  ِضْرَْألا  ِقْوَف  ْنِم  ْتَُّثتْجا  ٍۀَثِیبَخ  ٍةَرَجَـشَک  ٍۀَثِیبَخ  ٍۀَِـملَک  ُلَثَم  َو  ( 25  ) َنوُرَّکَذَتَی ْمُهَّلََعل  ِساَّنِلل  َلاْثمَْألا  ُهَّللا 

ِهَّللا َتَمِْعن  اُولَّدـَب  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  ْمـَل  َأ  ( 27  ) ُءاشَی ام  ُهَّللا  ُلَعْفَی  َو  َنیِِملاَّظلا  ُهَّللا  ُّلُِـضی  َو  ِةَرِخآـْلا  ِیف  َو  اْینُّدـلا  ِةاـیَْحلا  ِیف  ِِتباَّثلا  ِلْوَْقلاـِب  اُونَمآ 
(28  ) ِراوَْبلا َراد  ْمُهَمْوَق  اوُّلَحَأ  َو  ًاْرفُک 

(30  ) ِراَّنلا َیلِإ  ْمُکَریِصَم  َّنِإَف  اوُعَّتَمَت  ُْلق  ِِهلِیبَس  ْنَع  اوُّلُِضِیل  ًاداْدنَأ  ِهَِّلل  اُولَعَج  َو  ( 29  ) ُرارَْقلا َْسِئب  َو  اهَنْوَلْصَی  َمَّنَهَج 
__________________________________________________

رفک دـنوادخ ، هب  امـش  يروآ  كرـش  هب  تمایق  زور  دـینادیم ) ادـخ  ار  اهنآ  امـش  نونکا  مه  هک  ییاـهتب   ) هیآ 14  3 هکئالم )  ) رطاـف - 1
. دنزرویم

310 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

310 ص : همجرت ..... :

نآ هخاش  تباث و  اج و  رب  اپ  نآ ، هشیر  هک  تسا  ياهزیکاپ  تخرد  دننامه  هزیکاپ  نخـس  تسا ؟ هدز  لثم  هنوگچ  دنوادخ  هک  يدیدن  ایآ 
(24 . ) تسا نامسآ  رد 
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(25 . ) دنوش رّکذتم  دیاش  هک  دنزیم  اهلثم  مدرم  يارب  دنوادخ  و  دهدیم ، شراگدرورپ  نذا  هب  ار  دوخ  ياههویم  نامز  ره  رد 
(26 . ) درادن یماکحتسا  تابث و  هدمآ و  رب  نیمز  يور  زا  نآ  هشیر  هک  تسا  دیلپ  یتخرد  دننامه  دیلپ  نخس  لثم  و 

هچنآ دزاسیم و  هارمگ  ار  ناراکمتـس  و  درادیم ، راوتـسا  ترخآ  رد  اـیند و  یناگدـنز  رد  مکحم ، راـتفگ  هب  ار  ناـمیا  اـب  مدرم  دـنوادخ 
(27 . ) دهدیم ماجنا  دهاوخب 

(28 . ) دندناشک تکاله  يارس  هب  ار  دوخ  موق  دندرک و  لیدبت  نارفک  هب  ار  ادخ  تمعن  هک  نانآ  هب  يدرکن  هاگن  ایآ 
(29 . ) تسا یهاگرارق  دب  هچ  دنوشیم و  نآ  لخاد  هک  تسا  مّنهج 

. تسا شتآ  يوس  هب  امـش  هار  ماجنارـس  هک  دیربب  تّذـل  وگب : دـنزاس ، هارمگ  وا  هار  زا  ار  مدرم  ات  دـنداد  رارق  یناهیبش  ادـخ  يارب  اهنآ  و 
(30)

310 ص : ریسفت ..... :

. تسا هداد  رارق  هنومن  ار  نآ  هدرک و  هیکت  لثم  هب  دروم ) نیا  رد   ) دنوادخ اًلَثَم  ُهَّللا  َبَرَض 
مرکا ییوگیم  هک  نانچ  تسا ، الثم  هَّللا  برض  ریسفت  هلمج  نیا  و  ۀبیط ، ةرجـشک  ۀبّیط  ۀملک ، لعج  ینعی  تسا  رّدقم  لعف  هب  ۀملک  بصن 
زیاـج و  درک . شراوس  یبسا  رب  و  دـیناشوپ ، ون  هماـج  ار  وا  ریما  ینعی  یهدیم ، حیـضوت  ار  وا  و  تشاد ، یمارگ  ار  دـیز  ریما  ادـیز ، ریمـالا 

. دشاب لعج »  » يانعم هب  برض »  » لعف هب  ۀملک »  » الثم و بصن  هک  تسا 
فوذحم : يادتبم  يارب  ربخ  ةرجشک »  » و داد ، رارق  لثم  ار  هبّیط  هملک  دنوادخ  ینعی :

311 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دشابیم ۀبّیط » ةرجشک  یه  »

عمج دارم  سنج و  مسا  عرف » ، » تسالاب فرط  هب  نآ  ياههخاش  ءامـسلا : یف  اهعرف  و  تساـج ، رب  اـپ  نیمز  رد  شیاـههشیر  ٌِتباـث  اُهلْـصَأ 
. تسا

و رافغتـسا ، هبوت و  دیمحت و  حیبست و  لیبق : زا  دوشیم  یبوخ  نخـس  ره  لماش  دناهتفگ  یخرب  تسا . دیحوت  نخـس  هبیط »  » هملک زا  روظنم 
هدـش لقن  سابع  نبا  زا  اهنآ . ریغ  رانا و  ریجنا و  امرخ و  تخرد  لثم  دـشاب  هتـشاد  اراوگ  ياـههویم  هک  تسا  یتخرد  ره  هرجـش »  » زا دارم 

هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  هرجش ، زا  دوصقم  هک  تسا  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  تشهب . رد  تسا  یتخرد  هرجـش  هک  تسا 
شیاهگرب کچوک و  ياههخاش  ترـضح و  نآ  دالوا  اههویم ، مالّـسلا و  اـهیلع  همطاـف  نآ  لـصا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نآ  هخاـش  عرف و  و 

«1 . » دنشابیم ام  نایعیش 
مالّـسلا هیلع  یلع  و  نآ ، ياههخاش  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  تخرد و  نآ  دوخ  نم  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا 

«2 . » دنشابیم نآ  ياهگرب  مه  ام  نایعیش  و  نآ . هویم  مالّسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  تسا و  نآ  دنویپ  حاقل و 
رد هدرک  ررقم  اهنآ  نداد  هویم  يارب  دـنوادخ  هک  ییاهنامز  رد  ار  دوخ  ياههویم  رمث  اب  ياهتخرد  نیا  اـهِّبَر  ِنْذِإـِب  ٍنیِح  َّلُـک  اـهَلُکُأ  ِیتُْؤت 

. دشابیم وا  نتخاس  رّسیم  راگدیرفآ و  ینیوکت  هزاجا  اب  رما  نیا  دنراذگیم و  رایتخا 
هب و  زیمآ ، كرش  ینخس  هثیبخ »  » هملک زا  روظنم  تسا و  دیلپ  تخرد  تایصوصخ  دننام  دیلپ  نخس  تایصوصخ  تفص و  ٍۀَثِیبَخ  ٍةَرَجَـشَک 

. تسا تشز  نخس  ره  یلوق ،
تخرد لثم  دشابن ، اراوگ  بوخ و  نآ  هویم  هک  تسا  یتخرد  ره  دیلپ ، تخرد 

__________________________________________________
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اهناصغا و اهدالوا و  اهرمث  مالّـسلا و  اهیلع  ۀـمطاف  ةرجـشلا  رـصنع  مالّـسلا و  هیلع  یلع  اهعرف  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ةرجـشلا 
. انتعیش اهقرو 

-2
. اهقاروا انتعیش  و  اهرمث ، نیسحلا  نسحلا و  و  اهحاقل ، یلع  اهعرف و  ۀمطاف  ةرجش و  انا 

312 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
«1 . » ثوشک و  لظنح ،

. تسا هیما  ینب  هثیبخ  هرجش  زا  دارم  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما 
نیا دـیوریم ) نیمز  يـالاب  رد  هکلب  دوریمن  ورف  نیمز  هب  شاهشیر   ) تسا و هدـمآ  رب  نیمز  يور  زا  نآ  هشیر  ِضْرَأـْلا  ِقْوَـف  ْنـِم  ْتَُّثتْجا 

ّرق درادن ، یتابث  كاپان ، هایگ )  ) تخرد نیا  ٍرارَق » ْنِم  اَهل  ام  (. » تسا هبّیط  هرجش  تفص  هک   ) دشابیم ٌِتباث » اُهلْـصَأ  : » لباقم هطقن  ترابع ،
. دشابیم اتابث  تبث  لثم  ارارق 

هیبشت تابثیب  دـیلپ و  هاـیگ  تخرد و  نیا  هب  دوشیم ، هاـبت  هدوسرف و  يدوزب  تسا و  تاـبثیب  دودرم و  هک  لـیلدیب  راـتفگ  هیآ ، نیا  رد 
«2 . » جلجل لطابلا  دناهتفگ  لطاب  هرابرد  هک  نانچ  تسا ، هدش 

هلیـسو نآ  هب  دوش و  نیزگیاج  شبحاـص  بلق  رد  ناـهرب  لـیلد و  اـب  هک  تسا  يراـتفگ  تباـث  لوق  ِِتباَّثلا  ِلْوَْقلاـِب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ُتِّبَُثی 
. دبای شمارآ  شحور 

نییآ نید و  زا  دـنریگ  رارق  شیامزآ  دروم  هچ  ره  ایند  رد  هک  تسا  نیا  درادیم  راوتـسا  تباث  لوق  هب  ار  نانمؤم  دـنوادخ  هک  نیا  ياـنعم 
: دیوگیم اهنآ  زا  کی  ره  دوش  لاؤس  ناشربمایپ  نید و  هدیقع و  زا  ربق  رد  یتقو  ترخآ ، رد  و  دنرادیمن ، رب  تسد  دوخ ،

ناـنآ زا  کـی  ره  هب  لـکوم  هتـشرف  ود  هاـگ  نآ  دـشابیم ، نم  ربماـیپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  نید و  مالـسا  نم و  راـگدرورپ  ادـخ 
. توارط اب  و  « 3  » باداش ناوج  دننام  باوخب  تحار  لایخ  اب  دنیوگیم :

__________________________________________________

دوخ رواـجم  يایـشا  ناـهایگ و  هب  گربیب ، کـیراب و  ياـههقاس  اـب  گـنر  درز  تسا  یهاـیگ  ثوـشک ، باـتک  ریبـعت  هب  اـی  کـچیپ  - 1
فرح ك. دیمع  گنهرف  دوشیم ، هتفگ  مه  وگنج  یسراف ، رد  برت ، مخت  لثم  نآ  ياهمخت  زیر ، شیاهلگ  دچیپیم ،

.554 فاّشک 2 / ریسفت  تشوناپ  تسا . هدیافیب  دیدرت و  دروم  لطاب  راکشآ و  نشور و  قح  جلجل : لطابلا  جلبا و  قحلا  - 2
. معانلا باّشلا  مون  نیعلا ، ریرق  من  - 3

313 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هناروکروک دیلقت  هب  دناهتسجن و  کّسمت  یناهرب  لیلد و  هب  دوخ  ینید  دیاقع  رد  هک  دنتسه  یناسک  ناراکمتـس  نیا  َنیِِملاَّظلا  ُهَّللا  ُّلُِضی  َو 
ناشیاهمدـق دـننامیمن و  تباث  ناشنید  رب  تآالتبا  ماگنه  اهدـماشیپ و  لباقم  رد  لـیلد  نیا  هب  دـناهدرک و  ءاـفتکا  اـیند  رد  ناـشناگرزب  زا 

. دنشابیم رتراوخ  رتهارمگ و  ترخآ  رد  و  دنوشیم ، فرحنم  قح  ریسم  زا  دزغلیم و 
هک دـنک  باجیا  يو  تحلـصم  تمکح و  هک  ار  هچنآ  رگم  دـهاوخیمن  وا  اما  دـهدیم ، ماجنا  دـهاوخب  هچنآ  ادـخ  ُءاشَی  اـم  ُهَّللا  ُلَـعْفَی  َو 

. ناراکمتس نتخاس  راوخ  نانآ و  هب  ندرک  کمک  نانمؤم و  تیعقوم  تیبثت  زا  تسا  ترابع 
. دندرک رکش  نیزگیاج  ار  یساپسان  ینعی  دندرک  رفک  هب  لیدبت  ار  ادخ  تمعن  رکش  هک  یناسک  ًاْرفُک  ِهَّللا  َتَمِْعن  اُولََّدب  َنیِذَّلا 

ماک ایند  زا  یتدم  كدنا  هیما  ینب  هریغم ، ینب  مود  هیما و  ینب  لوا  دنتسه ، شیرق  زا  رجاف  هورگ  ود  صاخشا ، نیا  زا  دارم  تسا  هدش  هتفگ 
. دیتخاس ناشدوبان  ناناملسم )  ) امش ردب  گنج  رد  مه  ار  هریغم  ینب  و  دندش ، هراچیب  سپس  دنتفرگ و 

. دنداد ياج  تکاله  يارس  رد  دندوب  ناشوریپ  رفک  رد  هک  ار  دوخ  موق  ِراوَْبلا  َراد  ْمُهَمْوَق  اوُّلَحَأ  َو 
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. تسا ِراوَْبلا  َراد  يارب  نایب  فطع  منهج » »
لّوا رب  دشابیم و  نتخاس  هارمگ  ندش و  هارمگ  ادخ ، يارب  نتفرگ  کیرش  هجیتن  نوچ  و  تسا ، هدش  هدناوخ  ای »  » مض حتف و  هب  اوُّلُِـضِیل » »

بیرقت هیبشت و  باب  زا  یلو  هدوبن ، نارگید  لالـضا  دوخ و  یهارمگ  نتفرگ  کیرـش  زا  نارفاـک  دـصق  هچ  رگا  هدـش ، لـخاد  مـال »  » لـعف
. تسا هدش  ماجنا  لمع  نیا  فده ) هب  هجیتن ، )

ناهانگ زا  ندرب  تّذـل  هب  رومأـم  اـهنآ  ییوگ  هک  دـنامهفیم  ناـنچ  ریبعت  نیا  دـیربب ، تّذـل  دـیهاوخیم  هچ  ره  وگب  راّـفک  هب  اوُعَّتَمَت  ْلـُق 
دنتخانـشیمن و ار  يزیچ  نآ ، زج  هـک  دـندوب  اـیند  زا  هدافتــسا  عـّتمت و  رد  قرغ  ناـنچ  اریز  تـسا ، هدوـب  نـیمه  اـهنآ  هـفیظو  دـناهدوب و 

. دنتساوخیمن
314 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

314 ص : ات 34 ..... ] تایآ 31  (: 14  ) میهاربإ هروس  ]

هراشا

َقَلَخ يِذَّلا  ُهَّللا  ( 31  ) ٌلالِخ َو ال  ِهِیف  ٌْعَیب  ٌمْوَی ال  َِیتْأَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ًۀَِینالَع  َو  ارِس  ْمُهاْنقَزَر  اَّمِم  اوُقِْفُنی  َو  َةالَّصلا  اوُمیُِقی  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َيِدابِِعل  ُْلق 
ُمَُکل َرَّخَـس  َو  ِهِْرمَِأب  ِرْحَْبلا  ِیف  َيِرْجَِتل  َْکلُْفلا  ُمَُکل  َرَّخَـس  َو  ْمَُکل  ًاقْزِر  ِتارَمَّثلا  َنِم  ِِهب  َجَرْخَأَـف  ًءاـم  ِءاـمَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ  َو  َضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا 

ِهَّللا ال َتَمِْعن  اوُّدُعَت  ْنِإ  َو  ُهوُُمْتلَأَس  ام  ِّلُک  ْنِم  ْمُکاتآ  َو  ( 33  ) َراهَّنلا َو  َْلیَّللا  ُمَُکل  َرَّخَس  َو  ِْنیَِبئاد  َرَمَْقلا  َو  َسْمَّشلا  ُمَُکل  َرَّخَـس  َو  ( 32  ) َراْهنَْألا
(34  ) ٌراَّفَک ٌمُولََظل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  اهوُصُْحت 

314 ص : همجرت ..... :

يزور ندیـسر  ارف  زا  شیپ  دننک ، قافنا  اراکـشآ  میاهداد  يزور  ار  اهنآ  هچنآ  زا  دنراد و  اپب  زامن  وگب : دـناهدروآ ، نامیا  هک  مناگدـنب  هب 
(31 . ) تسین يدتس  داد و  نآ ، رد  هک 

ار اهیتشک  و  دروآ ، نوریب  امش  هب  نداد  يزور  روظنم  هب  ار  تارمث  داتسرف و  ورف  یبآ  نامسآ  زا  دیرفآ و  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  دنوادخ 
(32 . ) درک مار  امش  يارب  ار  اهدور  و  دیآ ، رد  تکرح  هب  ایرد  رد  هلیسو  نآ  هب  ات  تخاس  مار  امش  يارب 

(33 . ) دومرف مار  امش  يارب  ار  زور  بش و  و  دنتکرح ، رد  هراومه  هک  ار  هام  دیشروخ و  و 
راکمتـس و رایـسب  ناسنا  دینک ، ءاصحا  ار  اهنآ  دیناوتن  دیرامـشب  ار  ادخ  ياهتمعن  دیهاوخب ]  ] رگا و  داد ، امـش  هب  دیدرک  لاؤس  هچ  ره  زا  و 

(34 . ) تسا اهتمعن  هدننک  نارفک 
315 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

315 ص : ریسفت ..... :

ةالـصلا اومیقی  اوقفنا . ةالـصلا و  اومیقا  يدابعل  لق  تسا ، نینچ  نآ  ریدقت  هدش و  فذح  شباوج  هنیرق  هب  لوعفم )  ) لوق لوقم  َيِدابِِعل  ُْلق 
تسا نامه  لوق  لوقم  دناهتفگ  یـضعب  دننک ، قافنا  دنراد و  اپب  ار  زامن  ات  دینک  قافنا  دیراد و  اپب  ار  زامن  وگب  مناگدنب  هب  ینعی  اوقفنی ، و 

هلمج زاغآ  رد  رگا  تسا و  هدـمآ  لق » ( » رـضاح رما   ) شیاجب فذـح و  بیاغ  رما  مـال  تسا ، اوقفنیل  اومیقیل و  ياـنعم  هب  هدـش و  رکذ  هک 
. دوبن زیاج  اوُقِْفُنی  َو  َةالَّصلا  اوُمیُِقی  دومرفیم :
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: تسا لوق  دنچ  هملک  ود  نیا  بصن  رد  ًۀَِینالَع : َو  ارِس 
. اراکشآ یناهنپ و  تلاح  رد  ینعی  دنشاب ، لاح  - 1

. راکشآ عقوم  یناهنپ و  ماگنه  هیف :) لوعفم   ) دنشاب فرظ  - 2
. راکشآ یناهنپ و  قافنا  دنشاب : یعون  قلطم  لوعفم  ردصم و  - 3

. فرط ود  نایم  یتسود  لالخ » »
هک ار  یقزر  هداتسرف  نامـسآ  زا  هک  یبآ  ببـس  هب  دنوادخ  ینعی  تسا  قزر  يارب  نایب  ِتارَمَّثلا » َنِم   » و ربخ ، َقَلَخ ،» يِذَّلا   » و ادتبم ، هَّللا » »

: دوب دهاوخ  هجو  ود  اقزر  بصن  رد  تروص  نیا  رد   » دشاب و جرخأ »  » لوعفم تارمّثلا  نم  تسا  زیاج  هتخاس و  رهاظ  تساههویم  نامه 
. دشاب لوعفم  زا  لاح  - 1

. دشابیم قزر  يانعم  هب  هک  تسا  جرخا »  » يارب قلطم  لوعفم  - 2
ماجنا ایرد  رد  یتشک  تکرح  هلمج  زا  اهزیچ  همه  هلیسو  نآ  هب  هک  تسه  نک » : » رما لعف  راگدرورپ  رما  زا  روظنم  ِهِْرمَِأب  ِرْحَْبلا  ِیف  َيِرْجَِتل 

. دوشیم
چیه دنتـسه و  شالت  رد  هتـسویپ  ناهایگ  داسجا و  نیمز و  حالـصا  ادخ و  قلخ  هب  یناسر  دوس  يارب  دوخ  ریـس  رد  هام  باتفآ و  نیبئاد :» »

. دنرادن یتسس  هنوگ 
هب  هک  تخاس  رّخسم  ار  زور  بش و  امش  يارب  ادخ  َراهَّنلا  َو  َْلیَّللا  ُمَُکل  َرَّخَس  َو 

316 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دنشابیم نایرج  رد  مه  رس  تشپ  امش ، شمارآ  یگدنز و  شاعم  روظنم 

. تسا هدش  رکذ  لوق  ود  ترابع  نیا  يانعم  رد  ُهوُُمْتلَأَس  ام  ِّلُک  ْنِم  ْمُکاتآ  َو 
. تسا ضیعبت  يارب  نم »  » تروص نیا  رد  دهدیم ، امش  هب  تسامش  حالص  هب  هک  ار  یخرب  دیهاوخیم  ادخ  زا  هچنآ  مامت  زا  - 1

هومتلأس هلمج  هب  فوصوم  هرکن و  ام  انعم ، نیا  هب  هجوت  اب  تسا ، هداد  امش  هب  دیاهتساوخن  هتساوخ و  هچ  ره  زا  ینعی  دناهتفگ ، یـضعب  - 2
هب دربلا » و   » هملک َّرَْحلا ،» ُمُکیِقَت  َلِیبارَـس   » هلمج رد  هک  نانچ  تسا  هدش  فذـح  هنیرق  هب  هدوب  نآ  زا  دـعب  هک  هولأست » مل  ام   » هلمج تسا و 

(. 81 لحن /  ) هدش فذح  هنیرق 
: هلمج تئارق  نیا  رب  انب  دناهدناوخ و  نیونت  اب  لک » نم   » مالّسلا امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما 

تـساوخرد لاؤس و  امـش  هک  یلاح  رد  دـهدیم  امـش  هب  اهزیچ  مامت  زا  ینعی  دوب ، دـهاوخ  لاـح  بصن و  لـحم  رد  یفنم ، ُهوُُمْتلَأَـس » اـم  »
هب ایوگ  هک  نانچ  دـهدیم  امـش  هب  دـیدنمزاین  نادـب  ار  هچنآ  اهنیا  همه  زا  تسا : نیا  هلمج  يانعم  هلوصوم و  ام »  » هک نیا  ای  و  دـیاهدرکن ،

. دیاهدرک تساوخرد  ادخ  زا  ار  نآ  لاح  نابز 
. دیرادن ار  نآ  رب  هطاحا  ناوت  ندرمش و  تردق  اهوُصُْحت  ال 

: تسا هدش  هتفگ  انعم  ود  هملک  ود  نیا  زا  کی  ره  يارب  ٌراَّفَک » ٌمُولََظل  »
، دننکیم متـس  دوخ  هب  یتخـس  لاح  رد  ای  دننکیمن ، يرازگـساپس  ینعی  دننکیم ، متـس  رایـسب  یهلا  تمعن  هرابرد  مدرم  یـضعب  مولظ :» »

. دننکیم يربصیب  تیاکش و  ینعی 
يراددوخ ندرک  قاـفنا  زا  و  دـننکیم ، عمج  ار  لاـم  ینعی  دـنزرویم ، رفک  نتـشاد  تمعن  لاـح  رد  اـی  دـننکیم ، نارفک  ار  اـهتمعن  ٌراَّفَک 

. دننکیم

316 ص : ات 41 ..... ] تایآ 35  (: 14  ) میهاربإ هروس  ]
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هراشا

یِّنِم ُهَّنِإَف  ِینَِعبَت  ْنَمَف  ِساَّنلا  َنِم  ًارِیثَک  َْنلَلْضَأ  َّنُهَّنِإ  ِّبَر  ( 35  ) َمانْـصَْألا َُدبْعَن  ْنَأ  َِّیَنب  َو  ِیْنُبنْجا  َو  ًانِمآ  َدَلَْبلا  اَذَه  ْلَعْجا  ِّبَر  ُمیِهاْربِإ  َلاق  ْذِإ  َو 
ْلَعْجاَف َةالَّصلا  اوُمیُِقِیل  انَّبَر  ِمَّرَحُْملا  َکـِْتَیب  َدـْنِع  ٍْعرَز  ِيذ  ِْریَغ  ٍداِوب  ِیتَّیِّرُذ  ْنِم  ُْتنَکْـسَأ  یِّنِإ  اـنَّبَر  ( 36  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َکَّنِإَـف  ِیناـصَع  ْنَم  َو 

ْنِم ِهَّللا  یَلَع  یفْخَی  ام  َو  ُِنْلُعن  اـم  َو  یِفُْخن  اـم  ُمَْلعَت  َکَّنِإ  اـنَّبَر  ( 37  ) َنوُرُکْـشَی ْمُهَّلََعل  ِتارَمَّثلا  َنِم  ْمُْهقُزْرا  َو  ْمِْهَیلِإ  يِوْهَت  ِساَّنلا  َنِم  ًةَدـِْئفَأ 
(39  ) ِءاعُّدلا ُعیِمََسل  یِّبَر  َّنِإ  َقاحْسِإ  َو  َلیِعامْسِإ  ِرَبِْکلا  یَلَع  ِیل  َبَهَو  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ( 38  ) ِءامَّسلا ِیف  َو ال  ِضْرَْألا  ِیف  ٍءْیَش 

(41  ) ُباسِْحلا ُموُقَی  َمْوَی  َنِینِمْؤُْمِلل  َو  َّيَِدلاِول  َو  ِیل  ْرِفْغا  اَنَّبَر  ( 40  ) ِءاعُد ْلَّبَقَت  َو  انَّبَر  ِیتَّیِّرُذ  ْنِم  َو  ِةالَّصلا  َمیِقُم  ِیْنلَعْجا  ِّبَر 
317 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

317 ص : همجرت ..... :

. رادـهاگن رود  اهتب ، شتـسرپ  زا  ار  منادـنزرف  نم و  و  هد ، رارق  نما  طیحم  ار  رهـش  نیا  اراگدرورپ  تفگ : میهاربا  هک  روآ  دای  هب  ار  ینامز 
(35)

یناـمرفان ارم  سک  ره  تسا و  نم  زا  دـنک  يوریپ  نم  زا  سک  ره  دـنناشکیم ، یهارمگ  هب  ار  مدرم  زا  يرایـسب  اـهتب )  ) اـهنیا اراـگدرورپ ،
(36 . ) يرگشیاشخب هدنزرمآ و  وت  دنک ،

ار زامن  ات  اراگدرورپ ، متخاس ، نکاس  تسا  وت  مرح  هک  ياهناخ  رانک  یعرز  تشک و  یب  نیمزرس  رد  ار  ماهیّرذ  زا  یضعب  نم  اراگدرورپ ،
(37 . ) دنشاب رازگساپس  هک  تسا  دیما  هد ، يزور  ار  نانآ  تارمث ، زا  و  زاس ، اهنآ  هجوتم  ار  مدرم  زا  یهورگ  ياهلد  نیا  رب  انب  دنراد . ياپب 

(38 . ) تسین هدیشوپ  ادخ  رب  نامسآ  نیمز و  رد  يزیچ  و  میزاس ، راکشآ  ای  ناهنپ  ام  هک  ار  هچنآ  ینادیم  وت  اراگدرورپ ،
(39 . ) تسا اعد  هدنونش  نم  راگدرورپ  انامه  دیشخب ، نم  هب  ار  قاحسا  لیعامسا و  يریپ ، رد  هک  ار  يادخ  دمح 

( 40 . ) ریذپب ارم  ياعد  اراگدرورپ  هد ، رارق  زامن  هدنراد  اپب  ار  ماهیّرذو  نم  اراگدرورپ 
318 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(41 . ) زرمایب باسح  زور  رد  ار  ناگدنروآ  نامیا  همه  مردام و  ردپ و  نم و  اراگدرورپ 

318 ص : ریسفت ..... :

. تسا هکم  دهد  رارق  نما  لحم  ار  نآ  دهاوخیم  ادخ  زا  هک  رهش  نیا  زا  میهاربا  ترضح  روظنم  ًانِمآ  َدَلَْبلا  اَذَه  ْلَعْجا  ِّبَر 
رد هک  تسا  یناسک  همه  نادـنزرف ، زا  روظنم  رادـب  مدـق  تباث  ناتب  شتـسرپ  زا  ندرک  يرود  رب  ار  منادـنزرف  ارم و  ینعی  َِّیَنب  َو  ِیْنُبنْجا  َو 

. تسانعم کی  هب  همه  هبنجأ ، هبنج و  هبّنج و  دنیآیم ، دوجو  هب  وا  بلص  زا  هدنیآ 
یهارمگ نیا  زا  ار  منادـنزرف  نم و  ات  مربیم  هاـنپ  وت  هب  سپ  دـندرک ، هارمگ  ار  مدرم  زا  يرایـسب  اـهتب ، نیا  ِساَّنلا  َنِم  ًارِیثَک  َْنلَلْـضَأ  َّنُهَّنِإ 

. ییامرف تظفاحم 
هک نانچ  دنتخاس  هارمگ  ار  اهنآ  اهتب  ییوگ  سپ  دندش  هدیـشک  یهارمگ  هب  اهنآ  ببـس  هب  مدرم  هک  تسا  نیا  اهتب ، نتخاس  هارمگ  يانعم 

. تسا هدش  نآ  هتفیرف  هدیبسچ و  ایند  هب  وا  ینعی  هدز ، لوگ  ایند  ار  ینالف  دنیوگیم :
هب هتـسباو  دراد و  نم  هب  صاصتخا  اریز  تسا  نم  زا  یئزج  ینعی  تسا ، نم  زا  دـنک  يوریپ  نم  نییآ  رد  ارم  سک  ره  یِّنِم  ُهَّنِإَف  ِینَِعبَت  ْنَمَف 
اریز تـسین ، ناـنمؤم  ءزج  ینعی  «، 1  » تسین اـم  زا  دـنز  گـنرین  اـم  هب  سک  ره  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  هک  ناـنچ  تسا ، نم 

. تسین نانمؤم  راک  يراکبیرف 
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ار ناگدـنب  هاـنگ  وـت  هک  ارچ  شخبب ) ار  وا  تسا  شـشخب  لـباق  رگا   ) درک یناـمرفان  ارم  سک  ره  ٌمـیِحَر و  ٌروـُفَغ  َکَّنِإَـف  ِیناـصَع  ْنَـم  َو 
. یشابیم میحر  نانآ  هب  تبسن  یناشوپیم و 

__________________________________________________

-1
. انم سیلف  انشغ  نم 

319 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
رد یهایگ  زگره  هک  هّکم  نابایب  رد  دنتسه  وا  دالوا  لیعامـسا و  هک : ار  منادنزرف  زا  یخرب  نم  ٍْعرَز  ِيذ  ِْریَغ  ٍداِوب  ِیتَّیِّرُذ  ْنِم  ُْتنَکْـسَأ  یِّنِإ 

. مداد نکسم  دیوریمن ، نآ 
. تسا لوق  دنچ  مّرحم  هملک  يانعم  رد  ِمَّرَحُْملا  َِکْتَیب  َْدنِع 

ءیش ره  زا  هک  روط  نامه  تسا  كانمیب  نآ  زا  يرگمتـس  ره  هک  يروط  هب  تسا  هدوب  تمرح  ياراد  زیزع و  هراومه  هک  وت  هناخ  دزن  - 1
. دوش زیهرپ  دیاب  یمارح 

زا اریز  دـناهدیمان ، زین  قیتعلا  تیب  ار  نآ  لیلد  نیمه  هب  هک  نانچ  مه  دـنام ، ناـما ، رد  حون  ناـفوط  بیـسآ  دـنزگ و  زا  هک  ياهناـخ  اـی  - 2
. دنام ناما  رد  دازآ و  نآ  رب  بآ  هطاحا 

. تسا مرتحم  مرح و  زین  شفارطا  ادخ ، هناخ  مارتحا  هب  تساوران و  نآ  هب  یمارتحا  یب  مزال و  شتمرح  هک  انعم  نیا  هب  ای  - 3
هماقا زامن  وت  مرتحم  هناخ  دزن  هک  نیا  يارب  رگم  مدادن  ياج  يداو  نیا  رد  ار  نانآ  ینعی  تسا  تنکـسا »  » هب قلعتم  مال  َةالَّصلا  اوُمیُِقِیل  انَّبَر 

. دنزاس دابآ  وت  تدابع  رکذ و  اب  ار  نآ  دننک و 
هانپ اهنآ  هب  دنباتـشب و  نانآ  يوس  هب  هک  هد  رارق  نانچ  ار  اـهلد  زا  یـضعب  تسا ، ضیعبت  يارب  نم »  » ْمِْهَیلِإ يِوْهَت  ِساَّنلا  َنِم  ًةَدـِْئفَأ  ْلَـعْجاَف 
یلا هب  نآ  دـننامه  تسا  عزنت  ياـنعم  نمـضتم  نوچ  و  تسا ، یتـسود  ياـنعم  هب  هک  يوهی » يوه   » زا دـناهدناوخ ، يوـهت »  » یـضعب دـنرب .

. دشابیم مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  تئارق  نیا  دنیایب و  اهنآ  يوس  هب  هناقاتشم  ینعی  هدش : يّدعتم 
هب امرف ، يزور  اهنآ  هب  تاجهویم  عون  همه  زا  تسین ، نآ  رد  ياهویم  هنوگ  چیه  هک  ینیمز  رد  اهنآ  نداد  نکـسم  اب  ِتارَمَّثلا  َنِم  ْمُْهقُزْرا  َو 

. دوش هدروآ  ناشیارب  اهنیمزرس  رگید  زا  هک  تروص  نیا 
. دنروآ ياجب  تسا  هدش  ناشیزور  هدامآ ، ياههویم  عاونا  زا  ناریو ، نابایب  رد  هک  ار  یتمعن  رکش  دیاش  َنوُرُکْشَی  ْمُهَّلََعل 

چیه  یب  راکشآ ، ياهزیچ  دننامه  یناهنپ  روما  هب  وت  ُِنْلُعن  ام  َو  یِفُْخن  ام  ُمَْلعَت  َکَّنِإ 
320 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

رد باتش  تسا و  وت  دزن  هچنآ  هب  يدنمزاین  یگدنب و  راهظا  روظنم  هب  اهنت  تسین و  تساوخرد  اعد و  هب  يزاین  نیا  رب  انب  یهاگآ  یتوافت ،
. میناوخیم ار  وت  تیاهششخب ،

هدیشوپ و نامسآ ، نیمز و  زا  ییاج  چیه  رد  زیچ  چیه  تساهیناهنپ  همه  ياناد  هک  ییادخ  رب  ِضْرَْألا ...  ِیف  ٍءْیَش  ْنِم  ِهَّللا  یَلَع  یفْخَی  ام  َو 
. تسا قارغتسا  يارب  نم »  » فرح تسین . ناهن 

: تسا هدروآ  انعم  نیمه  هب  رعاش  هک  نانچ  يریپ ، دوجو  اب  ینعی  تسا ، عم  يانعم  هب  یلع »  » ِرَبِْکلا یَلَع  ِیل  َبَهَو 
«1  » فتکلا لکوی  نیا  نم  ملعا  يربک  نم  نیرت  ام  یلع  ینا 

. تسا هتفر  راک  هب  عم  يانعم  هب  یلع  اج  نیا  رد 
. دومرف اطع  ار  قحسا  لیعامسا و  نم  هب  يریپ  تلاح  رد  دنوادخ  ینعی  تسا ، لاح  ّلحم  رد  ربکلا  یلع 

ءاعدلا عیمـسل  نآ  لصا  تسا و  لوعفم  هب  تفـص  هفاضا  دریذپیم ، ار  نآ  دیوگیم و  خساپ  ار  اعد  نم  راگدرورپ  ِءاعُّدلا  ُعیِمََـسل  یِّبَر  َّنِإ 
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. تسا هدوب 
. هد رارق  زامن  هدنراد  اپ  رب  ار  منادنزرف  زا  یخرب  نم و  اراگدرورپ  تسا : ینلعجا  رد  بوصنم  زراب و  ریمض  رب  فطع  ِیتَّیِّرُذ  ْنِم  َو 

. تسا نداد  شاداپ  هب  لمع ، نتفریذپ  تباجا و  هب  اعد  نتفریذپ  اریز  هد ، خساپ  ارم  ياعد  ای  ریذپب ، ارم  تدابع  ِءاعُد و  ْلَّبَقَت  َو 
دناهدوبن و رفاک  وا ، نیدلاو  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  میهاربا  ترضح  ياعد  زرمایب . ار  مردام  ردپ و  نم و  اراگدرورپ  َّيَِدلاِول  َو  ِیل  ْرِفْغا  اَنَّبَر 

فالتخا هب  هدوب ، رفاک  هک  رذآ 
__________________________________________________

هک تسا  یبرع  لثملا  برـض  نیا  دوشیم . هدروخ  شیاـجک  زا  هناـش  ناوختـسا  تشوگ  هک  منادیم  ینیبیم  نم  رد  هک  يریپ  نس  اـب  - 1
الاب فرط  زا  شندروخ  دنروخیم و  نآ  نییاپ  فرط  زا  ار  هناش  تشوگ  دـناهتفگ  یـضعب  دوشیم . هدروآ  هبرجت  اب  هاگآ و  صخـش  يارب 

ص 252. یجرگ ، داتسا  حیحصت  هب  عماوج  ریسفت  تشون  اپ  زا  ياهصالخ  تشوناپ ص 561 و  فاّشک ج 2 ، ریسفت  دراد . تّقشم 
321 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

قاحسا لیعامسا و  دارم  هک  تسا ، هدش  هدناوخ  يدلول  مالّـسلا و  مهیلع  تیب  لها  تئارق  رد  تسا . هدوب  وا  يردام  ّدج  ای  ومع ، ناخّروم ،
. دنشابیم

يور رب  صخش  نداتسیا  زا  هیانک  انعم  نیا  و  دسریم ، توبث  هب  باسح  رما  تمایق  رد  ینعی  تسا ، تمایق  زور  دوصقم  ُباسِْحلا  ُموُقَی  َمْوَی 
هک دـشاب  دانـسا  رد  زاجم  باب  زا  تسا  نکمم  و  تساخ ، اپب  گنج  قاس ، یلع  برحلا  تماق  دـنیوگیم : اهبرع  هک  نانچ  تسا  دوخ  ياپ 

. تسا هدش  فذح  هدوب و  ۀیرقلا  لها  هک  َۀَیْرَْقلا » ِلَئْس  َو   » لثم ای  دشاب  باسح  لها  مایق  باسح ، مایق  زا  روظنم 

321 ص : ات 45 ..... ] تایآ 42  (: 14  ) میهاربإ هروس  ]

هراشا

َو ْمُُهفْرَط  ْمِْهَیلِإ  ُّدَتْرَی  ْمِهِسُؤُر ال  یِِعنْقُم  َنیِعِطْهُم  ( 42  ) ُراْصبَْألا ِهِیف  ُصَخْشَت  ٍمْوَِیل  ْمُهُرِّخَُؤی  امَّنِإ  َنوُِملاَّظلا  ُلَمْعَی  اَّمَع  ًالِفاغ  َهَّللا  َّنَبَـسَْحت  َو ال 
َْمل َو  َأ  َلُسُّرلا  ِِعبَّتَن  َو  َکَتَوْعَد  ْبُِجن  ٍبیِرَق  ٍلَجَأ  یلِإ  انْرِّخَأ  انَّبَر  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُلوُقَیَف  ُباذَْعلا  ُمِهِیتْأَی  َمْوَی  َساَّنلا  ِرِذـْنَأ  َو  ( 43  ) ٌءاوَه ْمُُهتَِدْئفَأ 

ُمَُکل اْنبَرَـض  َو  ْمِِهب  اْنلَعَف  َْفیَک  ْمَُکل  َنَّیَبَت  َو  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ِنِکاـسَم  ِیف  ُْمْتنَکَـس  َو  ( 44  ) ٍلاَوز ْنِم  ْمَُکل  ام  ُلـْبَق  ْنِم  ُْمتْمَْـسقَأ  اُونوُکَت 
(45  ) َلاْثمَْألا

321 ص : همجرت ..... :

. دزادنایم ریخأت  هب  دوشیم  هریخ  سرت  زا  اهمـشچ  هک  يزور  يارب  ار  اهنآ  هتبلا  تسا . لفاغ  ناراکمتـس  رادرک  زا  دنوادخ  هک  ربم  نامگ 
(42)

(43 . ) تسا مارآ  رارقیب و  اوه  رد  ناشیاهلد  دروخیمن و  مه  هب  ناشنامشچ  کلپ  هک  نانچ  هدرک  دنلب  ار  اهرس  دنناباتش ، هک  یلاح  رد 
دسر  ارف  ناشیا  رب  باذع  هک  يزور  نآ  زا  ناسرتب  ار  مدرم  و 

322 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
لبق رد  امـش  ایآ  مینک ، يوریپ  ار  ناربمایپ  تباجا و  ار  تتوعد  اـت  هد ، تلهم  کـیدزن  یتّدـم  اـت  ار  اـم  اراـگدرورپ  دـنیوگ : ناراکمتـس  و 

(44 . ) تسین ناتیارب  یلاوز  یتسین و  هک  دیدرکیمن  دای  دنگوس 
(45 . ) میدز اهلثم  امش  يارب  میدرک و  هچ  اهنآ  اب  ام  هک  دش  راکشآ  امش  يارب  و  دندرک ، متس  دوخ  هب  هک  دیدش  نکاس  یناسک  راید  رد  و 
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322 ص : ریسفت ..... :

. تسا هدیدمتس  يارب  یتیلست  يرادلد و  راکمتس و  يارب  يدیدهت  تایآ  نیا 
. دریگیمن رارق  مارآ و  دوخ  ياج  رد  ناشنامشچ  دننیبیم ، زور  نآ  رد  هچنآ  سرت  زا  ُراْصبَْألا  ِهِیف 

کلپ نودب  يزودب و  ینیبیم  هچنآ  هب  ار  تمشچ  هک  تسا  نآ  ءاطها ، دناهتفگ : یضعب  دنوریم ، هدننک  توعد  يوس  هب  ناباتش  َنیِعِطْهُم 
. دناهتفرگ الاب  ار  ناشیاهرس  ْمِهِسُؤُر » یِِعنْقُم   » یهد همادا  ار  تهاگن  ندز 

. دنامیم یقاب  هریخ  زاب و  اهکلپ  تکرح  نودب  هکلب  دنهنیمن ، مه  رب  ار  اهنآ  دروخیمن و  مه  هب  ناشیاهمشچ  ْمُُهفْرَط  ْمِْهَیلِإ  ُّدَتْرَی  ال 
هتـشادن یتأرج  بلق و  توق  نآ  بحاص  هک  دـننکیم  اوه »  » هب فصّتم  یعقوم  ار  هدـئفا  تسا . یهت  لقع  زا  اهنآ  ياـهلد  ٌءاوَه  ْمُُهتَدـِْئفَأ  َو 

: دیوگیم رعاش  ناّسح  هک  نانچ  دشاب ،
«1  » ءاوه بخن  فوجم  تناف 

. تسا یلاخ  یهت و  یبوخ  ریخ و  هنوگ  ره  زا  نانآ  ياهلد  هک  تسا  نیا  ٌءاوَه » ْمُُهتَِدْئفَأ  يانعم  دیوگیم : حیرج  نبا 
مود لوعفم  شدـعب  ام  و  موی » . » ناسرتب دوشیم  دراو  اهنآ  رب  یهلا  باذـع  هک  تمایق  زور  زا  ار  مدرم  ُباذَْـعلا  ُمِهِیتْأَـی  َمْوَی  َساَّنلا  ِرِذـْنَأ  َو 

. دشابیم رذنا »  » لعف يارب 
__________________________________________________

-1
ءاوه بخن  فّوجم  تناف  یّنع /  نایفس  ابا  غلبا  الا 

(. ].....[ یتسه درخ  یب  و  وسرت ، یلاخ ، وت  وت ، وگب : نایفس  وبا  هب  نم  زا   ) تسا طوبضم  تشوناپ ص 563  فاّشک ج 2  رد  هدیصق  هیقب  ، 
323 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

میدرک یهاتوک  هچنآ  ات  هد  تلهم  یکدـنا  نادرگرب و  ایند  هب  ار  ام  اراگدرورپ  دـنیوگیم : زور  نآ  رد  ناراکهنگ  ٍبیِرَق  ٍلَجَأ  یلِإ  اـنْرِّخَأ 
هب اهنآ  تکـاله  زور  ٍبیِرَق » ٍلَـجَأ   » زا دوصقم  تسا  نکمم  مینک . تعاـطا  تناربماـیپ  زا  مییوگ و  تبثم  خـساپ  ار  وت  توعد  مینک  ناربج 

. دزادینب ریخأت  هب  یتّدم  يارب  ار  ناشباذع  دنوادخ  هک  دننکیم  تساوخرد  دنریمیم و  باذع  اب  هک  ناشگرم  زور  ای  دشاب  ییایند  باذـع 
نوقفانم «. ) مشاب ناگتـسیاش  زا  منک و  قّدصت  ات  يدادیم  تلهم  كدنا  یتدـم  ات  ارم ، شاک   » قدـصاف بیرق  لجا  یلا  ینترخا  ول ال  لثم :

: تسا لوق  ود  هیآ  نیا  ریسفت  رد  ٍلاَوز  ْنِم  ْمَُکل  ام  ُْلبَق  ْنِم  ُْمتْمَْسقَأ  اُونوُکَت  َْمل  َو  َأ  ( 10
(. درم میهاوخن   ) میوشیمن لقتنم  رگید  يارس  هب  ایند  نیا  زا  ام  دنتفگیم : دندرکیم و  دای  دنگوس  دوخ  ياهنابز  اب  ایند  رد  - 1

، مکل ام  ترابع : دنتـشاد و  زارد  ياهوزرآ  دـنتخاسیم و  مکحم  ياهانب  ایند  رد  اریز  دوب ، نیا  ناشلاح  نابز  یلو  دـنتفگیمن  ظـفل  هب  - 2
. تسین یگرم  ام  يارب  ینعی  تسا ، ملکتم  يانعم  هب  مسق و  باوج  یلو  تسا  بطاخم  تروص  هب  هچ  رگا 

یلاحشوخ و اب  ینعی  تسا ، متننأمطا »  » يانعم هب  دیآیم و  نوکس  ای  ینکس  ردصم  زا  اهیف ، نکس  رادلا و  نکس  ِنِکاسَم ...  ِیف  ُْمْتنَکَـس  َو 
. دیدرک يوریپ  متس  ملظ و  رد  اهنآ  شور  زا  هک  یلاح  رد  دیدیزگ  تنوکس  لبق  ناراکمتس  ياههاگیاج  رد  شمارآ 

َو . » میدـیناسر تکاله  هب  ار  اهنآ  هنوگچ  ام  هک  دـش  مولعم  امـش  رب  ینیع  هدـهاشم  ناگتـشذگ و  ياهربخ  اـب  هک  نآ  لاـح  ْمَُکل و  َنَّیَبَت  َو 
. دیتفرگن تربع  دنپ و  اّما  میدروآ  اهلاثم  امش  يارب  و  َلاْثمَْألا » ُمَُکل  اْنبَرَض 

323 ص : ات 52 ..... ] تایآ 46  (: 14  ) میهاربإ هروس  ]

هراشا
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ُوذ ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنِإ  ُهَلُـسُر  ِهِدْعَو  َِفلُْخم  َهَّللا  َّنَبَـسَْحت  الَف  ( 46  ) ُلابِْجلا ُْهنِم  َلوُزَِتل  ْمُهُرْکَم  َناـک  ْنِإ  َو  ْمُهُرْکَم  ِهَّللا  َدـْنِع  َو  ْمُهَرْکَم  اوُرَکَم  ْدَـق  َو 
(49  ) ِدافْصَْألا ِیف  َنِینَّرَقُم  ٍِذئَمْوَی  َنیِمِرْجُْملا  يََرت  َو  ( 48  ) ِراَّهَْقلا ِدِحاْولا  ِهَِّلل  اوُزََرب  َو  ُتاوامَّسلا  َو  ِضْرَْألا  َْریَغ  ُضْرَْألا  ُلَّدَُـبت  َمْوَی  ( 47  ) ٍماِقتنا

(50  ) ُراَّنلا ُمُهَهوُجُو  یشْغَت  َو  ٍنارِطَق  ْنِم  ْمُُهلِیبارَس 
اُولوُأ َرَّکَّذَِـیل  َو  ٌدِـحاو  ٌهلِإ  َوُه  امَّنَأ  اوُمَْلعَِیل  َو  ِِهب  اوُرَذـُْنِیل  َو  ِساَّنِلل  ٌغالَب  اذـه  ( 51  ) ِباسِْحلا ُعیِرَـس  َهَّللا  َّنِإ  ْتَبَـسَک  ام  ٍسْفَن  َّلُک  ُهَّللا  َيِزْجَِیل 

(52  ) ِباْبلَْألا
324 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

324 ص : همجرت ..... :

(46 . ) دوش هتشادرب  اج  زا  اههوک  ناشرکم ، اب  هچ  رگا  تسا  ادخ  شیپ  نانآ ، رکم  شاداپ  و  دنتخادنا ، راکب  ار  دوخ  رکم  اهنآ ،
(47 . ) تسا مقتنم  زیزع و  دنوادخ  هک  ارچ  دنک ، فّلخت  ار  شناربمایپ  هب  دوخ  هدعو  ادخ  هک  ربم  نامگ  سپ 

(48 . ) دنوشیم رهاظ  راّهق  ياتکی  دنوادخ  هاگشیپ  رد  و  اهنامسآ ، نینچمه  دوشیم و  لیدبت  رگید  نیمز  هب  نیمز  هک  يزور 
(49 . ) دناهدش هدیشک  اهریجنز  هب  زور  نآ  رد  هک  ار  نامرجم  ینیبیم  و 

(50 . ) دناشوپیم ار  اهنآ  ياههرهچ  شتآ ، تسا و  وبدب  هایس و  هّدام  زا  ناشیاهسابل 
(51 . ) تسا باسحلا  عیرس  ادخ  هک  دهدب  ار  شرادرک  يازج  سک  ره  هب  دنوادخ  ات 

(52 . ) دنریگ دنپ  هشیدنا  نابحاص  تسا و  هناگی  يدوبعم  دنوادخ ، هک  دننادب  و  دنوش ، راذنا  ببس  نآ  هب  ات  تسا ، یفاک  مدرم  يارب  نیا 

324 ص : ریسفت ..... :

. دندرب راک  هب  ار  دوخ  گرزب  گنرین  نافلاخم  ْمُهَرْکَم  اوُرَکَم  ْدَق  َو 
. دراد دوجو  لامتحا  ود  رکم  هملک  رد  ْمُهُرْکَم  ِهَّللا  َْدنِع  َو 

تازاجم ار  نانآ  نامه ، اب  تسا و  ظوفحم  ادخ  دزن  دـنربیم  راک  هب  ناراکبیرف  هک  یگنرین  ینعی  میهد ، رارق  نآ  لعاف  ار  هیلا  فاضم  - 1
. دنکیم

باذع  يانعم  هب  رکم  تروص  نیا  رد  میهد ، رارق  لوعفم  ار  رکم  هیلا  فاضم  - 2
325 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

دراو اهنآ  رب  دـنرادن  نامگ  هک  ییاـج  زا  و  تسوا ، دزن  دـنکیم  تازاـجم  ار  ناـنآ  هلیـسو  نآ  هب  دـنوادخ  هک  یباذـع  ینعی  دوب ، دـهاوخ 
. دوشیم

اب دـنکب . اج  زا  ار  اههوک  هک  تسا  کیدزن  دراد  هک  یتمظع  تدـش و  لیلد  هب  نانآ  يراکبیرف  انامه  ُلابِْجلا  ُْهنِم  َلوُزَِتل  ْمُهُرْکَم  َناک  ْنِإ  َو 
نآ دّـکؤم  ار  مال »  » هیفان و ار  نا » ، » یـضعب تسانعم . نیمه  هنیرق  مه  لوزتل »  » لعف رد  مال  تسا و  هلیقث  زا  هفّفخم  نا » : » اـنعم نیا  هب  هجوت 
نیا رب  انب  ( 142 هرقب / « ) دنکیمن عیاض  ار  امـش  نامیا  زگره  دـنوادخ   » ْمُکَنامیِإ َعیُِـضِیل  ُهَّللا  َناک  ام  َو  یلاعت : يادـخ  لوق  لثم  دـناهتفرگ ،

، دربب نیب  زا  تسا  راوتسا  رادیاپ و  هوک  دننامه  هک  ار  ربمایپ  تاروتـسد  تازجعم و  دناوتیمن  نانآ  گنرین  هلیح و  تسا : نینچ  هیآ  يانعم 
. دناهدرک تئارق  مهرکم » داک  نا  و   » دوعسم نبا  و  رمع ، مالّسلا و  هیلع  یلع  ماما 

ادخ هیآ ، نیا  رد  دنک . فلخ  تسا  هداد  شناربمایپ  هب  هک  ار  ياهدعو  دنوادخ  هک  رادنپم  زگره  سپ  ُهَلُسُر  ِهِدْعَو  َِفلُْخم  َهَّللا  َّنَبَـسَْحت  الَف 
چیه اب  هک  یتروص  رد  دنک : نایب  ات  هدروآ  نآ  زا  دعب  ار  لسر  دنکیمن و  هدعو  فلخ  زگره  هک  دزاس  نشور  ات  هتـشاد ، مّدـقم  ار  هدـعو 
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نیا يانعم  زین  ریز  هیآ  ود  رد  دنک ؟ هدعو  فلخ  دنتسه  وا  هدیزگرب  ناگدنب  نیرتهب  هک  شناربمایپ  اب  هنوگچ  دنکیمن ، هدعو  فلخ  سک 
: تسا هدش  رکذ  دیکأت  هب  هیآ 

(. 50 نمؤم / « ) مینکیم يرای  ار  نامناربمایپ  امتح  ام   ... » انَلُسُر ُرُْصنََنل  اَّنِإ  - 1
ُلَّدَُبت َمْوَی  ( 21 هلداجم / .« ) دـش میهاوخ  زوریپ  اـمتح  مناربماـیپ  نم و  هک  هتخاـس  ررقم  نینچ  دـنوادخ   » ِیلُـسُر َو  اـَنَأ  َّنَِبلْغَأـَل  ُهَّللا  َبَتَک  - 2

: تسا هدش  رکذ  هجو  ود  هلمج  نیا  بارعا  لحم  رد  ُضْرَْألا 
. دشاب مهیتأی » موی   » زا لدب  - 1

َو . ) دوش لیدبت  دـیرادن ، ییانـشآ  اب  امـش  هک  يرگید  نیمز  هب  نیمز  نیا  هک  يزور  تسا : نینچ  هیآ  يانعم  دـشاب  ماقتنا »  » يارب فرظ  - 2
: دباییم قّقحت  تروص  ود  هب  لیدبت  دش . دهاوخ  نینچ  زین  اهنامسآ  و  ُتاوامَّسلا )

326 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
نیا زا  و  مدرک ) ضوع  رانید  اب  ار  اهمهرد   ) ریناند مهاردلا  تلدب  لثم  دوشیم  ضوع  یلکب  دنکیم و  ادیپ  رییغت  ءیـش  تاذ  یهاگ  فلا :

هب لیدبت  ار  اهنآ  غاب  ود   » ِْنیَتَّنَج ْمِْهیَتَّنَِجب  ْمُهاْنلََّدب  َو  (، 55 ءاسن / « ) میهد رارق  نآ  ياجب  رگید  ياهتـسوپ   » اهَْریَغ ًادُولُج  ْمُهاْنلََّدب  تسا . لیبق 
بوذ ار  هقلح  هک  یتقو  امتاخ ، ۀقلحلا  تلدب  لثم  دشیم ، ّریغتم  نوگرگد و  ءیش  تفـص  یهاگ ، و  ب : ( 15 ابس / « ) میدرک رگید  غاب  ود 

. میروآ رد  رگید  لکش  هب  یلکش  زا  هک  میزاسب  يرتشگنا  نآ  زا  مینک و 
: تسا هدش  فالتخا  تروص  ود  هب  اهنامسآ  نیمز و  لیدبت  هوحن  رد  ور  نیا  زا 

راومه هرـسکی  نیمز  ددرگیم و  هتفاکـش  اهایرد  دـشاپیم و  مه  زا  نیمز  رد  اههوک  دـنکیم  رییغت  اـهنآ  فاـصوا  دـناهتفگ  یـضعب  فلا :
. دوشیمن هدید  یلادوگ  هّپت و  نآ  رد  هک  نانچ  دوشیم 

. دوشیم هدیرفآ  يرگید  ياهنامسآ  نیمز و  دناهتفگ  مه  یخرب  ب :
تسد و اهریجنز ، رد  هک  نیا  ای  دـنوشیم ، هتـسب  مه  اب  عمج و  اج  کی  رد  نیطایـش  اب  زین  رگیدـکی و  اب  ناراکهنگ  زور  نآ  رد  َنِینَّرَقُم » »

. دوشیم هتسب  رگیدمه  هب  ناشیاهاپ 
. اهریجنز لغ و  رد  ِدافْصَْألا » ِیف  »

ار شیرگ  تسوـپ و  دـنلامیم ، رگ ، رتـش  ندـب  رب  هـک  تـسا  ییوراد  نارطق  تـسا و  نارطق  زا  خزود  لـها  نـهاریپ  ٍنارِطَق  ْنـِم  ْمُُـهلِیبارَس 
يانعم هب  ینآ ) « ) نآ  » هدـش و هتخادـگ  یجنرب  ای  سم  يانعم  هب  رطق  دـناهدناوخ و  هملک ) ود   ) نآ رطق ، ار  هملک  نیا  یـضعب  دـنازوسیم .

. دشاب شترارح  هجرد  نیرخآ  رد  هک  یغاد  زیچ 
، ندـب رهاظ  زا  تمـسق  نیا  هک  تسا  نیا  رکذ  هب  تروص  صاصتخا  لیلد  دـناشوپیم ، ار  اهنآ  ياههرهچ  شتآ  ُراَّنلا و  ُمُهَهوُجُو  یـشْغَت  َو 

هلعـش اهلد  نورد  زا  خزود  شتآ   » ِةَِدْئفَْألا یَلَع  ُِعلَّطَت  دـیامرفیم : دـنوادخ  هک  ندـب ، نطاب  رد  بلق  دـننام  تساج ، نیرتفیرـش  نیرتزیزع و 
(. 6 همطح / « ) دشکیم

هک ییاهتازاجم  ینعی  تسا ، نیمرجملا » يرت  و   » هلابند ترابع ، نیا  ُهَّللا  َيِزْجَِیل 
327 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دهد رفیک  دناهدش  هانگ  بکترم  هک  ار  نانآ  دنوادخ  ات  دوشیم ، ماجنا  نارفاک  هب  تبسن  دش ، هتفگ 
: تسا لوق  ود  اذه  هیلا  راشم  هرابرد  ِساَّنِلل  ٌغالَب  اذه 

هظعوم يارب  روما  نیا  ینعی  تسا ، هدش  نایب  باسحلا ، عیرس  ات  هَّللا ، نبسحت  زا و ال  لبق ، تایآ  رد  هک  تسا  يروما  دناهتفگ ، یـضعب  - 1
دنپ اههتفگ  نیا  زا  ات  تسا  نیا  شیانعم  و  هب » اورذنیل  اوحصنیل و  : » ینعی فوذحم  لعف  رب  فطع  ِِهب » اوُرَْذُنِیل  َو   » تسا یفاک  مدرم  رکذت  و 

رجنم هک  درادیماو  ياهشیدنا  هب  ار  یمدآ  فوخ  هک  ارچ  تسا ، هناگی  دوبعم  اهنت  دنوادخ  هک  دننادب  و  ینا ...  اوملعیل  دنسرتب و  دنریگب و 
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. دوشیم یتسرپاتکی  دیحوت و  هب 
مدرم ات  تسا  هدش  لزان  تسا و  هدننک  تیافک  غیلب و  يدنپ  مدرم  يارب  نآرق ، نیا  ینعی  تسا  نآرق  هب  هراشا  اذه » : » دـناهتفگ یـضعب  - 2
يادخ وا  هک  دننادب  دنکیم ، يربهر  دیحوت  هب  ار  نانآ  هک  ینآرق  لئالد  رد  نتـسیرگن  اب  دنوش و  كانمیب  شیاهدـیدهت  زا  دـنریگ و  دـنپ 

. تساتکی
. دنریگ زردنا  دنپ و  و  دننک ، هّجوت  هشیدنا  نابحاص  نادنمدرخ و  ِباْبلَْألا و  اُولوُأ  َرَّکَّذَِیل  َو 

329 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هیآ 128  لحن  هروس  ات  هیآ 1  رجح  هروس  زا  مهدراهچ  ءزج 

331 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

331 ص : رجح .....  هروس 

هراشا

. تسا هیآ  هن  دون و  ياراد  فالتخا  نودب  تسا و  یّکم  هروس  نیا 

331 ص : هروس ..... :] نیا  تئارق  تلیضف  ]

مرکا ربمایپ  هب  ناگدننک  ءازهتسا  راصنا و  نیرجاهم و  زا  کی  ره  ددع  هب  دناوخب  ار  هروس  نیا  سک  ره  هک  تسا  هدش  لقن  یثیدح  ّیبا  زا 
«1 . » دش دهاوخ  هداد  وا  هب  هنسح  هد 

331 ص : ات 8 ..... ] تایآ 1  (: 15  ) رجحلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
َفْوَسَف ُلَـمَْألا  ُمِهِْهُلی  َو  اوُعَّتَمَتَی  َو  اُولُکْأَـی  ْمُهْرَذ  ( 2  ) َنیِِملْـسُم اُوناک  َْول  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُّدَوَی  اـَمبُر  ( 1  ) ٍنِیبُم ٍنآُْرق  َو  ِباتِْکلا  ُتاـیآ  َکـِْلت  رلا 

(4  ) ٌمُوْلعَم ٌباتِک  اَهل  َو  َّالِإ  ٍۀَیْرَق  ْنِم  انْکَلْهَأ  ام  َو  ( 3  ) َنوُمَْلعَی
َنِم َْتنُک  ْنِإ  ِۀَِـکئالَْملِاب  انِیتَْأت  ام  َْول  ( 6  ) ٌنُونْجََمل َکَّنِإ  ُرْکِّذـلا  ِْهیَلَع  َلُِّزن  يِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  اُولاـق  َو  ( 5  ) َنوُرِخْأَتْـسَی ام  َو  اهَلَجَأ  ٍۀَّمُأ  ْنِم  ُِقبْـسَت  ام 

(8  ) َنیِرَْظنُم ًاذِإ  اُوناک  ام  َو  ِّقَْحلِاب  َّالِإ  َۀَِکئالَْملا  ُلِّزَُنن  ام  ( 7  ) َنِیقِداَّصلا
__________________________________________________

-1
. هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحمب  نیئزهتسملا  راصنالا و  نیرجاهملا و  ددعب  تانسح  رشع  رجالا  نم  یطعا  اهأرق  نم 

332 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

332 ص : همجرت ..... :

(1 . ) تسا هدننک  نایب  نآرق  و  باتک ، تایآ  اهنیا  ءار ، مال ، فلا ،
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(2 . ) دندوب ناملسم  شاک  هک  دننکیم  وزرآ  رایسب  هچ  دندوب  رفاک  هک  نانآ 
(3 . ) دیمهف دنهاوخ  يدوز  هب  یلو  دزاس ، لفاغ  ار  نانآ  اهوزرآ  دنریگ و  هرهب  دنروخب و  ات  دوخ  لاح  هب  راذگب  ار  اهنآ 

(4 . ) دوب مولعم  يدمآ  رس  ناشیارب  هک  نیا  رگم  میدرکن  كاله  ار  يراید  رهش و  چیه  لها  ام 
(5 . ) داتفا دهاوخن  بقع  نآ  زا  زین  دریگیمن و  یشیپ  دوخ  لجا  زا  یهورگ  چیه 

(6 . ) ياهناوید وت  انامه ، تسا ، هدش  لزان  وا ، رب  نآرق  هک  یسک  يا  دنتفگ : و 
(7 ( ؟ يروآیمن ام  دزن  ار  ناگتشرف  ارچ  ییوگیم ، تسار  رگا 

(8 . ) دش دنهاوخن  هداد  تلهم  اهنآ  ماگنه  نیا  رد  و  مینکیمن ، لزان  قح  هب  زج  ار  ناگتشرف  ام 

332 ص : ریسفت ..... :

رب هک  اج  نیا  دیآیم و  رد  یـضام  لعف  لّوا  رب  هملک  نیا  الومعم  تسا . هدش  هدـناوخ  فیفخت  دـیدشت و  هب  امبر »  » اوُرَفَک َنیِذَّلا  ُّدَوَی  اَمبُر 
نآ ققحت  هک  نیا  لیلد  هب  دهد ، ربخ  هدنیآ  زا  دنوادخ  هچنآ  اریز  دنکیم ، یـضام  رب  تلالد  هک  تسا  ببـس  نیا  هب  هدـش ، لخاد  عراضم 

: تسا هدومرف  دنوادخ  ایوگ  تسا و  هتشذگ  یضام و  هلزنم  هب  تسا  یمتح 
دننکیم وزرآ  دننک  هدهاشم  ار  ناناملـسم  تلاح  و  دوخ ، لاح  عضو و  راّفک ، هک  یعقوم  ریخاتـسر  زور  تسا : نیا  هیآ  يانعم  و  ّدو ، امبر 

اُوناـک َْول  دوـشیم . جراـخ  شتآ  زا  ناناملـسم  دـننیبیم  هک  تسا  یماـگنه  ناـنآ  يوزرآ  نیا  رگید ، لوـق  هب  دـندوب . ناملـسم  شاـک  هک 
. تسا نانآ  ینتشاد  تسود  بلطم  زا  تیاکح  اهنآ و  يوزرآ  نایب  رد  هلمج  نیا  َنیِِملْسُم :

هک  رذگب  نیا  زا  نک و  دیما  عطق  اهنآ  تیاده  زا  ربمایپ  يا  اوُعَّتَمَتَی  َو  اُولُکْأَی  ْمُهْرَذ 
333 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

وت يوریپ  زا  ار  نانآ  ناشیاجبان  ياهوزرآ  و  دنوش ، دنمهرهب  شیاهتّذل  ایند و  زا  دنروخب و  راذگب  يرادزاب ، ناشفالخ  ياهراک  زا  ار  نانآ 
. درادیم زاب 

نانآ يارب  تحیـصن  هظعوم و  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ترابع  نیا  درب . دـنهاوخ  یپ  دوخ  تشز  ياهرادرک  هب  يدوزب  اهنآ  َنوُمَْلعَی  َفْوَسَف 
. تسا راذنا  رد  هغلابم  تّجح و  مامتا  يارب  زین  و  دراذگیمن ، رثا  نانآ  رد  زردنا  دنپ و  درادن و  يدوس 

ام َو  لثم : تسین . زیاج  واو »  » هب هلـصاف  اهل »  » و اـّلا »  » ناـیم يوحن  هدـعاق  قبط  رب  تسا و  هیرق  يارب  تفـص  ءانثتـسا  هلمج  ٌباـتِک  اـَهل  َو  اَّلِإ 
یلو ( 208 ارعـشلا / «. ) دوب یناگدنهد  میب  اهنآ  يارب  هک  نیا  رگم  میدرکن  كاله  ار  ییدابآ  چیه  لها  ام   » َنوُرِْذنُم اَهل  اَّلِإ  ٍۀَیْرَق  ْنِم  انْکَلْهَأ 

ینءاج و و  بوث ، هیلع  دیز  ینءاج  دنیوگیم : هیلاح  هلمج  رد  هک  نانچ  تسا ، فوصوم  هب  تفـص  لاّصتا  رد  دیکأت  روظنم  هب  هلـصاف  نیا 
، ظوفحم حول  رد  هک  تسا  ینیعم  تّدـم  مولعم  باتک  زا  دوصقم  هدـش و  هتـشون  هک  تسا  يزیچ  بوتکم و  يانعم  هب  باتک » . » بوث هیلع 

. تسا هدمآ  باتک  ياج  هب  لجا » ، » دعب هیآ  رد  هک  نانچ  هدش  نییعت  یتلم  ره  يارب 
. دنکیمن مه  فّلخت  نآ  زا  و  دریگیمن ، یشیپ  هدش  نّیعم  شیارب  هک  یلجا  رب  یتّما  چیه  َنوُرِخْأَتْسَی  ام  َو  اهَلَجَأ  ٍۀَّمُأ  ْنِم  ُِقبْسَت  ام 

ام َو  لیلد ، هب   ) هدـش هتفرگ  رّکذـم  انعم  رابتعا  هب  سپـس  و  قبـست ) لعف  لیلد  هب   ) هدـمآ ّثنؤم  ظـفل ، راـبتعا  هب  تسخن  هیآ ، نیا  رد  تما » »
. تسا هدش  فذح  هنع  مود ، لعف  زا  و  َنوُرِخْأَتْسَی )

َّنِإ تفگ : ناتـسرپ  ادـخ  هب  نوعرف  هک  نانچ  دوب ، هرخـسم  ازهتـسا و  يور  زا  ربماـیپ  هب  نارفاـک  يادـن  نیا  ُرْکِّذـلا  ِْهیَلَع  َلُِّزن  يِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
نیا رظن  دروم  هیآ  زا  دوصقم  ( 26 ارعش / « ) تسا هناوید  هدش  هداتسرف  امـش  يارب  هک  يربمایپ  انامه   » ٌنُونْجََمل ْمُْکَیلِإ  َلِسْرُأ  يِذَّلا  ُمَُکلوُسَر 

ینکیم  اعّدا  اریز  ییوگیم  ار  ناگناوید  فرح  وت  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  يا  تسا :
334 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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. تسا هدرک  لزان  وت  رب  ار  رکذ  ادخ  هک 
دوجو لیلد  هب  يرما  عانتما  يارب  یکی  دـیآیم ، انعم  ود  هب  دوشیم و  بیکرت  ال »  » اـب یهاـگ  و  اـم »  » اـب یهاـگ  ول »  » فرح اـنِیتَْأت ...  اـم  َْول 

. دیآیم قیوشت  ضیضحت و  يانعم  هب  طقف  دوشیمن و  بیکرت  ال »  » اب زج  له » ، » اّما تسا ، توعد  قیوشت و  رگید  يانعم  و  يرگید ،
: هتفر راک  هب  عانتما  يانعم  هب  امول »  » لبقم یبا  رعش  رد 

يروع امتبع  ذا  امکیف ، ام  ضعبب  امکتبع  نیدلا  امول  ءایحلا و  امول 
هیآ يانعم  رد  اّما  دیتفرگ .) بیع  ارم  مشچ  کی  ندوب  ّسح  یب  امـش  اریز  مدرکیم  ییوجبیع  امـش  زا  مه  نم  دوبن ، عنام  نید  ایح و  رگا  )

: تسا لامتحا  ود 
. دنهد یهاوگ  وت  تقادص  رب  هک  دنیآیمن  ام  يوس  هب  ناگتشرف  ارچ  فلا :

؟ دنیآیمن مینکیم  بیذکت  ار  وت  هک  ام  رفیک  يارب  هکئالم  ارچ  ب :
نون و ود  اب  لزنن ، تسا  هیآ  نتم  رد  هک  نانچ  رگید  تئارق  دـنیآیمن ، دورف  هکئالم  ینعی  هدوب ، لزنتت » ام   » لـصا رد  ۀـکئالملا » لزنت  اـم  »

. دناهدناوخ لوهجم  ۀکئالملا » لزنت   » مه یضعب  تسا  هکئالم  بصن 
باذـع ای  یحو  ّقح ، زا  روظنم  دـناهتفگ  یـضعب  تحلـصم ، تمکح و  اب  هارمه  یلوزن  رگم  مینکیمن ) لزان  ار  ناگتـشرف  ام  « ) ِّقَْحلاـِب اَّلِإ  »

لزان ار  ناگتشرف  رگا   » نیرظنم اوناک  ام  ۀکئالملا  انلزن  ول  و  تسا : نینچ  نآ  ریدقت  تسازج و  باوج و  اذا »  » َنیِرَْظنُم ًاذِإ  اُوناک  ام  َو  تسا .
«. میهدیمن تلهم  مه  هظحل  کی  نارفاک  هب  مینک 

334 ص : ات 18 ..... ] تایآ 9  (: 15  ) رجحلا هروس  ]

هراشا

َنُؤِزْهَتْـسَی ِِهب  اُوناک  َّالِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  ْمِهِیتْأَی  اـم  َو  ( 10  ) َنِیلَّوَْألا ِعَیِـش  ِیف  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  ْدََقل  َو  ( 9  ) َنوُِظفاَحل َُهل  اَّنِإ  َو  َرْکِّذـلا  اَْـنلََّزن  ُنَْحن  اَّنِإ 
(13  ) َنِیلَّوَْألا ُۀَّنُس  ْتَلَخ  ْدَق  َو  ِِهب  َنُونِمُْؤی  ال  ( 12  ) َنیِمِرْجُْملا ِبُوُلق  ِیف  ُهُُکلْسَن  َِکلذَک  ( 11)

ِیف اْنلَعَج  ْدََـقل  َو  ( 15  ) َنوُروُحْـسَم ٌمْوَق  ُنَْحن  َْلب  انُراْصبَأ  ْتَرِّکُـس  امَّنِإ  اُولاـَقل  ( 14  ) َنوُجُْرعَی ِهِیف  اوُّلَظَف  ِءاـمَّسلا  َنِم  ًاـباب  ْمِْهیَلَع  اـنْحَتَف  ْوـَل  َو 
(18  ) ٌنِیبُم ٌباهِش  ُهَعَْبتَأَف  َعْمَّسلا  َقَرَتْسا  ِنَم  َّالِإ  ( 17  ) ٍمیِجَر ٍناْطیَش  ِّلُک  ْنِم  اهانْظِفَح  َو  ( 16  ) َنیِرِظاَّنِلل اهاَّنَّیَز  َو  ًاجوُُرب  ِءامَّسلا 

335 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

335 ص : همجرت ..... :

(9 . ) میرادساپ ار  نآ  دوخ  ام  و  میدرک ، لزان  ار  نآرق  ام 
(10 . ) میداتسرف نیتسخن  ياهتّما  نایم  رد  یناربمایپ  وت  زا  شیپ  ام ،

(11 . ) دندرکیم ءازهتسا  ار  وا  هک  نیا  رگم  دمآیمن  اهنآ  غارس  هب  يربمایپ  چیه  و 
(12 . ) میزاسیم دراو  نامرجم  ياهلد  رد  ار  نآرق  نینچ ، نیا 

(13 . ) دوب نینچ  زین  نیشیپ  ماوقا  شور  و  دنروآیمن ، نامیا  نآ  هب  هک  یلاح  رد 
(14  ) دنور الاب  نآ  رد  هک  میداشگیم  نانآ  رب  نامسآ  زا  يرد  رگا  و 

(15 . ) میاهدش نوسفا  رحس و  ام  هکلب  دناهدرک ، يدنبمشچ  ار  ام  دنتفگیم 
(16 . ) میداد تنیز  ناگدننیب  يارب  ار  نآ  میداد و  رارق  اهجرب  نامسآ ، رد  ام ،
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(17 . ) میدرک ظفح  يدورطم  ناطیش  ره  ّرش  زا  ار  نآ  زین  و 
(18 . ) درک لابند  ار  وا  راکشآ  یباهش  هک  درک  عمس  قارتسا  هک  نآ  رگم 

335 ص : ریسفت ..... :

: دنتفگیم رخـسمت  اب  هتفرگ و  ازهتـسا  داب  هب  ار  ربمایپ  هک  تسا  نارفاک  راکنا  در  هرابرد  تایآ  نیا  َنوُِظفاَحل  َُهل  اَّنِإ  َو  َرْکِّذـلا  اَْنلََّزن  ُنَْحن  اَّنِإ 
هک تسا  هتـشاد  نایب  تیعطاق  دـیکأت و  اب  دـنوادخ  لـیلد  نیا  هب  و  هیآ 6 )  ) ياهناوید نونجم و  وت  هدـش ، لزاـن  وـت  رب  رکذ  هک  یـسک  يا  »

ياهباتک فـالخ  رب  دـیامرفیم . تظفاـحم  فیرحت  رییغت و  ناـصقن و  يداـیز و  هنوگ  ره  زا  ار  نآ  دوخ ، مه  هداتـسرف و  ار  نآرق  شدوخ 
ظفح اّما ، دندوب  نآ  ظفح  ددص  رد  ناشنادنمشناد  هکلب  تسا  هدومرفن  دّهعت  ار  اهنآ  يرادهگن  دنوادخ  هک  هتشذگ 

336 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ام ینعی  دشاب  ادخ  لوسر  هل »  » ریمـض زا  دارم  هک  تسا  زیاج  دیوگیم : ءاّرف  تسا . هدرکن  راذـگاو  دوخ  زا  ریغ  يرگید  یـسک  هب  ار  نآرق 

(. 67 هدئام / : ) دیامرفیم يرادهگن  مدرم  ّرش  زا  ار  وت  دنوادخ   » ِساَّنلا َنِم  َکُمِصْعَی  ُهَّللا  َو  لثم : میرادهگن  ار  ربمایپ 
رد ینعی  دنـشاب ، بهذـم  هقیرط و  کی  رد  هک  دوشیم  قالطا  یهورگ  هب  هعیـش  نیـشیپ . ياههقرف  نیتسخن و  ياههورگ  َنِیلَّوَأـْلا  ِعَیِـش  ِیف 

. میداتسرف ینالوسر  زین  وت  زا  شیپ  ياهتّما  نایم 
لاح يانعم  هب  عراضم  هک  نیا  رگم  دوشیمن  لخاد  عراـضم  لـعف  رب  اـم »  » هک اریز  تسا . هتـشذگ  لاـح  تیاـکح  هلمج  نیا  ْمِهِیتْأَـی  اـم  َو 

. دشاب کیدزن  لاح  نامز  هب  یضام  نآ  هک  نیا  رگم  دوشیمن  لخاد  مه  یضام  لعف  رب  و  دشاب ،
ار نآ  مدرک و  لخاد  نزوس  رد  ار  خن  هتکلسا : ةربإلا و  یف  طیخلا  تکلس  تسا : رکذ »  » ریمض عجرم  َنیِمِرْجُْملا  ِبُوُلق  ِیف  ُهُُکلْـسَن  َِکلذَک 

لثم نایب  نیا  دنریذپیمن . دننکیم و  در  ار  نآ  اهنآ  اما  مینکیم  اقلا  ناراکهنگ  لد  رد  هنوگ  نیا  ار  نآرق )  ) رکذ ام ، ینعی  متخاس ، بترم 
مربیم ناگیامورف  شیپ  ار  اهتجاح  نینچ  نیا  ییوگیم : دـهدن  تبثم  خـساپ  ار  وت  يربب و  ياهیامورف  شیپ  ار  یتجاح  یتقو  هک  تسا  نآ 

. دوشیمن هدروآرب  یتجاح  اهنآ  شیپ  ینعی 
: دراد دوجو  لامتحا  ود  هلمج  نیا  بارعا  رد  دنروآیمن . نامیا  نآرق  هب  نارفاک  ِِهب  َنُونِمُْؤی  ال 

. تسا لاح  و  بصن ، لحم  رد  - 1
. هکلسن کلذک  يارب  تسا  نایب  - 2

اهنآ دنوادخ  دندرکیم  بیذکت  ار  ناربمایپ  نوچ  هک  دوب  نیمه  دشیم  لامعا  نیـشیپ  ياهتلم  هرابرد  هک  یـشور  َنِیلَّوَْألا  ُۀَّنُـس  ْتَلَخ  ْدَق  َو 
ْتَرِّکُس . » تسا هدش  تئارق  ءار »  » هرـسک هّمـض و  اب  نوجرعی » . » تسا راذنا  دیدهت و  هلمج  نیا  زا  دنوادخ  روظنم  و  تخاسیم . كاله  ار 

ینعی  هدش ، هدناوخ  ك »  » فیفخت دیدشت و  اب  انُراْصبَأ »
337 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

دانع توادع و  هک  تسا  نآ  روظنم  دشابیم . رکس  رکس و  هدام  زا  دنامیم ، زاب  نایرج  زا  دور  هک  نانچ  هدنام ، ورف  ندید  زا  نامیاهمشچ 
هلیسو نآ  هب  هک  دوش  هتشاذگ  ناشیارب  ینابدرن  دوش و  زاب  ناشیورب  نامسآ  ياهرد  زا  يرد  رگا  هک  تسا  هدیـسر  ییاج  هب  ناکرـشم  نیا 

نآ هب  ار  ام  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  هکلب  درادـن ، تقیقح  تسا و  یلاـیخ  يروصت  نیا  تفگ  دـنهاوخ  دـنور ، ـالاب  نامـسآ  يوس  هب 
ناگتشرف دوخ  ياهمشچ  اب  ات  مینایامنب  نارفاک  هب  رگا  ینعی  تسا  هکئالم  مهیلع )  ) ریمض عجرم  دناهتفگ  یضعب  تسا . هدرک  رحس  هلیـسو 

هچنآ ات  تسا  زور  رد  اهنآ  جورع  هب  هراشا  اولظ »  » لعف ندروآ  تفگ . دـنهاوخ  ار  اهفرح  نیا  مه  زاـب  دـنور  ـالاب  نامـسآ  هب  هک  دـننیبب  ار 
. دشاب شور  ناشیارب  دننیبیم 

. تسا هدنام  زاب  ندید  زا  ناشیاهمشچ  هک  دنراد  نیقی  نارفاک  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  هملک  نیا  امنا » »
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هک یتقو  اما  دـندوبن ، عونمم  اهنامـسآ  هب  نتفر  زا  البق  نیطایـش  دـیوگیم  ساـبع  نبا  تسا . بصن  لـحم  رد  انثتـسم ، هلمج  َقَرَتْسا  ِنَم  اَّلِإ 
. دندش عنم  اهنامسآ  مامت  زا  تفای  تدالو  مالسا  ربمایپ  هک  یماگنه  و  دندش ، عونمم  نامسآ  هس  زا  دش  دلوتم  مالّسلا  هیلع  یسیع  ترضح 

. دوب راکشآ  نشور و  ناگدننیب  رب  درکیم  بیقعت  ار  نیطایش  هک  یباهش  ٌنِیبُم » ٌباهِش  »

337 ص : ات 25 ..... ] تایآ 19  (: 15  ) رجحلا هروس  ]

هراشا

َو ( 20  ) َنِیقِزاِرب َُهل  ُْمتَْـسل  ْنَم  َو  َشِیاعَم  اهِیف  ْمَُکل  اْنلَعَج  َو  ( 19  ) ٍنوُزْوَم ٍءْیَـش  ِّلُک  ْنِم  اهِیف  اْنتَْبنَأ  َو  َیِـساوَر  اهِیف  اْنیَْقلَأ  َو  اهانْدَدَم  َضْرَْألا  َو 
َُهل ُْمْتنَأ  ام  َو  ُهوُمُکاْنیَقْـسَأَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  اْنلَْزنَأَف  َحـِقاَول  َحاـیِّرلا  اَْنلَـسْرَأ  َو  ( 21  ) ٍمُوْلعَم ٍرَدَِـقب  َّالِإ  ُُهلِّزَُنن  ام  َو  ُُهِنئازَخ  انَدـْنِع  ـَّالِإ  ٍءْیَـش  ْنِم  ْنِإ 

(23  ) َنُوثِراْولا ُنَْحن  َو  ُتیُِمن  َو  ِییُْحن  ُنْحََنل  اَّنِإ  َو  ( 22  ) َنِینِزاِخب
(25  ) ٌمِیلَع ٌمیِکَح  ُهَّنِإ  ْمُهُرُشْحَی  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ  َو  ( 24  ) َنیِرِخْأَتْسُْملا اَنِْملَع  ْدََقل  َو  ْمُْکنِم  َنیِمِدْقَتْسُْملا  اَنِْملَع  ْدََقل  َو 

338 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

338 ص : همجرت ..... :

(19 . ) میدینایور نآ  رد  نیعم ، هزادنا  هب  هایگ  ره  زا  و  میدنکفا ، یتباث  ياههوک  نآ  رد  و  میدرتسگ ، ار  نیمز  و 
(20 . ) دیهد يزور  اهنآ ، هب  دیناوتیمن  امش  هک  یناسک  يارب  زین  و  میداد . رارق  نآ  رد  یگدنز  لیاسو  عاونا  امش  يارب  و 

(21 . ) مینکیمن لزان  ار  نآ  نّیعم  هزادنا  هب  زج  ام  یلو  تسا  ام  دزن  زیچ  همه  نیازخ 
ظفاح و دوخ  هک  یلاح  رد  میتخاس  باریس  نآ  اب  ار  امش  سپ  میدرک ، لزان  یبآ  نامسآ  زا  میداتـسرف و  اهربا  ینتـسبآ  يارب  ار  اهداب  ام  و 

(22 . ) دیتسین نآ  رادهگن 
(23 . ) ناثراو میئام  میناریمیم و  مینکیم و  هدنز  ام ،

(24 . ) میراد یهاگآ  ملع و  دنشاب  امش  زا  سپ  هک  نانآ  دندوب و  امش  زا  شیپ  هک  نانآ  هب  ام 
(25 . ) تساناد میکح و  وا  هک  دنکیم  روشحم  ار  اهنآ  وت  راگدرورپ  و 

338 ص : ریسفت ..... :

. میداد رارق  یتباث  ياههوک  نآ ، رد  میدرتسگ و  ضرع  لوط و  تاهج  زا  ار  نیمز  َیِساوَر  اهِیف  اْنیَْقلَأ  َو  اهانْدَدَم  َضْرَْألا  َو 
: دراد دوجو  لامتحا  دنچ  نوزوم  هملک  يانعم  رد  ٍنوُزْوَم  ٍءْیَش  ِّلُک  ْنِم  اهِیف  اْنتَْبنَأ  َو 

. تسا هدش  هدیجنس  تمکح  نازیم  اب  هک  یمولعم  هزادنا  - 1
. دشاب هتشاد  شزرا  نزو و  يروآ  دوس  ظاحل  زا  هک  يزیچ  - 2

. اهنیا زج  هرقن و  الط و  لثم  دوشیم ، هدیجنس  ندرک  نزو  اب  هک  يزیچ  - 3
و دـنوشیم ، ظّفلت  هزمه  ءای و  نیب  يزیچ  ای  هزمه و  اب  هک  شرئاظن  و  لئامـش »  » هملک فالخ  رب  دوشیم  ظّـفلت  ءاـی »  » حیرـصت هب  شیاـعم 

. تساطخ اهنآ  رد  ءای  هب  حیرصت 
َو َشِیاعَم  اهِیف  ْمَُکل  اْنلَعَج  َو  تسا : هدومرف  نینچ  ایوگ  هک  دشابیم  مکل »  » ّلحم رب  ای  شیاعم »  » رب فطع  هلمج  نیا  َنِیقِزاِرب  َُهل  ُْمتَْـسل  ْنَم  َو 
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َنِیقِزاِرب َُهل  ُْمتَْسل  ْنَم 
339 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

نیا زا  روظنم  میدیرفآ » امـش  يارب  دیتسین  اهنآ  هدنهد  يزور  امـش  هک  مه  ار  یناسک  میداد و  رارق  يزور  بابـسا  امـش  يارب  نیمز  رد  ام  »
ار اهنآ  و  وا ، ادـخ ، هک  نآ  لاح  دـهدیم و  يزور  ار  نانآ  شدوخ  دـنکیم  لایخ  ناسنا  هک  تسا  نازینک  نامالغ و  ای  هداوناخ و  ناـسک ،

. میریگب مکل  رد  رورجم  ریمض  رب  فطع  ّرج و  لحم  رد  ار  الاب  هلمج  تسین  زیاج  دهدیم . يزور 
يارب تسا  یلثم  نئازخ »  » هملک میراد و  نآ  داجیا  رب  تردق  ام  تسا ، نآ  رد  يدوس  ناگدنب  يارب  هک  دوش  رّوصت  هچ  ره  ٍءْیَـش  ْنِم  ْنِإ  َو 

. تسا نکمم  رودقم و  هچ  ره  رب  دنوادخ  ییاناوت  تردق و 
. مینکیمن اطع  تسا  ناگدنب  تحلصم  مینادیم  هک  ینّیعم  هزادنا  هب  زج  ار  نآ  ام  ٍمُوْلعَم و  ٍرَدَِقب  اَّلِإ  ُُهلِّزَُنن  ام  َو 

: تسا لوق  ود  حقاول »  » يانعم رد  َِحقاَول  َحایِّرلا  اَْنلَسْرَأ  َو 
: لثم تسا  نتسبآ ) رادراب ،  ) ۀحقلم عمج  حقالم »  » يانعم هب  فلا )

«1 « » حئاوطلا حیطت  اّمم  طبتخم  «و 
. تسا هتفرگ  كانرطخ  ياج  هاگترپ و  يانعم  هب  هحیطم »  » عمج حواطم »  » يانعم هب  ار  حئاوط  رعاش  هک 

. تسا میقع  حیر  نآ  ّدض  دراد و  تکرب  ریخ و  هک  روآراب  داب  ینعی  حقال » حیر  ( » ب
هب  ) ار امـش  سپ  ُهوُمُکاْنیَقْـسَأَف » . » میداتـسرف اهربا )  ) حیقلت يارب  ار  اهداب  ام  تسا : نیا  هیآ  يانعم  دیفم . هدـنراب و  ربا  رطام :» باحـس   » لثم

. میتخاس باریس  میداتسرف ) نامسآ  زا  هک  یبآ  هلیسو 
ار يزیچ  تسا  هدرک  یفن  مدرم  زا  هلمج ، نیا  رکذ  اب  دنوادخ  َنِینِزاِخب  َُهل  ُْمْتنَأ  ام  َو 

__________________________________________________

: تسا نیا  شلّوا  هدورس و  دیزی  شردارب  ياثر  رد  هک  تسا  لشهن  نب  رارض  زا  رعش  نیا  - 1
ۀموصخل عراض  دیزی  کبیل 

، فاشک ریسفت  طبتخم ،...  و  . ) دیدرگ مودصم  كانرطخ  ياهلحم  رد  نداتفا  اب  و  دش ، ناوتان  ینمشد  رطاخ  هب  هک  تسیرگ  دیزی  رب  دیاب  : 
(. 575 ج 3 /

340 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
رادهنازخ ام  اهنت  ینعی ، تسام » دزن  شیاههنیزخ  هک  نیا  رگم  تسین  زیچ  چـیه  : » دوب هدومرف  هدرک و  تباـث  شدوخ  يارب  لـبق  هیآ  رد  هک 

. دیردن ار  نآ  تردق  امش  اما  میروایب ، نیمز  هب  اجنآ  زا  میروآ و  دوجو  هب  نامسآ  رد  ار  نآ  هک  میراد  تردق  میتسه و  بآ 
یقاب يو  گرم  زا  سپ  هک  تسا  ّتیم  ثراو  زا  هدافتـسا  ثراو »  » هملک میتسه . یقاب  اههدـیرفآ ، مامت  يدوبان  زا  دـعب  اـم  َنُوثِراْولا  ُنَْحن  َو 

نامـشوگ مشچ و  زا  ار  ام  ایادـخ   » اـنم ثراولا  هلعجا  انعامـسا و  اـنراصباب و  اـنعتم  مهللا  تسا : هدـش  لـقن  ربماـیپ  زا  ییاـعد  رد  دـنامیم ،
«. رادب یقاب  نامیارب  ار  اهنآ  نادرگ و  دنمهرهب 

دناهدرم و سپس  هدرک و  یگدنز  هدش و  دلوتم  شیپ  ناراگزور  رد  هک  نانآ  لاح  زا  میهاگآ  ام  ْدََقل ...  َو  ْمُْکنِم  َنیِمِدْقَتْسُْملا  اَنِْملَع  ْدََقل  َو 
ای دـناهدماین ، نوریب  زونه  هک  یناـسک  هدـمآ و  نوریب  ناردـپ  تشپ  زا  هک  یناـسک  اـی  دـنیآیم ، دوجو  هب  اهدـعب  هک  ار  یناـسک  نینچمه 

. دنرّخأتم هک  نانآ  دنمّدقم و  تعامج  زامن  فص  رد  هک  نانآ  ای  و  دناهتشادن ، مّدقت  هک  نانآ  دنراد و  مّدقت  مالسا  رد  هک  یناسک 
. دنادیم ار  اهنآ  دادعت  دارفا ، ینوزفا  ترثک و  اب  دزاس و  روشحم  ار  نانآ  هک  تسا  رداق  ییاهنت  هب  وا  ْمُهُرُشْحَی  َوُه 

. دراد لماک  یهاگآ  یملع و  هطاحا  زیچ  ره  رب  هدرتسگ و  ششناد  راکشآ و  وا  تمکح  ٌمِیلَع  ٌمیِکَح  ُهَّنِإ 

340 ص : ات 40 ..... ] تایآ 26  (: 15  ) رجحلا هروس  ]
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هراشا

ٌِقلاخ یِّنِإ  ِۀَِکئالَْمِلل  َکُّبَر  َلاق  ْذِإ  َو  ( 27  ) ِموُمَّسلا ِران  ْنِم  ُْلبَق  ْنِم  ُهانْقَلَخ  َّناَْجلا  َو  ( 26  ) ٍنُونْسَم ٍإَمَح  ْنِم  ٍلاْصلَص  ْنِم  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل  َو 
َنوُعَمْجَأ ْمُهُّلُک  ُۀَِکئالَْملا  َدَجَـسَف  ( 29  ) َنیِدِـجاس َُهل  اوـُعَقَف  یِحوُر  ْنِم  ِهِیف  ُتْخَفَن  َو  ُُهْتیَّوَـس  اذِإَـف  ( 28  ) ٍنُونْسَم ٍإَمَح  ْنِم  ٍلاْصلَـص  ْنِم  ًارََـشب 

(30)
ْنِم ُهَتْقَلَخ  ٍرَشَِبل  َدُجْـسَِأل  ْنُکَأ  َْمل  َلاق  ( 32  ) َنیِدِـجاَّسلا َعَم  َنوُکَت  َّالَأ  ََکل  ام  ُسِیْلبِإ  ای  َلاـق  ( 31  ) َنیِدِـجاَّسلا َعَم  َنوُکَی  ْنَأ  یبَأ  َسِیْلبِإ  َّالِإ 

(35  ) ِنیِّدلا ِمْوَی  یلِإ  َۀَنْعَّللا  َْکیَلَع  َّنِإ  َو  ( 34  ) ٌمیِجَر َکَّنِإَف  اْهنِم  ْجُرْخاَف  َلاق  ( 33  ) ٍنُونْسَم ٍإَمَح  ْنِم  ٍلاْصلَص 
ِیف ْمَُهل  َّنَنِّیَزَُأل  ِینَْتیَوْغَأ  اِمب  ِّبَر  َلاق  ( 38  ) ِمُوْلعَْملا ِْتقَْولا  ِمْوَی  یلِإ  ( 37  ) َنیِرَْظنُْملا َنِم  َکَّنِإَف  َلاق  ( 36  ) َنُوثَْعُبی ِمْوَی  یلِإ  ِینْرِْظنَأَف  ِّبَر  َلاق 

(40  ) َنیِصَلْخُْملا ُمُْهنِم  َكَدابِع  َّالِإ  ( 39  ) َنیِعَمْجَأ ْمُهَّنَیِوْغَُأل  َو  ِضْرَْألا 
341 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

341 ص : همجرت ..... :

(26 . ) میدیرفآ دوب  هدش  هتفرگ  وبدب  هریت  كاخ  زا  هک  ياهدیکشخ  لگ  زا  ار  ناسنا  ام ،
(27 . ) میدرک قلخ  نازوس ، مرگ و  شتآ  زا  نآ  زا  شیپ  ار ، ّنج  و 

: تفگ ناگتشرف  هب  تراگدرورپ  هک  ار  یماگنه  روآرطاخ ، هب 
(28 . ) منکیم قلخ  هدش  هتفرگ  وبدب  هریت  لگ  زا  هک  ياهدیکشخ  كاخ  زا  ار  يرشب  نم 

(29 . ) دینک هدجس  شربارب  رد  مدیمد  دوخ  حور  زا  وا  رد  مدیرفآ و  ار ، وا  هک  نیمه 
(30 . ) دندرک هدجس  یگمه  ناگتشرف  سپ 

(31 . ) دشاب ناگدننک  هدجس  زا  هک  درک  يراددوخ  هک  سیلبا  زج 
(32 ( ؟ یتسین ناگدننک  هدجس  اب  ارچ  سیلبا  يا  دومرف : ادخ 

(33 . ) منک هدجس  ياهدیرفآ  وبدب  هریت  کشخ و  كاخ  زا  هک  يرشب  يارب  هک  متسین  نینچ  نم  تفگ :
(34 . ) ییام هاگرد  هدنار  وت  هک  وش  نوریب  فص  نآ  زا  سپ  تفگ :

(35 . ) دوب دهاوخ  تنعل  وت  رب  تمایق  زور  ات  و 
(36 . ) هد تلهم  زیختسر  زور  ات  ارم  مراگدرورپ  تفگ 

(37 . ) یناگتفای تلهم  زا  وت  دومرف :
(38 . ) نّیعم تقو  زور  ات 

(39 . ) منکیم هارمگ  ار  ناشهمه  مزادرپیم و  يرگشیارآ  هب  نانآ  يارب  نیمز  رد  یتخاس  هارمگ  ارم  هک  ببس  نیا  هب  اراگدرورپ  تفگ :
(40 . ) ار تصالخا  اب  ناگدنب  رگم 

342 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

342 ص : ریسفت ..... :

ینعی راّخف  ار  نآ  دش ، هتخپ  هک  هاگ  نآ  اّما  دنکیم ، ادص  دروخیم  مهب  یتقو  هک  تسا  هتخپ  کشخ  لگ  لاصلص »  » َناْسنِْإلا اَنْقَلَخ  ْدََقل  َو 
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. تروص يدرگ  هجولا ، ۀنس  هتفرگ  لکش  هتفای و  تروص  نونسم :» . » تسا هتفای  رییغت  هایس  لگ  أمح »  » دنیوگ لافس 
. دیآ رد  یلکش  هب  ات  هدش  هتخیر  بلاق  زا  كاخ  نآ  ایوگ  هک  تسا ، هتفای  بلاق  هدش و  بآ  يانعم  هب  لاصلص »  » هتفگ یضعب 

نایم رکیپ  نآ ، زا  هدش و  هتخیر  بلاق  رد  هایس  لگ  نآ  ییوگ  دشاب . لاصلص »  » يارب تفـص  رّوصم  يانعم  هب  نونـسم »  » هک تسا  نآ  قح 
تفای رییغت  تلاح  نیا  سپس  دمآیم و  رد  ادص  هب  دشیم  هدیمد  نآ  رد  هاگ  ره  هک  نانچ  هدش  کشخ  سپس  و  هتفای ، لیکشت  ناسنا  یهت 

. دش مدآ  و 
. ناسنا عون  يارب  مدآ »  » لثم تسا  ّنج  عون  يارب  ملع  مسا  ناج » »

. دنکیم ذوفن  ندب  زیر  ياهخاروس  رد  هک  غاد  رایسب  شتآ  زا  ِموُمَّسلا  ِران  ْنِم 
مدرک لماک  بسانتم و  ار  مدآ  تقلخ  هک  یتقو  سپ  ُُهْتیَّوَس  اذِإَف  تفگ : هکئالم  هب  تراگدرورپ  هک  ار  ینامز  روآ  دای  هب  َکُّبَر و  َلاق  ْذِإ  َو 
يّدام ندـش  هدـیمد  ندـیمد و  دروم ، نیا  رد  مدرک . شاهدـنز  ینعی  مدـیمد ، نآ  رد  دوخ ، حور  زا  متخاس و  شاهداـمآ  حور  خـفن  يارب  و 

«1 . » تسا هتفای  یگدنز  نادب  مدآ  هک  يزیچ  نایب  يارب  تسا  یلیثمت  هکلب  درادن  دوجو 
هچ ، » نیدـجاسلا عم  نوکت  نا ال  یف  کلام  تسا : نیا  شریدـقت  هدـش ، فذـح  نا »  » و یف »  » ّرج فرح  ترابع  نیا  رد  َنوُکَت  اَّلَأ  َکـَل  اـم 

؟» تخاس راداو  رما  نیا  هب  ار  وت  زیچ  هچ  يدرک و  عانتما  ندرک  هدجس  زا  هک  دش  ثعاب  یفده 
__________________________________________________

. دوشیم هدیمد  هک  هدش  يّدام  يزیچ  هب  هیبشت  تسا  يونعم  رما  کی  هک  تسا  مدآ  تایح  هلیسو  هچنآ  - 1
343 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

يراک نینچ  نم  زا  هک  تسا  لاحم  منک و  هدجس  هک  تسین  حیحص  نم  يارب  الصا  ینعی  تسا ، یفن  دیکأت  يارب  مال  َدُجْـسَِأل  ْنُکَأ  َْمل  َلاق 
ِمْوَی ( » تسین عمجلا  عنام   ) تسا هکئالم  ای  نامسآ و  ای  ّتنج ، ریمض ، عجرم  اهنم :» . » تمحر زا  رود  هدش ، مجر  نوعلم ، میجر :» . » دنزب رس 

رد تغالب  رطاخ  هب  تارابع ، رد  فالتخا  زیخاتـسر ) زور  نامه   ) تسانعم کی  هب  یگمه  ِمُوْلعَْملا » ِْتقَْولا  ِمْوَی   » و َنُوثَْعُبی » ِمْوَی   » و ِنیِّدـلا »
زور رد  اریز  دریمن ، زگره  هک  دوب  نیا  شروظنم  درک  زیخاتسر  زور  ات  تلهم  ياضاقت  دنوادخ  زا  هک  سیلبا  دناهتفگ : یضعب  تسا . نخس 

. داد تلهم  تسا ، فیلکت  ماّیا  نیرخآ  هک  مولعم ) تقو  موی   ) ات ار  يو  هکلب  تفریذپن  ار  نآ  دنوادخ  اّما  دریمیمن ، یسک  ثعب 
هارمگ ارم  هک  نآ  ببـس  هب  ایادـخ ، تسا : نیا  هلمج  ياـنعم  و  مسق ، باوـج  ننیزـأل »  » و هیردـصم ، اـم »  » و مسق ، يارب  اـب »  » ِینَْتیَوـْغَأ اـِمب 
ببـس ادخ ، هک  تسا  نیا  ندرک  هارمگ  زا  روظنم  داد . مهاوخ  تنیز  مدآ  ینب  يارب  نیمز  يور  رد  ار  لطاب  هک  مروخیم  دنگوس  يدرک ،

ور نیا  زا  . ) دش وا  یهارمگ  بجوم  هدجس ، هب  رما  نیا  ماجنارس ، دومن  مدآ  رب  هدجـس  هب  رما  ار  يو  اریز  درک ، مهارف  ار  ناطیـش  یهارمگ 
تعاطا رگا  اریز  دوب ، وکین  اـجب و  يرما  هدجـس ، هب  دـنوادخ  رما  هک  یتروص  رد  يدرک ) اوغا  ارم  وت  تفگ : دـنوادخ  هب  باـطخ  ناـطیش 

هب سپ  دـیزرو  ّربکت  نوعلم  نآ  اّما  دـشیم ، شبیـصن  ناوارف  یـشاداپ  رجا و  دومنیم  عضاوت  ینتورف و  ادـخ  نامرف  لـباقم  رد  و  درکیم ،
. دش هارمگ  كاله و  دوخ ، رایتخا 

ارم ياوغا  یهارمگ و  ببـس  وت ، نوچ  ایادـخ ، ینعی  دـشاب ، فوذـحم  ریدـقت و  رد  مسق  هکلب  میریگن ، مسق  ار  ِینَْتیَوْغَأ » اـِمب   » تسا زیاـج 
تنیز ناشیارب  ار  ناهانگ  هک  قیرط  نیا  هب  موش ، اهنآ  ياوغا  ببـس  منک و  نینچ  مدآ  ینب  اب  هک  مروخیم  دـنگوس  زین  نم  یتخاس ، مهارف 

. دوش اهنآ  یهارمگ  ببس  هک  منک  ناشراداو  يروما  هب  مهد و 
درک و لیم  ایند  هب   » ُهاوَه َعَبَّتا  َو  ِضْرَْألا  َیلِإ  َدَـلْخَأ  دـیامرفیم : رگید  ياج  هک  نانچ  تسا  بیرف  رورغ و  يارـس  هک  ییایند  رد  ِضْرَْألا  ِیف 

دش » دوخ  ياوه  وریپ 
344 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هب و  دنهد ، حـیجرت  ترخآ  رب  ار  نآ  ات  میارآیم  نانآ  رظن  رد  ار  نیمز  هک  دـشاب  هدرک  هدارا  نینچ  ناطیـش  تسا  نکمم  (. 175 فارعا / )
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. دننک ادیپ  رطاخ  نانیمطا  نآ 
ار وا  فرح  اهنیا  هک  تسنادیم  اریز  درک  انثتـسا  ار  ادـخ  صالخا  اـب  ناگدـنب  دـیدهت ، نیا  زا  سپ  ناطیـش  َنیِـصَلْخُْملا  ُمُْهنِم  َكَداـبِع  اَّلِإ 

. دنریذپیمن

344 ص : ات 50 ..... ] تایآ 41  (: 15  ) رجحلا هروس  ]

هراشا

َنیِعَمْجَأ ْمُهُدِعْوََمل  َمَّنَهَج  َّنِإ  َو  ( 42  ) َنیِواْغلا َنِم  َکَعَبَّتا  ِنَم  َّالِإ  ٌناْطلُـس  ْمِْهیَلَع  ََکل  َْسَیل  يِداـبِع  َّنِإ  ( 41  ) ٌمیِقَتْسُم َّیَلَع  ٌطارِـص  اذه  َلاق 
(45  ) ٍنُویُع َو  ٍتاَّنَج  ِیف  َنیِقَّتُْملا  َّنِإ  ( 44  ) ٌموُسْقَم ٌءْزُج  ْمُْهنِم  ٍباب  ِّلُِکل  ٍباْوبَأ  ُۀَْعبَس  اَهل  ( 43)

اْهنِم ْمُه  اـم  َو  ٌبَصَن  اـهِیف  ْمُـهُّسَمَی  ـال  ( 47  ) َنِیِلباـقَتُم ٍرُرُـس  یلَع  ًاـناوْخِإ  ٍّلِـغ  ْنِم  ْمِهِروُدُـص  ِیف  اـم  اـنْعََزن  َو  ( 46  ) َنِینِمآ ٍمالَِـسب  اهُولُخْدا 
(50  ) ُمِیلَْألا ُباذَْعلا  َوُه  ِیباذَع  َّنَأ  َو  ( 49  ) ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  اَنَأ  یِّنَأ  يِدابِع  ْئِّبَن  ( 48  ) َنیِجَرْخُِمب

344 ص : همجرت ..... :

(41 (. ) میاج رب  اپ  تنس  و   ) تسا نم  میقتسم  هار  نیا  دومرف  دنوادخ 
(42 . ) دننکیم يوریپ  وت  زا  هک  یناهارمگ  رب  رگم  تفای ، یهاوخن  ّطلست  مناگدنب  رب  هک 

(43 . ) تسا اهنآ  همه  هاگهدعو  خزود  و 
(44 . ) دناهدش نّیعم  نایخزود  زا  یهورگ  يرد  ره  يارب  تسا  رد  تفه ، ار  مّنهج 

(45 . ) دنتسه نآ  ياههمشچ  رانک  نانج و  ياهغاب  رد  ناراکزیهرپ 
(46 . ) دیوش لخاد  ّتینما  تمالس و  اب  دوشیم ) هتفگ  اهنآ  هب  )

(47 . ) دنراد رارق  رگیدمه  يوربور  اهتخت  رب  هناردارب  اهنآ  میاهتشادرب ، نانآ  ياههنیس  زا  ار  هنیک  ام ، و 
( 48 . ) دنوشیم جارخا  نآ  زا  هن  دسریم و  یجنر  نآ  رد  اهنآ  هب  هن 

345 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(49 . ) میحر هدنزرمآ و  رایسب  نم  هک  زاس  هاگآ  ار  مناگدنب 

(50 . ) تسا كاندرد  یباذع  نم  باذع  و 

345 ص : ریسفت ..... :

هنوگ چیه  نم  ناگدنب  رب  ار  وت  ناطیش  يا  هک  نیا  دوصقم  تسا ، مزال  نآ  تیاعر  نم  رب  هک  قح  هار  تسا  نیا  ٌمیِقَتْـسُم  َّیَلَع  ٌطارِـص  اذه 
تلالد هدش و  هتفرگ  ّولع  زا  هک  دناهدناوخ  زین  ّیلع  طارص  دنک . يوریپ  وت  زا  شیهارمگ  ببـس  هب  هک  اهنآ  زا  یـسک  رگم  تسین  ياهطلس 

. دنکیم ادخ  هار  تلیضف  يرترب  تفارش و  يدنلب  رب 
. تسا خزود  ناهارمگ  هاگهدعو  ینعی  ددرگیم  رب  نیواغ »  » هب ریمض  ْمُهُدِعْوََمل  َمَّنَهَج  َّنِإ  َو 

هقبط تفه  خزود  يارب  ینعی  « 1 . » دنراد رارق  رگیدکی  يور  هک  تسا  خزود  تاقبط  باوبا  زا  دارم  ٌءْزُج  ْمُْهنِم  ٍباب  ِّلُِکل  ٍباْوبَأ  ُۀَْعبَـس  اَهل 
. تسا نیعم  ياهرهب  اهنآ  زا  کی  ره  يارب  تسا و 
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. دننکیم يرود  تسا ، بجاو  نآ  زا  بانتجا  دناهدش و  یهن  هچنآ  زا  هک  دنتسه  یناسک  ناراکزیهرپ  َنیِقَّتُْملا »...  َّنِإ  »
ناما رد  نآ  زا  ندـش  نوریب  زا  تمالـس و  رد  تافآ  زا  هک  یلاح  رد  دـیوش  تشهب  لـخاد  دوشیم : هتفگ  اـهنآ  هب  َنِینِمآ  ٍمالَِـسب  اـهُولُخْدا 
نانآ لد  رد  اـیند  رد  هک  ار  ینمـشد  توادـع و  ياهببـس  زا  هچ  ره  تسا : نیا  هیآ  ياـنعم  دـنیوگ ، ار  لد  رد  هتفهن  هنیک  لـغ » . » دیـشابیم

. میتخاس كاپ  تشهب ، رد  تاجرد  فالتخا  هب  تبسن  ندیزرو  دسح  زا  ار  نانآ  ياهلد  ینعی  دناهتفگ  یضعب  میدرب . نیب  زا  تشاد ، دوجو 
سلاجم رد  هک  یلاح  رد  ینعی  َنِیِلباقَتُم » ٍرُرُـس  یلَع   » نینچمه دننکیم  یگدنز  هناتـسود  تشهب  لها  ینعی  تسا  لاح  بوصنم و  اناوخا » »

يور رب  مادک  ره  هتسشن  اهیسرک  رب  رگیدکی  يوربور  رورس 
__________________________________________________

ص 191. عمجم ج 13 ، همجرت  تسا  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  ریسفت  نیا  - 1
346 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دسریمن یتمحز  جنر و  هنوگ  چیه  نانآ  هب  ْمُهُّسَمَی »...  ال   » دننکیم هراظن  رگیدکی 
دوب هدیـشخب  تیوقت  ناشیاهناج  رد  هداد و  هدعو  ناراکزیهرپ ) هب  شیپ  زا   ) هک ار  هچنآ  لاعتم  دـنوادخ  ُمیِحَّرلا  ُروُفَْغلا  اَنَأ  یِّنَأ  يِدابِع  ْئِّبَن 
طقف مشاـبیم و  ناوارف  تمحر  ياراد  ناـهانگ و  هدـنزرمآ  نم  اـهنت  هک  هد  ربـخ  مناگدـنب  هب  تسا : هدومرف  هتخادرپ و  نآ  ناـیب  هب  اـجنیا 

. دیسرتب نم  باذع  رفیک و  زا  دیشاب و  راودیما  نم  تمحر  هب  سپ  دوش  هدیمان  كاندرد  میلا و  هک  تسا  هتسیاش  نم  باذع 

346 ص : ات 60 ..... ] تایآ 51  (: 15  ) رجحلا هروس  ]

هراشا

َأ َلاق  ( 53  ) ٍمِیلَع ٍمالُِغب  َكُرِّشَُبن  اَّنِإ  ْلَجَْوت  اُولاق ال  ( 52  ) َنُولِجَو ْمُْکنِم  اَّنِإ  َلاق  ًامالَس  اُولاقَف  ِْهیَلَع  اُولَخَد  ْذِإ  ( 51  ) َمیِهاْربِإ ِْفیَض  ْنَع  ْمُْهئِّبَن  َو 
(55  ) َنیِِطناْقلا َنِم  ْنُکَت  الَف  ِّقَْحلِاب  َكانْرََّشب  اُولاق  ( 54  ) َنوُرِّشَُبت َِمبَف  ُرَبِْکلا  َِینَّسَم  ْنَأ  یلَع  ِینوُُمتْرََّشب 

َلآ َّالِإ  ( 58  ) َنیِمِرُْجم ٍمْوَق  یلِإ  اْنلِـسْرُأ  اَّنِإ  اُولاـق  ( 57  ) َنُولَـسْرُْملا اَهُّیَأ  ْمُُکبْطَخ  امَف  َلاق  ( 56  ) َنوُّلاَّضلا َّالِإ  ِهِّبَر  ِۀَـمْحَر  ْنِم  ُطَنْقَی  ْنَم  َو  َلاـق 
(60  ) َنیِِرباْغلا َنَِمل  اهَّنِإ  انْرَّدَق  ُهَتَأَْرما  َّالِإ  ( 59  ) َنیِعَمْجَأ ْمُهوُّجَنَُمل  اَّنِإ  ٍطُول 

346 ص : همجرت ..... :

(51 . ) نک هاگآ  میهاربا  ياهنامهم  زا  ار  تتّما  و 
(52 . ) میکانمیب امش  زا  ام  تفگ : وا  دنتفگ ، مالس  دندش و  لخاد  وا  رب  هک  یماگنه 

(53 . ) میهدیم هدژم  اناد  يرسپ  هب  ار  وت  ام  هک  سرتن  دنتفگ 
(54 ( ؟ دیهدیم تراشب  ارم  زیچ  هچ  هب  ماهدش ، ریپ  هک  نیا  اب  دیهدیم ، تراشب  نم  هب  ایآ  تفگ :

(55 . ) شابم نادیماان  زا  میهدیم ، تراشب  ار  وت  قح  هب  ام  دنتفگ 
( 56 ( ؟ دوشیم دیماان  شراگدرورپ  تمحر  زا  ناهارمگ  زج  یسک  هچ  تفگ 

347 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(57 ( ؟ ناریفس يا  تسیچ  امش  تیرومأم  سپ  تفگ :
(58 . ) میدش هداتسرف  راکهنگ  یموق  يوسب  ام  دنتفگ 

(59 . ) داد میهاوخ  تاجن  ار  اهنآ  یگمه  هک  طول  نادناخ  رگم 
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(60 . ) دشاب ناگدنوش  كاله  زا  میتخاس  ردقم  هک  شرسمه  زجب 

347 ص : ریسفت ..... :

زا هدـش و  دراو  طول  موق  رب  هک  یباذـع  زا  ات  زاـس  ربخ  اـب  میهاربا  ناـنامهم  زا  ارم  ناگدـنب  ینعی و  تسا ، يِداـبِع » ْئِّبَن   » رب فطع  ْمُْهئِّبَن  َو 
. تسا كاندرد  رایسب  دنوادخ  باذع  هک  دوش  تباث  ناشیارب  هاگ  نآ  دنریگ و  تربع  ناراکهنگ  هب  تبسن  وا  رفیک  ادخ و  مشخ 

: هدش رکذ  لامتحا  ود  هلمج  نیا  ریدقت  رد  ًامالَس  اُولاقَف 
. مینکیم مالس  وت  رب   ) امالس کیلع  مّلسن  - 1

. یتسه ناما  رد  وت  امالس : تملس  - 2
: تسا هدوب  لیذ  تلع  ود  زا  یکی  هب  میهاربا  سرت  میسرتیم . امش  زا  ام  تفگ : مالّسلا  هیلع  میهاربا  َنُولِجَو  ْمُْکنِم  اَّنِإ  َلاق 

. دندوب هدش  دراو  هزاجا  ربخ و  نودب  عقوم و  یب  اهنآ ، نوچ  فلا )
. دندرکیم يراددوخ  ندروخ  اذغ  زا  نوچ  ب )

هب یـسرت  سپ  دـنزرف ) هب  تراـشب   ) یتراـشب دروـم  ناـما و  رد  وـت  تسا : سرت  زا  یهن  يارب  ّتلع ، اـنعم  رد  یفاـنیتسا و  هلمج  َكُرِّشَُبن  اَّنِإ 
. هدم هار  تدوخ 

يارب دنزرف  تدالو  مراد  نم  هک  دایز  ّنس  نیا  اب  ینعی  دیهدیم ، دنزرف  هب  تراشب  ارم  هدیسر  ارف  نم  يریپ  هک  نیا  اب  ایآ  ِینوُُمتْرََّشب  َأ  َلاق :
. تسا بیجع  یلیخ  نم 

« نورّشبت « ؟ دیهدیم تراشب  یتفگش  رما  هچ  هب  ارم  تسا : هتفگ  ایوگ  هتفر . راک  هب  بّجعت  يانعم  رد  هک  تسا  هّیماهفتسا  ام »  » َنوُرِّشَُبت َِمبَف 
تسا و  هدوب  ننورشبت  لصا  رد  هک  عمج  نون  فذح  اب  نآ ، رسک  هب  هیاقو و  نون  فذح  عمج و  نون  حتف  اب 

348 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. هدش تئارق  هیاقو  نون  رد  عمج  نون  ماغدا  هب  ّنورّشبت  نینچمه  هدش و  هدناوخ  زین  ءای »  » تابثا اب  یننورشبت 

. تسین نآ  رد  ياههبش  کش و  چیه  هک  ینقیتم  رما  ینعی  میهدیم  هدژم  ّقح  هب  ار  وت  ام  دنتفگ  ناگتشرف  ِّقَْحلِاب  َكانْرََّشب  اُولاق 
. شابم نادیماان  زا  سپ ، َنیِِطناْقلا  َنِم  ْنُکَت  الَف 

شراگدرورپ تمحر  زا  یـسک  هچ  تفگ  میهاربا  تسا . هدش  تئارق  نون  حتف  رـسک و  هب  طنقی  َنوُّلاَّضلا  اَّلِإ  ِهِّبَر  ِۀَمْحَر  ْنِم  ُطَنْقَی  ْنَم  َو  َلاق 
هب هکلب  منکیمن  راکنا  قح  تمحر  زا  يدیماان  لیلد  هب  ار  رما  نیا  نم  ینعی  دـناهدش ، فرحنم  تسار  هار  زا  هک  نانآ  زجب  دوشیم  دـیماان 

. مرامشیم دیعب  ار  نآ  دراد  نایرج  مدرم  نایم  هک  یتداع  ياضتقم 
؟ دیاهدش هتخیگنارب  يراک  هچ  هب  سپ ، ْمُُکبْطَخ  امَف 

رگا و  دـشاب .) یقیقح  يانثتـسا  ات   ) دنتـسین یکی  طول  لآ  اـب  دـنمرجم و  اـهنآ  اریز  تسا ، عطقنم  دـشاب  موق  زا  رگا  انثتـسا  نیا  ٍطُول  َلآ  اَّلِإ 
ناشمامت هک  میاهدش  هداتـسرف  یموق  يوس  هب  ام  تسا : هتفگ  هک  تسا  نیا  لثم  دوب و  دـهاوخ  لصّتم  دـشاب ، نیمرجم  رد  ریمـض  زا  انثتـسا 

. دنتسین نینچ  هک  طول  هداوناخ  زجب  دنراکهنگ 
(. ُهَتَأَْرما اَّلِإ  ٍطُول ...  َلآ  اَّلِإ   ) انثتسا زا  يانثتسا  هن  تسا ، مهوجنمل »  » رد رورجم  ریمض  زا  انثتسا  هملک  نیا  ُهَتَأَْرما  اَّلِإ 

، لیلد نیمه  هب  درادرب و  رد  ار  ملع  يانعم  ریدقت ، هک  تسا  نآ  شتّلع  هدمآ و  لمع  هب  « 1  » قیلعت ترابع  نیا  رد  َنیِِرباْغلا  َنَِمل  اهَّنِإ  انْرَّدَق 
یهلا ریدقت  یمالسا ، نادنمشناد 

__________________________________________________

هدرکن لمع  انردق »  » هیآ نیا  رد  دننامیم و  زاب  لمع  زا  اظفل  یعنام  لیلد  هب  بولق  لاعفا  یهاگ  هک  تسا  يوحن  تاحالطـصا  زا  قیلعت  - 1
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خـساپ تسین ؟ بولق  لاعفا  زا  هک  نآ  اب  هدش  قیلعت  رّدق  ارچ  هک  دوشیم  لاؤس  اج  نیا  نآ ، رـسک  اب  هن  دـشاب  هزمه  حـتف  هب  اّهنا  دـیاب  ّالا  و 
. هیآ نیمه  لیذ  ص 582  فاشک ج 2 ، تسا . بولق  لاعفا  زا  هک  دشابیم  ملع  يانعم  نّمضتم  هک  لیلد  نیا  هب  دناهداد 

349 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ناشدوخ هب  تسا ، دنوادخ  لعف  هک  ار  ریدـقت  لمع  هکئالم ، هک  نیا  لیلد  دـننکیم . ریـسفت  ملع »  » يانعم هب  ار ، ناگدـنب  لامعا  هب  تبـسن 

رّرقم نانچ  نینچ و  ام  دـنیوگیم ، هاشداپ  ناّصاخ  هک  ناـنچ  دـنراد  دـنوادخ  اـب  یّـصاخ  یکیدزن  هکئـالم  هک  تسا  نیا  دـناهداد ، تبـسن 
«: انردق و  . » اهنآ هن  تسا  ناطلس  هدنهد ، نامرف  روما و  هدننک  ریبدت  هک  نیا  اب  میدرک 

«1 . » تسا هدش  هدناوخ  هجو  ود  هب  زین  لمن »  » هروس رد  هک  نانچ  تسا ، هدش  هدناوخ  مه ، دیدشت  نودب 

349 ص : ات 77 ..... ] تایآ 61  (: 15  ) رجحلا هروس  ]

هراشا

اَّنِإ َو  ِّقَْحلاـِب  َكاـْنیَتَأ  َو  ( 63  ) َنوُرَتْمَی ِهِیف  اُوناک  اِمب  َكاـْنئِج  ْلـَب  اُولاـق  ( 62  ) َنوُرَْکنُم ٌمْوَـق  ْمُکَّنِإ  َلاـق  ( 61  ) َنُولَـسْرُْملا ٍطُول  َلآ  َءاـج  اَّمَلَف 
(65  ) َنوُرَمُْؤت ُْثیَح  اوُْضما  َو  ٌدَحَأ  ْمُْکنِم  ْتِفَْتلَی  َو ال  ْمُهَرابْدَأ  ِْعبَّتا  َو  ِْلیَّللا  َنِم  ٍعْطِِقب  َِکلْهَِأب  ِرْسَأَف  ( 64  ) َنُوقِداَصل

ِنوُحَضْفَت الَف  یِْفیَـض  ِءالُؤه  َّنِإ  َلاق  ( 67  ) َنوُرِْـشبَتْسَی ِۀَنیِدَْملا  ُلْهَأ  َءاج  َو  ( 66  ) َنیِِحبْـصُم ٌعوُطْقَم  ِءالُؤه  َِرباد  َّنَأ  َْرمَْألا  َِکلذ  ِْهَیلِإ  اْنیَـضَق  َو 
(70  ) َنیَِملاْعلا ِنَع  َکَْهنَن  َْمل  َو  َأ  اُولاق  ( 69  ) ِنوُزُْخت َو ال  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  ( 68)

َو اهَِلفاس  اهَِیلاع  اْنلَعَجَف  ( 73  ) َنِیقِرْشُم ُۀَْحیَّصلا  ُمُْهتَذَخَأَف  ( 72  ) َنوُهَمْعَی ْمِِهتَرْکَس  یَِفل  ْمُهَّنِإ  َكُرْمََعل  ( 71  ) َنِیلِعاف ُْمْتنُک  ْنِإ  ِیتاَنب  ِءالُؤه  َلاق 
(75  ) َنیِمِّسَوَتُْمِلل ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ( 74  ) ٍلیِّجِس ْنِم  ًةَراجِح  ْمِْهیَلَع  انْرَْطمَأ 

(77  ) َنِینِمْؤُْمِلل ًۀَیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ( 76  ) ٍمیِقُم ٍلِیبَِسَبل  اهَّنِإ  َو 
__________________________________________________

زا میتسناد  هک  ار  شرـسمه  رگم  میداد  تاجن  ار  شاهداوناخ  طول و  سپ   ) نیرباغلا نم  اهانردـق  هتأرما  ـالا  هلها  هاـنیجناف و  : 56 لمن / - 1
. تسا هدش  هدناوخ  زین  فیفخت  هب  انردق  تسا ) ناگدنوش  كاله 

350 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

350 ص : همجرت ..... :

(61 . ) دندمآ طول  نادناخ  غارس  هب  ادخ  ناگداتسرف  هک  یماگنه  سپ 
(62 . ) دیاهتخانشان یهورگ  امش  تفگ : طول 

: دنتفگ اهنآ 
(63 . ) دنتشاد دیدرت  نآ ، رد  نارفاک  هک  میاهدروآ  وت  يارب  ار  يزیچ  ام  هکلب 

(64 . ) مییوگیم تسار  میاهدروآ و  وت  يارب  ار  یمّلسم  ّتیعقاو  ام 
رس تشپ  امش ، زا  کی  چیه  نک و  تکرح  اهنآ  رـس  لابند  هب  وت  و  ربب ، اج  نیا  زا  رادرب و  دوخ  اب  بش  رخاوا  رد  ار  تاهداوناخ  نیا ، رب  انب 

(65 . ) دیورب دیرومأم  هک  اجنامه  درگنن و  شیوخ 
(66 . ) دش دهاوخ  هدنک  اهنآ  مامت  هشیر  نادادماب  هک : میدرک  مالعا  طول  هب  ار  رما  نیا  و 

(67 . ) دندمآ دندادیم  دیون  ار  رگیدکی  هک  یلاح  رد  رهش  لها 
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(68 . ) دیزیرن ارم  يوربآ  دننم ، نانامهم  اهنیا  تفگ : طول 
(69 . ) دیزاسن هدنمرش  ارم  دیسرتب و  ادخ  زا  و 

(70 ( ؟ میدرکن عنم  مدرم  نداد  هانپ  زا  ار  وت  ام  رگم  دنتفگ 
(71 . ) دیراد يراک  رگا  دنرضاح ، نم  نارتخد  نیا  تفگ :

(72 . ) دننادرگرس دوخ  یتسم  رد  اهنیا  هک  وت  ناج  هب  دنگوس 
(73 . ) تفرگ ورف  ار  اهنآ  ياهحیص  باتفآ  عولط  ماگنه  هب  سپ 

(74 . ) میتخیر ورف  نانآ  رب  گنس  زا  یناراب  و  میدرک . ربز  ریز و  ار  رهش  ام  و 
(75 . ) نارایشوه يارب  تسا  ییاههناشن  تشذگرس  نیا  رد 

(76 . ) تسا راوتسا  تباث و  یهار  رس  رد  نآ  ياههناریو 
(77 . ) نانمؤم يارب  تسا  ياهناشن  رما  نیا  رد 

350 ص : ریسفت ..... :

هب امش  زا  يّرش  مسرتیم  ور  نیا  زا  درادیمن ، تسود  ار  امش  تسا و  ربخیب  امش  زا  نم  حور  هک  دیتسه  یمدرم  امـش  َنوُرَْکنُم  ٌمْوَق  ْمُکَّنِإ 
دـشاب ام  زا  تسرت  یتحاران و  هیام  هک  يرما  َنوُرَتْمَی  ِهِیف  اُوناک  اِمب  َكاْنئِج  َْلب  دنتفگ : هک  دوشیم  مولعم  دعب  هلمج  زا  انعم  نیا  دسرب . نم 

یلاحشوخ و ثعاب  هک  میاهدروآ  يزیچ  هکلب  میاهدرواین  وت  يارب 
351 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

رد اهنآ  یلو  يدرکیم ، دیدهت  نآ  لوزن  هب  ار  نانآ  یتشادیم و  رذح  رب  نآ  زا  ار  تنانمـشد  هک  تسا  یباذـع  نآ ، دـشابیم و  وت  رورس 
. دندرکیم کش  نآ 

. میتسه نایوگتسار  زا  ربخ  نیا  رد  ام  و  میدروآ ، وت  يارب  ار  اهنآ  باذع  هرابرد  یعطق  ربخ  ِّقَْحلِاب  َكاْنیَتَأ  َو 
، بش رخاوا  رد  ینعی  يرسا - يرس و  زا - هدش - هدناوخ  ود  ره  عطق  لصو و  هزمه  هب  رسأف »  » ْمُهَرابْدَأ ِْعبَّتا  َو  ِْلیَّللا  َنِم  ٍعْطِِقب  َِکلْهَِأب  ِرْـسَأَف 

. دننکن فّلخت  هک  یشاب ، رظان  اهنآ  رب  ات  شاب ، اهنآ  رس  تشپ  و  ورب ، اهنآ  لابند  زا  نآ  زا  يرتشیب  تمسق  ندش  يرپس  زا  سپ 
تکرح ندوب  هتسویپ  زا  هیانک  روتسد  نیا  تسا  نکمم  دنکن ، هّجوت  هتشاذگ  اج  رهش  رد  هچنآ  هب  امش  زا  یسک ، ٌدَحَأ و  ْمُْکنِم  ْتِفَْتلَی  َو ال 

. دشاب هتشاد  یفّقوت  كدنا  هک  تسا  ریزگان  دنک  هجوت  شرس  تشپ  هب  سک  ره  هک  ارچ  دشاب ، ندرکن  فّقوت  و 
یناـکم مهبم  فرظ  اـج  نیا  هک  ثیح »  » رد اوضما »  » لـعف دـیورب . ماـش ، نیمزرـس  ینعی  دـیاهدش ، رما  هک  اـجنآ  هب  َنوُرَمُْؤت  ُْثیَح  اوُْضما  َو 

(. تسا مهبم  نامز  فرظ  ددرگیمرب و  ثیح  هب  تسا و  هنورمؤت  شریدقت  هک  « ) نورمؤت  » رد ریمض  تسا  نینچمه  هدرک و  لمع  تسا ،
. تسا هدش  يدعتم  یلا »  » هب تسا ، انیحوا »  » يانعم هب  نوچ  انیضق »  » لعف َْرمَْألا  َِکلذ  ِْهَیلِإ  اْنیَضَق  َو 

ّتیمها هناشن  شندروآ  مهبم  زا  سپ  نآ ، ریـسفت  و  تسا ، لـبق  هلمج  رد  رما »  » يارب ریـسفت  تراـبع  نیا  َنیِِحبْـصُم  ٌعوُطْقَم  ِءـالُؤه  َِرباد  َّنَأ 
رد زاس ، هاگآ  رما  نآ  زا  ار  اـم  تسا : هتفگ  یـسک  ییوگ  هک  دـناهدناوخ ، هزمه  رـسک  هب  نا » ، » فاـنیتسا رب  اـنب  یخرب ، تسا . نآ  هب  نداد 
هک نانچ  دنوریم ) نیب  زا   ) دنوشیم نک  هشیر  دنوشیم  حبـص  لخاد  هک  هاگ  نآ  ناشدرف  نیرخآ  ات  هورگ  نیا  تسا  هدـمآ  نینچ  خـساپ 

دنوشیم . حبص  لخاد  هک  یلاح  رد  نیحبصم :» ، » اهنآ نیرخآ  مهرباد :» . » دنامن یقاب  نانآ  زا  رفن  کی  یّتح 
352 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

طول هناخ  يوس  هب  رهش  لها  تسا . لثملا  برض  يراکمتس  روج و  رد  رهش  نآ  یـضاق  هک  دوب  مودس »  » رهـش نیا  مان  ِۀَنیِدَْملا  ُلْهَأ  َءاج  َو 
. دندرکیم یتقوشوخ  راهظا  ناگتشرف  دوجو  زا  هک  یلاح  رد  دندروآ  ور 
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هدش يدب  وا  دوخ  هب  دوش  يدب  یـسک  هیاسمه  ای  نامهم  هب  تبـسن  رگا  اریز  دـینکن ، اوسر  ارم  منانامهم ، نتخاس  وربآیب  اب  ِنوُحَـضْفَت  الَف 
. تسا

نآ رگا  و  دوش ، هتفرگ  يزخ »  » هدام زا  هک  تسا  یتروص  رد  انعم  نیا  دـینادرگن ، راوخ  لیلذ و  ارم  منانامهم  نتخاس  راوخ  اـب  ِنوُزُْخت  ـال  َو 
. دینکن هدنمرش  ارم  ینعی  میریگب  تسایح  يانعم  هب  هک  هیازخ »  » زا ار 

طول البق ، موق ، هک  نیا  حیـضوت  میدرکن ؟ یهن  مدرم  زا  تطاسو  ای  عافد  ای  نداد  هانپ  زا  ار  وت  نیا  زا  شیپ  ایآ  َنیَِملاْعلا  ِنَع  َکَْـهنَن  َْمل  َو  َأ 
میهاوخ تنوریب  يرادنرب  تسد  تیاههتفگ ) زا   ) رگا طول  يا   » َنیِجَرْخُْملا َنِم  َّنَنوُکََتل  ُطُول  ای  ِهَْتنَت  َْمل  ِْنَئل  دندوب : هتفگ  هدرک و  دـیدهت  ار 

. دوب اهنآ  نتفریذپ  مدرم و  زا  تفایض  دندوب  هدرک  یهن  نآ  زا  ار  وا  طول ، موق  هچنآ  دناهتفگ  یضعب  (. 167 ارعش / «. ) درک
قیرط زا  دننم ، نارتخد  اهنیا  هک  تسا  نآ  روظنم  دیآیم ، باسح  هب  شربمایپ  نادنزرف  یتّما  ره  اریز  تسا  نانز  همه  هب  هراشا  ِیتاَنب  ِءالُؤه 

. دیوشن اهنآ  ضّرعتم  دیرادرب و  تسد  منارسپ  زا  دینک و  جاودزا  نانآ  اب  یعرش 
هچنآ رگا  هتفگ : نینچ  ییوگ  هتـشاد و  دـیدرت  شموق  يوس  زا  شداهنـشیپ  لوبق  رد  طول  بانج  هک  دوشیم  مولعم  نینچ  َنِیلِعاف  ُْمْتنُک  ْنِإ 

جاودزا دـصق  رگا  دـناهتفگ : یـضعب  دـیهد ، ماجنا  ار  راک  نیا  منکیمن  ناـمگ  یلو  دنارـضاح  نارتخد  نیا  دـیریذپیم  میوگیم  امـش  هب 
. دنرضاح نم  نارتخد  نیا  دیراد 

ادـخ زا  ینعی  تسا ، ییاعد  هملک  نیا  دـیوگیم  دّربم  منکیم ، دای  دـنگوس  وت ، رمع  ناـج و  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  يا  َكُرْمََعل 
هک تسا  يروما  زا  وت  تایح  هب : مسقا  امم  كرمعل  تسا : نیا  شریدـقت  دوش  هتفرگ  مسق  يانعم  هب  رگا  مهاوخیم . ینالوط  رمع  وت  يارب 

353 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  دیاب 
صاصتخا دنگوس  هب  ار  نآ  تسا ، تاکرح  ّفخا  هحتف  نوچ  اّما  تسانعم  کی  هب  مض ) هب   ) رمع و  حتف ) هب   ) رمع درک . دای  دنگوس  نآ  هب 

«1 . » دناهداد
. دننادرگرس ناریح و  تسا  هدرب  نانآ  زا  ار  لقع  هک  ناشیهارمگ  رد  اهنآ  ْمِِهتَرْکَس  یَِفل  ْمُهَّنِإ 

. دندشیم کیدزن  دیشروخ  عولط  ماگنه  هب  هک  یلاح  رد  هتفرگارف  ار  نانآ  لیئربج  روآ  سرت  دایرف  ُۀَْحیَّصلا  ُمُْهتَذَخَأَف 
. میدیراب اهنآ  رس  رب  دوب ، هتشون  یبلاطم  نآ  يور  رب  هک  کشخ  لگ  زا  ییاهگنس  ٍلیِّجِس  ْنِم  ًةَراجِح  ْمِْهیَلَع  انْرَْطمَأ  َو 

. هاگآ مدرم  يارب  تسا  ییاههناشن  روما  نیا  رد  َنیِمِّسَوَتُْمِلل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ 
قداص ماما  دربب . یپ  روما  تقیقح  هب  هک  اج  نآ  ات  دشیدنایم  تقد  هب  روما  رد  تباث و  شاهدیقع  رد  هک  تسا  یشوهاب  صخش  مّسوتم :» »

ّتقد تسارف و  اب  ار  مدرم  هک  تسا  یناگدنب  ار  دنوادخ  تسا : هدـش  لقن  رگید  ثیدـح  رد  « 2 . » تسارف اب  نادنمشیدنا  میئام  دیامرفیم :
«3 . » دنسانشیم رظن 

همه هدشن و  وحم  زونه ، دنهنیم و  ماگ  اهنآ  رب  مدرم  تسا ، یقاب  رارقرب  تباث و  يرذـگهر  رد  اهالب  نآ  هبورخم  راثآ  ٍمیِقُم  ٍلِیبَِسَبل  اهَّنِإ  َو 
َنیِِحبْصُم ْمِْهیَلَع  َنوُّرُمََتل  ْمُکَّنِإ  َو  لثم  شیرق  هلیبق  يارب  تسا  ییروآدای  هیبنت و  هیآ  نیا  دننکیم . هدهاشم  ار  اهنآ 

(. 137 تاّفاص / « ) دیرذگیم ناشیاهرهش  ياههناریو  زا  نادادماب  امش ، «و 

353 ص : ات 86 ..... ] تایآ 78  (: 15  ) رجحلا هروس  ]

هراشا

ْمُهاْنیَتآ َو  ( 80  ) َنِیلَسْرُْملا ِرْجِْحلا  ُباحْصَأ  َبَّذَک  ْدََقل  َو  ( 79  ) ٍنِیبُم ٍمامِِإَبل  امُهَّنِإ  َو  ْمُْهنِم  انْمَقَْتناَف  ( 78  ) َنیِِملاَظل ِۀَْکیَْألا  ُباحْصَأ  َناک  ْنِإ  َو 
(82  ) َنِینِمآ ًاتُوُیب  ِلابِْجلا  َنِم  َنُوتِْحنَی  اُوناک  َو  ( 81  ) َنیِضِْرعُم اْهنَع  اُوناکَف  اِنتایآ 
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َّنِإ َو  ِّقَْحلِاب  َّالِإ  امُهَْنَیب  ام  َو  َضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  اَـنْقَلَخ  اـم  َو  ( 84  ) َنُوبِـسْکَی اُوناک  ام  ْمُْهنَع  ینْغَأ  اـمَف  ( 83  ) َنیِِحبْـصُم ُۀَْحیَّصلا  ُمُْهتَذَخَأَف 
(86  ) ُمِیلَْعلا ُقَّالَْخلا  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ  ( 85  ) َلیِمَْجلا َحْفَّصلا  ِحَفْصاَف  ٌۀَِیتَآل  َۀَعاَّسلا 

__________________________________________________

ص 586. ج 2 ، فاّشک ، دوشیم . يراج  اهنابز  رب  دایز  ندروخ  مسق  اریز ، - 1
-2

. نومّسوتملا نحن 
-3

. مسوتلاب سانلا  نوفرعی  ادابع  هَّلل  نا 
354 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

354 ص : همجرت ..... :

(78 . ) دندوب يرگمتس  موق  « 1 « » هکیا  » باحصا و 
(79 . ) تسا راکشآ  هار  رس  رب  بیعش ) موق  طول و  موق   ) هورگ ود  نیا  ياهرهش  و  میتفرگ ، ماقتنا  نانآ  زا  ام 

(80 . ) دندرک بیذکت  ار  ناربمایپ  دومث ) موق  « ) رجح  » باحصا
(81 . ) دندرک ضارعا  نآ  زا  اهنآ  اّما  میداتسرف  نانآ  يارب  ار  دوخ  تایآ  ام 

(82 . ) دندیشارتیم نما ، ياههناخ  اههوک  زا  اهنآ 
(83 . ) تفرگ ارف  ینامسآ  هحیص  ار  نانآ  نادادماب ،

(84 . ) داتفین دنمدوس  ار  ناشیا  دندوب  هدروآ  تسدب  هچنآ  و 
هدیدنسپ وفع  دروم  ار  اهنآ  نیا  رب  انب  دمآ ، دهاوخ  اعطق  تمایق  و  میدیرفاین ، قح  هب  زج  تسا ، اهنآ  نایم  ار  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  ام  و 

(85 . ) هد رارق  دوخ 
(86 . ) تسا اناد  راگدیرفآ  وت  راگدرورپ 

354 ص : ریسفت ..... :

نیا مهم  بلطم  ناک »...  هنا  و   » هلمج ریدقت  دنشابیم ، بیعـش  ترـضح  موق  هکیا »  » باحـصا زا  دارم  َنیِِملاَظل  ِۀَْکیَْألا  ُباحْـصَأ  َناک  ْنِإ  َو 
. دندوب راکمتس  هکیا  باحصا  هک  تسا 

__________________________________________________

ص 119. ج 11 ، هنومن ، ریسفت  بیعش ) موق   ) تخرد رپ  ياهنیمز  نابحاص  - 1
355 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هب هلیـسو  نآ  هب  دنوریم و  هار  نآ  زا  مدرم  هک  یهار  دـنراد ، رارق  نشور  یهار  رـس  رد  بیعـش  طول و  موق  ياهرهـش  ٍنِیبُم  ٍمامِِإَبل  امُهَّنِإ  َو 
. دنسریم دصقم 

. تسا عقاو  ماش  هنیدم و  نیب  دنتشاد و  رارق  نآ  رد  هک  تسا  ینیمزرس  مان  رجح »  » دندومث و موق  روظنم  ِرْجِْحلا  ُباحْصَأ 
: تسا لامتحا  ود  ترابع  نیا  يانعم  رد  َنِینِمآ  ًاتُوُیب 
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. دندوب ناما  رد  نادزد  نتفای  هار  یبارخ و  زا  دندوب ، هتخاس  مکحتسم  اههوک ) نایم  رد   ) ار دوخ  ياههناخ  نوچ  - 1
. دننکیم تظفاحم  ار  نانآ  اههوک  دنتشاد ، نامگ  اریز  دنتسنادیم ، ناما  رد  ادخ  باذع  زا  ار  دوخ  - 2

اهنآ يارب  دـندوب ، هدروآ  تسد  هب  هک  یناسنا  ياهورین  ناوارف و  ياهتورث  مکحم و  ياهانب  زا  هچنآ  اّما  َنُوبِـسْکَی  اُوناک  ام  ْمُْهنَع  ینْغَأ  امَف 
. درکن فرطرب  اهنآ  زا  ار  باذع  تشادن و  يدوس  چیه 

ماـجنا هک  ییاـهتدابع  اـب  ار  شلها  هک  تمکح  قـح و  اـب  هارمه  زج  میدـیرفاین ) تسا  اـهنآ  ناـیم  ار  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و   ) ِّقَْحلاـِب اَّلِإ 
راک هب  ار  فاصنا  لدـع و  لامک  لامعا ، شاداپ  زور  هک  میدـیرفآ  لیلد  نیا  هب  ای  و  میدـیرفاین ، هدوهیب  لطاب و  و  میهد ، شاداـپ  دـنهدیم 

. میرب
ار ناگدیرفآ  همه  و  وت ، دریگیم و  ماقتنا  تنانمـشد  زا  وت ، يارب  تقو  نآ  رد  دنوادخ  دسریم و  ارف  تمایق ، کش  یب  ٌۀَِیتَآل  َۀَعاَّسلا  َّنِإ  َو 

. دناسریم ناشلامعا  هجیتن  هب 
مـشچ يرابدرب و  اب  ینیبیم ، اـهنآ  زا  هچنآ  و  نک ، ضارعا  یبوخب ، ناراـکهنگ ، ناکرـشم و  تازاـجم  زا  سپ ، َلـیِمَْجلا  َحـْفَّصلا  ِحَفْـصاَف 

. يامن لّمحت  یشوپ ،
. تسا هاگآ  اهنآ  وت و  لاح  زا  و  تسا ، هدیرفآ  ار  اهنآ  مه  وت و  مه  هک  تسا  یسک  وت  راگدرورپ  ُمِیلَْعلا  ُقاَّلَْخلا  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ 

356 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

356 ص : ات 96 ..... ] تایآ 87  (: 15  ) رجحلا هروس  ]

هراشا

ْضِفْخا َو  ْمِْهیَلَع  ْنَزَْحت  ـال  َو  ْمُْهنِم  ًاـجاوْزَأ  ِِهب  اـنْعَّتَم  اـم  یلِإ  َکـْیَْنیَع  َّنَّدُـمَت  ـال  ( 87  ) َمیِظَْعلا َنآْرُْقلا  َو  ِیناـثَْملا  َنِم  ًاْعبَـس  َكاـْنیَتآ  ْدََـقل  َو 
(91  ) َنیِضِع َنآْرُْقلا  اُولَعَج  َنیِذَّلا  ( 90  ) َنیِمِسَتْقُْملا یَلَع  اْنلَْزنَأ  امَک  ( 89  ) ُنِیبُْملا ُریِذَّنلا  اَنَأ  یِّنِإ  ُْلق  َو  ( 88  ) َنِینِمْؤُْمِلل َکَحانَج 

(95  ) َنِیئِزْهَتْسُْملا َكاْنیَفَک  اَّنِإ  ( 94  ) َنیِکِرْشُْملا ِنَع  ْضِرْعَأ  َو  ُرَمُْؤت  اِمب  ْعَدْصاَف  ( 93  ) َنُولَمْعَی اُوناک  اَّمَع  ( 92  ) َنیِعَمْجَأ ْمُهَّنَلَئْسََنل  َکِّبَر  َوَف 
(96  ) َنوُمَْلعَی َفْوَسَف  َرَخآ  ًاهلِإ  ِهَّللا  َعَم  َنُولَعْجَی  َنیِذَّلا 

356 ص : همجرت ..... :

(87 . ) میداد ار  گرزب  نآرق  و  دمح »  » هروس وت  هب  ام 
(88 . ) نک عضاوت  نانمؤم  يارب  و  روخم ، ار  اهنآ  مغ  و  زاسم ، هّجوتم  میداد  اهنآ  زا  ییاههورگ  هب  هک  ییاهتمعن  هب  ار  تنامشچ 

(89 . ) مراکشآ هدنناسرت  نم  وگب : و 
(90 . ) میدرک لزان  ناگدننک  هیزجت  رب  هک  هچنآ  لثم 

(91 . ) دندرک ءزج  ءزج  ار  نآرق  هک  ییاهنامه 
(92 . ) درک میهاوخ  شسرپ  اهنآ  همه  زا  هک  دنگوس  تراگدرورپ  هب 

(93 . ) دندادیم ماجنا  ایند  رد  هچنآ  زا 
(94 . ) نادرگب يور  ناکرشم  زا  نک و  نایب  یتسه  رومأم  ار  هچنآ  سپ 

(95 . ) درک میهاوخ  عفد  وت ، زا  ار  ناگدننک  ازهتسا  ّرش  ام ،
(96 . ) تسناد دنهاوخ  يدوز  هب  و  دنهدیم ، رارق  يرگید  دوبعم  دنوادخ ، اب  هک  ییاهنامه 
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356 ص : ریسفت ..... :

، تسا ۀـئارب  لافنا و  متفه  هروس  هک  تسا  لاوط ) عبـس   ) ینالوط هروس  تفه  ای  هحتاف  هروس  هیآ  تفه  عبـس »  » زا روظنم  ِیناـثَْملا  َنِم  ًاـْعبَس 
اّما  تسا . هدشن  هلصاف  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  هیآ : اب  اهنآ  نیب  لیلد  نیا  هب  دناهروس و  کی  مکح  رد  ود  ره  اریز 

357 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
راـب ود  زاـمن  ره  رد  دـمح  هروس  نوچ  تسا ، رارکت  ياـنعم  هب  هینثت و  زا  یناـثم :» . » تسا رتحیحـص  دـشاب  هحتاـف  هروس  دارم  هک  لوا  لوق 

شیاتـس رب  لمتـشم  هیآ  تفه  نیا  اریز  تسا ، ندوتـس  يانعم  هب  هک  میریگب  ءاـنث »  » هداـم زا  ار  هملک  نیا  تسا  نکمم  و  دوشیم ، هدـناوخ 
يارب نم »  » و دـشابیم ، ندرک  رارکت  ناکم  ای  نتفگ  انث  ناکم  يانعم  هب  ۀـلعفم »  » نزو رب  ةانثم ،»  » عمج یناثم  هملک  لاـح  ره  هب  تسادـخ .

. تسا ضیعبت  ای  نایب 
هب ناسنا  نتخود  مشچ  دـننام  زودـم  مشچ  میاهداد  ناکرـشم  زا  ییاههورگ  هب  هک  اهتمعن  زا  هچنآ  هب  اـنْعَّتَم ....  اـم  یلِإ  َکـْیَْنیَع  َّنَّدُـمَت  ـال 
دنچ ره  رگید  تمعن  ره  زا  هدـش  اـطع  وت  رب  هک  یتـمعن  اـب  و  دـنارورپیم ، دوـخ  رد  ار  نآ  يوزرآ  دراد و  نآ  هب  یناوارف  لـیم  هک  يزیچ 

ْنَزَْحت ـال  َو  تسا . شزرایب  زیچاـن و  میظع ، نآرق  ینعی  میاهداد ، وت  هب  هچنآ  هب  تبـسن  یتمعن  ره  اریز  ناد ، زاـینیب  ار  دوخ  دـشاب  گرزب 
دنتـسه وت  اب  هک  نانمؤم  يارب  ضفخا »...  و  . » دوش تیوقت  نآ  لها  مالـسا و  هک  دـنروآیمن ، نامیا  رگا  روخم  مغ  نارفاک  لاح  رب  ْمِْهیَلَع 
رادـشه امـش  هب  ناهرب  لیلد و  اب  نم  وگب : اهنآ  هب  شاـبم و  دونـشخ  نارادـمروز  نادـنمتورث و  ندروآ  ناـمیا  زا  ینک و  ینتورف  عضاوت و 
ناتیارب ماهدش ، هداتسرف  امـش  يوس  هب  نآ ، روظنم  هب  نم  تسامـش و  زاین  دروم  ار  هچنآ  و  دوشیم ، لزان  امـش  رب  یهلا  باذع  هک  مهدیم 

. منکیم نایب 
: دراد دوجو  لامتحا  ود  ترابع  نیا  يانعم  بارعا و  رد  َنیِمِسَتْقُْملا  یَلَع  اْنلَْزنَأ  امَک 

نارگ هیزجت  اهنآ  میدرک و  لزان  اراصن  دوهی و  رب  هچنآ  لثم  میدرک  لزان  وت  رب  ام  ینعی ، دـشاب  َكاْنیَتآ  ْدََـقل  َو  هلمج  هب  قلعتم  هک  نیا  - 1
قفاوم هک  نآ  زا  ياهراپ  دنتفگ  دانع  يور  زا  دنتشاذگ و  قرف  نآرق  ءازجا  نایم  هک  اهنامه  َنیِضِع  َنآْرُْقلا  اُولَعَج  َنیِذَّلا  دنتسه . اهیطاقتلا ) )

. دندرک میسقت  لطاب  قح و  هب  ار  نآرق  سپ  میرادن  لوبق  تساهنآ  اب  فلاخم  هک  رگید  یخرب  میراد و  لوبق  تسا  لیجنا  ةاروت و 
رد هک  نانآ  میدروآ  دورف  نارگ  هیزجت  رب  هک  یباذع  لثم  مناسرتیم  یباذع  زا  ار  امش  ینعی  دشاب  ُنِیبُْملا  ُریِذَّنلا  اَنَأ  یِّنِإ  ُْلق  َو  هب  قلعتم  - 2

هّکم  هب  دورو  ياههار  جح  مایا 
358 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

مادک ره  هک  دوب  هتخاس  ناشرومأم  هریغم  نب  دـیلو  هک  دوب  رفن  اهنآ 16  ددع  درواین و  ربمایپ  هب  نامیا  یـسک  ات  دندوب ، هدرک  ءزج  ءزج  ار 
هب دنتفگیم : اهنآ  زا  یـضعب  دـنراد . زاب  ادـخ  لوسر  هب  ندروآ  نامیا  زا  ار  مدرم  دـنریگب و  ار  اههار  زا  یکی  رـس  اههزاورد و  زا  یکی  رد 
نآ تسا و  باّذـک  تفگیم : يرگید  و  تسا ، رحاس  وا  اریز  دـیوشن  هتفیرف  دـنکیم  تّوبن  ياعّدا  هتـساخ و  رب  ام  ناـیم  زا  هک  يدرم  نیا 

. تخاس كاله  یباتفآ  هب  نآ  زا  شیپ  ردـب و  گنج  زور  رد  ار  اهنآ  دـنوادخ  سپ  تسا  فاـبلایخ  رعاـش و  هک  تشادیم  راـهظا  يرگید 
دنفسوگ ینعی  تسا  ةاّشلا » یـضع   » هّدام زا  تسا  هدوب  هلعف  نزو  رب  هوضع »  » لصا رد  و  دشابیم ، ءازجا  يانعم  هب  هضع و  عمج  نیـضع :» »

. درک هعطق  هعطق  ار 
خیبوت و يور  زا  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  ترابع  يانعم  دناهتفگ  یـضعب  تسا و  ناکرـشم  يارب  باذع  هدعو  و  دـیدهت ، هلمج  نیا  ْمُهَّنَلَئْـسََنل 

. دیدش بکترم  تیصعم  هانگ و  ارچ  هک  میهدیم  رارق  لاؤس  دروم  شنزرس  یبوکرس و 
هب هک  عیدص »  » هدام زا  درک ، نایب  راکشآ  نشور و  ار  دوخ  لیلد  ۀجحلاب » عدص   » زاس راکشآ  راهظا و  ار  دوخ  تیرومأم  ُرَمُْؤت  اِمب  ْعَدْصاَف 
ّرج فرح  نیا  رب  انب  ینک  راـهظا  ياهدـش  رومأـم  هک  ار  یماـکحا  زا  هچنآ  هدوب : عئارّـشلا  نم  هب  رمؤت  اـمب  لـصا  رد  تسا و  حبـص  ياـنعم 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 1218 

http://www.ghaemiyeh.com


: رعاش لوق  لثم  تسا  هدش  فذح 
. هب ترمأ  ام  لعفاف  ریخلا  کترمأ 

تسا و هدش  فذح  مه  لوعفم  ریمـض  ّرج ، فرح  فذح  زا  دـعب  و  هد ) ماجنا  ياهدـش  رومأم  نادـب  ار  هچنآ  سپ  مدرک  ریخ  هب  رما  ار  وت  )
. تسا هیردصم  ام »  » هک تفگ  ناوتیم 

. نک مادقا  دوخ  تیرومأم  هب  ینعی  كرمأب »  » نآ ریدقت  و  لوهجم )  ) لوعفملل ّینبم  ردصم 
دوسا لئاو ، نب  صاع  هریغم ، نب  دیلو  رارق : نیا  هب  ناگرزب  ناگدروخلاس و  زا  دندوب  رفن  جنپ  ناگدننک  ءازهتـسا  َنِیئِزْهَتْـسُْملا  َكاْنیَفَک  اَّنِإ 
لیئربج يزور  دندرم ، ردب ، گنج  زا  شیپ  اهنآ ، همه  هلطالط ، نب  ثراح  فانم و  دـبع  نب  بلّطملا  دـبع  رـسپ  دوسا »  » و ثوغی ، دـبع  نب 

تشذگیم و هک  یلاح  رد  درک  هراشا  دیلو  ياپ  قاس  هب  سپ  منک ، مک  وت ، رس  زا  ار  اهنیا  ّرـش  هک  مرومأم  نم  درک : ضرع  ربمایپ  تمدخ 
ار دوخ  دنلب  سابل 

359 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هب راخ  دروآ  نوریب  ار  نآ  دروآ و  نییاپ  ار  شرـس  دـشن  رـضاح  ینیب  گرزب  دوخ  ّربکت و  زا  وا  تفر و  ورف  شـسابل  هب  يراـخ  دیـشکیم 
راخ تشاذگ  يراخ  هتوب  يور  ار  شیاپ  درک  هراشا  لئاو  نب  صاع  ياپ  فک  هب  درم و  درد  نیا  زا  تخاس و  حورجم  ار  نآ  دـیلخ  شیاپ 

ثوغی دـبع  نب  دوسا  نامـشچ  هب  تفر و  ایند  زا  درد  نامه  هب  اـت  دـناراخیم  ار  نآ  هتـسویپ  دـیزگ  ارم  يزیچ  تفگ  تفر ، ورف  شیاـپ  رد 
زا يدایز  كرچ  درک ، هراشا  ثراح )  ) ثرح ینیب  هب  و  دش . كاله  ات  دیبوکیم  راوید  رب  ار  شرـس  درد  تّدش  زا  دش و  روک  درک  هراشا 

نیا تسناد . دیهاوخ  يدوزب  َنوُمَْلعَی » َفْوَسَف  . » درم ات  تفرگ  ارف  ار  يو  یگنشت  يرامیب  درک ، هراشا  بلطم  نب  دوسا  هب  درم و  ات  دمآ  نآ 
. تسا هدش  نایب  دیدهت  دیع و  ماقم و  رد  هلمج 

359 ص : ات 99 ..... ] تایآ 97  (: 15  ) رجحلا هروس  ]

هراشا

(99  ) ُنیِقَْیلا َکَِیتْأَی  یَّتَح  َکَّبَر  ُْدبْعا  َو  ( 98  ) َنیِدِجاَّسلا َنِم  ْنُک  َو  َکِّبَر  ِدْمَِحب  ْحِّبَسَف  ( 97  ) َنُولوُقَی اِمب  َكُرْدَص  ُقیِضَی  َکَّنَأ  ُمَْلعَن  ْدََقل  َو 

359 ص : همجرت ..... :

(97 . ) يوشیم گنتلد  اهنآ  راتفگ  زا  وت  هک  مینادیم  ام  و 
(98 . ) شاب ناگدننک  هدجس  زا  نک و  حیبست  ار  ادخ  تراگدرورپ  شیاتس  اب  سپ 

(99 . ) دسر ارف  تگرم  هک  یماگنه  ات  نک  شتسرپ  ار  يادخ  و 

359 ص : ریسفت ..... :

تحاران گنتلد و  دننزیم ، هنعط  نآرق  وت و  هرابرد  دننکیم و  بیذـکت  ار  وت  دـنیوگیم : ناگدـننک  ءازهتـسا  هچنآ  زا  وت  هک  مینادیم  ام 
زا و  دنکیم ، تیافک  ار  وت  تاّمهم  دیادزیم و  وت  زا  ار  مغ  هک  ربب ، هانپ  ادـخ  هب  دـهدیم ، خر  وت ، يارب  هچنآ  هرابرد  حبـسف :» . » يوشیم
هانپ زامن  هب  دشیم  دراو  یهودنا  مغ و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رب  هاگ  ره  ور  نیا  زا  دننکیم . هدجس  ادخ  يارب  هک  شاب  یناسک 

. دربیم
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360 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دسر ارف  گرم )  ) نیقی ات  هدب  همادا  تراگدرورپ  شتسرپ  تدابع و  هب  َکَّبَر  ُْدبْعا  َو 

. نارذگب تراگدرورپ  تدابع  هب  ار  تیایند  یناگدنز  رمع و  مامت  هک  تسا  نیا  دوصقم 
361 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

361 ص : لحن .....  هروس 

هراشا

. دراد هیآ  فالتخا 128  نودب  و  « 1 ، » تسا یّکم  شرثکا  هروس  نیا  دشابیم : معن »  » هروس نیا  رگید  مان 

361 ص : هروس ..... :] نیا  تئارق  تلیضف  ]

شباـسح هب  هدرک  اـطع  وا  هب  اـیند  رد  هک  ار  ییاـهتمعن  دـنوادخ  دـناوخب ، ار  هروـس  نیا  سک  ره  هک  تسا  هدـش  تیاور  بعک  نبا  ّیبا  زا 
ایند زا  وکین  ّتیـصو  اب  هک  دوشیم  هداد  یـسک  شاداپ  وا  هب  دریمب ، تسا  هدـناوخ  ار  هروس  نیا  هک  یبش  اـی  زور  نآ  رد  رگا  و  دروآیمن ،

«2 . » دشاب هتفر 
هک ـالب ، عوـن  داـتفه  دـنیبن و  ناـیز  اـیند  رد  دـنک ، تئارق  ار  هروـس  نیا  هاـم  ره  رد  سک  ره  تـسا : هدـش  لـقن  مالّـسلا  هـیلع  رقاـب  ماـما  زا 

ياهتـشهب طسو  رد  هک  تسا  ندـع  تشهب  رد  شیاج  ترخآ  رد  دـش و  دـهاوخ  رود  وا  زا  تسا  یـسیپ  ماذـج و  یگناوید و  شنیرتناسآ 
«3 . » دراد رارق  رگید 

__________________________________________________

. تسا یندم  رگید  یتمسق  یکم و  هروس  نیا  زا  یتمسق  سابع : نبا  زا  نایبلا ، عمجم  - 1
-2

يذـّلاک رجالا ، نم  یطعا  ۀـلیل ، وا  اهالت  موی  یف  تام  نا  و  اینّدـلا ، راد  یف  هیلع  اهمعنا  یّتلا  معنلا  یلع  یلاعت  هَّللا  هبـساحی  مل  اـهأرق  نم  و 
ۀیصولا نسحاف  تام 

. تسا هداد  تبسن  مرکا  ربمایپ  هب  ار  تیاور  نایبلا  عمجم  ، 
-3

ۀّنج یف  هنکـسم  ناک  و  صربلا ، ماذـجلا و  نونجلا و  هنوهأ  ءالبلا  عاونا  نم  اعون  نیعبـس  اینّدـلا و  یف  مرغملا  یفک  رهـش  لک  یف  اهأرق  نم 
. نانجلا طسو  یه  ندع و 

362 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

362 ص : ات 7 ..... ] تایآ 1  (: 16  ) لحنلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ُهَّنَأ ال اوُرِذـْنَأ  ْنَأ  ِهِدابِع  ْنِم  ُءاشَی  ْنَم  یلَع  ِهِْرمَأ  ْنِم  ِحوُّرلِاب  َۀَِـکئالَْملا  ُلِّزَُنی  ( 1  ) َنوُکِرُْشی اَّمَع  یلاعَت  َو  ُهَناْحبُـس  ُهُولِْجعَتْـسَت  الَف  ِهَّللا  ُْرمَأ  یتَأ 

(4  ) ٌنِیبُم ٌمیِصَخ  َوُه  اذِإَف  ٍۀَفُْطن  ْنِم  َناْسنِْإلا  َقَلَخ  ( 3  ) َنوُکِرُْشی اَّمَع  یلاعَت  ِّقَْحلِاب  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  ( 2  ) ِنوُقَّتاَف اَنَأ  َّالِإ  َهلِإ 
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یلِإ ْمَُکلاْقثَأ  ُلِمَْحت  َو  ( 6  ) َنوُحَرْـسَت َنیِح  َو  َنوُحیُِرت  َنیِح  ٌلامَج  اهِیف  ْمَُکل  َو  ( 5  ) َنُولُکَْأت اْهنِم  َو  ُِعفانَم  َو  ٌْءفِد  اهِیف  ْمَُکل  اهَقَلَخ  َماـْعنَْألا  َو 
(7  ) ٌمیِحَر ٌفُؤََرل  ْمُکَّبَر  َّنِإ  ِسُْفنَْألا  ِّقِِشب  َّالِإ  ِهیِِغلاب  اُونوُکَت  َْمل  ٍدََلب 

362 ص : همجرت ..... :

(1 . ) دنهد رارق  کیرش  شیارب  هک  تسا  نآ  زا  هّزنم  دنوادخ  دینکم ، باتش  نآ  يارب  سپ  هدیسر ، ارف  ادخ  نامرف 
هک دییوگب ) و   ) دینک راذـنا  ار  مدرم  هک : دـنکیم  لزان  دـهاوخب  هک  شناگدـنب  زا  سک  ره  رب  دوخ  رما  هب  یحو  اب  ار  ناگتـشرف  دـنوادخ 

(2 . ) دیزیهرپب نم  اب  تفلاخم  زا  نیا  رب  انب  تسین ، نم  زج  يدوبعم 
(3 . ) تسا رتالاب  دنزاسیم  وا ، کیرش  هچنآ  زا  و  دیرفآ ، قح  هب  ار  نیمز  اهنامسآ و  دنوادخ 

(4 (. ) دش شراگدرورپ  نمشد  ای  ، ) دوخ زا  راکشآ  یعفادم  ماجنارس  و  دیرفآ ، هفطن  زا  ار  یمدآ 
(5 . ) دیروخیم اهنآ  تشوگ  زا  تسا و  يرگید  ياهدوس  یمرگ و  هلیسو  اهنآ ، رد  امش  يارب  هک  یلاح  رد  دیرفآ  ار  نایاپ  راهچ  و 

. دینادرگیمرب ار  اهنآ  هک  ناهاگماش  رد  هچ  دـیربیم و  ارچ  هب  ار  اهنآ  هک  نادادـماب  رد  هچ  تسا ، هوکـش  ییابیز و  اهنآ  رد  امـش  يارب  و 
(6)

دایز  تّقشم  اب  زج ، هک  ینیمزرس  هب  ار  امش  ياهراب  و 
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(7 . ) تسا میحر  نابرهم و  امش ، راگدرورپ  انامه  دننکیم ، لمح  دیسریمن  نآ  هب 

363 ص : ریسفت ..... :

دوریم نآ  راظتنا  تسا و  هدنیآ  رد  تمایق  هچ  رگ  دیـسر ، ارف  تمایق  رما  ای  دش ، کیدزن  نارفاک  نیا  باذع  هب  ادـخ  روتـسد  ِهَّللا  ُْرمَأ  یتَأ 
نارفاک ُهُولِْجعَتْسَت » الَف  . » تسا هدش  نایب  یـضام  لعف  اب  هدش و  باسح  هتفای  ققحت  هدش و  عقاو  رما  هلزنم  هب  تسا  عوقولا  ققحم  نوچ  یلو 

: دنتفگیم دشیم ، ناشرید  دندرکیم ، هلجع  تمایق  ندمآ  يارب 
: دنکیم تیاکح  اهنآ  لوق  زا  دنوادخ  رگید  ياج  رد  هک  نانچ  دیآیم ؟ یک  دیآیمن  ارچ 

(. 32 لافنا / « ) رابب گنس  ام  رب  نامسآ  زا  سپ   » ِءامَّسلا َنِم  ًةَراجِح  اْنیَلَع  ْرِْطمَأَف 
: تسا هدش  رکذ  لامتحا  ود  هیآ  نیا  ریسفت  رد  تسا  هدش  هدناوخ  زین  ءات  اب  نوکرشت »  » َنوُکِرُْشی اَّمَع  یلاعَت  َو  ُهَناْحبُس 

. تسا هلوصوم  ام  انعم  نیا  اب  هتسج  يّربت  دنشاب  وا  ياکرش  ناکرشم  ياهدوبعم  دشاب و  یکیرش  ار  وا  هک  نیا  زا  لاعتم  دنوادخ  - 1
. دوب دهاوخ  هّیردصم  ام  انعم ، نیا  هب  هجوت  اب  هتسج ، يرازیب  ناکرشم ، ندیزرو  كرش  زا  دنوادخ  - 2

زا فیفخت  يارب  لوا  ءات »  » فذح اب  زین  هکئالم و  بصن  ءاز و  فیفخت  دیدشت و  اب  هدش : تئارق  قیرط  دنچ  هب  ترابع  نیا  َۀَِـکئالَْملا  ُلِّزَُنی 
، دتسرفیم ورف  یحو  اب  ار  ناگتشرف  دوخ ، رما  هب  دنوادخ  ینعی : تسا . هدوب  هرما  نم  حورلاب  لّزنتت  لصا  رد  هک  هکئالم  عفر  و  لّعفت : باب 

. لیلد ود  هب  تسا ، یحو  اج ، نیا  رد  حور  زا  دوصقم  و 
. دنکیم هدنز  دناهدرم ، لهج  رثا  رب  هک  ار  ییاهلد  یحو  نوچ  فلا :

: ینعی تسا  یحو  يانعم  هب  میتفگ  هک  تسا  حور  زا  لدب  ترابع  نیا  اوُرِْذنَأ » ْنَأ   » تسا دبلاک  رد  حور  هلزنم  هب  نید  رد  یحو ، نوچ  ب :
ینعی  تسا ، نأش  يانعم  هب  ریمض  ّهنأب و  نآ : ریدقت  دینک و  راذنا  هک  دنکیم  یحو  اهنآ  هب  دتسرفیم و  ار  ناگتشرف  دنوادخ 
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يانعم نّمـضتم  ار  یحو  هکئالم  ندروآ  دورف  اریز  تفرگ ، هرّـسفم  ار  نأ »  » ناوتیم دـینک و  راذـنا  میوگب : امـش  هب  هک  تسا  نینچ  بلطم 
: تسا نیا  اورذنا »  » يانعم تسا . لوق 

هب دنوادخ  دوشیم : نیا  هیآ  يانعم  نیا  رب  انب  مدرک ، ادیپ  نآ  هب  ملع  اذکب » ترذـن   » لثم تسین ، نم  زج  ییادـخ  هک  دـینک  هاگآ  ار  مدرم 
. دیزاس هاگآ  دیسرتب » نم  باذع  زا  سپ  تسین ، نم  زا  ریغ  ییادخ   » هک نم  راتفگ  زا  ار  مدرم  دیوگیم : ناگتشرف 

زا بلطم ، رب  لالدتـسا  روظنم  هب  هیآ ، نیا  رد  كرـش ، یفن  و  دوخ ، تینادـحو  ناـیب  زا  سپ  لاـعتم ، دـنوادخ  َضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  َقَـلَخ 
هب هک  تاناویح  زا  هچنآ  ناسنا و  شنیرفآ  نیمز و  اهنامـسآ و  شنیرفآ  نآ  تسا و  هتخاـس  ادـخ  تردـق  زا  طـقف  هک  دـنکیم  داـی  يروما 

اهزیچ زا  يرایـسب  شنیرفآ  نینچمه  اهنیا ، زج  يربراب و  يراوس و  یکاروخ و  ياههدافتـسا  لیبق : زا  تسا  دنمزاین  نآ  هب  تسوا و  حالص 
. دوش هدروآ  شیارب  یکیرش  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  رتالاب و  دنوادخ ، روما ، نیا  هب  هّجوت  اب  دنرادن . یهاگآ  نآ  زا  مدرم  هک  تاقولخم  و 

لادج شیوخ و  نورد  رگنایب  عفادم و  لقاع ، يدوجوم  دوب ، حور  یب  شزرایب و  ياهفطن  هک  نآ  زا  سپ  ماجنارس  ٌنِیبُم و  ٌمیِصَخ  َوُه  اذِإَف 
(. تسا ناسنا  لماکت  لحارم  هب  هراشا  انعم  نیا  ، ) دیدرگ نمشد  اب  هدننک 

طاطحنا هب  هراشا  . ) دیدرگ دوخ  هدننیرفآ  رکنم  و  دش ، شراگدرورپ  نمشد  ماجنارس  تسا : نیا  دناهتفگ  هیآ  نیا  يارب  هک  يرگید  يانعم 
(. تسا راکهنگ  ياهناسنا  یتسپ  و 

هب بوصنم  دوشیم و  قالطا  رتش  رب  تاقوا  رتشیب  هک  « 1  » تسا هینامث  جاوزا  ای  تاناویح  هناگتشه  فانصا  دوصقم  نایاپ و  راهچ  َماْعنَْألا  َو 
« اهقلخ  » هک تسا  يرّدقم  لعف 

__________________________________________________

ینثا ریـسفت  تسا . هدـش  قالطا  زین  غالا  و  وبای ، رطاق و  بسا و  رب  نکل  دوشیم ، رتش  واـگ و  وهآ ، و  دنفـسوگ ، لـماش  تغل  رد  ماـعنا  - 1
. ].....[ ص 164 ج 7 ، يرشع ،
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. تسا نآ  رّسفم 

كرک ای  مشپ  زا  هک  تسا  یمرگ  ياهششوپ  نآ ، زا  روظنم  مرگ  سابل  دوشیم ، لصاح  امرگ ، نآ ، هلیسو  هب  هک  یسابل  ءلب  لثم  ءفد ،» »
نیمز ندرک  مخـش  يراوس و  يربراـب و  لـیبق  زا  رگید  دـیاوف  اـهنآ و  ریـش  ناـیاپراهچ و  ياـههّچب  روظنم  عفاـنم : دوشیم . هتخاـس  وم ، اـی 
تـسد هب  روـما  نیا  زا  هک  ياهرهب  دوـس و  تهج  زا  یکی  تسا : هتـشاذگ  تـّنم  ناـسنا  رب  تـهج  ود  زا  هـیآ  نـیا  رد  دـنوادخ  دـشابیم و 

زا یتـّیعقوم  نینچ  ندروآ  تسد  هب  دوشیم و  لـصاح  ناـشنابحاص  يارب  لاوـما  نیا  زا  هک  تسا  یتـیعقوم  لـمجت و  يرگید  و  دروآیم ،
هب نادادـماب  دـننادرگیم و  زاـب  تحارتـسا  ّلـحم  هب  ار  اـهنآ  ناـهاگماش  هک  یعقوم  اریز  دـشابیم ، ناراد  مشح  فادـها  اهـضرغ و  هلمج 

، دسریم شوگ  هب  هک  نایاپراهچ  ياپ  يادص  زب و  شیم و  زاوآ  دریگیم ، دوخ  هب  یّصاخ  هولج  اههناخ  هناتـسآ  دنربیم ، ناشیاههاگارچ 
بـسک تمرح و  وربآ و  ثعاب  دـنکیم و  هولج  ناشرظن  رد  دـننیبیم  ار  هرظنم  نیا  نامدرم  رگید  نوچ  دـنربیم و  تّذـل  اهنآ  ناگدـنراد 

عقوم هک  تسا  لـیلد  نیا  هب  هتـشاد  مّدـقم  ارچ ، يارب  نتفر  رب  ار  هاـگارچ  زا  تشگرب  هیآ  رد  هک  نیا  و  دوـشیم . اـهنآ  ناـبحاص  تیعقوـم 
نوریب ارچ  يارب  یلاخ  ياهناتسپ  مکـش و  اب  هک  حبـص  ماگنه  زا  و  تسا ، هدمآ  رب  ریـش  زا  اهناتـسپ  رپ و  اهمکـش  دناهّلچ ، قاچ و  نتـشگرب 

. دنراد يرتشیب  هولج  ییابیز و  دنوریم ،
ردصم و حوتفم  هک  تسا  نآ  تروص  ود  نایم  قرف  دیآیم . تّقشم  زا  تسا و  هدش  هدناوخ  ود  ره  نیش »  » رـسک حتف و  اب  ِسُْفنَْألا  ِّقِِشب  اَّلِإ 
هک ییاـهتمحز  تلع  هب  اـیوگ  هک  دـشابیم  فصن  ياـنعم  هب  قش » : » مود تروص  دـش ، راوشد  وا  رب  راـک  ینعی  تسا  هیلع » رمـالا  قـش   » زا

. دوریم نیب  زا  شیورین  تّوق و  زا  یمین  دوشیم ، لمحتم 
دنوادخ رگا  هک  دنربیم  رود  نانچ  نآ  ییاهنیمزرس  هب  ار  امـش  نیگنـس  ياهراب  نایاپ ) راهچ   ) ِهیِِغلاب اُونوُکَت  َْمل  ٍدََلب  یلِإ  ْمَُکلاْقثَأ  ُلِمَْحت  َو 
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اهنیمزرس نآ ، هب  درک : انعم  نینچ  ناوتیم  ناوارف و  ياهتمحز  لّمحت  اب  رگم  دیسرب  نآ  هب  دیتسناوتیمن  دیرفآیمن  ار  رتش 
366 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا هّکم  رهش  دلب »  » زا دارم  دناهتفگ : یخرب  دیوش . ناج  همین  هک  یتروص  رد  رگم  دیدیسریمن 
تمحر و دروم  ار  امـش  عفانم  نیا  نتخاس  رّـسیم  يربراب و  لیاسو  نیا  شنیرفآ  اـب  امـش  راـگدرورپ  هک  یتسرد  هب  ٌمیِحَر  ٌفُؤََرل  ْمُکَّبَر  َّنِإ 

. تسا هداد  رارق  دوخ  ینابرهم 

366 ص : ات 13 ..... ] تایآ 8  (: 16  ) لحنلا هروس  ]

هراشا

(9  ) َنیِعَمْجَأ ْمُکادََهل  َءاش  َْول  َو  ٌِرئاج  اْهنِم  َو  ِلِیبَّسلا  ُدْصَق  ِهَّللا  یَلَع  َو  ( 8  ) َنوُمَْلعَت ام ال  ُُقلْخَی  َو  ًۀَنیِز  َو  اهُوبَکْرَِتل  َریِمَْحلا  َو  َلاِغْبلا  َو  َْلیَْخلا  َو 
ِّلُک ْنِم  َو  َبانْعَْألا  َو  َلیِخَّنلا  َو  َنُوْتیَّزلا  َو  َعْرَّزلا  ِِهب  ْمَُکل  ُِتْبُنی  ( 10  ) َنوُمیُِست ِهِیف  ٌرَجَش  ُْهنِم  َو  ٌبارَـش  ُْهنِم  ْمَُکل  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ  يِذَّلا  َوُه 

َِکلذ ِیف  َّنِإ  ِهِْرمَِأب  ٌتارَّخَـسُم  ُموُجُّنلا  َو  َرَمَْقلا  َو  َسْمَّشلا  َو  َراـهَّنلا  َو  َلـْیَّللا  ُمَُکل  َرَّخَـس  َو  ( 11  ) َنوُرَّکَفَتَی ٍمْوَِقل  ًۀَـیَآل  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ  ِتارَمَّثلا 
(12  ) َنُولِقْعَی ٍمْوَِقل  ٍتایَآل 

(13  ) َنوُرَّکَّذَی ٍمْوَِقل  ًۀَیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ُُهناْولَأ  ًاِفلَتُْخم  ِضْرَْألا  ِیف  ْمَُکل  َأَرَذ  ام  َو 

366 ص : همجرت ..... :

(8 . ) دینادیمن امش  هک  دنیرفآیم  ار  ییاهزیچ  و  دشاب ، امش  تنیز  هیام  مه  و  دیوش ، راوس  اهنآ  رب  ات  دیرفآ  ار  اهغالا  اهرتسا و  اهبسا و  و 
(9 . ) درکیم تیاده  ار  امش  همه  تساوخیم  ادخ  رگا  و  تسا ، ههاریب  اههار  زا  یخرب  و  دنک ، نایب  ار  تسار  هار  هک  تسا  ادخ  رب  و 

ارچ هب  نآ  رد  ار  دوـخ  ياـهناویح  هک  ناـتخرد ، ناـهایگ و  و  تسا ، نآ  زا  امـش  یندـیماشآ  هک  درک  لزاـن  یبآ  نامـسآ  زا  هـک  تـسا  وا 
(10 . ) تسا نآ  زا  زین  دیربیم 

367 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
مدرم يارب  راـک  نیا  رد  دـنایوریم . ار  اـههویم  رگید  روـگنا و  اـمرخ و  نوـتیز و  ناـتخرد  اـهرازتشک و  امـش  يارب  ناراـب ، نآ  هلیـسو  هـب 

(11 . ) تسا ياهناشن  دنمشیدنا 
تسا یهورگ  يارب  ییاههناشن  روما  نیا  رد  دنیوا ، رما  ریخست  رد  ناگراتس  و  تخاس ، امـش  رّخـسم  ار  هام  دیـشروخ و  زور و  بش و  وا  و 

(12 . ) دنریگیم راکب  ار  دوخ  درخ  هک 
یهورگ يارب  تسا  ینـشور  هناشن  نیا  رد  فلتخم . ياهگنر  اب  ییاههدیرفآ  تخاس ، امـش  رّخـسم  زین  هدیرفآ  نیمز  رد  هک  ار  یتاقولخم  و 

(13 . ) دنوشیم رّکذتم  هک 

367 ص : ریسفت ..... :

کی هب  ار  هیلع  فوطعم  فوطعم و  مود  هلمج  رد  هک  نیا  ّتلع  و  تسا ، اـهُوبَکْرَِتل »  » لـحم رب  فطع  ۀـنیز »  » و ماـعنا »  » رب فطع  َلـْیَْخلا  َو 
هیآ يانعم  دـشابیم ، لاعتم  راگدـیرفآ  نامه  هک  تسا  هدـنهد  تنیز  لعف  تنیز »  » اهبطاخم و لمع  بوکر »  » هک تسا  نیا  هدرواین  شور 

. تسا هدیرفآ  امش  تنیز  يراوس و  روظنم  هب  ار  روما  نیا  دنوادخ  تسا : نیا 
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. دنیرفآیم دینادیمن ، هک  ار  ییاهزیچ  ناهایگ  تاتابن و  تاناویح و  عاونا  نایم  زا  امش ، عفانم  يارب  دنوادخ  َنوُمَْلعَت و  ام ال  ُُقلْخَی  َو 
یهتنم ییاج  هب  هار  نیا  ییوگ  تسار ، میقتسم و  هار  دصاق : دصق و  لیبس  تسا ، لعاف  يانعم  هب  ردصم و  دصق ،»  » ِلِیبَّسلا ُدْصَق  ِهَّللا  یَلَع  َو 

هب مه  ار  دـصق »  » هملک تسا  هار  سنج  لـیبس ،»  » زا دارم  نوچ  دوشیمن و  فرحنم  نآ  زا  زگره  هدرک و  هدارا  ار  نآ  هدـنور  هک  دوـشیم 
دنوادـخ رب  دـناسرب ، قح  هب  ار  کـلاس  هک  یهار  هب  ندرک  ییاـمنهار  هک  تسا  نیا  هیآ  زا  دوصقم  دوـش و  صخـشم  اـت  هدرک  هفاـضا  نآ 

«: ٌِرئاج اْهنِم  َو  (. » 11 لیل / « ) مینک تیاده  هک  تسام  رب   » يدهلل انیلع  نا  هیآ  تسا  لیبق  نیا  زا  تسا و  بجاو 
وا هب  بوسنم  قح  زا  فرحنم  هار  هک  تسا  هدومرف  نالعا  ناحبـس  يادخ  نایب ، نیا  اب  تسا . یتسار  فالخ  رب  یفارحنا و  اههار  زا  یـضعب 

يربج هک  نانچ  رگا  تسین و 
368 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

«1 . » رئاجلا هیلع  و  ای ، اهرئاج ، هیلع  و  دومرفیم : دوبیم ، ادخ  هب  بوسنم  دنیوگیم : ناکلسم 
. دادیم قوس  لدتعم  میقتسم و  هار  هب  رابجا  هب  ار  امش  همه  تساوخیم  ادخ  رگا  َنیِعَمْجَأ  ْمُکادََهل  َءاش  َْول  َو 

تسا و ناراب  بآ  روظنم  تسا . یندیـشون  امـش ، يارب  هک  تسا  هتخاس  لزان  یبآ  نامـسآ  زا  ادـخ  ٌبارَـش  ُْهنِم  ْمَُکل  ًءاـم  ِءاـمَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ 
: رعاش لوق  لثم  دشابیم  وه  يانعم  هب  هنم » »

رفزلا لفونلا  هنم  ۀمالظلا  یبأی 
رجش یندیشون و  هّدام  بارش » . » تسا هدمآ  وه »  » يانعم هب  هنم »  » عارصم نیا  رد  هک  دراد ) عانتما  يرگمتس  زا  هدنشخب  رایسب  اقآ و  ناسنا  )

زا یتمسق  تسامـش و  یندیـشون  بآ ، نآ  زا  یتمـسق  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  دناهتفگ  یـضعب  دنرچیم . نآ  زا  اهناویح  هک  تسا  یهایگ 
هتابنا نم  مکل  : » تسا هدوب  نینچ  ای  و  تسا ، هدش  فذح  فاضم  هدوب و  رجش ) یقس  وأ  رجش ، برش   ) لصا رد  تسا و  ناتخرد  يارب  نآ 

. تسا هدش  لصتم  ه )  ) ریمض هب  نم »  » فرح هدش و  فذح  فاضم  هک  « 2 « » رجش هیقس  نم   » و رجش »
. تسا هدورس  ریهز  هک  نانچ 

؟ ملکت مل  ۀنمد  یفوا ، مأ  نمأ 
هدوب ۀیحان »  » هک فاضم  هدوب و  یفوا » ما  ۀیحان  نم   » لصا رد  دنیوگیمن )؟ نخـس  هک  تسا  افوا » ّما   » رطاخ هب  اهانب  زا  هدنامیقاب  راثآ  ایآ  )
تهج نیا  هب  مدرب و  ندیرچ  يارب  ار  نآ  انا : اهتمـسأ  و  دنتفر ، هاگارچ  هب  نایاپ  راهچ  ۀیـشاملا :» تماس   » نومیـست هیف  تسا . هدـش  فذـح 

« نون  » اب و  بیاغ ) تروصب  « ) ءای  » اب تبنی : دنیوگ . همئاس  ار  ناویح 
__________________________________________________

. تسادخ فرط  زا  زین  یفارحنا  هار  زا  نتفر  - 1
. دنکیم دشر  دیآیم و  دوجو  هب  يرایبآ ، ناراب و  یگدنیور  تکرب  زا  تخرد  هک  تسا  نآ  دوصقم  - 2

369 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسا هدش  تئارق  مّلکتم ) )

ٍمْوَِـقل تسا . هدـییور  اـهنآ  زا  یـضعب  نیمز  رد  و  تسا ، تشهب  رد  اـهنت  تارمث  ماـمت  اریز  تسا ، ضیعبت  يارب  نـم »  » ِتارَمَّثلا ِّلُـک  ْنـِم  َو 
. دنربیم یپ  یلاعت  قح  تمکح  لامک  تردق و  هب  روما  نیا  زا  دنرگنیم و  تقد  اب  هک  یمدرم  يارب  َنوُرَّکَفَتَی 

دوب دهاوخ  لعج »  » يارب لوعفم  مه  تارّخـسم »  » و موجن »  » نیا رب  انب  دناهدناوخ . بوسنم  ار  همه  تارّخـسم »  » ات لیل »  » زا نارّـسفم  یـضعب 
: تفگ ناوتیم  و  تارخسم . موجنلا  رخس  و  دوش : هتفگ  هک  تسین  تسرد  اریز  هدوب  تارّخسم  موجنلا  لعج  ینعی و 

يانعم هب  تسا  عمج  هک  تارّخـسم »  » هملک و  تخاس ، رّخـسم  فلتخم  ياههنوگ  هب  ار  اـهزیچ  نیا  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  تراـبع  ياـنعم 
: تسا هدومرف  نینچ  ایوگ  تسا ، ردصم )  ) ریخست يانعم  هب  قلطم و  لوعفم  هک  ارّخسم  هَّللا  هرّخس  لثم  دشابیم  ریخست 
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مه یخرب  دناهداد . عفر  ربخ ، ادـتبم و  رب  انب  ار  اهنآ  دـعب  ام  هداد و  بصن  ار  راهن » لیل و   » اهنت مه  یـضعب  هرماب  تاریخـست  مکل  اهرخـس  و 
. دناهدناوخ بصن  هب  ار  اهیلبق  مامت  هداد و  عفر  ار  تارّخسم »  » و موجن » »

، نادـنمدرخ يارب  ینامـسآ  ياـههناشن  هک  تسا  لـیلد  نیا  هب  تمـسق  نـیا  رد  تاـیآ »  » يروآ عـمج  َنوـُلِقْعَی  ٍمْوَِـقل  ٍتاـیَآل  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ 
. تسوا نشور  تردق  دنوادخ و  تمظع  رب  لیلد  نیرتنشور 

لاکـشا تهج  زا  هک  اهتمعن ، فلتخم  عاونا  ناهایگ و  ناویح و  زا  تسا  هدـیرفآ  هچنآ  ینعی  تسا ، راهن » لیل و   » رب فوطعم  ْمَُکل  َأَرَذ  ام  َو 
. درادن تهابش  يرگید  هب  مادک  چیه  روص ، و 

369 ص : ات 18 ..... ] تایآ 14  (: 16  ) لحنلا هروس  ]

هراشا

ْمُکَّلََعل َو  ِِهلْـضَف  ْنِم  اوُغَْتبَِتل  َو  ِهِیف  َرِخاوَم  َکـْلُْفلا  يََرت  َو  اـهَنوُسَْبَلت  ًۀَْـیلِح  ُْهنِم  اوُجِرْخَتْـسَت  َو  ایِرَط  ًاـمَْحل  ُْهنِم  اُولُکْأَِـتل  َرْحَْبلا  َرَّخَـس  يِذَّلا  َوُـه  َو 
َأ ( 16  ) َنوُدَـتْهَی ْمُه  ِمْجَّنلِاب  َو  ٍتامالَع  َو  ( 15  ) َنوُدَتْهَت ْمُکَّلََعل  ًالُبُـس  َو  ًاراْهنَأ  َو  ْمُِکب  َدـیِمَت  ْنَأ  َیِـساوَر  ِضْرَْألا  ِیف  یْقلَأ  َو  ( 14  ) َنوُرُکْشَت

(18  ) ٌمیِحَر ٌروُفََغل  َهَّللا  َّنِإ  اهوُصُْحت  ِهَّللا ال  َۀَمِْعن  اوُّدُعَت  ْنِإ  َو  ( 17  ) َنوُرَّکَذَت الَف  َأ  ُُقلْخَی  ْنَمَک ال  ُُقلْخَی  ْنَمَف 
370 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

370 ص : همجرت ..... :

جارختسا نآ ، زا  دیشوپیم  نادب  ار  دوخ  هک  يرویز  و  دیروخب ، هزات  تشوگ  نآ ، زا  امش  ات  تخاس ، رّخسم  ار ، ایرد  هک  تسا  یسک  وا  و 
(14  ) دیشاب رازگساپس  هک  نیا  دیما  هب  دیریگ  هرهب  دنوادخ  لضف  زا  امش  ات  دفاکشیم ، ار  ایرد  هک  ینیبیم  ار  یتشک  و  دییامن ،

(15 ، ) دیوش تیاده  ات  دیشک ، اههار  درک و  يراج  اهدور  دهدن و  ناکت  ار  امش  ات  داد  رارق  راوتسا  ییاههوک  نیمز  رد  و 
(16  ) دنوشیم ییامنهار  ناگراتس  هلیسو  هب  نانآ  و  داد ، رارق  اهتمالع  و 

(17 ( ؟ دیوشیمن رّکذتم  ایآ  دنیرفآیمن ، هک  تسا  یسک  دننام  دنیرفآیم  هک  نآ  ایآ  و 
(18 . ) تسا میحر  هدنزرمآ و  رایسب  دنوادخ  مّلسم  روط  هب  دینک ، اصحا  دیناوتن  دیرامشب  ار  يادخ  ياهتمعن  رگا 

370 ص : ریسفت ..... :

. تخاس ناسآ  لهس و  ناتیارب  تسا  نآ  رد  هک  ار  یعبانم  جارختسا  ییامیپ و  ایرد  هار  و  درک ، مار  امش  يارب  ار  ایرد  َرْحَْبلا  َرَّخَس 
هب نآ  زا  دوش ، هدروخ  دوز  داـسف  زا  يریگولج  يارب  دـیاب  دوشیم و  دـساف  دوز  نوچ  تسا و  یهاـم  دوصقم ، هزاـت ، تشوگ  ایِرَط  ًاـمَْحل 

. تسا هدش  ریبعت  هزات  تشوگ 
دنشوپیم . ار  نآ  ناتنانز  دیریگیم و  تنیز  اهنآ  زا  ینعی  تسا  ناجرم  ؤلؤل و  دارم  اهَنوُسَْبَلت » ًۀَْیلِح  »

371 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
زا هک  تسا  ییادص  رخم » : » دـیوگیم ءاّرف  دنفاکـشیم . ار  ایرد  بآ  دوخ ، ياههنیـس  اب  هک  ینیبیم  ار  اهیتشک  « 1  » َرِخاوَم َْکلُْفلا  يََرت  َو 

. دیآیم دوجو  هب  داب ، هلیسو  هب  یتشک  تکرح 
برطضم و ار  امش  نیمز  ادابم  هک  ْمُِکب » َدیِمَت  ْنَأ  . » دینک هدافتسا  اهیتشک  زا  دوخ  تراجت  ریسم  رد  دنوادخ  لضف  زا  ات  ِِهلْـضَف  ْنِم  اوُغَْتبَِتل  َو 
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. دنک بلس  ار  امش  شیاسآ 
ًاداهِم َضْرَْألا  ِلَعَْجن  َْمل  َأ  دیامرفیم : هک  نانچ  دـشابیم  لعج »  » يانعم یقلأ »  » لعف رد  هک  نیا  حیـضوت  داد . رارق  اهدور  نیمز  رد  ًاراْهنَأ  َو 

(. 5 و 6 أبن / ( »؟ میدادن رارق  خیم  ار  اههوک  هراوهگ و  ار  نیمز  ایآ   » ًاداتْوَأ َلابِْجلا  َو 
. دوشیم یبایهار  دیهاوخب ، هک  اج  ره  هب  نآ  رد  دورو  اب  هک  ییاههار  َنوُدَتْهَت  ْمُکَّلََعل  اًُلبُس  َو 

. اهنیا ریغ  تشد و  هّرد و  ای  هوک ، لیبق  زا  دراد  رارق  نارباع  ییامنهار  اههار و  نداد  ناشن  يارب  هک  ییاهتمالع  ٍتامالَع  َو 
روظنم هدش  ناوارف  مدرم  ياهتسد  رد  مهرد  سانلا  يدیأ  یف  مهردلا  رثک  لثم : تسا  هراتس  سنج  مجن »  » زا دوصقم  َنوُدَتْهَی  ْمُه  ِمْجَّنلِاب  َو 

تفه  ) شعنلا تانب  و  ردارب ) ود   ) نادـقرف و  نیورپ )  ) اّیرث هراتـس  مجن  زا  دارم  تسا : هتفگ  يّدـس : نآ . زا  هناد  کی  هن  تسا  مهرد  سنج 
هب باطخ  زا  نآ  رییغت  و  لعف ) زا  لبق   ) ریمـض ندروآ  مجن و  نتـشاد  مدقم  اب  ناحبـس  دـنوادخ  ییوگ  دـشابیم  يدـج  هراتـس  و  گنروا )
رما نیا  نوچ  و  دندرکیم ، ادیپ  ار  هار  ناگراتس  هلیسو  هب  ناشیاهرفس  رد  هژیوب  صاخ  روط  هب  شیرق  هک : تسا  هدرک  هدارا  ار  نیا  تبیغ ،

هاگآ نآ  زا  يرگید  سک  تشاد و  اهنآ  هب  صاصتخا 
__________________________________________________

هتفگ زین  دـیدش  ياهداب  شزو  يادـص  هب  و  تسا ، تسار  پچ و  زا  بآ  نتفاکـش  ياـنعم  هب  رخف ، نزو  رب  رخم  هّداـم  زا  هرخاـم  عمج  - 1
ج 11، هنومن ، ریسفت  دنیوگیم . هرخام  ای  رخام  اهنآ  هب  دنفاکشیم ، دوخ  هنیس  اب  ار  اهبآ  تکرح  ماگنه  هب  اهیتشک  هک  اجنآ  زا  و  دوشیم ،

ات 2. ص 181 
372 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ْمُه تسا : هدوـمرف  هداد و  رکذ  هب  صاـصتخا  ار  ناـنآ  اذـل  دنرتراوازـس ، نارگید  زا  شیاـهتمعن  لـباقم  رد  دـنوادخ  رکـش  هـب  اـهنآ  دوـبن ،
: تسا هدومرف  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  َنوُدَتْهَی .

«. 1  » هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  لوسر  مجن ، مییام و  تامالع 
ثحب هک  تسا  لیلد  نیا  هب  هدروآ  نم » « » ام  » ياج هب  هک  نیا  اّما  دنرادن  شنیرفآ  تردق  هک  دنتـسه  اهتب  هلمج  نیا  زا  دارم  ُُقلْخَی  ْنَمَک ال 

«2 . » تسا یگدننیرفآ  ّتیقلاخ و  رد 
؟ دیریگب تربع  هک  دیوشیمن  رکذتم  ایآ  َنوُرَّکَذَت  الَف  َأ 

. دیروآ ياجب  ار  اهنآ  رکش  هک  نیا  هب  دسر  هچ  دیرامشب  ار  ادخ  ياهتمعن  دیناوتیمن  اهوُصُْحت  ال 
امش زا  ار  شتمعن  درذگیم و  رد  يرازگساپس ، رد  امش  یهاتوک  زا  نیا  رب  انب  تسا ، میحر  هدنزرمآ و  رایسب  دنوادخ  ٌمیِحَر  ٌروُفََغل  َهَّللا  َّنِإ 

. دنکیمن عطق 

372 ص : ات 23 ..... ] تایآ 19  (: 16  ) لحنلا هروس  ]

هراشا

َنوُرُعْشَی ام  َو  ٍءایْحَأ  ُْریَغ  ٌتاْومَأ  ( 20  ) َنوُقَلُْخی ْمُه  َو  ًاْئیَش  َنوُُقلْخَی  ِهَّللا ال  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدَی  َنیِذَّلا  َو  ( 19  ) َنُوِنْلُعت ام  َو  َنوُّرُِست  ام  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو 
ام َو  َنوُّرُِـسی  ام  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنَأ  َمَرَج  ال  ( 22  ) َنوُِربْکَتْـسُم ْمُه  َو  ٌةَرِْکنُم  ْمُُهبُوُلق  ِةَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلاَف ال  ٌدِحاو  ٌهلِإ  ْمُکُهلِإ  ( 21  ) َنُوثَْعُبی َناَّیَأ 

(23  ) َنیِِربْکَتْسُْملا ُّبُِحی  ُهَّنِإ ال  َنُوِنْلُعی 

372 ص : همجرت ..... :
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(19 . ) دنادیم دیزاسیم  راکشآ  ار  هچنآ  دیرادیم و  ناهنپ  ار  هچنآ  دنوادخ 
ار يزیچ  دیناوخیم  هک  ادخ  زا  ریغ  ییاهدوبعم 

__________________________________________________

-1
. هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  مّجنلا  تامالعلا و  نحن 

. ناتب ینعی  زیچ »  » روخ رد  هن  تسادخ  وا  تسا و  سک »  » راوازس یگدننیرفآ  - 2
373 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(20 . ) دنقولخم اهنآ  دوخ  و  دننیرفآیمن ،
(21 . ) دنوشیم هتخیگنارب  تقو  هچ  هک  دننادیمن  دنتسه و  یناجیب  ناگدرم  اهنیا 

(22 . ) دنربکتسم تسا و  قح  هدننک  راکنا  ناشیاهلد  دنرادن  ترخآ  هب  نامیا  هک  نانآ  و ، تسا . اتکی  يادخ  امش  دوبعم 
تـسود ار  ناربکتـسم  وا  و  تسا ، هاگآ  دـنزاسیم  راکـشآ  هچنآ  هب  دـنرادیم و  ناهنپ  مدرم  نیا  هچنآ  هب  دـنوادخ  قیقحت ، روطب  اـعطق و 

(23 . ) درادیمن

373 ص : ریسفت ..... :

ياهدوبعم اهتب و  زا  لاعتم  دنوادخ  هیآ  نیا  رد  تسا . هدش  هدـناوخ  بطاخم ) بیاغ و   ) تروص ود  هب  نوعدـی »  » لعف َنوُعْدَـی ...  َنیِذَّلا  َو 
دنـشاب هتـشادن  گرم  هک  ياهدـنز  تادوجوم  دـنرادن و  یگدـننیرفآ  تفـص  هک  لیلد  نیا  هب  تسا ، هدرک  یفن  ار  ییادـخ  یگژیو  لطاب ،

. دنلهاج یناهنپ  روما  هب  تبـسن  دناهدرم و  دـنقولخم ، تافـص  ياراد  هدـیرفآ و  هکلب  تسین ، ناشیا  رب  تمایق  هماگنه  زا  یهاگآ  دنتـسین و 
. دوبیم دنتسه  هچنآ  سکع  رب  ناشراک  دندوب و  یندرمن  ییاههدنز  دندوب  ادخ  یتسارب  رگا 

هک دـننادیمن  اـهتب  نیا  هک  نیا  دوصقم  دنتـسرپیم  دـنناوخیم و  ار  اـهتب  هک  تسا  یمدرم  يارب  عمج  ریمـض  َنوـُثَْعُبی  َناَّیَأ  َنوُرُعْـشَی  اـم  َو 
، ناشنایادخ هک  تسا  هداد  رارق  ءازهتسا  دروم  ار  ناکرشم  تانایب  نیا  اب  دنوادخ  دنوشیم . هتخیگنارب  تمایق  رد  تقو  هچ  ناشناگدنتـسرپ 

نایادـخ نیا  زا  ار  دوـخ  تداـبع  شاداـپ  ماـگنه  نآ  رد  هک  دنـشکیم  راـظتنا  ار  یناـمز  مدرم  نیا  هنوـگچ  سپ  دـننادیمن  ار  ثعب  ناـمز 
. دنریگب

هلمج نیا  درک . دهاوخ  تازاجم  ار  اهنآ  تسا و  هاگآ  اهنآ  ناهن  ّرـس و  زا  دـنوادخ  اققحم  َنُوِنْلُعی ...  ام  َو  َنوُّرُِـسی  ام  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنَأ  َمَرَج  ال 
. تسا هدش  نایب  اهنآ  دیدهت  دیعو و  يارب 

373 ص : ات 29 ..... ] تایآ 24  (: 16  ) لحنلا هروس  ]

هراشا

الَأ ٍْملِع  ِْریَِغب  ْمُهَنوُّلُِـضی  َنیِذَّلا  ِرازْوَأ  ْنِم  َو  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ًۀَِـلماک  ْمُهَرازْوَأ  اُولِمْحَِیل  ( 24  ) َنِیلَّوَْألا ُریِطاسَأ  اُولاق  ْمُکُّبَر  َلَْزنَأ  اذ  ام  ْمَُهل  َلـِیق  اذِإ  َو 
ُْثیَح ال ْنِم  ُباذَْـعلا  ُمُهاتَأ  َو  ْمِِهقْوَف  ْنِم  ُفْقَّسلا  ُمِْهیَلَع  َّرَخَف  ِدِـعاوَْقلا  َنِم  ْمُهَناْیُنب  ُهَّللا  یَتَأَـف  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َرَکَم  ْدَـق  ( 25  ) َنوُرِزَی ام  َءاس 

َءوُّسلا َو  َمْوَْیلا  َيْزِْخلا  َّنِإ  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َلاـق  ْمِهِیف  َنوُّقاَُـشت  ُْمْتنُک  َنیِذَّلا  َِیئاکَرُـش  َْنیَأ  ُلوـُقَی  َو  ْمِهیِزُْخی  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَـی  َُّمث  ( 26  ) َنوُرُعْشَی
(28  ) َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب  ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  یَلب  ٍءوُس  ْنِم  ُلَمْعَن  اَّنُک  ام  َمَلَّسلا  اُوَْقلَأَف  ْمِهِسُْفنَأ  یِِملاظ  ُۀَِکئالَْملا  ُمُهاَّفَوَتَت  َنیِذَّلا  ( 27  ) َنیِِرفاْکلا یَلَع 

(29  ) َنیِرِّبَکَتُْملا يَْوثَم  َْسِئبَلَف  اهِیف  َنیِِدلاخ  َمَّنَهَج  َباْوبَأ  اُولُخْداَف 
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374 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

374 ص : همجرت ..... :

(24 . ) تسا ناینیشیپ  نیغورد  ياههناسفا  نامه  اهنیا  دنیوگ : تسا ، هدرک  لزان  زیچ  هچ  امش  راگدرورپ  دوش : هتفگ  اهنآ  هب  هک  یماگنه  و 
رب دـنتخاس  ناشهارمگ  ینادان  ببـس  هب  هک  ار  یناسک  ناهانگ  زا  یمهـس  مه  لماک و  روط  هب  ار  دوخ  ناهانگ  راب  تمایق ، زور  دـیاب  اـهنآ 

. دنشک شود 
(25 « ) 1 . » دنشکیم شود  رب  ار  ینیگنس ، راب  دب  اهنآ ، هک  دینادب 

نآ ساسا ، زا  تفر و  اهنآ  یگدنز  نامتخاس  ياههیاپ  غارـسب  دنوادخ  سپ  دنتـشاد ، اههئطوت  نیا  زا  زین  دـندوب  ناشیا  زا  شیپ  هک  یناسک 
(26 . ) دش لزان  اهنآ  رب  باذع  دنتسنادیمن  هک  ییاج  زا  تخیر و  ورف  ناشرس  رب  الاب  زا  ار  نآ  فقس  تخاس و  ناریو  ار 

اوسر ار  اهنآ  ادخ  تمایق  زور  سپس 
__________________________________________________

هانگ ياهراب  زا  یتمسق  و  دوخ ، هانگ  ياهراب  ات  تسا : نینچ  نایبلا ج 13 ص 244  عمجم  همجرت  اما  تسا  هنومن  ریسفت  زا  الاب  همجرت  - 1
. دنشکیم شود  رب  يراب  دب  هچ  هک  ناه  دنریگ ، شود  رب  لماک  روطب  دناهدش  رثأتم  اهنآ  یهارمگ  زا  شناد  نودب  هک  ار  یناسک 

375 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
دناملع لها  هک  نانآ  دیدرکیم ،؟ ینمـشد  نارگید  اب  اهنآ  رطاخب  دیتخاس و  نم  يارب  امـش  هک  یناکیرـش  دـنیاجک  دـیوگیم  دـنکیم و 

: دنیوگیم
(27 . ) تسا نارفاک  هرهب  یتخبدب  ییاوسر و  زورما ،

ییاوران راک  ام ، دنیوگیم : دناهدروآ ، دورف  میلست  رـس  و  دناهدرک ، متـس  دوخ  رب  هک  یلاح  رد  دننک ، ناشحور  ضبق  ناگتـشرف ، هک  نانآ 
(28 . ) تسا هاگآ  دیدادیم  ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  يرآ  میاهدادن : ماجنا 

(29 . ) ناّربکتم هاگیاج  تسا  دب  هچ  دوب ، دیهاوخ  نآ  رد  هنادواج  هک  یلاح  رد  دیوش  لخاد  مّنهج  ياهرد  زا  سپ ،

375 ص : ریسفت ..... :

هدرک لزان  ار  زیچ  هچ  امـش  راگدرورپ  ینعی  تسا  لزنأ  لوعفم  بصن و  ّلحم  رد  ای  اذ ،» ام   » هملک َنِیلَّوَْألا  ُریِطاـسَأ  اُولاـق  ْمُکُّبَر  َلَْزنَأ  اذ  اـم 
: تسا نینچ  دعب  ترابع  يانعم  لّوا ، هجو  رب  انب  تسیچ ؟ هدرک ، لزان  امـش  راگدرورپ  هچنآ  ینعی  تسا  ادـتبا  هب  عفر  ّلحم  رد  ای  و  تسا ؟

. تسا نیلّوالا  ریطاسا  هدش  لزان  هچنآ  تسا : نیا  مّود  هجو  رب  انب  و  تسا ، نیلّوالا  ریطاسا  دیراد  ار  شلوزن  ياعّدا  هچنآ 
. نانآ نیغورد  ياههتخاس  ناینیشیپ و  ثیداحا  ینعی  َنِیلَّوَْألا ، ُریِطاسَأ 

. دنراد ناشزاب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هب  هّجوت  زا  دنزاس و  هارمگ  ار  مدرم  ات  دنتفگ  ار  اهفرح  نیا  ناربکتـسم  ْمُهَرازْوَأ  اُولِمْحَِیل 
اریز دناهداهن ، دوخ  شود  رب  دناهتخاس  هارمگ  هک  مه  ار  نارگید  ياهراب  زا  يرادقم  لماک و  روطب  ار  دوخ  یهارمگ  نیگنس  ياهراب  سپ 
لعف رب  هک  مال »  » فرح دـنکیم . تعاطا  رما  نیا  رد  وا  زا  يرگید  دزاسیم و  هارمگ  یکی  ینعی ، دنکیرـش  هدـش  هارمگ  اـب  هدـننک  هارمگ 

. دشاب هدوب  نیا  ناربکتسم  دوصقم  هک  تسین  ضرغ  هدافا  يارب  هدش  لخاد 
نینچ ناـشراک  ماجنارـس  دوخب  دوخ  هکلب  ، ) تسا ضرغ  دـیفم  مدـش » جراـخ  رهـش  زا  يّرـش  زا  سرت  رطاـخب  : » دوش هتفگ  رگا  هک  ناـنچ 

(. دوشیم
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ار  یسک  تسا  نیا  ملع  ریغب  مهنولضی  يانعم  تسا و  لوعفم  زا  لاح  ٍْملِع  ِْریَِغب 
376 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

یهارمگ و هب  فصّتم  هاگآ  هدـننک  هارمگ  لثم  مه  هاگآان  صخـش  هک  نیا  لیلد  دـنهارمگ و  دوخ  اهنآ  دـنادیمن  وا  هک  دـننکیم  هارمگ 
. دهد صیخشت  لطاب  زا  ار  ّقح  ات  درکیم  قیقحت  تخادنایم و  راکب  ار  دوخ  لقع  دیاب  هک  تسا  نیا  هدش  هانگ 

یتخبدـب و زا  تیاکح  هک  تسا  یهیبشت  نیا  دـشابیم و  نآ  ناینب  ساسا و  اـی  ناـمتخاس  ياـههیاپ  دـعاوق  ِدِـعاوَْقلا  َنِم  ْمُهَناـْیُنب  ُهَّللا  یَتَأَـف 
نیمه رد  ار  اـهنآ  كـاله  دـنوادخ  اـما  دـننز ، گـنرین  ادـخ  هب  اـت  دـندرب  راـک  هـب  ار  ییاـههلیح  اـهنآ  ینعی  دراد ، ناربکتـسم  یگراـچیب 
ینعی دـیآ  رب  هیاپ  زا  نامتخاس  سپ  دـنزاس . راوتـسا  ییاههیاپ  شیارب  دـننک و  انب  ینامتخاس  هک  یمدرم  تلاح  لثم  داد  رارق  ناشیاهگنرین 

رفح نم  تسا : هدمآ  یبرع  لثملا  برـض  رد  اریز  دنوش  كاله  ناشمامت  دیآ و  دورف  شنانکاس  يور  رب  نآ  فقـس  و  دوش ، بارخ  یّلکب 
رب دـنوادخ  رما  هک  تسا  نیا  هیآ  دوصقم  دـتفا . نآ  رد  ور ، هب  شدوخ  دـنکب  یهاـچ  شردارب  يارب  سک  ره  اـّبکنم : هیف  عقو  اـبج ، هیخـأل 

. دناهدرک تئارق  مهتیب  هَّللا  یتاف  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  تئارق : فالتخا  درک . بارخ  هیاپ  زا  ار  نآ  دمآ و  دورف  اهنآ  نامتخاس 
ارف زین  اهنآ  يورخا  رفیک  ات  اهنآ ، يایند  باذع  تسا  نیا  ینعی  دزاسیم ، راوخ  تمایق  رد  ار  اهنآ  دنوادخ  سپـس  ْمِهیِزُْخی  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  َُّمث 

. دسر
هداد و تبـسن  شدوخ  هب  ار  اکرـش  ناکرـشم  خیبوت  ازهتـسا و  روظنم  هب  لاعتم  يادـخ  هیآ  نیا  رد  ْمِهِیف  َنوُّقاَُشت  ُْمْتنُک  َنیِذَّلا  َِیئاکَرُـش  َْنیَأ 

تئارق زین  نون »  » رسک هب  نّوقاشت »  » لعف دیتشاد . همـصاخم  ینمـشد و  نانمؤم  اب  اهنآ  هرابرد  امـش  هک  نم  ناکیرـش  دنیاجک  تسا : هدومرف 
. تسادخ اب  ینمشد  لثم  نانمؤم  اب  ینمشد  اریز  دیدرکیم ، ینمشد  نم  اب  ینعی  تسا  یننوقاشت  هتفای  فیفخت  هدش ،

هورگ نیا  دنتـسه : ناگتـشرف  دارم ، دـناهتفگ : یخرب  دنـشابیم ، ناـنآ  ياـهتّما  زا  نادنمـشناد  ناربماـیپ و  دوـصقم  َْملِْعلا  اوـُتوُأ  َنیِذَّلا  َلاـق 
. تسا نارفاک  رب  یتخبدب  ییاوسر و  زور  تمایق  دنیوگیم :

377 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسا هدش  هدناوخ  زین  مهافوت ) نیذلا   ) ینعی ءات »  » رد ءات »  » ماغدا ءات و  ءای و  اب  لعف ، نیا  ُۀَِکئالَْملا  ُمُهاَّفَوَتَت  َنیِذَّلا 

: دنیوگیم دنیآیم و  تمایق  هنحـص  هب  دنتـشاد  ایند  رد  هک  يّربکت  قافن و  فالخ  رب  دننکیم و  تلذ  راهظا  دنوشیم  میلـست  َمَلَّسلا  اُوَْقلَأَف 
اهنآ فرح  ملع  نابحاص  اّما  دنوشیم  رکنم  دنتشاد  ایند  رد  هک  ناودع  رفک و  زا  هچنآ  اهفرح  نیا  اب  میدادیمن و  ماجنا  يدب  لمع  چیه  ام 

. دننکیم ّدر  ار 
نیا دنکیم . ناتتازاجم  ناتلامعا  رطاخ  هب  دیدادیم و  ماجنا  ییاهراک  هچ  ایند ) رد   ) امـش هک  دنادیم  ادـخ  َنُولَمْعَت  ُْمْتنُک  اِمب  ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ 

: يدعب هلمج  تسا  نینچمه  هدش و  رکذ  ناراکهانگ  تتامش  رد  ترابع 
 ... دیوش دراو  خزود ، ياهرد  زا  سپ  َمَّنَهَج  َباْوبَأ  اُولُخْداَف 

377 ص : ات 34 ..... ] تایآ 30  (: 16  ) لحنلا هروس  ]

هراشا

ُتاَّنَج ( 30  ) َنیِقَّتُْملا ُراد  َمِْعَنل  َو  ٌْریَخ  ِةَرِخْآلا  ُرادـَل  َو  ٌۀَنَـسَح  اْینُّدـلا  ِهِذـه  ِیف  اُونَـسْحَأ  َنیِذَِّلل  ًاْریَخ  اُولاق  ْمُکُّبَر  َلَْزنَأ  اذ  ام  اْوَقَّتا  َنیِذَِّلل  َلـِیق  َو 
َنُولوُقَی َنِیبِّیَط  ُۀَِـکئالَْملا  ُمُهاَّفَوَـتَت  َنیِذَّلا  ( 31  ) َنیِقَّتُْملا ُهَّللا  يِزْجَی  َِکلذَـک  َنُؤاشَی  ام  اهِیف  ْمَُهل  ُراـْهنَْألا  اَِـهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  اهَنُولُخْدَـی  ٍنْدَـع 

َو ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َلَعَف  َِکلذَک  َکِّبَر  ُْرمَأ  َِیتْأَی  َْوأ  ُۀَِکئالَْملا  ُمُهَِیتَْأت  ْنَأ  َّالِإ  َنوُرُْظنَی  ْلَه  ( 32  ) َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب  َۀَّنَْجلا  اُولُخْدا  ْمُْکیَلَع  ٌمالَس 
(34  ) َنُؤِزْهَتْسَی ِِهب  اُوناک  ام  ْمِِهب  َقاح  َو  اُولِمَع  ام  ُتائِّیَس  ْمَُهباصَأَف  ( 33  ) َنوُِملْظَی ْمُهَسُْفنَأ  اُوناک  ْنِکل  َو  ُهَّللا  ُمُهَمَلَظ  ام 
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378 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

378 ص : همجرت ..... :

رد دـننک  یکین  هک  یناسک  يارب  یبوخ ، ریخ و  دـنتفگ : تسا ؟ هدومرف  لزان  هچ  ناتراگدرورپ  دـش : هتفگ  ناراـکزیهرپ  هب  هک  یماـگنه  و 
(30 . ) ناراکزیهرپ هناخ  تسا ، وکین  هچ  تسا و  رتهب  مه  نیا  زا  ترخآ  يارس  و  تسا ، یکین  ایند  نیا 

، تسه اجنآ  رد  دـنهاوخب  ار  هچ  ره  و  دراد ، نایرج  نآ  ریز  زا  اـهرهن  دـنوشیم ، نآ  دراو  یگمه  هک  تسا  نادـیواج  تشهب  زا  ییاـهغاب 
(31 . ) دهدیم شاداپ  ار  اوقت  لها  دنوادخ  نینچ  نیا 

، دیوش تشهب  لخاد  داب ، امش  رب  مالـس  دنیوگیم : اهنآ  هب  دناهزیکاپ ، كاپ و  هک  یلاح  رد  دننکیم  ناشحور  ضبق  ناگتـشرف  هک  اهنامه 
(32 . ) دیدادیم ماجنا  هک  ییاهراک  رطاخب 

، دندرک نینچ  یمدرم  زین  اهنآ  زا  شیپ  دسر ، ارف  تراگدرورپ  نامرف  ای  دنیآ ، ناشغارـسب  ناگتـشرف  هک  دنراد  ار  راظتنا  نیا  زج ، اهنآ ، ایآ 
(33 . ) دندرک ملظ  دوخ  رب  ناشدوخ  هکلب  درکن  متس  نانآ  هب  دنوادخ  و 

(34 . ) دندید ار  دوخ  ياهیگرخسم  يازج  و  دیسر ، اهنآ  هب  ناشرادرک  تشز  ياهرفیک  سپ 

378 ص : ریسفت ..... :

لوق هک  ( 24  ) لبق هیآ  فالخ  رب  اریخ  لزنا  ینعی  هدـش ، بوصنم  ریخ »  » هملک تسا  نانمؤم  هیحاـن  زا  باوج  هک  هیآ  نیا  رد  ًاْریَخ ...  اُولاـق 
لازنا يارب  لوعفم  ناونع  هب  ار  باوج  نانمؤم  نیا  رب  انب  دشاب . قرف  نارکنم  نانمؤم و  خساپ  نایم  ات  دش ، هداد  عفر  ریطاسا »  » دوب و نارکنم 

دندرک و لودـع  لاؤس  زا  نارکنم  اما  تسا ، هدرک  لزان  ریخ  نانمؤم ، ام  يارب  ادـخ  اریخ » : » دـنتفگ دـندروآ و  لاؤس  اب  گنهامه  رّدـقم ) )
. تسا هدشن  لزان  يزیچ  تسا و  ناینیشیپ  نیغورد  ياهناتساد  اهنیا  دنتفگ :

ترخآ رد  دـننیبیم و  ناـسحا  اـیند  رد  دـناهداد  ماـجنا  هک  یکین  ياـهراک  شاداـپ  هب  ناراـکوکین  ٌۀَنَـسَح  اْینُّدـلا  ِهِذـه  ِیف  اُونَـسْحَأ  َنیِذَِّلل 
: دراد دوجو  لامتحا  ود  نآ  دعب  ام  ترابع و  نیا  بارعا  رد  دنرادیم . تفایرد  نآ ، زا  رتهب  ییاهزیچ 

. دنتفگ نینچ  اهنآ  ینعی  تساوقت ، لها  راتفگ  نایب  و  اریخ »  » زا لدب  - 1
379 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا ناراکزیهرپ  يارب  ياهدعو  نخس و  زاغآ  - 2
فوذحم يادتبم  زا  ربخ  ٍنْدَع » ُتاَّنَج  . » تسا هدش  فذح  یلبق  هنیرق  لیلد  هب  هدوب ، هرخآلا  راد  هک  حدم  هب  صوصخم  َنیِقَّتُْملا  ُراد  َمِْعَنل  َو 

، سفن هب  ملظ  زا  دنتسین  تیصعم  رفک و  هب  هدولآ  نوچ  اوقت  لها  هک  یلاح  رد  نیبیط : تسناد . حدم  هب  صوصخم  ار  نآ  ناوتیم  و  تسا ،
. تسا هدمآ  مهسفنا » یملاظ   » لباقم رد  هملک  نیا  دنکاپ ،

. دیشاب ملاس  یتفآ  يدب و  ره  زا  دنیوگیم : اوقت  لها  هب  هکئالم  ْمُْکیَلَع  ٌمالَس  َنُولوُقَی 
 ... َِیتْأَی َْوأ  ُۀَِکئالَْملا  ُمُهَِیتَْأت  ْ 

. دسر ارف  تمایق  ای  و  دیآ ، دورف  تخس  باذع  هب  تراگدرورپ  نامرف  ای  دنیایب  حاورا  ضبق  يارب  ناگتشرف  هک  یماگنه  ات 
 ... ْمِِهْلبَق ْنِم  َنیِذَّلا  َلَعَف  َِکل 

، دومرفن متـس  اهنآ  هب  تخاس  ناشکاله  هک  مه  دنوادخ  دندش و  دیحوت  رکنم  دندرک و  بیذـکت  ار  ناربمایپ  نانیا  لثم  زین  نیـشیپ  نارفاک 
. دندش تکاله  بجوتسم  هک  دنداد  ماجنا  ییاهراک  اریز  دندرک ، متس  دوخ  هب  ناشدوخ  هکلب 
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379 ص : ات 37 ..... ] تایآ 35  (: 16  ) لحنلا هروس  ]

هراشا

ْمِِهْلبَق ْنِم  َنیِذَّلا  َلَعَف  َِکلذَک  ٍءْیَش  ْنِم  ِِهنوُد  ْنِم  اْنمَّرَح  َو ال  انُؤابآ  َو ال  ُنَْحن  ٍءْیَش  ْنِم  ِِهنوُد  ْنِم  انْدَبَع  ام  ُهَّللا  َءاش  َْول  اوُکَرْـشَأ  َنیِذَّلا  َلاق  َو 
ْنَم ْمُْهنِم  َو  ُهَّللا  يَدَه  ْنَم  ْمُْهنِمَف  َتوُغاَّطلا  اُوِبنَتْجا  َو  َهَّللا  اوُُدبْعا  ِنَأ  ًالوُسَر  ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ِیف  اْنثََعب  ْدََقل  َو  ( 35  ) ُنِیبُْملا ُغالَْبلا  َّالِإ  ِلُسُّرلا  یَلَع  ْلَهَف 

ام َو  ُّلُِضی  ْنَم  يِدْهَی  َهَّللا ال  َّنِإَف  ْمُهادُه  یلَع  ْصِرَْحت  ْنِإ  ( 36  ) َنِیبِّذَکُْملا ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک  اوُرُْظناَف  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِسَف  َُۀلالَّضلا  ِْهیَلَع  ْتَّقَح 
(37  ) َنیِرِصان ْنِم  ْمَُهل 

380 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

380 ص : همجرت ..... :

، وا نذا  نودب  ار  زیچ  چیه  میدرکیمن و  تدابع  ار  وا  ریغ  يزیچ  نامناردپ  ام و  تساوخیم ، ادخ  رگا  دـنتفگ  دـندروآ ، كرـش  هک  نانآ 
؟ تسه راکـشآ  غالبا  زج ، ياهفیظو  ناربمایپ  رب  ایآ  دنداد ، ماجنا  ار  اهراک  نیمه  زین  دندوب  اهنآ  زا  شیپ  هک  یناسک  میدومنیمن ، میرحت 

(35)
رب یهورگ  دومرف و  تیاده  ادخ  ار  یهورگ  سپ  دینک ، بانتجا  توغاط  زا  دیتسرپب و  ار  ادـخ  هک  میداتـسرف  یلوسر  یتّما  ره  نایم  رد  ام 

(36 . ) تسیچ ناگدننک  بیذکت  ماجنارس  دینیبب  دینک و  ریس  نیمز  يور  رد  نیا  رب  انب  دندنام ، تباث  تلالض 
. تسین يروای  ناشیا  رب  دنکیمن و  تیاده  هدرک ، یهارمگ  هب  موکحم  هک  ار  نانآ  دـنوادخ ، یـشاب ، صیرح  اهنآ  تیادـه  رب  وت  ردـق  ره 

(37)

380 ص : ریسفت ..... :

هدرک لالح  ادخ  ار  هچنآ  دندروآ و  ادخ  هب  كرش  زین ، نیشیپ  ناراگزور  رد  نیکرـشم  راّفک و  ناهارمگ و  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َلَعَف  َِکلذَک 
، دـیاهدش بکترم  ار  اـهفالخ  نیا  ارچ  دـش  هتفگ  اـهنآ  هب  هک  نآ  زا  سپ  و  دـندش ، بکترم  دوب  هدرک  مارح  ار  هچنآ  دنتـسناد و  مارح  دوب 

. میدادیمن ماجنا  ار  اهفالخ  نیا  ام  تساوخیمن ، ادخ  رگا  دنتفگ  دنداد و  تبسن  ادخ  هب  ار  دوخ  تسیاشان  ياهراک 
دنوادـخ هک  دـنهد  حیـضوت  لدتـسم  تانایب  اب  و  دـننک ، غالبا  مدرم  هب  ار  قح  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  ناربمایپ  هفیظو  ایآ  اَّلِإ  ِلُسُّرلا  یَلَع  ْلَهَف 

؟ درادن تسود  ار  ناهانگ  نداد  ماجنا  كرش و  رب  داقتعا 
تدابع و هک  لمع  نیرتهب  هب  ار  اهنآ  هک  میاهداتـسرف  يربمایپ  اهنآ  ناـیم  رد  اـم  هک  نیا  رگم  تسین ، یتما  چـیه  ٍۀَّمُأ  ِّلُـک  ِیف  اـْنثََعب  ْدََـقل  َو 

. دنک یهن  تسا  توغاط  زا  يوریپ  ادخ و  هب  كرش  هک  اهزیچ  نیرتدب  زا  و  دنک ، رما  تساتکی  دنوادخ  شتسرپ 
هب تشاذگن  تفرگ و  ار  نانآ  تسد  شیوخ  تاقیفوت  اب  دید ، دوخ  تیانع  فطل و  هتـسیاش  دـنوادخ  هک  ار  یـضعب  ُهَّللا  يَدَـه  ْنَم  ْمُْهنِمَف 

. دنزغلب تلالض  یهارمگ و  هاچ 
381 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

رب دندش و  رود  دنوادخ  فطل  زا  دندیدرگ و  نالذـخ  لومـشم  دنتـشاد  رفک  رب  دّـمعت  هک  رگید  یخرب  ُۀـَلالَّضلا و  ِْهیَلَع  ْتَّقَح  ْنَم  ْمُْهنِم  َو 
. دندنام تباث  یهارمگ 

یکـش ات  دینیبب ، ماهداد  ماجنا  ناگدـننز  تمهت  ناگدـننک و  بیذـکت  اب  هچنآ  دـینک و  شدرگ  نیمز  يور  رد  اوُرُْظناَف  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِـسَف 
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. مرادن يدب  هدارا  مهدیم  ماجنا  ناراکهنگ  هرابرد  هچنآ  زا  نم  هک  دنامن  یقاب  ناتیارب 
ترـضح نآ  هدرک و  دای  نانآ  تجاجل  دانع و  زا  شیرق ، ندروآ  نامیا  يارب  ربمایپ  رارـصا  هب  هّجوت  اب  دـنوادخ ، هاگ  نآ  یلَع  ْصِرَْحت  ْنِإ 

(. دننیبب ار  دوخ  یهارمگ  رفیک  دیاب  و  ، ) دناهتفر ورف  تلالض  رد  اهنیا  هک  تسا  هتخاس  هاگآ  ار 
نیا يانعم  رد  نارّسفم  زا  یـضعب  دهدیمن . رارق  دوخ  تیانع  فطل و  دروم  دنک  راذگاو  شدوخ  هب  دنوادخ  ار  هک  ره  ُّلُِضی  ْنَم  يِدْهَی  ال 

، دّرجم لعف  يدهف : هَّللا  هاده  دنیوگیم : اهبرع  هک  نانچ  دوشیمن  تیاده  دهدن  رارق  دوخ  فطل  دروم  ادخ  ار  سک  ره  دـناهتفگ : ترابع 
لوـصوم نم  هب  هک  دـئاع  ریمـض  مود  لـعف  رد  تسا ، هدـش  تئارق  مه  لوـهجم  يدـهی  ـال  تسا ، هـتفر  راـک  هـب  مزـال  مـه  يّدـعتم و  مـه 

. هّلضی نم  ینعی : تسا ، فوذحم  ددرگیمرب 

381 ص : ات 40 ..... ] تایآ 38  (: 16  ) لحنلا هروس  ]

هراشا

ِهِیف َنوُِفلَتْخَی  يِذَّلا  ُمَُهل  َنِّیَُبِیل  ( 38  ) َنوُمَْلعَی ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  اقَح  ِْهیَلَع  ًادْعَو  یَلب  ُتوُمَی  ْنَم  ُهَّللا  ُثَْعبَی  ْمِِهناْمیَأ ال  َدْهَج  ِهَّللِاب  اوُمَْسقَأ  َو 
(40  ) ُنوُکَیَف ْنُک  َُهل  َلوُقَن  ْنَأ  ُهانْدَرَأ  اذِإ  ٍءْیَِشل  اُنلْوَق  امَّنِإ  ( 39  ) َنِیبِذاک اُوناک  ْمُهَّنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َمَْلعَِیل  َو 

381 ص : همجرت ..... :

هدعو ناگدرم ) ندرک  هدنز   ) يرآ دیامرفیمن . ثوعبم  ار  ناگدرم  دـنوادخ  هک  دـندرک  دای  دّـکؤم  تخـس و  ياهدـنگوس  ادـخ ، هب  اهنآ 
382 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  ( 38 . ) دننادیمن مدرم  رتشیب  یلو ، تسا ، دنوادخ  یمتح 

(39 . ) دندوب وگغورد  هک  دننادب  دندش  رفاک  هک  نانآ  و  دزاس ، نشور  ناشیا  رب  دنتشاد  فالتخا  نآ  رد  ار  هچنآ  هک  تسا  نیا  فده 
(40 . ) دباییم یتسه  سپ  وش ، تسه  مییوگیم : وا  هب  طقف  مینکیم ، هدارا  ار  يزیچ  هچ  یماگنه  ام 

382 ص : ریسفت ..... :

ار يزیچ  قلطم ، لوعفم  ادـعو » . » دـیامرفیم ثوعبم  ار  اهنآ  دـنوادخ  یلب  ینعی  دـیآیم ، یفن  زا  دـعب  تاـبثا  يارب  و  باوج ، فرح  یلب » »
يافو هک  تسا  هدرک  نایب  سپس  و  دنوادخ ، زا  تسا  ياهدعو  ناگدرم ، ندرک  هدنز  ینعی  دنکیم ، تلالد  نآ  رب  یلب »  » هک دنکیم  دیکأت 

. تسا بجاو  ادخ  رب  تمکح  ياضتقم  هب  هک  تسا  یّقح  هدعو  نیا  هب 
اهنآ اریز  تسا ، بجاو  ادخ  رب  هدعو  نیا  هب  يافو  هک  دننادیمن  ای  دنوشیم ، هدنز  هک  دـننادیمن  مدرم  تیرثکا  اّما  ِساَّنلا ...  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو 

«1 . » دوشیمن بجاو  ادخ  رب  دنکیم  باجیا  تمکح  لقع و  هچنآ  هک  دندقتعم 
: دوشیم لماش  ار  نمؤم  رفاک و  ددرگیم و  رب  ناگدرم  هب  مه )  ) ریمض ُمَُهل  َنِّیَُبِیل 

. تسا تقیقح  دنراد  فالتخا  نآ  رد  هچنآ  و  دنک ، نایب  ناشیا  رب  دنراد  فالتخا  نآ  رد  هک  ار  هچنآ  ات  دنکیم  ثوعبم  ار  اهنآ  ادخ 
هملک نیا  اُنلْوَق :» امَّنِإ  . » تسا هدوب  غورد  دنکیمن ، هدـنز  ار  ناگدرم  ادـخ  هک  دـنتفگیم : هچنآ  دـننادب  نارفاک  ات  اوُرَفَک و  َنیِذَّلا  َمَْلعَِیل  َو 

هک تسین  نیا  زج  مینک ، هدارا  ار  یئیـش  یتسه  هاـگ  ره  ینعی  تسا ، هّماـت  ناـک  زا  ّقتـشم  ُنوُکَیَف ،» ْنُک   » و ربـخ ، َلوُقَن » ْنَأ   » و تسادـتبم ،
هب دنوادخ  ار  بلطم  نیا  دوشیم . دوجوم  اروف  و  يآ ، دوجو  هب  مییوگب :
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ادخ رب  ار  تحلـصم  هک  هلزتعم  هدیقع  هب  هجوت  اب  نخـس  نیا  اب  فّنـصم  دیوگیم : نینچ  یّـشحم  ریـسفت ، نیا  نایب  زا  سپ  فاّشک  رد  - 1
. تسا هتسناد  نارفاک  ریظن  ار  اهنآ  هتفگ و  هیانک  ّتنس  لها  هب  دننادیم  بجاو 

. تشوناپ ص 606  فاّشک ج 2 ،
383 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

دننامه تسوا ، تساوخ  هدارا و  هب  هتـسب  نآ ، یتسه  و  دـباییم ، ققحت  دـنک  هدارا  ادـخ  هچ  ره  تسا : نیا  شیانعم  و  هدروآ ، لاثم  ناونع 
اج نیا  یلو  دنکیم ، ارجا  ار  رما  ارچ  نوچ و  نودب  اروف  دـهاوخب ، شرومأم  زا  ار  يرما  ماجنا  تقو  ره  تسا ، ذـفان  شرما  هک  یهدـنامرف 

. دشاب َلوُقَن » ْنَأ   » رب فطع  ات  هدش  هدناوخ  مه  بصن  هب  نوکیف » . » تسین نایم  رد  ینخس 

383 ص : ات 44 ..... ] تایآ 41  (: 16  ) لحنلا هروس  ]

هراشا

ْمِهِّبَر یلَع  َو  اوُرَبَص  َنیِذَّلا  ( 41  ) َنوُمَْلعَی اُوناک  َْول  ُرَبْکَأ  ِةَرِخْآلا  ُرْجََأل  َو  ًۀَنَـسَح  اْینُّدلا  ِیف  ْمُهَّنَئِّوَُبَنل  اوُِملُظ  ام  ِدَْعب  ْنِم  ِهَّللا  ِیف  اوُرَجاه  َنیِذَّلا  َو 
َْکَیلِإ اْنلَْزنَأ  َو  ُِربُّزلا  َو  ِتانِّیَْبلِاب  ( 43  ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْـسَف  ْمِْهَیلِإ  یِحُون  ًالاجِر  َّالِإ  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  ام  َو  ( 42  ) َنُولَّکَوَتَی

(44  ) َنوُرَّکَفَتَی ْمُهَّلََعل  َو  ْمِْهَیلِإ  َلُِّزن  ام  ِساَّنِلل  َنِّیَُبِتل  َرْکِّذلا 

383 ص : همجرت ..... :

زا دننادب ، رگا  ترخآ  شاداپ  و  مینکیم ، اطع  وکین  یماقم )  ) اهنآ هب  ایند ، رد  دندرک ، ترجه  ادخ ، هار  رد  ندید  متس  زا  سپ  هک  نانآ  و 
(41 . ) تسا رتگرزب  مه  نآ 

(42 . ) دننکیم لّکوت  ناشراگدرورپ  هب  اهنت  دندرک و  هشیپ  تماقتسا  ربص و  هک  دنایناسک  اهنآ 
(43 . ) دیسرپب عالطا  لها  زا  دینادیمن  رگا  و  میدرکیم ، یحو  اهنآ ، هب  هک  ار  ینادرم  رگم  میداتسرفن  وت  زا  شیپ  ام ، و 

، ینک نایب  ناشیارب  هدـش ، لزان  مدرم  يوسب  هچنآ  ات  میدرک  لزاـن  وت  رب  ار  نآرق  و  میداتـسرف ، اـهباتک  نشور و  ياـهلیلد  اـب  ار  نادرم  نآ 
(44 . ) دنشیدنیب هک  دیاش 

383 ص : ریسفت ..... :

دروم  هک  دندوب  شنارای  ادخ و  لوسر  دندرک  ترجه  هک  یناسک  اوُرَجاه  َنیِذَّلا  َو 
384 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هنیدم هب  اهدعب  اج  نآ  زا  و  هشبح ، هب  یـضعب  دنتخیرگ ، ادـخ  يوس  هب  دوخ  نییآ  نید و  ظفح  يارب  دـندش و  عقاو  هکم  لها  متـس  ملظ و 
نوریب تقو  ره  دـندوب و  ینادـنز  هّکم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  ترجه  زا  سپ  هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنآ  دـناهتفگ  یـضعب  دـنتفر .

، قح هار  رد  ِهَّللا :» ِیف  . » دندوب باّبخ  راّمع و  بیهـص ، لالب ، اهنآ  هلمج  زا  دندرکیم  تشگزاب  هب  روبجم  بیقعت و  ار  اهنآ  راّفک  دنتفریم 
«: ۀنسح . » وا رطاخ  هب  و  ادخ ،

ةءاوثإ : » ینعی هدمآ ، مهنیوثنل »  » مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  تئارق  رد  یلو  ۀنسح .» ۀئوبت  مهنئّوبنل   » ینعی تسا  فوذحم  ردصم  يارب  تفص 
: دوشیم نیا  هلمج  يانعم  و  ۀنسح »
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و دـندرک ، متـس  شباحـصا  وا و  رب  هک  یمدرم  نامه  تسا  هکم  لها  رب  هبلغ  هک  میهدیم  رارق  ییوکین  تیعقوم  رد  ایند  رد  ار  نارجاهم  ام 
ینعی مینکیم  هدامآ  ناشیارب  یکین  ناکم  ۀنسح » ةءابم  مهنئوبنل  : » دناهتفگ یضعب  برغم ، قرـشم و  لها  رب  هکلب  و  برع ، مامت  رب  هبلغ  زین 

. دندرک ناشیرای  دنداد و  هانپ  ار  نانآ  راصنا  هک  هنیدم ، رهش 
ناوتیم دندشیم ، لیامتم  اهنآ  نید  هب  دنکیم  عمج  ار  ترخآ  ایند و  نارجاهم  يارب  دنوادخ  هک  دنتـسنادیم  راّفک  رگا  َنوُمَْلعَی  اُوناک  َْول 

ناشتماقتسا ربص و  دنتـشاد  یهاگآ  ترخآ ) ایند و  ریخ   ) نیا هب  نارجاهم  رگا  ینعی  راّفک ، هن  تسا  نارجاهم  يارب  نوملعی »  » ریمـض تفگ 
. دشیم رتشیب  نید  هار  رد 

. تسا هجو  ود  هلمج  نیا  بارعا  لحم  رد  اوُرَبَص  َنیِذَّلا 
«. اوربص نیذلا  مه  : » دشاب فوذحم  يادتبم  يارب  ربخ  عوفرم ) - ) 1

هجنکـش باذع و  ربارب  رد  نانآ  اریز  تسا  حدم  يارب  هجو  ود ، ره  اوربص ، نیذلا  ینعا  دـشاب : فوذـحم  لعف  يارب  لوعفم  بوصنم ) - ) 2
. دندرک هشیپ  ربص  ادخ  هار  رد  داهج  گنج و  نطو و  زا  يرود  رافک و 

هب تلاسر  يارب  میدرک  یحو  اهنآ  هب  ناگتـشرف  طسوت  هب  هک  ار  ینادرم  زج  زین  وت  زا  شیپ  ْمِْهَیلِإ  یِحُون  ًالاجِر  اَّلِإ  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  اـم  َو 
هب  ار  ام  رب  تلاسر  دنوادخ  تسین  راوازس  دنتفگ : هک  تسا  شیرق  راّفک  هجوتم  هیآ  نیا  میداتسرفن . اهناسنا  يوس 

385 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ّتنـس نیا  و  دشاب ، مدرم  دوخ  سنج  زا  دیاب  ربمایپ  هک  تسا  هتخاس  ناشنرطاخ  اج  نیا  دنوادخ  اذـل  . ) دـنک راذـگاو  نامدوخ  لثم  یناسنا 

.( دننک وگتفگ  وا  اب  دننیبب و  ار  وا  مدرم  ات  تسام ، هنیشیپ 
هتشذگ ياهتّما  ناربمایپ  هک  دنیوگب  دنزاس و  هاگآ  ار  امـش  ات  دیـسرپب  لبق  نایدا  مدرم  باتک و  لها  زا  دینادیمن ، رگا  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْـسَف 

ملع و لها  روظنم  دـناهتفگ  رگید  یخرب  و  تسا ، نآرق  رکذ  زا  دارم  دنتـسه و  نآرق  لها  رکذ ، لـها  دـناهتفگ : یـضعب  دـناهدوب . رـشب  زین 
ام َو  : » هب قـلعتم  رورجم ) ّراـج و  «: ) تاـنیبلاب « » 1 ، » مییام رکذ ، لـها  دومرف : هک  تسا ، هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  دـناشناد .
رد هک  طوّسلاب  ادیز  الا  تبرض  ام  لثم : راکشآ ، ياهلیلد  اب  ار  ینادرم  رگم  میداتسرفن  يربمایپ  هب  ام  ینعی  تسانثتسا  رد  لخاد  و  اْنلَسْرَأ ،»

: تانیبلاب نیسبتلم  الاجر  ینعی  تسا ، نآ  تفص  الاجر و  هب  ّقلعتم  رورجم  ّراج و  تفگ  ناوتیم  و  تسا ، هدوب  طوّسلاب  ادیز  تبرض  لصا :
هلمج مینکیم . یحو  اهنآ  يوس  هب  نشور  لیالد  اب  ینعی  دـشاب ، یحون »  » لعف هب  قلعتم  تسا  زیاج  زین  و  نشور ، لـیالد  اـب  هارمه  ینادرم 

. تسا هضرتعم  هیآ  رخآ  ات  اولئساف » »
. تسا تلفغ  لها  هدننک  هاگآ  هظعوم و  دنپ و  هک  دناهتفگ  رکذ  ار  نآرق  لیلد  نیا  هب  و  تسا ، نآرق  رکذ  زا  دوصقم  َرْکِّذلا  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  َو 

. دنوش رادیب  دنشیدنیب و  اهنآ  هک  نیا  دیما  هب  ینک ، نایب  تسا  نآرق  رد  یهن  رما و  زا  هچنآ  مدرم ، يارب  ات  ِساَّنِلل  َنِّیَُبِتل 

385 ص : ات 50 ..... ] تایآ 45  (: 16  ) لحنلا هروس  ]

هراشا

ْمُه امَف  ْمِِهبُّلَقَت  ِیف  ْمُهَذُـخْأَی  َْوأ  ( 45  ) َنوُرُعْـشَی ُْثیَح ال  ْنِم  ُباذَْـعلا  ُمُهَِیتْأَی  َْوأ  َضْرَْألا  ُمِِهب  ُهَّللا  َفِسْخَی  ْنَأ  ِتائِّیَّسلا  اوُرَکَم  َنیِذَّلا  َنِمَأَـف  َأ 
َو ِنیِمَْیلا  ِنَع  ُُهلالِظ  اُؤَّیَفَتَی  ٍءْیَـش  ْنِم  ُهَّللا  َقَلَخ  اـم  یلِإ  اْوَرَی  َْمل  َو  َأ  ( 47  ) ٌمیِحَر ٌفُؤََرل  ْمُکَّبَر  َّنِإَف  ٍفُّوََخت  یلَع  ْمُهَذُـخْأَی  َْوأ  ( 46  ) َنیِزِْجعُِمب

(49  ) َنوُِربْکَتْسَی ْمُه ال  َو  ُۀَِکئالَْملا  َو  ٍۀَّباد  ْنِم  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ُدُجْسَی  ِهَِّلل  َو  ( 48  ) َنوُرِخاد ْمُه  َو  ِهَِّلل  ًادَّجُس  ِِلئامَّشلا 
(50  ) َنوُرَمُْؤی ام  َنُولَعْفَی  َو  ْمِِهقْوَف  ْنِم  ْمُهَّبَر  َنُوفاخَی 
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-1
. رکّذلا لها  نحن 

386 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

386 ص : همجرت ..... :

نانآ رب  یباذع  دنرادن ، ار  شنامگ  اج  نآ  زا  ای  درب ، ورف  ار  ناشیا  نیمز  تسا  نکمم  هک  نیا  زا  دنتـسه  نمیا  دـندرک ، هئطوت  هک  اهنآ  ایآ 
(45 ( ؟ دوش دراو 

(46 . ) دنتسین رارف  هب  رداق  نانآ  هک  دریگ ، ارف  ار  اهنآ  دندمآ  تفر و  رد  هک  یماگنه  ای 
. دزاس راتفرگ  ار  اهنآ  سرت  لاح  رد  ای 

(47 . ) تسا میحر  نابرهم و  امش  راگدرورپ  انامه 
هناعضاخ دنراد و  تکرح  پچ  تسار و  زا  نآ  ياههیاس  هک  دننکیمن ، هاگن  ینامسج ) تادوجوم   ) تسا هدیرفآ  ادخ  هک  ییایـشا  هب  ایآ 

(48 . ) دننکیم هدجس  ادخ  يارب 
. دنرادن يّربکت  هنوگ  چیه  دننکیم و  هدجـس  ادخ  يارب  ناگتـشرف ، نینچمه  دراد و  دوجو  ناگدنبنج  زا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  مامت 

(49)
(50 . ) دنهدیم ماجنا  دنراد  تیرومأم  ار  هچنآ  دنسرتیم و  تسا  اهنآ  رب  مکاح  هک  ناشراگدرورپ  تفلاخم  زا  اهنآ 

386 ص : ریسفت ..... :

راک هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هیلع  اهنآ  هک  تسا  ییاههئطوت  هّکم و  لـها  روظنم  دـنداد . ماـجنا  ار  يدـب  ياـهگنرین  ِتاـئِّیَّسلا  اوُرَکَم 
. دندربیم

رد ناشیاهتراجت  اهرفس و  رد  هک  دریگب  ارف  یهلا  باذع  ار  اهنآ  یلاح  رد  ای  تسا : نیا  شیانعم  هیلاح و  هلمج  نیا  ْمِِهبُّلَقَت  ِیف  ْمُهَذُخْأَی  َْوأ 
. دنشاب دمآ  تفر و 

تکـاله هب  اـهنآ  زا  شیپ  یماوقا  دـننیبب  هک  یتقو  ینعی  دـنربیم ، رـسب  سرت  فوخ و  لاـح  رد  هک  هاـگ  نآ  اـی  ٍفُّوََخت  یلَع  ْمُهَذُـخْأَی  َْوأ 
ار  اهنآ  باذع ، هک  دنراد  نآ  میب  دناهدیسر 

387 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دنشابیم باذع  رظتنم  هظحل  ره  دریگب و  ورف  مه 

. دیآ دورف  اهنآ  رب  باذع  دننادیمن  هک  ییاج  زا  ای  دومرف : نیشیپ  هیآ ، رخآ  رد  هک  تسا  نآ  زا  ریغ  انعم  نیا 
ناشلاوما زا  دوشیم و  داجیا  یتساک  ناشدوجو  رد  جیردتب  مدامد و  باذع ، سرت  زا  ینعی  تسا : صّقنت  فّوخت ، يانعم  دـناهتفگ  یـضعب 

. دنسر تکاله  هب  هرخالاب  ات  دوشیم  مک 
رفیک ار  امش  يدوزب  هدرک و  يرابدرب  امش  هب  تبسن  هک  هاگ  نآ  تسا  تمحر  اب  نابرهم و  رایسب  امـش  راگدرورپ  ٌمیِحَر  ٌفُؤََرل  ْمُکَّبَر  َّنِإَف 

. تسا هدش  تئارق  ود ، ره  ءات »  » و ءای »  » اب لعف ، ود  نیا  زا  کی  ره  اؤیفتی :»  » و اْوَرَی » َْمل  َو  َأ  . » دنکیمن تبوقع  و 
اج نیا  رد  هدیرفآ ، ادخ  هچنآ  زا  دارم  هک  دهدیم  حیضوت  ار  نآ  ُُهلالِظ ، اُؤَّیَفَتَی  ٍءْیَش  ْنِم  هلمج : و  تسا ، مهبم  هلوصوم و  ام »  » ُهَّللا َقَلَخ  ام 

( عـمج  ) ناـمیأ ياـنعم  هب  و  درفم ) « ) نیمی . » تسا تاـیدام  زا  دـنکیم و  تکرح  پچ  تـسار و  فرط  هـب  شیاـههیاس  هـک  تـسا  يزیچ 
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يایـشا همه  اریز  تسا  عمج  يانعم  هب  درفم و  هک  تسا  هلالظ »  » رد ریمـض  زا  لاح  َنوُرِخاد » ْمُه   » و لالظ ،»  » زا لاح  ادجـس » و  . » دشابیم
زا ندرک ) یکچوک  راـهظا   ) روـخد اریز  تسا ، هدـمآ  نوـن  واو  هب  عـمج  نورخاد ،» . » دنـشابیم هیاـس  ياراد  هدـیرفآ  دـنوادخ  هک  يّداـم 
هب دـیرگنیمن  ایآ  تسا : نیا  هلمج  يانعم  تسا  هداد  هبلغ  ار  نآ  دنتـسه  لقاع  تاقولخم  زا  یـضعب  نوچ  هک  نیا  ای  تسالقع و  فاـصوا 

ناسنا پچ  تسار و  زا  هراعتـسا  ترابع  نیا  دنتکرح ، رد  پچ  تسار و  ياههطقن  زا  نآ  ياههیاس  هک  یمارجا  زا  دـیرفآ ، دـنوادخ  هچنآ 
نامرف زا  دوخ  تیرومأم  رد  دـننکیم و  تکرح  يرگید  فرط  هب  یفرط  زا  ایـشا  ياههیاس  دـنوادخ  نامرف  زا  تعاـطا  ّتلع  هب  ینعی  تسا 

هداد ماـجنا  اـهنآ  هراـبرد  وا  هچنآ  دنتـسه و  ادـخ  ناـمرف  میلـست  مار و  عیطم ، دوـخ ، يدوـخ  هب  ماـسجا  نیا  زین  و  دـنرادن ، یهاـتوک  ادـخ 
. دنریذپیم

دراد : دوجو  لامتحا  ود  تسیچ  ّهباد »  » زا دوصقم  هک  نیا  رد  و  تسا ، هینایب  نم »  » ٍۀَّباد ْنِم 
388 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هک تسا  هدرک  قلخ  یتادوجوم  دـنوادخ  زین  اهنامـسآ  رد  هک  رابتعا  نیا  هب  تسا  ِضْرَأـْلا » ِیف  اـم  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  اـم   » ماـمت دوصقم  - 1
. دنبنجیم

هک نیا  اب  صوصخ  روط  هب  هکئالم  رکذ  اما  دنتـسه و  هکئالم  ِتاوامَّسلا » ِیف  ام   » زا دوصقم  تسا و  ِضْرَْألا » ِیف  اـم   » يارب ناـیب  طـقف  - 2
ار یصاخ  زایتما  دنرتعیطم  ناگدننک  هدجس  همه  نایم  زا  ناگتشرف  نوچ  هک  تسا  نیا  هدش  نایب  ِتاوامَّسلا » ِیف  ام   » هب هّجوت  اب  نآ  يانعم 

رکذ تروـص  نیا  رد  . ) دنـشابیم اـهنآ  ریغ  هظفح و  لـیبق  زا  ینیمز  ناگتـشرف  هکئـالم  زا  دارم  تـفگ  ناوـتیم  زین  و  « 1 . » دنـشابیم اراد 
رد هک  تسا  نآ  فیلکت ، لها  ریغ  هدجـس  اهنآ و  تداـبع  تعاـطا و  فّلکم ، تادوجوم  هدجـس  زا  روظنم  دوب .) دـهاوخن  رارکت  هکئـالم 

« َنوُِربْکَتْـسَی ال   » رد ریمـض  زا  تسا  لاح  نوفاخی :» . » دـننکیمن يراددوخ  رما  نیا  زا  زگره  دنتـسه و  ضحم  میلـست  دـنوادخ  هدارا  لباقم 
ار اهنآ  رابکتسا  یفن  دنکیم  نایب  تسا و  هیفانیتسا  ای  دننکیمن ، كرت  ار  وا  تدابع  دنـسرتیم ، ناشراگدرورپ  زا  هک  یلاح  رد  اهنآ  ینعی 

. دنکیمن یچیپرس  وا  تدابع  زا  دشاب ، هتشاد  ادخ  فوخ  هک  یسک  اریز  دنکیم ، دیکأت  نآ  رب  تدابع و  رد 
رگا و  دیامرف ، لزان  ناشرس  يالاب  رب  نامسآ  زا  یباذع  هک  دنـسرتیم  ادخ  زا  تسا : نیا  شیانعم  دشاب  نوفاخی »  » هب قلعتم  رگا  ْمِِهقْوَف  ْنِم 
هبلغ رهق و  اهنآ  رب  هک  یلاح  رد  دنسرتیم  ناشراگدرورپ  زا  دوشیم : انعم  نینچ  دوب و  دهاوخ  نآ  زا  لاح  میریگب  مهبر »  » هب ّقلعتم  ار  نآ 

(. 127 فارعا / « ) میراد ّطلست  الماک  اهنآ  رب  ام   » َنوُرِهاق ْمُهَقْوَف  اَّنِإ  َو  دیامرفیم : هک  نانچ  دراد ،
__________________________________________________

هب دنراد  یبایغ  روضح و  دمآ و  تفر و  ناگتـشرف  رگا  دوشیم و  قالطا  ینامـسج  يّدام و  ناگدنبنج  هب  ّهباد  الومعم  نوچ  هک  نیا  ای  - 1
.255 ص 6 - ج 11 ، هنومن ، ریسفت  دوش ، لخاد  ّهباد  موهفم  رد  ات  تسین  يّدام  ینامسج و  يانعم 

389 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

389 ص : ات 55 ..... ] تایآ 51  (: 16  ) لحنلا هروس  ]

هراشا

ِهَّللا َْریَغَف  َأ  ًابِـصاو  ُنیِّدـلا  َُهل  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  اـم  َُهل  َو  ( 51  ) ِنُوبَهْراَف َياَّیِإَف  ٌدِـحاو  ٌهلِإ  َوُه  امَّنِإ  ِْنیَْنثا  ِْنیَهلِإ  اوُذِـخَّتَت  ُهَّللا ال  َلاـق  َو 
ْمِهِّبَِرب ْمُْکنِم  ٌقـیِرَف  اذِإ  ْمُْـکنَع  َّرُّضلا  َفَـشَک  اذِإ  َّمـُث  ( 53  ) َنوُرَئَْجت ِْهَیلِإَـف  ُّرُّضلا  ُمُکَّسَم  اذِإ  َّمـُث  ِهَّللا  َنِـمَف  ٍۀَـمِْعن  ْنـِم  ْمُِـکب  اـم  َو  ( 52  ) َنوُقَّتَت

(55  ) َنوُمَْلعَت َفْوَسَف  اوُعَّتَمَتَف  ْمُهاْنیَتآ  اِمب  اوُرُفْکَِیل  ( 54  ) َنوُکِرُْشی

389 ص : همجرت ..... :
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(51 . ) دیشاب هتشاد  میب  نم  زا  نیا  رب  انب  تسا ، یکی  یعقاو  دوبعم  دینکن  باختنا  دوبعم  ود  دومرف : دنوادخ 
(52 . ) دینکیم اورپ  ادخ  ریغ  زا  ایآ  سپ  تسا ، وا  يارب  بجاو  تعاطا  وا و  نآ  زا  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ 

(53 . ) دینکیم هثاغتسا  وا  هاگرد  هب  دسر  امش  هب  ینایز  هاگ  ره  سپس  تسادخ . زا  دیراد  هک  یتمعن  ره 
(54 . ) دنزرویم كرش  ناشراگدرورپ  هب  امش  زا  یهورگ  تخاس ، فرطرب  امش  زا  ار  ررض  جنر و  وا  هک  یماگنه  و 

(55 . ) تسناد دیهاوخ  يدوزب  هک  دیریگب ، ایند  زا  ار  دوخ  هرهب  نیا  رب  انب  دنزرو ، نارفک  میاهداد  اهنآ  هب  هک  ییاهتمعن  هب  تبسن  هک  نیا  ات 

389 ص : ریسفت ..... :

، هلا وه  امنا  دوش : هتفگ  یتقو  اریز  دراد  بلطم  ّتیمها  رب  تلالد  دحاو ) نینثا و   ) ددع هب  دیکأت  ٌدِـحاو  ٌهلِإ  َوُه  امَّنِإ  ِْنیَْنثا  ِْنیَهلِإ  اوُذِـخَّتَت  ال 
. ار ّتینادحو  هن  دناهدرک  تباث  ار  تیهلا  هک  دوشیم  رّوصت  نینچ  تسا و  هدشن  ادا  بوخ  بلطم  دوشن ، دیکأت  دحاو »  » هب و 

وا تسا و  یکی  اج  نیا  رد  ملکتم  بیاغ و  وس ) کـی  زا   ) اریز هتفر ، ملکتم  هب  تبیغ  زا  تاـفتلا  تیاـعر  اـب  هلمج  نیا  رد  ِنُوبَهْراَـف  َياَّیِإَـف 
رگید ) يوس  زا  و  ، ) تسادخ نامه 

390 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
دروایب دـحاو ) هلا  انا  اّمنا   ) ملکتم ار  شلبق  ام  هک  نیا  زا  زین  و  هوبهراف ، هاـیاف  دـیوگب : درواـیب و ) بیاـغ  مه  ار  مود   ) هک نیا  زا  ریبعت ، نیا 

نآ رد  لماع  رورجم و  راج و  فرظ و  هک  تسا  ُنیِّدلا » َُهل   » يارب لاح  ابـصاو »  » و تعاطا ، يانعم  هب  نید » . » تسا رتاسر  سرت  داجیا  يارب 
. دشابیم

و تسا ، بجاو  یتـمعن  بحاـص  ره  رب  وا  تعاـطا  سپ  تسوا ، زا  اـهتمعن  همه  نوـچ  تسا ، تباـث  بجاو و  ياـنعم  هب  تغل  رد  بـصاو » »
زا تسا ، جـنر  تمحز و  اب  مأوت  هک  یلاح  رد  تسادـخ  نآ  زا  نید  ینعی  تفرگ ، تّقـشم  تمحز و  ياـنعم  هب  بصو »  » زا ار  نآ  ناوتیم 

نیا تسادـخ و  زا  هشیمه ، مئاد و  روطب  باـقع  باوث و  ینعی  تفرگ ، ازج  ياـنعم  هب  ار  نید  ناوتیم  دـناهدیمان و  فیلکت  ار  نید  ور  نیا 
. تسین یندش  عطق  هاگ  چیه  رما 

. تسادخ زا  دسریم  امش  هب  هک  یلام  یندب و  ياهتمعن  زا  هچنآ  ِهَّللا  َنِمَف  ٍۀَمِْعن  ْنِم  ْمُِکب  ام  َو 
فذح اب  نورجت » . » تساعد يارب  ادـص  ندرک  دـنلب  يانعم  هب  راوج » . » دـینکیم يراز  وا  يوسب  اهنت  دـیادش ) ماگنه  رد  و   ) َنوُرَئَْجت ِْهَیلِإَف 

. تسا هدش  تئارق  زین  میج ، يور  نآ ، تکرح  ندراذگ  هزمه و 
: دراد دوجو  لامتحا  ود  هیآ  نیا  ریسفت  رد  ْمُْکنِم  ٌقیِرَف  اذِإ 

. دوش هدارا  اهنآ  رفاک  هورگ  قیرف »  » زا دشاب و  اهناسنا  مامت  لماش  ماع و  ٍۀَمِْعن  ْنِم  ْمُِکب  ام  َو  رد  ریمض  هک  نیا  - 1
يرفاک هورگ  ماگنه  نیا  رد  تسا : نیا  ترابع  يانعم  ضیعبت و  هن ، تسا  ناـیب  يارب  مکنم »  » دـننارفاک و باـطخ  دروم  تفگ  ناوتیم  - 2

اَّمَلَف دـیامرفیم : هک  نانچ  دریگب ، تربع  هک  دـشاب  یـسک  تسا  نکمم  مه  راّفک  هورگ  رد  اریز  دـیروآیم ، كرـش  دیـشاب  امـش  دوخ  هک 
یکشخ هب  ار  اهنآ  هک  یماگنه  اما   » ٌدِصَتْقُم ْمُْهنِمَف  ِّرَْبلا  َیلِإ  ْمُهاََّجن 

391 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(. 32 نامقل / « ) 1 «. » دنریگیم شیپ  ار  لادتعا  هار  یضعب  داد  تاجن 

كرـش زا  نارفاک  فده  ییوگ  دـنزرو . رفک  میتخاس  فرط  رب  ار  ناشیتحاران  میدرک و  اطع  اهنآ  هب  هک  یتمعن  هب  ات  ْمُهاْنیَتآ  اِمب  اوُرُفْکَِیل 
. تسا هدوب  وا  ياهتمعن  هب  تبسن  یساپسان  نارفک و  ادخ  هب  ندیزرو 

ناشدوخ لاح  هب  ار  راّفک  دنوادخ  هلمج  نیا  رد  تسناد  دـیهاوخ  يدوزب  هک  دـیربب  تّذـل  دـیهاوخیم  هچنآ  سپ  َنوُمَْلعَت  َفْوَسَف  اوُعَّتَمَتَف 
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مال ندراذگاو و  دوخب  نالذخ و  يانعم  هب  رما و  لعف  اوعتمتف ،»  » و اورفکیل »  » لعف ود  تسا  نکمم  تسا . هدومرف  ناشدـیدهت  هتـشاذگاو و 
. دشاب بیاغ  رما  يارب  زین 

391 ص : ات 60 ..... ] تایآ 56  (: 16  ) لحنلا هروس  ]

هراشا

َو ( 57  ) َنوُهَتْشَی ام  ْمَُهل  َو  ُهَناْحبُـس  ِتانَْبلا  ِهَِّلل  َنُولَعْجَی  َو  ( 56  ) َنوُرَتْفَت ُْمْتنُک  اَّمَع  َُّنلَئُْسَتل  ِهَّللاَت  ْمُهاْنقَزَر  اَّمِم  ًابیِـصَن  َنوُمَْلعَی  اِمل ال  َنُولَعْجَی  َو 
ِبارُّتلا ِیف  ُهُّسُدَی  ْمَأ  ٍنوُه  یلَع  ُهُکِسُْمی  َأ  ِِهب  َرُِّشب  ام  ِءوُس  ْنِم  ِمْوَْقلا  َنِم  يراوَتَی  ( 58  ) ٌمیِظَک َوُه  َو  ادَوْسُم  ُهُهْجَو  َّلَظ  یْثنُْألِاب  ْمُهُدَحَأ  َرُِّشب  اذِإ 

(60  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  َو  یلْعَْألا  ُلَثَْملا  ِهَِّلل  َو  ِءْوَّسلا  ُلَثَم  ِةَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَِّلل ال  ( 59  ) َنوُمُکْحَی ام  َءاس  الَأ 

391 ص : همجرت ..... :

هک دنگوس  ادخ  هب  دنهدیم ، میاهداد ، يزور  اهنآ  هب  ام  هچنآ ، زا  یمهس  دنرادن ، غارس  اهنآ  زا  ینایز  دوس و  چیه  هک  ییاهتب  يارب  اهنآ  و 
(56 . ) دش دیهاوخ  لاؤس  اهتمهت  غورد و  نیا  زا 

(57 . ) دنوشیم لئاق  دنهاوخیم  ار  هچنآ  ناشدوخ  يارب  نارتخد و  ناحبس ، دنوادخ  يارب  و 
و
__________________________________________________

ص 88. ج 17 ، هنومن ، ریسفت  لهج ، یبا  نب  ۀمرکع  لثم  - 1
392 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(58 . ) دیدرگیم كانمشخ  نیگمغ و  هایس و  شاهرهچ  دشیم  هداد  هدژم  يرتخد  هب  اهنآ  زا  یکی  هاگ  ره 
كاخ رد  ای ، درادهگن  تّقـشم  هب  ار  لفط  هک  دیـشیدنایم  دشیم و  ناهنپ  هدش ، هداد  وا  هب  هک  يدب  تراشب  رطاخ  هب  دوخ  هلیبق  موق و  زا 

(59 . ) دندرکیم یمکح  دب ، هچ  ناه ! دنک ؟ شناهنپ 
(60 . ) تسا میکح  زیزع و  وا  تسا و  یلاع  تافص  دنوادخ  يارب  و  تشز ، تافص  دنرادن  ترخآ  هب  نامیا  هک  اهنآ  يارب 

392 ص : ریسفت ..... :

نایز دوس و  ياراد  اهتب  هک  دـندوب  دـقتعم  اهنآ  اریز  دـنرادن ، یهاگآ  ناشیاهتب  تیعقوم  زا  ناکرـشم  هک  تسا  نیا  دوصقم  َنوُمَْلعَی  اِمل ال 
. دننادان لهاج و  دوخ  ياهتب  هب  تبسن  نیا  رب  انب  دنتسین . شیب  يدامج  اهنآ  هک  یتروص  رد  دننکیم ، تعافش  نانآ  زا  دنتسه و 

دنیوجیم بّرقت  دنتسین  ملع  هب  فصّتم  هک  یتادوجوم  هب  ناتسرپ  تب  ینعی  تساهتب ، يارب  نوملعی » ال   » رد لعاف  ریمـض  دناهتفگ : یـضعب 
. دنهاگآان نآ  زا  اهتب  دوخ  هک  یلاح  رد  دنهدیم  رارق  ياهرهب  اهنآ  يارب  دوخ  ياهتعارز  نایاپ و  راهچ  زا  و 

ناجیب ياهتب  دییوگیم و  هک  ییاهغورد  زا  يدوزب  هک  دنکیم  دیدهت  ار  ناتـسرپ  تب  دنوادخ  هیآ  نیا  رد  َنوُرَتْفَت  ُْمْتنُک  اَّمَع  َُّنلَئُْـسَتل  ِهَّللاَت 
. دش دیهاوخ  عقاو  لاؤس  همکاحم و  دروم  دینادیم ، بّرقت  راوازس  و  ادخ ، ار 

هّزنم نتشاد  دنزرف  تبسن  زا  ار  دوخ  ياتکی  تاذ  هملک  نیا  اب  یلاعت  قح  دنیادخ . نارتخد  ناگتشرف  هک  دنتشاد  هدیقع  ناتسرپ  تب  ُهَناْحبُس 
. تسا نانآ  هتفگ  زا  یتفگش  بّجعت و  راهظا  هملک  نیا  دناهتفگ  یضعب  تسناد و  كاپ  و 
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: تسا هیرظن  ود  هلمج  نیا  بارعا  لحم  رد  َنوُهَتْشَی  ام  ْمَُهل  َو 
. دندادیم رارق  دوخ  يارب  دنتشادیم  تسود  هک  ار  نارسپ  ینعی  تانبلا »  » رب فطع  بصن ، - 1

393 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  نارسپ . ینعی  دندنسپیم ، دوخ  هک  تسا  يزیچ  اهنآ  يارب  و  ینعی : ادتبا  رب  انب  عفر  - 2
زا شاهرهچ  تسا : نیا  هیآ  يانعم  دنوریم . راک  هب  انعم  نیمه  هب  زین  تاب  یـسما و  حبـصا ، ياهلعف : هک  نانچ  تسا ، راص  يانعم  هب  ّلض » »

. دشیم هایس  خرس و  مشخ ، تّدش 
ثیدـح درکیم و  يرود  مدرم  زا  دوب  هدـش  هداد  وا  هب  هک  يدـب  ربخ  رطاخ  هب  دـشیم و  شرـسمه  هب  تبـسن  هنیک  زا  رپ  شبلق  ٌمیِظَک  َوُهَف 
. دنک شناهنپ  كاخ  رد  ای  درادهگن ، ار  دوخ  دنزرف  يراوخ ، ّتلذ و  لّمحت  اب  ایآ  دنک  هچ  هک  دیشیدنایم  دوخ  اب  دومنیم و  سفن 

رسپ سکع ، رب  و  دندادیم ، تبسن  ادخ  هب  دنتسنادیم  گنن  هیام  نینچ  نیا  هک  ار ، رتخد  دندیـشیدنایم : دب  هچ  ناه ! َنوُمُکْحَی  ام  َءاس  الَأ 
. دندادیم رارق  دوخ  يارب  دنتسنادیم ، وکین  هک  ار 

لهج لیبق  زا  صقن ، رب  لیلد  ياهتفص  ای  و  تسین ، ادخ  راوازـس  تسا و  قولخم  هژیو  هک  دنزرف  هب  زاین  دننام  اوران  تفـص  دارم  ِءْوَّسلا  ُلَثَم 
. دشابیم اهنیا  ریغ  و  زجع ، و 

. دنرادن نامیا  ترخآ  هب  هک  تسا  یمدرم  راوازس  اهیگژیو  نیا 
هژیو هک  صقن  ياهتفـص  زا  ندوب  هّزنم  و  دـنزرف ، رـسمه و  نتـشاد  زا  يزاینیب  لیبق  زا  تسا ، ییادـخ  تافـص  روظنم  یلْعَْألا  ُلَـثَْملا  ِهَِّلل  َو 

. تسا یهلا  ماقم  هتسیاش  یلاع  ياهتفص  اریز  تسا  تاقولخم 

393 ص : ات 65 ..... ] تایآ 61  (: 16  ) لحنلا هروس  ]

هراشا

َو ال ًۀَـعاس  َنوُرِخْأَتْـسَی  ـال  ْمُُهلَجَأ  َءاـج  اذِإَـف  یمَـسُم  ٍلَـجَأ  یلِإ  ْمُهُرِّخَُؤی  ْنِکل  َو  ٍۀَّباَد  ْنِم  اـْهیَلَع  َكََرت  اـم  ْمِهِْملُِظب  َساَّنلا  ُهَّللا  ُذِـخاُؤی  ْوـَل  َو 
ِهَّللاَت ( 62  ) َنوُطَْرفُم ْمُهَّنَأ  َو  َراَّنلا  ُمَُهل  َّنَأ  َمَرَج  ینْـسُْحلا ال  ُمَُهل  َّنَأ  َبِذَْـکلا  ُمُُهتَنِْـسلَأ  ُفِصَت  َو  َنوُهَرْکَی  اـم  ِهَِّلل  َنُولَعْجَی  َو  ( 61  ) َنُومِدْقَتْسَی
َنِّیَُبِتل َّالِإ  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اْنلَْزنَأ  اـم  َو  ( 63  ) ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمَُهل  َو  َمْوَْیلا  ُمُهُِّیلَو  َوُهَف  ْمَُهلامْعَأ  ُناْطیَّشلا  ُمَُهل  َنَّیَزَف  َِکْلبَق  ْنِم  ٍمَمُأ  یلِإ  اْنلَـسْرَأ  ْدََـقل 
ٍمْوَِقل ًۀَـیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  اِهتْوَم  َدـَْعب  َضْرَْألا  ِِهب  ایْحَأَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ  ُهَّللا  َو  ( 64  ) َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل  ًۀَمْحَر  َو  ًيدُـه  َو  ِهِیف  اوُفَلَتْخا  يِذَّلا  ُمَُهل 

(65  ) َنوُعَمْسَی
394 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

394 ص : همجرت ..... :

نامز ات  ار  اهنآ  یلو  دراذگیمن  یقاب  نیمز  يور  رب  ار  ياهدـنبنج  چـیه  دـنک ، تازاجم  ناشمتـس  لیلد  هب  ار  مدرم  دـهاوخب  دـنوادخ  رگا 
(61 . ) دنریگیم یشیپ  تعاس  کی  هن  دننکیم و  ریخأت  تعاس  کی  هن  دسر ، ارف  ناشنامز  هک  یماگنه  دهدیم و  تلهم  ینّیعم 

، تسا نانآ  يارب  یکین  دیوگیم : غورد  هب  ناشنابز  لاح  نیا  اب  دنراد و  تهارک  نآ  زا  دوخ  هک  دـنهدیم  رارق  ییاهزیچ  ادـخ  يارب  اهنآ 
(62 . ) دنراپسهر نآ  يوسب  ناباتش  تسا و  اهنآ  يارب  شتآ  هک  تسین  يدیدرت 

ّیلو و زورما ، وا  و  تسارآ ، ناـشیا  رب  ار  ناـشیاهراک  ناطیـش  اـّما  میداتـسرف ، وـت  زا  شیپ  ياـهتّما  يوـس  هب  یناربماـیپ  دـنگوس ، ادـخ  هـب 
. تسا نانآ  تسرپرس 

(63 . ) تسا اهنآ  يارب  كاندرد  تازاجم  و 
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. ینک نایب  ناشیا  رب  دنراد  فالتخا  نآ  رد  هچنآ  هک  نیا  يارب  رگم  میدرکن  لزان  وت ، رب  ار  نآرق  ام ،
(64 . ) تسا تمحر  تیاده و  هیام  دنروآیم  نامیا  هک  یهورگ  يارب  و 

اونـش هک  یمدرم  يارب  تسا  ياهناشن  راک  نیا  رد  دیـشخب ، تایح  دوب ، هدرم  هک  نآ  زا  سپ  ار  نیمز  و  داتـسرف ، یبآ  نامـسآ  زا  دـنوادخ 
(65 . ) دنشاب

394 ص : ریسفت ..... :

دروم ناـشیراکهانگ  ندوب و  رفاـک  لـیلد  هب  ار  مدرم  دـنوادخ  هک  دوب  رارق  رگا  ٍۀَّباَد  ْنِم  اـْهیَلَع  َكََرت  اـم  ْمِهِْملُِظب  َساَّنلا  ُهَّللا  ُذِـخاُؤی  ْوـَل  َو 
يور  ناگدنبنج  همه  دهد  رارق  هذخاؤم 

395 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
چیه تسا : هتفگ  سابع  نبا  تشاذگیمن . نیمز  يور  رب  ار  يراکمتس  هدنبنج  چیه  ای  دربیم و  نیب  زا  ناراکمتـس  ملظ  یموش  هب  ار  نیمز 

. تشاذگیمن یقاب  ار  یکرشم 
هب تبـسن  نیهوـت  تساـیر و  رد  کیرـش  رتـخد و  نتـشاد  لـیبق  زا  دندیدنـسپیمن - ناـشدوخ  يارب  ار  هچنآ  َنوُـهَرْکَی  اـم  ِهَِّلل  َنوـُلَعْجَی  َو 

. دندادیم صاصتخا  ناشیاهتب  هب  ار  شنیرتهب  ادخ و  هب  ار  ناشلاوما  نیرتشزرایب  دنتشادیم و  اور  ادخ  يارب  دوخ - ناگداتسرف 
ریخا هلمج  تساهنآ . يارب  یکین  ماجنارـس  هک  دادیم  ربخ  غورد  هب  ناشیاهنابز  لاح  نیا  اب  ینْـسُْحلا و  ُمَُهل  َّنَأ  َبِذَْکلا  ُمُُهتَنِْـسلَأ  ُفِصَت  َو 

: هک ناشرگید  راتفگ  ای  و  ادخ ) زا  نارتخد  و   ) تسام نآ  زا  نارسپ  هک : تسا  شیرق  راتفگ  نیا  ای  نآ ، زا  دوصقم  تسا و  بذک »  » زا لدب 
. تسام يارب  تشهب  دشاب ، قح  دیوگیم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  هچنآ  رگا 

ای ففخم   ) دوش هدـناوخ  حـتف  هب  رگا  نآ . دـیدشت  فیفخت و  و  ءار ، رـسک  حـتف و  هب  هدـش : تئارق  فلتخم  قرط  هب  هملک  نیا  نوطرفم :» »
. ءاملا بلط  یف  هتطّرف  انالف و  تطرفأ  زا  دنوشیم  هدرب  شتآ  يوس  هب  همه  زا  شیپ  ناباتش و  اهنآ  هک  تسانعم  نیا  هب  دّدشم )

زا دـشابیم . ناگدـش  راذـگاو  ناگدـش و  شومارف  ياـنعم  هب  تروـص  نیا  رد  دـناهتفگ  یـضعب  متفرگ و  تقبـس  ینـالف  رب  بآ  بلط  رد 
رد يورهداـیز  ياـنعم  هب  طارفا  زا  فیفخت  ار و  رـسک  هب  نوـطّرفم  و  مدرک . شـشومارف  متـشاذگ و  رـس  تشپ  ار  وا  یفلخ : اـنالف  تطرفأ 

. تسا تاعاط  رد  یهاتوک  طیرفت  زا  دّدشم  نوطرفم  و  دیآیم ، یصاعم 
. تسا نارفاک  نیرق  ایند ، رد  ناطیش ، تسایند : نامز  موی ،»  » زا دارم  َمْوَْیلا  ُمُهُِّیلَو  َوُهَف 

زورما تسارایب و  ناشرظن  رد  ار  ناشیاهرادرک  نیشیپ  نارفاک  يارب  ناطیش  ینعی  تسا ، شیرق  ناکرشم  يارب  مه »  » ریمـض تفگ  ناوتیم 
. دنشابیم اهنآ  ریظن  مه  اهنیا  اریز  تسا ، نیرق  شیرق  راّفک  اب  مه 

هب اهنآ  زا  یـضعب  نوچ  تسا  زیخاتـسر  دـنراد ، فالتخا  نآ  رد  هچنآ  زا  روظنم  ِهِیف  اوُفَلَتْخا  يِذَّلا  ُمَُهل  َنِّیَُبِتل  اَّلِإ  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اْنلَْزنَأ  اـم  َو 
روما  زا  یضعب  هب  تمایق و 

396 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دنتشادن نامیا  یضعب  دنتشاد و  نامیا  مارح ، لالح و 

رد ار  هچنآ  هک  نیا  روظنم  هب  رگم  میدرکن  لزان  وت  رب  ار  نآرق  ام  ینعی  دـشابیم ، نّیبتل »  » ّلـحم رب  فطع  هملک  ود  نیا  ًۀَـمْحَر  َو  ًيدُـه  َو 
. دنروایب نامیا  هک  اهنآ  يارب  تسا  تمحر  تیاده و  نیا  و  ینک ، نایب  ناشیا  رب  دنراد  فالتخا  نآ 

. تسا اونشان  رک و  ییوگ  دونشن  ناج  شوگ  اب  هک  یسک  اریز  دنونشیم  ّربدت  فاصنا و  يور  زا  هک  یهورگ  يارب  َنوُعَمْسَی  ٍمْوَِقل 

396 ص : ات 70 ..... ] تایآ 66  (: 16  ) لحنلا هروس  ]
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هراشا

ِبانْعَْألا َو  ِلـیِخَّنلا  ِتارَمَث  ْنِم  َو  ( 66  ) َنِیبِراَّشِلل ًاِغئاس  ًاـِصلاخ  ًاـنََبل  ٍمَد  َو  ٍثْرَف  ِْنَیب  ْنِم  ِِهنوُُطب  ِیف  اَّمِم  ْمُکیِقُْـسن  ًةَْربَِعل  ِماـْعنَْألا  ِیف  ْمَُکل  َّنِإ  َو 
ِرَجَّشلا َنِم  َو  ًاتُوُیب  ِلابِْجلا  َنِم  يِذِخَّتا  ِنَأ  ِلْحَّنلا  َیلِإ  َکُّبَر  یحْوَأ  َو  ( 67  ) َنُولِقْعَی ٍمْوَِقل  ًۀَیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ًانَسَح  ًاقْزِر  َو  ًارَکَس  ُْهنِم  َنوُذِخَّتَت 

ِیف َّنِإ  ِساَّنِلل  ٌءافِش  ِهِیف  ُُهناْولَأ  ٌِفلَتُْخم  ٌبارَش  اِهنوُُطب  ْنِم  ُجُرْخَی  ًُاللُذ  ِکِّبَر  َُلبُـس  یُِکلْـساَف  ِتارَمَّثلا  ِّلُک  ْنِم  ِیلُک  َُّمث  ( 68  ) َنوُشِْرعَی اَّمِم  َو 
ٌریِدَق ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  ًاْئیَـش  ٍْملِع  َدَْعب  َمَْلعَی  ْیَِکل ال  ِرُمُْعلا  ِلَذْرَأ  یلِإ  ُّدَُری  ْنَم  ْمُْکنِم  َو  ْمُکاَّفَوَتَی  َُّمث  ْمُکَقَلَخ  ُهَّللا  َو  ( 69  ) َنوُرَّکَفَتَی ٍمْوَِقل  ًۀَیَآل  َِکلذ 

(70)

396 ص : همجرت ..... :

ریـش نوخ ، و  هدـش ، مضه  ياهاذـغ  نایم  زا  تسا ، اهنآ  ياهمکـش  رد  هچنآ  زا  تسا . تربع  دـنپ و  امـش  يارب  ناـیاپ ، راـهچ  دوجو  رد  و 
(66 . ) میناشونیم امش  هب  تساراوگ ، ناگدنماشآ ، يارب  هک  یصلاخ 

ییاههناشن رما ، نیا  رد  هک  یتسردـب  دـیریگیم  هزیکاپ  بوخ و  يزور  هدـننک و  تسم  ّداوم  روگنا  اـمرخ و  ناـتخرد  ياـههویم  زا  امـش  و 
(67 . ) دنشیدنایم هک  یمدرم  يارب  تسا 

(68 . ) نیزگرب ییاههناخ  دنزاسیم ، مدرم  هک  ییاهتسبراد  ناتخرد و  اههوک و  زا  هک  درک  ماهلا  لسع  روبنز  هب  وت  راگدرورپ 
397 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ياهگنر اب  ياهباـشون  روبنز  مکـش  زا  ياـمیپ ، هب  تحار  هب  هدرک  نّیعم  تراـگدرورپ  هک  ار  ییاـههار  نک و  لواـنت  تارمث  ماـمت  زا  سپ ،
(69 . ) تسا نشور  یلیلد  دنشیدنایم ، هک  یهورگ  يارب  راک  نیا  رد  انامه  تسا ، افش  مدرم  يارب  نآ  رد  هک  دوشیم  جراخ  فلتخم 

يرآ دـننادن ، يزیچ  ملع ، زا  سپ  اـت  دنـسریم ، رمع  ياـههرود  نیرتتسپ  هب  امـش  زا  یخرب  و  دـناریمیم ، سپـس  دـیرفآ و  ار  امـش  ادـخ 
(70 . ) تساناوت اناد و  دنوادخ 

397 ص : ریسفت ..... :

هک دسرپیم  یسک  ایوگ  تسا ، نخـس  زاغآ  و  تسا ، هدش  تئارق  نون  ّمض  حتف و  اب  نونمؤم ، هروس  رد  هروس و  نیا  رد  لعف  نیا  ْمُکیِقُْـسن 
. میناشونیم امش  هب  تساهنآ  نوطب  رد  هچنآ  زا  دیامرفیم : خساپ  رد  تسیچ ؟ نایاپ ) راهچ  رد   ) تربع دنپ و 

هملک لثم  تسا ، هتفر  راک  هب  عمج  ياـنعم  هب  درفم  مسا  ناونع  هب  هدـش ، باـسح  رّکذـم  هنوطب ) یف  ریمـض  هب  هجوت  اـب   ) هک ماـعنأ »  » هملک
. تسا نینچ  رعاش  لوق  رد  هک  معن » »

«1  » هنوجتنت موق و  هقحلی  هنوحت  معن  ماع  لک  یف 
: تسا نیا  هیآ  يانعم  تسا . هدـش  هتفرگ  معن  رّـسکم  عمج  ار  نآ  هک  تسا  لـیلد  نیا  هب  « 2  » هدش هدروآ  ّثنؤم  ماعنا  ریمـض  هک  اج  نآ  و 
، ادخ تردق  هب  فرط  ره  زا  هلصاف  نیا  تسا و  هداد  رارق  ظوفحم  نوخ  هدش و  مضه  ياهاذغ  نایم  ياهلصاف  رد  ار  ریش  ناحبـس ، دنوادخ 

معط و گنر و  هن  دوشیم و  هتخیمآ  اهنآ  اب  هن  هک  تسا  هدش  داجیا  نانچ 
__________________________________________________

زا دوخ ) هلیبق  رد   ) امش دناهتخاس و  نتسبآ  ار  اهنآ  نارگید  هک  دیروآیم  تسد  هب  ار  ینایاپراچ  نارگتراغ  نادزد و  امـش  لاس  ره  رد  - 1
. تسا هدروآ  درفم  ار  نآ  ریامض  هدرب و  راکب  ار  معن  رعاش ، دیربیم . هدافتسا  اهنآ 

. اِهنوُُطب ِیف  اَّمِم  ْمُکیِقُْسن  : 21 نونمؤم / - 2
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398 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. درذگیم ولگ  زا  یناسآ  هب  تسا و  فیطل  مرن و  غئاس » . » دیآیم تسد  هب  بولطم  صلاخ و  ریش  هکلب  دریگیم ، دوخ  هب  ار  اهنآ  يوب 

تفاثک و نیب  رد  اریز  تیاـغ ، يادـتبا  يارب  نیب » نم   » رد نم » : » تسا نوطب  یف  اـم  زا  یـضعب  ریـش  نوچ  تسا ، ضیعبت  يارب  نم » «: » اّـمم »
. دوشیم زاغآ  يرایبآ  اجنآ ، زا  هک  تسا  یهاگیاج  نوخ ،

: تسا لوق  ود  رورجم  ّراج و  قلعتم  رد  ِبانْعَْألا  َو  ِلیِخَّنلا  ِتارَمَث  ْنِم  َو 
روگنا امرخ و  هریـش  بانعا : لیخن و  تارمث  زا  دوصقم  و  لیخنلا ، تارمث  نم  مکیقـسن  و  تسا : نینچ  شریدـقت  فوذـحم و  هب  ّقلعتم  - 1

. دنکیم نایب  ار  روگنا  امرخ و  زا  هدافتسا  یگنوگچ  ًارَکَس .» ُْهنِم  َنوُذِخَّتَت   » هلمج تسا و 
. دشاب دیکأت  يارب  تسا ، فرظ  هک  هنم »  » رارکت و  نوذختت ،»  » هب ّقلعتم  تسا  نکمم  - 2

: دراد دوجو  لامتحا  ود  زین  هنم »  » ریمض عجرم  رد 
. تسا رمث  يانعم  هب  تارمث »  » اریز ددرگرب  تارمث »  » هملک هب  فلا :

هفوصوم هرکن  ام  ارکـس  هنم  نوذختت  ام  تسا  نینچ  شریدقت  دشاب و  نآ  تفـص  نوذـختت »  » هک ددرگرب  ام )  ) فوذـحم فوصوم  هب  ب :
: ۀنـسح اقزر  ارکـس و  هنم  نوذـختت  رمث  دـشاب : نیا  هلمج  ریدـقت  تسا  نکمم  دـیریگیم و  روآ  رکـس  هّدام  نآ ، زا  هک  يزیچ  ینعی  تسا 
. دنتفرگیم بارـش  رگید  یـضعب  زا  دـندروخیم و  ار  اههویم  زا  یـضعب  مدرم  اریز  دـیریگیم ،) وکین  يزور  زین  رمخ و  نآ  زا  هک  يرمث  )

: تسا هتفگ  رعاش  هک  نانچ  ارکس ، ارکس و  رکس  زا  هتفر  راکب  مسا  ياج  هب  ردصم ، تسا . يرکسم  زیچ  ره  رمخ و  رکس »  » زا روظنم 
یحاص نارکسلا  مویلا و  یلجاف  انیلع  رکس  مهب  انوءاجف 

یکیرات میدرک ، هبلغ  نانآ  رب  ام  دندرک و  هلمح  ام  رب  هک  یتقو  اما  دندوب ، نیگمشخ  ام  رب  تسم و  هک  یلاح  رد  دندمآ  ام  شیپ  نانمشد  »
دش و  فرط  رب  زور  هرهچ  زا  گنج 

399 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
يزور نسح » قزر  (. » تسا هتفر  راـک  هب  نیگمـشخ  ياـنعم  هب  لـعاف  مسا  ياـج  هب  ردـصم  رکـس : « ) تفر ناـنآ  رـس  زا  زین  یتسم  مشخ و 

. اهنیا ریغ  شمشک و  هریش و  هکرس ، لیبق  زا  دوشیم ، هتفرگ  روگنا ) امرخ و   ) هویم ود  نیا  زا  هک  تسا  یلالح 
رگید هـک  داد  رارق  وا  رد  يزیرغ  يورین  درک و  ماـهلا  وا  هـب  هـک  تـسا  نآ  لـسع  روـبنز  هـب  راـگدرورپ  یحو  ِلْـحَّنلا  َیلِإ  َکُّبَر  یحْوَأ  َو 
دوجو شعیابط  رد  هک  ییاهیتفگـش  دروخیم و  مشچ  هب  وا  يزاسهناخ  رد  هک  یتقد  شیاههتخاس و  ییابیز  دنعالّطایب ، نآ  زا  تادوجوم 

. تسا هداهن  تعیدو  هب  يو  نورد  رد  صاخ  یگژیو  نینچ  یلاعت  قح  هک  نیا  رب  تسا  ینشور  ياههناشن  یگمه ، دراد ،
. تسا هتفهن  نتفگ  يانعم  یحو ، هملک  رد  نوچ  تسا ، يریسفت  نا »  » فرح يِذِخَّتا  ِنَأ 

« نوشرعی . » تسا هدش  ظفلت  مه  تویب ، ینعی  ب »  » رسک هب  تسا  نآ  مّود  فرح  هک  ءای »  » تبـسانم هب  نآرق ، ياج  همه  رد  هملک  نیا  ًاتُوُیب 
نابیاس و نآ  زا  مدرم  هک  يروگنا  هتوب  زا  ینعی  ددرگیمرب  ساّنلا »  » هب نوشرعی »  » رد ریمـض  تسا و  هدش  هدـناوخ  نآ  رـسک  ءار و  مض  اب 

همه زا  هن  اـههوک و  همه  رد  هن  ار  شیاـههناخ  لـسع ، روـبنز  اریز  تسا ، ضیعبت  يارب  هیآ  ماـمت  رد  نـم » . » دـنزاسیم تـسبراد  تـفج و 
. دنکیم هدافتسا  اهنآ  زا  یتمسق  زا  اج ، همه  رد  هکلب  دزاسیم  روگنا ، ياهتسبراد  همه  زا  هن  و  ناتخرد ،

، يدروـخ ار  نآ  هک  یماـگنه  و  روـخب ، يراد  لـیم  هک  ياهوـیم  ره  زا  میداد : روتـسد  لـسع  روـبنز  هب  سپـس  ِتارَمَّثلا  ِّلُـک  ْنـِم  ِیلُک  َّمـُث 
نامه زا  يدروخ ، ار  اههویم  هاگ  ره  ای ، و  ياـمیپب ، تسا  هدومرف  ماـهلا  وت  هب  لـسع  هّیهت  يارب  هدـینامهف و  وت  هب  تیادـخ  هک  ار  ییاـههار 

« ِکِّبَر َُلبُـس   » زا لاح  لولذ و  عمج  اللذ » . » ینکن مگ  ار  تهار  يوشن و  فرحنم  ات  درگرب  تاهنال  هب  هتخاس  نّیعم  تیادـخ  هک  ییاـههار 
ینعی تسا ، یکلسا »  » ریمض يارب  لاح  ای  و  تسا ، هتشاذگ  وا  رایتخا  رد  هدرک و  راومه  لسع  روبنز  يارب  ار  اههار  نآ  دنوادخ  اریز  تسا 

. ياهدش نآ  هب  رما  هک  یتسه  يزیچ  ربارب  رد  داقنم  مار و  وت ، هک  یلاح  رد 
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400 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ِهِیف . » دـشابیم درز  خرـس و  دیفـس ، شفلتخم ، ياهگنر  تسا و  لـسع  یندیـشون  نیا  زا  دوصقم  ُُهناْولَأ  ٌِفلَتُْخم  ٌبارَـش  اـِهنوُُطب  ْنِم  ُجُرْخَی 

هب ای  ءافـش »  » ندروآ هرکن  لیلد  تسا ، هدـش  هتخانـش  روهـشم و  ياهوراد  اهنامرد و  هلمج  زا  لـسع  تسافـش ، مدرم  يارب  نآ  رد  ٌءاـفِش :»
نیا اب  و  دراد ، رارق  نآ  رد  افش ، زا  یضعب  هک  تسا  ببس  نیا  هب  ای  و  دراد ، دوجو  وراد ، نیا  رد  هک  تسا  ینامرد  تمظع  ّتیمها و  رطاخ 

زا طقف  هک  دربن  نامگ  یسک  ات  دوشیم ، جراخ  وا  مکـش  زا  تسا : هدومرف  ادخ  دهدیم ، نوریب  شناهد  زا  قازب  دننام  ار  لسع  روبنز ، هک 
. تسین شمکش  زا  دشابیم و  شناهد 

اریز دشابیم ، لاس  دون  هداتق  هتفگ  هب  جـنپ و  داتفه و  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  لوق  هب  رمع ، هلحرم  نیرتنییاپ  نیرتتسپ و  ِرُمُْعلا  ِلَذْرَأ  یلِإ 
. تسین يریپ  ماّیا  زا  رتدب  ناسنا  يارب  يراگزور 

شومارف دریگب  دای  هچ  ره  دوشیم ، راکـشومارف  دـنک ، ادـیپ  یکدوک  نارود  هب  هیبش  یتلاح  هک  یماـگنه  اـت  ًاْئیَـش  ٍْملِع  َدـَْعب  َمَْلعَی  ـال  ْیَِکل 
هداتفا راک  زا  دادعتـسا   ) دیازفیب دوخ  ملع  رب  دناوتن  هک  دـسر  ياهلحرم  هب  ات  دـناهتفگ : یـضعب  دـنادیمن . دوش  یلاؤس  وا  زا  رگا  دـنکیم ،

. دریگیمن دای  يزیچ 

400 ص : ات 74 ..... ] تایآ 71  (: 16  ) لحنلا هروس  ]

هراشا

َنوُدَـحْجَی ِهَّللا  ِۀَـمِْعِنبَف  َأ  ٌءاوَس  ِهِیف  ْمُهَف  ْمُُهناْمیَأ  ْتَکَلَم  ام  یلَع  ْمِِهقْزِر  يِّداَِرب  اُولُِّضف  َنیِذَّلا  اَـمَف  ِقْزِّرلا  ِیف  ٍضَْعب  یلَع  ْمُکَـضَْعب  َلَّضَف  ُهَّللا  َو 
ِتَمِْعِنب َو  َنُونِمُْؤی  ِلِطاْبلِابَف  َأ  ِتابِّیَّطلا  َنِم  ْمُکَقَزَر  َو  ًةَدَـفَح  َو  َنِیَنب  ْمُکِجاوْزَأ  ْنِم  ْمَُکل  َلَعَج  َو  ًاجاوْزَأ  ْمُکِـسُْفنَأ  ْنِم  ْمَُکل  َلَـعَج  ُهَّللا  َو  ( 71)

ِهَِّلل اُوبِرْضَت  الَف  ( 73  ) َنوُعیِطَتْـسَی َو ال  ًاْئیَـش  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َنِم  ًاقْزِر  ْمَُهل  ُِکلْمَی  ام ال  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُدـُبْعَی  َو  ( 72  ) َنوُرُفْکَی ْمُه  ِهَّللا 
(74  ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنَأ ال  َو  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنِإ  َلاْثمَْألا 

401 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

401 ص : همجرت ..... :

هب دوخ  يزور  زا  دنتـسین  رـضاح  دناهدش ، هداد  يرترب  هک  نانآ  اّما  داد  يرترب  يزور  تهج  زا  رگید  یـضعب  رب  ار  امـش  زا  یخرب  دنوادخ 
(71 ( ؟ دننکیم راکنا  ار  ادخ  تمعن  ایآ  دنوش ، يواسم  یگمه  دنهدب و  ناشناگدرب 

ایآ داد  يزور  ار  امش  كاپ  ياهزیچ  زا  و  ینارای ، نادنزرف و  ناتنارـسمه  زا  داد و  رارق  ینارـسمه  ناتدوخ  سنج  زا  امـش  يارب  دنوادخ  و 
(72 ( ؟ دیزرویم رفک  ادخ  تمعن  هب  دیروآیم و  نامیا  لطاب  هب 

(73 . ) دنرادن ییاناوت  چیه  دنتسین و  نیمز  اهنامسآ و  زا  نانآ  يزور  کلام  هک  دنتسرپیم  ار  یتادوجوم  ادخ  زا  ریغ  و 
(74 . ) دیرادن یهاگآ  امش  دنادیم و  دنوادخ  هک  ارچ  دیهدن ، رارق  اهدننامه  دنوادخ  يارب  سپ 

401 ص : ریسفت ..... :

ناتناگدرب هب  تبـسن  امـش  هب  هداد  رارق  توافتم  يزور  قزر و  تهج  زا  ار  مدرم  امـش  دنوادخ  ِقْزِّرلا  ِیف  ٍضَْعب  یلَع  ْمُکَـضَْعب  َلَّضَف  ُهَّللا  َو 
. دنارشب امش  لثم  مه  اهنآ  هک  نیا  اب  تسا  هدرک  تمارک  يزور  رد  يرترب 
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: تسا لامتحا  هس  ترابع  نیا  يانعم  رد  ٌءاوَس  ِهِیف  ْمُهَف  ْمُُهناْمیَأ  ْتَکَلَم  ام  یلَع  ْمِِهقْزِر  يِّداَِرب  اُولُِّضف  َنیِذَّلا  اَمَف 
ار نیا  دیهدیمن و  رارق  کیرش  رما  نیا  رد  ار  نانآ  دیتسین و  لئاق  يواست  هداد  امـش  هب  دنوادخ  هچنآ  رد  ناتناگدرب  دوخ و  نایم  امـش  - 1

بّرقت شتسرپ و  رد  دیهد و  رارق  وا  کیرش  ار  ادخ  ناگدنب  دیوشیم  یـضار  هنوگچ  سپ  دیوش  ناسکی  اهنآ  اب  هک  دیدنـسپیمن  دوخ  رب 
؟ دینک عوجر  اهنآ  هب 

يزور  رد  همه  سپ  تسا . دنوادخ  اهنآ  نابحاص  ناگدرب و  همه  هدنهد  يزور  - 2
402 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دنهدیم ار  ناگدرب  يزور  اهنآ  هک  دنرادنپن  نارادهدرب  نیا  رب  انب  دنتسه ، ناسکی  دنوادخ 
. تسا هداد  رارق  اهنآ  تسد  هب  ار  ناگدرب  يزور  دنوادخ ، تسه ، هک  یبلطم  اهنت 

هراب نیا  رد  دنوش . يواسم  مه  اب  سابل  كاروخ و  رد  ات  دـنهدیمن  ناگدرب  هب  ار  دوخ  يزور  داز  ام  یلاوم  هک  تسا  نآ  رگید  يانعم  - 3
دوخ هچنآ  زا  دـیناشوپب و  اـهنآ  هب  دیـشوپیم  دوخ  هچنآ  زا  سپ ، دنیامـش  ناردارب  ناـگدرب  : » دومرفیم ربماـیپ  هک  هدـش  تیاور  رذ  وبا  زا 

. دشاب هتشاد  توافت  شدوخ  سابل  اب  رذ  وبا  هدرب  ياهسابل  هک  دشن  هدید  دعب  هب  نآ  زا  و  « 1 «. » دیناروخب مه  اهنآ  هب  دیروخیم 
هدروآ باسح  هب  تمعن  نارفک  راکنا و  ار  ناـگدرب  اـب  يربارب  ناـکلام  ندرکن  تیاـعر  دـنوادخ  تمـسق  نیا  رد  َنوُدَـحْجَی  ِهَّللا  ِۀَـمِْعِنبَف  َأ 

، نارازگتمدخ نارای و  ینعی  ةدفح »  » ناتدوخ سنج  زا  ْمُکِـسُْفنَأ » ْنِم  . » تسا هدش  تئارق  بطاخم  بیاغ و  تروص : ود  هب  لعف  نیا  تسا :
روظنم دناهتفگ : یضعب  دوشیم ، هتفگ  شنارتخد  نارهوش  هب  طقف  هک  دنتسه  صخش  ياهداماد  ةدفح :» : » دومرف مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 
یعسن کیلا  و  دوشیم : هتفگ  اعد  رد  درک ، باتش  تعاطا  ندرک و  تمدخ  رد  لجرلا : دفح  تسا ، دفاح  عمج  ةدفح » ، » دنتـسه ناگداون 

. تخاس امش  يزور  ار  اههزیکاپ  زا  یضعب  ِتابِّیَّطلا » َنِم  . » میشوکیم وت  يارب  میباتشیم و  وت  يوس  هب  دفحن : و 
؟ درک دنهاوخ  تعافش  اهنآ  زا  دراد و  يدوس  ناشلاح  هب  اهتب  هک  دندقتعم  ایآ  َنُونِمُْؤی  ِلِطاْبلِابَف  َأ 

زا روظنم  هک  تسا  هدش  هتفگ  و  دنزرویم ؟ رفک  تسین  نآ  رد  ياههبـش  چـیه  هک  ادـخ  راکـشآ  ياهتمعن  هب  َنوُرُفْکَی و  ْمُه  ِهَّللا  ِتَمِْعِنب  َو 
. دندوب اهنیا  رکنم  راّفک  هک  دشابیم  مالسا  نآرق و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ادخ  تمعن 

تسا نآ  لوعفم  ائیش  ردصم و  اقزر :»  » ًاقْزِر ْمَُهل  ُِکلْمَی  ام ال  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُُدبْعَی  َو 
__________________________________________________

-1
. نومعطت امم  مهومعطا  نوسبلت و  امم  مهوسکاف  مکناوخا  مه  اّمنا 

403 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
15 و ، 14 دلبلا / « ) دنهد ماعط  ار  نیـشنکاخ  ینیکـسم  ای  دنواشیوخ  یمیتی  یطحق ، زور  رد  ای   ... » انیکـسم وا  امیتی ...  ماعطا ...  وا  هیآ  لثم 
هک تسا  زیاج  دـنهد و  يزور  ار  يزیچ  دنتـسین  رداق  هک  دـننکیم  تدابع  ار  ییاـهتب  ناکرـشم  دوشیم : نیا  هیآ  ياـنعم  نیا ، رب  اـنب  (. 16

. دشاب الیلق »  » يانعم هب  نآ و  زا  لدب  ائیش »  » و قزری » ام   » يانعم هب  اقزر » »
زا یناراب و  نامـسآ  زا  اهتب  نیا  ینعی  دوب  دـهاوخ  نآ  هب  قلعتم  ِضْرَْألا » َو  ِتاوامَّسلا  َنِم   » مینادـب ردـصم  ار  اـقزر »  » هک یتروص  رد  لاـح 

َو ال . » دوب دهاوخ  نآ  تفص  ِضْرَْألا » َو  ِتاوامَّسلا  َنِم  ، » دشاب قزری » ام   » يانعم هب  مسا و  رگا  و  دنیامنیمن . یسک  يزور  ار  یهایگ  نیمز 
، هدروآ رّکذـم  عمج  ار  نآ  انعم ، رابتعا  هب  تسا  نایادـخ  يانعم  هب  نوچ  هک  تسا  ُِکلْمَی » ام ال   » رد ام »  » یلعاف ریمـض  عجرم  َنوُعیِطَتْـسَی »

تادوجوم هک  نآ  اب  راّفک  ینعی  تفرگ ، راّفک  ار  نآ  عجرم  ناوتیم  تسا و  هدرک  ظـفل  تیاـعر  ُکـِلْمَی » ـال  اـم   » دوخ رد  هک  نآ  زا  دـعب 
. اهتب ینعی  دامج  هب  دسر  هچ  ات  دنرادن  ار  اهنیا  زا  زیچ  چیه  تردق  دنتسه  ياهدنز 

يرما رد  هک  یسک  اریز  هدرک ، رکذ  وا  يارب  ندروآ  ریظن  هیبش و  ناونع  هب  ار  ادخ  هب  ندروآ  كرـش  هلمج  نیا  رد  َلاْثمَْألا  ِهَِّلل  اُوبِرْـضَت  الَف 
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. دنکیم هیبشت  یناتساد  هب  ار  یناتساد  یلاحب و  ار  یلاح  دنزیم ، لثم 
دنادیم وا ، . ) دیرادن ربخ  نآ  زا  امـش  یلو  درک  دهاوخ  رفیک  ناتیاهراک  نیا  رب  ار  امـش  دینکیم و  هچ  امـش  هک  دنادیم  ادخ  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنِإ 

(. ص 622 ج 2 ، فاّشک ، دینادیمن ، امش  اّما  دنزب  لاثم  هنوگچ 

403 ص : ات 77 ..... ] تایآ 75  (: 16  ) لحنلا هروس  ]

هراشا

ْمُهُرَثْکَأ َْلب  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َنوُوَتْسَی  ْلَه  ًارْهَج  َو  ارِس  ُْهنِم  ُقِْفُنی  َوُهَف  ًانَسَح  ًاقْزِر  اَّنِم  ُهاْنقَزَر  ْنَم  َو  ٍءْیَـش  یلَع  ُرِدْقَی  ًاکُولْمَم ال  ًاْدبَع  ًالَثَم  ُهَّللا  َبَرَض 
يِوَتْسَی ْلَه  ٍْریَِخب  ِتْأَی  ُهْهِّجَُوی ال  امَْنیَأ  ُهالْوَم  یلَع  ٌّلَک  َوُه  َو  ٍءْیَـش  یلَع  ُرِدْقَی  ُمَْکبَأ ال  امُهُدَحَأ  ِْنیَلُجَر  ًالَثَم  ُهَّللا  َبَرَـض  َو  ( 75  ) َنوُمَْلعَی ال 

َّنِإ ُبَْرقَأ  َوُه  َْوأ  ِرَـصَْبلا  ِحْمَلَک  َّالِإ  ِۀَـعاَّسلا  ُْرمَأ  ام  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْبیَغ  ِهَِّلل  َو  ( 76  ) ٍمیِقَتْسُم ٍطارِـص  یلَع  َوُه  َو  ِلْدَْعلِاب  ُُرمْأَی  ْنَم  َو  َوُه 
(77  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َهَّللا 

404 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

404 ص : همجرت ..... :

رد وا  و  میاهداد ، وکین ، يزور  ار  وا  دوـخ  زا  اـم  هک  یـسک  و  تسین ، زیچ  چـیه  رب  رداـق  هک  ار  یکوـلمم  هدـنب  تسا : هدز  یلاـثم  دـنوادخ 
(75 . ) دننادیمن نانآ  رتشیب  هکلب  تسا ، يدنوادخ  هژیو  دمح  دنربارب ؟ مه  اب  ایآ  دنکیم  قافنا  ناهن  راکشآ و 

تـسرپرس رابرـس  و  تسین ، يراک  چـیه  رب  رداق  و  تسا ، دازردام  گنگ  اهنآ ، زا  یکی  هک  تسا  هدز  یلاثم  درم  ود  هرابرد  دـنوادخ  زین  و 
مدـق تسار  هار  رب  دـنکیم و  تلادـع  هب  رما  هـک  یـسک  اـب  وا ، اـیآ  دروآیمن ، شیارب  يریخ  دتـسرفب  ار  وا  فرط  ره  هـب  تـسا ، شیوـخ 

(76 ( ؟ تسا ناسکی  درادیمرب 
. تسا اناوت  زیچ  همه  رب  ادخ  تسین ، نآ ، زا  رتمک  ای  ندز  مهب  مشچ  کی  دننام  زج  تمایق  رما  تسا و  ادـخ  نآ  زا  نیمز  اهنامـسآ و  بیغ 

(77)

404 ص : ریسفت ..... :

. دنیادخ هدنب  ود  ره  اریز  تسا ، دازآ  هدرب و  نایم  قرف  رطاخ  هب  كولمم  تفص  ًاکُولْمَم  ًاْدبَع 
صخش و  هدش : رکذ  لبق  رد  هک  ادبع »  » اب دوش  قباطم  ات  تسا ، هانقزر ، ارح  شیانعم : دنفوصوم و  تفص و  ای  لوصوم  هلص و  ُهاْنقَزَر  ْنَم  َو 

. میاهداد وکین  يزور  ار  وا  هک  يدازآ 
و اهتب )  ) هزیر گنـس  ناـیم  هنوگچ ، سپ  دنـشابن  دـننامه  ناوتاـن  اـناوت و  هاـگ  ره  و  دـنايواسم ؟ ناـگدرب  ناـگدازآ و  اـیآ  َنوُوَتْـسَی  ْلَـه 

رداق دهاوخب  هچ  ره  هب  هک  يدنوادخ 
405 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

بلطم دناوتیم  هن ، دمهفیم و  دوخ  هن  هک  دازردام  گنگ  مکبألا » « ؟ دراد دوجو  يدننامه  دهدیم ، يزور  ار  شیاههدیرفآ  مامت  تسا و 
. دنک میهفت  نارگید  هب  ار  دوخ 

. دراد هدهع  هب  ار  شایگدنز  هرادا  دنکیم و  یتسرپرس  ار  وا  هک  تسا  یسک  رابرس  نیگنس و  راب  ُهالْوَم  یلَع  ٌّلَک  َوُه  َو 
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هار یتعفنم  هب  ددرگیمنرب و  زوریپ  درادن ، يدوس  درامگب ، یّمهم  راک  هب  ار  وا  ای  دتسرفب  یتجاح  يارب  ار  وا  اج  ره  شیالوم  ُهْهِّجَُوی  امَْنیَأ 
مدرم و  دشابیم ، تناید  دشر و  ياراد  و  تسا ، تیافک  اب  روآ و  دوس  دنکیم ، راک  تسرد  شـساوح  هک  یـسک  اب  وا ، ایآ  دنکیمن . ادیپ 

؟ دنتسه یکی  دنکیم ، رما  یکین  لدع و  تیاعر  هب  ار 
رارقا مدرم  زا  هدروآ و  دـنوادخ  ار  لاـثم  ود  نیا  دراد . رارق  رادتیحالـص  یـشور  رادـیاپ و  ینید  رب  شدوخ  وا  ٍمیِقَتْـسُم  ٍطارِـص  یلَع  َوُه  َو 

ار لاثم  ود  نیا  زا  کی  ره  فرط  ود  هک  روط  نیمه  ینعی  دنتـسین  ناسکی  مه  اـب  هورگ  ود  نیا  زا  کـی  ره  دـینادیم  همه  هک  تسا  هتفرگ 
هدومرف تمحرم  شناگدـنب  هب  هک  ییایند  ینید و  ياهتمعن  فاـطلا و  همه  نیا  اـب  مه  ار  یلاـعت  قح  تسناد ، رگیدـکی  يواـسم  ناوتیمن 

ار لاثم  نیا  دـناهتفگ  یـضعب  تسناد . ناـسکی  دـننامه و  دـنناوتان ، ندـناسر  دوس  ندز و  ررـض  زا  هک  ناـجیب  ياـهتب  اـب  ناوتیمن ، تسا ،
. تسا هدز  نمؤم  رفاک و  هرابرد  دنوادخ 

ملع نیا  تسا و  نشور  دـنوادخ  يارب  تسا  هدیـشوپ  شلها  رب  اهنامـسآ  نیمز و  رد  هک  اهیهاگآ  زا  هچنآ  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْبیَغ  ِهَِّلل  َو 
. دشابیم دنوادخ  سدقا  تاذ  هژیو 

يرما هرابرد  تسا  فورعم  یلثم  نیا  دتفا ، ریخأت  هب  هچ  رگا  دسریم  ارف  عیرس  رایسب  ادخ  دزن  تمایق  رما  ِرَـصَْبلا  ِحْمَلَک  اَّلِإ  ِۀَعاَّسلا  ُْرمَأ  ام  َو 
، نآ زا  رتکیدزن  ای  ندز  مهب  مشچ  کی  رد  دـنیوگیم  دـننک  هغلابم  رما  نیا  رد  دـنهد و  ناـشن  ار  نآ  یکیدزن  و  تعرـس ، دـنهاوخیم  هک 

لاس رازه  هزادـنا  هب  دـنوادخ  دزن  زور  کی  لوط  : » نودـعت اـمم  ۀنـس  فلاـک  کـبر  دـنع  اـموی  نا  و  دـیامرفیم : رگید  هیآ  رد  هک  ناـنچ 
( 47 جح 22 / « ) تسامش

406 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ندرک هدنز  تمایق و  نتـشاد  اپ  رب  ینعی  دناهتفگ  یـضعب  تسا . رود  امـش  دزن  کیدزن و  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  تمایق  هک  تسا  نآ  روظنم 

. دوشیم ماجنا  تّدم  نیرتعیرس  ماگنه و  نیرتکیدزن  رد  ناگدرم  همه 
. دراد تردق  مه  زیخاتسر  ندرک  رارقرب  يارب  سپ  دراد  ییاناوت  يراک  ره  هب  وا  نوچ  ٌریِدَق  ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنِإ 

406 ص : ات 80 ..... ] تایآ 78  (: 16  ) لحنلا هروس  ]

هراشا

ِْریَّطلا َیلِإ  اْوَرَی  ْمـَل  َأ  ( 78  ) َنوُرُکْـشَت ْمُکَّلََعل  َةَدـِْئفَْألا  َو  َراْصبَْألا  َو  َعْمَّسلا  ُمَُکل  َلَعَج  َو  ًاْئیَـش  َنوُمَْلعَت  ـال  ْمُِکتاـهَّمُأ  ِنوُُطب  ْنِم  ْمُکَجَرْخَأ  ُهَّللا  َو 
ْنِم ْمَُکل  َلَعَج  َو  ًانَکَس  ْمُِکتُوُیب  ْنِم  ْمَُکل  َلَعَج  ُهَّللا  َو  ( 79  ) َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ُهَّللا  َّالِإ  َّنُهُکِسُْمی  ام  ِءامَّسلا  ِّوَج  ِیف  ٍتارَّخَسُم 

(80  ) ٍنیِح یلِإ  ًاعاتَم  َو  ًاثاثَأ  اهِراعْشَأ  َو  اهِرابْوَأ  َو  اِهفاوْصَأ  ْنِم  َو  ْمُِکتَماقِإ  َمْوَی  َو  ْمُِکنْعَظ  َمْوَی  اهَنوُّفِخَتْسَت  ًاتُوُیب  ِماْعنَْألا  ِدُولُج 

406 ص : همجرت ..... :

، داد رارق  اهلد  و  ناگدید ، شوگ و  امش  يارب  و  دیتسنادیمن ، زیچ  چیه  هک  دروآ  نوریب  ناتناردام  ياهمکش  زا  یلاح  رد  ار  امـش  دنوادخ 
(78 . ) دیروآ ياج  هب  ار  وا  تمعن  ساپس  ات 

ییاههناشن رما  نیا  رد  انامه  درادیمن ، هاگن  ار  اهنآ  ادـخ ، زج  سک  چـیه  هک  دـنرگنیمن  دنرّخـسم  نامـسآ  زارف  رب  هک  یناگدـنرپ  هب  ایآ 
(79 . ) دراد دوجو  نامیا  اب  مدرم  يارب 

ندرک و چوک  ماگنه  هک  داد  رارق  اههناخ  نایاپراهچ  تسوپ  زا  امـش  يارب  و  درک ، رارقرب  شمارآ  ياج  ناـتیاههناخ  زا  امـش  يارب  ادـخ  و 
(80 . ) تخاس رّرقم  یگدنز  رازبا  الاک و  ینّیعم  نامز  ات  امش  يارب  اهنآ  يوم  كرک و  مشپ و  زا  زین  و  دشاب ، کبس  ناتیارب  تماقا  زور 
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407 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

407 ص : ریسفت ..... :

. تسا هدش  هدناوخ  هزمه  رسک  ّمض و  اب  نآرق  مامت  رد  هملک  نیا  ْمُِکتاهَّمُأ 
، دـیتسنادیمن دـیرفآ  اهمکـش  رد  ار  امـش  هک  یمعنم  قوقح  زا  زیچ  چـیه  هک  یلاح  رد  ینعی  تسا ، لاح  ّلحم  رد  هلمج  ًاْئیَـش  َنوُمَْلعَت  ـال 

. املع نوملعت  ینعی ال  دشاب  ملع  يانعم  هب  ردصم و  ائیش » : » تسا نکمم 
لمع ملع و  بسک  و  دزاس ، فرط  رب  دیاهداز  نآ  رب  هک  ار  امـش  ینادان  ات  دروآ  دوجو  هب  امـش  رد  ار  نآ  ياوق  اضعا و  نیا  ُمَُکل » َلَعَج  َو  »

هدش هدناوخ  بطاخم  بیاغ و  تروص  ود  هب  لعف  نیا  اْوَرَی » َْمل  َأ  . » دشابیم وا  شتسرپ  تعاطا و  معنم و  ياهتمعن  زا  يرازگـساپس  نآ ، هب 
نیمز زا  رود  هک  ییاوه  ّوج » . » دنازاورپ يارب  هدامآ  تسا ، هدیرفآ  ناگدنرپ  يارب  دنوادخ  هک  هنکمم  لیاسو  اهلاب و  اب  تارّخـسم :»  » تسا

. دوشیم هتفگ  حول »  » و كاکس »  » هلصاف نیا  زا  رترود  رتالاب و  ياج  هب  و  دراد ، رارق  اهربا  کیدزن  نامسآ و  فرط  هب 
. لاعتم دنوادخ  زج ، درادیمن ، هگن  ار  اهنآ  ییورین  چیه  فّقوت  تکرح و  طسب و  ضبق و  رد  نهکسمی » ام  »

. دیوشیم نکاس  نآ  رد  دیزاسیم و  مشپ  كرک و  زا  هک  ییاههمیخ  یخولک و  یگنس و  ياههناخ  زا  ْمُِکتُوُیب » ْنِم  »
. روای مدمه و  ای  دشاب  هناخ  دوشیم ، هدرب  هانپ  نآ  هب  هک  هچنآ  تسا ، لوعفم  يانعم  هب  لعف  نزو  انکس » »

. دنزاسیم تسوپ  مرچ و  زا  هک  ییاهدبنگ  اههمیخ و  ًاتُوُیب  ِماْعنَْألا  ِدُولُج  ْنِم 
. دینیبیم کبس  ناسآ و  ار  اههمیخ  لقن  لمح و  نتشادرب و  اهنوفختست » »

مه رفس و  عقاوم  رد  مه  ینعی  تسا  هدش  تئارق  ود  ره  نیع »  » نوکـس حتف و  اب  دینکیم ، چوک  ییاج  هب  ییاج  زا  هک  يزور  ْمُِکنْعَظ » َمْوَی  »
دینکیم . یکبس  ساسحا  نطو  رد  روضح  ماگنه  هب 

408 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
رد هک  تخاس  یلیاسو  بابـسا و  امـش  يارب  گرم  یگداتفا و  راک  زا  ماـگنه  اـت  اـهنآ ) يوم  كرک و  مشپ و  زا   ) ٍنیِح یلِإ  ًاـعاتَم  َو  ًاـثاثَأ 

. دیربیم دوس  نآ  زا  ناتیاهراک 

408 ص : ات 85 ..... ] تایآ 81  (: 16  ) لحنلا هروس  ]

هراشا

ُِّمُتی َِکلذَـک  ْمُکَـسَْأب  ْمُکیِقَت  َلِیبارَـس  َو  َّرَْحلا  ُمُکیِقَت  َلِیبارَـس  ْمَُکل  َلَعَج  َو  ًانانْکَأ  ِلابِْجلا  َنِم  ْمَُکل  َلَعَج  َو  ًالالِظ  َقَلَخ  اَّمِم  ْمَُکل  َلَـعَج  ُهَّللا  َو 
َو ( 83  ) َنوُِرفاْکلا ُمُهُرَثْکَأ  َو  اهَنوُرِْکُنی  َُّمث  ِهَّللا  َتَمِْعن  َنُوفِْرعَی  ( 82  ) ُنِیبُْملا ُغالَْبلا  َْکیَلَع  امَّنِإَف  اْوَّلََوت  ْنِإَف  ( 81  ) َنوُِملُْست ْمُکَّلََعل  ْمُْکیَلَع  ُهَتَمِْعن 
َو ال ْمُْهنَع  ُفَّفَُخی  ـالَف  َباذَْـعلا  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َيأَر  اذِإ  َو  ( 84  ) َنُوبَتْعَتُْـسی ْمُه  َو ال  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ُنَذُْؤی  َُّمث ال  ًادیِهَـش  ٍۀَّمُأ  ِّلُـک  ْنِم  ُثَْعبَن  َمْوَی 

(85  ) َنوُرَْظُنی ْمُه 

408 ص : همجرت ..... :

، امرگ زا  هک  درک  مهارف  ییاهنهاریپ  امـش  يارب  و  تخاسب ، اههاگهانپ  اههوک  زا  و  داد ، رارق  اـههیاس  امـش  يارب  دـیرفآ ، هچنآ  زا  دـنوادخ 
(81 . ) دیوش وا  نامرف  میلست  ات  دنکیم  مامت  امش  رب  ار  شیاهتمعن  نینچ ، نیا  درادیم ، ناتهاگن  رطخ  زا  هک  ییاهششوپ  و  دنک ، ناتظفح 
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(82 . ) تسا نشور  غالبا  اهنت  وت  هفیظو  دنباترب ، يور  ناساپسان  رگا  سپ 
(83 . ) دنرفاک ناشرتشیب  دنوشیم و  رکنم  سپس  دنسانشیم و  ار  ادخ  تمعن  اهنآ 

دروم دوخ  حالـصا  يارب  و  دوشیمن ، هداد  یهاوخ  رذـع  هزاجا  دـناهدش  رفاک  هک  نانآ  هب  سپ  میزیگنارب ، یهاوگ  یتّما ، ره  زا  هک  يزور 
(84 . ) دنریگیمن رارق  باتع 

(85 . ) دنوشیمن هداد  تلهم  اهنآ  هب  تسین و  ناشیارب  یفیفخت  دندرک  هدهاشم  ار  یهلا  رفیک  ناراکمتس  هک  هاگ  نآ  و 
409 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

409 ص : ریسفت ..... :

ناما رد  امرـس  امرگ و  زا  اهنآ  ياههیاس  رد  هک  دـیرفآ  ییاهزیچ  اهنامتخاس  ناـتخرد و  زا  امـش  يارب  دـنوادخ  َقَلَخ  اَّمِم  ْمَُکل  َلَـعَج  ُهَّللا  َو 
«: لیبارس . » دیربیم هانپ  اهنآ  هب  دنوشیم و  هدیشارت  اههوک  رد  هک  یگنس  ياههناخ  اهراغ و  ّنک : عمج  نانکا  دیشاب .

. اهنیا زج  یمشپ و  ياهبنپ و  لاقتم و  ياهنهاریپ 
امرگ رکذ  تسا و  امرس  زا  رتمهم  امرگ  زا  يرادهگن  اهبرع  نایم  رد  اریز  هدرکن ، رکذ  ار  امرس  دنکیم ، ظفح  امرگ  زا  ار  امش  َّرَْحلا  ُمُکیِقَت 

. دراد تلالد  مه  امرس  رب 
ار نآ  ریغ  ینهآ و  ياهکاشوپ  تسا  ّماع  لابرس »  » یلو دوشیم  یگنج  ياهسابل  مامت  دوخ و  هالک  هرز و  لماش  ْمُکَـسَْأب  ْمُکیِقَت  َلِیبارَـس  َو 

. دوشیم لماش 
. دیوش وا  نامرف  عیطم  دیروایب و  نامیا  وا  هب  دینک و  هّجوت  دنوادخ  ریگارف  ياهتمعن  هب  هک  دشاب  َنوُِملُْست  ْمُکَّلََعل 
. ياهداد ماجنا  ار  تدوخ  یغیلبت  فیلکت  يروذعم و  وت  دنریذپن  ار  وت  هتفگ  دننک و  ضارعا  رگا  سپ  اْوَّلََوت  ْنِإَف 

ریغ شتـسرپ  اب  اّما  تسادخ  فرط  زا  هک  دننادیم  دـنراد و  فارتعا  نآ  هب  دنـسانشیم و  میدرمـشرب  هک  ار  اهتمعن  نیا  ِهَّللا  َتَمِْعن  َنُوفِْرعَی 
. دنراکنا دوحج و  لها  ناشرتشیب  دننکیم و  راکنا  ار  نآ  ادخ 

يور زا  سپس  دنتخانـشیم  ار  نآ  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  ترـضح  يربمایپ  تّوبن و  ادخ  تمعن  زا  روظنم  دناهتفگ  یـضعب 
رد تسا ، ربمایپ  ماقم  مئاق  هک  تساهنآ  ياوشیپ  تّما و  ره  ربمایپ  دوصقم ، ادیهش »  » دندوب رفاک  لد  رد  ناشرتشیب  و  دندرکیم ، راکنا  دانع 

ار وا  دـندیزرو و  رفک  هک  نافلاخم  هیلع  دـندرک و  قیدـصت  ار  ربمایپ  هتـشاد و  نامیا  ادـخ  هب  هک  دـهدیم  تداهـش  نانمؤم  عفن  هب  تماـیق 
410 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  دهدیم . یهاوگ  دندرک ، بیذکت 

تسا نیا  رب  لیلد  ادخ  ندادن  هزاجا  نیمه  دوشیمن ، هداد  نتساوخ  شزوپ  دوخ و  زا  عافد  هزاجا  نارفاک  هب  سپ  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ُنَذُْؤی  َُّمث ال 
. دنرادن ياهناهب  رذع و  ناهرب و  لیلد و  هنوگ  چیه  اهنآ  هک 

ار ناتراگدرورپ  تیاضر  هک  دوشیمن  هتفگ  اهنآ  هب  ینعی  دننک  یضار  دوخ  زا  ار  يادخ  هک  دوشیمن  هتساوخ  اهنآ  زا  َنُوبَتْعَتُْـسی  ْمُه  َو ال 
موی رکذا  و   » نآ ریدـقت  تسا و  فوذـحم  لـعف  هب  بوصنم  هلمج  نیا  ُثَْعبَن  َمْوَی  َو  تسین . فیلکت  ياـج  ترخآ  يارـس  اریز  دـینک  بلج 

رد ار  اهنآ  هک  يزور  ای  مینازیگنایمرب ، ار  یهاوگ  یتما  ره  زا  هک  ار  يزور  روآ  دای  هب  و  ینعی : هیف » اوعقو  امیف  اوعقو  ثعبن  موی   » ای ثعبن »
. دنریگیم رارق  یتیعضو  نینچ  رد  میزیگنایمرب  تمایق 

رب دـننیبب  ار  یهلا  رفیک  مدرم  نیا  هک  یتقو  ینعی  تسا  مهیلع  لقث  نآ  ریدـقت  تسا و  فوذـحم  هب  قلعتم  َباذَْـعلا  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َيأَر  اذِإ  َو 
. تسین ناشیا  رب  یفیفخت  دیامنیم و  نیگنس  اهنآ 

410 ص : ات 90 ..... ] تایآ 86  (: 16  ) لحنلا هروس  ]
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هراشا

َو ( 86  ) َنُوبِذاَکل ْمُکَّنِإ  َلْوَْقلا  ُمِْهَیلِإ  اْوَْقلَأَف  َِکنوُد  ْنِم  اوُعْدـَن  اَّنُک  َنیِذَّلا  اَنُؤاکَرُـش  ِءـالُؤه  اـنَّبَر  اُولاـق  ْمُهَءاکَرُـش  اوُکَرْـشَأ  َنیِذَّلا  َيأَر  اذِإ  َو 
اُوناک اِمب  ِباذَْعلا  َقْوَف  ًاباذَع  ْمُهانْدِز  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  اوُّدَـص  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ( 87  ) َنوُرَتْفَی اُوناک  ام  ْمُْهنَع  َّلَض  َو  َمَلَّسلا  ٍذـِئَمْوَی  ِهَّللا  َیلِإ  اْوَْقلَأ 

َو ٍءْیَش  ِّلُِکل  ًاناْیِبت  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اْنلََّزن  َو  ِءالُؤه  یلَع  ًادیِهَش  َِکب  اْنئِج  َو  ْمِهِسُْفنَأ  ْنِم  ْمِْهیَلَع  ًادیِهَش  ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ِیف  ُثَْعبَن  َمْوَی  َو  ( 88  ) َنوُدِسُْفی
ْمُکُظِعَی ِیْغَْبلا  َو  ِرَْکنُْملا  َو  ِءاشْحَْفلا  ِنَع  یْهنَی  َو  یبْرُْقلا  ِيذ  ِءاتیِإ  َو  ِناسْحِْإلا  َو  ِلْدَْعلِاب  ُُرمْأَی  َهَّللا  َّنِإ  ( 89  ) َنیِِملْسُْمِلل يرُْشب  َو  ًۀَمْحَر  َو  ًيدُه 

(90  ) َنوُرَّکَذَت ْمُکَّلََعل 
411 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

411 ص : همجرت ..... :

ياجب ام  هک  یناکیرـش  دنیاهنیا ، اراگدرورپ  دنیوگ : دننیبیم ، دندوب ، هداد  رارق  ادخ  کیرـش  هک  ار  ییاهدوبعم  ناکرـشم ، هک  یماگنه  و 
(86 . ) دییوگغورد امش  دنیوگ : ناکیرش  ماگنه  نیا  رد  میدناوخ ، ار  اهنآ  وت 

(87 . ) دوشیم دوبان  مگ و  دنتسبیم ، غورد  هک  ار  هچنآ  مامت  و  دنروآیم ، دورف  میلست  رس  دنوادخ  هاگشیپ  رد  یگمه  زور  نآ  رد  و 
(88 . ) دندادیم ماجنا  هک  ییاهداسف  ببس  هب  دوزفا ، میهاوخ  ناشیاهباذع  رب  دندش ، ادخ  هار  عنام  و  دندیزرو ، رفک  هک  یناسک 

لزاـن وت  رب  ار  نآرق  اـم  و  میزاـس . هاوگ  اـهنآ  رب  زین  ار  وت  میزیگنارب و  ناـشدوخ  زا  ناـنآ  ّدـض  رب  یهاوگ  یتـما  ره  ناـیم  رد  هک  يزور  و 
(89 . ) تسا ناناملسم  يارب  تراشب  تمحر و  تیاده و  زیچ و  ره  نایب  نآ  رد  هک  میدرک 

زردـنا ار  امـش  و  دـنکیم ، یهن  يراکمتـس  و  تارکنم ، اـشحف و  زا  و  دـنکیم ، رما  ناـکیدزن  هب  شـشخب  ناـسحا و  لدـع و  هب  دـنوادخ ،
(90 . ) دیوش رکذتم  دیاش  دهدیم ،

411 ص : ریسفت ..... :

. میتسنادیم وت )  ) کیرش ار  اهنآ  هک  دنتسه  ام  ياهدوبعم  اهنیا  دنیوگیم ) ناتسرپ  تب  تمایق  رد   ) اَنُؤاکَرُش ِءالُؤه 
امـش َنُوبِذاَکل :» ْمُکَّنِإ  : » دـنیوگیم ناکرـشم  هب  باطخ  اهنآ  دروآیم و  رد  نخـس  هب  ار  ناشیاهدوبعم  نامه  دـنوادخ  َلْوَْقلا  ُمِْهَیلِإ  اْوَْقلَأَـف 
همه نآ  زا  سپ  ملـسلا » اوقلا  و   » دـینادیم ادـخ  ار  ام  هک  نیا  رد  ای  میاهدرک ، رما  نامدوخ  تدابع  هب  ار  امـش  ام  هک  نیا  رد  دـییوگغورد ،

دننکیم . میلست  شریذپ و  راهظا  تمایق ) رد   ) دندرکیم یچیپرس  دنوادخ  نامرف  زا  دنتشاد و  ایند  رد  هک  رابکتسا  یشکندرگ و 
412 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

رهاظ شنالطب  درک ، دنهاوخ  تعافش  اهنآ  زا  دراد و  یناکیرش  ادخ  هک  دنتشادیم ، راهظا  دنتـسبیم و  ایند  رد  هک  ییاهارتفا  ْمُْهنَع  َّلَض  َو 
. دوشیم

رفک رب  اهنآ  هک  روط  نامه  دـیازفایم  ناشباذـع  رب  دـنوادخ  دـندرکیم ، رفک  هب  راداو  ار  نارگید  دـندیزرو و  رفک  هک  اهنآ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا 
. دندوزفایم دوخ 

. دندادیم قوس  داسف  یهابت و  هب  ادخ  هار  زا  عنم  اب  ار  مدرم  دندوب و  داسف  لها  راکهبت و  ناشدوخ  َنوُدِسُْفی  اُوناک  اِمب 
تّجح هک  تساهنآ  رصع  ياوشیپ  نامز و  ماما  ای  هدش ، هداتسرف  نانآ  يوس  هب  هک  تسا  يربمایپ  هاوگ ، زا  دارم  ْمِهِـسُْفنَأ  ْنِم  ْمِْهیَلَع  ًادیِهَش 
ینایب ار  نآرق )  ) باتک نیا  انایبت :» . » میروآیم هاوگ  دهاش و  تتّما  رب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  يا  ار  وت  و  کب » انئج  و   » دشابیم ادخ 
روطب ای  درادیمرب ، نآ  زا  هدرپ  نآرق  هک  نآ  رگم  تسین  ینید  روما  هب  طوبرم  یبلطم  چیه  میداتـسرف  ینید  روما  مامت  يارب  اسر ، نشور و 
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وا ّقح  رب  نانیـشناج  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  یهاگآ  ملع و  همـشچرس  هب  ار  ناسنا  هک  نیا  ای  هدـش و  ناـیب  نآ  رد  حـیرص 
. تسا نآرق  زا  دافتسم  ینید  تاروتسد  مامت  نیا  رب  انب  دنکیم . ییامنهار  تّما  عامجا  هب  ای  و  دنتسه ،

هب رما  اّما  بجاو ، تسا  يرما  روآ و  مازلا  یناـمرف  قلخ ، ناـیم  فاـصنا  لدـع و  تیاـعر  هب  دـنوادخ  رما  ِناـسْحِْإلا  َو  ِلْدَْـعلِاب  ُُرمْأَـی  َهَّللا  َّنِإ 
. دشابیم تاریخ  عیمج  لماش  اهیکین و  مامت  عماج  ناسحا »  » هژاو و  تسا ، باجتسا  بدن و  باب  زا  تسا  لئاضف  ءزج  هک  یکین  ناسحا و 

دوـصقم دـناهتفگ  یخرب  دـنهدب . ناـنآ  هب  ار  اـهنآ  قوـقح  هیلک  دـننک و  رارقرب  تـبحم  هـطبار  نادـنواشیوخ  ماـمت  اـب  یبْرُْقلا  ِيذ  ِءاـتیِإ  َو 
. دشابیم هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  نادنواشیوخ 

و دنادب ، تشز  ار  نآ  لقع  هک  تسا  يزیچ  رکنم  و  دنک ، زواجت  یهلا  نوناق  دودح  زا  هک  تسا  یفالخ  لمع  هشحاف  ِءاشْحَْفلا  ِنَع  یْهنَی  َو 
. دشابیم متس  ملظ و  يور  زا  یبلط  نوزفا  يّدعت و  یغب » »

413 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

413 ص : ات 94 ..... ] تایآ 91  (: 16  ) لحنلا هروس  ]

هراشا

اُونوُکَت َو ال  ( 91  ) َنُولَعْفَت ام  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنِإ  ًالیِفَک  ْمُْکیَلَع  َهَّللا  ُُمْتلَعَج  ْدَق  َو  اهِدیِکَْوت  َدَْعب  َناْمیَْألا  اوُضُْقنَت  َو ال  ُْمتْدَـهاع  اذِإ  ِهَّللا  ِدـْهَِعب  اُوفْوَأ  َو 
ْمَُکل َّنَنِّیَُبَیل  َو  ِِهب  ُهَّللا  ُمُکُوْلبَی  امَّنِإ  ٍۀَّمُأ  ْنِم  یبْرَأ  َیِه  ٌۀَّمُأ  َنوُکَت  ْنَأ  ْمُکَْنَیب  ًالَخَد  ْمُکَناْمیَأ  َنوُذِـخَّتَت  ًاثاْکنَأ  ٍةَُّوق  ِدـَْعب  ْنِم  اَهلْزَغ  ْتَضَقَن  ِیتَّلاَک 
ُْمْتنُک اَّمَع  َُّنلَئُْـسَتل  َو  ُءاشَی  ْنَم  يِدـْهَی  َو  ُءاشَی  ْنَم  ُّلُِضی  ْنِکل  َو  ًةَدِـحاو  ًۀَّمُأ  ْمُکَلَعََجل  ُهَّللا  َءاـش  َْول  َو  ( 92  ) َنوُِفلَتَْخت ِهِیف  ُْمْتنُک  ام  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی 
ٌمیِظَع ٌباذَـع  ْمَُکل  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  ُْمتْدَدَـص  اِمب  َءوُّسلا  اُوقوُذـَت  َو  اِهتُوُبث  َدـَْعب  ٌمَدَـق  َّلِزَتَف  ْمُکَْنَیب  ًالَخَد  ْمُکَناْمیَأ  اوُذِـخَّتَت  َو ال  ( 93  ) َنُولَمْعَت

(94)

413 ص : همجرت ..... :

رارق لیفک  دوخ  رب  ار  ادخ  هک  نآ  لاح  و  دینکـشن ، نتخاس  مکحم  زا  سپ  ار  اهدنگوس  و  دینک ، افو  نآ  هب  دیتسب  يدـهع  ادـخ  اب  هاگ  ره 
(91 . ) دیهدیم ماجنا  هک  ار  هچنآ  دنادیم  دنوادخ  دیاهداد ،

داسف تنایخ و  هلیـسو  ناتدوخ  نایم  ار  ناتیاهدنگوس  هک  درکیم ، هعطق  هعطق  ندـیبات  زا  سپ  ار  دوخ  هتـشر  هک  دیـشابن  ینز  نآ  دـننام  و 
هک ار  یبلاطم  تمایق  زور  رد  دـیامزآیم و  هلیـسو  نیا  هب  ار  امـش  دـنوادخ  دـنرتشیب ، رگید  هورگ  زا  یهورگ  هک  نیا  لیلد  هب  دـیهد ، رارق 

(92 . ) دزاسیم نشور  ناتیارب  دیاهتشاد ، فالتخا  نآ  هرابرد 
دنکیم تیاده  دهاوخب  ار  هک  ره  هارمگ و  دهاوخب  ار  سک  ره  ادخ  یلو  دادیم ، رارق  يدحاو  تّما  ار  امـش  همه  تساوخیم ، ادـخ  رگا 

(93 . ) دش دیهاوخ  تساوخزاب  دیدادیم  ماجنا  هچنآ  زا  امش  و 
راثآ ادـخ  هار  زا  عنم  رطاخب  و  دوش ، لزلزتم  تباث  ياهماگ  ادابم  دـیهدن ، رارق  دوخ  نایم  رد  تنایخ  داـسف و  هلیـسو  ار ، دوخ  ياهدـنگوس 

(94 . ) دشاب گرزب  يرفیک  ناتیارب  دیشچب و  ار  نآ  ءوس 
414 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

414 ص : ریسفت ..... :
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َّنِإ دیامرفیم : رگید  هیآ  رد  هک  نانچ  دناهتسب ، نامیا  مالـسا و  هرابرد  ادخ  لوسر  اب  هک  تسا  یتعیب  ادخ  دهع  زا  روظنم  ِهَّللا  ِدْهَِعب  اُوفْوَأ  َو 
(. 9 حتف / « ) دننکیم تعیب  ادخ  اب  دننکیم ، تعیب  وت  اب  هک  نانآ   » َهَّللا َنوُِعیاُبی  امَّنِإ  َکَنوُِعیاُبی  َنیِذَّلا 

ود ره  دّکو  و ، دّکأ ، دینکن » ضقن  دیتخاس ، دکوم  مکحم و  ادخ  مان  اب  هک  نآ  زا  سپ  ار  تعیب  نامیپ   » اهِدیِکَْوت َدـَْعب  َناْمیَْألا  اوُضُْقنَت  َو ال 
. تسا هدش  هزمه  هب  لیدبت  واو  هک  تسا  یکی 

تهج رد  و  دـنکیم . تیاعر  ار  دوخ  هدـننک  لیفک  لاح  لیفک ، و  دـیاهتفرگ ، هاوگ  رظان و  دوخ  رب  ار  يادـخ  هک  نآ  لاح  ُُمْتلَعَج و  ْدَـق  َو 
. دینادرگیمرب لّوا  تلاح  هب  هرابود  دوب  هتشر  هک  ار  هچنآ  دعب  تخاسیم و  خن  هبنپ  زا  هک  دیشابن  ینز  نآ  دننام  ینکش  نامیپ 

مانب دوب  ینز  دادیم  ماجنا  ار  لمع  نیا  هک  یـسک  دیآیم ، دوجو  هب  خن  هلیتف و  ندـش  شیر  شیر  زا  هک  ییاههعطق  ثکن  عمج  ثاکنأ » »
هتـشر ار  اههبنپ  دوخ  نازینک  زا  ياهدع  اب  رهظ  ماگنه  ات  دادماب  لوا  زا  زور  ره  نز  نیا  شیرق ، هلیبق  زا  هّرم ، نب  میت  نب  دعـس  رتخد  هطیر » »

. دننادرگرب تسخن  تلاح  هب  دننک و  شیر  شیر  ار  همه  دادیم  روتسد  اهنآ  هب  سپس  درکیم و 
ناـمیپ و  ) تسا رتـشیب  نارگید  زا  ناـشلام  دـنزرف و  شیرق  زا  یهورگ  هـک  نـیا  لـیلد  هـب  دـیابن ) امـش   ) ٍۀَّمُأ ْنـِم  یبْرَأ  َیِه  ٌۀَّمُأ  َنوُـکَت  ْنَأ 

(. دیهد رارق  داسف  تنایخ و  هلیسو  ار  نآ  دینکشب و  ار  دوخ  ياهدنگوس 
هک نیا  هب  دیامزآیم  ار  امـش  دنوادخ  ینعی  دشابیم ، تسا  ردـصم  يانعم  هب  هک  ۀـما » نوکت  نا   » هلمج ریمـض ، عجرم  ِِهب  ُهَّللا  ُمُکُوْلبَی  امَّنِإ 

اب تعیب  و  وا ، نامیپ  دهع و  رب  ایآ  هک  دنیبب  ات  دنتسه ، امش  زا  رتشیب  هیامرس  تورث و  دارفا و  رظن  زا  امش  نانمشد  شیرق و 
415 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

دهع ضقن  دیروخیم و  بیرف  ناناملـسم  رقف  یناوتان و  دادعت و  یمک  نانآ و  يدنمورین  ببـس  هب  هک  نیا  ای  دوب  دیهاوخ  رادافو  شربمایپ 
. دینکیم نامیپ  و 

هدـش نایب  ادـخ  لوسر  اـب  تفلاـخم  رد  مدرم  دـیدهت  يارب  هلمج  نیا  دوشیم  نشور  امـش  يارب  تماـیق  رد  ناـشیاهتفلاخم  هجیتن  َّنَنِّیَُبَیل  َو 
. تسا

رگید هار  هب  دـناوتن  سک  چـیه  هک  دادیم  رارق  نمؤم  ناملـسم و  هعماج  کی  اراـبجا  ار  امـش  همه  تساوخیم  ادـخ  رگا  ُهَّللا ...  َءاـش  َْول  َو 
. دوش فرحنم 

دوخ رایتخا  هب  دـنادیم  هک  ار  یـسک  تسا  نیا  ادـخ  ندرک  هارمگ  دـنکیم  هارمگ  دـهاوخب  ار  هک  ره  دـنوادخ  اما  ُءاشَی  ْنَم  ُّلُِضی  ْنِکل  َو 
. دراذگیماو شدوخ  هب  دنیزگیمرب  ار  رفک  یهارمگ و 

اریز دیامنیم ، یّصاخ  تیانع  فطل و  دنیزگرب ، ار  حیحص  هار  هک  یسک  هب  ینعی  دنکیم ، تیاده  دهاوخب  ار  هک  ره  ُءاشَی و  ْنَم  يِدْهَی  َو 
ربارب رد  متح  روطب  امـش  دـیامرفیم : هک  تسا  دـعب  هلمج  رایتخا  نیا  لیلد  و  رابجا ، رب  هن ، تسا  هداد  رارق  رایتخا  رب  ار  راک  ياـنب  دـنوادخ 

. تفرگ دیهاوخ  رارق  یسرپزاب  دروم  دیدادیم  ماجنا  هک  یلامعا 
دیکأت روظنم  هب  لمع  نیا  زا  یهن  رارکت  دیهد . رارق  قافن  ّبلقت و  هلیـسو  دوخ  نایم  رد  ار  ناتیاهدنگوس  ادابم  اًلَخَد  ْمُکَناْمیَأ  اوُذِـخَّتَت  َو ال 

زا تیاکح  شرهاظ  تروص  دـشاب و  هتـشاد  فالخ  دـصق  بلق  نورد  دـشاب : رهاـظ  فـالخ  رب  نطاـب  هک  تساـنعم  نیا  هب  لـخد » . » تسا
. دنک يرادافو 

. دوشن فرحنم  حیحص  هار  زا  هتفرگ  رارق  مالسا  ریسم  رد  هک  ناتیاهماگ  ات  اِهتُوُبث  َدَْعب  ٌمَدَق  َّلِزَتَف 
هچ تسا  یگرزب  هانگ  نآ ، رب  تاـبث  زا  دـعب  قح  هار  زا  ماـگ  کـی  شزغل  هک  تسا  روظنم  نیا  هب  دـناهدروآ  هرکن  درفم و  ار  مدـق  هک  نیا 

. يرتدایز ياهماگ  هب  دسر 
. دیوشیم یناهج  نیا  باذع  راچد  َءوُّسلا  اُوقوُذَت  َو 

لیلد  نیا  هب  ای  دیدرک  ضارعا  ادخ  هار  زا  هک  ببس  نیا  هب  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  ُْمتْدَدَص  اِمب 
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416 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
، دندش فرحنم  ّقح  ریـسم  زا  دـندرک و  ضقن  ار  تعیب  ياهنامیپ  اهدـنگوس و  اهنآ  یتقو  اریز  دـیتخاس  فرحنم  قح  هار  زا  ار  نارگید  هک 

. دننزیم زابرس  قح ، ریسم  رد  نداهن  ماگ  زا  زین  اهنآ  هک  دوشیم  نارگید  يارب  یقشمرس  اهنآ  دنسپان  لمع  نیا 
قداص ماما  تساهنآ . ترخآ  يارس  كاندرد  رفیک  هب  هراشا  هلمج  نیا  تسا . یگرزب  باذع  ترخآ  رد  امش  يارب  ٌمیِظَع و  ٌباذَع  ْمَُکل  َو 

یلص ربمایپ  هک  دش  لزان  یماگنه  تسا و  ترضح  نآ  اب  تعیب  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  دروم  رد  هیآ  نیا  دومرف : مالّـسلا  هیلع 
«1 . » دینک مالس  نانمؤم  ياورنامرف  ناونع  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  رب  دومرف : مدرم  هب  باطخ  هلآ  هیلع و  هَّللا 

416 ص : ات 100 ..... ] تایآ 95  (: 16  ) لحنلا هروس  ]

هراشا

َنیِذَّلا َّنَیِزْجََنل  َو  ٍقاب  ِهَّللا  َدـْنِع  ام  َو  ُدَْـفنَی  ْمُکَدـْنِع  ام  ( 95  ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  َوُه  ِهَّللا  َدـْنِع  امَّنِإ  ًالِیلَق  ًاـنَمَث  ِهَّللا  ِدـْهَِعب  اوُرَتْشَت  ـال  َو 
ْمُهَرْجَأ ْمُهَّنَیِزْجََنل  َو  ًۀَـبِّیَط  ًةاـیَح  ُهَّنَِییُْحنَلَف  ٌنِمْؤـُم  َوُـه  َو  یثـْنُأ  َْوأ  ٍرَکَذ  ْنِم  ًاـِحلاص  َلِـمَع  ْنَم  ( 96  ) َنُولَمْعَی اُوناک  اـم  ِنَسْحَأـِب  ْمُهَرْجَأ  اوُرَبَص 

ْمِهِّبَر یلَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  یَلَع  ٌناْطلُس  َُهل  َْسَیل  ُهَّنِإ  ( 98  ) ِمیِجَّرلا ِناْطیَّشلا  َنِم  ِهَّللِاب  ْذِعَتْساَف  َنآْرُْقلا  َْتأَرَق  اذِإَف  ( 97  ) َنُولَمْعَی اُوناک  ام  ِنَسْحَِأب 
(99  ) َنُولَّکَوَتَی

(100  ) َنوُکِرْشُم ِِهب  ْمُه  َنیِذَّلا  َو  ُهَنْوَّلَوَتَی  َنیِذَّلا  یَلَع  ُُهناْطلُس  امَّنِإ 
__________________________________________________

-1
. نینمؤملا ةرمإب  ّیلع  یلع  اوملس  هلآ : هیلع و  هَّللا  یلص  یبّنلا  لاق  نیح  هل ، ۀعیبلا  مالّسلا و  هیلع  یلع  ۀیالو  یف  ۀیآلا  هذه  تلزن 

].....[ 
417 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

417 ص : همجرت ..... :

(95 . ) تسا رتهب  امش  يارب  دینادب ، رگا  تسادخ ، شیپ  هچنآ  دیشورفن ، كدنا  ياهب  هب  ار  ادخ  دهع 
ناشلامعا نیرتوکین  ربارب  رد  دـندرک ، ربص  هک  ناـنآ  هب  اـم  و  تسا ، نادـیواج  تسادـخ  دزن  هچنآ  و  دوریم ، نیب  زا  تسامـش ، دزن  هچنآ 

(96 . ) میهدیم شاداپ 
شاداپ اهنآ  هب  ناشرتوکین  ياهراک  ربارب  رد  و  مینکیم ، اطع  شوخ  یناگدنز  دـهد  ماجنا  هتـسیاش  لمع  هک  ینامیا  اب  درم  نز و  ره  هب  ام 

(97 . ) میهدیم
(98 . ) ربب هانپ  ادخ  هب  میجر  ناطیش  زا  یناوخیم  نآرق  هک  هاگ  ره  سپ 

(99 . ) تسین یطّلست  دننک ، لّکوت  دوخ  راگدرورپ  هب  دنروآ و  نامیا  هک  یمدرم  رب  وا ، يارب  قیقحت ، روط  هب 
(100 . ) دنزرویم كرش  دنوادخ  هب  دنراد و  تسود  ار  وا  هک  دراد  ّطلست  یناسک  رب  اهنت  وا ،

417 ص : ریسفت ..... :
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زا هچنآ  اریز ، هَّللا : دنع  امنا  دینکن . هلماعم  ایند  زا  كدنا  یـضوع  و  لیلق ، ییاهب  هب  ار  شلوسر  اب  تعیب  ادخ و  دهع  ِهَّللا  ِدـْهَِعب  اوُرَتْشَت  َو ال 
نایم قرف  رگا  َنوُمَْلعَت  ُْمْتنُک  ْنِإ  تسا  رتالاب  رترب و  امـش  يارب  دراد ، دوجو  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  دـهع  هب  يافو  ربارب  رد  هک  شاداپ ، رجا و 

. دینادب ار  ّرش  ریخ و 
( بیاغ مّلکتم و   ) ءای نون و  تروص : ود  هب  لعف  نیا  نیزجنل »  » دوشیم دوبان  دراد ، دوجو  امـش  دزن  ایند  يالاک  زا  هچنآ  ُدَْـفنَی  ْمُکَدـْنِع  اـم 

نیدب هک  تسایند ، شوخ  یناگدنز  هبّیط ، تایح  زا  دارم  دوشیم ، رهاظ  دـعب  هیآ  رد  ْمُهَّنَیِزْجََنل » َو   » لعف زا  هک  نانچ  و  تسا . هدـش  تئارق 
يزور هبّیط ، تایح  هک  تسا  هدـش  لقن  سابع  نبا  زا  تسا . هدرک  مامت  ناراکوکین  يارب  ار  ترخآ  اـیند و  باوث  هدـعو  دـنوادخ  تروص 

يارب اریز  تسا ، تشهب  رد  شوخ  تایح  روظنم  دـناهتفگ  یخرب  تسا . تعانق  دارم  هک  تسا  هدـش  لقن  يرـصب )  ) نسح زا  تسا . لـالح 
. تشهب رد  رگم  دوب  دهاوخن  ّبیط  یگدنز  چیه  نمؤم 

هتخادرپ هذاعتـسا  رکذ  هب  درک ، يروآدای  ار  نآ  شاداپ  باوث و  حـلاص و  لـمع  دـنوادخ  هک  نآ  زا  سپ  ِهَّللاـِب  ْذِعَتْـساَف  َنآْرُْقلا  َْتأَرَق  اذِإَـف 
زا  ادخ  هب  ندرب  هانپ  هک  دهد  هّجوت  ات  تسا 

418 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
َیلِإ ُْمتُْمق  اذِإ  دـیامرفیم : هک  نانچ  زادرپب . هذاعتـسا  هب  يدرک  نآرق  ندـناوخ  هدارا  هاـگ  ره  ینعی  تسا  کـین  ياـهراک  هلمج  زا  ناـطیش ،
مسف تلکا  اذا  ییوگیم : هک  نانچ  و  ( 6 هدئام / « ) دییوشب ار  ناتیاهتروص  دیزیخرب ، زامن  هب  دیهاوخب  هاگ  ره  : » ْمُکَهوُجُو اُولِـسْغاَف  ِةالَّصلا 
دصق دّرجم  هب  اریز  تسا . هدش  دصق  نآ ، هدارا  هدش و  لعف  هب  ادتبا  دراوم  نیا  رد  نک ) زاغآ  ادخ  مانب  ینک  هدارا  ار  ندروخ  هاگ  ره   ) هَّللا

. دباییم ققحت  هلصاف  نودب  لعف  هدارا ، و 
َنوُکِرْشُم ِِهب  ْمُه  ُُهناْطلُس ...  امَّنِإ  دنریذپیمن ، وا  زا  دهاوخیم ، اهنآ  زا  هچنآ  ینعی  تسین ، ادخ  ءایلوا  رب  یطّلست  ار  ناطیـش  ٌناْطلُـس  َُهل  َْسَیل 

ریمـض میناوتیم  و  دنکرـشم . دوخ  راگدرورپ  هب  دننکیم و  يوریپ  وا  زا  دنرادیم و  تسود  ار  وا  هک  تسا  یناسک  رب  اهنت  وا  ّطلـست  هکلب 
. دنوشیم كرشم  ناطیش  هلیسو  هب  اهنآ  ینعی  مینادرگرب ، ناطیش  هب  ار  هب » »

418 ص : ات 105 ..... ] تایآ 101  (: 16  ) لحنلا هروس  ]

هراشا

ِّقَْحلِاب َکِّبَر  ْنِم  ِسُدُْقلا  ُحُور  َُهلََّزن  ُْلق  ( 101  ) َنوُمَْلعَی ْمُهُرَثْکَأ ال  َْلب  ٍرَتْفُم  َْتنَأ  امَّنِإ  اُولاق  ُلِّزَُنی  اِمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َو  ٍۀَیآ  َناکَم  ًۀَـیآ  اْنلَّدـَب  اذِإ  َو 
اذه َو  ٌّیِمَجْعَأ  ِْهَیلِإ  َنوُدِْحُلی  يِذَّلا  ُناِسل  ٌرََـشب  ُهُمِّلَُعی  امَّنِإ  َنُولوُقَی  ْمُهَّنَأ  ُمَْلعَن  ْدََـقل  َو  ( 102  ) َنیِِملْسُْمِلل يرُْـشب  َو  ًيدُه  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َتِّبَُثِیل 

َنُونِمُْؤی َنیِذَّلا ال  َبِذَْـکلا  يِرَتْفَی  امَّنِإ  ( 104  ) ٌمِیلَأ ٌباذَـع  ْمَُهل  َو  ُهَّللا  ُمِهیِدـْهَی  ِهَّللا ال  ِتایِآب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  َّنِإ  ( 103  ) ٌنِیبُم ٌِّیبَرَع  ٌناِسل 
(105  ) َنُوبِذاْکلا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  ِهَّللا  ِتایِآب 

419 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

419 ص : همجرت ..... :

، یتسه وگغورد  وت  دنیوگ : دنکیم - لزان  یمکح  هچ  هک  دنادیم  رتهب  ادخ  هک  نیا  اب  مینک - لیدـبت  يرگید  هیآ  هب  ار  ياهیآ  هاگ  ره  و 
(101 . ) دننادیمن اهنآ  رتشیب  یلو 

مومع يارب  یتراشب  دزاس و  مدـق  تباث  ار  نامیا  اب  مدرم  اـت  تسا ، هدرک  لزاـن  قح  هب  تراـگدرورپ  بناـج  زا  سدـقلا ، حور  ار  نآ  وگب :
(102 . ) دشاب ناناملسم 
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و تسا ، حیصف  ریغ  دنهدیم ، وا  هب  یتبسن  نینچ  هک  یسک  نابز  هک  یلاح  رد  دهدیم ، میلعت  ار  وا  يرشب  دنیوگیم : اهنآ  هک  مینادیم  ام ،
(103 . ) تسا يراکشآ  یبرع  نابز  نآرق  نیا 

(104 . ) تسا كاندرد  یباذع  ناشیا  رب  دنکیمن و  ناشتیاده  دنوادخ  دنروآیمن ، نامیا  ادخ  تایآ  هب  هک  نانآ 
(105 . ) دننایوگغورد دوخ  دنرادن و  نامیا  یهلا  تایآ  هب  هک  دنهدیم  غورد  تبسن  یناسک  اهنت 

419 ص : ریسفت ..... :

نامز ره  رد  قیرط  نیدب  تسا و  رتاناد  دنک  لزان  دیاب  هچنآ  هب  دنوادخ  و  تسا ، خسن  نامه  رگید ، هیآ  هب  ياهیآ  ندرک  لیدبت  اْنلََّدب  اذِإ  َو 
فالخ رد  تحلصم  دراد و  هدسفم  زورما  یلو  تسا  هدوب  حالص  زورید  هک  یبلطم  اسب  هچ  دیامرفیم و  لزان  دشاب  تحلصم  هک  ار  يرما 

. تسا هاگآ  حلاصم  مامت  رب  هک  تسادخ  اهنت  تسا و  نآ 
. ییوگیم نآ  فالخ  رب  زورما  یتفگ و  نانچ  زورید  ییوگغورد : وت  ٍرَتْفُم  َْتنَأ  امَّنِإ  اُولاق 

. تسادخ بناج  زا  مه  خسن  هک  دننادیمن  دنلهاج و  اریز  دنرادن ، یهاگآ  خسن ، تحلصم  زا  اهنآ  بلاغ  َنوُمَْلعَی  ْمُهُرَثْکَأ ال  َْلب 
ریخلا دیز  و ، دوجلا ، متاح  لثم : تسا ، یکاپ »  » يانعم هب  هک  هدش  سدق »  » رب هفاضا  تسا و  لیئربج  حور »  » زا روظنم  ِسُدُْقلا  ُحُور  َُهلََّزن  ُْلق 

باب زا  هک  « ) هلزن لزنی و  : » لعف ود  رد  ناهانگ . زا  كاـپ  ینعی  سّدـقم  تسا و  راـکوکین  دـیز  و ، هدنـشخب ، متاـح  سّدـقم ، حور  دارم ، و 
ار  نآرق  زا  تمسق  ره  ینعی  تسا  هتفهن  جیردت  يانعم  تسا ) لیعفت 

420 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
تحلصم رطاخ  هب  لیزنت  لثم  مه  لیدبت  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ریبعت  نیا  رد  زین  و  دیامرفیم ، لزان  تحلصم  قبط  رب  رگید  تمـسق  زا  دعب 

، تراگدرورپ بناج  زا  تمکح ، هب  فاّصتا  اب  ار  نآرق  لیئربج  ینعی  تسا ، هلّزن » ، » ریمض زا  لاح  ّلحم  رد  رورجم  راج و  ِّقَْحلِاب  و  تسا .
. تسا ّقح  زا  یعون  مه  خسن  هک  تسا  نیا  دوصقم  هدرک و  لزان  جیردتب 

: دنیوگب دیازفایب و  نانآ  قیدـصت  رب  هک  دزاس  مدـق  تباث  ار  نامیا  اب  مدرم  دراد ، دوجو  نآرق  رد  هک  نشور  لیالد  اب  ات  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َتِّبَُثِیل 
. تسا نامراگدرورپ  بناج  زا  قحب  نآرق ،

ییامنهار و روظنم  هب  نآرق  لوزن  ینعی  اریشبت  ۀیاده و  مهل و  اتیبثت  ریدقت : هب  تسا ، تبثیل »  » لحم رب  فطع  هملک  ود  نیا  يرُْشب  َو  ًيدُه  َو 
. تسا هدش  ماجنا  نانمؤم  هدیقع  ماکحتسا  تراشب و 

رـسپ بطیوح  هب  ّقلعتم  یمور  یمالغ  هک  دزومآیم ، يرـشب  زا  ار  نآرق  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  دـنتفگیم : نارکنم  ٌرََـشب  ُهُمِّلَُعی  امَّنِإ 
. دش یبوخ  ناملسم  دروآ  مالسا  هک  دعب  تشاد و  یباتک  دوخ  يارب  دوب و  شیعی »  » ای شئاع »  » نانب يّزعلا  دبع 

. دریگیم دای  وا  زا  ار  اهناتساد  ربمایپ  دنتفگیم : راّفک  هک  تسا  یسراف  ناملس  دارم  دناهتفگ : یضعب 
بیعیب حیـصف و  دـننکیم  هدارا  ار  وا  ناشیاههتفگ  زا  دـنهدیم و  تبـسن  وا  هب  ار  ربمایپ  میلعت  هک  یـسک  نابز  ِْهَیلِإ  َنوُدِْـحُلی  يِذَّلا  ُناـِسل 

ار ربق  یتقو  هک  دوشیم  هتفگ  يدروم  رد  تسا : « 2  » دوحلم دحلم و  نآ  لوعفم  مسا  هدحل ، ربقلا ، دحلا  نودحلی » « » 1 . » تسین
__________________________________________________

تسا یسک  مجع  هب  بوسنم  یمجع  اّما  نآ ، ریغ  هچ  دشاب و  برع  هچ  درادن ، حیصف  نابز  هک  تسا  یـسک  مجعا ، هب  بوسنم  یمجعا  - 1
زا هدافتسا  اب  تسا . هتفگ  یمجعا  نآرق  لیلد  نیا  هب  تسا ، برع  تغل  شنابز  هچ  رگا  تسا  یمجع  یسراف ، هیوبیـس  الثم  دشابن  برع  هک 

. نایبلا عمجم  همجرت 
. تسا دّرجم  یثالث  مود  لاعفا و  باب  زا  لوا  - 2

421 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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الثم تسا  هدـش  هدرب  راک  هب  یتسار  لادـتعا و  تلاح  زا  فارحنا  ره  يارب  اهدـعب  و  دوش ، لیامتم  فارطا  هب  يدومع ، تلاـح  زا  دـننکیم 
اح ای و  حتف  هب  ار  نودحلی  دـش ) فرحنم  شنید  رد  تفگ و  غورد  شراتفگ  رد  ینالف   ) هنید یف  دـحلا  هلوق و  یف  نالف  دـحلا  دـنیوگیم :

. دناهدناوخ زین ) دّرجم  یثالث  )
. تسا نشور  ییانعم  حیصف و  یتعن  ياراد  هدروآ  ربمایپ  هک  ینآرق  هک  نآ  لاح  و  اذه ،» «و 

هکلب دیامنیمن  اهنآ  لماش  ار  دوخ  فطل  ینعی  دنکیمن ، ناشتیادـه  دـنروآیمن ، نامیا  دـنادیم  ادـخ  هک  ار  یناسک  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  َّنِإ 
. دنکیم ناشراذگاو  دوخ  لاحب 

تـسا یناسک  قیال  ییوگغورد  دیامرفیم  ادـخ  ییوگیم ، غورد  وت  دـنتفگیم : هک  تسا  نارفاک  لوق  ّدر  هلمج  نیا  َبِذَْـکلا  يِرَتْفَی  امَّنِإ 
. درادیم زاب  نتفگ  غورد  زا  ار  یمدآ  نامیا ، اریز  دنروآیمن  ادخ  هب  نامیا  هک 

421 ص : ات 110 ..... ] تایآ 106  (: 16  ) لحنلا هروس  ]

هراشا

ٌباذَـع ْمَُهل  َو  ِهَّللا  َنِم  ٌبَضَغ  ْمِْهیَلَعَف  ًارْدَـص  ِْرفُْکلِاب  َحَرَـش  ْنَم  ْنِکل  َو  ِنامیِْإلِاب  ٌِّنئَمْطُم  ُُهْبلَق  َو  َهِرْکُأ  ْنَم  ـَّالِإ  ِِهناـمیِإ  ِدـَْعب  ْنِم  ِهَّللاـِب  َرَفَک  ْنَم 
ْمِِهبُوُلق یلَع  ُهَّللا  َعَبَط  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ( 107  ) َنیِِرفاْکلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  َهَّللا ال  َّنَأ  َو  ِةَرِخْآلا  یَلَع  اْینُّدلا  َةایَْحلا  اوُّبَحَتْسا  ُمُهَّنَِأب  َِکلذ  ( 106  ) ٌمیِظَع

ام ِدَْعب  ْنِم  اوُرَجاه  َنیِذَِّلل  َکَّبَر  َّنِإ  َُّمث  ( 109  ) َنوُرِساْخلا ُمُه  ِةَرِخْآلا  ِیف  ْمُهَّنَأ  َمَرَج  ال  ( 108  ) َنُوِلفاْغلا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  ْمِهِراْصبَأ  َو  ْمِهِعْمَس  َو 
(110  ) ٌمیِحَر ٌروُفََغل  اهِدَْعب  ْنِم  َکَّبَر  َّنِإ  اوُرَبَص  َو  اوُدَهاج  َُّمث  اُوِنُتف 

422 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

422 ص : همجرت ..... :

ار دوخ  هنیـس  هک  اهنآ  يرآ  دراد ، شمارآ  نامیا  هب  ناشلد  اّما  دـندش  روبجم  هک  اهنآ  زج  هب  دـندش  رفاک  ادـخ  هب  نامیا  زا  سپ  هک  ناـنآ 
(106 . ) تسا ناشراظتنا  رد  یمیظع  باذع  اهنآ و  رب  ادخ  مشخ  دناهدوشگ ، رفک  شریذپ  يارب 

(107 . ) دنکیمن تیاده  ار  هشیپ  رفک  مدرم  دنوادخ  و  دنداد ، حیجرت  ترخآ  رب  ار  ایند  یناگدنز  هک  تسا  تهج  نادب  نیا 
(108 . ) دنیاهنآ یعقاو  نالفاغ  هداهن و  رهم  ناشنامشچ  شوگ و  بلق و  رب  دنوادخ  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ 

(109 . ) دنراکنایز ترخآ ، رد  اهنآ  عطق  روطب 
نیا زا  دـعب  وت ، راگدرورپ  انامه  دـندرک . ربص  داهج و  ترجاهم و  ندـش ، راتفرگ  زا  دـعب  هک  تسا  یناسک  روای  وت ، راگدرورپ  ماجنارس ،

(110 . ) تسا میحر  هدنزرمآ و  روما 

422 ص : ریسفت ..... :

ادخ و هب  دـنزرو  رفک  ندروآ  نامیا  زا  سپ  هک  نانآ  ینعی  دـشابیم ، لبق ) هیآ  رد   ) ِهَّللا ِتایِآب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  هلمج  زا  لدـب  َرَفَک ،» ْنَم  »
ْنَم  » ناوتیم زین  تسا و  هدومرف  انثتـسا  دناهدوب  روبجم  رفک ، ندرک  راهظا  رد  هک  ار  یناسک  مکح  نیا  زا  و  دـندنبیم . غورد  ارتفا و  ربمایپ 

فذح رب  لیلد  َحَرَـش » ْنَم   » باوج هدش و  فذح  شباوج  هک  تسناد  یطرـش  ادـتبم و  عوفرم )  ) ای ّمذأ و  ریدـقت  مذ و  هب  بوصنم  ار  َرَفَک »
وا مشخ  دروم  دنزرو  رفک  دنوادخ  هب  هک  یناسک  ینعی  رخآ : ات  بضغ ...  مهیلعف  هَّللا  اب  رفک  نم  تسا : هدـش  هتفگ  نینچ  ایوگ  دـشاب . نآ 
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. دنشاب هدش  هارکا  رفک  راهظا  هب  هک  نانآ  رگم  دنوشیم ، عقاو 
هدش روبجم  راک  نیا  هب  هک  دندوب  یناسک  اهنآ  نایم  رد  دنتشگرب و  مالـسا  نید  زا  دندش و  دترم  هّکم ، لها  زا  یعمج  هک : تسا  هدش  لقن 

، نارگید و  هّیمس ، رسای و  شردام ، ردپ و  و  راّمع ، تساهنآ : هلمج  زا  دندوب  دقتعم  نامیا  هب  هک  یلاح  رد  دندش  رفاک  نابز  هب  سپ  دندوب .
راّمع  یلو  دندش  هتشک  راّمع  ردام  ردپ و  باّبخ . لالب و  بیهص ،

423 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
اّما تسا ، هدـش  رفاک  راّمع  دـنتفگ  ناناملـسم  زا  یـضعب  رما ، نیا  یپ  رد  تفای ، تاجن  درک و  يراج  نابز  رب  دنتـساوخ  راّـفک  هچنآ  دوخ ،

راّمع تسا و  هدـش  جوزمم  شنوخ  تشوگ و  اب  وا  ینامیا  هدـیقع  تسا  هتفرگ  ارف  ار  شیاپاترـس  نامیا  راّمع ، تسین ، نینچ  دومرف  ربماـیپ 
اهر ارم  دـش ، دـب  رایـسب  هَّللا ، لوسر  ای  درک  ضرع  يداد ؟ ماجنا  يراک  هچ  دـندومرف : وا  هب  ترـضح  دـمآ ، ربمایپ  تمدـخ  هب  ناـنکهیرگ 

یهانگ دومرف : درکیم  كاپ  ار  وا  کشا  هک  یلاح  رد  ربمایپ  مدرک . دای  یبوخب  ار  اهنآ  نایادخ  متفگ و  ازـسان  ار  وت  هک  نیا  رگم  دندرکن 
. وگب ار  اهفرح  نیا  دندرک  تروبجم  مه  زاب  رگا  تسین  وت  رب 

حیجرت ترخآ  رب  ار  نآ  دـندیزگرب و  ار  ایند  نارفاک  هک  تسا  لـیلد  نیا  هب  لـبق  هیآ  رد  روکذـم  دـیدهت  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  کـلذ » »
. دندش دنوادخ  نالذخ  ّقحتسم  ناشرفک  رطاخ  هب  دنداد و 

ترخآ رد  دوخ  لاح  ماجنارـس  رد  رّکفت  زا  اریز  تسین  ناـشیا  زا  رتلفاـغ  دـناهتفر و  ورف  لـماک  تلفغ  رد  هک  دنتـسه  اـهنیا  و  َکـِئلوُأ » َو  »
. تسا ناسنا  يربخ  یب  لامک  نیا  دنلفاغ و 

ّولمم ناشیاهلد  هک  نانآ  نایم  دناهتـسب و  لد  ایند  هب  هک  اهنیا  نایم  هک  یتوافت  رب  دراد  تلالد  نآ ، دـعب  ام  هلمج و  نیا  َنیِذَِّلل  َکَّبَر  َّنِإ  َُّمث 
. دراد دوجو  شنارکفمه ، راّمع و  ینعی  تسا ، نامیا  زا 

نمـشد و هن  تسا  نانآ  روای  ّیلو و  ادـخ  ینعی ، ناشررـض ، هب  هن  تساـهنآ  عفن  هب  هک  تسا  نیا  تسا  ناـنمؤم  يارب  ادـخ  هک  نیا  ياـنعم 
هک دراد  هقباـس  نآرق  رد  بلطم  نیا  و  تسا ، هدـمآ  هیآ  رخآ  رد  هک  تسا  ٌمیِحَر » ٌروُفََغل  « » نا  » ربـخ دـناهتفگ  یخرب  اـهنآ و  هدـننک  راوخ 

هیآ 119. رخآ  ات  ٍَۀلاهَِجب  َءوُّسلا  اُولِمَع  َنیِذَِّلل  َکَّبَر  َّنِإ  َُّمث  لثم : هدش ، رّرکم  نا »  » فرح
يور زا  مه  اهنآ  دندرک  نید  زا  نتشگرب  هب  راداو  هارکا  هب  ار  نانآ  نانمـشد  دندش و  هجنکـش  ادخ  هار  رد  هک  نآ  زا  سپ  اُوِنُتف  ام  ِدَْعب  ْنِم 

. دنبای تاجن  نانآ  ّرش  زا  ات  دنتخاس  يراج  نابز  رب  ار  نارفاک  ياههتساوخ  زا  یخرب  رابجا  هارکا و 
424 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

424 ص : ات 115 ..... ] تایآ 111  (: 16  ) لحنلا هروس  ]

هراشا

ًۀَِّنئَمْطُم ًۀَنِمآ  َْتناک  ًۀَیْرَق  ًالَثَم  ُهَّللا  َبَرَـض  َو  ( 111  ) َنوُمَلُْظی ْمُه ال  َو  ْتَلِمَع  ام  ٍسْفَن  ُّلُک  یَّفَُوت  َو  اهِـسْفَن  ْنَع  ُلِداُجت  ٍسْفَن  ُّلُـک  ِیتْأـَت  َمْوَی 
ٌلوُسَر ْمُهَءاج  ْدََقل  َو  ( 112  ) َنوُعَنْـصَی اُوناک  اِمب  ِفْوَْخلا  َو  ِعوُْجلا  َساِبل  ُهَّللا  اَهَقاذَأَف  ِهَّللا  ِمُْعنَِأب  ْتَرَفَکَف  ٍناکَم  ِّلُک  ْنِم  ًادَـغَر  اـُهقْزِر  اـهِیتْأَی 

(114  ) َنوُُدبْعَت ُهاَّیِإ  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِهَّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْشا  َو  ًابِّیَط  ًالالَح  ُهَّللا  ُمُکَقَزَر  اَّمِم  اُولُکَف  ( 113  ) َنوُِملاظ ْمُه  َو  ُباذَْعلا  ُمُهَذَخَأَف  ُهُوبَّذَکَف  ْمُْهنِم 
(115  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإَف  ٍداع  َو ال  ٍغاب  َْریَغ  َّرُطْضا  ِنَمَف  ِِهب  ِهَّللا  ِْریَِغل  َّلِهُأ  ام  َو  ِریِْزنِْخلا  َمَْحل  َو  َمَّدلا  َو  َۀَْتیَْملا  ُمُْکیَلَع  َمَّرَح  امَّنِإ 

424 ص : همجرت ..... :

دهاوخن متـس  نانآ  هب  و  دوشیم ، هداد  وا  هب  تساک  مک و  یب ، تسا  هدرک  لمع  هچنآ  و  دزیخیم ، رب  دوخ  زا  عافد  هب  سک  ره  هک  يزور 
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(111 . ) دش
سپ دمآیم ، شیوسب  رفاو  روطب  فرط  ره  زا  يزور  قزر و  و  هدوب ، نئمطم  مارآ و  نما و  هک  ار ، يدابآ  هقطنم  تسا ، هدز  یلثم  دنوادخ 

. دیناشوپ ناشمادنا  رب  ار  سرت  یگنـسرگ و  سابل  ناشرادرک  ببـس  هب  دـنوادخ  و  دـندرک ، یـساپسان  اهتمعن  هب  تبـسن  نیمزرـس  نآ  مدرم 
(112)

(113 . ) تفرگ ورف  ار  نانآ  یهلا  باذع  دندوب  راکمتس  هک  یلاح  رد  سپ  دندرک ، بیذکت  ار  وا  دمآ ، ناشغارسب  ناشدوخ  زا  يربمایپ 
( 114 . ) دیتسرپیم ار  وا  رگا  دیهد ، ماجنا  ار  ادخ  تمعن  ساپس  و  دیروخب ، هزیکاپ  لالح و  هتخاس ، ناتیزور  ادخ  هچنآ  زا  نیا  رب  انب 

425 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
، دوش راچان  هک  یـسک  اّما  تسا ، هدرک  مارح  امـش  رب  هدش  هدیرب  رـس  ادخ  ریغ  مان  اب  ار  هچنآ  كوخ و  تشوگ  نوخ و  رادرم و  دـنوادخ ،

(115 . ) تسا میحر  هدنزرمآ و  دنوادخ  دنکن ، ّدح  زا  زواجت  يراکمتس و  هک  یلاح  رد 

425 ص : ریسفت ..... :

زا کـی  ره  تماـیق  رد  هک  یماـگنه  تسا : نیا  هیآ  ياـنعم  رکذا .»  » رّدـقم لـعف  هب  اـی  میحر »  » هب تسا  قلعتم  بوصنم و  موی »  » ِیتْأـَت َمْوَـی 
و مدوخ ) مدوخ ،  ) یـسفن یـسفن  دـنیوگیم : همه  درادـن  هّجوت  يرگید  هب  سک  چـیه  دـننکیم  عافد  دوخ  زا  دـنوشیم و  رـضاح  اـهناسنا 

نیا ایادـخ ، دـنیوگیم : تماـیق  زور  قـح ، زا  نیفرحنم  هک  نـیا  لـثم  دوـخ  دوـس  هـب  یـشارتهناهب  دوـخ و  زا  عاـفد  ینعی  سفن  زا  هلداـجم 
. رگید ياهییوج  هناهب  لیبق  نیا  زا  و  دنتخاس ، هارمگ  ار  ام  موق ، رباکا  نارادمدرس و 

تیانع اهتمعن  ار  نانآ  هک  ياهعماج  ره  يارب  هداد  رارق  هنومن  تشاد ، یتیعقوم  نینچ  هک  ار  يدابآ  نیمزرس  دنوادخ  ًۀَیْرَق  اًلَثَم  ُهَّللا  َبَرَض  َو 
قح هجیتن ، رد  دننادرگب ، ور  نید  ادخ و  زا  دنزادرپ و  ینارذگـشوخ  هانگ و  هب  دننک ، نارفک  ادخ ، تمعن  رکـش  ضوع  رد  اهنآ  دـیامرف و 

« ادـغر  » دزاسیمن لاح  هتفـشآ  ار  وا  یتّدـش  ای  سرت  نکاـس ، شمارآ و  اـب  ۀـنئمطم »  » دروآ دورف  ناـنآ  رب  ار  دوخ  مشخ  باذـع و  یلاـعت 
. ناوارف هدرتسگ و 

ناسنا رب  سرت  یگنـسرگ و  رثا  اریز  تسا ، هدومرف  سابل  هب  ریبعت  سرت ، یگنـسرگ و  راثآ  زا  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  ِفْوَْخلا  َو  ِعوُْجلا  َساِبل 
نامه دریگیم  ارف  ار  اهنآ  دوجو  رـسارس  سرت  یگنـسرگ و  اریز  دناهتفگ : یـضعب  تسا . راکـشآ  ادیپ و  سابل  هک  نانچ  دوشیم  راکـشآ 

هک دیناشچ  اهنآ  هب  ار  يزیچ  سرت  یگنـسرگ و  زا  دنوادخ  تسا : هدومرف  نینچ  ایوگ  سپ  دریگیم  ارف  ار  ناسنا  ندب  مامت  سابل  هک  روط 
. تفرگ ارف  ار  ناشدوجو  رسارس 

دنوادخ لاس  تفه  تّدم  هک  تسا  هّکم  رهش  هیرق  نیا  زا  روظنم  دناهتفگ  یضعب 
426 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ندـب ياـهروناج  رتش و  مشپ  نوخ و  زا  هک  یماـعط  هدیکـشخ و  ياهتـشوگ  زا  هک  ناـنچ  نآ  درک  باذـع  یگنـسرگ  اـب  ار  اـج  نآ  مدرم 
و دندزیم ، نوخیبش  ناشیاهناوراک  هب  یگنـسرگ  رقف و  زا  دندیـسرتیم و  شنارای  ربمایپ و  زا  و  دندروخیم ، دندروآیم  تسدب  تاناویح 
زاـس و ـالتبم  یتسدـگنت  هب  ار  رـضم  هلیبق  ایادـخ  تفگ : درک و  نیرفن  ناـنآ  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  هک  دـندش  راـچد  عضو  نیا  هب  یناـمز 

. تسا لاح  لحم  رد  َنوُِملاظ » ْمُه  َو  « » 1 . » هد رارق  نانآ  يارب  فسوی  نامز  ياهلاس  لثم  ییاهلاس 
هتخاس لالح  ناتیارب  هدرک و  اطع  امـش  هب  ادـخ  هک  ییاهتمینغ  زا  اولکف »  » تسا هدومرف  هداد و  رارق  باـطخ  دروم  ار  ناـمیا  لـها  رخآ  رد 

. میاهدرک ریسفت  هرقب  هروس  رد  ار  رظن  دروم  تایآ  هّیقب  دینک ، هدافتسا  دیروخب و 

426 ص : ات 119 ..... ] تایآ 116  (: 16  ) لحنلا هروس  ]
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هراشا

َنوُِحْلُفی َبِذَْکلا ال  ِهَّللا  یَلَع  َنوُرَتْفَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  َبِذَْکلا  ِهَّللا  یَلَع  اوُرَتْفَِتل  ٌمارَح  اذـه  َو  ٌلالَح  اذـه  َبِذَْـکلا  ُمُُکتَنِْـسلَأ  ُفِصَت  اِمل  اُولوُقَت  َو ال 
ْمُهَـسُْفنَأ اُوناک  ْنِکل  َو  ْمُهانْمَلَظ  ام  َو  ُْلبَق  ْنِم  َْکیَلَع  انْـصَصَق  اـم  اـْنمَّرَح  اوُداـه  َنیِذَّلا  یَلَع  َو  ( 117  ) ٌمِیلَأ ٌباذَـع  ْمَُهل  َو  ٌلِیلَق  ٌعاـتَم  ( 116)
(119  ) ٌمیِحَر ٌروُفََغل  اهِدَْعب  ْنِم  َکَّبَر  َّنِإ  اوُحَلْصَأ  َو  َِکلذ  ِدَْعب  ْنِم  اُوبات  َُّمث  ٍَۀلاهَِجب  َءوُّسلا  اُولِمَع  َنیِذَِّلل  َکَّبَر  َّنِإ  َُّمث  ( 118  ) َنوُِملْظَی

426 ص : همجرت ..... :

ادخ هب  هک  نانآ  يرآ  دـیدنبب ، ارتفا  ادـخ  رب  ات  مارح ، نیا  تسا و  لالح  نیا  دـییوگن : دـنکیم ، فیـصوت  ناتیاهنابز  هک  یغورد  رطاخ  هب 
(116 . ) دش دنهاوخن  راگتسر  دندنبیم  غورد 

تسا و زیچان  ياهرهب 
__________________________________________________

-1
. مالّسلا هیلع  فسوی  ینسک  نینس  مهیلع  لعجا  رضم و  یلع  کتأطو  ددشا  مهلا 

427 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(117 . ) كاندرد یباذع  ناشیارب 

(118 . ) دندرک متس  دوخ  قح  رد  ناشدوخ  اّما  میدرکن  ملظ  اهنآ  هب  ام  و  میدرک ، مارح  میداد ، حرش  وت  يارب  شیپ  زا  ار  هچنآ  دوهی  رب  و 
تـشگزاب هبوت و  لامعا  نیا  زا  دعب  سپـس ، هداد و  ماجنا  ینادان  يور  زا  ار  دـب  ياهراک  هک  تسا  یناسک  رادـفرط  وت ، راگدرورپ  هاگ  نآ 

(119 . ) تسا میحر  هدنزرمآ و  رایسب  ینادان ، يور  زا  لمع  هبوت و  زا  سپ  وت ، راگدرورپ  يرآ  دندرک ،

427 ص : ریسفت ..... :

: تسا لامتحا  ود  ام  يانعم  رد  ُفِصَت  اِمل  اُولوُقَت  َو ال 
تیّلح اـی  تمرح  هب  قح ) فـالخ  رب   ) امـش ناـبز  هک  ار  تاـناویح  زا  هچنآ  ینعی  دـشاب . اولوقت  ـال  هب  بذـک »  » بصن هلوـصوم و  اـم » - » 1

اهنآ انِجاوْزَأ  یلَع  ٌمَّرَُحم  َو  انِروُکُذـِل  ٌۀَِـصلاخ  ِماـْعنَْألا  ِهِذـه  ِنوُُطب  ِیف  اـم  لـثم : مارح ، نیا  تسا و  لـالح  نیا  دـییوگن : دـنکیم ، فیـصوت 
« ُفِصَت اِمل   » رد مال »  » فرح ( 139 ماعنا / . ) تسا مارح  نامنانز  رب  لالح و  نامنادرم  رب  تسا ، نایاپراهچ  نیا  مکـش  رد  هچنآ  : » دنتفگیم

نیا اب  تسا ، مارح  دییوگن : تسا ، هدرک  لالح  ادخ  هک  ار  يزیچ  مارح ، وه  هَّللا ، ّلحا  امل  اولوقت  و ال  دیوگیم : هک  تسا  یـسک  لوق  لثم 
. دوب دهاوخ  بذک »  » زا لدب  مارح » اذه  لالح و  اذه   » هلمج هیجوت 

مارح اذه  لالح و  اذه  اولوقت : و ال  ریدقت : نیا  هب  دـشاب  فصت »  » لعف هب  بذـک »  » بصن و  هیردـصم ، ام »  » هک تسا  نآ  رگید  لامتحا  - 2
. دینکن رداص  ار  مارح  لالح و  مکح  دوشیم ، يراج  نآ ، رب  ناتیاهنابز  لیلد ، نودب  هک  یغورد  راتفگ  اب  ینعی  بذکلا . مکتنسلا  فصول 
« مال . » دیهد تبـسن  يو  سدقا  تاذ  هب  لیلد  نودب  ار  یمکح  هتـسب و  ارتفا  ادـخ  رب  هک  دوشیم  بجوم  عوضوم  نیا  اریز  ِهَّللا  یَلَع  اوُرَتْفَِتل 

دوس ینعی  تسا ، فوذـحم  يادـتبم  ربخ  ٌلِیلَق » ٌعاتَم  . » تسین هدـنهد  ماجنا  ضرغ  دـصق و  دروم  نآ  هجیتن  لولعم و  هک  تسا  یلیلعت  يارب 
428 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  تسا . رایسب  ناشرفیک  باقع و  اما  كدنا ، دنهدیم ، ماجنا  هک  اهراک  نیا  زا  ارتفا ، لها 

لحم رد  ٍۀـَلاهَِجب  َءوُّسلا  اُولِمَع  میدرک .) مارح  نایدوهی  رب   ) میداد حرـش  وت  يارب  « 1  » ماعنا هروس  رد  نیا  زا  شیپ  هچنآ  َْکیَلَع  انْـصَصَق  اـم 
« اهدعب نم  (. » دننکیم هبوت  سپس  و   ) دنهدیم ماجنا  ار  دب  لامعا  روما ، تبقاع  رد  هشیدنا  رکف و  نودب  ینادان و  يور  زا  ینعی  تسا  لاح 
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. ندرک هبوت  زا  سپ  ددرگیمرب : هبوت  هب  ءاه »  » ریمض
. تسا میحر  روفغ و  وت  راگدرورپ 

428 ص : ات 124 ..... ] تایآ 120  (: 16  ) لحنلا هروس  ]

هراشا

ِیف ُهاْنیَتآ  َو  ( 121  ) ٍمیِقَتْسُم ٍطارِـص  یلِإ  ُهادَه  َو  ُهابَتْجا  ِهِمُْعنَِأل  ًارِکاش  ( 120  ) َنیِکِرْـشُْملا َنِم  ُکَی  َْمل  َو  ًافِینَح  ِهَِّلل  ًاِتناق  ًۀَّمُأ  َناـک  َمیِهاْربِإ  َّنِإ 
َلِعُج امَّنِإ  ( 123  ) َنیِکِرْشُْملا َنِم  َناک  ام  َو  ًافِینَح  َمیِهاْربِإ  َۀَِّلم  ِْعبَّتا  ِنَأ  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  َُّمث  ( 122  ) َنیِِحلاَّصلا َنَِمل  ِةَرِخْآلا  ِیف  ُهَّنِإ  َو  ًۀَنَسَح  اْینُّدلا 

(124  ) َنوُِفلَتْخَی ِهِیف  اُوناک  امِیف  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ْمُهَْنَیب  ُمُکْحََیل  َکَّبَر  َّنِإ  َو  ِهِیف  اوُفَلَتْخا  َنیِذَّلا  یَلَع  ُْتبَّسلا 

428 ص : همجرت ..... :

(120 . ) دوبن نافرحنم  ناکرشم و  زا  و  دوب ، تسار  هار  رد  قح و  رب  دنوادخ و  نامرف  عیطم  یتما  دوخ ، میهاربا ، ترضح 
(121 . ) دومرف تیاده  شتسار  هار  هب  دیزگرب و  ار  وا  ادخ  دوب  ادخ  ياهتمعن  رازگساپس  وا ،

(122 . ) تسا ناحلاص  زا  ترخآ  رد  و  میداد ، یکین  وا ، هب  ایند  رد  ام 
هک میهاربا  نییآ  زا  هک  میدرک  یحو  وت  هب  هاگ  نآ 

__________________________________________________

. میدرک مارح  ار  راد  نخان  تاناویح  مامت  نایدوهی  رب  ٍرُفُظ ...  ِيذ  َّلُک  اْنمَّرَح  اوُداه  َنیِذَّلا  یَلَع  َو  : 146 ماعنا 6 / - 1
429 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(123 . ) نک يوریپ  دوبن ، ناکرشم  زا  تسا و  فارحنا  هنوگ  ره  زا  یلاخ 
فالتخا هچنآ  رد  اهنآ ، ناـیم  رد  تماـیق  زور  تراـگدرورپ  و  دـندرک ، فـالتخا  نآ  رد  هک  دـش ، هداد  رارق  یناـسک  رب  هبنـش  تازاـجم ) )

(124 . ) دنکیم يرواد  دندرکیم 

429 ص : ریسفت ..... :

: تسا لوق  دنچ  ۀما »  » يانعم رد  ًۀَّمُأ  َناک  َمیِهاْربِإ  َّنِإ 
. دوب اهتّلم  زا  یتّلم  ییاهنت  هب  دوخ  میهاربا  - 1

. دندوب رفاک  مدرم  مامت  هک  یلاح  رد  دوب ، هناگی  یتسرپاتکی  شدوخ  نامز  رد  هک  ینمؤم  اهنت  ینعی  دیوگیم : دهاجم  - 2
. دندرکیم ادتقا  وا  هب  نارگید  هک  يرگتیاده  ياوشیپ  دیوگ : هداتق  - 3

قح زا  یفارحنا  هنوگ  چیه  دوب و  دنبیاپ  مالسا  هب  تماقتسا و  اب  ادخ  زا  تعاطا  رد  ًافِینَح  دوب . ادخ  تدابع  لاح  رد  هتسویپ  عیطم و  ِهَِّلل  ًاِتناق 
. تشادن دوجو  وا  رد 

ّتلم زا  ار  دوخ  ناشرفک  یتسرپ و  تب  اب  هک  تسا  شیرق  راّفک  يارب  بیذکت  هلمج  نیا  دوبن . ناکرـشم  زا  وا  َنیِکِرْـشُْملا و  َنِم  ُکَی  َْمل  َو 
. دنتسنادیم میهاربا 

تقو چیه  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هک  تسا  هدش  تیاور  دوب . اهنآ  هب  هدننک  فارتعا  دـنوادخ و  ياهتمعن  رازگـساپس  ِهِمُْعنَِأل  ًارِکاش 
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وا و  ٍمیِقَتْسُم » ٍطارِـص  یلِإ  ُهادَه   » داد و شـصاصتخا  رما  نیا  هب  دیزگرب و  توبن  يارب  ار  وا  دنوادخ  هابتجا » . » دروخیمن اذغ  نامهم  نودب 
. درک تیاده  تسا  مالسا  نییآ  هک  تسار  هار  هب  ار 

شاهزاوآ رپ  درک و  دنلب  ار  شمان  دنوادخ  هک  تسا  نآ  روظنم  دیوگیم  هداتق  میداد . یکین  میهاربا  هب  ایند  رد  ام  ًۀَنَسَح  اْینُّدلا  ِیف  ُهاْنیَتآ  َو 
تـسا نیا  روظنم  دناهتفگ ، رگید  یخرب  و  تسا ، تّوبن  دارم  دناهتفگ  یـضعب  دـنرادیم ، تسود  ار  وا  ینید  ره  لها  هک  اج  نآ  ات  تخاس 

430 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  میهاربا . لآ  میهاربا و  یلع  تیلص  امک  مییوگیم : نداتسرف  دورد  ماگنه  رد  هک 
. تسا ندش  حلاص  يارب  قیوشت  نیرتهب  هداد  رارق  ناحلاص  هلمج  زا  ار  میهاربا  دنوادخ  هک  نیمه  تسا ، تشهب  لها  وا  نیحلاصلا  نمل 

تلیـضف نیرتهب  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  نییآ  زا  مالـسا  ربمایپ  يوریپ  هک  نیا  رب  تلالد  زا  لبق  مث »  » هملک ِْعبَّتا  ِنَأ  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  َُّمث 
میهاربا هب  دـنوادخ  هک  یتمارک  نیرتهب  هک  دـنکیم  هراـشا  بلطم  نیا  هب  نینچمه  دراد  ادـخ  لوسر  ماـقم  میظعت  رب  تلـالد  تسوا ، يارب 

«1 . » دشابیم وا  نییآ  زا  ام  ربمایپ  ّتیعبت  هداد  مالّسلا  هیلع 
رد هک  هدش  هداد  رارق  یناسک  هرابرد  تسا - رهاظ  تروص  ینوگرگد  خـسم و  نامه  هک  هبنـش - زور )  ) رفیک تبوقع و  ُْتبَّسلا  َلِعُج  امَّنِإ 

دوب مزال  هک  یتروص  رد  دنتخاس ، مارح  ار  نآ  رگید  تقو  دندرک و  لالح  ار  زور  نآ  رد  دیـص  تقو  کی  دـندرک : فالتخا  زور  نآ  رما 
. دننادب مارح  ار  نآ  هناعطاق  اج و  کی 

430 ص : ات 128 ..... ] تایآ 125  (: 16  ) لحنلا هروس  ]

هراشا

ُمَلْعَأ َوُـه  َو  ِِهلِیبَـس  ْنَع  َّلَـض  ْنَِمب  ُمَـلْعَأ  َوُـه  َکَّبَر  َّنِإ  ُنَـسْحَأ  َیِه  ِیتَّلاـِب  ْمُْهلِداـج  َو  ِۀَنَـسَْحلا  ِۀَـظِعْوَْملا  َو  ِۀَـمْکِْحلِاب  َکِّبَر  ِلـِیبَس  یلِإ  ُْعدا 
ْنَزَْحت َو ال  ِهَّللِاب  َّالِإ  َكُْربَص  ام  َو  ِْربْصا  َو  ( 126  ) َنیِِرباَّصِلل ٌْریَخ  َوَُهل  ُْمتْرَبَص  ِْنَئل  َو  ِِهب  ُْمْتِبقوُع  ام  ِْلثِِمب  اُوِبقاعَف  ُْمْتبَقاع  ْنِإ  َو  ( 125  ) َنیِدَتْهُْملِاب

(128  ) َنُونِسُْحم ْمُه  َنیِذَّلا  َو  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  َعَم  َهَّللا  َّنِإ  ( 127  ) َنوُرُکْمَی اَّمِم  ٍْقیَض  ِیف  ُکَت  َو ال  ْمِْهیَلَع 
__________________________________________________

تسا نیا  میهاربا  راختفا  اریز  دنامهفیم  رتشیب  ار  مالسا  ربمایپ  تلیضف  اّما  دنکیم  ربمایپ  ود  ره  تلیضف  رب  تلالد  هیآ  نیا  هک  دنچ  ره  - 1
. فاّشک یقرواپ  زا  رییغت  كدنا  اب  تسا . هدش  وا  زا  تعاطا  هب  رومأم  مالسا  ربمایپ  هک 

431 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

431 ص : همجرت ..... :

وت راگدرورپ  انامه  زادرپ ، وگتفگ  هب  تسا  رتوکین  هک  یقیرط  هب  اهنآ  اب  و  نک ، توعد  تراگدرورپ  يوس  هب  وکین ، زردـنا  تمکح و  اـب 
(125  ) دناهتفای تیاده  یناسک  هچ  دناهدش و  هارمگ  وا  قیرط  زا  یناسک  هچ  هک  دنادیم  رتهب  یسک  ره  زا 

يارب راک  نیا  دینک ، هشیپ  ییابیکـش  رگا  و  دیهد ، رفیک  تسا  هدش  يّدعت  امـش  هب  هک  رادـقم  نامه  هب  اهنت  دـینک ، تازاجم  دـیهاوخب  رگا 
(126 . ) تسا رتهب  نایابیکش 

(127 . ) وشم گنتلد  نانآ  گنرین  زا  و  شابم ، نیگمغ  اهنآ  رب  و  تسین ، دنوادخ  قیفوت  هب  زج  وت  ربص  و  نک ، ربص 
(128 . ) دنشاب راکوکین  دننکیم و  هشیپ  اوقت  هک  تسا  یناسک  اب  دنوادخ 

431 ص : ریسفت ..... :
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هب یبایتسد  هار  هک  تراگدرورپ  نید  يوس  هب  وکین  ياهزردنا  راوتـسا و  تسرد و  ياههتفگ  اب  ار ) مدرم   ) ِۀَـمْکِْحلِاب َکِّبَر  ِلِیبَس  یلِإ  ُْعدا 
، نآ زا  روظنم  یلوق  هب  دشابیم و  تقیقح  هدننک  نشور  لیلد  تسرد و  حیحص و  راتفگ  تمکح : زا  دارم  نک . توعد  تسوا ، يدونـشخ 

دوس اهنآ  هب  نانخـس  نیا  اب  ینکیم و  تحیـصن  ار  اهنآ  وت  هک  دـننادیم  حوضوب  نانمـشد  هک  تسا  ییاهدـنپ  هنـسح : هظعوم  تسا  نآرق 
. یناسریم

نودب تسا ، هرظانم  ثحب و  هقیرط  نیرتهب  ترشاعم  نسح  ارادم و  تمیالم و  یمرن و  تهج  زا  هک  یشور  اب  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلِاب  ْمُْهلِداج  َو 
. دننک تباجا  ار  وت  توعد  رتدوز  ات  زادرپب  ثحب  هرظانم و  هب  اهنآ  اب  یتحاران ، یتشرد و  هنوگ  ره 

ار فرط  دـیاهدش ، عـقاو  يّدـعت  دروـم  هک  هزادـنا  ناـمه  هب  دـینک ، رفیک  ار  نارگید  تازاـجم ، ناوـنع  هب  دـیدرک  هدارا  رگا  ُْمْتبَقاـع  ْنِإ  َو 
نایم هنزاوم  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  هدرک  دای  تبوقع  ناونع  هب  ود  ره  تازاجم  يّدعت و  زا  دنوادخ  هک  نیا  نآ . زا  شیب  هن  دینک ، تازاجم 

. دراد نایب  ار  ود  نآ 
شوگ ینیب و  ناکرشم  دیوج و  دروآ و  رد  ار  بلطملا  دبع  نب  ةزمح  رگج  دنه  دندوب : هدرک  هلثم  ار  دحا  يادهـش  ناکرـشم  هک  یماگنه 

لباقم رد  دندیرب . ار  وا 
432 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

( نیا  ) هک دوب  دروم  نیا  رد  اهنآ . ناگدرم  هب  دسر  هچ  ات  درک  میهاوخ  هلثم  ار  راّفک  نیا  ياههدنز  دـسرب  نامتـسد  رگا  دـنتفگ : ناناملـسم 
. درک عنم  ّدح  زا  شیب  تبوقع  زا  ار  نانآ  دنوادخ  دش و  لزان  هیآ 

دنتـسه و اـهبطاخم  نیرباـص  هملک  زا  دوصقم  دـشابیم و  متربص  ردـصم  هک  ددرگیمرب  ربص  هب  ریمـض  َنیِِرباَّصِلل  ٌْریَخ  َوَُهل  ُْمتْرَبَـص  ِْنَئل  َو 
رهاظ مسا  دـناهدننک  ربص  هک  اهنآ  يانث  حدـم و  روظنم  هب  دـنوادخ  تسا ، رتهب  ناـتیارب  امـش  ربص  دـینک ، ربص  رگا  تسا : نیا  هیآ  ياـنعم 

(. نابطاخم صوصخ  هن   ) تسا ناگدننک  ربص  سنج  نیرباص ، زا  دارم  تفگ : ناوتیم  تسا  هدروآ  ریمض  ياج  هب  ار  نیرباص ) )
. نک هشیپ  ربص  دسریم  وت  هب  هک  يرازآ  ربارب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  يا  ِْربْصا  َو 

. تسین وا ، نتشاد  مدق  تباث  دنوادخ و  قیفوت  هار  زا  زج  وت  ییابیکش  ِهَّللِاب و  اَّلِإ  َكُْربَص  ام  َو 
، روخم مغ  دحا  ناگتـشک  رب  ای  شابم ، نیگهودنا  دننکیم ، ضارعا  دـنهدیمن و  شوگ  وت  فرح  هب  هک  ناکرـشم  رب  ْمِْهیَلَع و  ْنَزَْحت  َو ال 

. تسا هدرب  دوخ  ششخب  تمحر و  راوج ، هب  ار  اهنآ  دنوادخ  اریز 
. دنکن یگنت  اهنآ  گنرین  زا  تاهنیس  تسا : هدش  تئارق  داض  حتف  رسک و  اب  قیض »  » ٍْقیَض ِیف  ُکَت  َو ال 

. دنراکوکین ناشلامعا  رد  هک  تسا  یناسک  ّیلو  و  دننکیم ، زیهرپ  رئابک  كرش و  زا  هک  تسا  نانآ  تسرپرس  ادخ  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  َعَم 
433 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هیآ 74  فهک  هروس  ات  هیآ 1  ءارسا  هروس  زا  مهدزناپ  ءزج 
435 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

435 ص : ءارسإ .....  هروس 

هراشا

ِناقْذَْأِلل نایفوک  اریز  تسا ، هیآ  هد  دص و  نارگید  رظن  هب  هدزای و  دص و  نایفوک  رظن  هب  نآ ، تایآ  دادعت  هدـش و  لزان  هّکم  رد  هروس  نیا 
. دناهدرمش هیآ  رخآ ) ، ) تسا هیآ 107  ءزج  هک  ار  ًادَّجُس 

435 ص : هروس ..... :] نیا  تئارق  تلیضف  ]
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ردام ردـپ و  هرابرد  هک  یتاـیآ  ندـناوخ  عقوم  دـناوخب و  ار  لیئارـسا  ینب  هروس  سک  ره  هک  تسا  هدرک  لـقن  ربماـیپ  زا  بعک  نب  ّیبا  - 1
«1 . » دوشیم هداد  وا  هب  باوث  رجا و  راطنق ، ود  هزادنا  هب  تشهب  رد  دوش  بلق  ّتقر  راچد  تسا ،

هیلع مئاق  ترـضح  هک  نیا  رگم  درم  دـهاوخن  دـنک  تئارق  هعمج  بش  ره  رد  ار  هروس  نیا  هک  یـسک  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 2
«2 . » دشاب وا  نارای  زا  دنک و  كرد  ار  مالّسلا 

__________________________________________________

-1
. رجالا نم  نیراطنق  ۀنجلا  یف  یطعا  نیدلاولا ، رکذ  دنع  هبلق  قرف  لیئارسا ، ینب  ةروس  أرق  نم 

. ناوارف لام  راطنق 
-2

. هباحصأ نم  نوکی  مالّسلا و  هیلع  مئاقلا  كردی  یتح  تمی  مل  ۀعمج  ۀلیل  لک  یف  اهأرق  نم 

435 ص : ات 3 ..... ] تایآ 1  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
َو ( 1  ) ُریِصَْبلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ  اِنتایآ  ْنِم  ُهَیُِرِنل  َُهلْوَح  انْکَراب  يِذَّلا  یَْصقَْألا  ِدِجْـسَْملا  َیلِإ  ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َنِم  ًْالَیل  ِهِْدبَِعب  يرْـسَأ  يِذَّلا  َناْحبُس 

(3  ) ًاروُکَش ًاْدبَع  َناک  ُهَّنِإ  ٍحُون  َعَم  اْنلَمَح  ْنَم  َۀَّیِّرُذ  ( 2  ) ًالیِکَو ِینوُد  ْنِم  اوُذِخَّتَت  َّالَأ  َلِیئارْسِإ  ِینَِبل  ًيدُه  ُهاْنلَعَج  َو  َباتِْکلا  یَسُوم  اْنیَتآ 
436 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

436 ص : همجرت ..... :

نیا ام   ) درب میتخاس - تکرب  رپ  ار  شدرگادرگ  هک  یصقا - دجـسم  هب  مارحلا  دجـسم  زا  بش ، کی  رد  ار  دوخ  هدنب  هک  یـسک  تسا  هّزنم 
(1 . ) تسانیب اونش و  قح  هب  ادخ )  ) وا انامه  میهد ، ناشن  وا  هب  ار  دوخ  تایآ  ات  میداد ) ماجنا  ار  لمع 

(2 . ) دیهدن رارق  دوخ  هاگ  هیکت  ار  ام  ریغ  هک  میداد  رارق  لیئارسا  ینب  تیاده  هلیسو  ار  نآ  میداد و  باتک  یسوم  هب  ام 
(3 . ) دوب رازگساپس  رایسب  هدنب  حون )  ) وا انامه ، میدرک ، ناشراوس  حون ، اب  هک  یناسک  نادنزرف  يا 

436 ص : ریسفت ..... :

نینچ نآ  ریدقت  هدشن و  رکذ  هدوب  نشور  بلطم  نوچ  هک  تسا  يرمـضم  لعف  شبـصن  لماع  حـیبست و  يارب  تسا  ملع  هملک  نیا  َناْحبُس 
لماک غیلب و  هیزنت  زا  تیاکح  ترابع  نیا  هدـش و  نآ  نیـشناج  هتفرگ و  رارق  لعف  هلزنم  لزان  ردـصم  سپـس  و  ناحبـس » هَّللا  حبـسا   » تسا
کی هب  شلاـعفا ،) باـب  دّرجم و  یثـالث  « ) يرـسأ يرـس و   » تـسا هّزنم  كاـپ و  اـهیتشز  ماـمت  زا  یلاـعت  قـح  سدـقم  تاذ  ینعی  دـنکیم 

ار هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  دوخ  هدنب  دنوادخ  دنک : تلالد  ریـس  تّدم  ندوب  كدنا  ّتلق و  رب  ات  هدـش  هدروآ  هرکن  الیل »  » و تسانعم ،
هب سدـقملا  تیب  زا  ار  وا  بش  نامه  رد  و  دوشیم ، یط  بش  لهچ  تدـم  رد  يداع  روطب  هک  یتفاسم  درب ، ماش  هب  هّکم  زا  بش  کـی  رد 

. تسا هدوب  ترجه  زا  شیپ  لاس  کی  جارعم  نیا  دناهتفگ  دیسر . یهتنملا  ةردس  رومعملا و  تیب  هب  و  درب ، الاب  نامسآ 
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437 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
انْکَراب  » تشادـن دوجو  نآ  زا  دـعب  يدجـسم  ناـمز  نآ  رد  هک  ارچ  تسا ، سدـقملا  تیب  دجـسم ) نیرترود   ) یـصقالا دجـسم  زا  دوصقم 

نأّشلا و میظع  ناربمایپ  تدابع  لحم  اج  نآ  اریز  دوب ، هتفرگ  ارف  ینید  يویند و  يونعم  يدام و  ياـهتمعن  تاـکرب و  ار  نآ  فارطا  َُهلْوَح »
«1 . » دوب هدش  هطاحا  رمث  رپ  ياهتخرد  يراج و  ياهرهن  اب  سدقم  زکرم  نآ  هدوب و  یحو  لوزن  هاگیاج 

هبش کی  ار  وا  نداد  ریس  منایامنب  وا  هب  ار  دوخ  شنیرفآ  ياهیتفگـش  تردق و  ياههناشن  هک  دوب  نیا  راک  نیا  زا  ام  فده  اِنتایآ  ْنِم  ُهَیُِرِنل 
همه رگید ) روما  و   ) یهتنملا ةردس  رومعملا و  تیب  هب  ندیسر  ار و  ناربمایپ  وا  ندید  نامسآ و  هب  شندرب  الاب  یصقالا و  دجسم  ات  هّکم  زا 

. تسا دنوادخ  تردق  ياههناشن  زا 
نایم رد  دندرک  بیذکت  ار  وا  تفگ  شیرق  هب  ار  نآ  ناتساد  تشگرب و  جارعم  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  یتقو  هک  تسا  هدش  تیاور 

فیصوت ار  سدقملا  تیب  هک  دنتساوخ  ربمایپ  زا  وا  شیپ  رد  تشاد ) ربخ  اج  نآ  زا  و   ) هتفر سّدقملا  تیب  هب  البق )  ) هک دوب  یـصخش  اهنآ 
. درک نایب  اهنآ  يارب  ار  نآ  فاصوا  مامت  ترضح  نآ  دش و  ترضح  نآ  رد  رظن  وحم  دیدیم  عقاو  قباطم  ار  ربمایپ  ياههتفگ  هک  وا  دنک 
نآ ياههلومحم  نارتش و  دادعت  ترـضح  نک . ربخ  ار  ام  يدوب  هدید  هار  نایم  رد  ار  نآ  هک  ام  هلیبق  ناوراک  زا  دـنتفگ  شیرق  هلیبق  سپس 

. دـسریم اج  نیا  هب  دیـشروخ  عولط  عقوم  ناوراک  نیا  درکیم و  تکرح  گنر  يرتسکاخ  يرتش  ناوراـک  ولج  رد  دومرف  درک و  ناـیب  ار 
دمآ رب  دیـشروخ  مسق  ادخ  هب  تفگ  یکی  دـنتفر  درکیم  روبع  هندرگ  زا  هک  یهار  فرط  هب  تعرـسب  دـندش و  جراخ  رهـش  زا  مدرم  سپ 

ادخ هب  تفگ  يرگید 
__________________________________________________

نانمـشد هک  ییاـهیبارخ  ناـشراکتنایخ و  نارودزم  ناراکمتـس و  ربا  هلمج  اـکیرمآ و  لیئارـسا و  ياـهتیانج  رثا  رب  زورما  هـک  سوـسفا  - 1
، دـنروآیم رابب  تیانج  نارازه  دوخ ، يازـشتآ  روآ و  گرم  ياهحالـس  اب  زور  ره  هداد و  ماجنا  سّدـقم  هاـگیاج  نآ  فارطا  رد  مالـسا ،

لّدـبم هدیـشک  نوـخ  كاـخ و  هب  هدیدمتـس  ياـهناسنا  داـسجا  زا  ییاـهلت  هتخوـس و  مین  ياـههبارخ  هـب  ار  نآ  یعیبـط  ياـبیز  ياـههرظنم 
م. دناهتخاس .

438 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ماگ گنر  يرتسکاخ  يرتش  تسا  هتفگ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  هک  ناـنچ  نآ  شیپاـشیپ  دـیآیم و  هک  تسا  ناوراـک  نیا  دـنگوس 

. تسا رحس  دیوگیم  دّمحم  هچنآ  دنتفگ  دندرواین و  نامیا  مه  زاب  اّما  درادیمرب ،
: تسا هدش  تئارق  هنوگ  ود  هب  لعف  نیا  اًلیِکَو  ِینوُد  ْنِم  اوُذِخَّتَت  اَّلَأ 

«. اوذختی « » اّلئل  » ریدقت هب  بیاغ ، - 1
. هدب ماجنا  ار  راک  نیا  هک  متشون  وا  هب  اذک  لعفا  نا  هیلا  تبتک  لثم  اوذختت ،» ال   » ریدقت هب  بطاخم : - 2

. دینکیم لّوحم  وا  هب  ار  ناتیاهراک  هک  يدامتعا  دروم  صخش  الیکو :
اَّلَأ هک  تسا  یتروص  رد  نیا  تسا و  ءادن  باب  زا  نآ  بصن  دناهتفگ  یضعب  صاصتخا و  باب  زا  هیّرذ »  » بصن ٍحُون ،» َعَم  اْنلَمَح  ْنَم  َۀَّیِّرُذ  »

: دراد دوجو  لامتحا  ود  هلمج  ریدقت  رد  نیا  رب  انب  دشاب ، یهن  بطاخم و  اوُذِخَّتَت 
. ٍحُون َعَم  اْنلَمَح  ْنَم  َۀَّیِّرُذ  ای  الیکو  ینود  نم  اوذختت  مهل ال  انلق  فلا :

عمج يانعم  هب  درفم و  تسا  دامتعا  دروم  صخـش  هک  لیکو »  » هژاو ریبعت  ود  ره  هب  انب  «. 1  » الیکو حون  عم  انلمح  نم  ۀیّرذ  اوذـختت  ال  ب :
دوخ يارب  راگدرورپ  لـیکو و  ار  نم  ریغ  ینعی  ( 69 ءاسن / « ) اهنآ دـنناقیفر  وکین   » ًاقِیفَر َِکئلوُأ  َنُسَح  َو  هیآ : رد  قیفر »  » هملک لـثم  تسا ،

حون و اب  یتشک  رد  ار  اهنآ  لمح  دـنوادخ  هک ، دنتـسه  یـسیع  زیزع و  دـندوب  حون  اب  ناگتفای  تاـجن  هیّرذ  هک  یناـسک  هلمج  زا  دـیریگن .
ار حون  ترضح  دننکن ، تلفغ  يرازگساپس  زا  هک  نیا  روظنم  هب  و  هدروآ ، نانآ  دای  هب  تمعن  ناونعب  ندش ، قرغ  زا  ار  ناشیا  نداد  تاجن 
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. دوب رازگساپس  رایسب  ياهدنب  حون  ًاروُکَش » ًاْدبَع  َناک  ُهَّنِإ   » تسا هدومرف  هدوتس و  تفص  نیا  هب 
__________________________________________________

یفالتخا نادـنچ  هلمج  يانعم  رد  ادـن و  باب  زا  مه  دـشاب و  صاصتخا  باب  زا  دـناوتیم  مه  ۀـیرذ »  » بصن ریدـقت ، ود  زا  کـی  ره  هب  - 1
زا ریغ  میدرک ، ناشیتشک  راوس  حون  اب  هک  یناسک  نادـنزرف  يا  تسا  امـش  مروظنم  دوشیم : نینچ  نآ  يانعم  لـصاح  دوشیمن و  تفاـی 

. دیریگن یلیکو  دوخ  يارب  نم 
439 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هاوگ ار  وت  ایادـخ  : » درکیم اـعد  نینچ  نیا  ماـش  حبـص و  ره  حون  ترـضح  هک  تسا  هدـش  لـقن  مالّـسلا  هیلع  قداـص  رقاـب و  ترـضح  زا 
اهتمعن نیا  هب  ییاتمهیب و  ياتکی  هک  تسا  وت  هیحان  زا  دـسریم  نم  هب  ماش  حبـص و  ره  رد  ینید  ییاـیند و  تمعن  هنوگ  ره  هک  مریگیم 

يرآ « 1 «. » میاتسیم ار  وت  مه  نآ  زا  سپ  يوش و  دونشخ  یـضار و  نم  زا  ات  مرازگیم  ساپـس  دمح و  ار  وت  ياهدومرف  ینازرا  نم  هب  هک 
. مالّسلا هیلع  حون  يرازگساپس  دوب  نیا 

439 ص : ات 8 ..... ] تایآ 4  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]

هراشا

ِیلوُأ اَنل  ًادابِع  ْمُْکیَلَع  اْنثََعب  امُهالوُأ  ُدْعَو  َءاج  اذِإَف  ( 4  ) ًارِیبَک اُولُع  َُّنْلعََتل  َو  ِْنیَتَّرَم  ِضْرَْألا  ِیف  َّنُدِسُْفَتل  ِباتِْکلا  ِیف  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  یلِإ  اْنیَضَق  َو 
ًاریِفَن َرَثْکَأ  ْمُکاْنلَعَج  َو  َنِیَنب  َو  ٍلاْومَِأب  ْمُکانْدَدـْمَأ  َو  ْمِْهیَلَع  َةَّرَْکلا  ُمَُکل  اـنْدَدَر  َُّمث  ( 5  ) ًالوُعْفَم ًادْعَو  َناک  َو  ِرایِّدلا  َلالِخ  اوُساجَف  ٍدـیِدَش  ٍسَْأب 

َو ٍةَّرَم  َلَّوَأ  ُهُولَخَد  امَک  َدِجْـسَْملا  اُولُخْدَِـیل  َو  ْمُکَهوُجُو  اُؤوُسَِیل  ِةَرِخْآلا  ُدـْعَو  َءاج  اذِإَف  اهَلَف  ُْمتْأَسَأ  ْنِإ  َو  ْمُکِـسُْفنَِأل  ُْمْتنَـسْحَأ  ُْمْتنَـسْحَأ  ْنِإ  ( 6)
(8  ) ًاریِصَح َنیِِرفاْکِلل  َمَّنَهَج  اْنلَعَج  َو  انْدُع  ُْمتْدُع  ْنِإ  َو  ْمُکَمَحْرَی  ْنَأ  ْمُکُّبَر  یسَع  ( 7  ) ًارِیْبتَت اْوَلَع  ام  اوُرِّبَُتِیل 

439 ص : همجرت ..... :

دیهاوخ شیپ  رد  یگرزب  ییوج  يرترب  دـیروآیم و  راـبب  یهاـبت  نیمز  رد  راـب  ود  امـش  هک  میدرک  مـالعا  تاروت  رد  لیئارـسا  ینب  هب  اـم 
(4 . ) تفرگ

زا یناگدنب  دبای  قّقحت  امش  يراکهابت  هک  نیمه  و 
__________________________________________________

-1
اهب رکـشلا  کل  دمحلا و  کل  کل ، کیرـش  كدحو ال  کنمف  ایند  وا  نید  یف  ۀـمعن  نم  یب  یـسما  وأ  حبـصا  ام  نا  كدهـشا  ینا  مهللا 

. اضّرلا دعب  یضرت و  یتح  یلع 
440 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هدعو نیا ، و  دنزادرپیم ، وجتـسج  هب  امـش  ياههناخ  نایم  رد  سپ  میرادیم  لیـسگ  امـش  رب  تخـس  ییورین  تکوش و  بحاص  نامدوخ ،
(5 . ) تسا یمتح 

(6 . ) میدومن رتشیب  ار  ناتتّیعمج  میدرک و  ددم  نادنزرف  اهلام و  هب  ار  امش  میتخاس و  هریچ  اهنآ  رب  ار  امش  دعب  و 
مغ و نانمـشد  ات  دسر ، ارف  مّود  هدـعو  هک  یماگنه  و  دـیاهدرک ، دوخ  هب  مه  زاب  دـینک  يدـب  رگا  دـیاهدرک و  دوخ  يارب  دـینک  یکین  رگا 

(7 . ) دنزاس دوبان  دنتفای  دوخ  هطلس  ریز  ار  هچ  ره  دنوش و  دجسم  لخاد  لوا  هعفد  دننام  دنزاس و  راکشآ  امش  ياههرهچ  رب  ار  هودنا 
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(8 . ) میهدیم رارق  نارفاک  نادنز  ار  منهج  میدرگرب و  زین  ام  دیدرگ ، رب  امش  هاگ  ره  و  دنک ، محر  امش  هب  ناتراگدرورپ  تسا  دیما 

440 ص : ریسفت ..... :

ّربـکت ملظ و  دـنروآیم و  دوـجو  هب  یهاـبت  نیمز  يور  رد  هک  مـیدرک  یمتح  یعطق و  یحو  لیئارـسا  ینب  هـب  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  یلِإ  اْنیَـضَق  َو 
. تسا تاروت  باتک  زا  روظنم  درک . دنهاوخ 

، هلمج نیا  هدوب و  مسق  هلزنم  هب  تسا  یعطق  یحو  نوچ  ای ، و  تسا ، فوذـحم  مسق  يارب  باوج  ای  هلمج  نیا  ِْنیَتَّرَم  ِضْرَْألا  ِیف  َّنُدِـسُْفَتل 
ندناسر تداهـش  هب  شلوا  هک  درک  دیهاوخ  اپب  داسف  راب  ود  امـش  هک  منکیم  دای  دنگوس  تسا : هدومرف  دنوادخ  ییوگ  تسا . نآ  خـساپ 

نتـشک رب  میمـصت  ایرکز و  نب  ییحی  لتق  شمود  و  دادیم ، میب  یهلا  رفیک  زا  ار  اهنآ  هک  یعقوم  دوب  اـیمرا »  » نتخاـس ینادـنز  و  اـیرکز » »
. دوب مالّسلا  هیلع  یسیع  ترضح 

بیراخـس ناگدـنب ، نیا  زا  روظنم  تسا  هدـش  رکذ  ادـیبع  مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  تئارق  رد  ًادابِع  ْمُْکیَلَع  اْنثََعب  اـمُهالوُأ  ُدـْعَو  َءاـج  اذِإَـف 
ار اصقالا  دجسم  دندنازوس و  ار  تاروت  دنتشک و  ار  نادنمـشناد  هک  دوب  رـصنتخب  دناهتفگ : یخرب  و  تسوا ، نایرگـشل  و  لباب ) هاشداپ  )

. دنتفرگ ریسا  رازه  داتفه  دندناسر و  لتق  هب  ار  رفن  رازه  داتفه  دندرک  بارخ 
زا  میتشاذگاو و  ناشدوخ  راک  هب  ار  ناراکمتس  نیا  هک  تسا  نیا  روظنم  مکیلع  انثعب 

441 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
َنُوبِسْکَی اُوناک  اِمب  ًاضَْعب  َنیِِملاَّظلا  َضَْعب  یِّلَُون  َِکلذَک  َو  تسا : دنوادخ  لوق  نیا  لثم  انعم  نیا  میدشن ، ناشعنام  دندروآ  امش  رس  رب  هچنآ 

(. 129 ماعنا / « ) دندادیم ماجنا  هک  یلامعا  رطاخ  هب  میزاسیم  ّطلسم  ناشرگید  یضعب  رب  ار  ناراکمتس  زا  یضعب  نینچ  نیا  »
ندنازوس دجسم و  بیرخت  هدش و  هداد  تبـسن  نانآ  هب  تسا  اههناخ  نایم  رد  داسفا  دصق  هب  تفر  دمآ و  زا  ترابع  هک  سوج » « » اوساجف »

. تسا هلمج  نآ  زا  مه  تاروت 
. دندشیم دراو  اهنآ  ياههناخ  نورد  هب  هزاجا  ربخ و  نودب  داسف  داجیا  روظنم  هب  ناراکمتس 

. دشیم عقاو  دیاب  امتح  دش و  عقاو  هک  تسا  نیتسخن  باذع  هدعو  نامه  نیا  امهیلوا  دعو 
میداد شیازفا  ار  امش  ياهتورث  میاهداد و  هبلغ  اهنآ  رب  ار  امش  میدینادرگرب و  امش  هب  ار  نانمشد  رب  يزوریپ  تلود و  َةَّرَْکلا  ُمَُکل  انْدَدَر  َُّمث 

. میدرک دایز  ار  ناتنادنزرف  و 
( دبع رغم و  عمج   ) دیبع ریغم و  لثم  ددع  ینعی  تسا  رفن  عمج  ریفن » . » میداد رارق  رتشیب  ناتنانمشد  زا  ار  امش  دارفا  ًاریِفَن و  َرَثْکَأ  ْمُکاْنلَعَج  َو 

. دننکیم چوک  وا  اب  هک  ناسنا  هلیبق  موق و  دناهتفگ  یضعب 
. دسریمن نارگید  هب  شنایز  دوس و  ددرگیمرب و  ناتدوخ  هب  مه  نآ  دینک  يدب  رگا  دیاهدرک و  ناتدوخ  هب  دینک  یکین  رگا  ُْمْتنَـسْحَأ  ْنِإ 
و مدرک » يدب  هن  مداد و  ماجنا  یکین  هن  سک  چیه  هب  نم  : » هیلا تأسا  ام  دحا و  یلا  تنسحا  ام  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  لیلد  نیا  هب 

. دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  هاگ  نآ 
دـسر ارف  امـش  نایغط  نیمود  هدعو  هک  یماگنه  ینعی  هدش  فذـح  الاب  هنیرق  هب  مهانثعب »  » لعف ترابع ، نیا  زا  دـعب  ِةَرِخْآلا  ُدـْعَو  َءاج  اذِإَف 

ار لعف  نیا  ْمُکَهوُجُو » اُؤوُسَِیل  . » دوش راکشآ  امش  ياههرهچ  زا  هودنا  ترودک و  تبکن و  راثآ  هک  دننک  نانچ  ات  میتسرفیم  ار  ناتنانمشد 
ای  هَّللا ، شلعاف  هک  هدناوخ  درفم  تروص  هب  ءوسیل »  » یضعب

442 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دناهدناوخ ریغلا  عم  مّلکتم  تروص  هب  ءوسنل »  » یخرب و  دشاب ، ثعب »  » ای و  دعو ،» »

هب تسا  نکمم  دنربب و  نیب  زا  دـنبای  تسد  نآ  رب  هک  ار  هچ  ره  نانمـشد  ات  هلمج : يانعم  اوربتیل »  » يارب لوعفم  بصن ، لحم  رد  اولع :» ام  »
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. دشاب نانمشد  هبلغ  تّدم  يانعم 
انْدُع و ُْمتْدُع  ْنِإ  َو  دـهد . رارق  تمحر  دروم  ار  امـش  راگدرورپ ، تسا  دـیما  دـینک  هبوت  رگا  مود  هبترم  زا  سپ  ْمُکَمَحْرَی  ْنَأ  ْمُکُّبَر  یـسَع 

نایغط هب  اهنآ  هک  یتقو  دـش : مه  نینچ  و  تشگ . میهاوخ  زاب  امـش  تبوقع  هب  زین  ام  دـیدرگرب  تیـصعم  هاـنگ و  هب  راـب  نیموس  يارب  رگا 
. درک ّطلسم  اهنآ  رب  ار  ملاظ  ناهاشداپ  داد : رفیک  ار  نانآ  زین  دنوادخ  دنتشگزاب 

. دنریگیم هیزج  اهنآ  زا  تمایق  ات  نانمؤم  اریز  دومرف ، ناشتبوقع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  ترضح  ندرک  ثوعبم  اب  دناهتفگ  یضعب 
. نادنز ریصح :

442 ص : ات 12 ..... ] تایآ 9  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]

هراشا

ِةَرِخْآلِاب َنُونِمُْؤی  ـال  َنیِذَّلا  َّنَأ  َو  ( 9  ) ًارِیبَک ًارْجَأ  ْمَُهل  َّنَأ  ِتاـِحلاَّصلا  َنُولَمْعَی  َنیِذَّلا  َنِینِمْؤُْملا  ُرِّشَُبی  َو  ُمَْوقَأ  َیِه  ِیتَِّلل  يِدـْهَی  َنآْرُْقلا  اَذـه  َّنِإ 
ِْلیَّللا َۀَیآ  انْوَحَمَف  ِْنیَتَیآ  َراهَّنلا  َو  َْلیَّللا  اَْنلَعَج  َو  ( 11  ) ًالوُجَع ُناْسنِْإلا  َناک  َو  ِْریَْخلِاب  ُهَءاعُد  ِّرَّشلِاب  ُناْسنِْإلا  ُعْدَی  َو  ( 10  ) ًامِیلَأ ًاباذَع  ْمَُهل  انْدَتْعَأ 

(12  ) ًالیِصْفَت ُهاْنلَّصَف  ٍءْیَش  َّلُک  َو  َباسِْحلا  َو  َنِینِّسلا  َدَدَع  اوُمَْلعَِتل  َو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ًالْضَف  اوُغَْتبَِتل  ًةَرِْصبُم  ِراهَّنلا  َۀَیآ  اْنلَعَج  َو 

442 ص : همجرت ..... :

(9 . ) تسا گرزب  یشاداپ  ناراکوکین  يارب  هک  دهدیم  دیون  ار  نانمؤم  و  دنکیم ، تیاده  اههار  نیرتتسار  يوس  هب  نآرق ، نیا 
(10 . ) میاهدرک اّیهم  كاندرد  یباذع  ناشیارب  دنرادن ، نامیا  رگید  ناهج  هب  هک  نانآ  و 

(11 . ) تسا هدز  باتش  يدوجوم  هتسویپ  ناسنا  دنکیممه ، ّرش  ياعد  دنکیم ، ریخ  ياعد  هک  روط  نامه  ناسنا 
443 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ناتراگدرورپ لضف  زا  ات  میتخاس ، شخب  ینشور  ار  زور  تمالع  هدرک و  وحم  ار  بش  هناشن  سپس  میداد ، رارق  تیآ  ود  ار  زور  بش و  ام 
(12 . ) میتشاد نایب  لّصفم  ار  زیچ  همه  ام  دینادب و  ار  باسح  اهلاس و  هرامش  و  دینک ، يزور  بلط 

443 ص : ریسفت ..... :

تیادـه تسا  اهنآ  نیرتتسار  نیرتراوتـسا و  هک  یتلاـح  اـی  شور و  هار و  اـی  نییآ  شیک و  يوس ، هب  نآرق ، نیا  يِدـْهَی  َنآْرُْقلا  اَذـه  َّنِإ 
. دنکیم

نامیا لها  هب  تراشب  ود  دنوادخ  هک  انعم ، نیا  هب  دشابیم  ًارِیبَک  ًارْجَأ  ْمَُهل  َّنَأ  ترابع : رب  فطع  هلمج  نیا  ِةَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  َّنَأ  َو 
. ناشنانمشد رفیک  باقع و  مود  و  شاداپ ، باوث و  هدژم  یکی  تسا : هداد 

رد  ) هک نانچ  دنکیم  تساوخرد  ار  ّرش  يدب و  شاهداوناخ  دوخ و  يارب  شراگدرورپ  زا  تینابـصع  مشخ و  ماگنه  یمدآ  ُناْسنِْإلا  ُعْدَی  َو 
. دیامنیم ریخ  ياعد  رگید ) تقو 

، ندیـشیدنا لّمأت و  نودـب  دـسریم ، شرکف  هب  دـنکیم و  روطخ  شلد  هب  هچ  ره  هشیمه  تسا  هدز  باتـش  ناسنا  ًالوُجَع  ُناـْسنِْإلا  َناـک  َو 
. دنکیم تساوخرد  ار  نآ  دهدیم و  رارق  تواضق  دروم  تعرسب 

هب زور  بش و  زا  کی  ره  نوچ  میداد و  رارق  دـیحوت )  ) هناشن ود  دـنراد  هک  يدـیاوف  ّتلع  هب  ار  بش  زور و  ِْنیَتَیآ  َراهَّنلا  َو  َْلیَّللا  اَْـنلَعَج  َو 
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هب ددع  هفاضا  دـننام  تسا ، هّینایب  هفاضا  راهنلا » ۀـیآ  لیللا و  ۀـیآ   » رد راهن  لیل و  هب  هیآ  هفاضا  سپ  دنـشابیم ، تیآ  هناشن و  دوخ ، يدوخ 
. تسا زور  بش و  نامه  راهّنلا  ۀیآ  لیّللا و  ۀیآ  يانعم  شدودعم و 

َو ِْلیَّللا  َۀَیآ  انْوَحَمَف   » يانعم تروص  نیا  رد  و  دنـشابیم ، هام  دیـشروخ و  ینعی  زور  بش و  هدنهد  رون  ود  نیتیآ  زا  دارم  دـناهتفگ  یـضعب 
444 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  تسا : نینچ  ِراهَّنلا » َۀَیآ  اْنلَعَج 

ای دوشیم ، هدـید  نآ  رد  ایـشا  هک  میداد  رارق  شخب  ینـشور  ار  زور  و  میتخاـس ، ملاـع  هدـننک  کـیرات  ییانـشور و  هدـننک  وـحم  ار  بش 
ياراد ار  دیـشروخ  یلو  میدرکن ، قلخ  شیارب  دیـشروخ  عاعـش  لثم  یعاعـش  هک  انعم  نیا  هب  میدرک ، وحم  تسا  هاـم  هک  ار  بش  تمـالع 

. دوشیم هدید  يزیچ  ره  نآ ، عاعش  رد  هک  میداد  رارق  ياهلعش 
. دیسرب دوخ  يزور  يارب  وجتسج  شاعم و  روما  رد  فّرصت  هب  زور ، ییانشور  رد  ات  ْمُکِّبَر  ْنِم  اًلْضَف  اوُغَْتبَِتل 

رـس يارب  هک  ار  ییاهتّدم  اهنامز و  باسح  دینک و  ادـیپ  یهاگآ  اههام  اهلاس و  هرامـش  زور و  بش و  فالتخا  زا  َنِینِّسلا و  َدَدَـع  اوُمَْلعَِتل  َو 
. دنامیم لّطعم  اهراک  روما و  مامت  دوبیمن  زور  بش و  رگا  دینادب و  دیهدیم  رارق  نآ  ریغ  بلط و  ضرق و  دیسر 

میدرک نایب  وت  يارب  نآرق  رد  ار  زیچ  همه  دـشابن ، نآ  رد  یهابتـشا  هنوگ  چـیه  هک  نانچ  حورـشم و  روط  هب  اًلیِـصْفَت  ُهاْنلَّصَف  ٍءْیَـش  َّلُـک  َو 
. دشاب نآ  رد  ییافخ  هک  نیا  نودب 

444 ص : ات 15 ..... ] تایآ 13  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]

هراشا

(14  ) ًابیِسَح َْکیَلَع  َمْوَْیلا  َکِسْفَِنب  یفَک  ََکباتِک  ْأَْرقا  ( 13  ) ًاروُْشنَم ُهاْقلَی  ًاباتِک  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  َُهل  ُجِرُْخن  َو  ِهُِقنُع  ِیف  ُهَِرئاط  ُهاْنمَْزلَأ  ٍناسنِإ  َّلُک  َو 
(15  ) ًالوُسَر َثَْعبَن  یَّتَح  َنِیبِّذَعُم  اَّنُک  ام  َو  يرْخُأ  َرْزِو  ٌةَرِزاو  ُرَِزت  َو ال  اْهیَلَع  ُّلِضَی  امَّنِإَف  َّلَض  ْنَم  َو  ِهِسْفَِنل  يِدَتْهَی  امَّنِإَف  يدَتْها  ِنَم 

444 ص : همجرت ..... :

(13 . ) دینیبیم هدوشگ  دوخ ، ربارب  رد  ار  نآ  هک  میروآیم  نوریب  یباتک  شیارب  تمایق  زور  میدنکفا و  شندرگ  هب  ار  سک  ره  لمع 
(14 . ) یتسه یفاک  تلامعا  هب  یسرباسح  يارب  تدوخ  زورما  ار ، تباتک  ناوخب  مییوگیم ) وا  هب  )

شودـب ار  يرگید  راـب  سک  چـیه  تسا ، وا  ناـیز  هب  دـنیزگ  یهارمگ  سک  ره  و  وا ، دوـخ  يارب  تیادـه  هدـیاف  دوـش  تیادـه  سک  ره 
(15 . ) میتسرفب ار  يربمایپ  هک  نیا  رگم  مینکیمن  تبوقع  ار  یسک  ام ، و  دشکیمن ،

445 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

445 ص : ریسفت ..... :

هب يریت   ) مهـس هل  راط  تسا : هدـش  هتفرگ  هلمج  نیا  زا  دـناهتفگ  یـضعب  تسا . ناسنا  لمع  هرئاط  زا  دوصقم  ُهَِرئاط  ُهاـْنمَْزلَأ  ٍناـسنِإ  َّلُـک  َو 
شندرگ رب  يریجنز  ّلغ و  ای  هداّلق و  دننام  میاهداد  رارق  شهارمه  هدزرـس  وا  زا  هک  ار  یلامعا  تسا : نیا  هیآ  يانعم  دش ،) جراخ  وا  يوس 

. تسا هتخادنا  ندرگ  هب  رتوبک  قوط  دننام  ار  نآ  ۀمامحلا : قوط  اهدلقت  دناهتفگ : لثم  رد  هک  نانچ  و  دوشیمن ، ادج  وا  زا  زگره  هک 
یـضعب بیاغ ، تروص  رد  و  تسادخ ، نآ  لعاف  تروص  ود  ره  رد  هدش و  تئارق  ود  ره  ي )  ) بیاغ و  ن )  ) ملکتم تروص  هب  َُهل  ُجِرُْخن  َو 
بـصن و  اباتک » رئاطلا  جرخی   » ینعی تسا ، رئاط  مه  شریمـض  عجرم  دـناهدناوخ و  مولعم  لعف  اب  جرخی  یـضعب  و  لوهجم ، لـعف  اـب  جرخی 
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(. دوشیم رهاظ  وا  يارب  هتشون  تروص  هب  ناسنا  لمع  تمایق  زور   ) تسا ّتیلاح  رب  انب  اباتک » »
تفـص و هیقلی »  » تسا زیاج  و  دنباتک ، يارب  تفـص  هملک ، ود  ره  تسا . هدش  هدناوخ  زین  لوهجم ، تروص  هب  فاق  دیدشت  اب  ًاروُْشنَم  ُهاْقلَی 

. دشاب لاح  اروشنم » »
دراد دای  ار  ندناوخ  هتـشادن ، داوس  ایند  رد  هک  مه  یـسک  زور ، نآ  رد  دیوگیم  هداتق  ناوخب . ار  تباتک  دوشیم : هتفگ  وا  هب  ََکباتِک  ْأَْرقا 

: حادقلا بیرض  لثم  تسا ، هدننک  باسح  يانعم  هب  زییمت و  ابیسح »  » و تسا ، یفک »  » لعف يارب  لعاف  عفر و  لحم  رد  هملک  نیا  کسفنب » »
دیهـش  » هژاو ياج  هب  هک  دشاب  یفاک »  » يانعم هب  ابیـسح )  ) تسا نکمم  اذک و  هیلع  بسح  لثم  تسا  نآ  هب  قلعتم  کیلع »  » و اهریت ، هدننز 

، عماجلا عماوج  همجرت  دـنکیم . تیافک  تسا  ّمهم  یعّدـم  يارب  ار  هچنآ  دـهاش ، اریز  هدـش ، يّدـعتم  یلع »  » هب ور  نیا  زا  هدـمآ و  هاوگ »
446 ص : ج3 ،

ار رما  ود  نیا  ابلاغ  تسا و  یـضاق  دهاش و  ياج  هب  هک  تسا  تلع  نیا  هب  دشابیم ) سفن  زییمت  هک  نیا  اب  « ) بیـسح  » هملک ندروآ  رّکذم 
ناوتیم و  یتسه » رفاک  رگباسح  یـصخش  ناونع  هب  تدوخ  : » دوشیم هتفگ  نینچ  تمایق  رد  ییوگ  ناـنز ، هن  دـنوشیم ، رادهدـهع  نادرم 

هدعاق قبط  رب  هک  سفنأ  ۀثالث  دنیوگیم  هک  نانچ  دناهتفرگ ، صخش  يانعم  هب  ار  سفن  هک  تسا  نآ  بیسح »  » ندروآ رّکذم  ّتلع  تفگ 
. دوش هتفگ  سفنأ  ثالث  دیاب  هیلوا 

. ار يرگید  راب  هن  دریگیم  شود  رب  ار  دوخ  راب  یسک  ره  يرْخُأ  َرْزِو  ٌةَرِزاو  ُرَِزت  َو ال 
يربمایپ اـهنآ  يارب  هک  نآ  رگم  مینک  تبوقع  میهد و  رفیک  ار  ياهعماـج  هک  تسین  راوازـس  اـم  هناـمیکح  ياـهراک  رد  َنِیبِّذَـعُم  اَّنُک  اـم  َو 

. مینک مامت  اهنآ  رب  ار  تّجح  ات  میتسرفب 

446 ص : ات 22 ..... ] تایآ 16  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]

هراشا

َو ٍحُون  ِدـَْعب  ْنِم  ِنوُرُْقلا  َنِم  اـنْکَلْهَأ  ْمَک  َو  ( 16  ) ًاریِمْدـَت اهانْرَّمَدَـف  ُلْوَْقلا  اَْهیَلَع  َّقَحَف  اهِیف  اوُقَـسَفَف  اهِیفَْرتُم  انْرَمَأ  ًۀَـیْرَق  َِکلُْهن  ْنَأ  انْدَرَأ  اذِإ  َو 
ًامُومْذَم اهالْـصَی  َمَّنَهَج  َُهل  اْنلَعَج  َُّمث  ُدیُِرن  ْنَِمل  ُءاشَن  ام  اهِیف  َُهل  اْنلَّجَع  َۀَـلِجاْعلا  ُدـیُِری  َناک  ْنَم  ( 17  ) ًاریَِـصب ًارِیبَخ  ِهِدابِع  ِبُونُِذب  َکِّبَِرب  یفَک 

ِءاطَع ْنِم  ِءالُؤَه  َو  ِءالُؤه  ُّدُِـمن  الُک  ( 19  ) ًاروُکْـشَم ْمُُهیْعَـس  َناک  َِکئلوُأَف  ٌنِمُْؤم  َوُه  َو  اهَیْعَـس  اَهل  یعَـس  َو  َةَرِخْآلا  َدارَأ  ْنَم  َو  ( 18  ) ًاروُحْدَم
(20  ) ًاروُظْحَم َکِّبَر  ُءاطَع  َناک  ام  َو  َکِّبَر 

(22  ) ًالوُذْخَم ًامُومْذَم  َدُعْقَتَف  َرَخآ  ًاهلِإ  ِهَّللا  َعَم  ْلَعَْجت  ال  ( 21  ) ًالیِضْفَت ُرَبْکَأ  َو  ٍتاجَرَد  ُرَبْکَأ  ُةَرِخْآَلل  َو  ٍضَْعب  یلَع  ْمُهَضَْعب  اْنلَّضَف  َْفیَک  ْرُْظنا 

446 ص : همجرت ..... :

تسخن  مینک  بارخ  ار  يراید  رهش و  میهاوخب  هاگ  ره 
447 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ادیدش دنتفای ، یهلا  رفیک  قاقحتـسا  دنتـساخرب و  تفلاخم  هب  هک  یماگنه  سپـس  مینکیم ، تعاطا  هب  رما  ار  ناشنارذگـشوخ  نادـنمتورث 
(16 . ) میبوکیم مه  رد  ار  اهنآ 

هاگآ و شناگدنب  ناهانگ  هب  تراگدرورپ  هک  سب  نیمه  میتخاس ، كاله  ار  نانآ  ام  دندوب و  حون  زا  دعب  نورق  رد  هک  یمدرم  رایسب  هچ 
(17 . ) تسانیب

رارق شاهرهب  ار  خزود  سپـس  میهدب و  دوز  مینک ، هدارا  هک  ره  هب  میهاوخ  هچ  ره  ناهج  نیا  رد  ام  دـهاوخ ، ار  رذـگدوز  ناهج  سک  ره 
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(18 . ) دوش نآ  دراو  قح  تمحر  زا  يرود  شنزرس و  اب  هک  میهد 
(19 . ) تسا يرازگساپس  دروم  اهنآ  ششوک  سپ  دشاب ، نامیا  لها  دنک و  ششوک  نآ  يارب  دهاوخب و  ار  ترخآ  سک  ره  و 

(20 . ) تسین یندش ، عنم  تراگدرورپ  ششخب  میهد و  کمک  تراگدرورپ  ياطع  زا  ار  هورگ  نآ  هورگ و  نیا  ار : همه 
(21 . ) تسا رتالاب  مه  نیا  زا  تلیضف  هبترم و  ثیح  زا  ترخآ  تاجرد  و  میداد ، يرترب  رگید  ضعب  رب  ار  یضعب  هنوگچ  نیبب 

(22 . ) دش یهاوخ  هتسکش  رس  هدیهوکن و  هک  هدم  رارق  رگید  ییادخ  اتکی  دنوادخ  اب  و 

447 ص : ریسفت ..... :

میداتسرف و ربمایپ  ناشیارب  هک  ار  يدابآ  رهـش و  لها  هاگ ، ره  ینعی  تسا  نآ  لها  هیرق ، زا  روظنم  اهِیفَْرتُم  انْرَمَأ  ًۀَیْرَق  َِکلُْهن  ْنَأ  انْدَرَأ  اذِإ  َو 
، مینکیم رما  ار ، اهنآ  نابلط  هافر  نادنمتورث و  رتشیب ، تّجح  مامتا  روظنم  هب  میناسرب ، تکاله  هب  میهاوخب  میدرک ، مامت  اهنآ  رب  ار  تّجح 

اهِیف اوُقَسَفَف  . » دننک تعاطا  دنروایب و  نامیا  هک 
ُلْوَْقلا اَْهیَلَع  َّقَحَف   » دنزادرپیم ناهانگ  روجف و  قسف و  هب  لباقم ، رد  مه  ناشیا  و  « 

. میناشکیم يدوبان  تکاله و  هب  ار  اهنآ  همه  تقو  نآ  دبای ، قّقحت  نانآ  هرابرد  یهلا  باذع  هدعو  هک  دنوشیم  نآ  بجوتسم  سپ  و  « 
. دنوشیم تازاجم  رفیک و  قحتسم  نانآ  لثم  دننکیم و  يوریپ  اهنآ  زا  نارگید  هک  تسا  هدرب  مان  نارادمدرس  زا  اهنت  لیلد  نیا  هب 

اهِیفَْرتُم انْرَمَأ   » يانعم دناهتفگ  یضعب 
زا مینکیم  دایز  ار  ناشنافرتم  هک  تسا  نآ  « 

448 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
: تسا هدمآ  ثیدح  رد  و  رشبف » هترشب   » لثم رثکف » هترثک  : » ینعی رمأف » هترما   » باب

(. دیازب ناوارف  هک  تسا  ياهدام  بسا  هّرک  دشاب و  هدش  حالصا  هک  تسا  یناتـسلخن  لام  نیرتهب  : ) ةرومأم ةرهم  ةروبأم و  ۀکـس  لاملا  ریخ 
«1»

رما زا  هک  تسا  زیاج  زین  هدـش و  تئارق  انعم  نیمه  هب  انرّما  لیعفت ) باب   ) زا هریغ و  هرمآ  رمأ و  لعف : زا  انلعفأ  نزو  رب  لاعفإ  باب  زا  انرما » »
. میزاسیم ّطلسم  اورنامرف و  اهنآ  رب  ار  ناشناراد  هیامرس  ام  ینعی  دشاب  لیعفت ) باب   ) هَّللا هّرما  زا  ای  درجم ) یثالث   ) ةراما

تکاله هب  ام  هک  ار  اهتلم  رایـسب  هچ  ینعی  دشابیم ، مک »  » يارب زیمت  نایب و  نورقلا » نم   » و انکلها »  » لوعفم مک ، ِنوُرُْقلا  َنِم  انْکَلْهَأ  ْمَک  َو 
. دندوب اهنآ  نایم  هلصاف  رد  هک  ار  یعماوج  نینچمه  و  دومث ، داع و  ماوقا  لیبق  زا  میدیناسر ،

ره درادن ، هدارا  ار  نآ  ریغ  تسایند و  شتّمه  هک  یـسک  تسا ) رذگدوز  يروف و  هک   ) تسایند ياهتمعن  هلجاع »  » َۀَـلِجاْعلا ُدـیُِری  َناک  ْنَم 
ود هب  دّیقم  ار  دوخ  یگدنـشخب  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  دـیرن : نمل  داد . میهاوخ  وا  هب  ناهج  نیمه  رد  میهاوخب  هک  ار  دوخ  تمعن  زا  هزادـنا 

ار هچ  ره   ) تسا هدومرف  دـیقم  هدارا  هب  تسا  تمعن  دروـم  صخـش  هک  ار  هل  لـجعم  ّتیـشم و  هب  تسا  تمعن  هک  ار  لّـجعم  هتخاـس : دـیق 
(. مینک هدارا  سک  ره  هب  میهاوخب 

: دناهتفگ یـضعب  دنکیم  ترثک  هدافا  ددرگیمرب و  نم »  » هب هل »  » ریمـض اریز  تسا  هل »  » يارب ّلک  زا  ضعب  لدـب  ترابع  نیا  ُدـیُِرن ،» ْنَِمل  »
: روحدم ناقفانم . ناراکایر و  لثم  دننکیم  هدارا  ار  ایند  ترخآ ، ياهراک  نداد  ماجنا  اب  هک  دنایناسک  هیآ  نیا  زا  روظنم 

. ادخ تمحر  زا  دورطم 
يرازگـساپس دروم  وا  شـشوک  دهد ، ماجنا  ار  نآ  یعقاو  شـشوک  دـنک و  ترخآ  هدارا  هک  یـسک  اهَیْعَـس  اَهل  یعَـس  َو  َةَرِخْآلا  َدارَأ  ْنَم  َو 

. دوشیم
__________________________________________________
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. ربا هدام  ج 4 ، برعلا ، ناسل  - 1
449 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

: تسا هدش  رکذ  طرش  هس  دریگ ، رارق  دنوادخ  دنسپ  دروم  هک  یششوک  يارب  هیآ  نیا  رد 
. دشاب يورخا  رجا  يارب  ششوک  - 1

. دریگ رارق  یحاون  رماوا و  همه  ياتسار  رد  یهلا  فیلاکت  نداد  ماجنا  رد  ششوک  - 2
. دشاب لماک  نامیا  اب  مأوت  ششوک  شالت و  - 3

. تسا تدابع  تعاط و  رب  نداد  شاداپ  رجا و  نامه  هدننک ، ششوک  یعس  لباقم  رد  ادخ  رکش  زا  دارم 
مییازفایم و هورگ  ود  ره  رب  ار  نامیاهـششخب  هک  نیا  دوصقم  نیقیرفلا . نم  دـحاو  لک  ینعی  تسا ، هیلا  فاضم  زا  ضوع  نیونت  ُّدُِـمن  الُک 

. میهدیم يزور  مرک  ششخب و  باب  زا  ار  یصاع  عیطم و  مینکیمن  عطق  ار  نآ  میهدیم و  همادا  نانآ  رب  ار  نامیاطع  لضف و  هظحل  ره 
. دنکیمن مورحم  اطع  زا  شنایصع ، رطاخ  هب  ار  راکهنگ  تسین  یندش  عطق  تراگدرورپ  ششخب  لضف و  َکِّبَر  ُءاطَع  َناک  ام  َو 

توافت رتالاب و  ترخآ  بتارم  تاجرد و  ُةَرِخْآَلل :» َو  « » 1 . » میداد يرترب  یضعب  رب  ار  یـضعب  هنوگچ  هک  ریگب  تربع  نیبب و  َْفیَک » ْرُْظنا  »
«2 . » تسا رتشیب  نآ  رد  مه  فالتخا  و 

دهاوخن وت  يارب  يروای  يوشیم و  عقاو  نادنمدرخ  ییوگدب  تّمذم و  دروم  یگدنز  رد  يدروآ ، ادخ  هب  كرـش  هک  یتقو  ًامُومْذَم  َدُعْقَتَف 
« فعّـضلا هب  دعق   » لثم تسا  یناوتان  زجع و  يراوخ و  ییاوسر و  يانعم  هب  هکلب  تسین  نتـسشن  يانعم  هب  اج  نیا  رد  دوعق »  » دناهتفگ دوب .

. درک ریگ  نیمز  ار  وا  یناوتان 
__________________________________________________

ص 114. ج 14 ، نایبلا ، عمجم  همجرت  زا  هصالخ  تسا . تحلصم  عبات  ایند  روما  رد  اهتوافت  نیا  - 1
. نامه دنشوکب ، رتشیب  رما  نیا  رد  هک  تسا  راوازس  سپ  تسا ، ناسنا  لامعا  عبات  ترخآ  تاجرد  - 2

450 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

450 ص : ات 25 ..... ] تایآ 23  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]

هراشا

ُْلق َو  امُهْرَْهنَت  َو ال  ٍّفُأ  امَُهل  ْلُقَت  الَف  امُهالِک  َْوأ  امُهُدَحَأ  َرَبِْکلا  َكَدـْنِع  َّنَُغْلبَی  اَّمِإ  ًاناسْحِإ  ِْنیَدـِلاْولِاب  َو  ُهاَّیِإ  َّالِإ  اوُدـُبْعَت  َّالَأ  َکُّبَر  یـضَق  َو 
ْمُکِسوُُفن ِیف  اِمب  ُمَلْعَأ  ْمُکُّبَر  ( 24  ) ًاریِغَـص ِینایَّبَر  امَک  امُهْمَحْرا  ِّبَر  ُْلق  َو  ِۀَمْحَّرلا  َنِم  ِّلُّذـلا  َحانَج  امَُهل  ْضِفْخا  َو  ( 23  ) ًامیِرَک ًالْوَق  امَُهل 

(25  ) ًاروُفَغ َنِیباَّوَْأِلل  َناک  ُهَّنِإَف  َنیِِحلاص  اُونوُکَت  ْنِإ 

450 ص : همجرت ..... :

وت دزن  ناشود ، ره  ای ، اهنآ  زا  یکی  هاگ  ره  دینک ، یکین  ردام  ردـپ و  اب  و  دـیتسرپن ، ار  شدوخ  زج  هک  تسا  هدومرف  روتـسد  تراگدرورپ 
. وگب اهنآ  هب  هناراوگرزب  هدیجنـس و  فیطل ، راتفگ  و  نارم ، دوخ ، زا  ار  اهنآ  رادـم و  اور  اـهنآ ، رب  یتناـها  نیرتمک  دندیـسر ، يریپ  ّنس  هب 

(23)
: وگب روآ و  دورف  ینابرهم  ّتبحم و  اب  ناشربارب  رد  ار  شیوخ  عضاوت  ياهلاب 

(24 . ) نادرگ ناشتمحر  لومشم  دندنارورپ  یکچوک  رد  ارم  ود ، نآ  هک  نانچ  اراگدرورپ 
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(25 . ) دشخبیم ار  ناراک  هبوت  وا  دیشاب ، هتسیاش  امش  رگا  تسا ، رتاناد  تسا ، امش  نورد  رد  هچنآ  هب  تبسن  امش ، راگدرورپ 

450 ص : ریسفت ..... :

« يأ  » يانعم هب  يریسفت و  نا » ، » دینکن شتسرپ  ار  یسک  وا  زا  ریغ  هک  تسا  هدومرف  رداص  یعطق  يرما  امـش  راگدرورپ  َکُّبَر  « 1  » یضَق َو 
. دشاب نأ »  » هب بوصنم  عراضم  هکلب  دشابن  یهن  هک  دشاب  اودبعت » نأب ال   » نآ ریدقت  تسا  زیاج  و  تسا ، یهن  لعف  اودبعت » ال   » و

__________________________________________________

. ].....[ 17 فاقحا 46 /  67 ءایبنا 21 / - 1
451 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هب و  تسا ، هدش  هدوزفا  نآ  رب  دیکأت  يارب  ام »  » و تسا ، هیطرـش  نا » « » َّنَُغْلبَی اَّمِإ   » دینک یکین  ردام  ردپ و  هب  تبـسن  ًاناسْحِإ و  ِْنیَدـِلاْولِاب  َو 
رب انب  و  هدش ، تئارق  زین  ناغلبی »  » لعف نیا  تسا و  نغلبی »  » لعاف هملک  نیا  امهدحا » . » تسا هدش  لخاد  نآ  لعف  رب  دـیکأت  نون  لیلد  نیمه 

یتحاران یگنتلد و  رب  تلـالد  هک  تسا  یتوص  فا » . » دـشابیم امهدـحا  رب  فطع  اـمهالک » . » تسا ریمـض  فلا ، زا  لدـب  امهدـحا »  » نیا
اـیبنا و ياـههروس  رد  رما  نیا  تسا و  هدـش  تئارق  مه  نیونت  نودـب  هحتف  اـب  دوشیم ، هدـناوخ  هرـسک  نیونت  اـب  هک  ناـنچ  مه  دـنکیم و 
هب فیفخت  باب  زا  هحتف  تئارق  و  انب ، رد  لصا  رب  انب  هرـسک  تئارق  تسا ، هدناوخ  مض  اب  فا » « » كاّمـسلا وبا   » و تسا ، يراج  مه  فاقحا 

. دشابیم ذنم »  » لثم لبق ، ام  تکرح  زا  تعباتم  يارب  هّمض  و  ّمث ، لثم  تسا  دیدشت  هّمض و  تهج 
یـسک دنـشاب و  دـنزرف  رابرـس  رگید  تاهج  هب  ای  دـنوش و  ریپ  ردام  ردـپ و  هک  یعقوم  ینعی  امُهالِک  َْوأ  امُهُدَـحَأ  َرَبِْکلا  َكَدـْنِع  َّنَُغْلبَی  اَّمِإ 
یهاگ اریز  ردام ، ردـپ و  ات  تسا  رترابتّقـشم  دـنزرف  دوخ  رب  تلاـح  نیا  دنـشاب و  يو  تیاـمح  تحت  وا  هناـخ  رد  دـشابن و  وا  زج  رگید 
تهج نیا  هب  دهد ، ماجنا  ار  اهراک  نامه  اهنآ  يارب  زین  وا  دندرکیم  یتسرپرـس  یکدوک  لاح  رد  ار  يو  اهنآ  هک  روط  نامه  دـیاب  دـنزرف 

، عضاوت لامک  اـب  دـهد و  رارق  دوخ  لاـب  ریز  ار  اـهنآ  دـنک و  تفطـالم  یمرن و  اـهنآ  هب  تبـسن  هک  تسا  هداد  روتـسد  دـنزرف  هب  دـنوادخ 
نیرتمک هک  فا »  » ظفل نانآ ، راب  ندیـشک  شودب  ماگنه  اهنآ و  ندرک  تفاظن  زا  یگتـسخ  عقوم  یتح  دشک ، شودـب  ار  اهنآ  راب  ینیگنس 

. دشاب رتالاب  نیا  زا  هچنآ  هب  دسر  هچ  ات  دنزن  رس  دنزرف  زا  تسا  نیهوت 
رارق دوخ  دیحوت  نراقم  ار  اهنآ  ناسحا  تسخن  اریز  هدومرف ، دـیکأت  لماک  دـح  رد  ردام  ردـپ و  هب  تبـسن  ناسحا  رب  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ 

راهظا رب  تلالد  هک  ياهملک  نیرتکچوک  زا  ار  دـنزرف  یتح  هک  تسا  هتفرگ  تخـس  نانچ  اهنآ  هب  تبـسن  یکین  رد  ار  راـک  سپـس  هداد و 
نانآ  تلافک  لّمحت  اهنآ و  دوجو  انایحا  هچ  رگا  هدرک  عنم  دنک  یگنتلد 

452 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
تسا فا »  » هملک ردام  ردپ و  هب  تبسن  ملظ  نیرتمک  هک  تسا  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دشاب . يو  یتحاران  يرارقیب و  ثعاب 

«1 . » دومرفیم یهن  نآ  زا  تشادیم ، غارس  هملک  نیا  زا  رتنییاپ  يزیچ  دنوادخ  رگا  و 
ًالْوَق امَُهل  ُْلق  َو  نکم . غیرد  نانآ  زا  دـنهاوخیم ، وت  زا  هچنآ  نکم و  ناشتحاران  دـنزیم  رـس  اهنآ ، زا  هک  يراک  لـباقم  رد  اـمُهْرَْهنَت  ـال  َو 

. تسا بدا  نسح  ياضتقم  هک  ناـنچ  وگب . اـهنآ  هب  وکین  هناراوگرزب و  ینانخـس  روآ  رجز  ياـهفرح  نتفگ  ندرک و  عنم  ياـج  هب  ًاـمیِرَک 
و ناجردـپ ، تفگ : دوب  رفاک  هک  نیا  اـب  « 2  » شردپ هب  میهاربا  ترـضح  هک  نانچ  ناج ! ردام  ناجردپ ! دـیوگب : اهنآ  هب  دـناهتفگ  یـضعب 

. تساهنآ هب  یبدا  یب  افج و  رما ، نیا  اریز  دنزب ، ادص  مسا  هب  ار  شردام  ردپ و  ناسنا  دیابن 
: تسا لمتحم  هجو  ود  ِّلُّذلا » َحانَج   » هفاضا رد 

: تسا نیا  شیانعم  تروص  نیا  رد  دوجلا . متاح  لثم  دشاب ، يونعم  هفاضا  فلا :
. روآ دورف  اهنآ  رب  ار  تینتورف  ییوخمرن و  لاب 
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يارب هداد و  رارق  تسد  لامش ، يارب  دوخ  رعش  رد  دیبل  هک  نانچ  یهد  رارق  ياهدمآ  دورف  لاب  عضاوت ، يارب  هراعتـسا ، باب  زا  هک  نیا  ب :
: مامز امرس ،

«3  » اهمامز لامشلا  دیب  تحبصا  دق  ةرقو  تفشک  دق  حیر  ةادع  و 
کیرحت زا  یکاح  لمع  نیا  دـیوگیم  لوا  اریز  تسا ، هدـش  هدارا  ردام  ردـپ و  ربارب  رد  یکچوک  راهظا  ینتورف و  رد  هغلاـبم  هیآ  نیا  رد 

لباقم رد  وت  مّحرت  هفطاع 
__________________________________________________

-1
. هنع یهنل  فا  نم  نوها  ائیش  هَّللا  ملع  ول  و  فا »  » قوقعلا یندا 

هب بأ  یلاح  رد  دوشیم  هتفگ  ردـپ  هب  طقف  دـلاو  اریز  تسا  قرف  بأ  دـلاو و  نیب  هدوبن و  میهاربا  ردـپ  دوب  رفاک  هک  رذآ  مّلـسم  روطب  - 2
. دوشیم قالطا  زین  دشاب  ناسنا  روما  لّفکتم  ردپ  زا  دعب  هک  یتقو  هژیوب  ومع 

ص 37. یئابطابط ، هماّلع  تانایب  زا  نابات  رهم 
هدـش هدرپس  لامـش  داب  تسد  هب  شراسفا  هک  ییامرـس  اسب  متـشادزاب و  مدوخ  موق  هب  ندـناسر  نابز  زا  هک  ار  يدادـماب  داب  رایـسب  هچ  - 3

. تسا
453 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

درادن اقب  دنکیم و  محرت  هفطاع  زا  تیاکح  هک  ّللذت  عضاوت و  نیا  هب  دیامرفیم  نیا  زا  رتالاب  سپـس  و  دـشاب ، اهنآ  يریپ  ّنس و  تلوهک 
نآ شاداپ  ار  روما  نیا  و  دـهد ، رارق  زین  دوخ  یگـشیمه  تمحر  دروم  ار  اهنآ  هک  هاوخب  ادـخ  زا  نک و  اعد  اهنآ  يارب  هکلب  نکم  ءاـفتکا 

یلـص مرکا  ربمایپ  هک  تسا  حیحـص  ثیدح  رد  دنداد . رارق  ناشدوخ  تمحر  تقفـش و  دروم  دـندیرورپ و  یکدوک  رد  ار  وت  هک  هد  رارق 
زا یکی  ای  ردام  ردپ و  هک  یسک  دومرف : هَّللا ؟ لوسر  ای  یـسک  هچ  دنتفگ : دوش ! هدیلام  كاخ  هب  شاینیب  دومرف : هبترم  هس  هلآ  هیلع و  هَّللا 

دوخ ردپ  هک  تساوخ  هزاجا  لوسر  ترضح  زا  هفیذح  « 1 . » دوش تشهب  لخاد  هک  دنکن  يراک  دـنک و  كرد  ناشيریپ  لاح  رد  ار  اهنآ 
 ) دهد ماجنا  ار  نآ  وت  زا  ریغ  یسک  راذگب  نکن  ار  راک  نیا  دومرف : ترضح  دناسر ، لتق  هب  دوب  ناکرشم  فص  رد  هک  ار 

كریغ هلی  هعد 
امش دوخ  زا  دراد  دوجو  ردام  ردپ و  هب  تبسن  يدب  یکین و  زا  امش  نطاب  ریمض و  رد  هچنآ  هب  عجار  امـش  اراگدرورپ  ْمُکِـسوُُفن  ِیف  اِمب  (. 

رایـسب دـندرگیم  زاـب  شیوس  هب  هک  ناـنآ  ناگدـننک و  هبوت  هب  تبـسن  وا  دیـشاب ، هتـشاد  یکین  حالـص و  دـصق  امـش  رگا  تسا . رتهاـگآ 
. تسا هدنزرمآ 

453 ص : ات 30 ..... ] تایآ 26  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]

هراشا

ًاروُفَک ِهِّبَِرل  ُناْطیَّشلا  َناک  َو  ِنیِطایَّشلا  َناوْخِإ  اُوناـک  َنیِرِّذَـبُْملا  َّنِإ  ( 26  ) ًاریِْذبَت ْرِّذَُـبت  َو ال  ِلِیبَّسلا  َْنبا  َو  َنیِکْـسِْملا  َو  ُهَّقَح  یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو 
اهْطُْـسبَت َو ال  َکُِقنُع  یلِإ  ًَۀلُوْلغَم  َكَدَی  ْلَعَْجت  َو ال  ( 28  ) ًاروُْسیَم ًالْوَق  ْمَُهل  ْلُقَف  اهوُجَْرت  َکِّبَر  ْنِم  ٍۀَـمْحَر  َءاـِغْتبا  ُمُْهنَع  َّنَضِْرُعت  اَّمِإ  َو  ( 27)

(30  ) ًاریَِصب ًارِیبَخ  ِهِدابِِعب  َناک  ُهَّنِإ  ُرِدْقَی  َو  ُءاشَی  ْنَِمل  َقْزِّرلا  ُطُْسبَی  َکَّبَر  َّنِإ  ( 29  ) ًاروُسْحَم ًامُولَم  َدُعْقَتَف  ِطْسَْبلا  َّلُک 
__________________________________________________
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. ۀنجلا لخدی  مل  امهالک و  وا  امهدحا  ربکلا  دنع  هیوبا  كردأ  نم  تاّرم ) ثالث   ) هفنأ مغر 
454 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

454 ص : همجرت ..... :

(26 . ) نکم يراکفارسا  زگره  هدب و  ار  ناگدنامرد  و  نادنمتسم ، ناشیوخ و  قح 
(27 . ) تسا ساپسان  رایسب  شراگدرورپ  هب  تبسن  ناطیش  و  دنناطیش ، ناردارب  ناگدننک  فارسا 

(28 . ) وگب مرن  ینخس  نانآ  اب  ینکیم  ضارعا  اهنآ  زا  تراگدرورپ  تمحر  راظتنا  هب  رگا 
(29 . ) ینام ورف  راک  زا  يریگ و  رارق  شنزرس  دروم  هک  ياشگم  ار  نآ  زین  ّدح  زا  شیب  نکم و  ریجنز  تندرگ  رب  ار  تتسد 

(30 . ) تسانیب هاگآ و  دوخ  ناگدنب  لاح  هب  وا  دریگیم ، گنت  ای  دهدیم و  شیاشگ  ار  شیزور  دهاوخب  سک  ره  يارب  تراگدرورپ 

454 ص : ریسفت ..... :

. دیوگیم نخس  رگید  نادنواشیوخ  قح  ندرک  ادا  زا  هیآ  نیا  رد  نیدلاو ، هب  تبسن  شرافس  زا  سپ  دنوادخ  ُهَّقَح  یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو 
هیآ نیا  هک  یتقو  دیوگیم : يرذح  دیعـس  وبا  دنـشابیم . هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  نادـنواشیوخ  یبرقلا  يذ  زا  دارم  دـناهتفگ  یـضعب 

. داد مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هب  ار  كدف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ادخ  لوسر  دش  لزان 
رد هک  یسک  لیبسلا  نبا  دینک . ادا  ار  لیبسلا  نبا  قح  زین  تسا و  هداد  رارق  شیارب  تاکز  زا  یمهـس  ادخ  هک  ار  نیکـسم  قح  َنیِکْـسِْملا  َو 
ّدح زا  شیب  نآ  ندرک  جرخ  تسین و  راوازس  هک  یهار  رد  لام  ندرک  فرـص  ینعی  ریذبت » . » تسا هداتفا  ادج  شنارفـسمه  زا  هدنام و  هار 

دناسرب فرصم  هب  قح  هار  رد  ار  شلام  مامت  رگا  یلو  هدرک  ریذبت  دنک  جرخ  لطاب  هار  رد  ّدم  کی  یسک  رگا  دیوگیم : دهاجم  لومعم ،
فارـسا ارچ  دندومرف : وا  هب  دنکیم ، فرـصم  دایز  بآ  دریگیم و  وضو  دعـس  هک  دندید  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسین . رّذبم 

فارسا  يرآ  دومرف  تسا ؟ فارسا  مه  وضو  رد  ایآ  درک  ضرع  دعس  ینکیم ؟
455 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

«1 . » یشاب يراج  رهن  رانک  رد  هچ  رگا  تسا ،
فارـسا ریذبت و  لها  زا  ییوگدب  تّمذم و  لامک  نیا  دـننکیم ، یط  ار  اهنآ  شور  هار و  دنانیطایـش و  دـننامه  هک  اهنآ  ِنیِطایَّشلا  َناوْخِإ 

. دشابیم
اریز دریگ  رارق  يوریپ  تعاطا و  دروم  هک  تسین  راوازـس  سپ  دـیزرو  رفک  شراگدرورپ  هب  تبـسن  ناطیـش  ًاروُفَک و  ِهِّبَِرل  ُناْطیَّشلا  َناک  َو 

. دنکیم توعد  شدوخ  ياهراک  لثم  يدب  ياهراک  هب  اهنت  وا ،
هب ّدر  باوج  هک  نیا  مرـش  زا  یتشادن و  يزیچ  وت  دندروآ و  ور  وت  هب  یهدـب ، ار  ناشقوقح  دـیاب  میتفگ : هک  هورگ  نیا  رگا  َّنَضِْرُعت  اَّمِإ  َو 

ًاروُْسیَم ًالْوَق  ْمَُهل  ْلُقَف  يروآ ، تسد  هب  ششخب  لذب و  ناکما  هک  ینک  لضف  بلط  دنوادخ  زا  ات  يدنادرگرب  اهنآ  زا  ار  تیور  یهدب  اهنآ 
يزور نادـقف  ياج  هب  تمحر  بلط  هک  َکِّبَر » ْنِم  ٍۀَـمْحَر  َءاِغْتبا   » اـج نیا  رد  نک . ناشراودـیما  هدـب و  ناـنآ  هب  ناـسحا  لـیمج و  هدـعو 
باوج هب  قلعتم  َکِّبَر » ْنِم  ٍۀَمْحَر  َءاِغْتبا  : » تفگ ناوتیم  تسا و  يزور  يوجتـسج  رد  مه  يزور  دـقاف  هک  لیلد  نیا  هب  « 2  » هدش هتشاذگ 

کتمحرب اهوجرت  یتلا  هَّللا ، ۀـمحر  ءاغتبا  مهبولقل  اـبییطت  الهـس ، ـالوق  مهل  لـقف  دوشیم : نینچ  شریدـقت  هک  تسا  نآ  رب  مدـقم  طرش و 
زین و  يروآ ». تسد  هب  یناوتب  یتسه  راودیما  لیلد  نیا  هب  هک  ار  يادخ  تمحر  ات  شاب ، هتشاد  مرن  يراتفگ  اهنآ  یلاحـشوخ  يارب   » مهیلع

دیما ياهراتفگ  اب  یناسرب  اهنآ  هب  يدوس  یناوتیمن  رگا  ینعی  تسا ، تعاطتـسا  مدـع  زا  هیانک  نادـنمزاین  نیا  زا  ضارعا  تفگ : ناوتیم 
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. هدب ناشدیون  شخب 
زا تسا  یلیثـمت  هلمج  نیا  يریگتخـس و  یجرخلو و  نیب  يور  هناـیم  هب  تـسا  هدرک  رما  ناحبـس  دـنوادخ  ناـیاپ ، رد  َكَدَـی  ْلَـعَْجت  ـال  َو 

زا لیخب  ندرک  يراددوخ 
__________________________________________________

-1
. راج رهن  یلع  تنک  نا  معن و  لاق : فرس  ءوضولا  یفوا  لاق : دعس ؟ ای  فرسلا  اذه  ام 

. يدرک ضارعا  اهنآ  زا  یتسدگنت  رقف و  رطاخب  رگا  هدوب : نینچ  لصا  رد  اریز  - 2
456 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. راکفارسا دح  زا  شیب  ششخب  و  ششخب ،
: اروسخم دندنـسپیمن . ار  يراکفارـسا  مدرم ، ادخ و  اریز  يوشیم ، عقاو  تمالم  شنزرـس و  دروم  دـنوادخ  دزن  رد  هک  ارچ  ًامُولَم  َدـُعْقَتَف 

. تسا نایرع  هنهرب و  يانعم  هب  دناهتفگ  یضعب  دشابن و  وت  دزن  زیچ  چیه  هک  يوش  هدنامرد  نانچ  ینعی 
يزور شتحلـصم  ياضتقم  هب  تسا ) هدرتسگ  رایـسب  شقازرا  ياـههنیجنگ  هک  نیا  نیع  رد   ) وت راـگدرورپ  اـنامه  َقْزِّرلا  ُطُْـسبَی  َکَّبَر  َّنِإ 

. دهدیم رارق  انگنت  رد  ار  رگید  یضعب  دهدیم و  هعسوت  ار  یضعب 

456 ص : ات 35 ..... ] تایآ 31  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]

هراشا

ًالِیبَس َءاس  َو  ًۀَـشِحاف  َناک  ُهَّنِإ  ینِّزلا  اُوبَْرقَت  ـال  َو  ( 31  ) ًارِیبَک ًأْطِخ  َناک  ْمُهَْلتَق  َّنِإ  ْمُکاَّیِإ  َو  ْمُُهقُزَْرن  ُنَْحن  ٍقالْمِإ  َۀَیْـشَخ  ْمُکَدـالْوَأ  اُوُلتْقَت  ـال  َو 
َو ( 33  ) ًاروُْصنَم َناک  ُهَّنِإ  ِْلتَْقلا  ِیف  ْفِرُْـسی  الَف  ًاناْطلُـس  ِهِِّیلَِول  اْنلَعَج  ْدَـقَف  ًامُولْظَم  َِلُتق  ْنَم  َو  ِّقَْحلِاب  َّالِإ  ُهَّللا  َمَّرَح  ِیتَّلا  َسْفَّنلا  اُوُلتْقَت  َو ال  ( 32)

اُونِز َو  ُْمْتلِک  اذِإ  َلـْیَْکلا  اوـُفْوَأ  َو  ( 34  ) ًالُؤْسَم َناک  َدـْهَْعلا  َّنِإ  ِدـْهَْعلِاب  اُوفْوَأ  َو  ُهَّدُـشَأ  َُغْلبَی  یَّتَح  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلاـِب  ـَّالِإ  ِمِیتَْیلا  َلاـم  اُوبَْرقَت  ـال 
(35  ) ًالیِوَْأت ُنَسْحَأ  َو  ٌْریَخ  َِکلذ  ِمیِقَتْسُْملا  ِساطْسِْقلِاب 

456 ص : همجرت ..... :

(31 . ) تسا یگرزب  هانگ  نانآ  لتق  مّلسم  روط  هب  میهدیم ، يزور  ار  امش  اهنآ و  ام ، دیناسرن ، لتق  هب  یتسدگنت  سرت  زا  ار  ناتنادنزرف 
(32 . ) تسا یهار  دب  تشز و  رایسب  راک  هک  دیوشن  انز  کیدزن  و 

رارق صاصق  قح  شّیلو  يارب  دوش ، هتشک  متـس  يور  زا  هک  یـسک  و  دیـشکن ، قح ، هب  زج  تسا ، هدرمـش  مرتحم  دنوادخ  هک  ار  یـسفن  و 
( 33 . ) تسا تیامح  دروم  وا  هک  ارچ  دوش ، جراخ  لادتعا  ّدح  زا  لتقرد  دیابن  میداد و 

 457 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسا لاؤس  دروم  دهع  هک  دینک  دهع  هب  يافو  دسر ، غولب  ّدح  رس  هب  وا  هک  یتقو  ات  رتوکین ، یـشور  هب  زج  دیوشن  کیدزن  میتی  لام  هب  و 

(34)
(35 . ) تسا رتوکین  شماجنارس  رتهب و  امش  يارب  نیا ، دینک ، نزو  تسرد  يوزارت  اب  دنیامن و  ادا  ار  نآ  قح  دینکیم  هنامیپ  یتقو 

457 ص : ریسفت ..... :
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، اهنآ یشکدنزرف  يانعم  تسا  نیا  و  دندرکیم ، روگ  هب  هدنز  ار  دوخ  نارتخد  یگنـسرگ  رقف و  زا  میب  تلع  هب  اهبرع  ْمُکَدالْوَأ  اُوُلتْقَت  َو ال 
لثم أطخ  طخ و  امثا ، مثأ  لثم  أطخ  أطخ  دـنیوگیم : أطخ » . » تسا هدومرف  تنامـض  ار  اهنآ  يزور  هدرک و  یهن  راـک  نیا  زا  دـنوادخ  اذـل 

، دح زا  شیب  هک  يراک  ۀشحاف » . » تسا باوص ) دض  و   ) هانگ يانعم  هب  و  هدش ، هدناوخ  هوجو  نیا  هب  ّدم  رـسک و  اب  ءاطخ  و  رذح ، رذح و 
. دشاب تشز 

دوخ فرـصت  هب  یعرـش  ببـس  نودب  هنابـصاغ و  ار  يرگید  رتخد  ای  رهاوخ  ای  رـسمه  هک  تسا  يدب  رایـسب  شور  انز ، شور  اًلِیبَس  َءاس  َو 
. دز تسد  راک  نیا  هب  ناوتیم  تسا  حاکن  دقع  هک  عورشم  قیرط  هب  هک  نیا  اب  يروآرد 

: دوشیم ماجنا  ّقح  هب  ریغ ، لتق  هک  تسا  دروم  هس  ِّقَْحلِاب  اَّلِإ 
. دوش رفاک  نمؤم  کی  هک  نیا  - 1

. دهد ماجنا  هنصحم  يانز  - 2
. دشکب ادمع  ار  ینمؤم  - 3

رادرایتخا کیدزن و  دـنواشیوخ  هک  ار  شّیلو  ام ، دوش  هتـشک  روکذـم  رما  هس  نیا  زا  یکی  باـکترا  نودـب  هک  یـسک  ًاـمُولْظَم  َلـُِتق  ْنَم  َو 
هدـش تئارق  بطاخم  بیاغ و  تروص  ود  هب  لعف  نیا  فرـسی » الف  . » دـنک صاـصق  وا  زا  هک  میداد  ّطلـست  شلتاـق  رب  تسوا  نوخ  هبلاـطم 
تداع هک  نانچ  ار - ات  ود  تسا  یکی  لتاق ، رگا  زین  دشکن و  ار  لتاق  ریغ  ّیلو ، ینعی  تسا  ّیلو  نآ  لعاف  دشاب  بیاغ  هک  نیا  رب  انب  تسا ،

لتق هب  دوب - تیلهاج 
458 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

و « 1 (. » تسا فارسا  شلمع  نیا  هتشادن  نتشک  قح  نوچ  هک   ) تسا لّوا  لتاق  نامه  دارم  دناهتفگ  یضعب  دنکن . هلثم  ار  لتاق  ای  دناسرن و 
لوا لتاق  نامه  دارم  ای  و  دشکب ، دناهدشن  لتق  بکترم  هک  ار  یناسک  دیابن  هک  تسا  لوتقم  ّیلو  ای  بطاخم  دـشاب  باطخ  تروص  هب  رگا 

. دننکیم صاصق  وا  زا  اریز  دشکب  متس  هب  ار  یسک  دیابن  هک  تسا 
: تسا لوق  ود  ریمض  عجرم  رد  ًاروُْصنَم  َناک  ُهَّنِإ 

. تسا هتخاس  مهارف  شیارب  ار  صاصق  هنیمز  هک  قیرط  نیا  هب  دنکیم  يرای  ادخ  ار  لوتقم  ّیلو  تسا : ّیلو  نآ  عجرم  فلا :
هب مه  ترخآ  رد  هدومرف و  بجاو  ار  وا  لتق  ببـس  هب  صاصق  اریز  هدرک  يراـی  ار  لوتقم  دـنوادخ  ینعی  تسا  لوتقم  دوخ  نآ  عجرم  ب :

. دهدیم شاداپ  وا 
. دننک ظفح  ار  وا  لام  هک  تسا  نآ  میتی ) لام  هب  ندش  کیدزن  يارب   ) رتوکین هقیرط  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلِاب  اَّلِإ 

ییوگ دشاب ، هّیلییخت ) هراعتسا   ) يزاجم ریبعت  تسا  نکمم  دنک و  افو  شدهع  هب  هک  دوشیم  هتـساوخ  هدننک  دهع  زا  ًالُؤْسَم  َناک  َدْهَْعلا  َّنِإ 
اب هک  دوشیم  هدیـسرپ  روگ  هب  هدنز  رتخد  زا  هک  نانچ  دشاب ، نکـش  دهع  يارب  یخیبوت  ات  يدش  هتـسکش  ارچ  هک  دوشیم  لاؤس  دـهع  زا 

تسا شجنس  هلیسو  نازیم و  يانعم  هب  تسا و  هدش  تئارق  ود  ره  فاق »  » ّمض رسک و  اب  هملک  نیا  ساطسقلاب » « ؟ يدش هتـشک  یهانگ  هچ 
هب هک  دـیآیم  لآ »  » زا لیعفت ، باب  ردـصم  لیوأت » . » تسا رتوکین  یماجنارـس  نیا  و  اًـلیِوَْأت » ُنَسْحَأ  َو  . » گرزب هچ  دـشاب و  کـچوک  هچ 

. دنکیم تشگزاب  نآ  هب  روما ، هک  تسا  يزیچ  تسا و  عجر »  » يانعم
__________________________________________________

. تسا هدش  هصالخ  ص 130  ج 14 ، عمجم ، ریسفت  همجرت  زا  زتنارپ  لخاد  - 1
459 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

459 ص : ات 40 ..... ] تایآ 36  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]
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هراشا

َقِرَْخت َْنل  َکَّنِإ  ًاحَرَم  ِضْرَْألا  ِیف  ِشْمَت  َو ال  ( 36  ) ًالُؤْسَم ُْهنَع  َناک  َِکئلوُأ  ُّلُک  َداؤُْفلا  َو  َرَصَْبلا  َو  َعْمَّسلا  َّنِإ  ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ُفْقَت  َو ال 
َو ال ِۀَـمْکِْحلا  َنِم  َکُّبَر  َکـَْیلِإ  یحْوَأ  اَّمِم  َکـِلذ  ( 38  ) ًاهوُرْکَم َکِّبَر  َدـْنِع  ُُهئِّیَـس  َناک  َِکلذ  ُّلُـک  ( 37  ) ًالوُط َلاـبِْجلا  َُغْلبَت  َْنل  َو  َضْرَأـْلا 

ًالْوَق َنُولوُقََتل  ْمُکَّنِإ  ًاثانِإ  ِۀَِـکئالَْملا  َنِم  َذَـخَّتا  َو  َنِینَْبلاـِب  ْمُکُّبَر  ْمُکافْـصَأَف  َأ  ( 39  ) ًاروُحْدَـم ًامُولَم  َمَّنَهَج  ِیف  یْقُلتَف  َرَخآ  ًاـهلِإ  ِهَّللا  َعَم  ْلَـعَْجت 
(40  ) ًامیِظَع

459 ص : همجرت ..... :

(36 . ) دنلوئسم اهنیا  همه  لد ، مشچ و  شوگ و  هک  نکم  يوریپ  ینادیمن  هچنآ  زا 
(37 . ) دیسر دهاوخن  اههوک  هب  مه  تتماق  لوط  و  یفاکشب ، ار  نیمز  یناوتیمن  زگره  وت  ورم ، هار  ّربکت  اب  نیمز  يور  رد 

(38 . ) تسا ترفن  دروم  تراگدرورپ  دزن  اهنیا  مامت  هانگ 
یلاح رد  یتفایم ، مّنهج  رد  هک  هدـم ، رارق  رگید  يدوبعم  هَّللا »  » اب زگره  و  هدرک ، یحو  وت ، هب  تراگدرورپ  هک  تسا  ییاهتمکح  زا  اهنیا 

(39 . ) دوب یهاوخ  هدش  هدنار  شنزرس و  دروم  هک 
(40 ! ) دییوگیم زیگنا  لوه  ینخس  هک  یتسارب  تفرگ ؟ شیوخ  نارتخد  ار  ناگتشرف  و  تخاس ، امش  هژیو  ار  نارسپ  ناتراگدرورپ  ایآ 

459 ص : ریسفت ..... :

تـسا نیا  هیآ  يانعم  و  ناوریپ ) يانعم  هب  فئاق »  » عمج « ) ۀـفاق  » تسا لیبق  نیا  زا  و  درک ، يوریپ  ار  وا  هافتقا : و  هفاق ، هرثا ، اـفق  ُفْقَت  ـال  َو 
هک نآ  لاـح  دـننکیم و  يوریپ  ار  یکلـسم  مارم و  هک  یـضعب  لـثم  نکم  تیعبت  يرادـن  نآ  یتـسرد  هب  ملع  هک  ار  یلمع  اـی  راـتفگ  هـک 

دراو تسرد  هک  ار  يراک  دیوگب و  دنادیمن  یتسردب  هک  ار  یبلطم  دیابن  ناسنا  ینعی ، هن ، ای  دـناسریم  ناشدوصقم  هب  ار  اهنآ  دـننادیمن 
نیا دهد و  ماجنا  تسین 

460 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دوشیم مه  هناروکروک  ياهدیلقت  نامگ و  يوریپ  زا  یهن  لماش  روتسد 

ار وا  ای  دنکیم  نینچ  وا  وگم : و  نکم ) تبیغ   ) نزم فرح  درذگیم  وت  زا  هک  تردارب  رـس  تشپ  دیوگیم : هیآ  يانعم  رد  يرـصب  نسح 
هراشا هملک  نیا  کئلوا »  » ياهدینشن هدیدن و  دوخ  هک  یلاح  رد  تسا ، هدرک  يراک  نینچ  هک  مدینـش  ای  داد  ماجنا  ار  لمع  نالف  هک  مدید 

، دنوشیم عقاو  لاؤس  شسرپ و  دروم  اهوضع  نیا  زا  مادک  ره  ینعی  تسا  لعاف  عفر و  عضوم  رد  هنع »  » دشابیم و داؤف  رـصب و  عمـس و  هب 
وت رب  هک  يدینـش  ار  ییاهادـص  ارچ  دـنیوگیم : ناسنا  هب  تمایق  رد  ینعی  دوشیم ، هداد  دانـسا  رورجم  ّراج و  ربخ و  الوئـسم »  » نیا رب  اـنب 
لاح رد  ینعی  تسا  لاح  احرم » « ؟ دوبن زیاج  هک  يداد  ماجنا  ار  ییاهراک  ارچ  ینک و  هاگن  دـیابن  هک  يدرک  هاگن  ییاهزیچ  هب  دوب و  مارح 

. لطاب دنسپان و  روما  هب  یلاحشوخ  یشورف و  رخف  ّربکت و 
يدنلب هب  یشکب  ار  دوخ  تماق  هچ  ره  یفاکشب و  مهرد  ار  نآ  ینزیم  نیمز  رب  هک  مکحم  ياهماگ  اب  یناوتیمن  زگره  َضْرَْألا  َقِرَْخت  َْنل 

نیا ۀئیـس » . » تسا هتفرگ  هرخـسم  ءازهتـسا و  داب  هب  ار  ّربکتم  هاوخ و  دوخ  ناسنا  ریبعت ، نیا  اب  لاعتم  دنوادخ  تقیقح  رد  دسریمن . اههوک 
رد ریمض ) نودب  « ) ۀئّیس . » دشابیم لک »  » هملک هیلا ، فاضم  ریمض  عجرم  لوا  تئارق  رد  تسا  هدش  هدناوخ  زین  ریمض ) نودب  « ) ۀئیس  » هژاو

: تسا نیا  هیآ  يانعم  و  تسا . هدشن  ّثنؤم  رّکذم و  هب  ییانتعا  هدمآ و  اهورکم  اب  لیلد  نیا  هب  تسا و  بنذ  و  مثا ، هلزنم  هب  ءامسا و  مکح 
نآ لّوا  هک  تسا  هتـشذگ  بلاطم  هب  هراشا  کلذ » . » تسا دنـسپان  هورکم و  یهانگ  هدش  عقاو  یهلا  یهن  دروم  هک  روکذـم  روما  نیا  مامت 
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نآ دناهدیمان  تمکح  ار  تاروتـسد  نیا  هک  نیا  ّتلع  هدـش ، متخ  هیآ  نیا  رد  هلمج  نیمه  اب  زاغآ و  « 1  » َرَخآ ًاهلِإ  ِهَّللا  َعَم  ْلَعَْجت  َو ال  اـب ،
تایآ نیا  هک  تسا  هدش  لقن  سابع  نبا  زا  درادن . دوجو  نآ  رد  يداسف  نیرتمک  هک  دنشابیم  راوتسا  تسرد و  یبلاطم  هک  تسا 

__________________________________________________

. هروس نیمه  هیآ 22  - 1
461 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هب روتسد  نامه  هب  و  درک . عورش  كرش  زا  یهن  اب  ار  بلاطم  نیا  دنوادخ  هک  تسا  هدوب  بیترت  نیمه  هب  مه  یسوم  حاولا  رد  هناگ  هدجه 
. دشابیم اهتمکح  مامت  دمآرس  دیحوت  هک  ارچ  تسا ، هدناسر  نایاپ 

رتتسپ نادنزرف  هدادن و  رارق  یبیصن  اهنآ  رد  دوخ  يارب  هداد و  صاصتخا  امش  هب  دنرترب  نادنزرف  هک  ار  نارـسپ  دنوادخ  ایآ  ْمُکافْـصَأَف  َأ 
: دـنتفگیم هک  تسا  یناسک  هب  باطخ  هیآ  نیا  دـشابیم ؟ تمکح  فالخ  رب  رما  نیا  هک  نآ  لاـح  هتخاـس و  دوخ  هرهب  دـننارتخد  هک  ار 

دنزرف تبسن  دنوادخ  هب  الّوا  اریز  تسا ، یگرزب  رایسب  هانگ  امش  هتفگ  نیا  هک  دیشاب  شوهب  دیامرفیم : دعب  و  دنیادخ ، نارتخد  ناگتشرف 
ادـخ هب  ار  نارتخد  هتـسناد و  دوخ  نآ  زا  ار  نارـسپ  هک  دنتـسناد  رترب  وا ، زا  ار  دوخ  ایناث  تسا و  نآ  زا  هّزنم  دـنوادخ  هک  دـناهداد  نتـشاد 

. دندادیم تبسن 

461 ص : ات 44 ..... ] تایآ 41  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]

هراشا

ًالِیبَس ِشْرَْعلا  ِيذ  یلِإ  اْوَغَْتبال  ًاذِإ  َنُولوُقَی  امَک  ٌۀَِـهلآ  ُهَعَم  َناـک  َْول  ْلـُق  ( 41  ) ًاروُُفن َّالِإ  ْمُهُدیِزَی  ام  َو  اوُرَّکَّذَِیل  ِنآْرُْقلا  اَذه  ِیف  اْنفَّرَـص  ْدََـقل  َو 
َو ِهِدْـمَِحب  ُحِّبَُـسی  َّالِإ  ٍءْیَـش  ْنِم  ْنِإ  َو  َّنِهِیف  ْنَم  َو  ُضْرَْألا  َو  ُْعبَّسلا  ُتاوامَّسلا  َُهل  ُحِّبَُـست  ( 43  ) ًارِیبَک اُولُع  َنُولوُقَی  اَّمَع  یلاـعَت  َو  ُهَناْحبُـس  ( 42)

(44  ) ًاروُفَغ ًامِیلَح  َناک  ُهَّنِإ  ْمُهَحِیبْسَت  َنوُهَقْفَت  ْنِکل ال 

461 ص : همجرت ..... :

(41 . ) دیازفایمن نانآ  يرود  رب  زج  اّما  دنریگب ، دنپ  ات  میدروآ  ار  ینوگانوگ  هدنزومآ  بلاطم  نآرق  نیا  رد  ام 
(42 . ) دنتسجیم شرع  بحاص  يوس  هب  یهار  زین  نانآ  دوب ، دنیوگیم - نارفاک  نیا  هک  نانچ  رگید - نایادخ  وا  اب  رگا  وگب 

(43 . ) تسا رتالاو  رترب و  رایسب  هّزنم و  كاپ و  دنیوگیم  اهنآ  هچنآ  زا  وا 
وا دمح  حیبست و  هک  نیا  رگم  تسین  يدوجوم  چیه  و  دنیوگیم ، حیبست  ار  وا  همه  دنیاهنآ  رد  هک  یناسک  نیمز و  هناگتفه و  ياهنامـسآ 

(44 . ) تسا هدنزرمآ  رایسب  ملح و  تفص  ياراد  وا  دیمهفیمن ، ار  اهنآ  حیبست  امش  اّما  دیوگیم 
462 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

462 ص : ریسفت ..... :

: تسا هدش  رکذ  لامتحا  ود  ترابع  نیا  يانعم  رد  ِنآْرُْقلا  اَذه  ِیف  اْنفَّرَص  ْدََقل  َو 
. میاهدروآ لیصفت  هب  ار  اهدنپ  رّرکم و  روط  هب  ار  لیالد  نآرق  نیا  رد  ام  - 1

. میاهدرک نایب  رّرکم  بلاطم  نوگانوگ و  ياهترابع  نآرق  رد  - 2
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. تسا هدش  تئارق  زین  دیدشت  نودب  اورکذیل  لعف  نیا  دننک . ادیپ  نیقی  شندوب  قح  هب  دنریگب و  دنپ  دنشیدنیب ، نآ  رد  ات  اوُرَّکَّذَِیل 
. دنکیم رود  قح  زا  ار  نارفاک  هظحل  ره  تسادخ ، هب  برق  هیام  رون و  شاهمه  هک  نآرق  نیا  ًاروُُفن  اَّلِإ  ْمُهُدیِزَی  ام  َو 

. دنکیم دایز  ارم  عضاوت  دیازفایم  ار  تنانمشد  ترفن  هچنآ  ایادخ )  ) تفگیم دناوخیم  ار  هیآ  نیا  هاگ  ره  يروث )  ) نایفس
اب رگا   ) تسا نیا  هیآ  يانعم  تسا و  هیطرـش  ول  يارب  ازج  ناکرـشم و  راتفگ  خـساپ  اوغبت ، لعف ال  هک  تسا  نیا  رب  لـیلد  نذا »  » اْوَغَْتباـَل ًاذِإ 

ناهج و کلام  هک  ییادخ  رب  هک  دـندوب  یهار  يوجتـسج  رد  زین  اهنآ  دـنیوگیم ) ناکرـشم  هک  نانچ  دوب  يرگید  نایادـخ  اتکی  يادـخ 
. دننکیم دروخرب  نینچ  رگید  یخرب  هب  تبسن  نیطالس  یخرب  هک  نانچ  دننک ، هبلغ  تسا  تدابع  هتسیاش 

اتَدَسََفل ُهَّللا  اَّلِإ  ٌۀَِهلآ  امِهِیف  َناک  َْول  هیآ : لثم  تسا  « 1  » عنامت لیلد  هب  هراشا  ریبعت  نیا 
__________________________________________________

ج 14، نایبلا ، عمجم  همجرت  دوب . دهاوخ  داسف  بوشآ و  نوناک  نایادخ و  تمحازم  گنج و  هنحص  هک  ییادخ  ود  ناهج  ینعی  عنامت  - 1
. دیارگیم داسف  هب  ناهج  ماجنارـس  دنک و  یثنخ  ار  يرگید  رثا  دناوتیم  مادک  ره  دنـشاب ، مکاح  ملاع  رد  هدارا  دنچ  ای  ود  رگا  ص 142 .

 ... امِهِیف َناک  َْول  هیآ 22  ءایبنا  هروس  ج 13  هنومن ،
هدش رکذ  هحفـص  دـلج و  هنومن  ص 111 و  ج 16 ، عمجم ، همجرت  هلمج  زا  دوش  هعجارم  ریـسفت  یمـالک و  بتک  هب  رتـشیب  لیـصفت  يارب 

. دوش هعجارم 
463 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

دیکأت ترابع  نیا  ًارِیبَک » اُولُع  (. » 22 ءایبنا / « ) دشیم هدیشک  یهابت  هب  نیمز  نامسآ و  دوبیم  هَّللا »  » زج ینایادخ  نامـسآ  نیمز و  رد  رگا  »
هب ّولع  فیـصوت  دشابیم و  نتـشاد  کیرـش  زا  یلاعت  يراب  تاذ  يرود  تئارب و  دوصقم  تسا و  ّتیهولا  ماقم  يدـنلب  یلاعت و  يانعم  رد 

. دندرکیم فیصوت  نآ  هب  ار  ادخ  راّفک  هک  تسا  يدنسپان  تافص  زا  دنوادخ  تئارب  يانعم  رد  هغلابم  باب  زا  ریبک  تفص 
، دراد وا  لامک  تافص  یلاعت و  عناص  رب  تلالد  اهنیا  دوخ  دوجو  اریز  تسا ، لاح  نابز  هب  ار ، دنوادخ  اهنامسآ  حیبست  ُتاوامَّسلا  َُهل  ُحِّبَُست 

. دنرادیم شهّزنم  نتشاد  کیرش  زا  دنیاتسیم و  ار  وا  دنیوگیم ، نخس  نینچ  نیمز  اهنامسآ و  ایوگ  هک  نانچ 
عناص هب  جاتحم  عونصم و  اهنیا  همه  هک  ارچ  تسوگ ، حیبست  رگـشیاتس و  ار  وا  هنوگ  نیمه  هک  نیا  رگم  تسین  يدوجوم  چیه  یّلک  روطب 
رود تاثدـحم  ياـهیگژیو  ماـمت  زا  درادـن و  زاـین  زیچ  چـیه  هب  هک  دراد  یمیدـق  تاذ  تاـبثا  رب  تلـالد  رما  نیا  دنـشابیم و  عونـصم  ریغ 

. دشابیم
رب تلالد  هنوگچ  دینیبب  هک  دینکیمن  ّربدت  اهنآ  رد  اریز  دینادیمن  ار  تادوجوم  نیا  حـیبست  تقیقح  امـش  اما  ْمُهَحِیبْسَت  َنوُهَقْفَت  ْنِکل ال  َو 

. دراد یهلا  سدقا  تاذ  ییاتکی  دیحوت و 
دیاقع رطاخ  هب  امش  نداد  رفیک  رد  درادن و  هلجع  تازاجم  رد  لیلد  نیا  هب  تسا و  هدنزرمآ  رابدرب و  رایسب  دنوادخ  ًاروُفَغ  ًامِیلَح  َناک  ُهَّنِإ 

. دنکیمن باتش  ناتندوب  كرشم  دب و 

463 ص : ات 49 ..... ] تایآ 45  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]

هراشا

ْمِِهناذآ ِیف  َو  ُهوُهَقْفَی  ْنَأ  ًۀَّنِکَأ  ْمِِهبُوُلق  یلَع  اـْنلَعَج  َو  ( 45  ) ًارُوتْـسَم ًاباجِح  ِةَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  َْنَیب  َو  َکَْنَیب  اـْنلَعَج  َنآْرُْقلا  َْتأَرَق  اذِإ  َو 
يوَْجن ْمُه  ْذِإ  َو  َْکَیلِإ  َنوُعِمَتْسَی  ْذِإ  ِِهب  َنوُعِمَتْـسَی  اِمب  ُمَلْعَأ  ُنَْحن  ( 46  ) ًاروُُفن ْمِهِرابْدَأ  یلَع  اْوَّلَو  ُهَدْـحَو  ِنآْرُْقلا  ِیف  َکَّبَر  َتْرَکَذ  اذِإ  َو  ًاْرقَو 

اَّنُک اذِإ  َأ  اُولاق  َو  ( 48  ) ًالِیبَس َنوُعیِطَتْسَی  الَف  اوُّلَـضَف  َلاْثمَْألا  ََکل  اُوبَرَـض  َْفیَک  ْرُْظنا  ( 47  ) ًاروُحْـسَم ًالُجَر  َّالِإ  َنوُِعبَّتَت  ْنِإ  َنوُِملاَّظلا  ُلوُقَی  ْذِإ 
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(49  ) ًادیِدَج ًاْقلَخ  َنُوثوُْعبََمل  اَّنِإ  َأ  ًاتافُر  َو  ًاماظِع 
464 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

464 ص : همجرت ..... :

(45 . ) میهدیم رارق  ادیپان  ياهدرپ  دنرادن  نامیا  ترخآ  هب  هک  اهنآ  وت و  نایم  یناوخیم ، نآرق  هک  یماگنه 
هب نآرق  رد  ار  تراگدرورپ  هک  هاگ  نآ  و  میهدیم ، رارق  ینیگنس  ناشیاهشوگ  رد  و  دنمهفن ، ار  نآ  ات  مینکفا ، ییاهششوپ  ناشیاهلد  رب  و 

(46 . ) دنزیرگب هدش  نادرگ  ور  ینک  دای  ییاتکی 
: دـنیوگیم نارگمتـس  هک  یتقو  دـننکیم ، اوجن  مه  اب  هک  یماگنه  و  دـنهدیم ، شوگ  وت  نانخـس  هب  يروظنم  هچ  هب  اهنآ  هک  میرتاناد  ام 

(47 . ) دینکیمن يوریپ  تسا  هدش  رحس  هک  یناسنا  زا  زج ، امش 
(48 . ) تفای دنتسناوتن  یهار  دندش و  هارمگ  ور  نیمه  زا  و  دندز ، اهلثم  وت  يارب  هنوگچ  هک  رگنب 

(49 ( ؟ تشاد میهاوخ  ياهزات  شنیرفآ  راب  رگد  میدش  ياهدنکارپ  هدیسوپ و  ياهناوختسا  ام  هک  یعقوم  ایآ  دنتفگ  و 

464 ص : ریسفت ..... :

ینعی دناهتفگ  یضعب  دوشیم و  زیربل  هک  بآ  رپ  لیس  معفم » لیس   » لثم تسا ) دیکأت  باب  زا   ) ناهنپ هدرپ  ای  روتسم  باجح  ًارُوتْسَم  ًاباجِح 
، دناشوپیم ناکرـشم  شنانمـشد و  هدید  زا  ار  نآ  دنوادخ  دوشیمن  هدـید  تسا و  هدیـشوپ  اهمـشچ  زا  یلاعت  قح  تردـق  هب  هک  ياهدرپ 
، تسا هتفرگ  ار  لاح  ياج  هک  تسا  يردصم  هملک  نیا  هدحو » . » دندیدیمن ار  وا  یلو  دندرکیم  روبع  لوسر  ترـضح  ولج  زا  هک  نانچ 

: لصا رد  ترابع  نیا  ةدحو و  دحی و  دحو  دوشیم : هتفگ  و  « 1 « » هئدب یلع  هدوع  عجر   » لثم
__________________________________________________

. دوب شلوا  هار  نامه  هب  شنتشگرب  هک  یلاح  رد  تشگرب  - 1
465 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

نارفاک و ینعی  تسا ، دهاش »  » عمج دوهش »  » لثم رفان  عمج  ای  و  ندرک ، ضارعا  يانعم  هب  ردصم  هملک  نیا  اروفن »  » تسا هدوب  هدحو  دحی 
. دنوشیم رود  وت  فارطا  زا  ینکیمن  نینچ  نوچ  ینک و  رکذ  مه  ار  اهنآ  نایادخ  اتکی  يادخ  مان  هارمه  وت ، هک  دنراد  تسود  ناکرشم 

لطاب روظنم  هب  دننکیم  عامتسا  ار  وت  نانخـس  هک  هاگ  نآ  ناکرـشم  هک  مینادیم  رتهب  ام  َْکَیلِإ  َنوُعِمَتْـسَی  ْذِإ  ِِهب  َنوُعِمَتْـسَی  اِمب  ُمَلْعَأ  ُنَْحن 
. دنهدیم شوگ  وت  نانخس  هب  نآرق  ندرک  هرخسم  نتخاس و 

نانخس هک  یتقو  ینعی  دشابیم  ملعا »  » هب بوصنم  َنوُعِمَتْسَی » ْذِإ  . » دننکیم هرخسم  هک  یلاح  رد  دنونشیم  ینعی  تسا  لاح  لحم  رد  هب » »
. میهاگآ نآ  زا  رتهب  ام  دنیوگیم  زار  رگیدکی  اب  هک  هاگ  نآ  و  يوَْجن » ْمُه  ْذِإ  َو  . » تسیچ ناشروظنم  هک  مینادیم  دننکیم  عامتسا  ار  وت 

: دـنیوگیم نانمؤم  هب  ناراکمتـس  هک  یماگنه  ینعی : دـشابیم  مه » ذإ   » زا لدـب  لوقی  ذا  ًاروُحْـسَم  اًـلُجَر  اَّلِإ  َنوُِعبَّتَت  ْنِإ  َنوُِملاَّظلا  ُلوُقَی  ْذِإ 
ات دنتفگیم  ار  نیا  تسا . هدمآ  دوجو  هب  لالتخا  شدرخ  رد  تسا و  نونج  راتفرگ  هدش و  رحس  هک  ار  يدرم  رگم  دینکیمن ، يوریپ  امش 

. دنهد رارف  شرب  رود و  زا  ار  مدرم 
یهارمگ هب  اهفرح  نیا  هجیتن  رد  دندرک و  هیبشت  هناوید  رحاس و  هب  ار  وت  دندز و  اهلثم  وت  يارب  هنوگچ  نیبب  َلاْثمَْألا  ََکل  اُوبَرَض  َْفیَک  ْرُْظنا 

: دنتفگ و  رابغ : كاخ و  اتافر » . » دروآ ور  فرط  مادک  هب  هک  دنادن  دنامب و  نادرگرس  ناریح و  دوخ  راک  رد  هک  یـسک  لثم  دندش ، راچد 
هدنز و دـیدج  شنیرفآ  تروص  هب  ایآ  دوش  هدـنکارپ  رابغ و  كاخ و  نامندـب  ياهتـشوگ  دـنامن و  یقاب  ام  زا  یناوختـسا  زج  هک  یماگنه 
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؟ میوشیم هتخیگنارب 

465 ص : ات 55 ..... ] تایآ 50  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]

هراشا

َْکَیلِإ َنوُضِْغُنیَـسَف  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  ْمُکَرَطَف  يِذَّلا  ُِلق  انُدـیُِعی  ْنَم  َنُولوُقَیَـسَف  ْمُکِروُدُـص  ِیف  ُُربْکَی  اَّمِم  ًاـْقلَخ  َْوأ  ( 50  ) ًادـیِدَح َْوأ  ًةَراجِح  اُونوُک  ُْلق 
يِدابِِعل ُْلق  َو  ( 52  ) ًالِیلَق َّالِإ  ُْمْتِثَبل  ْنِإ  َنوُّنُظَت  َو  ِهِدْمَِحب  َنُوبیِجَتْسَتَف  ْمُکوُعْدَی  َمْوَی  ( 51  ) ًابیِرَق َنوُکَی  ْنَأ  یسَع  ُْلق  َوُه  یتَم  َنُولوُقَی  َو  ْمُهَسُؤُر 

ْأَـشَی ْنِإ  َْوأ  ْمُکْمَحْرَی  ْأَشَی  ْنِإ  ْمُِکب  ُمَلْعَأ  ْمُکُّبَر  ( 53  ) ًانِیبُم اوُدَـع  ِناْسنِْإِلل  َناک  َناـْطیَّشلا  َّنِإ  ْمُهَْنَیب  ُغَْزنَی  َناـْطیَّشلا  َّنِإ  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلا  اُولوُقَی 
(54  ) ًالیِکَو ْمِْهیَلَع  َكاْنلَسْرَأ  ام  َو  ْمُْکبِّذَُعی 

(55  ) ًارُوبَز َدُواد  اْنیَتآ  َو  ٍضَْعب  یلَع  َنیِِّیبَّنلا  َضَْعب  اْنلَّضَف  ْدََقل  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَِمب  ُمَلْعَأ  َکُّبَر  َو 
466 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

466 ص : همجرت ..... :

(50 . ) دیشاب نهآ  ای  گنس  وگب :
: وگب دنادرگیمرب ؟ یگدنز  هب  ار  ام  یسک  هچ  تفگ : دنهاوخ  تسا ، گرزب  ناترظن  رد  هک  رگید  یقولخم  ای 

؟ دوب دهاوخ  یک  دنیوگیم : دننکیم و  مخ  وت ، يوس  هب  هداد و  ناکت  ار  دوخ  ياهرس  اهنآ  سپ  تسا ، هدیرفآ  ار  امـش  لّوا  راب  هک  نامه 
(51 . ) دشاب کیدزن  هک  تسا  دیما  وگب 

(52 . ) دیاهتشاد گنرد  یهاتوک  تّدم  هک  دینکیم  رّوصت  دینکیم و  تباجا  ار  يو  وا ، شیاتس  اب  امش  دناوخیم و  ارف  ار  امش  هک  يزور 
نمـشد ناطیـش  هشیمه  دنکیم ، اپ  هب  داسف  هنتف و  اهنآ  نایم  ناطیـش  هک  ارچ  دشاب ، نخـس  نیرتهب  هک  دنیوگب  ینخـس  وگب ، مناگدـنب  هب  و 

(53 . ) تسا هدوب  ناسنا  يارب  يراکشآ 
اهنآ لیکو  ار  وت  ام  و  دـنکیم ، ناتباذـع  دـهاوخب  رگا  دـنکیم و  محر  امـش  هب  دـهاوخب  رگا  تسا ، رتاناد  امـش  لاـح  هب  امـش  راـگدرورپ 

(54 . ) میاهتخاسن
هب میدیـشخب و  يرترب  رگید  یـضعب  رب  ار  ناربمایپ  زا  یخرب  ام  و  تسا ، رتاـناد  دـننیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  یناـسک  لاـح  هب  وت  راـگدرورپ 

(55 . ) میداد ار  روبز  دوواد » »

466 ص : ریسفت ..... :

هدنز و  تمایق  رد  هنوگچ  دنتفگیم : هک  ناکرشم  ياعّدا  لباقم  رد  ًةَراجِح  اُونوُک  ُْلق 
467 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

؟ دوب میهاوخ  رابغ  كاخ و  ناوختسا و  یتشم  هک  یتروص  رد  دش ، میهاوخ  ثوعبم 
دیـشاب هک  مه  نهآ  گنـس و  هن ، هک  ناوختـسا  وگب : نانآ  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  يا  هک  دهدیم  باوج  تمـسق  نیا  رد  دنوادخ 

ضرف رگا  رتالاب : مه  نیا  زا  ُُربْکَی » اَّمِم  ًاْقلَخ  َْوأ  . » دـنادرگرب امـش  هب  ار  تایح  یباداش  توارط و  دـنک و  هدـنز  ار  امـش  دـناوتیم  دـنوادخ 
مه زاب  دنک  هدنز  ار  نآ  ادخ  هک  دیآیم  نکمم  ریغ  ناترظن  هب  دیریذپب و  ار  شندش  هدنز  دـیناوتیمن  هک  دـیاهدش  يرگید  قولخم  دـینک 
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. تسین جراخ  ام  تردق  هطیح  زا 
هدنز رب  دنک  دوجوم  ار  هدوبن  دناوتب  هک  نآ  تسا  یهیدب  هدیرفآ و  ار  امـش  راب  نیتسخن  هک  دنکیم  هدنز  ار  امـش  یـسک  ْمُکَرَطَف  يِذَّلا  ُِلق 

. دنتشاد فارتعا  رارقا و  لوا  شنیرفآ  هب  هورگ  نیا  هک  تسا  بلطم  نیا  هب  رظان  دنوادخ  خساپ  نیا  تسا . رتاناوت  هدرم  ندرک 
ناشرس یگرخسم  ءازهتسا و  اب  بجعت و  يور  زا  اهنآ  ییوگب ، نانآ  هب  ار  اهفرح  نیا  وت  هک  یماگنه  ربمایپ  يا  ْمُهَسُؤُر  َْکَیلِإ  َنوُضِْغُنیَـسَف 

 ... دنروآیم رد  تکرح  هب  وت ، فرطب  ار 
دـیامرفیم و ثوعبم  ار  امـش  تمایق  زور  رد  دـنوادخ  ینعی  تسا ، هتفر  راک  هب  دوخ  يزاجم  ياـنعم  هب  تباجتـسا  توعد و  ْمُکوُعْدَـی  َمْوَی 
وا يوگدیحوت  هدننک و  شیاتـس  هک  یلاح  رد  دیوشیم ، هتخیگنارب  دایقنا  میلـست و  اب  دینک ، يراددوخ  رما  نیا  زا  هک  نیا  نودـب  مه  امش 

مهللا و کناحبـس  تساـیوگ : رکذ  نیا  هب  ناـشنابز  هک  یلاـح  رد  دـنزیخیمرب  ناـشیاهربق  زا  ناـگدرم  دـیوگ : ریبـج  نـب  دیعـس  دـیتسه .
«. تسا وت  هژیو  شیاتس  دمح و  یهّزنم و  وت  ایادخ   » كدمحب

نیا هب  ای  و  هدش ، ماجنا  عیرـس  ترخآ  هب  ایند  ندش  لیدبت  اریز  تسا ، هدوب  كدنا  ایند  رد  ناتفّقوت  هک  دینکیم  نامگ  ُْمْتِثَبل و  ْنِإ  َنوُّنُظَت  َو 
زا اظفل  ینعی  هدش  قیلعت  لمع  نونظت »  » لعف ماهفتـسا و  هلزنم  لزان  یفن ، هیآ  نیا  رد  تسا . ینالوط  ترخآ  رد  ناتفّقوت  دـینیبیم  هک  لیلد 

. انعم هن  هدنامزاب  لمع 
اب  ناکرشم  اب  وگب : نم  نمؤم  ناگدنب  هب  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلا  اُولوُقَی  يِدابِِعل  ُْلق  َو 

468 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دراد دوجو  لامتحا  ود  رتوکین  نخس  ریسفت  رد  دنیوگب . نخس  رتوکین  يراتفگ 

رارق تمحر  دروم  ار  امـش  دـهاوخب  رگا  تسا ، رتهاـگآ  امـش  لاـح  هب  امـش  راـگدرورپ  ینعی  ْمُِکب  ُمَلْعَأ  ْمُکُّبَر  تسا  دـعب  هیآ  روـظنم  - 1
. دیروآ رد  بضغ  مشخ و  هب  ار  ناکرشم  هک  دییوگن  يزیچ  و  دنکیم ، ناتباذع  دهاوخب  رگا  دهدیم و 

. تسا هدش  نآ  هب  رما  هک  تسا  یتاملک  ریاس  نیتداهش و  هملک  رتوکین ، نخس  دناهتفگ  یضعب  - 2
. دهد جاور  توادع  ضغب و  نانآ  نیب  ات  دهدیم  بیرف  يرگید  هب  ار  مادک  ره  دنکیم و  اپب  داسف  اهنآ  نایم  رد  ناطیش  ُغَْزنَی  َناْطیَّشلا  َّنِإ 

رگا دنکیمن . روبجم  ندروآ  مالـسا  هب  ار  امـش  زگره  تسا و  رتاناد  ناتدوخ  زا  ناتروما  ریبدـت  لاوحا و  هب  امـش  راگدرورپ  ُمَلْعَأ » ْمُکُّبَر  »
. دهدیم رفیک  ار  امش  شلدع  اب  دهاوخب  مه  رگا  دهدیم و  رارق  تمحرم  دروم  ار  امش  دوخ  لضف  اب  دهاوخب 

ناونع هب  ار  وت  هکلب  ییامن  ندروآ  مالـسا  هب  روبجم  ار  اهنآ  هک  میدادـن  رارق  اهنآ  روما  رب  لّکوم  ار  وت  ام  اًـلیِکَو و  ْمِْهیَلَع  َكاْنلَـسْرَأ  اـم  َو 
. میداتسرف هدنهد  میب  هدنهد و  هدژم 

. يامن لّمحت  ار  اهنآ  جنر  نک و  ارادم  اهنآ  اب  نیا  رب  انب 
؟ دشاب ربمایپ  هک  دراد  يزایتما  هچ  وا  دنتفگیم : دندوب و  مالـسا  ربمایپ  تّوبن  رکنم  هک  تسا  شیرق  راّفک  رب  ّدر  ترابع  نیا  ُمَلْعَأ  َکُّبَر  َو 
ار هک  ره  سپ  دنادیم ، رتشیب  ار  اهنآ  شزرا  تسا و  رتهاگآ  نیمز  اهنامـسآ و  لها  هب  تبـسن  سک  همه  زا  وت  راگدرورپ  دیامرفیم : ادـخ 

نانآ ینطاب  شزرا  هب  نوچ  هکلب  دریگ  رارق  نآ  هب  شلیم  طقف  هک  تسین  لیلد  نودـب  دـنیزگیمرب  يرما  يارب  ءاـیبنا  ناگتـشرف و  ناـیم  زا 
. دیامرفیم باختنا  دنادیم  هتسیاش  ار  اهنآ  دراد و  یهاگآ 

. تسایبنا رگید  رب  ادخ  لوسر  يرترب  تلیضف و  هب  هراشا  هیآ  نیا  اْنلَّضَف  ْدََقل  َو 
هک تسا  هتـشون  مه  دواد  روبز  باتک  رد  تسا و  ربمایپ  نیرخآ  مالـسا  ربمایپ  اریز  تسا ، نیمه  هب  هراشا  زین  هلمج  نیا  ًارُوبَز  َدُواد  اـْنیَتآ  َو 

ناگدنب ار  نیمز  تموکح 
469 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دنشابیم شکاپ  نادناخ  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  ترضح  اهنآ  و  « 1 ، » تفرگ دنهاوخ  تسدب  نم  حلاص 
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469 ص : ات 60 ..... ] تایآ 56  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]

هراشا

ْمُهُّیَأ َۀَلیِسَْولا  ُمِهِّبَر  یلِإ  َنوُغَْتبَی  َنوُعْدَی  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ( 56  ) ًالیِوَْحت َو ال  ْمُْکنَع  ِّرُّضلا  َفْشَک  َنوُِکلْمَی  الَف  ِِهنوُد  ْنِم  ُْمتْمَعَز  َنیِذَّلا  اوُعْدا  ُِلق 
َْوأ ِۀَـمایِْقلا  ِمْوَی  َلـْبَق  اـهوُِکلْهُم  ُنَْحن  ـَّالِإ  ٍۀَـیْرَق  ْنِم  ْنِإ  َو  ( 57  ) ًاروُذْـحَم َناـک  َکِّبَر  َباذَـع  َّنِإ  َُهباذَـع  َنُوفاـخَی  َو  ُهَتَمْحَر  َنوُـجْرَی  َو  ُبَْرقَأ 

َۀَقاَّنلا َدوُمَث  اْنیَتآ  َو  َنُولَّوَْألا  اَِهب  َبَّذَـک  ْنَأ  َّالِإ  ِتایْآلِاب  َلِـسُْرن  ْنَأ  اـنَعَنَم  اـم  َو  ( 58  ) ًاروُطْـسَم ِباتِْکلا  ِیف  َِکلذ  َناک  ًادیِدَش  ًاباذَع  اهُوبِّذَـعُم 
ًۀَْنِتف َّالِإ  َكاْنیَرَأ  ِیتَّلا  اَیْؤُّرلا  اَْنلَعَج  اـم  َو  ِساَّنلاـِب  َطاـحَأ  َکَّبَر  َّنِإ  َکـَل  اـْنُلق  ْذِإ  َو  ( 59  ) ًافیِوَْخت َّالِإ  ِتایْآلِاب  ُلِسُْرن  اـم  َو  اـِهب  اوُمَلَظَف  ًةَرِْـصبُم 

(60  ) ًارِیبَک ًانایْغُط  َّالِإ  ْمُهُدیِزَی  امَف  ْمُُهفِّوَُخن  َو  ِنآْرُْقلا  ِیف  َۀَنوُْعلَْملا  َةَرَجَّشلا  َو  ِساَّنِلل 

469 ص : همجرت ..... :

داجیا نآ  رد  يرییغت  هن  دنزاس و  فرطرب  امـش  زا  ینایز  دنناوتیمن  اهنآ  دـیناوخب  دـیرادنپیم  ادـخ  هک  ار  یلاعت  قح  زا  ریغ  یناسک  وگب :
(56 . ) دننک

وا تمحر  هب  رتشیب  دـنرتبّرقم  هک  مادـک  ره  دـنیوجیم و  ادـخ  هب  بّرقت  هلیـسو  ناشدوخ  دـنناوخیم ، ییادـخ  هب  نارفاک  هک  ار  ییاهنآ 
(57 . ) تسا روآ  سرت  تراگدرورپ  باذع  هک  ارچ  دنکانمیب ، شرفیک  زا  راودیما و 

تمایق ندیسر  ارف  زا  شیپ  هک  نیا  رگم  تسین  ییدابآ  چیه 
__________________________________________________

.105 ایبنا / نوحلاصلا ، يدابع  اهثری  ضرالا  نا  - 1
470 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(58 . ) تسا هدش  هتشون  یهلا  باتک  رد  نیا ، میزاسیم ، راتفرگ  تخس  یباذع  هب  ای  مینکیم ، شدوبان 
دوب راکـشآ  ياهزجعم  هک  ار  رتـش  نآ  دومث  موق  يارب  اـم  و  نانیـشیپ ، بیذـکت  زج  دـنکیمن ، عـنم  زیچ  چـیه  تازجعم  نداتـسرف  زا  ار  اـم 

(59 . ) میتسرفیمن نداد  میب  يارب  زج  ار  تایآ  نیا  ام ، دندرک ، متس  نآ ، رب  اّما  میداتسرف 
: میتفگ وت  هب  هک  ار  ینامز  روآ  دای  هب 

نوعلم نآرق  رد  هک  یتخرد  زین ، و  دوب ، مدرم  شیامزآ  يارب  طقف  میداد ، ناشن  وت  هب  هک  ار  ییایؤر  و  دراد ، هطاحا  مدرم  هب  تراـگدرورپ 
(60 . ) دیازفایمن يزیچ  نانآ  گرزب  نایغط  یشکندرگ و  رب  زج  اّما  میناسرتیم  ار  نارفاک  نیا  ام  و  تسا ، هدش  هدرمش 

470 ص : ریسفت ..... :

دنتسه نایّنج  زا  یهورگ  روظنم  دناهتفگ  یضعب  و  دنشابیم ، زیزع  یسیع و  ترـضح  ای  ناگتـشرف ، دارم  ِِهنوُد  ْنِم  ُْمتْمَعَز  َنیِذَّلا  اوُعْدا  ُِلق 
اّما دـیناوخب ، دـینادیم  ادـخ  هک  ار  اهنیا  دـیامرفیم  ادـخ  دـندش . ناملـسم  نایّنج  نیا  سپـس  و  دـندیتسرپیم ، ار  اهنآ  برع  زا  یعمج  هک 
لعف نآ ، ربخ  تسادتبم و  کئلوا » . » دننک لقتنم  نارگید  هب  امـش  زا  ار  نآ  دنرداق  هن  دنرادرب و  امـش  زا  ار  يررـض  دنناوتیمن  هک  دـینادب 

تدابع هلیـسو  هب   ) ناشدوخ دـینادیم ، ادـخ  امـش  هک  ار  ریزع » یـسیع و  ای  ناگتـشرف ،  » اهنیا تسا : نینچ  هیآ  يانعم  دـشابیم و  نوغتبی » »
نیا یتـقو  تسا : نیا  هلمج  ینعم  تسا و  لوصوم  مسا  يا »  » و نوغتبی »  » واو زا  لدـب  مهیا »  » و دنتـسه . وا  يوـس  هب  بّرقت  راتـساوخ  ادـخ )
نینچ ارچ  دیتسین  رتکیدزن  ادخ  هب  هک  دوخ  امش  سپ  دنشاب  ادخ  يوس  هب  ياهلیـسو  يوجتـسج  رد  دنرتکیدزن  ادخ  هب  امـش  زا  هک  نایادخ 
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؟ دیشابن
هب و  دنشاب ، رتکیدزن  ادخ  هب  هک  دننکیم  یعـس  اهنآ  زا  مادک  ره  ینعی  هدش ، نیمـضت  نوصرحی »  » يانعم نوغبی »  » لعف رد  تفگ : ناوتیم 

كانمیب وا ) باذـع  زا   ) راودـیما و ادـخ ) فطل  هب   ) لاـح نیع  رد  و  دنـشوکیم ، رتشیب  ریخ  لاـمعا  ماـجنا  ادـخ و  تداـبع  رد  روظنم  نیا 
دینادیم ؟ ادخ  دیتسرپیم و  ار  اهنآ  امش  هنوگچ  سپ  دنتسه ،

471 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
نیب زا  رگید  ياهباذع  نتشک و  اب  ار  اهنآ  زا  يرگید  هدع  گرم و  اب  ار  ياهّدع  تمایق  ندیـسر  ارف  زا  شیپ  هک  نیا  رگم  اهوُِکلْهُم  ُنَْحن  اَّلِإ 

ظوفحم حول  باتک  زا  روظنم  تسا . ناراـکهبت  يارب  ترخآ  باذـع  ناـحلاص و  يارب  تماـیق  زا  لـبق  تکـاله  دـناهتفگ  یـضعب  میربیم 
. تسا

تازجعم و نداتـسرف  كرت  دروم  رد  ار ، عنم  هژاو  هیآ  نیا  رد  لاعتم  راگدرورپ  َنُولَّوَْألا  اَِـهب  َبَّذَـک  ْنَأ  اَّلِإ  ِتاـیْآلِاب  َلِـسُْرن  ْنَأ  اـنَعَنَم  اـم  َو 
و تسا ، تحلـصم  تمکح و  دوجو  هزجعم ، ندرواین  هزیگنا  هک  دراد  نایب  ات  هدروآ  هراعتـسا  دـندرکیم ) تساوخرد  نارفاک  هک   ) یتاـیآ
ناینیـشیپ و بیذـکت  زج  دـنکیمن  عنم  تازجعم  نداتـسرف  زا  ار  ام  زیچ  چـیه  ینعی  عفر ، لـحم  رد  مود  تسا و  بصن  لـحم  رد  لوا  نا » »

. اهنیا زج  افص و  هوک  ندرک  الط  ناگدرم و  ندرک  هدنز  لیبق : زا  دندرکیم ، داهنشیپ  راّفک  هک  تسا  ییاهزیچ  تازجعم  نیا  زا  روظنم 
دنک بیذکت  نآ ، ندید  زا  سپ  دهاوخب و  ربمایپ  زا  ار  ياهزجعم  سک  ره  هک  دوب  هدرک  ررقم  نینچ  هتـشذگ  ياهتّما  رد  دنوادخ  هک ، ارچ 

هک ار  یتایآ  رگا  اهنیا  هک  تسنادیم  ناحبـس  دـنوادخ  زین  اج  نیا  دوشیمن ) هداد  تلهم  وا  هب   ) دوشیم و راچد  يویند  تخـس  باذـع  هب 
دنوادخ تمکح  تمحر و  یلو  دنوشیم  وا  زادنارب  نامناخ  عیرـس و  باذع  بجوتـسم  دـننکیم و  بیذـکت  دـننیبب  دـننکیم  تساوخرد 

نانآ هب  تمایق  زور  ات  هکلب  دزاسن  راتفرگ  يویند )  ) نک ناینب  باذـع  هب  ار  اهنآ  مالـسا  ربمایپ  تمظع  تفارـش و  رطاـخب  هک  تشاد  اـضتقا 
نانآ يارب  یتربع  سرد  ات  دومرف  نایب  ار  اهنآ  تکاله  حـلاص و  هقاـن  ندرک  یپ  دومث و  موق  ناتـساد  هنومن  ناونع  هب  سپـس  دـهد . تلهم 

هب تبسن  اِهب :» اوُمَلَظَف  . » حضاو راکشآ ، ةرـصبم » . » دوب اهنآ  هب  کیدزن  بارعا و  دالب  رد  اهنآ ، ياهنیمزرـس  هنامیقاب  ياههبارخ  اریز  دشاب ،
رب هک  تسا  نآ  روظنم  هب  مینکیم  راهظا  ناربمایپ  يارب  هک  ار  یتازجعم  تسا  نیا  ام  هماـنرب  ـالوصا  لـسرن » اـم  و  . » دـندیزرو رفک  هزجعم 

. میهد میب  ترخآ  باذع  زا  ار  اهنآ  مینک و  تّجح  مامتا  مدرم 
472 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هطاحا شیرق  راّفک  رب  تراگدرورپ  میتفگ : وت  هب  یحو  قیرط  زا  هک  ار  ینامز  روآ  دای  هب  ربمایپ  يا  ِساَّنلِاب  َطاحَأ  َکَّبَر  َّنِإ  ََکل  اـْنُلق  ْذِإ  َو 
نانچ میداد  شیرق  رب  يزوریپ  ردـب و  گنج  هب  تراشب  ار  وت  هک  تسا  نآ  دوصقم  هدـش و  ریبعت  یـضام  هب  عوقولا  ققحم  هدـنیآ  زا  دراد .

: تسا هدومرف  لیذ  هیآ  ود  رد  هک 
(. 44 رمقلا / « ) دندرگیمرب بقع  هب  دروخ و  دنهاوخ  تسکش  نانآ  همه  يدوزب   » ربدلا نولوی  عمجلا و  مزهیس  - 1

لآ «. ) دیوشیم هداتسرف  مّنهج  يوس  هب  هتشگ و  بوکرس  يدوزب  وگب  نارفاک  هب   ... » َمَّنَهَج یلِإ  َنوُرَشُْحت  َو  َنُوبَْلُغتَس  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ُْلق  - 2
(. 11 نارمع /

یملع هطاحا  دنتـسه  نآ  هتـسیاش  هک  باقع  باوث و  زا  هچنآ  اهراک و  مدرم و  لاوحا  هب  دـنوادخ  تسا : نیا  هیآ  ياـنعم  دـناهتفگ  یـضعب 
هدعو ار  ربمایپ  نایب  نیا  اب  دنوادخ  دشابیم . نانآ  حالـص  هب  زیچ  هچ  دنادیم  دهد و  ماجنا  اهنآ  هرابرد  ار  اهراک  نیا  دـناوتیم  وا  دراد و 

. دنکیم ظفح  ار  وا  شموق  رازآ  زا  هک  دهدیم 
اب ندید  دناهتفگ  یـضعب  تسا  هدش  فالتخا  دومن  شربمایپ  هب  دـنوادخ  هک  ییایؤر  يانعم  هرابرد  ًۀَْـنِتف  اَّلِإ  َكاْنیَرَأ  ِیتَّلا  اَیْؤُّرلا  اَْنلَعَج  ام  َو 

یهلا و ناـحتما  هنتف »  » زا دارم  و  تسا ، هدومرف  جارعم  هراـبرد  هروس  لّوا  رد  هک  تسا  یهلا  تاـیآ  ندـنایامن  ناـمه  روـظنم  تسا و  مشچ 
ار ادـخ  تایآ  دـهدن و  ناـحتما  بوخ  هک  نآ  دـشاب و  گرزب  یباوث  قحتـسم  دـیآ  رب  هدـهع  زا  هک  یـسک  اـت  تسا  فیلکت  ندوب  تخس 
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ْدََقل تسا : هدش  نآ  هب  هراشا  ریز  هیآ  رد  هک  تسا  یباوخ  ایؤر »  » زا دوصقم  دناهتفگ  یضعب  دوش . كاندرد  رفیک  بجوتـسم  دنک  بیذکت 
(. 27 حتف / .« ) تفگ تسار  دوخ  ربمایپ  هب  باوخ  رد  دنوادخ   » ِّقَْحلِاب ایْؤُّرلا  َُهلوُسَر  ُهَّللا  َقَدَص 

نیا زا  ار  وا  هیبیدح  زور  رد  ناکرـشم  اّما  دش ، دـهاوخ  هّکم  لخاد  يدوزب  هک  دـید  باوخ  هنیدـم  رد  یبش  ربمایپ  هک  تسا  نینچ  ناتـساد 
دنداتفا و  ههبش  ّکش و  هب  ترضح  راتفگ  قدص  رد  دارفا  یضعب  دشن  ماجنا  جح )  ) لاس نیا  رد  نوچ  و  دنتشادزاب ، لمع 

473 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
يداد هدعو  ار  ام  وت  دش ؟ هچ  دنتفگ  ترـضح و  نآ  شیپ  دندمآ  نافلاخم  تسا . هدـیمان  ناحتما  هنتف و  ار  ایؤر  نیا  دـنوادخ  لیلد  نیا  هب 

دهاوخب ادـخ  هاگ  ره  هَّللا  ءاشنا  دـیوشیم ، لخاد  لاسما  متفگن  هک  نم  دومرف : تفاین ؟ قّقحت  یلو  دـش  میهاوخ  هّکم  لـخاد  ّتینما  اـب  هک 
. دندش اج  نآ  دراو  دندرک و  حتف  ار  هّکم  دعب  لاس  اّما  دنتشگرب  لاس  نآ  رد  سپ  دیوشیم . لخاد 

نیمه هب  و  دنیآیم ، نییاپ  دنوریم و  الاب  شربنم  رب  ياههنیزوب  دید : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  یباوخ  روظنم  دناهتفگ  یـضعب 
ياج هنابـصاغ  هک  تسا  هداد  ربخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هب  ادخ  هک  دناهّیما  ینب  مه  نآرق  رد  هنوعلم  هرجـش  تسا : هدش  هتفگ  لیوأت 

. دیناسر دنهاوخ  لتق  هب  ار  شنادنزرف  تفرگ و  دنهاوخ  ار  وا 
زاـجم يور  زا  دـننوعلم ، دـنوشیم  هدـناشچ  مّوقز  زا  مّنهج  رد  هک  يراّـفک  نوچ  تسا و  مّوقز  تخرد  هنوـعلم » هرجـش  : » دـناهتفگ یخرب 

. تسا هدش  هتفگ  هنوعلم  هرجش 
دایز ار  اهنآ  رفک  یـشکندرگ و  و  رایـسب ، نایغط  اهدـیدهت  نیا  اـّما  میناـسرتیم  یترخآ  ییاـیند و  ياـهرفیک  هب  ار  نارفاـک  اـم  ْمُُهفِّوَُخن  َو 

. دندرگیمنرب داحلا  رفک و  تیصعم و  هانگ و  زا  اهنآ  دنکیم و 

473 ص : ات 65 ..... ] تایآ 61  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]

هراشا

ِنَتْرَّخَأ ِْنَئل  َّیَلَع  َْتمَّرَک  يِذَّلا  اَذه  َکَْتیَأَر  َأ  َلاق  ( 61  ) ًانیِط َْتقَلَخ  ْنَِمل  ُدُجْسَأ  َأ  َلاق  َسِیْلبِإ  َّالِإ  اوُدَجَسَف  َمَدِآل  اوُدُجْـسا  ِۀَِکئالَْمِلل  اْنُلق  ْذِإ  َو 
َْتعَطَتْسا ِنَم  ْزِْزفَتْسا  َو  ( 63  ) ًارُوفْوَم ًءازَج  ْمُکُؤازَج  َمَّنَهَج  َّنِإَف  ْمُْهنِم  َکَِعبَت  ْنَمَف  ْبَهْذا  َلاق  ( 62  ) ًالِیلَق َّالِإ  ُهَتَّیِّرُذ  َّنَِکنَتْحََأل  ِۀَمایِْقلا  ِمْوَی  یلِإ 

َّنِإ ( 64  ) ًاروُرُغ َّالِإ  ُناْطیَّشلا  ُمُهُدـِعَی  ام  َو  ْمُهْدِـع  َو  ِدالْوَْألا  َو  ِلاْومَأـْلا  ِیف  ْمُهْکِراـش  َو  َکـِلِجَر  َو  َکـِْلیَِخب  ْمِْهیَلَع  ِْبلْجَأ  َو  َکـِتْوَِصب  ْمُْهنِم 
(65  ) ًالیِکَو َکِّبَِرب  یفَک  َو  ٌناْطلُس  ْمِْهیَلَع  ََکل  َْسَیل  يِدابِع 

474 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

474 ص : همجرت ..... :

زا هک  منک  هدجـس  یـسک  يارب  اـیآ  تفگ : هک  سیلبا  زجب  دـندرک ، هدجـس  یگمه  دـینک  هدجـس  مدآ  يارب  میتفگ : ناگتـشرف  هب  نوچ  و 
(61 ( ؟ ياهدیرفآ كاخ 

، یکدنا زج  ار  شنادنزرف  همه  یهد  تلهم  تمایق  زور  ات  ارم  رگا  ياهداد ؟ حیجرت  نم  رب  ار  وا  هک  یسک  تسا  نیمه  ایآ  تفگ : سپـس ) )
(62 . ) درک مهاوخ  نک  هشیر 

(63 . ) تسا ناوارف  يرفیک  هک  تسا  مّنهج  ناتهمه  يازس  دنک ، يوریپ  ار  وت  نانآ  زا  سک  ره  هک  ورب ، دومرف : دنوادخ 
ناشنادنزرف اهتورث و  رد  و  راد . لیـسگ  اهنآ  رب  ار  تاهدایپ  هراوس و  رکـشل  زاس و  فرحنم  دوخ  يادـص  اب  یتسناوت  هک  ار  مادـک  ره  وت  و 

(64 . ) دهدیمن هدعو  غورد  بیرف و  زج  ناطیش  هک  زاس  ناشمرگرس  اههدعو  اب  يوج و  تکرش 
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(65 . ) تسا نابهگن  ظفاح و  تراگدرورپ  هک  سب  نیمه  و  تسین ، یطّلست  ار  وت  زگره  نم  ناگدنب  رب 

474 ص : ریسفت ..... :

: تسا هجو  ود  نآ  لاحلا  وذ  رد  اّما  تسا  لاح  انیط »  » ًانیِط َْتقَلَخ  ْنَِمل  ُدُجْسَأ  َأ  َلاق 
؟ تسا كاخ  وا  یلصا  هّدام  هک  نآ  لاح  منک و  هدجس  وا  يارب  ایآ  ینعی : تقلخ .» نم   » رد نم » : » لوصوم فلا :

كاخ شندش  هدیرفآ  تقو  هک  منک  هدجس  یـسک  يارب  ایآ   » انیط هقلخ  تقو  یف  ناک  نمل  دجـسأ  أ  ینعی : هلـص  زا  فوذحم  ریمـض  ب :
هدش فذح  راصتخا  روظنم  هب  هلمج  دنچ  تسا و  هب  لوعفم  اذـه »  » باطخ و يارب  فاک »  » َّیَلَع َْتمَّرَک  يِذَّلا  اَذـه  َکَْتیَأَر  َأ  تسا »؟ هدوب 

ياهداد و يراـبتعا  نینچ  وا  هب  لـیلد  هچ  هب  هک  نک  هاـگآ  ارم  ياهداد  يرترب  نم  رب  ار  وا  هک  يدوـجوم  نیا  زا  تسا : نینچ  شیاـنعم  هـک 
. مرتهب وا  زا  نم  هک  نآ  لاح 

475 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
: تفگ ناطیش  ینعی  تسا ، نخس  زاغآ  هلمج  مسق و  همدقم  مال  ُهَتَّیِّرُذ  ِنَتْرَّخَأ ...  ِْنَئل 

دارجلا کنتحا  . » مروآیم رد  دوخ  نامرف  تحت  ار  اهنآ  منکیم و  هراچیب  بیرف  اوغا و  اب  ار  مدآ  ياههچب  يزادنا  ریخأت  هب  ارم  گرم  رگا 
. تسا ندیوج ) ندرک و  مرن   ) کنح ار  نآ  لصا  دروخ و  دوب  نیمز  رد  لوصحم  هچنآ  خلم  « » ضرالا

يور رد  هک  دوب ، هداد  ربخ  ناگتـشرف  هب  وگتفگ ) نمـض  رد   ) دنوادخ هک  دوب  نیا  درک ، مدآ  دالوا  یهارمگ  رد  عمط  سیلبا  هک  نیا  تلع 
. درک دهاوخ  يزیرنوخ  دروآ و  دهاوخ  دوجو  هب  یهابت  داسف و  هک  داد  دهاوخ  رارق  ار  یسک  نیمز 

. ياهدیزگرب دوخ  يارب  هک  يراک  لابند  ورب  دومرف : ناطیش  هب  دنوادخ  ْبَهْذا  َلاق 
: يرماس هب  یـسوم  ترـضح  راتفگ  لثم  هدـش  ناـیب  ناطیـش  يراوخ  رطاـخ  هب  هکلب  تسین  ندـمآ  ّدـض  نتفر ، ياـنعم  هب  بهذا »  » رما لـعف 

نم اب  ییوگب : دوش  کیدزن  وت  هب  سک  ره  هک  تسا  نیا  یگدـنز  رد  وت  هرهب  وش ، رود   » َساسِم ال  َلوُقَت : ْنَأ  ِةایَْحلا  ِیف  ََکل  َّنِإَـف  ْبَهْذاَـف 
(. 97 هط / (.« ) يریگب سامت  یسک  اب  یناوتن   ) دیریگن سامت 

تـسا هدـش  هتفگ  مکؤازج  هتفای و  هبلغ  بیاغ  رب  بطاخم  كؤازج و  مهؤازج و  هلمج  نیا  ریدـقت  ْمُکُؤازَج  َمَّنَهَج  َّنِإَـف  ْمُْهنِم  َکَِـعبَت  ْنَمَف 
يانعم هب  دوخ  هک  دشابیم  ْمُکُؤازَج » َمَّنَهَج  َّنِإَف   » يانعم ای  تسا  رّدقم  نزواجت »  » ای شلماع  هک  تسا  قلطم  لوعفم  ردصم  ًارُوفْوَم » ًءازَج  »

. لماک هدش و  دایز  ناوارف ، يانعم  هب  رفوم » روفوم و  . » تسا نزواجت » »
. نازغلب ار  اهنآ  دوخ  ياههسوسو  اب  رامش و  راوخ  کبس و  یناوتیم  هک  ار  مدآ  نادنزرف  زا  مادک  ره  َْتعَطَتْسا  ِنَم  ْزِْزفَتْسا  َو 

. فیفخ ّزف :» »
رب ناوخارف و  ار  دوخ  ياههدایپ  هراوس و  ینعی  تسا ، دایرف  هحیـص و  يانعم  هب  هبلج »  » هدام زا  بلجأ »  » َِکلِجَر َو  َکـِْلیَِخب  ْمِْهیَلَع  ِْبلْجَأ  َو 

« کلجر و   » روهشم تئارق  بحص و  بکر و  لثم  تسا  هدایپ )  ) لجار يارب  عمج  مسا  لجر »  » نازاتب مدآ  نادنزرف 
476 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

«. ناروشب اهنآ  رب  ار  تاهدایپ  هورگ  : » تسا نیا  هیآ  يانعم  لجار  ینعمب  لجر  لجر  تسا . لعاف  يانعم  هب  لعف  هک  تسا  نیا  رب  انب 
راداو نآ ، هب  ار  اهنآ  ناطیـش  هک  تسا  یناهانگ  ماـمت  مدرم  دـالوا  لاوما و  رد  ناطیـش  تکرـش  زا  دارم  ِدـالْوَْألا  َو  ِلاْومَأـْلا  ِیف  ْمُهْکِراـش  َو 

زا دـنزرف  داجیا  لثم  دالوا ، باب  رد  اهنیا و  زج  تاکز و  ندادـن  روجف و  قسف و  هار  رد  نآ ، فرـصم  ابر و  لـثم  لاوما  باـب  رد  دـنکیم ،
(. يردپ  ) هطبار نودب  یگدناوخ  دنزرف  نآ و  ریغ  انز و  لیبق  زا  عورشمان  ياههار 

نایادخ اهتب و  تعافش  اهنآ  هلمج  زا  هک  دهدیم  دوخ  ناوریپ  هب  ناطیـش  هک  تسا  ینیغورد  ياهدیون  روظنم  هدب ، هدعو  اهنآ  هب  ْمُهْدِع  َو 
. دشابیم اهنیا  زج  زارد و  ياهوزرآ  ایند و  رد  هنادواج  ياقب  و 
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اریز يزاس  هارمگ  اوغا و  ار  اهنآ  یناوتیمن  يرادن و  يرادتقا  هطلـس و  نم  حلاص  ناگدـنب  هب  تبـسن  ٌناْطلُـس  ْمِْهیَلَع  ََکل  َْسَیل  يِدابِع  َّنِإ 
. دنوریمن وت  ياهبیرف  راب  ریز  اهنآ 

دـهدیم و هانپ  ار  ناشیا  دـنرب  هانپ  وا  هب  وت  ّرـش  زا  هاگ  ره  تساـهنآ  لـیکو  وت  راـگدرورپ  هک  تسا  یفاـک  نیمه  اًـلیِکَو و  َکِّبَِرب  یفَک  َو 
. دیامرفیم ناشتظفاحم 

476 ص : ات 69 ..... ] تایآ 66  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]

هراشا

َّالِإ َنوُعْدـَت  ْنَم  َّلَـض  ِرْحَْبلا  ِیف  ُّرُّضلا  ُمُکَّسَم  اذِإ  َو  ( 66  ) ًامیِحَر ْمُِکب  َناـک  ُهَّنِإ  ِِهلْـضَف  ْنِم  اوُغَْتبَِتل  ِرْحَْبلا  ِیف  َکـْلُْفلا  ُمَُکل  یِجُْزی  يِذَّلا  ُمُکُّبَر 
اوُدَِجت َُّمث ال  ًابِـصاح  ْمُْکیَلَع  َلِسُْری  َْوأ  ِّرَْبلا  َِبناج  ْمُِکب  َفِسْخَی  ْنَأ  ُْمْتنِمَأَف  َأ  ( 67  ) ًاروُفَک ُناْسنِْإلا  َناک  َو  ُْمتْـضَرْعَأ  ِّرَْبلا  َیلِإ  ْمُکاََّجن  اَّمَلَف  ُهاَّیِإ 

ًاعِیبَت ِِهب  اْنیَلَع  ْمَُکل  اوُدَِجت  َُّمث ال  ُْمتْرَفَک  اِمب  ْمُکَقِْرُغیَف  ِحیِّرلا  َنِم  ًافِصاق  ْمُْکیَلَع  َلِسُْریَف  يرْخُأ  ًةَرات  ِهِیف  ْمُکَدیُِعی  ْنَأ  ُْمْتنِمَأ  ْمَأ  ( 68  ) ًالیِکَو ْمَُکل 
(69)

477 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

477 ص : همجرت ..... :

هب تبـسن  وا  هک  ارچ  دـیوش ، دـنمهرهب  وا  تمعن  زا  ات  دروآیم  رد  تکرح  هب  امـش  يارب  ایرد  رد  ار  یتشک  هک  تسا  نامه  ناـتراگدرورپ 
(66 . ) تسا نابرهم  امش 

تاجن ار  امـش  نوچ  اّما  دـنوش ، شومارف  دـیناوخیم  اتکی  يادـخ  زج  هک  ار  ییاهنآ  همه  دـسرب ، یتحاران  امـش  هب  ایرد  رد  هک  یماگنه  و 
(67 . ) تسا ساپسان  رایسب  ناسنا  يرآ  دینادرگیم ، يور  دناسرب ، یکشخ  هب  دهد و 

يارب يروای  چیه  سپس  دتسرفب و  امش  رب  هزیرگنس  زا  ینافوط  ای  درب ، ورف  نیمز  هب  ار  امـش  یکـشخ  رد  هک  نیا  زا  دیتسه  نمیا  نیا  زا  ایآ 
(68 ( ؟ دیباین دوخ 

، دزاس قرغ  ار  امش  ناترفک  ببس  هب  دتسرفب و  امـش  رب  ياهدنبوک  دابدنت  دنادرگزاب و  ایرد  هب  ار  امـش  رگید  راب  هک  نیا  زا  دیتسه  نمیا  ای 
(69 ( ؟ دینک ییوج  یپ  ار  ناتنوخ  ام  لباقم  رد  هک  دیباین  ار  یسک  و 

477 ص : ریسفت ..... :

. دروآیمرد تکرح  ریس و  هب  ایرد  رد  امش  يارب  ار  اهیتشک  هک  تسا  یسک  امش  راگدرورپ  َْکلُْفلا  ُمَُکل  یِجُْزی 
رطاخ زا  زور  نآ  رد  دیناوخیم  هشیمه  هک  ار  ینایادخ  مامت  دریگ  ارف  ار  امـش  ندـش  قرغ  میب  هاگ  ره  َّلَض و  ِرْحَْبلا  ِیف  ُّرُّضلا  ُمُکَّسَم  اذِإ  َو 

ار امـش  دناوتب  یـسک  وا  زا  ریغ  هک  دیرادن  يدیما  چیه  تسین و  وا  زج  یتاجن  دیما  تمایق  رد  امـش  يارب  هک  اتکی  يادخ  زج  دوریم ، امش 
رب ار  امش  ّتینما  نیا  دیتفای  ناما  رطخ  زا  دیناسر و  یکشخ  هب  داد و  تاجن  ایرد  زا  ار  امش  هک  یعقوم  اما  ْمُکاََّجن ...  اَّمَلَف  دناهرب . هکلهم  زا 

« فسخی  » لعف يارب  هب ، لوعفم  تسا ، بوصنم  ِّرَْبلا » َِبناج  . » دـیدرگرب یلوا  نایـصع  رفک و  تلاـح  هب  دـینک و  درگ  بقع  هک  تشاد  نآ 
بصن و لحم  رد  مکب » (. » 80 صصق / « ) میدرب ورف  نیمز  هب  ار  شاهناخ  وا و  سپ   » َضْرَْألا ِهِراِدب  َو  ِِهب  انْفَسَخَف  هیآ : رد  ضرا »  » هملک دننام 

یلاح  رد  دفاکشب  ار  نیمز  دنوادخ  هک  نیا  زا  دیتسه » نمیا  ایآ  : » تسا نیا  شیانعم  دشابیم و  لاح 
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478 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دنکیم باترپ  ار  اههزیرگنس  اهگیر و  هک  تسا  يداب  بصاح ، ًابِصاح  ْمُْکیَلَع  َلِسُْری  َْوأ  دیراد »؟ رارق  نآ  رد  امش  هک 

اهداـب دـنکیم و  ناـتکاله  ینامـسآ  يـالب  اـب  دربن  نیب  زا  فسخ  هلزلز و  لـیبق : زا  ینیمز  ياـهالب  اـب  ار  امـش  رگا  تسا : نیا  هیآ  ياـنعم 
. دنک عفد  امش  زا  ار  الب  نیا  هک  دینکن  ادیپ  يروای  دنک و  باترپ  امش  يوسب  ار  اههزیرگنس  هک  دتسرفیم 

زا ار  امـش  هک  دـیدرگرب  ییایرد  نامه  هب  دـیوش و  راوس  یتشک  رب  هک  دـنک  جاتحم  ار  امـش  دـنوادخ  هک  دـیتسه  نیما  نیا  زا  اـی  ُْمْتنِمَأ  ْمَأ 
امش دریگب و  ماقتنا  امش  زا  نکش  یتشک  تخس و  يداب  نداتسرف  اب  وا  هاگ  نآ  دیدرک ، ضارعا  ادخ  زا  سپس  داد و  تاجن  نآ  رد  باقرغ 

؟ دنک قرغ  ار 
دناهتفگ یضعب  دنکشیم . مه  رد  ار  ایـشا  ییوگ  هک  نانچ  دراد ، يدیدش  يادص  هک  تسا  يداب  فصاق  ِحیِّرلا  َنِم  ًافِـصاق  ْمُْکیَلَع  َلِسُْریَف 

. دنکشب ار  نآ  هک  نیا  رگم  دنکیمن ، دروخرب  زیچ  چیه  هب 
« مکدیعی و  لسری ، فسخی ،  » ياهلعف زین  و  هدش ، هدناوخ  ریغلا  عم  ملکتم  نون  اب  دـشاب و  حـیر »  » شلعاف هک  مه  ءات )  ) اب لعف  نیا  ْمُکَقِْرُغیَف 

. دناهدش تئارق  نون ) ءای و  : ) تروص ود  هب 
نآ ًاعِیبَت » ِِهب  اْنیَلَع  ْمَُکل  اوُدَِجت  َُّمث ال  . » دیدرک یـساپسان  داد ، تاجن  ندـش  قرغ  زا  ار  امـش  هک  دـنوادخ  تمعن  هب  تبـسن  نوچ  ُْمتْرَفَک  اِمب 

. تسا هدش  هتفرگ  هیآ  نیا  زا  هدننک  هبلاطم  یعّدم ، عیبت » . » دنکب ام  زا  ار  امش  نوخ  هبلاطم  هک  تفای  دیهاوخن  ار  یسک  هاگ 
: تسا هدورس  خاّمش  هک  نانچ  دنک » یکین  نوخ  هبلاطم  رد  سپ  ِفوُْرعَْملِاب » ٌعابِّتاَف  »

«1  » عیبتلا نم  میرغلا  اذ  الامک  اهنم ] نیقرشلا  بلاعث  ذولی  ]
__________________________________________________

. یقرواپ ص 680  ج 2 ، فاّشک ، دزیرگیم . راکبلط  زا  نویدم  هک  نانچ  دنزیرگیم / باقع )  ) نآ زا  ناکم  نآ  ياهبور  - 1
479 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دیامنب ار  اهنآ  ّقح  هبلاطم  ام  زا  دنک و  ناشیرای  هک  دنباییمن  ار  یسک  مینکیم و  نینچ  ناساپسان  نیا  اب  ام  تسا : نیا  هیآ  يانعم  هصالخ 

479 ص : ات 72 ..... ] تایآ 70  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]

هراشا

َّلُک اوُعْدَن  َمْوَی  ( 70  ) ًالیِـضْفَت انْقَلَخ  ْنَّمِم  ٍرِیثَک  یلَع  ْمُهاْنلَّضَف  َو  ِتابِّیَّطلا  َنِم  ْمُهاْنقَزَر  َو  ِرْحَْبلا  َو  ِّرَْبلا  ِیف  ْمُهاْنلَمَح  َو  َمَدآ  ِیَنب  اْنمَّرَک  ْدََـقل  َو 
َو یمْعَأ  ِةَرِخْآلا  ِیف  َوُهَف  یمْعَأ  ِهِذه  ِیف  َناک  ْنَم  َو  ( 71  ) ًالِیتَف َنوُمَلُْظی  َو ال  ْمَُهباتِک  َنُؤَْرقَی  َِکئلوُأَف  ِِهنیِمَِیب  َُهباتِک  َِیتوُأ  ْنَمَف  ْمِهِمامِِإب  ٍسانُأ 

(72  ) ًالِیبَس ُّلَضَأ 

479 ص : همجرت ..... :

يرایـسب رب  میداد و  يزور  اهنآ  هب  هزیکاپ  ياهیزور  عاونا  زا  میدرک و  راوس  ایرد  یکـشخ و  رد  ار  اهنآ  و  میتشاد ، یمارگ  ار  مدآ  ینب  ام ،
(70 . ) میدیشخب ناشیرترب  دوخ  ياههدیرفآ  زا 

دنناوخیم و ار  نآ  دوش  هداد  ناشتـسار  تسد  هب  ناشلمع  همان  هک  اهنآ  میناوخب ، ناشیاوشیپ  اب  ار  یهورگ  ره  هک  ار  يزور  دـیروآ  دای  هب 
(71 . ) دوشیمن متس  امرخ  هتسه  فاکش  نایم  كزان  خن  هزادنا  هب 

(72 . ) تسا هارمگ  انیبان و  زین  ترخآ  رد  دشاب  لدروک  ناهج  نیا  رد  هک  یسک  و 
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479 ص : ریسفت ..... :

صیخـشت يورین  دنـشیدنیب و  ات  هداد  درخ  لقع و  نانآ  هب  هک  تسا  نیا  ار  مدآ  ینب  دـنوادخ  نتـشاد  یمارگ  راثآ  َمَدآ  ِیَنب  اـْنمَّرَک  ْدََـقل  َو 
و هدومرف ، ینازرا  نانآ  هب  داعم  شاعم و  رما  ریبدت  هدرک و  قلخ  ار  اهنآ  نوزوم  مادـنا  ابیز و  تروص  هب  و  هدومرف ، تیانع  ار  دـب  زا  بوخ 

تسا . هتخاس  ناشرّخسم  ار  هدنز  تادوجوم  همه  هداد و  ّطلست  دراد  رارق  نیمز  رد  هچنآ  مامت  رب  ار  ناشیا 
480 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

دوخ ياههدیرفآ  زا  يرایسب  رب  و  ْمُهاْنلَّضَف » َو  ، » میدرک ناشراوس  اهیتشک  رب  ایرد  رد  نیمز و  يور  نایاپ  راهچ  رب  یکـشخ  رد  ْمُهاْنلَمَح  َو 
تلیـضف اریز  دـشابیم ، ناگتـشرف  ریغ  هداد  يرترب  اـهنآ  رب  ار  مدآ  ینب  دـنوادخ  هـک  يرایــسب  ياههدـیرفآ  زا  روـظنم  مـیداد . ناـشیرترب 

(. دنتسه ادخ  راکوکین  ناگدنب  هک   ) دراد قلعت  یّصاخ  هورگ  هب  مدآ  ینب  رد  یلو  دوشیم ، اهنآ  همه  لماش  ناگتشرف 
، ربمایپ موصعم ، ماما  لیبق  زا  تسادتقم ، اوشیپ و  ماما ، زا  دارم  میناوخب . ناشماما  اب  ار  یهورگ  ره  هک  يزور  ْمِهِمامِِإب  ٍسانُأ  َّلُک  اوُعْدَن  َمْوَی 
هک نآ  يوس  هب  ار  یموق  ره  دـسر  ارف  تماـیق  نوچ  هک  دـینکیمن  شیاتـس  ار  يادـخ  اـیآ  « 1 : » دومرف مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  باـتک . و 

ماگنه نیا  رد  دینکیم . هثاغتسا  ام  بناج  هب  امـش  میوریم و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  يوس  هب  ام  دنناوخیم ، ارف  دناهتـشادیم  تسود 
ار هلمج  نیا  ترـضح  هبترم  هس  دیوگیم  يوار  تفر . دیهاوخ  تشهب  هب  هک  ادخ  هب  دنگوس  دش ؟ دیهاوخ  هدرب  اجک  هب  هک  دینکیم  رکف 

. دومرف رکذ 
اریز دـننکیمن  يراددوـخ  نآ  ندـناوخ  زا  دـنناوخیم و  ار  نآ  دوـش  هداد  ناشتـسار  تسد  هـب  ناـشلمع  هماـن  هـک  ناـنآ  سپ  َِیتوُأ  ْنَـمَف 

. تسا هتفر  راک  هب  عمج  يانعم  رد  هک  تسا  نم »  » هب هراشا  کئلوا ، دننکیم ، هدهاشم  نآ  رد  ار  یلاحشوخ  ياهتمالع 
باوث رجا و  زا  يزیچ  نیرتـمک  هک  تسا  نیا  روظنم  « 2 ، » دراد رارق  امرخ  هتـسه  فاکـش  نورد  رد  هک  تسا  یخن  لیتف  اًلِیتَف  َنوُمَلُْظی  َو ال 

. تسا هدشن  مک  اهنآ 
دهاوخن تشهب  يوس  هب  یهار  زین  ترخآ  رد  دشاب  هتفاین  تیاده  هتشادن و  تاجن  يارب  یهار  ایند  رد  هک  یسک  یمْعَأ  ِهِذه  ِیف  َناک  ْنَم  َو 

ار یلّوا  ورمع ، وبا  لیلد  نیمه  هب  میریگب ، رتانیبان - ینعی  لیضفت - لعفا  يانعم  هب  ار  مود  ي  امعأ »  » میناوتیم تفای .
__________________________________________________

-1
نیا یلاف  انیلا ، متعزف  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  یلا  انعزف  هنولوتی و  نم  یلا  موق  لک  یعدف  ۀمیقلا  موی  ناک  اذا  هَّللا ؟ نودمحت  الا 

. ۀبعکلا بر  ۀنجلا و  یلا  مکب ؟ بهذی  نورت 
. تسامرخ هتسه  تسوپ  ریمطق ، هتسه و  تشپ  رد  ریقن  هتسه ، مکش  رد  لیتف  تسا : هتفگ  نسح  - 2

. ].....[ ج 14 عمجم ، همجرت 
481 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

طـسو رد  فلا  ایوگ  سپ  تسا ، ریدـقت  رد  مه  نآ  دوشیم و  مامت  نم »  » هب لیـضفت  لعفا  نوچ  میخفت و  اب  ار  یمود  هدرک و  ظفلت  هلاما  اب 
«. مکلامعا  » لثم دوشیم  ظّفلت  تشرد  تهج  نیا  زا  هتفرگ و  رارق 

481 ص : ات 77 ..... ] تایآ 73  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]

هراشا
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ْمِْهَیلِإ ُنَکَْرت  َتْدِک  ْدََقل  َكاْنتَّبَث  ْنَأ  َْول ال  َو  ( 73  ) ًالِیلَخ َكوُذَخَّتال  ًاذِإ  َو  ُهَْریَغ  اْنیَلَع  َيِرَتْفَِتل  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  يِذَّلا  ِنَع  َکَنُوِنتْفََیل  اوُداک  ْنِإ  َو 
ِضْرَْألا َنِم  َکَنوُّزِفَتْـسََیل  اوُداـک  ْنِإ  َو  ( 75  ) ًاریِـصَن اْنیَلَع  ََکل  ُدَِـجت  َُّمث ال  ِتامَْملا  َفْعِـض  َو  ِةایَْحلا  َفْعِـض  َكاـْنقَذََأل  ًاذِإ  ( 74  ) ًالِیلَق ًاـْئیَش 

(77  ) ًالیِوَْحت اِنتَّنُِسل  ُدَِجت  َو ال  اِنلُسُر  ْنِم  َکَْلبَق  اْنلَسْرَأ  ْدَق  ْنَم  َۀَّنُس  ( 76  ) ًالِیلَق َّالِإ  َکَفالِخ  َنُوثَْبلَی  ًاذِإ ال  َو  اْهنِم  َكوُجِرُْخِیل 

481 ص : همجرت ..... :

نیا رد  یهد و  تبـسن  اـم  هب  غورد  هب  ار  نآ  ریغ  اـت  دـنزاس ، فرحنم  میدوب  هدرک  یحو  وـت  هب  هچنآ  زا  ار  وـت  ناکرـشم  هک  دوـب  کـیدزن 
(73 . ) دنریگب یتسود  هب  ار  وت  ماگنه 

(74 . ) ینک ادیپ  لیامت  اهنآ  هب  یکدنا  هک  دوب  کیدزن  میتشادیمن  هگن  مدق  تباث  ار  وت  ام  رگا 
دوخ يارب  يروای  ام  ربارب  رد  سپ  میدـناشچیم ، وت  هب  ار  گرم  زا  دـعب  باذـع  نادـنچ  ود  اـیند و  رد  باذـع  نادـنچ  ود  ماـگنه  نیا  رد 

(75 . ) یتفاییمن
یقاب یکدنا  تّدم  زج  وت ، زا  دعب  دندوب ، هدرک  نینچ  رگا  و  دنزاس ، نوریب  نک و  هشیر  گنرین  اب  نیمزرس  نیا  زا  ار  وت  هک  دوب  کیدزن  و 

(76 . ) دندنامیمن
(77 . ) تفای یهاوخن  ینوگرگد  ام  ّتنس  رد  زگره  دوب و  نیمه  میدوب  هداتسرف  وت  زا  شیپ  هک  یناربمایپ  هب  تبسن  ام  ّتنس 

482 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

482 ص : ریسفت ..... :

وت هب  هک  ینآرق  زا  ار  وت  راّفک  دوب  کیدزن  ینعی  تسا  هیفان  اب  نآ  قرف  يارب  کنونتفیل  رد  مال »  » تسا و هلیقث  زا  فّفخم  نا »  » اوُداک ْنِإ  َو 
. میاهدرکن لزان  ار  اهنآ  ام  هک  دننک  فرصنم  ینانخس  هب  میدرک  یحو 

. دندرکیم راهظا  ار  وت  اب  یتسود  تقو  نآ  يدرکیم  يوریپ  اهنآ  فده  زا  وت  رگا  َكوُذَخَّتَال  ًاذِإ  َو 
ترـضح ییآ  دورف  ام  نایادخ  دزن  هک  نیا  رگم  ینک  رجح  مالتـسا  میراذـگیمن  دـنتفگ  ربمغیپ  هب  شیرق  زا  یهورگ  هک  تسا  هدـش  لقن 

نیا درادیماو . رما  نیا  هب  ارم  رجح ، مالتـسا  هک  منک  هچ  یلو  مرادیمن  تسود  ار  اهتب  نیا  نم  هک  دنادیم  ادـخ  هک  درک  رکف  دوخ  شیپ 
. تسا هدش  رکذ  هیآ  نیا  لوزن  نأش  هرابرد  مه  يرگید  هوجو  دش . لزان  هیآ  نیا  هک  دوب  اج 

يوس هب  یمک  دوب  کیدزن  میدرک ، تظفاحم  ار  وت  دوخ  فطل  تمـصع و  يورین  ندرک  اطع  اب  ام  هک  دوبن  نینچ  رگا  َكاْنتَّبَث  ْنَأ  ـال  َْول  َو 
وت هب  ار  ترخآ  اـیند و  باذـع  ربارب  ود  اـم  تروـص  نـیا  رد  يزاـس و  یلمع  ار  ناـنآ  ياههتـساوخ  زا  یـضعب  یهد و  ناـشن  لـیامت  اـهنآ 
ود وت  هرابرد  میاهدرک  هدامآ  اهنآ  يارب  گرم  زا  سپ  ترخآ و  يارب  هچ  ره  ناراـکهنگ و  يارب  اـیند  باذـع  هچ  ره  ینعی  میدـناشچیم ،

رتالاب يو  ماقم  هچ  ره  هک  دراد  شلعاف  ماـقم  هب  یگتـسب  تیـصعم  یگرزب  یتشز و  هک  تسا  نآ  رب  لـیلد  بلطم  نیا  میتخاـسیم و  ربارب 
هاـنگ زا  هدوب و  تمـصع  هبترم  ياراد  ادـخ  لوسر  هک  هدـش  تیاور  ساـبع  نبا  زا  تسا . رتتخـس  شرفیک  رتگرزب و  مه  شهاـنگ  دـشاب 

رب ادـخ  ماکحا  زا  یمکح  رد  ناکرـشم  هب  لـیامت  زا  ار  ناـنمؤم  هک  تسا  نیا  يارب  تسا  ربماـیپ  هب  باـطخ  هک  هیآ  نیا  اـّما  تسا ، نوصم 
. دراد رذح 

زا وت  نتخاس  جراخ  زا  سپ  یلو  دـننکرب  ار  وت  هشیر  هّکم ، نیمزرـس  زا  وت  ندرک  جارخا  اب  شیرق  دوب  کـیدزن  َکَنوُّزِفَتْـسََیل  اوُداـک  ْنِإ  َو 
یقاب ناشدوخ  نیمزرس ، نیا 

483 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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رد نآ  زا  سپ  یمک  تّدـم  اریز  تفای  قّقحت  رما  نیا  و  دـناسریم . تکاله  هب  ار  ناـنآ  دـنوادخ  اریز  كدـنا  یتّدـم  رگم  دـنام  دـنهاوخن 
. دندش هتشک  اهنآ  زا  يرایسب  ردب  گنج 

دننک رارف  دنتسناوت  هک  ییاهنامه  اهنت  ینعی  دشابیم  كدنا  يدارفا  هکلب  تسین ، كدنا  تدم  اًلِیلَق » اَّلِإ  : » ترابع زا  روظنم  دناهتفگ  یضعب 
دندرک و داهنـشیپ  ترـضح  هب  دوهی  هک  ارچ  تسا ، هنیدـم  رهـش  ضرا »  » زا دارم  دـناهتفگ  یخرب  دـندرک و  ادـیپ  تاجن  دـندروآ  نامیا  ای 
هب ام  يورب  ماش  هب  وت  رگا  نیا  رب  انب  درک ، ترجه  نیمزرس  نآ  هب  مه  میهاربا  ترضح  دندش و  ثوعبم  ماش  رد  ادخ  ناربمغیپ  همه  دنتفگ 

هدش تئارق  زین  کفلخ  کفالخ »  » دش لزان  هیآ  نیا  لاح  نیا  رد  دورب و  يوس  نآ  هب  هک  تفرگ  میمصت  ترضح  اذل  میروآیم  نامیا  وت 
: تسا هدمآ  رعاش  لوق  رد  تسانعم ، کی  هب  ود  ره  و 

«1  » اریصح نهنیب  بطاوشلا  طسب  امناکف  مهفالخ  رایدلا  تفع 
. مهدعب مهفالخ :

، دنیامن نوریب  ناشطیحم  زا  ار  دوخ  ربمایپ  هک  ياهعماج  ره  تسا  نآ  رب  وا  یگـشیمه  ّتنـس  دـنوادخ و  لومعم  شور  اْنلَـسْرَأ  ْدَـق  ْنَم  َۀَّنُس 
. دناسریم تکاله  هب  ار  اهنآ 

. ۀنس کلذ  هَّللا  ّنس  ینعی  تسا ، يدیکأت  ردصم  قلطم و  لوعفم  اریز  تسا  بوصنم  ۀنس »  » هملک

483 ص : ات 82 ..... ] تایآ 78  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]

هراشا

ْنَأ یـسَع  ََکل  ًۀَِلفان  ِِهب  ْدَّجَهَتَف  ِْلیَّللا  َنِم  َو  ( 78  ) ًادوُهْـشَم َناک  ِرْجَْفلا  َنآُْرق  َّنِإ  ِرْجَْفلا  َنآُْرق  َو  ِْلیَّللا  ِقَسَغ  یلِإ  ِسْمَّشلا  ِكُولُِدل  َةالَّصلا  ِِمقَأ 
(80  ) ًاریِصَن ًاناْطلُـس  َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْلَعْجا  َو  ٍقْدِص  َجَرُْخم  ِینْجِرْخَأ  َو  ٍقْدِص  َلَخْدُم  ِیْنلِخْدَأ  ِّبَر  ُْلق  َو  ( 79  ) ًادوُمْحَم ًاماقَم  َکُّبَر  َکَثَْعبَی 

َّالِإ َنیِِملاَّظلا  ُدـیِزَی  ـال  َو  َنِینِمْؤُْمِلل  ٌۀَـمْحَر  َو  ٌءافِـش  َوُه  اـم  ِنآْرُْقلا  َنِم  ُلِّزَُنن  َو  ( 81  ) ًاقوُهَز َناک  َلِـطاْبلا  َّنِإ  ُلِـطاْبلا  َقَهَز  َو  ُّقَْحلا  َءاـج  ْلـُق  َو 
(82  ) ًاراسَخ

__________________________________________________

رد ار  دوخ  یفاب  ریـصح  طاسب  فاب ، ریـصح  نانز  ایوگ  هک  دـش  فیثک  بارخ و  نانچ  ناشیاهیدابآ  نیمز  نآ  نانکاس  يدوبان  زا  سپ  - 1
ص 686 ج 2 ، فاّشک ، دوب . هدـش  لاغـشآ  تفاثک و  زا  رپ  ناشيدوبان  زا  سپ  اهنآ  نیمزرـس  هک  تسا  نیا  روظنم  دـناهدرک  نهپ  اـج  نآ 

. یقرواپ
484 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

484 ص : همجرت ..... :

هدـهاشم دروم  نادادـماب  زامن  هک  ارچ  ار ، حبـص  ماگنه  ندـناوخ  زامن  زین  راد و  اپ  رب  بش  یکیرات  تیاهن  اـت  دیـشروخ ، لاوز  زا  ار  زاـمن 
(78 . ) تسا

روخ رد  یماـقم  هب  ار  وت  تراـگدرورپ  تسا  دـیما  تسا ، وت  يارب  یتـمینغ  کـی  نیا  شاـب ، رادـیب  تداـبع  زاـمن و  هب  ار  بش  زا  یـساپ  و 
(79 . ) دزیگنارب شیاتس 

(80 . ) هد رارق  نم  يارب  هدنهد  يرای  یلیلد  دوخ  يوس  زا  زاس و  جراخ  نآ  زا  هناقداص  دراو و  هناقداص  روما ، رد  ارم  اراگدرورپ  وگب : و 
(81 . ) تسا یندش  دوبان  لطاب  يرآ  دش ، دوبان  لطاب  دیسر و  ارف  قح  وگب : و 
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(82 . ) دیازفین يراکنایز  زج  ار  ناراکمتس  و  تسا ، تمحر  نامرد و  نانمؤم  يارب  هک  مینکیم  لزان  ییاههیآ  نآرق  نیا  زا  ام 

484 ص : ریسفت ..... :

. تسا رتحیحص  لّوا  لوق  یلو  تسا  نآ  بورغ  یلوق  هب  سمش و  لاوز  ِكُولُِدل 
یکیرات تقو  زامن  ود  رصع و  رهظ و  دیـشروخ  لاوز  ماگنه  زامن  ود  نیا ، رب  انب  دشاب ، لماش  ار  هناگجنپ  ياهزامن  مامت  هیآ  هک  نیا  يارب 

. دشابیم نآ  یکیرات  عورش  بش و  روهظ  زاغآ  ِْلیَّللا » ِقَسَغ   » زا دارم  و  تسا ، حبص  زامن  مه  رجف  نآرق  و  اشع ، برغم و  بش 
نیا  رد  بش  نارومأم  دننکیم  هدهاشم  زور  بش و  ناگتشرف  ار  حبص  زامن  ًادوُهْشَم 

485 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
تبث زور  رتفد  لّوا  بش و  رتفد  رخآ  رد  مدحبـص  زامن  نیا  رب  انب  دـنندمآ ، دورف  لاح  رد  مه  حبـص  نارومأم  نتفر و  ـالاب  لاـح  رد  ماـگنه 

هدهاشم ار  نآ  يرایـسب  مدرم  ات  درک  ینالوط  دـیاب  ار  حبـص  زامن  هک  تسا  نآ  هب  هراشا  ِرْجَْفلا » َنآُْرق   » ترابع تفگ : ناوتیم  و  دوشیم ،
. دنریگرب یناوارف  باوث  دنونشب و  ار  نآرق  تایآ  دننک و 

هک جّرحت  مثأت و  لثم  تدابع  روظنم  هب  بش  باوخ  كرت  زا  تسا  ترابع  دّجهت » . » زادرپ دّجهت  هب  ار  بش  زا  يرادقم  ْدَّجَهَتَف  ِْلیَّللا  َنِم  َو 
هناگجنپ ياهزامن  رب  هوالع  هک  تسا  یتدابع  بش  زامن  ََکل » ًۀَِـلفان  . » تسا هدـمآ  مه  باوخ  دوخ  يانعم  هب  تسا و  هانگ  كرت  ياـنعم  هب 

. تسا هداد  رارق  ادـجهت »  » نیـشناج ار  ۀـلفان  دـنوادخ  تسانعم  کی  هب  هلفان  اـب  تسا و  يدـیاز  تداـبع  دّـجهت »  » نوچ تسا و  مزـال  وت  رب 
ّبحتـسم نارگید  يارب  یلو  بجاو  وت  رب  صوصخب  مه  دّـجهت  تسا  بجاو  همه  رب  هک  ییاـهزامن  رب  هوـالع  هک  تسا  نیا  اـنعم  هصـالخ 

ّتنـس نیا  هب  ار  مدرم  وا  هک  لیلد  نیا  هب  اّما  تسا  ّبحتـسم  نارگید  ربمایپ و  رب  بش  زامن  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  دناهتفگ  یـضعب  تسا .
. تسا هداد  رارق  باطخ  دروم  ار  وا  اهنت  دنوادخ  دنکیم  قیوشت  توعد و 

دنک و ثوعبم  ار  وت  دنوادخ  تسا  دیما  ادومحم » اماقم  کمیقیف  کبر  کثعبی  نا  یـسع  : » ینعی تسا ، ّتیفرظ  هب  بوصنم  ًادوُمْحَم  ًاماقَم 
تفرگ لاح  ار  ًادوُمْحَم » ًاماقَم   » ناوتیم زین  و  میریگب ، کمیقی  يانعم  هب  ار  کثعبی »  » تسا نکمم  دـناشنب و  ار  وت  هدیدنـسپ  یهاگیاج  هب 

. تعافش ماقم  ینعی  دنیاتسیم ، نآ  هب  ار  وا  ناینیسپ  ناینیشیپ و  هک  تسا  یتیعقوم  دومحم  ماقم  يانعم  دومحم و  ماقم  بحاص  يانعم  هب 
تفارـش و قیـالخ  همه  رب  رما  نیا  رد  تسا و  هتفریذـپ  دـنک  تعافـش  هچ  ره  دوشیم و  هداد  وا  هب  دـهاوخب  ربماـیپ  هچ  ره  هک  نیا  روـظنم 

. دنیآیم درگ  ناگتشرف  ناربمایپ و  نآ ، ریز  رد  هتفرگ و  دمح  ياول  شتسد  رب  دراد ، يرترب 
دراو هدیدنـسپ  روطب  ياهداتـسرف  تلاسر  هب  ارم  هک  يروما  مامت  رد  ینعی  دناردصم ، ود  ره  جرخم » لخدم و   » ٍقْدِص َلَخْدُم  ِیْنلِخْدَأ  ِّبَر 

ارم  نانچ  نآ  اهنآ  مامت  زا  نک و 
486 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

تمالـس و اب  دوش و  هّکم  لخاد  يزوریپ  هبلغ و  اب  هک  تسا  نآ  دارم  دناهتفگ  یـضعب  دشاب . وت  تیاضر  دروم  شماجنارـس  هک  نک  جراخ 
رب ارم  هک  نک  تیاـنع  یلیلد  تّجح و  نم  هب  اناطلـس » . » دوشیم روما  ماـمت  لـماش  دـناهتفگ  رگید  یـضعب  ددرگ  جراـخ  نآ  زا  یتسردـنت 

. دنک يرای  رفک ، لباقم  رد  ار  مالسا  هک  یتّزع  تردق و  ای  دزاس ، زوریپ  منافلاخم 
: دومرف درک و  دّهعت  ار  وا  يزوریپ  دنوادخ  دش و  باجتسم  ترضح  ياعد  نیا  هتبلا 

هک دیشاب  هاگآ   » َنُوِبلاْغلا ُمُه  ِهَّللا  َبْزِح  َّنِإَف  دومرف : رگید  ياج  و  ( 33 هبوت / « ) دهد هبلغ  اهنید  همه  رب  ار  وا  ات  ِهِّلُک ...«  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل 
هک تشاد  دوجو  برع  فلتخم  لیابق  زا  تب  تصش  دصیس و  هبعک  فارطا  رد  ُّقَْحلا : َءاج  ُْلق  َو  « 1 ( » 56 هدئام / « ) تسا زوریپ  ادخ  بزح 

. زادـنیب ار  اهتب  ریگب و  ار  تیاصع  تفگ : ادـخ  لوسر  هب  لیئربج  دـش . لزان  هیآ  نیا  هّکم  حـتف  زور  رد  و  دـندرکیم ، فاوط  اـهنآ  رود  هب 
اهنآ و  دش ) بولغم  لطاب  دمآ و  قح   ) ُلِطاْبلا َقَهَز  َو  ُّقَْحلا  َءاج  تفگیم : درکیم و  ورف  اهتب  زا  کی  ره  مشچ  هب  دوخ  ياصع  اب  ترضح 
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یقاب هبعک  يـالاب  رب  دوب  گـنر  درز  هشیـش  رولب و  زا  هک  هعازخ  هلیبق  تب  اـهنت  دـنداتفا و  یگمه  ماجنارـس  تخادـنایم  نیمز  رب  ور  هب  ار 
ار نآ  دـنکفیب و  ار  تب  تفر و  ـالاب  وا  درک  دـنلب  ار  يو  سپ  زادـنیب . مه  ار  نآ  یلع  اـی  دومرف : نینمؤملا  ریما  هب  ترـضح  هک  دوـب  هدـنام 

: دنتفگیم دندمآ و  رد  تفگش  هب  هّکم  مدرم  تسکش ،
رب شناج  هسفن : تقهز  تفر ، نیب  زا  دش و  كاله  لطاب  ُلِطاْبلا  َقَهَز  َو  میاهدـیدن ! هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  زا  رترحاس  يدرم  زگره 

ینعی تسا ، ضیعبت  ای  هّینایب  نم » « » ِنآْرُْقلا َنِم  . » تسا تابث  یب  یندش و  دوبان  لطاب  ًاقوُهَز  َناک  تسا . كرـش  لطاب  مالـسا و  قح ، دـمآ ،
يونعم يافـش  دوشیم و  هدوزفا  ناشنامیا  نآ  ببـس  هب  هظحل  ره  تسا و  ناـنمؤم  يارب  ناـمرد  افـش و  دوش  لزاـن  هک  نآرق  زا  یـشخب  ره 

نامرد وراد ، هلیسو  هب  ینامسج  ياهیرامیب  زا  ناسنا  هک  نانچ  مه  دنریگیم ،
__________________________________________________

. درادن ار  الا )  ) فرح هیآ 56  هدئام  هروس  رد  هیآ  نیا  - 1
487 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

«1 . » دهدیمن افش  ار  وا  ادخ  دنکن  افش  بلط  نآرق  زا  سک  ره  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مرکا  ربمایپ  زا  دوشیم ،
. دننیبیمن ناصقن  تراسخ و  زج  نآرق  زا  راّفک  اّما  ًاراسَخ  اَّلِإ  َنیِِملاَّظلا  ُدیِزَی  َو ال 

. دنزرویم رفک  نآ  هب  دننکیم و  بیذکت  ار  نآرق  اریز 

487 ص : ات 87 ..... ] تایآ 83  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]

هراشا

يدـْهَأ َوُه  ْنَِمب  ُمَلْعَأ  ْمُکُّبَرَف  ِِهتَلِکاش  یلَع  ُلَمْعَی  ٌّلُک  ُْلق  ( 83  ) ًاسُؤَی َناک  ُّرَّشلا  ُهَّسَم  اذِإ  َو  ِِهِبناِجب  يأـَن  َو  َضَرْعَأ  ِناـْسنِْإلا  یَلَع  اـنْمَْعنَأ  اذِإ  َو 
َُّمث َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  يِذَّلِاب  َّنَبَهْذََنل  اْنئِش  ِْنَئل  َو  ( 85  ) ًالِیلَق َّالِإ  ِْملِْعلا  َنِم  ُْمتِیتوُأ  ام  َو  یِّبَر  ِْرمَأ  ْنِم  ُحوُّرلا  ُِلق  ِحوُّرلا  ِنَع  َکَنُولَئْسَی  َو  ( 84  ) ًالِیبَس

(87  ) ًارِیبَک َْکیَلَع  َناک  ُهَلْضَف  َّنِإ  َکِّبَر  ْنِم  ًۀَمْحَر  َّالِإ  ( 86  ) ًالیِکَو اْنیَلَع  ِِهب  ََکل  ُدَِجت  ال 

487 ص : همجرت ..... :

(83 . ) ددرگ دیمون  دوش ، یتخس  راچد  نوچ  و  دزاس ، رود  ار  دوخ  و  دنادرگب ، يور  میشخب ، تمعن  ناسنا  هب  هاگ  ره  و 
(84 . ) دسانشیم تسا  رتهب  ناشهار  هک  ار  اهنآ  امش  راگدرورپ  سپ  دنکیم ، لمع  دوخ  يوخ  قلخ و  قبط  رب  سک  ره  وگب :

: وگب دنسرپیم ، حور  هرابرد  وت ، زا 
(85 . ) تسا هدشن  هداد  شناد  زا  یکدنا  زج  امش  هب  تسا و  نم  راگدرورپ  رما  زا  حور 

(86 . ) دنک عافد  وت  زا  هک  یباییمن  ار  یسک  وت  سپ  میریگیم ، میاهداتسرف ، یحو  وت  هب  هک  ار  هچنآ  میهاوخب ، رگا 
(87 . ) تسا هدوب  گرزب  وت  رب  وا  لضف  هک  تراگدرورپ  تمحر  رگم 

__________________________________________________

-1
. هَّللا ءافش  الف  نآرقلاب  فشتسی  مل  نم 
488 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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488 ص : ریسفت ..... :

زا ایوگ  هک  نانچ  دـنکیم  تلفغ  يرود و  ام ، هّجوت  دای و  زا  مینک  اطع  انغ  تورث و  یتسردـنت و  تمعن  ناسنا  هب  ام  هاـگ  ره  اـنْمَْعنَأ  اذِإ  َو 
. تسا زاینیب  ینغتسم و  وا  ياهتمعن  ادخ و 

يَأن  » و دـنادرگرب ، نآ  زا  ار  شتروص  رانک  هک  تسا  نآ  يزیچ  زا  ضارعا  يانعم  اریز  تسا  ضارعا  يارب  دـیکأت  هلمج  نیا  ِِهِبناِجب  يَأن  َو 
نیمه دنـسپدوخ  هاوخ و  دوخ  ّربکتم و  صخـش  تداع  يوخ و  اریز  تسا ، رابکتـسا  ّربجت و  زا  هیاـنک  اـی  درک ، نآ  زا  تشپ  ینعی  ِِهِبناـِجب »

. تسا
دیما هنوگ  چیه  هتشگ و  دیماان  تخـس  دوشیم  یتسدگنت  يرامیب و  ای  یتخـس  تنحم و  هب  التبم  هک  هاگ  ره  یمدآ ، نینچ  ُّرَّشلا  ُهَّسَم  اذِإ  َو 
نامه هب  دناهتـشاد  مّدقم  لعفلا  نیع  رب  ار  لعفلا  مال  هک  دناهدناوخ  زین  ِِهِبناِجب » يَأن   » الاب هلمج  رد  دـنامیمن . یقاب  شیارب  جرف  شیاشگ و 

. دشابیم درک ) تکرح  « ) ضهن  » يانعم هب  ءان »  » لعف هک  نیا  ای  دناهدناوخ ، ءار »  » ار يأر »  » لعف هک  نانچ  انعم ،
لاح بسانم  تلالض  تیاده و  تهج  زا  هک  دنکیم  لمع  نآ  هب  باختنا و  ار  یـشور  یگدنز ، رد  یـسک  ره  ِِهتَلِکاش  یلَع  ُلَمْعَی  ٌّلُک  ُْلق 

. دنکیم تلالد  انعم  نیمه  رب  هیآ  رگید  تمسق  هک  نانچ  تسوا ،
. دنیزگیمرب رتنئمطم  یشور  رت و  تسرد  یهار  یسک  هچ  هک  دنادیم  رتهب  دنوادخ  اًلِیبَس  يدْهَأ  َوُه  ْنَِمب  ُمَلْعَأ  ْمُکُّبَرَف 

دوجوم رد  هک  تسا  یحور  نامه  دـندرکیم  لاؤس  نآ  هب  عجار  ربمایپ  زا  هدـش و  عقاو  شـسرپ  دروم  هک  یحور  ِحوُّرلا  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی  َو 
صاصتخا دوخ  هب  ار  نآ  ادخ  ینعی  تسادـخ ، نامرف  زا  هک  داد  ربخ  مه  وا  دندیـسرپ . ار  نآ  یقیقح  فیرعت  ترـضح  زا  دـشابیم . هدـنز 

ربمایپ دـهد  تبثم  خـساپ  حور  هرابرد  شـسرپ  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  رگا  دـنتفگیم : دوهی  هک  تسا  نیا  رگید  لوق  تسا . هداد 
تسا ، ربمایپ  دهدن  باوج  رگا  تسین و 
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. تسا هدش  هتفگ  نینچ  ام  ینامسآ  ياهباتک  رد  اریز 
رگید فص  رد  ناگتـشرف  ریاس  فص و  کی  رد  وا  هک  تسا  ناگتـشرف  زا  ياهتـشرف  ای  لـیئربج ، حور ، زا  دارم  هک  تسا  نآ  رگید  لوق  و 

. رشب نخس  زا  هن  تسوا  مالک  یحو و  زا  نآرق  ینعی  یِّبَر » ِْرمَأ  ْنِم   » تسا و نآرق  روظنم  دناهتفگ  زین  و  دنریگیم . رارق 
ملع اریز  تسا ، هدشن  هداد  يزیچ  كدـنا  زج  شناد  زا  امـش  هب  تسا : هدومرف  هدرک و  همه  هب  باطخ  سپـس  اًلِیلَق  اَّلِإ  ِْملِْعلا  َنِم  ُْمتِیتوُأ  ام  َو 

. تسا زیچان  كدنا و  وا  یهانتمان  شناد  ربارب  رد  یملع  ره  تسا و  تیاهنیب  ادخ 
وحم و راکفا  اههنیس و  زا  میربیم و  ار  نآرق  میهاوخب  رگا  ینعی  تسا ، طرـش  باوج  نیـشناج  فوذحم و  مسق  باوج  هملک  نیا  َّنَبَهْذََنل 

تاهظفاح رد  دـنادرگرب و  وت  يوس  هب  ار  نآ  هک  تفای  یهاوخن  ار  یـسک  رگید ، دـنامن و  یقاب  نآ  زا  يرثا  هک  نانچ  میزاسیم ، شدوباـن 
يانثتسم ار  هلمج  نیا  تسا  نکمم  دنادرگرب . وت  يوس  هب  ار  نآ  ات  ینک  لّکوت  نآ  هب  هک  ادخ  تمحر  رگم  َکِّبَر » ْنِم  ًۀَمْحَر  اَّلِإ  . » دراپسب

هک تسا  هتـشاذگ  ّتنم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هب  نایب  نیا  اب  دنوادخ  دربن ، نیب  زا  ار  نآرق  هک  دوب  ادخ  تمحر  ینعی  تسناد  عطقنم 
. تسا هتشادهاگن  ظوفحم  هعماج  رد  هتسویپ  ار  نآ  نآرق ، ندرک  لزان  زا  دعب 

489 ص : ات 93 ..... ] تایآ 88  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]

هراشا

ِساَّنِلل اْنفَّرَص  ْدََقل  َو  ( 88  ) ًاریِهَظ ٍضْعَِبل  ْمُهُـضَْعب  َناک  َْول  َو  ِِهْلثِِمب  َنُوتْأَی  ِنآْرُْقلا ال  اَذـه  ِْلثِِمب  اُوتْأَی  ْنَأ  یلَع  ُّنِْجلا  َو  ُْسنِْإلا  ِتَعَمَتْجا  ِِنَئل  ُْلق 
ََکل َنوُکَت  َْوأ  ( 90  ) ًاعُوْبنَی ِضْرَْألا  َنِم  اَنل  َرُْجفَت  یَّتَح  ََکل  َنِمُْؤن  َْنل  اُولاق  َو  ( 89  ) ًاروُفُک َّالِإ  ِساَّنلا  ُرَثْکَأ  یبَأَف  ٍلَثَم  ِّلُک  ْنِم  ِنآْرُْقلا  اَذه  ِیف 
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(92  ) ًالِیبَق ِۀَِکئالَْملا  َو  ِهَّللِاب  َِیتَْأت  َْوأ  ًافَسِک  اْنیَلَع  َتْمَعَز  امَک  َءامَّسلا  َطِقُْست  َْوأ  ( 91  ) ًاریِْجفَت اَهلالِخ  َراْهنَْألا  َرِّجَُفتَف  ٍبَنِع  َو  ٍلیَِخن  ْنِم  ٌۀَّنَج 
ًارََـشب َّالِإ  ُْتنُک  ْلَه  یِّبَر  َناْحبُـس  ُْلق  ُهُؤَْرقَن  ًاباتِک  اـْنیَلَع  َلِّزَُنت  یَّتَح  َکِِّیقُِرل  َنِمُْؤن  َْنل  َو  ِءاـمَّسلا  ِیف  یقَْرت  َْوأ  ٍفُرْخُز  ْنِم  ٌْتَیب  َکـَل  َنوُکَی  َْوأ 

(93  ) ًالوُسَر
490 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

490 ص : همجرت ..... :

رگید یخرب  نابیتشپ  اهنآ  زا  یـضعب  هچ  رگا  دروآ . دنهاوخن  دنروایب ، ار  نآرق  نیا  دننامه  هک  دننک ، رظن  قاّفتا  نایرپ  اهناسنا و  رگا  وگب :
(88 . ) دنوش

(89 . ) دندرکن يراک  تفلاخم  راکنا و  زج  مدرم ، رتشیب  یلو  میاهدروآ  ياهنومن  زیچ  ره  زا  مدرم  يارب  نآرق  نیا  رد  ام 
(90 . ) يزاس رهاظ  ياهمشچ  ام  يارب  نیمز  نیا  زا  ات  میروآیمن ، نامیا  وت  هب  زگره  ام  دنتفگ : و 

(91 . ) يزاس يراج  اهرهن  اهنآ  نایم  رد  هک  یشاب  روگنا  امرخ و  ناتخرد  زا  یغاب  ياراد  هک  نیا  ای 
(92 . ) يروآ ام  لباقم  رد  ار  ناگتشرف  دنوادخ و  ای  يروآ و  دورف  ام  رس  رب  هعطق  هعطق  ياهتشادنپ - هک  نانچ  ار - نامسآ  ای 

لزان یباتک  ام  رب  هک  نیا  رگم  میروآیمن  نامیا  وت  نتفر  الاب  هب  تبسن  زگره  ام  و  يور ، الاب  نامسآ  هب  ای  یشاب ، هتـشاد  الط  زا  ياهناخ  ای 
(93 ( ؟! مروآ مایپ  هک  متسه  يرشب  کی  زا  ریغ  نم  ایآ  تسا : هّزنم  نم  راگدرورپ  وگب : میناوخب ، ار  نآ  ات  ینک 

490 ص : ریسفت ..... :

مظن و ییابیز  تغالب و  تحاصف و  رد  نآرق  نیا  دننام  یبلاطم  هک  دنشاب  رگیدمه  نابیتشپ  سنا  ّنج و  رگا  َو ....  ُْسنِْإلا  ِتَعَمَتْجا  ِِنَئل  ُْلق 
. دنناوتان زجاع و  یباتک  نینچ  ندروآ  زا  اهنآ  همه  دنروایب  فیلأت 

مدرم يایند  نید و  جایتحا  دروم  هک  ياهنومن  لثم و  عون  ره  و  میدرک ، نایب  مدرم  يارب  ار  قیاقح  نآرق  نیا  رد  ام  ِساَّنِلل ....  اْنفَّرَـص  ْدََقل  َو 
دنتفرگ . شیپ  ار  راکنا  رفک و  اهنآ  اّما  میدومن  رکذ  رّرکم  دشاب ،
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دوزفا و نآ  رب  مه  نآرق  زا  ریغ  یتازجعم  دومرف و  نایب  ار  نآرق  ندوب  هزجعم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  نآ  زا  سپ  َنِمُْؤن  َْنل  اُولاـق  َو 
هک يزاس  رهاظ  ياهمـشچ  هّکم  نیمزرـس  زا  اـم  يارب  هک  نیا  اـت  میروآیمن ، ناـمیا  وت  هب  زگره  دـنتفگ  اـهنآ  دـش ، ماـمت  مدرم  رب  تّجح 

( َتْمَعَز امَک  . ) دناهدناوخ زین  رجفت » : » فیفخت اب  ار  رجفت » «. » بع  » لعف زا  بوبعی  لثم  لوعفی ، نزو  رب  عوبنی  دشوجب ، نآ  زا  بآ  هتـسویپ 
میهاوخ رگا   » ِءامَّسلا َنِم  ًافَـسِک  ْمِْهیَلَع  ْطِقُْـسن  َْوأ  َضْرَْألا  ُمِِهب  ْفِسَْخن  ْأَشَن  ْنِإ  دوب : هیآ  نیا  ناشدارم  يرادـنپیم ، هک  نانچ  دـنتفگ : راّفک 

هدش و تئارق  ود  ره  نیس  نوکس  حتف و  اب  هملک  نیا  افسک :» ( » 8 أبس / « ) مینکفا نامسآ  زا  ییاههراپ  نانآ  رب  ای  میرب ، ورف  نیمز  رد  ار  اهنآ 
. تسا ۀفسک  عمج 

: دراد دوجو  لامتحا  دنچ  ترابع  نیا  يانعم  رد  اًلِیبَق  ِۀَِکئالَْملا  َو  ِهَّللِاب  َِیتَْأت  َْوأ 
هک نانچ  دنـشاب ، وت  ياههتفگ  نماض  دـهاش و  ات  ینک ، رـضاح  ام  يور  شیپ  ار ، هکئالم  ادـخ و  ینعی  نماض  دـهاش و  يانعم  هب  لیبق  - 1

: دیوگیم رعاش 
«1  » ینامر يوطلا  لوج  نم  ائیرب و  يدلاو  هنم و  تنک  رماب  ینامر 

. مینک هدهاشم  ار  اهنآ  ام  هک  يروایب  لباقم  رد  ار  هکئالم  دنوادخ و  ینعی  تسا  لباقم  يانعم  هب  لیبق  - 2
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. الط فرخز  يروایب ، ام  شیپ  هورگ  هورگ  ار  ناگتشرف  ینعی  تسا ، هکئالم »  » زا لاح  و  هلیبق »  » عمج الیبق » - » 3
. تسا هدوب  ءامّسلا  جراعم  لصا  رد  يور . الاب  نامسآ  ياههلپ  رب  هک  نیا  ای  ِءامَّسلا  ِیف  یقَْرت  َْوأ 

نامـسآ زا  هک  نیا  رگم  مینکیمن  رواب  ار  تنتفر  الاب  نامـسآ  هب  زگره  يورب  الاب  مه  نامـسآ  هب  رگا  هزاـت  و  یَّتَح ....  َکِِّیقُِرل  َنِمُْؤن  َْنل  َو 
دنک و وت  قیدصت  هک  ینک  لزان  ار  یباتک 

__________________________________________________

یگنـس ـالاب  فرط  هب  هاـچ  هت  زا  یـسک  هک  تسا  نآ  لـثم  تمهت  نیا  و  میرود ، نآ  زا  مردـپ  نم و  هـک  تخاـس  مـهّتم  يراـک  هـب  ارم  - 1
. ددرگیمرب شدوخ  هب  هک  دزادنایب ،

492 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دهد تایتسار  هب  یهاوگ 

. یبلط تقیقح  تیعقاو و  هن  دوب  دانع  جاجل و  اهداهنشیپ  نیا  زا  بارعا  روظنم  هتبلا 
. دوشیم بّجعت  بجوم  اهنآ  ياجبان  ياهداهنشیپ  تسا : هدش  تئارق  زین  لاق »  » یِّبَر َناْحبُس  ُْلق 

، دومرفیم رهاظ  ادخ  هک  دنروآیم  ار  یتازجعم  تایآ و  ناشیاهتّما  يارب  اهنآ  متسه و  رشب  ناربمغیپ ، هیقب  دننام  مه  نم  ًارََشب  اَّلِإ  ُْتنُک  ْلَه 
یلیلد نیا  رب  اـنب  تسا  روما  حـلاصم  هب  ملاـع  وا ، اـهنت  تسادـخ و  تسد  هب  مرواـیب ، مهاوـخب  هچ  ره  هک  تسین  نم  هب  طوـبرم  بلطم  نیا 

. دینکیم تساوخرد  نم  زا  ار  بلاطم  نیا  امش  هک  درادن 

492 ص : ات 100 ..... ] تایآ 94  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]

هراشا

َنیِِّنئَمْطُم َنوُشْمَی  ٌۀَِـکئالَم  ِضْرَْألا  ِیف  َناک  َْول  ْلـُق  ( 94  ) ًالوُسَر ًارََـشب  ُهَّللا  َثََعب  َأ  اُولاق  ْنَأ  َّالِإ  يدُْـهلا  ُمُهَءاـج  ْذِإ  اُونِمُْؤی  ْنَأ  َساَّنلا  َعَنَم  اـم  َو 
ِدَتْهُْملا َوُهَف  ُهَّللا  ِدْهَی  ْنَم  َو  ( 96  ) ًاریَِصب ًارِیبَخ  ِهِدابِِعب  َناک  ُهَّنِإ  ْمُکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  ًادیِهَش  ِهَّللِاب  یفَک  ُْلق  ( 95  ) ًالوُسَر ًاکَلَم  ِءامَّسلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  اْنلَّزََنل 
ْمُهانْدِز ْتَبَخ  امَّلُک  ُمَّنَهَج  ْمُهاوْأَم  امُـص  َو  ًامُْکب  َو  ًایْمُع  ْمِهِهوُجُو  یلَع  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ْمُهُرُـشَْحن  َو  ِِهنوُد  ْنِم  َءاِیلْوَأ  ْمَُهل  َدَِـجت  ْنَلَف  ِْللُْـضی  ْنَم  َو 

(98  ) ًادیِدَج ًاْقلَخ  َنُوثوُْعبََمل  اَّنِإ  َأ  ًاتافُر  َو  ًاماظِع  اَّنُک  اذِإ  َأ  اُولاق  َو  اِنتایِآب  اوُرَفَک  ْمُهَّنَِأب  ْمُهُؤازَج  َِکلذ  ( 97  ) ًاریِعَس
ًاروُفُک َّالِإ  َنوُِملاَّظلا  َیبَأَـف  ِهِیف  َْبیَر  ـال  ًـالَجَأ  ْمَُهل  َلَـعَج  َو  ْمُهَْلثِم  َُقلْخَی  ْنَأ  یلَع  ٌرِداـق  َضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  َهَّللا  َّنَأ  اْوَرَی  َْمل  َو  َأ 

(100  ) ًارُوتَق ُناْسنِْإلا  َناک  َو  ِقاْفنِْإلا  َۀَیْشَخ  ُْمتْکَْسمََأل  ًاذِإ  یِّبَر  ِۀَمْحَر  َِنئازَخ  َنوُِکلْمَت  ُْمْتنَأ  َْول  ُْلق  ( 99)
493 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

493 ص : همجرت ..... :

هداتـسرف لوسر  ناونع  هب  ار  يرـشب  دنوادخ ، ایآ  دنتفگ : هک  دوب  نیا  دنروآ ، نامیا  تیاده  ندمآ  زا  سپ  مدرم ، دش ، عنام  هک  يزیچ  اهنت 
(94 ( ؟ تسا

اهنآ رب  لوـسر  ناوـنع  هـب  ار  ياهتـشرف  نامــسآ  زا  اـی  دنتــشادیمرب ، ماـگ  شمارآ  اـب  هـک  دـندوب  یناگتــشرف  نـیمز  يور  رد  رگا  وـگب :
(95 . ) میداتسرفیم

(96 . ) تسا انیب  هاگآ و  دوخ ، ناگدنب  هب  وا  اریز  تسا  هاوگ  امش  نم و  نایم  اتکی ، يادخ  هک  سب  نیمه  وگب :
، تفای یهاوخن  یناتـسود  ادخ ، زج  ناشیارب  دزاس ، هارمگ  وا  هک  ار  نانآ  و  تسا ، یعقاو  هتفای  تیاده  وا  دنک ، تیاده  دـنوادخ  ار  هک  ره 
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شتآ هاگ  ره  هک  تسا  خزود  ناشهاگیاج  دنرک ، گنگ و  انیبان و  هک ، یلاح  رد  مینکیم ، روشحم  ناشیاهتروص  هب  تمایق  زور  ار  اهنآ  و 
(97 . ) مییازفیب هتخورفا  یشتآ ، ناشیا  رب  دنیشن  ورف  نآ 

میهاوخ هدـنز  هزات ، شنیرفآ  اب  میدـش ، كاخ  ناوختـسا و  هک  یتقو  ایآ  دـنتفگ : دـندیزرو و  رفک  ام  تایآ  هب  اریز  تسا ، اهنآ  يازج  نیا 
(98 ( ؟ دش

رد هک  دهد  رارق  یتّدم  نانآ  يارب  و  دنک ، قلخ  ار  اهنآ  دننام  تسا  رداق  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  راگدـیرفآ  هک  ییادـخ  دـننادیمن ، رگم 
(99 . ) دنزرویم عانتما  ندش ، رفاک  زج  هچ ، ره  زا  ناراکمتس  اّما  تسین . يدیدرت  نآ 

(100 . ) تسا هیامورف  لیخب و  ناسنا ، دیدیزرویم و  لخب  قافنا  سرت  زا  دیدوب ، کلام  ار  مراگدرورپ  تمعن  ياههنیجنگ  امش  رگا  وگب :

493 ص : ریسفت ..... :

دنتسناوتن هک  دوب  نیا  دشیم  عنام  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  روتـسد  نآرق و  هب  ندروآ  نامیا  زا  ار  راّفک  هک  يزیچ  اهنت  َساَّنلا  َعَنَم  ام  َو 
. دنریذپب ادخ  يوس  زا  ار  ناسنا  کی  تلاسر 

494 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  ماهفتسا  ثعب » أ   » رد هزمه  تسا و  نآ  لعاف  یمود  و  عنم »  » مّود لوعفم  یلّوا  نأ » »
هکلب تسین  اوران  دننادیم  اوران  اهنآ  ار  هچنآ  هک  تسا  هدرک  نایب  یلاعت  هناحبـس و  قح  نارکنم  ياهییوج  هناهب  هب  هجوت  اب  تسا ، يراکنا 

رب رگم  دنکن  لزان  یـسک ، رب  یحو  لاسرا  يارب  ار  هتـشرف  هک  دنکیم  اضتقا  یهلا  هغلاب  تمکح  اریز  تساوران ، نآ ، فالخ  دـنوادخ  دزن 
: دهدیم حیضوت  نینچ  ار  نآ  دعب  هلمج  رد  دنتسه و  وا  دوخ  لثم  هک  ناگتشرف  ای  ناربمایپ  زا  یکی 

هار ناشیاهاپ  يور  رب  شمارآ  اب  هک  دنتـشاد  تنوکـس  یناگتـشرف  اهناسنا  ياج  هب  نیمز  يور  رد  رگا  اـًلوُسَر  ِضْرَأـْلا ...  ِیف  َناـک  َْول  ْلـُق 
هب ار  ینید  فراعم  دنک و  تیاده  تسار  هار  هب  ار  اهنآ  ات  داتسرفیم  ربمایپ  ناونع  هب  نامـسآ  زا  ار  ياهتـشرف  دنوادخ  تقو  نآ  دنتفریم ،

دنوادخ هک  دوشیم  لزان  یسک  نآ  رب  اهنت  یحو  هتشرف  هکلب  دیایب  ياهتـشرف  ناشتیاده  يارب  هک  دنتـسین  نینچ  اهناسنا  اّما  دزومایب ، ناشیا 
. دنکیم مایق  اهنآ  تیاده  توعد و  هب  وا  تسا و  هدیزگرب  تّوبن  ماقم  هب  مدرم  نایم  زا  ار  وا 

دیتفریذپن و امـش  مداد و  ماجنا  دوب  نم  رب  غیلبت  هفیظو  زا  هچنآ  هک  تسا  یفاک  امـش  نم و  نایم  يرواد  يارب  دنوادخ  ْمُکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  ًادیِهَش 
تیلـست و رگید  فرط  زا  نارفاـک و  يارب  دـیدهت  یفرط  زا  بلطم  نیا  تساـنیب . هاـگآ و  شناگدـنب  هب  تبـسن  وا  و  دـیدرک ، بیذـکت  ارم 

. تسا لاح  ای  زیمت  بوصنم ، ادیهش »  » و دشابیم ، لوسر  ترضح  يارب  ییوجلد 
تـسا هتـشاذگاو  ناشدوخ  هب  دـنوادخ  هک  ار  نانآ  دـناهتفای و  تیادـه  هداد  تیادـه  قیفوت  ادـخ  هک  ار  ناـنآ  ِدَـتْهُْملا  َوُهَف  ُهَّللا  ِدـْهَی  ْنَم  َو 

. تسین ناشیارب  یناروای  ناتسود و 
دروم رتشیب  دـنهاوخب  هک  یـسک  اب  ایند  رد  هک  ناـنچ  دـنوشیم ، هدرب  شتآ  يوس  هب  دـنوشیم  هدیـشک  نیمز  يور  رب  هک  یلاـح  رد  اـهنآ 

دوس اهنآ  هب  هک  ینخـس  نتفگ  زا  دنمورحم و  دنک  ناشلاحـشوخ  هک  ییاهزیچ  ندید  زا  دنروک و  اهنآ  دـننکیم . نینچ  دـنهد  رارق  تناها 
ار  قح  ایند ) رد   ) هک نانچ  دناهرهبیب . دنک  ناشداش  هک  ییادص  ندینش  زا  دنلال و  دناسر 

495 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دندینشیمن ار  قح  نانخس  دندیدیمن و 

يوس هب  باـسح  فقوم  زا  یـسرباسح ، زا  سپ  یتـقو  هک  دـنوشیم  روشحم  یلاـح  رد  هورگ ، نیا  هک  دـشاب  نیا  هیآ  ياـنعم  تسا  نکمم 
. دنیوگیم نخس  تمایق ) رد   ) اهنآ هک  تسا  هداد  ربخ  نآرق  رد  دنوادخ  اریز  دنیبیم  بیسآ  ناشیّسح  ياوق  دنوریم ، شتآ 

دـندرگیمرب و لوا  تلاح  هب  زاب  دنیـشن  ورف  شتآ  هلعـش  نآ  رثا  رب  دزوسب و  ناشندـب  تشوگ  تسوپ و  هچ  ره  ًاریِعَـس  ْمُهانْدِز  ْتَبَخ  امَّلُک 
رب شتآ  هک  اهنآ  تازاجم  تسا  نیا  دنکیم . ساسحا  ار  نآ  باذـع  دزوسیم  هک  نآ  دوشیم و  هتخورفا  نآ  دّدـجم  نتخوس  يارب  شتآ 
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هب ار  اهنآ  سپـس  دزاـسیم و  دوباـن  و  دروخیم ، ار  ناـنآ  تشوگ  تسوپ و  شاهلعـش  دـنازوسیم ، تسا ، ّطلـسم  ناـشدوجو  تاّرذ  ماـمت 
رد ندـش  هدـنز  ایند ، رد  ارچ  هک  دـنروخ  سوسفا  دـنروایب و  دای  دوش و  هدوزفا  ناشباذـع  رب  ات  دـنکیم  هدـنز  دـنادرگیمرب و  لوا  تلاح 

. دندرکیم راکنا  بیذکت و  ار  تمایق 
ریظن دناوتیم  دراد  نیمز  اهنامسآ و  شنیرفآ  رب  تردق  هک  ییادخ  دننادیمن  دنرامـشیم ، نکمم  ریغ  ار  داعم  هک  یناسک  ایآ  اْوَرَی  َْمل  َو  َأ 

: دیامرفیم هک  نانچ  تسین ، اهنامسآ  شنیرفآ  زا  رتتخس  اهنآ  شنیرفآ  اریز  دروآ  دوجو  هب  تمایق  رد  ار  اهنآ 
(. 22 تاعزان / ( »؟ نامسآ شنیرفآ  ای  تسا  رتتخس  امش  شنیرفآ  ایآ   » ُءامَّسلا ِمَأ  ًاْقلَخ  ُّدَشَأ  ُْمْتنَأ  َأ 

شریذپ زا  ناراکمتـس  نیا  اما  تسا ، تمایق  ای  گرم  دارم  هک  داد  رارق  یعطق  يدمآرـس  اهنآ  يارب  دـنوادخ  ِهِیف  َْبیَر  اًلَجَأ ال  ْمَُهل  َلَعَج  َو 
. دوب نشور  رایسب  نآ  لیلد  هک  نیا  اب  دندوزفا ، دوخ  راکنا  رب  دندرک و  يراددوخ  قح 

متنا نوکلمت  ول  ینعی  دوش ، هتفرگ  ریدـقت  رد  ریـسفت  ناونع  هب  یلعف  دـیاب  دوشیمن  لـخاد  مسا  رب  ول »  » فرح نوچ  َنوُِـکلْمَت  ُْمْتنَأ  ْوـَل  ْلـُق 
و  رمضم ، لعف  لعاف  متنأ »  » نیا رب  انب  تسا . هدش  رکذ  واو ) : ) لصتم ریمض  زا  لدب  متنا »  » رّدقم و کلمت » « » نوکلمت

496 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
لخب دـیدوب ، شقلخ  رب  ادـخ  ياـهتمعن  قازرا و  ياـههنیجنگ  کـلام  امـش  رگا  تـسا : نـیا  تراـبع  ياـنعم  تـسا . نآ  ریــسفت  نوـکلمت 

. تسا لیخب  يانعم  هب  روتق » . » دیدادیمن نانآ  هب  دیدیزرویم و 
رد هک   ) ار اـم  ياههتـساوخ  هک  نیا  رگم  میروآیمن  ناـمیا  زگره  دـنتفگ  هک  تسا  هدـمآ  راّـفک  باوج  رد  هیآ  نیا  هک  تسا  هدـش  هتفگ 
زا و  دیزرویم ، لخب  دوش  هداد  امـش  هب  نیمز  نیازخ  روما و  نیا  هک  یـضرف  هب  دهدیم  باوج  ادـخ  و  يروآ ، رب  دـش ) رکذ  لبق  ياههیآ 

. دینکیم عنم  ادخ  قلخ 

496 ص : ات 105 ..... ] تایآ 101  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]

هراشا

َتِْملَع ْدََقل  َلاق  ( 101  ) ًاروُحْسَم یسُوم  ای  َکُّنُظََأل  یِّنِإ  ُنْوَعِْرف  َُهل  َلاقَف  ْمُهَءاج  ْذِإ  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  ْلَئْـسَف  ٍتانَِّیب  ٍتایآ  َعِْست  یـسُوم  اْنیَتآ  ْدََقل  َو 
ْنَم َو  ُهاْنقَرْغَأَف  ِضْرَْألا  َنِم  ْمُهَّزِفَتْـسَی  ْنَأ  َدارَأَف  ( 102  ) ًارُوْبثَم ُنْوَعِْرف  ای  َکُّنُظََأل  یِّنِإ  َو  َِرئاَصب  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُّبَر  ـَّالِإ  ِءـالُؤه  َلَْزنَأ  اـم 
َلََزن ِّقَْحلِاب  َو  ُهاْنلَْزنَأ  ِّقَْحلِاب  َو  ( 104  ) ًافیَِفل ْمُِکب  اْنئِج  ِةَرِخْآلا  ُدْعَو  َءاج  اذِإَف  َضْرَْألا  اُونُکْسا  َلِیئارْـسِإ  ِینَِبل  ِهِدَْعب  ْنِم  اْنُلق  َو  ( 103  ) ًاعیِمَج ُهَعَم 

(105  ) ًاریِذَن َو  ًارِّشَبُم  َّالِإ  َكاْنلَسْرَأ  ام  َو 

496 ص : همجرت ..... :

: تفگ وا  هب  نوعرف  و  دمآ ، اهنآ  يوسب  یسوم  هک  یعقوم  نک ، لاؤس  لیئارسا  ینب  زا  وت  سپ  میداد ، یـسوم  هب  نشور  هزجعم  هن  دادعت  ام 
(101 . ) مرادنپیم هدش  وداج  ار  وت  نم  یسوم  يا 

نوعرف يا  منکیم  نامگ  نم  تسا و  هداتسرفن  اهلد - ینشور  يارب  نیمز - اهنامـسآ و  راگدرورپ  زج  ار  تایآ  نیا  هک  ینادیم  وت  تفگ :
(102 . ) دش یهاوخ  دوبان  وت  هک 

( 103 . ) میدرک قرغ  امامت  ار  شناهارمه  وا و  ام ، دزاس ، جراخ  نیمزرس  نآ  زا  ار  اهنآ  تساوخ  نوعرف 
497 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. میروآیم یعمج  هتسد  ار  امش  همه  دسر  ارف  ترخآ  هدعو  هاگ  ره  و  دیوش ، نکاس  نیمزرس  نیا  رد  میتفگ  لیئارـسا  ینب  هب  نآ  زا  سپ  و 
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(104)
(105 . ) میاهداتسرفن هدنناسرت  هدنهد و  تراشب  زج  ار  وت  و  تسا . هدش  لزان  قح  هب  میاهدرک و  لزان  قحب  ار  نآرق  ام 

497 ص : ریسفت ..... :

، خلم اضیب ، دی  اصع ، زا : دنترابع  سابع  نبا  لوق  هب  داد ، یـسوم  ترـضح  هب  دنوادخ  هک  ياهناگهن  تایآ  ٍتایآ  َعِْست  یـسُوم  اْنیَتآ  ْدََـقل  َو 
دوبمک و  يراتفرگ ، ياهلاس  نافوط ، یـضعب  تفرگ . رارق  لیئارـسا  ینب  رـس  يالاب  رب  هک  یهوک  و  اـیرد ، گنـس ، نوخ ، هغاـبروق ، شپش ،

. دناهدرک رکذ  هوک  ایرد و  گنس و  ياج  هب  ار  اههویم 
. دیـسرپ روما  نیا  هراـبرد  ربماـیپ  زا  دوهی  زا  يدرف  هک  تسا  هدـش  تیاور  نینچ  اریز  هدوـب ، ماـکحا  هراـبرد  هیآ  هن  دـناهتفگ : رگید  یخرب 
ار یسفن  دینکن  انز  دینکن ، فارسا  دیرواین  كرش  هنوگ  چیه  ادخ  هب  وگب : لیئارسا  ینب  هب  هک  درک  یحو  یـسوم  هب  ادخ  دومرف : ترـضح 

يرادرهوش نز  هب  دنـشکب ، ار  وا  هک  دـیربن  همکحم  هب  ار  یهانگ  یب  دـیروخن  ابر  دـینکن  رحـس  دیـشکن  قحب  زج  هتـسناد  مرتحم  ادـخ  هک 
ار ادخ  لوسر  تسد  يدوهی  دینکن . زواجت  هبنش  زور  مکح  زا  دوهی  يا  امش  اصوصخم  دینکن و  رارف  گنج  نادیم  زا  دیهدن و  انز  تبـسن 

. ییادخ ربمایپ  وت  هک  مهدیم  تداهش  تفگ  دیسوب و 
: تسا لوق  ود  هیآ  نیا  ریسفت  رد  ْمُهَءاج  ْذِإ  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  ْلَئْسَف 

هدـش رکذ  شیارب  اـنعم  هس  و  هل » اـنلقف   » ینعی تسا ، فوذـحم  هب  ّقلعتم  ْمُهَءاـج  ْذِإ  هلمج  تروـص  نیا  رد  تسا و  یـسوم  هب  باـطخ  - 1
: تسا

. تسرفب نم  اب  ار  اهنآ  نوعرف  يا  وگب : نک و  بلط  نوعرف  زا  ار  لیئارسا  ینب  میتفگ  یسوم  هب  فلا :
سرپب . ناشنید  نییآ و  هرابرد  لیئارسا  ینب  زا  میتفگ  یسوم  هب  ب :

498 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دننک کمک  ار  وت  هک  هاوخب  اهنآ  زا  میتفگ  یسوم  هب  ج :

دایز تنانیمطا  نیقی و  ات  سرپب  شنارای  مالـس و  هَّللا  دـبع  لثم  لیئارـسا  ینب  نانمؤم  زا  ربمایپ  يا  ینعی  دـشاب ، مالـسا  ربمایپ  هب  باطخ  - 2
دای هب  ربمایپ  يا  ینعی  مینادـب ، فوذـحم  رکذا  هب  قلعتم  ار  نآ  میناوتیم  تسا و  اـنیتآ »  » هب ّقلعتم  ْمُهَءاـج  ْذِإ  هلمج  هجو ، نیا  رب  اـنب  دوش ،

. دمآ نانمؤم  نیا  ناردپ  دزن  یسوم  هک  ار  یتقو  روآ 
. ياهداد تسد  زا  ار  تلقع  ياهدش و  رحس  هک  منیبیم  نانچ  ار  وت  یسوم  يا  تفگ  نوعرف  ًاروُحْسَم  یسُوم  ای  َکُّنُظََأل  یِّنِإ 

روظنم هب  نیمز  اهنامـسآ و  راگدرورپ  زج  یـسک  ار  تایآ  تازجعم و  نیا  هک  ینادیم  دوخ  وت  نوعرف ، يا  تفگ  یـسوم  َتِْملَع  ْدََقل  َلاق 
. تسا شور  ياهلیلد  اهتّجح و  يانعم  هب  رئاصب » . » یتسه دانع  تجاجل و  لها  وت  اّما  تسا ، هدرکن  لزان  یهاگآ  تریصب و 

. منادیم ار  تقیقح  هکلب  متسین ، روحسم  نم  ینعی  دناهدناوخ  مّلکتم  تروص  هب  تملع »  » یضعب
هدز رحس  ارم  وت  رگا  تسا ، هدومرف  هدروآ و  نوعرف  نامگ  لباقم  رد  ار  دوخ  نامگ  یسوم  نخـس  نیا  رد  ًارُوْبثَم  ُنْوَعِْرف  ای  َکُّنُظََأل  یِّنِإ  َو 

تسا نیا  نآ  دراد و  ینشور  لیلد  نم  نامگ  اریز  تسا ، رتتسرد  وت  رادنپ  زا  نم  نامگ  منادیم و  هدش  كاله  ار  وت  زین  نم  يرادنپیم 
. يزرویم دانع  ياهدرک و  راکنا  ینادیم  ار  هچنآ  وت  هک 

يور زا  ار  اهنآ  نتشک ، اب  ای  دنک  جراخ  رصم  زا  يراوخ  تفخ و  اب  ار  شموق  یسوم و  هک  تفرگ  میمصت  نوعرف  سپ  ْمُهَّزِفَتْسَی  ْنَأ  َدارَأَف 
رد میتفگ : لیئارـسا  ینب  هب  میتشادرب و  نیمز  يور  زا  ار  اهنآ  همه  قیرط  نیا  هب  میدرک و  قرغ  ار  شموق  نوعرف و  ام ، نکیل  درادرب ، نیمز 

رـضاح هتخیمآ  مهب  عاـمتجا و  روطب  ار  امـش  همه  دوش  اـپب  تماـیق  هاـگ  ره  سپ  ِةَرِخآـْلا » ُدـْعَو  َءاـج  اذِإَـف  . » دـیوش نکاـس  رـصم  نیمزرس 
. فلتخم ياههلیبق  زا  ییاههورگ  فیفل » . » مینکیم مکح  ناتنایم  سپس  میزاسیم و 
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و تمکح ، قح و  هب  رگم  میتخاسن  لزان  ار  نآرق  ام  َلََزن  ِّقَْحلِاب  َو  ُهاْنلَْزنَأ  ِّقَْحلِاب  َو 
499 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ار مدرم  هک  نیا  يارب  زج  میداتـسرفن  مه  ار  وـت  دـشابیم و  ریخ  ياـهراک  هب  تیادـه  لـماش  نآرق  هک  ارچ  تـمکح . هـب  رگم  دـشن  لزاـن 
. یناسرتب ام  رفیک  زا  یهد و  تراشب 

499 ص : ات 111 ..... ] تایآ 106  (: 17  ) ءارسإلا هروس  ]

هراشا

ْمِْهیَلَع یْلُتی  اذِإ  ِِهْلبَق  ْنِم  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َّنِإ  اُونِمُْؤت  َْوأ ال  ِِهب  اُونِمآ  ْلـُق  ( 106  ) ًالیِْزنَت ُهاْنلََّزن  َو  ٍثْکُم  یلَع  ِساَّنلا  یَلَع  ُهَأَْرقَِتل  ُهاْنقَرَف  ًاـنآُْرق  َو 
(109  ) ًاعوُشُخ ْمُهُدیِزَی  َو  َنوُْکبَی  ِناقْذَْأِلل  َنوُّرِخَی  َو  ( 108  ) ًالوُعْفََمل انِّبَر  ُدْعَو  َناک  ْنِإ  انِّبَر  َناْحبُس  َنُولوُقَی  َو  ( 107  ) ًادَّجُس ِناقْذَْأِلل  َنوُّرِخَی 

(110  ) ًالِیبَس َِکلذ  َْنَیب  ِغَْتبا  َو  اِهب  ِْتفاُخت  َو ال  َِکتالَِصب  ْرَهَْجت  َو ال  ینْسُْحلا  ُءامْسَْألا  ُهَلَف  اوُعْدَت  ام  ایَأ  َنمْحَّرلا  اوُعْدا  َِوأ  َهَّللا  اوُعْدا  ُِلق 
(111  ) ًارِیبْکَت ُهْرِّبَک  َو  ِّلُّذلا  َنِم  ٌِّیلَو  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  ِْکلُْملا  ِیف  ٌکیِرَش  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  ًاَدلَو  ْذِخَّتَی  َْمل  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ُِلق  َو 

499 ص : همجرت ..... :

(106 . ) میدرک لزان  جیردتب  ار  نآ  یناوخب و  مدرم  رب  شمارآ  اب  جیردتب و  ار  نآ  ات  میتخاس  ادج  مه  زا  تایآ  تروص  هب  ار  نآرق  ام ،
هب دوش ، هدـناوخ  نانآ  رب  نآرق  هاگ  ره  هدـش ، هداد  نانآ  هب  شناد  ملع و  نیا ، زا  شیپ  هک  ییاهنآ  دـیرواین ، هچ  دـیروآ و  نامیا  هچ  وگب :

(107 . ) دنتفایم نیمز  رب  ور  هب  ندرک  هدجس  روظنم 
(108 . ) تسا یندش  ماجنا  اعطق  شیاههدعو  هک  نامراگدرورپ  تسا  هّزنم  كاپ و  دنیوگیم  و 

(109 . ) دوشیم رتشیب  ناشعوشخ  هظحل  ره  دنیرگیم و  دنتفایم ، ور  هب  رایتخا  یب  اهنآ  و 
نایم رد  و  ناوخم ، دنلب  ای  هتسهآ  دایز  ار  تزامن  و  تسا ، کین  ياهمان  ادخ  يارب  دیناوخب  ار  مادک  ره  ار ، نامحر  ای  دیناوخب  ار  هَّللا  وگب :

(110 . ) نک باختنا  لدتعم  یهار  ود  نیا 
و ینوبز ، فعض و  رطاخ  هب  يروای  هن  دراد و  تموکح  رد  یکیرش  هن  و  هدیزگرب ، يدنزرف  هن  هک  تسا  يدنوادخ  يازس  شیاتس  وگب : و 

(111 . ) نک میظعت  رامش و  گرزب  رایسب  ار  وا 
500 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

500 ص : ریسفت ..... :

، نآ فیفخت  و  ءار »  » دیدشت تروص : ود  هب  ار  لعف  نیا  دـنکیم و  ریـسفت  ار  نآ  هانقرف  لعف  هک  تسا  يرمـضم  لعف  هب  بوصنم  انآرق » «و 
نیا شیانعم  تئارق ، نیا  رب  اـنب  تسا . هدـش  تیاور  اـهنآ  ریغ  یبا و  ساـبع و  نبا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  زا  لّوا  تئارق  دـناهدناوخ ،
اهلد رد  رتهب  هک  یناوخب  مدرم  رب  هدرمـش  هدرمـش  ّینأت و  اب  ار  اـهنآ  وت  اـت  میدرک  لزاـن  تمـسق  تمـسق  جـیردتب و  ار  نآرق  اـم  هک  تسا 

اب ار  هرقب  هروس  رگا  دیوگیم  سابع  نبا  میداتسرف . ورف  ار  نآ  عیاقو  تبسانم  زاین و  تجاح و  بسح  رب  موزل  دراوم  رد  و  دوش ، نیزگیاج 
«1 . » مناوخب دنت  ار  نآرق  مامت  هک  تسا  نآ  زا  رتبوبحم  نم  دزن  رد  مناوخب  شمارآ  لمأت و  گنرد و 

انتعا دایز  دنتسه  تیلهاج  كرـش و  لها  هک  یمدرم  نیا  هب  هک  تسا  هدومرف  رما  ار  شربمایپ  دنوادخ  هیآ  نیا  رد  اُونِمُْؤت  َْوأ ال  ِِهب  اُونِمآ  ُْلق 
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لمع یهلا  ياهتعیرش  هب  هدناوخ و  ار  ینامـسآ  ياهباتک  دنملاع و  هک  یناسک  ینعی  اهنیا  زا  رتهب  اریز  دنوشن ، ای  دنوشب  نامیا  لخاد  دنکن ،
هاگ ره  و  تسا . هدـش  هداد  هدـعو  اهنآ  ینید  ياهباتک  رد  هک  تسا  يربماـیپ  وا  هک  دـننکیم  قیدـصت  دـنروآیم و  ناـمیا  وا  هب  دـناهدرک 

تـسا هداد  هدعو  شاینامـسآ  ياهباتک  رد  هچنآ  ندروآرب  روظنم  هب  راگدرورپ و  رما  تمظع  لباقم  رد  دوش  هدـناوخ  اهنآ  رب  ادـخ  تایآ 
دارم تسا  نیا  دننکیم . هدجس  هداتفا و  كاخ  رب  دنکیم ، لزان  وا  رب  باتک  دنازیگنایمرب و  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دمحم  ترـضح  هک 

: دومرف هک  ياهدعو  هب 
. تسا یندش  ماجنا  قح و  ام ، راگدرورپ  هدعو  ینعی  ًالوُعْفََمل  انِّبَر  ُدْعَو  َناک  ْنِإ 

__________________________________________________

نآرق متخ  زور  هس  زا  رتمک  رد  تسا : هدش  لقن  دوعـسم  هَّللا  دـبع  زا  اذـه ، نآرقلا  أرقا  نأ  نم  یلا  بحا  اهلترا  ةرقبلا و  ةروس  أرقا  نال  - 1
. نایبلا عمجم  دیناوخب . زور  تفه  رد  ار  نآ  هکلب  دینکن ،

501 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
، هدننک هدجـس  وضع  نیرتکیدزن  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  دنتفایم  هدجـس  هب  دوخ  ياههناچ  اهنقذ و  هب  تسا  هدومرف  هک  نیا  ِناقْذَْأِلل  َنوُّرِخَی 

. دشابیم شاهناچ  نیمز ، هب 
لیلد نیا  هب  هلمج  رارکت  و  دندوب ، هداد  رارق  هدجس  عضاوت و  هب  صاصتخا  ار  ناشیاهنقذ  اهتروص و  هک  تسا  صاصتخا  يارب  مال »  » فرح

. هیرگ لاح  رد  يرگید  هدجس و  لاح  رد  ناشنداتفا  كاخ  هب  یکی  تسا  فلتخم  تلاح  ود  هک  تسا 
. دیازفایم اهنآ  ینتورف  لد و  یمرن  رب  نآرق ، قیاقح  ًاعوُشُخ و  ْمُهُدیِزَی  َو 

ادیز هتوعد  لثم  دوشیم  يدعتم  لوعفم  ود  هب  و  ندز ، ادص  هن  تسا ، يراذگمان  يانعم  هب  اج  نیا  رد  اعد  َنمْحَّرلا  اوُعْدا  َِوأ  َهَّللا  اوُعْدا  ُِلق 
ناـمه هب  هک  ادـیز  توعد  دـنیوگیم : دـننکیم و  فذـح  ار  نآ  لوعفم  کـی  زا  يزاـینیب  لـیلد  هب  یهاـگ  و  متـشاذگ ) دـیز  ار  وا  ماـن  )

، مسا نآ  هب  اـی  دـیمانب  مسا  نیا  هب  ار  ادـخ  ینعی  تسا ، رییخت  يارب  وا »  » فرح یّمـسم ، هن  تسا  مسا  ناـمحر  هَّللا و  زا  دوـصقم  تساـنعم .
. تسا طرش  هدننک  دیکأت  هدیاز و  ام »  » هیلا و فاضم  زا  ضوع  اّیا »  » نیونت

دای ای  دیمانب و  مسا  ود  نیا  زا  مادک  ره  هب  ار  ادخ  تسا : نیا  ترابع  يانعم  دشابیم و  طرـش  دیفم  هک  تسا  ّيا »  » هب موزجم  اوعدت »  » لعف
تاذ يارب  يراذگمان  اریز  وا ، سّدـقم  تاذ  ینعی  تسا ، مسا  ود  نیا  ياّمـسم  هل »  » ریمـض عجرم  تسوکین . رایـسب  ياهمان  وا  يارب  دـینک ،
همه یتقو  اریز  هدرک ، نایب  ینْـسُْحلا » ُءامْـسَْألا  ُهَلَف   » هلمج اب  ار  انعم  نیا  تسا و  بوخ  دـیناوخب  شمان  ره  هب  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا و 
نیا دنـشابیم  ءامـسا  نیرتوکین  دنوادخ  ءامـسا  هک  نیا  يانعم  دوب و  دهاوخ  وکین  تساهنآ  هلمج  زا  هک  مه  ود  نیا  دـشاب  وکین  شیاهمان 

. دنراد دنوادخ  یگرزب  یکاپ و  تمظع و  رب  تلالد  لقتسم  روط  هب  مادک  ره  اهمان  نیا  هک  تسا 
يارب تفص  تافخا  رهج و  هک  تسا  مولعم  اریز  هدوبن  نآ  هب  يزاین  نوچ  هدش  فذح  فاضم  هدوب ، کتالص  ۀئارقب  َِکتالَِصب  ْرَهَْجت  َو ال 

تسا . صوصخم  ياهرکذ  لاعفا و  نامه  زا  ترابع  زامن  نآ . ریغ  هن  تسا  ندناوخ  توص و 
502 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ناوخب هتسهآ  ار  هنازور  دنلب و  ار  هنابش  زامن  دناهتفگ : یـضعب  نیزگرب . طّسوتم  لدتعم و  یهار  تافخا  رهج و  نیب  اًلِیبَس  َِکلذ  َْنَیب  ِغَْتبا  َو 
. تساعد قلطم  تالص »  » زا روظنم  دناهتفگ  یضعب  و 

هک نیا  ای  دوش  شتّزع  هیام  دراد و  رب  ار  یناوتان  وا  زا  هک  دشاب  هتـشاد  يروای  دـهاوخب  ات  تسین  ناوتان  ادـخ  ِّلُّذـلا  َنِم  ٌِّیلَو  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو 
. تسین نانآ  یتسود  زا  ندرب  عفن  رطاخ  هب  نارگید  اب  وا  یتسود 

503 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

503 ص : فهک .....  هروس 
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هراشا

. دناهتفرگ هیآ  کی  ار  ًامْوَق » اهَْدنِع   » هرصب لها  هفوک 110 . لها  رظن  هب  هرصب 111 و  لها  رظن  هب  شتایآ  هرامش  تسا . یّکم  هروس  نیا 

503 ص : هروس ..... :] نیا  تئارق  تلیضف  ]

سک ره  تسا و  ظوفحم  ياهنتف  ره  زا  زور  تشه  ات  دـناوخب  ار  نآ  سک  ره  هک  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  زا  بعک  نب  ّیبا 
روـن نآ  راـنک  رد  دـشخردیم و  هبعک  فرط  هـب  يروـن  شهاـگیاج  زا  دـناوخب ، دوریم  باوـخ  رتـسب  هـب  هـک  یماـگنه  ار  نآ  رخآ  هـیآ 

.« دزیخرب باوخ  زا  ات  دنتسرفیم  دورد  وا ، رب  یناگتشرف 
روشحم ادهـش  اب  ار  وا  دـنوادخ  تداهـش و  هب  زج  درم  دـهاوخن  دـناوخب  ار  نآ  هعمج  بش  ره  هک  یـسک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما 

«2 . » دیامرفیم

503 ص : ات 5 ..... ] تایآ 1  (: 18  ) فهکلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
َنُولَمْعَی َنیِذَّلا  َنِینِمْؤُْملا  َرِّشَُبی  َو  ُْهنُدـَل  ْنِم  ًادـیِدَش  ًاـسَْأب  َرِذـُْنِیل  ًاـمِّیَق  ( 1  ) ًاـجَوِع َُهل  ْلَـعْجَی  َْمل  َو  َباـتِْکلا  ِهِدـْبَع  یلَع  َلَْزنَأ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا 

(4  ) ًاَدلَو ُهَّللا  َذَخَّتا  اُولاق  َنیِذَّلا  َرِْذُنی  َو  ( 3  ) ًاَدبَأ ِهِیف  َنِیثِکام  ( 2  ) ًانَسَح ًارْجَأ  ْمَُهل  َّنَأ  ِتاِحلاَّصلا 
(5  ) ًابِذَک َّالِإ  َنُولوُقَی  ْنِإ  ْمِهِهاْوفَأ  ْنِم  ُجُرَْخت  ًۀَِملَک  ْتَُربَک  ْمِِهئابِآل  َو ال  ٍْملِع  ْنِم  ِِهب  ْمَُهل  ام 

__________________________________________________

-1
یلا ألألتی  ارون  هعجـضم  یف  هل  ناک  هعجـضم ، ذخأی  نیح  اهرخآ ، یف  یتلا  ۀیآلا  أرق  نم  و  ۀنتف . ّلک  نم  ماّیا  ۀـینامث  موصعم  وهف  اهأرق  نم 

. موقی یتح  هیلع  نّولصی  هتکئالم  رّونلا  کلذ  وشح  ۀبعکلا 
-2

. ءادهّشلا عم  هَّللا  هثعب  ادیهش و  ّالا  تمی  مل  ۀعمج  ۀلیل  ّلک  یف  اهأرق  نم 
504 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

504 ص : همجرت ..... :

(1 . ) دادن رارق  نآ  رد  يژک  هنوگ  چیه  درک و  لزان  ار  باتک  نیا  دوخ ، هدنب  رب  هک  تسا  ادخ  راوازس  شیاتس  دمح و 
ياهراک هک  ار  نانمؤم  دـناسرتب و  تخـس  باذـع  زا  ار  ناراکدـب  وا  هیحان  زا  ات  تسا ، رگید  بتک  نابهاگن  میقتـسم و  تباث و  هک  یباـتک 

(2 . ) تسا وکین  یشاداپ  اهنآ  يارب  هک  دهد  تراشب  دنهدیم  ماجنا  کین 
(3 . ) دنام دنهاوخ  نآ  رد  هنادواج 

(4 . ) دناسرتب تسا  هتفرگ  دنزرف  دوخ  يارب  دنوادخ  دنتفگ  هک  ار  نانآ  و 
(5 . ) دنیوگیم غورد  مّلسم  روطب  اهنآ  دوشیم ، جراخ  ناشناهد  زا  یگرزب  نخس  ناشناردپ ، هن  دنراد و  نیقی  نخس  نیا  هب  اهنآ  هن 
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504 ص : ریسفت ..... :

هدومرف هراـشا  دنیاتـسب و  شتمعن  نیرتگرزب  ربارب  رد  ار  وا  هنوگچ  هک  تسا  هداد  میلعت  ار  شناگدـنب  هروس  نیا  لّوا  رد  ناحبـس  دـنوادخ 
. دشابیم اهنآ  تاجن  ببس  اهنت  هدومرف و  لزان  شربمایپ  رب  ار  نآ  هک  تسا  نآرق  نیمه  وا  تمعن  نیرتمهم  هک  تسا 

رد یجک  نیع  حـتف  هب  جوع »  » یناـعم و رد  يژک  نیع  رـسک  هب  جوـع » . » تسین نآ  قیاـقح  رد  یجاـجوعا  نیرتـمک  ًاـجَوِع  َُهل  ْلَـعْجَی  َْمل  َو 
. درادن دوجو  ضقانت  نآرق  یناعم  رد  هک  تسا  نآ  دوصقم  تسا . یجراخ  يایشا 

ًاجَوِع » َُهل  ْلَعْجَی  َْمل  َو   » اریز باتک ، زا  لاح  هن  تسا ، رمضم  لعف  هب  بوصنم  امیق » »
505 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هک دوشیم  داجیا  هلصاف  هلص  ءزج  هلیـسو  هب  لاحلا  وذ  لاح و  نایم  دوش  هتفرگ  لاح  رگا  و  تسا ، هلـص  لیذ  رد  لخاد  و  لزنا »  » رب فطع 
. تسین زیاج 

رادـیاپ راوتـسا و  ار  نآ  هکلب  دادـن  رارق  يژک  هنوگ  چـیه  نآرق  يارب  ادـخ  ًامِّیَق  هلعج  لـب  ًاـجَوِع  َُهل  ْلَـعْجَی  َْمل  تسا : نیا  هیآ  ریدـقت  سپ 
. تسا هدرک  انعم  ود  ره  نایم  عمج  دیکأت ، يارب  دنکیم و  تباث  شیارب  ار  تماقتـسا  ارهق  درک  یفن  نآ  زا  ار  يژک  هک  یتقو  اریز  تخاس ،

. تساهنآ یتسرد  دهاش  اهباتک و  ریاس  رب  مکاح  و  دابع ، حلاصم  رادهدهع  نآرق  هک  تسا  نیا  شیانعم  دناهتفگ  یضعب 
لوعفم هب  و  فذح ، اورفک » نیذلا   » شلوا لوعفم  هلمج  نیا  رد  دناسرتب . یتخـس  باذع  زا  دناهدش  رفاک  هک  ار  اهنآ  ات  ًادـیِدَش  ًاسَْأب  َرِذـُْنِیل 
تـشهب کین ، شاداپ  زا  روظنم  انـسح :» ارجا  ، » تسا هدش  رداص  ادخ  دزن  زا  مکح  نیا  ُْهنَُدل :» ْنِم  . » تسا هدش  ءافتکا  ًادـیِدَش » ًاسَْأب  : » مود

. دشابیم
. دنتسه یقاب  هشیمه  يارب  تسوکین ، شاداپ  ار  نانآ  هک  تشهب  نآ  رد  ًاَدبَأ  ِهِیف  َنِیثِکام 

یلاـحم رما  درادـن و  ّتیعقاو  یبـلطم  نینچ  اریز  دـنرادن ، ملع  تسا ، دـنزرف  ياراد  ادـخ  دـنیوگیم : هک  یفرح  نیا  هب  ٍْملِع  ْنِم  ِِهب  ْمَُهل  اـم 
. درک ادیپ  ملع  نآ  هب  دوشیمن  نیا  رب  انب  تسا ،

یـضعب تسا : یگرزب  نخـس  هچ  هدـش : هتفگ  اـیوگ  دـشابیم  بّجعت  شیاـنعم  تسا و  ندوب  زیمت  رطاـخ  هب  هملک »  » بصن ًۀَِـملَک ، ْتَُربَـک 
فوذـحم فوصوم  يارب  تفـص  جرخت »  » و نآ ، لعاف  يارب  ریـسفت  ۀـملک »  » تسا و مذ  حدـم و  لاعفا  زا  تمعن »  » لـثم تربک »  » دـناهتفگ

( دوشیم جراخ  اـهنآ  ياـهنهد  زا  هک  ياهملک  تسا  ياهملک  گرزب   ) مههاوفا نم  ۀـجراخ  ۀـملک  ۀـملکلا  تربک  هیآ : ریدـقت  دـشابیم و 
نیدنچ زا  بکرم  هک  نیا  اب  دنیوگیم ، هملک  مه  ار  هدیـصق  یهاگ  هک  نانچ  دراد . دـنزرف  ادـخ  دـنتفگیم : هک  تسا  نیا  هملک  زا  روظنم 

. تسا هملک 
506 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

506 ص : ات 8 ..... ] تایآ 6  (: 18  ) فهکلا هروس  ]

هراشا

(7  ) ًالَمَع ُنَسْحَأ  ْمُهُّیَأ  ْمُهَُوْلبَِنل  اَهل  ًۀَنیِز  ِضْرَْألا  یَلَع  ام  اْنلَعَج  اَّنِإ  ( 6  ) ًافَسَأ ِثیِدَْحلا  اَذِهب  اُونِمُْؤی  َْمل  ْنِإ  ْمِهِراثآ  یلَع  َکَسْفَن  ٌعِخاب  َکَّلَعَلَف 
(8  ) ًازُرُج ًادیِعَص  اْهیَلَع  ام  َنُولِعاَجل  اَّنِإ  َو 

506 ص : همجرت ..... :
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(6 . ) دنرواین نامیا  راتفگ  نیا  هب  رگا  ینک ، كاله  هودنا  مغ و  زا  ار  دوخ  یهاوخیم  اهنآ ، لامعا  رطاخ  هب  ایوگ 
(7 . ) دننکیم لمع  رتهب  نانآ  نیمادک  مییامزایب : ار  اهنآ  ات  میداد  رارق  نآ  تنیز  تسا  نیمز  يور  ار  هچنآ  ام 

(8 . ) میهدیم رارق  هایگیب  كاخ  ار  نیمز  يور  رشق  ام ، و 

506 ص : ریسفت ..... :

نامیا مدرم  نیا  رگا  یشکب . ار  تدوخ  یهاوخیم  فسأت  مشخ و  زا  وت  دیاش  تسا : لتاق  يانعم  هب  عخاب »  » ًافَـسَأ َکَسْفَن ...  ٌعِخاب  َکَّلَعَلَف 
ناـشیاهراک راـثآ و  رب  شنازیزع  نداد  تسد  زا  رثا  رد  هک  تسا  هدرک  یناـسنا  هب  هیبشت  ار  ربماـیپ  دـنوادخ  اـج  نیا  رد  دـنرواین . نآرق  هب 

هغلابم يانعم  هب  تسا و  هل  لوعفم  ای  لاح  افـسا » . » دناسریم تکاله  هب  اهنآ  يرود  قارف و  رب  هودنا  زا  ار  دوخ  دـنکیم و  یتحاران  راهظا 
: تسا مشخ  هودنا و  رد 

. نیگهودنا درم  فیسا : فسا و  لجر 
ایند و ياهقرب  قرز و  لیبق  زا  دشاب  شلها  نیمز و  يارب  تنیز  شیارآ و  دراد  ّتیحالـص  هک  تسا  ییاهزیچ  دوصقم  ًۀَنیِز  ِضْرَْألا  یَلَع  ام 

. نآ ياهیبوخ 
، دشاب رتمک  ایند  هب  وا  یگتسبلد  هک  تسا  یـسک  روظنم  تسا ، رتهب  ناشلمع  کی  مادک  هک  مییامزایب  ار  اهنآ  ات  اًلَمَع  ُنَسْحَأ  ْمُهُّیَأ  ْمُهَُوْلبَِنل 

: تسا هدومرف  هدرک و  دیکأت  هقالع  نیا  كرت  هب  لاعتم  دنوادخ  دعب  هیآ  رد  و 
هب ینعی  میهدیم ، رارق  لصاح  یب  کشخ و  يریوک  تسا  نیمز  يور  رد  هک  ار  ایند  فراخز  اهتنیز و  زا  هچنآ  ام  ًازُرُج  َنُولِعاَجل ...  اَّنِإ  َو 

قنور  توارط و  نتفر  نیب  زا  ببس 
507 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

دیفس يریوک  فاص  ياهچگ  ببس  هب  هدش و  هایگیب  کشخ و  ندوب ، لصاح  رپ  زبس و  زا  سپ  هک  دوشیم  ینیمز  لثم  شیگدنشخرد  و 
(. امن بآ  ای  بارس   ) دیامنیم

507 ص : ات 12 ..... ] تایآ 9  (: 18  ) فهکلا هروس  ]

هراشا

اَنل ْئِّیَه  َو  ًۀَمْحَر  َْکنَُدل  ْنِم  اِنتآ  انَّبَر  اُولاقَف  ِفْهَْکلا  َیلِإ  ُۀَْیتِْفلا  َيَوأ  ْذِإ  ( 9  ) ًابَجَع اِنتایآ  ْنِم  اُوناک  ِمِیقَّرلا  َو  ِفْهَْکلا  َباحْصَأ  َّنَأ  َْتبِسَح  ْمَأ 
(12  ) ًادَمَأ اُوِثَبل  اِمل  یصْحَأ  ِْنَیبْزِْحلا  ُّيَأ  َمَْلعَِنل  ْمُهاْنثََعب  َُّمث  ( 11  ) ًادَدَع َنِینِس  ِفْهَْکلا  ِیف  ْمِِهناذآ  یَلَع  اْنبَرَضَف  ( 10  ) ًادَشَر انِْرمَأ  ْنِم 

507 ص : همجرت ..... :

(9 ( ؟ دندوب ام  زیگنا  تفگش  تازجعم  تایآ و  زا  میقر ، فهک و  باحصا  اهنت ]  ] يدرک نامگ  ایآ 
. زاس مهارف  ام  يارب  یتاجن  هار  نک و  اطع  یتمحر  تدوخ  يوس  زا  ار  ام  اراگدرورپ  دـنتفگ : دـندرب و  هانپ  راغ  هب  ناـناوج  هورگ  هک  یتقو 

(10)
(11 . ) میدنکفا اهنآ  ياهشوگ  رب  ار  باوخ  هدرپ  راغ  نایم  رد  لاس  نیدنچ  يارب  سپ 

(12 . ) دناهدرک باسح  ار  دوخ  باوخ  تّدم  « 1 ( » رتهب  ) هورگ ود  نآ  زا  کی  مادک  دوش  مولعم  ات  میتخیگنارب  ار  نانآ  سپس 
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507 ص : ریسفت ..... :

باحـصا ياهمان  هک  تسا  یبرـس  حول  دـناهتفگ  یـضعب  تسا . فـالتخا  میقر »  » ياـنعم رد  هوک و  ناـیم  رد  رواـنهپ  تسا  يراـغ  فهک » »
راغ رد  رب  هتشون و  نآ  رد  ار  فهک 

__________________________________________________

یـصحا عمجم ، رد  اج و  نیا  رد  فلؤم  هدیقع  هب  اّما  تسا  ياهشمق  هنومن و  عمجم و  لیبق : زا  لومعم  ياههمجرت  قبط  رب  زتنارپ  لخاد  - 1
. تسا یضام  لعف 

508 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
يرفن هس  میقر  باحصا  هک  دناهتشاد  نایب  رگید  یضعب  تشاد . رارق  نآ  رد  راغ  هک  تسا  یهوک  هّرد  مان  دناهتفگ  یخرب  دندوب و  هتشاذگ 

ادخ يارب  صلاخ  یگدـنز  لوط  رد  هک  ار  یلمع  اهنآ  زا  مادـک  ره  دـعب  دـش و  هتـسب  اهنآ  رب  جورخ  هار  دـندش و  يراغ  لخاد  هک  دـندوب 
ار ناشیاعد  مه  ادـخ  دوش ، لـصاح  ناـشیارب  یـشیاشگ  لـمع  نآ  رطاـخ  هب  هک  دنتـساوخ  ادـخ  زا  دـندروآ و  رظن  رد  دـندوب  هداد  ماـجنا 

. دش هدوشگ  ناشیور  رب  راغ  رد  دومرف و  باجتسم 
شرکذم ّثنؤم و  تسا  ردصم  نوچ  دشاب و  تایآ  يارب  تفـص  دناوتیم  ابجع »  » دندوب و ام  تفگـش  تایآ  زا  اهنیا  ًابَجَع  اِنتایآ  ْنِم  اُوناک 

. دشاب بجع  تاذ  ریدقت  رد  تسا  نکمم  تسا و  ناسکی 
ّرـش زا  ندوب  ناما  رد  يزور و  شزرمآ و  هک  تتمحر  ياهجنگ  زا  یتمحر  اراـگدرورپ  دـنتفگ : فهک  باحـصا  ًۀَـمْحَر  َْکنُدـَل  ْنِم  اـِنتآ 

. امرف تمحرم  ام  هب  دشابیم ، نانمشد ،
هب ار  ام  تشونرـس  مامت  ایادـخ  هک  نیا  ای  میبایب  ار  دوخ  هار  هک  نیا  ات  شخب  ییاـهر  ار  اـم  میراد  رارق  نآ  رد  هک  يراـتفرگ  زا  اـَنل  ْئِّیَه  َو 

. ناسرب تیاده  دشر و 
ییادص چیه  هک  میدرب  ورف  نیگنـس  ینالوط و  یباوخ  هب  ار  اهنآ  مدـینکفا و  ییاونـشان  زا  ياهدرپ  نانآ  ياهـشوگ  رب  ْمِِهناذآ  یَلَع  اْنبَرَـضَف 

: دنیوگیم هک  نانچ  تسا ، هدش  فذح  اباجح »  » ینعی انبرض »  » حیرص لوعفم  نیا  رب  انب  دنک ، رادیب  ار  اهنآ  تسناوتیمن 
زا سپـس  مهانثعب : مث  رایـسب . ياهلاس  لاس : نیدنچ  ًادَدَع  َنِینِـس  درک . بصن  همیخ  شرـسمه  يارب  ۀـبقلا : اهیلع  ینب  ینعی  هتأرما  یلع  ینب 

. میدرک ناشرادیب  باوخ 
و تسا ) لاعفا  باب  زا   ) یضام لعف  یـصحا ، و  تسا ، هدرکن  لمع  نآ  رد  ملعنل »  » لعف لیلد  نیا  هب  تسا و  ماهفتـسا  يانعم  هب  ِْنَیبْزِْحلا  ُّيَأ 

. دناهدرک طبض  ار  اجنآ  رد  فقوت  تّدم  فهک  باحصا  موق  زا  رفاک  نمؤم و  هورگ  ود  زا  کی  مادک  تسا : نیا  هلمج  يانعم 
دّرجم  یثالث  صوصخم  نزو ، نیا  رب  لیضفت  اریز  تسین  لیضفت  لعفا  یصحا » »

509 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
رما هک  دوب  نیا  روظنم  مینادب ، ات  دومرف : هک  نیا  اما  دوب ، هاگآ  راغ  رد  اهنآ  گنرد  تّدم  زا  شدوخ  دنوادخ  هک  تسا  یهیدـب  « 1 . » تسا

رادیب باوخ  زا  یتقو  هک  دنتسه  فهک  باحـصا  دوخ  هورگ ، ود  زا  دارم  دناهتفگ  یـضعب  دبای و  شیازفا  ناشنامیا  ات  دوش  نشور  مدرم  رب 
(. دندش هورگ  ود   ) دندرک فالتخا  دوخ  باوخ  تدم  نییعت  رد  دندش 

509 ص : ات 16 ..... ] تایآ 13  (: 18  ) فهکلا هروس  ]

هراشا

َو ِتاوامَّسلا  ُّبَر  انُّبَر  اُولاقَف  اُوماـق  ْذِإ  ْمِِهبُوُلق  یلَع  اـنَْطبَر  َو  ( 13  ) ًيدُـه ْمُهانْدِز  َو  ْمِهِّبَِرب  اُونَمآ  ٌۀَْـیِتف  ْمُهَّنِإ  ِّقَْحلِاب  ْمُهَأَبَن  َکـْیَلَع  ُّصُقَن  ُنَْحن 
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ِنَّمِم ُمَلْظَأ  ْنَمَف  ٍنَِّیب  ٍناْطلُِسب  ْمِْهیَلَع  َنُوتْأَی  َْول ال  ًۀَِهلآ  ِِهنوُد  ْنِم  اوُذَخَّتا  اَنُمْوَق  ِءالُؤه  ( 14  ) ًاطَطَش ًاذِإ  اْنُلق  ْدََقل  ًاهلِإ  ِِهنوُد  ْنِم  اَوُعْدَن  َْنل  ِضْرَْألا 
ْمُکِْرمَأ ْنِم  ْمَُکل  ْئِّیَُهی  َو  ِِهتَمْحَر  ْنِم  ْمُکُّبَر  ْمَُکل  ْرُْـشنَی  ِفْهَْکلا  َیلِإ  اوُوْأَف  َهَّللا  َّالِإ  َنوُُدبْعَی  ام  َو  ْمُهوُُمْتلَزَتْعا  ِذِإ  َو  ( 15  ) ًابِذَک ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا 

(16  ) ًاقَفِرم

509 ص : همجرت ..... :

ناشتیادـه رب  اـم ، و  دـندروآ ، ناـمیا  ناـشراگدرورپ  هب  هک  دـندوب  یناـناوج  اـهنآ  مینکیم : وگزاـب  وت ، يارب  قح  هب  ار  اـهنآ  ناتـساد  اـم ،
(13 . ) میدوزفا

زگره تسا  نیمز  اهنامسآ و  راگدرورپ  ام ، راگدرورپ  دنتفگ : دندرک و  مایق  هک  ماگنه  نآ  رد  میتخاس ، مکحم  ار  اهنآ  ياهلد  و 
__________________________________________________

: تسا نیا  ناشیاهلیلد  زا  یضعب  تسا  یضام  لعف  دناهتفگ  هک  یناسک  - 1
. تسا هتفر  راک  هب  لعف  ناونع  هب  ُهَّللا  ُهاصْحَأ  هیآ 6  هلداجم  هروس  رد  فلا :

. الام کنم  رثکا  انا  لثم   ) تسا نآ  لعاف  تقیقح  رد  دوش  هدروآ  زیمت  لیضفت ، لعف  زا  دعب  هاگ  ره  ب :
. نایبلا عمجم  همجرت  تسا .) لوعفم  هکلب   ) تسین لعاف  ادما  هیآ  نیا  رد  اّما  اماعط ) یک  زا  اهّیا 

510 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(14 . ) میاهتفگ فازگ  هب  ینخس  مینک  نینچ  رگا  هک  میتسرپیمن ، ار  يدوبعم  وا  ریغ 

هک سک  نآ  زا  تسا  رتملاظ  یسک  هچ  سپ  دنروآیمن ؟ اهدوبعم  نیا  رب  يراکـشآ  لیلد  ارچ  دناهدیزگرب ، ادخ  زج  ییاهدوبعم  موق ، نیا 
(15 . ) ددنبیم غورد  ادخ  رب 

رب ار  شتمحر  ناتراگدرورپ  ات  دیربب  هانپ  راغ  هب  سپ  دینک ، يریگ  هرانک  دنتـسرپیم  ادخ  زج  اهنآ  هچنآ  زا  اهنآ و  زا  امـش  هک  یماگنه  و 
(16 . ) دیاشگب ناتیورب  تاجن  شیاسآ و  هار  دنارتسگب و  امش 

510 ص : ریسفت ..... :

. میدوزفا نانآ  تیاده  رب  دنکیم  تیوقت  ار  ناشیاههزیگنا  هک  یفاطلا  قیفوت و  اب  ًيدُه  ْمُهانْدِز  َو 
يارب دـننک و  ربص  هداوناخ  نطو و  زا  يرود  رب  دنتـسناوت  ات  میتخاـس  مکحم  ار  ناـشیاهلد  میدیـشخب و  ورین  اـهنآ  هب  ْمِِهبُوُلق  یلَع  اـنَْطبَر  َو 

: دنتفگ دندرک و  مایق  اباحم  یب  سونایقد »  » راکمتس هاشداپ  ربارب  رد  دندرب و  هانپ  اهراغ  زا  یکی  هب  ناشنید  ظفح 
رایسب يراتفگ  روظنم  يرگمتس . رد  يور  هدایز  طارفا و  اططش » . » تسا نیمز  اهنامسآ و  راگدرورپ  مینکیم  شتدابع  ام  هک  يراگدرورپ 

، تسا راکنا  انعم  رد  ربخ و  رهاظ  تروص  رد  تسا . نآ  ربخ  اوذـّختا ،»  » و نایب ، فطع  انموق »  » ادـتبم و ءالؤه » . » دـعب ّطـش  تسا ، هناـملاظ 
. دناهدرک باختنا  اتکی  يادخ  زا  ریغ  ینایادخ  ام  موق  نیا  ینعی 

یعون نخـس ، نیا  دـنروآیمن ؟ راکـشآ  یلیلد  دـننکیم  شتـسرپ  ار  یگتخاس  نایادـخ  هک  ناـشتدابع  نیا  يارب  ارچ  ْمِْهیَلَع  َنُوتْأَـی  ـال  َْول 
لوصا رد   ) دیلقت داسف  رب  لیلد  هیآ  نیا  انمـض  تسا . لاحم  نکممان و  يرما  دروم  نیا  يارب  ندروآ  لیلد  اریز  تسا  ناکرـشم  هب  شنزرس 

. دنهدیم وا  هب  نتشاد  کیرش  تبسن  هک  تسا  نیا  ادخ ، رب  نتسب  غورد  ارتفا و  قادصم  ًابِذَک » ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  . » دشابیم زین  نید )
هراـنک اـهنآ  نیغورد  نایادـخ  راّـفک و  زا  هک  لاـح  تفگ  شناراـی  هب  دوب  فهک  باحـصا  گرزب  ربـهر و  هک  اـخیلمت  ْمُهوُُمْتلَزَتـْعا  ِذِإ  َو 

ام  و  . » دیربب راغ  هب  هانپ  سپ  دیتفرگ ،
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511 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
اـهنآ و زا  هاـگ  ره  مهیدوـبعم . متلزتـعا  مهومتلزتـعا و  ذا  ینعی و  دـشابیم ، مه »  » ریمـض رب  فـطع  بصن  ّلـحم  رد  هـلمج  نـیا  نودـبعی »
، دنراد فارتعا  اتکی  يادـخ  دوجو  هب  هک  یلاح  نیع  رد  ینعی  دـشاب ، لصّتم  يانثتـسا  تسا  نکمم  هَّللا » الا  . » دـیتفرگ هرانک  ناشیاهدوبعم 

ربخ راغ  نارای  لاح  زا  دنوادخ  هک  تسا  هضرتعم  هلمج  دناهتفگ  یـضعب  دشاب . عطقنم  يانثتـسا  تسا  زیاج  و  دـنلئاق ، مه  کیرـش  وا  يارب 
دوس هلیـسو  هک  يزیچ  ینعی  هدش  هدـناوخ  میم »  » حـتف هب  رـسک و  هب  قفرم » . » دـندرکیمن تدابع  ار  يادـخ  زا  ریغ  اهنیا  دـیوگیم : هداد و 

. تسا ندرب 

511 ص : ات 20 ..... ] تایآ 17  (: 18  ) فهکلا هروس  ]

هراشا

ْنَم ِهَّللا  ِتایآ  ْنِم  َِکلذ  ُْهنِم  ٍةَوْجَف  ِیف  ْمُه  َو  ِلامِّشلا  َتاذ  ْمُهُضِْرقَت  َْتبَرَغ  اذِإ  َو  ِنیِمَْیلا  َتاذ  ْمِهِفْهَک  ْنَع  ُرَوازَتَت  ْتَعَلَط  اذِإ  َسْمَّشلا  يََرت  َو 
َو ِلاـمِّشلا  َتاذ  َو  ِنیِمَْیلا  َتاذ  ْمُُهبِّلَُقن  َو  ٌدوـُقُر  ْمُه  َو  ًاـظاْقیَأ  ْمُُهبَـسَْحت  َو  ( 17  ) ًادِشُْرم اِیلَو  َُهل  َدَِـجت  ْنَلَف  ِْللُْـضی  ْنَم  َو  ِدَـتْهُْملا  َوُهَف  ُهَّللا  ِدـْهَی 

ٌِلئاق َلاق  ْمُهَْنَیب  اُوَلئاسَتَِیل  ْمُهاْنثََعب  َِکلذَـک  َو  ( 18  ) ًاـبْعُر ْمُْهنِم  َْتِئلَُمل  َو  ًاراِرف  ْمُْهنِم  َْتیَّلََول  ْمِْهیَلَع  َْتعَلَّطا  َِول  ِدیِـصَْولِاب  ِْهیَعارِذ  ٌطِـساب  ْمُُهْبلَک 
ًاماعَط یکْزَأ  اهُّیَأ  ْرُْظنَْیلَف  ِۀَنیِدَْملا  َیلِإ  ِهِذـه  ْمُِکقِرَِوب  ْمُکَدَـحَأ  اُوثَْعباَف  ُْمْتِثَبل  اِمب  ُمَلْعَأ  ْمُکُّبَر  اُولاق  ٍمْوَی  َضَْعب  َْوأ  ًامْوَی  اْنِثَبل  اُولاق  ُْمْتِثَبل  ْمَک  ْمُْهنِم 

ًاَدبَأ ًاذِإ  اوُِحْلُفت  َْنل  َو  ْمِِهتَِّلم  ِیف  ْمُکوُدیُِعی  َْوأ  ْمُکوُمُجْرَی  ْمُْکیَلَع  اوُرَهْظَی  ْنِإ  ْمُهَّنِإ  ( 19  ) ًادَحَأ ْمُِکب  َّنَرِعُْشی  َو ال  ْفَّطَلَتَْیل  َو  ُْهنِم  ٍقْزِِرب  ْمُِکتْأَْیلَف 
(20)

512 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

512 ص : همجرت ..... :

رد اهنآ  و  دوشیم ، لیامتم  نانآ  پچ  فرط  هب  بورغ  عقوم  و  اـهنآ ، راـغ  تسار  فرط  هب  عولط  ماـگنه  هب  هک  يدـیدیم  ار  دیـشروخ  و 
دزاس هارمگ  وا  ار  هک  ره  هتفای و  تیاده  دـنک ، تیادـه  ادـخ  ار  سک  ره  تسا ، ادـخ  تایآ  زا  نیا  دنتـشاد ، رارق  راغ  زا  یعیـسو  هاگیاج 

(17 . ) دوب دهاوخن  شیارب  ییامنهار  ّیلو و  زگره 
اهنآ گس  و  میدـنادرگیم ، پچ  تسار و  تمـس  هب  ار  ناـنآ  اـم  و  دـندوب ، هدـیباوخ  هک  نآ  لاـح  دـنرادیب و  اـهنآ  هک  يدرکیم  ناـمگ 

. دشیم رپ  تشحو  سرت و  زا  وت  ياپ  ات  رـس  يدرکیم و  رارف  يدـنکفایم  رظن  ناشیا  هب  رگا  دوب ، هدوشگ  راغ  هناهد  رب  ار  دوخ  ياهتـسد 
(18)

ای زور  کی  دنتفگ  اهنآ  دـیدیباوخ ؟ تّدـم  هچ  تفگ : اهنآ  زا  یکی  دـننک ، لاؤس  رگیدـکی  زا  ات  میدرک  دـنلب  باوخ  زا  ار  اهنآ  نینچ  نیا 
ات دیتسرفب  رهش  هب  دیراد  هک  اههّکس  نیا  اب  ار  رفن  کی  نونکا  سپ  تسا ، رتهاگآ  ناتباوخ  تّدم  زا  ناتراگدرورپ  دنتفگ : نآ ، زا  یـشخب 
زا ار  سکچیه  دشاب و  هتشاد  ار  تقد  تیاهن  دیاب  اّما  دروایب  امش  هدافتسا  يارب  يردق  نآ ، اب  دراد و  يرتکاپ  ياذغ  سک  هچ  دوش  هجوتم 

(19 . ) دزاسن هاگآ  امش  عضو 
دیهاوخن يراگتـسر  يور  زگره  تقو  نآ  رد  و  دـننادرگیمرب ، ناشدوخ  نییآ  هب  ار  امـش  ای  دـننکیم  ناتراسگنـس  دـنوش  هاگآ  رگا  اریز 

(20 . ) دید

512 ص : ریسفت ..... :
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ات مّود  تئارق  اب  هدش و  فذح  ءات » ، » هدوب روازتت »  » نآ لصا  لّوا  تئارق  هب  هدش  هدناوخ  ود  ره  ءاز »  » دـیدشت فیفخت و  اب  لعف  نیا  ُرَوازَتَت 
. دشابیم لیم  يانعم  هب  روز  زا ، دناهدناوخ  زین  رّمحت  نزو  رب  رّوزت »  » و تسا ، هدش  رواّزت »  » ماغدا از »  » رد

عطق اهنآ  زا  ار  دوخ  میقتسم  عاعش  دیباتیمن و  اهنآ  هب  دیشروخ  مهـضرفت » . » دوشیم هدیمان  نیمی  هک  یتمـس  تسار و  فرط  ِنیِمَْیلا  َتاذ 
. درکیم

طـسو رد  فهک  باحـصا  هک  نیا  اب  تسا : نیا  هیآ  يانعم  دنتـشاد . رارق  راغ  زا  يروانهپ  ياج  رد  اهنآ  هک  یلاـح  رد  ُْهنِم  ٍةَوْجَف  ِیف  ْمُه  َو 
میسن  دورو  هار  هک  راغ  روانهپ 

513 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هب باتفآ  میقتسم  عاعش  هکلب  دیـسریمن ، اهنآ  هب  بورغ  عولط و  ماگنه  دیـشروخ  رون  دنتـشاد ، رارق  رون  فیطل  ياوه  شزو  رورپ و  حور 

. دندوب رادروخرب  روآ  طاشن  ياوه  میسن  میالم و  رون  زا  دیسریم و  نانآ  داسجا  هب  شساکعنا  داتفایم و  راغ  راوید 
عولط ماگنه  دباتن و  اهنآ  رب  میقتسم  هک  تسکش  مه  رد  ار  دیشروخ  عاعـش  داد : ماجنا  اهنآ  قح  رد  ادخ  هک  راک  نیا  ِهَّللا  ِتایآ  ْنِم  َِکلذ 

. تسا دنوادخ  تمظع  ياههناشن  زا  درکیم  عطق  اهنآ  ياهندب  رب  ار  نآ  شبات  بورغ  و 
ادخ دندرک  داهج  هزرابم و  ادخ  هار  رد  اهنآ  نوچ  هک  تسا  هدرک  حدم  ار  فهک  باحصا  ترابع  نیا  اب  دنوادخ  ِدَتْهُْملا  َوُهَف  ُهَّللا  ِدْهَی  ْنَم 
همه يارب  باطخ  ظقی و  عمج  ظاـقیا ،» « » مهبـسحت و   » تخاـس ناـشهدامآ  خـماش  ماـقم  نیا  هب  لوصو  يارب  دومرف و  فطل  ناـشیا  هب  مه 

. تشادـنپیم ناشرادـیب  تسیرگنیم  اهنآ  هب  سک  ره  ور  نیا  زا  دوب  زاب  ناشیاهمـشچ  یلو  دـندوب  باوخ  رد  راـغ  باحـصا  ینعی  تسا ،
مهبلاـک مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  مهبلک » و  . » دـندشیم وـلهپ  نآ  هب  وـلهپ  نیا  زا  داـیز  هک  دوـب  نـیا  رادـنپ  نـیا  تـلع  دـناهتفگ  یـضعب 

هب هک  دـنکیم  لمع  یتقو  لعاف  مسا  اریز  تسا ، هتـشذگ  لاح  تیاکح  ِْهیَعارِذ » ٌطِساب  (. » ناپوچ . ) اهنآ گس  بحاـص  ینعی  دـناهدناوخ ،
ببـس رد  و  دنکیم ، رپ  ار  یمدآ  هنیـس  هک  تسا  یـسرت  بعر » . » نکـشفک رد و  هناتـسآ  هبتع ، دیـص » و  . » یـضام هن  دـشاب  عراضم  يانعم 

. تسا هدش  رکذ  لیلد  دنچ  فهک  باحصا  داسجا  هدننیب  يارب  سرت  نیا  شیادیپ 
. دوب هداد  رارق  اهنآ  رد  دنوادخ  هک  یتبیه  تمظع و  - 1

. ناشیاهوم اهنخان و  يدنلب  ّتلع  هب  - 2
. اهنآ ناکم  اج و  ندوب  كانتشحو  ببس  هب  - 3

مادک ره  ماجنارـس  ات  میتخاس  ناشرادیب  باوخ  زا  مه  يزور  میدرب  ورف  باوخ  هب  ار  اهنآ  هک  نانچ  مه  ْمُهَْنَیب  اُوَلئاسَتَِیل  ْمُهاْنثََعب  َِکلذَـک  َو 
زا  دننک و  شسرپ  يرگید  زا 

514 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
تخانــش رب  دـنریگب و  تربـع  دـنپ و  دـننک ، كرد  هداد  ماـجنا  اـهنآ  هراـبرد  دـنوادخ  ار  هـچنآ  دـنوش و  هاـگآ  رگیدــکی  لاـح  عـضو و 

. دوش هدوزفا  ناشنیقی  رب  دننک و  لالدتسا  ناشراگدرورپ 
زور نامه  رد  هک  دندرک  نامگ  دندش ، رادیب  باوخ  زا  لاوز ، زا  سپ  دندوب و  هدش  راغ  دراو  نادادـماب  نوچ  ٍمْوَی  َضَْعب  َْوأ  ًامْوَی  اْنِثَبل  اُولاق 

: دنتفگ دندید  ار  دوخ  دنلب  ياهوم  اهنخان و  نوچ  اّما  میاهدوب  باوخ  رد  ار  نآ  زا  یشخب  ای  زور  کی  دنتفگ : دنراد و  رارق 
. میاهدوب هدیباوخ  ردق  هچ  هک  دنادیم  ادخ 

ناتیارب هک  دیزادرپب  يراک  هب  نیا  رب  انب  دیرادن ، ادـخ  ملع  يوس  هب  یهار  امـش  دـنادیم و  رتهب  ار  رما  نیا  ادـخ  ُْمْتِثَبل  اِمب  ُمَلْعَأ  ْمُکُّبَر  اُولاق 
هدوب اهلها  ّيا  لصا  رد  اماعط » یکزا  اهّیا  . » تسا هرقن  هّکـس  يانعم  هب  هدش و  تئارق  ود  ره  ار »  » نوکـس و  رـسک ، هب  مکقروب » . » تسا مهم 

رتنازرا رتشیب و  ای  رتکاپ ، رتلالح و  شماعط  هک  يدابآ  لها  زا  مادـک  ره  دـنیبب  سپ  تسا : هدوب  هیرقلا  لـها  هک  هیرقلا  لئـسا  لـثم و  تسا ،
هتـشاد هنانابرهم  يدروخرب  شورف  دیرخ و  هلماعم و  رما  رد  دوریم  سک  ره  دیاب  و  فطلتیل » و   » دیروایب دیریگب و  وا  زا  ار  یکاروخ  دشاب 
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. دوشن هتخانش  ات  دشوکب  يراکناهنپ  رد  هک  نیا  ای  دشاب ،
. دزاسن ربخ  اب  امش  ناکم  اج و  زا  ار  رهش  لها  زا  سک  چیه  ًادَحَأ و  ْمُِکب  َّنَرِعُْشی  َو ال 

روز ربج و  اب  ای  و  تشک ، دنهاوخ  ار  امش  تسا  نتشک  عون  نیرتدب  هک  راسگنس  هلیسو  هب  دنوش  هاگآ  امش  ناکم  اج و  زا  رگا  اریز  مهنا » »
. دیسر دیهاوخن  يراگتسر  هب  زگره  دییآ  رد  اهنآ  نید  هب  رگا  دنروآیم و  رد  دوخ  ّتلم  نید و  هب  ار  امش 

514 ص : ات 24 ..... ] تایآ 21  (: 18  ) فهکلا هروس  ]

هراشا

ُمَلْعَأ ْمُهُّبَر  ًاناْیُنب  ْمِْهیَلَع  اُوْنبا  اُولاقَف  ْمُهَْرمَأ  ْمُهَْنَیب  َنوُعَزانَتَی  ْذِإ  اهِیف  َْبیَر  َۀَـعاَّسلا ال  َّنَأ  َو  ٌّقَح  ِهَّللا  َدـْعَو  َّنَأ  اوُمَْلعَِیل  ْمِْهیَلَع  اـنْرَثْعَأ  َِکلذَـک  َو 
ًامْجَر ْمُُهْبلَک  ْمُهُـسِداس  ٌۀَـسْمَخ  َنُولوُقَی  َو  ْمُُهْبلَک  ْمُهُِعبار  ٌۀـَثالَث  َنُولوُقَیَـس  ( 21  ) ًادِجْـسَم ْمِْهیَلَع  َّنَذِـخَّتََنل  ْمِهِْرمَأ  یلَع  اُوبَلَغ  َنیِذَّلا  َلاـق  ْمِِهب 
ْمُْهنِم ْمِهِیف  ِْتفَتْـسَت  َو ال  ًارِهاظ  ًءاِرم  َّالِإ  ْمِهِیف  ِراُمت  الَف  ٌلِیلَق  َّالِإ  ْمُهُمَْلعَی  ام  ْمِِهتَّدـِِعب  ُمَلْعَأ  یِّبَر  ُْلق  ْمُُهْبلَک  ْمُُهنِماث  َو  ٌۀَْعبَـس  َنُولوُقَی  َو  ِْبیَْغلاـِب 

ْنِم َبَْرقَِأل  یِّبَر  ِنَیِدْهَی  ْنَأ  یسَع  ُْلق  َو  َتیِـسَن  اذِإ  َکَّبَر  ْرُکْذا  َو  ُهَّللا  َءاشَی  ْنَأ  َّالِإ  ( 23  ) ًادَغ َِکلذ  ٌلِعاف  یِّنِإ  ٍءْیَِشل  ََّنلوُقَت  َو ال  ( 22  ) ًادَحَأ
(24  ) ًادَشَر اذه 

515 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

515 ص : همجرت ..... :

نآ رد  دـمآ ، دـهاوخ  کش  یب  زیخاتـسر  هدوب و  قح  ادـخ ، هدـعو  هک  دـننادب  ات  میتخاس ، هاگآ  راـغ  ناراـی  لاـح  رب  ار  مدرم  نینچ  نیا  و 
ناشلاوحا هب  نانآ  راگدرورپ  دـیزاسب . ییانب  ناـنآ  درگ  رب  دـنتفگ  یـضعب  دـندرکیم ، هعزاـنم  اـهنآ  راـک  هب  عجار  دوخ  ناـیم  هک  ماـگنه 

(21 . ) میزاسب يدجسم  ناشیا  رب  دیاب  دنتفگ  ناحلاص ) ناتسرپ و  ادخ   ) دنتفای رفظ  اهنآ  لاوحا  تقیقح  رب  هک  یناسک  و  تسا ، رتهاگآ 
: تفگ دنهاوخ  هدنیآ  رد  یخرب 

بیغ یفابلایخ  يور  زا  اهنیا  هدوب و  ناشگـس  اهنآ  مشـش  هک  رفن  جنپ  دـنیوگ  یـضعب  تسا و  هدوب  ناشگـس  یمراهچ  رفن و  هس  اهنآ  هدـع 
اهنآ هرامـش  هب  نم  راـگدرورپ  وگب : تسا ، هدوـب  ناشگـس  اـهنآ  نیمتـشه  هدوـب و  رفن  تفه  تفگ : دـنهاوخ  نارگید  و  دـننکیم ، ییوـگ 

یتسناد یحو  رهاظ  هب  ار  هچ  ره  هک  نآ  زج  نکم ، لادج  اهنآ  هرابرد  وت  سپ  كدنا ، يدارفا  زج  دـننادیمن ، ار  اهنآ  ددـع  تسا ، رتهاگآ 
(22 . ) هاوخم اوتف  هراب  نیا  رد  يدحا  زا  زگره  نک و  راهظا 
(23 . ) داد مهاوخ  ماجنا  ادرف  ار  راک  نیا  نم  وگم : زگره  و 

هب ارم  مراگدرورپ  تسا  دیما  وگب : روآ و  دایب  ار  تراگدرورپ  داد  تسد  یـشومارف  ار  وت  هاگ  ره  دهاوخب ، ادخ  رگا  ییوگب : هک  نیا  رگم 
(24 . ) دیامرف تیاده  هّصق  نیا  زا  رترب  یمولع  رتهب و  یقیاقح 

516 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

516 ص : ریسفت ..... :

هب میتخاس  ناشهدنز  سپس  میدرب و  ورف  قیمع  باوخ  رد  یتحلصم  تمکح و  لیلد  هب  ار  فهک  باحصا  هک  روط  نامه  انْرَثْعَأ  َِکلذَک  َو 
ندش هدنز  لاح  اریز  تسا  ّقح  ندش ، هتخیگنارب  ثعب و  ینعی  ادخ  هدعو  هک  دـننادب  ات  میدرک  هاگآ  نانآ  لاح  رب  مه  ار  مدرم  وحن  نیمه 
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. تسا یندیباوخ  نینچ  زا  سپ  يرادیب  نیا  لثم  مه  گرم  زا  سپ 
رما رد  مدرم  نیا  هک  میتخاـس  هاـگآ  ناـنآ  عضو  رب  ار  مدرم  یعقوم  ینعی  دـشابیم ، اـنرثعا »  » هب قـلعتم  فرظ و  تراـبع  نیا  َنوُعَزاـنَتَی  ْذِإ 

هتخیگنارب حور  اـهنت  داـعم  رد  دـنتفگیم : یـضعب  دنتـشاد : فـالتخا  مه  اـب  تماـیق  ثعب و  دروم  رد  دـندرکیم و  لادـج  عازن و  ناـشنید 
راکـشآ دوش و  عفر  فالتخا  ات  میداد  ماجنا  ار  راک  نیا  ام  و  دـنوشیم . ثوعبم  اهحور  اـب  اهندـب  دـنتفگیم : یخرب  و  ندـب ، هن ، دوشیم ،

. دنوشیم تکرح  ّسح و  ياراد  ندرم  زا  شیپ  لثم  دوشیم و  هدیمد  اهنآ  رد  حور  دنوشیم و  هدنز  اهندب  هک  ددرگ 
رد رب  دـنتفگ : ناشنارفاک ) ، ) تفرگارف ار  فهک  باحـصا  ناج  مود ) هبترم   ) دـنوادخ دـندید  مدرم  هک  یتقو  سپ  ًاناْیُنب  ْمِْهیَلَع  اُوْنبا  اُولاـقَف 

(. دنوش ناهنپ  مدرم  رظن  زا  ات   ) دینک انب  اههربقم  دننام  ینامتخاس  اهنیا ، راغ 
راغ رد  رب  دیاب  دنتفگ : دندوب  هتفای  یهاگآ  فهک  باحصا  رما  تقیقح  هب  هک  ناشهاشداپ  اهنآ و  نیملسم  اما  ْمِهِْرمَأ  یلَع  اُوبَلَغ  َنیِذَّلا  َلاق 

تـسا رتهاگآ  ناشرما  هب  نانآ  راگدرورپ  دنیوج و  كّربت  ناشناکم  اج و  هب  دـنناوخب و  زامن  نآ  رد  ناناملـسم  هک  میزاسب  يدجـسم  اهنآ 
. دناهدرم یّلکب )  ) ای هتفخ  هدنز  هک 

. دنریمیمن تمایق  ات  هک  دنتفگ  یخرب  دناهدرم و  اهنآ  دنتفگیم : یضعب 
ثحب قیقحت و  فهک  باحـصا  ناتـساد  هرابرد  مرکا  لوسر  نامز  رد  هک  دنتـسه  یناناملـسم  باـتک و  لـها  ریمـض ، زا  دوصقم  َنُولوُقَیَس 

« ْمُُهْبلَک ْمُهُِعبار  «. » ۀعبس ۀسمخ و  : » تسا نینچمه  و  ۀثالث » مه  : » ینعی تسا ، فوذحم  يادتبم  ربخ  ۀثالث »  » دندرکیم و
517 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هلمج رد  هک  واو »  » فرح اّما  مهبلک و  مهنماث  مهبلک و  مهسداس  تسا : نینچ  هدش و  عقاو  هثالث »  » يارب تفص  هک  تسا  ربخ  ادتبم و  هلمج 
هک ياهلمج  رب  هک  نانچ  دوشیم ، لخاد  واو »  » دـشاب هرکن  يارب  تفـص  هک  ياهلمج  رب  لومعم  قبط  رب  هدـش  لـخاد  يرخآ » هلمج  : » موس
واو هدیاف  همالغ ، هعم  دـیز و  ینءاج  لثم : لاح  و  رخآ ، هعم  لجر و  ینءاج  لثم : تفـص  دوشیم ، لخاد  واو »  » زین دـشاب  هفرعم  يارب  لاح 

تسا رارقرب  تباث و  تفـص  هب  فوصوم  فاّصتا  هک  تسا  رما  نیا  رب  ندرک  تلالد  فوصوم و  هب  تفـص  لاّصتا  يارب  دیکأت  اج ، نیا  رد 
سدح و ساسا  رب  هن  هناهاگآ  تسا  یلوق  تسا ، هدوب  ناشگس  ناشمتشه  هک  هدوب  رفن  تفه  فهک  باحـصا  هک  نیا  رب  لوق  دنامهفیم  و 

. نارگید ياههتفگ  لثم  نامگ ،
: دراد دوجو  لامتحا  ود  هلمج  نیا  يانعم  رد  ِْبیَْغلِاب  ًامْجَر 

هب ییاهتبـسن  هناهاگآان  رود و  زا   » ٍدیَِعب ٍناکَم  ْنِم  ِْبیَْغلِاب  َنُوفِذْقَی  َو  لثم  دنهدیم  ربخ  بیغ  زا  هناهاگآان  دنزادنایم و  یکیرات  هب  ریت  - 1
(. 53 ابس / « ) دندادیم ربمایپ 

لثم دـنرادن . ینیقی  هراب  نیا  رد  دنتـسه و  دوخ  نامگ  هب  یکّتم  اهنیا  ینعی  تسا ، هتفرگ  ار  ّنظ  ياج  مجر »  » هدوب بیغلاب  اّنظ  لصا  رد  - 2
. ریهز رعش  نیا 

«1  » مّجرملا ثیدحلاب  ّالا  وه  ام  و  اومتقذ ] متملع و  ام  ّالا  برحلا  ام  [و 
روط هب  تسین و  هّجوت  دروم  يرگید  هرامش  نآ  زا  دعب  ینعی  تسا ، یعطق  دادعت ، هتفرگ  رارق  واو »  » فرح هک  اج  نآ  دیوگیم  ساّبع  نبا 

یلاعت قح  هک  تسا  نآ  بلطم  نیا  رب  لیلد  تسا و  هدوب  نانآ  گس  مه  نیمتشه  تسا و  تفه  اهنآ  دوخ  دادعت  هک  تسا  هدش  تباث  عطق 
نبا و  كدـنا ، یمدرم  زج  دـننادیمن  ار  ناشددـع  تسا : هدومرف  مّوس  لوق  نایاپ  رد  هدرک و  مامت  ِْبیَْغلِاب » ًامْجَر   » هلمج اـب  ار  لّوا  لوق  ود 

زا نم  تفگ : ساّبع 
__________________________________________________

. تسین نامگ  يور  زا  ینخس  زج  نآ ، زا  وگتفگ  دیدیشچ و  ار  شاهّزم  دیتسناد و  هک  دوب  نامه  گنج  - 1
. فاّشک
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518 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. مشابیم كدنا  هورگ  نیا 

یحو وت  رب  ادخ  هچنآ  دشاب و  راکشآ  نآ  ّتیجح  هک  یلادج  رگم  نکم ، لادج  فهک  باحـصا  هرابرد  باتک  لها  اب  سپ  ْمِهِیف  ِراُمت  الَف 
لالدتـسا هب  شور  نیرتوکین  اب  راّفک  لباقم  رد   » ُنَسْحَأ َیِه  ِیتَّلِاب  ْمُْهلِداج  َو  دـنوادخ : لوق  تسا  لیبق  نیا  زا  نک و  ناـیب  ناـشیا  رب  هدرک 

(. 125 لحن / « ) زادرپب
. نکم شسرپ  لاؤس و  فهک  باحصا  هرابرد  سک  چیه  زا  ًادَحَأ  ْمُْهنِم  ْمِهِیف  ِْتفَتْسَت  َو ال 

. مهدیم ماجنا  ار  لمع  نیا  هدنیآ  رد  وگم : زگره  يریگیم  يراک  نداد  ماجنا  هب  میمصت  یتقو  ََّنلوُقَت  َو ال 
نیا رگم  مهدیم  ماجنا  ار  راک  نیا  نم  دـیوگب : رگا  اریز  دـشاب ، لعاف  ینا  هک  شلوق  هب  هن  تسا  یهن  هب  قلعتم  هلمج  نیا  ُهَّللا  َءاـشَی  ْنَأ  اَّلِإ 

: تسا نیا  شیانعم  دهاوخب ، ادخ  هک 
. تسین دنوادخ  یهن  دروم  نخس  نیا  دریگب و  ار  هدنب  لعف  ولج  ادخ  ّتیشم  هک  نیا  رگم 

: دراد هجو  ود  یهن  هب  هلمج  نیا  ّقلعت 
. دهد هزاجا  وت  هب  ینعی  ییوگب  هک  دهاوخب  ادخ  هک  نیا  رگم  وگم  ار  راتفگ  نیا  - 1

رد هلمج  هجو ، نیا  رب  انب  ییوگب  ار  هَّللا  ءاـش  نا  ینک و  ادا  ادـخ  ّتیـشم  اـب  هارمه  ار  تاهتفگ  هک  یلاـح  رد  رگم  وگم ، ار  نخـس  نیا  - 2
. دوب دهاوخ  لاح  عضوم 

دوخ نابز  زا  ار  ادخ  ّتیـشم  دـمآ ، تدای  هب  سپـس  ینک و  يراج  نابز  رب  ار  انثتـسا  هک  يدرک  شومارف  هاگ  ره  َتیِـسَن  اذِإ  َکَّبَر  ْرُکْذا  َو 
. وگب ار  هَّللا  ءاش  نا  هلمج  زادنیم و 

یـضعب دشاب . هدشن  عطق  تمالک  هک  یتقو  ات  دـیامرفیم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـشاب . لاس  کی  زا  دـعب  هچ  رگا  دـیوگیم : ساّبع  نبا 
. دیآ تدای  هب  ياهدرک  شومارف  هچنآ  ات  نک  ادخ  دای  يدرک  شومارف  ار  یبلطم  هاگ  ره  هک  تسا  نیا  شیانعم  دناهتفگ 

ماهدرک  شومارف  هچنآ  ضوع  مراگدرورپ  تسا  دیما  وگب  ِنَیِدْهَی و  ْنَأ  یسَع  ُْلق  َو 
519 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

دیاش تسا : نیا  شیانعم  دناهتفگ  یضعب  دنک . تیاده  دشاب  رتدایز  شتعفنم  ریخ و  ای  رتکیدزن و  حالـص  هب  نآ  زا  هک  يرگید  زیچ  هب  ارم 
هتبلا و  دـشاب ، رتتمظع  اب  فهک ، باحـصا  ناتـساد  لـیلد  زا  هک  دـهد  نم  هب  ییاـهزیچ  متّوبن  يربماـیپ و  رب  لـیلد  ناونع  هب  مراـگدرورپ 

. دوب رتمهم  ناتساد  نیا  زا  هک  تفگ  ییاهربخ  وا  هب  بیغ  زا  تشاد و  نایب  شیارب  ار  ءایبنا  ياهناتساد  هک  درک  ار  راک  نیا  دنوادخ 

519 ص : ات 29 ..... ] تایآ 25  (: 18  ) فهکلا هروس  ]

هراشا

ْنِم ْمَُهل  ام  ْعِمْسَأ  َو  ِِهب  ْرِْـصبَأ  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْبیَغ  َُهل  اُوِثَبل  اِمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  ُِلق  ( 25  ) ًاعِْست اوُداَدْزا  َو  َنِینِـس  ٍۀَئاِم  َثالَث  ْمِهِفْهَک  ِیف  اُوِثَبل  َو 
ًادَـحَْتُلم ِِهنوُد  ْنِم  َدَِـجت  َْنل  َو  ِِهتاِملَِکل  َلِّدَـبُم  َکِّبَر ال  ِباتِک  ْنِم  َْکَیلِإ  َیِحوُأ  ام  ُْلتا  َو  ( 26  ) ًادَحَأ ِهِمْکُح  ِیف  ُكِرُْـشی  َو ال  ٍِّیلَو  ْنِم  ِِهنوُد 

ْنَم ْعُِطت  َو ال  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  َۀَنیِز  ُدیُِرت  ْمُْهنَع  َكاْنیَع  ُدْعَت  َو ال  ُهَهْجَو  َنوُدیُِری  ِّیِـشَْعلا  َو  ِةادَْغلِاب  ْمُهَّبَر  َنوُعْدَـی  َنیِذَّلا  َعَم  َکَسْفَن  ِْربْصا  َو  ( 27)
ًاران َنیِِملاَّظِلل  انْدَتْعَأ  اَّنِإ  ْرُفْکَْیلَف  َءاش  ْنَم  َو  ْنِمُْؤْیلَف  َءاش  ْنَمَف  ْمُکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  ُِلق  َو  ( 28  ) ًاطُُرف ُهُْرمَأ  َناک  َو  ُهاوَه  َعَبَّتا  َو  انِرْکِذ  ْنَع  ُهَْبلَق  اْنلَفْغَأ 

(29  ) ًاقَفَتُْرم ْتَءاس  َو  ُبارَّشلا  َْسِئب  َهوُجُْولا  يِوْشَی  ِلْهُْملاَک  ٍءاِمب  اُوثاُغی  اُوثیِغَتْسَی  ْنِإ  َو  اُهقِدارُس  ْمِِهب  َطاحَأ 

519 ص : همجرت ..... :
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(25 . ) دندرگ گنرد  لاس  هن  هوالعب  دصیس  تّدم  راغ  نایم  رد 
! تساونش انیب و  ردق  هچ  دراد ، هطاحا  نیمز  اهنامسآ و  یناهنپ  ياهزار  همه  هب  وا ، اریز  تسا ، رتاناد  اهنآ  تماقا  نامز  هب  تبسن  ادخ  وگب :

520 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(26 . ) دزاسیمن کیرش  دوخ  مکح  رد  ار  يدحا  تسین و  قلخ  نابهگن  وا  زج  سک  چیه 

. تفای یهاوخن  یهانپ  وا  هاگرد  زج  زگره  داد و  دناوتن  رییغت  یسک  ار  ادخ  تاملک  هک  نک  توالت  هدش  یحو  وت ، رب  ادخ  باتک  زا  هچنآ 
(27)

زا زگره  نک و  راداو  دنبلطیم  ار  وا  ياضر  دنناوخیم و  ار  ادخ  ماش  حبـص و  هک  نانآ  ّتبحم  هب  ییابیکـش  لامک  اب  ار  شیوخ  هشیمه  و 
سفن ياوه  عبات  میاهدرک و  لفاغ  دوخ  دای  زا  ار  ناشیاهلد  ام  هک  ار  یناسک  اداـبم  و  يوش ، لـیام  اـیند  ياـهتنیز  هب  هک  شوپم  مشچ  ناـنآ 

(28 . ) ینک يوریپ  دناهتخادرپ ، يراکهبت  هب  دناهدش و 
، ام یتسارب  دوش ، رفاک  دـهاوخ  هک  ره  دروآ و  نامیا  دـهاوخیم  هک  ره  سپ  هدـمآ  ناتراگدرورپ  بناـج  زا  هک  تسا  ناـمه  قح  وگب ، و 

هتخادـگ سم  دـننام  یبآ  دـننک ، بآ  بلط  رگا  هدرک و  هطاحا  ار  نانآ  شیاههلعـش  هک  میاهتخاـس  مهارف  یـشتآ  راکمتـس  نارفاـک  يارب 
(29 . ) تسا یهاگ  هیکت  دب  هچ  یندیشون و  دب  هچ  دزوسب  ار  اهیور  هک  دیآ  دورف  اهنآ  رب  نازوس 

520 ص : ریسفت ..... :

نایب فطع  نینـس »  » و هدـش . نایب  لامجا  هب  ْمِِهناذآ  یَلَع  اْنبَرَـضَف  هرامـش 10 )  ) هیآ رد  هچنآ  رب  تسا  یحرـش  هیآ  نیا  ْمِهِفْهَک  ِیف  اوـُِثَبل  َو 
لثم هداد ، رارق  درفم  ياج  هب  ار  عمج  زییمت  رد  هک  رارق  نیا  هب  هدش  تئارق  زین  نینـس » ۀئامثالث  : » فاضم تلاح  هب  تسا و  ۀئامثالث »  » يارب

(. المع ياجب   ) الامعا نیرسخألاب 
. دوشیم مولعم  لبق  هنیرق  زا  هک  تسا  نینس  عست  دارم ، ًاعِْست  اوُداَدْزا  َو 

نامه قح  دناهدرک و  فالتخا  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  یناسک  زا  رتهاگآ  فهک  باحصا  گنرد  تدم  هرابرد  ادخ  اُوِثَبل  اِمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  ُِلق 
رد هچنآ  هب  ترضح  درک  لاؤس  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  دروم  نیا  رد  يدوهی  یـصخش  هک  هدش  تیاور  هداد  ربخ  وت  هب  ادخ  هک  تسا 

هفاضا لاس  هن  امش  روطچ  تسا  هتـشون  لاس  دصیـس  ام  ینامـسآ ، باتک  رد  تفگ : يدوهی  داد . ربخ  ار  وا  لاس ) هن  دصیـس و   ) تسا نآرق 
باتک رد  هچنآ  دومرف : دینکیم ،

521 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دشابیم يرمق  ياهلاس  هب  هدش  نایب  نآرق  رد  هچنآ  تسا و  یسمش  ياهلاس  باسح  هب  تسامش 

بیغ هب  ياناد  وا  اهنت  هک  درادیم  نایب  نیمز  اهنامسآ و  بیغ  هب  تبـسن  ار  دوخ  یهاگآ  دنوادخ  هیآ  نیا  رد  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْبیَغ  َُهل 
انیب و ردق  هچ  ْعِمْسَأ »: َو  ِِهب  ْرِْصبَأ   » هدومرف تسا و  هدرک  نایب  بّجعت  هغیص  اب  اهیندینش  اهیندید و  هب  تبسن  ار  دوخ  كاردا  سپـس  و  تسا ،
ار اهزیچ  نیرتکچوک  نیرتفیطل و  وا  هک  اریز  تسا ، جراخ  ياهدننیب  هدنونـش و  ره  لومعم  ّدح  زا  يو  كاردا  هک  دـهد  ناشن  ات  تساونش 

. دنکیم كرد 
مکح و رد  و  ُكِرُْـشی » َو ال   » درادـن دوجو  ادـخ  زج  يرایتخا  بحاص  تسرپرـس و  نیمز  اهنامـسآ و  لها  يارب  ٍِّیلَو  ْنِم  ِِهنوُد  ْنِم  ْمَُهل  اـم 

لعف ناونع  هب  موزجم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هب  باطخ  تروص  هب  لعف  نیا  دهدیمن . رارق  کیرـش  ار  اهنآ  زا  کی  چیه  دوخ  نامرف 
. هدم رارق  کیرش  ادخ  نامرف  رد  ار  سک  چیه  ینعی  تسا ، هدش  هدناوخ  زین  یهن 

. دزاس نوگرگد  ّریغتم و  ار  یهلا  تاملک  ماکحا و  هک  تسین  نآ  رب  تردق  ار  یسک  ِِهتاِملَِکل  َلِّدَبُم  ال 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 1311 

http://www.ghaemiyeh.com


. درک لیم  نآ  يوس  هب  اذک : یلا  دحتلا  یباییمن . رارف  هار  مکحم و  هاگیاج  وا  سدق  تحاس  زج  ًادَحَْتُلم  ِِهنوُد  ْنِم  َدَِجت  َْنل  َو 
. زاس مدمه  دنلوغشم  اعد  هب  هتسویپ  ناهاگماش  نادادماب و  هک  نانمؤم  اب  ار  دوخ  َکَسْفَن  ِْربْصا  َو 

. تسا هدش  هدناوخ  مه  ةودغ » « » ةادغ  » هملک تسا  رصع  حبص و  زامن  ماش  حبص و  زا  دارم  دناهتفگ  یضعب 
. يوش هّجوتم  ایند  لها  زا  نارگید  هب  يرادرب و  اهنآ  هب  هّجوت  هاگن و  زا  ار  تیاهمشچ  ادابم  َكاْنیَع  ُدْعَت  َو ال 

بلط ار  ایند  قرب  قرز و  تنیز و  نارادهیامرـس  اب  ینیـشنمه  رد  هک  یتلاح  رد  ینعی  تسا ، لاح  لحم  رد  هلمج  اْینُّدـلا  ِةاـیَْحلا  َۀَـنیِز  ُدـیُِرت 
رایسب  مالسا  ربمایپ  ینک .

522 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
دنوادخ اّما  دـنروایب  نامیا  اهنآ  اب  ناشناوریپ  ناتـسدریز و  هک  نیا  دـیما  هب  دـنروایب و  نامیا  كرـش  رفک و  نارادمدرـس  هک  تشاد  لیامت 

. درادنرب نانآ  زا  ار  دوخ  مشچ  دنک و  رایسب  هجوت  اهنیا  زج  رذ و  وبا  راّمع و  باّبخ و  لیبق  زا  تسدگنت  نانمؤم  هب  هک  داد  روتسد 
، میتفای لفاغ  نامدوخ  دای  زا  ار  وا  ای  میاهتخاس ، التبم  تلفغ  هب  ار  شلد  میاهتـشاذگاو و  شدوخ  هب  هک  ار  یـسک  ُهَْبلَق  اْنلَفْغَأ  ْنَم  ْعُِطت  ـال  َو 

: هلبإ لفغا  نکم . يوریپ  میاهدادن ، رارق  میاهدرک ، تبث  ناشیاهلد  رد  ار  نامیا  هک  یناسک  زا  ار  وا  مینکیمن و  وا  زا  يدای  ای ،
. تشاذگ تمالع  نودب  ار  شرتش 

. دنکفا رـس  تشپ  ار  ّقح  ّدح ، زا  زواجت  يور و  هدایز  هب  اطرف » . » درک يوریپ  شیوخ  ياهـسوه  زا  شیاههتـساوخ  اهراک و  رد  ُهاوَه  َعَبَّتا  َو 
. دتفایم ولج  نابسا  رگید  زا  هک  یبسا  طرف :» سرف  »

ره هک  نیا  زجب  دنامن  یقاب  يزیچ  و  دش ، دیدپان  لطاب  دمآ و  قح  ینعی  تسا ، فوذـحم  يادـتبم  يارب  ربخ  قحلا »  » ْمُکِّبَر ْنِم  ُّقَْحلا  ُِلق  َو 
ریغ ندـیتسرپ  اب  هک  نانآ  يارب  اندـتعا :» . » ار یتسین  تکاله و  هار  ای  دـیریگب  ار  تاجن  هار  هاوخ  دـینک ، رایتخا  دوخ  يارب  دـیهاوخیم  هچ 

هطاحا منهج  رد  ار  نارفاک  فرط  ره  زا  هک  ار  یشتآ  ناحبس  دنوادخ  میدرک ، هدامآ  اّیهم و  یـشتآ  دنتـشاد  اور  متـس  دوخ  هب  تبـسن  ادخ 
. دناشوپیم ار  یمدآ  ندب  مامت  هک  تسا  هدرک  هیبشت  ییاهرداچ  هب  تسا  هدرک 

. دراد دوجو  لامتحا  هس  لهم »  » يانعم رد  دوشیم . هتخیر  اهنآ  رب  لهم »  » لثم یبآ  ِلْهُْملاَک  ٍءاِمب  اُوثاُغی 
. هدش بآ  ّزلف  ره  يور و  ای  سم  - 1

. نوتیز نغور  نیشن  هت  - 2
شرـس يوم  تسوپ و  نآ  یغاد  زا  دوش  کیدزن  نآ  هب  یـسک  هاـگ  ره  هک  تسا  نغور  زا  هایـس  هعطق  لـثم  هک  دـننآ  رب  رگید  یـضعب  - 3

. دزیریم
بآ  نآ  زا  هک  دیآیم  ولج  دراد  رارق  مّنهج  رد  هک  یناسنا  هاگ  ره  َهوُجُْولا  يِوْشَی 

523 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
زا اقفترم » . » شتآ نآ  تسا  يدب  هاگهیکت  هچ  بآ و  نآ  تسا  يدب  یندیشون  هچ  دوشیم ، نایرب  وا  تروص  شترارح  یغاد و  زا  دشونب 

«1 . » تسا یبوخ  هاگ  هیکت  هچ  ًاقَفَتُْرم » ْتَنُسَح  َو  : » دعب هیآ  تسا  نینچمه  هاگ و  هیکت  يانعم  هب  قفرم 

523 ص : ات 31 ..... ] تایآ 30  (: 18  ) فهکلا هروس  ]

هراشا

اهِیف َنْوَّلَُحی  ُراْهنَْألا  ُمِِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍنْدَع  ُتاَّنَج  ْمَُهل  َِکئلوُأ  ( 30  ) ًالَمَع َنَسْحَأ  ْنَم  َرْجَأ  ُعیُِضن  اَّنِإ ال  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 
(31  ) ًاقَفَتُْرم ْتَنُسَح  َو  ُباوَّثلا  َمِْعن  ِِکئارَْألا  یَلَع  اهِیف  َنِیئِکَّتُم  ٍقَْربَتْسِإ  َو  ٍسُْدنُس  ْنِم  ًارْضُخ  ًاباِیث  َنوُسَْبلَی  َو  ٍبَهَذ  ْنِم  َرِواسَأ  ْنِم 
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523 ص : همجرت ..... :

(30 . ) مینکیمن عیاض  دناهدرک  يراکوکین  هک  ار  اهنآ  دزم  ام  نیقی ، روطب  دناهداد ، ماجنا  کین  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  نانآ 
ریرح و زبس  ياهـسابل  و  دـنوش ، هتـسارآ  نیّرز  ياهرویز  هب  هک  یلاح  رد  تسا  يراج  نآ  رد  اهرهن  هک  تشهب  رد  تسا  ییاهغاب  ناشیارب 

(31 . ) تسا یهاگمارآ  شوخ  يرجا و  وکین  دننز  هیکت  اهتخت  رب  دنشوپ و  ابید 

523 ص : ریسفت ..... :

کین راک  هک  ار  اهنآ  شاداپ  رجا و  ام  ینعی  ددرگیم  رب  ّنا  مسا  هب  هک  تسا  هتفرگ  رارق  مه )  ) ریمـض ياج  هب  هلمج  نیا  اًـلَمَع  َنَسْحَأ  ْنَم 
. مینکیمن عیاض  دناهدرک 

. تسناد هضرتعم  ار  ُعیُِضن » اَّنِإ ال   » هلمج تفرگ و  ّنإ »  » ربخ ار  نآ  ناوتیم  تسا و  نخس  زاغآ  فانیتسا و  هملک  نیا  َِکئلوُأ 
. تسا نییبت  يارب  ٍبَهَذ » ْنِم   » رد و  تیاغ ، يادتبا  يارب  نم »  » اج نیا  َرِواسَأ  ْنِم 

__________________________________________________

. یقرواپ هنومن ، ناتسود . عامتجا  لحم  ینعی  تسا  قیفر  قفر و  هدام  زا  قفترم  - 1
524 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دشابیم تشرد  ربز و  يابید  قربتسا »  » و مرن ، فیطل و  يابید  سدنس » »
ناهاشداپ و دننامه  دـنرادروخرب  اهتمعن  زا  هدـیمرآ و  اهتخت  يور  رب  اههلجح ، نوردـنا  رد  اهغاب ، نآ  نایم  رد  ِِکئارَْألا  یَلَع  اهِیف  َنِیئِکَّتُم 

. دنمارآیم اهتخت  رب  هک  اهنآ  لاثما 

524 ص : ات 36 ..... ] تایآ 32  (: 18  ) فهکلا هروس  ]

هراشا

َْمل َو  اهَلُکُأ  َْتتآ  ِْنیَتَّنَْجلا  اَْتلِک  ( 32  ) ًاعْرَز امُهَْنَیب  اْنلَعَج  َو  ٍلْخَِنب  امُهانْفَفَح  َو  ٍبانْعَأ  ْنِم  ِْنیَتَّنَج  امِهِدَـحَِأل  اْنلَعَج  ِْنیَلُجَر  ًالَثَم  ْمَُهل  ْبِرْـضا  َو 
َو ُهَتَّنَج  َلَخَد  َو  ( 34  ) ًارَفَن ُّزَعَأ  َو  ًالام  َْکنِم  ُرَثْکَأ  اَنَأ  ُهُرِواُحی  َوُه  َو  ِِهبِحاِصل  َلاقَف  ٌرَمَث  َُهل  َناـک  َو  ( 33  ) ًارَهَن امَُهلالِخ  انْرَّجَف  َو  ًاْئیَش  ُْهنِم  ِْملْظَت 

(36  ) ًابَلَْقنُم اْهنِم  ًاْریَخ  َّنَدِجََأل  یِّبَر  یلِإ  ُْتدِدُر  ِْنَئل  َو  ًۀَِمئاق  َۀَعاَّسلا  ُّنُظَأ  ام  َو  ( 35  ) ًاَدبَأ ِهِذه  َدِیبَت  ْنَأ  ُّنُظَأ  ام  َلاق  ِهِسْفَِنل  ٌِملاظ  َوُه 

524 ص : همجرت ..... :

میدـیناشوپ و امرخ  لـخن  هب  ار  اـهنآ  فارطا  میداد و  رارق  روگنا  غاـب  ود  ود ، نآ  زا  یکی  يارب  هک  نک  رکذ  ار  يدرم  ود  لـثم  تّما  يارب 
(32 . ) میتخاس هژیو  يرازتشک  ار  اهنآ  نایم  هصرع 

(33 . ) میدینادرگ ناور  زین  یبآ  يوج  اهنآ  طسو  رد  دندادب و  ناصقن  تفآ و  چیه  یب  ار  دوخ  ياههویم  الماک  غاب  ود  نآ 
مـشح مدخ و  ثیح  زا  رتشیب و  وت  زا  نم  ییاراد  تفگ : دمآرب و  ترخافم  وگتفگ و  ماقم  رد  شقیفر  هب  دوب  هویم  رایـسب  غاب  رد  هک  نآ  و 

(34 . ) مرتزیزع مرتحم و  زین 
(35 . ) دوش دوبان  مییاراد  غاب و  نیا  زگره  هک  منکیمن  نامگ  تفگ  دوب ، راکمتس  دوخ  هب  هک  یلاح  رد  دش  شغاب  لخاد  و 

مهاوخ رتهب  یلزنم  ایند ، غاب  نیا  زا  زین  اج  نآ  مدرگزاـب  مراـگدرورپ  يوسب  يزور  مه  رگا  و  دوش ، اـپرب  يزیخاتـسر  هک  مرادـن  ناـمگ  و 
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(36 . ) تفای
525 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

525 ص : ریسفت ..... :

یکی دندوب  هیاسمه  هک  تسا  هدرک  هیبشت  يدرم  ود  لاح  هب  ار  رفک  نامیا و  لها  لاح  ناحبـس  دـنوادخ  تایآ  نیا  رد  اًلَثَم  ْمَُهل  ْبِرْـضا  َو 
غاـب ود  نیا  نیب  دوـب و  هتفرگرب  رد  اـمرخ  ياـهلخن  ار  اـهنآ  فارطا  دوـب و  هدـناشوپ  ار  اـهنآ  روـگنا  ناـتخرد  هک  تشاد  غاـب  ود  اـهنآ ، زا 

. تشاد رارق  يرازتشک 
زا یکی  اما  دندروآ ، تسد  هب  یناوارف  لام  ردپ  ثرا  زا  هک  دـندوب  لیئارـسا  ینب  زا  یهاشداپ  نادـنزرف  درم ، ود  نیا  تسا  هتفگ  سابع  نبا 

نیمز و غاـب و  ود  بحاـص  نآ ، زا  تفرگ و  ار  دوخ  قح  يرگید  درک و  فرـص  جرخ و  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  مهـس  دوب  نمؤم  هک  ود  نآ 
. دش اهتورث 

. داد يرایسب  تالوصحم  اههویم و  غاب  ود  نیا  زا  مادک  ره  اهَلُکُأ  َْتتآ  ِْنیَتَّنَْجلا  اَْتلِک 
. دشابیم اتلک »  » ظفل رابتعا  هب  هدمآ  درفم  هک  تتآ » »

. میتخاس يراج  یبآ  رهن  غاب ، ود  نیا  طسو  رد  انرّجف ،» و  . » تشادن دوجو  غاب  ود  نیا  تالوصحم  رد  یصقن  چیه  ًاْئیَش  ُْهنِم  ِْملْظَت  َْمل  َو 
نوکس هب  همـض و  ود  اب  هرمثب  رمث و  هملک  نیا  درک  دایز  ار  شتورث  هلام :» رمث  . » تشاد هیامرـس  لام و  زا  يرایـسب  عاونا  وا  ٌرَمَث  َُهل  َناک  َو 

و هتفای ، فیفخت  سپـس  هدوب  رامث  عمج  اـی  ةرمث  عمج  رمث  لـصا  رد  هملک  نیا  تفگ  ناوتیم  تسا و  هدـش  هدـناوخ  دروم  ود  ره  رد  میم 
. دوشیم هدیچ  رادهویم  تخرد  زا  هک  تسا  يزیچ  ةرمث  عمج  رمث  دوشیم و  ظّفلت  بتک  لثم  میم ) نوکس  هب   ) رمث

چوک رد  ار  وا  هک  اریز  دناهتفرگ  روکذ  دالوا  يانعم  هب  ار  رفن  یـضعب  مراد . يرترب  وت  رب  دایز  نایفارطا  روای و  نتـشاد  تهج  زا  ًارَفَن  ُّزَعَأ  َو 
. دننکیم یهارمه  اهرفس  ندرک و 

ار شناملـسم  ردارب  تسد  ُهَتَّنَج » َلَخَد  َو  . » تسا نتـشگرب  يانعم  هب  روحی  راـح  درکیم . هعجارم  وا  هب  وگتفگ  ثحب و  يارب  و  هرواـحی :» »
526 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  دادیم و  شدرگ  ار  وا  هتفرگ 

. درکیم هرخافم  وا  رب  هلیسو  نآ  هب  دنایامنیم و  وا  هب  ار  شکالما 
. دوب ساپسان  شراگدرورپ  تمعن  هب  تبسن  هدرک و  متس  دوخ  هب  دوب  هدش  هداد  وا  هب  هک  یتورث  هب  بجع  اب  ِهِسْفَِنل و  ٌِملاظ  َوُه  َو 

هتـشاد تشگزاب  شراگدرورپ  يوسب  رگا  دـیوگیم - شناملـسم  قیفر  هک  نانچ  ضرف  رب  هک - درک  داـی  دـنگوس  یِّبَر  یلِإ  ُْتدِدُر  ِْنَئل  َو 
نیتّنج هب  اـّنثم  ریمـض  نیا  رب  اـنب  هدـش و  تئارق  زین  اـمهنم  اـْهنِم » ًاْریَخ  . » تفاـی دـهاوخ  اـیند  ناتـسوب  غاـب و  زا  رتـهب  زین  ارـس  نآ  رد  دـشاب 

. تشاد مهاوخ  رتوکین  یماجرف  تشگزاب و  ینعی  تسا  زیمت  بوصنم و  ابلقنم  ددرگیمرب .

526 ص : ات 44 ..... ] تایآ 37  (: 18  ) فهکلا هروس  ]

هراشا

یِّبَِرب ُكِرْـشُأ  َو ال  یِّبَر  ُهَّللا  َوُه  اَّنِکل  ( 37  ) ًالُجَر َكاَّوَس  َُّمث  ٍۀَـفُْطن  ْنِم  َُّمث  ٍباُرت  ْنِم  َکَقَلَخ  يِذَّلِاب  َتْرَفَک  َأ  ُهُرِواُحی  َوُه  َو  ُُهبِحاـص  َُهل  َلاـق 
ًاْریَخ ِنَِیتُْؤی  ْنَأ  یِّبَر  یسَعَف  ( 39  ) ًادـَلَو َو  ًالام  َْکنِم  َّلَقَأ  اَنَأ  ِنََرت  ْنِإ  ِهَّللِاب  َّالِإ  َةَُّوق  ُهَّللا ال  َءاش  ام  َْتُلق  َکَـتَّنَج  َْتلَخَد  ْذِإ  ـال  َْول  َو  ( 38  ) ًادَحَأ

(41  ) ًابَلَط َُهل  َعیِطَتْسَت  ْنَلَف  ًارْوَغ  اهُؤام  َِحبُْصی  َْوأ  ( 40  ) ًاَقلَز ًادیِعَص  َِحبُْصتَف  ِءامَّسلا  َنِم  ًانابْسُح  اْهیَلَع  َلِسُْری  َو  َِکتَّنَج  ْنِم 
َُهل ْنُکَت  َْمل  َو  ( 42  ) ًادَحَأ یِّبَِرب  ْكِرْشُأ  َْمل  ِینَْتَیل  ای  ُلوُقَی  َو  اهِشوُرُع  یلَع  ٌۀَیِواخ  َیِه  َو  اهِیف  َقَْفنَأ  ام  یلَع  ِْهیَّفَک  ُبِّلَُقی  َحَبْـصَأَف  ِهِرَمَِثب  َطیِحُأ  َو 
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(44  ) ًابْقُع ٌْریَخ  َو  ًاباَوث  ٌْریَخ  َوُه  ِّقَْحلا  ِهَِّلل  ُۀَیالَْولا  َِکلانُه  ( 43  ) ًارِصَْتنُم َناک  ام  َو  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ُهَنوُرُْصنَی  ٌۀَِئف 

526 ص : همجرت ..... :

ار  وت  هک  ییادخ  هب  ایآ  تفگ : درکیم  وگتفگ  وا  اب  هک  شقیفر 
527 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(37 ( ؟ يدش رفاک  تخاس  هتسارآ  لماک و  يدرم  هاگ  نآ  و  دیرفآ ، هفطن  زا  سپس  كاخ و  زا  تسخن 
(38 . ) تفرگ مهاوخن  کیرش  مراگدرورپ  يارب  ار  سک  چیه  دشابیم و  مراگدرورپ  اتکی  يادخ  نآ  نم : اّما 

هب دوخ  زا  ارم  وت  رگا  تسین ؟ ییورین  یهلا  يورین  زجب  تسادـخ و  تساوخ  هب  زیچ  همه  یتفگن  يدـش  تغاـب  لـخاد  هک  یتقو  وت ، ارچ  و 
(39 . ) یناد رتمک  دنزرف  لام و 

كاخ اب  دوبان و  هرسکی  تغاب  دوش  حبص  نوچ  هک  دتسرف  یشتآ  وت ، ناتسوب  رب  و  دهدب ، نم  هب  وت ، غاب  زا  رتهب  مراگدرورپ  هک  تسا  دیما 
(40 . ) ددرگ ناسکی 

(41 . ) يروآ تسد  هب  یبآ  یناوتن  زگره  رگید  دور و  ورف  نیمز  هب  شبآ  يوج  نادادماب  ای 
هدرک جرخ  غاب  نآ  رد  هچنآ  رب  هودـنا ، تّدـش  زا  نادادـماب  دـش ، دوبان  تفرگ و  رارق  تفآ  هطاحا  رد  شیاـههویم  تارمث و  هک  یعقوم  و 

كرـش هنوگ  چیه  مراگدرورپ  هب  شاک  يا  تفگیم : دوب ، هدش  مدـهنم  شراجـشا  غاب و  هک  لاح  نآ  رد  و  داهنیم ، تسد  رب  تسد  دوب ،
(42 . ) مدروآیمن

(43 . ) دشن يرای  زگره  دنک و  يرای  ار  وا  تسناوتیمن  یهورگ  چیه  ادخ  زجب  و 
(44 . ) تسا هدنهد  تبقاع  نیرتهب  هدنهد و  باوث  نیرتهب  وا  اهنت  تسادخ ، هژیو  ییامرفمکح  اج  نآ 

527 ص : ریسفت ..... :

َُّمث . » تسا هدیرفآ  كاخ  زا  ار  شدوخ  ایوگ  سپ  تسا  كاخ  زا  شلـصا  نوچ  و  دیرفآ ، كاخ  زا  ار  وت  لصا  هک  ییادـخ  َکَقَلَخ  يِذَّلِاب 
. داد رارق  ياهدش  درم  غلاب و  هک  هقلخلا  لدتعم  یناسنا  ار  وت  َكاَّوَس »

ماغدا رگیدکی  رد  هدش ، عمج  نون  ود  نوچ  هدش و  هداد  نون »  » هب شتکرح  فذح و  شاهزمه  هدوب و  انا ، نکل  لصا  رد  یِّبَر  ُهَّللا  َوُه  اَّنِکل 
دشابیم انا »  » ربخ یِّبَر » ُهَّللا   » هلمج و  تسا ، نم  راگدرورپ  هَّللا  هک  تسا  نیا  قح  یبر : هَّللا  نأّشلا  ینعی  تسا ، نأش  ریمض  انا »  » و هدیدرگ ،

: تلاح ود  ره  رد  نآ  تابثا  هب  و  هَّللا »...  وه  ّنکل  : » فلا فذـح  اب  لصو  تلاح  رد  تسا و  ي »  » ریمـض ادـتبم ، هب  هّیربخ  هلمج  زا  دـئاع  و 
زین  فقو  لصو و 

528 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دشابیم هزمه  فذح  زا  ضوع  فلا ، هک  تسا  تهج  نادب  نیا  هدش و  هدناوخ 

. متسرپاتکی نمؤم و  نم ، اّما  يادخ ، هب  رفاک  وت ، تفگیم : شقیفر  هب  نمؤم ، درم  تسا : نیا  هلمج  يانعم 
ای هَّللا . ءاش  ام  رمالا  تسا : نینچ  شریدقت  دشاب و  فوذـحم  يادـتبم  يارب  ربخ  هک  نیا  رب  انب  تسا  عفر  ّلحم  رد  هلوصوم و  ام  ُهَّللا  َءاش  ام 

نیا هیآ  يانعم  نیا  رب  انب  ناک » هَّللا  ءاش  ءیـش  يا  : » تسا نیا  شریدقت  تسا و  هدش  فذح  طرـش  يازج  بصن و  لحم  رد  هیطرـش و  ام » »
ياهیامرس غاب و  نیا  هک  نیا  هب  ینک  فارتعا  ات  دهاوخیم  ادخ  هک  تسا  يزیچ  تسه  هچ  ره  یتفگن  يدش  تغاب  لخاد  یتقو  ارچ  تسا :

مامت وت و  نایم  دـناوتیم  دـهاوخب  رگا  تسوا و  تسد  هب  شروما  مامت  دـشابیم و  وا  لضف  ادـخ و  تساوخ  هب  هدـش  لصاح  وت  يارب  هک 
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. دنک عطق  وت  زا  ار  شتکرب  ریخ و  دزادنا و  ییادج  تلاوما  لام و 
ندب رد  سک  چـیه  اریز  تسادـخ ، کمک  زا  کلم  غاب و  ندرک  دابآ  رب  وا  يورین  هک  تسا  نیا  هب  رارقا  هلمج  نیا  رکذ  رد  ِهَّللِاب  اَّلِإ  َةَُّوق  ال 

. دنوادخ دوجو  هب  رگم  دنکیمن  ورین  توق و  ساسحا  دوخ  کلمی  ام  و 
رد رفن »  » زا دارم  هک  نیا  رب  دنکیم  تلالد  ادـلو » و   » هملک دـشابیم . نرت »  » لعف مود  لوعفم  لقا »  » لصف و ریمـض  انا »  ... » َّلَقَأ اَنَأ  ِنََرت  ْنِإ 
هک مراودـیما  ادـخ  فطل  زا  مه  نم  ینیبیم  تدوخ  زا  رتریقف  ارم  رگا  تسا : نینچ  هیآ  يانعم  تسا و  نادـنزرف  دالوا و  ًارَفَن  ُّزَعَأ  َو  هلمج :

يانعم هب  ردصم ، نابـسح » . » رفاک وت  منمؤم و  نم  نوچ  دزاس  ناریو  ار  وت  غاب  دنک و  بلـس  ار  شتمعن  وت  زا  دهدب و  نم  هب  وت  غاب  زا  رتهب 
. تسوا غاب  کلم و  یبارخ  هب  مکح  نآ  تسا و  هدرک  رّرقم  وا  يارب  دنوادخ  هک  باذع  زا  يّدح  ینعی  باسح 

«: ادیعـص . » دنک باترپ  وا  يوس  هب  گرگت  ای  هزیرگنـس  تروص  هب  هک  تسادخ  باذـع  ياهریت  دارم  دـناهتفگ  نابـسح  يانعم  رد  یـضعب 
هب  ردصم و  ود  ره  اروغ » اقلز و  . » دزغلیم نآ  رب  ناسنا  ياهماگ  یفاص ، زا  درادن و  هایگ  چیه  هک  فاص  حّطسم و  نیمز 

529 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. هدش هدروآ  تفص  ناونع 

روـظنم ِْهیَّفَک » ُبِّلَُقی  . » دـشاب هتفرگ  ارف  ار  يزیچ  درگ  يراوـید  هک  تساـنعم  نـیا  هـب  هطاـحا  تکـاله ، زا  تـسا  يریبـعت  ِهِرَمَِثب » َطـیِحُأ  َو  »
ار بش  رفاک  درم  تسا : نینچ  هیآ  يانعم  دـنزیم . شیاهتـسد  تشپ  رب  الومعم  نامیـشپ  صخـش  اریز  تسا ، ندروخ  سوسفا  ینامیـشپ و 

. دوب نامیشپ  دوب  هدرک  جرخ  فرص و  شکلم  غاب و  نتخاس  رد  هچنآ  رطاخ  هب  هک  یلاح  رد  درک  حبص 
هداتفا اهنآ  يور  رب  روگنا  ياههتوب  هدرک و  طوقـس  نیمز  رب  دندوب  هتخاس  روگنا  ناتخرد  يارب  هک  ییاهتفچ  اهِـشوُرُع  یلَع  ٌۀَـیِواخ  َیِه  َو 

رفاک شاک  يا  هک  درکیم  وزرآ  رفاک  درم  نآ ، لابند  هب  و  دیکـشخ ، شبآ  تخاس و  هابت  ار  همه  هک  داتـسرف  یـشتآ  ادخ  دناهتفگ : دوب و 
. دشاب هتشاد  ار  نامیا  رد  لوخد  كرش و  زا  هبوت  ناونع  هلمج  نیا  تسا  نکمم  درکیمن و  نینچ  ارم  غاب  ادخ  هک  مدوبن 

لعف تسا  روط  نیمه  تسا و  هدش  هتفرگ  رظن  رد  تسا  رّکذم  و  عمج »  » ظفل هک  هئف »  » يانعم اریز  هدش ، هدناوخ  زین  نکی  ٌۀَِئف  َُهل  ْنُکَت  َْمل  َو 
نالذخ بجوتـسم  وا  اریز  درکن  يرای  ار  وا  مه  ادخ  ادخ و  زج  دـنک  يرای  ار  وا  دـناوتب  هک  دوبن  وا  يارب  یهورگ  چـیه  ینعی  ُهَنوُرُْـصنَی .» »

. دبای تاجن  یهلا  رفیک  زا  نآ ، تیامح  تحت  هک  تشادن  ییورین  مه  شدوخ  و  ًارِصَْتنُم :» َناک  ام  . » دوب
هدـش رکذ  لوق  دـنچ  هلمج  نیا  يانعم  رد  تسوا  یهاشداپ  تنطلـس و  يانعم  هب  نآ  رـسک  اب  يرای و  يانعم  هب  واو  حـتف  اب  ُۀَـیالَْولا  َِکلانُه 

: تسا
. درادن ار  نآ  رب  تردق  یسک  وا  زج  تسادخ و  بناج  زا  اهنت  يرای  تلاح ، نآ  ماقم و  نآ  رد  - 1

. تسین یندش  ادج  وا  زا  تسادخ و  يارب  تنطلس  رایتخا و  - 2
530 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  دروآیم . نامیا  وا  هب  دنکیم و  بلط  يرای  ادخ  زا  يّرطضم  ره  تخس ، تیعقوم  نانچ  رد  - 3

. تسا هدش  نآ  نتفگ  ثعاب  یگراچیب  رارطضا و  هک  تسا  ینخس  ْكِرْشُأ  َْمل  ِینَْتَیل  ای  هلمج  انعم  نیا  هب  هّجوت  اب 
. تسا هَّللا »  » يارب تفص  ّرج  هب  تیالو و  يارب  تفص  عفر ، هب  قحلا » »

تعاطا هجیتن  زا  وا  تعاطا  هجیتن  ینعی  تسا  ماجنارـس  نیرتهب  وا  مه »  » و شئایلوا . يارب  تسا  باوث  نیرتهب  ادخ  ًابْقُع  ٌْریَخ  َو  ًاباَوث  ٌْریَخ  َوُه 
. تسا رتهب  نارگید 

. تسا هدش  تئارق  فاق  نوکس  مض و  اب  ابقع » »

530 ص : ات 49 ..... ] تایآ 45  (: 18  ) فهکلا هروس  ]

هراشا
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ٍءْیَـش ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َناک  َو  ُحایِّرلا  ُهوُرْذَت  ًامیِـشَه  َحَبْـصَأَف  ِضْرَْألا  ُتابَن  ِِهب  َطَلَتْخاَف  ِءامَّسلا  َنِم  ُهاْنلَْزنَأ  ٍءامَک  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  َلَثَم  ْمَُهل  ْبِرْـضا  َو 
يََرت َو  َلابِْجلا  ُرِّیَُـسن  َمْوَی  َو  ( 46  ) ًالَمَأ ٌْریَخ  َو  ًاباَوث  َکِّبَر  َدـْنِع  ٌْریَخ  ُتاِحلاَّصلا  ُتاِیقاْبلا  َو  اْینُّدـلا  ِةاـیَْحلا  ُۀَـنیِز  َنُونَْبلا  َو  ُلاـْملا  ( 45  ) ًارِدَتْقُم

ْنَّلَأ ُْمتْمَعَز  َْلب  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  ْمُکاـنْقَلَخ  اـمَک  اـنوُُمْتئِج  ْدََـقل  افَـص  َکِّبَر  یلَع  اوُضِرُع  َو  ( 47  ) ًادَـحَأ ْمُْهنِم  ْرِداُغن  ْمَلَف  ْمُهانْرَـشَح  َو  ًةَزِراب  َضْرَأـْلا 
ًةَرِیبَک َو ال  ًةَریِغَـص  ُرِداُغی  ِباتِْکلا ال  اَذِهل  ام  انَتَْلیَو  ای  َنُولوُقَی  َو  ِهِیف  اَّمِم  َنیِقِفْـشُم  َنیِمِرْجُْملا  يَرَتَف  ُباتِْکلا  َعِضُو  َو  ( 48  ) ًادِعْوَم ْمَُکل  َلَعَْجن 

(49  ) ًادَحَأ َکُّبَر  ُِملْظَی  َو ال  ًارِضاح  اُولِمَع  ام  اوُدَجَو  َو  اهاصْحَأ  َّالِإ 

530 ص : همجرت ..... :

رد نیمز  نوگانوگ  ناهایگ  ناتخرد و  نآ  اب  میدروآ و  دورف  نامـسآ  زا  ار  نآ  ام  هک  نک  هیبشت  ناراب  بآ  هب  مدرم  يارب  ار  ایند  یگدـنز 
و ددرگ ، ربز  ریز و  ثداوح  اهداب و  ببـس  هب  دوش و  کشخ  هتـسکش و  مه  رد  اهنآ  همه  یهاگحبـص  سپـس  دیورب و  مّرخ  هدیچیپ و  مه 

(45 . ) دراد لماک  رادتقا  زیچ  ره  رب  ادخ 
531 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

رتهب رایـسب  يراودیما  باوث و  ثیح  زا  راگدرورپ  دزن  دنامیم ، دیواج ، هک  کین  ياهراک  تسا  ایند  یگدـنز  شیارآ  نادـنزرف ، تورث و 
(46 . ) تسا

ار یـسک  چیه  میروآ و  رد  رـشحم  هب  ار  همه  ینیب و  هب  راومه  فاص و  ار  نیمز  میرآ و  رد  تکرح  هب  ار  اههوک  ام  هک  ار  يزور  روآ  دایب 
(47 . ) میامنن راذگورف 

هکنآ لاـح  و  میدـیرفآ ، ار  امـش  راـب  نیتـسخن  هک  ناـنچ  دـیاهدمآ  اـم  شیپ  نوـنکا  مه  يرآ  دـنوش ، هضرع  ادـخ  رب  یفـص  رد  قیـالخ  و 
(48 . ) تشاذگ میهاوخن  یهاگهدعو  زیخاتسر و  ناتیارب  ام  زگره  هک  دیتشادنپیم 

دنکانـساره و دراد  دوـجو  ناـشهمانراک  رد  هـچنآ  زا  هـک  ینیبـب  ار  ناراـکهانگ  سپ  درگنب ، ار  شیوـخ  لاـمعا  باـتک  سک  ره  هاـگ  نآ 
تسا و هدرمـش  رب  ار  همه  هک  نیا  زج  هدرکن  راذـگورف  ار  یگرزب  کچوک و  چـیه  هک  تسا  ياهماـن  هچ  نیا  اـم ، رب  ياو  يا  دـنیوگیم :

(49 . ) دنکیمن متس  سک  چیه  هب  تراگدرورپ  و  دننیبیم ، رضاح  انیع  ار  دوخ  ياههدرک 

531 ص : ریسفت ..... :

هتفر ورف  رگید  یـضعب  رد  یـضعب  هک  دـش  هایگ  زا  رپ  نیمز  نانچ  نآ  میداتـسرف  نامـسآ  زا  هک  یناراب  ببـس  هب  ِضْرَْألا  ُتاـبَن  ِِهب  َطَـلَتْخاَف 
. دندوب

هدش تئارق  زین  حیر  حایر ،»  » هملک دربیم . ییاج  هب  ییاج  زا  ار  نآ  داب  هک  يروط  هب  دـش  کشخ  هتـسکش و  مه  رد  سپ  ًامیِـشَه  َحَبْـصَأَف 
هایگ و هب  هیبشت  دـماجنایم  یهابت  تسکـش و  هب  سپـس  دراد و  ییابیز  توارط و  تسخن )  ) هک ار  ایند  تلاـح  دـنوادخ  هیآ  نیا  رد  تسا .

. دزاسیم هدنکارپ  فارطا  هب  ار  نآ  داب  دوشیم و  کشخ  سپس  تسا و  مرخ  زبس و  لّوا  هک  تسا  هدرک  تخرد 
ياهزامن دارم  دـناهتفگ : یـضعب  دـنامیم و  یقاـب  هشیمه  يارب  اـهنآ  شاداـپ  هک  تسا  تانـسح  اـهتدابع و  روظنم  ُتاـِحلاَّصلا  ُتاـِیقاْبلا  َو 

. تسا هناگجنپ 
532 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

رد لامعا  نیا  بحاص  اریز  تسا ) رتهب  ایند  روما  زا  ، ) تسا کین  ياهراک  هب  قلعتم  هک  ییوزرآ  و  دزم ، رجا و  ٌْریَخ  َو  ًاباَوث  َکِّبَر  َْدنِع  ٌْریَخ 
. دسریم نآ  هب  ترخآ  رد  و  دراد ، یهلا  شاداپ  يوزرآ  ایند ،
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قیرط نیا  هب  تمایق ) رد   ) اههوک نتخادنا  هار  هب  نداد و  ریـس  تسا . هدش  تئارق  زین  ّریـست »  » ّثنؤم بیاغ  تروص  هب  لعف  نیا  ُرِّیَُـسن  َمْوَی  َو 
چیه هک  تسا  یلاح  رد  نیمز  ةزراب » . » دننک ناشدوبان  وحم و  ای  دـنزاس و  هدـنکارپ  ردوپ و  اوه  رد  دـننکرب و  ناشیاج  زا  ار  اهنآ  هک  تسا 

. دناشوپب ار  نآ  ات  تسا  هدنامن  یقاب  نآ  رب  یهایگ 
یبآ رادـقم  انعم  نیمه  هب  مه  ریدـغ  درک ، كرت  ار  نآ  هردـغا » هرداغ و  . » میروآ درگ  تمایق  هاگفقوت  رد  ار  همه  ْرِداُغن  ْمَلَف  ْمُهانْرَـشَح  َو 

. تسا هتشاذگ  اج  هب  ار  نآ  لیس  هک  تسا 
افَص َکِّبَر  یلَع  اوُضِرُع 

رارق اوـق  لـک  هدـنامرف  وـلج  رد  مظنم  فـیدر و  ناـنچ  هک  تسا  هدـش  هیبـشت  نازابرـس  ّتیعـضو  هب  تماـیق  زور  مدرم  تلاـح  هیآ  نیا  رد 
. دنوشیم هدید  هچراپکی  ناشمامت  هک  يروط  هب  دنریگیم ،

انوُُمْتئِج ْد  َ
یـضعب میدوب . هدروآ  دوجو  هب  ار  امـش  راـب  نیتسخن  هک  ناـنچ  مه  میتخیگنارب  ار  امـش  نونکا ، مییوگیم : اـهنآ  هب  ینعی  تسا  لوق  لوقم 

قّقحت يارب  هک  یتقو  ینعی  ادـعوم » . » میاهدـمآ ام  دزن  یلاخ  تسد  هنهرب و  نونکا  مییوگیم  اهنآ  هب  تسا : نیا  تراـبع ، ياـنعم  دـناهتفگ 
. دیدوب هدش  هداد  هدعو  ناربمایپ  نابز  اب  زیخاتسر  نتفای 

. لامعا ياههمان  ینعی  تسا ، سنج  مسا  باتک ، زا  روظنم  ُباتِْکلا  َعِضُو  َو 
. دننکیم ادن  تسا  هدش  نانآ  بیصن  اهتکاله  نایم  زا  هک  ار  یصوصخم  تکاله  انَتَْلیَو  ای 

هک نیا  رگم  هدرکن  راذـگورف  ار  یگرزب  کچوک و  چـیه  همان  نیا  ینعی  تساهراک  عیمج  هب  هطاحا  دارم  اـهاصْحَأ  اَّلِإ  ًةَرِیبَک  ـال  َو  ًةَریِغَص 
تسا . هدرک  طبض  هدرمش و  ار  شمامت 
533 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هدـهاشم ار  ناشلامعا  يازج  ای  «، 1  » دنباییم رـضاح  ناشیور ) ولج   ) اههمان رد  دـناهداد  ماجنا  هک  ار  ییاهراک  ًارِـضاح  اُولِمَع  ام  اوُدَـجَو  َو 
. دیازفایم راکدب  باقع  رب  هن  دنکیم و  مک  راکوکین  باوث  زا  هن  ًادَحَأ : َکُّبَر  ُِملْظَی  َو ال  دننکیم .

533 ص : ات 55 ..... ] تایآ 50  (: 18  ) فهکلا هروس  ]

هراشا

ْمَُکل ْمُه  َو  ِینوُد  ْنِم  َءاِیلْوَأ  ُهَتَّیِّرُذ  َو  ُهَنوُذِـخَّتَتَف  َأ  ِهِّبَر  ِْرمَأ  ْنَع  َقَسَفَف  ِّنِْجلا  َنِم  َناک  َسِیْلبِإ  َّالِإ  اوُدَجَـسَف  َمَدآـِل  اوُدُجْـسا  ِۀَِـکئالَْمِلل  اـْنُلق  ْذِإ  َو 
َمْوَی َو  ( 51  ) ًادُضَع َنیِّلِـضُْملا  َذِـخَّتُم  ُْتنُک  ام  َو  ْمِهِـسُْفنَأ  َْقلَخ  َو ال  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َْقلَخ  ْمُُهتْدَهْـشَأ  ام  ( 50  ) ًالََدب َنیِِملاَّظِلل  َْسِئب  ٌّوُدَـع 

َْمل َو  اهوُِعقاُوم  ْمُهَّنَأ  اوُّنَظَف  َراَّنلا  َنُومِرْجُْملا  َيأَر  َو  ( 52  ) ًاِقبْوَم ْمُهَْنَیب  اْنلَعَج  َو  ْمَُهل  اُوبیِجَتْسَی  ْمَلَف  ْمُهْوَعَدَف  ُْمتْمَعَز  َنیِذَّلا  َِیئاکَرُش  اوُدان  ُلوُقَی 
(54  ) ًالَدَج ٍءْیَش  َرَثْکَأ  ُناْسنِْإلا  َناک  َو  ٍلَثَم  ِّلُک  ْنِم  ِساَّنِلل  ِنآْرُْقلا  اَذه  ِیف  اْنفَّرَص  ْدََقل  َو  ( 53  ) ًافِرْصَم اْهنَع  اوُدِجَی 

(55  ) ًالُُبق ُباذَْعلا  ُمُهَِیتْأَی  َْوأ  َنِیلَّوَْألا  ُۀَّنُس  ْمُهَِیتَْأت  ْنَأ  َّالِإ  ْمُهَّبَر  اوُرِفْغَتْسَی  َو  يدُْهلا  ُمُهَءاج  ْذِإ  اُونِمُْؤی  ْنَأ  َساَّنلا  َعَنَم  ام  َو 

533 ص : همجرت ..... :

نامرف زا  سپ  دوب ، ّنج  زا  هک  سیلبا  زا  ریغ  دندرک ، هدجـس  همه  سپ  دـینک ، هدجـس  مدآ  رب  میتفگ : ناگتـشرف  هب  هک  روایب ، دای  ار  ینامز 
نم زا  ریغ  ار  شنادنزرف  و  وا ، امش  ایآ  سپ  درک . یچیپرس  شراگدرورپ ،

__________________________________________________
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م. دننیبیم - تمایق  رد  دناهداد ، ماجنا  ایند  رد  هک  ار  ییاهراک  نیع  لامعا  مّسجت  هّیرظن  قبط  رب  - 1
534 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دندرک ياهلدابم  دب  دندیزگرب  ادـخ  ياج  هب  ار  نیطایـش  هک  ناراکمتـس  دنیامـش ؟ نانمـشد  اهنیا  هک  نآ  لاح  دـیریگیم و  دوخ  تسود 
(50)

ناهارمگ زگره  نم  متفرگن و  یهاوگ  هب  ناشدوخ  شنیرفآ  تقو  یتح  نیمز و  اهنامـسآ و  شنیرفآ  ماگنه  هب  ار  شنادـنزرف  سیلبا و  نم 
(51 . ) ماهتفرگن يراکددم  هب  ار 

خـساپ اّما  دنناوخب  ار  اهنآ  سپ  دینک ، ادـن  دـیتشادنپ  نم  کیرـش  هک  ار  نانآ  نونکا  دـیوگب : ناراکهنگ  هب  ادـخ  هک  ار  يزور  روایب  دای  و 
(52 . ) میزاس رّرقم  یتکاله  هاگیاج  اهنآ  نایم  و  دنهدن ،

(53 . ) دنباییمن نآ  زا  يّرفم  داتفا و  دنهاوخ  نآ  رد  هک  دننادیم  نیقی  دننیبب  ار  خزود  شتآ  راکدب  مدرم  هک  هاگ  نآ  و 
(54 . ) دزیخرب لادج  هب  ّقح  نخس  اب  زیچ  ره  زا  رتشیب  یمدآ  اّما  میدرک  نایب  لاثم  هنوگ  ره  زا  نآرق  نیا  رد  ام ، و 

رظتنم هک  نیا  رگم  تشادن  زاب  ناشراگدرورپ  زا  شزرمآ  بلط  ادخ و  هب  نامیا  زا  ار  نانآ  زیچ  چیه  دیسر ، مدرم  هب  یهلا  تیاده  نوچ  و 
(55 . ) دنوش وربور  یهلا  رفیک  تازاجم و  اب  ای  دریگب  ار  ناشنماد  ناینیشیپ  تشونرس  دندوب 

534 ص : ریسفت ..... :

ّنج زا  لصا  رد  هک  دوب  نیا  سیلبا  ندش  قساف  ببس  ینعی  ّتیببس ، يارب  مود  هلمج  رد  ءاف »  » هیفانیتسا و لوا )  ) هلمج َقَسَفَف  ِّنِْجلا  َنِم  َناک 
رما كرت )  ) ببـس هب  هک  نیا  ای  دـش ، جراخ  دوب  هدرک  هدجـس  هب  رما  هک  دـنوادخ  نامرف  زا  هک  تسانعم  نیا  هب  ندـش  قساـف  تسا و  هدوب 

. دش رفاک  قساف و  دینک ، هدجس  دومرف  هک  دنوادخ 
دیریگیم دوخ  تسود  نم  زا  ریغ  ار  شنادنزرف  وا و  ناطیش ، ینامرفان  نیا  زا  سپ  ایآ  ینعی  تسا ، بّجعت  راکنا و  يارب  هزمه  ُهَنوُذِخَّتَتَف  َأ 

؟ دیریذپیم نم  زا  لدب  ار  اهنآ  و 
. تسا هداد  ماجنا  يدب  هلدابم  دنک  ضوع  ناطیش  اب  ار  ادخ  هک  یسک 

رـضاح دوخ  کمک  يارب  ار  شنادنزرف  سیلبا و  نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  ماگنه  رد  تسا . هدـش  تئارق  زین  مهاندهـشا  ام  ْمُُهتْدَهْـشَأ  ام 
ار  اهنآ  زا  یضعب  زین  متخاسن و 

535 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
زا یـضعب   ... » ْمُکَـسُْفنَأ اُوُلتْقَت  َو ال  تسا : هدـمآ  هیآ  نیا  رد  هک  تسا  ییانعم  هیبش  انعم  نیا  متفرگن . یهاوگ  هب  رگید  یـضعب  شنیرفآ  رد 

(. 29 ءاسن / « ) دیشکن ار  رگید  ضعب  امش 
اهنآ ات  تسا  هدش  رکذ  نینچ  یلو  مه )  ) دوش هدروآ  بیاغ  عمج  ریمض  هک  دوب  نکمم  نیّلـضم  ياج  هب  ًادُضَع  َنیِّلِـضُْملا  َذِخَّتُم  ُْتنُک  ام  َو 

تـسا هدش  هچ  ار  امـش  تسا : نیا  هیآ  دوصقم  تسا ) ّتیلع  رب  رعـشم  تفـص  رکذ  ، ) دشاب هدرک  تّمذم  ناشیگدننک  هارمگ  هب  هجوت  اب  ار 
؟ دیهدیم رارق  نم  کیرش  تدابع  رد  ار  هارمگ  نیطایش  هک 

اریز تسا ، هداد  تبـسن  شدوخ  هب  ار  ءاکرـش  نارفاک ، شنزرـس  روظنم  هب  دـنوادخ  َِیئاکَرُـش ،» اوُدان  ، » هدـش تئارق  مه  لوقن  ُلوُقَی  َمْوَی  َو 
. دنتسنادیم ادخ  کیرش  ار  اهنآ  ناکرشم  هک  دنشابیم  نج  زا  یهورگ  ءاکرش  زا  دارم  و  دندرکیم ، روصت  نینچ  ناکرشم 

ناکرـشم نایم  ینعی  دشاب ، ناکم  مسا  هک  تسا  زیاج  تسا و  یمیم )  ) ردصم تکاله و  يانعم  هب  قبی : قبو  زا  قبوم »  » ًاِقبْوَم ْمُهَْنَیب  اْنلَعَج  َو 
. دنـسریم تکاله  هب  نآ  رد  ناشمامت  تسا و  دیدش  باذع  تکاله و  ناکم  هک  میهدیم  رارق  مّنهج  ياههّرد  زا  ياهّرد  ناشیاهدوبعم  و 

زیاج میداد و  رارق  تمایق  رد  ناشتکاله  هیام  دنتـشاد ، رگیدکی  اب  ایند  رد  هک  ار  يدنویپ  ینعی  تسا  دنویپ  يانعم  هب  نیب » : » دـیوگیم ءاّرف 
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نیا ناکرـشم و  ناـیم  تماـیق ، رد  ینعی  دوـش ، هدارا  رود ، هلـصاف  قـبوم  زا  دـشاب و  یـسیع  زیزع و  ناگتـشرف و  ءاکرـش ، زا  دارم  هک  تسا 
. میهدیم رارق  رود  ياهلصاف  شیاهدوبعم 

دـش دـنهاوخ  راـچد  شباذـع  هب  تفرگ و  دـنهاوخ  رارق  نآ  رد  هک  دـننکیم  نیقی  دـننیبیم  ار  مّنهج  شتآ  ناراکدـب  هـک  یعقوـم  اوُّنَظَف :
. رارف لحم  تشگرب ، لحم  افرصم » »

تجاجل تموصخ و  ینعی  الدج » . » تفای یهاوخ  لدج  لها  زیچ  ره  زا  شیب  ار  ناسنا  یهد  رارق  تقد  دروم  ار  ایشا  رگا  ًالَدَج  ٍءْیَـش  َرَثْکَأ 
. تسا زیمت  بوصنم و  لطاب ، رما  رد 

اب  ) یناث نآ  و  دشابیم ) عنم  مود  لوعفم  و   ) بصن لحم  رد  دوشیم  لیدبت  ردصم  هب  هک  شلعف  اب  یلوا  نا »  ... » اُونِمُْؤی ْنَأ  َساَّنلا  َعَنَم  ام  َو 
تسا  عفر  لحم ) رد  شلوخدم 

536 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
نا راظتنا  الا  رافغتـسالا  نامیالا و  سانلا  عنم  ام  و  تسا : نینچ  هلمج  ریدـقت  تسا و  هدـش  فذـح  هدوب و  فاضم  کی  مود  نأ »  » زا لبق  و 
هک ناینیـشیپ ، يالب  نامه  اـت - دنـشاب  رظتنم  دـیاب  هک  نیا  رگم  تشادـن  زاـب  شزرمآ  بلط  ندروآ و  ناـمیا  زا  ار  مدرم  زیچ  چـیه  مهیتأـت 

. دوش دراو  اهنآ  رب  نوگانوگ  ای  اراکشآ  ترخآ ، باذع  رفیک و  ای  تسا و  ایند  رد  تکاله 
. نوگانوگ عاونا  هب  ینعی  دناهدناوخ ، البق  یضعب  نایعلاب ، اراکشآ و  البق » »

536 ص : ات 59 ..... ] تایآ 56  (: 18  ) فهکلا هروس  ]

هراشا

َو ( 56  ) ًاوُزُه اوُرِْذنُأ  ام  َو  ِیتایآ  اوُذَخَّتا  َو  َّقَْحلا  ِِهب  اوُضِحْدـُِیل  ِلِطاْبلِاب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلِداُجی  َو  َنیِرِذـْنُم  َو  َنیِرِّشَبُم  َّالِإ  َنِیلَـسْرُْملا  ُلِسُْرن  ام  َو 
ْمُهُعْدَت ْنِإ  َو  ًاْرقَو  ْمِِهناذآ  ِیف  َو  ُهوُهَقْفَی  ْنَأ  ًۀَّنِکَأ  ْمِِهبُوُلق  یلَع  اْنلَعَج  اَّنِإ  ُهادَی  ْتَمَّدَق  ام  َیِـسَن  َو  اْهنَع  َضَرْعَأَف  ِهِّبَر  ِتایِآب  َرِّکُذ  ْنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَم 

ْنِم اوُدِجَی  َْنل  ٌدِعْوَم  ْمَُهل  َْلب  َباذَْعلا  ُمَُهل  َلَّجََعل  اُوبَـسَک  اِمب  ْمُهُذِخاُؤی  َْول  ِۀَمْحَّرلا  ُوذ  ُروُفَْغلا  َکُّبَر  َو  ( 57  ) ًاَدبَأ ًاذِإ  اوُدَتْهَی  ْنَلَف  يدُْهلا  َیلِإ 
(59  ) ًادِعْوَم ْمِهِِکلْهَِمل  اْنلَعَج  َو  اوُمَلَظ  اََّمل  ْمُهانْکَلْهَأ  يرُْقلا  َْکِلت  َو  ( 58  ) ًِالئْوَم ِِهنوُد 

536 ص : همجرت ..... :

ات دننکیم ، تجاجل  لطاب ، هدوهیب و  نانخـس  اب  دناهدش ، رفاک  هک  یناسک  و  میداتـسرفن ، هدنهد  میب  هدنهد و  هدژم  زج ، ار ، نالوسر  ام ، و 
(56 . ) دنتفرگ ءازهتسا  هب  دندوب  هدش  راذنا  نآ  اب  هچنآ  ارم و  تایآ  دننک و  لامیاپ  ار  قح 

هداتسرف  ولج  دوخ  تسد  اب  هک  اهیتشز  زا  هدنادرگور و  نآ  زا  هدش و  هدناوخ  وا  رب  یهلا  تایآ  هک  یسک  زا  رتراکمتس  تسیک 
537 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هب رگا  میداد و  رارق  ینیگنـس  ناشیاهـشوگ  رد  دـنمهفن و  ار  قح  ات  میدـنکفا  لهج  ياههدرپ  ناشیاهلد  رب  اـم  يرآ  دـشاب . هدرک  شومارف 
(57 . ) دنوشن تیاده  زگره  عضو  نیا  اب  یناوخ  ناشتیاده 

لیجعت ناـشتبوقع  رد  دـنک  هذـخاؤم  ناـشرادرک  هب  ار  اـهنآ  تساوـخیم  رگا  و  تسا ، تمحر  بحاـص  وـت ، هدـنزرمآ  رایـسب  راـگدرورپ 
. تفای دنهاوخن  يرارف  هار  زگره  شندیسر  ارف  اب  هک  تسا  ینّیعم  تقو  نانآ  رفیک  يارب  اّما  درکیم .

(58)
. میتخاس ناشکاله  ام  دندوب ، هدرک  متس  نوچ  ار  اهیدابآ  نیا  لها ) )
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(59 . ) میتشاد نّیعم  یتقو  ناشتکاله  يارب  و 

537 ص : ریسفت ..... :

(. 15 سی / « ) دیتسه يرشب  ام  لثم  مه  امش  « » اُنْلثِم ٌرََـشب  اَّلِإ  ُْمْتنَأ  ام  : » دنتفگیم ناربمایپ  هب  هک  دوب  نیا  راّفک  هلداجم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلِداُجی  َو 
 ... ًۀَِکئالَم َلَْزنََأل  ُهَّللا  َءاش  َْول  َو 

. نانخس نیا  دننام  و  ( 23 نونمؤم /  ... ) درکیم لزان  ار  یناگتشرف  دتسرفب ) ربمایپ   ) تساوخیم ادخ  رگا  »
. اپ ندینازغل  ینعی  مدقلا  ضاحدا  دنربب ، نیب  زا  ار  نآ  دنزاس و  لزلزتم  ار  قح  ات  دندرکیم ، نینچ  نارفاک  اوُضِحُْدِیل 

هیردصم ار  ام »  » ناوتیم و  ءازجلا ، ثعبلا و  نم  هورذنأ  ام  ینعی و  هدش ، فذح  ه »  » ریمـض شدـیاع  تسا و  هلوصوم  ام  ًاوُزُه  اوُرِذـْنُأ  ام  َو 
«. مهراذنإ و   » ینعی تفرگ ،

. دنتفرگ هرخسم  هب  دوب  اهنآ  راذنا  بجوم  هک  ار  هچنآ  نم و  تایآ  راّفک ، هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم 
ناـسنا نیرتراکمتـس  ینعی  هدروآ ، شیارب  رکذـم  ریمـض  هوهقفی » نا   » لـعف رد  لـیلد  نیمه  هب  تسا و  نآرق  تاـیآ ، زا  روظنم  ِهِّبَر  ِتاـیِآب 

ماجنارـس زا  دـنادرگربور و  نآ ، زا  دـنکن و  هّجوـت  نآ  هب  دـنهد ، رارق  وا  لـباقم  رد  دـنروایب و  وا  داـی  رد  ار  نآرق  هچ  ره  هک  تسا  یـسک 
. دشیدنین نآ  رد  چیه  دنک و  شومارف  هداد  ماجنا  البق  دوخ  رایتخا  هب  هک  یصاعم  رفک و  ناهانگ و 

538 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
عمج تسا و  هدـش  هدز  رهم  ناـشیاهلد  رب  هک  هتـسناد  نینچ  ار  ناـشناهانگ  زا  یـشومارف  نآرق و  زا  ضارعا  ّتلع  ناـیاپ  رد  ْمِِهبوـُُلق » یلَع  »

. تسا مود  رد  نآ  يانعم  و  لوا ، رد  نم »  » ظفل رب  لمح  باب  زا  درفم ، ياهلعف  زا  دعب  ار  مهبولق ) یلع   ) ندروآ
يارب ياهلیسو  دشاب ، تیاده  ببس  دیاب  هچنآ  اهنآ  ینعی  تسا ، باوج  ازج و  اذا ،» . » دش دنهاوخن  تیاده  زگره  اهنیا  ًاَدبَأ  ًاذِإ  اوُدَتْهَی  ْنَلَف 

. دنداد رارق  نآ  یفن 
هک نیا  اب  ور ، نیا  زا  تسا ، تمحر  تفص  ياراد  هدنزرمآ و  رایـسب  وت  راگدرورپ  تسا : هغلابم  هغیـص  روفغ »  » ِۀَمْحَّرلا ُوذ  ُروُفَْغلا  َکُّبَر  َو 
هک نانچ  ای  تسا ، تمایق  زور  نآ ، هدرک و  نّیعم  یهاگ  هدـعو  اهنآ  يارب  هکلب  دـنکیمن  باتـش  ناشرفیک  رد  دـنباذع  بجوتـسم  نارفاک 

. دندروخ تسکش  راّفک  هک  دوب  ردب  گنج  زور  دناهتفگ  یضعب 
. دنباییمن یهاگهانپ  زگره  تازاجم ، تقو  ندیسر  ارف  اب  اًِلئْوَم  ِِهنوُد  ْنِم  اوُدِجَی  َْنل 

. تفای تاجن  لئو »  » درب هانپ  وا  هب  هیلا : لئو 
. نانآ لاثما  طول و  موق  دومث و  داع و  ياهنیمزرس  هب  تسا  هراشا  يرُْقلا  َْکِلت  َو 

ردقم لعف  هب  بوصنم  ار  يرُْقلا » َْکِلت   » میناوتیم و  دشابیم ، ْمُهانْکَلْهَأ »  » شربخ تسادتبم و  هک  تسا  کلت »  » يارب تفـص  يرق »  » هملک
نانچ دندوب  هدرک  ملظ  اریز  میدرک  كاله  ار  اهیدابآ  نآ  نابحاص  ام ، مینک : ینعم  نینچ  ار  هلمج  دنک و  ریسفت  ار  نآ  انکلها »  » هک مینادب 

. دننکیم ملظ  زورما  شیرق  هک 
. تسا هدش  تئارق  زین  کلهم »  » هملک نیا  میداد . رارق  نّیعم  یتقو  اهنآ  نتخاس  كاله  يارب  ًادِعْوَم  ْمِهِِکلْهَِمل  اْنلَعَج  َو 

538 ص : ات 64 ..... ] تایآ 60  (: 18  ) فهکلا هروس  ]

هراشا

ِرْحَْبلا ِیف  ُهَلِیبَس  َذَخَّتاَف  امُهَتوُح  ایِـسَن  امِِهْنَیب  َعَمْجَم  اغََلب  اَّمَلَف  ( 60  ) ًابُقُح َیِْـضمَأ  َْوأ  ِْنیَرْحَْبلا  َعَمْجَم  َُغْلبَأ  یَّتَح  ُحَْربَأ  ُهاتَِفل ال  یـسُوم  َلاق  ْذِإ  َو 
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ام َو  َتوُْحلا  ُتیِسَن  یِّنِإَف  ِةَرْخَّصلا  َیلِإ  اْنیَوَأ  ْذِإ  َْتیَأَر  َأ  َلاق  ( 62  ) ًابَصَن اذه  انِرَفَس  ْنِم  انیَِقل  ْدََقل  انَءادَغ  اِنتآ  ُهاتَِفل  َلاق  ازَواج  اَّمَلَف  ( 61  ) ًابَرَس
(64  ) ًاصَصَق امِهِراثآ  یلَع  اَّدَتْراَف  ِْغبَن  اَّنُک  ام  َِکلذ  َلاق  ( 63  ) ًابَجَع ِرْحَْبلا  ِیف  ُهَلِیبَس  َذَخَّتا  َو  ُهَرُکْذَأ  ْنَأ  ُناْطیَّشلا  َّالِإ  ُهِیناْسنَأ 

539 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

539 ص : همجرت ..... :

رمع اهلاس  ای  مسرب ، ایرد  ود  عامتجا  لحم  هب  ات  مرادیمنرب ، بلط  زا  تسد  نم  تفگ : شناوج  قیفر  هب  یسوم  هک  ار  ینامز  روآ  دای  هب  و 
(60 . ) منارذگب

تفرگ و شیپ  ار  دوخ  هار  ایرد  رد  یهام  سپ  دـندرک  شومارف  دوب  ناشماعط  هک  ار  دوخ  یهام  دندیـسر ، ّلحم  نآ  هب  رفن  ود  نآ  نوچ  و 
(61 . ) تفر

(62 . ) میدید رایسب  جنر  رفس  نیا  رد  ام  هک  روایب  ار  ام  تشاچ  ياذغ  تفگ : ناوج  نآ  هب  یسوم  دنتشذگب  اجنآ  زا  نوچ ، و 
نآ و  درب ، مداـی  زا  ار  نآ  هک  دوب  ناطیـش  مدرک و  شومارف  ار  یهاـم  نم  میدرک  لزنم  یگنـس  يور  هک  اـجنآ  يراد  رطاـخ  هب  اـیآ  تفگ 

(63 . ) تفر تفرگ و  ایرد  رد  ار  دوخ  هار  یتفگش  زرط  هب  یهام 
(64 . ) دنتشگرب دندوب  هدمآ  هک  یهار  نامه  زا  سپ  مینآ ، بلط  رد  ام  هک  تسا  يدصقم  نامه  اج  نآ  تفگ : یسوم 

539 ص : ریسفت ..... :

هب هک  تسا  تباب  نیا  زا  هداد  یسوم  هب  تبسن  ریمـض  هلیـسو  هب  ار  وا  هک  نیا  تسا و  نون  نب  عشوی  یتف »  » زا روظنم  ُهاتَِفل  یـسُوم  َلاق  ْذِإ  َو 
دییوگب ناترازگتمدخ  درگاش و  هب  هک  تسا  هدمآ  ثیدـح  رد  دـنک و  هدافتـسا  شملع  زا  ات  هدرکیم  تمدـخ  ار  وا  هدوب و  یـسوم  لابند 

«1  ... » مزینک ممالغ ، دییوگن : مرتخد و  مرسپ ، یتاتف :»  » و ياتف » »
__________________________________________________

-1
. یتما يدبع و  لقی  یناتف و ال  ياتف و  مکدحا  لقیل 

540 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
دراد تلالد  نآ  رب  تسا  رفس  تلاح  نامه  هک  هیلاح  هنیرق  نوچ  تسا  هدش  فذح  شربخ  و  لازا » ال   » يانعم هب  هصقان و  لاعفا  زا  ُحَْربَأ  ال 
هلمج يانعم  سپ  تسین  بسانم  انعم  نیا  هک  دوبیم  اج  نآ  رد  تماقا  يانعم  هب  هنرگ  تسین و  دـشاب  ماـت  لـعف  هک  لوزا » ـال   » ياـنعم هب  و 

دوب یناکم  نآ  مسرب و  ایرد  ود  یقالت  ّلحم  هب  ات  مهدیم  همادا  دوخ  نتفر  هب  نانچ  مه  نیرحبلا  عمجم  غلبا  یتح  ریـسا  حربا  ال  تسا : نیا 
زا مور  يایرد  تسا . مور  سراف و  يایرد  ود  دروخرب  ّلحم  اج  نآ  دـنک و  تاقالم  ار  رـضخ  اج  نآ  رد  دـندوب  هداد  هدـعو  یـسوم  هب  هک 

. دراد همادا  قرشم  تمس  زا  سراف  يایرد  برغم و  فرط 
. تسا لاس  داتفه  ای  لاس  داتشه  تدم  بقح  منک ، ریس  ار  ینالوط  نامز  ای  ًابُقُح  َیِْضمَأ  َْوأ 

عـشوی دناهتفگ  یـضعب  دـندرک . شومارف  دوب  یهام  هب  طوبرم  هک  رظن  دروم  ياههناشن  زا  هچنآ  یهام و  هرابرد  وجتـسج  زا  امُهَتوُح  ایِـسَن 
. دوب هدز  کمن  یهام  دیوگب و  يزیچ  یهام  هرابرد  عشوی  هب  هک  درک  شومارف  یسوم  دنک و  رضاح  ار  یهام  هک  درک  شومارف 

دـندمآ و دورف  یگدـنز  همـشچ  مان  هب  ياهمـشچرس  رد  هنابـش  يرفن  ود  دوب و  هتـشاذگ  لیبنز  رد  ار  نان  یهاـم و  عشوی  دـناهتفگ  یـضعب 
رگید یـضعب  داـتفا . بآ  رد  دـش و  هدـنز  درک  ّسح  ار  نآ  يدرـس  بآ و  يوب  یهاـم  هک  یعقوم  دـیباوخ و  اـج  ناـمه  یـسوم  ترـضح 
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. تفر تفرگ و  ار  دوخ  هار  دیرپ و  نآ  رد  دش و  هدنز  یهام  دیسر  یهام  هب  نآ  زا  یحّشرت  تفرگ و  وضو  بآ  نآ  زا  عشوی  دناهتفگ 
. دشاب هتفرگ  رارق  شیور  رب  یفقس  دننام  بآ  هک  ایرد ، رد  نتفر  يارب  یهار  ابرس » »

. دش لیکشت  بآ  زا  یگنت  یهام  يارب  ییوگ  نیمز  ریز  رد  بآ  يارجم  لثم 
دوب و هدرک  شومارف  یهام  هرابرد  وجتسج  زا  یـسوم  هک  اج  نامه  دنتـشذگ  دوب  هرخـص  ّلحم  هک  هاگ  هدعو  زا  هک  یعقوم  ازَواج و  اَّمَلَف 

ناـنچ نآ  ار  یـسوم  دـهد  رّکذـت  یـسوم  هب  دوب  هدـید  بآ  رد  شنداـتفا  یهاـم و  ندـش  هدـنز  زا  هچنآ  هک  دوب  هتفر  شداـی  زا  مه  عشوی 
هدشن  ضراع  وا  رب  یتلاح  نینچ  نامز ، نآ  ات  هک  هتفرگ  ارف  یگنسرگ  یگتسخ و 

541 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. روایب ار  ام  ماعط  تفگ  داتفا و  یهام  دای  هب  دوب 

هک نیمه  دـندوب . هدرک  ریـس  رهظ ، ات  ار  شیادرف  بش و  نآ  دـندوب و  هدومیپ  هرخـص  ياج  زا  هک  یتفاسم  هب  تسا  هراـشا  اذـه  انِرَفَـس  ْنِم 
یـسوم هب  ار  ناتـساد  دوب  هدرک  شومارف  لاحب  ات  هک  نیا  زا  دـمآ و  شرطاخ  هب  یلبق  يایاضق  عشوی  درک  هبلاطم  عشوی  زا  ار  یهام  یـسوم 

هب هک  یتقو  دش ؟ ادیپ  میارب  يراتفرگ  هچ  يدـش  هجوتم  ایآ  تفگ : درک و  لاؤس  هب  عورـش  نآ  هرابرد  یـسوم  زا  دـش و  هدز  تهب  دـیوگب 
مدـش و لفاغ  یهام  زا  ینعی  دـناهتفگ  یـضعب  مدرک . شومارف  یّلکب  نآ  هرابرد  وگتفگ  یهام و  زا  اج  نآ  رد  نم  میدرب ؟ هانپ  هرخـص  نآ 

هزمح درب . مرطاخ  زا  ار  یهام  دای  هک  دوب  ناطیـش  اهنت  ینعی  هیناسنا »  » رد لصّتم  ریمـض  زا  تسا  لدب  ُهَرُکْذَأ » ْنَأ   » هلمج مدرک . مگ  ار  نآ 
دننام تسا ، ذختا »  » يارب مّود  لوعفم  ابجع » . » تسا هدناوخ  لّوا  ءاه »  » ّمض هب  هَّللا » هیلع  ( » 10 حتف /(  هروس  رد  و  هیناسنا » ام  و   » اج نیا  رد 

اَّلِإ ُهِیناْسنَأ  ام  َو   » هلمج تفر . تفرگ و  دوب  هدش  زاب  ینیمز  ریز  بآ  يارجم  ای  روناج  هنال  دننام  هک  ار  دوخ  بیجع  هار  یهام  ینعی  ابرس ،» »
نیا ینعی  تفرگ ، ار  شدوخ  هار  هک  یهاـم  هب  تسا  هراـشا  کـلذ » . » تسا هیلع  فوـطعم  فوـطعم و  ناـیم  هضرتـعم  ُهَرُکْذَأ » ْنَأ  ُناـْطیَّشلا 

وگزاـب مه  يارب  ار  ناشناتـساد  دنتـشگرب و  دـندوب  هدـمآ  هـک  یهار  ناـمه  زا  اّدـتراف » . » میدوـب نآ  یپ  رد  اـم  هـک  تـسا  یتمـالع  ناـمه 
. تسا رتهب  یغبن ) : ) نآ تابثا  یلو ، دناهدناوخ  ءای )  ) نودب مه  لاّصتا  لاح  رد  ار  غبن »  » لعف یضعب  دندرکیم 

541 ص : ات 74 ..... ] تایآ 65  (: 18  ) فهکلا هروس  ]

هراشا

ًادْـشُر َتْمِّلُع  اَّمِم  ِنَمِّلَُعت  ْنَأ  یلَع  َکُِعبَّتَأ  ْلَه  یـسُوم  َُهل  َلاق  ( 65  ) ًاْملِع اَّنَُدل  ْنِم  ُهانْمَّلَع  َو  انِْدنِع  ْنِم  ًۀَـمْحَر  ُهاْنیَتآ  انِدابِع  ْنِم  ًادـْبَع  ادَـجَوَف 
یِصْعَأ َو ال  ًاِرباص  ُهَّللا  َءاش  ْنِإ  ِینُدِجَتَـس  َلاق  ( 68  ) ًاْربُخ ِِهب  ْطُِـحت  َْمل  اـم  یلَع  ُِربْصَت  َْفیَک  َو  ( 67  ) ًاْربَص َیِعَم  َعیِطَتْـسَت  َْنل  َکَّنِإ  َلاق  ( 66)

(69  ) ًاْرمَأ ََکل 
َقِْرُغِتل اهَْتقَرَخ  َأ  َلاق  اهَقَرَخ  ِۀَـنیِفَّسلا  ِیف  اـبِکَر  اذِإ  یَّتَح  اـقَلَْطناَف  ( 70  ) ًارْکِذ ُْهنِم  ََکل  َثِدْـحُأ  یَّتَح  ٍءْیَـش  ْنَع  ِیْنلَئْـسَت  الَف  ِینَتْعَبَّتا  ِنِإَف  َلاـق 

ًارْسُع يِْرمَأ  ْنِم  ِینْقِهُْرت  َو ال  ُتیِـسَن  اِمب  ِینْذِخاُؤت  َلاق ال  ( 72  ) ًاْربَص َیِعَم  َعیِطَتْـسَت  َْنل  َکَّنِإ  ُْلقَأ  َْمل  َأ  َلاق  ( 71  ) ًاْرمِإ ًاْئیَش  َْتئِج  ْدََقل  اهَلْهَأ 
(74  ) ًارُْکن ًاْئیَش  َْتئِج  ْدََقل  ٍسْفَن  ِْریَِغب  ًۀَّیِکَز  ًاسْفَن  َْتلَتَق  َأ  َلاق  ُهَلَتَقَف  ًامالُغ  ایَِقل  اذِإ  یَّتَح  اقَلَْطناَف  ( 73)

542 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

542 ص : همجرت ..... :

هتخومآ شناد  ملع و  وا  هب  دوخ  دزن  زا  و  میدوـب ، هدرک  اـطع  ّصاـخ  فـطل  تمحر و  ار  وا  اـم  هک  دـنتفای  ار  اـم  ناگدـنب  زا  ياهدـنب  سپ 
(65 . ) میدوب
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(66 ( ؟ یهد میلعت  ارم  تسا  هتخومآ  وت  هب  ادخ  هک  یتیاده  دشر و  زا  ات  منک ، يوریپ  وت ، زا  یهدیم  هزاجا  ایآ  تفگ : وا  هب  یسوم 
(67 . ) ینک هشیپ  ربص  نم  اب  هک  يرادن  ار  نآ  لّمحت  ربص و  زگره  وت  تفگ  اناد  درم  نآ 

(68 ( ؟ ياهتفاین یهگآ  نآ  زا  الصا  هک  يزیچ  رب  درک  یناوت  ربص  هنوگچ 
(69 . ) درک مهاوخن  تفلاخم  وت  اب  يرما  چیه  رد  تفای و  یهاوخ  لّمحت  ربص و  اب  ارم  ادخ  تساوخ  اب  تفگ  یسوم 

(70 . ) مزاس هاگآ  نآ  زا  ار  وت  دوخ  نم  هک  یتقو  ات  نکم  لاؤس  مهد  ماجنا  نم  هک  يراک  ره  زا  يدش ، نم  عبات  رگا  سپ  تفگ  درم  نآ 
يدرک خاروس  ار  یتشک  ایآ  تفگ  یـسوم  درک ، خاروس  ار  یتشک  درم  نآ  دـندش  راوس  یتشک  رد  هک  یتقو  ات  دـنتفرب  مه  اـب  ود  ره  سپ 

(71 . ) يداد ماجنا  یتشز  راک  رایسب  ینک ، قرغ  ار  شلها  هک 
(72 . ) ینک ربص  نم  اب  تسناوت  یهاوخن  زگره  هک  متفگن  ایآ  تفگ  درم  نآ 

(73 . ) امرفم اسرف ، تقاط  تخس  فیلکت  ارم  مدرک و  شومارف  ار  دوخ  طرش  هک  ریگم  نم  رب  تفگ  یسوم 
لتق  هب  وگتفگ  یب  ار  وا  دندروخرب ، یهانگیب  ناسنا  هب  ات  دندش  ناور  مه  زاب 

543 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(74 . ) يدرک يدنسپان  رایسب  راک  انامه  یشکیم ؟ تسا  هتشکن  ار  یسک  هک  یمرتحم  سفن  ایآ  تفگ : یسوم  دناسر ،

543 ص : ریسفت ..... :

: تسام هژیو  هک  یملع  اَّنَُدل :» ْنِم  . » تسا تّوبن  یحو و  روظنم  انِْدنِع  ْنِم  ًۀَمْحَر 
هار منید ، هب  هلیـسو  نآ  اـب  نم  و  تسا : مأوت  دـشر  اـب  هک  تسا  یهاـگآ  روظنم  هدـش ، تئارق  زین  ادـشر  ادـشر »  » بیغ ملاـع  زا  نداد  ربخ 

. ماهتفای
نآ تلع  و  دباییمن ، ققحت  يربص  نینچ  ایوگ  هک  هدرک  یفن  شدوخ  اب  ار  یسوم  ربص  ناوت  دیکأت ، اب  رـضخ ]  ] ادخ هدنب  نیا  َعیِطَتْـسَت  َْنل 

، فالخ يرما  وا  يارب  اذل  درادـن ، یهاگآ  نآ  رما  تقیقح  نطاب و  هب  وا  هک  داد  دـهاوخ  ماجنا  ییاهزیچ  هک  تسا  هدرک  نایب  نینچ  مه  ار 
رد یِـصْعَأ » ـال  َو  . » درادـن هطاـحا  نآ  رب  وت  ملع  ینعی  دـشابیم  زیمت  اربخ  تسا و  یهاـگآ  ملع و  ربخ »  » زا روظنم  دـنکیم . هولج  رکنم  و 

نیا رد  شربص  هک  تسا  هتـسنادیم  نوچ  و  دـید ، یهاوخ  راکهانگ  ریغ  رباص و  ارم  يدوزب  ینعی  تسا ، ارباص »  » رب فطع  بصن و  ّلـحم 
: تسا نیا  شیانعم  هدش و  هدناوخ  مه  دیکأت  نون  اب  ِیْنلَئْسَت » الَف  . » تسا هتخاس  دنوادخ  ّتیشم  هب  ّقلعم  ار  نآ  اذل  دوب ، دهاوخ  تخس  رما 

رارق لاؤس  دروم  ارم  دوب  تسردان  وت  رظن  هب  مداد و  ماجنا  نم  راـک ، ره  هک  تسا  نآ  شطرـش  ینک  ربص  نم  ياـهراک  رب  یهاوخیم  رگا 
نیا منک و  ریـسفت  وت  يارب  ار  نآ  نم  هک  نیا  ات  تسا ، هدیـشوپ  وت  رب  نآ  تقیقح  يرادن و  نآ  نسح  یبوخ و  هب  یهّجوت  وت  نوچ  یهدن ،

. تسامنهار هب  تبسن  وریپ  داتسا و  لباقم  رد  درگاش  بدا  هناشن 
خاروس ار  یتشک  تفرگرب و  يربت  رـضخ  دـندش  راوس  نآ  رب  هک  نیمه  دـندرک و  ادـیپ  ار  یتشک  ات  دـنتفر  ایرد  لـحاس  فرط  هب  اـقَلَْطناَف 
درکیم دودـسم  ار  نآ  شیاهـسابل  اب  هک  یلاح  رد  یـسوم  درک ) ناروف  هب  عورـش  بآ  و   ) دـنک یتشک  فک  زا  هتخت  ود  هک  نیا  اـت  درک ،

. دناهدناوخ لیعفت  باب  زا  قّرغتل : یضعب  ار  قرغتل » « ؟ يزاس قرغ  ار  شلها  ات  يدرک  خاروس  ار  یتشک  تفگیم :
544 ص : ج3 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دش گرزب  بلطم  رمالا : رمأ  يدش  بکترم  ار  یمیظع  رما  ًاْرمِإ  ًاْئیَش  َْتئِج  ْدََقل 
هدرک و شومارف  ار  رضخ  شرافس  هک  تسا  نآ  یسوم  روظنم  دش ، شومارف  ارم  هچنآ  ای  مدرک  شومارف  ار  نآ  نم  هک  هچنآ  هب  ُتیِسَن  اِمب 

ینعی تسا ، هتفگ  ضیرعت  هیاـنک و  يور  زا  ار  نخـس  نیا  هکلب  هدرکن  شومارف  وا  تسا : هتفگ  ّیبا  تسین . ياهذـخاؤم  هدـننک  شومارف  رب 
. تسا هدرک  یهن  هدز  رس  یشومارف  يور  زا  هک  يرما  رد  هذخاؤم  زا  ار  وا  هدرک و  شومارف  هک  تسا  هتخادنا  مّهوت  نیا  هب  ار  هدنونش 
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هذـخاوم ارم  مدرک  كرت  ار  وـت  ّتیـصو  لوا  هبترم  رد  هک  رطاـخ  نیا  هب  ینعی  تسا  كرت  نایـسن ، زا  روـظنم  هک  تـسا  نآ  رگید  لاـمتحا 
ریگرد ار  وا  هایا : هقهرأ  هقهر و  نک . راتفر  یناسآ  هب  نم  اب  هکلب  زادنیم ، تّقشم  تمحز و  هب  ارم  راک  نیا  رطاخ  هب  ِینْقِهُْرت :» َو ال  . » نکم

نیـس نیع و  ّمضب  ارـشع »  » دشابیم شايوریپ  تعباتم و  يرما »  » زا روظنم  نکم  هذخاؤم  یتخـس  هب  رما  نیا  زا  ارم  تسا : هتفگ  ایوگ  درک ،
. تسا هدش  تئارق  زین 

مه ۀّیکز  ۀّیکاز و  اّیکز »  » تشک ار  وا  رـضخ  دندیـسر ، يرـسپ  ناوجون  هب  دنداد . همادا  دوخ  هار  هب  دندش و  جراخ  ایرد  زا  سپ  اقَلَْطناَف ... 
. دوش صاصق  هک  دوب  هتشکن  ار  یسک  ٍسْفَن :) ِْریَِغب  ، ) دوب كاپ  هانگ  زا  مالغ ) نآ   ) ینعی تسا  هدش  تئارق 

. تسا هدش  هدناوخ  زین  فاک  نون و  ّمض  اب  تشز  هدننک و  تحاران  ًارُْکن 
. ّتیصو كرت  رب  باتع  يدایز  رب  دنکیم  تلالد  هدش و  هفاضا  کل »  » هملک ُْلقَأ » َْمل  َأ   » هلمج زا  دعب 

مراهچ دلج 

7 ص :  فهک ... ] هروس  همادا  ]

7 ص :  ات 82 ... ] تایآ 75  (: 18  ) فهکلا هروس  ]

هراشا

اقَلَْطناَف ( 76  ) ًارْذُع یِّنَُدل  ْنِم  َْتغََلب  ْدَق  ِیْنبِحاُصت  الَف  اهَدَْعب  ٍءْیَش  ْنَع  َُکْتلَأَس  ْنِإ  َلاق  ( 75  ) ًاْربَص َیِعَم  َعیِطَتْسَت  َْنل  َکَّنِإ  ََکل  ُْلقَأ  َْمل  َأ  َلاق 
(77  ) ًارْجَأ ِْهیَلَع  َتْذَخَّتال  َْتئِش  َْول  َلاق  ُهَماقَأَف  َّضَْقنَی  ْنَأ  ُدیُِری  ًارادِج  اهِیف  ادَجَوَف  امُهوُفِّیَُضی  ْنَأ  اَْوبَأَف  اهَلْهَأ  امَعْطَتْسا  ٍۀَیْرَق  َلْهَأ  ایَتَأ  اذِإ  یَّتَح 

ْنَأ ُتْدَرَأَف  ِرْحَْبلا  ِیف  َنُولَمْعَی  َنیِکاـسَِمل  َْتناـکَف  ُۀَـنیِفَّسلا  اَّمَأ  ( 78  ) ًاْربَص ِْهیَلَع  ْعِطَتْـسَت  َْمل  ام  ِلیِوْأَِتب  َُکئِّبَنُأَس  َکـِْنَیب  َو  ِیْنَیب  ُقاِرف  اذـه  َلاـق 
(79  ) ًابْصَغ ٍۀَنیِفَس  َّلُک  ُذُخْأَی  ٌِکلَم  ْمُهَءارَو  َناک  َو  اهَبیِعَأ 

اَّمَأ َو  ( 81  ) ًامْحُر َبَْرقَأ  َو  ًةاکَز  ُْهنِم  ًاْریَخ  امُهُّبَر  امَُهلِْدُبی  ْنَأ  انْدَرَأَف  ( 80  ) ًاْرفُک َو  ًانایْغُط  امُهَقِهُْری  ْنَأ  انیِشَخَف  ِْنیَنِمُْؤم  ُهاَوبَأ  َناکَف  ُمالُْغلا  اَّمَأ  َو 
امُهَزنَک اجِرْخَتْـسَی  َو  امُهَّدُشَأ  اُغْلبَی  ْنَأ  َکُّبَر  َدارَأَف  ًاِحلاص  امُهُوبَأ  َناک  َو  امَُهل  ٌْزنَک  ُهَتَْحت  َناک  َو  ِۀَـنیِدَْملا  ِیف  ِْنیَمِیتَی  ِْنیَمالُِغل  َناکَف  ُرادِْـجلا 

(82  ) ًاْربَص ِْهیَلَع  ْعِطْسَت  َْمل  ام  ُلیِوَْأت  َِکلذ  يِْرمَأ  ْنَع  ُُهْتلَعَف  ام  َو  َکِّبَر  ْنِم  ًۀَمْحَر 

7 ص :  همجرت ... :

(75 . ) یشاب هتشاد  ربص  نم  اب  یناوتیمن  هک  متفگن  وت  هب  ایآ  تفگ  درم  نآ 
8 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(76 . ) دوب دهاوخن  ياهناهب  نم  هیحان  زا  اریز  نکم ، تبحاصم  نم  اب  مدرک ، ضارتعا  نیا ، زا  دعب  رگا  تفگ : یسوم 
ندرک ینامهم  نداد و  اذغ  زا  اج ، نآ  مدرم  و  دنتـساوخ ، ماعط  يدابآ  نآ  لها  زا  دندیـسر و  يدابآ  هب  ات  دـندش ، هناور  مه  اب  ود  ره  سپ 

، تخادرپ شریمعت  ماکحتسا و  هب  ادخ  درم  نآ  و  دوب ، مادهنا  فرـش  رد  هک  دنتفای  يراوید  رهـش  نآ  رد  اهنآ  اّما  دندرک ، يراد  دوخ  اهنآ 
(77 . ) یتفرگیم يدزم  تمحز ، نیا  ربارب  رد  دوب  بوخ  تفگ  یسوم 

ّتیفرظ ربص و  نآ  مهف  رب  هک  میاهراک  رارـسا  رب  ار  وت  تعاس  نیمه  و  تسا ، وت  نم و  نایم  ییادـج  ثعاب  اـهیربص  یب  نیا  تفگ : رـضخ 
(78 . ) مزاسیم هاگآ  یتشادن 

هاشداپ ار  بیعیب  ياهیتشک  نوچ  دندرکیم و  قازترا  بسک و  نآ ، زا  هک  دوب  یتسدـگنت  هداوناخ  شبحاص  متـسکش : هک  ار  یتشک  نآ ،
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(79 . ) مزاس صقان  ار  نآ  متفرگ  میمصت  تفرگیم  بصغ  هب 
(80 . ) دناشکب نایغط  رفک و  هب  ار  اهنآ  هک  متشاد  میب  نآ  زا  دندوب و  نمؤم  شردام  ردپ و  مه  رسپ  نآ 

(81 . ) دیامرف اطع  اهنآ  هب  رتهفطاع  اب  رتکاپ و  يدنزرف  وا  ياجب  دنوادخ  ات  متساوخ 
غولب دشر و  ّدح  هب  اهنآ  هک  تساوخ  ادـخ  دنتـشاد و  حـلاص  يردـپ  هک  دوب  رهـش  رد  میتی  لفط  ود  زا  یجنگ ، نآ ، ریز  رد  راوید : نآ  اما 

هک ییاهراک  نطاب  تقیقح و  تسا  نیا  مدرک ، دوخ  شیپ  زا  هن  ار  راک  نیا  نم  و  دننک ، جارختـسا  ار  نآ  ناشدوخ  ادخ  فطل  هب  دنـسر و 
(82 . ) یتشادن ار  نآ  رب  ربص  ّتیفرظ  وت 

8 ص :  ریسفت ... :

نم هچ  رگا  ربم ، دوخ  هارمه  مدرک  یـشسرپ  وت  زا  لاؤس ، نیا  زا  سپ  ای  هبترم  نیا  زا  دعب  رگا  ِیْنبِحاُصت ، الَف  اهَدَْعب  ٍءْیَـش  ْنَع  َُکْتلَأَس  ْنِإ 
. ریگم دوخ  قیفر  ارم  مدرک  ضارتعا  مه  زاب  رگا  ینعی  تسا ، هدش  تئارق  زین  ینبحاصت  الف  منک . تساوخرد  وت  زا 

هک ياهدومزآ  ارم  اریز  دوب  یهاوخ  روذـعم  هداتفا  قاـّفتا  وت  نم و  ناـیم  هک  يروما  هب  تبـسن  تروص  نیا  رد  ًارْذُـع ، یِّنُدـَل  ْنِم  َْتغََلب  ْدَـق 
زا منک . ربص  مشاب و  وت  اب  مناوتیمن 
9 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هدهاشم ار  بیاجع  زا  دروم  رازه  درکیم  ربص  رگا  تفگ و  ار  فرح  نیا  ایح  مرش و  زا  یـسوم  ترـضح  هک  تسا  هدش  لقن  مرکا  ربمایپ 
. تسا هدش  تئارق  زین  نون  فیفخت  هب  یندل » نم  . » درکیم

هدوب هرـصان  مان  هب  ایرد  لحاس  رد  ییاتـسور  دـناهتفگ  رگید  یخرب  و  هلیا »  » رهـش دـناهتفگ  یـضعب  و  هیکاطنا »  » يدابآ نیا  مان  ٍۀَـیْرَق ، َلْهَأ 
. تسا

مالـسا ربمغیپ  زا  تسانعم . کی  هب  لاعفا ) لیعفت و   ) هفاضا فییـضت و  درکن  نامهم  ار  اهنآ  يدابآ  لها  زا  سک  چیه  امُهوُفِّیَُـضی ، ْنَأ  اَْوبَأَف 
رد ینامهم  چیه  هک  تسا  ییاج  يدابآ  نیرتدب  هدـش : لقن  ثیدـح  رد  و  دـندوب . رظن  گنت  تسپ و  يدابآ  نآ  مدرم  هک  تسا  هدـش  لقن 

دیری هملک  ترابع  نیا  رد  دوب ، مادهنا  هب  فرشم  راوید  َّضَْقنَی ، ْنَأ  ُدیُِری  « 1  » دوشن هداد  اج  نآ  رد  لیبسلا  نبا  هب  یّقح  دوشن و  ماـجنا  نآ 
هدـش هدروآ  هراعتـسا  ریز  تیب  ود  رد  تسا ) هدارا  دارم   ) مزع ّمه و  هک  نانچ  هدـش  هدروآ  ةراعتـسا  طوقـس ) هب   ) یکیدزن فارـشا و  يارب 

. تسا
«2  » لیقع یبا  ءامد  نع  بغری  ءارب و  یبا  ردص  حمّرلا  دیری 

(. تسا فارشا  دیفم  دیری  )
: دیوگیم نینچ  زین  رعاش  ناّسح  و 

«3  » ناسحالاب مهی  نامزل  لمجب  یلمش  فکی  ارهد  نا 
(. تسا فارشا  دیفم  زین  ّمهی  )

: دناهتفگ یضعب  تسا ، ضضق  هعواطم  لاعفنا  باب  درک  طوقس  تعرسب  ّضقنا :
. رمح زا  رمحا  لثم  ضقن  زا  تسا  لعفا 

__________________________________________________

-1
. هّقح لیبّسلا  نبال  فرعی  اهیف و ال  فیضلا  فاضی  یّتلا ال  يرقلا  ّرش 

. درذگیم رد  لیقع  نادنزرف  قوقح  زا  دنکیم و  هدارا  ار  ءارب  وبا  هنیس  هزین  - 2 ]...[ 
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. دنک ناسحا  نم  هب  ات  هدش  کیدزن  هک  تسا  يراگزور  هتخاس ، طبترم  ماهبوبحم  هب  ارم  دوجو  مامت  هک  يراگزور  - 3
10 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ار راوید  هک  یعقوم  دـیدرگ . راوتـسا  تسار و  دـیلام ، نآ  هب  ار  دوخ  تسد  دـناهتفگ  یـضعب  درک ، تسار  ار  راوید  دوخ  تسد  اـب  ُهَماـقَأَف :
َْول  » تفگ درادهگن ، ار  دوخ  تسناوتن  یـسوم  دنک ، کمک  اهنآ  هب  هک  دشن  ادیپ  رفن  کی  دـندوب ، اذـغ  هب  جاتحم  هک  نیا  اب  درک و  تسار 

یـضعب میزاس . فرطرب  ار  نامیگنـسرگ  ات  يدرکیم  يدزم  ياضاقت  اـهنآ  زا  تدوخ ، لـمع  نیا  يارب  شاـک  ًارْجَأ » ِْهیَلَع  َتْذَـخَّتَال  َْتئِش 
زا دشابیم و  عبت »  » زا هک  عبتا »  » لثم تسا  ذخت »  » زا لاعتفا  باب  ذختا  و  دناهتـسناد ، یلـصا  ار  لوا  يات  هدناوخ و  فیفخت ) هب  « ) تذـختل »

. تسین ذخأ  »
قارف ، ) کنیب ینیب و  قارف  اذه  تسا : نیا  ترابع  لصا  تسام و  ییادج  ببـس  وت  ضارتعا  نیا  تفگ  رـضخ  َِکْنَیب ، َو  ِیْنَیب  ُقاِرف  اذه  َلاق 

. دوشیم هفاضا  هب  لوعفم  هب  هک  نانچ  مه  هدش  هفاضا  فرظ  هب  ردصم  نونکا  اّما  هدوب ) بوصنم  فرظ و  مه  نیب  هتشاد و  نیونت 
راـک اـیرد  رد  هلیـسو  نآ  هب  هک  دوب  تعاـضب  یب  تسدـگنت و  ياهدـع  هب  قلعتم  یتشک  ِرْحَْبلا ، ِیف  َنُولَمْعَی  َنیِکاـسَِمل  َْتناـکَف  ُۀَـنیِفَّسلا  اَّمَأ 

. دندرکیم هرادا  ار  دوخ  یگدنز  هار ، نآ  زا  دندرکیم و 
خزرب ملاع  اهنآ  يور  ولج  رد  ، » ٌخَزَْرب ْمِِهئارَو  ْنِم  َو  دـیامرفیم : رگید  ياج  رد  هک  نانچ  تسا  ولج  يانعم  هب  ءارو  ٌِکلَم ، ْمُهَءارَو  َناـک  َو 

نینچ بصاغ  هاش  هک  درکیم  روبع  یّلحم  زا  تشگرب  ماگنه  یتشک  تساهنآ و  رس  تشپ  روظنم  دناهتفگ  یـضعب  ( 100 نونمؤم / « ) تسا
ّیبا و دوب . يدنلج  هاشداپ ، نآ  مان  دوب و  هتخاس  هاگآ  رما  نآ  زا  ار  رضخ  ادخ  اّما  دنتشادن  ربخ  نآ  زا  یتشک  نابحاص  دوب و  هداد  روتـسد 

نینچ ار  دعب  هیآ  سابع  نبا  ّیبا و  درکیم ) بصغ  ار  ملاس  ياهیتشک  ، ) ابـصغ ۀحلاص  ۀنیفـس  لک  دـناهدرک : تئارق  نینچ  ار  هیآ  هَّللا  دـبع 
هقیرط هیآ  ود  رد  ریخا  ياهتئارق  دندوب ) نمؤم  شردام  ردپ و  دوب و  رفاک  رسپ  نآ  اما   ) نینمؤم هاوبا  ارفاک و  ناکف  مالغلا  امأ  و  دناهدناوخ :

تسا . مالّسلا  مهیلع  تیب  لها 
11 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ییالب دنک و  نارفک  ار  اهنآ  دوجو  تمعن  شیراتفر  دب  ملظ و  اب  دریگارف و  ار  شردام  ردپ و  كدوک ، نیا  نایغط  هک  میدیـسرت  انیـشخف » »
هدش هدناوخ  زین  لاد  دیدشت  هب  امهلدبی » . » دنک ناشراداو  یـساپسان  نایغط و  هب  دهد و  جنر  ار  اهنآ  شلطاب )  ) داقتعا اب  ای  دـناسرب . اهنآ  هب 

هک مالغ  نآ  ضوع  رد  دیامرفیم  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  تفوطع . ینابرهم و  امحر » . » تسا هانگ  زا  یکاپ  تراهط و  دارم  ةاکز » . » تسا
«. 1  » دمآ دوجو  هب  وا  زا  ربمایپ  داتفه  هک  داد  يرتخد  اهنآ  هب  دنوادخ  دش  هتشک  رضخ  تسد  هب 

ياهباتک دناهتفگ : رگید  یـضعب  تسا و  هدوب  هرقن  الط و  زا  یلام  دناهتفگ : یـضعب  تسا ، هدش  فالتخا  دوب  راوید  ریز  هک  یجنگ  هرابرد 
هنوگچ دراد ، ردق  هب  نامیا  هک  یسک  زا  اتفگـش  دوب : هدش  هتـشون  تاملک  نیا  نآ  رد  هدوب و  الط  زا  یحول  دناهتفگ : یخرب  هدوب و  یملع 

نیقی هک  یسک  زا  تسا  بیجع  دزادنایم . بعت  هب  ار  دوخ  لاح  نیع  رد  دراد و  يزور  هب  نیقی  هک  یـسک  زا  اتفگـش  دوشیم . نیگهودنا 
یتفگش رایسب  دنکیم و  تلفغ  لاح  نیع  رد  و  دراد ، باسح  هب  نیقی  هک  یـسک  زا  تسا  بیجع  و  دنکیم . يداش  هنوگچ  دراد  گرم  هب 

هَّللا الا  هلا  ـال  دوب : هتـشون  زین  و  « 2  » دراد نانیمطا  نآ  هب  مه  زاـب  هدرک و  هدـهاشم  شلها  هب  تبـسن  ار  اـیند  ینوگرگد  هک  یـسک  زا  تسا 
. هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  دّمحم 

. دوب هلصاف  ردپ  تفه  ناشحلاص  ردپ  میتی و  مالغ  ود  نیا  نایم  دومرف  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دشابیم امهمحر »  » يانعم رد  هک  تسا  کبر » دارا   » لعف شلماع  قلطم و  لوعفم  ای  هل ، لوعفم  ۀمحر » »

مدوخ رظن  داهتجا و  هب  مداد  ماجنا  يدید  هک  ییاهراک  همه  نآ  يِْرمَأ ، ْنَع  ُُهْتلَعَف  ام  َو 
__________________________________________________
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. اّیبن نیعبس  تدلوف  ۀیراج  لوتقملا  مالغلاب  الدبا  امهنا 
-2

نمؤی نمل  اـبجع  حرفی . فـیک  توملاـب  نقیا  نمل  اـبجع  بعتی . فـیک  قزّرلاـب  نقیا  نمل  اـبجع  نزحی ، فـیک  ردـقلاب  نمؤـی  نمل  اـبجع 
. اهیلا نئمطی  فیک  اهلهاب  اهبّلقت  ایندلا و  يأر  نمل  ابجع  لفغی . فیک  باسحلاب 

12 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دشابیم يرما » نع  یسوم  ای  هتلعف  ام   » مالّسلا هیلع  یلع  ماما  تئارق  هب  مداد . ماجنا  ادخ  نامرف  هب  ار  اهنآ  هکلب  دوبن 

12 ص :  ات 92 ... ] تایآ 83  (: 18  ) فهکلا هروس  ]

هراشا

(85  ) ًابَبَس َعَْبتَأَف  ( 84  ) ًابَبَـس ٍءْیَـش  ِّلُک  ْنِم  ُهاْنیَتآ  َو  ِضْرَْألا  ِیف  َُهل  اَّنَّکَم  اَّنِإ  ( 83  ) ًارْکِذ ُْهنِم  ْمُْکیَلَع  اُوْلتَأَس  ْلـُق  ِْنیَنْرَْقلا  ِيذ  ْنَع  َکَنُولَئْـسَی  َو 
ًانْـسُح ْمِهِیف  َذِخَّتَت  ْنَأ  اَّمِإ  َو  َبِّذَُعت  ْنَأ  اَّمِإ  ِْنیَنْرَْقلا  اَذ  ای  اْنُلق  ًامْوَق  اهَْدنِع  َدَجَو  َو  ٍۀَـئِمَح  ٍْنیَع  ِیف  ُبُْرغَت  اهَدَـجَو  ِسْمَّشلا  َبِْرغَم  َغََلب  اذِإ  یَّتَح 

(87  ) ًارُْکن ًاباذَع  ُُهبِّذَُعیَف  ِهِّبَر  یلِإ  ُّدَُری  َُّمث  ُُهبِّذَُعن  َفْوَسَف  َمَلَظ  ْنَم  اَّمَأ  َلاق  ( 86)
اهَدَـجَو ِسْمَّشلا  َِعلْطَم  َغََلب  اذِإ  یَّتَح  ( 89  ) ًابَبَس َعَْبتَأ  َُّمث  ( 88  ) ًارُْسی انِْرمَأ  ْنِم  َُهل  ُلوُقَنَـس  َو  ینْـسُْحلا  ًءازَج  ُهَلَف  ًاِحلاص  َلِمَع  َو  َنَمآ  ْنَم  اَّمَأ  َو 

(92  ) ًابَبَس َعَْبتَأ  َُّمث  ( 91  ) ًاْربُخ ِْهیََدل  اِمب  انْطَحَأ  ْدَق  َو  َِکلذَک  ( 90  ) ًاْرتِس اِهنوُد  ْنِم  ْمَُهل  ْلَعَْجن  َْمل  ٍمْوَق  یلَع  ُُعلْطَت 

12 ص :  همجرت ... :

(83 . ) منکیم وگزاب  ناتیارب  ار  شناتساد  نونکا  مه  وگب : دننکیم  لاؤس  وت  زا  نینرقلا ، وذ  هرابرد 
(84 . ) میدراذگ وا  رایتخا  رد  ار  تاناکما  لیاسو و  مامت  میداد و  تردق  نیمز  يور  رد  وا  هب  ام 

(85 . ) درک يوریپ  لیاسو  نآ  زا  زین  وا 
، تفای ار  یموق  اج  نآ  دنکیم و  بورغ  ياهریت  بآ  همـشچ  رد  هک  تفای  نانچ  ار  نآ  دیـسر و  دیـشروخ  بورغ  هاگیاج  هب  هک  ینامز  ات 

(86 . ) روآ ياج  هب  تمحر  فطل و  ای  باذع و  رهق و  ای  اهنآ  هرابرد  نینرقلا  وذ  يا  میتفگ  ام ،
شراگدرورپ  يوس  هب  هک  مه  هاگ  نآ  دناسر و  مهاوخ  رفیک  هب  ار  وا  هدرک  متس  سک  ره  تفگ  نینرقلا  وذ 

13 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(87  ) تخاس دهاوخ  بّذعم  تخس  یباذع  هب  ار  يو  زین ، وا  ددرگ  زاب 

(88 . ) میریگ ناسآ  وا  رب  ار  رما  زین  ام  دوب و  دهاوخ  کین  ییازس  ار  يو  دهد ، ماجنا  کین  راک  دروآ و  نامیا  سک  ره  اّما  و 
(89 . ) داد همادا  ار  دوخ  هار  بابسا  لئاسو و  نامه  اب  زاب 

(90 . ) میدوب هدادن  رارق  یششوپ  باتفآ  اهنآ و  نایم  ام ، هک  تفای  ار  یموق  اج  نآ  دیسر  نیمز  قرش  هب  هک  یماگنه  ات 
(91 . ) میربخ اب  الماک  نانآ  لاوحا  زا  ام  هّتبلا  دوب و  نینچ  نیا 

(92  ) تفر داد و  همادا  ار  دوخ  هار  زاب 

13 ص :  ریسفت ..... :
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و نینرقلا ، وذ  دـندرک : تنطلـس  اـیند  رب  نمؤـم  رفن  ود  تسا : هدـش  هتفگ  و  تشگ . ناـهج  هاـشداپ  هک  تسا  ردنکـسا  نـینرقلا  وذ  زا  دارم 
. رصنتخب دورمن و  رفاک : رفن  ود  و  نامیلس ،

و دوب ، هداد  وا  هب  ار  نیمز  یهاشداپ  مکح و  ملع و  دـنوادخ  هک  دوب  حـلاص  ياهدـنب  دـناهتفگ : یخرب  تسا . فـالتخا  نینرقلا  وذ  هراـبرد 
«. 1  » دوشگ وا  تسد  هب  ار  نیمز  دنوادخ  هک  دوب  يربمایپ  دناهتفگ : رگید  یخرب 

تفر و ایند  زا  دروخ و  یتبرـض  شیناشیپ  تسار  فرطرب  ادخ  تعاطا  هار  رد  هک  دوب  يراکوکین  هدـنب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
مه ار  وا  دـنوادخ  زین  راب  نیا  درم ، دروخ و  شیناـشیپ  پچ  فرط  رب  یتبرـض  ادـخ  هار  رد  زین  مّود  هبترم  درک  هدـنز  ار  وا  دـنوادخ  سپس 

ار وا  لیلد  نیا  هب  دناهتفگ : یـضعب  دوشیم . ادیپ  وا  لثم  زین  تّما  امـش  نایم  رد  و  دش ، بّقلم  نینرقلا  وذ  هب  ور ، نیا  زا  تخیگنارب و  نانچ 
خاش ود  شجات  يارب  دناهتفگ : یضعب  و  دش . فّرصتم  دز و  رود  ار  برغم  ات  قرشم  ار  نیمز  ینوکسم  فرط  ود  هک  دناهدیمان  نینرقلا  وذ 

. دوب هداد  رارق 
ار ترضح  دنتساوخ  هک  دندوب  دوهی  دندرکیم  ار  اهلاؤس  هنومن  نیا  ربمایپ  زا  هک  اهنآ 

__________________________________________________

م. دوش - هعجارم  نازیملا  هنومن و  ریسفت  هب  تسا . ریبک  شروک  نینرقلا  وذ  زا  روظنم  دناهتفگ  یضعب  (1)
14 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دندیسرپ مرکا  لوسر  زا  ار  لاؤس  نیا  شنارای  لهج و  وبا  دناهتفگ  یضعب  دننک . شیامزآ  ناحتما و 
ییامنهار شدصقم  هب  ار  يو  هک  یشور  هار و  دوب ، هدرک  هدارا  شایهاشداپ  تنطلس و  رد  وا ، هک  یضارغا  دصاقم و  مامت  يارب  ُهاْنیَتآ ، َو 

هک یماگنه  نینچمه  دـناسر ، اج  نآ  هب  ار  وا  هک  تفرگ ، شیپ  رد  ار  یهار  دور ، برغم  هب  درک  هدارا  سپ  میدراذـگ ، شرایتخا  رد  دـنک 
. تفرگ ار  شهار  زین  دسرب  ّدس  ود  هب  درک  هدارا  هک  یتقو  دیسر و  يوس  نآ  هب  ات  تفرگ  ار  يرگید )  ) هار دورب  قرشم  يوس  هب  تساوخ 
رب انب  اّما  دوب ، لاعتفا  باب  تئارق  رب  انب  دـش  رکذ  الاب  رد  هک  ییانعم  . ) تسا هدـش  تئارق  زین  لاعتفا  باب  لصو و  هزمه  اب  عّبتاف  ًابَبَـس ، َعَْبتَأَـف 

هچنآ ای  دوب ، هدش  نّیعم  شیارب  هک  داد  رارق  یهار  زا  يوریپ  رد  ار  دوخ  راک  نینرقلا : وذ  تسا : نیا  شیانعم  تسا  روهـشم  هک  لاعفا  باب 
. داد رارق  هار  نآ  یپ  رد  دوب  وا  رب  هک  ار 

وا دنوادخ  دندوب و  رفاک  هک  تفای  ار  یمدرم  همـشچ ، کیدزن  رد  نینرقلا  وذ  تفرگ . ارف  ار  هاچ  امرگ ، و  دود ، رئبلا : تئمح  زا  غاد  ٍۀَئِمَح 
زین وا  دـنک ، توعد  دـیحوت  مالـسا و  هب  ار  نانآ  دـناوتیم  دـهاوخب  رگا  دـناسر و  لتق  هب  ار  اهنآ  دـناوتیم  دـهاوخب  رگا  هک  درک  ّریخم  ار 

هک گرزب  يراکمتـس  رب  مه  زاـب  منکیم و  قح  هب  توعد  هک  ار  یناـسک  تفگ : سپ  دـیزگرب . ار  اـهنآ  زا  ییوـجلد  مالـسا و  هب  توـعد 
. دنبّذعم ترخآ  ایند و  رد  هورگ ، نیا  دنراد  رارصا  تسا  رفک  نامه 

نیونت اب  همـض و  اب  ءازج » . » تسا یکین  شاداپ  شیارب  دـهد  ماجنا  کین  راک  درواـیب و  ناـمیا  هک  یـسک  ًاـِحلاص ، َلِـمَع  َو  َنَمآ  ْنَم  اَّمَأ  َو 
: ریدقت هّمض  تئارق  رد  هدش  هدناوخ  زین  بصن 

هک یلاح  رد  ینعی  دشابیم  ءازج  نسحلا  ۀـبوثملا  هلف  ریدـقت  بصن  نیونت  تئارق  رد  کین و  راک  شاداپ  ینعی  تسا  ینـسحلا  ۀـلعفلا  ءازج 
. تسا هتفرگ  رارق  لاح  ياج  هب  هک  تسا  يردصم  ۀّیزجم  يانعم  هب  ءازج  دوشیم ، هداد  وا  هب  وکین  باوث 

هب  هکلب  مینکیمن  رما  راوشد  تخس و  يراک  هب  ار  وا  ام  هک  نیا  دارم  ًارُْسی ، انِْرمَأ  ْنِم 
15 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا رسیا  ز  نآ ، ریدقت  میهدیم و  نامرف  نآ  ریغ  جارخا و  زا  ناسآ  لهس و  يرما 
. باتفآ عولط  ياج  ینعی  تسا  ردصم  ای  ناکم  مسا  تسا  هدش  تئارق  نآ  رسک  مال و  حتف  اب  علطم » »

دیوگیم بعک  تشادـن . دوجو  يزیچ  چـیه  یناـمتخاس  هن  یتـخرد و  هن  یهوک و  هن  اـج ، نآ  ًاْرتِـس ، اـِهنوُد  ْنِم  ْمَُهل  ْلَـعَْجن  َْمل  ٍمْوَـق  یلَع 
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عولط دیـشروخ  هاگ  ره  هک  تشاد  دوجو  ینیمز  ریز  تادوجوم  ناروناـج و  هنـال  اـجنآ  رد  تشادیمن  هاـگن  ار  اـهنامتخاس  اـهنآ  نیمزرس 
: دـناهتفگ یـضعب  دـنتخادرپیم . ناشیناگدـنز  روما  هب  دـندمآیم و  نوریب  درکیم  بورغ  هاگ  ره  دـندشیم و  اههنال  نآ  لـخاد  درکیم 

. تسا سابل  ششوپ ، رتس و  زا  دوصقم 
يور مدرم  مامت  زا  ناشددع  دنرادن ، یسابل  شـشوپ و  هنوگچیه  دیـشروخ ، عولط  لحم  رد  هک  ياهنهرب  ناتـسوپ  هایـس  دیوگیم : دهاجم 

. میدرک نایب  لیصفت  هب  شتمظع  تهج  هب  ار  نآ  میتشاد و  نایب  هک  تسا  نینچ  نینرقلا  يذ  رما  کلذک » ، » تسا رتشیب  نیمز 
ترثک رب  لیلد  نیا  میراد ، یملع  هطاحا  یهاشداپ ، بابسا  رازبا و  نایرکـشل و  لیبق  زا  تشاد  دوجو  وا  دزن  هچنآ  مامت  رب  ام ، انْطَحَأ ، ْدَق  َو 

. تسا روما  نیا  يدایز  و 
شیانعم دناهتفگ  یضعب  دیسر . زین  دیشروخ  عولط  لحم  هب  دیسر  برغم  هب  هک  روط  نامه  هک  تسا  نآ  کلذک »  » يانعم دناهتفگ  یـضعب 

. دیباتیم درکیم  بورغ  اهنآ  رب  هک  ياهماج  نامه  دننام  یمدرم - رب  دیشروخ ، هک  تسا  نیا 
رارق ناسحا  دروم  ناشنامیا  لها  دـنوش و  رفیک  ناشنارفاک  ینعی  تساـهنآ ، لـثم  مه  ناـشمکح  دـندوب و  رفاـک  اـهنآ  لـثم  مه  اـهنیا  ینعی 

. دنریگ

15 ص :  ات 98 ..... ] تایآ 93  (: 18  ) فهکلا هروس  ]

هراشا

ِیف َنوُدِـسْفُم  َجوُجْأَم  َو  َجوُجْأَـی  َّنِإ  ِْنیَنْرَْقلا  اَذ  اـی  اُولاـق  ( 93  ) ًالْوَق َنوُهَقْفَی  َنوُداـکَی  ـال  ًاـمْوَق  اـمِِهنوُد  ْنِم  َدَـجَو  ِْنیَّدَّسلا  َْنَیب  َغََلب  اذِإ  یَّتَح 
ًامْدَر ْمُهَْنَیب  َو  ْمُکَْنَیب  ْلَعْجَأ  ٍةَّوُِقب  ِینُونیِعَأَف  ٌْریَخ  یِّبَر  ِهِیف  یِّنَّکَم  ام  َلاق  ( 94  ) ادَس ْمُهَْنَیب  َو  انَْنَیب  َلَعَْجت  ْنَأ  یلَع  ًاجْرَخ  ََکل  ُلَعَْجن  ْلَهَف  ِضْرَْألا 

ْنَأ اوُعاطْسا  اَمَف  ( 96  ) ًارِْطق ِْهیَلَع  ْغِْرفُأ  ِینُوتآ  َلاق  ًاراـن  ُهَلَعَج  اذِإ  یَّتَح  اوُخُْفنا  َلاـق  ِْنیَفَدَّصلا  َْنَیب  يواـس  اذِإ  یَّتَح  ِدـیِدَْحلا  ََربُز  ِینُوتآ  ( 95)
(97  ) ًابْقَن َُهل  اوُعاطَتْسا  اَم  َو  ُهوُرَهْظَی 

(98  ) اقَح یِّبَر  ُدْعَو  َناک  َو  َءاَّکَد  ُهَلَعَج  یِّبَر  ُدْعَو  َءاج  اذِإَف  یِّبَر  ْنِم  ٌۀَمْحَر  اذه  َلاق 
16 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

16 ص :  همجرت ..... :

(93 . ) دندیمهفیمن ینخس  چیه  هک  تفای  ار  یموق  اجنآ  رد  دیسر ، ّدس  ود  نایم  هب  هک  یتقو 
اهنآ ام و  نایم  يّدـس  میریگ  هدـهع  هب  ار  نآ  جراخم  ام  رگا  ایآ  دـننکیم ، داسف  نیمز  يور  رد  جوجأم  جوجأی و  نینرقلا ، وذ  يا  : دـنتفگ

(94 ( ؟ يدنبیم
يارب مکحم  يّدس  ات  دینک  کمک  وزاب  تّوق  اب  ارم  امش  سپ  تسا ، رتهب  امـش  هنیزه  زا  هدومرف  اطع  نم  هب  ادخ  هک  یتورث  نّکمت و  : تفگ

(95 . ) دوش اهنآ  دربتسد  عنام  یّلکب  هک  مزاسب  امش 
ار نهآ  ات  دندیمد  ردق  نآ  هک  داد  روتـسد  اهنآ  هب  هاگ  نآ  دـش ، هوک  هبل  ود  يواسم  ات  دـندروآ )  ) دـیروایب نهآ  تاعطق  نم  يارب  نونکا 

(96 . ) مزیرب نآ  رب  ات  دیروایب  هتخادگ  سم  تفگ  هاگ  نآ  تخاس  شتآ 
(97 . ) دنتفای ییاناوت  ندش  نآ  يالاب  رب  هن  ّدس و  نآ  ندرک  خاروس  رب  زگره  هن  موق  نآ  دعب  هب  نآ  زا 

، تخاس دهاوخ  یـشالتم  ار  ّدس  نآ  دسر ، ارف  مراگدرورپ  هدعو  هاگ  ره  تسا و  نم  يادـخ  تمحر  فطل و  زا  نیا  هک  تفگ  نینرقلا  وذ 
(. 98 . ) دشابیم تسار  یمتح و  ادخ  هدعو  هتبلا 
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16 ص :  ریسفت ..... :

اب ار  دـس »  » هملک و  دوب ، هوک ، ود  نیا  نیب  رد  تخاس  نینرقلا  وذ  هک  يّدـس  تسا و  هوک  ود  ّدـس ، ود  زا  روظنم  ِْنیَّدَّسلا ، َْنَیب  َغََلب  اذِإ  یَّتَح 
. دناهدناوخ ود  ره  هحتف  هّمض و 

17 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
رد رـشب  تسد  دشاب و  ادخ  هدـیرفآ  هک  يّدـس  دوشیم و  هدـناوخ  حوتفم  دـشاب ، مدرم  لمع  ناگدـنب و  راک  هک  يّدـس  دـناهتفگ : یـضعب 

قلخ و ار  نآ  دنوادخ  ینعی  تسا  لوعفم  يانعم  هب  لعف  نزو  رب  نیـس  ّمض  هب  ّدس » . » دشابیم مومـضم  دـشاب ، هتـشادن  تلاخد  نآ  نتخاس 
هب لوـعفم  بوـصنم و  نیب ،» . » دـناهدروآ دـیدپ  ار  نآ  مدرم  هک  تسا  يزیچ  ياـنعم  هب  ردـصم و  نیـس  حـتف  هب  دـس  تـسا و  هدرک  داـجیا 

فرط رد  ناتـسکرت  نیمزرـس  زرم  ِْنیَّدَّسلا » َْنَیب   » زا دارم  تسا . هفاضا  هب  رورجم  کنیب » ینیب و  قارف  اذـه   » هلمج رد  هک  ناـنچ  دـشابیم ،
. دنتسه اهکرت  موق  نیا  زا  دارم  دناهتفگ  یضعب  ًامْوَق » امِِهنوُد  ْنِم  . » دشابیم قرشم 

ار اـهنآ  نخـس  هدنونـش  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  هراـشا  ءاـمیا و  و  یتخـس ، اـب  رگم  دـندیمهفیمن  فرح  اـهنآ  اـًلْوَق ، َنوُهَقْفَی  َنوُداـکَی  ـال 
مسا ود  جوجأم  جوجأی و  تسا . هدش  تئارق  نوهقفی  انعم  نیا  رب  انب  دوب ، سونأمان  اهنآ  تغل  دندرکیمن ، نایب  بوخ  شیارب  دیمهفیمن و 

. تسا یبرع  ریغ 
هچ ره  دنتخیریم و  نوریب  دوخ  هاگیاج  زا  دشیم  هک  راهب  ماّیا  دناهتفگ  یضعب  دندوب و  راوخ  مدآ  دناهتفگ  یضعب  ِضْرَْألا ، ِیف  َنوُدِسْفُم 
زا سک  چیه  هک  تسا  هدش  لقن  اهنآ  هرابرد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  دندربیم . دوخ  اب  دوب  کشخ  هچ  ره  دـندروخیم و  دوب  زبس 

دناهتفگ یضعب  دنراد . تسد  هب  یگنج  حالس  مادک  ره  دناهدمآ و  دوجو  هب  وا  بلـص  زا  هک  رـسپ  رازه  دنیبب  هک  نآ  رگم  درمیمن  ناشیا 
زا يرّرقم  ینعی  هدـش ، تئارق  زین  اجارخ  اجرخ ،» . » تماق هاتوک  رایـسب  رگید  یکی  دـق و  زارد  لیوط و  رایـسب  یکی  دـندوب  هفیاط  ود  اـهنآ 

. تسانعم نیمه  هب  مه  لاون  لون و  میهد و  رارق  تیارب  ناملاوما 
ياهنیزه زا  تسا  رتهب  هداد  نّکمت  نم  هب  راک  ندوب  ناسآ  لاـم و  يرایـسب  زا  راـگدرورپ  هک  نیمه  تفگ : نینرقلا  وذ  یِّبَر ، ِهِیف  یِّنَّکَم  اـم 

زین یننکم »  » ماغدا ّکف  ماغدا و  اب  ینّکم  لعف  مرادـن . امـش  هنیزه  هب  یجایتحا  نیا  رب  انب  دـیهدب  نم  هب  راـکنیا  يارب  دـیهاوخیم  امـش  هک 
. تسا هدش  هدناوخ 

18 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
« امدر . » دـینک کمک  نم  هب  رازبا  لیاسو و  اب  زین  دنـشاب و  دراو  نامتخاس  راـک  هب  هک  ینیـسدنهم  نادرم و  هلیـسو  هب  سپ  ٍةَّوُِقب ، ِینُونیِعَأَـف 
ات دنک  ردق  نآ  ار  ّدس  ياههیاپ  ياج  دناهتفگ : مینک . داجیا  یمکحم  ییوراب  اهنآ  امـش و  نیب  ات  دشابیم : ّدس  زا  رتگرزب  مکحم و  راصح 

نهآ میخـض  گرزب و  تاعطق  زا  ار  نامتخاس  لصا  تخاس و  هتخادـگ  سم  اب  طولخم  ياهگنـس  هتخت  زا  ار  نآ  ياههیاپ  دیـسر و  نآ  هب 
ییاهخاروس هاگ  نآ  تفرگ و  ارف  درک و  رپ  الاب  ات  ار  هوک  ود  نایم  هک  نیا  ات  تخیر  مزیه  لاـغز و  ازـشتآ ، داوم  زا  نآ  ياهفاکـش  رد  هک 

هب ات  تخیر  هدش  خرـس  نهآ  رب  ار  هدش  بوذ  ياهـسم  هاگ  نآ  دش ، خرـس  اهنهآ  شتآ  رثا  رب  هک  نیا  ات  دندیمد  تشاذگ و  ندیمد  يارب 
ود اب  نیفدص » . » دنراد رارق  مه  لباقم  رد  هک  تسا  هوک  ود  بناج  نیفدـص »  » زا روظنم  دـمآ . دوجو  هب  یمکحم  هوک  دـیبسچ و  رگیدـمه 

. هدش هدناوخ  مود  نوکس  لوا و  هّمض  زین  هّمض و 
یمّود اریز  هدش ، فذح  لوا  هملک  ارطق » هیلع  غرفا  ارطق  ینوتآ   » تسا نیا  شریدقت  و  غرفا »  » لعف هب  نآ  بصن  هدـش و  بوذ  سم  ًارِْطق » »

. تسا هدش  تئارق  زین  درجم ) یثالث  : ) ینوتئا مزیرب . نآ  نایم  رد  ات  دیروایب  هتخادگ  سم  نم  يارب  تسا : نیا  شیانعم  تسا  نآ  رب  لیلد 
زین داص ، هب  نیس  لیدبت  اب  اوعاطصا » امف   » تسا و هدش  فذح  ظّفلت  رد  تلوهس  روظنم  هب  لاعفتسا ) باب  « ) ءات ، » ُهوُرَهْظَی ْنَأ  اوُعاطْـسا  اَمَف 

هک ارچ  دننک  خاروس  ار  نآ  دنتـسناوتیمن  دوب و  فاص  دنلب و  رایـسب  اریز  دـنور  الاب  ّدـس  نآ  رب  دنتـسناوتیمن  ینعی  تسا ، هدـش  هدـناوخ 
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. تسوا ناگدنب  يارب  یتمحر  ادخ و  زا  یتمعن  ّدس  نیا  ینعی  تسا ، ّدس  هب  هراشا  اذه » . » دوب ربتس  مکحم و  تخس 
. ددرگیم يواسم  نیمز  اب  دوشیم و  نهپ  ّدس  نیا  دوش  کیدزن  تمایق  زور  هک  یتقو  یِّبَر ، ُدْعَو  َءاج  اذِإَف 

ّكدنا .» : » دنیوگیم دوش ، نهپ  ندوب  عفترم  زا  سپ  هچ  ره  هب  و  حّطسم ، نیمز  ینعی  هدش  تئارق  زین  ءاّکد ، ّدم : اب  اّکد » »
19 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. نینرقلا وذ  راتفگ  نیرخآ  لقن  دوب  نیا  تسا . قح  مراگدرورپ  هدعو  اّقح ، ّیبر  دعو  ناک  و 

19 ص :  ات 106 ..... ] تایآ 99  (: 18  ) فهکلا هروس  ]

هراشا

َنیِذَّلا ( 100  ) ًاضْرَع َنیِِرفاْکِلل  ٍذـِئَمْوَی  َمَّنَهَج  انْـضَرَع  َو  ( 99  ) ًاعْمَج ْمُهانْعَمَجَف  ِروُّصلا  ِیف  َخـُِفن  َو  ٍضَْعب  ِیف  ُجوُمَی  ٍذـِئَمْوَی  ْمُهَـضَْعب  اـنْکََرت  َو 
اَّنِإ َءاـِیلْوَأ  ِینوُد  ْنِم  يِداـبِع  اوُذِـخَّتَی  ْنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َبِـسَحَف  َأ  ( 101  ) ًاعْمَـس َنوُعیِطَتْـسَی  اُوناک ال  َو  يِرْکِذ  ْنَع  ٍءاـطِغ  ِیف  ْمُُهُنیْعَأ  َْتناـک 

(103  ) ًالامْعَأ َنیِرَسْخَْألِاب  ْمُُکئِّبَُنن  ْلَه  ُْلق  ( 102  ) ًالُُزن َنیِِرفاْکِلل  َمَّنَهَج  انْدَتْعَأ 
ْمُُهلامْعَأ ْتَِطبَحَف  ِِهئاِقل  َو  ْمِهِّبَر  ِتایِآب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ( 104  ) ًاْعنُص َنُونِسُْحی  ْمُهَّنَأ  َنُوبَسْحَی  ْمُه  َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  ْمُُهیْعَس  َّلَض  َنیِذَّلا 

(106  ) ًاوُزُه ِیلُسُر  َو  ِیتایآ  اوُذَخَّتا  َو  اوُرَفَک  اِمب  ُمَّنَهَج  ْمُهُؤازَج  َِکلذ  ( 105  ) ًانْزَو ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ْمَُهل  ُمیُِقن  الَف 

19 ص :  همجرت ..... :

همه ام  و  دوشیم ، هدیمد  روص  رد  و  دـننزیم ، جوم  مه  رد  هک  مینکیم  اهر  نانچ  ار  اهنآ  دریذـپیم ) نایاپ  ناهج  هک   ) راگزور نآ  رد  و 
(99 . ) مینکیم عمج  ار 

(100 . ) میرادیم هضرع  نارفاک  هب  ار  مّنهج  زور  نآ  رد 
(101 . ) دنتشادن ییاونش  تردق  و  دنداتفین ، نم  دای  هب  دوب و  هدرپ  رد  ناشیاهمشچ  هک  ییاهنامه 

(102 . ) میداد رارق  هاگلزنم  ار  مّنهج  نارفاک  يارب  ام  دننک ، باختنا  دوخ  ءایلوأ  نم  ياجب  ارم  ناگدنب  دنناوتیم  دندرک  نامگ  نارفاک  ایآ 
(103 . ) دننایک دارفا  نیرت  راکنایز  هک  میهد  ربخ  امش  هب  ایآ  وگب 

(104 . ) دنهدیم ماجنا  کین  راک  دننکیم  نامگ  لاح  نیا  اب  هدش ، مگ  ایند  یگدنز  رد  ناشیاهشالت  هک  اهنآ 
هب دندش ، رفاک  وا ، ياقل  ناشراگدرورپ و  تایآ  هب  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ 

20 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(105 . ) تخاس میهاوخن  اپرب  اهنآ  يارب  ینازیم  تمایق  زور  اذل  دش ، دوبان  طبح و  ناشلامعا  تهج  نیمه 

(106 . ) دنتفرگ ءازهتسا  داب  هب  ار  مناربمایپ  نم و  تایآ  دندش و  رفاک  هک  نآ  رطاخب  تسا  خزود  اهنآ  رفیک  هنوگ ، نیا 

20 ص :  ریسفت ..... :

: دراد دوجو  لامتحا  ود  هیآ  يانعم  عمج و  ریمض  عجرم  رد  « 1 ، » ْمُهَضَْعب انْکََرت  َو 
تریح و بارطــضا و  رد  سنا  ّنـج و  دارفا  زا  یــضعب  دـس ) تـشپ  زا   ) جوجأـم جوجأـی و  جورخ  زور  ینعی  دــشاب  قـلخ  نآ  عـجرم  - 1

. دنوشیم هتخیمآ  مه  رد  ینادرگرس 
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دننکیم و هلمح  ياهرهـش  هب  دننزیم و  جوم  دنیآ ، نوریب  ّدس  تشپ  زا  هک  یماگنه  اهنآ  ینعی  دشاب  جوجأم  جوجأی و  نآ  عجرم  رگا  - 2
وا رب  هک  ار  یناسنا  ره  ناتخرد و  زین  دنروخیم و  ار  شناگدنبنج  دنماشآیم و  ار  نآ  بآ  دـنیآیم  ایرد  يوس  هب  هک  تسا  هدـش  تیاور 

شوگ رد  رـس  تشپ  زا  دنکیم  رومأم  اهنآ  رب  ار  یمرک  دـنوادخ  هاگ  نآ  دـنروخیم و  دـبای  تاجن  اهنآ  تسد  زا  دـنناوتن  دـنبایب و  تسد 
«. 2 . » دناسریم تکاله  هب  ار  اهنآ  دوشیم و  لخاد  اهنآ 

. دننکیم هدهاشم  ار  نآ  و  میزاسیم ، رهاظ  نارفاک  يارب  ار  خزود  َمَّنَهَج ، انْضَرَع  َو 
لـال و رک و   ...، » ٌیْمُع ٌمُْکب  ٌّمُص  هیآ  تساـنعم  نیمه  هب  دـندوب . لـفاغ  نم  تاـیآ  رد  ندیـشیدنا  زا  هک  دـندوب  یمدرم  ناـنیا  يِرْکِذ ، ْنَع 

(. 18 هرقب /  ...« ) دناروک
. دندوب رک  قیاقح  ندینش  زا  ایند  رد  اهنیا  ًاعْمَس ، َنوُعیِطَتْسَی  اُوناک ال  َو 

__________________________________________________

عمجم ۀمجرت  دنتخیمآ . مه  رد  ایرد  جاوما  لثم  ّتیعمج  ترثک  رثا  رب  جوجأم  جوجأی و  دیسر  ماجنا  هب  نینرقلا  وذ  ّدس  هک  نآ  زا  سپ  - 1
ج 15. نایبلا ،

رد هک  ییانعم  فالخ  رب  دوشیم  عقاو  تماـیق  هناتـسآ  رد  هک  تسا  یعیاـقو  هب  هراـشا  دـناهتفگ  هیآ  يارب  هک  اـنعم  ود  نیا  هب  هجوت  اـب  - 2
. تسا هتشذگ  هعقاو  دارم  هک  دش  لقن  نایبلا  عمجم  همجرت  زا  لبق  هرامش 

21 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
: تسا هدش  هدناوخ  قیرط  ود  هب  هیآ  نیا  لوا  اوُذِخَّتَی !...  ْنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َبِسَحَف  َأ 

و اوذختی » نا  مهبسح  مهیف و  اکفا   » ینعی تسا ، مالّـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هب  بوسنم  هک  بسحف » أ  «. » نیـس  » نوکـس و  اب »  » عفر هب  تسخن 
. دنریگب دوخ  ءایلوا  نم  ياج  هب  ار  ناگتشرف  ینعی  نم  ناگدنب  هک  تسا  یفاک  نارفاک  يارب  ایآ  ینعی  دشابیم  لعاف  مسا  يانعم  هب 

لمع دـشاب  هزمه  رب  دـمتعم  هاگ  ره  مه  لعاف  مسا  اریز  دوب ، دـهاوخ  لعاف  لعف و  هلزنم  هب  ای  ربخ و  ادـتبم و  هیآ  بیکرت  تئارق  نیا  رب  اـنب 
درادن يدوس  اهنآ  يارب  دنوادخ  دزن  دناهدرک ، نامگ  هچنآ  هک  تسا  نینچ  هیآ  يانعم  لامجا  نادـیّزلا . مئاق  لثم أ  دـهدیم  ماجنا  ار  لعف 

«1 . » تسین یفاک  ار  نانآ  و 
ناگتشرف و رگا  هک  دننکیم  نامگ  نارفاک  ایآ  تسا : نیا  هیآ  يانعم  هجو  نیا  رب  انب  تسا و  بسحف » أ  ( » یضام لعف   ) روهـشم تئارق  مود 

يرای ار  نارفاک  نیا  هک  دنتسین  یناتـسود  نانآ  تسا ، نینچ  هن  درک ؟ دنهاوخ  يرای  ار  نانآ  دنریگب  دوخ  نایادخ  نم  ياج  هب  ارم  ناگدنب 
. دننک

«، ٍمِیلَأ ٍباذَِعب  ْمُهْرِّشَبَف  : » دـیامرفیم هک  ياهیآ  تسا  انعم  نیمه  هب  و  دوشیم ، هدروآ  نامهم  ییاریذـپ  يارب  لوا  رد  هک  تسا  يزیچ  لزن » »
(. 21 نارمع / لآ   ) هد تراشب  كاندرد  یباذع  هب  ار  راّفک 

وکین دننکیم ، نامگ  هک  دنتـسه  یحیـسم )  ) نابهار تسا  لطاب  ناشلمع  هدـیافیب و  ناشـشالت  هک  یناسک  زا  دوصقم  ْمُُهیْعَـس  َّلَض  َنیِذَّلا 
ٌۀَِلماع  » هیآ يانعم  هیبش  بلطم  نیا  هک  تسا  هدـش  لقن  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  زا  تسادـخ . هب  بّرقت  تدابع و  ناـشیاهراک  ناراـک و 

بوسحم اـهنیا  زا  جراوـخ )  ) ارورح لـها  دوـمرف : زین  و  ( 3 هیـشاغ / « ) دناهدش هتـسخ  هدرک و  لمع  هتـسویپ  هک  یناسک   » دـشابیم ٌۀَبِـصان »
. دنوشیم

ار نانآ  تسین و  يرادقم  جرا و  ام ، دزن  نانآ  يارب  ًانْزَو  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ْمَُهل  ُمیُِقن  الَف 
__________________________________________________

. تسا مکحم  وکین و  رایسب  تئارق  نیا  دیوگیم : يرشخمز  - 1
22 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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. میرامشیم راوخ 

22 ص :  ات 110 ..... ] تایآ 107  (: 18  ) فهکلا هروس  ]

هراشا

ُرْحَْبلا َناک  َْول  ُْلق  ( 108  ) ًالَوِح اْهنَع  َنوُْغبَی  اهِیف ال  َنیِدـِلاخ  ( 107  ) ًالُُزن ِسْوَدْرِْفلا  ُتاَّنَج  ْمَُهل  َْتناـک  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 
ٌهلِإ ْمُکُهلِإ  امَّنَأ  ََّیلِإ  یحُوی  ْمُُکْلثِم  ٌرََـشب  اَنَأ  امَّنِإ  ُْلق  ( 109  ) ًادَدَم ِِهْلثِِمب  اْنئِج  َْول  َو  یِّبَر  ُتاِملَک  َدَْفنَت  ْنَأ  َْلبَق  ُرْحَْبلا  َدِفََنل  یِّبَر  ِتاِملَِکل  ًادادـِم 

(110  ) ًادَحَأ ِهِّبَر  ِةَدابِِعب  ْكِرُْشی  َو ال  ًاِحلاص  ًالَمَع  ْلَمْعَْیلَف  ِهِّبَر  َءاِقل  اوُجْرَی  َناک  ْنَمَف  ٌدِحاو 

22 ص :  همجرت ..... :

(107 . ) تسا ناشهاگلزنم  سودرف  ياهغاب  دناهداد ، ماجنا  وکین  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک 
(108 . ) دننکیمن نآ  زا  ناکم  لقن  ياضاقت  زگره  دنام و  دنهاوخ  نآ  رد  هنادواج  اهنآ 

ره دسر  نایاپ  هب  مراگدرورپ  تاملک  هک  نآ  زا  شیپ  دش  دنهاوخ  مامت  دنوش ، بّکرم  مراگدرورپ  تاملک  نتشون  يارب  اهایرد  رگا  وگب :
(109 . ) مینک هفاضا  نآ  هب  اهنآ  دننامب  دنچ 

ار شراگدرورپ  ياقل  دیما  سک  ره  سپ  تسا ، یکی  امش  دوبعم  اهنت  هک  دوشیم ، یحو  نم  هب  هک  امش ، دننام  متسه  يرشب  اهنت  نم  وگب :
(110 . ) دزاسن کیرش  شراگدرورپ  تدابع  رد  ار  یسک  چیه  دهد و  ماجنا  حلاص  لمع  دیاب  دراد ،

22 ص :  ریسفت ..... :

( مریسم زا   ) ارم وا  یتسود  ادوع ،» اهبح  یف  داع   » لثم داد . ناکم  رییغت  دوخ  ياج  زا  الوح ،» هناکم  نع  لاح   » تسا لّوحت  يانعم  هب  لوح » »
رد اج  نآ  یـشوخ  اریز  درادـن  يرگید  ياج  هب  نآ  زا  لاقتنا  يارب  ییوزرآ  هنوگ  چـیه  تشهب  لها  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  دـینادرگ . رب 

هتشون دنوادخ  تمکح  ملع و  تاملک  رگا  ینعی  بّکرم ،)  ) دریگیم هیام  نآ  زا  تاود  رد  هک  تسا  يزیچ  مسا  دادم  تسا . لامک  هلحرم 
يارب  ایرد  و  دوش ،

23 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
میروایب مه  يرگید  ياهایرد  نآ ، دننام  رگا  دوش و  مامت  وا  تاملک  هک  نآ  زا  شیپ  دـنوریم ، نیب  زا  اهایرد  ددرگ ، بکرم  اهنآ  نتـشون 

ینعی تسا  دادم  يانعم  هب  ددم » . » الجر هلثم  یل  دننام : تسا . زیمت  اددم » . » تسین یندش  مامت  دـنوادخ  تاملک  یلو  دوشیم  مامت  مه  زاب 
. دشابیم بّکرم  نامه  هک  دوشیم  هتفرگ  کمک  نتشون  رد  نآ  زا  هک  يزیچ 

. تسا هدش  هدناوخ  زین  دفنی  رّکذم : تروص  هب  لعف ، نیا  َدَْفنَت » ْنَأ  »
هک یـسک  ای  دـشاب  یـضار  وا  زا  شلمع  یلوبق  اب  هک  نانچ  دـنک  تاقالم  یبوخب  ار  شراگدرورپ  دراد  وزرآ  هک  یـسک  اوُجْرَی  َناـک  ْنَمَف 

دیابن ینعی  تسا  يراک  ایر  تدابع  رد  كرـش  زا  روظنم  دهد .) ماجنا  کین  لامعا   ) دنک تاقالم  يدونـشخان  اب  ار  شراگدرورپ  دسرتیم 
: تسا هدش  لقن  ربمایپ  زا  دشاب . هتشادن  رظن  رد  ار  يرگید  دهد و  ماجنا  ادخ  يارب  صلاخ  ار  نآ  هکلب  دنک  هدارا  ار  ادخ  ریغ  شتدابع  رد 

كرشا يذلل  وهف  ءيرب  هنم  اناف  يریغ  هیف  كرشا  المع  لمع  نمف  كرشلا  نم  ءاکرشلا  ینغا  انا  ّلج : ّزع و  هَّللا  لاق 
نم ریغ  نم و  يارب  ار  شلمع  هک  یـسک  سپ  متـسه ، نتـشاد  کیرـش  زا  ناکیرـش  نیرت  زاین  یب  نم  هدومرف : لالج  تّزع و  اـب  دـنوادخ  »
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.« تسا هدش  هداد  رارق  نم  کیرش  هک  مراذگیماو  يرگید  نامه  هب  ار  نآ  مرازیب و  لمع  نآ  زا  نم  دهد  ماجنا 
: تسا هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

اهدیری یتلا  ۀعاسلا  یف  ظقیت  ّالا  مونلا  دنع  فهکلا  رخآ  أرقی  دحا  نم  ام 
«. دوشیم رادیب  دهاوخیم ، وا  هک  یتعاس  نامه  هک  نیا  رگم  دناوخب ، ندیباوخ  تقو  رد  ار  فهک  هروس  رخآ  هیآ  هک  تسین  یسک  »

24 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

24 ص :  میرم .....  هروس 

هراشا

زین و  دناهتـسنادن ، هیآ  کـی  نارگید ، یلو  دناهدرمـش  هیآ  کـی  ار  صعیهک »  » ناـیفوک تـسا . هـیآ  ياراد 98  تسا و  یکم  مـیرم  هروـس 
. دناهتسناد هیآ  کی  ار  نآ  نارگید  اّما  دناهدرمشن . لقتسم  هیآ  کی  ار  « 1 « » ّدم نمحرلا   » نایفوک

24 ص :  هروس ..... :] نیا  تئارق  تلیضف  ]

هیلع یـسوم  یـسیع و  میرم و  ییحی و  اـیرکز و  هب  هک  یناـسک  زا  کـی  ره  ددـع  هب  دـناوخب  ار  نآ  سک  ره  هک : تسا  هدرک  تـیاور  ّیبا 
«2 . » دوشیم اطع  وا  هب  هنسح  هد  دناهدروآ ، نامیا  لیعامسا ، بوقعی و  قاحسا و  میهاربا و  نوراه و  مالّسلا و 

هب هکنآ  رگم  دوریمن  ایند  زا  دشاب  هتشاد  تموادم  میرم  هروس  ندناوخ  هب  هک  یـسک  تسا : هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
نب نامیلس  هک  یتموکح  کلم و  نامه  دننام  ترخآ  رد  دشاب و  يزاینیب  هلیسو  شدنزرف  لام و  وا و  يارب  هک  دسرب  يزیچ  هب  نآ  تکرب 

«. 3  » دنهدب وا  هب  تشاد  ایند  رد  دوواد 
__________________________________________________

هیآ 75. نمض  - 1
-2

، لیعامسا بوقعی و  قحسا و  میهاربا و  نوراه و  یـسوم و  یـسیع و  میرم و  ییحی و  اّیرکزب و  قّدص  نم  ددعب  رجالا  نم  یطعا  اهأرق  نم 
. همامت ربخلا  تانسح ، رشع 

-3
هدلو و هلام و  هسفن و  یف  هینفی  ام  اهنم  بیـصی  یتح  ایندلا  یف  تمی  مل  مالّـسلا  هیلع  میرم  ةروس  ةءارق  نمدا  نم  مالّـسلا  هیلع  قداّصلا  نع 

. اینّدلا یف  دوواد  نب  نامیلس  کلم  لثم  ةرخآلا  یف  یطعا 
25 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

25 ص :  ات 9 ..... ] تایآ 1  (: 19  ) میرم هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
َْمل َو  ًاْبیَـش  ُْسأَّرلا  َلَعَتْـشا  َو  یِّنِم  ُمْظَْعلا  َنَهَو  یِّنِإ  ِّبَر  َلاق  ( 3  ) ایِفَخ ًءادـِن  ُهَّبَر  يدان  ْذِإ  ( 2  ) اَّیِرَکَز ُهَدـْبَع  َکِّبَر  ِتَمْحَر  ُرْکِذ  ( 1  ) صعیهک

(4  ) ایِقَش ِّبَر  َِکئاعُِدب  ْنُکَأ 
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(6  ) ایِضَر ِّبَر  ُْهلَعْجا  َو  َبوُقْعَی  ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  َو  ِیُنثِرَی  ( 5  ) اِیلَو َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْبَهَف  ًاِرقاع  ِیتَأَْرما  َِتناک  َو  ِیئارَو  ْنِم  َِیلاوَْملا  ُْتفِخ  یِّنِإ  َو 
َنِم ُْتغََلب  ْدَق  َو  ًاِرقاع  ِیتَأَْرما  َِتناک  َو  ٌمالُغ  ِیل  ُنوُکَی  یَّنَأ  ِّبَر  َلاق  ( 7  ) ایِمَس ُْلبَق  ْنِم  َُهل  ْلَعَْجن  َْمل  ییْحَی  ُهُمْسا  ٍمالُِغب  َكُرِّشَُبن  اَّنِإ  اَّیِرَکَز  ای 

(9  ) ًاْئیَش ُکَت  َْمل  َو  ُْلبَق  ْنِم  َُکتْقَلَخ  ْدَق  َو  ٌنِّیَه  َّیَلَع  َوُه  َکُّبَر  َلاق  َِکلذَک  َلاق  ( 8  ) اِیتِع ِرَبِْکلا 

25 ص :  همجرت ..... :

(1 . ) داص نیع ، ای ، اه ، فاک ،
(2 . ) تسا ایرکز  شاهدنب  هب  تبسن  وت  راگدرورپ  تمحر  زا  يدای  نیا 
(3 . ) درک ادن  تدابع  هاگتولخ  رد  ار  شراگدرورپ  هک  ماگنه  نآ  رد 

. مدشیمن مورحم  تباجا  زا  وت  ياعد  رد  زگره  نم  و  هتفرگ ، ارف  ار  مرس  مامت  يریپ ، يدیفس  هدش و  تسس  مناوختـسا  اراگدرورپ  تفگ :
(4)

(5 . ) شخبب نم  هب  ینیشناج  تتردق  هب  وت ، تسازان ، مرسمه  مکانمیب و  دوخ  زا  سپ  مناگتسب  زا  نم 
(6 . ) هد رارق  تتیاضر  دروم  ار  وا  دشاب و  بوقعی  لآ  نم و  ثراو  ات 

(7 . ) تسا هدوبن  نیا  زا  شیپ  شمانمه  هک  يرسپ  تسا ، ییحی  شمان  هک  میهدیم  تراشب  يدنزرف  هب  ار  وت  ام  اّیرکز  يا 
( 8 . ) ماهدش هداتفا  يریپ  زا  زین  نم  تسازان و  مرسمه  هک  یلاح  رد  دوب  دهاوخ  يدنزرف  نم  يارب  هنوگچ  اراگدرورپ  تفگ :

26 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(9 . ) يدوبن يزیچ  وت  مدیرفآ و  ار  وت  البق  نم  تسا ، ناسآ  نم  رب  نیا  تسا ، هتفگ  تراگدرورپ  هنوگ  نیا  دومرف :

26 ص :  ریسفت ..... :

زین تروص  ود  ره  هلاما  هب  هدش و  هدـناوخ  زین  سکع  رب  تسا و  هدـناوخ  میخفت  اب  ار  ءای »  » هلامإ و تروص  هب  ار  ءاه »  » ورمع وبا  صعیهک 
. تسا هدش  تئارق 

. ار ایرکز  شاهدنب  تراگدرورپ  تمحر  زا  يدای  تسا  نیا  رکذ ...  اذه  ینعی  ِتَمْحَر » ُرْکِذ  »
« ّکبر تمحر   » يارب لوعفم  هک  تسا  ببـس  نیا  هب  هدبع »  » بصن و  تسا . هدش  لعاف  هب  هفاضا  تمحر »  » لوعفم و هب  هفاضا  رکذ »  » هملک

. داد تبثم  خساپ  وا  هب  تساوخ  دنزرف  وا  زا  دناوخ و  ار  ادخ  ایرکز  یتقو  تسا : نیا  راگدرورپ  تمحر  زا  روظنم  تسا و 
یناهنپ ياعد  اعد ، نیرتهب   » هک تسا  هدمآ  ثیدـح  رد  درک . ادـن  ار  دوخ  يادـخ  لد ، رد  ناهن و  رد  هک  یماگنه  ایِفَخ  ًءادـِن  ُهَّبَر  يدان  ْذِإ 

تهج نیا  زا  ای  دوب ، یلاخ  ییامن  دوخ  ءایر و  زا  هک  تسا  ییاـعد  یناـهنپ  ياـعد  زا  دارم  هک  تسا  هدـش  لـقن  يرـصب )  ) نسح زا  تسا .»
. دنکیم دنزرف  تساوخ  رد  يریپ  ّنس  رد  هک  دننکن  شنزرس  ار  وا  مدرم  هک  درک  اعد  یناهنپ 

تّوق و دیارگ  یتسـس  هب  هک  یعقوم  تسا و  ندـب  ماوق  هیام  ناوختـسا  هک  نیا  تهج  هب  هداد  تبـسن  ناوختـسا  هب  ار  یتسـس  ُمْظَْعلا » َنَهَو  »
. تسا هدش  یتسس  راچد  تسا  ندب  هیاپ  دومع و  هک  سنج  نیا  ینعی  تسا  سنج  يارب  لا » . » دوشیم مک  ندب  يورین 

سپـس هدرک و  هیبشت  شتآ  ندـش  روهلعـش  هب  ار  شیوم  رد  يدیفـس  نتفاـی  شرتسگ  و  شتآ ، نشور  هلعـش  هب  وم )  ) يدیفـس رد  ار  يریپ 
هب  ار  رس  تسا و  هداد  رارق  زییمت  ار  بیش  دانسا و  دشابیم  رس  هک  وم ، شیور  ّلحم  ناکم و  هب  ار  ندش  روهلعش 

27 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هاگ نآ  و  هدرک ، ءافتکا  تسا  هاگآ  وا  دوصقم  زا  هک  دنوادخ  ملع  هب  هتفگن و  یسأر »  » ینعی هدادن  تبسن  دوخ  هب  هدرک و  رکذ  قلطم  روط 
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. تسا هدش  لّسوتم  وا  هب  هدومرف ، باجتسم  شیارب  هتشذگ  رد  دنوادخ  هک  ییاهاعد  هب  هّجوت  اب 
یلع ار  هلمج  نیا  مگرم ، زا  سپ  ینعی  یئارو » نم  ، » دنـشابیم ناـگداز  ومع  اـهومع و  یلاوم »  » زا روظنم  ِیئارَو  ْنِم  َِیلاوَْملا  ُْتفِخ  یِّنِإ  َو 

هک یناسک  منادناخ و  اهومع و  رسپ  ینعی  یئارو » نم  یلاوملا  تّفخ  : » دناهدناوخ لکش  نیا  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  دّمحم  نیـسحلا و  نب 
. تسازان میقع و  مرسمه  و  دنمک . مراذگیم  ياجب  دوخ  زا  سپ 

هملک دشاب . نارگید  زا  رتراوازـس  نم  زا  ندرب  ثرا  يارب  دشاب و  نم  رـس  تشپ  هک  نک  اطع  نم  هب  يدنزرف  سپ  اِیلَو  َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْبَهَف 
وا دزن  زا  تسادخ و  هب  بوسنم  هک  تهج  نآ  زا  دـشاب ، تیاضر  دروم  یلو و  یتسارب  دـنزرف  نآ  هک  تسا  نیا  يارب  دـیکأت  َْکنُدـَل » ْنِم  »

. تسا هدش  رداص 
ًاْءدِر لـثم : دوب ، دـهاوخ  دـلو »  » يارب تفـص  میناوخب  عوـفرم ، رگا  دوـب و  دـهاوخ  اـعد  يارب  باوـج  میناوـخب ، موزجم  رگا  ُثِرَی  َو  ِیُنثِرَی 

نب رفعج  سابع و  نبا  مالّسلا و  هیلع  یلع  ترضح  « 1 ( » 43 صصق / « ) دنک قیدصت  ارم  ات  امرف  کیرـش  نم  اب  ار  نوراه  مردارب   » ِیُنقِّدَُصی
ناـیب ملع  رد  ار  نیا  بوقعی و  لآ  نم  ثراو  ینثری  دـناهدناوخ : نینچ  ار  هیآ  رگید ، ياهّدـع  و  يرـصب )  ) نسح مالّـسلا و  اـمهیلع  دـمحم 
ناـمه روظنم  هک  دربب  ثرا  نم  زا  بوقعی  لآ  زا  یثراو  هلیـسو ، نآ  هب  اـت  هک  نک  اـطع  یّیلو  نم  هب  هک  تسا  نیا  دارم  دـنمانیم . دـیرجت 

ْمَُهل دیامرفیم : رگید  هیآ  رد  هک  نانچ  تسا  هتخاس  ادج  دوخ  زا  ار  ثراو  ایوگ  هک  تسا  ییابیز  ریبعت  عون  کی  نیا  دشابیم و  شدنزرف 
. تسا دلخلا  راد  نامه  اهیف »  » ریمض زا  روظنم  هک  (، 28 تلّصف / « ) تسا نادیواج  يارس  نانمؤم  يارب  تشهب  رد   » ِْدلُْخلا ُراد  اهِیف 

__________________________________________________

. عفر مزج و  تسا : زیاج  هجو  ود  زین  هیآ  نیا  رد  - 1
28 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دنک لاثتما  ار  وت  رما  ات  هد  رارق  هدیدنسپ  تدوخ  دزن  ارم  دنزرف  نیا  ایادخ  ایِضَر  ِّبَر  ُْهلَعْجا  َو 
هیلع نیـسح  ماما  لثم  ییحی  دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دوب . هدـشن  هدـیمان  ییحی  مان  هب  یـسک  وا  زا  شیپ  ایِمَـس  ُْلبَق  ْنِم  َُهل  ْلَعَْجن  َْمل 

دش ضرع  ترضح  نآ  هب  تسیرگن ، زور  هنابش  لهچ  نامسآ  راوگرزب  ود  نیا  رب  زج  دوبن و  مان  نیا  هب  یسک  وا  زا  شیپ  هک  تسا  مالّسلا 
ماما هدنشک  دوب ، انّزلا  دلو  ییحی ، لتاق  هک  نانچ  درکیم و  بورغ  عولط و  نینوخ ) و   ) خرس دیـشروخ  دومرف  دوب ؟ هچ  نامـسآ  هیرگ  هک 

. دوب انز  دنزرف  زین  نیسح 
ببـس نیا  هب  دنیوگیم  مانمه  ار  اتمه  لثم و  هیآ 65 ) هروس  نیمه   ) ایِمَس َُهل  ُمَْلعَت  ْلَه  لثم : هیبش ، دننام و  ینعی  اّیمـس » : » دیوگیم دهاجم 

. دشابیم شقیفر  مانمه  یکی  ره  نیا  رب  انب  دوشیم . هدیمان  شیاتمه  مان  هب  دنرگیدکی  هیبش  هک  رفن  ود  زا  مادک  ره  هک 
دوب صقان  دـلو  داجیا  ببـس  ود  زا  یکی  هک  ماگنه  نآ  رد  دوب : ازان  مرـسمه  مدوب  لاس  نایم  ناوج و  نم  هک  یتقو  ًاِرقاع  ِیتَأَْرما  َِتناـک  َو 

رد یتیـصاخ  یب  یکـشخ و  ایتع » « ؟ دوشیم نم  بیـصن  يدنزرف  تسا  هدش  ّلتخم  ببـس  ود  ره  هک  لاح  دادـن ، يدـنزرف  نم  هب  دـنوادخ 
زیاج هّمض  هرسک و  ناشلوا ، فرح  رد  « ) اّیکب  » و اّیتح »  » و اّیلـص »  » نینچمه هدش و  هدناوخ  نیع )  ) ّمض رـسک و  اب  يریپ  رطاخ  هب  ناوختـسا 

(. تسا
بلطم ّکبر  لاق  هلمج  اب  دـعب  قیدـصت و  ار  هتـشذگ  عوضوم  تسا ، نینچ  بلطم  ینعی  تسا ، عوفرم  کلذـک »  » َکُّبَر َلاق  َِکلذَـک  َلاـق 

« نیه یلع  وه   » هک تسا  یمهبم  ینعم  هب  هراشا  کـلذ »  » و لاـق »  » هب بوصنم  کلذـک » : » تفگ ناوتیم  و  تسا . هدرک  عورـش  ار  يرگید 
ٌعوُـطْقَم ِءـالُؤه  َِرباد  َّنَأ  َْرمَأـْلا  َکـِلذ  ِْهَیلِإ  اْنیَـضَق  َو  لـثم : تسا . ناـسآ  نم  رب  رما  نیا  هک  تـسا  نـیا  بـلطم  ینعی  دـنکیم ، ریـسفت  ار  نآ 

(. 65 رجح / « ) دنوشیم كاله  شموق  همه  ناهاگحبص  هک  میداد  ربخ  طول  هب  ار  هیضق  نیا  «: » 1  » َنیِِحبْصُم
__________________________________________________

. دنکیم ریسفت  ار  رمالا  کلذ  رباد ....  ّنا  ینعی  - 1
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29 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دناهدناوخ كانقلخ »  » یضعب مدیرفآ  نآ  زا  شیپ  يدوبن  یهب  انتعم  زیچ  هک  ار  وت  ًاْئیَش و  ُکَت  َْمل  َو  ُْلبَق  ْنِم  َُکتْقَلَخ  ْدَق  َو 

29 ص :  ات 15 ..... ] تایآ 10  (: 19  ) میرم هروس  ]

هراشا

َو ًةَرُْکب  اوُحِّبَس  ْنَأ  ْمِْهَیلِإ  یحْوَأَف  ِبارْحِْملا  َنِم  ِهِمْوَق  یلَع  َجَرَخَف  ( 10  ) ایِوَس ٍلاَیل  َثالَث  َساَّنلا  َمِّلَُکت  َّالَأ  َُکتَیآ  َلاق  ًۀَـیآ  ِیل  ْلَعْجا  ِّبَر  َلاق 
ًاراَّبَج ْنُکَی  َْمل  َو  ِْهیَِدلاِوب  اَرب  َو  ( 13  ) ایِقَت َناک  َو  ًةاکَز  َو  اَّنَُدل  ْنِم  ًانانَح  َو  ( 12  ) اِیبَص َمْکُْحلا  ُهاْنیَتآ  َو  ٍةَّوُِقب  َباتِْکلا  ِذُخ  ییْحَی  ای  ( 11  ) ایِشَع

(14  ) ایِصَع
(15  ) ایَح ُثَْعُبی  َمْوَی  َو  ُتوُمَی  َمْوَی  َو  َِدلُو  َمْوَی  ِْهیَلَع  ٌمالَس  َو 

29 ص :  همجرت ..... :

هک یلاح  رد  ییوگب  نخس  مدرم  اب  یناوتن  زور  هنابش  هس  هک  تسا  نیا  وت  هناشن  دومرف : ادخ  هد  رارق  ياهناشن  نم  يارب  اراگدرورپ  تفگ :
(10 . ) دوب دهاوخ  ملاس  تنابز 

(11 . ) دییوگ حیبست  ار  يادخ  ناهاگماش  نادادماب و  تفگ : اهنآ  هب  هراشا  اب  دمآ و  نوریب  مدرم  يوس  هب  تدابع  بارحم  زا  سپ 
(12 . ) میداد تیارد  لقع و  تّوبن و  نامرف  یکدوک  رد  ییحی  هب  ام  ریگب و  تّوق  اب  ار  ادخ  باتک  ییحی  يا 

(13 . ) دوب راکزیهرپ  وا  میدیشخب و  وا  هب  ییوج  هزیکاپ  ینابرهم  تمحر و  و 
(14 . ) دوبن رگنایصع  راّبج و  دوب و  راکوکین  شردام  ردپ و  هب  تبسن  و 

(15 . ) دوشیم هتخیگنا  رب  هدنز و  هک  يزور  دریمیم و  هک  يزور  و  تفای ، ّدلوت  هک  زور  نآ  وا  رب  مالس  و 

29 ص :  ریسفت ..... :

. موش هاگآ  ياهداد  تراشب  نادب  ارم  هچنآ  عوقو  رب  ات  هد  رارق  ياهناشن  نم  يارب  اراگدرورپ  تفگ  اّیرکز  ًۀَیآ  ِیل  ْلَعْجا  ِّبَر  َلاق 
30 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

( بش هس  تّدـم   ) ندوبن لال  لماک و  تمالـس  زا  يرادروخرب  دوجو  اب  هک  تسا  نیا  شاهناشن  دومرف  َثـالَث  َساَّنلا  َمِّلَُکت  اَّلَأ  َکـُتَیآ  َلاـق 
. يرادن نتفگ  نخس  ناوت 

. دشابیم زور  هنابش  هس  دارم  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  دوخ  نیا  هتفگ و  زور  هس  نارمع  لآ  هروس  رد  یلو  هدومرف  بش  هس  اج  نیا  رد 
دییوگ حیبست  ار  يادخ  ای  دیناوخب  زامن  اوُحِّبَـس » ْنَأ   » تشون نیمز  يور  رب  دناهتفگ  یـضعب  درک . هراشا  مدرم  يوس  هب  تسد  اب  یحْوَأَف :» »

. تسا هّیریسفت  نا » »
. ریگب نآ ، هب  لمع  میمصت  تیّدج و  اب  ار  تاروت  ٍةَّوُِقب  َباتِْکلا  ِذُخ 

. دوب هلاس  هس  یکدوک  هک  میداد  يربمایپ  ار  ییحی  یلاح  رد  ام  َمْکُْحلا  ُهاْنیَتآ  َو 
ناـّنح دـنوادخ  هب  هراعتـسا  قیرط  هب  میدیـشخب ، ناگدـنب  رب  ییوـجلد  یناـبرهم و  تمحر و  ییحی  هب  ناـمدوخ  شیپ  زا  اَّنُدـَل  ْنِم  ًاـنانَح  َو 

. میتخاس رّهطم  كاپ و  هتفریذپ  ار  وا  نید  هک  ار  سک  ره  و  ةاکز » و  : » دنیوگیم زین  میحر »  » هک نانچ  دنیوگیم 
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ِْهیَِدلاِوب اَرب  َو 
« ْنُکَی َْمل  َو  . » تساوخیم ار  اهنآ  يدونشخ  دوب و  اهنآ  رادرب  نامرف  درکیم و  یکین  شردام  ردپ و  هب  تبسن 

. دوبن نامرفان  ار  شراگدرورپ  درکیمن و  یشورف  رخف  ّربکت و  مدرم  هب  تبسن  و 
ِْهیَلَع ٌمالَس  َو 

تمالس تمارک و  هب  تسا  دراوم  نیرتکانتشحو  زا  هک  دروم  هس  نیا  رد  ار  ییحی  ناحبس  دنوادخ  داب . دورد  تلاح  هس  نیا  رد  وا  رب  ام  زا 
: تسا هداد  صاصتخا 

. تسا هدمآ  نوریب  ردام  محر  رد  شهاگیاج  نطوم و  زا  هک  دنیبیم  ار  دوخ  هدمآ و  ایند  هب  هک  يزور  - 1
. درادن اهنآ  اب  ياهقباس  چیه  دنکیم  هدهاشم  ار  ییاهزیچ  دریمیم و  هک  يزور  - 2
. دنیبیم گرزب  زیخاتسر  نآ  رد  ار  دوخ  دوشیم و  هتخیگنا  رب  هک  تمایق  زور  - 3

31 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

31 ص :  ات 24 ..... ] تایآ 16  (: 19  ) میرم هروس  ]

هراشا

ایِوَس ًارََـشب  اَهل  َلَّثَمَتَف  انَحوُر  اْهَیلِإ  اْنلَـسْرَأَف  ًاباجِح  ْمِِهنوُد  ْنِم  ْتَذَـخَّتاَف  ( 16  ) اِیقْرَـش ًاناکَم  اِهلْهَأ  ْنِم  ْتَذَـبَْتنا  ِذِإ  َمَیْرَم  ِباـتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو 
ِیل ُنوُکَی  یَّنَأ  َْتلاـق  ( 19  ) ایِکَز ًامالُغ  َِکل  َبَهَِأل  ِکِّبَر  ُلوُسَر  اـَنَأ  اـمَّنِإ  َلاـق  ( 18  ) ایِقَت َْتنُک  ْنِإ  َکـْنِم  ِنمْحَّرلاـِب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َْتلاـق  ( 17)

(20  ) ایَِغب َُكأ  َْمل  َو  ٌرََشب  ِینْسَسْمَی  َْمل  َو  ٌمالُغ 
(22  ) ایِـصَق ًاناکَم  ِِهب  ْتَذَـبَْتناَف  ُْهتَلَمَحَف  ( 21  ) ایِـضْقَم ًاْرمَأ  َناـک  َو  اَّنِم  ًۀَـمْحَر  َو  ِساَّنِلل  ًۀَـیآ  ُهَلَعْجَِنل  َو  ٌنِّیَه  َّیَلَع  َوُه  ِکُّبَر  َلاـق  ِِکلذَـک  َلاـق 

ِکُّبَر َلَعَج  ْدَـق  ِینَزَْحت  َّالَأ  اِهتَْحت  ْنِم  اـهادانَف  ( 23  ) ایِْـسنَم ًایْـسَن  ُْتنُک  َو  اذـه  َْلبَق  ُِّتم  ِینَْتَیل  ای  َْتلاق  ِۀَـلْخَّنلا  ِعْذِـج  یلِإ  ُضاخَْملا  اَهَءاجَأَف 
(24  ) ایِرَس ِکَتَْحت 

31 ص :  همجرت ..... :

(16 . ) تفرگ رارق  یقرش  هیحان  رد  تفر و  رانک  شاهداوناخ  زا  هک  یعقوم  ار  میرم  هّصق  نآرق  رد  نک  دای  و 
رهاظ میرم  رب  ملاس  یناسنا  لکـش  رد  وا ، و  میداتـسرف ، وا  يوس  هب  ار  دوخ  حور  ام ، ماگنه  نیا  رد  داد ، رارق  ياهدرپ  نانآ  دوخ و  ناـیم  و 

(17 . ) دش
(18 . ) یتسه راگزیهرپ  رگا  مربیم  هانپ  نامحر  يادخ  هب  وت  زا  نم  تفگ  میرم 

(19 . ) مشخب وت  هب  هزیکاپ  يرسپ  هک  نیا  ات  متسه  تراگدرورپ  هداتسرف  نم  تفگ : وا 
(20 ( ؟ ماهدوبن مه  روجف  لها  هتفرگن و  سامت  نم  اب  يرشب  هک  یتروص  رد  دشاب ، يرسپ  ارم  هنوگچ  تفگ : میرم 

یتمحر و  میهد ، رارق  مدرم  يارب  ياهناشن  ار  وا  میهاوخیم  ام  و  تسا ، ناسآ  نم  رب  راک  نیا  هدومرف : تراگدرورپ  هک  تسا  نینچ  تفگ :
(21 . ) تسا هتفای  نایاپ  يرما  نیا  و  دشاب ، ام  يوس  زا 

(22 . ) درب یتسد  رود  هطقن  هب  ار  وا  رما  نیا  و  دش ، رادراب  ماجنارس 
32 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(23 . ) مدوب هدش  شومارف  هدرم و  نیا  زا  شیب  شاک  يا  تفگ  دناشک ، ییامرخ  تخرد  رانک  هب  ار  وا  لمح  عضو  و 
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(24 . ) تسا هداد  رارق  یبآ  همشچ  وت  ياپ  ریز  تراگدرورپ  شابم ، نیگمغ  هک  درک  ادن  ار  وا  شیاپ  نییاپ  فرط  زا  ناهگان 

32 ص :  ریسفت ..... :

نآ رد  میرم  بیجع  ناتـساد  نیا  هک  تسا  یتقو  هب  هّجوت  میرم  اـی  زا  دوصقم  هک  دراد  نیا  رب  تلـالد  و  تسا ، میرم  زا  لامتـشا  لدـب  ذا » »
. تسا هدش  عقاو  تقو 

ْتَذَبَْتنا
فرط اراصن  هک  نیا  لیلد  دـیزگ و  تلزع  دوب  هدرک  اّیهم  دوخ  تدابع  يارب  هک  سدـقملا  تیب  یقرـش  هیحان  زا  ییاج  رد  تفرگ و  هرانک 

. درک باختنا  ار  یقرش  فرط  نامه  میرم  هک  تسا  نیا  دناهتفرگ  دوخ  هلبق  ار  تیب  قرش 
ْتَذَخَّتاَف

. میداتـسرف وا  يوس  هب  ار  لیئربج  ینعی  ار  دوخ  حور  عقوم  نیا  رد  ام  دـش و  ناهنپ  تفرگ و  هلـصاف  تفر و  شاهداوناـخ  دزن  زا  میرم  سپ 
هقلخلا لماک  یناوج  تروص  هب  میرم  ولج  رد  لیئربج  تسوا . هب  نداد  تفارـش  باب  زا  هدـناوخ  شدوخ  حور  ار  لیئربج  دـنوادخ  هک  نیا 

. دش رهاظ  تشادن  مک  چیه  یمدآ  لکش  زا  هک 
ِنمْحَّرلِاب ُذوُعَأ  یِّنِإ  َْتلاق 

وت زا  رگا  هک  تسا  نیا  روظنم  یشاب . راکزیهرپ  یـصخش  وت  رگا  مربیم  هانپ  ادخ  هب  وت  زا  نم  تفگ : درک  هدهاشم  ار  هرظنم  نیا  هک  میرم 
. مربیم هانپ  ادخ  هب  وت  زا  يزیهرپب  ادخ  نامرف  تفلاخم  زا  هک  دشاب  راظتنا  نیا 

َبَهَِأل ِکِّبَر  ُلوُسَر  اَنَأ  امَّنِإ  َلاق 
هک مشاب  وت  هب  يدنزرف  ششخب  ببس  هک  ماهدمآ  يربیم . هانپ  وا  هب  وت  هک  ییادخ  نامه  متسه  تراگدرورپ  هداتسرف  نم  تفگ : لیئربج 
هن  ) تسا دـنوادخ  لوق  لقن  نخـس  نیا  تفگ  ناوتیم  دـشاب و  هدـننک  دـشر  کین  ياهراک  نداد  ماجنا  رد  ای  كاپ و  يدـیلپ  هنوگ  ره  زا 

تـسا هدنـشخب  بهاو و  ناـمه  هک  راـگدرورپ  ّبر »  » هـب ار  بیاـغ  ریمـض  هدـناوخ و  بـهیل » « » بهـأل  » ياـج هـب  یـضعب  لـیئربج .) لوـق 
. دناهدنادرگرب

33 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ِْلبَق ْنِم  دیامرفیم : قالط  دروم  رد  هیآ 237  هرقب  هروس  رد  هک  نانچ  تسا  لالح  هار  زا  حاکن  رشب  اب  سامت  زا  روظنم  ٌرََشب  ِینْـسَسْمَی  َْمل  َو 

. لیبق نیا  زا  اهب و  رجف  دنیوگیم : عورشمان  يرتسبمه  انز و  هراب  رد  اما  دیوش » رتسبمه  نانز  اب  هک  نآ  زا  شیپ   » َّنُهوُّسَمَت ْنَأ 
سپـس و  هدوب ، يوغب »  » لصا رد  هک  تسا  لوعف  نزو  رب  دّربم  دزن  هملک  نیا  دـناوخیم ، دوخ  يوس  هب  ار  اـهدرم  هک  يراـکانز  نز  یغب :» »

. تسا هدش  ماغدا  ءای »  » رد واو » »
. رکنملا نع  وهن  نالف  دنیوگیم : هک  نانچ  ّوغب » : » دشیم هتفگ  دوبیم  لوعف  رگا  تسا و  لیعف  نزو  رب  دناهتفگ  یضعب 

ياهناشن ار  وا  هک  نیا  روظنم  هب  و  تسا : نیا  هیآ  يانعم  تسا و  ریدـقت  رد  کلذ » انلـصف   » ترابع هلمج ، نیا  زا  دـعب  ِساَّنِلل  ًۀَـیآ  ُهَلَعْجَِنل  َو 
نینچ هیآ  ریدقت  تروص  نیا  رد  مینادب  رّدـقم  ّتلع  رب  فطع  ار  هلمج  نیا  تسا  نکمم  و  میداد . ماجنا  ار  راک  نیا  میهد  رارق  مدرم  يارب 

. میهد رارق  یتیآ  ار  وا  مینایامنب و  ار  دوخ  تردق  هک  نیا  ات  ینعی ، ۀیآ . هلعجنل  انتردق و  هب  نّیبنل  دوشیم 
: تسا لامتحا  ود  هلمج  نیا  يانعم  رد  ایِضْقَم  ًاْرمَأ  َناک  َو 

. دراد نایرج  وت  هرابرد  يرهق  روط  هب  هدش و  هتشون  ظوفحم  حول  رد  هک  هدوب  یمتح  يرما  نیا  - 1
دنوادخ تردق  رب  لیلد  نتفرگ و  تربع  هلیسو  هیآ »  » زا دارم  تسا و  تمحر  مه  هیآ و  مه  نوچ  تسا ، ندش  ماجنا  راوازس  يرما  نیا  - 2

هک تسا  هدش  لقن  سابع  نبا  زا  تسا . ندش  ماجنا  هتـسیاش  دشاب  نینچ  هک  يرما  ره  و  تسادخ ، فاطلا  اهتعیرـش و  تمحر ، زا  روظنم  و 
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نتـسبآ میرم  تعاس  نامه  رد  دیمد  وا  سابل  نابیرگ  رد  دش و  کیدزن  ترـضح  نآ  هب  لیئربج  تفرگ . مارآ  شلد  لیئربج  هتفگ  زا  میرم 
نانز محر  رد  هک  نانچ  دش ، لماک  میرم  ترـضح  محر  رد  هچب  تعاس  نامه  دومرف  هک  تسا  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دش .

میرم هک  یعقوم  دوشیم . لماک  هام  هن  تّدم  رد  يداع و 
34 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا هدوب  هلاس  هد  دناهتفگ  یخرب  دوب و  هلاس  هدزیس  يرتخد  هک  دناهتفگ  یضعب  دش  رادراب 
« اهیف اـهنهد  تبنت و   » ریدـقت رد  هک  « 1  » نهّدـلاب تبنت  لثم  درب ، هاـنپ  ياهشوگ  هب  تشاد  محر  رد  دـنزرف  هک  یلاـح  رد  میرم  ِِهب  ْتَذَـبَْتناَف 

. شاهداوناخ زا  رود  ناکم  اّیصق »  » دشابیم لاح  ّلحم  رد  رورجم  ّراج و  و  تسا ،
يانعم رد  زج  یتأ ) لاعفا  باب  « ) یتآ  » لعف هک  نانچ  تسا ، هتفر  راک  هب  ندرک  راداو  يانعم  هب  هدـش و  هتفرگ  ءاج »  » زا لعف  نیا  اَهَءاجَأَف » »

. دوریمن راک  هب  ندیشخب )  ) اطعا
هخاـش يوس  هب  ندـمآ  هب  راداو  ار  وا  ندـییاز  درد  ینعی  درکیم ، ساـسحا  دوخ  مکـش  رد  دـنزرف  تکرح  زا  میرم  هک  يدرد  ضاـخم :» »

. دوب ناتسمز  لصف  رد  ياهزبس و  هن  تشاد و  ياهویم  هن  هک  درک  ارحص  رد  ییامرخ  کشخ 
. دوب فورعم  نابایب  نآ  رد  هک  یتخرد  ینعی  تسا ، دهع  يارب  مال  فلا و  ِۀَلْخَّنلا :» »

. تامی تام  تومی و  تام  دوشیم : هتفگ  شلعف  فرص  رد  تسا ، هدش  هدناوخ  میم »  » رسک مض و  اب  ّتم » »
، دوشیم شومارف  هداتفا و  رود  الومعم  هک  تسا  يرادقم  یب  زیچان و  هّرذ  یسن » ، » مدوبیم یکورتم  ریقح و  زیچ  شاک  ایِْسنَم  ًایْسَن  ُْتنُک  َو 

لثم تسا ) هدش  هدناوخ  زین  نون  حـتف  اب   ) یبسن تسا . هدـش  هدامآ  نتـشک  يارب  هک  تسا  یناویح  حـبذ  هک  نانچ  مه  یگدـعاق  هنهک  لثم 
. رتو و  رتو » »

« نم « » نم  » ياج هب  یضعب  دز  ادص  ار  میرم  تخرد ، ریز  زا  لیئربج  ای  یسیع  ینعی  ددرگیم ، رب  هلخن  هب  اهتحت »  » ریمـض اِهتَْحت  ْنِم  اهادانَف 
دایرف ِینَزَْحت » اَّلَأ  . » هّپت ریز  دوب : تخرد  زا  رتنییاپ  یناکم  هدش  هتفگ  و  دوب . تخرد  نآ  ریز  هک  یسک  ینعی  دناهدناوخ 

__________________________________________________

( ].....[ 20 نونموم /  ) ناگدنناوخ يارب  شروخ  نان  نغور و  اب  دیوریم  انیس  روط  زا  هک  ار  یتخرد  و  نیلکآلل : غبص  نهدلاب و  تبنت  - 1
35 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. شابم نیگمغ  میرم  يا  هک  دز 
: تسا هتفگ  دیبل  تسا . یکچوک  رهن  يانعم  هب  دومرف  دش  لاؤس  اّیرس »  » هراب رد  مرکا  ربمایپ  زا 

«. 1  » اهمالق ارواجتم  ةروجسم  اعدصف  يرّسلا  ضرع  اطّسوتف 
: تسا نیا  هیآ  يانعم  تسا . هتفر  راک  هب  بآ  رهن  يانعم  هب  ّيرس »  » رعش نیا  رد 

دنلب فیرـش و  يانعم  هب  ّيرـس »  » هک تسا  هدـش  هتفگ  زین  و  ینک . ریهطت  یـشونب و  نآ  زا  ات  هداد  رارق  یبآ  رهن  تیاهاپ  ریز  تراـگدرورپ 
هک دنگوس  ادخ  هب   ) اّیرـس ادـبع و  هَّللا  ناک و  تسا : هتفگ  نسح  تسا . مالّـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  دارم  و  ورـس »  » هّدام زا  تسا و  ماقم 

(. دوب یفیرش  هدنب  یسیع  ترضح 

35 ص :  ات 33 ..... ] تایآ 25  (: 19  ) میرم هروس  ]

هراشا

ُتْرَذـَن یِّنِإ  ِیلوُقَف  ًادَـحَأ  ِرَـشَْبلا  َنِم  َِّنیََرت  اَّمِإَـف  ًاـْنیَع  يِّرَق  َو  ِیبَرْـشا  َو  ِیلُکَف  ( 25  ) اِینَج ًابَطُر  ِْکیَلَع  ْطـِقاُست  ِۀَـلْخَّنلا  ِعْذِِـجب  ِکـَْیلِإ  يِّزُه  َو 
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ِكُوبَأ َناک  ام  َنوُراه  َتْخُأ  اـی  ( 27  ) ایِرَف ًاْئیَـش  ِْتئِج  ْدََـقل  ُمَیْرَم  ای  اُولاق  ُُهلِمَْحت  اهَمْوَق  ِِهب  َْتتَأَف  ( 26  ) ایِْـسنِإ َمْوَْیلا  َمِّلَکُأ  ْنَلَف  ًامْوَص  ِنمْحَّرِلل 
(29  ) اِیبَص ِدْهَْملا  ِیف  َناک  ْنَم  ُمِّلَُکن  َْفیَک  اُولاق  ِْهَیلِإ  ْتَراشَأَف  ( 28  ) ایَِغب ِکُّمُأ  َْتناک  ام  َو  ٍءْوَس  َأَْرما 

اَرب َو  ( 31  ) ایَح ُْتمُد  ام  ِةاکَّزلا  َو  ِةالَّصلِاب  ِیناـصْوَأ  َو  ُْتنُک  اـم  َْنیَأ  ًاـکَرابُم  ِینَلَعَج  َو  ( 30  ) اِیبَن ِینَلَعَج  َو  َباتِْکلا  َِیناتآ  ِهَّللا  ُدـْبَع  یِّنِإ  َلاـق 
(33  ) ایَح ُثَْعبُأ  َمْوَی  َو  ُتُومَأ  َمْوَی  َو  ُتِْدلُو  َمْوَی  َّیَلَع  ُمالَّسلا  َو  ( 32  ) ایِقَش ًاراَّبَج  ِیْنلَعْجَی  َْمل  َو  ِیتَِدلاِوب 

__________________________________________________

. دنتخاس هدنکارپ  ار  شیاهفلع  دنتفاکش و  مهرد  ار  بآ  زا  رپ  همشچ  دنتفر و  کچوک  رهن  فرط  هب  شاهدام  هرک  غالا و  - 1
36 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

36 ص :  همجرت ..... :

(25 . ) دزیر ورف  وت  رب  هزات  يامرخ  ات  هدب  یناکت  دوخ  فرط  هب  ار  تخرد  نیا 
هراشا اب  يدید ، ار  اهناسنا  زا  یـسک  هاگ  ره  و  راد ، نشور  تدنزرف ) هب   ) ار تمـشچ  شونب و  اراوگ ) بآ  زا   ) و روخب ، اذـغ ) نآ  زا   ) سپ

(26 . ) میوگیمن نخس  سک  چیه  اب  زورما  ماهتفرگ و  هزور  نامحر  يادخ  يارب  نم  وگب :
(27 . ) يداد ماجنا  يدب  راک  میرم  يا  دنتفگ  دمآ ، شموق  يوس  هب  هتفرگ  شوغآ  رد  ار  وا  میرم  سپ 

(28 . ) دادیم انز  تردام  هن  دوب و  يدب  درم  تردپ  هن  نوراه ! رهاوخ  يا 
(29 ( ؟ مییوگب نخس  تسا  هراوهگ  رد  كدوک و  هک  یسک  اب  هنوگچ  ام  دنتفگ : درک ، هراشا  شدنزرف  هب  میرم 

(30 . ) تسا هداد  رارق  ربمایپ  ارم  هدرک و  لزان  باتک  نم  رب  هک  میادخ  هدنب  نم  تفگ : هراوهگ ) نایم  زا  یسیع  )
(31 . ) هدومرف تاکز  زامن و  هب  شرافس  مشاب  هدنز  هک  یتقو  ات  ارم  هداد و  رارق  تکرب  اب  مشاب  هک  اجک  ره  ارم  و 

(32 . ) هدادن رارق  یقش  راّبج و  ارم  هتخاس و  راکوکین  مردام  هب  تبسن  و 
(33 . ) موشیم هتخیگنا  رب  هدنز  لاح  هب  هک  يزور  مریمیم و  هک  يزور  مدش و  ّدلوتم  هک  يزور  تسا  نم  رب  مالس  و 

36 ص :  ریسفت ..... :

دیدـشت ءای و  و  طـقاّست »  » دـیدشت و  ءاـت »  » اـب بیترت  هب  هملک  نیا  طـقاست » . » شکب دوخ  فرط  هب  ار  اـمرخ  تخرد  هخاـش  ِکـَْیلِإ  يِّزُه  َو 
هدناوخ مه  مود  ءات »  » فذـح اب  طقاست »  » و هدـش ، ماغدا  سپـس  هدوب و  طقاستی » طقاستت و   » لصا رد  هک  تسا  هدـش  هدـناوخ  زین  طقاّسی » »

زیمت تئارق ، فالتخا  بسح  رب  ابطر » . » دوب دهاوخ  عذج »  » دشاب ءای »  » رگا تسا و  هلخن »  » نآ لعاف  دـشاب  ءات »  » اب تئارق  رگا  تسا . هدـش 
ْمُکیِْدیَِأب  اوُْقُلت  َو ال  رد : ءاب ، لثم  تسا ، دیکأت  يارب  دیاز و  ای  عذجب »  » رد ءاب »  » و لوعفم ، ای  تسا 

37 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. هب ّزهلا  یلعفا  ینعی  تسا .) ّتیببس  يانعم  هب  هکلب   ) تسین دیاز  ای  ( 195 هرقب / )

رد وت  يارب  ام  شونب و  يوج  بآ  زا  روخب و  هزات  يامرخ  نیا  زا  میرم  يا  سپ  ِیلُکَف » . » مدیچ ار  هویم  ةرمثلا : تینج  هدش ، هدـیچ  ّینج :» »
رقاب ماما  زا  تسا . هزجعم  ود  ره  هک  هنیـس  یگداشگ  مشچ و  رون  مّود  ندـیماشآ ، ندروخ و  یکی  میداد ، رارق  هدـیاف  ود  اـمرخ  بآ و  رهن 

ار میرم  یلاعت  يادخ  اریز  تسین ، هزات  يامرخ  زا  رتشخب  افـش  يزیچ  هدرک  لمح  عضو  هزات  هک  ینز  يارب  تسا : هدش  لقن  مالّـسلا  هیلع 
«1 . » دومرف ماعطإ  نآ  زا  دوب  هدرک  لمح  عضو  هزات  هک  هاگ  نآ 

يدید ار  یـسک  رگا  ینعی  « 2 . » دشابیم ّثنؤم  بطاخم  ریمـض  ءای ، و  هدش ، فذـح  لامعتـسا  رد  هزمه  تسا ، ّنیارت  نآ ، لصا  َِّنیََرت  اَّمِإَف 
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هزور لاح  رد  مدرم  نامز  نآ  رد  ماهدرک . بجاو  توکـس  هزور  دوخ  رب  نم  هک  وگب  وا  هب  دشاب ، هتـشاد  یلاؤس  تدنزرف  هرابرد  وت  زا  هک 
. دش خسن  هزور  نیا  وا  تعیرش  رد  نوچ  دومرف ، عنم  هزور  نیا  زا  مالسا  ربمایپ  یلو  دندرکیم  يراد  دوخ  مه  نتفگ  نخس  زا 

. دشابیم ود  ره  زا  ای  هب »  » رد رورجم  ءاه »  » زا ای  تتا »  » رد عوفرم  ریمض  زا  لاح  هلمحت :»  » هلمج
. دنیوگ ار  تشز  يرما  ای  یعیدب  تمظع و  اب  رما  ایِرَف  ًاْئیَش 

وا لسن  زا  میرم  تسا و  یسوم  ردارب  نامه  نوراه ، دناهتفگ  یـضعب  دوب . روهـشم  هریـس  نسح  يراکوکین و  هب  میرم  يردپ  ردارب  نوراه 
تخا ای  دنیوگیم  ثنؤم  رد  . ) تسا میمت  هلیبق  لها  زا  یکی  دارم  میمت ،» اخأ  ای  : » دـنیوگیم هک  تسا  روهـشم  حالطـصا ، نیا  دـشابیم و 

مدرم هدوب و  يراکهنگ  ای  راکوکین  يدرم  دناهتفگ  رگید  یضعب  میمت )
__________________________________________________

-1
. اهسافن یف  مالسلا  امهیلع  میرم  همعطا  هَّللا  ناک  بطرلا  لثمب  ءاسفنلا  فشتست  مل 

. تسا هتفرگ  هرـسک  تکرح  ای ، هدوب ، نینکاس  ءاقتلا  دّدشم  لّوا  نون  و  ای »  » نایم نوچ  و  هدوب ) نکاس  ّثنؤم  بطاخم  درفم  ریمـض   ) ای - 2
. نایبلا عمجم  زا  هصالخ 

38 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. يراکهانگ رد  ای  يدوب  وا  لثم  يراکوکین  رد  ام ، دزن  ینعی  دناهداد  رارق  بطاخم  ار  يو  وا ، رهاوخ  ناونع  هب  هدرک و  وا  هب  هیبشت  ار  میرم 

. دییوگب نخس  وا  اب  هک : درک  هراشا  یسیع  فرط  هب  میرم  ِْهَیلِإ  ْتَراشَأَف 
نم تفگ  دروآ و  رد  نخـس  هب  ار  وا  اراصن  لوق  ّدر  يارب  دنوادخ  سپ  دیامنیم . كدوک  هراوهگ  رد  هک  یـسک  اِیبَص  ِدْهَْملا  ِیف  َناک  ْنَم 

. تسا لیجنا  روظنم  دیامرفیم . لزان  نم  رب  باتک  دنوادخ  میادخ . هدنب 
ناسر و دوس  مشاب  هک  اجک  ره  ارم  و  اکرابم » ینلعج  و  . » دیناسر يربمایپ  هب  ار  وا  یکدوک  رد  درک و  لماک  ار  وا  لقع  ادـخ  اِیبَن  ِینَلَعَج  َو 

مردام هب  تبسن  و  یتدلاوب » اّرب  و  . » دومرف فّلکم  ارم  مشاب  هدنز  هک  یتقو  ات  نداد  تاکز  ندناوخ و  زامن  هب  تخاس و  یبوخ  ریخ و  هناشن 
. دادن رارق  ءایقشا  نارابج و  زا  ارم  تخاس و  رازگساپس  شدوجو  تمعن  هب  تبسن  هدننک و  یکین  ارم 

لعف نم  ناک  لجر و  ءاج  مییوگیم : هک  نانچ  دش  رکذ  ییحی ) هراب  رد   ) نیا زا  شیپ  هک  تسا  يزیچ  هب  هراشا  فیرعت  مال  َّیَلَع  ُمالَّسلا  َو 
. تسه زین  نم  يارب  تسا  هدش  رکذ  هناگ  هس  دراوم  رد  ییحی  هب  عجار  البق  هک  یمالس  تسا : نیا  هیآ  يانعم  اذک . لجّرلا 

38 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 34  (: 19  ) میرم هروس  ]

هراشا

ُنوُکَیَف ْنُک  َُهل  ُلوُقَی  امَّنِإَف  ًاْرمَأ  یـضَق  اذِإ  ُهَناْحبُـس  ٍَدلَو  ْنِم  َذِخَّتَی  ْنَأ  ِهَِّلل  َناک  ام  ( 34  ) َنوُرَتْمَی ِهِیف  يِذَّلا  ِّقَْحلا  َلْوَق  َمَیْرَم  ُْنبا  یَـسیِع  َِکلذ 
(37  ) ٍمیِظَع ٍمْوَی  ِدَهْشَم  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ٌْلیَوَف  ْمِِهْنَیب  ْنِم  ُبازْحَْألا  َفَلَتْخاَف  ( 36  ) ٌمیِقَتْسُم ٌطارِص  اذه  ُهوُُدبْعاَف  ْمُکُّبَر  َو  یِّبَر  َهَّللا  َّنِإ  َو  ( 35)

(38  ) ٍنِیبُم ٍلالَض  ِیف  َمْوَْیلا  َنوُِملاَّظلا  ِنِکل  انَنُوتْأَی  َمْوَی  ْرِْصبَأ  َو  ْمِِهب  ْعِمْسَأ 
(40  ) َنوُعَجُْری اْنَیلِإ  َو  اْهیَلَع  ْنَم  َو  َضْرَْألا  ُثَِرن  ُنَْحن  اَّنِإ  ( 39  ) َنُونِمُْؤی ْمُه ال  َو  ٍۀَْلفَغ  ِیف  ْمُه  َو  ُْرمَْألا  َیُِضق  ْذِإ  ِةَرْسَْحلا  َمْوَی  ْمُهْرِْذنَأ  َو 

39 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

39 ص :  همجرت ..... :
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(34 . ) دننکیم دیدرت  نآ  رد  هک  یقح  راتفگ  تسا ، میرم  نب  یسیع  وا ،
دوجو مه  نآ  شاـب ، دوـجوم  دـیوگیم : دـهد  ناـمرف  ار  يزیچ  هاـگ  ره  تسا ، هّزنم  وا  دـنیزگرب . يدـنزرف  هک  هدوـبن  هتـسیاش  ادـخ  يارب 

(35 . ) دباییم
(36 . ) تسار هار  تسا  نیا  دینک ، شتسرپ  ار  وا  تسا ، امش  نم و  راگدرورپ  ادخ 

(37 . ) گرزب زور  هدهاشم  زا  نارفاک ، لاح  هب  ياو  دندرک ، فالتخا  یسیع ) هراب  رد   ) مدرم نایم  زا  اههورگ  نیا  یلو 
(38 . ) دنراکشآ یهارمگ  رد  نارفاک  هک  يزور  دنیانیب  اونش  ردق  هچ  ایند ]  ] ناراکمتس زور  نآ  اّما  دنوشیم ، رضاح  ام  هاگشیپ  رد 

. دـنروآیمن نامیا  دنتـسه و  يربخیب  تلفغ و  رد  ناشیا  هک  یتلاـح  رد  ددرگ  رداـص  مکح  هک  یتقو  تمادـن  زور  زا  ار  اـهنآ  ناـسرتب  و 
(39)

(40 . ) دندرگیم زاب  ام  يوس  هب  تسا و  نآ  يور  ار  هک  ره  نیمز و  میرب  ثاریم  هب  ام  هک  یتسردب 

39 ص :  ریسفت ..... :

تسادخ و رـسپ  وا  هک : دنیوگیم  ار  راصنا  هچنآ  هن  میادخ  هدنب  نم  تفگ  هک  دوب  یـسک  نامه  میرم  نب  یـسیع  َمَیْرَم  ُْنبا  یَـسیِع  َِکلذ 
، تسا لدب  ای  ربخ و  زا  دعب  ربخ  ای  فوذحم  يادتبم  ربخ  هک  ببـس  نیا  هب  عفر  هدش . هدناوخ  عفر  بصن و  اب  قحلا » لوق  . » دـشابیم دوبعم 

لثم دوش ، هدارا  قدص  لوق  رگا  تسا  هلمج  نومضم  هدننک  دیکأت  ردصم و  ای  دوش ، ریـسفت  هَّللا » ۀملک   » هب رگا  تسا  حدم  رب  انب  بصن ، و 
هب رگم  دشن  هداز  هک  تسا  تهج  نیا  هب  هدـش  هتفگ  ّقح  لوق  هَّللا و  ۀـملک  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  هب  هک  نیا  و  لطابلا ، قحلا ال  هَّللا  دـبع  وه 

ار ناراب  یهاگ  هک  نانچ  ببـس  مسا  هب  ّببـسم  هیمـست  باب  زا  دـشاب ، نایم  رد  يردـپ  هک  نیا  نودـب  نک » : » تسا هدومرف  هک  ادـخ  نخس 
عازن  هب  ای  دندرک ، ّکش  وا  هراب  رد  اهنآ  تسا و  نّقیتم  یعقاو و  يرما  یسیع  عوضوم  ینعی  دنمانیم . نامسآ 

40 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسادخ هس  زا  یکی  ادخ و  رسپ  دنتفگ : اراصن  و  تسا ، باّذک  رحاس و  وا  دنتفگ : دوهی  دنتخادرپ :

لیلد نیا  هب  هدمآ و  نانآ  نتخاس  بولغم  اراصن و  راتفگ  بیذکت  روظنم  هب  هلمج  نیا  درادن ، يدنزرف  ادخ  ٍدـَلَو  ْنِم  َذِـخَّتَی  ْنَأ  ِهَِّلل  َناک  ام 
وا زا  دنزرف  هک  دشاب  یـسک  لثم  دنوادخ  تاذ  هک  تسا  لاحم  دشابیم و  لوقعم  ریغ  يرما  هک  دنکیم  یفن  دنوادخ  زا  ار  دـنزرف  نتـشاد 

: تسا هدرک  نایب  لیلد  نیا  هب  ار  ندوب  لاحم  نیا  سپس  دیآیم و  دوجو  هب 
هّزنم ياهدنیاز  هدنز  دوجوم  ره  هب  نتشاد  تهابش  زا  نیا  رب  انب  دنکیم . داجیا  ار  نآ  نک » : » هملک اب  دنیرفایب  يزیچ  دهاوخب  هاگ  ره  وا  هک 

وا سپ  تسامـش ، نم و  راگدرورپ  وا  نوچ  ینعی  تسا ، ّهنأل » : » يانعم هب  حتف  تسا ، هدش  هدناوخ  هزمه  رـسک  حـتف و  هب  َهَّللا » َّنِإ  َو  . » تسا
دوهی و دارم  بازحالا » . » تسا فانیتسا  رب  انب  رسک  اّما  دینک . تدابع  ار  وا  رما  نیا  ببـس  هب  ینعی  تسا ، ّهنأب » : » شیانعم ای  دینک  تدابع  ار 
« ْمِِهْنَیب ْنِم   » هّیئاکلم و  هّیبوقعی ، هیروطـسن ، دـندش : میـسقت  هورگ  هس  هب  اهنآ  هک  اریز  دنتـسه ، اراصن  اهنت  تسا : هدـش  هتفگ  و  تسا ، اراصن 

زور هدـهاشم  يانعم  رد  ٍمیِظَع » ٍمْوَی  ِدَهْـشَم  ْنِم  . » دـندنام تباث  قح  رب  یـضعب  دـندرک و  فالتخا  بازحا  زا  یـضعب  هک  تسا  نیا  رب  لیلد 
: تسا یتالامتحا  گرزب 

. زیختسر زور  رد  ازج  باسح و  ساره  لوه و  هدهاشم  زا  - 1
. زور نآ  رد  دوهش ، فوقوم  هاگیاج و  زا  - 2

هب ناشیاهاپ  اهتـسد و  اهنابز و  ناربمایپ و  ناگتـشرف و  اریز  دوشیم ، هداد  اهنآ  هیلع  هک  ییاهتداهـش  زا  تمایق 4 - رد  دوهـش  ماگنه  زا  - 3
. دنهدیم یهاوگ  اهنآ  لامعا  يدب 

زور نآ  رد  هک  تسا  نیا  دارم  اّما  دوشیمن  رّوصت  بّجعت  دنوادخ  رد  هچ  رگ  دنیانیب ، اونش و  زور  نآ  رد  اهنیا  ردق  هچ  ْرِْصبَأ  َو  ْمِِهب  ْعِمْسَأ 
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دندوب . انیبان  رک و  ایند  رد  هک  نآ  زا  دعب  دنوش  عقاو  یتفگش  دروم  هک  دنراوازس  ناشیاهمشچ  اهشوگ و 
41 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

اونـش شوگ  تریـصب و  هدـید  زا  ایند  رد  هک  تسین  اهنیا  ملظ  زا  رتگرزب  یملظ  اریز  تسا ، هدروآ  رهاظ  مسا  ریمـض  ياـجب  َنوُِملاَّظلا  ِنِکل 
لدع هب  اهنآ  نایم  دوش و  غراف  قیالخ  باسح  زا  دنوادخ  هک  هاگ  نآ  ناسرتب  ترسح ، زور  نآ  زا  ار  اهنآ  ُْرمَْألا » َیُِضق  ْذِإ  . » دنتشاد تلفغ 
ةرسح هب  بوصنم  فرظ و )  ) ای ةرسحلا  موی  زا  لدب  ذا »  » هملک دندرگیم . مّنهج  ریزارـس  رگید  هورگ  تشهب و  هناور  یهورگ  دنک : مکح 

اهنآ ینعی  تسا  مه  رذنا  هب  ّقلعتم  ای  تسا و  هضرتعم  ْمُهْرِْذنَأ » َو  « » ٍنِیبُم ٍلالَض  ِیف   » هب ّقلعتم  ای  رورجم ، راج و  ٍۀَْلفَغ » ِیف  ْمُه  َو  . » دشابیم
. ناسرتب ناشندرواین  نامیا  تلاح و  نیا  هب  تبسن  تلفغ  زا  ار 

. دنامیمن یقاب  ام ) ریغ   ) نیمز يور  رد  یفّرصتم  کلام و  چیه  میناریمیم و  ار  نیمز  لها  همه  ام  اْهیَلَع  ْنَم  َو  َضْرَْألا  ُثَِرن  ُنَْحن  اَّنِإ 

41 ص :  ات 50 ..... ] تایآ 41  (: 19  ) میرم هروس  ]

هراشا

ای ( 42  ) ًاْئیَـش َْکنَع  ِینُْغی  َو ال  ُرِْـصُبی  َو ال  ُعَمْـسَی  ام ال  ُُدبْعَت  َِمل  َِتبَأ  ای  ِهِیبَِأل  َلاق  ْذِإ  ( 41  ) اِیبَن ًاقیِّدِـص  َناک  ُهَّنِإ  َمیِهاْربِإ  ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو 
ایِـصَع ِنمْحَّرِلل  َناک  َناْطیَّشلا  َّنِإ  َناْطیَّشلا  ِدـُبْعَت  َِتبَأ ال  ای  ( 43  ) ایِوَس ًاطارِـص  َكِدـْهَأ  ِینِْعبَّتاَف  َِکتْأَی  َْمل  ام  ِْملِْعلا  َنِم  ِینَءاج  ْدَـق  یِّنِإ  َِتبَأ 

(45  ) اِیلَو ِناْطیَّشِلل  َنوُکَتَف  ِنمْحَّرلا  َنِم  ٌباذَع  َکَّسَمَی  ْنَأ  ُفاخَأ  یِّنِإ  َِتبَأ  ای  ( 44)
ایِفَح ِیب  َناک  ُهَّنِإ  یِّبَر  ََکل  ُرِفْغَتْسَأَس  َْکیَلَع  ٌمالَس  َلاق  ( 46  ) اِیلَم ِینْرُجْها  َو  َکَّنَمُجْرََأل  ِهَْتنَت  َْمل  ِْنَئل  ُمیِهاْربِإ  ای  ِیتَِهلآ  ْنَع  َْتنَأ  ٌبِغار  َأ  َلاق 
ِهَّللا ِنُود  ْنِم  َنوُدـُبْعَی  ام  َو  ْمَُهلَزَتْعا  اَّمَلَف  ( 48  ) ایِقَـش یِّبَر  ِءاعُِدب  َنوُکَأ  َّالَأ  یـسَع  یِّبَر  اوُعْدَأ  َو  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدـَت  ام  َو  ْمُُکلِزَتْعَأ  َو  ( 47)

(50  ) اِیلَع ٍقْدِص  َناِسل  ْمَُهل  اْنلَعَج  َو  اِنتَمْحَر  ْنِم  ْمَُهل  اْنبَهَو  َو  ( 49  ) اِیبَن اْنلَعَج  الُک  َو  َبوُقْعَی  َو  َقاحْسِإ  َُهل  اْنبَهَو 
42 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

42 ص :  همجرت ..... :

(41 . ) دوب ربمایپ  و  وگتسار ، رایسب  وا  هک  ار  میهاربا  ناتساد  نآرق  رد  نک  دای 
دنکیمن عفد  دنیبیم و  هن ، دونـشیم و  هن ، هک  یتسرپیم  ار  يزیچ  ارچ  ردپ  يا  تفگ : دوخ  يومع ) ای  يردام  ّدـج   ) ردـپ هب  هک  یماگنه 

(42 . ) ار يزیچ  وت  زا 
(43 . ) منک ییامنهار  تسرد  یهار  هب  ار  وت  ات  نک  يوریپ  ارم  نیا  رب  انب  هدیسرن  وت  هب  هک  تسا  هدیسر  يزیچ  ملع  زا  نم  هب  ردپ  يا 

(44 . ) تسا هدرک  ینامرفان  ار  نامحر  دنوادخ  ناطیش  هک  اریز  نکم  شتسرپ  ار  ناطیش  ردپ ، يا 
(45 . ) یشاب ناطیش  تسود  سپ  دسرب  وت  هب  نامحر  يادخ  زا  یباذع  هک  مسرتیم  نآ  زا  نم  ردپ ، يا 

زا وش  رود  منکیم و  راسگنـس  ای  تّمذم  ار  وت  يرادنرب  تسد  تدوخ  راتفگ  زا  رگا  ینادرگور ؟ نم  نایادـخ  زا  وت  ایآ  میهاربا  يا  تفگ 
(46 . ) زارد ینامز  نم ،

(47 . ) تسا نابرهم  نم  اب  وا  اریز  درک  مهاوخ  شزرمآ  بلط  مراگدرورپ  نم  زا  وت  يارب  يدوزب  وت ، رب  مالس  تفگ  میهاربا 
یقش و مراگدرورپ  ندناوخ  اب  هک  تسا  دیما  مناوخیم ، ار  مراگدرورپ  و  منکیم ، يریگ  هرانک  دیناوخیم  ادخ  زا  ریغ  هچنآ  امـش و  زا  و 

(48 . ) مشابن تخب  دب 
رارق ربماـیپ  ار  ناـنآ  همه  میدیـشخب و  وا  هب  ار  بوقعی  قاحـسا و  دـش ، رود  دنتـسرپیم  ادـخ  زا  ریغ  هچنآ  ناتـسرپ و  تب  زا  هک  یماـگنه 
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(49 . ) میداد
(. 50 . ) میداد دنلب  هزاوآ  وگتسار و  ینابز  ناشیا  هب  میدیشخب و  اهنآ  هب  دوخ  تمحر  زا  و 

42 ص :  ریسفت ..... :

هدننک قیدصت  رایسب  تفگیم و  تسار  دایز  ینعی  تسا ، هغلابم  نازوا  زا  قیّدص » . » تسا نآرق  باتک  زا  دارم  َمیِهاْربِإ  ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو 
ود  نیا  نایم  هلمج  تسا و  میهاربا  زا  لدب  لاق » ذا  . » دوب ربمغیپ  زین  وا  دوخ  و  دوب ، شناربمایپ  ادخ و  ياهباتک 

43 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
( رذآ  ) دوخ ردپ  هجو  نیرتوکین  اب  هک  یماگنه  دوب : ءایبنا  ناقیّدـص و  ياهیگژیو  عماج  میهاربا  ینعی  دـشابیم  ناک »  » هب ّقلعتم  ای  هضرتعم 
؟ دنیبیم هن  دونـشیم و  هن  هک  دنکیم  تدابع  ار  يزیچ  ارچ  هک  دیـسرپ  ار  نیا  ّتلع  وا  زا  تسخن  داد ، رارق  باطخ  دروم  نانخـس  نیاب  ار 

تسا هدنهد  يزور  هدننیرفآ و  يادخ  وا  دشاب و  هتشاد  ار  ماعنا  تیاهن  هک  یمعنم  رگم  درادن  تدابع  قاقحتـسا  زیچ  چیه  هک  یتروص  رد 
وت هک  میراد  ار  يزیچ  ادـخ  هب  تفرعم  ملع و  زا  نم  تفگ : درک و  توعد  دوخ  يوریپ  هب  ار  وا  سپـس  تسوا . زا  اهتمعن  لوصا  هک  یـسک 

دزـشوگ وا  هب  دناوخیم و  نآ  هب  ار  وا  هچنآ  رد  ار  ناطیـش  دنک  يوریپ  تدابع و  هک  نیا  زا  درک  عنم  ار  وا  دـعب  تسین و  نآ  زا  ياهرهب  ار 
دراد دوجو  شاهدـیقع  رد  هک  یتبقاـع  ءوس  زا  ار  رذآ  سپـس  هدرک . یناـمرفان  ار  دوخ  يادـخ  هدوـب و  ّربـکتم  يدوـجوم  ناطیـش  هک  درک 

و تسا ، ءای  زا  ضوع  تبا  ای  هملک  رد  ات » . » دنک کیرحت  ار  وا  هفطاع  ات  دنکیم  زاغآ  مردپ » يا   » هملک اب  ار  حیاصن  نیا  همه  هدـناسرت و 
« َِتبَأ ای  : » هدش هدناوخ  زین  ءات  حتف  هب  دوشیمن . هتفگ  یتبأ ، ای 

« ُعَمْسَی ام ال   » رد ام »  » و
« ُعَمْسَی ال   » لعف ود  رد  تسا . هفوصوم  ای  هلوصوم  َِکتْأَی » َْمل  ام   » و

« ُرِْصُبی ال   » و
رد ائیـش » . » درادـن دوجو  ندـید  ندینـش و  يورین  نآ  رد  هک  تسا  يزیچ  ره  دوـصقم  هکلب  هدـشن  هتفرگ  رظن  رد  لوـعفم  ناوـنع  هب  يزیچ 
زا ار  يزیچ  ینعی  تسا  هب  لوعفم  تفگ : ناوتیم  و  دروآیمن ، وت  يارب  يزاینیب  نیرتمک  ینعی  ءانغلا ، نم  ائیـش  يا  تسا ، ردـصم  عضوم 

. نک رود  نم  زا  ار  تتروص  کهجو : یّنع  نغأ  دنیوگیم : هک  نانچ  دنکیمن  رود  وت 
؟ یلیمیب اهنآ  هب  تبسن  ياهدننک و  ضارعا  دنیاهتب  هک  نم  نایادخ  زا  وت  ایآ  ِیتَِهلآ  ْنَع  َْتنَأ  ٌبِغار  َأ 

هدنار يانعم  هب  میجر  هک  نانچ  مهدیم ، رارق  ییوگ  دـب  مانـشد و  دروم  منابز  اب  ار  وت  يدرگنرب  تاهدـیقع  زا  رگا  َکَّنَمُجْرََأل  ِهَْتنَت  َْمل  ِْنَئل 
رود دوخ  زا  ار  وت  گنس  ندنارپ  اب  هک  نیا  ای  دنشکیم ، مجر  اب  ار  یناز  هک  نانچ  مناسریم  لتق  هب  ار  وت  ای  تسا ، تنعل  هلیـسو  هب  هدش و 

ینامز  ایلم » . » تسا گنس  اب  ندز  يانعم  هب  لصا  رد  یمر ، اریز  منکیم ،
44 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

نم زا  سپ  منکیم  مجر  ار  وت  ینرجها  ینرذـحاف و  کـّنمجرال  ینعی  تسا ، فوذـحم  رب  فـطع  ینرجها ،»  » و ةوـالم . هّداـم  زا  ینـالوط 
هاگ ره   » ًامالَـس اُولاق  َنُولِهاْجلا  ُمُهَبَطاـخ  اذِإ  َو  لـثم  تسا ، رذآ  زا  ندـش  رود  هکراـتم و  عادو و  مالـس  کـیلع » مالـس  . » وش رود  سرتب و 

تمالس ياعد  تسا  نکمم  و  ( 65 ناقرف / « ) دننکیم مالـس  اهنآ  رب  ادخ  ناگدنب  دننک  ییوگدب  دنهد و  مانـشد  ار  يادخ  ناگدنب  نانادان 
. تسا هداد  رافغتسا  هدعو  وا  هب  هلصافالب  اریز  دنک ، کیرحت  ار  وا  لیم  ات  دشاب  رذآ  يارب 

زا موشیم  رود  ْمُُکلِزَتْعَأ :» َو  . » درک یکین  تیانع و  یلیخ  وا  هب  هب :» یفحت   » و هب » یفح  ، » تسا فطل  یکین و  رد  هغلابم  ياـنعم  هب  یفح » »
. دوب ماش  هب  ترجاهم  میهاربا »  » روظنم منیزگیم  رب  ار  يرانک  امش و 
: هدومرف ماما  هک  نانچ  منکیم ، تدابع  ار  مراگدرورپ  یِّبَر  اوُعْدَأ  َو 
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ةدابعلا وه  ءاعّدلا 
«. 1  » تسا هدومرف  ارعش  هروس  رد  دنوادخ  هک  دوش  هدارا  يزیچ  اعد  زا  تسا  نکمم  و  تسا ، تدابع  اعد  : 

هملک دندیتسرپیم و  ار  ددعتم  نایادـخ  هک  تسا  ناتـسرپ  تب  یتخبدـب  تواقـش و  هب  هراشا  هلمج  نیا  ایِقَـش  یِّبَر  ِءاعُدـِب  َنوُکَأ  اَّلَأ  یـسَع 
درک كرت  ار  نانآ  دـش و  ادـج  ناتـسرپ  تب  زا  میهاربا  هک  یتقو  ْمَُهلَزَتْعا » اَّمَلَف  . » تساتکی يادـخ  لباقم  رد  میهاربا  عضاوت  ناشن  یـسع » »

. دندوب ربمایپ  ناشمامت  هک  داد  ینادنزرف  وا  هب  ناحبس  دنوادخ 
ریخ ره  لماش  دراد و  ّتیمومع  رما  نیا  تسا و  دالوا  لام و  دوصقم  هک  تسا  هدش  لقن  يرـصب  نسح  زا  تسا . تّوبن  تمحر »  » زا روظنم 

. تسا هدش  هداد  اهنآ  هب  هک  دوشیم  يورخا  يویند و 
نابز هب  ریبعت  اجنیا  تسا  نابز  اب  الومعم  انث  حدم و  نوچ  وکین ، يانث  ٍقْدِص  َناِسل 

__________________________________________________

یهاوخ باذع  لها  زا  هک  ناوخم  دوبعم  ار  يدحا  اتکی  يادخ  زج  لوسر  يا  وت  سپ  َنِیبَّذَعُْملا : َنِم  َنوُکَتَف  َرَخآ  ًاهلِإ  ِهَّللا  َعَم  ُعْدـَت  الَف  - 1
.212 ءارعش 26 / هروس  دوب .

45 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دوشیم دی  هب  ریبعت  تسا  تسد  اب  الومعم  نوچ  ششخب  هّیطع و  هک  نانچ  مه  هدرک ،

نخـس همان و  ناسل »  » زا روظنم  ، ) متـسین لاحـشوخ  نآ  زا  هک  تسا  هدـمآ  نم  يارب  ياهمان  اهب : رـسأ  ناسل ال  ینتتا  ینا  تسا : هتفگ  رعاش 
دوب راکـشآ  دنلب و  مدرم  نایم  رد  قدـص  ناسل  نآ  هک  یلاح  رد  اّیلع :» . » برع مالک  تغل و  ینعی  برعلا : ناسل  و  یلومعم ) نابز  هن  تسا 

ام هک  تسا  نآ  ایلع »  » يانعم دناهتفگ  یـضعب  دنیوگیم . انث  شاهّیرذ  وا و  رب  دنرادیم و  تسود  ار  میهاربا  نایدا  لها  یمامت  ور  نیا  زا  و 
تاولص اهنآ  رب  تمایق  زور  ات  دننکیم و  دای  یکین  هب  ار  نانآ  شتّما  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  هک  اج  نآ  ات  میتخاس  دنلب  ار  نانآ  دای 

. دنتسرفیم دورد  و 

45 ص :  ات 58 ..... ] تایآ 51  (: 19  ) میرم هروس  ]

هراشا

ْنِم َُهل  اْنبَهَو  َو  ( 52  ) ایَِجن ُهاْنبَّرَق  َو  ِنَْمیَْألا  ِروُّطلا  ِِبناـج  ْنِم  ُهاـْنیَدان  َو  ( 51  ) اِیبَن ًالوُسَر  َناک  َو  ًاصَلُْخم  َناک  ُهَّنِإ  یـسُوم  ِباـتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو 
َو ِةالَّصلِاب  ُهَلْهَأ  ُُرمْأَی  َناـک  َو  ( 54  ) اِیبَن ًالوُسَر  َناک  َو  ِدـْعَْولا  َقِداص  َناک  ُهَّنِإ  َلیِعامْـسِإ  ِباـتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو  ( 53  ) اِیبَن َنوُراه  ُهاخَأ  اـِنتَمْحَر 

(55  ) ایِضْرَم ِهِّبَر  َْدنِع  َناک  َو  ِةاکَّزلا 
َو َمَدآ  ِۀَّیِّرُذ  ْنِم  َنیِِّیبَّنلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ( 57  ) اِیلَع ًاناکَم  ُهانْعَفَر  َو  ( 56  ) اِیبَن ًاقیِّدِص  َناک  ُهَّنِإ  َسیِرْدِإ  ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو 

(58  ) ایُِکب َو  ًادَّجُس  اوُّرَخ  ِنمْحَّرلا  ُتایآ  ْمِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ  اْنیَبَتْجا  َو  اْنیَدَه  ْنَّمِم  َو  َلِیئارْسِإ  َو  َمیِهاْربِإ  ِۀَّیِّرُذ  ْنِم  َو  ٍحُون  َعَم  اْنلَمَح  ْنَّمِم 

45 ص :  همجرت ..... :

(51 . ) دوب یلاعت  قح  بناج  زا  هدنهد  ربخ  هداتسرف و  صالخا ، اب  یصخش  وا  هک  ار  یسوم  باتک ، نیا  رد  نک  دای 
(52 . ) مییوگ زار  وا  اب  ات  میتخاس  کیدزن  دوخ  هاگرد  هب  ار  وا  میداد و  ادن  روط  هوک  تسار  بناج  زا  ار  وا  و 

( 53 . ) میدیشخب وا  هب  ربمایپ  ناونع  هب  دوخ  تمحر  زا  ار  نوراه  شردارب 
 46 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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(54 . ) دوب یبن  لوسر و  دهع ، هب  هدننک  افو  وا  هک  ار  لیعامسا  باتک  نیا  رد  نک  دای  و 
(55 . ) دوب هدیدنسپ  شراگدرورپ  دزن  درکیم و  تاکز  نداد  زامن و  هماقا  هب  رما  ار  دوخ  ّتلم  و 

(56 . ) دوب ربمایپ  و  وگتسار ، رایسب  هک  ار  سیردا  باتک  نیا  رد  روایب  دای  و 
(57 . ) میدرب الاب  دنلب  یماقم  هب  ار  وا  و 

زا میدرک و  راوس  یتشک )  ) رب حون  اـب  هک  یناـسک  زا  و  مدآ ، نادـنزرف  زا  یخرب  داد ، تمعن  ناـنآ  هب  دـنوادخ  هک  دـندوب  یناربماـیپ  اـهنیا 
تلاح هب  دـشیم  توالت  اهنآ  رب  یهلا  تاـیآ  هاـگ  ره  میدـیزگرب ، میدرک و  تیادـه  ار  ناـنآ  هک  یناـسک  زا  بوقعی ، میهاربا و  ناـمدود 

(. 58 . ) دنداتفایم كاخ  هب  هیرگ  هدجس و 

46 ص :  ریسفت ..... :

ار شـسفن  هتخاس و  رود  ایر  كرـش و  زا  ار  تدابع  یـسوم  هک  تسانعم  نیا  هب  نآ  رـسک  هدش و  هدناوخ  نآ  رـسک  مال و  حتف  اب  ًاصَلُْخم » »
باتک و بحاص  ناربمایپ  لوسر و  ادخ و  هک  تسا  یسک  وا  ینعی  مال  حتف  اب  تسا و  هدومن  دنوادخ  میلـست  ار  دوخ  هدارا  هدرک و  صلاخ 

. دناهدیزگرب ار  وا  دشابن  باتک  ياراد  هچ  رگا  دهدیم ، ربخ  ادخ  بناج  زا  هک  يربمایپ 
ناـمدوخ هب  ار  وا  هاـنبرق » . » تسا روـط  يارب  تفـص  كراـبم ، ینعی  تسا  نمی »  » زا اـی  روـط ، تسار  هیحاـن  ینعی  تـسا ، نـیمی  زا  نـمیا » »

نم . » میتخادرپ وگتفگ  هب  وا  اـب  میدرب و  ـالاب  ار  وا  ماـقم  میتـفگ و  نخـس  وا  اـب  دـشاب  هطـساو  ياهتـشرف  هک  نیا  نودـب  میتخاـس : کـیدزن 
. میدیشخب وا  هب  ار  نوراه  وا ، هب  نامتمحر  هطساو  هب  انتمحر :»

نیا لیعامـسا  هب  اهنت  دنوادخ  دندوب ، دعولا  قداص  ءایبنا  مامت  هک  نیا  اب  درکیم . افو  نآ  هب  دادیم  هدعو  يزیچ  هب  هاگ  ره  ِدـْعَْولا  َقِداص 
. دوب لیعامسا  تافص  نیرت  روهشم  زا  تفص  نیا  هک  نیا  رطاخ  هب  ای  هدوب ، وا  هب  نداد  تفارش  تشادگرزب و  تهج  هب  نیا  هداد و  ار  بقل 

َنیِِرباَّصلا َنِم  ُهَّللا  َءاش  ْنِإ  ِینُدِجَتَـس  تفگ : ردـپ  هب  دـنک و  ربص  ادـخ  هار  رد  ندـش  هتـشک  رب  داد  لوق  هک  وا ) يراداـفو  رد   ) سب نیمه  و 
دهاوخب  ادخ  رگا  »

47 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هب یتقو  لیعامـسا ، هک  تسا  هدش  لقن  سابع  نبا  زا  درک . افو  دوخ  لوق  هب  و  (. 103 تافاص / « ) دید یهاوخ  ناگدننک  ربص  زا  ارم  يدوزب 
اج نآ  رد  لاس  کی  ات  لیعامسا  درک و  شومارف  دوب  هداد  هک  ار  یلوق  درم  نآ  دنیبب  ار  وا  ات  دشاب  شرظتنم  ییاج  رد  هک  داد  هدعو  يدرم 

. داتسیا وا  راظتنا  هب 
زا اهنآ  هک  نیا  يارب  و  دـهد ، رارق  نارگید  يادـتقم  ار  اهنآ  ات  درکیم ، تدابع  زامن و  هب  رما  ار  دوخ  تلم  هداوناخ و  ُهَلْهَأ و  ُُرمْأَـی  َناـک  َو 

« ناسرتب ار  تکیدزن  نادـنواشیوخ   » َنِیبَْرقَْألا َکَتَریِـشَع  ْرِذـْنَأ  َو  دـنوادخ : لوق  لثم  دـندوب ، يدابع  روما  هب  لـمع  رب  رت  راوازـس  مدرم  هّیقب 
َکَلْهَأ ُْرمْأ  َو  زین : و  ( 7 میرحت / « ) دـینک ظـفح  مّنهج  شتآ  زا  ار  ناـتیاههداوناخ  دوخ و   » ْمُکِیلْهَأ َو  ْمُکَـسُْفنَأ  اوـُق  لـثم : و  ( 215 ءارعش / )

(. هط 132 « ) نک زامن  هب  رما  ار  دوخ  هداوناخ   » ِةالَّصلِاب
ّلحم لوق  نیا  اّما  دـناوخیم . رایـسب  ار  ادـخ  باتک  هک  دـناهدیمان  سیردا  لیلد  نیا  هب  ار  وا  دـناهتفگ  یـضعب  َسیِرْدِإ  ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذا  َو 

نزو رب  تسا و  یبرع  دوـش  هتفگ  رگا  و  تسا ، فرـصنم  ریغ  تهج  نیا  زا  تسا ، یمجع  هکلب  تـسین  یبرع  مـسا  نـیا  اریز  تـسا ، لـّمأت 
. فرصنم ریغ  هن  دشاب  فرصنم  دیاب  لیلد  نیا  هب  تسا و  ّتیملع  هک  دوب  دهاوخ  نآ  رد  ببس  کی  اهنت  تسا ، سرد  هدام  زا  لیعفا 

لزان سیردا  رب  هفیحص  یـس  یلاعت  دنوادخ  اریز  تسادخ ، هب  برق  تّوبن و  تفارـش  دارم  دناهتفگ : ترابع  نیا  يانعم  هراب  رد  اِیلَع  ًاناکَم 
هک تسا  یسک  نیتسخن  وا  زین  و  دندرکیم ، نت  هب  تسوپ  مدرم  هک  یلاح  رد  دیشوپ  ار  نآ  تخود و  هماج  هک  دوب  یـسک  لّوا  وا  و  درک ،

نامـسآ هب  هک  تسا  نیا  اِیلَع » ًاناکَم   » زا روظنم  دناهتفگ  یـضعب  تخادرپ . ّتقد  قیقحت و  هب  باسح  موجن و  مولع  رد  تشون و  ملق  اب  طخ 
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. تفر الاب  مشش  ای  مراهچ 
مامت اریز  تسا ، هّینایب  َنیِِّیبَّنلا » َنِم   » رد نم »  » دـشابیم و مالّـسلا  امهیلع  سیردا  ات  ایرکز  زا  هروس  نیا  رد  ناـگدربمان  هب  هراـشا  کـئلوا » »

48 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  دیفم  مّود  نم »  » و دنیادخ ، ماعنا  دروم  ءایبنا ،
. تسا ضیعبت 

. دنشابیم دعاق  دجاس و  عمج  هک  دوعق  دوجس و  لثم  تسا  یکاب  عمج  یّکب :

48 ص :  ات 65 ..... ] تایآ 59  (: 19  ) میرم هروس  ]

هراشا

َنُولُخْدَـی َِکئلوُأَف  ًاِحلاص  َلِمَع  َو  َنَمآ  َو  َبات  ْنَم  َّالِإ  ( 59  ) ایَغ َنْوَْقلَی  َفْوَسَف  ِتاوَهَّشلا  اوُعَبَّتا  َو  َةالَّصلا  اوُعاضَأ  ٌْفلَخ  ْمِهِدـَْعب  ْنِم  َفَلَخَف 
َو ًامالَس  َّالِإ  ًاْوَغل  اهِیف  َنوُعَمْـسَی  ال  ( 61  ) اِیتْأَم ُهُدْعَو  َناک  ُهَّنِإ  ِْبیَْغلِاب  ُهَدابِع  ُنمْحَّرلا  َدَـعَو  ِیتَّلا  ٍنْدَـع  ِتاَّنَج  ( 60  ) ًاْئیَـش َنوُمَلُْظی  َو ال  َۀَّنَْجلا 

(63  ) ایِقَت َناک  ْنَم  انِدابِع  ْنِم  ُثِرُون  ِیتَّلا  ُۀَّنَْجلا  َْکِلت  ( 62  ) ایِشَع َو  ًةَرُْکب  اهِیف  ْمُُهقْزِر  ْمَُهل 
امُهَْنَیب ام  َو  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُّبَر  ( 64  ) ایِـسَن َکُّبَر  َناک  ام  َو  َِکلذ  َْنَیب  ام  َو  انَْفلَخ  ام  َو  انیِدـْیَأ  َْنَیب  اـم  َُهل  َکِّبَر  ِْرمَأـِب  ـَّالِإ  ُلَّزَنَتَن  اـم  َو 

(65  ) ایِمَس َُهل  ُمَْلعَت  ْلَه  ِِهتَدابِِعل  ِْربَطْصا  َو  ُهُْدبْعاَف 

48 ص :  همجرت ..... :

. دنـسریم یهارمگ  يازـس  هب  يدوزب  سپ  دندرک ، يوریپ  ار  تاوهـش  عیاض و  ار  زامن  هک  دندش  ناشنیـشناج  ینادنزرف  اهنآ  زا  دـعب  سپ 
(59)

(60 . ) دنوشن عقاو  متس  دروم  ياهّرذ  دنوشیم و  تشهب  لخاد  نانیا  هک  دهد ، ماجنا  کین  راک  دروآ و  نامیا  دنک و  هبوت  هک  یسک  رگم 
یندمآ دنوادخ  هدعو  هک  یتسردب  دـنبئاغ  ناشیا  زا  هک  یتلاح  رد  هداد  هدـعو  شناگدـنب  هب  ار  نآ  نامحر  دـنوادخ  هک  ياهدامآ  ياهغاب 

(61 . ) تسا
قزر بش  حبص و  اج  نآ  رد  اهنآ  يارب  تسا و  مالس  دنوشیم  هک  يزیچ  اهنت  و  دنونـشن ، ياهدوهیب  فرح  هنوگ  چیه  اج  نآ  رد  نایتشهب 

(62 . ) دراد دوجو  ناشیزور  و 
( 63 . ) دنشاب اوقت  اب  هک  نامناگدنب  هب  میهدیم  ثرا  هب  هک  تسا  یتشهب  نآ 

49 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
راگدرورپ تسا و  وا  زا  تساهنیا  نیب  ام  ام و  رـس  تشپ  ام و  يور  شیپ  هچنآ  هک  تراگدرورپ  رما  هب  رگم  مییآیمن  دورف  ناگتـشرف  ام  و 

(64 . ) تسین راکشومارف  وت 
غارس يدننامه  وا  يارب  ایآ  شاب ، ابیکـش  وا  تدابع  يارب  نک و  شتـسرپ  ار  وا  سپ  تسا  ود  نیا  نیب  ام  نیمز و  اهنامـسآ و  راگدرورپ  وا 

(65 ( ؟ يراد

49 ص :  ریسفت ..... :

. یبوخ راک  هنامیپ  ره  هب  دمآ  وا  زا  سپ  دش ، وا  نیشناج  هفلخ :»  » ْمِهِدَْعب ْنِم  َفَلَخَف 
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« دیعو  » ّرـش هدعو  رد  و  دعو »  » ریخ هدعو  رد  هک  نانچ  دوشیم ، هتفگ  مال  نوکـس  اب  فلخ »  » دـب ياهراک  دـمایپ  هب  مال و  حـتف  اب  فلخ » »
. دنشابیم دوهی  دندرک  عیاض  ار  زامن  دندمآ و  دعب  هک  ییاهنآ  زا  دوصقم  دیوگیم : سابع  نبا  دنیوگیم .

. دندرک عیاض  شتقو  زا  نتخادنا  ریخأت  اب  ار  زامن  َةالَّصلا  اوُعاضَأ 
ياـهنامتخاس هک  تسا  یناـسک  روظنم  تسا : لـقن  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماـما  زا  دـندرک . يوریپ  ار  یناـسفن  ياههتـساوخ  ِتاوَهَّشلا  اوـُعَبَّتا  َو 

«1 . » دنشوپب ترهش  سابل  دنوش و  هّجوت  دروم  ياهبکرم  راوس  دنزاسب و  مکحم 
: دیوگیم برع  رعاش  هک  نانچ  دنیوگ ، داشر »  » ار يریخ  راک  ره  و  ّیغ »  » ار يدب  راک  ره  اهبرع  ایَغ  َنْوَْقلَی  َفْوَسَف 

امئال یغلا  یلع  مدعی  الوغی  نم  هرما و  سانلا  دمحی  اریخ  قلی  نمف 
( دوشیم شنزرـس  شراک  رب  هتـسویپ  دـهد  ماجنا  دـب ، راک  هک  ار  یـسک  دنیاتـسیم و  ار  شراک  مدرم  دـهد  ماجنا  يریخ  راـک  سک  ره  )

روظنم ای  دنیبیم » ار  هانگ  تازاجم  « » 2  » اماثأ قلی  تسا : هدومرف  هک  نانچ  هک  تسا  نآ  يازج  هیآ ، رد  یغ »  » زا دارم  دناهتفگ  یضعب 
__________________________________________________

-1
. روهشملا سبل  روظنملا و  بکر  دیدشلا و  ینب  نم 

.68 ناقرف / - 2
50 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. مّنهج رد  تسا  ییداو  یغ » : » دناهتفگ یضعب  تسا . ّتنج  قیرط  زا  یهارمگ 
. دنوشیمن عنم  نآ  زا  دوشیمن و  تفای  یصقن  ناشلامعا  شاداپ  رد  هنوگ  چیه  َنوُمَلُْظی :» «ال 

. دوشیم تاّنج  مامت  لماش  تسا و  یّلک  ّتنج  اریز  تسا  لبق  هیآ  رد  ۀّنجلا »  » زا لدب  ٍنْدَع  ِتاَّنَج 
نیا زا  ای  دـنوشیم . نآ  لخاد  ناـنمؤم  تسا و  تشهب  دـعو »  » زا دارم  اریز  تسا ، لـعاف  ياـنعم  هب  لوعفم  مسا  یلوق  هب  هملک  نیا  اِیتْأَـم :» »

یندش ماجنا  یمتح و  دنوادخ  هدعو  هک  تسا  نیا  هیآ  نیا  يانعم  نیا  رب  انب  درک ) ناسحا  وا  هب   ) اناسحا هیلا  یتا  دنیوگیم : هک  تسا  لیبق 
. تسا

اریز تسا ، یبجاو  رما  وغل  زا  يرود  هک  نیا  رب  تسا  يرادشه  نیا  دنونشیمن و  تشهب  رد  ياهدیافیب  دیاز و  نخس  ًاْوَغل  اهِیف  َنوُعَمْسَی  ال 
زا درادن ، دوجو  رگید  یفیلکت  نانآ ، رب  ناگتـشرف  نداد  مالـس  ای  رگیدکی و  هب  تشهب  لها  ندرک  مالـس  زج  هک  ار  تشهب  هناخ  دـنوادخ 

: تسا رعاش  لوق  لیبق  زا  انعم  نیا  دنونشیمن . تشهب  رد  ار  نآ  زج  دشاب  وغل  مه  ندرک  مالس  رگا  ضرف  رب  ینعی  هتخاس ، هّزنم  وغل 
بئاتکلا عارق  نم  لولف  نهب  مهفویس  نأ  ریغ  مهیف  بیع  الف 

«. 1 ( » تسا دنک  ناشنانز  ریشمش  ياهریشمش  هکنیا  زج  تسین  اهنآ  رد  یبیع  )
تشهب رد  نانآ  يزور  هک  تسا  هداد  ربخ  ناحبس  دنوادخ  دنتـشاد  هارکا  زور  رد  ندروخ  اذغ  هدعو  کی  زا  اهبرع  نوچ  ْمُُهقْزِر ...  ْمَُهل  َو 

اب هسیاقم  رد  و   ) یـضرف يرما  نیا  اّما  تسین ، يزور  بش و  تشهب  رد  هتبلا  تسا ، هدیدنـسپ  یتداـع  نیا  و  « 2 . » تسا هدامآ  حبص  بش و 
. تسا ایند )

__________________________________________________

. تسین یبیع  نیا  رب  انب  تسا و  تعاجش  لامک  زا  هیانک  ریشمش  ندنک  - 1
، نایبلا عمجم  دندوب . تحاران  ندروخ ، اذغ  هدعو  کی  زا  دندوب و  لاحشوخ  دیسریم  ماعط  اهنآ  هب  ماش  حبص و  هاگ  ره  اهبرع  دنیوگ  - 2

ص 521 ج 6 ،
51 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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. دـنامیم یقاب  ثراو  يارب  ّتیم  لام  هک  نانچ  میراذـگیم  یقاب  ار  تشهب  نمؤم  يارب  ینعی  هدـش ، هدـناوخ  زین  ءار )  ) دـیدشت اب  ثرون :» »
اهنآ هب  دندرکیم  ادخ  یگدنب  ایند ) رد   ) نایخزود رگا  هک  دنربیم  ثرا  هب  ار  ییاهناکم  نایتشهب  هک  تسا  نآ  شیانعم  دـناهتفگ  یـضعب 

. تشاد ّقلعت 
، دراد انعم  ود  لّزنت :» و  ( » تفگ ار  فرح  نیا  وا  ، ) يدـمآ رید  ارچ  تفگ  ادـخ  لوسر  تقو  کی  هک  تسا  لیئربج  لوق  لقن  ُلَّزَنَتَن :» ام  َو  »

. تسادخ نامرف  هب  اهنت  ای ، هاگب  هاگ  ندمآ  دورف  هک  تسا  نیا  دوصقم  اج  نیا  ندمآ ، دورف  قلطم  مود  هتسهآ ، دنک و  ندمآ  دورف  یکی 
: تسا هجو  دنچ  هلمج  نیا  يانعم  رد  انَْفلَخ  ام  َو  انیِْدیَأ  َْنَیب  ام  َُهل ،

لقتنم یتـهج  هب  یتـهج  زا  سپ  تسوا  زا  مـیراد  رارق  نآ  رد  هـچنآ  اـهناکم و  اـهتهج و  زا  تساـم  رـس  تـشپ  اـم و  يور  وـلج  هـچنآ  - 1
. دنوادخ تساوخ  رما و  هب  رگم  میوشیمن ،

. تسادخ نآ  زا  میتسه  نآ  رد  هک  رضاح  لاح  هدنام و  یقاب  هچنآ  هتشذگ و  هک  ام  ياهرمع  زا  هچنآ  دناهتفگ : یضعب  - 2
تسا هخفن  ود  نایم  هچنآ  اهنیا  نیب  ام  تسا و  هدنیآ  هک  ترخآ  زا  هچنآ  هتشذگ و  هک  تسایند  روما  زا  هچنآ  زا  دارم  دناهتفگ : یضعب  - 3

. دشابیم لاس  لهچ  هک 
نامـسآ نیمز و  نیب  ام  تسام و  رـس  تشپ  ماگنه  نآ  رد  هک  نامـسآ  تسام و  ولج  مییآیم  دورف  یتقو  هک  نیمز  دنیوگیم : یخرب  و  - 4

. تسا دنوادخ  تساوخ  هب  یگمه 
: یلَق اـم  َو  َکُّبَر  َکَـعَّدَو  اـم  لـثم : دـنکیمن . اـهر  دوـخ  لاـح  هـب  ار  وـت  ادـخ  هـلآ  هـیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  يا  ایِـسَن  َکُّبَر  َناـک  اـم  َو 

دنهدیم ماجنا  دارفا  هک  ار  یلامعا  تراگدرورپ  دـناهتفگ : یـضعب  ( 4 یحـضلا / « ) درکن بضغ  وت  رب  تشاذـگناو و  ار  وت  تراـگدرورپ  »
هب ار  وا  هک  یتقو  سپ  تساهنیا ؟ نیب  ام  نیمز و  اهنامـسآ و  کلام  هک  دشاب  اور  یـسک  رب  تلفغ  یـشومارف و  هنوگچ  دـنکیمن ، شومارف 

. نک ربص  دوشیم  ادیپ  تیارب  وا  تدابع  رد  هک  ییاهتّقشم  رب  نک و  تدابع  ار  وا  اهنت  یتخانش  تفص  نیا 
52 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

نبا ینک . تدابع  ار  وا  اهنت  دـیاب  درادـن  دوجو  وا  زج  يدوبعم  هک  لاح  و  « 1 « ؟ يراد غارـس  يدننام  لثم و  وا  يارب  ایآ  ایِمَـس  َُهل  ُمَْلعَت  ْلَه 
هدیمان هَّللا  ادخ ) ریغ   ) يزیچ زگره  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  دوشیمن و  هدـیمان  نامحر »  » وا زا  ریغ  یـسک  دـیوگیم : هیآ  يانعم  رد  ساّبع 

. تسا هدشن 

52 ص :  ات 74 ..... ] تایآ 66  (: 19  ) میرم هروس  ]

هراشا

َو ْمُهَّنَرُشْحََنل  َکِّبَر  َوَف  ( 67  ) ًاْئیَـش ُکَی  َْمل  َو  ُْلبَق  ْنِم  ُهانْقَلَخ  اَّنَأ  ُناْسنِْإلا  ُرُکْذَی  َو ال  َأ  ( 66  ) ایَح ُجَرْخُأ  َفْوََسل  ُِّتم  ام  اذِإ  َأ  ُناـْسنِْإلا  ُلوُقَی  َو 
ْمُه َنیِذَّلاـِب  ُمَلْعَأ  ُنْحََنل  َُّمث  ( 69  ) اِیتِع ِنمْحَّرلا  یَلَع  ُّدَـشَأ  ْمُهُّیَأ  ٍۀَعیِـش  ِّلُـک  ْنِم  َّنَعِْزنََنل  َُّمث  ( 68  ) اِیثِج َمَّنَهَج  َلْوَح  ْمُهَّنَرِـضُْحَنل  َُّمث  َنیِطایَّشلا 

(70  ) اِیلِص اِهب  یلْوَأ 
اُنتایآ ْمِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ  َو  ( 72  ) اِیثِج اهِیف  َنیِِملاَّظلا  ُرَذـَن  َو  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  یِّجَُنن  َُّمث  ( 71  ) ایِـضْقَم ًاْمتَح  َکِّبَر  یلَع  َناک  اهُدِراو  ـَّالِإ  ْمُْکنِم  ْنِإ  َو 

(74  ) ًایْءِر َو  ًاثاثَأ  ُنَسْحَأ  ْمُه  ٍنْرَق  ْنِم  ْمُهَْلبَق  انْکَلْهَأ  ْمَک  َو  ( 73  ) ایِدَن ُنَسْحَأ  َو  ًاماقَم  ٌْریَخ  ِْنیَقیِرَْفلا  ُّيَأ  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاق  ٍتانَِّیب 

52 ص :  همجرت ..... :

(66 ( ؟ دش مهاوخ  هدنز  مریمب  نم  هک  یماگنه  ایآ  دیوگیم : ناسنا 
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(67 ( ؟ میدیرفآ دوبن  چیه  هک  البق  ار  وا  ام  هک  دروآیمن  دای  هب  ناسنا  ایآ 
مّنهج درگادرگ  ار  اهنآ  سپس  مینکیم و  روشحم  ار  نیطایش  نایمدآ و  امتح  تمایق  ماگنه  هک  تراگدرورپ  هب  دنگوس  سپ 

__________________________________________________

. نایبلا عمجم  همجرت  تسا  یفن  يانعم  رد  ماهفتسا  نیا  - 1
53 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(68 . ) دنشاب هدمآ  رد  وناز  هب  هک  یلاح  رد  مینادرگ  رضاح 
(69 . ) دشاب رتشیب  ناش  یشک  رس  نامحر  يادخ  هب  تبسن  هک  ار  مادک  ره  میروآ  نوریب  یهورگ  ره  زا  دعب  و 

(70 . ) دنرتراوازس مّنهج  هب  ندش  لخاد  يارب  هک  نانآ  هب  تبسن  میرتاناد  ام  سپ 
(71 . ) تسا یمتح  ياضق  وت  راگدرورپ  هب  رما  نیا  دوشیم  دراو  خزود  هب  هک  نیا  رگم  تسین  امش  زا  سکچیه 

(72 . ) دنشاب ناگدمآ  رد  وناز  هب  هک  یلاح  رد  میراذگب  نآ  رد  ار  ناراکمتس  دنراکزیهرپ و  هک  ار  نانآ  میهد  تاجن  سپ 
ود زا  کی  مادک  دنیوگیم : دناهدروآ  نامیا  هک  نانآ  هب  دناهدش  رفاک  هک  یناسک  دوش ، هدـناوخ  ام  راکـشآ  تایآ  نانآ  رب  هک  یماگنه  و 

(73 . ) تسا رتابیز  شلفحم  سلجم و  رتهب و  شماقم  هورگ 
(74 . ) دندوب رتوکین  اهنیا  زا  رظنم  تئیه و  ایند و  عاتم  تهج  زا  هک  ار  یهورگ  میدناسر  تکاله  هب  اهنیا  زا  لبق  رایسب  هچ 

53 ص :  ریسفت ..... :

و هدش ، هداد  تبسن  اهنآ  همه  هب  تسا ، ناسنا  سنج  هتفگ  نیا ، نوچ  دنـشاب و  نآ  سنج  مامت  ناسنا  زا  دارم  تسا  نکمم  ُناْسنِْإلا  ُلوُقَی  َو 
. دنشاب نارفاک  ینعی  اهنآ  زا  یضعب  دارم  تسا  نکمم 

لمع شلبق  ام  رد  ادـتبا ، مـال  دـعب  اـم  اریز  دـنکیم ، تلـالد  نآ  رب  اـیح » جرخا  فوسل   » هک تسا  يرمـضم  لـعف  هب  بصن  لـحم  رد  اذا » »
نوریب هدنز  اهربق  زا  گرم  زا  سپ  ام ، یتسارب  ایآ  توملا ، دعب  جرخنـس  انا  اقح  أ  دناهتفگ : راّفک  ایوگ  تسا  دـیکأت  يارب  ام »  » دـنکیمن و

؟ دمآ میهاوخ 
هک اج  نآ  ات  دروآیمن ، دای  هب  ار  یلوا  هئشن  دیوگیم و  ار  نخـس  نیا  ایآ  ینعی  هدش  فطع  لوقی  رب  وا  هلیـسو و  هب  لعف  نیا  ُرُکْذَی  َو ال  َأ 

ار تانکمم  همه  دنوادخ  نوچ  تسا ، رتشیب  عناص  تردـق  رب  شتلالد  رتروآتفگـش و  نیتسخن  ملاع  اریز  دوشیم ، رکنم  ار  ترخآ  ملاع 
دوجو هب  مدع  زا  دشاب ، هتشاد  نیشیپ  ياهنومن  هکنآ  یب 

54 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
يروآ درگ  هراب  ود  هدـنادرگزاب و  هدـش  هدـنکارپ و  هک  هیلوا  يازجا  نامه  دراد و  هقباس  تسا  ترخآ  یگدـنز  هک  مود  هئـشن  اّما  هدروآ 

. تسانعم نیمه  رب  لیلد  ًاْئیَش » ُکَی  َْمل   » هلمج دوشیم و 
. دراد رارق  نآ  رد  نونکا  هک  یتلاح  زا  شیپ  لبق :» نم  : » هدش تئارق  ود  ره  دیدشت  فیفخت و  اب  لعف  نیا  ُرُکْذَی :» َو ال  َأ  »

: نیطایـشلا و  تسا . هداد  تبـسن  يو  هب  ار  بر » ، » ربمایپ تشادـگرزب  روظنم  هب  و  هدروخ ، دوخ  مان  هب  دـنگوس  ناحبـس  دـنوادخ  َکِّبَر  َوَف 
رد دنوشیم ، روشحم  دـناهدرک  هارمگ  ار  نانآ  هک  نیطایـش  زا  ناشنارای  هارمه  اهنآ  ینعی  دـشاب ، ّتیعم  يانعم  هب  هفطاع و  دـناوتیم  واو » »

. تسا هتسب  ریجنز  کی  هب  ناطیش  کی  اب  يرفاک  ره  هک  یلاح 
هتخادرپ و زیتس  هب  رگیدکی  اب  دنوشیم  رضاح  مّنهج  فارطا  رد  دناهتسشن  مارآان  تروص  هب  وناز و  هب  هک  یلاح  رد  سپس  ْمُهَّنَرِـضُْحَنل  َُّمث 
رد وناز  هب  هک  زا  یتّما  ره  ینیبیم  ، » ًۀَِیثاج ٍۀَّمُأ  َّلُک  يَرت  َو  دـیامرفیم : رگید  هیآ  رد  هک  نانچ  دـنیوجیم . يرازیب  دوخ  قیفر  زا  مادـک  ره 
زا ياهفیاـط  ره  زا  ینعی  دـنک ، يوریپ  ناگدـننک  هارمگ  زا  هک  تسا  یهورگ  ره  اـج  نـیا  رد  هعیـش ، زا  روـظنم  ( 28 هیثاج / « ) تسا هدـمآ 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 1352 

http://www.ghaemiyeh.com


ره میزادـنایم  شتآ  رد  ار  اهنآ  بیترت  هب  دـندش  عمج  هک  هاگ  نآ  میروآیم و  نوریب  ار  اهنآ  نیرتنامرفان  نیرتخاتـسگ و  هارمگ  فیاوط 
. ار اهنآ  هیقب  زا  بیترت  نیمه  هب  لوا و  دنرت  راوازس  باذع  هب  مادک 

، تسا ربارب  دنچ  اهنآ  مرج  هک  دنتسه  اههورگ  نیا  نایاوشیپ  اسؤر و  ناشیا  نیرتخاتـسگ  زا  روظنم  تفگ : ناوتیم  اِیتِع  ِنمْحَّرلا  یَلَع  ُّدَشَأ 
ار نارگید  ياهراب  دوخ و  ياهراب   » ْمِِهلاْقثَأ َعَم  ًالاْقثَأ  َو  ْمَُهلاْقثَأ  َُّنلِمْحََیل  َو  دیامرفیم : هک  نانچ  دناهدننک . هارمگ  هارمگ و  دوخ  نانآ  اریز 
: ینعی تسا  لوق  ریدقت  هب  عوفرم  تسا : هتفگ  لیلخ  هدـش ، فالتخا  هملک  نیا  بارعا  رد  ُّدَـشَأ  ْمُهُّیَأ  ( 13 توبکنع / « ) دنریگیم شود  رب 
هدش و فذح  دشاب  مهّیأ »  » هلص هک  ره  ینعی  هلمج  ردص  اریز  تسا ، ّمض  رب  ینبم  دیوگیم : هیوبیس  دشا و  مهیأ  مهیف  لاقی  نیذلا  نعزننل 

نینچ نآ  لصا 
55 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(. ّيا  ) بصن هب  دشا ، وه  مهیا  ۀعیش  لک  نم  نعزننل  تسا : هدوب 
هدننک دییأت  مهنم » نا  و  : » سابع نبا  تئارق  تسا و  ناسنا  صوصخب ) اهناسنا  نیطایـش و  مومع  زا   ) تافتلا باب  زا  ترابع  نیا  ْمُْکنِم  ْنِإ  َو 
يانعم دوش ، هدارا  ناسنا  سنج  مامت  رگا  نونکا  دـش . رکذ  هچنآ  هب  تافتلا  نودـب  تسا  ناـسنا  هب  باـطخ  تفگ  ناوتیم  تسا . هجو  نیا 

ار نارگید  دننکیم و  روبع  نآ  زا  نانمؤم  تسا ، شوماخ  شتآ  هک  یلاح  رد  دـنوشیم . لخاد  نآ  رد  همه  هک  تسا  نآ  مّنهج ، رد  دورو 
. دریگیم ارف  شتآ 

نبا زا  تسا . هدش  هدیشک  خزود  شتآ  يور  رب  طارص  اریز  تسا ، طارص  رب  روبع  دارم ، هک  تسا  هدش  لقن  يرصب  نسح  دوعسم و  نبا  زا 
هک یتـقو   » َنَیْدَـم َءاـم  َدَرَو  اََّمل  َو  لـثم : دوش  نآ  لـخاد  هک  نیا  نودـب  دوشیم  دراو  يزیچ  رب  يزیچ  یهاـگ  هک  تسا  هدـش  لـقن  ساـّبع 
نآ لخاد  دنچ  ره  دش ، دراو  رهـش  هب  ناوراک  هلخدت » مل  نإ  دلبلا و  ۀلفاقلا  تدر  و  : » لثم و  ( 23 صصق / « ) دش نیدم  بآ  دراو  یسوم ) )

هدومرف ربمایپ  هک  نانچ  دوشیم ، دراو  وا  ندـب  رب  اـیند  رد  هک  تسا  یبت  ناـمه  شتآ ، رد  نمؤم ، دورو  دـنیوگیم : دـهاجم  دـشاب . هدـشن 
رگا و  دـشاب .) نـمیا  نآ  زا  ترخآ  رد  اـت  « ) 1 . » تسا خزود  شتآ  زا  نمؤـم  هرهب  بت  تسا . مـّنهج  تاـحارج ) و   ) كرچ زا  بـت  تـسا :
تباث رما  اج ، نیا  رد  و  تخاس ، بجاو  ار  رما  نآ  ینعی  رمالا  متح  تسا و  ردـصم  امتح » . » تسا رهاظ  هیآ  يانعم  دنـشاب  راّفک  اهنت  روظنم 

(. دیوگب موتحم  هک  نیا  ياج  هب   ) تسا هتفگ  متح  ار  هدش 
. تسا هدرک  مکح  نآ  هب  هتسناد و  مزال  بجاو و  شدوخ  رب  ار  رما  نیا  اریز  تسا ، بجاو  ادخ  رب  خزود  هب  اهنآ  نتخاس  دراو  ینعی 

« ثاج  » عمج لاح و  اّیثج » . » هدش تئارق  فیفخت  دیدشت و  اب  یجنن » یجنن و  »
__________________________________________________

-1
. راّنلا نم  نمؤملا ، ّظح  یّمحلا  منهج ، حیق  نم  یّمحلا 

56 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
اِمل ًاقِّدَصُم  ُّقَْحلا  َوُه  َو  دنوادخ : لوق  لثم  تسا ، هدننک  دیکأت  لاح  هملک  نیا  نشور . دـصاقم  راکـشآ و  ياهلیلد  ینعی  ٍتانَِّیب » . » دـشابیم
نآ حـتف  میم و  ّمض  اب  اـماقم ،» ( » 91 هرقب / « ) تسا هدـننک  قیدـصت  هدـش  لزاـن  اـهنآ  رب  ار  هچنآ  تسا و  قح  نآرق  هک  یتلاـح  رد  ، » ْمُهَعَم
عمج نآ  رد  مدرم  هک  ییاـج  سلجم و  ّيدـن »  » نداتـسیا ياـج  ینعی  مّود  تئارق  هـب  تماـقا و  ّلـحم  ینعی  لوا  تـئارق  هـب  هدـش ، هدـناوخ 

نارکنم نآ و  هب  ناگدنروآ  نامیا  هورگ ، ود  زا  کی  مادک  دنیوگیم : دنونـشب  ار  ادخ  تایآ  هاگ  ره  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  دـنوشیم ،
. تسا رتشیب  ایند  زا  ناشهرهب  نآ ،

. میتخاس كاله  ار  اهتّلم  زا  يرایسب  ینعی  تسا ، نآ  ماهبا  هدننک  نایب  نم »  » و انْکَلْهَأ »  » لوعفم مک :» »
. تسا هناخ  مزاول  يانعم  هب  تباثا  مک .»  » يارب تفص  بصن ، ّلحم  رد  ُنَسْحَأ » ْمُه  »
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ار هزمه  هدـناوخ  هزمه  نودـب  ار  نآ  هک  یـسک  و  تیأر »  » زا تسا  لوعفم  يانعم  هب  لعف  هدـش ، هدـناوخ  ود  ره  هزمه  ریغ  هزمه و  اب  ایئر » »
هک نانچ  تسا  هافر  تمعن و  يانعم  هب  هک  تفرگ  ير »  » زا ار  نآ  ناوتیم  تسا و  هتخاس  ماغدا  مه  رد  ار  ءاـی »  » ود هدرک و  ءاـی »  » هب لدـب 

«. تساهتمعن زا  رادروخرب   » میعنلا نم  ناّیر  دنیوگیم : تسا  هافر  تمعن و  رد  هک  یسک  هرابرد 

56 ص :  ات 80 ..... ] تایآ 75  (: 19  ) میرم هروس  ]

هراشا

ُفَعْضَأ َو  ًاناکَم  ٌّرَش  َوُه  ْنَم  َنوُمَْلعَیَسَف  َۀَعاَّسلا  اَّمِإ  َو  َباذَْعلا  اَّمِإ  َنوُدَعُوی  ام  اَْوأَر  اذِإ  یَّتَح  ادَم  ُنمْحَّرلا  َُهل  ْدُدْمَْیلَف  َِۀلالَّضلا  ِیف  َناک  ْنَم  ُْلق 
َلاق َو  اِنتایِآب  َرَفَک  يِذَّلا  َْتیَأَرَف  َأ  ( 76  ) ادَرَم ٌْریَخ  َو  ًاباَوث  َکِّبَر  َْدنِع  ٌْریَخ  ُتاِحلاَّصلا  ُتاِیقاْبلا  َو  ًيدُه  اْوَدَتْها  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ُدـیِزَی  َو  ( 75  ) ًاْدنُج

(79  ) ادَم ِباذَْعلا  َنِم  َُهل  ُّدُمَن  َو  ُلوُقَی  ام  ُُبتْکَنَس  َّالَک  ( 78  ) ًادْهَع ِنمْحَّرلا  َْدنِع  َذَخَّتا  ِمَأ  َْبیَْغلا  َعَلَّطَأ  ( 77  ) ًاَدلَو َو  ًالام  َّنَیَتوَُأل 
(80  ) ًادْرَف انِیتْأَی  َو  ُلوُقَی  ام  ُُهثَِرن  َو 

57 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

57 ص :  همجرت ..... :

يراتفرگ دناهدش : هدیناسرت  نآ  زا  هچنآ  دننیبب  هکنآ  ات  دهدیم  تلهم  ار  نانآ  دـنوادخ  دنـشاب ، تلالـض  یهارمگ و  رد  هک  یناسک  وگب :
(75 . ) دنارتناوتان رکشل  ثیح  زا  رتدب و  ناکم  تهج  زا  هک  ار  یناسک  دید - دنهاوخ  يدوز  نیمه  هب  سپ  تمایق ، زور  رفیک  ای  يویند و 
زاب باوث و  تهج  زا  تراگدرورپ  دزن  دـنامیم  یقاب  هک  کین  ياهراک  و  دـیازفایم ، دـناهدش  تیادـه  هک  ار  نانآ  ییاـمنهار  دـنوادخ  و 

(76 . ) تسا رتهب  راک ، ماجنا  رس  تشگ و 
(77 . ) دش دهاوخ  مبیصن  ناوارف )  ) دنزرف لام و  امتح  تفگ : دش و  رفاک  ام  تایآ  هب  هک  ار  یسک  يدید  ایآ 

(78 . ) تسا هتفرگ  ینامیپ  دنوادخ  زا  هک  نیا  ای  هتفای  یهاگآ  بیغ  ملاع  زا  ایآ 
(79 . ) مینکیم ینالوط  ار  شرفیک  تّدم  میسیونیم و  ام  دیوگیم  هچنآ  تسا ، نینچ  هن 

(80 . ) دشاب اهنت  هک  یتلاح  رد  دیآ  ام  شیپ  ات  میریگیم  وا  زا  دیوگیم  ار  هچنآ  و 

57 ص :  ریسفت ..... :

يرما امتح  هک  دنک  نایب  ات  هدروآ  بیاغ  رما  ظفل  اب  ار  هلمج  دنک . ینالوط  ار  شرمع  دهد و  تلهم  ار  وا  دنوادخ  ادَم  ُنمْحَّرلا  َُهل  ْدُدْـمَْیلَف 
هک هداد  رمع  یتّدـم  وا  هب  اریز  دـنامن ، یقاـب  يرذـع  هارمگ  يارب  هک  نیا  اـت  تسا ، هدـش  نآ  هب  رما  هک  یبلطم  لـثم  تسا ، یندـش  ماـجنا 

نیا هب  ای  دهد ، تلهم  وا  هب  ات  هتـساوخ  ادـخ  زا  هک  تفرگ  اعد  يانعم  هب  ار  رما  لعف  تسا  نکمم  دـنکب و  ياهراچ  رکف  نآ  رد  دوب  نکمم 
. درادن يدوس  وا  يارب  شرمع  يزارد  اریز  دنک ، یگدنز  ایند  رد  دهاوخیم  هچ  ره  هک  انعم 

. دننیبب دوخ  مشچ  اب  دناهدش  هداد  هدعو  هچنآ  هک  نیا  ات  َنوُدَعُوی  ام  اَْوأَر  اذِإ  یَّتَح 
58 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ای و  َۀَعاَّسلا » اَّمِإ  َو  . » دننک رفیک  نتشک ، ای  يریـسا  اب  ار  اهنآ  دنوش و  بلاغ  اهنآ  رب  ناناملـسم  هک  نیا  هب  ار ، ایند  رد  باذع  ای  َباذَْعلا » اَّمِإ  »
رّوصت هک  تسا  نآ  سکع  رب  بلطم  دنمهفیم  ماگنه  نآ  رد  هک  دوشیم  ناشبیصن  اجنآ  هک  ییاهیراتفرگ  ینعی  تمایق ، ترخآ و  باذع 
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سلجم و رترب و  یماـقم  ياراد  دـنتفگیم : دـندرکیم و  لاـیخ  هک  تـسا  نآ  زا  رتفیعـض  ناشرکـشل  رتدـب و  ناـشناکم  ینعی  دـندرکیم ،
تیاکح نوملعیـسف ،»  » ات نودـعوی » اهوأر  اذا   » ياههلمج نآ ، زا  دـعب  هک  تسا  ياهملک  اج  نیا  رد  یتح » . » دوب دـنهاوخ  رتوکین  یعمجم 

. دنیآ درگ  نآ  رد  موق  ناگرزب  فارشا و  هک  تسا  یسلجم  ّيدن  زا  دارم  و  « 1  » هدش
ناگتفای تیاده  هب  نداد  قیفوت  اب  دیازفایم و  ناشیهارمگ  رب  ناهارمگ  نالذخ  اب  دنوادخ  ینعی  تسا ، ْدُدْمَْیلَف »  » لحم رب  فطع  ُدیِزَی ،» َو  »

. دنکیم رتشیب  ار  اهنآ  تیاده 
. تسا رتهب  تسا  نارفاک  راختفا  هیام  ایند ) رد   ) هچنآ زا  ترخآ  هب  طوبرم  ياهراک  باوث  ُتاِحلاَّصلا  ُتاِیقاْبلا  َو 

يدوس راک  نیا  ّدرم ، رمالا  اذـهل  سیل  دـنیوگ : اهبرع  هک  ناـنچ  دراد  ار  هرهب  دوس و  نیرتهب  اـی  ماجنارـس  تشگزاـب و  نیرتهب  ادَرَم  ٌْریَخ  َو 
. درادن منزح  ندرک  فرطرب  يارب  يدوس  نیرتمک  نم  هیرگ  ادنز : ياکب  ّدری  ال  تسا . رتدنمدوس  وت  يارب  نآ  کیلع : ّدرأ  وه  و  درادن .

ریـسفت ربـخأ  ياـنعم  هب  ار  تیأر  یـضعب أ  نآ . زا  نداد  ربـخ  تسرد  یهاـگآ و  يوس  هب  تسا  یهار  يزیچ ، ره  ندـید  نوـچ  َْتیَأَرَف :» َأ  »
هد ربخ  رفاک  نیا  هّصق  زا  نانآ  هب  ناتـساد  لقن  زا  سپ  تسا : هتفگ  نینچ  ییوگ  هدـش و  هدوزفا  بیقعت  بیترت و  روظنم  هب  اف »  » دـناهدرک و

هک یعقوم  تشاد . بلط  وا  زا  ّترا  نب  باّبخ  هک  دوب  لئاو  نب  صاع  وا  و  « 2»
__________________________________________________

ص 116. نمحرلا ج 2 ، هب  ّنم  ام  ءالما  تسین . یلعف  هب  ّقلعتم  و  - 1
. تسا هتفگ  نینچ  زین  فاّشک  ریسفت  - 2

59 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
: تفگ باّبخ  يزروب . رفک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  هب  هک  نیا  رگم  مهدیمن  دنگوس ، ادخ  هب  تفگ : صاع  درک  دوخ  بلط  ياضاقت 

ایآ تفگ : صاع  رفاک . نیا  يوش  روشحم  تمایق  رد  وت  هک  یماگنه  هن  یگدـنز و  رد  هن  ندرم و  لاح  رد  هن  مزرویمن  رفک  مسق  ادـخ  هب 
دوب میهاوخ  دنزرف  لام و  ياراد  مدـش  ثوعبم  هک  یتقو  سپ  تفگ : صاع  هاگ  نآ  يرآ ) تفگ  ( ؟ موشیم ثوعبم  مدرم ) یتقو   ) مه نم 

«1 . » داد مهاوخ  ار  وت  لوپ  تقو  نآ 
بیغ ملع  هب  هک  هتفر  الاب  نانچ  شماقم  ردـق و  ایآ  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  تفر . ـالاب  هوک  زا  لـبجلا  علطا  دـیوگیم : برع  َْبیَْغلا  َعَلَّطَأ 

هب دنکیم  اعّدا  وا  هچنآ  اریز  تسا ؟ هتفرگ  نامیپ  ادخ  زا  ای  داد ؟ میهاوخ  دنزرف  تورث و  وا  هب  تمایق  رد  ام  دنادیم  هک  اج  نآ  ات  هدیـسر 
. تسا دلو  عمج  هک  هدش  هدناوخ  زین  ادلو » «، » ادلو . » دسریم نآ  هب  ببس  ود  نیا  زا  یکی 

سپ هدرک ، اطخ  هدرک  رّوصت  دوخ  يارب  هچنآ  رد  وا ، ینعی  دوریم ، راک  هب  اطخ  رب  هیبنت  عدر و  روظنم  هب  هملک  نیا  تسین .) نینچ  «: ) اّلک »
. دنک رظن  فرص  نآ  زا  دیاب 

. میربیم ثرا  هب  دلابیم ) نآ  هب  هک   ) ار شنادنزرف  لام و  وا  نتخاس  كاله  اب  ام  ُلوُقَی  ام  ُُهثَِرن ، َو 
. دیآیم ام  شیپ  ددع  هّدع و  دنزرف و  تورث و  نودب  ییاهنت  هب  ًادْرَف  انِیتْأَی  َو 

59 ص :  ات 91 ..... ] تایآ 81  (: 19  ) میرم هروس  ]

هراشا

یَلَع َنیِطایَّشلا  اَْنلَسْرَأ  اَّنَأ  ََرت  َْمل  َأ  ( 82  ) ادِض ْمِْهیَلَع  َنُونوُکَی  َو  ْمِِهتَدابِِعب  َنوُرُفْکَیَس  َّالَک  ( 81  ) ازِع ْمَُهل  اُونوُکَِیل  ًۀَِهلآ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اوُذَخَّتا  َو 
(85  ) ًاْدفَو ِنمْحَّرلا  َیلِإ  َنیِقَّتُْملا  ُرُشَْحن  َمْوَی  ( 84  ) ادَع ْمَُهل  ُّدُعَن  امَّنِإ  ْمِْهیَلَع  ْلَْجعَت  الَف  ( 83  ) ازَأ ْمُهُّزَُؤت  َنیِِرفاْکلا 

ْدََقل ( 88  ) ًاَدلَو ُنمْحَّرلا  َذَخَّتا  اُولاق  َو  ( 87  ) ًادْهَع ِنمْحَّرلا  َْدنِع  َذَخَّتا  ِنَم  َّالِإ  َۀَعافَّشلا  َنوُِکلْمَی  ال  ( 86  ) ًادْرِو َمَّنَهَج  یلِإ  َنیِمِرْجُْملا  ُقوُسَن  َو 
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(90  ) ادَه ُلابِْجلا  ُّرَِخت  َو  ُضْرَْألا  ُّقَْشنَت  َو  ُْهنِم  َنْرَّطَفَتَی  ُتاوامَّسلا  ُداکَت  ( 89  ) ادِإ ًاْئیَش  ُْمْتئِج 
(91  ) ًاَدلَو ِنمْحَّرِلل  اْوَعَد  ْنَأ 

__________________________________________________

ندنزرف زا  نخس  هک  صوصخب  درادن ، یبسانت  ام  رظن  هب  یلو  دناهدرک  رکذ  ار  لوزن  نأش  نیا  هیآ  نیا  هراب  رد  نارّسفم  یضعب  هچ  رگ  - 1
دندقتعم مدرم  زا  یـضعب  اریز  تسا . ایند  لاوما  روظنم  هک  تسا  نآ  قح  سپ  تسین . حرطم  دنزرف  ترخآ  رد  هک  مینادیم  تسا و  نآ  رد 

هب ایند  اوقت  نامیا و  طیحم  زا  نتفر  نوریب  اب  یلو  دنک ، اهنآ  هب  تشپ  ایند  هک  دوشیم  ببـس  هکلب  تسین  راگزاس  اهنآ  هب  اوقت  نامیا و  هک 
ص. ج 13 ، هنومن ، ریسفت  دش . دهاوخ  دایز  ناشتورث  لام و  درک و  دهاوخ  ور  اهنآ 

60 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

60 ص :  همجرت ..... :

(81 . ) دشاب ناشیدنمجرا  تّزع و  ببس  ات  دنتفرگ ، ینایادخ  تیدحا  تاذ  زا  ریغ  ناکرشم 
(82 . ) دوب دنهاوخ  نانآ  ّدض  دش و  دنهاوخ  رفاک  اهنآ  تدابع  هب  يدوزب  تسا  نینچ  هن 

(83 . ) دننکیم یصاعم  هب  راداو  لماک ، روط  هب  ار  اهنآ  هک  یتلاح  رد  میداتسرف  نارفاک  يوس  هب  ار  نیطایش  ام  هک  يدیدن  ایآ 
(84 . ) میرامشیم ّتقدب  ار  اهنآ  رمع  ياهزور  ام ، هک  نکم  باتش  ناشیا  باذع  رد  سپ 

(85 . ) میزاس روشحم  نامحر  دنوادخ  هاگشیپ  هب  دورو  ناونع  هب  ار  ناراکزیهرپ  هک  يزور 
(86 . ) دنشاب هنشت  هک  یتلاح  رد  مّنهج  يوس  هب  ار  ناراکهنگ  مینارب  و 

(87 . ) دشاب هتسب  ینامیپ  دهع و  ناحبس  يادخ  اب  هک  یسک  رگم  دنابیصن ، یب  تعافش  زا  زور  نآ  رد 
(88 . ) تسا هتفرگ  دنزرف  دوخ  يارب  ادخ  دنتفگ  راّفک 

(89 . ) دیاهدروآ ار  يدب  هدیقع  قیقحت  روطب  نارفاک  يا 
(90 . ) دوش هدیشاپ  ورف  هتسکش و  مهرد  اههوک  دوش و  قشنم  نیمز  دفاکشب و  نخس  نیا  زا  اهنامسآ  هک  تسا  کیدزن 

(91 . ) دندناوخ دنزرف  بحاص  ار  نامحر  دنوادخ  اریز 

60 ص :  ریسفت ..... :

رد  اهنآ و  تّزع  هیام  ات  دندش  دقتعم  رگید  نایادخ  هب  نارفاک  ازِع  ْمَُهل  اُونوُکَِیل 
61 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

دوخ يارب  اهتب  زا  نارفاک  هک  ار  یتفارـش  تّزع و  نخـس ، نیا  اـب  دـنوادخ  تسا و  راـکنا  عدر و  هملک  اـّلک ،» . » دنـشاب ناـنآ  عیفـش  ترخآ 
. دنکیم ّدر  دنرادنپیم ،

دنوشیم و رکنم  ار  دوخ  ناوریپ  تدابع  نیغورد ، نایادخ  نآ  کیدزن  هدـنیآ  رد  ینعی  تسا  ههلآ ، عمج )  ) ریمـض زا  روظنم  َنوُرُفْکَیَـس » »
کیرـش هک  ار  اهنآ  ناکرـشم ، هک  ینامز  : » دیامرفیم رگید  ياج  هک  نانچ  دیاهدرکن . تدابع  ار  ام  زگره )  ) امـش مسق  ادخ  هب  دنیوگیم :

ّدر اهنآ  زا  ار  هتفگ  نیا  اهنآ  نایادخ  سپ  میدناوخیم ، وت  ياجب  ار  اهنآ  ام  هک  دناییاکرـش  اهنیا  ایادخ  دـیوگیم : دـننیبب  دـننادیم  ادـخ 
(. 89 لحن / « ) دیتسه وگغورد  امش  دنیوگیم : دننکیم و 

انِّبَر ِهَّللا  َو  : » هیآ لثم  دننکیم . راکنا  ار  ادخ  ریغ  شتسرپ  ناکرشم  تمایق  زور  ینعی  مینادرگرب ، نیکرـشم  هب  ار  لعاف  ریمـض  تسا  نکمم 
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(. 23 ماعنا / «. ) میاهدوبن كرشم  ام  هک  نامراگدرورپ  دنوادخ  هب  دنگوس  « » َنیِکِرْشُم اَّنُک  ام 
ّدـض ّدـض ، زا  دوصقم  دـشابیم و  ازع » مهل   » لباقم رد  هلمج  نیا  دوب . دـنهاوخ  دوخ  ناوریپ  هیلع  تمایق ) رد   ) اهتب ادِـض  ْمِْهیَلَع  َنُونوُکَی  َو 

ای ناشتّزع ، هیام  هن  دوب ، دنهاوخ  اهنآ  تلذ  هیام  تمایق ) رد   ) ناکرـشم دوصقم  فالخ  رب  اهتب  ینعی  تسا ، يراوخ  ّتلذ و  هک  تسا  تّزع 
هب اهتب  اریز  دـشاب ، روای )  ) نوع ياـنعم  هب  دـض  هک  تسا  یتروص  رد  نیا ، دوب و  دـنهاوخ  رگیدـکی  رواـی  ناتـسرپ ، تب  هیلع  اـهتب  هک  نیا 

قحلم رد  اهتب  هک  تسا  نآ  ببـس  هب  عمج  هن  هدروآ  درفم  ار  دـض  ّزع و  هک  نیا  دـنزیخرب . ناتـسرپ  تب  هیلع  ینمـشد  هب  رگیدـکی  کمک 
رد ناناملسم ]  ] اهنآ  ) مهاوس نم  یلع  دی  مه  و  هدش : لقن  موصعم  زا  هک  نانچ  دنتـسه  دحاو  ءیـش  هلزنم  هب  ناشقفاوت  رگیدکی و  هب  ندش 

(. دنشابیم تسد  کی  هلزنم  هب  نارگید  لباقم 
ياههسوسو اب  و  دننکیم ، ناشراداو  ینامرفان  هب  دـنناشکیم و  تیـصعم  هب  هتـشاد  زاب  ادـخ  تعاطا  زا  ار  نارفاک  نیطایـش ، ازَأ  ْمُهُّزَُؤت  ... 

هانگ ) زا   ) ار اهنآ  ربج  هب  میدرک و  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  راّفک  نیطایش و  ام ، هک  تسا  نآ  هیآ  يانعم  دنبیرفیم . ار  اهنآ  دوخ 
62 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. میدرکن ناشادج  رگیدکی  زا  میتشادن و  زاب 
. يوش تحار  ناشّرش  زا  دوز  هک  نکم  باتش  اهنآ  ندرب  نیب  زا  تکاله و  يارب  سپ  ْمِْهیَلَع  ْلَْجعَت  الَف 

دناوخ ار  هیآ  نیا  یتقو  هک  تسا  هدش  لقن  سابع  نبا  زا  تسین . شیب  كدنا  زور  دنچ  اهنآ  تکاله  وت و  نایم  هلـصاف  ادَـع  ْمَُهل  ُّدـُعَن  امَّنِإ 
تیاهـسفن ددع  هک  هاگ  نآ  ناسنا ) يا  : ) كربق لوخد  ددعلا  رخآ  کلها  قارف  ددعلا  رخآ  کسفن  جورخ  ددـعلا  رخآ  تفگ : تسیرگ و 

كاّمس نبا  يوش . دراو  ربق  هناخ  هب  هدش و  ادج  هداوناخ  لها و  زا  دیاب  هک  تسا  یماگنه  دوشیم و  هتفرگ  وت  زا  بناج  دسریم ، رخآ  هب 
. دنسریم رخآ  هب  دوز  هچ  سپ  دسرن  اهنادب  کمک  دتفا و  هرامش  هب  اهسفن  هک  یتقو  تفگ 

اهنآ هک  يدنوادخ  دـنوریم ، ناشراگدرورپ  يوس  هب  عامتجا  تلاح  هب  اهنآ  هک  تسا  هدرک  دای  میظعت  اب  ار  نایقّتم  َنیِقَّتُْملا ...  ُرُـشَْحن  َمْوَی 
. دنتـسه وا  تمحر  لضف و  راودیما  هک  یلاح  رد  دنوشیم - دراو  یهاشداپ  رب  نانامهم  زا  ياهّدع  هک  نانچ  هدرب - ورف  دوخ  تمحر  رد  ار 

هدنار روخـشبآ  يوس  هب  هک  هنـشت  ياهرتش  لثم  دنوشیم  هدـنار  شتآ  فرط  هب  تناها  يراوخ و  اب  هک  تسا  هدرک  دای  نانچ  نارفاک  زا  و 
. دنوشیم

« دابع  » زا لدب  ذّختا  نم  دیآیم و  تسدب  نیمرجم  نیقتم و  هملک  ود  زا  هک  تسا  دابع » ( » واو  ) عمج ریمض  زا  دوصقم  َۀَعافَّشلا  َنوُِکلْمَی  ال 
لعاف تسا  عمج  يانعم  هب  هک  ذـّختا » نم   » ثیغاربلا و ینولکا  تغل  رب  انب  لعاف ، هن  دـشاب  عمج  تمـالع  واو »  » هک تسا  زیاـج  دـشابیم و 

هیآ يانعم  هدوب و  ذّختا  نم  ۀعافـش  ّالا  لصا : رد  ینعی  دشاب  رّدقم  فاضم  نیـشناج  بصن و  لحم  رد  ذّختا » نم   » تسا نکمم  زین  دشاب و 
روظنم دناهتفرگ و  يدهع  ادخ  دزن  هک  ار  یناسک  تعافش  رگم  دنریگ ، رارق  تعافش  دروم  هک  دنتسین  نیا  کلام  ناگدنب  هک  دوشیم  نیا 

هیآ يانعم  دناهتفگ  یـضعب  و  دنیامنب ، وا  يایلوا  ناربمایپ و  قیدصت  ادخ و  تینادـحو  هب  رارقا  نامیا و  راهظا  هک  تسا  نیا  دـهع  ذاختا  زا 
هزاجا نامحر  دنوادخ  هک  یناسک  رگم  دننکیمن  تعافش  هک  تسا  نیا 

63 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هیلع و هَّللا  یلـص  ربمغیپ  هک  تسا  هدش  لقن  دوعـسم  نبا  زا  هدـیزگرب . نانمؤم  ناماما و  ءایبنا و  زا  دـنترابع  هک  تسا  هداد  اهنآ  هب  تعافش 
ای هنوگچ  دنتفگ  باحصا  دیدنبب ؟ ادخ  اب  يدهع  ماش  حبـص و  زور  ره  هک  دیتسه  ناوتان  نیا  زا  امـش  ایآ  دومرف : شباحـصا  هب  يزور  هلآ 

؟ هَّللا لوسر 
: دییوگب نینچ  دومرف 

ادّمحم نا  و  کل ، کیرش  كدحو ال  تنا  ّالا  هلا  نا ال  دهشا  یناب  کیلا  دهعا  ینا  ةداهّشلا  بیغلا و  ملاع  ضرالا  تاومـسلا و  رطاف  مهللا 
ادهع كدنع  یل  لعجاف  کتمحرب  الا  قثا  ّنا ال  و  ریخلا ، نم  یندعابت  رّشلا و  نم  ینبّرقت  یسفن  یلا  ینلکت  نا  ّکنا  کلوسر و  كدبع و 
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«. 1  » داعیملا فلخت  ّکنا ال  ۀمیقلا  موی  هینیفوت 
نانآ دنیاجک  دنک  ادن  يدانم  تمایق  زور  دـنهد  رارق  شرع  ریز  رد  ار  نآ  دوش و  هدز  وا  رب  یتمالع  دـیوگب  ار  تاملک  نیا  یـسک  هاگ  ره 

. دنوش تشهب  لخاد  نانیا  و  تسا ؟ يدهع  ادخ  دزن  ناشیا  رب  هک 
. زیگنا تفگش  ینعی  دناهتفگ  یضعب  دشابیم و  تشز  رکنم و  میظع ، يانعم  هب  ّدا  هملک  ادِإ  ًاْئیَش  ُْمْتئِج  ْدََقل 

. راطفنا زا  هدش  تئارق  زین  نرطفنی  نرطفتی » . » تسا هدش  تئارق  ود  ره  ای »  » و ات »  » اب داکی  َنْرَّطَفَتَی  ُتاوامَّسلا  ُداکَت 
: دراد دوجو  لامتحا  دنچ  اده  هملک  يانعم  رد  ادَه  ُلابِْجلا  ُّرَِخت  َو 

. هدش هتخیر  ورف  ینعی  لوعفم ) مسا  يانعم  هب  ردصم   ) ةدودهم - 1
. هدوب اده  دهت  لصا  رد  ینعی  قلطم  لوعفم  - 2

: دنوشیم هتسکش  مهرد  اههوک  اریز  ینعی  هدوب ، دهت  اّهنال  لصا  رد  هک  دشاب  هل  لوعفم  - 3
__________________________________________________

ياتکی وت ، زجب  يدوبعم  هک  مهدیم ، یهاوگ  مدـنبیم ، نامیپ  وت ، اب  راکـشآ ، ناـهن و  ياـناد  نیمز ، اهنامـسآ و  هدـننیرفآ  يادـخ  يا  - 1
ره زا  و  کیدزن ، ّرـش  هب  ارم  يراذگاو  دوخ  هب  ارم  رگا  وت  ایادخ ، تسا ، وت  هداتـسرف  هدـنب و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  تسین . ریظنیب 
وت هک  ارچ  ینک ، افو  نآ  هب  تمایق  رد  هک  هد  رارق  يدهع  نم  يارب  سپ  مرادن ، يدیما  وت ، تمحر  هب  زج  نم  ایادخ  ياهتخاس . رود  يریخ 

. ].....[ ییامنیمن دعو  فلخ  زگره 
64 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

: دشابیم لامتحا  هس  اوعد  نا  ترابع  رد  ًاَدلَو  ِنمْحَّرِلل  اْوَعَد  ْنَأ 
. دشاب هنم »  » رد ءاه  زا  لدب  ّرج  لحم  رد  فلا -

تساهنآ و نتـسکش  مه  رد  اههوک ، نداتفا  ورف  ّتلع  نیا  رب  انب  دشابیم . اوعد  نأل  نآ : ریدـقت  تسا و  لیلعت  مال  فذـح  هب  بوصنم  ب -
. تسادخ يارب  نتشاد  دنزرف  ياعّدا  اههوک ، نتسکش  مهرد  ّتلع 

. دزیریم ورف  ار  اهنآ  ادخ ، نتشاد  دنزرف  لوق  اریز  دزیریم  ورف  اههوک  ینعی  دشاب  اّده  هملک  لعاف  عوفرم و  تسا  نکمم  ج -

64 ص :  ات 98 ..... ] تایآ 92  (: 19  ) میرم هروس  ]

هراشا

ادَع ْمُهَّدَع  َو  ْمُهاصْحَأ  ْدََـقل  ( 93  ) ًادـْبَع ِنمْحَّرلا  ِیتآ  َّالِإ  ِضْرَْألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  ْنَم  ُّلُـک  ْنِإ  ( 92  ) ًادـَلَو َذِـخَّتَی  ْنَأ  ِنمْحَّرِلل  یِغَْبنَی  ام  َو 
(96  ) ادُو ُنمْحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجَیَس  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 95  ) ًادْرَف ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ِهِیتآ  ْمُهُّلُک  َو  ( 94)

ًازْکِر ْمَُهل  ُعَمْسَت  َْوأ  ٍدَحَأ  ْنِم  ْمُْهنِم  ُّسُِحت  ْلَه  ٍنْرَق  ْنِم  ْمُهَْلبَق  انْکَلْهَأ  ْمَک  َو  ( 97  ) اُدل ًامْوَق  ِِهب  َرِْذُنت  َو  َنیِقَّتُْملا  ِِهب  َرِّشَُبِتل  َِکناِسِلب  ُهانْرَّسَی  امَّنِإَف 
(98)

64 ص :  همجرت ..... :

(92 . ) دریگب يدنزرف  دوخ  يارب  هک  تسین  راوازس  ار  نامحر  دنوادخ 
(93 . ) دیآیم یگدنب  تلاح  هب  نامحر  دنوادخ  هاگشیپ  هب  هک  نآ  رگم  تسین  نیمز  اهنامسآ و  رد  سک  چیه 

(94 . ) تسا هدرمش  ار  نانآ  کی  کی  دراد و  ار  اهنآ  همه  باسح  دنوادخ  نیقی  روطب 
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(95 . ) دنوشیم رضاح  دنوادخ  هاگشیپ  رد  روای  رای و  نودب  ییاهنت  هب  تمایق  زور  رد  اهنآ  مامت  و 
(96 . ) دهد رارق  یتسود  اهلد ) رد   ) ناشیا رب  نامحر  دنوادخ  يدوزب  دنهد  ماجنا  حلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک 

65 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(97 . ) یناسرتب ار  هدننک  هزیتس  هورگ  یهد و  هدژم  ار  ناراکزیهرپ  نآ  هب  ات  میتخاس  ناسآ  وت  نابز  هب  ار  نآرق  هک  تسین  نیا  زج 

ار اهنآ  هتـسهآ  يادـص  یّتح  ای  ینیبیم  ار  اهنآ  زا  کـی  چـیه  اـیآ  میدـناسر  تکـاله  هب  دـندوب  اـهنیا  زا  شیپ  هک  ار  ییاـهتّما  رایـسب  هچ 
(98 ( ؟ يونشیم

65 ص :  ریسفت ..... :

يارب نتفرگ  دـنزرف  هک  تسا : نیا  هیآ  يانعم  دـشابیم و  بلط  يانعم  هب  هک  تسا  یغب »  » عواطم دـش ) رّـسیم  « ) یغبنا  » ِنمْحَّرِلل یِغَْبنَی  ام  َو 
لاحم تسا  يرما  اریز  دباییمن ، قّقحت  رما  نیا  دنک ، بلط  يدنزرف ) ای   ) دـننامه دوخ  يارب  دـنوادخ  ضرف ، هب  رگا  تسین و  نکمم  ادـخ 

(. دریگیمن ّقلعت  لاحم  رب  تردق  (و 
چیه ِتاواـمَّسلا - ِیف  ْنَم  ُّلُـک  ْنِإ  تسا  هدروآ  رد  دوخ  ملع  هطاـحا  رد  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  ار  هچنآ  همه  دـنوادخ  ْمُهاـصْحَأ  ْدََـقل 
عیطم هدـنب و  هک  یتلاح  رد  دـنیآیم  ادـخ  يوس  هب  هک  نیا  رگم  تسین ، اـهناسنا  ناگتـشرف و  زا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  مدرم  يارب  يدوبعم 

تاذ دنشابیم و  وا  توکلم  رد  قرغتسم  دنوادخ و  تاذ  روهقم  اهنآ  مامت  دنرادن و  دننکیم  اهنآ  يارب  ناتسرپ  تب  هک  ار  ییاعّدا  دنیوا و 
هدیـشوپ ادخ  ملع  زا  اهنآ  تالاح  زا  یتلاح  چـیه  دراد و  یهاگآ  تاّیلک  تایئزج و  همه  فیک  ّمک و  زا  تسا و  اهنآ  هب  طیحم  وا  سّدـقم 

. دنیوجیم يرازیب  نیکرشم  نیا  زا  هک  یلاح  رد  دنوشیم  رضاح  وا  هاگشیپ  هب  اهنت  تمایق  زور  اهنآ  زا  کی  ره  تسین و 
: دیوگیم سابع  نبا  ادو ،»  » يانعم رد  ادُو  ُنمْحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجَیَس  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو 

هدش لقن  هَّللا  دبع  نب  رباج  مالّـسلا و  هیلع  رقاب  ماما  زا  دنکیم ، داجیا  شقلخ  لد  رد  ار  اهنآ  ّتبحم  درادیم و  تسود  ار  اهنآ  ادـخ  ینعی 
: دومرف مالّسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  تسا 

: وگب
اّدو نینمؤملا  بولق  یف  یل  لعجا  ادهع و  كدنع  یل  لعجا  مهللا 

لزان هیآ  نیا  دناوخ ، ار  اعد  نیا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  یتقو  هد ) رارق  یتسود  نانمؤم  بولق  رد  يدهع و  دوخ  دزن  نم  يارب  ایادـخ  )
. دنکیم هجوتم  وا  هب  ار  نانمؤم  ياهلد  دنوادخ  هکنیا  رگم  دروآیمن  ادخ  يوس  هب  ور  ادخ  هدنب  دیوگیم : هداتق  دش .

66 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
نابز اب  ار  نآ  اریز  ناسرتب ، ار  ناراکهنگ  هدـب و  تراشب  ار  نانمؤم  هلیـسو  نآ  هب  نک و  غیلبت  ار  نآرق  نیا  ربمایپ  يا  َِکناِسِلب  ُهانْرَّسَی  امَّنِإَف 
يور زا  هک  یناسک  ینعی  تسا . دلا  عمج  دل :» . » ینک راذـنا  ریـشبت و  ات  میتخاس  ناسآ  وت  رب  ار  نآ  میدرک و  لزان  تسا  یبرع  نابز  هک  وت 

. تسا هّکم  لها  روظنم  دننزیم و  عازن  لادج و  عون  ره  هب  تسد  دنزرویم و  تموصخ  تّدشب  ربمغیپ  ادخ و  اب  لطاب 
هب تبـسن  ینعی  دشابیم  لاعفا ) باب  هّسحا و  لعف  زا  ّسحتا  تسا . هدـش  نایب  راّفک  ندـیناسرت  دـیدهت و  روظنم  هب  هلمج  نیا  انْکَلْهَأ  ْمَک  َو 

. تسا هّدام  نیمه  زا  زین  هّساح  تفای . یهاگآ  نآ 
هدینـش يزاوآ  هن  دروخیم و  مشچ  هب  يرثا  هن  میدـیناسر  تکـاله  هب  هتـشذگ  نورق  رد  هک  یماوـقا  نآ  زا  ینعی  هتـسهآ ، يادـص  زکر :» »

تکاله رد  مه  اهنیا  مکح  سپ  دندوب . رتدیدش  زین  ینمـشد  رد  رتدنمونت و  رتدنمتورث و  وت  نامز  نارفاک  زا  اهنآ  هک  یتروص  رد  دوشیم 
. دوب دهاوخ  اهنآ  لثم 

67 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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67 ص :  هط .....  هروس 

هراشا

اریثک کحبـسن  هط و  زا  کی  ره  نایفوک  تسا . ددع  نایرـصب 132  دزن  جنپ و  یـس و  دصکی و  نایفوک  دزن  شتایآ  یّکم و  « 1  » هط هروس 
زا کی  ره  نویرـصب  اّما  دناهدرمـش . هیآ  کـی  ار  ( 92  ) اّولـض مهتیأر  و  ( 28  ) مهیـشغ ام  و  ( 41  ) یـسفنل و  ( 34  ) اریثک كرکذـن  و  ( 33)

. دناهدرمش هناگادج  هیآ  ار  ( 131  ) ایندلا ةویحلا  ةرهز  و  ( 123  ) يده یّنم  ( 40  ) انوتف تالمج :

67 ص :  هروس ..... :] نیا  تئارق  تلیضف  ]

هیلع قداص  ماما  « 3 . » دوش هداد  وا  هب  راصنا  نیرجاهم و  باوث  تمایق  زور  دناوخب ، ار  هروس  نیا  سک  ره  تسا : هدمآ  « 2  » ّیبا ثیدح  رد 
هب هک  یسک  درادیم و  تسود  دناوخب  ار  نآ  هک  یسک  ار و  هروس  نیا  دنوادخ  اریز  دینکن ، كرت  ار  هط  هروس  ندناوخ  دومرف : مالّسلا 

__________________________________________________

رد هک  یفلتخم  دوجو  زا  هجو  ود  اج  نیا  رد  ام  دناهدرک و  رکذ  دوخ  ياج  رد  یهوجو  اهنآ  ریسفت  زا  هک  تسا  هعطقم  فورح  زا  هط : - 1
مالّـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ياهمان  زا  تسا  یماـن  فلا : میرادیم : ناـیب  دـناهتفگ  هملک  نیا  صوصخ 

. تسا اهنآ  تیاده  هب  هراشا  ه »  » تیب و لها  تراهط  هب  هراشا  ط » : » ب نآ . هب  يداه  ّقح و  بلاط  يا  ینعی  هدش  لقن 
. تسا هدش  یفرعم  دعر  هروس  لوا  یقرواپ  رد  صخش  نیا  - 2
. راصنالا نیرجاهملا و  باوث  ۀمایقلا و  موی  یطعا  اهأرق  نم  - 3

68 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
وا هب  ردق  نآ  دروآیمن و  شباسح  هب  هدز  رـس  وا  زا  مالـسا  رد  هک  ییاهاطخ  دهدب و  ار  شلمع  همان  دنوادخ  دنک  تموادم  نآ  ندـناوخ 

«1 . » دوش دونشخ  ات  دهد  شاداپ 

68 ص :  ات 8 ..... ] تایآ 1  (: 20  ) هط هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) یلُْعلا ِتاوامَّسلا  َو  َضْرَْألا  َقَلَخ  ْنَّمِم  ًالیِْزنَت  ( 3  ) یشْخَی ْنَِمل  ًةَرِکْذَت  َّالِإ  ( 2  ) یقْشَِتل َنآْرُْقلا  َْکیَلَع  اْنلَْزنَأ  ام  ( 1  ) هط

َّرِّسلا ُمَْلعَی  ُهَّنِإَف  ِلْوَْقلِاب  ْرَهَْجت  ْنِإ  َو  ( 6  ) يرَّثلا َتَْحت  ام  َو  امُهَْنَیب  ام  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  اـم  َُهل  ( 5  ) يوَتْسا ِشْرَْعلا  یَلَع  ُنمْحَّرلا 
(8  ) ینْسُْحلا ُءامْسَْألا  َُهل  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال  ( 7  ) یفْخَأ َو 

68 ص :  همجرت ..... :

(1 . ) هط
(2 . ) يزادنا تّقشم  جنر و  هب  ار  دوخ  هک  میدرکن  لزان  وت  هب  ار  نآرق  ام 

(3 . ) دنسرتیم ادخ ) زا   ) هک یناسک  يروآ  دای  يارب  رگم 
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(4 . ) تسا دنلب  ياهنامسآ  نیمز و  هدننیرفآ  هک  تسا  هدش  لزان  یسک  يوس  زا  نآرق ) نیا  )
(5 . ) تسا ّطلسم  شرع  رب  هک  نامحر ، تسا  يدنوادخ  وا 

(6 . ) دراد دوجو  نیمز  قامعا  رد  ود و  نیا  نایم  نیمز و  اهنامسآ و  رد  هچنآ  تسوا  نآ  زا 
(7 . ) دنادیم مه  ار  نآ  زا  رتناهنپ  یّتح  اهناهنپ و  وا  ینک ، راکشآ  ار  دوخ  نخس  وت  رگا 

(8 . ) تسا کین  ياهمان  وا ، يارب  و  تسین ، وا  زج  ّقح ) رب   ) يدوبعم هک  تسا  يدنوادخ  وا 
__________________________________________________

-1
مالـسالا و یف  لمع  امب  هبـساحی  مل  هنیمیب و  هباتک  هَّللا  هاطعا  اهتءارق  نمدأ  نم  اـهارق و  نم  ّبحت  اـهّبحی و  هَّللا  ّنإـف  هط »  » ةءارق اوعدـت  ـال 

. یضری یّتح  رجالا  نم  یطعا 
69 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

69 ص :  ریسفت ..... :

. تسا هدش  هدناوخ  زین  ود  ره  میخفت  هلاما و  و  ه »  » هلاما و  ط »  » میخفت اب  هط » »
هیلع و هَّللا  یلص  ربمایپ  تسا . هدش  ریـسفت  نداهن ) ماگ  ینعم  هب   ) أطو رما  لعف  هب  هدناوخ و  ه »  » نوکـس و  ط »  » حتف هب  هط  يرـصب :)  ) نسح

نیمز رب  ار  اپ  ود  ره  درک  رما  دنوادخ  دنک ) لّمحت  يرتشیب  تّقـشم  ات   ) تشاذگیم نیمز  رب  ار  شیاپ  ود  زا  یکی  شدّـجهت  رد  اهبـش  هلآ 
لعف رد  هک  نیا  ای  هدش ، ه »  » هب لیدبت  شاهزمه  هدوب ، أط »  » نآ لصا  تسا و  هدش  لقن  زین  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تیاور  نیا  دراذـگ .

. تسا هدش  هفاضا  تکس  ءاه ، رما ، لعف  نتخاس  زا  سپ  هدش و  فلا  هب  لیدبت  هزمه  أطی » »
، دشاب هتفرگ  رارق  ریمـض  ياج  نآرقلا »  » ادتبم و هط »  » دشاب و ربخ  هلمج  نیا  هک  دوریم  لامتحا  میریگب  هروس  مان  ار  هط »  » رگا اْنلَْزنَأ :» ام  »

نیا هک  میدرکن ) لزان  وت  رب  ار  نآرق  « ) یقْـشَِتل . » تسا نآ  باوج  انلزنا »  » ام مسق و  هط » : » تفگ ناوتیم  و  تسا . نآرق  نامه  هروس ، اریز 
درکیم نازیوآ  ینامسیر  هب  ار  دوخ  هنیس  و  رس )  ) دناوخیم و زامن  ار  بش  مامت  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ینک . لّمحت  جنر  همه 

دیآیم و زین  بعت  يانعم  هب  ءاقـش » . » دهد فیفخت  ار  يراد  هدنز  بش  هک  درک  رما  ار  وا  ناحبـس  دنوادخ  سپ  دنکن ، هبلغ  وا  رب  باوخ  ات 
. تسا هّرک  هدـننک  تیبرت  زا  رتروـجنر  رتهتـسخ و  ینعی  «، 1  » رهم ضئار  نم  یقـشا  رهم و  ضئار  نم  بـعتا  لاـثم : تـسا . لـیبق  نـیمه  زا 

هدـش رکذ  مالاب  تسین ، انلزنأ )  ) لّلعم لعف  لعاف  نوچ  یلو  تسا ، روط  نیمه  زین  یقـشتل »  » دـشابیم و اـنلزنا )  ) لـعف يارب  تلع  ةرکذـت » »
هّجوتم دـنراد  میب  ادـخ  زا  هک  ار  یناسک  هلیـسو  نآ  هب  ات  میدرک  لزان  ار  نآرق  ام  اّما  تسا : نیا  هلمج  يانعم  و  ةرکذـت ) فـالخ  رب   ) تسا

قلطم لوعفم  تسا  نکمم  اًلیِْزنَت » . » تسا لیعفت ) باب  مود  ردصم   ) يروآ دای  يانعم  هب  ةرکذت » . » میزاس
__________________________________________________

. تسا رتروآ  جنر  رتتخس و  بسا  هّرک  ندرک  مار  زا  هک  دنروآیم  لثم  تسا  تخس  رایسب  هک  يراک  يارب  - 1
70 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ود زا  یکی  ةرکذت  ّالا  هانلزنا  ام  هلمج  يانعم  اریز  دشاب ، انلزنا  هب  بوصنم  تسا  نکمم  زین  الیزنت و  لّزنت  ینعی  دـشاب ، فوذـحم  لعف  يارب 
: تسا ریز  ترابع 

. میداتسرف يروآ  دای  ناونع  هب  اهنت  ار  نآرق  فلا :
َُهل  » ات الیزنت »  » هملک زا  دـعب  تالمج  دراد . میب  هداتـسرف  ادـخ  هچنآ  زا  هک  یـسک  يارب  دـشاب  يروآ  دای  ات  داتـسرف  ورف  ار  نآرق  ادـخ  ب :

اـهراک و اـهنیا  هک  هدـش  لزاـن  یـسک  فرط  زا  نآرق  هک  دـنکیم  ناـیب  اریز  تسا ، نآرق  نأـش  تمظع  هدـننک  نـشور  ینْـسُْحلا » ُءامْـسَْألا 
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ّولع رادـتقا و  تمظع  رب  تلالد  يدـنلب  تفـص  هب  اهنامـسآ  فیـصوت  دـشابیم . یلعا  ّثنؤم  هک  تسایلع  عمج  یلعلا » . » تسوا ياهیگژیو 
«. نمحّرلا وه   » ریدقت هب  حدم  رب  انب  تسا ، عوفرم  ُنمْحَّرلا » . » دراد اهنآ  هدننیرفآ  ماقم 

هب شرع » . » دنشاب ادتبم  کی  يارب  ربخ  ود  نمحّرلا »  » اب ای  دشاب و  فوذحم  يادتبم  يارب  ربخ  تسا  نکمم  هلمج  نیا  يوَتْـسا  ِشْرَْعلا  یَلَع 
دنریگیم تموکح  تنطلـس و  زا  هیانک  ار  ترابع  نیا  الومعم  تسا ، یهاشداپ  اب  فدارم  شرع  رب  ّطلـست  نوچ  یهاشداپ و  تخت  ياـنعم 

« ۀلولغم دی   » یگدنـشخب و زا  هیانک  ۀـطوسبم » نالف  دـی  : » ترابع هک  نانچ  تفای . تنطلـس  ینعی  شرعلا ، یلع  يوتـسا  دـناهتفگ : هک  نانچ 
. دوش ظاحل  شیارب  یندوب  زاب  نتسب و  ای  دوش  روّصت  يارب  یتسد  هک  نیا  نودب  تسوا  ندوب  لیخب  زا  هیانک 

. ناگدرم اهجنگ و  لیبق  زا  دراد  رارق  نیمز  لد  رد  هک  تسا  ییاهزیچ  روظنم  يرَّثلا  َتَْحت  ام  َو 
تسا يزیچ  نآ ، زا  رت  یفخم  یفخا :» و  . » يراپسیم يرگید  هب  ار  نآ  هک  تسا  يزار  ّرـس ،»  » یفْخَأ َو  َّرِّسلا  ُمَْلعَی  ُهَّنِإَف ، ِلْوَْقلِاب  ْرَهَْجت  ْنِإ  َو 

مه تسفن  زا  هک  تسا  ییاهزیچ  نآ  رتیفخم ، نآ  زا  يرادیم و  ناـهنپ  دوخ  سفن  رد  هک  ییاـهزیچ  اـی  دـنکیم  روطخ  تارطاـخ  هب  هک 
نوچ تسا ، نآ  زا  زاینیب  ادخ  هک  نادب  ینکن ) راکشآ  ای   ) ینک و راکشآ  ار  نآ  ریغ  ادخ و  دای  رگا  تسا : نیا  هیآ  يانعم  تسا . هدیـشوپ 

دنادیم . ار  نآ  زا  رتهدیشوپ  هدیشوپ و  زار  وا 
71 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا رتوکین  ییاهمان  ادخ  يارب  تسا ، نسح  ّثنؤم  ینسح »  » ینْسُْحلا ُءامْسَْألا  َُهل 

71 ص :  ات 16 ..... ] تایآ 9  (: 20  ) هط هروس  ]

هراشا

(10  ) ًيدُـه ِراَّنلا  یَلَع  ُدِـجَأ  َْوأ  ٍسَبَِقب  اْهنِم  ْمُکِیتآ  یِّلََعل  ًاران  ُتْسَنآ  یِّنِإ  اُوثُْکما  ِِهلْهَِأل  َلاـقَف  ًاراـن  يأَر  ْذِإ  ( 9  ) یـسُوم ُثیِدَح  َكاتَأ  ْلَه  َو 
(13  ) یحُوی اِمل  ْعِمَتْساَف  َُکتْرَتْخا  اَنَأ  َو  ( 12  ) ًيوُط ِسَّدَقُْملا  ِداْولِاب  َکَّنِإ  َْکیَْلعَن  ْعَلْخاَف  َکُّبَر  اَنَأ  یِّنِإ  ( 11  ) یسُوم ای  َيِدُون  اهاتَأ  اَّمَلَف 

الَف ( 15  ) یعْـسَت اِمب  ٍسْفَن  ُّلُک  يزُْجِتل  اـهیِفْخُأ  ُداـکَأ  ٌۀَِـیتآ  َۀَـعاَّسلا  َّنِإ  ( 14  ) يِرْکِذـِل َةالَّصلا  ِِمقَأ  َو  ِینْدـُبْعاَف  اـَنَأ  ـَّالِإ  َهلِإ  ـال  ُهَّللا  اـَنَأ  ِینَّنِإ 
(16  ) يدْرَتَف ُهاوَه  َعَبَّتا  َو  اِهب  ُنِمُْؤی  ْنَم ال  اْهنَع  َکَّنَّدُصَی 

71 ص :  همجرت ..... :

(9 . ) تسا هدیسر  وت  هب  یسوم  ربخ  ایآ 
هلیسو هب  ای  مروایب  ياهنز  شتآ  نآ  زا  امـش  يارب  دیاش  مدید ، یـشتآ  نم  هک  دینک  گنرد  تفگ : شاهداوناخ  هب  دید  ار  شتآ  هک  یعقوم 

(10 . ) منک ادیپ  ار  هار  شتآ ، نیا 
(11 . ) یسوم يا  دش  دنلب  ییادن  دمآ  شتآ  دزن  هک  یتقو  سپ 

(12 . ) یتسه سّدقم  نیمزرس  رد  وت  هک  نکب  ار  تیاهشفک  ماوت  راگدرورپ  نم 
(13 . ) دوشیم یحو  هچنآ  ونشب  سپ  مدیزگرب ، ار  وت  نم  و 

(14 . ) راد ياپب  نم  دای  هب  ار  زامن  نک و  تدابع  ارم  سپ  تسین  نم  زج  یّقحب  دوبعم  هک  متسه  یسّدقم  تاذ  نآ  نم 
(15 . ) دنیب هب  ار  دوخ  ششوک  يازس  یسک  ره  ات  مراد  ناهنپ  ار  نآ  ماهدرک  هدارا  دیآیم  تمایق  هک  یتسردب 

(16 . ) يوشیم كاله  هک  ره  درادن  زاب  نآ  دای ]  ] زا ار  وا  وت  دنکیم  شیاوه  يوریپ  درادن و  نآ  هب  نامیا  هک  یسک  سپ 
72 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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72 ص :  ریسفت ..... :

فیلاکت رب  ربص  رد  ات  هدروآ  ار  یسوم  ناتساد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يارب  دنوادخ  تایآ  نیا  رد  یـسُوم  ُثیِدَح  َكاتَأ  ْلَه  َو 
هزاجا بیعش  زا  یسوم  تسا . فوذحم  رکذا  لعف  يارب  لوعفم  ای  ثیدح  يارب  فرظ  ذا »  » هملک دنک . ادتقا  وا  هب  اهیتخس  لّمحت  تلاسر و 
يرـسپ ناتـسمز  کیرات  ياهبـش  زا  یکی  رد  دوب  هدرک  مگ  ار  هار  هک  یلاح  رد  تفر  نوریب  شاهداوناخ  اب  دورب و  شرداـم  دزن  اـت  تفرگ 

. دشن نشور  مه  شاهنز  شتآ  دندش و  مگ  شنادنفسوگ  دش . ّدلوتم  شیارب 
. دینامب دوخ  ياج  رد  تفگ : شاهداوناخ  هب  درک و  هدهاشم  یشتآ  رود  زا  ناهگان  ًاران  يأَر  ْذِإ 

ندـید يانعم  هب  دـناهتفگ  یـضعب  دـشابن . نآ  رد  ياههبـش  هک  تسا . راکـشآ  ندـید  يانعم  هب  سانیا » . » منیبیم شتآ  نم  ًاران  ُتْسَنآ  یِّنِإ 
ندروآ نوچ  تسا و  هدوب  یمتح  ینیقی و  هدـهاشم  هک  دراد  نیا  رب  تلالد  ّینإ »  » هملک دـشاب و  هتـشاد  سنا  نآ  هب  ناسنا  هک  تسا  يزیچ 

هب ات  تسا  هدومرف  نایب  تسا  يراودـیما  يانعم  هب  هک  ّلعل »  » ظفل اب  ار  نآ  دوب ، یـسوم  راـظتنا  دروم  ود ، ره  تیادـه  دوجو  هریگ و  شتآ 
هک یمدرم  ای  دـنهد ، ناـشن  وا  هب  ار  هار  هک  تسا  یمدرم  يدـه »  » زا روظنم  دـشاب و  هدادـن  هدـعو  درادـن  نآ  هب  ياـفو  هب  نیقی  هک  يزیچ 

تسا ینید  ّمهم  روما  رد  فورصم  لاح  همه  رد  ناراک  وکین  هشیدنا  اریز  دنشاب ، هتشاد  وا  هب  یعفن  ینید  روما  رد  ناشنتفای  تیاده  هلیسوب 
هاگ ره  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  هدش  ینعم  ناگتفای  تیاده  هب  اج  نیا  رد  تسا ) نتفای  تیاده  يانعم  هب  ردصم و  هک   ) يدـه ظفل  هک  نیا  و 

. تسا هتفای  دوجو  زین  تیاده  سفن  دنوش  تفای  اهنآ 
. تسا هدش  تئارق  هجو  ود  هب  ّینإ ،» »

عقاو لوق  لوقم   ) ّینإ یسوم  ای  لیقف  يدون  ریدقت  هب  رـسک  اب  - 2 هدش ) عقاو  ّرج  فرح  زا  دعب   ) کبر انا  ّیناب  يدون  ریدـقت  هب  حـتف  اب  - 1
قیقحت  دیکأت و  يارب  انا ) ّینإ  : ) ریمض رارکت  و  تسا . لوق  زا  یعون  دوخ  ءادن  هک  نیا  يارب  ای  هدش )

73 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هلعش يدیفس  شتآ  شیالاب  ات  نییاپ  زا  هک  دید  ار  يزبس  تخرد  دیسر ، سّدقم  يداو  هب  یـسوم  هک  یماگنه  هدش  تیاور  تسا . تفرعم 

ار يزبس  شتآ  هن  درکیم و  شوماخ  ار  شتآ  يزبس  هن  درک ، هدـهاشم  یمیظع  ییانـشور  دینـش و  ار  هکئـالم  حـیبست  يادـص  دـهدیم و 
َْکیَْلعَن ْعَلْخاَف  دینـش : ییادن  سپـس  تفرگ و  ارف  یـشمارآ  ار  وا  مک  مک  دش و  توهبم  تسا ، یمیظع  رما  هک  دش  هجوتم  سپ  تخوسیم ،

لیلد نیا  هب  دناهتفگ  یضعب  « 1 . » دوب هدرم  رخ  تسوپ  زا  اهنآ  سنج  هک  دوب  ببـس  نیا  هب  نیلعن  ندروآ  رد  هب  رما  روآ  رد  ار  تیاهـشفک 
. دوش دنمهرهب  شمارتحا  زا  دریگ و  سامت  سّدقم  نیمز  اب  شیاپ  نییاپ  هک  دوب 

تـسا هدش  هداد  نیمز  نیا  هب  ببـس  نیدب  مان  نیا  هتفگ  یـضعب  تسا . هعقب  ناکم و  يانعم  هب  هدش  هدناوخ  نآ  نودـب  نیونت و  اب  يوط :» »
تروص هب  مدیزگرب  تلاسر  يارب  ار  وت  نم  كانرتخا :» انا  و  . » تسا هدش  هدیچیپ  تکرب  هب  هبترم  ود  ایوگ  سپ  هدش  سّدقم  هبترم  ود  هک 

. میدرک رایتخا  ار  وت  نم  كانرتخا :» انا  و  : » هدش تئارق  مه  ریغلا  عم  ملکتم 
. تسا هّیردصم  ای  هلوصوم  ام »  » و کترتخا »  » ای عمتسا »  » هب ّقلعتم  مال » « » یحوی امل  »

. دراد دوجو  لامتحا  دنچ  يرکذل »  » يانعم رد  راد ، ياپب  ار  زامن  يِرْکِِذل  َةالَّصلا  ِِمقَأ  َو 
. تساهرکذ رب  لمتشم  زامن  اریز  یشاب  نم  دای  هب  زامن  رد  ات  - 1

. ماهدومن رما  نآ  هب  ماهدرک و  رکذ  لبق  ياهباتک  رد  ار  زامن  نم  نوچ  ینعی  دیوگ : دهاجم  - 2
__________________________________________________

زا لقن  ص 172 ، ج 13 ، هنومن ، ریـسفت  تسا . دودرم  هدـمآ ، هسّدـقم  هیحان  زا  هک  مالّـسلا  هیلع  نامز  ماما  شیامرف  هلیـسو  هب  لوق  نیا  - 1
ص 33 و 34. ج 3 ، ناهرب ، ریسفت  زا  لقن  هب  ص 250  ج 8 ، يرشع ، ینثا  ریسفت  ص 373 و  ج 3 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت 
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74 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. مهد رارق  وگتسار  ینابز  وت  يارب  منک و  دای  انث  حدم و  اب  ار  وت  نم  ات  دناهتفگ : یضعب  - 3

. دشابن نآ  رد  نم  ریغ  دای  دشاب و  نم  دای  اب  اهنت  زامن  - 4
: هلمج رد  هک  دراد  ار  ییانعم  نامه  مال » ( » ریخا هجو  رب  اـنب   ) و راد ، ياـپب  تسا  زاـمن  تاـقوا  ناـمه  هک  نم  رکذ  ياـهتقو  رد  ار  زاـمن  - 5

«: نیضم تسل  ای  اذک  تقول  کتئج  »
يا  » ِیتایَِحل ُْتمَّدَق  ِینَْتَیل  ای  یلاعت ...  يادخ  لوق  تسا  نیمه  لثم  تساراد و  مدمآ » وت  شیپ  هتـشذگ  نآ  زا  زور  شـش  ای  تقو  نالف  رد  »

زا سپ  تسا ، زامن  رکذ  يرکذل »  » زا دوصقم  دناهتفگ  یـضعب  - 6 ( 24 رجف / « ) 1 .« » مدوب هداتـسرف  ولج  يزیچ  ایند  رد  متایح  ماگنه  شاک 
قداص ای  رقاب  ماما  زا  نیا  و  نآ ، ریغ  رد  هچ  یـشاب و  نآ ، تقو  رد  هچ  راد  ياپب  ار  نآ  يداـتفا  زاـمن  داـی  هب  هاـگ  ره  ینعی  نآ  یـشومارف ،
لـصا رد  هدش و  فذح  فاضم  مییوگب  هک  نیا  رگم  دـشاب  اهرکذـل »  » دوب راوازـس  انعم  نیا  رب  انب  یلو  تسا  هدـش  تیاور  مالّـسلا  امهیلع 

. دشابیم يرکذ )  ) هَّللا رکذ  نامه  ةالص  رکذ  هک  نیا  ای  هدوب ، یتالص » رکذل  »
تّدـش زا  تسا ): هدومرف  هتخادرپ و  شتیمها  داعم و  رکذ  هب  شیاـهگرب ، خاـش و  دـیحوت و  ناـیب  زا  دـعب   ) اـهیِفْخُأ ُداـکَأ  ٌۀَِـیتآ  َۀَـعاَّسلا  َّنِإ 

ياضتقا رگا  دـیآیم و  تماـیق  هک  میوگن  مراد و  یفخم  ار  نآ  لـصا  هک  تسا  کـیدزن  مراد  تماـیق  تقو  نتـشاد  ناـهنپ  هب  هک  ياهدارا 
«2 . » مدادیمن ربخ  نآ  زا  مهد  ربخ  نآ  تقو  نیقی  مدع  اب  تمایق  ندمآ  زا  دیاب  هک  دوبن  نم  فطل 

__________________________________________________

. رجف هروس  ص 752  ج 4 ، فاّشک ، تسا . ایندلا » یف  یتایح  تقو   » نآ ریدقت  ای  تسا  ترخآ  یگدنز  تایح  زا  روظنم  - 1
هک نآ  لاح  و  دهدن ، ربخ  نآ  ندمآ  زا  الصا  رگا  اریز  تسادخ ، فطل  زا  ود  ره  نآ ، تقو  نییعت  مدع  مه  تمایق و  ندمآ  زا  ربخ  مه  - 2

ندـمآ لاـمتحا  نآ  ره  ناگدـنب  هک  دوشیم  ثعاـب  مه  نآ  تقو  نییعت  مدـع  و  دـنوشیم ، كـاله  لـهج و  هب  ءارغا  مدرم  دراد ، تیعقاو 
ج 13، هنومن ، ریـسفت  زا  هصالخ  دناهتفگ . ردق  بش  نتـشاد  ناهنپ  هفـسلف  هراب  رد  هک  نانچ  دنوش  هدامآ  دـننک و  هبوت  دـنهدب و  ار  تمایق 

ص 253. ج 8 ، يرشع ، ینثا  ص 171 و 
75 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ار نآ  تسا  کیدزن  « » یـسفن نم  اهیفخا  داکا  : » هدش لقن  بعک  نب  ّیبا  فحـصم  رد  هک  نانچ  دناهدرک  رکذ  هیآ  يارب  زین  يرگید  يانعم 
تمایق ینعی  تسا  ۀیتآ  هب  قلعتم  يزجتل » . » تسا هدش  تیاور  زین  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  انعم  نیا  و  مرادب » یفخم  زین  مدوخ  زا  یتح ) )

. دبای شاداپ  هدرک  ششوک  هچنآ  هب  یسفن  ره  ات  دیآیم 
زا ار  وت  دـنرادن  نامیا  هک  یناسک  ادابم  سپ  ینعی  ددرگیم ، رب  ةالـص  ای  تماـیق  هب  اـهنع »  » ریمـض اـِهب  ُنِمُْؤی  ـال  ْنَم  اـْهنَع  َکَّنَّدُـصَی  ـالَف 
زا يوریپ  رب  اهنآ  رما  يانب  اریز  دزادنین ، ساره  هب  ار  وت  نانآ  تیعمج  يرایـسب  اهنآ و  ددـع  يدایز  دـنراد و  زاب  زامن  تمایق و  هب  قیدـصت 

. داتفا یهاوخ  تکاله  هب  تروص  نیا  رد  هک  يدرتف :» . » تسا سوه  اوه و 

75 ص :  ات 36 ..... ] تایآ 17  (: 20  ) هط هروس  ]

هراشا

یسُوم ای  اهِْقلَأ  َلاق  ( 18  ) يرْخُأ ُبِرآَم  اهِیف  َِیل  َو  یِمَنَغ  یلَع  اِهب  ُّشُهَأ  َو  اْهیَلَع  اُؤَّکََوتَأ  َياصَع  َیِه  َلاق  ( 17  ) یسُوم ای  َِکنیِمَِیب  َْکِلت  ام  َو 
(21  ) یلوُْألا اَهَتَریِس  اهُدیُِعنَس  ْفََخت  َو ال  اهْذُخ  َلاق  ( 20  ) یعْسَت ٌۀَّیَح  َیِه  اذِإَف  اهاْقلَأَف  ( 19)

یغَط ُهَّنِإ  َنْوَـعِْرف  یلِإ  ْبَهْذا  ( 23  ) يْربُْکلا اَِنتایآ  ْنِم  َکَـیُِرِنل  ( 22  ) يرْخُأ ًۀَـیآ  ٍءوُس  ِْریَغ  ْنِم  َءاْضَیب  ْجُرَْخت  َکِحانَج  یلِإ  َكَدَـی  ْمُمْـضا  َو 
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(26  ) يِْرمَأ ِیل  ْرِّسَی  َو  ( 25  ) يِرْدَص ِیل  ْحَرْشا  ِّبَر  َلاق  ( 24)
(31  ) ِيرْزَأ ِِهب  ْدُدْشا  ( 30  ) یِخَأ َنوُراه  ( 29  ) ِیلْهَأ ْنِم  ًاریِزَو  ِیل  ْلَعْجا  َو  ( 28  ) ِیلْوَق اوُهَقْفَی  ( 27  ) ِیناِسل ْنِم  ًةَدْقُع  ُْللْحا  َو 

یـسُوم ای  ََکلْؤُس  َتِیتوُأ  ْدَق  َلاق  ( 35  ) ًاریَِـصب اِنب  َْتنُک  َکَّنِإ  ( 34  ) ًارِیثَک َكَرُکْذَن  َو  ( 33  ) ًارِیثَک َکَحِّبَُسن  ْیَک  ( 32  ) يِْرمَأ ِیف  ُهْکِرْشَأ  َو 
(36)

76 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

76 ص :  همجرت ..... :

(17 ( ؟ یسوم يا  تسیچ  تسا  وت  تسار  تسد  هب  هچنآ  و 
يرگید ياـهتجاح  نآ  رد  نم  يارب  مزیریم و  گرب  منادنفـسوگ  يارب  نآ ، اـب  منکیم و  هیکت  نآ  رب  هک  تـسا  نـم  ياـصع  نـیا  تـفگ 

(18 . ) تسا
(19 . ) زادنیب ار  اصع  یسوم  يا  دومرف : یلاعت  قح 

(20 . ) دیزاتیم فرط  ره  هب  هک  دش  يرام  ناهگان  تخادنا  ار  نآ  سپ 
(21 . ) مینادرگ شزاب  نیتسخن  تلاح  هب  يدوزب  هک  سرتن  ریگب و  ار  نآ  دومرف :

(22 . ) رگید هزجعم  ناونع  هب  دشاب  بیع  نودب  نشور و  دیفس ، هک  یلاح  رد  دیآ  نوریب  ات  نابسچب  دوخ  يولهپ  هب  ار  تتسد 
(23 . ) ار نامدوخ  ياههناشن  نیرتگرزب  زا  وت  هب  مینایامنب  هک  نیا  يارب 

(24 . ) تسا هدرک  یشکندرگ  نایغط و  وا  هک  ورب  نوعرف  يوس  هب 
(25 . ) اشگب میارب  ارم  هنیس  اراگدرورپ  تفگ  یسوم 

(26 . ) نادرگ ناسآ  میارب  ار  مراک  و 
(27 . ) اشگب ار  منابز  هرگ  و 
(28 . ) دنمهفب ارم  نخس  ات 

(29 . ) هد رارق  ماهداوناخ  زا  ینواعم  نم  يارب  و 
(30 . ) ار مردارب  نوراه 

(31 . ) نادرگ مکحم  ارم  تشپ  وا  اب 
(32 . ) يامرف کیرش  نم  اب  تّوبن ] رما   ] مراک رد  ار  وا  و 

(33 . ) مییوگ حیبست  رایسب  ار  وت  مه  اب  ات 
(34 . ) مییوگب رکذ  ار  وت  رایسب  و 

(35 . ) یهاگآ ام  لاوحا  هب  وت  هک  یتسردب 
(36 . ) یسوم يا  تسا  هدش  هداد  وت  هب  وت  تساوخرد  دومرف : یلاعت  يادخ 

76 ص :  ریسفت ..... :

تمظع ات  دومرف  ار  لاؤس  نیا  یسوم  زا  ادخ  تسا . هراشا  يانعم  نآ ، رد  لماع  و  لاح ، ّلحم  رد  کنیمیب :»  » یـسُوم ای  َِکنیِمَِیب  َْکِلت  ام  َو 
. دزاس هاگآ  دوخ  راکشآ  تردق  رب  ار  وا  دنایامنب و  وا  هب  دهدیم  ماجنا  اصع  نآ  اب  هک  ار  ییاهراک 
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رس يور  رب  نآ  اب  ار  ناتخرد  ياهگرب  شها :» و  . » منکیم هیکت  نآ  رب  متسیایم ، منادنفـسوگ  يولج  ای  موریم  هار  تقو  ره  اْهیَلَع  اُؤَّکََوتَأ 
. دنروخب ات  مزیریم  منادنفسوگ 

زا  دناهتفگ : یضعب  تسا . يرگید  ياهزاین  نآ  رد  نم  يارب  يرْخُأ  ُبِرآَم  اهِیف  َِیل  َو 
77 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. درک رصتخم  ار  دوخ  نخس  ور  نیا  زا  دش ، دنک  شنابز  یهلا ، تبیه 
تخس ياهگنس  هک  دش  يرن  ياهدژا  تسا : هدش  لقن  سابع  نبا  زا  تفریم و  فرط  نآ  فرط و  نیا  یکبس  باتش و  اب  رام  نآ  یعْسَت :» »

نانچ نآ  سرتم  ریگب و  ار  نآ  دومرف  ناحبس  يادخ  هک  نیمه  اما  دیسرت . دید  ار  نآ  مالّسلا  هیلع  یـسوم  هک  یتقو  دیعلبیم ، ار  تخرد  و 
. تفرگ ار  شندرگ  درک و  نآ  ناهد  رد  ار  شتسد  هک  تفر  نیب  زا  شسرت 

مدرم نشور   ) نیلوالا ریـس  هدـش : هتفگ  شور و  يانعم  هب  هدـش  لقن  سپـس  دـیآیم و  بوکر  زا  هک  ۀـبکر  لثم  دـیآیم ، ریـس  زا  ةریـس » »
مینادرگیم رب  یتلاح  نامه  هب  ار  رام  ینعی  یلوالا ، اهقیرط  یف  اهدیعنـس  يا  دشاب ، تیفرظ  هب  بوصنم  هک  تسا  زیاج  نیا  رب  انب  نیتسخن )

هب ار  نآ  يدوزب  ام  دـشاب : نیا  شیانعم  هک  تسناد  رّدـقم  لعف  هب  بوصنم  ای  داعا »  » مود لوعفم  هب  ار  نآ  ناوتیم  و  تسا ، هدوب  اصع  هک 
. مینادرگیم رب  يدرکیم ، فرط  رب  نآ  اب  ار  ياهتجاح  يدرکیم و  هیکت  نآ  رب  وت  هک  یتلاح  نامه  ینعی  شایلوا ، شور 

. نابسچب تیوزاب  ریز  ینعی  تیولهپ  هب  ار  تتسد  َکِحانَج  یلِإ  َكَدَی  ْمُمْضا  َو 
«1 . » تسا ناگدنرپ  لاب  يانعم  هب  هک  تسا  هدش  هتفرگ  رئاطلا  حانج  زا  حانج » »

ياراد هک  یسوم  تسا : هدش  تیاور  تسا . تروع  زا  هیانک  هئوس  هک  نانچ  مه  تسا ، یسیپ  صرب و  يرامیب  زا  هیانک  ءوس »  » ٍءوُس ِْریَغ  ْنِم 
هک دیشروخ  عاعش  دننام  یعاعش  اب  يدیفـس  رون  هک  دید  ار  نآ  هک  یلاح  رد  درک  جراخ  شنابیرگ  زا  ار  شتـسد  هدوب ، نوگمدنگ  یگنر 
رد ینعی  تسا ، ءاضیب »  » يانعم زا  لاح  ءوس ، ریغ  دنتـسه و  دـی »  » زا لاـح  ود  ره  ۀـیآ » ءاـضیب و  . » دوب رهاـظ  نآ  زا  درکیم  هریخ  ار  مشچ 
نآ هب  قلعتم  زین  كارنل »  » نآ و لاثما  و  کـنود »  » و ذـخ »  » رامـضا هب  بوصنم  هیآ »  » تسا نکمم  و  دوب . بیع  نودـب  دیفـس و  هک  یلاـح 

ریگب مه  ار  هناشن  نیا  رام ، هب  اصع  لیدبت  زا  سپ  ینعی  دشاب 
__________________________________________________

هحفص 180. ج 13  هنومن ، ریسفت  دشاب . لغب  ریز  زا  هیانک  دناوتیم  اج  نیا  رد  و  - 1
78 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

: دشاب نینچ  هیآ  ریدقت  تسا  نکمم  و  مینایامنب ، وت  هب  ار  گرزب  ياههناشن  یضعب  هناشن ، ود  نیا  اب  ات 
هب هک  درک  رما  یـسوم  هب  دـنوادخ  نوچ  و  میهد ». ناشن  وت  هب  ار  دوخ  تایآ  ات  میداد  ماجنا  ار  لـمع  نیا   » کـلذ اـنلعف  اـنتایآ  نم  كارنل 
ات دـیاشگب  ار  شاهنیـس  هک  تساوخ  شراـگدرورپ  زا  ور  نیا  زا  تسا  هدـش  رومأـم  یگرزب  رما  هب  هک  دـش  هّجوـتم  وا  دورب  نوـعرف  يوـس 
زا تسا  نآ  همزال  هچنآ  نیمز و  يور  رد  یهّللا  ۀـفیلخ  راک  دورب و  اهیتخـس  لابقتـسا  هب  لیمج  ربص  اـب  دـناوتب  دوشن و  نیگمغ  گـنتلد و 

مالّسلا هیلع  یسوم  نابز  رد  شتآ  هراپ  ثیدح  قبط  رب  تفگ : هک  تسا  هدش  لقن  سابع  نبا  زا  دوش . ناسآ  وا  رب  گرزب  ياهیتخس  لّمحت 
حیحـص نیمه  هدـش و  فرطرب  دـناهتفگ  یـضعب  تسا ، فـالتخا  هدـش  فرط  رب  شناـبز  زا  تنکل  نیا  هک  نیا  رد  تشاد و  دوجو  یتنکل 

اریز دوب ، هدنام  یقاب  نآ  زا  یمک  دناهتفگ : یـضعب  و  دش » هدروآ  رب  تشهاوخ   » یـسُوم ای  ََکلْؤُس  َتِیتوُأ  ْدَق  دومرف : دـنوادخ  اریز  تسا ،
«. تسا رتایوگ  نم  زا  شنابز  نوراه  مردارب   » ًاناِسل یِّنِم  ُحَْصفَأ  َوُه  ُنوُراه  یِخَأ  َو  ( 33 صصق /  ... ) یخا و  تفگ :

ریزو يأر  هب  هاش  اریز  دیآیم ، رزو »  » زا ای  دشکیم ، شود  رب  ار  وا  نیگنس  ياهتیلوئـسم  هاشداپ  ریزو  نوچ  دیآیم ، رزو »  » هدام زا  ریزو » »
ینعی دنتـسه ، لعجا »  » يارب لوعفم  ود  ره  نوراه » اریزو و  . » تسا کمک  تنواعم و  يانعم  هب  هک  دیآیم  هرزاوم »  » زا ای  دـنکیم ، دامتعا 

« اریزو  » مّود لوعفم  و  یل »  » لعجا لّوا  لوعفم  دناهتفگ : یـضعب  تسا . ترازو  ّتیمها  رطاخ  هب  ریزو  میدـقت  هد و  رارق  نم  ریزو  ار  نوراه 
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تسا ورین  يانعم  هب  رزا » . » تسا هتسناد  لعجا )  ) باوج ار  ود  نآ  هدرک و  تئارق  هکرـشا »  » و ددشا »  » رماع نبا  تسا . نایب  فطع  نوراه  و 
رگیدکی کمک  وت  دای  تدابع و  رد  ات  هداد  رارق  نم  کیرش  تلاسر  رد  ار  وا  تسا : نیا  هیآ  يانعم  هداد و  ورین  ار  وا  ینعی  اورزآ ، لعف  و 

. میئازفایب اهیبوخ  رب  میشاب و 
هک  ینادیم  یهاگآ و  ریصب و  ام  لاوحا  هب  تبسن  وت  انامه  ًاریَِصب  اِنب  َْتنُک  َکَّنِإ 

79 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هتـساوخ هچنآ  ینعی  تسا ، لوعفم  يانعم  هب  ردـصم )  ) بولطم ینعی  لعف ، نزو  رب  لؤس » . » تسا نم  مکحم  يوزاب  وکین و  يروای  نوراه 

. هدش هتخپ  ینعی  زوبخم ،»  » يانعم هب  نان  ینعی  زبخ »  » لوکأم و يانعم  هب  لکأ  لثم  تسا  وت 

79 ص :  ات 48 ..... ] تایآ 37  (: 20  ) هط هروس  ]

هراشا

ُهْذُخْأَی ِلِحاَّسلِاب  ُّمَْیلا  ِهِْقُلْیلَف  ِّمَْیلا  ِیف  ِهِیفِْذقاَف  ِتُوباَّتلا  ِیف  ِهِیفِْذقا  ِنَأ  ( 38  ) یحُوی ام  َکِّمُأ  یلِإ  اْنیَحْوَأ  ْذِإ  ( 37  ) يرْخُأ ًةَّرَم  َْکیَلَع  اَّنَنَم  ْدََقل  َو 
َكانْعَجَرَف ُُهلُفْکَی  ْنَم  یلَع  ْمُکُّلُدَأ  ْلَه  ُلوُقَتَف  َکـُتْخُأ  یِـشْمَت  ْذِإ  ( 39  ) ِیْنیَع یلَع  َعَنُْـصِتل  َو  یِّنِم  ًۀَّبَحَم  َْکیَلَع  ُْتیَْقلَأ  َو  َُهل  ٌّوُدَع  َو  ِیل  ٌّوُدَـع 

ای ٍرَدَـق  یلَع  َْتئِج  َُّمث  َنَیْدَـم  ِلْهَأ  ِیف  َنِینِـس  َْتِثبَلَف  ًانُوُتف  َكاَّنَتَف  َو  ِّمَْغلا  َنِم  َكاـْنیَّجَنَف  ًاـسْفَن  َْتلَتَق  َو  َنَزَْحت  ـال  َو  اـُهْنیَع  َّرَقَت  ْیَک  َکِّمُأ  یلِإ 
(41  ) یِسْفَِنل َُکتْعَنَطْصا  َو  ( 40  ) یسُوم

الاق ( 44  ) یشْخَی َْوأ  ُرَّکَذَتَی  ُهَّلََعل  ًانَِّیل  ًالْوَق  َُهل  الوُقَف  ( 43  ) یغَط ُهَّنِإ  َنْوَعِْرف  یلِإ  ابَهْذا  ( 42  ) يِرْکِذ ِیف  اِینَت  َو ال  ِیتایِآب  َكوُخَأ  َو  َْتنَأ  ْبَهْذا 
(46  ) يرَأ َو  ُعَمْسَأ  امُکَعَم  ِینَّنِإ  افاَخت  َلاق ال  ( 45  ) یغْطَی ْنَأ  َْوأ  اْنیَلَع  َطُْرفَی  ْنَأ  ُفاَخن  انَّنِإ  انَّبَر 

ْدَق اَّنِإ  ( 47  ) يدُْهلا َعَبَّتا  ِنَم  یلَع  ُمالَّسلا  َو  َکِّبَر  ْنِم  ٍۀَیِآب  َكاْنئِج  ْدَـق  ْمُْهبِّذَُـعت  َو ال  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  انَعَم  ْلِسْرَأَف  َکِّبَر  الوُسَر  اَّنِإ  الوُقَف  ُهاِیتْأَف 
(48  ) یَّلََوت َو  َبَّذَک  ْنَم  یلَع  َباذَْعلا  َّنَأ  اْنَیلِإ  َیِحوُأ 

79 ص :  همجرت ..... :

( 37 . ) میداهن ّتنم  وت  رب  رگید  هبترم  يارب  ام  هک  قیقحت  هب 
80 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(38 . ) میدرک یحو  دوب  یندرک  یحو  هچنآ  تردام  رب  هک  ینامز 
، دریگب ار  يو  وا ، نمـشد  نم و  نمـشد  ات  دـنکفا  لحاس  هب  ار  وا  اـیرد  اـت  نکفا  اـیرد  هب  ار  قودنـص  راذـگب و  قودنـص  رد  ار  وا  هک  نیا 

(39 . ) يوش تیبرت  نم  رظن  تحت  هک  نیا  ات  متشاد  ینازرا  وت  رب  ار  شیوخ  ّتبحم 
ترداـم يوس  هب  ار  وت  سپ  دـیامنب ، ار  وا  رما  لّـفکت  هک  منک  ییاـمنهار  یـسک  هب  ار  امـش  اـیآ  تفگ  سپ  تفریم ، وت  رهاوخ  هک  یتـقو 

ار وت  میداد و  تاجن  مغ  مه و  زا  ار  وت  ام  سپ  یتشک ، ار  یصخش  هک  ینامز  و  دوشن ، كانهودنا  دوش و  نشور  شمـشچ  ات  میدنادرگرب 
(40 . ) يدمآ يداو  نیدب  دوب  هدش  رّرقم  هچنآ  قبط  یسوم  يا  سپس  يدرک و  گنرد  نیدم  لها  نایم  اهلاس  سپ  میدومزآ ،

(41 . ) مدیزگرب ار  وت  دوخ  يارب  و 
(42 . ) دینکن یتسس  نم  ماغیپ  ندیناسر  رد  دیربب و  ارم  تایآ  تردارب  وت و 

(43 . ) تسا هدرک  نایغط  وا  هک  نوعرف  يوس  هب  دیورب 
(44 . ) دیسرتب ای  دیشیدنیب  هک  نیا  دیما  هب  دیئوگب  ار  یمرن  راتفگ  وا  اب  سپ 
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(45 . ) دنک یشکرس  ملظ و  ای  دنک  هلجع  ام  تبوقع  هب  هک  میسرتیم  ام  اراگدرورپ  دنتفگ  نوراه ) یسوم و  )
(46 . ) منیبیم مونشیم و  میامش  اب  نم  هک  دیسرتن  دومرف  دنوادخ 

يارب ام  هک  نکم  هجنکش  ار  نانآ  تسرفب و  ام  اب  ار  لیئارسا  ینب  سپ  میاوت ، راگدرورپ  هداتسرف  ود  ام  دییوگب  دیورب و  نوعرف  شیپ  سپ 
(47 . ) دنک يوریپ  ار  تیاده  هار  هک  یسک  رب  دورد  میاهدروآ ، ياهناشن  تمالع و  نامراگدرورپ  زا  وت 

(48 . ) دنک تشپ  نآ  زا  بیذکت و  ار ) قیاقح   ) هک تسا  یسک  يارب  باذع  رفیک و  هک  هدش  یحو  امب  قیقحت  هب 

80 ص :  ریسفت ..... :

وا يوس  هب  ای  دوب ، ندـش  هتـشک  زا  وت  تاـجن  ببـس  ماـهلا ، نآ  دوب و  یندـش  ماـهلا  هچنآ  میدرک  ماـهلا  ترداـم  هب  َکِّمُأ  یلِإ  اـْنیَحْوَأ  ْذِإ 
81 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  میداتسرف . میرم  يوس  هب  هک  نانچ  میداتسرف  ياهتشرف 

و تسا ، لوق  يانعم  هب  یحو  اریز  تسا ، هرّـسفم  نا » . » زادـنیب ایرد  هب  راذـگب و  قودنـص  رد  ار  وا  ِّمَْیلا  ِیف  ِهِیفِذـْقاَف  ِتُوباَّتلا  ِیف  ِهِیفِذـْقا  ِنَأ 
. ددرگیم رب  مالّسلا  هیلع  یسوم  هب  ریامض  مامت 

نیا تسا و  هدومرف  یحو  یـسوم  ردام  هب  هک  نانچ  دنکیم ، یحو  ایرد  هب  ادخ  ایوگ  تسا  ایرد  بل  لحاس  زا  روظنم  ِلِحاَّسلِاب  ُّمَْیلا  ِهِْقُلْیلَف 
رارق نینچ  همسا  ّزع  وا  ّتیـشم  اریز  دنک ، تعاطا  ات  هدومرف  رما  نینچ  وا  هب  هدرک و  ضرف  روعـش  بحاص  ار  ایرد  هک  تسا  زاجم  قیرط  هب 

هب شایهاشداپ  هک  تسنادیم  نوچ  دوب  نمـشد  هک  تسا  نوعرف  دوصقم  هل » ّودع  یل و  ّودـع  هذـخأی  . » دزادـنا لحاس  هب  ار  وا  هک  هتفرگ 
ادـخ هک  ار  سک  ره  مراد و  تسود  ار  وـت  نم  تسا : نیا  شیاـنعم  دـشاب  تـیقلا »  » هـب قـلعتم  رگا  یّنم »  » دوـشیم ضرقنم  یـسوم  تـسد 

: تسا نیا  شیانعم  ۀعقاو ) ۀّبحم  : ) تسا ّتبحم  تفص  هک  دشاب  فوذحم  هب  ّقلعتم  رگا  و  دنرادیم ، تسود  ار  وا  مه  اهلد  درادب  تسود 
نوعرف و ببس  نیدب  متشاک و  اههنیس  رد  ار  نآ  رذب  متخاس و  نیزگیاج  اهلد  رد  ار  نآ  هک  یتّبحم  مدنکفا ، وت  رب  مدوخ  بناج  زا  یتّبحم 

وت هب  ات  ینعی : دـشابیم  نآ  لاثما  کـیلع و  فطعیل  لـیبق  زا  هرمـضم  ّتلع  رب  فوطعم  عنـصتل :» و  . » درادیم تسود  دـنیبب  ار  وت  سک  ره 
یکین وت  هب  دوش و  هداد  وت  هب  اذغ  يوش و  تیبرت  وت  ات  ینعی  کلذ ، تلعف  عنـصتل  يأ و  تسا  هدـش  فذـح  لولعم  ای  دوش ، یکین  هّجوت و 

هب هک  نانچ  دـهدیم و  رارق  دوخ  هاگدـید  رد  ار  نآ  دـشاب  ناسنا  هجوت  دروم  يزیچ  هاگ  ره  هک  ناـنچ  منکیم  تظفاـحم  ار  وت  نم  دوش ،
نوکـس مزج  اب  عنـصتل » و  ، » دشاب مهاوخیم  وت  زا  هک  نانچ  ات  منک  هاگن  نآ  هب  ات  زاسب  نم  يور  يولج  ار  نیا  ییوگیم : يزیچ  هدـنزاس 

. دشاب رما  لعف  هک  هدش  تئارق  زین  نآ  رسک  و  مال » »
یسوم یپ  رد  تفگ : شرهاوخ  هب  یسوم  ردام  یتقو  هک  هدش  تیاور  تسا . انیحوا » ذا   » زا لدب  ای  و  عنصت »  » ای تیقلا »  » هب ّقلعتم  یِشْمَت  ْذِإ 

يارب ناینوعرف  دید  دمآ  دوشیم . هچ  هک  دنیبب  ات  درک  بیقعت  ار  يو  یسوم  رهاوخ  ورب ، دوب ) قودنص  رد  هک  )
82 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

: تفگ اهنآ  هب  یسوم  رهاوخ  درکیمن . لوبق  ار  ینز  چیه  ناتسپ  یسوم  اریز  دنک ، لوبق  ار  شناتسپ  هک  دنهاوخیم  ياهدنهد  ریش  یـسوم 
. درک لوبق  ار  يو  ناتسپ  مه  وا  دروآ ، ار  یسوم  ردام  تفر و  وا  دنتفریذپ ) اهنآ  ( ؟ منک ییامنهار  ار  امش  ایآ 

یـسوم تساوخ ، وا  هیلع  يرای  هب  ار  وا  یـسوم  ناتـسود  زا  یکی  هک  تسا  یطبق  درم  ناـمه  تشک  ار  وا  یـسوم  هک  یـسک  ًاـسْفَن  َْتلَتَق  َو 
«1 . » تشک ار  وا  دز و  وا  هناچ  رب  تخس  یتشم 

. میداد تاجن  نوعرف  ّرش  صاصق و  زا  ار  وت  ام  سپ  َكاْنیَّجَنَف » »
دـشاب هنتف  ای  نتف »  » عمج هک  تسا  نکمم  و  روبث » روکـش و   » لثم لوعف  نزو  رب  دشاب  يّدعتم  ردـصم  هک  تسا  زیاج  انوتف »  » ًانُوُتف َكاَّنَتَف  َو 
هتـشک نادازون  هک  دـمآ  اـیند  هب  یلاـس  رد  یـسوم  نوچ  میدوـمزآ  ار  وـت  شیاـمزآ  عاوـنا  هب  ینعی  تسا ، هردـب »  » عـمج هک  رودـب »  » لـثم
شیپ  ) لاس هد  دوخ  و  تشک ، ار  یطبق  مالّسلا  هیلع  یسوم  تفرگ و  ار  وا  لتق  میمـصت  نوعرف  و  دنکفا ، ایرد  هب  ار  وا  شردام  و  دندشیم ،
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. دشاب یتخس  تّقشم و  ثعاب  ناسنا  کی  يارب  هک  تسا  يزیچ  ره  جنر و  هنتف  زا  روظنم  دش . ریجا  بیعش )
یحو ناربمایپ  رب  ناـمز  نآ  رد  هک  تسا  یناـمز  تیعقوم و  دارم  ٍرَدَـق » یلَع  . » دراد رارق  رـصم  یلزنم  تشه  رد  هک  تسا  يرهـش  نیدـم » »

. تسا یگلاس  لهچ  لّوا  نآ  دوشیم و 
تقو نیا  رد  مه  وت  سپ  میوگب ، نخس  وت  اب  ینیعم  تقو  رد  هک  دوب  رارق  نینچ  نم  ردق  اضق و  رد  هک  تسا  نآ  شیانعم  دناهتفگ  یـضعب 

. يدمآ
. ماهداد صاصتخا  دوخ  تمارک  هب  هتخاس و  دوخ  صوصخم  مدیرورپ و  وکین  ار  وت  یِسْفَِنل  َُکتْعَنَطْصا  َو 

زا ادابم  تسا ) نوراه  یـسوم و  هب  باـطخ   ) دـینکن شومارف  ارم  تسا . روما  رد  یهاـتوک  یتسـس و  ياـنعم  هب  ینو »  » يِرْکِذ ِیف  اـِینَت  ـال  َو 
نکمم دیشاب . هک  اج  ره  مورب  ناتدای 

__________________________________________________

. حاحص زا  لقن  هب  یجرگ  داتسا  دز ، شاهناچ  رب  تشم  اب  ینعی  هنقذ : یلع  هدی  عمجب  هبرض  هزکو : - 1
83 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دینکن یهاتوک  دیهدن و  ناشن  فعض  تلاسر  تیرومأم  غالبا  رد  ینعی  دشاب ، تلاسر  غیلبت  رکذ »  » زا روظنم  تسا 
هک يراد  لیم  ایآ   » یـشْخَتَف َکِّبَر  یلِإ  َکَیِدـْهَأ  َو  یَّکََزت  ْنَأ  یلِإ  ََکل  ْلَه  لیبق  زا  دـییوگب ، نخـس  یمرن  هب  نوعرف  اب  ًانَِّیل  اـًلْوَق  َُهل ، ـالوُقَف 
مرن راتفگ  زا  دوصقم  دناهتفگ  یضعب  ( 70 تاعزان / « ) ینک ادیپ  تیـشخ  تلاح  ات  منک  تیاده  تراگدرورپ  يوس  هب  ار  وت  يوس و  هیکزت 

شایهاشداپ دوشن و  ریپ  الـصا  نآ  زا  دـعب  هک  دزاس  ناوج  نانچ  نآ  ار  وا  دروایب  نامیا  رگا  هک  داد  نوعرف  هب  یـسوم  هک  تسا  ياهدـعو 
. دورب ایند  زا  هک  هاگ  نآ  ات  دشاب  یقاب 

دنوادخ هک  نیا  دـهدیم . ماجنا  ار  دوخ  شـشوک  یعـس و  مامت  يراک ، رد  هک  یـسک  لثم  دـیورب ، عمط  يراودـیما و  اب  َنْوَعِْرف  یلِإ  ابَهْذا 
. تسا تّجح  مامتا  رطاخ  هب  طقف  دروآیمن ، نامیا  وا  دنادیم . هک  نیا  اب  دتسرفیم  نوعرف  يوس  هب  ار  نوراه  یسوم و 

فصو امش  هک  دشاب  نانچ  بلطم  ادابم  هک  نیا  زا  دسرتب  ای  یـشخی » وا   » دریذپب ار  ّقح  دهد و  فاصنا  دوخ  هب  دشیدنیب و  ات  ُرَّکَذَتَی » ُهَّلََعل  »
. دینکیم

ماجنا رد  لعف : هنم  طرف  دـنک . باتـش  ام  ندرک و  تازاجم  رد  نوعرف  هک  میـسرتیم  ام  اراگدرورپ  دـنتفگ : َطُْرفَی  ْنَأ  ُفاَخن  انَّنِإ  انَّبَر  ـالاق 
. دریگیم تقبس  نابسا  هورگ  رب  هک  یبسا  طرف : سرف  تفرگ ، تقبس  يراک 

. درذگب لومعم  ّدح  زا  ام  هب  تبسن  يدب  رد  هک  نیا  ای  یغْطَی  ْنَأ  َْوأ 
مونشیم و يرا :» عمسا و  . » متسه امـش  روای  ظفاح و  ینعی  منکیم ، يرای  ظفح و  ار  امـش  متـسه  امـش  اب  نم  دومرف  دنوادخ  امُکَعَم  ِینَّنِإ 
هب ندرک  راداو  اب  ار  اهنآ  نوعرف ) ناوریپ   ) نایطبق دندوب و  نوعرف  تسد  ریز  لیئارسا  ینب  دوشیم . عقاو  نوعرف  امش و  نایم  هچنآ  منیبیم ،

. دندادیم هجنکش  يزیچ  ره  رد  يراگیب  تخس و  ياهراک 
هچنآ رب  ناهرب  هزجعم و  ینعی  میدروآ ، ياهناشن  تراگدرورپ  بناج  زا  وت  يارب  ام  دنتفگ : نوراه  یـسوم و  َکِّبَر ، ْنِم  ٍۀَـیِآب  َكاْنئِج  ْدَـق 

مالس  یلع : مالّسلا  و  مییوگیم .
84 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. ناگدننک بیذکت  رب  باذع  ناگتفای و  تیاده  رب  ادخ  باذع  زا  تمالس  ای  هکئالم 

84 ص :  ات 56 ..... ] تایآ 49  (: 20  ) هط هروس  ]

هراشا
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یِّبَر َْدنِع  اهُْملِع  َلاق  ( 51  ) یلوُْألا ِنوُرُْقلا  ُلاب  امَف  َلاق  ( 50  ) يدَه َُّمث  ُهَْقلَخ  ٍءْیَش  َّلُک  یطْعَأ  يِذَّلا  اَنُّبَر  َلاق  ( 49  ) یسُوم ای  امُکُّبَر  ْنَمَف  َلاق 
ًاجاوْزَأ ِِهب  انْجَرْخَأَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ  َو  ًالُبُس  اهِیف  ْمَُکل  َکَلَـس  َو  ًادْهَم  َضْرَْألا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  ( 52  ) یْسنَی َو ال  یِّبَر  ُّلِضَی  ٍباتِک ال  ِیف 

(53  ) یَّتَش ٍتابَن  ْنِم 
ْدََقل َو  ( 55  ) يرْخُأ ًةَرات  ْمُکُجِرُْخن  اْهنِم  َو  ْمُکُدـیُِعن  اهِیف  َو  ْمُکاـنْقَلَخ  اـْهنِم  ( 54  ) یهُّنلا ِیلوُِأل  ٍتاـیَآل  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ  ْمُکَماـْعنَأ  اْوَعْرا  َو  اُولُک 

(56  ) یبَأ َو  َبَّذَکَف  اهَّلُک  اِنتایآ  ُهاْنیَرَأ 

84 ص :  همجرت ..... :

(49 ( ؟ تسیک امش  راگدرورپ  نوراه ) یسوم و  يا  : ) تفگ نوعرف 
(50 . ) درک تیاده  سپس  دیرفآ و  ار  يزیچ  ره  هک  تسا  یسک  ام  راگدرورپ  تفگ ، یسوم 

(51 ( ؟ تسیچ دناهتسیزیم  نیتسخن  ياهنرق  رد  هک  یماوقا  لاح  سپ  تفگ 
(52 . ) دنکیمن هابتشا  اطخ و  نم  راگدرورپ  نم ، راگدرورپ  دزن  تسا  یباتک  رد  نآ  ملع  تفگ :

نآ ببس  هب  سپ  داتسرف ، بآ  نامسآ  زا  دیشک و  اههار  نآ  رد  امـش  يارب  و  داد ، رارق  امـش  شیاسآ  شمارآ و  ّلحم  ار  نیمز  هک  ییادخ 
(53 . ) میدروآ نوریب  فلتخم  ناهایگ  زا  یعاونا 

(54 . ) دراد دوجو  لوقع  نابحاص  يارب  ییاههناشن  نآ  رد  هک  یتسردب  دینارچب  ار  ناتنایاپ  راهچ  دیروخب و 
(55 . ) میزاسیم ناتجراخ  نآ  زا  رگید  هبترم  ناتمینادرگیم و  رب  نآ  هب  میدیرفآ و  ار  امش  نیمز  زا 

(56 . ) درک يراد  دوخ  اهنآ  نتفریذپ  زا  درک و  بیذکت  وا  میدنایامن و  نوعرف  هب  ار  دوخ  تازجعم  مامت  قیقحت  روطب  و 
85 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

85 ص :  ریسفت ..... :

ادن دروم  ار  یـسوم  صوصخ  سپـس  هدرک و  باطخ  نوراه  یـسوم و  هب  تسخن  نوعرف ، لوق  زا  تایآ  نیا  رد  دـنوادخ  امُکُّبَر  ْنَمَف  َلاق 
نخـس تساوخرد  بجوم  نوعرف  تثابخ  هک  نیا  اـی  تسا ، هدوب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  تّوبن ، رد  لـصا  هک  تسا  نیا  نآ  لـیلد  هداد ، رارق 

لّوا لوعفم  هقلخ » . » دراد نابز  تنکل  یـسوم  اّما  تسا و  حیـصف  نوراه  هک  تسنادیم  اریز  نوراـه ، شردارب  زا  هن  دـش  یـسوم  زا  نتفگ 
تروص و زیچ  ره  هب  ینعی  دشاب ، یناث  لوعفم  دناوتیم  درک و  اطع  اهنآ  هب  دنتـشاد  زاین  شیاههدـیرفآ  هچنآ  ینعی  تسا ، یطعا  لعف  يارب 
هک یلکـش  شوگ  هب  و  تسا ، ندـید  بسانم  هک  هداد  یتئیه  مشچ  هب  هک  ناـنچ  هداد ، تسا  نآ  زا  هدافتـسا  عون  اـب  بساـنم  هک  ار  یلکش 

( نطاب  ) تقلخ رد  هک  داد  بسانم  يرسمه  تفج و  ياهدنز  دوجوم  ره  هب  دناهتفگ ، یضعب  و  اضعا . هّیقب  نینچمه  تسا و  ندینـش  بسانم 
زا ار  نآ  هدیرفآ  ادخ  هک  ار  يزیچ  ره  ینعی  هدش  هدـناوخ  زین  یـضام  لعف  تروص  هب  هقلخ »  » تسوا و دوخ  ياتمه  رهاظ )  ) تروص رد  و 

. دش هتشاذگن  هرهب  یب  دوخ ، ماعنا  اطعا و 
ملع هک  داد  باوج  یسوم  ترضح  تسا ؟ هنوگچ  تواقش  تداعس و  تهج  زا  هتشذگ  ياهتّلم  لاح  تفگ : نوعرف  یلوُْألا  ِنوُرُْقلا  ُلاب  امَف 

. تسا هدش  هتشون  مراگدرورپ  دزن  ظوفحم  حول  رد  اهنآ  لاوحا  هب 
ار نمؤم  و  دنک ) شرفیک  ات  دنکیمن  اهر  ار  رفاک  « ) هاسنی ال  : » دناهتفگ یضعب  درادن  یشومارف  دنکیمن و  اطخ  وا  یْسنَی  َو ال  یِّبَر  ُّلِضَی  ال 

. دهد ششاداپ  ات  دراذگیمن  او 
. دنکیم شومارف  وت  دننام  هن  دوشیم و  هارمگ  وت  لثم  هن  نم  راگدرورپ  نوعرف )  ) تیبوبر یعّدم  يا  ینعی  دناهتفگ : نینچ  زین  و 
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دنوادـخ ادـهم  اهدـهم  ینعی  قلطم ، لوعفم  ادـهم »  » و تسا . فوذـحم  يادـتبم  يارب  ربخ  ای  ّیبر و  يارب  تفـص  ترابع ، نیا  َلَعَج  يِذَّلا 
اهنآ يارب  نیمز  سپ  دـنهدیم . رارق  شیاـسآ  زکرم  دوخ  يارب  ار  نآ  مدرم )  ) ینعی ادـهم  اهنودـهمی  اـی  داد ، رارق  شیاـسآ  دـهم  ار  نیمز 

تئارق زین  اداهم »  » دوشیم و هدامآ  كدوک  يارب  هک  تسا  ياهراوهگ  دننام 
86 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

«1 . » هدرتسگ نهپ و  ینعی  طاسب ، اشارف و  يانعم  هب  هدش 
َنِم َلَْزنَأ  يِذَّلا  َوُه  َو  لثم : تسا ، مّلکتم  هب  تبیغ  زا  تافتلا  انجرخاف » . » تسا هداد  رارق  ییاـههار  امـش  يارب  نیمز  يور  رد  ْمَُکل  َکَلَـس  َو 

ره یندـیئور  میدروآ  نوریب  هلیـسو  نآ  هب  ام  سپ  داتـسرف ، یبآ  نامـسآ  زا  هک  تسا  یـسک  وا  ، » ٍءْیَـش ِّلُک  َتابَن  ِِهب  انْجَرْخَأَف  ًءام  ِءاـمَّسلا 
«: یّتش . » فلتخم ياهفنـص  اجاوزا :» . » درادن ار  تردق  نیا  وا  زج  سکچیه  هک  دنکیم  صاصتخا  رب  تلالد  نیا  و  ( 99 ماعنا / .« ) ار يزیچ 

. دوشیم قالطا  زین  هایگ )  ) تبن تبان و  رب  ندیئور ) : ) ردصم تابن » . » قّرفتم هدنکارپ ، تیتش ، عمج 
«: اوعرا اولک و  ، » دنشابیم فلتخم  لکـش  وب و  گنر ، هزم ، دوس ، ظاحل  زا  ناهایگ  تسا : نیا  ترابع  يانعم  تسا . یکی  شعمج  درفم و 
ار ناـتنایاپ  راـهچ  دـیروخب و  میتـفگ  مدرم  هب  هک  یلاـح  رد  میدـنایور ) ار  ناـهایگ   ) ینعی تسا ، اـنجرخأ »  » رد ریمـض  زا  لاـح  هلمج  نیا 

. میدرک حابم  ار  اهنآ  زا  ندرب  دوس  ندروخ و  هک  تسا  نیا  دوصقم  دینارچب .
«: یبَأ َو  َبَّذَکَف  . » میدـنایامن نوعرف  هب  دـننکیم  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  قدـص  رب  تلالد  هک  ار  یتازجعم  هناگهن و  تایآ  اهَّلُک  اِنتایآ  ُهاْنیَرَأ 

. درک يراد  دوخ  ندروآ  نامیا  زا  بیذکت و  ار  اهنآ  همه  وا  سپ 

86 ص :  ات 66 ..... ] تایآ 57  (: 20  ) هط هروس  ]

هراشا

ًاناکَم َْتنَأ  َو ال  ُنَْحن  ُهُِفلُْخن  ًادِـعْوَم ال  َکَْنَیب  َو  انَْنَیب  ْلَعْجاَف  ِِهْلثِم  ٍرْحِِـسب  َکَّنَِیتْأَنَلَف  ( 57  ) یسُوم ای  َكِرْحِِسب  انِـضْرَأ  ْنِم  انَجِرُْخِتل  انَْتئِج  َأ  َلاق 
ْمُکَْلیَو ال یـسُوم  ْمَُهل  َلاق  ( 60  ) یتَأ َُّمث  ُهَدـْیَک  َعَمَجَف  ُنْوَعِْرف  یَّلَوَتَف  ( 59  ) یًحُـض ُساَّنلا  َرَـشُْحی  ْنَأ  َو  ِۀَنیِّزلا  ُمْوَی  ْمُکُدِعْوَم  َلاق  ( 58  ) ًيوُس

(61  ) يرَْتفا ِنَم  َباخ  ْدَق  َو  ٍباذَِعب  ْمُکَتِحُْسیَف  ًابِذَک  ِهَّللا  یَلَع  اوُرَتْفَت 
ُمُِکتَقیِرَِطب ابَهْذَی  َو  امِهِرْحِِـسب  ْمُکِـضْرَأ  ْنِم  ْمُکاجِرُْخی  ْنَأ  ِنادـیُِری  ِنارِحاَسل  ِناذـه  ْنِإ  اُولاق  ( 62  ) يوْجَّنلا اوُّرَـسَأ  َو  ْمُهَْنَیب  ْمُهَْرمَأ  اوُعَزاـنَتَف 

یْقلَأ ْنَم  َلَّوَأ  َنوُکَن  ْنَأ  اَّمِإ  َو  َیِْقُلت  ْنَأ  اَّمِإ  یـسُوم  ای  اُولاـق  ( 64  ) یْلعَتْـسا ِنَم  َمْوَْیلا  َحَْلفَأ  ْدَق  َو  افَـص  اُوْتئا  َُّمث  ْمُکَْدیَک  اوُعِمْجَأَف  ( 63  ) یْلثُْملا
(66  ) یعْسَت اهَّنَأ  ْمِهِرْحِس  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُلَّیَُخی  ْمُهُّیِصِع  َو  ْمُُهلابِح  اذِإَف  اوُْقلَأ  َْلب  َلاق  ( 65)

__________________________________________________

هحفص 224 هنومن ج 13 ، ریـسفت  تسا  تحارتسا  ندـیباوخ و  نتـسشن و  يارب  هدامآ  هک  تسا  یناـکم  ياـنعم  هب  ود  ره  داـهم  دـهم و  - 1
. اههتکن

87 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

87 ص :  همجرت ..... :

(57 ( ؟ ینک نوریب  نامنیمزرس  زا  ار  ام  دوخ ، رحس  اب  هک  يدمآ  ام  دزن  ایآ  یسوم  يا  تفگ : نوعرف 
رد و  مینکن ، فّلخت  نآ  زا  وـت  هن  اـم و  هن  هک  نک  رّرقم  يدـعوم  تدوـخ  اـم و  ناـیم  سپ  میروآیم ، نآ  دـننام  يرحـس  وـت ، يارب  زین  اـم 

(58 . ) دشاب ناسکی  امش  ام و  نایم  نآ  تفاسم  تیاعر و  لادتعا  فاصنا و  نآ  ياج  باختنا 
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(59 . ) دنوش عمج  رهظ  رد  مدرم ، همه  دشاب و  تنیز  زور  امش  دعوم  دومرف : یسوم 
(60 . ) دمآ هاگ ) هدعو  هب   ) درک و عمج  ار  دوخ  رحس  دیک و  لیاسو )  ) سپ درک ، تشپ  ضارعا و  ّقح ) زا   ) نوعرف سپ 

كاله تسب  ارتفا  ادخ  رب  سک  ره  و  دنادرگ ، كاله  دوخ  باذع  هب  ار  امش  هک  دیدنبم  ادخ  رب  غورد  امش  رب  ياو  تفگ : نانآ  هب  یسوم 
(61 . ) دش

(62 . ) دنتشاد ناهنپ  ار  دوخ  زار  دنتخادرپ و  تروشم  هب  دوخ  نایم  ناشراک  رد  نارحاس  سپ 
زا تسا  بهاذم  نیرتهب  هک  ار  امش  بهذم  دننک و  نوریب  ناتنیمز  رس  زا  ناشدوخ  رحس  اب  ار  امـش  دنهاوخیم  دنرحاس  اهنیا  امتح  دنتفگ :

(63 . ) دنربب نیب 
(64 . ) تسا راگتسر  دوش  زوریپ  هک  سک  ره  زورما  اقّقحم  دییایب و  هدیشک  فص  سپس  و  دیروآ ، درگ  ار  ناتدوخ  رحس  تالآ  سپ 

(65 . ) میشاب هدنزادنا  نیتسخن  ام  هک  نیا  ای  زادنیب  لّوا  وت  ای  یسوم  يا  دنتفگ : نارحاس 
تفگ :

88 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(. 66 . ) دنودیم فرط  رهب  ییوگ  هک  دش  رادومن  نانچ  نآ  ناشیاهاصع  اهنامسیر و  ناهگان  سپ  دیزادنیب ، امش  هن ،

88 ص :  ریسفت ..... :

. تسین هدیشوپ  سک  چیه  رب  هنرگ  هدروآ و  نوعرف  هک  تسا  یتّلع  یسُوم  ای  َكِرْحِِسب 
یسوم زا  هک  دوشیم  مولعم  نوعرف  نخس  نیا  زا  دنک و  نوریب  شنیمز  رـس  زا  ار  نوعرف  لثم  یهاشداپ  دوخ  رحـس  اب  دناوتیمن  رحاس  هک 

. دبای هبلغ  وا  تنطلس  رب  هک  دیسرتیم 
: ینعی تسا  فوذحم  فاضم  ریدقت  رب  دعو »  » يانعم هب  یمیم )  ) ردصم ًادِعْوَم :» »

ینعی ْمُکُدِـعْوَم »  » تسا و تقو  يانعم  هب  فوذـحم و  ناکم  زا  لدـب  اناکم »  » و ددرگیم ، رب  دـعوم  هب  هفلخن »  » رد ریمـض  دـعوم و  ناـکم 
رد ارهق  زور  نآ  عامتجا  اریز  تسین ، قباطم  نآ  اب  ظفل  رظن  زا  هچ  رگا  تسا ، دـعوم  يانعم  ناـمه  هب  زین  ِۀَـنیِّزلا » ُمْوَی   » هدـش و نییعت  تقو 

تفرگن و ریدـقت  رد  فاـضم  لّوا ، رد  ناوتیم  دوـشیم و  موـلعم  مه  ناـکم  و  ناـمز ، رکذ  اـب  سپ  تسا  هدوـب  يروهـشم  نّیعم و  ناـکم 
: درک انعم  نینچ  ار  مکدعوم » »

اب يوس  يوس و  دـشاب . لعجاف »  » رما باوج  هک  رارق  نیا  زا  دـناهدناوخ  زین  مزج  اب  هفلخن » ال  . » تسا تنیز  زور  هدـعو  ناـمه  امـش  هدـعو 
شاهلصاف هک  دشاب  ییاج  ای  دوش . فاصنا  تیاعر  امش  ام و  نیب  ناکم  باختنا  رد  هک  تسا  نآ  شیانعم  هدش ، هدناوخ  نیس  مض  رـسک و 

هک فرظ  و  ادتبم )  ) ردصم مکدعوم »  » سپ ۀعمجلا ، موی  کمایق  لثم  هدش ، تئارق  زین  بصن  اب  ۀنیزلا » موی  . » دـشاب ناسکی  امـش  ام و  نایم 
ّرج ّلحم  رد  َرَـشُْحی » ْنَأ  َو  . » تسا ۀنیزلا  موی  امـش  هدـعو  قّقحت  ۀـنیّزلا  موی  مکدـعوم  زاجنإ  ریدـقت : هب  ای  تسا  نآ  ربخ  تسا  موی »  » نامه

نکمم تسا و  ۀنیّزلا »  » رب فوطعم  هک  تسا  مدرم  رشح  زور  تنیز و  زور  امـش  هاگ  هدعو  ساّنلا  رـشح  ۀنیّزلا و  موی  مکدعوم  ینعی  تسا 
، رهظ ماگنه  مدرم  ندمآ  درگ  امـش و  هدعو  ماجنا  ۀنیزلا ، موی  یف  یحـض  ساّنلا  رـشح  مکدعوم و  زاجنإ  ینعی : دشاب ، عفر  ّلحم  رد  تسا 

زا  دوصقم  تسا . تنیز  زور  رد 
89 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

عمج یـصوصخم  رازاـب  کـی  رد  هک  دوـب  يزور  دـناهتفگ  یـضعب  دـندرکیم و  رازگرب  لاـس  ره  رد  هک  تـسا  يدـیع  زور  ِۀَـنیِّزلا » ُمْوَـی  »
دیحوت هملک  نتفر  الاب  ادخ و  نید  ندش  رهاظ  هک  نیا  يارب  دندرک  نّیعم  ار  زور  نیا  دندرکیم و  شیارآ  ار  دوخ  هک  یلاح  رد  دندشیم 

. دوش عیاش  مدرم  همه  نایم  رد  دشاب و  ّتیعمج  ربارب  رد  لطاب  نتفر  نیب  زا  و 
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. تخادرپ نارحاس  يروآ  عمج  هب  یشیدنا  هراچ  روظنم  هب  دینادرگرب و  ار  شیور  نوعرف  سپ  ُنْوَعِْرف  یَّلَوَتَف 
و تحـس » «: » ْمُکَتِحُْـسیَف . » دـیناوخن رحـس  ار  تازجعم  تاـیآ و  دـیهدن ، غورد  تبـسن  ادـخ  هب  تفگ ) یـسوم   ) ًابِذَـک ِهَّللا  یَلَع  اوُرَتـْفَت  ـال 

. لاصیتسا یگراچیب و  ینعی  تسانعم  کی  هب  و  هدش ) هدناوخ  دیزم  دّرجم و  « ) تاحسا »
. دندرک عمج  ار  موق  نارس  دنتخادرپ و  تروشم  هب  نارحاس  سپ  ْمُهَْنَیب  ْمُهَْرمَأ  اوُعَزانَتَف 

رگا دنتفگ  هک  نیا  ای  مینکیم ، يوریپ  وا  زا  درک  هبلغ  ام  رب  یسوم  رگا  هک  دوب  نیا  ناشزار  دنتشاد ، ناهن  ار  دوخ  زار  يوْجَّنلا و  اوُّرَـسَأ  َو 
، امش رب  ياو  تفگ : یسوم  هک  یتقو  درک . دهاوخ  هبلغ  ام  رب  دشاب  ینامسآ  ربمایپ و  رگا  دش و  میهاوخ  زوریپ  وا  رب  ام  دشاب  رحاس  یـسوم 

. تسین رحاس  کی  راتفگ  نیا  دنتفگ  دیدنبن ، غورد  ّقح  ادخ و  رب 
تسا بعک  نب  « 1  » ثرحلب تغل  دیدشت  تئارق  دنرحاس . نوراه  یـسوم و  دـنتفگ : نارحاس  هب  شموق  نوعرف و  ِنارِحاَسل  ِناذـه  ْنِإ  اُولاق 

« ءای  » اب بصن  ّرج و  تلاح  رد  دـنهدیم و  بارعا  یملـس  اصع و  لیبق  زا  دراد ، فلا  ناشرخآ  هک  روصقم  ياهمـسا  لـثم  ار  ینثم  مسا  هک 
: تسا نارحاس » امهل   » شریدقت فوذحم و  يادتبم  ربخ  نارحاس »  » تسا و معن »  » يانعم هب  اج  نیا  رد  ّنإ »  » دـناهتفگ یـضعب  دـنناوخیمن .

، دنرحاس ود  نیا 
__________________________________________________

داتـسا حیحـصت  تسا . هدوب  هلیبق  نیا  تیلهاج  نارود  ّدـج  بعک  نب  ثرح  و  ثرح ) هدام  سوماق ،  ) تسا ثرحلا  ینب  ففخم  ثرحلب  - 1
. یقرواپ هحفص 426  یجرگ ،

90 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
نآ هک  تسا  نیا  رب  لـیلد  مـال ،»  » و قلطنمل ، دـیز  نآ  لـثم  هدـش  هدـناوخ  زین  تسا ) روهـشم  تئارق  هک  فیفخت  هب   ) نارحاـس ناذـه  نا  و 

. تسا هدش  هدناوخ  زین  نون  دیدشت  هب  ناذه » . » تسا هدناوخ  رهاظ  بارعا  هب  نارحاسل  نیذه  ّنإ  ورمع  وبا  هیفان . هن  تسا ، هلیقث  زا  هفّفخم 
دـننک و بلج  دوخ  هب  ار  مدرم  هّجوت  دـنهاوخیم  نوراـه  یـسوم و  ینعی  تسا  ّقح  هب  هبـشا  لـضفا و  ياـنعم  هب  لـثما و  ّثنؤـم  یلثملا :» »

ياوشیپ هک  یفارشا  هّجوت و  دروم  مدرم  يارب  تسا  مسا  تسا  هقیرط » : » هدش هتفگ  دنربب و  نیب  زا  تسا  بهاذم  لضفا  هک  ار  امـش  بهذم 
یلثم هقیرط  زا  دارم  هک  هدش  هتفگ  و  تسا ) دوخ  موق  ياوشیپ  وا   ) هموق ۀقیرط  وه  دوشیم : هتفگ  زین  نانآ ) زا   ) رفن کی  يارب  و  دننارگید ،

دوخ فرط  هب  ار  لیئارـسا  ینب  دنهاوخیم  نوراه  یـسوم و  ینعی  دوب ، رتشیب  ماوقا  همه  زا  ناشتورث  ّتیعمج و  هک  دنـشابیم  لیئارـسا  ینب 
(. 17 ءارعش / « ) تسرفب ام  اب  ار  لیئارسا  ینب   » َلِیئارْسِإ ِیَنب  انَعَم  ْلِسْرَأ  لثم : دننک  بلج 

هب نوعرف  ار  نخـس  نیا  دوشن . عقاو  ناتنایم  رد  یفالتخا  ات  دـینک  قاّفتا  رما  کی  رب  ناتهمه  دـینک و  رهاظ  ار  دوخ  دـیک  ْمُکَدـْیَک  اوُعِمْجَأَف 
يادخ لوق  تئارق  نیا  دیؤم  تسا . هدـش  هدـناوخ  زین  درجم  یثالث  اوُعِمْجَأَف » : » دـنتفگ رگیدـکی  هب  نارحاس  دوخ  هک  نیا  ای  هتفگ  نارحاس 

(. هیآ 60  ) ُهَْدیَک َعَمَجَف  تسا : یلاعت 
. دشاب رتشیب  امش  تبیه  تّهبا و  ات  دییایب  عامتجا  لاح  رد  هتسب  تفص  افَص  اُوْتئا  َُّمث 
. تسا راگتسر  دوش  زوریپ  دنک و  هبلغ  سک  ره  زورما  یْلعَتْسا  ِنَم  َمْوَْیلا  َحَْلفَأ  ْدَق  َو 

زیاج ام و  ای  يروآ  نایم  هب  ار  دوخ  رحـس  وت  دـیاب  ای  انؤاقلا : وا  كؤاقلا  رمألا  تسا ، فوذـحم  يادـتبم  ربخ  عفر و  ّلـحم  رد  َیِْقُلت  ْنَأ  اَّمِإ 
یعون نارحاـس ، فرط  زا  رییخت  نیا  نک . باـختنا  ار  رما  ود  نیا  زا  یکی  نیرمـألا : دـحا  رتخا  ینعی  دـشاب ، رمـضم  لـعف  هب  بوصنم  تسا 

. دوب یسوم  هب  تبسن  بدا  نسح  ینتورف و 
اهنامسیر و  هک  دمآ  نانچ  یسوم  رظن  هب  سپ  تسا  اجافم  يارب  اذا »  » ْمُُهلابِح اذِإَف 

91 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هب دناهتفگ : یضعب  ددرگیم و  رب  یسوم  هب  هیلا  رد  ریمـض  تسا و  لّیخی »  » لعاف بیان ) « ) یعـست اّهنأ  . » دنیآیم وا  فرط  هب  اهنآ  ياهبوچ 
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دانـسا ّیـصع »  » و لابح »  » هب هک  دناهدناوخ  ات  اب  لّیخت »  » یـضعب دنیآیم . شیوس  هب  اهنآ  هک  درک  لایخ  نوعرف  ینعی  ددرگیم ، رب  نوعرف 
. هملع دیز  ینبجعأ  لثم : دشاب  ریمض  زا  لامتشا  لدب  یعست » اّهنا   » دوش و هداد 

91 ص :  ات 76 ..... ] تایآ 67  (: 20  ) هط هروس  ]

هراشا

َو ٍرِحاس  ُْدیَک  اوُعَنَص  امَّنِإ  اوُعَنَص  ام  ْفَْقَلت  َِکنیِمَی  ِیف  ام  ِْقلَأ  َو  ( 68  ) یلْعَْألا َْتنَأ  َکَّنِإ  ْفََخت  اْنُلق ال  ( 67  ) یسُوم ًۀَفیِخ  ِهِسْفَن  ِیف  َسَجْوَأَف 
ُمُکُرِیبََکل ُهَّنِإ  ْمَُکل  َنَذآ  ْنَأ  َْلبَق  َُهل  ُْمْتنَمآ  َلاق  ( 70  ) یسُوم َو  َنوُراه  ِّبَِرب  اَّنَمآ  اُولاق  ًادَّجُـس  ُةَرَحَّسلا  َیِْقلُأَف  ( 69  ) یتَأ ُْثیَح  ُرِحاَّسلا  ُِحْلُفی  ال 
(71  ) یْقبَأ َو  ًاباذَع  ُّدَشَأ  انُّیَأ  َّنُمَْلعََتل  َو  ِلْخَّنلا  ِعوُذُج  ِیف  ْمُکَّنَبِّلَصَُأل  َو  ٍفالِخ  ْنِم  ْمُکَلُجْرَأ  َو  ْمُکَیِْدیَأ  َّنَعِّطَقُأَلَف  َرْحِّسلا  ُمُکَمَّلَع  يِذَّلا 

اَنل َرِفْغَِیل  اـنِّبَِرب  اَّنَمآ  اَّنِإ  ( 72  ) اْینُّدـلا َةایَْحلا  ِهِذـه  یِـضْقَت  امَّنِإ  ٍضاق  َْتنَأ  ام  ِْضقاَف  انَرَطَف  يِذَّلا  َو  ِتانِّیَْبلا  َنِم  انَءاج  ام  یلَع  َكَِرثُْؤن  َْنل  اُولاـق 
ْنَم َو  ( 74  ) ییْحَی َو ال  اهِیف  ُتوُمَی  َمَّنَهَج ال  َُهل  َّنِإَف  ًامِرُْجم  ُهَّبَر  ِتْأَـی  ْنَم  ُهَّنِإ  ( 73  ) یْقبَأ َو  ٌْریَخ  ُهَّللا  َو  ِرْحِّسلا  َنِم  ِْهیَلَع  انَتْهَرْکَأ  ام  َو  اـنایاطَخ 
ْنَم ُءازَج  َِکلذ  َو  اهِیف  َنیِدـِلاخ  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍنْدَـع  ُتاَّنَج  ( 75  ) یلُْعلا ُتاجَرَّدـلا  ُمَُهل  َِکئلوُأَف  ِتاِحلاَّصلا  َلِمَع  ْدَـق  ًانِمُْؤم  ِِهتْأَی 

(76  ) یَّکََزت

91 ص :  همجرت ..... :

(67 . ) درک سرت  ساسحا  دوخ  لد  رد  یسوم  سپ 
(68 . ) یتسه زوریپ  سرت  رب  وت  هک  یتسردب  سرتن  میتفگ  ام 

تسد  رد  هچنآ 
92 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هک اج  ره  رحاس  و  تسا ، ییوداج  هلیح  رکم و  دـناهتخاس ، اهنآ  هچنآ  انامه  دـناهتخاس  نارحاـس  ار  هچنآ  درب  ورف  اـت  زادـنیب  يراد  تسار 
(69 . ) دوشیمن راگتسر  دیآ 

(70 . ) میدروآ نامیا  یسوم  نوراه و  راگدرورپ  هب  دنتفگ  و  دنداتفا ، هدجس  تلاح  هب  نارگوداج  سپ 
: تفگ نوعرف 

نیا رب  انب  تخومآ . امش  هب  ار  يرگوداج  هک  تسا  امـش  گرزب  وا  هک  انامه  دیدروآ ؟ نامیا  وا  هب  مهد  هزاجا  امـش  هب  هک  نآ  زا  شیپ  ایآ 
دیهاوخ هنیآ  ره  منزیم و  رادرب  اـمرخ  تخرد  ياـههخاش  رب  ار  امـش  منکیم و  عـطق  ار  امـش  پچ  ياـهاپ  تسار و  ياهتـسد  متح  روـطب 

(71 . ) دوب دهاوخ  رتدیواج  رتتخس و  شرفیک  ام  زا  کی  مادک  هک  تسناد 
هچنآ سپ  مینیزگیمن ، رب  هدـیرفآ  ار  ام  هک  نآ  رب  هدـمآ و  ام  يارب  هک  يراکـشآ  تازجعم  رب  ار  وت  ام  زگره  دـنتفگ : نوعرف  هب  نارحاس 

(72 . ) ینک رداص  یمکح  یناوتیم  ایند  نیا  رد  اهنت  وت  نک ، مکح  یهاوخیم 
رتدیواج رتهب و  ادخ  دزرمایب و  ام  يارب  يدرک ، راداو  نآ  رب  ار  ام  وت  هک  رحـس  زا  هچنآ  ام و  ناهانگ  ات  میدروآ  نامیا  نامراگدرورپ  هب  ام 

(73 . ) تسا
. دراد یگدوسآ  یگدـنز و  هن  دریمیم و  نآ  رد  هن  هک  تسار ، وا  خزود  انامه  دـیایب ، شراـگدرورپ  دزن  راـکهانگ  سک  ره  هک  یتسردـب 

(74)
(75 . ) تسا يدنلب  تاماقم  ناشیا  رب  دنشاب ، هداد  ماجنا  کین  لامعا  دنیآ و  ناشیادخ  دزن  نامیا  اب  هک  یناسک  و 
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كاپ ار  دوخ  هک  یـسک  شاداپ  تسا  نیا  دـننادیواج و  اهتـشهب  اهنآ  رد  هک  یلاح  رد  تسا  يراج  اهنآ  ریز  زا  اهرهن  هک  هدامآ  ياهتـشهب 
(76 . ) دنک

92 ص :  ریسفت ..... :

تباـب زا  تشاد  لد  رد  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  هک  یـسرت  رادـقم  نآ  تشاد ، ناـهنپ  دوخ  لد  رد  فوخ  زا  یمک  یـسوم  ِهِسْفَن  ِیف  َسَجْوَأَـف 
مدرم ادابم  هک  دوب  ببـس  نیا  هب  دـناهتفگ : یـضعب  دوشیم . تفای  شلد ، رد  یکانلوه  رما  ندـید  عقوم  یناـسنا  ره  هک  دوب  يرـشب  تعیبط 

. دننک شیوریپ  دننکن و  شوگ  ار  شفرح  هجیتن  رد  دننک ، کش  يو  هب  تبسن 
93 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

رارکت قیقحت ، هملک  و  فانیتسا ، زا : دنترابع  دیکأت  بابـسا  هدش و  نایب  یـسوم  هبلغ  يزوریپ و  دـیکأت ، اب  هلمج  نیا  رد  یلْعَْألا  َْتنَأ  َکَّنِإ 
. لیضفت لعفا  اب  هلمج  رکذ  تسا و  يراکشآ  يزوریپ  هبلغ و  يانعم  هب  هک  ّولع  ظفل  فیرعت و  مال  ریمض و 

رد يراد  تسد  رد  هچنآ  ینعی  دـشاب ، لاح  ای  هفنأتـسم  هلمج  هک  نیا  رب  انب  هدـش ، هدـناوخ  زین  دـیدشت  عفر و  هب  فّقلت »  » اوُعَنَـص ام  ْفَْقَلت 
اب هچنآ  اوعنص » ام  .( » دعلبب ار  اهرحـس  نیا  ات   ) تسا هدش  هدناوخ  مه  دیدشت  نودب  هک  نانچ  دعلبیم ، ار  نانآ  ياهرحـس  هک  زادنیب  یلاح 

. دندوب هتخاس  ریوزت  رکم و 
. دراد ینعم  ود  ترابع  نیا  ٍرِحاس  ُْدیَک  اوُعَنَص  امَّنِإ 

. تسا نارحاس  گنرین  دنتخاس  هچنآ  - 1
نکمم گنرین  دیک و  اریز  دنکیم  نشور  تسا  مهبم  هک  ار  دص  ددع  مهرد ، هک  نانچ  دهدیم ، حیضوت  ار  اهنآ  دیک  نارحاس ، رحـس  - 2

درفم ترابع  نیا  رد  هک  رحاس  هدش ، تئارق  زین  رحاس  دیک  خیرات . ملع  ای  هقف  ملع  تسا : لیبق  نیا  زا  دشاب و  نآ  ریغ  ای  رحـس  هار  زا  تسا 
. دشابیم ُرِحاَّسلا »...  ُِحْلُفی  َو ال  هلمج  نآ ، رب  لیلد  و  ددع . هن  تسا  سنج  روظنم  هدمآ 

. تسا هدش  فذح  هلمج  نیا  هیآ  نیا  رخآ  رد  و  دسریمن . يراگتسر  هب  دورب  یهار  ره  دشاب و  اج  ره  رحاس  یتَأ  ُْثیَح  ُرِحاَّسلا  ُِحْلُفی  َو ال 
. دیعلب دندوب  هتخاس  گنرین  هب  ار  هچنآ  سپ  تخادنا ، ار  شیاصع  یسوم  اوعنص » ام  تفّقلتف  هاصع  یقلأف  »

هب تشهب  رد  ار  اهنآ  لزانم  تلاح  نآ  رد  دـنوادخ  دـنداتفا  هدجـس  هب  نارحاس  یتقو  هک  تسا  هدـش  لقن  همرکع  زا  ًادَّجُـس  ُةَرَحَّسلا  َیِْقلُأَف 
. دنایامن اهنآ 

ای امـش  سیئر  وا  ُمُکُرِیبََکل :» ُهَّنِإ  « ؟ دـیدروآ نامیا  یـسوم  هب  نم  هزاجا  نودـب  ایآ  تفگ : نارحاـس  هب  نوعرف  ْمَُکل  َنَذآ  ْنَأ  َلـْبَق  َُهل ، ُْمْتنَمآ 
ود زا  مادک  ره  اریز  دوش ، عطق  پچ  ياپ  تسار و  تسد  هک  تسانعم  نیا  هب  فالخ :» نم  . » تسا امـش  ملعم  داتـسا و  ای  امـش  نیرت  رحاس 

نیا  تسا و  اپ  نآ  تسار و  تسد  نیا  دنرگیدکی : فلاخم  ءیش  ود  وضع ،
94 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

رد رورجم  ّراج و  تسا . هدـش  عورـش  رگید  وضع  فلاخم  وضع  زا  عطق ، اریز  تسا ، تیاـغ  يادـتبا  يارب  نم »  » پچ و نآ  تسا و  تسار 
. منکیم عطق  فلتخم  تلاح  هب  ار  اهنآ  ینعی  تسا ، لاح  ّلحم 

هدش هیبشت  شدوخ  ياج  رد  زیچ  ره  نتفرگ  رارق  هب  امرخ ، تخرد  هخاش  رب  صخـش ، ندش  هتخیوآ  رادب  ترابع  نیا  رد  ِلْخَّنلا  ِعوُذُج  ِیف 
. دشابیم یف  يانعم  نیا  تسا و 

هچ ترابع  زا  نوعرف  دوصقم  هک  نیا  رد  میرت . هدـننک  رفیک  ام  زا  کی  مادـک  هک  تسناد  دـیهاوخ  نارحاـس  يا  هاـگ  نآ  اـنُّیَأ و  َّنُمَْلعََتل  َو 
: تسا لوق  ود  تسا ، یناسک 

دوش يدـعتم  مال  هب  نامیا  هاگ  ره  الومعم  اریز  دـیدروآ ؟ نامیا  یـسوم  هب  ایآ  َُهل » ُْمْتنَمآ   » هلمج لـیلد  هب  تسا  یـسوم  شدوخ و  دارم  - 1
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: لثم تسا . ادخ  ریغ  يارب 
يا ینعی  هدرک ، هدارا  ار  ادــخ  شدوـخ و  - 2 ( 61 هبوت / . ) ناگدـنورگ هب  دورگیم  ادـخ و  هب  دورگیم  َنِینِمْؤُْـمِلل ، ُنِمْؤـُی  َو  ِهَّللاـِب  ُنِمْؤـُی 

. ادخ ای  تسا  رتدیدش  نم  رفیک  هک  تسناد  دیهاوخ  نارحاس 
رب تسا  هدـیرفآ  ار  اـم  هـک  ییادـخ  نآ  رب  و  دـش ، تباـث  ناـمیا  رب  هـک  یتازجعم  رب  ار  وـت  زگره  اـم  دـنتفگ : نارحاـس  َكَِرثْؤـُن  ْنـَل  اُولاـق 

دنگوس ینعی  تسا ، مسق  يانعم  هب  دناهتفگ ، یـضعب  یلو  تسا  انءاج » ام   » رب فطع  انَرَطَف ،» يِذَّلا  َو   » هلمج ینعم  نیا  قبط  رب  مینیزگیمن .
. دیرفآ ار  ام  هک  یسک  هب 

دوخ نامیا  زا  ام  تروص  ره  رد  نک  رداص  یهاوخیم  هک  یمکح  ره  ای  هد  ماجنا  دـیآیم  رب  تتـسد  زا  هچنآ  سپ  ٍضاـق  َْتنَأ  اـم  ِْضقاَـف 
. تسا بوصنم  فرظ و  ترابع  نیا  اْینُّدلا » َةایَْحلا  ِهِذه  ، » یتسه مکاح  ایند  نیا  رد  اهنت  وت  یِضْقَت :» امَّنِإ  . » میتسین رادرب  تسد 

: دنتفگ نوعرف  هب  نارحاس  هک  تسا  هدش  تیاور  ِرْحِّسلا  َنِم  ِْهیَلَع  انَتْهَرْکَأ  ام  َو 
95 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  نیا  رد  داد ، ماجنا  ار  راک  نیا  هد ، ناشن  ام  هب  دشاب و  هتفر  باوخ  هب  هک  یلاح  رد  ار  یسوم 

لطاب شرحـس  دـباوخب  رحاس  هک  یتقو  اریز  تسین ، رحـس  نیا  دـنتفگ  هک  دوب  اج  نیا  دـنکیم ، تظافح  وا  زا  شیاصع  هک  دـندید  لاـح 
. دندش هارکا  نآ  رب  هک  يزیچ  يانعم  تسا  نیا  دنرب ، راک  هب  ار  دوخ  رحس  هک  درک  روبجم  ار  اهنآ  نوعرف  اّما  دوشیم ،

. تسا رتماود  اب  وت ، باوث  زا  وا  باوث  رتهب و  وت  زا  ام  يارب  ادخ  یْقبَأ  َو  ٌْریَخ  ُهَّللا  َو 
لوق دـناهتفگ : یـضعب  و  دـندوب . هدروآ  نامیا  هک  تسا  ینارحاس  لوق  تیاکح  هلابند  یَّکََزت » ْنَم  ات  ِتْأَـی ، ْنَم  ُهَّنِإ  : » دـعب هناـگ  هس  تاـیآ 

«: یَّکََزت ْنَم  . » یلعا ّثنؤم  ایلع  عمج  یلع » ، » رفک لاح  رد  ینعی  امرجم » . » نارحاس لوق  هن  تسوا ، ریشبت  راذنا و  دنوادخ و 
. هَّللا ّالا  هلا  ال  دیوگب : هک  یسک  ینعی  تسا ، هدش  لقن  سابع  نبا  زا  دوش ، كاپ  هانگ  ياهیگدولآ  زا  هک  یسک 

95 ص :  ات 86 ..... ] تایآ 77  (: 20  ) هط هروس  ]

هراشا

ِهِدُونُِجب ُنْوَعِْرف  ْمُهَعَْبتَأَف  ( 77  ) یـشَْخت َو ال  ًاکَرَد  ُفاَخت  ًاسَبَی ال  ِرْحَْبلا  ِیف  ًاقیِرَط  ْمَُهل  ْبِرْـضاَف  يِدابِِعب  ِرْـسَأ  ْنَأ  یـسُوم  یلِإ  اـْنیَحْوَأ  ْدََـقل  َو 
َِبناج ْمُکانْدَعاو  َو  ْمُکِّوُدَـع  ْنِم  ْمُکاْنیَْجنَأ  ْدَـق  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  ای  ( 79  ) يدَـه ام  َو  ُهَمْوَق  ُنْوَعِْرف  َّلَـضَأ  َو  ( 78  ) ْمُهَیِـشَغ ام  ِّمَْیلا  َنِم  ْمُهَیِـشَغَف 

ِْهیَلَع ْلـِلْحَی  ْنَم  َو  ِیبَضَغ  ْمُْکیَلَع  َّلِـحَیَف  ِهِیف  اْوَغْطَت  ـال  َو  ْمُکاـْنقَزَر  اـم  ِتاـبِّیَط  ْنِم  اُولُک  ( 80  ) يوـْلَّسلا َو  َّنَْملا  ُمُْکیَلَع  اـْنلََّزن  َو  َنَْمیَأـْلا  ِروُّطلا 
(81  ) يوَه ْدَقَف  ِیبَضَغ 

ُْتلِجَع َو  يَِرثَأ  یلَع  ِءالوُأ  ْمُه  َلاق  ( 83  ) یسُوم ای  َکِمْوَق  ْنَع  َکَلَجْعَأ  ام  َو  ( 82  ) يدَتْها َُّمث  ًاِحلاص  َلِمَع  َو  َنَمآ  َو  َبات  ْنَِمل  ٌراَّفََغل  یِّنِإ  َو 
َْمل َأ  ِمْوَق  ای  َلاق  ًافِسَأ  َنابْضَغ  ِهِمْوَق  یلِإ  یسُوم  َعَجَرَف  ( 85  ) ُّيِِرماَّسلا ُمُهَّلَضَأ  َو  َكِدَْعب  ْنِم  َکَمْوَق  اَّنَتَف  ْدَق  اَّنِإَف  َلاق  ( 84  ) یضْرَِتل ِّبَر  َْکَیلِإ 

(86  ) يِدِعْوَم ُْمتْفَلْخَأَف  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌبَضَغ  ْمُْکیَلَع  َّلِحَی  ْنَأ  ُْمتْدَرَأ  ْمَأ  ُدْهَْعلا  ُمُْکیَلَع  َلاطَف  َأ  ًانَسَح  ًادْعَو  ْمُکُّبَر  ْمُکْدِعَی 
96 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

96 ص :  همجرت ..... :

زا هن  نک ، زاب  کشخ  یهار  ایرد  رد  اهنآ  يارب  اـصع )  ) هبرـض اـب  سپـس ، ربب و  نوریب  ارم  ناگدـنب  هنابـش  هک  میدرک  یحو  یـسوم  هب  اـم 
(77 . ) رادب میب  ایرد  زا  هن  سرتب و  نمشد 

(78 . ) دریگب ورف  دیاب  هک  نانچ  تفرگ ، ورف  ایرد  رد  ار  اهنآ  و  درک ، بیقعت  ار  اهنآ  شنایرکشل  اب  نوعرف  سپ 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 1376 

http://www.ghaemiyeh.com


(79 . ) درکن تیاده  ار  اهنآ  تخاس و  هارمگ  ار  دوخ  موق  نوعرف  و 
نیبجنرت و امش  رب  ار و  روط  هوک  تسار  هیحان  میداد  هدعو  امـش  هب  و  میداد ، تاجن  ناتنمـشد  زا  ار  امـش  ام  یتسارب  بوقعی ، نادنزرف  يا 

(80 . ) میدروآ دورف  نایرب  غرم 
هک سک  ره  دوش و  اور  امش  رب  نم  مشخ  هک  دینکن  یشکرس  نایغط و  نآ  رد  دیروخب و  میاهتخاس  يزور  امش  رب  ام  هک  اههزیکاپ  زا  هچنآ 

(81 . ) دوشیم كاله  امتح  دوش ، اور  وا  رب  نم  مشخ 
(82 . ) مزرمآیم ار  يو  دورب ، تیاده  هار  هب  دهد و  ماجنا  حلاص  لمع  دروآ و  نامیا  دنک و  هبوت  سک  ره 

(83 ( ؟ يدمآ رتولج  دوخ  موق  زا  هک  دروآ  باتش  هب  ار  وت  زیچ  هچ  یسوم  يا 
(84 ! ) اراگدرورپ يوش  دونشخ  نم  زا  ات  مدمآ  وت  يوس  هب  ناباتش  نم  دنیآیم و  نم  لابند  اهنآ  تفگ :
(85 . ) تخاس هارمگ  ار  اهنآ  يرماس  میدرک و  ناحتما  وت  زا  سپ  ار  وت  موق  ام  قیقحت  هب  دومرف : دنوادخ 

گنرد ایآ  دادن ؟ یکین  هدعو  ار  امش  ناتراگدرورپ  ایآ  مدرم ! تفگ : تشگرب و  دوخ  موق  يوس  هب  كانهودنا  نیگمـشخ و  یـسوم  سپ 
(86 ( ؟ دیدرک تفلاخم  ارم  هدعو  هک  دیآ  دورف  امش  رب  راگدرورپ  مشخ  هک  دیتساوخ  ای  دیشک  ازارد  هب  نم 

96 ص :  ریسفت ..... :

ینعی برضاف » ، » ربب نوریب  رصم  نیمزرس  زا  هنابش  ارم  ناگدنب  يِدابِِعب  ِرْسَأ  ْنَأ 
97 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(. دز هتفرگ  راک  هب  ار  تشخ   ) نبّللا برض  زا  ای  داد ) رارق  یمهس  شلام  رد  وا  يارب   ) امهس هلام  یف  هل  برض  بارعا : لوق  زا  لعجا 
هب  ) تفـص و اج  نیا  رد  یلو   ) تسا ردصم  لصا  رد  سبی  هد  رارق  روبع ) هدامآ  و   ) کشخ یهار  ناشیارب  ار  ایرد  زا  یتمـسق  ینعی  اسبی :» »

. دشاب رما  باوج  هک  نیا  رب  انب  دـناهدناوخ ، فخت  یـضعب ال  تسا و  برـضاف »  » رد ریمـض  زا  لاح  ُفاَخت » ال  (. » هتفر راک  هب  سبای  يانعم 
ال  » رد و  دوش ، هدناوخ  مزج  هب  ُفاَخت » ال   » رگا دنبای ، یسرتسد  وت  هب  دنناوتیمن  شنایرکـشل  نوعرف و  ینعی  كاردا  زا  تسا  مسا  اکرد » »

رطاخ هب  هک  نیا  مّود  دشاب ، یـشخت  تنأ ال  و  ریدـقت : رد  ددرگ و  ادـج  لّوا  ياهلعف  زا  هک  تسا  نیا  یکی  دوب : دـهاوخ  هجو  ود  یـشَْخت »
ایرد ْمُهَیِـشَغ  ام  ِّمَْیلا  َنِم  ْمُهَیِـشَغَف  ( 68 بازحا / « ) دـندرک هارمگ  هار  زا  ار  ام  سپ   » اَـلِیبَّسلا اَنوُّلَـضَأَف  لـثم  دـشاب  قـالطا  يارب  فلا  هلـصاف ،

یناوارف یناعم  عماج  ظفل ، ّتلق  اب  هک  تسا  یلماک  نانخـس  زا  لقتـسم و  تسا  یمالک  هلمج  نیا  تفرگ . ارف  دـیاب  هک  ناـنچ  ار  ناـینوعرف 
هب دنوادخ  ار  نخس  نیا  درکن . تیاده  ار  دوخ  موق  نوعرف  و  يدَه » ام  َو  . » دمآ اهنآ  رس  رب  هک  تسا  يراتفرگ  تمظع  رب  لیلد  دشابیم و 

« تسرد هار  هب  رگم  ار  امـش  منکیمن  ییامنهار   » ِداشَّرلا َلِیبَس  اَّلِإ  ْمُکیِدـْهَأ  ام  َو  دوب : هتفگ  وا  اریز  تسا ، هدروآ  نوعرف  هب  ءازهتـسا  ناونع 
هلیسو هب  تکاله  ایرد و  زا  ار  اهنآ  هک  نآ  زا  سپ  تسا ، یـسوم  نامز  لیئارـسا  ینب  هب  باطخ  هلمج ، نیا  َلِیئارْـسِإ » ِیَنب  ای  ( » 31 نمؤم / )
تبسن هک  ییاهیکین  هراب  رد  دنوادخ  هک  دندوب  مالـسا  ربمغیپ  نامز  رد  هک  تسا  ینایدوهی  هب  باطخ  تفگ  ناوتیم  و  داد . تاجن  نوعرف 

. دیوگیم نخس  اجنیا  هدرک  اهنآ  دادجا  هب 
نیا اـب  دـنوادخ  هدـش  هدـناوخ  زین  مکاندـعو  مکتقزر و  مکتدـعاو و  مکتیجنا ، لـیبق : زا  رگید  تئارق  هب  هیآ  نیا  تـالمج  ْمُکاـْنیَْجنَأ  ْدَـق 

رد تاجانم  زا  هداد ، هدـعو  یـسوم  هب  هچنآ  هدروآ و  ناشدای  هب  هتخاس  كاله  ار  ناشنانمـشد  هداد و  تاـجن  ار  اـهنآ  هک  یتمعن  تاراـبع 
تبسن  لیئارسا  ینب  هب  لیلد  نیا  هب  حاولا ، رد  تاروت  ياههتشون  روط و  هوک 

98 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. ددرگیم رب  اهنآ  هب  تسه  ناشنید  ماوق  نامه  هک  شعفانم  هدوب و  ناشناگرزب  ناشربمایپ و  يارب  هک  تسا  هداد 

دروم رد  ّلحی : نیّدـلا  ّلح  دـیوشیم ، نم  تبوقع  قحتـسم  هک  اریز  ِیبَضَغ » ْمُْکیَلَع  َّلِحَیَف  . » دـینکن زواجت  ادـخ  دودـح  زا  ِهِیف  اْوَغْطَت  َو ال 
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للحی نم  و  دیآیم . دورف  امـش  رب  نم  تبوقع  اریز  هدـش : هدـناوخ  زین  لزنی  يانعم  هب  ءاح  ّمضب  ّلحیف » ، » دوشیم هتفگ  نید  يادا  بوجو 
: تسا هدمآ  انعم  ود  هب  يوه »  » لصا کله  ینعی  يوه » دقف  . » تسا هدش  هدناوخ  لّوا ، مال  رسک  ّمض و  هب  لعف  نیا 

: دیوگیم رعاش  دنک . طوقس  هوک  زا  یسک  هک  نیا  - 1
هدبک اهتحت  ّتتفف  ۀبقرم  سأر  نم  يوه 

. دوشیمن دنلب  نآ  زا  دعب  هک  دنکیم  طوقس  نانچ  ای  - 2 « 1 ( » دش هراپ  هراپ  شرگج  هّلق  نیئاپ  رد  درک ، طوقس  هّلق  رس  زا  )
رقاب ماما  زا  دشاب . تباث  گرم  تقو  ات  دوخ  لمع  هدیقع و  نیا  رب  سپـس  دنک ) هبوت  هک  تسا  یـسک  يارب  دنوادخ  شزرمآ  «: ) يدَتْها َُّمث  »

. دوش تیاده  تیب  لها  ام  تیالو  يوس  هب  ینعی  هدش  لقن  نینچ  مالّسلا  هیلع 
هب دـنوادخ  داتفا ، ولج  اهنآ  زا  شراگدرورپ ، مالک  قوش  زا  اّما  دوب ، هتفر  روط  يوس  هب  ابقن  اب  یـسوم  یـسُوم  ای  َکِمْوَق  ْنَع  َکَلَجْعَأ  ام  َو 

: دنیآیم نم  لابند  هب  اهنآ  يَِرثَأ » یلَع  ِءالوُأ  ْمُه  : » تفگ خـساپ  رد  یـسوم  تشاداو ؟ باتـش  هب  ار  وت  زیچ  هچ  یـسوم  يا  درک  باطخ  وا 
. دوب وت  تیاضر  بلج  هب  دایز  هقالع  رطاخ  هب  متفرگ  تقبس  وت  دزن  ندمآ  يارب  اهنآ  زا  هک  نیا  دنسریم و  نم  هب  يدوزب 

. دوب هتشاذگ  نوراه  اب  ار  اهنآ  یسوم  هک  دنتسه  یناسک  دومزآ ، ار  اهنآ  دنوادخ  هک  یسوم  موق  زا  دوصقم  َكِدَْعب  ْنِم  َکَمْوَق  اَّنَتَف  ْدَق 
__________________________________________________

. دورس ار  رعش  نیا  درم ، داتفا و  یهوک  يالاب  زا  هک  شرسپ  هیثرم  رد  بارعا  زا  یکی  - 1
99 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

اهنآ ام  ینعی  تسا ، لالـضا  زا  ریغ  هنتف  هک  نیا  رب  دنک  تلالد  ات  يرماس ، هب  ار  لالـضا  هداد و  تبـسن  دوخ  هب  ار  هنتف  هیآ  نیا  رد  دنوادخ 
یسوم يادخ  امـش و  يادخ  هلاسوگ )  ) نیا هک  دوخ  راتفگ  اب  درک و  یهارمگ  هب  راداو  ار  اهنآ  يرماس  یلو  میدومزآ ، هلاسوگ  قلخ  اب  ار 

نانآ نایم  رد  یتسرپ  هلاسوگ  رما  شیادـیپ  اب  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  اج ) نیا  رد  ، ) هنتف زا  روظنم  دـنکفا ، تلالـض  هاچ  رد  ار  ناـنآ  تسا ،
. دوش صّخشم  قفانم  زا  صالخا  اب  نمؤم  ات  تفرگ  تخس  نانآ  رب  ار  فیلکت 
: دوب هداد  دیون  یسوم  ناوریپ  هب  دنوادخ  هک  تسا  نآ  وکین  هدعو  ًانَسَح  ًادْعَو 

. دنک اطع  اهنآ  هب  تسا  رون  تیاده و  نآ  رد  هک  ار  تاروت 
ینالوط نم  رب  نامز  وت ، يرود  ببـس  هب  کب : يدهع  لاط  دشابیم . شموق  زا  ترـضح  نآ  ییادج  دهع ، زا  روظنم  ُدْهَْعلا  ُمُْکیَلَع  َلاطَف  َأ 

. دندرک هدعو  فلخ  هلاسوگ  تدابع  اب  یلو  دننامب  یقاب  ادخ  هب  نامیا  رب  هک  دندوب  هتسب  نامیپ  وا  اب  اهنآ  دش .

99 ص :  ات 96 ..... ] تایآ 87  (: 20  ) هط هروس  ]

هراشا

َُهل ًادَـسَج  ًالْجِع  ْمَُهل  َجَرْخَأَف  ( 87  ) ُّيِِرماَّسلا یَْقلَأ  َِکلذَـکَف  اهاْنفَذَـقَف  ِمْوَْقلا  ِۀَـنیِز  ْنِم  ًارازْوَأ  اْنلِّمُح  اَّنِکل  َو  انِْکلَِمب  َكَدِـعْوَم  انْفَلْخَأ  ام  اُولاق 
ْمَُهل َلاق  ْدََـقل  َو  ( 89  ) ًاعْفَن َو ال  ارَـض  ْمَُهل  ُِکلْمَی  َو ال  ًـالْوَق  ْمِْهَیلِإ  ُعِجْرَی  ـَّالَأ  َنْوَرَی  ـالَف  َأ  ( 88  ) َیِـسَنَف یـسُوم  ُهلِإ  َو  ْمُکُهلِإ  اذه  اُولاقَف  ٌراوُخ 

یسُوم اْنَیلِإ  َعِجْرَی  یَّتَح  َنیِفِکاع  ِْهیَلَع  َحَْربَن  َْنل  اُولاق  ( 90  ) يِْرمَأ اوُعیِطَأ  َو  ِینوُِعبَّتاَف  ُنمْحَّرلا  ُمُکَّبَر  َّنِإ  َو  ِِهب  ُْمْتِنُتف  امَّنِإ  ِمْوَق  ای  ُْلبَق  ْنِم  ُنوُراه 
(91)

ْنَأ ُتیِشَخ  یِّنِإ  یِـسْأَِرب  َو ال  ِیتَیِْحِلب  ْذُخَْأت  َّمُأ ال  َْنب  اَی  َلاق  ( 93  ) يِْرمَأ َْتیَصَعَف  َأ  ِنَِعبَّتَت  َّالَأ  ( 92  ) اوُّلَـض ْمُهَْتیَأَر  ْذِإ  َکَعَنَم  ام  ُنوُراه  ای  َلاق 
َِرثَأ ْنِم  ًۀَْضبَق  ُتْضَبَقَف  ِِهب  اوُرُْصبَی  َْمل  اِمب  ُتْرَُصب  َلاق  ( 95  ) ُّيِِرماس ای  َُکبْطَخ  امَف  َلاق  ( 94  ) ِیلْوَق ُْبقَْرت  َْمل  َو  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  َْنَیب  َْتقَّرَف  َلوُقَت 

(96  ) یِسْفَن ِیل  َْتلَّوَس  َِکلذَک  َو  اُهتْذَبَنَف  ِلوُسَّرلا 
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100 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

100 ص :  همجرت ..... :

اهنآ سپ  دوب ، هدش  لمح  ام  رب  نایطبق  هورگ  ياهتنیز  زا  ییاهراب  اّما  میدرکن ، فلخ  ار  وت  هدعو  دوخ  رایتخا  هب  ام  دنتفگ  ناتسرپ  هلاسوگ 
(87 . ) درک نینچ  زین  يرماس  میدنکفا و  رود  هب  ار 

: دنتفگ شناوریپ  يرماس و  درکیم ، ادص  هک  تخاسب  ياهلاسوگ  رکیپ  اهنآ  يارب  سپس 
(88 . ) تسا هدرک  شومارف  وا  تسا و  یسوم  يادخ  امش و  يادخ  نیا 

(89 . ) تسین ینایز  دوس و  هب  رداق  اهنآ  يارب  دهدیمن و  اهنآ  هب  یخساپ  هلاسوگ  هک  دینیبیمن  ایآ 
دینک يوریپ  ارم  سپ  تسا ، نامحر  يادخ  امش  راگدرورپ  و  دیدش ، شیامزآ  هلاسوگ  نیا  اب  امـش  مدرم  يا  تفگ : اهنآ  هب  نوراه  البق  و 

(90 . ) دینک تعاطا  ارم  رما  و 
(91 . ) ددرگرب ام  يوس  هب  یسوم  ات  میتسه  یقاب  نآ  شتسرپ  رب  هراومه  دنتفگ 

(92 ( ؟ تشاد زاب  ار  وت  زیچ  هچ  دندش  هارمگ  اهنآ  يدید  هک  یتقو  نوراه  يا  تفگ : یسوم 
(93 ( ؟ يدرک ینامرفان  ارم  رما  ایآ  سپ  يدرکن ؟ تعباتم  ارم  هک 

ارم هتفگ  يدـنکفا و  ییادـج  لیئارـسا  ینب  نایم  ییوگب : وت  هک  مدیـسرت  نم  اریز  ریگم  ارم  رـس  شیر و  مردام ، دـنزرف  يا  تفگ  نوراـه 
(94 . ) يدرکن تیاعر 

(95 ( ؟ يدرک هک  دوب  يراک  هچ  نیا  تفگ : يرماس  هب  یسوم  سپ 
نیا مدنکفا و  هلاسوگ ) همّـسجم  نایم  رد   ) ار نآ  متفرگ و  لیئربج  ياپ  ّدر  زا  هضبق  کی  سپ  دـندیدن  اهنآ  هک  مدـید  ار  يزیچ  نم  تفگ 

(96 . ) تفیرف ارم  نم  سفن  نینچ 

100 ص :  ریسفت ..... :

میدوب هتـسب  وت  اب  هک  ار  ینامیپ  نامدوخ  رایتخا  هب  ام  دـنتفگ : یـسوم  موق  میم .)  ) ثالث تاکرح  هب  انکلمب :»  » انِْکلَِمب َكَدِـعْوَم  انْفَلْخَأ  اـم 
رایتخا و  بحاص  رگا  ینعی  میتسکشن 
101 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

زا ینیگنـس )  ) ياـهراب اـم  اـنلمح » . » میدـش يرماـس  ياـهیراکبیرف  بوذـجم  اـّما  میدرکیمن ، تفلاـخم  نآ  اـب  میدوب  دوـخ  سفن  کـلام 
نایم رد  يرماس  هک  میدـنکفا  یـشتآ  نایم  رد  ار  اهنآ  سپ  میدرک ، لمح  دوخ  اـب  میدوب  هتفرگ  تیراـع  هب  اـهنآ  زا  هک  ناـیطبق  ياـهرویز 

( تسا نیمه  زین  روهـشم   ) هدـش تئارق  زین  انلّمح »  » لعف نیا  و  مینکفیب . نآ  نایم  رد  ار  اهرویز  هک  درک  رما  ار  ام  دوب و  هتخورفا  رب  لادوگ 
. دوب هدش  لمح  ام  رب  اهنآ  نیگنس  ياهراب  ینعی 

عقاو رد  اّما  دـنکفایم ، دراد  دوخ  اب  اهرویز  زا  هچنآ  هک  درک  دومناو  نینچ  اهنآ  هب  ینعی  درک  نینچ  زین  يرماـس  ُّيِِرماَّسلا  یَْقلَأ  َِکلذَـکَف 
. تخیر هلاچ ) رد   ) دوب هتشادرب  لیئربج  بسا  ياپ  ّدر  زا  هک  ار  یکاخ 

. دروآ نوریب  ار  ياهلاسوگ  رکیپ  هلاچ  نآ  نایم  زا  اهنآ  يارب  سپ  ْمَُهل  َجَرْخَأَف 
هب ریمض  انعم  نیا  هب  هّجوت  اب  دنک . بلط  روط  هوک  رد  ار  وا  ات  تفر  دنک و  بلط  اج  نیا  ار  دوخ  يادخ  هک  درک  شومارف  یـسوم  َیِـسَنَف » »

يرهاظ نامیا  يرماس  دشابیم : نینچ  هلمج  يانعم  ددرگرب  يرماس  هب  ریمض  رگا  اّما  تسا ، يرماس  هتفگ  زا  هلمج ، ددرگیم و  رب  یـسوم 
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لعف هک  یسک  هتسناد و  هلیقث  زا  هفّفخم  ار  نأ »  » هداد عفر  ار  لعف  هک  یـسک  ُعِجْرَی » اَّلَأ  . » درب دای  زا  ار  یـسوم  يادخ  درک و  كرت  ار  دوخ 
. ددرگرب نانآ  يوس  هب  یسوم  هک  نآ  زا  شیپ  ُْلبَق » ْنِم  . » تسا هتفرگ  هبصان  ار  نأ  هداد  بصن  ار 

اب ینک و  يوریپ  نم  زا  هک  نیا  زا  درک  عنم  ار  وت  زیچ  هچ  تسا : نیا  هیآ  يانعم  تسا و  هدـیاز  ـال »  » ِنَِعبَّتَت اَّلَأ  اوُّلَـض  ْمُهَْتیَأَر  ْذِإ  َکَـعَنَم  اـم 
؟ یتسویپن نم  هب  هک  دش  هچ  ار  وت  تسا : نیا  هیآ  رگید  يانعم  یگنجب ؟ نارفاک  اب  نانمؤم  کمک  اب  رفک ، زا  هناتخسرس  نتسج  يرازیب 

تنوشخ يدـنت و  دـنوادخ  نید  زا  عاـفد  هراـب  رد  هک  دوب  نیا  شتعیبط  دـمآیم و  مشخ  هب  تخـس  شنید  ادـخ و  يارب  یـسوم  ترـضح 
مـشخ زا  درادهگن و  ار  دوخ  تسناوتن  دناهدش  تسرپ  هلاسوگ  تایآ  تازجعم و  همه  نآ  زا  دعب  شموق  هک  دید  یتقو  نیا  رب  انب  درکیم ،

تخادنا و  نیمز  رب  ار  حاولا  دوب ، هتفرگ  ارف  ار  وا  ادخ  يارب  هک  یتحاران  و 
102 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

دوخ هلزنم  لزان  ار  وا  اریز  تفرگ ،) ار  وا  شیر  رس و  ياهوم  و   ) درک تنوشخ  دوب  هداد  رارق  دوخ  نیشناج  هک  نوراه  شردارب  هب  تبـسن 
«1 . » تفرگیم ار  دوخ  شیر  رس و  يوم  دشیم  ینابصع  هک  یتقو  شدوخ  دوب و  هداد  رارق 

َلِیئارْسِإ ِیَنب  َْنَیب  َْتقَّرَف  َلوُقَت  ْنَأ  ُتیِشَخ  ِّي 
نارفاک اب  نانمؤم  هلیـسو  هب  رگا  هک  تسا  نیا  دوصقم  يدـنگفا . ییادـج  لیئارـسا  ینب  نایم  ییوگب  هک  مدیـسرت  نآ  زا  نم  تفگ : نوراه 

هچنآ هب  ارچ  ییوگن  ینک و  هدـهاشم  ار  عضو  تدوخ  وت  هک  متـساوخ  نیا  رب  انب  دـندشیم . یناف  هدیـشاپ و  مه  زا  قّرفتم و  میدـیگنجیم 
. نک رارقرب  ار  حلـص  شاـب و  نم  نیـشناج  موق  ناـیم  رد  یتـفگ : نم  هب  يورب  یتـساوخیم  هک  یتـقو  نوچ  يدرکن  لـمع  مدرک  شراـفس 

(. 144 فارعا / « ) ِْحلْصَأ َو  یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  »
: تسا ردـصم  بطخ » . » تشاداو راک  نیا  هب  ار  وت  زیچ  هچ  تسا ، عضو  هچ  نیا  يرماس  يا  تفگ : یـسوم  ُّيِِرماـس  اـی  َکـُبْطَخ  اـمَف  َلاـق 

؟ يروآ دوجو  هب  ار  عضو  نیا  هک  تشاد  نآ  رب  ار  وت  زیچ  هچ  تسا : هتفگ  یسوم  ییوگ  درک ، بلط  ار  راک  نآ  ینعی  رمالا ، بطخ 
: دوشیم نیا  شیانعم  دشاب  تریـصب  ردصم  زا  لعف  رگا  اّما  دندیدن ، نارگید  هک  مدـید  ار  يزیچ  نم  ینعی  ِِهب  اوُرُْـصبَی  َْمل  اِمب  ُتْرَُـصب  َلاق 

. دنتسنادن ار  نآ  اهنآ  هک  متفای  یهاگآ  يزیچ  زا  نم 
نتفرگ يانعم  هب  دشاب  هطقن  اب  رگا  دناهدناوخ . هطقن  نودب  داص  اب  يرصب  نسح  بعک و  نبا  ّیبا  دوعسم و  نبا  ار  هلمج  نیا  ًۀَْضبَق  ُتْضَبَقَف 

هوک هب  یـسوم  نتفر  ماگنه  نوچ  هک  تسا  هدـش  تیاور  تسا . ناتـشگنا  رـس  اب  نتفرگ  يانعم  هب  دـشاب  هطقنیب  رگا  تسا و  فک  مامت  اب 
بسا موزیح :»  » رب راوس  ار  لیئربج  یلاعت  يادخ  دیسر  ارف  روط 

__________________________________________________

هحفص 319 ج 8 ، يرـشع ، ینثا  ریـسفت  دروآیم . ياجب  دوخ  اب  هچنآ  دروآ  اجب  وا  اب  اذل  دوب ...  هداد  رارق  دوخ  هلزنم  هب  ار  وا  نوچ  و  - 1
. ].....[ عئارّشلا للع  زا  لقن  هب  ثیدح 14  لیذ  هحفص 220  ج 13  راونالا ، راحب  زا  لقن  هب 

103 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
کی وا  مدق  ریز  كاخ  زا  اذل  دراد ، یماقم  دـنوادخ  شیپ  امتح  بکرم  نیا  تفگ  دوخ  اب  دـید  ار  وا  يرماس  دربب ، ار  وا  ات  داتـسرف  تایح 

. متشادرب دش  هداتسرف  وت  يوس  هب  هک  یلوسر  بسا  مدق  كاخ  زا  تفگ  دیسرپ  وا  ناتساد  زا  یسوم  هک  اج  نیا  تشادرب ، هضبق 
نآ نایم  رد  شندـنکفا  كاـخ و  هضبق  نآ  نتفرگ  یـسوم  يا  متفگ : وت  هب  هک  ناـنچ  مه  مدـنکفا و  هلاـسوگ  همّـسجم  نورد  رد  ار  نآ  و 

. تسا رایب  میارب  ار  راک  نیا  مسفن  همّسجم ،

103 ص :  ات 104 ..... ] تایآ 97  (: 20  ) هط هروس  ]

هراشا
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َُّمث ُهَّنَقِّرَُحَنل  ًافِکاع  ِْهیَلَع  َْتلَظ  يِذَّلا  َکِهلِإ  یلِإ  ْرُْظنا  َو  ُهَفَلُْخت  َْنل  ًادِـعْوَم  ََکل  َّنِإ  َو  َساسِم  َلوُقَت ال  ْنَأ  ِةاـیَْحلا  ِیف  َکـَل  َّنِإَـف  ْبَهْذاَـف  َلاـق 
ْدَق َو  َقَبَس  ْدَق  ام  ِءاْبنَأ  ْنِم  َْکیَلَع  ُّصُقَن  َِکلذَک  ( 98  ) ًاْملِع ٍءْیَش  َّلُک  َعِسَو  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  يِذَّلا ال  ُهَّللا  ُمُکُهلِإ  امَّنِإ  ( 97  ) ًافْسَن ِّمَْیلا  ِیف  ُهَّنَفِْسنََنل 

(101  ) ًالْمِح ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ْمَُهل  َءاس  َو  ِهِیف  َنیِِدلاخ  ( 100  ) ًارْزِو ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ُلِمْحَی  ُهَّنِإَف  ُْهنَع  َضَرْعَأ  ْنَم  ( 99  ) ًارْکِذ اَّنَُدل  ْنِم  َكاْنیَتآ 
ُلوُقَی ْذِإ  َنوـُلوُقَی  اـِمب  ُمَلْعَأ  ُنَْحن  ( 103  ) ًارْـشَع َّالِإ  ُْمْتِثَبل  ْنِإ  ْمُهَْنَیب  َنُوتَفاـخَتَی  ( 102  ) ًاقْرُز ٍذـِئَمْوَی  َنیِمِرْجُْملا  ُرُـشَْحن  َو  ِروُّصلا  ِیف  ُخَْـفُنی  َمْوَی 

(104  ) ًامْوَی َّالِإ  ُْمْتِثَبل  ْنِإ  ًۀَقیِرَط  ْمُُهلَْثمَأ 

103 ص :  همجرت ..... :

تـسا یباذع  هدعو  وت ، يارب  و  دیریگن » سامت  نم  اب   » ییوگب هک  تسا ، نیا  یناگدـنز  زا  وت  هرهب  هک  ورب ، سپ  تفگ : يرماس  هب  یـسوم 
مینازوسیم و تسخن  ار  نآ  اـم  هک  رگنب  يدـیتسرپیم و  ار  نآ  هتـسویپ  هک  نک  تدوبعم  هب  هاـگن  دـید و  یهاوخن  ار  شفـالخ  زگره  هک 

( 97 . ) میزاس هدنکارپ  ایرد  رد  ار  نآ  هدارب ) ای  رتسکاخ   ) سپس
 104 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(98 . ) تسا هتفرگ  ارف  ار  زیچ  همه  شملع  تسین ، وا  زج  یّقح  هب  دوبعم  هک  تسا  ییادخ  نآ  طقف  امش  يادخ 
(99 . ) میاهداد وت  هب  ار  نآرق )  ) رکذ نامدوخ  دزن  زا  ام  تسا و  هتشذگ  هک  ار  هچ  نآ  ياهربخ  میناوخیم  وت  رب  نینچ  نیا 

(100 . ) دنرادیم رب  ار  ینیگنس  راب  تمایق  زور  اققحم  دننادرگب  ور  نآ  زا  هک  یناسک 
(101 . ) تسا يراب  دب  تمایق  زور  رد  اهنآ  راب  دندّلخم و  نآ  رد  هک  یلاح  رد 

(102 . ) میزاس روشحم  مشچ  دوبک  ار  ناراکهنگ  زور ، نآ  رد  دوش و  هدیمد  روص  رد  هک  يزور 
(103 . ) زور هد  رگم  دیدرکن  گنرد  ایند ) رد  : ) دنیوگیم ناشدوخ  نایم  هتسهآ  ناهنپ و 

(104 . ) زور کی  رگم  دیدرکن  گنرد  دیوگیم : اهنآ  نیرتاناد  هک  ینامز  میرتاناد ، دنیوگیم  هچنآ  هب  ام 

104 ص :  ریسفت ..... :

شورف و دـیرخ و  نتفگ ، نخـس  مدرم  رب  دـیدرگ و  مورحم  مدرم  اـب  ترـشاعم  زا  یّلک  روطب  هک  دوـب  نیا  اـیند  رد  يرماـس  رفیک  ْبَهْذاَـف 
هتفرگ سامت  هدـنریگ و  سامت  دریگب  سامت  ینز  ای  يدرم  اب  هک  هک  داتفایم  قافتا  یهاگ  رگا  دـش و  مارح  يو  اب  ییاذـغمه  ینیـشنمه و 

ال : » تفگیم درکیم ، تاقالم  ار  یـسک  رگا  درکیم و  یگدـنز  شوحو  اب  اهنابایب  ناـیم  رد  ور  نیا  زا  تفرگیم  ارف  بت  ار  ود  ره  هدـش 
اهنآ اب  یسک  رگا  تسا : یقاب  زورما  ات  مه  يو  لسن  رد  ار  وا  عضو  نیا  دناهتفگ  یـضعب  ریگن . سامت  نم  اب  وشن و  کیدزن  نم  هب  َساسِم :»

. دنوشیم رادبت  تقو ، نامه  رد  ود  ره  دریگب  سامت 
ترخآ رد  امتح  دنکیمن و  فلخ  هداد  وت  هب  ایند  رد  داسف  كرـش و  لباقم  رد  هک  ار  ياهدـعو  یلاعت  يادـخ  زگره  يرماس  يا  ُهَفَلُْخت  َْنل 

. یتسه ترخآ  ایند و  راکنایز  وت  سپ  دنکیم ، یلمع  ار  نآ 
هفلخن نل  و  متفای . فالخ  رب  ار  هدعو  دعوملا : تفلخا  زا  تفای ، یهاوخن  فالخ  ار  هدعو  ینعی  دناهدناوخ ، مال  رسک  اب  هفلخت  نل  یـضعب 

هک  تسا  هدش  هدناوخ  زین  نون  اب 
105 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دشاب هدرک  تیاکح  دوخ  بناج  زا  دنوادخ 
. تسا هدش  فذح  شلّوا  مال  هدوب و  تللظ  لصا  رد  لعف  نیا  تلظ » »
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و میـشارتیم . الماک  ار  نآ  مییاسیم و  ناهوس  اب  ار  هلاسوگ  همـسجم  ینعی  تسا ، مالّـسلا  هیلع  یلع  ماما  تئارق  دّرجم ) یثالث  « ) ُهَّنَقِّرَُحَنل »
نیا تسا و  ناهوس  اب  ندـییاس  يانعم  هب  هک  دـشاب  قرح  رد  هغلابم  يارب  تسا  نکمم  تسا ) روهـشم  هک  ءار »  » دـیدشت هب   ) هّنقرحنل تئارق 

. دوب هدش  هدنز  ناویح  هب  لیدبت  هدوب و  هرقن  الط و  نامه  همسجم  نیا  هک  نیا  رب  دنکیم  تلالد  انعم )  ) تئارق
. تسا هتفرگ  ارف  ار  زیچ  همه  ادخ  ملع  ینعی  تسا  لعاف  انعم  رد  زییمت و  رب  بوصنم  املع »  » و عسو »  » لوعفم ٍءْیَش » َّلُک  »

تفگ میهاوخ  وت  هب  زین  هتشذگ  ياهتّما  زا  يرگید  ياهشرازگ  میدرک ، لقن  وت  يارب  ار  نوعرف  یـسوم و  ناتـساد  هک  نانچ  ُّصُقَن  َِکلذَک 
. دوش هدوزفا  وت  تازجعم  تّوبن و  ياههناشن  رب  ات 

ینعی تسا . هدش  رکذ  نآ  رد  تسا  جایتحا  دروم  ینید  روما  زا  هچنآ  مامت  اریز  تسا ، نآرق  رکذ »  » زا روظنم  ًارْکِذ  اَّنَُدل  ْنِم  َكاْنیَتآ  ْدَـق  َو 
ندیـشیدنا راوازـس  هک  تسا  هدـنیآ ) هتـشذگ و  زا   ) ییاـهربخ اهناتـساد و  نیا  روآ  داـی  هک  میدرک  لزاـن  وـت  رب  ینآرق  دوـخ  يوـس  زا  اـم 
. تسا تکاله  تواقش و  راوازس  دنک  ضارعا  نآ  زا  سک  ره  تداعس و  تاجن و  لها  دروآ  ور  نآ  هب  سک  ره  سپ  دشابیم .

شلماح شود  رب  هک  تسا  هدـش  هیبشت  يرابهلوک  هب  دـیآیم  نیگنـس  تخـس و  باذـع ، لها  رب  نوچ  هک  تسا  تبوقع  رزو »  » زا دوصقم 
هدـش رزو »  » هب ریبعت  تبوقع  زا  ببـس  نیدـب  دـشابیم ، هانگ  نامه  هک  تسا  رزو »  » رفیک تازاجم و  تبوقع ، نوچ  ای  دـنکیم و  ینیگنس 

. تسا
. دشابیم نآ  ظفل  رابتعا  هب  ضرعا »  » لعف ندروآ  درفم  هک  نانچ  تسا ، نم »  » ینعم رابتعا  هب  َنیِِدلاخ »  » هملک ندروآ  عمج 

106 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ءاس تسا و  نینچ  نآ  ریدقت  تسا و  ّمذ  لاعفا  زا  سئب »  » لثم لعف  نیا  ءاس » . » دنشابیم دّلخم  نآ ، لمحت  رد  ای  رزو »  » رد باذع  لها  هیف » »
لبق هیآ  رد  هک  ارزو  هملک  اریز  هدـش  فذـح  هک  هدوب  مذ  هب  صوـصخم  مهرزو »  » رتتـسم و ریمـض  هدـننک  ریـسفت  ـالمح »  » مهرزو ـالمح 

صوصخم مّنهج ، هیآ  نیا  رد  هک  97 و 115 ) ءاسن / « ) تسا یهاگیاج  دب  مّنهج   » ًاریِـصَم ْتَءاس  َو  هیآ ...  لثم  تسا  نآ  رب  لیلد  دشابیم 
. تسا هدش  فذح  لبق  مّنهج  هملک  هنیرق  هب  هدوب و  مذ  هب 

«. تسا وت  يارب  هچنآ  يوس  هب  باتشب   » ََکل َْتیَه  لثم  تسا  نایب  يارب  مال » « » ْمَُهل »
یـضعب تسا و  يروک  يانعم  هب  هملک  نیا  دناهتفگ : یـضعب  اقرز :» . » تسا هدناوخ  مولعم  نوناب و  خفنن  ورمع ، وبا  ُخَْفُنی :» (. » 23 فسوی / )

. ناگرهچ هایس  تسا : هوجولا  روس  يانعم  هب  نویعلا  قرز  دناهتفگ : و  مشچ . يدوبک  لثم  تسادیپ  اهنآ  ياهمشچ  زا  هک  یگنشت  دناهتفگ 
: دنیوگیم يزمر  هتسهآ و  رگید  یضعب  اب  یضعب  تمایق ) رد  ناراکهنگ   ) َنُوتَفاخَتَی

مک اـیند ، رد  ار  ناـشفوقو  تدـم  تـسا و  هـتفرگ  ارف  ار  اـهنآ  تـشحو  بـعر و  اریز  دـنیوگیم  نخـس  هتــسهآ  بـش ، هد  رگم  هدـیدنامن 
. دیآیم دایز  ناشرظن  هب  ربق ، رد  ناشندنام  تدم  ای  دیامنیم  ینالوط  ناشیارب  ترخآ  اریز  دنرمشیم 

یگدنز رتشیب  ایند  رد  زور  کی  دنیوگیم : هّیقب  هب  دننادیم  رتشیب  ار  دوخ  كرد  لقع و  رتتسرد و  ار  دوخ  يأر  هک  نانآ  ًۀَـقیِرَط  ْمُُهلَْثمَأ 
: تسا هدمآ  فهک  باحصا  ناتساد  رد  هک  نانچ  دیدرکن 

(18 فهک / ،« ) میدرک گنرد  ار  نآ  زا  یکدنا  ای  زور  کی  اهنت  دنتفگ   » ٍمْوَی َضَْعب  َْوأ  ًامْوَی  اْنِثَبل  اُولاق 

106 ص :  ات 114 ..... ] تایآ 105  (: 20  ) هط هروس  ]

هراشا

َنوُِعبَّتَی ٍِذئَمْوَی  ( 107  ) ًاْتمَأ َو ال  ًاـجَوِع  اـهِیف  يَرت  ـال  ( 106  ) ًافَـصْفَص ًاعاق  اهُرَذَیَف  ( 105  ) ًافْـسَن یِّبَر  اهُفِْـسنَی  ْلُقَف  ِلابِْجلا  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی  َو 
ًالْوَق َُهل  َیِضَر  َو  ُنمْحَّرلا  َُهل  َنِذَأ  ْنَم  َّالِإ  ُۀَعافَّشلا  ُعَْفنَت  ٍِذئَمْوَی ال  ( 108  ) ًاسْمَه َّالِإ  ُعَمْسَت  الَف  ِنمْحَّرِلل  ُتاوْصَْألا  ِتَعَشَخ  َو  َُهل  َجَوِع  َیِعاَّدلا ال 
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(109)
ْلَمْعَی ْنَم  َو  ( 111  ) ًاْملُظ َلَمَح  ْنَم  َباخ  ْدَق  َو  ِموُّیَْقلا  ِّیَْحِلل  ُهوُجُْولا  ِتَنَع  َو  ( 110  ) ًاْملِع ِِهب  َنوُطیُِحی  َو ال  ْمُهَْفلَخ  ام  َو  ْمِهیِْدیَأ  َْنَیب  ام  ُمَْلعَی 

َْوأ َنوُقَّتَی  ْمُهَّلََعل  ِدـیِعَْولا  َنِم  ِهِیف  اْنفَّرَـص  َو  اِیبَرَع  ًانآُْرق  ُهاـْنلَْزنَأ  َِکلذَـک  َو  ( 112  ) ًامْـضَه َو ال  ًاْملُظ  ُفاـخَی  ـالَف  ٌنِمُْؤم  َوُه  َو  ِتاـِحلاَّصلا  َنِم 
(114  ) ًاْملِع ِینْدِز  ِّبَر  ُْلق  َو  ُُهیْحَو  َْکَیلِإ  یضُْقی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ِنآْرُْقلِاب  ْلَْجعَت  َو ال  ُّقَْحلا  ُِکلَْملا  ُهَّللا  َیلاعَتَف  ( 113  ) ًارْکِذ ْمَُهل  ُثِدُْحی 

107 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

107 ص :  همجرت ..... :

(105 . ) دزاسیم هدنکارپ  ار  اهنآ  نم  راگدرورپ  وگب  سپ  دنسرپیم ، وت  زا  اههوک  هراب  رد  و 
(106 . ) دراذگیم او  دشاب  راومه  یلاخ و  نیمز  هک  یلاح  رد  ار  اهنآ  سپ 

(107 . ) ینیبیمن يدنلب  یتسپ و  نآ  رد 
يونـشن زور  نآ  رد  سپ  دوش ، عشاخ  ادخ  ربارب  رد  ار  اهادص  همه  دننک و  يوریپ  فارحنا  نودـب  ار  یهلا  هدـننک  توعد  مدرم  هک  يزور 

(108 . ) ار ییاپ  يادص  رگم 
. ددنسپب ار  ینخـس  شیارب  دشاب و  هداد  هزاجا  وا  هب  نامحر  دنوادخ  هک  یـسک  تعافـش  رگم  درادن  دوس  سک  چیه  تعافـش  زور  نآ  رد 

(109)
(110 . ) دنرادن یملع  هطاحا  وا  رب  مدرم  تسا و  اهنآ  رس  تشپ  هچنآ  اهنآ و  يور  ولج  هچنآ  دنادیم  دنوادخ 

(111 . ) تسا نایز  رد  دشاب  هتشاد  راب  متس ، سک  ره  هک  یلاح  رد  دنشاب ، راوخ  لیلذ و  هدنیاپ ، هدنز  يادخ  ربارب  رد  اهتروص 
. ددرگ عقاو  وا  باوث  رد  یناصقن  ای  دوش  وا  هب  یملظ  هک  دسرتیمن  دـشاب  نمؤم  هک  یلاح  رد  دـهد  ماجنا  کین  لامعا  یـضعب  هک  یـسک 

( 112)
108 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

اهنآ هک  نیا  دـیما  هب  میتخاـس  رّرکم  ار  دـیعو  تاـیآ  نآ  رد  تسا و  یبرع  نآرق  هک  یلاـح  رد  ار  باـتک  نیا  میداتـسرف  ورف  نینچ  نـیا  و 
(113 . ) دروآ دوجو  هب  اهنآ  يارب  يدیدج  دنپ  ای  دنوش  راگزیهرپ 

وگب دـسر و  ناـیاپ  هب  نآ  هب  یحو  هک  نآ  زا  شیپ  نـکم  باتـش  نآرق  ندـناوخ  هـب  تـسا و  هـبترم  دـنلب  ّقـح ، رب  کـلام و  دـنوادخ  سپ 
(. 114 . ) امرف نوزفا  ارم  شناد  اراگدرورپ 

108 ص :  ریسفت ..... :

قّرفتم هدـنکارپ و  ار  اهنآ  ّطلـسم و  اهنآ  ربا  داـب و  سپـس  دـهدیم و  رارق  ناور  ياهنـش  لـثم  ار  اـههوک  دـنوادخ  تماـیق  رد  یِّبَر  اهُفِْـسنَی 
نیمز تفگ : ناوتیم  دننکیم ، اهر  ار  دوخ  زکارم  اههاگیاج و  اههوک و  نآ  سپ  اهرذیف » . » دوشیم ادج  هاک  زا  مدنگ  هک  نانچ  دنکیم ،

. تسا هدشن  هدرب  مه  نآ  زا  یمان  هچ  رگا  مینادرگرب ، ضرا  هب  ار  اه »  » ریمض ینعی  دنکیم  ادیپ  ار  تلاح  نیا 
بیـشن و جوع »  » زا دارم  تسا : هتفگ  نسح  ینیبیمن . یتسپ ) و   ) يدنلب یجک و  جاجوعا و  هنوگ  چـیه  نآ  رد  ًاْتمَأ  َو ال  ًاجَوِع  اهِیف  يَرت  ال 

. دشاپیم مه  زا  اههوک  هک  يزور  ذئموی :» . » تسا نیمز  يور  يدنلب  زارف و  تما »  » زا دارم  اهیگتفر و  ورف 
هیآ 99) رد  « ) ِۀَمایِْقلا َمْوَی   » زا دعب  لدب  ذئموی  نیا  تسا  نکمم  هدش و  هفاضا  تسا  اههوک  ندیـشاپ  مه  زا  تقو  هک  ذا »  » هب موی » «: » ٍذـِئَمْوَی »

. دشاب

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 1383 

http://www.ghaemiyeh.com


دناوخیم ار  مدرم  دمدیم و  روص  رد  هک  تسا  لیفارسا  وا  دننکیم و  لابند  ار  رشحم  رد  روضح  يارب  هدننک  توعد  يادص  مدرم  َنوُِعبَّتَی 
مگ ار  ناشهار  مادـک  چـیه  دـنروآیم و  يور  وا  يوس  هب  تاهج  سامت  زا  مدرم  هداتـسیا و  سدـقملا  تیب  هرخـص  يور  رب  هک  یلاح  رد 

. دنیآیم وا  يوس  هب  فارحنا  نودب  تسار و  هکلب  دننکیمن 
109 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  دنیشنیم . ورف  دوشیم و  مارآ  اهادص  همه  یتحاران  سرت و  تّدش  زا  ُتاوْصَْألا  ِتَعَشَخ  َو 

سیمه زا  هک  تسا  نآ  رگید  لوق  تسا . هّدام  نیمه  زا  مه  هسومهم  فورح  تسا . مارآ  هتـسهآ و  يادـص  سمه »  » ًاـسْمَه اَّلِإ  ُعَمْـسَت  ـالَف 
اهمدق و هتـسهآ  يادص  رگم  يونـشیمن  ییادص  زور  نآ  رد  ینعی  دوریم ، هار  هک  یماگنه  تسا  رتش  ياهاپ  يادص  نآ  دیآیم و  لبإلا 

. رشحم يوس  هب  مدرم  نتفر 
عفنت ینعی ال  دشاب . فاضم  فذح  ریدقت  هب  ۀعافّـشلا »  » زا لدـب  عوفرم و  تسا  نکمم  نم »  » هملک ًالْوَق  َُهل  َیِـضَر  َو  ُنمْحَّرلا  َُهل  َنِذَأ  ْنَم  اَّلِإ 

، میریگب لیلعت  ار  هل » یـضر   » و هل » نذا   » رد مال »  » دشاب و تیلوعفم  رب  انب  بوصنم  تسا  نکمم  نمحّرلا و  هل  نذا  نم  ۀعافـش  ّالإ  ۀعافّـشلا 
رفاک هک  یناسک   » ِْهَیلِإ انوُقَبَـس  ام  ًاْریَخ  َناک  َْول  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاق  َو  یلاـعت : يادـخ  لوق  رد  مـال »  » لـثم « 1 ، » وا رطاـخ  هب  ینعی 
َْنَیب اـم  ُمَْلعَی  ( 11 فاقحا / « ) دـنتفرگیمن تقبـس  ام  رب  اهنآ  دوبیم  بوخ  نامیا )  ) رگا دـنتفگ  دـندروآ  ناـمیا  هک  اـهنآ  رطاـخ  هب  دـندش 

هب تبـسن  مدرم  و  َنوُـطیُِحی » ـال  َو  . » دـنادیم ادـخ  دناهتـشاذگ . رـس  تشپ  ار  هچنآ  لاوـحا و  لاـمعا و  زا  دناهداتـسرف  وـلج  هچنآ  ْمِهیِدـْیَأ 
يراوخ راثآ  دننک  هدـهاشم  ار  تمایق  زور  تشحو  ناراکهانگ  هک  هاگ  نآ  و  ُهوُجُْولا » ِتَنَع  َو  . » دـنرادن یملع  هطاحا  دـنوادخ ، تامولعم 

. دوشیم رهاظ  ناشیاههرهچ  رب 
شدعب ام  لعف و  نیا  َباخ » ْدَق  َو  . » دنراد ناریـسا  دـننام  یتلاح  زور  نآ  رد  هک  تسا  ناهاشداپ  اسؤر و  هوجو »  » زا دارم  دـناهتفگ : یـضعب 

. تسا هضرتعم  هلمج 
و دنیبن . هداد  ماجنا  هک  ار  یلمع  شاداپ  ای  دوش  هذخاؤم  هدشن  بکترم  هک  یهانگ  هب  ناسنا  هک  تسا  نآ  ملظ  ًامْضَه  َو ال  ًاْملُظ  ُفاخَی  الَف 

یسک ّقح  هک  تسا  نآ  مضه » »
__________________________________________________

مال هک  نیا  رد  تسا : نینچ  یقرواپ  فاقحا  هروس  رد  هنومن  ریـسفت  یلو  هدرک  انعم  هلجال  هب  ار  مال  فاقحا  هروس  اج و  نیا  رد  فلؤم  - 1
نامیا هک  اهنآ  هراـب  رد  ینعی  دـشاب  یف  ياـنعم  هب  هک  تسا  نیا  رتهب  اـّما  دـناهدرک  وگتفگ  رایـسب  نارّـسفم  دراد  اـنعم  هچ  اونمآ  نیذـّلل  رد 

هحفص 318. یقرواپ  هنومن ج 21  ریسفت  دندوب  هدروآ 
110 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ینعی هدش ، هدـناوخ  زین  یهن  تروص  هب  ُفاخَی » الَف   » لعف نیا  دوش . لطاب  شتانـسح  اهیکین و  زا  یـضعب  ای  دوشن  هداد  وا  هب  لماک  روط  هب 
. دسرتن دشاب و  نمیا  قح  عییضت  ملظ و  زا  دیاب 

رب لمتـشم  تایآ  نآ  هک  روطنامه  میداد و  ربخ  وت  هب  ار  ناگتـشذگ  لاوحا  هک  نانچ  ینعی  دشابیم ، ُّصُقَن » َِکلذَک   » رب فطع  َِکلذَک » »
یـصاعم زا  ات  میدرک  نایب  فلتخم  ظافلا  اب  رارکت و  نآ  رد  ار  زیمآ  دـیدهت  تایآ  میداتـسرف و  زین  ار  نآرق  مامت  میداتـسرف ، ورف  ار  دـیعو 

هب تبـسن  یهلا  ياهرفیک  يریگدای  هب  نآرق  هب  هّجوت  اب  هک  نیا  اـی  دـنک و  داـجیا  ناـشیا  رب  یفرـش  نآرق ، هب  ندروآ  ناـمیا  اـی  دـنزیهرپب ،
. دتفیب هتشذگ  ياهتّما 

یهاون و رماوا و  زا  ادخ  ناگدـنب  هک  هدـش  نایب  روظنم  نیا  هب  ناحبـس و  دـنوادخ  يارب  تسا  یمیظعت  هلمج  نیا  ُّقَْحلا  ُِکلَْملا  ُهَّللا  َیلاعَتَف 
هب نآ ، ندرک  لزاـن  نآرق و  يروآ  داـی  زا  سپ  و  دـننک ، هّجوـت  وا  هب  تسا ، يراـج  نآ  رب  وا  یتوـکلم  روـما  هـچنآ  اههدـعو و  اهدـیعو و 
نآ زا  شیپ  دنکیم ، نیقلت  وت  هب  ار  یحو  لیئربج  هک  یعقوم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  يا  نآرقلاب ، لجعت  و ال  تسا : هدومرف  تبـسانم ،

َکَناِسل ِِهب  ْكِّرَُحت  ال  تسا : هدومرف  رگید  ياج  رد  ناوخم . ار  نآ  زین  وا  هارمه  باتشم و  نآ  توالت  هب  وت ، دوش  غراف  نآ  تئارق  زا  وا  هک 
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ِِهب َلَْجعَِتل 
هَّللا یلص  ربمایپ  يا  تسا : نیا  شیانعم  دناهتفگ : یضعب  ( 17 تمایق / .« ) ياشگم نآرق  تءارق  هب  نابز  ناباتش  یحو ، لاح  رد  ربمایپ  يا  ، »

تملع رب  هک  هاوخب  ناحبس  يادخ  زا  و  نکم ، باتش  تباحـصا  يارب  نآ  ندناوخ  رد  هدشن  نشور  تدوخ  يارب  نآرق  یناعم  ات  هلا  هیلع و 
. امرف نوزفا  ارم  شناد  اراگدرورپ  وگب » ًاْملِع و  ِینْدِز  ِّبَر  ُْلق  َو  . » دیازفیب

110 ص :  ات 123 ..... ] تایآ 115  (: 20  ) هط هروس  ]

هراشا

ای اْنلُقَف  ( 116  ) یبَأ َسِیْلبِإ  َّالِإ  اوُدَجَـسَف  َمَدِآل  اوُدُجْـسا  ِۀَِکئالَْمِلل  اْنُلق  ْذِإ  َو  ( 115  ) ًامْزَع َُهل  ْدَِجن  َْمل  َو  َیِـسَنَف  ُْلبَق  ْنِم  َمَدآ  یلِإ  انْدِهَع  ْدََـقل  َو 
اهِیف اُؤَمْظَت  َکَّنَأ ال  َو  ( 118  ) يْرعَت َو ال  اهِیف  َعوَُجت  َّالَأ  ََکل  َّنِإ  ( 117  ) یقْشَتَف ِۀَّنَْجلا  َنِم  امُکَّنَجِرُْخی  الَف  َکِجْوَِزل  َو  ََکل  ٌّوُدَع  اذه  َّنِإ  ُمَدآ 

(119  ) یحْضَت َو ال 
ِنافِصْخَی اقِفَط  َو  امُُهتآْوَس  امَُهل  ْتَدَبَف  اْهنِم  الَکَأَف  ( 120  ) یْلبَی ٍْکُلم ال  َو  ِْدلُْخلا  ِةَرَجَـش  یلَع  َکُّلُدَأ  ْلَه  ُمَدآ  ای  َلاق  ُناْطیَّشلا  ِْهَیلِإ  َسَوْسَوَف 

ٌّوُدَع ٍضْعَِبل  ْمُکُضَْعب  ًاعیِمَج  اْهنِم  اِطبْها  َلاق  ( 122  ) يدَه َو  ِْهیَلَع  َباتَف  ُهُّبَر  ُهابَتْجا  َُّمث  ( 121  ) يوَغَف ُهَّبَر  ُمَدآ  یصَع  َو  ِۀَّنَْجلا  ِقَرَو  ْنِم  امِْهیَلَع 
(123  ) یقْشَی َو ال  ُّلِضَی  الَف  َيادُه  َعَبَّتا  ِنَمَف  ًيدُه  یِّنِم  ْمُکَّنَِیتْأَی  اَّمِإَف 

111 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

111 ص :  همجرت ..... :

(115 . ) میتفاین وا  يارب  يراوتسا  مزع  و  درک ، شومارف  وا  اّما  میدوب ، هتفرگ  نامیپ  مدآ  زا  هتشذگ  رد  ام ،
. دز زاب ، رس  هک  سیلبا  زج ، دندرک  هدجس  یگمه  دینک ، هدجس  مدآ  يارب  میتفگ ، ناگتشرف  هب  هک  یماگنه  و 

(116)
(117 . ) يوشیم هراچیب  هک  دنکن  ناتنوریب  « 1  » تشهب زا  نیا  رب  انب  دشابیم . ترسمه  وت و  نمشد  نیا  میتفگ : مدآ  هب  سپ 

(118 . ) هنهرب هن  يوش و  هنسرگ  هن  اج  نیا  رد  هک  تسا  وت  يارب  هک  یتسردب 
(119 . ) يریگ رارق  باتفآ  رد  هن  يوش و  هنشت  هن  و 

(120 ( ؟ دوشن لیاز  هنهک و  هک  یتنطلس  هدنیاپ و  تخرد  هب  منک  ییامنهار  ار  وت  ایآ  مدآ  يا  تفگ  درک و  هسوسو  ار  وا  ناطیش  سپ 
ناشیاهتروع سپ  دندروخ ، تخرد  نآ  زا  اّوح  مدآ و  سپ 

__________________________________________________

بقع هب  تشگ  زاب  ندمآ و  نوریب  تسا و  یلماکت  هطقن  کی  نآ  هک  تسین ، ترخآ  يارـس  نادواج  تشهب  اج ، نیا  رد  ّتنج  زا  دارم  - 1
رگا هک  تسا  هدرک  راطخا  مدآ  هب  دنوادخ  اذل  ناهج ...  نیا  ياهغاب  زا  زیچ  همه  ياراد  تسا  هدوب  یغاب  ّتنج  نیا  درادن ، ناکما  نآ ، رد 

هحفص 319 هنومن ج 13  ریسفت  داتفا . یهاوخ  رس  درد  هب  يور  نوریب  ناما  نما و  هطقن  نیا  زا 
112 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. درک نایز  سپ  ار  شراگدرورپ  رما  مدآ  درک  فالخ  تشهب و  ياهگرب  زا  ناشدوخ  رب  ندنابـسچ  هب  دندرک  عورـش  دش و  رهاظ  ناشیا  رب 
(121)

(122 . ) درک تیاده  ار  وا  تفریذپ و  ار  شاهبوت  دیزگرب و  ار  وا  شراگدرورپ  سپس 
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تیاده رگا  سپ  دـیتسه ، رگید  یـضعب  نمـشد  امـش  زا  یـضعب  هک  یلاح  رد  دـیور  نوریب  یعمج  هتـسد  روطب  تشهب  زا  دومرف  دـنوادخ 
(123 . ) دنیبیم یجنر  هن  دوشیم و  هارمگ  هن  دنک ، يوریپ  ارم  يامنهار  سک  ره  دیایب  امش  يوس  هب  نم  فرط  زا  ياهدننک 

112 ص :  ریسفت ..... :

هـشیپ يوقت  دنـسرتب و  نایمدآ  ات  میدروآ  رّرکم  ار  زیمآ  دیدهت  تایآ  نآرق  رد  ام  دومرف : هک  نآ  زا  سپ  ناحبـس  دـنوادخ  انْدِـهَع  ْدََـقل  َو 
هب هک  میدرک  شرافـس  زین  ار  مدآ  اهنآ  ردپ  هتـشذگ  رد  ام ، تسا : هدومرف  هتخاس و  فوطعم  نآ  رب  ار  مدآ  ناتـساد  تایآ ، نیا  رد  دـننک ،

. دوشن کیدزن  تخرد  نآ 
ینالف هب  هاشداپ  نالف : یلا  کلملا  دهع  درک . كرت  ار  ام  نامرف  رما و  ینعی  دناهتفگ : یضعب  درب ، دای  زا  ار  ام  شرافـس  نیا  وا  اّما  َیِـسَنَف » »

. تفرگ میمصت  وا  هراب  رد  هیلع ، مزع  درک . شرافس  يراک  ماجنا  هب  ار  وا  هیلا : زع  وا  درک . شرافس 
: تسا لامتحا  ود  هتفای ) قاقتشا  دوجو  زا  هک   ) دجن لعف  يانعم  رد  ًامْزَع  َُهل ، ْدَِجن  َْمل  َو 

. دنشابیم امزع »  » و هل » : » شلوعفم ود  و  ملع ، يانعم  هب  - 1
: تسا نیا  شیانعم  هدش  یفن  نوچ  دشاب و  مدع  ضیقن  يانعم  هب  هک  نیا  ای  - 2

. میدیدن راک  نیا  رب  یمیمصت  وا  يارب  ینعی  امزع » هل  انم  دع  «و 
هب ار  يو  شقیوشت ، هسوسو و  مدآ و  اـب  ناطیـش  ینمـشد  ناـیرج  ینعی  رکذا ، يا  تسا ، رّدـقم  لـعف  هب  بوصنم  ذا »  » ِۀَِـکئالَْمِلل اـْنُلق  ْذِإ  َو 

. روآ دایب  دروخب ، دیابن  هک  یتخرد  زا  ندروخ 
113 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  ناطیش  ارچ  دسرپیم : هک  تسا  یسک  خساپ  ییوگ  تسا و  هفنأتسم  هلمج  یبأ » »

رهظا دشاب : نینچ  نآ  ریدقت  هکلب  دوشن ، هتفرگ  ریدقت  یبأ »  » لعف يارب  لوعفم  ناونع  هب  دوجّسلا »  » هملک هک  تسا  نآ  رتهب  درکن و  هدجس 
. داتسیا زاب  تعاطا  زا  درک و  عانتما  راهظا  فّقوت : ءابآلا و 

ره اّوح  مدآ و  هک  نیا  اب  یقْشَتَف » . » دنک تخبدب  ار  امش  تشهب  زا  امش  ندنار  نوریب  ببـس  هب  ناطیـش  ادابم  اّوح  مدآ و  يا  امُکَّنَجِرُْخی  الَف 
نیا هدش  هداد  تبـسن  مدآ  هب  اهنت  یقـشتف »  » لعف هک  نیا  ّتلع  تسا ، هدش  هداد  تبـسن  ود  ره  هب  جارخا  لعف  دندش و  جارخا  تشهب  زا  ود 

و دـشابیم » تواقـش  یناعم  زا  یکی  هک   ) تسا راک  تمحز  اذـغ و  توق و  بلط  رد  جـنر  بعت و  اج  نیا  رد  تواقـش  زا  روظنم  هک  تسا 
هب وا  دمآ و  دورف  مدآ  يارب  یخرـس  رن  واگ  دنوادخ  فرط  زا  هک  تسا  هدـش  لقن  ریبج  نب  دیعـس  زا  تسا . درم  هدـهع  رب  اهنت  مه  رما  نیا 

. دشابیم تمحز  جنر و  نامه  نیا  تخیریم و  شایناشیپ  زا  قرع  هک  یلاح  رد  درکیم  مخش  واگ  نآ  هلیسو 
نآ ریدـقت  و  َعوَُجت » اَّلَأ   » رب فطع  هک  تسا  نیا  نآ  حـتف  لیلد  تسا و  هدـش  هدـناوخ  هزمه  رـسک  حـتف و  اب  ّکنا »  » اهِیف اُؤَمْظَت  ـال  َکَّنَأ  َو 
هک نیا  هب  هجوت  اب  تسا . فانیتسا  رب  انب  نآ  رـسک  اّما  يوشیمن و  هنـشت  ناکم  نیا  رد  وت  ینعی و  اؤمظت  ـال  کـّنأ  کـل  ّنا  و  تسا . نینچ 

. دشابیم ناسنا  ياهزاین  نیرتیرورض  زا  همه  كاشون ، كاشوپ و  كاروخ و 
یتمحز هلیـسو و  نودب  اهتمعن  نیا  زا  هدافتـسا  هک  تسا  هدومرف  نایب  زین  هدرک و  يروآ  دای  مدآ  هب  تشهب  رد  ار  اهنآ  همه  دوجو  دنوادخ 

. تسا ریذپ  ناکما  دندنمزاین ، نادب  اهتمعن ] زا  هدافتسا  يارب   ] ایند لها  هک 
تـسا باتفآ  شزوس  یگنـشت و  یگنهرب و  یگنـسرگ و  هک  اهنآ  ضیقن  یفن و  اب  تشهب  رد  ار  اـهتمعن  نیا  دوجو  دـنوادخ  هک  نیا  تلع 

هنوگ نیا  شیادیپ  ببـس  هچ  ره  زا  ات  دزاس ، انـشآ  هتـشاد  رذح  رب  اهنآ  زا  ار  يو  هک  اهجنر  نیا  اب  ار  مدآ  شوگ  هک  تسا  نیا  هدرک  رکذ 
. دراد رذح  رب  ار  دوخ  دوشیم  اهتّقشم 

114 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  يدعتم  یلا  هب  سوسو »  » لعف درک . هسوسو  ار  مدآ  ناطیش  ُناْطیَّشلا  ِْهَیلِإ  َسَوْسَوَف 
یگشیمه دولخ و  يانعم  هب  هک  دلخ  هب  ار  هرجش  ِْدلُْخلا » ِةَرَجَـش  . » دیناسر وا  هب  ار  زار  هیلا : ّرـسا  لثم  دش ، غالبا  مدآ  هب  هسوسو  اریز  هدش ،
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لعج  » لثم اذـک  لعفی  قفط  اـقِفَط » َو  . » دـشیم دـّلخم  تشهب  رد  دروخیم  هاـیگ  نآ  زا  یـسک  ره  ناطیـش  رظن  هب  اریز  هدرک  هفاـضا  تسا 
هب ندـش  کیدزن  يانعم  هب  داک »  » تسا و راک  رد  عورـش  يانعم  هب  قفط »  » درک زاغآ  يراـک  نداد  ماـجنا  هب  ینعی  لـعفی » ذـخا   » و لـعفی »

. دشابیم عراضم  لعف  ود ، ره  ربخ  تسا و  يراک 
. دندرک هدافتسا  ریجنا  تخرد  گرب  زا  ناشیاهتروع  ندناشوپ  يارب  تشهب  رد  اّوح  مدآ و  امِْهیَلَع  ِنافِصْخَی 

. درک تفلاخم  شراگدرورپ  رما  اب  مدآ  ُهَّبَر  ُمَدآ  یصَع  َو 
لباقم رد  هک  یباوث  زا  عونمم ، تخرد  زا  ندروخ  اب  مدآ ، يوغف » . » ّبحتـسم هچ  دشاب و  بجاو  هچ  تسا  رما  تفلاخم  يانعم  هب  تیـصعم 

لیذ رعش  هب  انعم  نیا  يارب  دش . مورحم )  ) دیماان تشاد  راظتنا  تخرد  نآ  زا  ندروخ  اب  هچنآ  زا  ای  و  تشاد ، قاقحتسا  ادخ  نامرف  تعاطا 
. دوشیم داهشتسا 

«1  » امئال ّیغلا  یلع  مدعی  وغی ال  نم  هرما و  سانلا  دمحی  اریخ  قلی  نمف 
: دوشیم هتفگ  درک . شکیدزن  دوخ  هب  هدیزگرب و  ار  يو  مدآ  راگدرورپ  ُهُّبَر  ُهابَتْجا  َُّمث 

دای هب  هک  درک  شتیادـه  تفریذـپ و  ار  وا  هبوت  ِْهیَلَع » َباتَف  ( » مدـیزگرب ار  وا  نم  سپ  دـش  کیدزن  نم  هب  ینالف   ) هتیبتجاـف اذـک  ّیلا  یبج 
دنوادخ ینعی  دناهتفگ : یضعب  دتفیب  ادخ 

__________________________________________________

همجرت ص 82 . دـلج 16 ، زا  همجرت  نیا  دـننک . تمـالم  ار  وا  دوـش  مورحم  سک  ره  دنیاتـسب و  ار  وا  مدرم  دـسر ، يریخ  هب  سک  ره  - 1
هب هتسناد ، ربخ  هنوگ  ره  ار  داشر  و  ّرش ، هنوگ  ره  يانعم  هب  ار  ّیغ »  » هملک هیآ 59  میرم  هروس  رد  هک  فلؤم  اّما  هدش  هتفرگ  نایبلا ، عمجم 

لعفی نم  ینعملا : و  دـسیونیم ، نآ  لوا  تیب  رعاش و  ماـن  رکذ  زا  سپ  ص 401  یقرواپ ج 2 ، رد  یجرگ  داتسا  هدرک و  دانتـسا  رعـش  نیا 
ره دنیاتـسب و  ار  شراک  مدرم ، دهد  ماجنا  بوخ  راک  سک  ره  هلعف : یلع  مئادلا  مدعی  ّرـشلا ال  لعفی  وفعی و  نم  هرما و  سانلا  دمحی  اریخ 

. دننک تمالم  ار  وا  ناگدننک  شنزرس  دهد ، ماجنا  دب  راک  دوش و  دیماان  سک 
115 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دومرف تیاده  هدرک  نیقلت  وا  هب  هک  یتاملک  هب  ار  مدآ 
دروم ار  اهنآ  عمج  ظفل  اب  هدرک و  باسح  رـشب  مامت  هلزنم  هب  ار  ود  نآ  دـنوادخ  دـندوب  اهناسنا  مامت  هشیر  اوح  مدآ و  نوچ  ْمُکَّنَِیتْأَی  اَّمِإَـف 

. دنهدیم تبسن  ببس  هب  تسا  ّببسم  يارب  تقیقح  رد  هک  ار  یلعف  یهاگ )  ) هک نانچ  تسا ، هداد  رارق  باطخ 
ایند رد  هک  تسا  هدومرف  تنامض  ادخ  دنک  نآرق  تعباتم  سک  ره  هک  هدش  لقن  ساّبع  نبا  زا  تسا ، تعیرـش  باتک و  يده »  » زا دوصقم 

. یقشی ّلضی و ال  الف  ياده  عّبتا  نمف  دناوخ : ار  هیآ  نیا  سپس  دتفین و  تّقشم  هب  ترخآ  رد  دوشن و  هارمگ 

115 ص :  ات 130 ..... ] تایآ 124  (: 20  ) هط هروس  ]

هراشا

(125  ) ًاریَِـصب ُْتنُک  ْدَق  َو  یمْعَأ  ِینَتْرَـشَح  َِمل  ِّبَر  َلاق  ( 124  ) یمْعَأ ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ُهُرُـشَْحن  َو  ًاْکنَـض  ًۀَشیِعَم  َُهل  َّنِإَف  يِرْکِذ  ْنَع  َضَرْعَأ  ْنَم  َو 
ُّدَشَأ ِةَرِخْآلا  ُباذََعل  َو  ِهِّبَر  ِتایِآب  ْنِمُْؤی  َْمل  َو  َفَرْـسَأ  ْنَم  يِزَْجن  َِکلذَک  َو  ( 126  ) یْسُنت َمْوَْیلا  َِکلذَک  َو  اهَتیِسَنَف  اُنتایآ  َْکتَتَأ  َِکلذَک  َلاق 

(128  ) یهُّنلا ِیلوُِأل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ْمِِهنِکاسَم  ِیف  َنوُشْمَی  ِنوُرُْقلا  َنِم  ْمُهَْلبَق  انْکَلْهَأ  ْمَک  ْمَُهل  ِدْهَی  ْمَلَف  َأ  ( 127  ) یْقبَأ َو 
َْلبَق َو  ِسْمَّشلا  ِعُولُط  َْلبَق  َکِّبَر  ِدْـمَِحب  ْحِّبَـس  َو  َنُولوُقَی  ام  یلَع  ِْربْصاَـف  ( 129  ) یمَـسُم ٌلَجَأ  َو  ًاماِزل  َناَکل  َکِّبَر  ْنِم  ْتَقَبَـس  ٌۀَِـملَک  َْول ال  َو 

(130  ) یضَْرت َکَّلََعل  ِراهَّنلا  َفارْطَأ  َو  ْحِّبَسَف  ِْلیَّللا  ِءانآ  ْنِم  َو  اِهبوُرُغ 
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115 ص :  همجرت ..... :

(124 . ) مینکیم روشحم  انیبان  تمایق  رد  ار  وا  تسا و  تخس  گنت و  یناگدنز  شیارب  دنک ، ضارعا  نم  رکذ  زا  سک  ره  و 
: دیوگیم وا  و 

(125 . ) مدوب انیب  هک  نآ  لاح  يدیرفآ و  انیبان  ارم  ارچ  اراگدرورپ 
دنوادخ

116 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(126 . ) يوشیم شومارف  زورما  نینچ  نیا  يدرک و  شومارف  ار  اهنآ  وت  دمآ و  وت  يارب  ام  تایآ  هنوگ  نیمه  دیامرف : یم 

رتتخـس و ترخآ  رفیک  اـنامه  هدرواـین و  ناـمیا  شراـگدرورپ  تاـیآ  هـب  هتــشذگ و  ّدـح  زا  هـک  ار  سک  ره  مـیهدیم  ازج  نـینچمه  و 
(127 . ) تسا رتینادواج 

لزانم رد  اهنیا  هک  یلاح  رد  میدناسر  تکاله  هب  ناشیا  زا  شیپ  ار  هتـشذگ  ياهتّما  زا  يرایـسب  ام  هک  تسین  یفاک  اهنآ  تیادـه  يارب  ایآ 
(128 . ) دراد دوجو  لقع  نابحاص  يارب  ییاههناشن  رما  نیا  رد  هک  یتسردب  دنوریم ؟ هار  نانآ ،

(129 . ) دوب مزال  ناشیا  باذع  انامه  تشادن  دوجو  اهنآ ) باذع  ریخأت  يارب   ) نّیعم یتّدم  دوبن و  تراگدرورپ  هتشذگ  نخس  رگا 
دیما ياتـسب  ار  وا  نک و  حیبست  زور  بش و  تاظحل  مامت  باتفآ و  بورغ  عولط و  زا  شیپ  ار  تیادخ  نک و  ربص  دنیوگیم  هچنآ  رب  سپ 

(. 130 . ) يوش دونشخ  یضار و  هک  تسا 

116 ص :  ریسفت ..... :

ردصم و کنـض » . » دوشیم یتخـس  یناگدـنز  راچد  دـشیدنین ، اهنآ  رد  دـنک و  ضارعا  اهلیلد  زا  ای  نآرق  زا  هک  یـسک  ْنَع  َضَرْعَأ  ْنَم  َو 
. دوریم راک  هب  ناسکی  ثنؤم  رکذم و  يارب 

وا هب  ادـخ  هچنآ  زا  رادـنید  ناسنا  تسا و  ّقح  ياضق  هب  ندوب  یـضار  ادـخ و  رب  لّکوت  تعانق و  تناید ، همزال  هک  تسا  نیا  هیآ  دوصقم 
زا هک  یـسک  اّما  تسا  مأوت  هافر  يدونـشخ و  اب  شایناگدنز  ور  نیا  زا  دنکیم ، قافنا  ادخ ) هار  رد   ) شـشخب لامک  رد  یناسآ و  هب  هداد 
ور نیا  زا  درادیم ، زاب  قافنا  زا  ار  شتسد  هک  دوشیم  ّطلسم  وا  رب  یلخب  نانچ  دنکیم و  هبلغ  وا  رب  رایسب  زآ  صرح و  دنک  ضارعا  نید 

. دنارذگیم یخلت  یتخس و  اب  ار  یگدنز 
، تسا ناهرب  لیلد و  زا  يروک  روظنم ، دـناهتفگ : یـضعب  مینکیم . روشحم  روک  مشچ  اـب  ار  وا  تماـیق  زور  یمْعَأ  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  ُهُرُـشَْحن ، َو 

ندروآ  لیلد  يوس  هب  یهار  چیه  ینعی 
117 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا نامه  رهاظ  نوچ  تسا ، رتهب  لّوا  هجو  یلو  درادن 
نینچ اـیند  رد  مه  وت  دوشیم ] هتفگ  شباوج  رد  دـنکیم  ضارتعا  دـنوادخ  هب  تماـیق  زور  رد  اـنیبان  صخـش  هک  هاـگ  نآ   ] َِکلذَـک َلاـق 

نآ هب  تریـصب  مشچ  اب  وت  هدـمآ و  وت  يوس  هب  ام  حـضاو  نشور و  ياـههناشن  دومرف : هک  هدـش  ناـیب  دـعب  هلمج  اـب  هراـشا ، نیا  يدرک و 
هب اـیند  رد  دوخ  هک  ار  ياهدرپ  میراذـگیم و  او  تاییاـنیبان  ناـمه  هب  زورما  ار  وت  زین  اـم  یتـفرگ ، هدـیدن  كرت و  ار  اـهنآ  يدیـشیدنین و 

. میرادیمن رب  يدوب  هداهن  تیاهمشچ 
تایآ هدرک ، دیدهت  ترخآ  رد  ییانیبان  ایند و  رد  تشیعم  یتخس  رفیک : ود  هب  ار  وا  هک  نآ  زا  سپ  دنوادخ  یْقبَأ  َو  ُّدَشَأ  ِةَرِخْآلا  ُباذََعل  َو 

هلمج نیا  زا  دنوادخ  ییوگ  تسا . رتهنادواج  رتتخس و  ترخآ  رفیک  انامه  هک  دیامرفیم : تسا . هدناسر  نایاپ  هب  هلمج  نیا  اب  ار  دیدهت 
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تسا و رتتخـس  تسا ، ینتفر  نیب  زا  هـک  يوـیند  تـشیعم  یگنت  زا  دوریمن و  نـیب  زا  زگره  رـشحم  رد  ییاـنیبان  هـک  هدرک  هدارا  نـینچ 
رتراوشد و اـیند ، رد  ار  اـم  تاـیآ  وا  ندرک  اـهر  زا  تماـیق ) رد   ) يروک تلاـح  هب  ار  وا  اـم  ندرک  اـهر  تسا : نیا  دوصقم  تفگ  ناوتیم 

درکن تیاده  ار  نانآ  انعم  نومـضم و  نیا  ایآ  هک  تسا  نآ  دارم  دشابیم و  نآ  زا  دـعب  هلمج  لعف ، نیا  لعاف  ِدـْهَی » ْمَلَف  َأ   » تسا رترادـیاپ 
يارب ناگدنیآ  نایم  رد  ام   » مالکلا اذه  هیلع  انکرت  و  دناهتفگ : َنیَِملاْعلا  ِیف  ٍحُون  یلَع  ٌمالَـس  َنیِرِخْآلا  ِیف  ِْهیَلَع  انْکََرت  َو  يانعم  رد  هک  نانچ 

«. 1 ( » 76 و 77 تاّفاص / « ) میدراذگ یقاب  نایناهج ، رد  حون  رب  داب  دورد  هک : ار  نخس  نیا  حون ،
ملف أ   » ینعی تسا ، هدش  هدناوخ  مه  نون  اب  هک  نیا  لیلد  هب  دشاب ، لوسر  ای  ادـخ ، دـهی ،» ملف  أ   » رد بیاغ )  ) ریمـض زا  دارم  هک  تسا  زیاج 

ادخ و ریغلا  عم  مّلکتم  زا  دارم  و  دهن »
__________________________________________________

دروم هیآ  رد  اریز  تسین  یبارعا  هباشت  دوصقم  هدش و  هدارا  شیانعم  نومـضم و  لعف  زا  دـعب  هلمج  زا  دروم ، ود  ره  رد  هک  نیا  روظنم  - 1
رد لوعفم و  َنیَِملاْعلا » ِیف  ٍحُون  یلَع  ٌمالَـس   » هلمج تاّفاص ، هروس  رد  اّما  تسا  عفر  لحم  رد  لعاف و  ِدـْهَی » ْمَلَف  َأ   » لعف زا  دـعب  هلمج  ثحب 

ص 206. ج 2 ، نمحّرلا ، هب  ّنم  ام  ءالما  دشابیم . انکرت  لعف  هب  بصن و  ّلحم 
118 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دشابیم لوسر 
ِیف َّنِإ   » دندرکیم هدهاشم  ار  اهنآ  تکاله  راثآ  دنتشگیم و  دومث  داع و  ياهرهـش  رد  شیرق  هک  تسا  نآ  روظنم  ْمِِهنِکاسَم  ِیف  َنوُشْمَی 

. تساهتربع لوقع  نابحاص  يارب  روما  نیا  رد  هک  یتسردب  َِکلذ »
. تسا ترخآ  هب  نارفاک  رفیک  ریخأت  هدـعو  هدـش ) نایب  راگدرورپ  هیحان  زا  ـالبق  هک  ینخـس  زا   ) دوصقم َکِّبَر  ْنِم  ْتَقَبَـس  ٌۀَِـملَک  ـال  َْول  َو 

لعف ردـصم  ای  مازلا »  » هملک میدرکیم . كاله  دومث  داع و  موق  لثم  مه  ار  ناشیا  دوبن ) موق  نیا  باذـع  ریخأت  تیاعر  رگا  « ) ًاماِزل َناـَکل  »
هب رفیک  موزل  تّدش  روکذم ، ضرف  هب  ینعی  تسا ، لعفم  يانعم  هب  لاعف  ای  هتفر و  راک  هب  تفص  ناونع  هب  هک  تسا ) هلعافم  باب  زا   ) مزال

(. نمشد یتخس  رس  : ) مصخ زازل  دناهتفگ : هک  نانچ  دوشیم ، باسح  نآ ، رازبا  ایوگ  هک  تسا  يّدح 
نخس رگا  دوب : دهاوخ  نینچ  هیآ  يانعم  تروص  نیا  رد  دشاب و  ناک »  » ریمض رب  فطع  دناوتیم  تسا و  ۀملک »  » رب فطع  یمَسُم  ٌلَجَأ  َو 

. دش مزال  دومث  داع و  يارب  هک  نانچ  مه  دوب  مزال  اهنآ  يارب  نّیعم  لجا  يویند و  يرفیک  دوبن ، تراگدرورپ  هتشذگ 
رب هتشاد و  ّقفوم  حیبست  رب  ار  وت  هک  ییاتسب  ار  تراگدرورپ  وت  هک  یلاح  رد  ینعی  تسا ، لاح  بصن و  ّلحم  رد  هلمج  نیا  َکِّبَر » ِدْمَِحب  »

(. دیآیم نآ  حیضوت  يدوزب  هک   ) شرهاظ يانعم  نامه  ای  تسا  زامن  حیبست »  » زا دارم  تسا . هدرک  کمک  نآ 
دیـشروخ و لاوز  نیب  زور  رخآ  فصن  رد  زامن  ود  نیا  اریز  دـشابیم ، رـصع  رهظ و  زامن  اهبورغ ، لـبق  حبـص و  زاـمن  ِسْمَّشلا  ِعُولُط  َلـْبَق 

. دنوشیم عقاو  نآ  بورغ 
: دناهتفگ یضعب  دوشیم . هدناوخ  بش  هک  تسا  ییاهزامن  مامت  دوصقم  دیوگیم : ساّبع  نبا  تسا . بش  تاعاس  روظنم  ِْلیَّللا  ِءانآ  ْنِم  َو 

فرط  ینعی  تسا  لاوز  نآ  تقو  اریز  تسا ، رهظ  زامن  راهّنلا  فارطا  رصع و  زامن  دیشروخ ، بورغ  زا  لبق 
119 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ریسفت برغم  حبص و  زامن  هب  ِراهَّنلا » َفارْطَأ   » رد و  « 1  » همتع زامن  هب  ِْلیَّللا » ِءانآ   » رد حـیبست  زین  و  زور . زا  مود  فصن  فرط  لّوا و  فصن 
یطْـسُْولا ِةالَّصلا  َو  ِتاوَلَّصلا  یَلَع  اوُِظفاح  لثم  دـشابیم ، بش  تاقوا  رد  نآ  تیمها  تیـصوصخ و  لیلد  هب  حـیبست  رارکت  و  تسا . هدـش 

(. 239 هرقب / « ) ار یطسو  زامن  هژیوب  دینک  تبظاوم  ار  اهزامن  »
. دشابیم تاقوا  مامت  رد  دنوادخ  شیاتس  رکذ و  رب  تموادم  تسا ، هدرک  لمح  يرهاظ  يانعم  هب  ار  حیبست  هک  یسک  دوصقم 

رد انعم  نیا  يوش . دونشخ  دنوادخ  فرط  زا  یلاع  تاجرد  تعافش و  ماقم  ياطعا  اب  هک  نیا  دیما  هب  ینعی  ات ، ّمض  حتف و  اب  یضَْرت  َکَّلََعل 
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« يوش دونـشخ  ات  دهدب  وت  هب  ردق  نآ  تراگدرورپ  يدوزب   » یـضْرَتَف َکُّبَر  َکیِطُْعی  َفْوََسل  َو  لثم  دوش  هدناوخ  حتف  اب  هک  تسا  یتروص 
. دوش دونشخ  وت  زا  دنوادخ  هک  نیا  دیما  هب  ینعی  ءات  ّمض  اب  و  ( 5 یحضلا / )

119 ص :  ات 135 ..... ] تایآ 131  (: 20  ) هط هروس  ]

هراشا

َو ِةالَّصلِاب  َکَلْهَأ  ُْرمْأ  َو  ( 131  ) یْقبَأ َو  ٌْریَخ  َکِّبَر  ُقْزِر  َو  ِهِیف  ْمُهَِنتْفَِنل  اْینُّدـلا  ِةایَْحلا  َةَرْهَز  ْمُْهنِم  ًاجاوْزَأ  ِِهب  انْعَّتَم  ام  یلِإ  َْکیَْنیَع  َّنَّدُـمَت  َو ال 
ِفُحُّصلا ِیف  ام  ُۀَـنَِّیب  ْمِِهتَْأت  َْمل  َو  َأ  ِهِّبَر  ْنِم  ٍۀَـیِآب  اـنِیتْأَی  ـال  َْول  اُولاـق  َو  ( 132  ) يْوقَّتِلل ُۀَِـبقاْعلا  َو  َُکقُزَْرن  ُنَْحن  ًاقْزِر  َُکلَئْـسَن  اْهیَلَع ال  ِْربَطْـصا 

ُْلق ( 134  ) يزَْخن َو  َّلِذـَن  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  َِکتایآ  َِعبَّتَنَف  ًالوُسَر  اْنَیلِإ  َْتلَـسْرَأ  َْول ال  انَّبَر  اُولاَقل  ِِهْلبَق  ْنِم  ٍباذَِـعب  ْمُهاـنْکَلْهَأ  اَّنَأ  َْول  َو  ( 133  ) یلوُْألا
(135  ) يدَتْها ِنَم  َو  ِّيِوَّسلا  ِطارِّصلا  ُباحْصَأ  ْنَم  َنوُمَْلعَتَسَف  اوُصَّبَرَتَف  ٌصِّبَرَتُم  ٌّلُک 

__________________________________________________

داتـسا حیحـصت  دشابیم . قفـش  ندـش  ناهنپ  زا  دـعب  بش  زا  لوا  ثلث  همتع  دـیوگیم : لیلخ  حاحـص . زا  لقن  اشع . زامن  تقو  همتعلا : - 1
. یقرواپ ص 443 ، ج 2 ، یجرگ ،

120 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

120 ص :  همجرت ..... :

اهنیا اریز  و  زاس ، هریخ  مییامزایب  ار  اـهنآ  اـت  میتخاـس  باـیماک  ار  نارفاـک  زا  ییاـههورگ  هلیـسو  نآ  هب  هک  ییاـهتمعن  هب  ار  دوخ  ناگدـید 
(131 . ) تسا رتینادواج  رتهب و  تراگدرورپ  يزور  تسایند و  یگدنز  ياههفوکش 

ماجنا رـس  میهدیم و  يزور  ار  وت  هکلب  میهاوخیمن  ار  نداد  يزور  وت  زا  ام  شاب ، ابیکـش  رما  نیا  رب  نک و  راداو  زامن  هب  ار  دوخ  هداوناخ 
(132 . ) تسا ناراکزیهرپ  يارب  کین 

هدماین ناشیا  يارب  تسا  نیشیپ  ياهباتک  رد  هچنآ  حرـش  رگم  ایآ  دروآیمن ؟ شراگدرورپ  فرط  زا  ياهناشن  ربمغیپ  نیا  ارچ  دنتفگ  راّفک 
(133 ( ؟ تسا

زا لبق  ار  وت  تایآ  ات  يداتـسرفن  ام  يارب  ار  یلوسر  ارچ  اراگدرورپ  دـنتفگیم  میدوب  هدرک  كاله  نیا  زا  شیپ  یباذـع  هب  ار  ناـشیا  رگا 
(134 ( ؟ مینک تعباتم  میوش  لیلذ  راوخ و  هک  نیا 

یناسک هچ  دنامیقتسم و  طارـص  لها  یناسک  هچ  هک  تسناد  دیهاوخ  يدوزب  دیـشاب  راظتنا  رد  امـش  سپ  میرظتنم ، امـش ) ام و   ) همه وگب :
(135 . ) دنتیاده لها 

120 ص :  ریسفت ..... :

يوزرآ باجعا و  ندرمـش و  وکین  ببـس  هب  هک  تسا  ینالوط  ندرک  هاگن  يانعم  هب  رظن  ّدم  نکم . ینالوط  ار  تهاگن  َْکیَْنیَع  َّنَّدُمَت  َو ال 
. درادرب نآ  زا  ار  شهاگن  دهاوخیمن  شلد  دوبیم  وا  يارب  شاک  هدش  هدید  ءیش  هک  نیا 

نیا اهنآ  اریز  دـناشوپب ، اهنآ  مارح  ياهـسابل  ناراکمتـس و  ياهنامتخاس  زا  ار  دوخ  مشچ  ناـسنا  تسا  بجاو  دـیوگیم : نادـهاز  زا  یکی 
اب ییوگ  هدش و  لصاح  اهنآ  ضرغ  دننکیم  هاگن  اهنآ  هب  ترـسح  اب  مدرم  هک  یتقو  دننکیم و  هّیهت  مدرم  ندید  اشامت و  يارب  ار  اهـسابل 
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دننکیم . راداو  مارح » هار  زا   » اهقرب قرز و  نیا  ندروآ  تسد  هب  يارب  ار  ناراکمتس  نیا  دوخ ، هاگن 
121 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

و انعّتم »  » لوعفم مهنم »  » دشاب و هبر »  » رد ریمـض  زا  لاح  تسا  نکمم  هملک  نیا  میتخاس ) دـنمهرهب   ) ار نارفاک  زا  ییاههورگ  ْمُْهنِم  ًاجاوْزَأ 
زا یـضعب  هچنآ  هب  زودم  ار  تنامـشچ  مهنم  اسان  مهـضعب و  فانـصا  وه  هب و  انعتم  يذلا  یلا  کینیع ) نّدـمت  و ال   ) دـشاب نیا  هیآ  ریدـقت 

. میتخاس دنمهرهب  هلیسو  نآ  هب  ار  راّفک  ریغ  زا  یضعب  دنتسه و  رافک  هک  ار  مدرم 
: تسا هدش  رکذ  هجو  دنچ  ِةایَْحلا » َةَرْهَز   » هملک بصن  رد 

. تسا صاصتخا  باب  زا  ّمذ و  رب  انب  فلا :
. تسا نآ  مود  لوعفم  هملک  نیا  دشابیم و  میدیشخب )  ) انلوخ انیطعا و  يانعم  هب  انْعَّتَم »  » لعف ب :

. تسا هب »  » رورجم راج و  ّلحم  زا  لدب  ج :
ةرهج و  » لثم ةرهز »  » تسا هدش  هدناوخ  زین  ه »  » حـتف اب  تسا و  رورـس  تنیز و  يانعم  هب  هرهز  ةرهز » يوذ   » ریدـقت هب  اجاوزا »  » زا لدـب  د :

ياهرویز اههرهچ و  یگدنـشخرد  اب  ناراد ، اـیند  هک  اـنعم  نیا  هب  دـشاب  اـیند  لـها  يارب  فصو  رهاز و  عمج  تسا  نکمم  تسا و  ةرهج »
. دناهدش ایند  قرب  قرز و  رهاظ و  شیارآ  هیام  هدش  هداد  اهنآ  هب  هک  ییاهتمعن  رثا  رد  گنراگنر 

. مینک ناشرفیک  يویند ) عورشمان   ) ياهتذل ببس  هب  ترخآ  رد  ای  مییامزایب ، ایند ) رد   ) ار اهنآ  هلیسو  نیا  هب  ام  ْمُهَِنتْفَِنل » »
وت هب  هک  ار  تّوـبن  تمعن  اـی  تـسا ، رترادـیاپ  رتـهب و  نآ  زا  هدـش ، هریخذ  تـیارب  ترخآ  رد  هـک  تراـگدرورپ  يزور  ٌْریَخ  َکِّبَر  ُقْزِر  َو 

. تسا رتهب  میاهداد ، اهنآ  هب  هک  يویند )  ) ياهتمعن زا  میاهداد 
دیریگب . کمک  زامن  زا  یتسدگنت  رد  یگلمج )  ) نک و رما  زامن  هماقا  هب  ار  تاهداوناخ  َکَلْهَأ  ُْرمْأ  َو 

122 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. نک هشیپ  ییابیکش  نآ  هماقا  هب  رما  زامن و  نداد  ماجنا  رد  اْهیَلَع و  ِْربَطْصا  َو 

ام دزن  زا  وت  يزور  اریز  روـخم  يزور ، مغ  نیا ، رب  اـنب  یهد ، يزور  ار  تاهداوناـخ  دوـخ و  هک  میهاوـخیمن  وـت  زا  اـم  ًاـقْزِر  َُکلَئْـسَن  ـال 
همطاف هناخ  رد  تشپ  زامن  ره  ماگنه  هام  هن  تّدم  مرکا  ربمایپ  دش ، لزان  هیآ  نیا  یتقو  هک  تسا  هدش  لقن  يردخ  دیعـس  وبا  زا  دنـسریم .

: دزیم ادص  دمآیم و  یلع  و 
هَّللا مکمحر  ةالصلا 

هک تسین  نیا  زج   » ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَبـْلا  َلـْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  اـمَّنِإ  دـنک : تمحر  ار  امـش  ادـخ  تـسا  زاـمن  تـقو 
هَّللا دبع  نب  رکب  زا  (. 33 بازحا / «. ) دزاس كاپ  الماک  ار  امـش  دنک و  فرط  رب  ار  يدیلپ  نادناخ ، امـش  زا  هک  تسا  هدرک  هدارا  دـنوادخ 

ادخ و رما  نیا ، اریز  دیناوخب  زامن  دیزیخرب و  تفگیم  دادیم ، يور  یتسدگنت  رقف و  شاهداوناخ  يارب  هاگ  ره  هک  تسا  هدـش  لقن  ینزم 
. دناوخیم ار  هیآ  نیا  زا  دعب  و  تسوا ، لوسر 

. تسا يوقت  لها  يارب  کین  ماجرف  يْوقَّتِلل و  ُۀَِبقاْعلا  َو 
رازآ بجوم  ییاهییوج ) هناهب  اب   ) هک دوخ  تداع  هب  انب  راّفک  دروآیمن . هزجعم  ام  يارب  ربمایپ  نیا  ارچ  دـنتفگ  و  ٍۀَـیِآب ، انِیتْأَی  َْول ال  اُولاق  َو 

. دندش يو  تّوبن  رب  ياهناشن  هزجعم و  راتساوخ  نایب  نیا  اب  دندشیم ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ 
هزجعم نیا  زا  دارم  دماین ؟ امـش  يارب  تساهنآ  نیرتگرزب  تایآ و  مامت  هشیر  ندوب  هزجعم  رد  هک  يراکـشآ  هناشن  ایآ  ُۀَـنَِّیب ، ْمِِهتَْأت  َْمل  َو  َأ 

ناشتایوتحم تحص  رد  اهنآ  همه  دوشیم و  لالدتسا  ینامسآ  ياهباتک  ریاس  یتسرد  تّحـص و  رب  نآ  هلیـسو  هب  اریز  تسا  نآرق  راکـشآ 
رگید هک  ياهباتک  نآ  اـّما  تسا  هزجعم  نآرق  اریز  دـنراد  زاـین  نآرق  یهاوگ  هب  دنـشابیم ، لالدتـسا  هب  دـنمزاین  هک  یبلاـطم  ماـمت  دـننام 

. تسا ناهرب  لیلد و  يانعم  هب  هک  ددرگیم  رب  هنّیب »  » هب ءاه »  » ریمض ِِهْلبَق » ْنِم  . » دنتسین هزجعم 
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امـش دـسر و  ارف  امـش  هراب  رد  ام  عفن  هب  ادـخ  هدـعو  هک  میرظتنم  ام  سپ  میتسه  راک ، تبقاع  رظتنم  امـش  ام و  زا  مادـک  ره  ٌصِّبَرَتُم » ٌّلُک  »
نیتسار . نییآ  يوسلا : طارّصلا  میوش . ثداوح  راتفرگ  ام  هک  دیشکیم  راظتنا 

123 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هداتـسرف ربمایپ  مدرم  تیاده  يارب  شفطل  لیلد  هب  دنوادخ  هک  تسا  فطل  بوجو  هدـعاق  رب  لیلد  شرخآ ، ات  هیآ  نیا  ْمُهانْکَلْهَأ  اَّنَأ  َْول  َو 

. تسا هبترم  دنلب  هّزنم و  كاپ و  دنوادخ  هک  نآ  لاح  دنتشاد و  لیلد  تّجح و  وا  رب  مدرم  داتسرفیمن  رگا  تسا و 
125 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هیآ 78  جح  هروس  ات  هیآ 1  ءایبنا  هروس  زا  مهدفه  ءزج 
127 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

127 ص :  ءایبنا .....  هروس 

هراشا

ائیـش و ال مکعفنی  ـال  ناـیفوک  دراد . هیآ  هدزاـی  دـصکی و  نارگید  رظن  هب  هیآ و  هدزاود  دـصکی و  ناـیفوک  رظن  هب  تسا  یّکم  هروـس  نـیا 
. دناهدرمش هیآ  کی  ار  مکرضی 

127 ص :  هروس ..... ]: نیا  تئارق  تلیضف  ]

نآرق رد  اهنآ  مان  هک  یناربمایپ  مامت  دنک و  ناسآ  ار  وا  باسح  تمایق  رد  دنوادخ  دناوخب  ار  ءایبنا  هروس  سک  ره  هدـمآ : ّیبا  ثیدـح  رد 
نتشاد تسود  رطاخ  هب  ار  هروس  نیا  سک  ره  تسا : هدومرف  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دننک . مالـس  وا  رب  دنیامن و  هحفاصم  وا  اب  هدش  هدرب 

. دوب دهاوخ  تبیه  اب  مدرم  رظن  رد  ایند  رد  دشاب و  ناربمغیپ  نیـشنمه  قیفر و  تشهب  تمعن  رپ  ياهغاب  رد  هک  تسا  یناسک  زا  دناوخب  نآ 
«1»

127 ص :  ات 5 ..... ] تایآ 1  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
َو ْمُُهبُوُلق  ًۀَیِهال  ( 2  ) َنُوبَْعلَی ْمُه  َو  ُهوُعَمَتْـسا  َّالِإ  ٍثَدُْـحم  ْمِهِّبَر  ْنِم  ٍرْکِذ  ْنِم  ْمِهِیتْأَی  ام  ( 1  ) َنوُضِْرعُم ٍۀَْـلفَغ  ِیف  ْمُه  َو  ْمُُهباسِح  ِساَّنِلل  َبَرَْتقا 

َوُه َو  ِضْرَْألا  َو  ِءامَّسلا  ِیف  َلْوَْقلا  ُمَْلعَی  یِّبَر  َلاـق  ( 3  ) َنوُرِْصُبت ُْمْتنَأ  َو  َرْحِّسلا  َنُوتْأَتَف  َأ  ْمُُکْلثِم  ٌرََـشب  َّالِإ  اذه  ْلَه  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  يَوْجَّنلا  اوُّرَـسَأ 
(4  ) ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا 

(5  ) َنُولَّوَْألا َلِسْرُأ  امَک  ٍۀَیِآب  اِنتْأَْیلَف  ٌرِعاش  َوُه  َْلب  ُهارَْتفا  َِلب  ٍمالْحَأ  ُثاغْضَأ  اُولاق  َْلب 
__________________________________________________

-1
. اینّدلا یف  سانلا  نیعا  یف  ابیهم  ناک  و  میعّنلا ، تاّنج  یف  نیّیبنلا  قفار  نمم  ناک  اهل ، اّبح  اهأرق  نم 

128 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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128 ص :  همجرت ..... :

(1 . ) دننادرگ ور  تلفغ و  رد  اهنآ  هک  نآ  لاح  دش و  کیدزن  مدرم  هبساحم  نامز 
(2 . ) دنهدیم شوگ  نآ  هب  يزاب  یخوش و  اب  هک  نیا  رگم  دیآیمن  اهنآ  يارب  ناشراگدرورپ  زا  ياهزات  يروآ  دای  چیه 

يرـشب رگم  تسین  نیا  دنتفگیم : زار  نینچ  نیا  یناهنپ  دـندرک  متـس  هک  نانآ  و  تسا . هتفر  ورف  يربخیب  رد  ناشیا  ياهلد  هک  یلاح  رد 
(3 ( ؟ دینیبیم هک  نآ  لاح  دیوریم و  رحس  لابند  سپ  ایآ  ناتدوخ : دننام 

(4 . ) تسا اناد  هدنونش  وا  دنادیم و  دشاب  نیمز  رد  هچ  نامسآ و  رد  هچ  ار ، اههتفگ  همه  مراگدرورپ ، ربمایپ :)  ) تفگ
ام يارب  دیوگیم ) تسار  رگا   ) سپ تسا ، رعاش  وا  هکلب  تسا  هتفاب  یغورد  ار  اهنآ  هکلب  تسا ، لطاب  ياهباوخ  نآرق ) نیا   ) دـنتفگ راّفک 

(5 . ) دندروآ لّوا  ناربمغیپ  هک  نانچ  دروایب  ياهزجعم 

128 ص :  ریسفت ..... :

، سانلا باسح  برتقا  هدوب : نینچ  لصا  رد  هلمج  تسا و  مدرم  هب  باسح  نداد  تبـسن  ياـنعم  دـیکأت  يارب  مـال »  » ْمُُهباـسِح ِساَّنِلل  َبَرَْتقا 
هدش و مهباسح » سانلل  برتقا   » نآ زا  سپ  و  باسحلا » سانلل  برتقا   » تسا هتفای  دیکأت  تروص  نیا  هب  سپـس  دش ، کیدزن  مدرم  باسح 

نآ رد  هچنآ  مامت  باقع و  باوث و  باسح و  زور ، نآ  ندش  کیدزن  اب  هک  تسا  تمایق  ندش  کیدزن  باسح  ندـش  کیدزن  زا  دوصقم 
(. دباییم ققحت  زین  روما  نیا  نآ ، ندیسر  ارف  اب  و   ) دوشیم کیدزن  دراد  دوجو 

فیصوت  ندوب  کیدزن  تفص  هب  ار  باسح  تمایق و  ات  ایند  هلصاف  هک  نیا  لیلد 
129 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

رود هدـش ، ضرقنم  هدـمآ و  دوجو  هب  هچنآ  دـشاب و  ینالوط  شراظتنا  تّدـم  هچ  رگا  تسا ، کـیدزن  ياهدـنیآ  ره  هک  تسا  نیا  هدومرف 
: تسا هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  ریما  ترضح  زا  تسا .

ءانإلا ۀبابصک  ۀبابص  ّالا  اهنم  قبی  مل  ءاّذح و  ّتلو  اینّدلا  ّنا 
«. فرظ هت  رد  بآ  زا  ياهدنامیقاب  لثم  یکدنا . هدنام  یقاب  رگم  دنامن  یقاب  نآ  زا  يزیچ  تفر و  تسد  زا  تعرسب  درک و  تشپ  ایند  »

هبـساحم زا  ناـنآ  هک  تساـنعم  نیا  هب  هدوـمرف  فیـصوت  ضارعا  اـب  مأوـت  تلفغ  هب  ار  مدرم  دـنوادخ  هک  نـیا  َنوُـضِْرعُم  ٍۀَْـلفَغ  ِیف  ْمُـه  َو 
تلفغ باوخ  زا  دوشیم  هدناوخ  اهنآ  رب  هک  یتایآ  ببـس  هب  هاگ  ره  و  دنـشیدنایمن ، دوخ  تبقاع  رد  چیه  دنربخ و  یب  لفاغ و  ناشلامعا 

. دننکیم ضارعا  نآ  هب  ندروآ  نامیا  ّربدت و  رّکفت و  زا  دنوش  رادیب 
هدومرف هدرک و  نایب  دوشیم  نانآ  یهاگآ  بجوم  هک  ار  ییاهزیچ  زا  لفاغ  مدرم  ضارعا  لاعتم  دـنوادخ  هلمج  نیا  اب  ٍرْکِذ  ْنِم  ْمِهِیتْأَی  اـم 

، دنتـسرفیم اهنآ  یهاگآ  يارب  ياهروس  هروس  ره  زا  سپ  ياهیآ و  هیآ  ره  زا  سپ  دهدیم : زردـنا  دـنپ و  اهنآ  هب  هتـسویپ  دـنوادخ  تسا :
ای فدارتـم  لاـح  ود  ره  ْمُُهبُوُلق ...  ًۀَـیِهال  َنُوبَْعلَی ...  ْمُه  َو  دـنزادرپیم . بعل  وـهل و  هب  رتـشیب  دنونـشیم ، تاـیآ  نیا  زا  هچ  ره  اـهنآ  یلو 

. دنلخادتم
: تسا هدش  رکذ  لوق  دنچ  هلمج  نیا  یبارعا  تیعقوم  رد  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا 

اب دـنراد و  نداهن  لد  رد  قیاقح ) راکنا  زا   ) هچنآ لیلد  هب  مدرم ، نیا  هک  دوش  هجوت  رما  نیا  هب  ات  تسا  اوّرـسا »  » لعف رد  واو »  » زا لدـب  - 1
. دنشابیم راکمتس  دننکیم ، لدب  ّدر و  هنایفخم  ناشدوخ 

. تسا اورسا »  » لعف يارب  لعاف   ) ثیغاربلا ینولکا  دناهتفگ : هک  یناسک  تغل  قبط  - 2
(. لعاف مسا و  هن  تسا  عمج  تمالع  فرح و  واو »  » و
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ینعی دشابیم ، اهئافخا  یف  اوغلاب  يوجنلا و  اوّرـسا  ءالؤه  يانعم : هب  هدش و  مّدقم  هک  دشابیم  يَوْجَّنلا » اوُّرَـسَأ  : » نآ ربخ  تسادـتبم و  - 3
عماوج همجرت  هک  نیا  رب  دشاب  دیکأت  ات  هدمآ  هراشا ) مسا   ) ریمض ياج  هب  رهاظ  مسا  و  دندرک . هغلابم  دوخ  زار  نتشاد  ناهنپ  رد  مدرم  نیا 

130 ص : ج4 ، عماجلا ،
. تسا ملظ  اهنآ ، لمع 

اذه اوّرـسا  ینعی و  دـشابیم  اوجن »  » زا لدـب  بصن و  لحم  رد  اههلمج  نیا  مامت  َنوُرِْـصُبت  ُْمْتنَأ  َو  َرْحِّسلا  َنُوتْأَتَف  َأ  ْمُُکْلثِم  ٌرََـشب  اَّلِإ  اذـه  ْلَه 
اهنآ نوچ  ینعی  دـشاب ، اولاق »  » رّدـقم لعف  هب  قلعتم  هک  تسا  زیاج  و  دـنتفگیم . مه  اب  هنایفخم  دنتـشاد و  لد  رد  ار  اهفرح  نیا  ثیدـحلا :

تسا و رحاس  دروایب ، هزجعم  دنک و  تلاسر  ياعّدا  هک  نایمدآ  زا  سک  ره  دـشاب و  هتـشرف  دـیاب  ادـخ  فرط  زا  لوسر  هک  دـندوب  دـقتعم 
هدهاشم دوخ  مشچ  اب  ار  نآ  ندوب  رحس  هک  یلاح  رد  دیوریم  اهرحس  نیا  غارس  هب  ایآ  دنتفگ : تهج  نیا  زا  دشابیم ، رحس  هدروآ  هچنآ 

؟ دینکیم
، لوق هک  تسا  لـیلد  نیا  هب  رّـسلا ، ملعی  دومرفن : هک  نیا  دـنادیم و  ار  اـهنآ  ياـههتفگ  مراـگدرورپ  دوـمرف : ربماـیپ  َلْوَْـقلا  ُمَْلعَی  یِّبَر  َلاـق 

. تسا هتفهن  ناهن  راکشآ و  زا  یهاگآ  نآ ، زا  یهاگآ  رد  سپ ، دریگیم . ارف  ار  رهج  رس و  ماع و  تسا  ياهملک 
چیه تسا و  شیوخ  تاذ  هب  ملاع  هک  ییادخ  ینعی  دش ، هتفگ  لبق  هلمج  يارب  هک  تسا  ییانعم  هدننک  نایب  هلمج  نیا  ُمِیلَْعلا  ُعیِمَّسلا  َوُه  َو 

. تسین هدیشوپ  وا  رب  یناهنپ  رما 
هتـشادرب و تسد  تسا ، رحـس  هدروآ  ربمایپ  هک  تازجعم ) و   ) نآرق نیا  هک  دوخ  هتفگ  زا  نافلاخم ، هیآ  نیا  رد  ٍمالْحَأ  ُثاغْـضَأ  اُولاـق  ْلـَب 
دندناوخ و هنارعاش  تاّیقوذ  ار  نآ  سپس  تسارتفا و  غورد و  نانخـس  اهنیا  دنتفگ : دعب  تسا و  اهلایخ  باوخ و  زا  ياهتخیمآ  اهنیا  دنتفگ :

. دنامیمن تباث  فرح  کی  رب  تسا و  ّریحتم  لطاب  لها  ّریغتم و  لطاب  الوصا  هک  دوب  ببس  نیدب  رگیدکی  فلاخم  ياهفرح  نیا 
. دندروآ تازجعم  تایآ و  نیشیپ  ناربمایپ  هک  نانچ  مه  ینعی  َنُولَّوَْألا  َلِسْرُأ  امَک 

هک نا  نیب  تسین  یقرف  ور  نیا  زا  دریگیم . رب  رد  ار  تازجعم  ندروآ  لـسر و  لاـسرا  هک  تسا  لـیلد  نیا  هب  هلمج  نیا  رد  هیبـشت  تّحص 
کی هب  ود  ره   ) تسا هدروآ  هزجعم  هلآ  هـیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  اـی  هدـش  هداتـسرف  يربماـیپ  هـب  هـلآ  هـیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  مییوـگب 

(. تسانعم
131 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

131 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 6  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]

هراشا

(7  ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک ال  ْنِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْسَف  ْمِْهَیلِإ  یِحُون  ًالاجِر  َّالِإ  َکَْلبَق  اْنلَسْرَأ  ام  َو  ( 6  ) َنُونِمُْؤی ْمُهَف  َأ  اهانْکَلْهَأ  ٍۀَیْرَق  ْنِم  ْمُهَْلبَق  ْتَنَمآ  ام 
ْدََقل ( 9  ) َنِیفِرْـسُْملا اَنْکَلْهَأ  َو  ُءاشَن  ْنَم  َو  ْمُهاْنیَْجنَأَف  َدـْعَْولا  ُمُهاْنقَدَـص  َُّمث  ( 8  ) َنیِدـِلاخ اُوناک  ام  َو  َماعَّطلا  َنُولُکْأَی  ًادَـسَج ال  ْمُهاْنلَعَج  اـم  َو 

(10  ) َنُولِقْعَت الَف  َأ  ْمُکُرْکِذ  ِهِیف  ًاباتِک  ْمُْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ 

131 ص :  همجرت ..... :

(6 ( ؟ دنروآیم نامیا  اهنیا  ایآ  دندرواین ، نامیا  میتخاس  ناشکاله  ام  اهنیا  زا  شیپ  هک  ییاهیدابآ  زا  کی  چیه  لها 
(7 . ) دینادیمن امش  رگا  دیسرپب  رکذ  لها  زا  سپ  نانآ ، هب  میدرک  یحو  هک  ار  ینادرم  رگم  میداتسرفن  تلاسر  هب  ام  وت  زا  شیپ 

(8 . ) دندوبن دیواج  ایند  رد  میدادن و  رارق  دنروخن ، اذغ  هک  ییاهرکیپ  ار  اهنآ  ام 
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(9 . ) میدرک كاله  ار  ناگدننک  فارسا  میداد و  تاجن  میتساوخ  هک  ار  یناسک  اهنآ و  و  میداد ، رارق  تسار  ار  اهنآ  هدعو  سپس 
(10 ( ؟ دیزادنایمن راک  هب  ار  ناتلقع  ایآ  تسا  امش  دای  نآ  رد  هک  ار  یباتک  امش  يوس  هب  میداتسرف  انامه 

131 ص :  ریسفت ..... :

هب دـندرک و  هزجعم  ندروآ  داهنـشیپ  ناشناربمایپ  هب  هک  ییاهتّما  زا  دـنرت  شکرـس  هورگ  نیا  هک  دـنکیم  تلالد  هلمج  نیا  َنُونِمُْؤی  ْمُهَف  َأ 
هدعو فلخ  دـندرواین و  نامیا  اهنآ  دـندروآ  هزجعم  ناربمایپ  هک  یتقو  اّما  دـنروایب ، نامیا  دـندروآ  هزجعم  هاگ  ره  هک  دـنداد  هدـعو  اهنآ 

مه اهنیا  ياهداهنـشیپ  هب  رگا  هک  تسا  نیا  روظنم  تخاس ، كاله  ار  نانآ  دـنوادخ  سپ  دنتـساخرب . تفلاخم  هب  ناشناربمایپ  اب  دـندرک و 
. درک دنهاوخ  هدعو  فلخ  ناگتشذگ  زا  رتشیب  مینک ، لمع 

باتک  لها  دارم  دناهتفگ : یضعب  هدش : فالتخا  رکذ  لها  هراب  رد  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْسَف 
132 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دنهاگآ هتشذگ  ياهتّلم  لاوحا  زا  هک  دنتسه  ینادنمشناد  روظنم  دناهتفگ : یضعب  تسا 
. مییام رکذ ، لها  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا 

میدادن و رارق  ماعط  هب  زاین  نودب  ییاهندب  مه  ار  نیـشیپ  يایبنا  ام  هک  نیا  روظنم  تسا . دـسج »  » يارب تفـص  هلمج  نیا  َماعَّطلا  َنُولُکْأَی  ال 
ناربمایپ ام   » داسجالا نم  برض  يوذ  مهانلعج  ام  : ) تسا هتفگ  نینچ  ییوگ  هدروآ و  درفم  ار  نآ  هدش  هدارا  سنج  دسج »  » هملک زا  نوچ 

َماعَّطلا ُلُکْأَی  ِلوُسَّرلا  اَذِهل  ام  دـنتفگیم : هک  تسا  راّفک  لوق  ّدر  تایآ  نیا  و  میدادـن .» رارق  دـنروخن ) اذـغ  هک   ) اهندـب زا  یعون  ياراد  ار 
تلاـح زا  میهد  رارق  یحو  دروـم  ار  اـهنآ  هک  نیا  يارب  َنیِدـِلاخ و  اُوناـک  اـم  َو  ( 24 ناـقرف / « ) دروخیم اذـغ  هک  تسا  يربماـیپ  هچ  نیا  »

(. دنشاب ینادواج  رمع  ياراد  هتشرف و  هک   ) میتخاسن ناشجراخ  تیرشب 
هک ُهَمْوَق  یـسُوم  َراتْخا  َو  لثم  تسا . دعولا » یف   » هیآ ریدقت  میدرک ، لمع  میدوب  هداد  اهنآ  هب  هک  ییاههدعو  هب  سپ  َدـْعَْولا  ُمُهاْنقَدَـص  َُّمث 

. تسا هدوب  هموق » نم   » نآ ریدقت 
و دشابیم ) هرکب » ّنس  یف   » نآ ریدقت  « ) 1  » هرکب نس  ینقدص  اهبرع  لوق  لثم  و  ( 155 فارعا / « ) دیزگرب دوخ  موق  زا  درم  داتفه  یـسوم  »

(. دشابیم لاتقلا » یف   » ریدقت رد  هک  « ) 2  » لاتقلا مهوقدص  لثم 
. میداد تاجن  ناشنانمشد  زا  میتساوخیم ، هک  ار  اهنآ  وریپ  نانمؤم  زا  یناسک  ناربمایپ و  ام  سپ  ُءاشَن  ْنَم  َو  ْمُهاْنیَْجنَأَف 

__________________________________________________

هب تساوخیم  ار  یناوج  رتش  هچب  یـصخش  هک  تسا  یناتـساد  هب  هراـشا  دوشیم و  هدروآ  وگتـسار ، صخـش  يارب  لـثملا  برـض  نیا  - 1
درک رارف  رتـش  لاـح ، نیمه  رد  تسا ، رکب  نیا  هن  تفگ  درکن و  لوبق  يرتـشم  تسا  لـمج  نیا  تفگ  يرتـشم  هب  دـشورفب  رن  رتـش  ناونع 
نیا یتقو  يرتـشم  دـنزاسیم . فّقوتم  ندرک  رارف  زا  هلیـسو  نآ  هب  ار  رتـش  هّچب  هک  تسا  ینخـس  نیا  و  عدـه ! عدـه ، دز : ادـص  هدنـشورف 

. قدص هدام  برعلا  ناسل  تسا . تسرد  رتش  هچب  نس  هراب  رد  نم  فرح  نیا  رب  انب  هرکب . نس  ینقدص  تفگ : دینش  ار  فرح 
ص 4. یقرواپ ، یجرگ ، داتسا  حیحصت  هیف . اوّدتشا  اوبلصت و  يا  دنتفرگ . تخس  نانمشد  رب  گنج  رد  - 2

133 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
نیا يانعم  رد  ْمُکُرْکِذ :» ِهِیف  . » دندرک متس  ناشدوخ  هب  ءایبنا  بیذکت  طساو  هب  هک  دنتـسه  ناکرـشم  نافرـسم  زا  دارم  َنِیفِرْـسُْملا  اَنْکَلْهَأ  َو 

: دراد دوجو  لامتحا  هس  هلمج 
« تسا مان  يدنلب  تفارـش و  وت  يارب  نآرق   » َکِمْوَِقل َو  ََکل  ٌرْکِذـَل  ُهَّنِإ  َو  لثم  تسا ، نآرق  ببـس  هب  امـش  هزاوآ  تفارـش و  يراوگرزب ، - 1

(. 44 فرخز / )
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. دراد دوجو  زردنا  دنپ و  امش  يارب  نآرق  رد  - 2
لیبق زا  دـیدوب  دوخ  يارب  کـین  ماـن  شیاتـس و  يوجتـسج  رد  هلیـسو  نآ  هب  امـش  هک  دراد  دوجو  ياهدیدنـسپ  ياـهوخ  نآ  نآرق  رد  - 3

. کین ياهراک  زا  اهنیا  لاثما  ییوگتسار و  هیاسمه و  هب  یکین  دهع و  هب  يافو  تناما و  يادا  یگدنشخب و 

133 ص :  ات 20 ..... ] تایآ 11  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]

هراشا

اوُعِجْرا َو  اوُضُکَْرت  ال  ( 12  ) َنوُضُکْرَی اْهنِم  ْمُه  اذِإ  انَسَْأب  اوُّسَحَأ  اَّمَلَف  ( 11  ) َنیِرَخآ ًامْوَق  اهَدَْعب  انْأَْشنَأ  َو  ًۀَِملاظ  َْتناک  ٍۀَیْرَق  ْنِم  انْمَـصَق  ْمَک  َو 
ًادیِـصَح ْمُهاْنلَعَج  یَّتَح  ْمُهاوْعَد  َْکِلت  َْتلاز  اـمَف  ( 14  ) َنیِِملاظ اَّنُک  اَّنِإ  انَْلیَو  اـی  اُولاـق  ( 13  ) َنُولَئُْـست ْمُکَّلََعل  ْمُِکنِکاسَم  َو  ِهِیف  ُْمْتفِْرتُأ  اـم  یلِإ 

(15  ) َنیِدِماخ
یَلَع ِّقَْحلِاب  ُفِذْقَن  َْلب  ( 17  ) َنِیلِعاف اَّنُک  ْنِإ  اَّنَُدل  ْنِم  ُهانْذَخَّتال  ًاوَْهل  َذِخَّتَن  ْنَأ  انْدَرَأ  َْول  ( 16  ) َنِیبِعال امُهَْنَیب  ام  َو  َضْرَْألا  َو  َءامَّسلا  اَنْقَلَخ  ام  َو 

َو ال ِِهتَدابِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْـسَی  ُهَدـْنِع ال  ْنَم  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم  َُهل  َو  ( 18  ) َنوُفِـصَت اَّمِم  ُْلیَْولا  ُمَُکل  َو  ٌقِهاز  َوُه  اذِإَف  ُهُغَمْدَیَف  ِلِطاْبلا 
(20  ) َنوُُرتْفَی َراهَّنلا ال  َو  َْلیَّللا  َنوُحِّبَُسی  ( 19  ) َنوُرِسْحَتْسَی

133 ص :  همجرت ..... :

. میدروآ دوجو  هب  ار  يرگید  هورگ  اهنآ  زا  دعب  دندوب و  راکمتس  هک  ار  ییاهرهش  لها  زا  میتخاس  كاله  میتسکش و  مهرد  رایـسب ، هچ  و 
(11)

134 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(12 . ) دنتشاذگ رارف  هب  اپ  ناهگان  دندرک  هدهاشم  ار  ام  باذع  ناراکمتس  نوچ  سپ 

(13 . ) دیوشیم عقاو  لاؤس  دروم  هک  ناتیاههناخ ، هب  دیدوب و  مّعنتم  هچنآ  يوس  هب  دیدرگ  رب  دینکن ، رارف 
(14 . ) میدوب راکمتس  هک  ام  رب  ياو  يا  دنتفگ 

(15 . ) میداد رارق  هدش  شوماخ  شتآ  هدیورد و  هایگ  دننام  ار  ناشیا  هک  نآ  ات  دوب  نیا  اهنآ  ياعّدا  هتسویپ  سپ 
(16 . ) میدیرفاین هچیزاب  هب  ار  ود  نیا  نیب  ام  نیمز و  نامسآ و  ام 

(17 . ) میتفرگیم دوخ  دزن  زا  میدوب ، راک  نیا  هدننک  میریگب و  يزاب  هب  میتساوخیم  رگا 
. دینکیم فصو  هچنآ  زا  تسا  امـش  رب  ياو  دوش و  دوبان  لطاب  هاگ  نآ  سپ  دربب  نیب  زا  ار  نآ  ات  میزاس  بلاغ  لطاب  رب  ار  قح  لیلد  هکلب 

(18)
لولم هتـسخ و  دـننکیمن و  يراددوخ  وا  تدابع  زا  دنتـسه ، وا  هاگرد  رد  هک  نانآ  دـنانیمز و  اهنامـسآ و  رد  هک  یناسک  دنتـسه  وا  زا  و 

(19 . ) دنوشیمن
(. 20 . ) دننکیمن یتسس  دنیوگ و  حیبست  ار  وا  زور  بش و 

134 ص :  ریسفت ..... :

ندرک درخ  نتسکش و  مهرد  يانعم  هب  مصق »  » اریز هدش ، هتفگ  دیدش  بضغ  يور  زا  هک  تسا  ینانخس  تایآ  نیا  ٍۀَیْرَق  ْنِم  انْمَـصَق  ْمَک  َو 
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. تسا نیراّبجلا  مصاق  ناحبس  دنوادخ  ياهمان  زا  یکی  و  « 1 ( » ندش ادج  نودب  تسا  ندروخ  كرت  يانعم  هب  هک   ) مصف فالخ  رب  تسا 
كـاله ار  یموق  اـم  تسا : نیا  هیآ  ياـنعم  تسا  هدومرف  فیـصوت  ندوب  ملاـظ  هب  ار  نآ  ببـس  نیدـب  تسا و  هیرق  لـها  هیرق ، زا  دوـصقم 

هیرق اب  هیرق  نیا  هدوب و  روضح »  » هیرق نآ  مان  هک  تسا  هدش  لقن  سابع  نبا  زا  میدروآ . دوجو  هب  ار  يرگید  موق  میدرک و 
__________________________________________________

. مصف باّلطلا ، دجنم  دیدج  گنهرف  دوشن . زیر  زیر  هک  يروط  هب  نتسکش  ندش ، ادج  ندروخ - كرت  مصف  - 1
135 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

: تسا ثیدح  رد  دنتسه . نمی  يارق  زا  دوشیم  هداد  تبسن  اهنآ  هب  هماج  یعون  هک  لوحس » »
نییلوحس نیبوث  یف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  نفک 

«1 . » نییروضح هدش : تیاور  و 
مه « 2 . » درک ّطلسم  نانآ  رب  ار  رـصنتخب  یلاعت  قح  دندناسر و  لتق  هب  ار  وا  نانآ  داتـسرف . هلظنح  مان  هب  يربمایپ  مدرم  نیا  يارب  دنوادخ 

. درک هراچیب  ار  اهنآ  تخاس و  طلسم  سدقملا  تیب  لها  رب  ار  وا  هک  نانچ 
زا یکی  هک  دـشاب  تباب  نیا  زا  تسا  نکمم  هدرک  رکذ  ار  روضح »  » رهـش اـهنت  ساـبع  نبا  هک  نیا  دـنکیم و  ترثک  رب  تلـالد  هیآ  رهاـظ 

. تسا هدوب  رهش  نیا  تسا  دنوادخ  هدارا  دروم  هیآ  نیا  رد  هک  ییاهرهش 
تسا نیا  ضکر » . » دنتخیرگ ناشدوخ  نیمزرـس  زا  دندرک ، هدهاشم  ار  ام  رفیک  دندرب و  یپ  ام  باذع  یتخـسب  هک  یتقو  سپ  اوُّسَحَأ  اَّمَلَف 

. دنتخیرگ دندرک و  رارف  دوخ  رهش  زا  دندید  ار  باذع  همّدقم  هک  یماگنه  ینعی  ندیود )  ) دبوکب نیمز  رب  شیاهمدق  اب  اپراهچ ، هک 
. دینکن رارف  دش : هتفگ  اهنآ  هب  ینعی  تسا ، رّدقم  لوق  لعف ، نیا  زا  لبق  اوُضُکَْرت :» «ال 

. دنشاب دناهدوب ، اجنآ  رد  هک  نینمؤم  ای  ناگتشرف  یضعب  تسا  نکمم  نخس  نیا  هدنیوگ 
تحار و تمعن و  يدایز  فارتا »  » زا روظنم  دـیدرگرب ، دـیتشاد  هک  یتمعن  زا  رپ  تلاح  تحار و  یناگدـنز  هب  ِهِیف  ُْمْتفِْرتُأ  ام  یلِإ  اوُعِجْرا  َو 

. تسا شیاسآ 
: تسا هجو  دنچ  نآ  يانعم  رد  هداد و  رارق  رخسمت  دروم  ار  راّفک  هلمج  نیا  اب  دنوادخ  َنُولَئُْست  ْمُکَّلََعل 

ناتیارب هچنآ  زا  ادرف  دیاش  هک  دیدرگرب  ناتدوخ  ياههناخ  اهتمعن و  يوس  هب  - 1
__________________________________________________

. دش نفک  روضح  ای  لوحس  هتخاس  هماج  ود  رد  مرکا  ربمایپ  - 1
مسا و اهنآ  زا  دندش و  هتـشک  ناشکچوک  گرزب و  ات  دندنادرگرب  ار  اهنآ  ناگتـشرف  هرابود  دـندرک  رارف  هک  یناسک  تشک و  ار  اهنآ  - 2

. نایبلا عمجم  همجرت  زا  هصالخ  دنامن . یقاب  یمسر 
136 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دیهد خساپ  لئاسم  هب  دوهش  ملع و  اب  و  دیوش ، عقاو  لاؤس  دروم  هدش  يراج  ناتیاهنکسم  لاوما و  رب  هداتفا و  قاّفتا 
امـش زا  دیدوب  ناشروما  کلام  هک  نانآ  ناتـسدریز و  ات  دیدوب ، هک  يروط  نامه  ناتدوخ  ياهماقم  اهـسلجم و  رد  دینـشنب  دیدرگرب و  - 2

. اهبابرا يوخ  تداع و  لثم  دیدیشکیم  اههشقن  هچ  دیدرکیم و  رما  ارچ  دنیوگب : دننک و  لاؤس 
ددـم دـتفایم  قاـّفتا  هک  یّمهم  روما  رد  امـش  راـکفا  زا  دـنریگب و  کـمک  امـش  زا  دوشیم  عقاو  ناـشیا  رب  هک  یتخـس  روـما  رد  مدرم  - 3

. دنهاوخب
اوعد میدوب . ناراکمتـس  زا  ام  ام ، رب  ياو  دـندزیم : دایرف  هتـسویپ  ینعی  تسا  انلیو ... » ای   » هلمج هب  هراشا  کلت »  » ْمُهاوْعَد َْکِلت  َْتلاز  امَف 

ّرـش و يانعم  هب  هک  ار  لیو »  » هدننک ادن  ییوگ  هک  هدـش  هدـیمان  نینچ  تبـسانم  نیا  هب  تسا و  ندـیبلط ) ندـناوخ و  ارف   ) توعد يانعم  هب 
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. تسا وت  ندیسر  ارف  نامز  نونکا  هک  ایب  تکاله  يا  دیوگیم : دبلطیم و  تسا  تکاله 
شوماخ و هعطق  هعطق   ) هدش ورد  تعارز  دننام  ار  اهنآ  هک  نیا  ات  ینعی  تسا  هدش  ورد  تعارز  دیـصح »  » َنیِدِماخ ًادیِـصَح  ْمُهاْنلَعَج  یَّتَح 

. میتخاس ناج ) یب 
نایم هک  تسا  یبسانت  هدرک  هیبشت  هدـش  ورد  تعارز  هب  دـناهدش  كاله  یهلا  باذـع  هب  هک  ار  يراّفک  یگراچیب  دـنوادخ  هک  نیا  لـیلد 
نیا ینعی  اـضماح ، اوـلح  هـتلعج  لـثم  میتخاـس  تفــص  ود  ره  عماـج  ار  اـهنآ  ینعی  دراد ، دوـجو  تـکرح ، ّسح و  یب  هدرم  هدـش و  ورد 

. مداد رارق  یشرت ) ینیریش و   ) هزم ود  ره  ياراد  ار  لولحم ) )
هب هکلب  میدـیرفاین  هچیزاب  سوه و  اوه و  يور  زا  ار  ود  نیا  نایم  تاـقولخم  نیمز و  هراوهگ  نیا  نامـسآ و  دـنلب  فقـس  نیا  اَـنْقَلَخ  اـم  َو 

. میتخاس ناشراوتسا  نینچ  نیا  یهلا  حلاصم  ینید و  دیاوف  روظنم 
راـیتخا دوـخ  بساـنم  يزیچ  مینک  باـختنا  دوـخ  يارب  یمرگرـس  هلیـسو  میتـساوخیم  رگا  اَّنُدـَل  ْنـِم  ُهانْذَـخَّتَال  ًاوـَْهل  َذِـخَّتَن  ْنَأ  اـنْدَرَأ  ْوـَل 

دنزرف و يانعم  هب  وهل » . » میدرکیم
137 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا رسمه  نز و  يانعم  هب  دناهتفگ  یضعب 
: تسا هدش  رکذ  هجو  ود  اندل » نم   » هملک يانعم  رد 

. میدرکیم هدافتسا  میراد  زیچ  همه  هب  تبسن  هک  دوخ  ناوت  تردق و  زا  وهل »  » باختنا رد  - 1
ادـخ دـنزرف  ار  زیزع  یـسیع و  هک  تسا  دوهی ) اراصن و   ) نخـس ّدر  نیا  اهناسنا و  زا  هن  میتفرگیم  نادـنزرف )  ) دوخ يارب  ناگتـشرف  زا  - 2

. دناهتسناد
ار ناهج  هک  نیا  زا  میهّزنم  كاپ و  ام  تسا : هدومرف  ایوگ  تسا  وهل  ذاّختا  زا  دنوادخ  نتـسج  يرازیب  يانعم  هب  بارـضا و  هملک  نیا  لب » »

. میزاس ّقح  بولغم  ار  لطاب  میهد و  يرترب  هدوهیب  راک  رب  ار  تقیقح  هک  دنکیم  اضتقا  ام  تمکح  هکلب  میریگب ، هچیزاب 
، تسا هدروآ  هراعتـسا  لطاب  يارب  ار  غمد »  » و قح )  ) يارب ار  فذق » ، » نآ يدوبان  و  وهل »  » نالطب نداد  ناشن  روظنم  هب  دـنوادخ  ور  نیا  زا 
ار نآ  هدیبوک و  تسا  یلاخ  وت  مسج  دننام  هک  لطاب  رس  رب  ار  نآ  راگدرورپ  هک  تسا  گنس  دننامه  یتخـس  مسج  قح ، ییوگ  هک  نانچ 

. تسا هدرب  نیب  زا 
. تسین وا  راوازس  هک  دینکیم  فیصوت  نادب  ار  وا  سدقا  تاذ  هچنآ  زا  امش  رب  ياو  َنوُفِصَت  اَّمِم  ُْلیَْولا  ُمَُکل  َو 

هداد رارق  ناهاشداپ  هاگرد  نیبّرقم  هلزنم  هب  ناگدیرفآ  هّیقب  رب  ناشیراوگرزب  فرـش و  رطاخ  هب  ار  اهنآ  هک  دنناگتـشرف  روظنم  ُهَدـْنِع  ْنَم  َو 
راوازس هچنآ  زا  دننکیم و  حیبست  ار  یلاعت  يادخ  زور  هنابـش  مئاد : روطب  َنوُحِّبَُـسی » . » دنوشیمن لولم  هتـسخ و  َنوُرِـسْحَتْسَی » َو ال   » تسا

. دنوشیمن ناوتان  فیعض و  راک  نیا  رد  دننادیم و  هّزنم  تسین ، وا  تافص  هب  قیال  تسا و 

137 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 21  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]

هراشا

اَّمَع ُلَئُْسی  ال  ( 22  ) َنوُفِصَی اَّمَع  ِشْرَْعلا  ِّبَر  ِهَّللا  َناْحبُسَف  اتَدَسََفل  ُهَّللا  َّالِإ  ٌۀَِهلآ  امِهِیف  َناک  َْول  ( 21  ) َنوُرِْشُنی ْمُه  ِضْرَْألا  َنِم  ًۀَِهلآ  اوُذَخَّتا  ِمَأ 
َّقَْحلا َنوُمَْلعَی  ْمُهُرَثْکَأ ال  َْلب  ِیْلبَق  ْنَم  ُرْکِذ  َو  َیِعَم  ْنَم  ُرْکِذ  اذـه  ْمُکَناهُْرب  اُوتاـه  ْلـُق  ًۀَِـهلآ  ِِهنوُد  ْنِم  اوُذَـخَّتا  ِمَأ  ( 23  ) َنُولَئُْـسی ْمُه  َو  ُلَعْفَی 

(25  ) ِنوُُدبْعاَف اَنَأ  َّالِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ِْهَیلِإ  یِحُون  َّالِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَسْرَأ  ام  َو  ( 24  ) َنوُضِْرعُم ْمُهَف 
َو ْمُهَْفلَخ  ام  َو  ْمِهیِْدیَأ  َْنَیب  ام  ُمَْلعَی  ( 27  ) َنُولَمْعَی ِهِْرمَِأب  ْمُه  َو  ِلْوَْقلِاب  ُهَنوُِقبْسَی  ال  ( 26  ) َنُومَرْکُم ٌدابِع  َْلب  ُهَناْحبُس  ًاَدلَو  ُنمْحَّرلا  َذَخَّتا  اُولاق  َو 
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يِزَْجن َِکلذَـک  َمَّنَهَج  ِهیِزَْجن  َِکلذَـف  ِِهنوُد  ْنِم  ٌهلِإ  یِّنِإ  ْمُْـهنِم  ْلـُقَی  ْنَـم  َو  ( 28  ) َنوُقِفْـشُم ِِهتَیْـشَخ  ْنِم  ْمُه  َو  یـضَتْرا  ِنَِمل  َّالِإ  َنوُعَفْـشَی  ال 
(30  ) َنُونِمُْؤی الَف  َأ  ٍّیَح  ٍءْیَش  َّلُک  ِءاْملا  َنِم  اْنلَعَج  َو  امُهانْقَتَفَف  ًاْقتَر  اتَناک  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َّنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َرَی  َْمل  َو  َأ  ( 29  ) َنیِِملاَّظلا

138 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

138 ص :  همجرت ..... :

(21 . ) دشخبیم تایح  هک  دناهتفرگ  ینایادخ  نیمز  زا  اهنآ  ایآ 
هک ییادخ  تسا  هّزنم  سپ  دندشیم ، هدیـشک  یهابت  هب  نامـسآ ) نیمز و   ) انامه دوبیم  اتکی  يادخ  زج ، ییادخ  نیمز  نامـسآ و  رد  رگا 

(22 . ) دننکیم فصو  نادب  ار ، وا  هچنآ  زا  تسا ، شرع  راگدرورپ 
(23 . ) دنریگیم رارق  شسرپ  دروم  ناگدنب  هک  یلاح  رد  دوشیمن  عقاو  لاؤس  دروم  دروآیم ، ياج  هب  هچنآ  زا  وا 

نانآ زا  يدای  دنانم و  اب  هک  تسا  نانآ  رکذ  نآرق )  ) نیا دـیروایب ، ار  دوخ  لیلد  وگب : دـنتفرگ ؟ يرگید  يادـخ  یلاعت  يادـخ  زا  ریغ  ایآ 
(24 . ) دناهدننک ضارعا  نآ ، زا  سپ ، دنتسین ، هاگآ  قح  زا  اهنآ  رثکا  هکلب  دندوب ، نم  زا  شیپ  هک 

(25 . ) دینک تدابع  ارم  سپ  تسین  نم  زج  ییادخ  هک  میدرک  یحو  وا ، هب  هک  نیا  رگم  ار  يربمایپ  وت  زا  شیپ  میداتسرفن  و 
139 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(26 . ) دنیوا هدیزگرب  ناگدنب  اهنآ  هکلب  وا  تسا  كاپ  هّزنم و  دراد ، دنزرف  نامحر ، دنوادخ  دنتفگ : و 
(27 . ) دننکیم لمع  وا  رما  هب  دنریگیمن و  یشیپ  وا  زا  راتفگ  رد 

هک ار  یسک  رگم  دننکن  تعافش  مه  ناگدننک  تعافش  و  تسا . اهنآ  رـس  تشپ  هچ  ره  تسا و  اهنآ  ربارب  رد  هچنآ  دنادیم ، یلاعت  يادخ 
(28 . ) دنناسرت وا ، باذع )  ) سرت ار  اهنآ  دهد و  اضر  دهاوخیم و  ادخ 

. میهد ازج  ار  ناراکمتس  نینچ  نیا  میهد . ازج  خزود  ار  وا  سپ  میتسه  یلاعت  قح  تاذ  زا  ریغ  ّقح  هب  يادخ  نم  دیوگب : اهنآ  زا  سک  ره 
(29)

بآ زا  ار  ياهدنز  ءیش  ره  میتخاس و  ادج  مه  زا  ار  اهنآ  ام  دندوب و  هتـسب  مه  هب  نیمز  اهنامـسآ و  هک  دننیبیمن  دندش  رفاک  هک  نانآ  ایآ 
(. 30 . ) دنروآیمن نامیا  ایآ  سپ  میدیرفآ 

139 ص :  ریسفت ..... :

تـسرد ینعی  دنکیم ، دعب  ام  راکنا  لبق و  ام  زا  ضارعا  رب  تلالد  تسا و  هزمه  لب و  يانعم  هب  هعطقنم و  اج  نیا  رد  ما »  » ًۀَِهلآ اوُذَخَّتا  ِمَأ 
يایشا هلیسو  هب  ناگدرم  ندش  هدنز  دننکیم و  هدنز  ار  اههدرم  اهنآ  هک  دنـشاب  دقتعم  دننک و  باختنا  ینایادخ  نیمز  سنج  زا  هک  تسین 

اهنآ هلیـسو  هب  ناگدرم  ندـش  هدـنز  هب  داقتعا  اهتب  يارب  ّتیهولا  ياعّدا  همزال  هک  یلاح  رد  تسا ، دـیاقع  نیرت  دودرم  زا  اهتب )  ) ناـج یب 
نالف لیبق  زا  ترابع  نیا  نیمز و  زا  ینعی  ضرالا » نم  . » دشاب رداق  ینکمم  رما  ره  رب  هک  تسا  تیهولا  هتـسیاش  یـسک  اهنت  اریز  دـشابیم 

: دراد دوجو  لامتحا  ود  ِضْرَْألا » َنِم  ًۀَِهلآ   » يانعم رد  دشابیم و  یفوک  يانعم  هب  هک  تسا  ۀفوکلا  نم 
. دنوشیم تدابع  نیمز  يور  رد  اهتب  نیا  هک  تسا  نیا  دارم  - 1

یخرب زا  ای  و  دـندشیم ، هدیـشارت  نیمز  يور  ياهگنـس  یـضعب  زا  ای  اریز  دـندشیم ، هتخاـس  نیمز  سنج  زا  هک  تسا  ییاـهتب  روظنم  - 2
. دندشیم هّیهت  نیمز  تارهاوج 

140 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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ینعی تساـنعم ، کـی  هب  باـب و  ود  اهرـشن ، یتوملا و  هَّللا  رـشنا  « 1 . » دـننکیم هدـنکارپ  قلخ و  ای  دـننکیم  هدـنز  ار  اههدرم  َنوُرِْـشُنی  ْمُه 
. درک هدنز  ار  ناگدرم  دنوادخ 

: هدومرف تسا و  هتخادرپ  لالدتسا  هب  دوخ  ییاتکی  تابثا  يارب  ناحبس  يادخ  دعب  هیآ  رد 
. دشیم هدیشک  یهابت  هب  نامسآ  نیمز و  دوبیم  دحاو  يادخ  زا  ریغ  ینایادخ  نیمز  نامسآ و  رد  رگا  اتَدَسََفل  ُهَّللا  اَّلِإ  ٌۀَِهلآ  امِهِیف  َناک  َْول 

لثم ال دیآیم ، یفنم  مالک  رد  اهنت ، لدب  اریز  تسین  لدـب  دوش و  هتفگ  هَّللا  ریغ  ۀـهلآ  هک  یتروص  رد  ریغ »  » لثم تسا  ۀـهلآ  تفـص  الا » »
هنم انثتسم  رگا  هک  تسا  تهج  نادب  نیا  و  ( 83 دوه / « ) ترسمه زجب  دوشن  هجوتم  امش  زا  سک  چیه  « » 2  » َکَتَأَْرما اَّلِإ  ٌدَحَأ  ْمُْکنِم  ْتِفَْتلَی 
دراد ندش  هنم  انثتسم  يارب  ّتیحالـص  ماع و  یتقو  دحا »  » هملک ینعی  تسین  حیحـص  نآ ، باجیا  یلو  درک  یفن  ار  نآ  ناوتیم  دشاب  معا 
ریبدت رگا  تسا : نیا  هیآ  يانعم  نونکا  دوشیمن . انثتـسم  نآ  زا  يزیچ  درادن و  تیمومع  دـشاب  تبثم  هلمج  رگا  اّما  دـشاب  یفنم  هلمج  هک 

تفرگیم و ارف  یهابت  داسف و  ار  ناهج  دوبیم  تساهنآ ، هدننک  داجیا  هک  دـحاو  يادـخ  زا  ریغ  ینایادـخ  تسد  هب  نیمز  نامـسآ و  روما 
. تسا دیحوت  هلأسم  رد  ناملکتم  يانبم  هک  تسا  یعنامت  لیلد  نامه  نیا  تفاییمن . مظن  نیمز  نامسآ و  راک 

تمکح و قبط  رب  شیاهراک  مامت  هک ) هدش  تباث  لقع  لیلد  هب   ) اریز تسین ، داریا  لاکـشا و  دروم  دـنوادخ  ياهراک  ُلَعْفَی  اَّمَع  ُلَئُْـسی  ال 
لعف هنوگ  چیه  تسا و  باوص 

__________________________________________________

شنیرفآ و زا  هیانک  و  تسا ، هدـیچیپ  زیچ  ندرتسگ  ياـنعم  هب  رـشن  هّداـم  زا  نورـشنی  دـسیونیم : نینچ  هنومن  ریـسفت  هیآ  نیا  هراـب  رد  - 1
هک یلاح  رد  دننادب  داعم ...  هب  هراشا  ار  هلمج  نیا  هک  دنراد  رارصا  نارّسفم  زا  یعمج  هدمآ ، زین  نامسآ  نیمز و  هنهپ  رد  تاقولخم  راشتنا 

، هنومن ریـسفت  گرم  زا  سپ  یگدنز  داعم و  هن  تسا  یقیقح  دوبعم  دنوادخ و  دیحوت  زا  نخـس  هک  دوشیم  نشور  دـعب  تایآ  هب  هّجوت  اب 
یقرواپ ص 380. ج 13 ،

ص 44. ، 81 دوه /، هروس  نمحّرلا ، هب  ّنم  ام  ءالما  کتأرما »  » عفر تئارق  هب  - 2
141 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دنزیمن رس  وا  زا  حیبق 
اهنآ سپ  دـنزیم ، رـس  اهنآ  زا  تشز  کین و  راک  دـنیوا و  هدـنب  كولمم و  اـهنآ  هک  ارچ  دوشیم ، لاؤس  نارگید  زا  اـّما  َنُولَئُْـسی » ْمُه  َو  »

. دیدادن ماجنا  ای  دیداد  ماجنا  ار  راک  نیا  ارچ  دوش  هتفگ  اهنآ  هب  دوش و  عقاو  تساوخزاب  دروم  ناشیاهراک  هک  دنراوازس ،
. دشابیم ناکرشم  رفک  هانگ و  ندرمش  گرزب  هلمج ، نیا  رارکت  لیلد  ًۀَِهلآ  ِِهنوُد  ْنِم  اوُذَخَّتا  ِمَأ 

چیه رد  اریز  دـشاب ، هدیـسر  یحو  قیرط  زا  ای  دوش  تباث  لقع  هار  زا  هاوخ  دـیروایب ، ار  ناتلیلد  وگب : اهنآ  هب  ربمایپ  يا  ْمُکَناهُْرب  اُوتاه  ْلـُق 
. تسا هدش  كرش  زا  یهن  دیحوت و  هب  توعد  اهنآ  رد  هک  نیا  رگم  دینیبیمن  لبق  ینامسآ  ياهباتک  زا  یباتک 

هب یـضعب  هک  لبق  ناربمایپ  ياـهتّما  زا  دـناهدوب  نم  زا  شیپ  هک  یناـسک  يارب  نم و  تما  يارب  تسا  يدـنپ  نآرق ، نیا  َیِعَم  ْنَم  ُرْکِذ  اذـه 
« یعم نم   » زا روظنم  دـیامرفیم : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـناهدش . كاله  ناشرفک  رطاخ  هب  یخرب  هتفای و  تاجن  ندروآ  ناـمیا  هطـساو 

ياهناسنا یلبق ، نم  رکذ  زا : دوصقم  و  دمآ ، دـنهاوخ  زا  دـعب  هک  یناسک  دـندوب و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  نامز  رد  هک  تسا  یناسک 
. دنشابیم ترضح  نآ  زا  شیپ 

قح نانآ  رتشیب  هکلب  تسا : هدومرف  هدرک و  شهوکن  ینادان  لهج و  هب  ار  ناکرشم  دنوادخ  هیآ  زا  تمـسق  نیا  رد  َنوُمَْلعَی  ْمُهُرَثْکَأ ال  َْلب 
. دندنادرگ ور  نآ  رد  ندیشیدنا  لمأت و  زا  لیلد  نیا  هب  دنسانشیمن و  ار 

شدوخ زا  لبق  يدـیحوت  تایآ  هدـننک  ریرقت  هیآ  نیا  هدـش و  تئارق  زین  یحوی  لعف  نیا  ِْهَیلِإ  یِحُون  اَّلِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  اـم  َو 
. دشابیم
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نارتخد ناگتشرف  دنتفگ  هک  دنـشابیم  هعازخ  هلیبق  تسا ، ینادنزرف  ياراد  نامحر  دنوادخ  دنتفگ  هک  ییاهنآ  ًاَدلَو  ُنمْحَّرلا  َذَخَّتا  اُولاق  َو 
اب یگدنب  تفص  و  دنتسه ، ادخ )  ) ناگدنب اهنآ  َنُومَرْکُم » ٌدابِع  َْلب  تسا : هدومرف  هتـسناد و  كاپ  نآ  زا  ار  دوخ  تاذ  دنوادخ  اّما  دنیادخ ،

ار اهنآ  نومرکم »  » ظفل اب  سپس  دراد و  تافانم  يدنزرف 
142 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا هداد  رارق  شدوخ  هاگرد  بّرقم  هتشاد و  یمارگ 
يزیچ دـننکیم و  يوریپ  شراـتفگ  زا  هدرک و  لـمع  وا  ناـمرف  هب  دـنیوگیمن ، ینخـس  ادـخ  رما  هـب  زج  ناگتـشرف )  ) ِلْوَْقلاـِب ُهَنوُِقبْـسَی  ـال 

، تسوا راتفگ  عبات  اهنآ  راـتفگ  هک  هنوگ  ناـمه  دریگیمن . یـشیپ  ادـخ  راـتفگ  رب  اـهنآ  راـتفگ  و  دـیوگب . ادـخ  هک  نیا  رگم  دـنیوگیمن 
زا دنهدیمن  ماجنا  دنهدیم و  ماجنا  هچنآ  مامت  دنهدیمن و  ماجنا  هدادن  نامرف  وا  هک  ياهراک  ینعی  تسوا ، نامرف  قبط  رب  زین  ناشرادرک 

. دراد هطاحا  دنهدیم  ماجنا  دناهداد و  ماجنا  هچنآ  هب  وا  ملع  تسا و  دنوادخ  هاگدید  رد  همه  هدنیآ ، هتشذگ و  روما 
هک نیا  ای  دشاب  ادـخ  دنـسپ  دروم  ناشنید  هک  ینانآ  زا  زج  دـنرادن  ار  سک  چـیه  زا  تعافـش  تأرج  اهنیا  یـضَتْرا  ِنَِمل  اَّلِإ  َنوُعَفْـشَی  َو ال 

. دننانمؤم طقف  اهنآ  و  دنادب ، ناشتعافش  هتسیاش  ددنسپب و  ار  اهنآ  دروم  رد  تعافش  دنوادخ 
. دنشاب هدرک  یهاتوک  ناشتدابع  رد  ادابم  هک  دنناساره  كانمیب و  هتسویپ  ناگتشرف  نیا  ایازم  نیا  مامت  اب  َنوُقِفْشُم و  ِِهتَیْشَخ  ْنِم  ْمُه  َو 

، لاـثم يور  زا  ضرف و  رب  هک  ار  ناگتـشرف  زا  یناـسک  كرـش ، ندرمـش  تشز  روـظنم  هب  دـنوادخ ، هیآ  نیا  رد  ٌهلِإ  یِّنِإ  ْمُْهنِم  ْلـُقَی  ْنَـم  َو 
ام ْمُْهنَع  َِطبََحل  اوُکَرْـشَأ  َْول  َو  دـیامرفیم : رگید  ياج  رد  هک  ناـنچ  تسا . هدومرف  مّنهج  رفیک  باذـع و  هب  دـیدهت  دـنروآ  ادـخ  هب  كرش 

/ ماعنا « ) تفریم داب  رب  ناشلامعا  مامت  دندشیم  كرـشم  دنتـشاد ) هک  یتّیعقوم  ماقم و  همه  نآ  اب   ) ناربمایپ نیا  اضرف  رگا   » َنُولَمْعَی اُوناک 
(. 88

. تسا هدش  هدناوخ  زین  ملا »  » تروص هب  واو »  » نودب هملک  نیا  َرَی » َْمل  َو  َأ  »
: تسا هدش  هتفگ  لامتحا  هس  هیآ  نیا  يانعم  رد  امُهانْقَتَفَف  ًاْقتَر  اتَناک 

. تشادن دوجو  يزاب  ياضف  ناشنایم  هک  دندوب  لصّتم  مه  هب  نانچ  دنیآ ) رد  یلعف  تروص  هب  هک  نآ  زا  لبق   ) نیمز نامسآ و  هک  نیا  - 1
مهرد ار  اـهنآ  همه  دـنوادخ  سپ  تشادـن ، دوـجو  جرف  لـلخ و  نیمز  ناـیم  رد  نینچمه  دوـب ، هتـسویپ  مه  هب  اهنامـسآ  هـک  دوـب  نـیا  - 2

. درک داجیا  هلصاف  ناشنایم  و  تفاکش ،
143 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

زا لوق  نیا  دندوب و  هتسویپ  مه  هب  رپ و  نایم  هک  نآ  زا  دعب  میدوشگ  هایگ  ناراب و  هلیسو  هب  ار  نیمز  نامسآ و  ینعی  تسا ، هدش  هتفگ  - 3
. تسا هدش  تیاور  مالّسلا  مهیلع  همئا 

رد هک  نانچ  تسا ، نیمز  هوبنا  اهنامـسآ و  هوبنا  دوصقم  هک  تسا  نیا  ّثنؤم ، عمج  هن  هدروآ ، ّثنؤم  ياّنثم  ار  لـعف  هک  نیا  لـیلد  اـتناک » »
رابتعا هب  ار  ریمض  هیآ  رد  ینعی  دشابیم ، ناتعامج  ناحاقل »  » زا دارم  هک  دناهدروآ  ّثنؤم  لیلد  نیا  هب  ار  تفص  ناوادوس ، ناحاقل  ترابع 
ّثنؤم ياّنثم  ناتعامج ، ینعی  اـنعم  راـبتعا  هب  تسا ، تفـص  رهاـظ و  مسا  هک  ار  ناوادوس »  » لاـثم رد  هک  ناـنچ  هدروآ  ّثنؤم  ياـّنثم  اـنعم ،

. رکذم ياّنثم  هن  دناهدروآ 
رد مینادب  لوعفم  کی  هب  يدعتم  ار  نآ  رگا  هیآ  نیا  رد  دوشیم ، يّدعتم  لوعفم  ود  هب  یهاگ  لوعفم و  کی  هب  یهاگ  لعف  نیا  اْنلَعَج » َو  »

: دوب دهاوخ  ریز  لامتحا  ود  زا  یکی  هیآ  يانعم 
« دیرفآ بآ  زا  ار  ياهدنبنج  ره  دنوادخ   » ٍءام ْنِم  ٍۀَّباَد  َّلُک  َقَلَخ  ُهَّللا  َو  دنوادخ : لوق  لثم  میاهدـیرفآ . بآ  زا  ار  ياهدـنز  يدوجوم  ره  - 1

(. 45 رون / )
، ٍلَجَع ْنِم  ُناْسنِْإلا  َِقلُخ  لثم  درادن ، ربص  نآ  ندوبن  رب  دراد و  بآ  هب  مربم  زاین  اریز  میاهدـیرفآ ، بآ  زا  ار  ياهدـنز  دوجوم  ره  ییوگ  - 2
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(. 36 ءایبنا / « ) تسا هدش  هدیرفآ  باتش  زا  ناسنا  »
هَّللا یلـص  ربمایپ  لوق  لثم  میتخاس . بآ  هب  دنمزاین  ار  ياهدـنز  درم  ره  تسا : نیا  شیانعم  دوش  هدارا  لوعفم ) ود  هب  يدـعتم  : ) مود رگا  و 

: هلآ هیلع و 
. یّنم ددلا  دد و ال  نم  انا  ام 

«1»

143 ص :  ات 35 ..... ] تایآ 31  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]

هراشا

اِهتایآ ْنَع  ْمُه  َو  ًاظوُفْحَم  ًافْقَـس  َءامَّسلا  اَْـنلَعَج  َو  ( 31  ) َنوُدَتْهَی ْمُهَّلََعل  ًالُبُـس  ًاجاِجف  اهِیف  اْنلَعَج  َو  ْمِِهب  َدـیِمَت  ْنَأ  َیِـساوَر  ِضْرَْألا  ِیف  اْنلَعَج  َو 
ْنِإَف َأ  َْدلُْخلا  َِکْلبَق  ْنِم  ٍرَـشَِبل  اْنلَعَج  ام  َو  ( 33  ) َنوُحَبْـسَی ٍکَلَف  ِیف  ٌّلُک  َرَمَْقلا  َو  َسْمَّشلا  َو  َراـهَّنلا  َو  َلـْیَّللا  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  َو  ( 32  ) َنوُضِْرعُم

(35  ) َنوُعَجُْرت اْنَیلِإ  َو  ًۀَْنِتف  ِْریَْخلا  َو  ِّرَّشلِاب  ْمُکُوْلبَن  َو  ِتْوَْملا  ُۀَِقئاذ  ٍسْفَن  ُّلُک  ( 34  ) َنوُِدلاْخلا ُمُهَف  َِّتم 
__________________________________________________

(. ].....[ مرادن يزاب  هب  يزاین  ینعی  . ) تسین نم  زا  زین  نآ  متسین و  بعل  وهل و  زا  نم  - 1
144 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

144 ص :  همجرت ..... :

نایم یخارف  ياههار  نآ  رد  دـنرادهگن و  بارطـضا  لزلزت و  زا  ار  اهنآ  هک  نیا  يارب  میداد  رارق  اج  رب  اپ  تباـث و  ياـههوک  نیمز  رد  اـم ،
(31 . ) دنبای هار  دوخ  دصاقم  هب  مدرم  هک  نآ  يارب  میداد  رارق  نآ  تشد  رد  ییاههار  زین  اههوک و 

(32 . ) دننادرگ ور  نآ ، ياههناشن  تایآ و  زا  نارفاک ، هک  یلاح  رد  دشاب ، ظوفحم  نداتفا  زا  هک  میداد  رارق  یفقس  ار  نامسآ  و 
(33 . ) دنروانش یکلف  رد  اهنآ  زا  مادک  ره  دیرفآ و  ار  هام  دیشروخ و  زور و  بش و  هک  تسا  یسک  دنوادخ 

(34 ( ؟ دوب دنهاوخ  نادواج  اهنآ  يریمب  وت  رگا  سپ  ایآ  میدادن ، رارق  یگنادواج  وت  زا  شیپ  یناسنا  چیه  يارب 
(. 35 . ) دیدرگیم زاب  ام  يوس  هب  مییامزآیم و  هنتف  ناونع  هب  یکین  يدب و  اب  ار  امش  ام  تسا و  گرم  هدنشچ  ياهدنز  دوجوم  ره 

144 ص :  ریسفت ..... :

هک نیا  يارب  ای  دنازرلب  دنک و  برطـضم  ار  شلها  هک  نیا  زا  ام  يدونـشخان  رطاخ  هب  میداد ، رارق  راوتـسا  ياههوک  نیمز  رد  ْمِِهب  َدیِمَت  ْنَأ 
هک تسا  لیلد  نیا  هب  هفوک  لها  بهذم  هب  ال »  » فذح هدش و  فذح  مال ،»  » و ال »  » هدوب دیمت » نأل ال   » لصا رد  دزاسن و  برطضم  ار  اهنآ 

چیه هب  هک  دننادب  باتک  لها  ات  ، » ِهَّللا ِلْضَف  ْنِم  ٍءْیَش  یلَع  َنوُرِدْقَی  اَّلَأ  ِباتِْکلا  ُلْهَأ  َمَْلعَی  اَّلَِئل  هیآ  رد  هک  نانچ  مه  دهدیمن  خر  یهابتـشا 
. تسین هابتشا  بجوم  ال »  » ندوب دیاز  (، 28 دیدح / « ) دنرادن یتسد  ادخ  تمحر  لضف و  زا 

نآ  نایم  عیسو  ياههار  جاجف » ، » ددرگیم رب  یساور »  » هب ریمض ، اهِیف » اْنلَعَج  َو  »
145 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. هدش عقاو  شیارب  لاح  هدش ، مّدقم  نآ  رب  نوچ  اما  تسا ، البس »  » يارب تفص  و  جف »  » عمج اههوک 
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. تسا هدش  هتفگ  لامتحا  ود  ظوفحم »  » يانعم رد  میداد ، رارق  ظوفحم  یفقس  ار  نامسآ  ًاظوُفْحَم  ًافْقَس 
. دوش لزلزتم  دتفا و  نیمز  رب  هک  نیا  زا  ظوفحم  فلا :

. دنهد ارف  شوگ  ینامسآ  ناگتشرف  ياهربخ  هب  دنناوتن  ات  هدنام  ظوفحم  نیطایش  نتفر  الاب  زا  باهش  ياهریت  هلیسو  هب  ب :
هام و دیشروخ و  هلیـسو  هب  نتفرگ  دنپ  زا  تسا  ترابع  هک  اهنامـسآ - رد  دنوادخ  ياهتربع  دهاوش و  زا  اهنآ  َنوُضِْرعُم و  اِهتایآ  ْنَع  ْمُه  َو 
- دراد یهلا  هغلاب  تمکح  رب  تلالد  اهنیا  همه  دنتـسه و  راوتـسا  میقتـسم  یمظن  اب  قیقد و  یباسح  اب  هک  اهنآ  ریـس  ّلحم  زا  زین  تاراـّیس و 

لهج زا  رتالاب  یلهج  دنک  ضارعا  شریظنیب ، تمکح  اهنآ و  هدنروآ  دیدپ  نأش  یگرزب  رب  روما  نیا  هب  لالدتسا  زا  هک  یسک  ره  دنلفاغ .
. تسین وا 

دنروانش و نامسآ  رد  تارایس  مامت  هک  تسا  نیا  دوصقم  مهّلک »  » ینعی تسا ، هیلا  فاضم  زا  ضوع  لک »  » نیونت َنوُحَبْـسَی  ٍکَلَف  ِیف  ٌّلُک 
نیمه هب  دشابیم و  زور  بش و  ره  رد  ناگدننک  عولط  سنج  ود  نیا  زا  دارم  ددرگیم و  رب  رمق  سمش و  هب  نوحبسی )»  » رد عمج   ) ریمض

، هنرگ دوشیم و  رامقا »  » و سومش »  » هب ریبعت  اهنآ  زا  هدش و  باسح  عمج  هک  تساهنآ  بورغ ) و   ) عولط لحم  دّدعت  هطساو  هب  زین  لیلد و 
هک ندرک  انـش  هب  ار  اهنآ  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  نوحبـسی »  » لـعف رد  عمج  واو »  » ینعی ءـالقع  ریمـض  تسا و  یکی  زین  رمق  یکی و  سمش ،

. تسا هدومرف  فیصوت  دشابیم  نالقاع  راک 
دـنهد و رارق  تتامـش  دروم  ببـس  نیدـب  ار  وا  ات  دـندرکیم  گرم  يوزرآ  مرکا  ربمایپ  يارب  اـهبرع  َدـْلُْخلا  َکـِْلبَق  ْنِم  ٍرَـشَِبل  اـْنلَعَج  اـم  َو 

رگا  سپ  دهدن ، رارق  دّلخم  ایند  رد  ار  يرشب  چیه  هک  تسا  نیا  رب  ادخ  مکح  ینعی  هدرک  یفن  يو  زا  ار  تتامش  نایب  نیا  اب  دنوادخ 
146 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

؟ دننامیم یقاب  اهنآ  ایآ  يریمب  وت 
رد ربص  هک  اهالب  هب  دیامزآیم : زیچ  دنچ  هب  ار  امـش  ادخ  ینعی  دشابیم ، شظفل  ریغ  زا  مکولبن »  » لعف يارب  يدیکأت  قلطم  لوعفم  ًۀَْـنِتف » »

. تسا مزال  نآ  رب  رکش  هک  شیایاطع  اهششخب و  هب  بجاو و  نآ 
. داد میهاوخ  ناترفیک  شاداپ و  دراد  دوجو  امش  رد  رکش  ربص و  زا  هچنآ  بسح  رب  دینکیم و  تشگزاب  ام  يوس  هب  َنوُعَجُْرت و  اْنَیلِإ  َو 

146 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 36  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]

هراشا

ْنِم ُناْسنِْإلا  َِقلُخ  ( 36  ) َنوُِرفاک ْمُه  ِنمْحَّرلا  ِرْکِذـِب  ْمُه  َو  ْمُکَتَِهلآ  ُرُکْذَـی  يِذَّلا  اَذـه  َأ  ًاوُزُه  ـَّالِإ  َکَنوُذِـخَّتَی  ْنِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َكآَر  اذِإ  َو 
ْنَع َنوُّفُکَی  ـال  َنیِح  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُمَْلعَی  َْول  ( 38  ) َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ُدـْعَْولا  اَذـه  یتَم  َنُولوُقَی  َو  ( 37  ) ِنُولِْجعَتْـسَت الَف  ِیتایآ  ْمُکیِرُأَس  ٍلَجَع 

(40  ) َنوُرَْظُنی ْمُه  َو ال  اهَّدَر  َنوُعیِطَتْسَی  الَف  ْمُُهتَْهبَتَف  ًۀَتَْغب  ْمِهِیتَْأت  َْلب  ( 39  ) َنوُرَْصُنی ْمُه  َو ال  ْمِهِروُهُظ  ْنَع  َو ال  َراَّنلا  ُمِهِهوُجُو 

146 ص :  همجرت ..... :

رد دنکیم ؟ دای  يدب ) هب   ) ار امش  نایادخ  هک  تسا  یسک  نامه  نیا  ایآ  هک  دنریگن  هرخـسم  يزاب و  هب  زج  دننیبب ، ار  وت  نارفاک  هک  یتقو 
(36 . ) دنرفاک ادخ  دای  هب  دوخ  اهنآ  هک  یلاح 

(37 . ) دینکن باتش  نیا  رب  انب  منایامنب  امش  هب  ار  مدوخ  تایآ  هک  تسا  دوز  تسا ، هدش  هدیرفآ  یگدزباتش  زا  ناسنا 
(38 . ) دییوگتسار امش  رگا  دوب ، دهاوخ  یک  هدعو  نیا  دنیوگیم  و 

يراـی هن  دـنراد و  زاـب  دوخ  ياهتـشپ  زا  هن  دوخ و  ياـهتروص  زا  ار  شتآ  دـنناوتن  هک  ار  یعقوـم  دنتـسنادیم  دـندش ، رفاـک  هک  ناـنآ  رگا 
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(39 (. ) دندرکیمن باتش  نآ ، عوقو  رد   ) دنوشیم
147 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(40 . ) دنباین تلهم  دننک و  ّدر  ار  نآ  دنناوتن  سپ  دزاس  ناشتوهبم  دیآ و  ناشیوس  هب  ناهگان  هکلب 

147 ص :  ریسفت ..... :

، دنک اهنیا  زا  یکی  رب  تلالد  هیلاح  هنیرق  هاگ  ره  يدب و  هب  یهاگ  تسا و  یبوخ  هب  یهاگ  ندوب ، يزیچ  دای  هب  ْمُکَتَِهلآ  ُرُکْذَی  يِذَّلا  اَذه  َأ 
. درکیم دای  وت  زا  ینالف  مدینش  ییوگیم : یصخش  هب  الثم  دوشیم ، هدروآ  قالطا  روطب 

ایآ ینعی : ثحب  دروم  هیآ  و  تسا . تّمذم  ییوج و  بیع  دشاب  نمشد  رگا  اّما  تسانث ، حدم و  وا  دای  دشاب ، تسود  صخـش  نآ  رگا  لاح 
دای يدب ) هب   ) اهتب زا  هک  ار  یناوج  میدینش   ... » ْمُهُرُکْذَی یًتَف  انْعِمَس  هیآ  زین  و  دنکیم ؟ دای  يدب ) هب   ) ار امش  نایادخ  هک  یـسک  تسا  نیا 

دندوبن نآ  هتـسیاش  هک  یتافـص  هب  ار  دوخ  نایادخ  ناتـسرپ  تب  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا و  ییوگدب ) تّمذم و   ) ریخا مسق  زا  دنکیم »
توعد دـیحوت  هب  ار  نانآ  ربمایپ  نوچ  دنتـسه و  هاوگ  ام ) ياهراک  رب   ) دـننکیم و تعافـش  ار  اـم  اـهنیا  دـنتفگیم : ـالثم  دـندرکیم  داـی 

. دنتفگیم نینچ  ربمایپ  هراب  رد  ور  نیا  زا  دندیدنسپیمن ، ار  نیا  تفرگیم ، بیع  ناشنایادخ  رب  درکیم و 
نیا رب  انب  دنرادن . لوبق  ار  ادخ  دـنرفاک و  دوش  هدرب  مان  نآ  هب  ادـخ  تسا  بجاو  هک  یتینادـحو  هب  اهنآ  َنوُِرفاک  ْمُه  ِنمْحَّرلا  ِرْکِذـِب  ْمُه  َو 

. یّقح رب  وت  دنلطاب و  وریپ  اهنآ  نوچ  دنوش ، عقاو  ءازهتسا  دروم  هک  دنرتراوازس  وت  زا  اهنآ  دوخ 
: ریز هجو  ود  زا  یکی  هب  تسا  بصن  لحم  رد  ْمُکَتَِهلآ » ُرُکْذَی  يِذَّلا  اَذه  َأ   » هلمج

. تسا رفک  يانعم  هب  بوصنم و  هک  اوزه »  » زا لدب  فلا :
 ...«. يِذَّلا اَذه  َأ  : » دنیوگیم هک  یلاح  رد  نیلئاق : ینعی : تسا ، لوق  لوقم  فوذحم و  لاح  نیشناج  ب :

دنتفگیم  دندرکیم و  هلجع  ادخ  باذع  ندیسر  ارف  رد  ناتسرپ  تب  ِنُولِْجعَتْسَت  الَف 
148 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ناسنا وس  کی  زا  نایب  نیا  اب  و  دینکن » باذع  رد  باتـش  تساوخرد  نم  زا  : » تسا هدومرف  اهنآ  هب  دنوادخ  دمآ ، دهاوخ  یک  هدـعو ، نیا 
ییوگ هدرک و  یهن  لـمع  نیا  زا  ار  وا  رگید  يوس  زا  و  دـنکیم ) هلجع   ) تسا نینچ  وا  تعیبـط  هک  تسا  هدرک  تّمذـم  تفـص  نیا  رب  ار 
تعیبط نیا  دیاهدش و  هدیرفآ  تفـص  نیا  رب  اریز  دینکیم ، هلجع  روما  رد  هک  تسین  ياهزات  رما  امـش  زا  نیا  دـیامرفیم : ناسنا  هب  باطخ 
تـسا نیا  رهاظ  اّما  دوش ، دنلب  تساوخ  دیـسر ، شاهنیـس  هب  حور ، یتقو  تسا ، مدآ  ناسنا  زا  روظنم  هک : هدش  لقن  سابع  نبا  زا  تسامش ،

: دناهدرک داهشتسا  نانآ  رعاش  لوق  هب  تسا و  لگ  يانعم  هب  ریمح  تغل  هب  لجع » : » دناهتفگ یضعب  تسا . ناسنا  سنج  نآ  زا  دارم  هک 
«3  » لجعلا ءاملا و  نیب  تبنی  لّخنلا  و  « 2  » ۀیحاض رخّصلا  نیب  تبنی  « 1  » عبنلا و 

ارف يارب  هک  ار  باذـع  تقو  نارفاـک ، رگا  ینعی  دـشابیم ، ملعی »  » لوـعفم نیح »  » تسا و فوذـحم  وـل »  » باوـج اوُرَفَک  َنـیِذَّلا  ُمَْـلعَی  ْوـَل 
چیه تسا و  هتفرگ  ارف  ار  اهنآ  ور  ولج  رس و  تشپ  زا  شتآ  هنوگچ  تسا و  تخـس  هزادنا  هچ  هک  دنتـسنادیم  دننکیم ، هلجع  شندیـسر 

قیاقح  ) ندرک هرخـسم  دوخ و  رفک  رب  نینچ  نیا  دنک ، يرای  ار  ناشیا  هک  دـننیبیمن  ار  یـسک  دـنرادن و  دوخ  زا  نآ  عفر  رب  تردـق  هنوگ 
نادان دوبیم و  یهاگآ  ملع و  نانآ  اب  رگا  هک  انعم  نیا  هب  میهد  رارق  لوعفم  نودـب  ار  ملعی »  » لعف تسا  زیاج  و  دـندنامیمن . یقاـب  ینید )

رد دندرکیمن . هلجع  باذع  ندیسر  ارف  يارب  دندوبن ،
__________________________________________________

. دنیوگیم زین  همشچ  هب  دیدج  حالطصا  رد  دنزاسیم و  ریت  نامک و  شبوچ  زا  هک  تسا  یتخرد  عبن  - 1
: هتبنم ءامّصلا  ةرخصلا  یف  عبنلا  هدروآ : نینچ  یقرواپ  رد  ار  لوا  عارصم  ص 117 ، ج 3 ، فاّشک ، - 2
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. دیوریم تخس  گنس  نایم  زا  عبن  تخرد 
. دروآیم رد  رس  لگ  بآ و  نایم  زا  امرخ  تخرد  دیوریم و  دراد ، رارق  باتفآ  شبات  رد  هک  یتخس  گنس  نایم  زا  عبن  تخرد  - 3

لخن دشوجیم و  اهگنس  نایم  زا  همشچ  تسا  هتفگ  رعش  يانعم  رد  مه  یتشهب  دمحا  رتکد  نایبلا ، عمجم  همجرت  عبن . هدام  بالطلا ، دجنم 
. دیوریم كاخ  بآ و  نایم  زا 

149 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
دوخ ياـهتروص  زا  ار  شتآ  دـنناوتیمن  هک  یتـقو  ینعی  هب ) لوعفم  هن  هیف  لوـعفم   ) دوـب دـهاوخ  رمـضم  هب  بوـصنم  نیح »  » تروـص نیا 

. دناهدوب لطاب  رب  هک  دننادیم  ماگنه ) نآ  رد   ) دنزاس فرطرب 
. دسریم ارف  ناهگان  دناهدش  دیدهت  نآ  هب  هک  یشتآ  ای  تمایق  هکلب  ًۀَتَْغب  ْمِهِیتَْأت  َْلب 

. دوشیم هتفگ  توهبم »  » دوشیم عقاو  بولغم  ثحب ، رد  هک  یسک  يارب  دنکیم . هبلغ  اهنآ  رب  سپ  مهتهبتف » »
. تسین یتلهم  ناشیا  رب  تمایق  رد  اّما  دهدیم  تلهم  اهنآ  هب  ایند  رد  دنوادخ  هک  نیا  هب  تسا  يرّکذت  نیا  َنوُرَْظُنی  ْمُه  َو ال 

149 ص :  ات 45 ..... ] تایآ 41  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]

هراشا

ْمُه َْلب  ِنمْحَّرلا  َنِم  ِراهَّنلا  َو  ِْلیَّللِاب  ْمُکُؤَلْکَی  ْنَم  ُْلق  ( 41  ) َنُؤِزْهَتْسَی ِِهب  اُوناک  ام  ْمُْهنِم  اوُرِخَس  َنیِذَّلِاب  َقاحَف  َِکْلبَق  ْنِم  ٍلُسُِرب  َئِزُْهتْسا  ِدََقل  َو 
َو ِءالُؤه  انْعَّتَم  ْلـَب  ( 43  ) َنُوبَحُْـصی اَّنِم  ْمُه  َو ال  ْمِهِـسُْفنَأ  َرْـصَن  َنوُعیِطَتْـسَی  اِننوُد ال  ْنِم  ْمُهُعَنْمَت  ٌۀَِهلآ  ْمَُهل  ْمَأ  ( 42  ) َنوُـضِْرعُم ْمِهِّبَر  ِرْکِذ  ْنَع 

ُعَمْسَی َو ال  ِیْحَْولِاب  ْمُکُرِْذنُأ  امَّنِإ  ُْلق  ( 44  ) َنُوِبلاْغلا ُمُهَف  َأ  اِهفارْطَأ  ْنِم  اهُـصُْقنَن  َضْرَْألا  ِیتَْأن  اَّنَأ  َنْوَرَی  الَف  َأ  ُرُمُْعلا  ُمِْهیَلَع  َلاط  یَّتَح  ْمُهَءاـبآ 
(45  ) َنوُرَْذُنی ام  اذِإ  َءاعُّدلا  ُّمُّصلا 

149 ص :  همجرت ..... :

(41 . ) تفرگ ارف  ناشهرخسم  لابو  ار  ناگدننک  هرخسم  سپ  دندش  عقاو  ءازهتسا  هرخسم و  دروم  وت  زا  شیپ  ناربمایپ  زا  يرایسب 
150 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  بش و  رد  هدنشخب  راگدرورپ  باذع  زا  ار  امش  یناسک  هچ  وگب  اهنآ  هب 

(42 . ) دناهدننک ضارعا  ناشراگدرورپ  رکذ  زا  اهنآ  هکلب  دنکیم ؟ تظفاحم  زور 
ام فرط  زا  هن  دننک و  يرای  ار  دوخ  دـنناوتیم  دوخ  هن ، اهنآ  دـنک ؟ عنم  باذـع  زا  ار  اهنآ  هک  ام  زا  ریغ  تسا  ییاهدوبعم  نانآ  يارب  هکلب 

(43 . ) دنوشیم يرای 
هک یلاح  رد  ار  نیمز  میروآیم  ام  هک  دـننادیمن  ایآ  دـش ، ینالوط  اهنآ  ياهرمع  ات  میتخاـس  دـنمهرهب  ار  ناشیاهردـپ  ناـشیا و  اـم ، هکلب 

(44 ( ؟ دنزوریپ نارفاک  ایآ  سپ  نآ ؟ ياهرانک  زا  میناهاکیم 
(45 . ) دنونشیمن دنوشیم  راذنا  نآ  اب  هک  ار  یتوعد  نارک ، نیا  هک  نآ  لاح  منکیم و  راذنا  یحو  هلیسو  هب  ار  امش  قیقحت  روطب  وگب :

150 ص :  ریسفت ..... :

لبق ناربمغیپ  تشذگرس  هک  دهدیم  يرادلد  راّفک  يازهتـسا  لباقم  رد  ار  شربمایپ  دنوادخ  هیآ  نیا  رد  َِکْلبَق  ْنِم  ٍلُسُِرب  َئِزُْهتْـسا  ِدََقل  َو 
وا هک  یناسک  دندش  راچد  یهلا  باذع  هب  ناشیاهینامرفان  لباقم  رد  ار  اهنآ  نامرفان )  ) ناوریپ هک  نانچ  مه  دشاب و  وگلا  وا  يارب  دـناوتیم 
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. دیسر دنهاوخ  ناشلامعا  يازس  هب  زین  دننکیم  ازهتسا  ار 
؟ دنکیم يرادهگن  نامحر  يادخ  رفیک  زا  اهزور  اهبش و  رد  ار  امش  یسک  هچ  وگب : ْمُکُؤَلْکَی  ْنَم  ُْلق 

هک دسر  هچ  ات  دنهدیمن  ياج  دوخ  هشیدنا  رد  ار  يادـخ  دـننادرگ : ور  ناشراگدرورپ  دای  زا  اهنآ  هکلب ، َنوُضِْرعُم  ْمِهِّبَر  ِرْکِذ  ْنَع  ْمُه  َْلب 
. دنشاب هتشاد  میب  وا  رفیک  زا 

نایب سپـس  و  تسیک ؟ یهلا  باذـع  زا  اهنآ  رادـهگن  هک  دـسرپب  اهنآ  زا  ات  هدرک  رما  ار  شربمغیپ  دـنوادخ  تسخن  هک  تسا  نیا  هیآ  دارم 
. دننادرگ ور  دنکیم  ظفح  ار  نانآ  هک  یسک  دای  زا  اریز  دنتسین ، یلاؤس  نینچ  هتسیاش  نانآ  هک  هدومرف 

هکلب دیامرفیم : هدرک و  رظن  فرـص  هتـشذگ  زا  دشابیم ، لب »  » يانعم هب  هک  ما »  » هلیـسو هب  دنوادخ  ترابع  نیا  رد  ْمُهُعَنْمَت  ٌۀَِـهلآ  ْمَُهل  ْمَأ 
سپس  مینک . ظفح  ار  نانآ  ام  هک  نآ  زا  شیب  دننکیم  عفد  ناشیا  زا  ار  باذع  هک  تسا  یفلتخم  ياهدوبعم  ار  اهنآ 

151 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
، تسین وا  روای  مه  ادخ  دـنک و  ررـض  عفد  دوخ  زا  ای  دـنک  يرای  ار  دوخ  تسین  رداق  هچنآ  هک  تسا  هدومرف  نایب  هتفرگ و  رـس  زا  ار  مالک 
ار اهنآ  هک  میتسه  ام  نیا ، تسین و  ياهدـنرادهگن  چـیه  ار  ناـنآ  هکلب  دـیامرفیم  دـعب  و  دـیامن ؟ ررـض  عفد  نارگید  زا  دـناوتیم  هنوگچ 
اج نآ  ات  دـش  ینالوط  ناشرمع  هک  میداد  هافر  شیاسآ و  ار  اهنآ  دادـجا  هک  نانچ  میتخاس ، ناشدـنمهرهب  ایند  یگدـنز  زا  میداد و  تلهم 

. دمآ دهاوخن  نوریب  ناشنت  زا  زگره  شمارآ  نما و  سابل  نیا  دندرک  نامگ  هک 
شهاک ار  نانآ  نیمزرـس  راّفک  رب  اهنآ  نداد  هبلغ  نیملـسم و  نتخاس  ّطلـسم  اب  هتـسویپ  ام  هک  دـننیبیمن  ایآ  َضْرَأـْلا  ِیتْأـَن  اَّنَأ  َنْوَرَی  ـالَف  َأ 

. گرم اب  ینعی  دناهتفگ ، یضعب  میهدیم ؟
نتفای ناصقن  ناکرشم و  رب  ناناملسم  هبلغ  هرظنم  اهُصُْقنَن » َضْرَْألا  ِیتَْأن   » هلمج لّوا  لوق  رب  انب  مینکیم . ناصقن  راچد  ار  نیمز  نادنمـشناد 

. دشکیم ریوصت  هب  تسا  هدادیم  ماجنا  ناناملسم  طّسوت  هب  دنوادخ  هک  ار  نانآ  نیمزرس 
یناوتیمن وت  ربمایپ ، يا  ینعی  دشاب ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هب  باطخ  هک  هدش  تئارق  زین  مصلا » عمـست  ال   » هلمج نیا  ُّمُّصلا  ُعَمْـسَی  ال 

. یناسرب نایاونشان  هب  ار  دوخ  توعد 

151 ص :  ات 50 ..... ] تایآ 46  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]

هراشا

ْنِإ َو  ًاْئیَـش  ٌسْفَن  ُمَلُْظت  الَف  ِۀَمایِْقلا  ِمْوَِیل  َطْسِْقلا  َنیِزاوَْملا  ُعَضَن  َو  ( 46  ) َنیِِملاظ اَّنُک  اَّنِإ  انَْلیَو  ای  َُّنلوُقََیل  َکِّبَر  ِباذَع  ْنِم  ٌۀَْـحفَن  ْمُْهتَّسَم  ِْنَئل  َو 
َنیِذَّلا ( 48  ) َنیِقَّتُْمِلل ًارْکِذ  َو  ًءایِـض  َو  َناقْرُْفلا  َنوُراه  َو  یـسُوم  اْنیَتآ  ْدََـقل  َو  ( 47  ) َنِیبِساح اِنب  یفَک  َو  اِهب  اْنیَتَأ  ٍلَدْرَخ  ْنِم  ٍۀَّبَح  َلاـْقثِم  َناـک 

(50  ) َنوُرِْکنُم َُهل  ُْمْتنَأَف  َأ  ُهاْنلَْزنَأ  ٌكَرابُم  ٌرْکِذ  اذه  َو  ( 49  ) َنوُقِفْشُم ِۀَعاَّسلا  َنِم  ْمُه  َو  ِْبیَْغلِاب  ْمُهَّبَر  َنْوَشْخَی 
152 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

152 ص :  همجرت ..... :

: دنیوگیم دسرب  تراگدرورپ  باذع  زا  ییوب  ار  نافلاخم  رگا 
(46 . ) میدوب راکمتس  هک  ام  رب  ياو  يا 

زا ياهناد  رادـقم  هب  زیچ  نآ  رگا  دوشیمن و  متـس  يزیچ  چـیه  سک و  چـیه  هب  سپ  میراذـگیم ، ار  تسرد  ياهنازیم  تمایق  زور  رد  ام ،
(47 . ) میاهدننک باسح  ام  هک  سب  نیمه  مینکیم و  رضاح  ار  نآ  تمایق  رد  دشاب  لدرخ 
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(48 . ) میداد نیقّتم ، يارب  يروآ  دای  ییانشور و  لطاب و  قح و  نایم  هدننک  ادج  ناونع  هب  ار  تاروت  نوراه  یسوم و  هب  اقّقحم 
(49 . ) دنکانسرت تمایق  زا  هک  یلاح  رد  دنسرتیم  ناشراگدرورپ  زا  یناهنپ  رد  هک  دنتسه  یناسک  ناراکزیهرپ 

(. 50 ( ؟ دینکیم راکنا  ار  نآ  امش  ایآ  میداتسرف  ار  نآ  ام  هک  تنمیم  اب  تسا  يرکذ  نآرق )  ) نیا و 

152 ص :  ریسفت ..... :

هب دـنوشیم و  مار  دـسرب ، ناـنآ  هـب  يزیچ  نیرتـکچوک  دـناهدش ، دـیدهت  هلیـسو  نآ  هـب  هـک  ییاهباذـع  اـهرفیک و  زا  رگا  ْمُْـهتَّسَم  ْنـَِئل  َو 
. دننکیم رارقا  دوخ  يراکمتس 

. تسا ّتلق  يانعم  هب  هّرم و  يانبم  رب  ۀحفن » »
. دیشخب وا  هب  یکدنا  لام  ینعی  هتیطعب : هحفن  و  دیسر . وا  هب  یمیسن  ینعی  دز ، دگل  وا  رب  یمرنب  اپ  راهچ  ۀباّدلا  هتحفن  اهبرع : لوق  لثم 

طسق هک  نیا  ای  هدش و  فذح  فاضم  هدوب و  طسقلا  تاوذ  لصا  رد  میزاسیم ، رارقرب  لدع  ياهنازیم  تمایق  رد  َطْسِْقلا  َنیِزاوَْملا  ُعَضَن  َو 
مدرم رطاخ  هب  ِۀَـمایِْقلا » ِمْوَِیل  . » دـنلدع طسق و  ناشدوخ  نیزاوم  نیا  ییوگ  تسا ، نیزاوم  تفـص  هغلابم  لیلد  هب  تسا  لدـع  يانعم  هب  هک 

، دشابیم رهشلا ، نم  نولخ  لایل  سمخل  هلمج  رد  مال »  » لثم « 1 ( » یف يانعم  هب  : ) تفگ ناوتیم  و  تسا ) صاصتخا  يارب  مال   ) تمایق زور 
: هغبان رعش  لثم  هام و  مجنپ  بش  رد  ینعی 

__________________________________________________

ص 133. ج 2 ، نمحرلا ، هب  ّنم  ام  ءالما  - 1
153 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

«1  » عباس ماعلا  اذ  ماوعا و  ۀّتسل  اهتفرعف  اهل  تایآ  تمس  وت 
. دوشیم هدوزفا  يزیچ  راکدب  يدب  رب  هن  ددرگیم و  مک  يزیچ  راکوکین  یکین  زا  هن  یهلا ) لدع  نازیم  ياپ  رد   ) ًاْئیَش ٌسْفَن  ُمَلُْظت  الَف 

ریمض ثینأت  مینکیم . رـضاح  تازاجم  يارب  ار  نآ  دشاب  يزیر  رایـسب  هّرذ  هزادنا  هب  هانگ  رگا  اِهب و  اْنیَتَأ  ٍلَدْرَخ  ْنِم  ٍۀَّبَح  َلاْقثِم  َناک  ْنِإ  َو 
« ضعب  » نوچ هک  هعباصا ، ضعب  تبهذ  مالّـسلا  هیلع  دنیوگیم : هک  نانچ  هدش  هفاضا  ۀـّبح »  » هملک هک  تسا  لیلد  نیا  هب  لاقثم  يارب  اه ) )

هلعافم باب  هک  دناهدناوخ  ّدم  اب  انیتآ »  » دهاجم ساّبع و  نبا  مالّسلا و  هیلع  قداص  ماما  دناهدروآ . ّثنؤم  ار  شلعف  هدش ، هفاضا  عباصا »  » هب
دنوادخ دناهدروآ و  دـنوادخ  هاگـشیپ  هب  ار  دوخ  لامعا  مدرم  هک  اریز  تسا  هفرط  ود  تازاجم  تافاکم و  يانعم  هب  تسا ، نایتا »  » هّدام زا 

. تسا تاروت  ناقرف »  » زا روظنم  تسا . هدروآ  مدرم  يارب  ار  شاداپ  ازج و 
يارب هسفنب  شدوخ  تاروت  ینعی  تسا  ناراک  زیهرپ  يارب  يروآ  دای  ییانشور و  هک  میداد  نوراه  یسوم و  هب  ار  تاروت  ًارْکِذ  َو  ًءایِـض  َو 

هب رکذ  ییانشور و  ناونع  هب  دراد  دوجو  تاروت  رد  هک  عیارـش  زا  هچنآ  دشاب : نیا  شیانعم  تسا  نکمم  تسا و  رکذ  رون و  ناراکزیهرپ ،
. تسا تاهبش  زا  ندش  جراخ  يانعم  هب  دناهتفگ  یضعب  تسایرد و  نتفاکش  يانعم  هب  ناقرف  دناهتفگ  یضعب  میداد . نوراه  یسوم و 

. حدم رب  انب  تسا  عفر  ای  و  بصن : ای  دشاب ، نیقّتم  يارب  تفص  هک  نیا  رب  انب  تسا ، ّرج  نیذلا »  » ّلحم َنْوَشْخَی  َنیِذَّلا 
. تسا تمایق  ات  روما  نیا  همادا  نآ و  عفانم  ریخ و  يدایز  زا  ترابع  شتکرب  تکرب . اب  تسا  يرکذ  نآرق  نیا  ٌكَرابُم  ٌرْکِذ  اذه  َو 

__________________________________________________

. تسا متفه  لاس  نونکا  لاس و  شش  فرظ  رد  متخانش / ار  نآ  ات  مدرک  وجتسج  ییاههناشن  هناخ  نآ  يارب  - 1
154 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

154 ص :  ات 60 ..... ] تایآ 51  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]
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هراشا

انْدَجَو اُولاق  ( 52  ) َنوُفِکاع اَهل  ُْمْتنَأ  ِیتَّلا  ُلِیثامَّتلا  ِهِذـه  ام  ِهِمْوَق  َو  ِهِیبَأـِل  َلاـق  ْذِإ  ( 51  ) َنیِِملاع ِِهب  اَّنُک  َو  ُْلبَق  ْنِم  ُهَدْـشُر  َمیِهاْربِإ  اْنیَتآ  ْدََـقل  َو 
(55  ) َنِیبِعَّاللا َنِم  َْتنَأ  ْمَأ  ِّقَْحلِاب  انَْتئِج  َأ  اُولاق  ( 54  ) ٍنِیبُم ٍلالَض  ِیف  ْمُکُؤابآ  َو  ُْمْتنَأ  ُْمْتنُک  ْدََقل  َلاق  ( 53  ) َنیِِدباع اَهل  انَءابآ 

َنیِِربْدُم اوُّلَُوت  ْنَأ  َدَْعب  ْمُکَمانْصَأ  َّنَدیِکََأل  ِهَّللاَت  َو  ( 56  ) َنیِدِهاَّشلا َنِم  ْمُِکلذ  یلَع  اَنَأ  َو  َّنُهَرَطَف  يِذَّلا  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُّبَر  ْمُکُّبَر  َْلب  َلاق 
ْمُهُرُکْذَی یًتَف  انْعِمَس  اُولاق  ( 59  ) َنیِِملاَّظلا َنَِمل  ُهَّنِإ  اِنتَِهلِآب  اذـه  َلَعَف  ْنَم  اُولاق  ( 58  ) َنوُعِجْرَی ِْهَیلِإ  ْمُهَّلََعل  ْمَُهل  ًارِیبَک  َّالِإ  ًاذاذُـج  ْمُهَلَعَجَف  ( 57)

(60  ) ُمیِهاْربِإ َُهل  ُلاُقی 

154 ص :  همجرت ..... :

(51 . ) میدوب اناد  ملاع و  وا  هب  هدیناسر و  تیاده  دشر و  هب  ار  میهاربا  نیا  زا  شیپ  ام  قیقحت ، روط  هب 
(52 . ) دینکیم تدابع  ار  اهنآ  امش  هک  ییاهتروص  نیا  تسیچ  تفگ : شموق  ردپ و  هب  هک  یماگنه  و 

(53 . ) دنتسرپیم ار  اهنیا  هک  میدید  ار  نامیاهردپ  ام  دنتفگ 
(54 . ) دیدوب يراکشآ  یهارمگ  رد  ناتناردپ  امش و  اقّقحم  دومرف  میهاربا 

(55 . ) ياهتفرگ يزاب  هب  ار  ام  ای  ییوگیم  يّدج  ایآ  دنتفگ 
(56 . ) مناگدنهد یهاوگ  زا  رما  نیا  رب  نم  و  دیرفآ ، ار  اهنآ  هک  یسک  نآ  تسا ، نیمز  اهنامسآ و  راگدرورپ  ناتراگدرورپ  هکلب  تفگ 

(57 . ) درک مهاوخ  ار  ناتیاهتب  هراچ  دینک  تشپ  امش  هک  نیمه  دنگوس  ادخ  هب 
(58 . ) دننک تعجارم  وا  يوس  هب  اهنآ  هک  نیا  دیما  هب  ار  ناشگرزب  رگم  درک  هّکت  هّکت  ار  اهنآ  همه  سپ 

(59 . ) تسا ناراکمتس  زا  امتح  هدرک  يراک  نینچ  نامنایادخ  هب  سک  ره  دنتفگ :
(60 . ) تسا هتفگیم  نخس  اهنآ  زا  میهاربا ، مان  هب  یناوج  هک  میاهدینش  دنتفگ :

155 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

155 ص :  ریسفت ..... :

هک تسا  يدشر  میهاربا  هب  بوسنم  دشر  تسا و  حالـص  ریخ و  ياههار  هب  نتفای  تیاده  دشر  يانعم  ُْلبَق  ْنِم  ُهَدْشُر  َمیِهاْربِإ  اْنیَتآ  ْدََـقل  َو 
: تسا تّوبن  دارم  دناهتفگ  یخرب  دشابیم و  دیحوت  لئالد  دشر  زا  دارم  دناهتفگ  یضعب  تسا . ياهژیو  ّتیعقوم  ياراد  وا و  لاثما  هتـسیاش 

. میداد وا  هتسیاش  يدشر  نوراه ، یسوم و  زا  شیپ  میهاربا ، هب  ام 
هب ّقلعتم  لاـق » ذا  . » میتسناد دوخ  یتـسود  راوازـس  ار  يو  هک  میدوب  هاـگآ  وا ، ینورد  ياـهزار  هدیدنـسپ و  تافـص  هب  َنیِِملاـع و  ِِهب  اَّنُک  َو 

. دشابیم هدشر »  » هب ای  انیتآ » »
. تسا هدش  رکذ  اهتب  ندرمش  کچوک  ریقحت و  يارب  هلمج  نیا  ُلِیثامَّتلا  ِهِذه  ام 

ماجنا اهتب  يارب  ار  شتـسرپ  اـب  مأوت  مارتحا  نیا  مدرم ، نیا  هک  نیا  دوصقم  تسا ، هتفر  راـک  هب  يّدـعتم  ریغ  نوفکاـع »  » َنوُفِکاـع اـَهل  ُْمْتنَأ 
. دشیم هتفگ  اهیلع » نوفکاع  ، » دوب هدش  هدارا  يّدعتم  رگا  و  دندادیم .

ِهِذـه اـم  دومرف : دـندرکیم ، يزاـب  جنرطـش  هک  درک  روـبع  یهورگ  هب  مالّـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  هتاـبن  نب  غبـصا 
. دیاهدرک ینامرفان  ار  شلوسر  ادخ و  ناتلمع ) نیا  اب   ) امش َنوُفِکاع ، اَهل  ُْمْتنَأ  ِیتَّلا  ُلِیثامَّتلا 

رد دـندرک و  فارتعا  ناشدادـجا  ابآ و  زا  ندرک  دـیلقت  هب  دنتـشادن  اـهتب  تداـبع  يارب  یلیلد  نوچ  ناتـسرپ  تب  اـج  نیا  رد  انْدَـجَو  اُولاـق 
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. دنشابیم اهنآ  هلمج  زا  ناتسرپ  تب  هک  سب  نیمه  هناروک  روک  ياهدیلقت  لها  ییوربآیب 
رد ریمـض  رب  فطع  اریز  تسا ، طلغ  زین  نآ  نودـب  مالک  تسا ، دـیکأت  دـیفم  هک  نیا  نمـض  متنا »  » ریمـض ْمُکُؤابآ  َو  ُْمْتنَأ  ُْمْتنُک  ْدََـقل  َلاـق 

يراکـشآ یهارمگ  رد  دینکیم و  دیلقت  اهنآ  زا  هک  یناسک  امـش و  تسا : ياهیآ  يانعم  تسین . زیاج  تسا  لعف  ءزج  مکح  رد  هک  متنک » »
156 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  دیتسه .

؟ يزاب هرخسم و  ای  تسا  يّدج  قح و  ياهدروآ ، ام  يارب  هک  نیا  َنِیبِعاَّللا  َنِم  َْتنَأ  ْمَأ  ِّقَْحلِاب  انَْتئِج  َأ  اُولاق 
. دنتسنادیم دیعب  ار  دوخ  یهارمگ  نانآ  یلو  درمشیم  هارمگ  ار  اهنآ  وا  هک  دوب  لیلد  نیا  هب  میهاربا  زا  ناتسرپ  تب  لاؤس 

. دشابیم لیثامت »  » ای ضرا » تاوامس و  ، » ریمض عجرم  َّنُهَرَطَف  يِذَّلا 
نیا زا  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ایوگ  دراد  دوجو  زین  بّجعت  يانعم  ات »  » رد دشابیم و  اب »  » زا ضوع  زین ، نآ  هک  تسا  واو »  » زا لدب  ات » « » هّللات »

تخـس رایـسب  شکرـس ، ربکتـسم  دورمن  تموکح  نامز  رد  راک  نیا  اریز  دـنکیم ، بّجعت  دوش  عقاو  وا  تسد  هب  اهتب  نتـسکش  مهرد  هک 
. دشیم هدرمش  نکمم  ریغ  هکلب 

. تفگ شموق  زا  ناهنپ  دوخ و  شیپ  ار  فرح  نیا  میهاربا  دیوگیم : هداتق 
هیلع میهاربا  ترضح  دندوب ، هتفر  نوریب  هناخ  زا  زور  نآ  دنتشاد  هک  يدیع  تبسانم  هب  ناتـسرپ  تب  هک  تسا  هدش  تیاور  ًاذاذُج  ْمُهَلَعَجَف 

، ندرک هعطق  هعطق  يانعم  هب  ذـج »  » هدام زا  اههعطق  اههکت و  میج ) مض  هب  «: ) ذاذـج ، » درک هعطق  هعطق  ار  نانآ  ياهتب  مامت  تفر و  مالّـسلا 
تب ندرگ  هب  ار  ربت  دـنامن و  یقاب  یتب  چـیه  گرزب  تب  زجب  هک  ییاج  ات  تسکـش  مهرد  تشاد  تسد  رد  هک  يربت  اـب  ار  اـهتب  همه  ینعی 

«1 . » تسا هدش  هدناوخ  زین  ذیذج  عمج  میج ) رسک  اب  « ) اذاذج . » تخاس نازیوآ  گرزب ،
دنهاوخ فده  « 2  » ار وا  اهنت  دننک ) هدـهاشم  ار  هنحـص  نیا  یتقو   ) ناتـسرپ تب  هک  تسنادیم  اریز  تشاذـگ  یقاب  ار  گرزب  تب  میهاربا 

میهاربا تسا و  هتفرگیم  هرخسم  داب  هب  ار  اهنآ  نایادخ  هتفگیم و  دب  اهنآ  نید  زا  وا  هک  دندوب  هدینش  نوچ  تفرگ 
__________________________________________________

. دهاجم نبا  هعبس  باتک  زا ص 429  لقن  یجرگ ، داتسا  تسا : هدرک  تئارق  نینچ  هک  ییاسک  اهنت  ارهاظ  - 1
رتهب لوا  يانعم  اّما  گرزب ، تب  دارم  دناهتفگ  مه  یـضعب  تسا و  میهاربا  هیلا ، اوعجری  رد  ریمـض  عجرم  دناهتفگ  نارّـسفم  زا  يرایـسب  - 2

ص 433 ج 13. یقرواپ ، هنومن ، ریسفت  تسا .
157 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ار راک  نیا  اهنآ  گرزب  هکلب   » ْمُهُولَئْسَف اذه  ْمُهُرِیبَک  ُهَلَعَف  َْلب  تفگ : اذل  دنک ، تکاس  بولغم و  ار  اهنآ  دوخ  ّلدتسم  راتفگ  اب  تساوخیم 
، تساهتب گرزب  هب  تعجارم  هیلا »  » هملک زا  روظنم  هک  هدش  تیاور  یبلک  زا  دنیوگیم .» نخس  رگا  دیسرپب  اهنآ  دوخ  زا  سپ  هداد ، ماجنا 

. دننکیم هعجارم  دنمشناد  هب  الومعم  تالکشم  ّلح  رد  هک  نانچ  مه 
ندرگ يور  رب  ربت  ياهدنام و  ملاس  وت  اهنت  دناهدش و  هتـسکش  همه  هک  دش  روطچ  دـنیوگب : دـننک و  هعجارم  گرزب  تب  هب  هک  نیا  روظنم 

دنمهفب دـنکیم و  عفد  ار  يررـض  هن  دـناسریم و  يدوس  هن  تسا : ناوتان  زجاع و  گرزب  تب  نیا  هک  دوش  مولعم  اـهنآ  رب  سپ  تسا ؟ وت 
. دناهدوب ینادان  لهج و  تیاهن  رد  گرزب )  ) تب نیا  شتسرپ  اب  هک 

هب تبـسن  اریز  تسا  راکمتـس  هنیآ  ره  هداد ، ماـجنا  ار  اـهتب  ندز  مهرب  نتـسکش و  نیا  هک  یـسک  دـنتفگ : ناتـسرپ  تب  َنیِِملاَّظلا  َنَِـمل  ُهَّنِإ 
. تسا هدرک  ادیپ  تراسج  نایادخ 

. یّمسم هن  تسا  مسا  دارم ، اریز  دشاب  لاقی »  » لعاف بیان  هک  تسا  نیا  رتهب  یلو  تسا ، ادانم  ای  فوذحم و  يادتبم  ربخ  ای  میهاربا » »

157 ص :  ات 70 ..... ] تایآ 61  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]
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ْنِإ ْمُهُولَئْسَف  اذه  ْمُهُرِیبَک  ُهَلَعَف  َْلب  َلاق  ( 62  ) ُمیِهاْربِإ ای  اِنتَِهلِآب  اذه  َْتلَعَف  َْتنَأ  َأ  اُولاق  ( 61  ) َنوُدَهْـشَی ْمُهَّلََعل  ِساَّنلا  ُِنیْعَأ  یلَع  ِِهب  اُوتْأَف  اُولاق 
(65  ) َنوُقِْطنَی ِءالُؤه  ام  َتِْملَع  ْدََقل  ْمِهِسُؤُر  یلَع  اوُسُِکن  َُّمث  ( 64  ) َنوُِملاَّظلا ُُمْتنَأ  ْمُکَّنِإ  اُولاقَف  ْمِهِسُْفنَأ  یلِإ  اوُعَجَرَف  ( 63  ) َنوُقِْطنَی اُوناک 

َو ُهُوقِّرَح  اُولاق  ( 67  ) َنُولِقْعَت الَف  َأ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُدـُبْعَت  اِمل  َو  ْمَُکل  ٍّفُأ  ( 66  ) ْمُکُّرُضَی َو ال  ًاْئیَـش  ْمُکُعَْفنَی  ام ال  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُُدبْعَتَف  َأ  َلاق 
(70  ) َنیِرَسْخَْألا ُمُهاْنلَعَجَف  ًاْدیَک  ِِهب  اُودارَأ  َو  ( 69  ) َمیِهاْربِإ یلَع  ًامالَس  َو  ًادَْرب  ِینوُک  ُران  ای  اْنُلق  ( 68  ) َنِیلِعاف ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُکَتَِهلآ  اوُرُْصنا 

158 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

158 ص :  همجرت ..... :

(61 . ) دنهد تداهش  ات  دیروایب  مدرم  يآرم  رظنم و  رب  ار  وا  سپ  دنتفگ : ناتسرپ  تب 
(62 ( ؟ يداد ماجنا  ام  نایادخ  هب  تبسن  ار  راک  نیا  وت  ایآ  میهاربا  يا  دنتفگ :

(63 . ) دننزیم فرح  رگا  دیسرپب  اهنآ  زا  سپ  هداد  ماجنا  ناشگرزب  ار  نآ  هکلب  تفگ :
(64 . ) دیراکمتس دوخ  امش  دنتفگ  دندرک و  هعجارم  دوخ  ياهسفن  يوس  هب  سپس 

(65 . ) دنیوگیمن نخس  اهنیا  هک  ینادیم  دوخ  وت  دنتفگ ) و   ) دندنکفا ورف  ار  دوخ  ياهرس  هاگ  نآ 
(66 . ) دنزب دناوتیم  امش  هب  ررض  هن  دراد و  يدوس  امش  هب  هن  هک  دیتسرپیم  ار  يزیچ  ایآ  میهاربا :)  ) تفگ

(67 ( ؟ دینکیمن لّقعت  ایآ  دینکیم ، تدابع  ادخ  زا  ریغ  هچنآ  رب  امش و  رب  فا 
(68 . ) دیهد ماجنا  دیهاوخیم  يراک  رگا  دینک  يرای  ار  دوخ  نایادخ  دینازوسب و  ار  وا  دنتفگ : رگیدکی ) هب   ) ناتسرپ تب 

(69 . ) شاب ملاس  درس و  میهاربا  رب  شتآ  يا  میتفگ : ام 
(70 . ) میداد رارق  رتراکنایز  ار  نانآ  ام  دنزاس و  دراو  يرکم  وا  هب  دنتساوخ  و 

158 ص :  ریسفت ..... :

ار وا  مدرم  دـشاب و  دـید  ّلحم  رد  هک  دـیروایب  یتلاح  رد  ار  میهاربا  ینعی  تسا ، لاح  ّلحم  رد  رورجم ، ّراـج و  ِساَّنلا  ُِنیْعَأ  یلَع  ِِهب  اُوتْأَـف 
. دننک هدهاشم  ار  ام  تبوقع  هک  نیا  ای  هداد  ماجنا  وا  هچنآ  رب  دنهد  تداهش  ات  َنوُدَهْشَی » ْمُهَّلََعل  . » دننک هدهاشم 

نکاس روظنم  هب  تساوخیم  هکلب  دهد  تبسن  اهتب  هب  ار  لعف  هتـشادن  دصق  میهاربا  اریز  تسا ، راد  هیانک  نانخـس  زا  نیا  اذه  ْمُهُرِیبَک  ُهَلَعَف 
نتشون زا  هک  شقیفر  هتشون و  یشوخ  ّطخ  یّطخ  شدوخ  ناسنا  هک  یتقو  لثم  دهد . تبـسن  شدوخ  هب  ار  لمع  شور  نیا  اب  نانآ ، ندرک 

وت  سپ  هن ، دیوگیم  یتشون ؟ ار  ّطخ  نیا  وت  ایآ  دیوگیم : هدرک  بّجعت  وا 
159 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

اب هکلب  دنک ، یفن  دوخ  زا  ار  هتشون  دهاوخیمن  هدنـسیون  اج  نیا  تسین . دلب  یگدنـسیون  لصا ، زا  شقیفر  هک  یلاح  رد  ياهتـشون ، ار  نآ 
، مهریبک هلعف  لب  تسا : نیا  ترابع  ریدقت  دناهتفگ  یضعب  دهدیم . تبسن  دوخ  هب  ار  راک  نیا  تسین  دلب  چیه  هک  شقیفر  ندرک  هرخـسم 

نیا اب  دیـسرپب ،» اهنآ  زا  سپ  دـننادیم ، ار  ندز  فرح  اهنیا  رگا  هداد ، ماجنا  ار  راـک  نیا  اـهنآ  گرزب  هکلب   » مهولئـساف نوقطنی  اوناـک  نا 
ره هلعف  نم  هلعف  لب  تسا : نیا  ترابع  ریدقت  دناهتفگ  رگید  یـضعب  درادن ، دوجو  اهنآ  رد  هک  تسا  هدرک  یطرـش  رب  ّقلعم  ار  لعف  ریدقت ،

ْمُهُولَئْسَف اذه  ْمُهُرِیبَک  دیامرفیم  تسا و  هدرک  عورش  ار  يرگید  هلمج  سپس  هدرک و  مامت  ار  هلمج  اج  نیا  رد  هداد ، ماجنا  هداد  ماجنا  هک 
.« دیسرپب ناشیا  زا  دناوت  نتفگ  نخس  رگا  سپ  تسا  ناشگرزب  نیا   » َنوُقِْطنَی اُوناک  ْنِإ 
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تقیقح رد  امـش  دوـخ  دـنتفگ  رگیدـکی  اـب  دـندرک و  هعجارم  دوـخ  هب  دـنهدب  باوـج  دنتـسناوتن  هک  یتـقو  َنوُِـملاَّظلا  ُُمْتنَأ  ْمُـکَّنِإ  اُولاـقَف 
. تسا ناراکمتس  زا  هدرک  ام  نایادخ  هب  تبسن  ار  راک  نیا  سک  ره  دییوگیم : دینادیم و  ملاظ  ار  وا  هک  یسک  هن  دیراکمتس ،

زا ناتـسرپ  تب  هک  تسا  نیا  دارم  بلقنا و  ینعی  سکتنا  و  مدرک ، ور  ریز و  هنوراو و  ار  زیچ  نآ  ءیـشلا : تسکن  ْمِهِـسُؤُر  یلَع  اوُسُِکن  َُّمث 
يانعم تفگ : ناوتیم  دـندرک و  یفن  دوخ  نایادـخ  زا  ار  نتفگ  نخـس  تردـق  هک  دوب  یتقو  نیا ، دـندش و  فرـصنم  میهاربا  اـب  هلداـجم 

ناشررض رب  هچنآ  زج  یخـساپ  دوب  هتخاس  ناشتوهبم  هک  میهاربا  ياهلالدتـسا  لباقم  رد  یگدنمرـش  تّدش  زا  اهنآ  هک  تسا  نیا  اوسکن » »
. دنتشادن دوب 

تب زا  یتقو  میهاربا  دنکیم . تیاکح  شاهدننک  راهظا  یتحاران  یگنتلد و  زا  هک  تسا  یتوص  فا »  » ِهَّللا ِنُود  ْنِم  َنوُُدبْعَت  اِمل  َو  ْمَُکل  ٍّفُأ 
اهنآ زا  دـنایقاب  اهتب  تدابع  نامه  رب  هدـنامن  یقاب  ناشیا  رب  يرذـع  هدـش و  تباث  ناشیا  رب  قح  هک  نیا  اب  دـید  و  دـش ، تحاراـن  ناتـسرپ 

هک يزیچ  زا  مه  و  تسا ، ناتدوخ  زا  مه  نم ، رّفنت  نیا  ینعی  تسا  هدـش  عقاو  رّفنت  دروم  هک  تسا  يرما  نایب  يارب  مال » . » درک رّفنت  راـهظا 
. دینکیم تدابع 

160 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
یناسک دنتخادرپ و  مزیه  ندرک  عمج  هب  سپ  دنربب . نیب  زا  نتخوس  اب  ار  میهاربا  هک  دنتفرگ  میمصت  دنتـشادن  یخـساپ  چیه  یتقو  هرخالاب 

نآ هب  هک  یناگدنرپ  هک  نانچ  دنتخورفا ، رب  یکانلوه  شتآ  هاگ  نآ  دـنرخب . مزیه  هک  دـندادیم  شرافـس  ناشلوپ  اب  دـندوب  رامیب  هک  مه 
هک تسا  هدـش  لقن  دـنتخادنا . شتآ  رد  ار  وا  دنتـشاذگ و  قینجنم  رد  هتـسب  اپ  تسد و  ار  میهاربا  دـنتخوسیم . دـندشیم و  کیدزن  اضف 

. وت زا  هن  اّما  مهاوخیم ، تفگ : یهاوخیم ؟ کمک  تفگ : دمآ و  لیئربج  دندرک  باترپ  اضف  هب  ار  وا  یتقو 
. ملاؤس زا  تسا  یفاک  ملاح  هب  وا  ملع  تفگ : هاوخب . تراگدرورپ  زا  سپ  تفگ : لیئربج 

: اعد نیا  ندناوخ  هب  درک  عورش  لاح  نآ  رد  میهاربا  ترضح  هک  تسا  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
. دحا اوفک  هل  نکی  مل  دلوی و  مل  دلی و  مل  نم  ای  دمص  ای  دحا  ای  دحاو  ای  هَّللا  ای 

مّرخ زبس و  یناتـسوب  نایم  رد  دوب  وا  اب  لیئربج  هتفرگ و  لغب  هب  ار  شیاهوناز  هک  یلاح  رد  میهاربا  دش و  زجاع  وا  ندنازوس  زا  شتآ  سپ 
. دنتخادرپ نتفگ  نخس  هب 

( دـنوادخ نامرف  هب   ) ییوگ هک  هدـش  هتفگ  نینچ  هغلابم  روظنم  هب  یلو  هدوب ، مالـس » درب و  تاذ   » لصا رد  ًامالَـس  َو  ًادَْرب  ِینوُک  ُران  ای  اـْنُلق 
هب ینایز  دنامب و  ملاس  وت  زا  میهاربا  ات  دوش  درـس  شتآ  يا  هک  تسا  نیا  دارم  دش و  یتسردنت  امرـس و  هب  لیدبت  كانلوه  شتآ  نآ  تاذ 

دنوادخ تخاسیم . كاله  ار  يو  شتآ  يدرـس  دادیمن  روتـسد  نینچ  شتآ  هب  دنوادخ  رگا  هدش : لقن  سابع  نبا  زا  هک  نانچ  دسرن ، وا 
هب هّجوت  اب  شتآ  هک  تسا  نیا  تقیقح  تشاذگ . یقاب  ار  شایگدنشخرد  ییانشور و  تفرگ و  ار  یگدنزوس  یمرگ و  شتآ ، تعیبط  زا 

. درک لاثتما  ار  شیالوم  رما  يرومأم  نوچمه  دنوادخ ، هدارا  رما و  زا  ّتیعبت 
. دندش لیلذ  هدروخ  تسکش  دوخ  دنناسرب  بیسآ  وا  هب  ناشیاهگنرین  اب  دنتساوخیم  هک  ناتسرپ  تب  ًاْدیَک  ِِهب  اُودارَأ  َو 

161 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

161 ص :  ات 75 ..... ] تایآ 71  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]

هراشا

ْمُهاْنلَعَج َو  ( 72  ) َنیِِحلاص اْنلَعَج  الُک  َو  ًۀَِـلفان  َبوُقْعَی  َو  َقاحْـسِإ  َُهل  اـْنبَهَو  َو  ( 71  ) َنیَِملاْعِلل اهِیف  انْکَراب  ِیتَّلا  ِضْرَأـْلا  َیلِإ  ًاـطُول  َو  ُهاـْنیََّجن  َو 
َو ًاْملِع  َو  ًامْکُح  ُهاـْنیَتآ  ًاـطُول  َو  ( 73  ) َنیِدـِباع اَنل  اُوناک  َو  ِةاکَّزلا  َءاتیِإ  َو  ِةالَّصلا  َماقِإ  َو  ِتاْریَْخلا  َلـِْعف  ْمِْهَیلِإ  اـْنیَحْوَأ  َو  اـنِْرمَِأب  َنوُدـْهَی  ًۀَِّمئَأ 
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(75  ) َنیِِحلاَّصلا َنِم  ُهَّنِإ  اِنتَمْحَر  ِیف  ُهاْنلَخْدَأ  َو  ( 74  ) َنیِقِساف ٍءْوَس  َمْوَق  اُوناک  ْمُهَّنِإ  َِثئابَْخلا  ُلَمْعَت  َْتناک  ِیتَّلا  ِۀَیْرَْقلا  َنِم  ُهاْنیََّجن 

161 ص :  همجرت ..... :

(71 . ) میدرب میتخاس  كرابم  نایناهج  يارب  ار  نآ  هک  ینیمزرس  يوس  هب  میداد و  تاجن  نیمزرس  نآ  زا  ار  طول  میهاربا و  ام ، و 
(72 . ) میداد رارق  حلاص  ار  اهنآ  همه  میدیشخب و  تسوا ، رسپ  رسپ  هک  ار  بوقعی  قحسا و  میهاربا  هب  ام  و 

زامن و نتـشاداپ  هب  اهیکین و  ندروآ  اج  هب  دروم  رد  نانآ  يوس  هب  دننک و  تیاده  ام  نامرف  هب  ار  مدرم  هک  میداد  رارق  ینایاوشیپ  ار  اهنآ  و 
(73 . ) دندوب ام  هدننک  تدابع  اهنآ  همه  میدرک و  یحو  تاکز ، نداد 

راکدب یمدرم  اهنآ  میداد . تاجن  دندادیم  ماجنا  عینش  ياهراک  شمدرم  هک  ياهیرق  زا  ار  وا  میداد و  تعیرـش  ملع  تمکح و  طول ، هب  و 
(74 . ) دندوب قساف  و 

(75 . ) دوب ناحلاص  زا  وا  هک  یتسردب  میتخاس ، لخاد  نامدوخ  تمحر  رد  ار  طول  و 

161 ص :  ریسفت ..... :

نیمزرس هب  ار  اهنآ  میداد و  تاجن  « 1  » یثوک هیرق  زا  وا ، رکم  دورمن و  ّرـش  زا  دوب  شاهداز  ردارب  هک  ار  طول  میهاربا و  ام  ًاطُول  َو  ُهاْنیََّجن  َو 
ياهتمعن اهتکرب و  نآ  رد  هک  ماش 

__________________________________________________

نایدورمن شتآ  هب  اج  نآ  رد  هدش و  دلوتم  اج  نآ  رد  میهاربا  هک  تسا  هدوب  قارع  زا  ياهیرق  مان  یثوک  - 1
162 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. میدرب میدوب  هداد  رارق  ناوارف 
نید و دندش و  ثوعبم  اج  نآ  رد  ادـخ  ناربمایپ  رتشیب  هک  تسا  نیا  دـناهدش  دـنمهرهب  نآ  زا  نایناهج  مامت  هک  ماش  نیمزرـس  ياهتکرب  زا 

. تفرگ ارف  ار  ملاع  همه  ناشعیارش 
تسا و شیازفا  هب  ور  هشیمه  نآ  ياههویم  ناتخرد و  هک  تسا  يزیخلصاح  نیمزرـس  ماش  نیمزرـس  هک  تسا  نیا  دارم  دناهتفگ  یـضعب  و 

. تسازفا حور  شوخ و  اج ، نآ  رد  یناگدنز 
. دوب هار  زور  هنابش  کی  رهش  ود  نیا  نایم  و  هکفتؤم ، رهش  رد  طول  دمآ و  دورف  نیطسلف  رد  میهاربا  هک  تسا  هدش  تیاور 

دوخ يارب  يادخ  زا  میهاربا  دناهتفگ : یـضعب  و  دوب ) میهاربا  ناگداون  زا  بوقعی   ) تسا دنزرف  دـنزرف  يانعم  هب  هلفان »  » ًۀَِـلفان َُهل ...  اْنبَهَو  َو 
نیا نودب  دومرف ، تمارک  وا  هب  تلیـضف  رد  شیازفا  ناونع  هب  مه  ار  بوقعی  درک و  اطع  ار  قاحـسا  وا  هب  ادـخ  درک . تساوخرد  يدـنزرف 

. دشابیم تلاسر  تّوبن و  يارب  ناگتسیاش  نیحلاص »  » زا روظنم  دشاب . هدرک  تساوخرد  هک 
هار هب  ار  مدرم  ام  روتـسد  هب  دنـشاب و  مدرم  يادـتقا  دروم  یهلا  تعیرـش  رد  هک  میداد  رارق  ینایاوشیپ  ناماما و  ار  اهنآ  ًۀَِّمئَأ و  ْمُهاـْنلَعَج  َو 

. دننک تیاده  راوتسا  نید  نیتسار و 
رومأـم تمـس  نیا  هب  دـنوادخ  فرط  زا  تسا و  یمتح  وا  رب  زین  اـهنآ  تیادـه  دـشاب  هتـشاد  تیحالـص  قلخ  ییاوشیپ  يارب  سک  ره  هّتبلا 

ادـتقا وا  هب  رطاخ  نانیمطا  اب  اهلد  و  دوش ، دـنمهرهب  وا  تاداـشرا  زا  هعماـج  مومع  اـت  دزادرپیم  دوخ  تیادـه  هب  لوا  مدـق  رد  و  دـشابیم ،
دنچ تمکح  ياـنعم  رد  اـملع » اـمکح و  . » دـنکیم ریـسفت  ار  نآ  هاـنیتآ »  » هک تسا  يرمـضم  لـعف  هب  بوصنم  هملک ، نیا  اـطول » . » دـننک

. تسا هدش  رکذ  لامتحا 
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__________________________________________________

. دش هتخادنا 
163 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دشاب مزال  بجاو و  شنداد  ماجنا  هک  يراک  ره  - 1
. مدرم نایم  حالصا  فالتخا و  عفر  - 2

. تسا تّوبن  يربمایپ و  يانعم  هب  دناهتفگ  مه  یضعب  - 3
. تشاد مان  مودس »  » داد تاجن  نآ ، زا  ار  وا  ادخ  هک  طول  هیرق 

. میدرک لخاد  تشهب  رد  ار  وا  ای  میداد ، رارق  دوخ  تمحر  ناگتسیاش  هلمج  زا  ار  طول  اِنتَمْحَر  ِیف  ُهاْنلَخْدَأ  َو 

163 ص :  ات 80 ..... ] تایآ 76  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]

هراشا

ٍءْوَس َمْوَق  اُوناک  ْمُهَّنِإ  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َنیِذَّلا  ِمْوَْقلا  َنِم  ُهانْرَصَن  َو  ( 76  ) ِمیِظَْعلا ِبْرَْکلا  َنِم  ُهَلْهَأ  َو  ُهاْنیَّجَنَف  َُهل  اْنبَجَتْـساَف  ُْلبَق  ْنِم  يدان  ْذِإ  ًاحُون  َو 
اهانْمَّهَفَف ( 78  ) َنیِدِـهاش ْمِهِمْکُِحل  اَّنُک  َو  ِمْوَْـقلا  ُمَنَغ  ِهـِیف  ْتَـشَفَن  ْذِإ  ِثْرَْحلا  ِیف  ِناـمُکْحَی  ْذِإ  َناْمیَلُـس  َو  َدُواد  َو  ( 77  ) َنیِعَمْجَأ ْمُهاْنقَرْغَأَف 

ْنِم ْمُکَنِصُْحِتل  ْمَُکل  ٍسُوَبل  َۀَْعنَص  ُهانْمَّلَع  َو  ( 79  ) َنِیلِعاف اَّنُک  َو  َْریَّطلا  َو  َنْحِّبَُسی  َلابِْجلا  َدُواد  َعَم  انْرَّخَـس  َو  ًاْملِع  َو  ًامْکُح  اْنیَتآ  الُک  َو  َناْمیَلُس 
(80  ) َنوُرِکاش ُْمْتنَأ  ْلَهَف  ْمُکِسَْأب 

163 ص :  همجرت ..... :

گرزب هودـنا  زا  ار  شاهداوناخ  و  وا ، میدرک و  باجتـسم  ار  شیاعد  سپ  درک  اـعد  هتـشذگ  رد  هک  یتقو  ار  مالّـسلا  هیلع  حون  رواـیب  داـی 
(76 . ) میداد تاجن 

. میتخاس قرغ  ار  اهنآ  همه  ام  سپ  دـندوب ، دـب  یمدرم  اهنآ  يرآ  دندرمـش ، غورد  ار  ام  تایآ  هک  یهورگ  نایم  زا  میدرک ، يراـی  ار  وا  و 
(77)

دندرک  مکح  نامیلس  دوواد و  هک  ار  ینامز  روایب  دای  و 
164 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(78 . ) میدوب اهنآ  مکح  دهاش  ام  دندوب و  « 1  » هتخیر نآ  رد  مدرم  نادنفسوگ  هنابش  هک  یعرذ  تشک و  هراب  رد 
اب هک  ار  اههوک  دواد  يارب  میتخاس  رّخـسم  میتخومآ و  ملع  تمکح و  اهنآ  زا  کی  ره  هب  ام  و  میدـنامهف ، نامیلـس  هب  ار  نآ  مکح  ام  سپ 

(79 . ) میدوب اهراک  نیا  هدنهد  ماجنا  ام  ار و  ناگدنرپ  نینچمه  دندرکیم و  حیبست  وا 
(80 . ) دیرادیم ساپس  ایآ  دنک ، يرادهگن  ناتیاهگنج  رد  ار  امش  هک  نیا  ات  میتخومآ  دوواد  هب  ار  هرز  نتخاس  امش  دوس  هب  و 

164 ص :  ریسفت ..... :

. روایب دای  درک  اعد  هدربمان  ناربمایپ  زا  شیپ  هک  ار  حون  ُْلبَق  ْنِم  يدان  ْذِإ  ًاحُون  َو 
: رصتناف هترصن  زا  میتخاس  زوریپ  هورگ ) نآ  ربارب  رد   ) ار وا  ِمْوَْقلا و  َنِم  ُهانْرَصَن  َو 
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. دش زوریپ  هجیتن  رد  مدرک  شیرای 
. تشاد شموق  بیذکت  زا  هک  ینارگن  نافوط و  زا  ِمیِظَْعلا  ِبْرَْکلا  َنِم 

و دـشابیم . مسا  ود  زا  لدـب  ذا »  » ار و ربماـیپ  ود  نیا  رواـیب  داـی  ینعی  تسا ، رّدـقم  رکذا »  » لـعف مسا ، ود  نیا  زا  لـبق  َناْمیَلُـس » َو  َدُواد  َو  »
. تسا بش  رد  ندش  هدنکارپ  يانعم  هب  شقن » »

هک تسا  يرفن  ود  نآ  نامیلـس و  دوواد و  مه )  ) عمج ریمـض  زا  دوصقم  میدوب . ربماـیپ  ود  نیا  مکح  دـهاش  اـم  َنیِدِـهاش  ْمِهِمْکُِحل  اَّنُک  َو 
. دندوب هدمآ  اهنآ  شیپ  ناشفالتخا  عفر  يارب 

دوواد ترضح  يوتف . هب  ای  ددرگیم  رب  تموکح  هب  ای  اه »  » ریمض اهانْمَّهَفَف :» »
__________________________________________________

ج نایبلا ، عمجم  همجرت  تسا ...  بش  رد  ندش  هدـنکارپ  شفک )  ) نزو رب  شفن  هدام  یقرواپ : ص 466 ، ج 13 ، هنومن ، ریسفت  تشفن ، - 1
هتخیر هعرزم  هب  ماـگنه  بش  هک  هتفگ ...  نینچ  هیآ  همجرت  رد  و  هعرزم ، هـب  بـش  رد  رتـش  اـی  دنفـسوگ  نتفاـی  هار  شفن : ص 147 : ، 16

. تسا هدمآ  راشتنا  يانعم  هب  زین  ریسفت  نتم  رد  نوچ  میدیزگرب  ار  همجرت  نیا  ام  دندوب و 
165 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ترـضح دوب .) هدرب  نیب  زا  هتـسکش و  مهرد  ار  هعرزم  ماـمت  اریز   ) دوـش هداد  غاـب ) اـی   ) هعرزم بحاـص  هب  دـیاب  دنفـسوگ  هک  درک  مکح 
: تفگ دوب  هلاس  هدزای  هک  یتلاح  رد  نامیلس 

هب ار  دنفـسوگ  تفگ : نامیلـس  تسا ؟ مادـک  مکح ، نآ  تفگ : دوواد  تـسا . رتبـسانم  نـیفرط  يارب  نـیا  زا  ریغ  یمکح  ادـخ ، ربماـیپ  يا 
هب ات  دـنکیم  راک  نآ ، يور  یهدیم و  دنفـسوگ  بحاص  هب  مه  ار  هعرزم  دریگ و  هرهب  شعفانم ) ریـش و  زا   ) ات یهدیم  تعارز  بحاص 

. درک رداص  ار  نآ  یتشاد و  نایب  وت  هک  تسا  نیمه  یقیقح  مکح  هک  دومرف  دوواد  دوش ) دابآ   ) ددرگرب شلّوا  لاح 
هدرک خسن  ار  دوواد  تموکح  نامیلس  تموکح  هک  نیا  زج  تسا ، هدوب  یحو  زا  هدافتـسا  اب  ربمایپ  ود  ره  مکح  هک  تسا  نیا  رما  تقیقح 

. دننک مکح  دوخ  داهتجا  ای  هّنظم  يور  زا  هک  تسین  زیاج  اهنآ  يارب  دـنراد  یحو  هب  یـسرتسد  ادـخ  ناربمایپ  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  اریز  دوب ،
. دندوب ّقح  رب  ناشرفن  ود  ره  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  هیآ  نیمه  و  ًاْملِع » َو  ًامْکُح  اْنیَتآ  الُک  َو  »

هتفگ یسک  هک  نیا  لثم  دشاب  هیفانیتسا  هلمج  هک  تسا  زیاج  و  دشابیم ، تاّبحتسم »  » يانعم هب  و  لابج ) زا   ) لاح لحم  رد  نّحبـسی »  » لعف
.( دننکیم حیبست  ار  يادخ   ) نّحبسی هدش : هتفگ  خساپ  رد  تخاس ) رّخسم  ار  اههوک  هنوگچ   ) نهرخس فیک  تسا :

ره رد  مه  ناگدـنرپ  دـندادیم و  خـساپ  ار  دوواد  ندرک  حـیبست  اب  اههوک  تسا : هعم  لوعفم  ای  لاـبج و  رب  فطع  اـی  هملک ، نیا  ریّطلا » «و 
. دندرکیم حیبست  وا  اب  نامزمه  بش  حبص و 

: تسا هدش  هداد  لامتحا  ود  هلمج  نیا  يانعم  رد  َنِیلِعاف  اَّنُک  َو 
. دیآیم بیجع  امش  رظن  هب  هچ  رگا  میرداق  تازجعم  لاعفا و  هنوگ  نیا  نداد  ماجنا  رب  ام  - 1

. میهدیم ماجنا  ناربمایپ  هراب  رد  ییاهراک  نینچ  هتسویپ  ام  - 2
تسا و  هرز  يانعم  هب  اج  نیا  رد  اّما  تسا  سابل  يانعم  هب  هملک  نیا  سوبل :» »

166 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
خاروس خاروس  ار  اهنآ  ترضح  نآ  دوب و  تاحفص  تروصب  ّزلف  هک  قیرط  نیا  هب  دوب  دوواد  ترـضح  تخاس  ار  هرز  هک  یـسک  نیتسخن 

، هس ره  ي »  » و ن »  » و ات »  » اب لعف  نیا  مکنـصحتل » . » تخاس ابیز  یتظافح و  کبـس و  یـسابل  نآ  زا  دروآرد و  ییاـههقلح  تروصب  درک و 
: تسا هدش  هدناوخ 

ّثنؤم بیاغ  ت »  » اب تسا و  سوبل »  » ای دوواد  ترـضح  دوخ  روظنم  بیاغ ، ي »  » اب تسا و  ّلج  ّزع و  يادخ  روظنم  ریغلا  عم  ملکتم  نون  اب 
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. دشابیم راکیپ  گنج و  سأب »  » زا دارم  و  تسا ، ۀعنص »  » روظنم

166 ص :  ات 86 ..... ] تایآ 81  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]

هراشا

َو َُهل  َنوُـصوُغَی  ْنَم  ِنیِطاـیَّشلا  َنِم  َو  ( 81  ) َنیِِملاع ٍءْیَـش  ِّلُِکب  اَّنُک  َو  اهِیف  انْکَراب  ِیتَّلا  ِضْرَأـْلا  یلِإ  ِهِْرمَأـِب  يِرَْجت  ًۀَفِـصاع  َحـیِّرلا  َناْمیَلُِـسل  َو 
َُهل اْنبَجَتْساَف  ( 83  ) َنـیِمِحاَّرلا ُمَـحْرَأ  َتـْنَأ  َو  ُّرُّضلا  َِینَّسَم  یِّنَأ  ُهَّبَر  يداــن  ْذِإ  َبوُّیَأ  َو  ( 82  ) َنیِِظفاـح ْمَُهل  اَّنُک  َو  َکـِلذ  َنُود  ًـالَمَع  َنُولَمْعَی 
َنِم ٌّلُک  ِلْفِْکلا  اَذ  َو  َسیِرْدِإ  َو  َلیِعامْـسِإ  َو  ( 84  ) َنیِِدباْعِلل يرْکِذ  َو  انِْدنِع  ْنِم  ًۀَـمْحَر  ْمُهَعَم  ْمُهَْلثِم  َو  ُهَلْهَأ  ُهاْنیَتآ  َو  ٍّرُـض  ْنِم  ِِهب  ام  انْفَـشَکَف 

(85  ) َنیِِرباَّصلا
(86  ) َنیِِحلاَّصلا َنِم  ْمُهَّنِإ  اِنتَمْحَر  ِیف  ْمُهاْنلَخْدَأ  َو 

166 ص :  همجرت ..... :

زیچ ره  هب  ام  میداد و  رارق  تکرب  نآ  رد  هک  ینیمزرـس  يوس  هب  دشیم  يراج  وا  نامرف  هب  هک  میتشاذـگ  نامیلـس  رایتخا  رد  ار  دـنت  داب  و 
(81 . ) میراد یهاگآ  ملع و 

رادهگن ار  اهنآ  ام  دـندادیم و  ماجنا  نیا ، زا  ریغ  يرگید  ياهراک  یـصاّوغ و  وا  يارب  هک  میداد  رارق  وا  رایتخا  رد  ار  یهورگ  نایّنج  زا  و 
(82 . ) میدوب

167 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. یناگدنیاشخب نیرت  هدنیاشخب  وت  هدیسر و  تنحم  يرامیب و  ارم  هک  ار  شراگدرورپ  درک  ادن  مالّسلا  هیلع  بّویا  هک  ار  ینامز  روایب  دای  و 

(83)
اب میدنادرگ و  زاب  وا  هب  ار  شلها  هداوناخ و  میتخاس و  فرط  رب  دوب  وا  رد  اهدرد  اهضرم و  زا  هچنآ  میدومرف و  باجتسم  ار  وا  ياعد  سپ 

(84 . ) دشاب ناگدننک  تدابع  يارب  يرّکذت  تمحر و  ام  دزن  زا  ات  میداد  وا  هب  زین  ار  ناشدننامه  اهنآ 
(85 . ) دندوب ناگدننک  ربص  زا  اهنآ  همه  ار ، لفکلا  يذ  سیردا و  لیعامسا و  روایب  دای  و 

(86 . ) دندوب ناحلاص  زا  ناشیا  هک  یتسردب  میدرک  لخاد  دوخ  تمحر  رد  ار  نانآ  و 

167 ص :  ریسفت ..... :

دزوب دنت  هک  درکیم  هدارا  هاگ  ره  هک  دوب  نامیلس  ترـضح  عیطم  نانچ  داب  ینعی  تسا ، لابج »  » رب فطع  حیر :»  » هملک َحیِّرلا  َناْمیَلُِـسل  َو 
داب  » َباصَأ ُْثیَح  ًءاخُر  ِهِْرمَِأب  يِرَْجت  لثم ...  درکیم . تعاطا  وا  زا  نانچ  مه  دزوب  میالم  مرن و  تساوخیم  وا  هاـگ  ره  درکیم و  تعاـطا 

نامیلـس نامرف  ياضتقم  هب  داـب  و  ( 35 ص / « ) دـنک تکرح  یمرن  هب  شنامرف  قباطم  دـهاوخب  وا  هک  اج  ره  ات  میتخاـس  نامیلـس  رّخـسم  ار 
. دوب شرگید  هزجعم  دّیؤم  وا  هزجعم  ره  دیزویم و 

. میزاسیم يراج  دوخ  تمکح  شناد و  ياضتقم  هب  ار  روما  همه  میهاگآ و  زیچ  ره  هب  تبسن  ام  َنیِِملاع و  ٍءْیَش  ِّلُِکب  اَّنُک  َو 
رد اهبنارگ  يایـشا  دـننک و  یـصاّوغ  اهایرد  رد  شیارب  اـت  میتخاـس  وا  رّخـسم  ار  « 1  » نیطایـش زا  یـضعب  َُهل  َنوُـصوُغَی  ْنَم  ِنیِطاـیَّشلا  َنِم  َو 

. دنروآ
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__________________________________________________

دنتسه ّنج  هریت  مه  نیطایش  هک  مینادیم  و  12 و 13 )  ) هدش رکذ  ّنج  ناونع  هب  أبس  هروس  رد  هدمآ  نیطایش  ناونع  هب  اج  نیا  رد  هچنآ  - 1
تایآ زا  رگید  هراپ  و  دندوب . رگتعنص  دنمرنه و  شوهاب و  يدارفا  دندوب  نامیلـس  رّخـسم  هک  هورگ  نیا  دوشیم  هدافتـسا  تایآ  زا  هچنآ  و 

، هنومن ریسفت  ( 38 ص /  ) ِدافْصَْألا ِیف  َنِینَّرَقُم  َنیِرَخآ  َو  دوب : هتفرگ  دنب  رد  ار  شکرس  نیطایش  زا  یهورگ  نامیلـس  هک  دراد  نیا  رب  تلالد 
ج 13.

168 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دندادیم ماجنا  تفگش  ياهتعنص  عارتخا  اهرصق و  اهرهش و  نتخاس  لیبق  زا  يرگید  ياهراک  و  َنُولَمْعَی :» َو  »

تظفاحم دنروآ  رابب  یهابت  داسف و  ناشیاهراک  رد  اهنآ  زا  یضعب  هک  نیا  ای  یشکرس و  ینامرفان و  زا  ار  اهنآ  دنوادخ  َنیِِظفاح  ْمَُهل  اَّنُک  َو 
. درکیم

ترـضح تسا . روما  همه  رد  نایز  حـتف : هب  و  يرغال ، يرامیب و  لیبق  زا  یناج ، ررـض  ّمض  هب  رـض »  » ياـنعم یِّنَأ ...  ُهَّبَر  يداـن  ْذِإ  َبوُّیَأ  َو 
هب ار  شراـگدرورپ  تسادـخ و  تمحر  هزیگنا  هک  تـسا  هدرک  رکذ  ار  یتلاـح  شدوـخ  زا  اریز  هدروآ ، یفیطل  ریبـعت  شیاـعد  رد  بوـّیا 

. تسا هدرب  مان  هیانک  هب  شدوخ  تجاح  زا  هدرک و  دای  شاهلماک  تمحر 
. دوب رادروخرب  ناوارف  تورث  رایـسب و  دـنزرف  زا  بّویا  ترـضح  میتخاس . فرطرب  ار  شیاـهیرامیب  اـهدرد و  سپ  ٍّرُـض  ْنِم  ِِهب  اـم  انْفَـشَکَف 

ینامـسج يرامیب  هب  هام  تفه  لاس و  تفه  ای  هدزیـس  تّدم  تخاس و  التبم  شلاوما  ندش  دوبان  دالوا و  گرم  هب  ار  وا  ّلج  ّزع و  دنوادخ 
نادـنزرف درک و  هدـنز  ار  شنادـنزرف  تخاس و  فرطرب  ار  وا  یتحاران  جـنر و  درک ) باجتـسم  ار  وا  ياـعد   ) دـنوادخ نوچ  دـش و  ـالتبم 

. دیشخب وا  هب  اهنآ  زا  یناگداون  زین ، اهنآ و  ریظن  يرگید ) )
: تسا هدش  رکذ  يانعم  ود  ترابع  نیا  يارب  انِْدنِع  ْنِم  ًۀَمْحَر 

ار اهنآ  زگره  مینکیم  دای  یکین  هب  نانآ  زا  هتسویپ )  ) هک نیا  هب  هّجوت  اب  میراد و  نامناگدننک  تدابع  هب  تبسن  هک  یتمحر  لیلد  هب  فلا :
. درک میهاوخن  شومارف 

شاداپ وا  دننامه  دننک و  هشیپ  ربص  بّویا  دـننام  مه  اهنآ  ات  ناگدـننک ، تدابع  رگید  هب  رّکذـت  بّویا و  هب  تبـسن  نامتمحر  رطاخ  هب  ب :
. دنبایرد ار  ترخآ  ایند و 

يرواد مدرم  نایم  دوواد  دننام  دوب و  نامیلس  زا  دعب  هک  تسا  يربمغیپ  هدش : هتفگ  زین  و  عسیلا » : » دناهتفگ یـضعب  سایلا و  ِلْفِْکلا :» اَذ  َو  »
. دشن نیگمشخ  ّلج  ّزع و  يادخ  ریغ  يارب  زگره  درکیم و 

169 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

169 ص :  ات 90 ..... ] تایآ 87  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]

هراشا

اْنبَجَتْساَف ( 87  ) َنیِِملاَّظلا َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناْحبُس  َْتنَأ  َّالِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  ِتاُملُّظلا  ِیف  يدانَف  ِْهیَلَع  َرِدْقَن  َْنل  ْنَأ  َّنَظَف  ًابِضاغُم  َبَهَذ  ْذِإ  ِنوُّنلا  اَذ  َو 
َو َُهل  اْنبَجَتْساَف  ( 89  ) َنِیثِراْولا ُْریَخ  َْتنَأ  َو  ًادْرَف  ِینْرَذـَت  ِّبَر ال  ُهَّبَر  يداـن  ْذِإ  اَّیِرَکَز  َو  ( 88  ) َنِینِمْؤُْملا یِْجُنن  َِکلذَـک  َو  ِّمَْغلا  َنِم  ُهاْنیََّجن  َو  َُهل 

(90  ) َنیِعِشاخ اَنل  اُوناک  َو  ًابَهَر  َو  ًابَغَر  انَنوُعْدَی  َو  ِتاْریَْخلا  ِیف  َنوُعِراُسی  اُوناک  ْمُهَّنِإ  ُهَجْوَز  َُهل  انْحَلْصَأ  َو  ییْحَی  َُهل  اْنبَهَو 

169 ص :  همجرت ..... :
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گنت وا  رب  هک  درب  نامگ  سپ  تفر . دوخ  موق  نایم  زا  نیگمـشخ  تلاح  اب  سنوی ) : ) یهام بحاص  هک  ار  یناـمز  ربماـیپ ) يا   ) رواـیب داـی 
زا نم  امّلـسم  یهّزنم ، كاـپ و  وـت  وـت ، زج  ییادـخ  تسین  ایادـخ ، هک  دزیم  داـیرف  یهاـم ) مکـش   ) اـهیکیرات رد  سپ  تـفرگ ، میهاوـخن 

(87 . ) مدوب ناراکمتس 
(88 . ) میهدیم تاجن  ار  نانمؤم  نینچ  نیا  میداد و  تاجن  مغ  ّمه و  زا  ار  وا  میتخاس و  باجتسم  ار  وا  ياعد  ام  سپ 

(89 . ) یناثراو نیرتهب  وت  راذگم و  اهنت  ارم  اراگدرورپ  هک  درک  ادن  ار  دوخ  راگدرورپ  اّیرکز  هک  ار  ینامز  روایب  دای  و 
اهیکین هب  روکذـم  ناربمایپ  همه  میداد و  رارق  هتـسیاش  شیارب  ار  وا  رـسمه  میدیـشخب و  وا  هب  ار  ییحی  میدرک و  تباـجا  ار  وا  ياـعد  سپ 

(90 . ) دندوب ربنامرف  عشاخ و  ام  يارب  دندناوخیم و  ار  ام  میب  دیما و  اب  دنتفاتشیم و 

169 ص :  ریسفت ..... :

یلو درک  توعد  ادـخ  هب  ار  دوخ  موق  يدایز  تّدـم  هک  وا  تسا . یّتم  نب  سنوی  شهارمه  زا  دوصقم  یهام و  يانعم  هب  نون »  » ِنوُّنلا اَذ  َو 
یقاب  دوخ  رفک  رب  دنتفریذپن و  اهنآ 

170 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هب ار  راک  نیا  وا  هک  ارچ  هدوب ، زیاج  وا  يارب  لمع  نیا  هک  درک  نامگ  دش و  ادج  اهنآ  زا  ناشلیم  فالخ  رب  دش و  گنتلد  اهنآ  زا  دندنام ،

رظتنم دنک و  ربص  دوب ، نیا  رتهب  هک  یتروص  رد  دوب ، هداد  ماجنا  شلها  رفک و  اب  ینمشد  نید و  هب  نداد  تّزع  ادخ و  هار  رد  مشخ  رطاخ 
. تخاس التبم  یهام  مکش  رد  ندش  ینادنز  هب  ار  وا  دنوادخ  دش ، رود  شموق  رهش و  زا  ادخ  نذا  نودب  نوچ  دشاب و  ادخ  فرط  زا  هزاجا 

نیا رد  هک  دندیسرت  اریز  درک ، ینابصع  ار  نانآ  اهنآ  زا  شندش  ادج  اب  هک  تسا  نیا  موق  ندروآ  رد  بضغ  هب  زا  دوصقم  هموقل » ابضاغم  »
. دوش لزان  اهنآ  رب  باذع  ماگنه 

تفگ سابع  نبا  درادـن ؟ ییاناوت  وا  رب  ادـخ  هک  دـنکیم  نامگ  ادـخ  ربمغیپ  هنوگچ  دیـسرپ : سابع  نبا  زا  هیواعم  ِْهیَلَع  َرِدـْقَن  َْنل  ْنَأ  َّنَظَف 
وا رب  شیزور  هک  یـسک  و  ، » ُُهقْزِر ِْهیَلَع  َرُِدق  ْنَم  َو  لثم : میریگیمن . گنت  وا  رب  هک  درک  نامگ  ینعی  تردق ، هن  تسا  ردـق  هملک  نیا  هّدام 

گنت وا  رب  هک  درک  نامگ  ایآ  هیلع : ردقن  نل  نا  نظف  أ  تسا : نیا  شریدقت  تسا و  ماهفتسا  دناهتفگ  یـضعب  و  ( 7 قالطلا / «. ) دوش گنت 
ِیف . » دوشیمن یلمع  وا  هراب  رد  ام ، تردق  درب  نامگ  تسا : نیا  شیانعم  هدـش  هتفگ  زین  هدـش و  فذـح  شاهزمه  سپ  تفرگ ؟ میهاوخن 

. یهام مکش  رد  ایرد و  رد  دیدش  یکیرات  ِتاُملُّظلا »
: تسا هدش  رکذ  هجو  ود  نا »  » يانعم رد  َْتنَأ  اَّلِإ  َهلِإ  ْنَأ ال 

. تسا ّهنأب »  » شریدقت - 1
. تسا هّیریسفت  يا »  » يانعم هب  هدوب و  وه »  » ریدقت رد  - 2

. دوشیم عقاو  متس  اهنآ  زا  هک  متسه  یناسک  زا  نم  َنیِِملاَّظلا  َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ 
تئارق دوشیمن ، ماغدا  میج  رد  نون  زگره  هک  نیا  هب  هجوت  اب  هدـش ، هدـناوخ  زین  میج  دـیدشت  نون و  کـی  اـب  یّجن - و  یّجنن »  » و یجنن » »

روط هب  ظّفلت  رد  نوچ  دنـشاب و  هدرک  فذـح  نتـشون  رد  ار  نآ  میج »  » رد مّود ) « ) نون  » ندـش افخا  اب  هک  دـشاب  لـیلد  نیا  هب  دـیاش  ریخا 
. تسا هتخاس  دّدشم  ار  میج  میج ، رد  نون »  » ماغدا نامگ  هب  يوار  هتشاد ، دوجو  یفخم 

171 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
بلطم نآ ، زا  دعب  و  دراذگن ، دنزرف  یب  اهنت و  ار  وا  دنک و  اطع  وا  هب  یثراو  هک  دـهاوخیم  ادـخ  زا  تسخن  گرزب  ربمایپ  نیا  اَّیِرَکَز :» َو  »
دـشاب نم  ثراو  هک  يدادن  نم  هب  مه  يدنزرف  رگا  َنِیثِراْولا :» ُْریَخ  َْتنَأ  َو  : » دیوگیم هدش و  وا  نامرف  میلـست  هدرک و  راذـگاو  ادـخ  هب  ار 

. یثراو نیرتهب  وت  اریز  مرادن ، یکاب 
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: دـناهدرک انعم  نینچ  یـضعب  دوب . ازان  میقع و  هک  نآ  زا  سپ  میتخاـس  ندروآ  دـنزرف  يروراـب و  هداـمآ  ار  شرـسمه  ُهَجْوَز  َُهل  انْحَلْـصَأ  َو 
. میدنادرگرب يو  هب  ار  شرسمه  یناوج  ینعی  دناهتفگ  یخرب  و  دوب . قالخا  دب  هک  نآ  زا  سپ  میداد  رارق  قالخا  شوخ  ار  شرسمه 

، اهتعاط هب  نتـسج  تقبـس  ریخ و  ياهراک  يوس  هب  نتفاتـش  لیلد  هب  اهنآ  ینعی  تسا ، هدش  دای  ناربمایپ  يارب  عمج )  ) ریمـض اُوناک :» ْمُهَّنِإ  »
. دندش ام  تبثم  خساپ  هتسیاش 

تمحر هب  راودـیما  دراد و  میب  ترخآ  زا   » ِهِّبَر َۀَـمْحَر  اوُجْرَی  َو  َةَرِخآـْلا  ُرَذْـحَی  لـثم  باذـع ، زا  میب  تمحر و  هب  قشع  اـب  ًاـبَهَر :» َو  ًاـبَغَر  »
(. 8 رمز / « ) دشابیم شراگدرورپ 

: دیوگیم دهاجم ، دنمار . عیطم و  دنوادخ  نامرف  ربارب  رد  َنیِعِشاخ  اَنل  اُوناک  َو 
. دشابیم بلق  رد  مئاد  فوخ  يانعم  هب  عوشخ 

171 ص :  ات 97 ..... ] تایآ 91  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]

هراشا

(92  ) ِنوُُدبْعاَف ْمُکُّبَر  اَنَأ  َو  ًةَدِحاو  ًۀَّمُأ  ْمُُکتَّمُأ  ِهِذـه  َّنِإ  ( 91  ) َنیَِملاْعِلل ًۀَیآ  اهَْنبا  َو  اهاْنلَعَج  َو  انِحوُر  ْنِم  اهِیف  انْخَفَنَف  اهَجْرَف  ْتَنَـصْحَأ  ِیتَّلا  َو 
یلَع ٌمارَح  َو  ( 94  ) َنُوِبتاک َُهل  اَّنِإ  َو  ِِهیْعَِسل  َناْرفُک  الَف  ٌنِمُْؤم  َوُه  َو  ِتاِحلاَّصلا  َنِم  ْلَمْعَی  ْنَمَف  ( 93  ) َنوُعِجار اْنَیلِإ  ٌّلُک  ْمُهَْنَیب  ْمُهَْرمَأ  اوُعَّطَقَت  َو 

(95  ) َنوُعِجْرَی ْمُهَّنَأ ال  اهانْکَلْهَأ  ٍۀَیْرَق 
انَْلیَو ای  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُراْصبَأ  ٌۀَصِخاش  َیِه  اذِإَف  ُّقَْحلا  ُدـْعَْولا  َبَرَْتقا  َو  ( 96  ) َنُولِْـسنَی ٍبَدَح  ِّلُک  ْنِم  ْمُه  َو  ُجوُجْأَم  َو  ُجوُجْأَی  ْتَِحُتف  اذِإ  یَّتَح 

(97  ) َنیِِملاظ اَّنُک  َْلب  اذه  ْنِم  ٍۀَْلفَغ  ِیف  اَّنُک  ْدَق 
172 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

172 ص :  همجرت ..... :

يارب ياهناشن  ار  شرـسپ  وا و  میدـیمد و  وا  رد  نامحور  زا  هاگ  نآ  سپ  درک  ظفح  ار  دوخ  نماد  هک  ار  ینز  نآ  ام ، لوسر  يا  روایب  داـی 
(91 . ) میداد رارق  نایناهج 

(92 . ) دینک تدابع  ارم  سپ  میامش  راگدرورپ  نم  تسا و  هناگی  یتّما  هک  یلاح  رد  تسامش  تما  تّما  نیا  هک  یتسردب 
(93 . ) دننکیم تشگزاب  ام  يوس  هب  اهنآ  مامت  هک  یتروص  رد  دندییارگ ، هقرفت  هب  دوخ  نید  رما  رد  یهورگ ) )

نیا امتح  ام  و  دـش ، دـهاوخن  یـساپسان  وا ، شـشوک  هب  تبـسن  دـشاب ، نامیا  اب  هک  یلاح  رد  دـهد  ماجنا  هتـسیاش  ياـهراک  سک  ره  سپ 
(94 . ) مینکیم تبث  ار  ششوک 

(95 (. ) تسا هدیاز  ال   ) دنیامن تشگزاب  تعجر  رد  هک  تسین  اور  میدرک  كاله  ار  شلها  هک  ياهیرق  رب 
(96 . ) دنباتشیم یتسپ  يدنلب و  ره  زا  ناشیا  دوش و  هدوشگ  جوجأم  جوجأی و  ّدس  هک  یتقو  ات 

ام رب  ياو  يا  دنیوگیم : هک  یلاح  رد  دوش  هریخ  دناهدش  رفاک  هک  نانآ  ياهمـشچ  ماگنه  نآ  رد  سپ  هدـش  کیدزن  تمایق )  ) قح هدـعو 
(97 . ) میدوب راکمتس  نامدوخ  هب  تبسن  هکلب  میدوب ، تمایق ) يراتفرگ   ) نیا زا  تلفغ  اب  ایند  رد  هک 

172 ص :  ریسفت ..... :
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ایَِغب َُكأ  َْمل  َو  ٌرََـشب  ِینْـسَسْمَی  َْمل  َو  تفگ : هک  نانچ  دوب  هدرک  ظفح  لالح  یّتح ) و   ) مارح زا  ار  دوخ  نماد  یّلک  روط  هب  اهَجْرَف  ْتَنَـصْحَأ 
(. 20 میرم / « ) ماهدوبن راکانز  نم  هتفرگن و  سامت  نم  اب  یناسنا  »

اریز میدیمد ، میرم  رد  لیئربج  نامحور  هلیسو  هب  سپ  انِحوُر  ْنِم  اهِیف  انْخَفَنَف 
173 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

َو لثم : میریگب  ندرک  هدـنز  ایحا و  ياـنعم  هب  ار  حور  خـفن  رگا  و  دیـسر ، میرم  نورد  هب  هخفن  نآ  دـیمد و  وا  ساـبل  ناـبیرگ  رد  لـیئربج 
: دوشیم نیا  هیآ  يانعم  مدرک ، هدنز  ار  وا  ینعی  ( 72 ص / - 29 رجح / « ) مدیمد مدآ  رد  مدوخ  حور  زا   » یِحوُر ْنِم  ِهِیف  ُتْخَفَن 

تیب یف  تخفن  دیوگیم : نزین  درف  هک  نانچ  میدرک ، هدنز  میرم  مکش  رد  ار  یسیع  ینعی  میدیمد ، میرم  رد  ار  مالّسلا  هیلع  یسیع  حور 
. مدیمد ین ، رد  ینالف ، هناخ  رد  هتیب : یف  رامزملا  یف  تخفن  ینعی  نالف 

نیتـیآ اـنثم )  ) تروص هب  ار  هیآ »  » هک نیا  لـیلد  میداد . رارق  ناـیناهج  يارب  ياهناـشن  ار  شرـسپ  میرم و  َنیَِملاـْعِلل  ًۀَـیآ  اـهَْنبا  َو  اـهاْنلَعَج  َو 
رهوش نودـب  دـنزرف  ندـمآ  ایند  هب  نآ  دـنوشیم و  هدرمـش  هناشن  کی  هیآ و  کی  دـنزرف ) رداـم و   ) ود ره  تلاـح  هک  تسا  نیا  هدرواـین 

. دشابیم
نآ زا  دیـشاب و  دقتعم  نآ  هب  تسا  بجاو  هک  تسامـش  نید  مالـسا . نید  ینعی  تسا ، مالـسا  نید  « 1 « » تما  » زا دوصقم  ْمُُکتَّمُأ  ِهِذـه  َّنِإ 

دوبعم امـش ، يادـخ  نم  ْمُکُّبَر :» اَنَأ   » و دراد . تلـالد  اـنعم  نیمه  رب  تسا  فـالتخا  مدـع  هب  هراـشا  هک  ةدـحاو »  » هملک دـیوشن و  فرحنم 
. دینک تدابع  ارم  سپ  میاتکی ،

زا هتفر و  راکب  تافتلا  اج  نیا  رد  اما  دیدش ، قّرفتم  ناتیایند  رما  رد  امـش  ینعی  تسا . هدوب  متعّطقت » و   » لعف نیا  رد  لصا  ْمُهَْرمَأ  اوُعَّطَقَت  َو 
رد یگرزب  هانگ  هچ  اهنآ  هک  دینیبیمن  ایآ  دیوگیم : اهنآ  هب  هدوب و  تشز  ناشدوخ  دزن  اهنآ  راک  هک  دـنامهفب  ات  هدـمآ  تبیغ  هب  باطخ 
رد ار  يزیچ  هورگ  کی  هک  نیا  لثم  دـندرک  هراپ  هراپ  دوخ  نیب  رد  ار  ناشنید  رما  اـهنآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  دـندش ؟ بکترم  ادـخ  نید 

رد هک  یمدرم  فالتخا  يارب  تسا  یهیبشت  نیا  دنربب و  ياهرهب  نآ  زا  يدرف  ره  ات  دننک  میسقت  دوخ  نایم 
__________________________________________________

ریغ ای  يرایتخا  تدحو  هب  هاوخ  دحاو ، ناکم  ای  نامز  ای  نید ، دهد : دـنویپ  مه  هب  ار  اهنآ  یکرتشم  تهج  هک  تسا  یهورگ  ره  تّما : - 1
. بغار تادرفم  زا  لقن  ص 497  ج 13 ، هنومن ، ریسفت   ) دشاب يرایتخا 

174 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دنتسجیم يرازیب  رگید  هورگ  زا  هورگ  ره  هک  دندیسر  ياهلحرم  هب  فالتخا  رد  و  دندروآ . دوجو  هب  ینوگانوگ  ياههورگ  ناشنید 

لمع ببـس  هب  ار  اهنآ  دننکیم و  تشگزاب  وا  يوس  هب  هک  دنکیم  دیدهت  ار  فلتخم  ياههورگ  نیا  دـنوادخ )  ) دـعب َنوُعِجار و  اْنَیلِإ  ٌّلُک 
. دنکیم تازاجم  ناشدرک 

باوث يارب  تسا  یلثم  روکش ، هّللا  هلمج  رد  روکش »  » هک نانچ  باوث ، زا  ندنام  مورحم  يارب  تسا  یلثم  نارفک »  » هملک ِِهیْعَِسل  َناْرفُک  الَف 
رجا یب  ار  يو  شـشوک  دـنوادخ  دـهد ) ماجنا  وکین  ياهراک  دـشاب و  نمؤم  هک  یـسک   ) تسا نیا  هیآ  يانعم  دـنوادخ و  نداد  شاداـپ  و 

. دراذگیمن
. مینکیم طبض  تبث و  شلمع  همان  رد  ار  وا  ششوک  یعس و  ام ، َنُوِبتاک  َُهل  اَّنِإ  َو 

دنوادـخ  » َنیِِرفاْکلا یَلَع  امُهَمَّرَح  َهَّللا  َّنِإ  اُولاق  لثم : تسا  تیعونمم  زا  هیاـنک  مارح »  » هملک َنوُعِجْرَی  ـال  ْمُهَّنَأ  اـهانْکَلْهَأ  ٍۀَـیْرَق  یلَع  ٌمارَح  َو 
هدرک و عنم  اهنآ  زا  ار  ود  نآ  ادخ  هک  تسا  نیا  دوصقم  و  ( 50 فارعا / « ) تسا هدرک  مارح  نارفاک  رب  ار  رگید ) ياهیزور  بآ و   ) ود نیا 

ناشتکاله رب  میمـصت  ام  هک  ياهیرق  لها  يارب  تسا : نیا  هیآ  يانعم  هدـش و  هدـناوخ  زین  مرح »  » هملک نیا  و  دـهدب . اـهنآ  هب  دـهاوخیمن 
هدـیاز نوعجری » ـال   » لـعف رد  ـال »  » دوشیمن و رّوصت  اـهنآ  هراـبرد  رما  نیا  دـندرگرب و  ناـمیا  يوس  هب  رفک  زا  هک  تسا  عنتمم  میاهتفرگ ،
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ام هک  ياهیرق  لها  رب  نوعجری : مهنأل ال  لـمع  مهنم  لـّبقتی  نا  اـهانکلها  ۀـیرق  یلع  مارح  دـنادیم : نینچ  ار  هیآ  ریدـقت  جاـجز  اـّما  تسا .
يارب ربخ  مارح »  » ریدقت نیا  رب  انب  و  دندرگیمن . رب  ناشرفک ) زا   ) اهنآ اریز  دوش  هتفریذپ  اهنآ  زا  یلمع  هک  تسا  عونمم  میدرک  ناشکاله 

روکشملا یعّسلا  نم  ۀمدقتملا  ۀیآلا  یف  روکذملا  کلذ  اهیلع  مارح  و  تفرگ : نینچ  ار  هیآ  ریدقت  ناوتیم  دوب و  دهاوخ  فوذحم  يادتبم 
، تسا مارح  يدابآ  نیا  لها  رب  دش  رکذ  لبق  هیآ  رد  هک  ادخ  لوبق  دروم  رد  شـشوک  زا  هچنآ  رفکلا : نع  نوعجری  مّهنأل ال  روفکملا  ریغ 

. دندرگیمن رب  ناشرفک  زا  اهنآ  اریز 
نتشگنرب  اریز  تسا ، نآ  يارب  تیاغ  مارح و  هب  ّقلعتم  یتح » «: » ْتَِحُتف اذِإ  یَّتَح  »

175 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
، شدعب ام  اذا و  هیطرـش : هلمج  اج  نیا  رد  و  دوشیم ، زاغآ  نآ  زا  دعب  مالک ، هک  تسا  ياهملک  دراد و  همادا  تمایق  زور  ات  نانچ  مه  اهنآ 

. تسا هدش  عورش  یّتح »  » زا دعب  هک  تسا  یمالک  نامه 
دوش زاب  جوجأم  جوجأی و  ّدس  هک  ینامز  ات  ینعی  هدش ، فذـح  فاضم  هدوب و  جوجأم  جوجأی و  ّدـس  ریدـقت  رد  ُجوُجْأَم  َو  ُجوُجْأَی  ْتَِحُتف 

. تسا هدش  تئارق  زین  تّحتف »  » دیدشت اب  لعف  نیا  «. 1»
. تسا نتفاتش  يانعم  هب  نالسع  نزو  رب  نالسن  زا  نولسنی  نیمز و  يور  رد  یگدنکارپ  يانعم  هب  بدح » »

دوخ هک  اج  نیا  رد  اّما  دوشیم  اف »  » نیـشناج ازج ، هلمج  رد  هملک  نیا  دـنکیم . تاجافم  رب  تلالد  تسا و  فرظ  اذا » : » هملک َیِه :» اذِإَف  »
«: ءاف  » نودب رگا  هلمج  نیا  دنوشیم و  هلمج  دیکأت  بجوم  دننکیم و  کمک  طرش  هب  ازج  ندیناسر  رد  ار  رگیدکی  هدش  رکذ  اف »  » فرح

: هملک ار  نآ  هک  تسا  یمهبم  ریمـض  یه :»  » و تسا . تسرد  زین  ۀـصخاش » یهف   » دوـش هتفگ  رکذ و  اـف »  » اـب اـهنت و  اـی  ۀـصخاش » یه  اذا  »
يانعم دشابیم و  اوُرَفَک ، َنیِذَّلا  زا : لاح  ّلحم  رد  انلیو و  ای  نولوقی : ینعی : تسا ، فوذـحم  هب  ّقلعتم  انَْلیَو :» ای  . » دـنکیم ریـسفت  راصبأ » »

، لفاغ زور  نیا  زا  هک  ام  رب  ياو  يا  دـنیوگیم : هک  یلاح  رد  دوشیم  هریخ  تشحو  زا  نارفاک  ياهمـشچ  ماـگنه  نآ  رد  و  تسا : نیا  هیآ 
. میدوب رگمتس  هکلب 

175 ص :  ات 105 ..... ] تایآ 98  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]

هراشا

اهِیف ْمَُهل  ( 99  ) َنوُِدلاخ اهِیف  ٌّلُک  َو  اهوُدَرَو  ام  ًۀَِـهلآ  ِءالُؤه  َناک  َْول  ( 98  ) َنوُدِراو اَهل  ُْمْتنَأ  َمَّنَهَج  ُبَصَح  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُدـُبْعَت  اـم  َو  ْمُکَّنِإ 
اَم ِیف  ْمُه  َو  اهَـسیِسَح  َنوُعَمْـسَی  ال  ( 101  ) َنوُدَْـعبُم اْهنَع  َکـِئلوُأ  ینْـسُْحلا  اَّنِم  ْمَُهل  ْتَقَبَـس  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 100  ) َنوُعَمْـسَی اـهِیف ال  ْمُه  َو  ٌرِیفَز 

(102  ) َنوُِدلاخ ْمُهُسُْفنَأ  ْتَهَتْشا 
انْأَدـَب امَک  ُِبتُْکِلل  ِّلِجِّسلا  ِّیَطَک  َءامَّسلا  يِوْطَن  َمْوَی  ( 103  ) َنوُدَعُوت ُْمْتنُک  يِذَّلا  ُمُکُمْوَی  اذـه  ُۀَِـکئالَْملا  ُمُهاَّقَلَتَت  َو  ُرَبْکَْألا  ُعَزَْفلا  ُمُُهنُزْحَی  ال 

(105  ) َنوُِحلاَّصلا َيِدابِع  اُهثِرَی  َضْرَْألا  َّنَأ  ِرْکِّذلا  ِدَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اْنبَتَک  ْدََقل  َو  ( 104  ) َنِیلِعاف اَّنُک  اَّنِإ  اْنیَلَع  ًادْعَو  ُهُدیُِعن  ٍْقلَخ  َلَّوَأ 
__________________________________________________

. تسا زیخاتسر  همّدقم  ناهج و  نایاپ  ياههناشن  زا  یکی  هک  دنوش  هدنکارپ  ناهج  رد  قیرط  نیا  زا  ات  - 1
ص 503. ج 13 ، هنومن ، ریسفت 

176 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

176 ص :  همجرت ..... :

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 1420 

http://www.ghaemiyeh.com


(98 . ) دیوشیم دراو  خزود  هب  ناتیاهدوبعم ) اب   ) امش همه  و  دیتسه ، مّنهج  مزیه  دینکیم  تدابع  هک  ادخ  زا  ریغ  هچنآ  امش و 
(99 . ) دنشابیم دیواج ، خزود  رد  ناشمامت  هک  نآ  لاح  و  دندشیمن ، دراو  خزود  هب  دندوبیم ، ادخ  ناتب  نیا  رگا 

(100 . ) دنونشیمن چیه  اج  نآ  رد  تسا و  یکاندرد  هلان  اج  نآ  رد  اهنآ  يارب 
(101 . ) دنرود مّنهج  زا  میاهداد  یکین  ناشیا  هب  دوخ  زا  ام  البق  هک  ار  یناسک 

(102 . ) دننادیواج دنک  وزرآ  اهنآ  ياهسفن  هچنآ  رد  و  دنونشیمن ، ار  خزود  شتآ  يادص  اهنآ 
هک تسا  يزور  نامه  نیا  دنیوگیم ) و   ) دنیآ ناشلابقتـسا  هب  ناگتـشرف  دنکیمن و  كانهودنا  تساهـسرت  نیرتگرزب  هک  یـسرت  ار  اهنیا 

(103 . ) دیدوب هدش  هداد  هدعو 
عورـش ار  شنیرفآ  زاغآ  هک  ناـنچ  مه  هدـش ، هتـشون  راـموط  ندـیچیپ  مهرد  دـننام  میچیپ  مهرد  ار  نامـسآ  هک  تسا  يزور  رد  روما  نیا 

( 104 . ) میهد ماجنا  ار  نآ  امتح  ام  مینک و  افو  ار  نآ  هک  تسام  رب  میاهدرک ، هدعو  ام  نوچ  مینادرگ  زاب  ار  نآ  میدرک 
177 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(. 105 . ) دنربیم ثرا  هب  نامحلاص  ناگدنب  ار  نیمز  هک  میاهتشون  تاروت  زا  سپ  روبز  رد  ام ، و 

177 ص :  ریسفت ..... :

. دیتسه مّنهج  هریگشتآ  دینکیم ، تدابع  ار  نآ  هک  ادخ  زا  ریغ  هچنآ  دوخ و  امش  َمَّنَهَج  ُبَصَح  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُُدبْعَت  ام  َو  ْمُکَّنِإ 
هلزنم هب  نیطایـش  زا  ندرک  يوریپ  اب  ناتـسرپ  تب  اریز  دنـشاب ، نیطایـش  اهتب و  تسا  نکمم  ِهَّللا ، ِنُود  ْنِم  َنوُدـُبْعَت  اـم  َو  هلمج : زا  دوصقم 

. دنشابیم اهنآ  ناگدنب 
ناشیارب ادخ  دزن  هک  دنتـشاد  دیما  نوچ  هک  تسا  نآ  هدرک ، رکذ  مه  اب  هتخاس و  نیرق  ناشیاهتب  اب  ار  ناتـسرپ  تب  دنوادخ  هک  نیا  هدـیاف 

دزن يزیچ  هدش ، لصاح  ناشراظتنا  فالخ  هدرک ) رکذ  اهنآ  يارب  ادـخ  هک  یتبوقع  اب  و   ) هدـش سکع  رب  راک  هک  اج  نیا  دـننک ، تعافش 
. خزود مزیه  هریگشتآ و  ینعی  منهج : بصح  تسین . ناشلطاب  ياهدوبعم  نیا  زا  رتضوغبم  ناتسرپ  تب 

يارب قیفوت  ای  باوث و  هدژم  ای  تداعس و  زا  ترابع  هک  تسا  تفص  نیرتوکین  دوصقم  اج  نیا  رد  و  ّثنؤم ) یلیـضفت  تفـص  « ) ینْـسُْحلا »
. دشابیم دنوادخ ) زا   ) تعاطا

یناسفن یبلط  تّذل  يانعم  هب  توهـش  دـیآیم و  رد  ّسح  هب  هک  تسا  ییادـص  سیـسح :»  ... » ْتَهَتْـشا اَم  ِیف  ْمُه  َو  اهَـسیِسَح  َنوُعَمْـسَی  ال 
. تفر تّذل  یپ  رد  ةوهش ، یهتشا  تسا :

: تسا هدش  رکذ  لوق  دنچ  ربکألا  عزفلا  هملک  يانعم  رد  دناهدناوخ و  لاعفا ) باب  زا   ) مهنزحی یضعب ال  ُرَبْکَْألا  ُعَزَْفلا  ُمُُهنُزْحَی  ال 
يزور  ... » ِضْرَأـْلا ِیف  ْنَم  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  ْنَم  َعِزَفَف  ِروُّصلا  ِیف  ُخَْـفُنی  َمْوَی  هیآ  لـثم  تسا  روص  رد  هخفن  نیمود ]  ] نیرخآ دوصقم  فلا :

(. 89 لمن / « ) دیآیم رد  ساره  هب  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  سک  ره  دوش ، هدیمد  روص  رد  هک 
دنیآ . رد  شتآ  هب  ات  دوشیم  رما  نایخزود  هب  هک  یماگنه  دیوگیم : يرصب  نسح  ب :

178 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دوشیم مالعا  شتآ  رد  نایمّنهج  دولخ  هک  تسا  یماگنه  دارم  كاّحض  رظن  هب  ج :

نیب زا  گرم  تشهب  لها  يا  هک  دوشیم  دنلب  ییادص  دـنربیم و  رـس  ییابیز  گنر و  دوبک  چوق  تروص  هب  ار  گرم  هک  تسا  یعقوم  د :
. دیشابیم یقاب  مّنهج  رد  هشیمه  يارب  دش و  مامت  گرم  خزود  لها  يا  دیتسه و  یقاب  تشهب  رد  هشیمه  يارب  امش  تفر و  امش 

نونکا مه  دنیوگیم : دننکیم و  لابقتـسا  ار  اهنآ  مدـقم  ریخ  ضرع  تینهت و  اب  ناگتـشرف  تشهب  ياهرد  زا  ندـش  لخاد  يارب  ُمُهاَّقَلَتَت  َو 
« مهاـقلتت  » اـی مهنزحی » ـال   » لـعف هب  بوصنم  يوطن :» موـی  . » دوـب هداد  هدـعو  امـش  هب  ناـتراگدرورپ  هک  تسا  یـشاداپ  ندیـسر  ارف  ناـمز 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 1421 

http://www.ghaemiyeh.com


یتالامتحا ّلجس »  » يانعم رد  تسا . هدش  هدناوخ  زین  ءامسلا ...  يوطت  بیاغ :) ثنؤم  و   ) لوهجم روطب  لعف  نیا  ءامـسلا » يوطن  . » دشابیم
: تسا هدش  هداد 

« باتک  » اریز دوشیم ، هدیدرون  رد  مه  نامسآ  دوشیم  هدیچیپ  مهرد  نتـشون  يارب  راموط  هک  نانچ  مه  ینعی  يراگن ، همان  هحفـص  فلا :
هک « ) بتکلل  » تئارق هب  انب  اّما  تسا ، هدـش  قالطا  هدـش  هتـشون  بوتکم و  رب  اج ) نیا  رد   ) سپـس هدوب و  ردـصم  لصا  رد  ءانب  نزو  رب  « 1»

. دوشیم هتشون  همان  رد  هک  يرایسب  یناعم  ینعی  تسا  اههدش  هتشون  دوصقم  تسا ) باتک  عمج  روهشم و 
. دچیپیم مه  هب  ار  اهنآ  دوریم  الاب  وا  يوس  هب  مدآ  ینب  لامعا  ياههمان  یتقو  هک  تسا  هتشرف  لّجس »  » زا روظنم  دناهتفگ : نینچمه  ب :

هتـشون ياهزیچ  نآ  رد  هک  تسا  ياهحفـص  مان  باتک  نیا ، رب  انب  و  تسا . هدوب  مرکا  ربمایپ  ناگدنـسیون  زا  یکی  مان  دـناهتفگ  یـضعب  ج :
. تسا هدش 

ینعی تسا ، هّفاک  ام »  » و دنکیم ، ریـسفت  ار  نآ  هدیعن »  » لعف هدش و  فذح  هک  تسا  دـیعن »  » لوعفم قلخ : لوا  ُهُدـیُِعن  ٍْقلَخ  َلَّوَأ  انْأَدـَب  امَک 
يانعم هتشاد و  زاب  لمع  زا  ار  فاک 

__________________________________________________

. ].....[ هیآ نیمه  لیذ  نایبلا ، عمجم  دناهدناوخ . باتکل » لجسلا  ّیطک   » ءاّرق زا  يرایسب  هک  - 1
179 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. میدرک زاغآ  ار  نآ  هک  نانچ  شنیرفآ  لّوا  هب  میدرگیم  زاب  تسا : نیا  هیآ 
هلحرم ود  ره  لماش  يواست  هب  شتردق  هک  تسا  نآ  هدرک  هیبشت  نآ  رد  زاغآ  هب  ار  هرابود  شنیرفآ  دـنوادخ  هک  هلمج  نیا  رد  هبـش  هجو 

زاـغآ رد   ) هک روـط  ناـمه  تسا : نیا  هیآ  ياـنعم  دـشابیم ، یتـسین  زا  تادوـجوم  ندروآ  دوـجو  هب  تـسخن  شنیرفآ  ياـنعم  دوـشیم و 
لثم قـلخ ،» لوا  : » تراـبع مینادرگیم و  رب  ار  تلاـح  نآ  تماـیق ) رد   ) زین هراـب  ود  میدروآ  یتـسه  هب  یتـسین  زا  ار  تادوـجوم  شنیرفآ )

هدروآ هدرکن  درفم و  اّما  تسا  لاجّرلا » لوا   » روظنم هک  دـمآ  نم  شیپ  هک  تسا  يدرم  نیتسخن  ینعی : تسا ، ینءاج  لجر  لّوا  وه  هلمج :
. دندمآ یکی  یکی  لیصفت و  روطب  اهنآ  هک  دنامهفب  ار  انعم  نیا  ات  هدش 

هجو دوشیمن . هتـسب  عمج  تسا و  ردـصم  قلخ ، اریز ، دـشابیم ، قئـالخلا  لوا  ياـنعم  هب  هک  تسا  قلخلا  لوا  قـلخ  لوا  ياـنعم  نینچمه 
، دنکیم ریسفت  ار  نآ  هدیعن »  » لعف هک  دشابیم  رمـضم  لعف  هب  بوصنم  امک »  » رد فاک »  » هک نیا  تسا  لمتحم  هلمج  نیا  رد  هک  يرگید 
زا هک  دشابیم  ریمـض  زا  لاح  ای  هانأدب و  يارب  فرظ  ای  قلخ  لّوا  و  هدیعن ، هانأدب  يذـّلا  لثم  دـیعن  ینعی : هفاک ) هن   ) دـشاب هلوصوم  ام »  » و

. تسا هدش  فذح  هلص 
ماجنا يراک  نینچ  نیا  هک  میرداق  ام  َنِیلِعاف : اَّنُک  اَّنِإ  تسا . هداعا  هب  هدـعو  تقیقح  رد  دـیعن »  » لعف اریز  تسا ، يدـیکأت  ردـصم  ادـعو :» »

. میهد
و دوشیم ، لزان  ناربمایپ  رب  هک  ییاهباتک  سنج  يارب  تسا  یمان  دناهتفگ : یضعب  روبز »  » يانعم رد  ِرْکِّذلا : ِدَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اْنبَتَک  ْدََقل  َو 

«: اهثری . » تسا تاروت  رکذ »  » دوواد و باتک  روبز »  » دناهتفگ یضعب  و  تسا ، ظوفحم  حول  ینعی  باتکلا  ّما  رکذ » »
 ... ثراو دندوب  هدش  فعـضتسم  هک  ار  یمدرم  ام  و   » ۀیآلا َنوُفَعْـضَتُْسی  اُوناک  َنیِذَّلا  َمْوَْقلا  اَْنثَرْوَأ  َو  لثم : دنربیم ، ثرا  هب  نانمؤم  ار  نیمز 

نامّزلا رخآ  رد  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح  باحـصا  هورگ  نیا  هک  تسا  هدش  لقن  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  (. 133 فارعا / « ) میداد رارق 
. تسا تشهب  نیمز  دریگیم  رارق  ناحلاص  رایتخا  رد  هک  ینیمز  زا  روظنم  هک  تسا  هدش  هتفگ  و  دنشابیم ،

180 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

180 ص :  ات 112 ..... ] تایآ 106  (: 21  ) ءایبنألا هروس  ]
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هراشا

ُْمْتنَأ ْلَهَف  ٌدِـحاو  ٌهلِإ  ْمُکُهلِإ  امَّنَأ  ََّیلِإ  یحُوی  اـمَّنِإ  ْلـُق  ( 107  ) َنیَِملاْعِلل ًۀَـمْحَر  َّالِإ  َكاْنلَـسْرَأ  ام  َو  ( 106  ) َنیِدـِباع ٍمْوَِقل  ًاغالََبل  اذـه  ِیف  َّنِإ 
ام ُمَْلعَی  َو  ِلْوَْـقلا  َنِم  َرْهَْجلا  ُمَْلعَی  ُهَّنِإ  ( 109  ) َنوُدَـعُوت ام  ٌدـیَِعب  ْمَأ  ٌبیِرَق  َأ  ِيرْدَأ  ْنِإ  َو  ٍءاوَس  یلَع  ْمُُکْتنَذآ  ْلُقَف  اْوَّلََوت  ْنِإَـف  ( 108  ) َنوُِملْسُم

(110  ) َنوُُمتْکَت
(112  ) َنوُفِصَت ام  یلَع  ُناعَتْسُْملا  ُنمْحَّرلا  اَنُّبَر  َو  ِّقَْحلِاب  ْمُکْحا  ِّبَر  َلاق  ( 111  ) ٍنیِح یلِإ  ٌعاتَم  َو  ْمَُکل  ٌۀَْنِتف  ُهَّلََعل  ِيرْدَأ  ْنِإ  َو 

180 ص :  همجرت ..... :

(106 . ) تسا یفاک  ار  ناگدننک  تدابع  هورگ  میدرک  رکذ  نونک  ات  هچنآ  امتح 
(107 . ) نایناهج يارب  ضحم  ریخ  تمحر و  رگم  میداتسرفن  هلآ ) هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  يا   ) ار وت  ام ، و 

(108 . ) تساتکی يادخ  امش ، يادخ  امتح  هک  دوشیم  یحو  نم  هب  هک  تسا  مّلسم  وگب 
ای تسا  کیدزن  دوشیم  هداد  امـش  هب  هک  ياهدـعو  منادیمن  متخاس و  هاگآ  يواـسم  روطب  ار  امـش  همه  نم  وگب  دـندرک  تشپ  رگا  سپ 

(109 . ) رود
(110 . ) دیناشوپیم هک  ار  هچنآ  زین  راکشآ و  راتفگ  دنادیم  ادخ  هک  یتسردب 

(111 . ) دشاب امش  يریگ  هرهب  هیام  نیعم  یتّدم  ات  شیامزآ و  امش  يارب  ارجام  نیا  دیاش  منادیمن  نم 
کمک دینکیم ، فصو  ار  وا  امش  هچنآ  ربارب  رد  ام ، هدنشخب  رایسب  راگدرورپ  و  نک ، مکح  قح  هب  اراگدرورپ  درک  ضرع  مالـسا  ربمایپ 

(112 . ) تسام روای  و 

180 ص :  ریسفت ..... :

، هدش دای  ياهدنپ  اغالبل :»  » تسا هدش  رکذ  هروس  نیا  رد  هک  تسا  ییاهزردنا  اهربخ و  هب  هراشا  اذـه :»  » َنیِدـِباع ٍمْوَِقل  ًاغالََبل  اذـه  ِیف  َّنِإ 
. تسا یفاک  دناسرب ، شدوصقم  هب  ار  یمدآ  هک  نیا  يارب 

181 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
تداعـس هیاـم  ار  هچنآ  دـنوادخ  فرط  زا  اریز  تسا  تمحر  ناـیناهج  ماـمت  يارب  هـلآ  هـیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  َنیَِملاـْعِلل :» ًۀَـمْحَر  »

هتخاس مهارف  ار  شیتخبدـب  هیام  شدوخ  اریز  تسا ، هدـید  دوخ ، زا  دـنیبب  هک  يدـب  ره  دـنکن ، يوریپ  وا  زا  هک  یـسک  هدروآ و  تساـهنآ 
ریخأت هب  اهنآ  رفیک  وا  هطساو  هب  هک  تسا  نیا  هدوب  تمحر  زین )  ) نارفاک يارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  نیا  لیلد  هدش : هتفگ  تسا .

. دندنام ناما  رد  ایند )  ) هدننک نک  هشیر  باذع  زا  هلیسو  اهنآ  هب  داتفا و 
اهنت مئاق . دـیز  اّمنا  لثم : دـهدیم  رارق  یـصخش  راصحنا  رد  ار  یبلطم  یهاگ  تسا  رـصح  دـیفم  هک  هملک  نیا  امنا :»  » ََّیلِإ یحُوی  امَّنِإ  ُْلق 
دیز دیز  موقی  اّمنا  لثم : لوا ) سکع  رب   ) دهدیم صاصتخا  يراک  هب  ار  یـصخش  یهاگ  و  رگید ) سک  هن   ) تسا هداتـسیا  هک  تسا  دـیز 
لثم «، 1  » شلعاف بیان )  ) اب یلا  یحوی  اّمنا  هلمج : اریز  هدـش ، عمج  ود ، ره  هیآ  نیا  رد  و  دـهدیمن ) ماجنا  يرگید  راک   ) دنتـسیایم طـقف 
نیا رب  تلالد  هیآ  رد  لاـثم  ود  نیا  عاـمتجا  و  « 3  » تسا مئاق  دـیز  اّمنا  هلزنم  هب  دـحاو ، هلا  مکهلا  اـّمنا  هلمج : و  « 2 ، » تسا دـیز  موقی  اّمنا 
اهنت هلاصالاب  روظنم  و   ) دـبای صاصتخا  یگناگی  تینادـحو و  هب  همـسا  ّزع  دـنوادخ  هک  تسا  روظنم  نیا  هب  طقف  ربمایپ  رب  یحو  هک  دراد 

(. رگید ياهزیچ  هن  تسا  دیحوت 
هژیو ار  یقیقح  یگناگی  ناناملـسم  هک  دوشیم  بجوم  روکذـم  شور  اب  یحو  هک  نیا  رب  دـنکیم  تلـالد  هلمج  نیا  َنوُِملْـسُم  ُْمْتنَأ  ْلَـهَف 
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 ... دوشیم یحو  نم  هب  هچنآ  یلا : یحوی  يذلا  ّنا  دشاب : نیا  هیآ  يانعم  هک  میریگب  هلوصوم  ار  ام »  » تسا نکمم  زین  و  دننادب ، دنوادخ 
__________________________________________________

. لعاف هن  تسا  لعاف  بیان  ْمُکُهلِإ ...  امَّنَأ  سپ  تسا ، لوهجم  یحوی »  » لعف نوچ  - 1
. میوگیمن دوخ  شیپ  زا  ای  يرگید  هار  زا  تساتکی و  ادخ  میوگیم  هک  تسا  یحو  هار  زا  اهنت  نم  - 2

. نارگید نایادخ  هن  دشابیم  اتکی  هک  تسامش  يادخ  طقف  ینعی  - 3
182 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ندـناسرت راذـنا و  يانعم  رد  ناوارف  اّما  مدرک ، هاگآ  ار  امـش  ینعی  دـشاب  یم  مکتملعا »  » يانعم هب  مکتنذآ »  » لعف ٍءاوَس  یلَع  ْمُُکْتنَذآ  ْلـُقَف 
: ةّزلح نبا  لوق  لثم  دوریم ، راکب 

«. 1 ( » دناسرت شیورد  هب  يالتبا  زا  ار  ام  ءامسا   ) ءامسا اهنیبب  انتنذآ 
، دیدرک ضارعا  دادضا  زا  وا  هیزنت  دنوادخ و  دیحوت  شریذـپ  زا  امـش  هک  نآ  زا  سپ  دـیامرفیم : مدرم  هب  ربمایپ  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم 
ار اهنآ  نامیپ  دید ) ار  اهنآ  ینکش  نامیپ  هک  یتقو  اّما   ) تشاد حلـص  هدهاعم  شنانمـشد  و  وا ، نایم  هک  میتسه  یـسک  دننامه  امـش ، اب  نم 

. تشادن هدیشوپ  اهنآ  زا  کی  چیه  رب  ار  رما  نیا  تشاد و  رذح  رب  يواسم  روط  هب  دیدهت  نیا  زا  ار  اهنآ  همه  هاگ  نآ  دنکفا ، ناششیپ 
ارف عطق  روط  هب  دوب ، دـهاوخ  یتماـیق  دـش و  دـنهاوخ  زوریپ  امـش  رب  ناناملـسم  هک  مرادیم  رذـح  رب  نآ  زا  ار  امـش  هچنآ  نودـعوت :» اـم  »
نیا رب  ار  امـش  وا  تسا و  هاـگآ  امـش  ناـهن  راکـشآ و  زا  ار  دوخ  وا  تسا و  هدومرفن  هاـگآ  نآ  تقو  زا  ارم  لاـعتم  دـنوادخ  اـّما  دـسریم 

. درک دهاوخ  تازاجم  ناتیاهراک ) )
ار امـش  دینکیم و  لمع  هنوگچ  هک  دیامزایب  ار  امـش  دنوادخ  هک  تسا  نیا  يارب  باذع )  ) ریخأت دیاش  منادیمن  نم  ٌۀَْنِتف  ُهَّلََعل  ِيرْدَأ  ْنِإ  َو 

. دشاب امش  رب  یتّجح  مامتا  ات  دزاسیم  دنمهرهب  ایند  تاّذل  زا  باذع  ندیسر  ارف  تقو  ات 
ربمایپ دوخ  راتفگ  دـعب  هلمج  هک  نیا  رب  انب  تسا ، لاق »  » ناـمه روهـشم  تئارق  دـناهدرک و  تئارق  مکحا  ّبر  لـق  یـضعب  ْمُکْحا  ِّبَر  َلاـق 

. دشاب
: تسا هدش  هدناوخ  هجو  دنچ  هب  مکحا : ّبر  هلمج 

«. ءاب  » هّمض اب  ب : ءاح »  » نوکس لصو و  هزمه  و  ءاب »  » هرسک اب  فلا :
__________________________________________________

. یقرواپ ص 139 ، فاّشک ج 3 ، دنلاح ) دب  وا ، تماقا  زا  مدرم  هک  یمیقم  رایسب  هچ   ) ءاوثلا هنم  لمی  وات  بر  شدعب : عارصم  - 1
183 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. مکحأ ّیبر  لیضفت : لعفا  تروص  هب  ج :
يارب هک  دوب  هدـش  رومأم  دـنوادخ  فرط  زا  ربمایپ  هک  دـنکیم  نیا  زا  تیاکح  هیآ  نومـضم  مکحا ) ّبر  لق  دـشاب : رما  لعف  ود  ره  رگا  )

. دندش راچد  یهلا  رفیک  هب  ردب  گنج  رد  ور  نیا  زا  دهاوخب ، ادخ  زا  ار  باذع  رد  هلجع  شموق 
. ناسرب اهنآ  هب  دنراوازس  هک  يرفیک  ره  رادم و  تسود  ار  نارفاک  ایادخ  تسا : نیا  هلمج  يانعم  قحلاب » »

امش هتـساوخ  فالخ  رب  یعـضو  هک  میوجیم  تناعتـسا  دیربیم  نامگ  يو  زا  امـش  هچنآ  ربارب  رد  نامراگدرورپ  زا  ام  َنوُفِـصَت و  ام  یلَع 
نامگ اهنآ  هک  ار  هچنآ  لیلذ و  راوخ و  ار  شنانمـشد  درک و  يراـی  ار  شربماـیپ  دـنوادخ  دـش ) باجتـسم  ترـضح  ياـعد   ) هدروآ شیپ 

. تخاس دوبان  دنوش  زوریپ  نآ  اب  دنتشاد 
184 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

184 ص :  جح .....  هروس 
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هراشا

. هیآ دنچ  زا  ریغ  تسا  یندم  یلوق  هب  هیآ و  دنچ  زا  ریغ  تسا  یّکم  هروس  نیا 
نایاپ ار  طول » موق   » و دولجلا »  » و میمحلا » : » تاملک زا  کی  ره  ناـیفوک  تسا . هیآ  اهیرصب 75  رظن  هب  اهیفوک 78 و  رظن  هب  شتایآ  ددع 

. دناهتسناد هیآ 

184 ص :  هروس ..... :] نیا  تئارق  تلیضف  ]

جح هک  یناسک  همه  دادعت  هب  دهدیم  هرمع  جح و  باوث  وا  هب  دنوادخ  دناوخب  ار  جح  هروس  سک  ره  هک  تسا  هدش  لقن  ّیبا  ثیدح  رد 
نوریب لاس  زا  دـناوخب  زور  هس  ره  رد  ار  هروس  نیا  سک  ره  هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  « 1 . » دـناهداد ماجنا  هرمع  و 

«2 . » دوش فّرشم  ادخ  هناخ  هب  هک  نیا  رگم  دورن ،

184 ص :  ات 5 ..... ] تایآ 1  (: 22  ) جحلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
َو اهَلْمَح  ٍلْمَح  ِتاذ  ُّلُک  ُعَضَت  َو  ْتَعَضْرَأ  اَّمَع  ٍۀَعِـضُْرم  ُّلُک  ُلَهْذَت  اهَنْوََرت  َمْوَی  ( 1  ) ٌمیِظَع ٌءْیَـش  ِۀَعاَّسلا  ََۀلَْزلَز  َّنِإ  ْمُکَّبَر  اوُقَّتا  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای 

ٍدیِرَم ٍناْطیَـش  َّلُـک  ُِعبَّتَی  َو  ٍْملِع  ِْریَِغب  ِهَّللا  ِیف  ُلِداـُجی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  ( 2  ) ٌدیِدَش ِهَّللا  َباذَع  َّنِکل  َو  يراکُِـسب  ْمُه  ام  َو  يراکُـس  َساَّنلا  يََرت 
(4  ) ِریِعَّسلا ِباذَع  یلِإ  ِهیِدْهَی  َو  ُهُّلُِضی  ُهَّنَأَف  ُهَّالََوت  ْنَم  ُهَّنَأ  ِْهیَلَع  َِبتُک  ( 3)

ْمَُکل َنِّیَُبِنل  ٍۀَقَّلَُخم  ِْریَغ  َو  ٍۀَقَّلَُخم  ٍۀَغْـضُم  ْنِم  َُّمث  ٍۀَقَلَع  ْنِم  َُّمث  ٍۀَفُْطن  ْنِم  َُّمث  ٍباُرت  ْنِم  ْمُکانْقَلَخ  اَّنِإَف  ِْثعَْبلا  َنِم  ٍْبیَر  ِیف  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای 
ِرُمُْعلا ِلَذْرَأ  یلِإ  ُّدَُری  ْنَم  ْمُْکنِم  َو  یَّفَوَُتی  ْنَم  ْمُْکنِم  َو  ْمُکَّدُـشَأ  اوُُغْلبَِتل  َُّمث  ًالْفِط  ْمُکُجِرُْخن  َُّمث  یمَـسُم  ٍلَـجَأ  یلِإ  ُءاـشَن  اـم  ِماـحْرَْألا  ِیف  ُّرُِقن  َو 

(5  ) ٍجیَِهب ٍْجَوز  ِّلُک  ْنِم  ْتَتَْبنَأ  َو  َْتبَر  َو  ْتَّزَتْها  َءاْملا  اَْهیَلَع  اْنلَْزنَأ  اذِإَف  ًةَدِماه  َضْرَْألا  يََرت  َو  ًاْئیَش  ٍْملِع  ِدَْعب  ْنِم  َمَْلعَی  ْالیَِکل 
__________________________________________________

-1
. رمتعا وا  ّجح  نم  ددعب  اهرمتعا  ةرمع  وا  اهّجح  ۀّجحک  رجألا  نم  یطعا  جحلا  ةروس  أرق  نم 

-2
. مارحلا هَّللا  تیب  یلا  جرخی  یتح  هتنس  جرخی  مل  ماّیا  ۀثالث  ّلک  یف  اهأرق  نم 

185 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

185 ص :  همجرت ..... :

(1 . ) تسا یمیظع  رما  زیخاتسر ، هلزلز  هک  دیسرتب  ناتراگدرورپ  زا  مدرم  يا 
و دـهنیم ، نیمز  رب  ار  دوخ  راب  يراد ، راب  ره  و  دـننکیم ، شومارف  ار  ناشراوخریـش  ناکدوک  هدریـش  نارداـم  هک  دـینیبیم  ار  نآ  يزور 

(2 . ) تسا تخس  یهلا  رفیک  اّما  دنتسین ، تسم  هک  یلاح  رد  ینیبیم ، تسم  ار  مدرم 
(3 . ) دننکیم يوریپ  یشکرس  ناطیش  ره  زا  دنزادرپیم و  ادخ  هراب  رد  هلداجم  هب  یشناد ، ملع و  چیه  نودب  مدرم  زا  یخرب 
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شاییاـمنهار نازوس  شتآ  هب  و  دزاـسیم ، شهارمگ  يو  مّلـسم  روط  هب  درادـب و  تسود  ار  وا  سک  ره  هک  تسا  هدـش  ررقم  ناطیـش  رب 
(4 . ) دنکیم

زا دعب  هدش و  هتـسب  نوخ  زا  سپـس ، هفطن و  زا  دعب ، میدیرفآ و  كاخ  زا  ار  امـش  ام  هک  دینادب )  ) دـیراد ّکش  زیخاتـسر  رد  رگا  مدرم  يا 
، زا نآ 

186 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
يراک ره  هب  ام  هک   ) مینک نایب  امش  يارب  هک  نیا  ات  تسا  لکش  نودب  یضعب  لکش و  ياراد  یـضعب  هک  هدش  هدیوج  تشوگ  هیبش  يزیچ 

میروآیم نوریب  كدوک  تروص  هب  ار  اهنآ  سپـس  میهدیم و  رارق  ناردام  محر  رد  نّیعم  یتّدم  ات  میهاوخب  هک  ار  ییاهنینج  و  میرداق )
هلحرم نیرتدب  هب  هک  دننکیم  یگدنز  ردق  نآ  یخرب  دنریمیم و  امش  زا  یضعب  نایم  نیا  رد  دیـسرب . دشر  غولب و  هب  هک  تسا  نیا  فده 

ار ناراب  هک  هاگ  ره  سپ  دننیبیم ، هدرم  کشخ و  ار  نیمز  و  دنرادن ، رطاخب  ار  دوخ  ملع  زا  زیچ  چـیه  هک  يروطب  دنـسریم  يریپ  رمع و 
(5 . ) دنایوریم ار  ابیز  ناهایگ  عاونا  دنکیم و  ّومن  دیآیم و  رد  تکرح  هب  میتسرف  ورف  نآ  رب 

186 ص :  ریسفت ..... :

اهناکم زا  ءایشا  شزغل  ندش  نادنچ  ود  نتخاس و  نک  هشیر  دیدش و  نداد  ناکت  يانعم  هب  لازلز »  » و هلزلز »  » ٌمیِظَع ٌءْیَش  ِۀَعاَّسلا  ََۀلَْزلَز  َّنِإ 
. تسا ناشیاههاگرارق  و 

، دروآیم رد  ناکت  هب  ار  ایـشا  تمایق )  ) تعاس ءایـشألا : لزلزت  ۀعاسلا  نا  تسا : نیا  شریدقت  هدش و  هفاضا  دوخ  لعاف  هب  ای  ۀلزلز »  » هملک
بیرف هکلب   » راهنلا لیّللا و  رکم  لب  لثم  هدـش  هب  لوعفم  يارجم  يراج  فرظ  رد  هعـسوت  رب  اـنب  مه  نآ  هدـش و  هفاـضا  هیف  لوعفم  هب  اـی  و 
قوـف هیآ  رد  نینچمه  و  هدـش ، هفاـضا  تسا  نآ  فرظ  هـک  راـهن  لـیل و  هـب  رکم »  » هـیآ نـیا  رد  (. 32 ابـس / « ) دوـب راـگزور )  ) زور بش و 

ناشیاهدرخ اب  ار  نآ  ات  هداد  رارق  مدرم  رب  اوقت  بوجو  يارب  تلع  اهتفص ، نیرتکانـسرت  هب  ار  نآ  فیـصوت  تمایق و  دای  تسخن  دنوادخ ،
. دننک هدامآ  زور  نآ  يارب  یبسانم  هشوت  دنروآ و  رد  رّوصت  هب 

تئارق مدرم  يارب  ار  اهنآ  هک  هاگ  نآ  دـش و  لزان  مرکا  ربمایپ  رب  قلطـصملا  ینب  گنج  رد  یبش  هروس  لوا  هیآ  ود  هک  تسا  هدـش  تیاور 
ییاذغ دندز و  ياهمیخ  دندش  هدایپ  اهبـسا  زا  هک  یماگنه  دش  حبـص  نوچ  تشادن و  هقباس  نانچ  بش  نآ  ات  هک  دنتـسیرگ  ردق  نآ  درک 

. دندوب رّکفت  هیرگ و  لاح  رد  هتسویپ  دندرکن و  خبط 
ٍۀَعِضُْرم ُّلُک  ُلَهْذَت  اهَنْوََرت  َمْوَی 

و لهذت ،» : » لعف هب  تسا  بوصنم  موی » »
187 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ناهد هب  ار  شناتسپ  هک  تسا  ینز  هعضرم :» . » ندش لفاغ  يزیچ  زا  همیسارس  ینعی  لوهذ »  » ردصم زا  لهذت  تسا . هلزلز  لام  ءاه »  » ریمض
سرت و هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  تسین ) لوغـشم  نآلا  هچ  رگا   ) تسا نیا  شنأـش  هک  تسا  ینز  اـه »  » نودـب عضرم »  » هدراذـگ و كدوک 

ساره لوه و  تّدـش  زا  دریگب  ارف  ناهگان  دراد ، شاهچب  ناهد  رد  ناتـسپ  هک  ار  نز  یتقو  هک  تسا  يروط  هب  تماـیق  زور  هلزلز  تشحو 
. دروآیم نوریب  يو  ناهد  زا  ار  شناتسپ 

، تمایق زور  رد  هک  تسا  هدش  لقن  نسح  زا  هلوصوم ،) ام ،  ) تسا هداد  ریش  هک  ياهچب  زا  ای  هیردصم ،) ام ،  ) نداد ریش  زا  تعـضرا :» اّمع  »
نآ زا  شیپ  دنکیم  لمح  عضو  رادراب  نز  و  تسا ، هدیسرن  شنتفرگ  ریش  زا  تقو  هک  نآ  لاح  دریگیم و  ریش  زا  ار  شاهچب  هد ، ریـش  نز 

. دشاب هدش  لماک  شلمح  هک 
يراکُِسب ْمُه  ام  َو  يراکُس  َساَّنلا  يََرت  َو 
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. تسا هدش  هدناوخ  زین  ناشطع  ثنؤم  رد  یشطع »  » ریظن يرکسب »  » و يرکس »  » و دشابیم ، یلاسک  نزو  رب  هملک  نیا 
زا ار  اهنآ  ياهلقع  یهلا  رفیک  اّما  دنتـسین  بارـش  تسم  هک  یلاح  رد  ینیبیم ، تسم  یتحاران  تّدـش  زا  ار  مدرم  هک : تسا  نیا  هیآ  يانعم 

. تسا هدرب  نیب 
. دننکیم هلداجم  ادخ  هراب  رد  ملع  نودب  مدرم  زا  یضعب  ٍْملِع  ِْریَِغب  ِهَّللا  ِیف  ُلِداُجی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو 

دوب و تماـیق  رـشن و  رـشح و  رکنم  هک  دوب  ثراـح  نب  رـضن  درکیم  هلداـجم  ثحب و  ادـخ  هراـب  رد  ملع  نودـب  هک  یـسک  نآ  دـناهتفگ :
. دنیادخ نارتخد  ناگتشرف  و  درادن ) یتقیقح   ) تسا ناینیشیپ  ياههناسفا  نآرق  تفگیم :

رد ای  تسا و  زیاج  ادخ  رب  هک  یلاعفا  تافـص و  هراب  رد  هک  تسا  یناسک  مامت  لماش  هکلب  تسین  یّـصاخ  صخـش  دارم  دناهتفگ : یـضعب 
شکرـس و ناطیـش  ره  زا  رما  نیا  رد  و  دننکیمن ، هعجارم  ناهرب  ملع و  هب  دـنزادرپیم و  لدـج  هب  تسین ، زیاج  وا  رب  هک  یلاعفا  تافص و 

تسار  هار  زا  ار  ناشیا  زین  وا  دننکیم و  يوریپ  یهارمگ  رد  هتفر  ورف 
188 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

یتسود هجیتن  دریگب  دوخ  تسود  ار  وا  سک  ره  هک  تسا  مولعم  ناطیش  لاح  زا  فصو ، نیا  اب  و  دنکیم ، توعد  یهارمگ  هب  فرحنم و 
. تسا خزود  شتآ  يوسب  ندش  هدیشک  تشهب و  ریسم  زا  فارحنا  وا 

هک تسا  هدـش  رّرقم  ناطیـش  رب  ییوگ  هتفر  راک  هب  هیبشت  ترابع ، رد  و  « 1  » ددرگیم رب  ناطیـش  هب  هیلع )  ) ریمـض ُهاَّلََوت  ْنَم  ُهَّنَأ  ِْهیَلَع  َِبتُک 
هحتف اب  ّهنأف »  » و ّهنأ »  » هملک ود  رد  هزمه  و  تسا . مولعم  دـنکیم ) هسوسو  دایز  هک   ) وا تلاح  زا  رما  نیا  اریز  دزاس  هارمگ  ار  دوخ  تسود 

ار نم »  » رگا یلو  دـشابیم  بتک »  » لـعاف بیاـن  هک  تسا  یلّوا  رب  فـطع  یمود  هک  تهج  نیا  هب  هحتف  اـّما  تسا  هدـش  هدـناوخ  هرـسک  و 
لعف ات  میریگب  يذـلا »  » يانعم هب  و  هلوصوم )  ) ار نآ  رگا  میهد و  رارق  باوج  لحم  رد  ار  شدـعب  اـم  و  اـف »  » هک تسا  رتهب  مینادـب  هیطرش 
رـسک هب  اّما  دوب . دـهاوخ  یلوا  ّنا »  » يارب ربخ  لحم  رد  هلمج  مامت  تسادـتبم و  يارب  ربخ  لحم  رد  ّهناف »  » تروص نیا  رد  دـشاب ، نآ  هلص 
تـسا هدش  هتـشون  هلمج  نیا  وا  رب  هک  ییوگ  ینعی  « 2 ، » دنکیم تیاکح  تسه  هک  نانچ  ار  هدـش  هتـشون  دوشیم و  مالک  يادـتبا  هزمه ،

لعف تفگ : ناوتیم  و  متـشون . تسا ) رداـق  يزیچ  ره  رب  ادـخ  هک  ار  هلمج  نیا   ) ریدـق ءیـش  لـک  یلع  هَّللا  ّنإ  تبتک : ییوگب : هک  ناـنچ 
. دشابیم لوق  يانعم  هب  بتک »  » لعف هک  نیا  ای  تسا و  ریدقت  رد  لیق » »

زاغآ هب  هک  تسا  نآ  دربیم  نیب  زا  ار  امـش  ّکش  هچنآ  هک  دینادب  دیراد ، کش  تمایق  رـشح و  هراب  رد  رگا  ِْثعَْبلا  َنِم  ٍْبیَر  ِیف  ُْمْتنُک  ْنِإ 
. دیشیدنیب ناتشنیرفآ 

صقن بیعیب و  تسرد و  یلکش  اب  هچنآ  هقلخملا :»  » همقل کی  هزادنا  هب  کچوک  یتشوگ  هراپ  هغضملا :»  » هتسب نوخ  زا  ياهعطق  ۀقلعلا » »
هک یتقو  دشاب . هدش  يرگتروص 

__________________________________________________

دوشیم هدافتسا  سانلا ...  نم  هلمج و  زا  هک  تسا  ناطیش  ناوریپ  دناهتفگ : یضعب  ناطیـش و  دناهتفگ  یـضعب  هیلع )  ) ریمـض عجرم  رد  - 1
یقرواپ ص 15. ج 14 ، هنومن ، ریسفت  ددرگیم . رب  ناطیش  هب  زین  هّالوت ) نم   ) نآ هب  کیدزن  ریمض  هک  صوصخب  تسا . لوا  رهاظ ، یلو 

. تسا میقتسم  لوق  لقن  رگید  ترابع  هب  - 2
189 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

یـضعب یلاعت  قح  ییوگ  ٍۀَقَّلَُخم : ِْریَغ  َو  ٍۀَقَّلَُخم  تخاس . بیعیب  تسرد و  تسار و  ار  كاوسم  بوچ  ینعی  كاوّسلا : ّقلخ  دوشیم : هتفگ 
هقلخلا مات  اههرهچ و  شنیرفآ و  رد  اهناسنا  تهج  نیا  زا  نآ و  سکع  رب  ار  یخرب  دروآیم و  رد  بیعیب  لماک و  یتروص  هب  ار  اهتشوگ 

. دنتوافتم ندوب  هقلخلا  صقان  و 
كاـخ و زا  لّوا  رد  ار  رـشب  دـناوتب  سک  ره  مینک و  راکـشآ  مدرم  يارب  ار  دوخ  تمکح  تردـق و  یجیردـت  شنیرفآ  نیا  اـب  اـت  َنِّیَُبِنل :» »
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وا ندرم  زا  سپ  دناوتیم  دنایورب ، ناوختـسا  نآ  رب  دهد و  رارق  هغـضم  ار  هقلع  ار  هفطن  هک  دشاب  هتـشاد  تردق  و  دنیرفایب ، هفطن  زا  سپس 
. دنادرگ رب  تسخن  تلاح  هب  ار 

ار هچنآ  تسا و  لمح  عضو  تقو  يانعم  هب  یّمـسم  لجا  میرادیم . هگن  مینادـب  تحلـصم  هک  یتقو  ات  ناردام  مکـش  رد  ار  نآ  و  ّرقن :» «و 
. مینکیم طقس  ار  نآ  دنامب ، محر  رد  هک  میهاوخن 

تروص هب  ار  امش  زا  مادک  ره  سپس  هک  تسانعم  نیا  هب  ای  دنک ، سنج  رب  تلالد  هک  تسا  تهج  نیا  هب  هملک  نیا  ندروآ  درفم  الفط :» »
نایم زایتما  یندب و  تردق  يرهاظ و  تروص  دوش و  لماک  امـش  لقع  دیـسر و  دشر  ّدح  هب  ات  مکّدـشا :» اوغلبتل  ّمث  . » مینکیم جراخ  لفط 

. دوش ادیپ  امش  نهذ  رد  دب  بوخ و 
هدروآ عمج  يانب  اب  تهج  نیا  زا  و  ددـعتم . تاـهج ) و   ) ءایـشا رد  تسا  یتّدـش  غولب  اـیوگ  درادـن ، درفم  هک  تسا  ییاـهعمج  زا  ّدـشا :» »

. یکدوک یلّوا و  تلاح  هب  ددرگیمرب و  هک  اج  نآ  ات  ینادان  يریپ و  ِرُمُْعلا :» ِلَذْرَأ  . » تسا
شومارف تعاس  نامه  دریگ  دای  ار  یبلطم  رگا  هک  يّدحب  دوش  راکـشومارف  رایـسب  دوشیم ) ریپ  هک  یمدآ   ) ًاْئیَـش ٍْملِع  ِدـَْعب  ْنِم  َمَْلعَی  ْالیَِکل 

. دنکیم شومارف  هتشاد  دای  هب  مه  لبق  زا  هک  ار  ییاهزیچ  یتح  دنک و 
نوچ و  تمایق ، عوقو  ناکما  يارب  تعیبط ) ناهج  زا   ) تسا يرگید  لیلد  نیا  ینیبیم ، هایگیب  کـشخ و  ار  نیمز  ًةَدـِماه  َضْرَأـْلا  يََرت  َو 

تسا ، سوسحم  نشور و  یلیلد 
190 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا هدرک  دای  نآ  زا  ارارک  دوخ  باتک  رد  دنوادخ 
نیمز هایگ  شیادـیپ  روظنم  هب  دریگیم و  كّرحت  تایح و  طاشن و  ناهایگ  شیور  اب  نیمز  میتسرفب ) ناراب  هک  هاگ  نآ  و   ) َْتبَر َو  ْتَّزَتْها 

. دیآیم الاب 
. دنایوریم دزاس  رورسم  ار  هدننیب  هک  يرظنم  شوخ  ابیز و  هایگ  سنج  ره  زا  و  ْتَتَْبنَأ : َو 

190 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 6  (: 22  ) جحلا هروس  ]

هراشا

ِرُوبُْقلا ِیف  ْنَم  ُثَْعبَی  َهَّللا  َّنَأ  َو  اهِیف  َْبیَر  ٌۀَِـیتآ ال  َۀَـعاَّسلا  َّنَأ  َو  ( 6  ) ٌریِدَـق ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  ُهَّنَأ  َو  یتْوَْملا  ِیُْحی  ُهَّنَأ  َو  ُّقَْحلا  َوُه  َهَّللا  َّنَِأب  َِکلذ 
ُهُقیُِذن َو  ٌيْزِخ  اْینُّدـلا  ِیف  َُهل  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  َّلُِضِیل  ِهِفْطِع  َِیناث  ( 8  ) ٍرِینُم ٍباتِک  َو ال  ًيدُـه  َو ال  ٍْملِع  ِْریَِغب  ِهَّللا  ِیف  ُلِداُجی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  ( 7)

(10  ) ِدِیبَْعِلل ٍمَّالَِظب  َْسَیل  َهَّللا  َّنَأ  َو  َكادَی  ْتَمَّدَق  اِمب  َِکلذ  ( 9  ) ِقیِرَْحلا َباذَع  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی 

190 ص :  همجرت ..... :

(6 . ) تساناوت يزیچ  ره  رب  دنکیم و  هدنز  ار  ناگدرم  وا  و  تسا ، قح  دنوادخ  دینادب : هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا 
(7 . ) دنکیم هدنز  دناهدیمرآ  اهربق  رد  هک  ار  نانآ  مامت  دنوادخ  هک  نیا  تسین و  یّکش  زیخاتسر  عوقو  رد  هک  نیا  و 

(8 . ) يرگنشور باتک و  تیاده و  شناد و  چیه  نودب  دنزیخیم ، رب  هلداجم  هب  ادخ  هراب  رد  مدرم  زا  یهورگ 
تمایق رد  ام  تسا و  ییاوسر  اـیند  رد  ناـنآ  يارب  دـننک ، فرحنم  ادـخ  هار  زا  ار  مدرم  دـنهاوخیم  قح ) هب   ) ییاـنتعا یب  ّربکت و  اـب  اـهنآ 

(9 . ) میناشچیم ناشیا  هب  هدنزوس  يرفیک 
(10 . ) دنکیمن متس  شناگدنب  هب  زگره  دنوادخ  هداتسرف و  تیارب  شیپ  زا  تیاهتسد  هچنآ  هجیتن  تسا  نیا  مییوگیم ) وا  هب  (و 
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191 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

191 ص :  ریسفت ..... :

همه دراد ، دوجو  نآ  رد  هک  تمکح  ملع و  ياهیتفگـش  میدرک و  رکذ  هک  نیمز  يایحا  شنیرفآ و  ياهینوگرگد  زا  هچنآ  َهَّللا  َّنَِأب  َکـِلذ 
ّقلعت نآ  رب  تردـق  هچ  ره  ناگدرم و  ندرک و  هدـنز  رب  وا  تسا و  تباث  یقیقح و  يدوجو  لاـعتم  دـنوادخ  هک  هتفاـی  قّقحت  لـیلد  نیا  هب 

نآ هب  راچانب  تسا ، ناگدرم  ندرک  هدنز  وا ، ياههدعو  هلمج  زا  نوچ  دنکیمن و  هدـعو  فلخ  هک  تسا  یمیکح  وا  تساناوت و  دریگیم 
. دنکیم افو  زین 

. ینشور یهاگآ  چیه  نودب  دننکیم ) هلداجم  ادخ  هراب  رد  زین  هورگ  نیا  « ) ٍْملِع ِْریَِغب  »
«1 . » تسا یحو  ٍرِینُم » ٍباتِک   » زا روظنم  دنک و  ییامنهار  تفرعم ، ملع و  هب  ار  وا  هک  یلیلد  تجح و  چیه  نودب  ًيدُه » َو ال  »

ور  ) ّدـخلا ریعـصت  لـثم : تـسا ، ّربـکت  بـجع و  زا  هیاـنک  وـلهپ ، ندرک  مـخاریز  ینیب ، گرزب  دوـخ  ّربـکت و  يور  زا  ینعی  ِهـِفْطِع » َِیناـث  »
(. ّربکت يور  زا  ندنادرگرب 

یهارمگ تلالـض و  ملع ، نودب  هلداجم  تبقاع  هجیتن و  نوچ  دزاس و  فرحنم  ادخ  هار  زا  ار  مدرم  هک  نیا  روظنم  هب  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  َّلُِضِیل 
. تسا هداد  رارق  فده  ضرغ و  هلزنم  هب  ار  نآ  دنوادخ  تسا ،

191 ص :  ات 16 ..... ] تایآ 11  (: 22  ) جحلا هروس  ]

هراشا

َوُه َکـِلذ  َةَرِخآـْلا  َو  اْینُّدـلا  َرِـسَخ  ِهِهْجَو  یلَع  َبَلَْقنا  ٌۀَْـنِتف  ُْهَتباـصَأ  ْنِإ  َو  ِِهب  َّنَأَـمْطا  ٌْریَخ  َُهباـصَأ  ْنِإَـف  ٍفْرَح  یلَع  َهَّللا  ُدـُبْعَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو 
َْسِئَبل ِهِعْفَن  ْنِم  ُبَْرقَأ  ُهُّرَض  ْنََمل  اوُعْدَی  ( 12  ) ُدیِعَْبلا ُلالَّضلا  َوُه  َِکلذ  ُهُعَْفنَی  ام ال  َو  ُهُّرُـضَی  ام ال  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اوُعْدَی  ( 11  ) ُنِیبُْملا ُنارْسُْخلا 

(14  ) ُدـیُِری ام  ُلَعْفَی  َهَّللا  َّنِإ  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُلِخْدـُی  َهَّللا  َّنِإ  ( 13  ) ُریِشَْعلا َْسِئَبل  َو  یلْوَْملا 
(15  ) ُظیِغَی ام  ُهُْدیَک  َّنَبِهُْذی  ْلَه  ْرُْظنَْیلَف  ْعَطْقَْیل  َُّمث  ِءامَّسلا  َیلِإ  ٍبَبَِسب  ْدُدْمَْیلَف  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا  ِیف  ُهَّللا  ُهَرُْصنَی  َْنل  ْنَأ  ُّنُظَی  َناک  ْنَم 

(16  ) ُدیُِری ْنَم  يِدْهَی  َهَّللا  َّنَأ  َو  ٍتانَِّیب  ٍتایآ  ُهاْنلَْزنَأ  َِکلذَک  َو 
__________________________________________________

تـساهنآ ناربهر  هب  رظان  هیآ  نیا  و  تسا ، ربخیب  هارمگ و  ناوریپ  لاح  هب  رظان  هس  هرامـش  هیآ  هک  تسا  ببـس  نیا  هب  هیآ  نیا  رارکت  - 1
«. هَّللا لیبس  نع  ّلضیل  : » لیلد هب 

192 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

192 ص :  همجرت ..... :

رگا دوشیم و  مارآ  نئمطم و  دسرب ، يریخ  عفن و  وا  هب  رگا  سپ  دتسرپیم ، نابز  اب ، اهنت  ار ، ادخ  هک  دوشیم  ادیپ  یـسک  مدرم  نایم  زا  و 
(11 . ) راکشآ هک  تسا  ینایز  نیا  دنیبیم و  نایز  ترخآ  ایند و  رد  وا  دنادرگیم ، رب  ور  نید  زا  دنیبب  یتحاران 

(12 . ) تسا یقیمع  رایسب  یهارمگ  نیا  درادن و  يدوس  نایز و  هک  دناوخیم  ار  یسک  ادخ  زج  وا 
(13 . ) تسا يرشاعم  سنوم و  دب  هچ  يروای و  یلوم و  دب  هچ  تسا ، رتکیدزن  شدوس  زا  شنایز  هک  دناوخیم  ار  یسک  وا 
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يراج شناتخرد  ریز  زا  اهرهن  هک  دنکیم  دراو  تشهب  زا  ییاهغاب  رد  دناهداد ، ماجنا  حلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  دـنوادخ 
(14 . ) دهدیم ماجنا  دهاوخب  ار  هچنآ  دنوادخ  هک  یتسردب  تسا ،

دوخ دزیوایب و  دوخ  هناخ  فقـس  هب  ینامـسیر  دیاب  دنکیمن ، يرای  ترخآ  ایند و  رد  ار  شربمایپ  زگره  دنوادخ  هک  دنک  نامگ  سک  ره 
(15 ( ؟ دناشنیم ورف  ار  وا  مشخ  راک  نیا  ایآ  هک  دنک  هاگن  و  دیامن ، عطق  ار  دوخ  سفن  دنک و  نازیوآ  نآ  زا  ار 

(16 . ) دنکیم يرای  دهاوخب  هک  ار  سک  ره  دنوادخ  نیقی  روطب  میداتسرف و  ورف  نشور  یتایآ  تروص  هب  ار  نآرق  ام  هنوگ  نیا 

192 ص :  ریسفت ..... :

رد  هن  دنراد  رارق  نید  هرانک  رد  مدرم ، زا  یضعب  ٍفْرَح  یلَع  َهَّللا  ُُدبْعَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو 
193 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

نانیمطا تلاح  دنرطاخ و  بارطـضا  ياراد  دوخ ، نید  رد  هک  نامدرم  هنوگ  نیا  يارب  تسا  یهیبشت  نآرق  رد  ریبعت  نیا  نآ و  قمع  نتم و 
دنامیم تباث  دوشیم و  نئمطم  دنک  تمینغ  يزوریپ و  ساسحا  رگا  سپ  دریگیم  رارق  رکشل  هرانک  رد  هک  یسک  لثم  دنرادن  شمارآ  و 

. دزیرگیم هنحص ) زا  دنک  تسکش  ساسحا  هک   ) تروص نیا  ریغ  رد  و 
. تسا بصن  ّلحم  رد  لاح و  هلمج  هدش ، هدناوخ  زین  رساخ »  » َةَرِخْآلا َو  اْینُّدلا  َرِسَخ 

هداتفا رود  دوخ  دصقم  زا  رایـسب  هدش و  مگ  روانهپ  ینابایب  رد  هک  تسا  یـسک  یهارمگ  زا  هراعتـسا  ترابع  نیا  ُدیِعَْبلا  ُلالَّضلا  َوُه  َِکلذ 
ینایز دوس و  چیه  کلام  هک  دنکیم  تدابع  ار  یناجیب  مسج  هک  تسا  هدرمش  نادان  لیلد  نیا  هب  ار  رفاک  صخـش  نیا  دنوادخ  و  دشاب .

. دراد یعفن  شیارب  هک  تسا  دقتعم  دنکیم  تعافش  بلط  نآ  زا  یتقو  هکنآ  لاح  و  تسین ،
يوزرآ دوشیم و  شتآ  لخاد  اهتب  شتـسرپ  رطاخ  هب  دـنیبیم  هک  تمایق  زور  رد  رفاـک  نیا  هاـگ  نآ  ِهِعْفَن و  ْنِم  ُبَْرقَأ  ُهُّرَـض  ْنََمل  اوُعْدَـی 

نآ ریشعلا : سئبل  یلوملا و  سئبل  هعفن  نم  برقا  هرـض  نمل  دیوگیم : دایرف  اعد و  اب  تسین ، رّـسیم  شیارب  تشادیم  اهنآ  زا  هک  یتعافش 
. تسا يدب  روای  دب و  تسود  تسا ، رتکیدزن  شدوس  زا  شنایز  هک 

هّرـضی ام ال  هَّللا  نود  نم  اوعدی  وعدی  هدش : هتفگ  ییوگ  دشاب و  لبق  هیآ  رد  نآ  رارکت  هیآ  نیا  رد  وعدی »  » لعف هک  تسا  نیا  رگید ، هجو 
: هتفگ نینچ  دعب  و  هعفنی . ام ال  و 

دب دـشاب ، رتـکیدزن  شتعافـش  دوس  زا  شندـیتسرپ  ناـیز  هک  یـسک  یلوملا : سئبـل  اعیفـش  هنوکب  هعفن  نم  برقا  ادوبعم  هنوکب  هرـض  نمل 
َناک ْنَم  ( 38 فرخز / « ) تسا یهارمه  دـب  سپ   » ُنیِرَْقلا َْسِئبَف  لثم  بحاص ، هارمه و  ینعی  ریـشع  روای و  يانعم  هب  الوم » ، » تسا ییـالوم 

يرای ار  شربمایپ  دنوادخ  هک  دنکیم  نامگ  دراد و  ترضح  نآ  تسکش  رد  عمط  هک  ادخ  لوسر  نانمـشد  نادوسح و  زا  سک  ره  ُّنُظَی 
هب هک  نیا  زا  دنکیمن و 

194 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسا كانبضغ  نیگمشخ و  دسریمن  دوخ  بولطم 

هک دهد  ماجنا  ار  یـسک  راک  روظنم ، نیا  هب  دربب و  نیب  زا  هدش  شمـشخ  بجوم  ار  هچنآ  ات  دـنک  شالت  سپ  ِءامَّسلا  َیلِإ  ٍبَبَِـسب  ْدُدْـمَْیلَف 
. دنک زیوآ  قلح  ار  دوخ  هتسب و  شاهناخ  فقس  هب  ینامسیر  هک  اج  نآ  ات  هدرک  نایغط  شمشخ 

شمـشخ بجوم  هک  ار  دـنوادخ  ترـصن  دـناوتیم  هدرب  راکب  هک  یگنرین  ایآ  هک  دـنیبب  سپ  ُظیِغَی  ام  ُهُدـْیَک  َّنَبِهْذـُی  ْلَه  ْرُْظنَْیلَف  ْعَطْقَْیل  َُّمث 
سفن دـنکیم ، زیوآ  قلح  ار  دوخ  هک  یـسک  اریز  هدرک  عطق  هب  ریبعت  یگفخ  قاـنتخا و  زا  دـنوادخ  هیآ  نیا  رد  هن ؟ اـی  دربـب  نیب  زا  هدوب ،

دنیوگیم و عطق »  » دتفا رامش  هب  یناوتان  فعض و  زا  سفن  هک  یتلاح  هب  رابتعا  نیمه  هب  دنکیم و  عطق  نآ ، هار  نتخاس  دودسم  اب  ار  دوخ 
هک نیا  ای  تسا  هداد  ماجنا  هراچ  هار  اهنت  هلیح و  کی  ناونع  هب  ار  راک  نیا  يو  هک  لیلد  نیا  هب  هدـیمان  رکم  دـیک و  ار  لمع  نیا  دـنوادخ 
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ریگنماد شاهلیح  هکلب  دـسرب  دوخ  فدـه  هب  هتـسناوتن  شراـک  نیا  اـب  صخـش  نیا  اریز  هدومرف  ءازهتـسا  لـیبس  رب  ار  بلطم  نیا  دـنوادخ 
. تسا هدش  شدوخ 

دناهتفگ یـضعب  و  دربیمن . نیب  زا  ار  وا  بضغ  مشخ و  مه  نآ  هک  راـک  نیمه  زج  هدـیماین  رب  وا  تسد  زا  يراـک  چـیه  هـک  نـیا  هصـالخ 
ار یحو  ات  دور  الاب  ددنبب و  هدنکفا  هیاس  وا  رب  هک  ینامسآ  هب  ینامـسیر  دنک  هراچ  ار  دوخ  یتحاران  دهاوخیم  رگا  تسا : نیا  هیآ  يانعم 

(. دیآ دورف  وا  رس  رب  نامسآ  هک  نیا  ای   ) دنک عطق  دوشیم  لزان  ربمایپ  رب  هک 
« واو  » ای ءاف »  » نآ زا  لبق  هک  یتروص  رد  اّما  تسا ، هرسک  نآ ، لصا  هچ  رگ  تسا ، هدش  هدناوخ  ود  ره  مال »  » نوکس رـسک و  اب  عطقیل :» «و 

دننام مادـک  ره  و  دـنیآ ) رد  ياهملک  رـس  رب  دـیاب  هکلب   ) دـنوریمن راک  هب  ییاهنت  هب  فورح  نیا  نوچ  تسا ، زیاج  زین  نآ  نوکـس  دـشاب 
فرح ّمث »  » رد اّما  و  دنوشیم ) هدناوخ  فیفخت  يارب  زین  مود  فرح  نوکـس  هب  هک   ) دـضع ذـخف و  لثم : دنـشابیم ، هملک  دوخ  زا  یفرح 

« ءاف  » فرح ود  هب  هیبشت  میم 
195 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

«2 (. » تسا هدش  هدناوخ  داص  نوکس  هب  فیفخت  يارب  هک  « ) ابصتنم كارا   » هلمج لثم  « 1  » تسا هدش  واو »  » و
نامیا دنادیم  هک  ار  یناسک  نآ ، هلیسو  هب  دنوادخ  نینچمه  میداتـسرف و  ورف  نشور  تایآ  تروص  هب  ار  نآرق  مامت  نینچ  نیا  َِکلذَک  َو 

. دیازفایم ناشتیاده  رب  درادیم و  مدق  تباث  دناهدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  ای  دنکیم ، تیاده  دنروآیم 

195 ص :  ات 18 ..... ] تایآ 17  (: 22  ) جحلا هروس  ]

هراشا

ِّلُک یلَع  َهَّللا  َّنِإ  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  ْمُهَْنَیب  ُلِـصْفَی  َهَّللا  َّنِإ  اوُکَرْـشَأ  َنیِذَّلا  َو  َسوُـجَْملا  َو  يراـصَّنلا  َو  َنِیِئباَّصلا  َو  اوُداـه  َنیِذَّلا  َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 
ُّباَوَّدـلا َو  ُرَجَّشلا  َو  ُلابِْجلا  َو  ُموُجُّنلا  َو  ُرَمَْقلا  َو  ُسْمَّشلا  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم  َُهل  ُدُجْـسَی  َهَّللا  َّنَأ  ََرت  َْمل  َأ  ( 17  ) ٌدیِهَش ٍءْیَش 

(18  ) ُءاشَی ام  ُلَعْفَی  َهَّللا  َّنِإ  ٍمِرْکُم  ْنِم  َُهل  امَف  ُهَّللا  ِنُِهی  ْنَم  َو  ُباذَْعلا  ِْهیَلَع  َّقَح  ٌرِیثَک  َو  ِساَّنلا  َنِم  ٌرِیثَک  َو 

195 ص :  همجرت ..... :

زور رد  دنوادخ  دناهدش  كرشم  هک  ینانآ  سوجم و  اراصن و  زین  نایئباص و  نینچمه  دنايدوهی و  هک  یناسک  دناهدروآ و  نامیا  هک  اهنآ 
(17 . ) تسا هاوگ  دهاش و  زیچ  ره  رب  دنوادخ  يرآ  دنکیم . ادج  لطاب  زا  ار  قح  دنکیم و  يرواد  ناشنایم  تمایق 

زین و  دنانیمز ، اهنامسآ و  رد  هک  یناسک  دننکیم  هدجس  دنوادخ  يارب  هک  ياهدیدن  ایآ 
__________________________________________________

هب ّنم  ام  ءالما  تسا . فطع  فورح  زا  اهنآ  لثم  مه  نیا  اریز  تسا  ءاـف »  » و واو »  » هب مث »  » هیبشت باـب  زا  ْعَطْقَْیل » َُّمث   » رد مـال »  » نوکـس - 1
ص 141. ج 2 ، نمحرلا ،

ج 3. یقرواپ ص 40 ، یجرگ ، داتسا  حیحصت  زا  هصالخ  - 2
196 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

اهنآ هراب  رد  باذع  نامرف  دـنراد  ابا  هک  يرایـسب  یلو  مدرم ، زا  يرایـسب  ناگدـنبنج و  ناتخرد و  اههوک و  ناگراتـس و  هام و  دیـشروخ و 
(18 . ) دهدیم ماجنا  دهاوخب  ار  هچنآ  دنوادخ  يرآ  تشاد  دهاوخن  یمارگ  ار  وا  یسک  دزاس  راوخ  ادخ  هک  ار  سک  ره  تسا و  یمتح 
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196 ص :  ریسفت ..... :

: هدش لخاد  نا »  » فرح هلمج  ءزج  ود  ره  رب  هیآ  نیا  رد  َنیِذَّلا ....  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ 
: ریرج رعش  لثم  دناسرب ، ار  يرتشیب  دیکأت  ات  ُلِصْفَی ) َهَّللا  َّنِإ  ربخ : هلمج  و  َنیِذَّلا ، َّنِإ  ادتبم : )

: میتاوخلا یجرت  هب  کلم  لابرس  هلبرس  هَّللا  نا  ۀفیلخلا  نا 
(. دوشیم هدرب  دیما  نآ  زا  کین  بقاوع  هک  تسا  هدناشوپ  یتسایر  هماج  هفیلخ  هب  دنوادخ  یتسار  یتسردب و  )

. تساهنآ نایم  يرواد  يانعم  هب  ای  لطاب ، لها  تقیقح و  لها  نایم  نداد  صیخشت  يانعم  هب  لصف  لصفی :» »
رد دوخ  هک  ییاهراک  رد  وا  نامرف  زا  ار  ناگراتـس و )...  هام و  دیـشروخ و   ) ایـشا نیا  تعاطا  دنوادخ  هیآ  نیا  رد  ُدُجْـسَی  َهَّللا  َّنَأ  ََرت  َْمل  َأ 

، تسا هدـیمان  هدجـس  دـهدیم ، ماجنا  فّلکم  درف  هک  ییاهراک  هب  هیبشت  باب  زا  هداد ، رارق  دوخ  ریخـست  رد  ار  نانآ  هدروآ و  دـیدپ  اـهنآ 
. دراد رارق  هدجس  زا  رتنییاپ  هجرد  رد  عوضخ  هنوگ  ره  اریز 

وا هک  هاگ  نآ  مدرم  زا  يرایسب  ینعی  دناهتفگ : یضعب  تدابع و  تعاطا و  هدجس  دننکیم ، هدجس  اهناسنا  زا  يرایـسب  ِساَّنلا و  َنِم  ٌرِیثَک  َو 
. دناشاداپ رجا و  قحتسم  دننکیم  شتعاطا  دنیاتسیم و  یگناگی  هب  ار 

. دناهدوتسن ییاتکی  هب  هدرکن و  هدجس  ار  وا  نوچ  دنرفیک ، ّقحتسم  يرایسب  ُباذَْعلا و  ِْهیَلَع  َّقَح  ٌرِیثَک  َو 
197 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  یتخبدب  تواقش و  دنک و  راوخ  ادخ  هک  ار  یسک  نآ  ٍمِرْکُم و  ْنِم  َُهل  امَف  ُهَّللا  ِنُِهی  ْنَم  َو 

مارکا زا  دهاوخب  ار  هچنآ  دـنوادخ  يرآ  درادـن . دوجو  ياهدـنراد  یمارگ  شیارب  دزاس ، مّنهج  شتآ  لخاد  ار  وا  و  دراد ، رّرقم  شیارب  ار 
. دهدیم ماجنا  شلها ) هب  تبسن   ) تناها ای 

197 ص :  ات 24 ..... ] تایآ 19  (: 22  ) جحلا هروس  ]

هراشا

َو ْمِِهنوُُطب  ِیف  ام  ِِهب  ُرَهُْصی  ( 19  ) ُمیِمَْحلا ُمِهِسُؤُر  ِقْوَف  ْنِم  ُّبَُصی  ٍران  ْنِم  ٌباِیث  ْمَُهل  ْتَعُِّطق  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَف  ْمِهِّبَر  ِیف  اوُمَصَتْخا  ِنامْصَخ  ِناذه 
ُلِخُْدی َهَّللا  َّنِإ  ( 22  ) ِقیِرَْحلا َباذَع  اُوقوُذ  َو  اهِیف  اوُدـیِعُأ  ٍّمَغ  ْنِم  اْهنِم  اوُجُرْخَی  ْنَأ  اُودارَأ  امَّلُک  ( 21  ) ٍدیِدَح ْنِم  ُعِماقَم  ْمَُهل  َو  ( 20  ) ُدُولُْجلا

(23  ) ٌریِرَح اهِیف  ْمُهُساِبل  َو  ًاُؤلُْؤل  َو  ٍبَهَذ  ْنِم  َرِواسَأ  ْنِم  اهِیف  َنْوَّلَُحی  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا 
(24  ) ِدیِمَْحلا ِطارِص  یلِإ  اوُدُه  َو  ِلْوَْقلا  َنِم  ِبِّیَّطلا  َیلِإ  اوُدُه  َو 

197 ص :  همجرت ..... :

رب شتآ  زا  هک  ییاهـسابل  دندیزرو ، رفک  هک  یناسک  سپ  دـنتخادرپ ، لادـج  همـصاخم و  هب  ناشراگدرورپ  هراب  رد  هک  دـناهورگ  ود  اهنیا 
(19 . ) دزیریم ورف  نانآ  رس  رب  ناشوج  نازوس و  یعیام  دوشیم و  هدیرب  ناشیا 

(20 . ) دنکیم بآ  ار  ناشنورب  نورد و  هک 
(21 . ) تسا نهآ  زا  ییاهزرگ  اهنآ  يارب  و 

(22 . ) ار نازوس  باذع  دیشچب  دوشیم ) هتفگ  و   ) دننادرگیم زاب  نآ  هب  ار  اهنآ  دنوش  جراخ  خزود  ياههودنا  مغ و  زا  دنهاوخب  هچ  ره 
اهرهن شناتخرد  ریز  زا  هک  دزاسیم  دراو  تشهب  زا  ییاهغاب  رد  دـناهدروآ  اج  هب  وکین  ياهراک  دـندروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  دـنوادخ 

( 23 . ) تسا ریرح  زا  اج  نآ  رد  ناشیاهسابل  ودنوشیم  تنیز  دیراورم  الط و  زا  ییاهدنبتسد  اب  تسا و  يراج 
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198 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(24 . ) دنوشیم ییامنهار  هدوتس  هار  هب  تیاده و  هزیکاپ  نانخس  يوس  هب  اهنآ  و 

198 ص :  ریسفت ..... :

« مصخ . » دناهتخادرپ همصاخم  هب  ناشراگدرورپ  تافص  نید و  هراب  رد  مه  اب  هک  دنتّیعمج  ود  ای  هورگ  ود  اهنیا  اوُمَـصَتْخا  ِنامْـصَخ  ِناذه 
. تسا ناسکی  نآ  عمج  درفم و  سپ  هتفر ، راک  هب  تفص  اج  نیا  رد  تسا و  ردصم 

اذِإ یَّتَح  َْکَیلِإ  ُعِمَتْـسَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  دـننام : دـشابیم  نآ  يانعم  رابتعا  هب  تسا  عمج  هک  اومـصتخا »  » ظفل و رابتعا  هب  تساّنثم  هک  ناذـه » »
«. دنوش جراخ  وت  دزن  زا  هک  یتقو  ات  دنهدیم  وت  فرح  هب  شوگ  هک  دنایناسک  مدرم  زا  « » 1 : » َكِْدنِع ْنِم  اوُجَرَخ 

. دوب تسرد  مه  زاب  تفگیم  امصتخا » « » اومصتخا  » ياج هب  ای  و  ءالؤه » « » ناذه  » ياج هب  رگا  و  ( 16 هلآ / هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  )
هزرابم هب  مه  يوربور  ردب  گنج  رد  هک  تسا  هدش  لزان  ینارفاک  نانمؤم و  زا  رفن  شـش  هراب  رد  هیآ  نیا  هک  دندقتعم  نارّـسفم  زا  یخرب 

: زا دنترابع  هک  دنتخادرپ 
. تشک ار  وا  دیگنج و  هعیبر  نب  ۀبتع  اب  هک  بلّطملا  دبع  نب  ةزمح  - 1

. دناسر لتق  هب  ار  هبتع  نب  دیلو  هک  مالّسلا  هیلع  یلع  - 2
. دوب هعیبر  نب  ۀبیش  شدروامه  هک  بلّطملا  دبع  رسپ  ثراحلا  نب  ةدیبع  - 3

هیآ 17 رد  البق  هک  نانچ  درادیم  نایب  ار  اـهنآ  تازاـجم  هدرک و  ادـج  مه  زا  ار  مصاـختم  ياـههورگ  دـنوادخ  اـج  نیا  زا  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَـف 
. ِۀَمایِْقلا َمْوَی  ْمُهَْنَیب  ُلِصْفَی  َهَّللا  َّنِإ  : » هدومرف

هب ار  نیشتآ  ياهسابل  دنوادخ  ییوگ  هک  نانچ  دوشیم ، هدیشوپ  اهنآ  مادنا  رب  هاتوک  ییاهسابل  شتآ  ياههراپ  زا  ٍران  ْنِم  ٌباِیث  ْمَُهل  ْتَعُِّطق 
هدومرف هّیهت  اهنآ  ياهندب  هزادنا 

__________________________________________________

. نآ يانعم  رابتعا  هب  تسا  عمج  اوجرخ  و  نم »  » ظفل رابتعا  هب  تسا  درفم  عمتسی  - 1
199 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ار اهنآ  ياههماج   » ٍنارِطَق ْنِم  ْمُُهلِیبارَـس  تسانعم : نیمه  هب  و  دوشیم . هدیرب  صاخـشا  هزادنا  هب  یلومعم )  ) ياهـسابل هک  روط  نامه  تسا 
(. 49 میهاربا / « ) تسا شتآ  زا 

. دنکیم بوذ  ار  همه  دتفیب  ایند  ياههوک  مامت  رب  نآ  زا  ياهرطق  رگا  دیوگیم : ساّبع  نبا  غاد : بآ  میمح :» »
. دوشیم بوذ  ناشندب ، رهاظ  اهتسوپ و  دننام  دنراد  مکش  لخاد  رد  هچنآ  اههدور و  غاد  بآ  نآ  اب  رهصی :» »

. اههنایزات عماقم :» »
. دـنوشیم هداد  تشگرب  نآ ، هب  زاب  دـنوشیم ، جراخ  دـنوش و  جراخ  خزود  زا  هودـنا  تّدـش  زا  هک  دـننکیم  یعـس  هاگ  ره  اُودارَأ  امَّلُک 

الاب نامه  رد  دنکیم و  دنلب  نامـسآ  هب  ار  اهنآ  هک  دنزیم  اهنآ  ياهندب  رب  نانچ  دوخ  ياههلعـش  اب  مّنهج  شتآ  دیوگیم : يرـصب  نسح 
َباذَـع اُوقوُذ  دوشیم : هتفگ  ناشیا  هب  دـنتفایم و  مّنهج  هت  هب  لاس  داتفه  هلـصاف  رد  هک  دوشیم  هدز  اهنآ  رب  نیـشتآ  ياههنایزات  اب  ناـنچ 

. تسا هدش  لیکشت  هدنزوس  رایسب  هدنکارپ و  شتآ  زا  هک  ار  تخس  یباذع  دیشچب  ِقیِرَْحلا :
. اؤلؤل نوتؤی  ینعی و  تسا  فوذحم  لعف  يارب  مود )  ) لوعفم هک  هدش  تئارق  بصن  هب  اءؤلؤل  و 

يوس هب  ار  ام  دومرف و  تسرد  ام  هراب  رد  ار  شاهدعو  هک  ار  ییادخ  ساپـس  دنیوگب : ات  هدرک  تیادـه  دـنوادخ  ار  تشهب  لها  اوُدُـه :» َو  »
. درک تیاده  تشهب 
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هب دوخ  هک  راوسا »  » عمج رواسا » . » دشابیم دمح  شیاتـس و  نایاش  ناگدنب  هب  تبـسن  شیاهتمعن  هطـساوب  هک  تسادخ  روظنم  دـیمحلا :» »
. راوس راوس و  راوسا ، دوشیم : هدناوخ  قیرط  هس 

199 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 25  (: 22  ) جحلا هروس  ]

هراشا

ُْهقُِذن ٍْملُِظب  ٍداْحلِِإب  ِهِیف  ْدُِری  ْنَم  َو  ِداْبلا  َو  ِهِیف  ُفِکاْعلا  ًءاوَس  ِساَّنِلل  ُهاْنلَعَج  يِذَّلا  ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  َنوُّدُصَی  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 
َو ( 26  ) ِدوُجُّسلا ِعَّکُّرلا  َو  َنیِِمئاْقلا  َو  َنیِِفئاَّطِلل  َِیْتَیب  ْرِّهَط  َو  ًاْئیَـش  ِیب  ْكِرُْـشت  ْنَأ ال  ِْتیَْبلا  َناـکَم  َمیِهاْربِإـِل  اـنْأََّوب  ْذِإ  َو  ( 25  ) ٍمِیلَأ ٍباذَع  ْنِم 

ٍماَّیَأ ِیف  ِهَّللا  َمْسا  اوُرُکْذَـی  َو  ْمَُهل  َِعفاـنَم  اوُدَهْـشَِیل  ( 27  ) ٍقیِمَع ٍّجَـف  ِّلُک  ْنِم  َنِیتْأَی  ٍِرماض  ِّلُـک  یلَع  َو  ًـالاجِر  َكُوتْأَـی  ِّجَْـحلِاب  ِساَّنلا  ِیف  ْنِّذَأ 
ِْتیَْبلِاب اُوفَّوَّطَْیل  َو  ْمُهَروُذـُن  اُوفُوْیل  َو  ْمُهَثَفَت  اوُضْقَْیل  َُّمث  ( 28  ) َریِقَْفلا َِسئاْبلا  اوُمِعْطَأ  َو  اْهنِم  اُولُکَف  ِماْعنَْألا  ِۀَـمیَِهب  ْنِم  ْمُهَقَزَر  ام  یلَع  ٍتاـمُوْلعَم 

(29  ) ِقِیتَْعلا
َلْوَق اُوِبنَتْجا  َو  ِناثْوَْألا  َنِم  َسْجِّرلا  اُوِبنَتْجاَف  ْمُْکیَلَع  یْلُتی  ام  ـَّالِإ  ُماـْعنَْألا  ُمَُکل  ْتَّلِحُأ  َو  ِهِّبَر  َدـْنِع  َُهل  ٌْریَخ  َوُهَف  ِهَّللا  ِتاـمُرُح  ْمِّظَُعی  ْنَم  َو  َکـِلذ 

(30  ) ِروُّزلا
200 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

200 ص :  همجرت ..... :

ّمعا میداد ، رارق  ناسکی  مدرم  همه  يارب  ار  نآ  هک  يدجسم  دنرادیم ، زاب  مارحلا  دجـسم  ادخ و  هار  زا  ار  مدرم  دندش و  رفاک  هک  یناسک 
فرحنم ّقح  قیرط  زا  نیمز ، رـس  نیا  رد  دهاوخب  سک  ره  و  دـنوشیم . دراو  رود  طاقن  زا  ای  و  دـننکیم ، یگدـنز  اج  نآ  رد  هک  اهنآ  زا 

(25 . ) میناشچیم وا ، هب  كاندرد  باذع  زا  ام  دنزب ، متس  هب  تسد  دوش و 
هدم و رارق  نم  کیرش  ار  يزیچ  میتفگ :) وا  هب  و   ) میتخاس هدامآ  مالّسلا  هیلع  میهاربا  يارب  ار  هبعک  هناخ  ّلحم  هک  ار  ینامز  روآ  رطاخ  هب 

(26 . ) زاس كاپ  یگدولآ  ره  زا  ناگدننک  هدجس  ناگدننک و  عوکر  ناگدننک و  مایق  ناگدننک و  فاوط  يارب  ار  ماهناخ 
(27 . ) دنیایب ادخ  هناخ  هب  رود ، ياههار  زا  رغال  ياهبکرم  رب  هراوس  هدایپ و  ات  نک  ّجح  نالعا  مدرم  نایم  رد  و 

نوگانوگ  عفانم  دهاش  ات 
201 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

تـشوگ زا  سپ  دنربب ، تسا  هداد  يزور  اهنآ ، هب  ادخ  هک  ینایاپ  راهچ  حـبذ  ماگنه  هب  یـصوصخم  ياهزور  رد  ار  ادـخ  مان  هدوب و  دوخ 
(28 . ) دینک ماعطا  زین  ار  ریقف  ياونیب  دیروخب و  اهنآ 

(29 . ) دننک فاوط  میدق ، هناخ  نآ  درگ  رب  دنیامن و  افو  دوخ  ياهرذن  هب  دننک و  فرط  رب  دوخ  زا  ار  اهیگدولآ  دیاب  نآ ، زا  دعب 
يارب نایاپ  راهچ  مامت  و  تسا ، رتهب  وا  يارب  شراـگدرورپ  دزن  دراد ، گرزب  ار  ادـخ  ياـهمارح  تمرح  سک  ره  و  دوب ، نیا  جـح  لاـمعا 

(30 . ) دینک يرود  غورد  راتفگ  زا  دنیاهتب و  هک  اهیدیلپ  زا  سپ  دوشیم ، هدناوخ  نآ ] تمرح   ] امش رب  هچنآ  زجب  دندش ، لالح  امش 

201 ص :  ریسفت ..... :

. دنرادیم زاب  ادخ  هار  زا  ار  مدرم  هتسویپ  دندش ) رفاک  هک  یناسک   ) ِهَّللا و ِلِیبَس  ْنَع  َنوُّدُصَی  َو 
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زا ای  تسا  نکاس  هبعک  هناخ  ّلـحم  رد  هک  نآ  ناـیم  قرف  نودـب  دـنک ، قدـص  وا  رب  مدرم  مسا  هک  يدارفا ، زا  درف  ره  يارب  ِساَّنِلل  ُهاـْنلَعَج 
. دنتسه ناسکی  نآ ] ياههناخ  نیمز و  زا  هدافتسا  رد   ] همه هناگیب  ای  دشاب  انشآ  دیآیم ، رود  ياهنابایب 

: تسا هدش  هدناوخ  ود ) ره   ) عفر بصن و  اب  هملک  نیا  ءاوس :» »
: هلمج هک  تسا  نیا  رب  انب  عفر ، اـّما  « 1  » دابلا هیف و  فکاعلا  ایوتـسم  انلعج  ینعی  تسا ، ُهاـْنلَعَج »  » مود لوعفم  هک  تسا  تهج  نیا  هب  بصن 

زیاج هّکم  ياههناخ  ورف  دـیرخ و  هک  نیا  رب  دـنکیم  تلـالد  هیآ  نیا  دـشاب و  بصن  لـحم  رد  یناـث و  لوعفم  داـبلا  هیف و  فکاـعلا  ءاوس 
رد دنوادخ  دیامرفیم : يارسا  هروس  رد  هک  نانچ  تسا  مرح  دجسم و  مامت  لماش  هکلب  تسین  هناخ  اهنت  مارحلا  دجـسم  زا  روظنم  تسین و 

. دوبن هبعک  هناخ  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  نیا  اب  داد  تکرح  مارحلا  دجسم  زا  ار  شاهدنب  بش 
__________________________________________________

. ۀّجحلا ص 79 ، ج 7 ، نایبلا ، عمجم  ءاوس . يدابلا  هیف و  فکاعلا  ینعی  مدقم  ربخ  ءاوس  - 1
202 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

« ملظب  » و داحلاب »  » هملک ود  تسا و  يور  هنایم  لادتعا و  ّدح  زا  جورخ  يانعم  هب  داحلإ »  » ٍمِیلَأ ٍباذَـع  ْنِم  ُْهقِذـُن  ٍْملُِظب  ٍداْحلِِإب  ِهِیف  ْدُِری  ْنَم  َو 
دارم هیف  دری  نم  و  تسا : هتفگ  نینچ  ییوگ  دوش و  لماش  ار  يدارم  بلطم و  ره  ات  هدـشن  رکذ  دری »  » لعف لوعفم  دنتـسه و  فدارتم  لاـح 

روظنم دیناشچ و  میهاوخ  كاندرد  یباذع  ار  وا  دور  نوریب  يور  هنایم  لادتعا و  ّدح  زا  دشاب و  هناملاظ  هک  دنک  ياهدارا  ره  سک  ره  اّما ،
ار تلادع  یکین و  هار  دوخ ، مهم  ياهراک  مامت  رد  هک  تسا  بجاو  وا  رب  دنک  ادیپ  روضح  سّدـقم  ناکم  نآ  رد  یـسک  ره  هک  تسا  نیا 

اورفک نیذلا  ّنا  تسا : نیا  هیآ  ریدقت  و  دنکیم ، تلالد  نآ  رب  طرـش  باوج  تسا و  فوذحم  هدمآ  هیآ  لوا  رد  هک  نا »  » ربخ دنک . هشیپ 
هدـش و رفاک  هک  یناسک  : » کلذـک وهف  ابنذ  هیف  بکترا  نم  لک  میلا و  باذـع  نم  مهقیذـن  مارحلا  دجـسملا  هَّللا و  لـیبس  نع  نودـصی  و 

دوش بکترم  یهانگ  اج  نآ  رد  سک  ره  میناشچیم و  اهنآ  هب  كاندرد  باذـع  زا  دـنوشیم ، عنام  مارحلا  دجـسم  ادـخ و  هار  زا  ار  مدرم 
.« تسا روط  نیمه 

دابآ يارب  ات  میداد  رارق  دـمآ  تفر و  ّلحم  میهاربا  يارب  ار  هبعک  هناخ  هاگیاج  هک  ار  یماگنه  روایب  دای  هب  ِْتیَْبلا  َناکَم  َمیِهاْربِِإل  انْأََّوب  ْذِإ  َو 
. دنک تعجارم  اجنآ  هب  ندرک  تدابع  نتخاس و 

ار مرح )  ) نم هناخ  رواین و  كرش  میتفگ : وا  هب  میداد و  رارق  دوخ  هدنب  ار  میهاربا  ینعی  تسا ، هّیریسفت  نا »  » فرح ًاْئیَش  ِیب  ْكِرُْـشت  ْنَأ ال 
. دوش حرطم  اهزیچ  نینچ  نآ  فارطا  رد  ادابم  زاس و  كاپ  اهتفاثک  اهتب و  زا 

نانچ تسا و  بجاو  امش  رب  ّجح  ای  دیروآ  ياج  هب  ّجح  مدرم ) يا  : ) وگب هدرس و  ّجح  يارب  یمومع  يادن  مدرم  نایم  رد  ِساَّنلا  ِیف  ْنِّذَأ  َو 
دنوادـخ دـینک ، ترایز  ار  ناتراگدرورپ  هناخ  مدرم ، يا  دومرف : تفر و  سیبق  وبا  هوک  يالاب  رب  میهاربا  ترـضح  تسا ، هدـش  تیاور  هک 

کیّبل اب  ناشناردپ  تشپ  رد  ار  وا  زین  اهنآ  دیناسر و  تفر  دنهاوخ  جح  هب  تمایق  ات  هدنیآ  رد  تسنادیم  هک  یمدرم  مامت  هب  ار  وا  يادـص 
. دنداد تبثم  خساپ  نتفگ 

203 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هاگآ جح  بوجو  هب  شجح  نیرخآ  رد  ار  مدرم  دش  رومأم  هک  تسا  مالسا  ربمغیپ  هب  باطخ  هیآ  نیا  هک  تسا  هدش  لقن  يرصب  نسح  زا 

. دنک
یلبق لاح  رب  فطع  تسا و  لاح  زین  ترابع  نیا  ٍِرماض :» ِّلُک  یلَع  َو  . » تسا مئاق  مایق و  لثم  لجار  لاجر و  هدایپ ، لاـح  رد  ینعی  ـالاجر » »

رد درفم و  هک  تسا  رماض » لک   » يارب تفـص  نیتأـی :» . » هراوس هداـیپ و  اـنابکر : ـالاجر و  تسا : هدومرف  ییوگ  دـشابیم و  ـالاجر »  » ینعی
: هدومرف هدرک و  تئارق  دیدشت  اب  ءار »  » مض هب  الاّجر  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  دشابیم . عمج  يانعم 

« هلاجّرلا  » مه
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«1 (. » ناراوس بسا  هلاّیخ : لباقم  رد   ) دنناگدایپ اهنآ  : 
. رود هار  ینعی  قیمع  ّجف  دشاب ، نابکر  لاجر و  يارب  تفص  هک  نیا  رب  انب  هدش  تئارق  زین  نوتأی  نیتأی ، لعف 

رگید ياهتدابع  رد  هک  تسا  هدرک  هدارا  ار  ّجـح  مسارم  تدابع  هژیو  يویند  ینید و  ياههرهب  عفانم »  » ندروآ هرکن  اب  ْمَُهل  َِعفانَم  اوُدَهْـشَِیل 
. ترفغم وفع و  لیبق  زا  تسا  ترخآ  عفانم  نآ ، زا  دارم  دناهتفگ  یضعب  و  دوشیمن ، تفای 

، نآ زا  دـعب  زور  هس  ینابرق و  زور  نآ ، زا  روظنم  هک  تسا  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  تسا : فالتخا  تامولعم  ماّیا  يانعم  رد 
هتفگ هدیزگرب و  ار  نیا  زین  جاّجز  تسا و  نیمه  سابع  نبا  لوق  تسا ، هّجحیذ  ههد  تادودعم  ماّیا  زا  روظنم  دشابیم و  قیرـشت  ماّیا  ینعی 

دوشیم و هدـناوخ  رحن  حـبذ و  ماگنه  هک  هَّللا  مسب  نتفگ  ینعی  هیمـست  رب  دـنکیم  تلالد  اـج ، نیا  رد  رکذ »  » هک تسا  نیا  شلیلد  تسا :
زا دـعب  انم ، رد  هک  تسا  یتاریبکت  رکذ ، زا  دارم  هک  تسا  هدـش  لقن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دراد . لمع  نیا  هب  صاصتخا  اـهزور  نیا 

: تسا نینچ  نآ  دوشیم و  هتفگ  تسا  نابرق  دیع  زور  رهظ  زامن  نآ ، لوا  هک  يزامن  هدزناپ 
ام یلع  ربکا  هَّللا  دمحلا  هَّلل  ربکا و  هَّللا  ربکا  هَّللا  هَّللا و  الا  هلا  ربکا ال  هَّللا  ربکا  هَّللا 

__________________________________________________

. ].....[ لاخ هدام  بالطلا  دجنم  راوس . بسا  لاّیخ : عمج  هلاّیخ  - 1
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. ماعنالا ۀمیهب  نم  انقزر  ام  یلع  هَّلل  دمحلا  اناده و 
شیم و و  واگ ، رتش و  روظنم : تسا  هدش  هداد  حیـضوت  ماعنا »  » هملک اب  هک  اج  نیا  رد  اما  دوشیم ، ییاپراهچ  ره  لماش  هملک  نیا  ۀمیهب :» »

تـشوگ زا  تیلهاـج  ناـمز  مدرم  هک  تسا  نیا  نآ  ّتلع  بوجو و  هن  تسا  زاوج  هحاـبا و  رما  اـهنیا  تشوـگ  زا  ندروـخ  هب  رما  تسا . زب 
لـصاح ءاینغا  ارقف و  ناـیم  یگنهاـمه  تاواـسم و  راـک  نیا  رد  نوچ  تسناد ، یبابحتـسا  ار  رما  دـناوتیم  و  دـندروخیمن . دوخ  ناـینابرق 

«: سئاب . » دوشیم
. دوش یتحاران  تبیصم و  راتفرگ  هک  تسا  یسک 

تفاثک كرچ و  يانعم  هب  و  ثفت :»  » ندرب راک  هب  شوخ  يوب  راهز و  يوم  ندیـشارت  اهنخان و  براش و  ندرک  هاتوک  ینعی  ثفت ، ياـضق 
. دیزاس فرط  رب  ار  دوخ  ياهیگدولآ  اهتفاثک و  دینک و  ریصقت  ّجح  رد  هک  تسا  نیا  هیآ  رد  نآ  زا  دارم  تسا و 

ماجنا جح  ماّیا  رد  ات  دناهدرک  رذن  هک  یکین  ياهراک  ای  ّجـح و  رد  بجاو  لامعا  دوصقم  دـننک ، دوخ  ياهدـهع  هب  افو  ْمُهَروُذـُن  اُوفُوْیل  َو 
. دنهد

لالح درم  رب  نز  هلیـسو  نآ  هب  هک  تسا  ءاسن  فاوط  دارم  دـناهتفگ : هعیـش  نارّـسفم  تسا . ترایز  فاوط  روظنم  ِقِیتَْعلا  ِْتیَْبلِاب  اُوفَّوَّطَْیل  َو 
. دباییم قّقحت  ترایز  فاوط  زا  سپ  دوشیم و 

هدـش دازآ  ناراّبج  ّرـش  زا  ینعی  دـناهتفگ  یـضعب  تسا و  هدـش  انب  مدرم  يارب  هک  تسا  ياهناخ  نیتسخن  هبعک  هناخ  اریز  یمیدـق ، قیتع :» »
یخرب تشاد و  زاب  لمع  نیا  زا  ار  نانآ  دـنوادخ  دـندمآ و  رب  نآ  ندرک  بارخ  ددـص  رد  هک  یناراکمتـس  اسب  هچ  تسا . هتفاـی ) تاـجن  )

زیچ همه  هک  تسا  هناخ  نآ  يراوگرزب  زا  اریز  راوگرزب  میرک و  ینعی  قیتع  دـناهتفگ : رگید  یخرب  هتفای و  تاجن  قرغ  زا  ینعی : دـناهتفگ 
تسا . ناما  رد  يراوس  زا  بسا  دازآ و  سفق  زا  هدنرپ  ینعی : هدش  هتفرگ  لیخلا ، ریّطلا و  قاتع  زا  تسا  دازآ  اجنآ  رد 

205 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
اور نآ  کـته  هک  يزیچ  ینعی  تسا . هـمرح  عـمج  تاـمرح » « » 1 . » تسا ناـمه  نأـش  رما و  ینعی  فوذـحم ، يادـتبم  يارب  ربخ  کـلذ :» »
نیا میناوتیم  نیا  رب  انب  دنتـسه . تامرح  زا  دشابن  ای  دـشاب  کسانم  زا  هاوخ  هدرک ، بجاو  شناگدـنب  رب  دـنوادخ  ار  هچنآ  مامت  و  تسین ،

«2 . » مینک شلمح  ّجح  لامعا  صوصخ  رب  میناوتیم  مینادب و  تابجاو  مامت  لماش  ماع و  ار  دروم 
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هک تسا  نیا  هب  هجوت  تاـمرح  میظعت  زا  روظنم  تسا و  رتـهب  وا  يارب  هدرمـش  مرتـحم  ادـخ  هچنآ  تشادـگرزب  میظعت و  سپ  َُهل  ٌْریَخ  َوُـهَف 
. تسا مزال  بجاو و  یهلا  ياهزرم  میرح  ظفح 

هروس هیآ 3  روظنم  دوشیم . هدناوخ  امش  رب  شمیرحت  روتسد  هچنآ  رگم  تسا ) لالح  امـش  رب  نایاپراهچ  زا  هدافتـسا   ) ْمُْکیَلَع یْلُتی  ام  اَّلِإ 
ادخ ریغ  مانب  هچنآ  كوخ و  تشوگ  نوخ و  هدرم و  ناویح  نانمؤم  امـش  رب   ... » ِریِْزنِْخلا ُمَْحل  َو  ُمَّدلا  َو  ُۀَْتیَْملا  ُمُْکیَلَع  ْتَمِّرُح  تسا : هدـئام 

«. دشابیم مارح  هدش ) رکذ  هیآ  هیقب  رد  هک  اهنیا  زج   ) هدش و هتشک 
زا يرود  هب  تمسق  نیا  رد  هدومرف  راداو  شتامّرحم  هب  تبـسن  هّجوت  هب  ار  شناگدنب  هک  نآ  زا  سپ  دنوادخ  ِناثْوَْألا  َنِم  َسْجِّرلا  اُوِبنَتْجاَف 

ار تمرح  نیرتـشیب  راـتفگ ، قداـص  زین  و  وا ، سدـقا  تاذ  زا  كرـش  یفن  دـنوادخ و  دـیحوت  اریز  دـنکیم  شرافـس  غورد  راـتفگ  اـهتب و 
. تساراد

: کلم ام  هکلمت و  کل ، وه  کیرش  الا  کل ، کیرش  ار  کیبل  دنتفگیم : هک  تسا  ّتیلهاج  هرود  مدرم  راتفگ  زور  لوق  دناهتفگ : یضعب 
.« یتسه کلام  ار  شتاکولمم  وا و  وت  هک  یکیرش  زج  تسین  وت  يارب  یکیرش  ایادخ  »

__________________________________________________

. تسه زین  فقو  دروم  هملک  نیا  دوب . نیا  شلامعا  جح و  رما  ینعی  کسانملا  جحلا و  رما  اذکه  يا  - 1
. نایبلا عمجم 

، هبعک هناخ  اهمارح : نیا  زا  روظنم  دـیوگ  دـیز  نبا  تسا و  جـح  کسانم  تاـیآ ، دوخ  هنیرق  هب  تاـمرح  زا  دارم  نارّـسفم  رثکا  رظن  هب  - 2
. تسا مارحلا  دلب  و  مارح ، ياههام  مارحلا ، دجسم 
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206 ص :  ات 35 ..... ] تایآ 31  (: 22  ) جحلا هروس  ]

هراشا

ْنَم َو  َِکلذ  ( 31  ) ٍقیِحَس ٍناکَم  ِیف  ُحیِّرلا  ِِهب  يِوْهَت  َْوأ  ُْریَّطلا  ُهُفَطْخَتَف  ِءامَّسلا  َنِم  َّرَخ  امَّنَأَکَف  ِهَّللِاب  ْكِرُْـشی  ْنَم  َو  ِِهب  َنیِکِرْـشُم  َْریَغ  ِهَِّلل  َءافَنُح 
ًاکَْسنَم اْنلَعَج  ٍۀَّمُأ  ِّلُِکل  َو  ( 33  ) ِقِیتَْعلا ِْتیَْبلا  َیلِإ  اهُّلِحَم  َُّمث  یمَسُم  ٍلَجَأ  یلِإ  ُِعفانَم  اهِیف  ْمَُکل  ( 32  ) ِبُولُْقلا يَْوقَت  ْنِم  اهَّنِإَف  ِهَّللا  َِرئاعَش  ْمِّظَُعی 

َو ْمُُهبُوُلق  ْتَلِجَو  ُهَّللا  َرِکُذ  اذِإ  َنیِذَّلا  ( 34  ) َنِیِتبْخُْملا ِرَِّشب  َو  اوُِملْسَأ  ُهَلَف  ٌدِحاو  ٌهلِإ  ْمُکُهلِإَف  ِماْعنَْألا  ِۀَمیَِهب  ْنِم  ْمُهَقَزَر  ام  یلَع  ِهَّللا  َمْسا  اوُرُکْذَِیل 
(35  ) َنوُقِْفُنی ْمُهاْنقَزَر  اَّمِم  َو  ِةالَّصلا  یِمیِقُْملا  َو  ْمَُهباصَأ  ام  یلَع  َنیِِرباَّصلا 

206 ص :  همجرت ..... :

ادخ يارب  سک  ره  و  دـیوشن ، لئاق  وا  يارب  یکیرـش  هنوگ  چـیه  و  دیـشاب ، ادـخ  يارب  صلاخ  هک  دـیهد  ماجنا  ار  جـح  کسانم  یلاح  رد 
باترپ رود  یناکم  هب  ار  وا  داب  دـنت  ای  دـنیابریم و  ار  وا  ناگدـنرپ  سپ  هدرک ، طوقـس  نامـسآ  زا  هک  تسا  نآ  لـثم  دوش  لـئاق  کـیرش 

(31 . ) دنکیم
(32 . ) دشابیم اهلد  ياوقت  هناشن  راک  نیا  دراد  گرزب  ار  یهلا  رئاعش  سک  ره  و  تسا ) نیا  جح  کسانم  )

(33 . ) تسا هبعک  ینعی  یمیدق  هناخ  هیحان  نآ ، حبذ  لحم  سپس  دراد و  دوجو  نّیعم  نامز  ات  یعفانم  ینابرق  تاناویح  رد  امش  يارب 
يدـحاو دوبعم  امـش  يادـخ  و  دـنربب ، میاهداد  يزور  اهنآ  هب  هک  ینایاپ  راهچ  رب  ار  ادـخ  مان  ات  میداد  رارق  یهاگنابرق  یتما  ره  يارب  ام  و 

(34 . ) ناعضاوتم هب  هدب  هدژم  و  دیوش ، میلست  وا  نامرف  ربارب  رد  تسا ،
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دراو ناشیا  رب  هک  یبیاصم  ربارب  رد  هک  ییاهنآ  ددرگیم و  راگدرورپ  فوخ  زا  ّولمم  ناشیاهلد  دوشیم  هدرب  ادخ  مان  یتقو  هک  ییاهنامه 
(35 . ) دننکیم قافنا  میاهداد  ناشیزور  هچنآ  زا  دنرادیم و  اپ  رب  ار  زامن  هک  اهنآ  دنراوتسا و  ابیکش و  دوشیم 
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207 ص :  ریسفت ..... :

. دننادرگ ور  رگید  ياهنییآ  زا  هدیزگرب و  ار  ادخ  تسار  هار  هک  یناسک  َءافَنُح :» »
هدـش فذـح  لّعفت  باب  ءات » ، » فیفخت يارب  هدوب و  هفّطختف »  » لصا رد  هک  نیا  رب  انب  هدـش ، هدـناوخ  زین  هفّطختف »  » لعف نیا  ُْریَّطلا  ُهُفَطْخَتَف 

هب سک  ره  هک  تسانعم  نیا  هب  بّکرم  دشاب  قّرفم  ای  بّکرم  هیبشت  تسا  نکمم  هدش  رکذ  كرشم  هراب  رد  هیآ  نیا  رد  هک  یهیبشت  تسا .
يازجا تسا و  هدروخ  هدیپاق و  ار  وا  نامسآ  ياضف  رد  ياهدنرپ  هداتفا و  نامسآ  زا  هک  تسا  یسک  لاح  دننام  شلاح  دروآ ، كرـش  ادخ 

هک تسا  نآ  قّرفم  هیبشت  اّما  تسا . هتخادنا  رود  رایـسب  ياهاج  رد  ار  وا  هدـیزو و  وا  رب  يدـنت  داب  ای  هدـش  هدـنکارپ  غرم  نادهنیچ  رد  نآ 
ياهاوه و  هداتفا ، نامـسآ  زا  هک  هدـش  يزیچ  هب  هیبشت  هدرک  ناـمیا  كرت  هک  یـسک  هدـش و  نامـسآ  هب  هیبشت  شماـقم  يدـنلب  رد  ناـمیا 

هب ار  وا  هک  یناطیـش  و  دـنکیم ، شاهراپ  هراپ  دـپاقیم و  ار  وا  هک  تسا  هدـش  ياهدـنرپ  هب  هیبشت  هتخاس و  ناشیرپ  ار  وا  راکفا  هک  یناسفن 
. دزادنایم راب  تکاله  بیهم  ياههّرد  رد  ار  وا  هک  تسا  هدش  يداب  هب  هیبشت  دناشکیم ، تلالض  یهارمگ و 

هبرف و عون  زا  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  هب  اهنآ  میظعت  دشابیم و  جح  ّمهم  لامعا  زا  هک  تساهینابرق  رئاعـش  زا  دوصقم  ِهَّللا  َِرئاعَـش  ْمِّظَُعی  ْنَم  َو 
دنفـسوگ دـندوب و  ینارگ  بلاط  زیچ  هس  رد  ناناملـسم  الومعم  دـنزادرپن . شتمیق  ندرک  مک  هب  نآ  دـیرخ  رد  دـننک و  باـختنا  بیع  یب 

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هدرب . تمیق  یموس  ینابرق و 
«، ۀکم  » یلا ءارکلا  یف  نفکلا و  یف  ۀمسّنلا و  نمث  یف  ۀّیحضالا و  یف  ءایشا : ۀعبرا  یف  سکامت  ال 

. هّکم يوس  هب  بکرم )  ) هیارک نفک و  هدرب و  ینابرق و  دنفسوگ  دیرخ  نزم : هناچ  زیچ  راهچ  تمیق ]  ] رد
صخـش هک   ) رئاعـش میظعت  نیا  سپ  ینعی : بولقلا  يوقت  يوذ  لاعفا  نم  اهمیظعت  نإف  هک  تسا  نیا  هلمج  ریدـقت  ِبُولُْقلا  يَْوقَت  ْنِم  اهَّنِإَف 

نابحاص  ياهراک  زا  دهدیم ) ماجنا 
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دوجو هّیطرـش  نم »  » اب ياهطبار  ءازج  هلمج  زا  دـیاب  اریز  دـیآیمن ، رد  تسرد  هیآ  يانعم  تاریدـقت  نیا  نودـب  و  تسا ، راکزیهرپ  ياهلد 
تسا و يوقت  هاگیاج  بلق  هک  تسا  ببس  نیا  هب  هدرک ، رکذ  ار  بولق  طقف  ادخ  هک  نیا  دنبای . دنویپ  رگیدکی  اب  هلمج  ود  ات  دشاب  هتـشاد 

. دوشیم ادیپ  اضعا  رد  نآ  رثا  دوش  نیزگیاج  بلق  رد  نامیا  هک  یعقوم 
هک ینامز  ات  یمسم : لجا  یلا  اهنآ . ریش  ندیشون  اهنآ و  رب  ندش  راوس  لیبق  زا  تسا  ییاهدوس  رئاعش )  ) اهینابرق نیا  رد  امـش ، يارب  مکل » »

. دوش هداد  هقدص  ناشیاهتشوگ  دنوش و  ینابرق 
نیا هیآ  يانعم  هتفر و  راک  هب  لاوحا  رد  یخارت  يارب  اـج  نیا  اـّما  تسا  ناـمز  رد  یخارت  يارب  لـصا  رد  مث »  » ِقِیتَْعلا ِْتیَْبلا  َیلِإ  اـهُّلِحَم  َُّمث 
هبعک هناخ  هب  هک  تسا  نیا  عفانم ، نیا  همه  زا  رتـالاب  دـعب ، تسا و  يرایـسب  يورخا  يویند و  ياـهدوس  اـهینابرق  نیا  رد  امـش  يارب  تسا :

. دوشیم یهتنم 
، دنـسرب هبعک  هناخ  هب  نایجاح  هک  تسا  یتقو  ینابرق  بوجو  نایاپ  ای  ینابرق ، نتـشک  بوجو  نامز  تقو و  ای  ناکم  اـج و  ینعی  اـهلحم » »

(. 95 هدئام / « ) دسرب هبعک  هب  ینابرق  تروص  هب  ات   » ِۀَبْعَْکلا َِغلاب  ًایْدَه  لثم :
. دوشیم هتشک  هّکم  رد  دشاب  هرمع  يارب  رگا  انم و  يارحص  رد  دشاب  جح  يارب  رگا  ینابرق 

تدابع هاگیاج  يانعم  هب  نآ  رـسک  هب  تسا و  تدابع  کسن »  » يانعم هب  یمیم )  ) ردـصم س »  » حـتف هب  هملک  نیا  ًاکَْـسنَم  اْنلَعَج  ٍۀَّمُأ  ِّلُِکل  َو 
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. دنربب دوخ  ناینابرق  رب  ار  ادخ  مسا  دننک و  ینابرق  ادخ  يارب  هک  میدرک  بجاو  ياهعماج  ره  رب  ینعی  دشابیم ،
. دباین هار  نآ  رد  كرش  زا  ياهّرذ  هک  یصولخ  دینک  دای  وا  زا  ّتین  صولخ  يور  زا  و  دیشاب ، وا  دای  هب  اهنت  سپ  اوُِملْسَأ  ُهَلَف 

. دشابیم راومه  تسپ و  نیمز  يانعم  هب  تبخ و  زا  تغل  رد  نیتبخم »  » هد تراشب  ار  ناعضاوتم  َنِیِتبْخُْملا  ِرَِّشب  َو 
209 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

209 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 36  (: 22  ) جحلا هروس  ]

هراشا

َّرَتْعُْملا َو  َِعناْقلا  اوُمِعْطَأ  َو  اْهنِم  اُولُکَف  اُهبُونُج  ْتَبَجَو  اذِإَف  َّفاوَص  اْهیَلَع  ِهَّللا  َمْسا  اوُرُکْذاَف  ٌْریَخ  اهِیف  ْمَُکل  ِهَّللا  ِِرئاعَش  ْنِم  ْمَُکل  اهاْنلَعَج  َنُْدْبلا  َو 
اوُرِّبَُکِتل ْمَُکل  اهَرَّخَـس  َِکلذَـک  ْمُْکنِم  يْوقَّتلا  ُُهلانَی  ْنِکل  َو  اهُؤامِد  َو ال  اهُموُُحل  َهَّللا  َلاـنَی  َْنل  ( 36  ) َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  ْمَُکل  اهانْرَّخَـس  َِکلذَک 
َنُوَلتاُقی َنیِذَِّلل  َنِذُأ  ( 38  ) ٍروُفَک ٍناَّوَخ  َّلُـک  ُّبُِحی  ـال  َهَّللا  َّنِإ  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  ِنَع  ُِعفادـُی  َهَّللا  َّنِإ  ( 37  ) َنِینِـسْحُْملا ِرَِّشب  َو  ْمُکادَـه  ام  یلَع  َهَّللا 
ْمُهَضَْعب َساَّنلا  ِهَّللا  ُْعفَد  َْول ال  َو  ُهَّللا  اَنُّبَر  اُولوُقَی  ْنَأ  َّالِإ  ٍّقَح  ِْریَِغب  ْمِهِرایِد  ْنِم  اوُجِرْخُأ  َنیِذَّلا  ( 39  ) ٌریِدََقل ْمِهِرْصَن  یلَع  َهَّللا  َّنِإ  َو  اوُِملُظ  ْمُهَّنَِأب 

(40  ) ٌزیِزَع ٌّيِوََقل  َهَّللا  َّنِإ  ُهُرُْصنَی  ْنَم  ُهَّللا  َّنَرُْصنََیل  َو  ًارِیثَک  ِهَّللا  ُمْسا  اَهِیف  ُرَکُْذی  ُدِجاسَم  َو  ٌتاوَلَص  َو  ٌعَِیب  َو  ُعِماوَص  ْتَمِّدَُهل  ٍضْعَِبب 

209 ص :  همجرت ..... :

فص رد  ینابرق  يارب  هک  یماگنه  سپ  تسا ، تکرب  ریخ و  امـش  يارب  اهنآ  رد  میداد ، رارق  یهلا  رئاعـش  زا  امـش  يارب  ار  هبرف  ياهرتش  و 
عناق نادنمتسم  دیروخب و  اهنآ  تشوگ  زا  دندش ) ناجیب  : ) داتفا نیمز  رب  اهنآ  ياهولهپ  هک  ینامز  و  دیربب ، اهنآ  رب  ار  ادخ  مان  دناهداتسیا 

(36 . ) دینک رکش  ار  يادخ  ات  میتخاس  ناترّخسم  ار  اهنآ  نینچ  نیا  دینک  ماعطا  نآ  زا  مه  ار  ریقف  نایاونیب  و 
دنوادخ هنوگ  نیا  تسامش . ياوقت  دباییم  هار  وا  سدق  تحاس  هب  هک  يزیچ  اهنت  هکلب  دسریمن  ادخ  هب  نانآ  ياهنوخ  اهتـشوگ و  زگره 

هدروآ  رد  امش  ریخست  هب  ار  اهنآ 
210 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(37 . ) ار ناراکوکین  هد  هدژم  و  دیرامش ، گرزب  هدرک  ناتتیاده  هک  نیا  هطساو  هب  ار  وا  ات  تسا 
(38 . ) درادیمن تسود  ار  هدننک  نارفک  راکتنایخ  چیه  ادخ  هک  یتسردب  دنکیم  عافد  دناهدروآ  نامیا  هک  یناسک  زا  دنوادخ 

رداق اهنآ  يرای  رب  دنوادخ  نیقی  روط  هب  دناهدش و  عقاو  متس  دروم  اریز  تسا  هدش  هداد  عافد  هزاجا  دناهدش  عقاو  گنج  دروم  هک  اهنآ  هب 
(39 . ) تساناوت و 

دنوادخ رگا  و  تسادخ ، ام  راگدرورپ  دنتفگیم : هک  دوب  نیا  ناشهانگ  اهنت  دندش و  هدـنار  نوریب  دوخ  ياههناخ  زا  قحانب  هک  ییاهنامه 
نآ رد  ادخ  مان  هک  يدـجاسم  يراصن و  دوهی و  دـباعم  اههعموص و  اهرید و  درکیمن  عفد  رگید  یـضعب  هلیـسو  هب  ار  مدرم  زا  یـضعب  ّرش 

اب دنمورین و  دنوادخ  هک  یتسردب  دنکیم ، يرای  دننک ، يرای  ار  وا  هک  یناسک  هب  دـنوادخ  متح  روطب  يرآ  دـشیم ، ناریو  دوشیم ، هدرب 
(40 . ) تسا تّزع 

210 ص :  ریسفت ..... :

ۀعبـس نع  ةرقبلا  ۀعبـس و  نع  ۀـندبلا  موصعم : هتفگ  هب  انب  تسا و  یگرزب  هّثج  ياراد  اریز  تسا ، رتش  صوصخم  مان  هندـب و  عمج  ندـب :» »
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نآ اهانلعج »  » هک تسا  يرمـضم  لعف  هب  ندب »  » هملک بصن  دنامکح . کی  ياراد  ود  ره  دشاب و  هلاس  تفه  دیاب  ینابرق  واگ  رتش و  ینعی 
. میداد رارق  یهلا  رئاعش  زا  امش  يارب  ار  ینابرق )  ) رتش تسا  نیا  هیآ  يانعم  دنکیم . ریسفت  ار 

اهِیف ْمَُکل  . » تسا رئاعـش  تمظع  يارب  هَّللا »  » مسا هب  هملک  نیا  هفاضا  تسا . هداد  رارق  نید  رد  ادـخ  هک  ییاـههناشن  زا  ینعی  ِهَّللا  ِِرئاعَـش  ْنِم 
. دشابیم ترخآ  ایند و  دوس  رئاعش  نیا  رد  امش  يارب  ٌْریَخ »

. کل کنم و  مهللا  ربکا  هَّللا  هَّللا و  مسب  دنیوگب  هک  تسا  نیا  ناینابرق  رب  ادخ  مان  رکذ  اْهیَلَع  ِهَّللا  َمْسا  اوُرُکْذاَف 
دناهداتسیا  مّظنم  ناشیاهتسد  اهاپ و  يور  ینابرق  ياهرتش  هک  یلاح  رد  َّفاوَص :» »

211 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
، هدومرف تئارق  نفاوص »  » هک تسا  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دشاب . هدش  هتسب  مه  هب  وناز  ات  چم  نایم  زا  اهنآ  زا  کی  ره  تسد  ود 
اپ تسد و  هس  يور  رب  بسا  هک  ینعم  نیا  هب  هدـش  هتفرگ  سرفلا  ناوفـص  زا  هدـش و  لـقن  زین  ساـبع  نبا  دوعـسم و  نبا  زا  تـئارق  نـیا  و 
اپ تسد و  هس  يور  رب  دوشیم و  هتـسب  شتـسد  ود  زا  یکی  یهاـگ  رتـش  هک  ناـنچ  دـنکیم ، دـنلب  مس  فرط  زا  ار  یمراـهچ  دتـسیایم و 

. دتسیایم
بجو زا  بجو :»  » لعف دوش . جراخ  شندـب  زا  حور  یلک  روطب  ینعی  دـتفیب ، نیمز  يور  رب  ینابرق  رتش  هک  یماـگنه  اـُهبُونُج  ْتَبَجَو  اذِإَـف 

. تسا هدش  هتفرگ  درک ) بورغ  باتفآ  « ) ۀبج سمشلا  تبجو   » و درک ) طوقس  راوید   ) ۀبجو طئاحلا 
مدرک و شنرک  وا  لباقم  رد  ینعی  تعنک  هیلا و  تعنق  زا  لئاس ، ینعی  عناق » . » تسا لالح  امـش  يارب  نآ  زا  ندیباوخ  ندروخ و  اْهنِم  اُولُکَف 

. دنکیمن لاؤس  یلو  دهدیم  رارق  ماعطا  ضرعم  رد  ار  دوخ  هک  یسک  ّزتعملا :» و  . » مدرک تساوخرد  وا  زا  تعانق  اب 
روبع وت  رانک  زا  هک  تسا  یسک  ّرتعم »  » و دنکیم . تعانق  ياهدیشخب  ار  وا  هچ  ره  هب  هک  تسا  یضار  دونشخ و  يانعم  هب  عناق »  » هک نیا  ای 

. تسانعم کی  هب  همه  هّرتعا ، هّرع و  هارتعا ، هارع و  ياهلعف : ینکیم . اطع  وا  هب  يزیچ  دنکیم و 
، دیزاسیم دنبرد  هب  ار  اهنآ  دیروآیم و  رد  دوخ  نامرف  هب  ار  اهنآ  هک  میداد  رارق  امش  رایتخا  رد  نانچ  ار  ینابرق  ياهناویح  ْمَُکل  اهانْرَّخَس 

. تسا هتشاذگ  ّتنم  شناگدنب  هب  تبسن  نآ  رب  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نیا 
يزیچ دوشیم ، هتخیر  نیمز  رب  رتش  ندرک  رحن  زا  هک  ییاهنوخ  دوشیم و  هداد  قّدـصت  هک  ییاهتـشوگ  اهُؤامِد  َو ال  اهُموُُحل  َهَّللا  َلاـنَی  َْنل 

ّتین صالخا و  يراکزیهرپ و  دنکیم ، بلج  ار  یلاعت  قح  تیاضر  هچنآ  هکلب  دـننک ، بلج  ار  دـنوادخ  يدونـشخ  تیاضر و  هک  تسین 
یتقو ّتیلهاج  نامز  مدرم  هک  تسا  هدـش  تیاور  تسا . هدـش  هدـناوخ  زین  بیاغ ) ثنؤم  « ) ات  » اب هلانی »  » و لانی » : » لعف ود  تسامـش . كاپ 

رد هک  یتقو  مه  ناناملسم  و  دنتخاسیم . هدولآ  نوخ  هب  ار  ادخ  هناخ  دندرکیم ، رحن  ار  اهینابرق )  ) هک
212 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  ادخ  هک  دوب  نیا  دنهد  ماجنا  ار  راک  نیمه  دنتساوخ  دندروآ  ياجب  ار  جح  هبترم ، نیلّوا 
همه نیا  ریخـست  زا  ضرغ  دیامرفیم : ریخـست ، ناونع  هب  اهتمعن  يروآدای  رارکت  زا  سپ  دـنوادخ  هیآ  نیا  رد  ْمُکادَـه  ام  یلَع  َهَّللا  اوُرِّبَُکِتل 

یـضعب دییوگب . ریبکت  انادـه ، ام  یلع  ربکا  هَّللا  هلمج : اب  دیرامـش و  گرزب  ار  وا  هدرک ، تیادـه  ار  امـش  ادـخ  نوچ  هک  تسا  نیا  اهتمعن 
ریبکت و اب  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  اـهتمعن ) نیا  ریخـست   ) ینعی هدـش  يّدـعتم  نآ ، لـثم  تسا و  هتفهن  رکـش »  » ياـنعم ریبکت »  » رد دـناهتفگ :

. دیرازگ ساپس  هدرک ، تیاده  شّجح  کسانم  ینید و  مسارم  هب  ار  امش  هک  ییادخ  لیلهت ،
َنیِذَّلا َو  انَلُسُر  ُرُْصنََنل  اَّنِإ  هیآ : لثم  تسا  هتسناد  نانمؤم  صوصخم  ار  دوخ  يرای  عافد و  هیآ ، نیا  رد  سپس  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِنَع  ُِعفاُدی  َهَّللا  َّنِإ 

(. 50 نمؤم / « ) منکیم يرای  دناهدروآ  نامیا  هک  ار  نانآ  دوخ و  ناربمایپ  ام  ، » اُونَمآ
شلوسر ادـخ و  هب  تبـسن  هک  ار  یناسک  ینعی  اـهنآ  دادـضا  هک  تسا  هدرک  ناـیب  نینچ  رما  نیا  هب  ار  نینمؤم  صاـصتخا  تلع  هاـگ  نآ  و 

رد هغلابم  يانعم  هب  روهـشم  تئارق  یلو  هدش  هدـناوخ  زین  عفدـی » « » عفادـی . » درادیمن تسود  دـننکیم ، نارفک  ار  یهلا  ياهتمعن  تنایخ و 
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تـسکش هک   ) دـنکیم شالت  دایز  عافد ، هنحـص  رد  بولغم  صخـش  هک  نانچ  دـنکیم  عافد  نانمؤم  زا  رایـسب  دـنوادخ  ینعی : تسا  عافد 
(. دروخن

هدوب لاتقلا  یف  مهل  نذا  لصا  رد  هدـش و  هدـناوخ  لوهجم  مولعم و  تروص  ود  هب  کی  ره  نولتاقی »  » و نذا »  » لعف ود  َنُوَلتاُقی  َنیِذَِّلل  َنِذُأ 
. دنکیم تلالد  نآ  رب  نولتاقی » « » لعف  » اریز تسا ، هدش  فذح  هیف ، نوذأم  و 

. دشابیم ربمایپ  نارای  باحصا و  دارم  دناهدش ، عقاو  متس  دروم  اهنآ  هک  نیا  رطاخ  هب  اوُِملُظ :» ْمُهَّنَِأب  »
يرای ار  مولظم  نادـهاجم  دـناوتیم  دـنوادخ  هک  نیا  هب  نداد  ربخ  هدـش و  لزان  داـهج  گـنج و  هب  عجار  هک  تسا  ياهیآ  نیلّوا  هیآ : نیا 

هیآ تساهنآ و  هب  يرای  هدعو  دوخ  دنک 
213 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دشابیم انعم  نیمه  رب  لیلد  دنکیم  عافد  نانمؤم  زا  ادخ  دومرف  هک  زین  لبق 
هب طقف  دـناهدش  هدـنار  ناشیاههناخ  زا  یلیلد  چـیه  نودـب  نانیا  ینعی  دـشابیم ، ّقح »  » زا لدـب  ّرج و  ّلحم  رد  بوصنم  لعف  اُولوُقَی  ْنَأ  اَّلِإ 

. راید زا  جارخا  ببس  هن  دشاب  ناشرارقتسا  رادتقا و  بجوم  تسیابیم  تفص  نیا  هک  یلاح  رد  دندوب ، دّحوم  هک  نیا  ببس 
زکارم نامیا و  لها  رب  ناکرـشم  دبای ، قّقحت  راّفک  رب  دیحوت ) لها   ) ناناملـسم ّطلـست  هب  دنوادخ  هدارا  هک  دوب  نیا  هن  رگا  ِهَّللا  ُْعفَد  َْول ال  َو 

هن يرید و  ناشنابهار  يارب  هن  ییاسیلک و  نایحیـسم  يارب  هن  تروص ، نیا  رد  و  دـندربیم : نیب  زا  ار  اـهنآ  دـندشیم و  ّطلـسم  ناـشتدابع 
هدیمان ةولص  تساهنآ  دبعم  هک  نایدوهی  هسینک  نآرق  رد  هک  نیا  و  دنتشاذگیم ، یقاب  يدجسم  ناناملسم  يارب  هن  ياهسینک و  دوهی  يارب 

. دنزادرپیم اعد  زامن و  هب  اج  نآ  رد  هک  تسا  تهج  نیا  هب  هدش ،
هدومرف ریـسفت  مکحم  ياهراوید  اهراصح و  هب  ار  نآ  هدـناوخ و  مال »  » و داص »  » همـض اـب  تاولـص  ار  هملک  نیا  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 

. تسا هدش  هدناوخ  زین  فیفخت  هب  تمده » «، » تمده  » و عافد » « » عفد . » تسا
. دنکیم يرای  ار  شئایلوا  ادخ و  نید  هک  یسک  ینعی  ُهُرُْصنَی :» ْنَم  »

213 ص :  ات 45 ..... ] تایآ 41  (: 22  ) جحلا هروس  ]

هراشا

َكُوبِّذَُکی ْنِإ  َو  ( 41  ) ِرُومُْألا ُۀَِـبقاع  ِهَِّلل  َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  اْوَهَن  َو  ِفوُْرعَْملِاب  اوُرَمَأ  َو  َةاکَّزلا  اَُوتآ  َو  َةالَّصلا  اُوماقَأ  ِضْرَأـْلا  ِیف  ْمُهاَّنَّکَم  ْنِإ  َنیِذَّلا 
َُّمث َنیِِرفاْکِلل  ُْتیَْلمَأَف  یسُوم  َبِّذُک  َو  َنَیْدَم  ُباحْـصَأ  َو  ( 43  ) ٍطُول ُمْوَق  َو  َمیِهاْربِإ  ُمْوَـق  َو  ( 42  ) ُدوُمَث َو  ٌداع  َو  ٍحُون  ُمْوَق  ْمُهَْلبَق  َْتبَّذَک  ْدَـقَف 

(45  ) ٍدیِشَم ٍرْصَق  َو  ٍۀَلَّطَعُم  ٍْرِئب  َو  اهِشوُرُع  یلَع  ٌۀَیِواخ  َیِهَف  ٌۀَِملاظ  َیِه  َو  اهانْکَلْهَأ  ٍۀَیْرَق  ْنِم  ْنِّیَأَکَف  ( 44  ) ِریِکَن َناک  َْفیَکَف  ْمُُهتْذَخَأ 
214 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

214 ص :  همجرت ..... :

فورعم و هب  رما  دنهدیم ، ار  تاکز  دنرادیم ، اپ  هب  ار  زامن  میدیشخب  ناوت  تردق و  نانآ ، هب  نیمز  رد  هاگ  ره  هک  دنایناسک  ادخ  نارای 
(41 . ) تسا دنوادخ  نآ  زا  اهراک  همه  نایاپ  دنیامنیم و  رکنم  زا  یهن 

(42 . ) دندرک بیذکت  ار ) ناشناربمایپ   ) دومث داع و  و  حون ، موق  اهنآ ، زا  شیپ  اریز  تسین ) ياهزات  رما  ، ) دننک بیذکت  ار  وت  نانیدیب  رگا 
(43 . ) طول موق  میهاربا و  موق  روط  نیمه  و 

ار اهنآ  سپـس  مداد و  تلهم  نارفاـک  هب  نم  سپ  دـش  بیذـکت  شنانمـشد ) هلیـسو  هب   ) زین یـسوم  و  بیعـش ) موق   ) نیدـم باحـصا  زین  و 
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(44 . ) مداد خساپ  ار  اهنآ  راکنا  هنوگچ  يدید  سپ  مدرک . هذخاؤم 
هچ دنتخیر و  ورف  دوخ  ياهفقـس  رب  هک  ياهنوگ  هب  دندوب ، رگمتـس  هک  یلاح  رد  میتخاس ، هابت  ار  اهنآ  هک  اهرهـش  اهیدابآ و  زا  رایـسب  هچ 

(. 45 . ) عفترم مکحم و  ياهخاک  دنام و  بحاصیب  هک  بآ  رپ  هاچ  رایسب 

214 ص :  ریسفت ..... :

رگا هک  تسا  هداد  ربخ  نانآ  هدـنیآ  زا  هدوتـس و  ار  نانمؤم  لاعتم  دـنوادخ  هیآ  نیا  رد  َةالَّصلا و ...  اُوماـقَأ  ِضْرَأـْلا  ِیف  ْمُهاَّنَّکَم  ْنِإ  َنیِذَّلا 
رقاب ماما  دنرادیم و ...  اپ  هب  ار  زامن  دراذـگ  زاب  نید  روما  هب  نتخادرپ  يارب  ار  ناشتـسد  دـهد و  ییاناوت  تردـق و  نیمز  يور  رد  ار  اهنآ 

. میتسه ام  هورگ  نیا  زا  روظنم  دیامرفیم : مالّسلا  هیلع 
نارجاهم نآ ، زا  دوصقم  و  اوُجِرْخُأ » َنیِذَّلا   » يارب تسا  عبات  دناهتفگ : یـضعب  و  ُهُرُْـصنَی » ْنَم   » هلمج زا  لدب  بصن  ّلحم  رد  نیذلا »  » هملک

. تسا
. تسا دنوادخ  ریدقت  نامرف و  هب  هتسب  اهراک  مامت  ماجنا  رس  ِرُومُْألا  ُۀَِبقاع  ِهَِّلل  َو 

ار ایبنا  زا  يرایسب  اریز  ياهدش  عقاو  بیذکت  دروم  هک  یتسین  وت  اهنت  َكُوبِّذَُکی  ْنِإ  َو 
215 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. يریگب وگلا  رما ) نیا  رد   ) اهنآ زا  دیاب  وت  دندرک و  بیذکت  ناشماوقا 
. دش عقاو  بیذکت  دروم  شتازجعم  همه  نآ  روهظ  اب  زین  یسوم  ترضح  یسُوم و  َبِّذُک  َو 

ار ناشعـضو  مداد و  ناشن  اهنآ  هب  ار  ناـشراک  یتشز  مدرک ، راـکنا  ار  اـهنآ  بیذـکت  هنوگچ  هک  يدـید  ارم  رفیک  سپ  ِریِکَن  َناـک  َْفیَکَف 
. مدرک لّدبم  یبارخ  هب  ار  ناشیاهینادابآ  جنر و  هب  ار  ناششیاسآ  تمقن و  هب  ار  ناشیاهتمعن  متخاس : نوگرگد 

يوخ زا  تسا ، یلاخ  يانعم  هب  ای  و  دـنک ، بورغ  هراتـس  هک  یتقو  مجنلا : يوخ  زا  تسا ، هداـتفا  طـقاس و  ياـنعم  هب  يواـخ : ٌۀَـیِواخ  َیِهَف 
. دییاز ینعی  دش ، یلاخ  رادراب  ناویح  مکش  لماحلا ، نطب  يوخ  دش و  یلاخ  شلها  زا  هناخ  لزنملا ،

هتفگ شرع »  » اهنیا زج  روگنا و  تخرد  تسبراد  ای  اهنابیاس  ای  هناخ  فقس  لیبق  زا  هدنکفا  هیاس  هتفرگ و  رارق  الاب  رد  هچ  ره  اهِشوُرُع  یلَع 
: دوب دهاوخ  ریز  يانعم  هس  زا  یکی  هب  هلمج  دشاب  هیواخ »  » هب ّقلعتم  اهِشوُرُع » یلَع   » رگا لاح  دوشیم .

. دـش بارخ  اهنآ  يور  رب  اهراوید  سپـس  هدرک  طوقـس  نیمز  يور  اههناخ  فقـس  ینعی  داـتفا ، شیاهفقـس  يور  هیرق  نآ  هک  نیا  تسخن 
ربخ زا  دعب  ربخ  رگا  اما  دش . یلاخ  هنکس  زا  هناخ ، ندشن  بارخ  اهفقس و  دوجو  اب  هک  نیا  موس  داتفا . ورف  اههناخ  فقس  اهنت  هک  نیا  مود 

تئارق زین  اهتکلها » « » اهانکلها  » لعف دوب . هدـنام  یقاب  نیمز  رب  فرـشم  اهراوید  هداتفا  نیمز  رب  اههناخ  فقـس  دوشیم : نیا  شیانعم  دـشاب 
. تسا هدش 

كورتم شمدرم  ندـش  كاله  تلع  هب  اـّما  دراد  دوجو  بآ  زا  هدافتـسا  رازبا  بآ و  نآ  رد  هک  داـبآ  تسا  یهاـچ  ياـنعم  هب  هلطعم » رئب  »
و ٍدیِـشَم » ٍرْـصَق  َو  . » میدرک لیطعت  ار  اهنآ  زا  هدافتـسا  هک  ییاههاچ  اسب  هچ  تسا : نیا  هیآ  يانعم  و  دوشیمن . هدیـشک  بآ  نآ  زا  هدنام و 

تلالد نآ  رب  هلّطعم »  » نوچ هدـش  فذـح  اهانیلخا »  » لـعف اـج  نیا  میدرک . یلاـخ  اـهنآ  ناـنکاس  زا  هک  ار  هتـشارفارب  ياـهخاک  رایـسب  هچ 
يراکچگ ای  دنلب و  عفترم و  دیشم :» . » دشابیم اب »  » ینعی عم »  » يانعم هب  اهـشورع » یلع   » رد یلع »  » هک تسا  نآ  رب  لیلد  نیمه  و  دنکیم ،

. تسا هدش 
216 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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ِروُدُّصلا ِیف  ِیتَّلا  ُبُولُْقلا  یَمْعَت  ْنِکل  َو  ُراْصبَْألا  یَمْعَت  اهَّنِإَف ال  اِهب  َنوُعَمْسَی  ٌناذآ  َْوأ  اِهب  َنُولِقْعَی  ٌبُوُلق  ْمَُهل  َنوُکَتَف  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِسَی  ْمَلَف  َأ 
َو اَهل  ُْتیَْلمَأ  ٍۀَـیْرَق  ْنِم  ْنِّیَأَک  َو  ( 47  ) َنوُّدُعَت اَّمِم  ٍۀَنَـس  ِْفلَأَک  َکِّبَر  َْدنِع  ًامْوَی  َّنِإ  َو  ُهَدْعَو  ُهَّللا  َِفلُْخی  َْنل  َو  ِباذَْـعلِاب  َکَنُولِْجعَتْـسَی  َو  ( 46)
َو ٌةَرِفْغَم  ْمَُهل  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَف  ( 49  ) ٌنِیبُم ٌریِذـَن  ْمَُکل  اَنَأ  امَّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  ُْلق  ( 48  ) ُریِـصَْملا ََّیلِإ  َو  اُهتْذَخَأ  َُّمث  ٌۀَِملاظ  َیِه 

(50  ) ٌمیِرَک ٌقْزِر 
(51  ) ِمیِحَْجلا ُباحْصَأ  َِکئلوُأ  َنیِزِجاعُم  اِنتایآ  ِیف  اْوَعَس  َنیِذَّلا  َو 

216 ص :  همجرت ..... :

قح يادن  هک  ییاونش  ياهـشوگ  ای  دننک و  كرد  ار  قیاقح  نآ ، اب  هک  دنوش  ییاهلد  بحاص  ات  دندرکن  شدرگ  نیمز  رد  نارفاک  نیا  ایآ 
(46 . ) دشابیم انیبان  دراد  رارق  ناشاههنیس  رد  هک  ناشلد  ياههدید  اّما  تسین  روک  ناشرهاظ  ياههدید  اهنیا  هک  ارچ  دنونشب ، ار 

زور کی  اّما  درک ، دهاوخن  فّلخت  دوخ  هدعو  زا  زگره  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دننکیم ، باذع  لوزن  ياضاقت  وت  زا  باتش  هلجع و  اب  اهنآ 
(47 . ) دیروآیم باسح  هب  امش  هک  تسا  ییاهلاس  زا  لاس  رازه  دننامه  وت  راگدرورپ  دزن 

هب همه  تشگ  زاب  يرآ  مدرک ، هذخاؤم  ار  اهنآ  سپس  دندوب و  رگمتس  هک  یلاح  رد  مداد  تلهم  اهنآ  مدرم  هب  هک  ییاهرهـش  رایـسب  هچ  و 
(48 . ) تسا نم  يوس 

(49 . ) متسه يراکشآ  هدنهد  میب  امش  يارب  هک  تسین  نیا  زج  تسا و  نیا  مدرم ، يا  وگب :
(50 . ) تسا یشزرا  رپ  يزور  شزرمآ و  ناشیا  رب  دنداد  ماجنا  حلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  هک  اهنآ  سپ 

(51 . ) دنخزود لها  ناشدوخ  دننک ، ناوتان  شاهفیظو  ماجنا  رد  ار  ربمایپ  هک  نآ  دصق  هب  دندیشوک  ام  تایآ  رد  داسف ) هب   ) هک ییاهنآ  و 
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217 ص :  ریسفت ..... :

مدرم ياهروگ  دـنزادرپب و  تحایـس  ریـس و  هب  نیمز  يور  رد  هک  دـهدیم  رّکذـت  ناراکهنگ  نافلاخم و  هب  لاعتم  دـنوادخ  تاـیآ  نیا  رد 
اب تسا  مزال  هک  يدیحوت  رّکفت  زا  ار  هچنآ  ینعی  دنریگب  تربع  نآ  زا  دننک و  هدـهاشم  هدـناسر  تکاله  هب  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  شکرس 

. دنونشب یحو  نابز  زا  تسا  يرورض  شندینش  ار  هچنآ  دنبایرد و  دوخ  لقع  هشیدنا و 
مهبم ریمـض  دـناوتیم  و  دـیآیم ، ّثنؤم  یهاگ  هک  تسا  نأش  هّصق و  نّیبم  اهنا »  » رد ریمـض  ُبُولُْقلا  یَمْعَت  ْنِکل  َو  ُراْصبَْألا  یَمْعَت  اـهَّنِإَف ال 

: تسا هدش  هتفگ  لامتحا  ود  هیآ  نیا  يانعم  يارب  ددرگرب . نآ  هب  یمعت »  » لعف رد  ریمض  دشاب و  نآ  رّسفم  راصبا »  » هملک هک  دشاب 
. تسانیبان بویعم و  ناشلد  ياههدید  اما  تسا ، بیعیب  ملاس و  ناشرهاظ  ياهمشچ  هک : نیا  تسخن 

. تسین يروک  لد ، يروک  لباقم  رد  رهاظ  مشچ  يروک  تسا : هدومرف  ییوگ  سپ  تسین ، ّمهم  يرهاظ  ییانیبان  نوچ  هک : نیا  مود 
« دـنیوگیم ناشیاهنهد  اب   » ْمِهِهاْوفَِأب َنُولوُقَی  لثم  تسا  بولق »  » يارب دـیکأت  دراد  رارق  اههنیـس  رد  هک  ییاهلد  ِروُدُّصلا » ِیف  ِیتَّلا   » تراـبع

. مشچ هن  تسا  بلق  ییانیبان  یلصا )  ) هاگیاج هک  نآ  حیضوت  تسا . نولوقی »  » دیکأت هاوفا » (. » 167 نارمع / لآ  )
رارق راکنا  باجعا و  دروم  دشیم  داهنـشیپ  راّفک  فرط  زا  هک  ار  دوعوم  باذع  رد  لیجعت  دنوادخ  هیآ  نیا  رد  ِباذَْـعلِاب  َکَنُولِْجعَتْـسَی  َو 
ادـخ هک  یباذـع  نیقی  روط  هب  دـنکیمن و  هدـعو  فلخ  دـنوادخ  هک  نآ  لاح  دنتـسنادیم و  نکمم  ار  باذـع  توف  اهنآ  ییوگ  هک  هداد 

ملح تفص  ياراد  دنوادخ  نوچ  یلو  دیسر  دهاوخ  اهنآ  هب  هداد  هدعو 
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کی هک  تسا  نیا  ار  ینالوط  ياهتدم  وا  ندرمـش  هاتوک  ملح و  ياههناشن  زا  و  دنکیمن ، باتـش  هلجع و  رما  نیا  رد  هک  تسا  يرابدرب  و 
یـسک زا  باذـع  لـیجعت  تساوخرد  هنوـگچ  تسا . نیا  هیآ  نیا  ياـنعم  دـناهتفگ  یـضعب  دـشابیم . امـش  لاـس  رازه  ردـق  هب  وا  دزن  زور 

هولج زارد  ینالوط و  تخـس ، ياهزور  نوچ  دشابیم ؟ امـش  ياهلاس  زا  لاس  رازه  هزادـنا  هب  شباذـع  ياهزور  زا  زور  کی  هک  دـننکیم 
. دیامنیم

تشگ زاب  مدرک و  ناشباذع  سپس  مداد و  ناشتلهم  یتّدم  مدرکن ) باتش  ناشباذع  رد   ) هک ییاهرهش  نانکاس  رایـسب  هچ  ٍۀَیْرَق  ْنِم  ْنِّیَأَک  َو 
. تسا نم  يوس  هب  همه 

ای رحس »  » ار اهنآ  دندرکیم  هرخـسم  دندزیم ، هنعط  اهنآ  رب  دنتـشاد ، شالت  ام  تایآ  نتخاس  هابت  رد  هک  ییاهنآ  اِنتایآ  ِیف  اْوَعَـس  َنیِذَّلا  َو 
. دندناوخیم هدننک  مرگ  رس  روما  و  َنِیلَّوَْألا » ُریِطاسَأ   » ای رعش » »

تایآ هدننک  زجاع  دوخ  معز  هب  اهنآ  ینعی  هدش ، هدناوخ  زین  نیزجعم »  » دنتفرگیم تقبـس  یهلا  تایآ  رب  دوخ  نامگ  هب  ینعی  نیزجاعم » »
ار ام  ربمایپ  دـنراد  دـصق  ناشنانخـس  نیا  اب  اهنآ  هک  نیا  ای  دوش ، مامت  نانآ  دوس  هب  مالـسا  هب  تبـسن  ناشرکم  هک  دـنراد  عمط  دـنیادخ و 

دوخ هب  نتـسویپ  زا  ار  يرگید  دهاوخیم  ناگدنهد  هقباسم  زا  مادـک  ره  اریز  تسانعم ، کی  هب  هقباس »  » و هزجاع »  » دـنزاس ناوتان  زجاع و 
. تخاس ناوتان  ار  وا  هزجعا : هزّجع و  دوشیم  هتفگ  دریگب  تقبس  وا  رب  هک  یعقوم  دزاس و  ناوتان 

218 ص :  ات 55 ..... ] تایآ 52  (: 22  ) جحلا هروس  ]

هراشا

ُهَّللا َو  ِِهتایآ  ُهَّللا  ُمِکُْحی  َُّمث  ُناْطیَّشلا  یِْقُلی  ام  ُهَّللا  ُخَْـسنَیَف  ِِهتَِّیْنمُأ  ِیف  ُناْطیَّشلا  یَْقلَأ  یَّنَمَت  اذِإ  َّالِإ  ٍِّیبَن  َو ال  ٍلوُسَر  ْنِم  َکـِْلبَق  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  اـم  َو 
َمَْلعَِیل َو  ( 53  ) ٍدـیَِعب ٍقاقِـش  یَِفل  َنیِِملاَّظلا  َّنِإ  َو  ْمُُهبُوُلق  ِۀَیِـساْقلا  َو  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَِّلل  ًۀَْـنِتف  ُناْطیَّشلا  یِْقُلی  ام  َلَعْجَِیل  ( 52  ) ٌمیِکَح ٌمِیلَع 
َنیِذَّلا ُلازَی  َو ال  ( 54  ) ٍمیِقَتْـسُم ٍطارِـص  یلِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِداـَهل  َهَّللا  َّنِإ  َو  ْمُُهبُوُلق  َُهل  َِتبُْختَف  ِِهب  اُونِمُْؤیَف  َکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  ُهَّنَأ  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا 

(55  ) ٍمیِقَع ٍمْوَی  ُباذَع  ْمُهَِیتْأَی  َْوأ  ًۀَتَْغب  ُۀَعاَّسلا  ُمُهَِیتَْأت  یَّتَح  ُْهنِم  ٍۀَیِْرم  ِیف  اوُرَفَک 
219 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

219 ص :  همجرت ..... :

هب نآ  رد  یتائاقلا  ناطیـش  دـنک ) غـالبا  ار  نید  هک   ) درکیم وزرآ  هاـگ  ره  هک  نیا  رگم  میداتـسرفن  وت  زا  شیپ  ار  یلوسر  ربماـیپ و  چـیه 
راکتسرد ياناد  دنوادخ  يرآ  دیشخبیم ، ماکحتسا  ار  دوخ  تایآ  سپـس  دربیم و  نیب  زا  ار  ناطیـش  تائاقلا  دنوادخ  اّما  دروآیم  دوجو 

(52 . ) تسا
و دـهد ، رارق  دنلدگنـس ، هک  اهنآ  زین  تسا و  يرامیب  ناشبلق  رد  هک  یناسک  يارب  ینومزآ  ار  ناطیـش  ياـقلا  دـنوادخ  هک  دوب  نیا  فدـه 

(53 . ) دناهتفرگ رارق  یتخس  تّقشم  رد  ناراکمتس 
رد ناشیاهلد  دـنروآ و  نامیا  نآ  هب  هجیتن  رد  هک  تراـگدرورپ  بناـج  زا  تسا  یّقح  نآرق  دـننادب  نادنمـشناد  هک  دوب  نیا  فدـه  زین  و 

(54 . ) دنکیم تیاده  تسار  هار  هب  دنروآ ، نامیا  هک  ار  نانآ  دنوادخ  ددرگ و  عضاخ  نآ  ربارب 
(55 . ) دیآ ناشغارس  هب  لصاحیب  زور  باذع  ای  دسر  ارف  تمایق  زور  ناهگان  هک  نیا  ات  دنّکش  رد  نآرق  هراب  رد  هتسویپ  نارفاک 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 1444 

http://www.ghaemiyeh.com


219 ص :  ریسفت ..... :

هروس دوب  دوخ  موق  اب  سلجم  رد  هک  یلاح  رد  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدـش  تیاور  تایآ  نیا  لوزن  ببـس  هراب  رد  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  اـم  َو 
نآ نابز  رب  ار  تالمج  نیا  درک و  هدافتسا  ّتیعقوم  زا  ناطیـش  دیـسر  يرْخُْألا » َۀَِثلاَّثلا  َةانَم  َو   » هیآ هب  هک  نیمه  درکیم و  توالت  ار  مجن » »

: تخاس يراج  ترضح 
یجترتل  ّنهتعافش  ّنا  یلعلا و  قینارغلا  کلت 

220 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ناکرـشم دش و  تحاران  ادخ  لوسر  هک  تقو  نیا  رد  «. 2  » دوریم دیما  اهنآ  تعافـش  دناهبترم و  دنلب  «. 1  » ناگدـنرپ ای  ابیز  ناناوج  اهنیا 

هدشن هداتـسرف  یلوسر  ربمایپ و  چیه  تسا : نیا  شیانعم  هک  داتـسرف  ترـضح  نآ  يرادـلد  يارب  ار  تایآ  نیا  دـنوادخ  دـندش  لاحـشوخ 
هک دزاسیم  راداو  طلغ  یتارابع  ندناوخب  ار  وا  دتفایم و  وا  نخس  نایم  رد  ناطیـش  دنک  توالت  ار  یهلا  تایآ  هاگ  ره  هک  نیا  رگم  تسا 

. دزاسیم فرطرب  هدرک  اقلا  ناطیـش  ار  هچنآ  شتامکحم  تایآ  اـب  دـنوادخ  سپـس  تسا و  یحو  هلمج  زا  اـهنآ  دـننکیم  لاـیخ  نارگید 
ناطیـش هسوسو  اب  هک  تسا  يراک  نوچ  و  دـندرک ، اقلا  مرکا  ربمغیپ  نانخـس  نایم  رد  ار  تارابع  نیا  راّـفک  زا  ياهّدـع  دـناهتفگ : یـضعب 

: دشابیم تباث  نب  اّسح  لوق  تسا  توالت  يانعم  هب  یّنمت  هک  دنکیم  دییأت  هک  ییاهزیچ  زا  تسا و  هدش  هداد  تبسن  وا  هب  هدش  ماجنا 
رداقملا مامح  یقال  اهرخآ  ۀلیل و  لوا  هَّللا  باتک  ینمت 

هاگ ره  هک  تسا  هدش  لقن  دـهاجم  زا  « 3 (. » درک تاقالم  ار  هدش  رّدـقم  گرم  بش  رخآ  رد  درک و  توالت  ار  ادـخ  باتک  بش  لوا  رد  )
رب دوخ  سواسو  اب  دوب  هدرک  وزرآ  وا  ار  هچنآ  ناطیـش  لاـح  نیا  رد  درکیم و  یحو  لوزن  يوزرآ  مرکا  ربماـیپ  داـتفایم  ریخأـت  هب  یحو 

لطاب ار  شیاههسوسو  خـسن و  ار  وا  ياههتفگ  ناطیـش  اب  تفلاخم  هب  تبـسن  ربمایپ  داشرا  اـب  دـنوادخ  یلو  تخاـسیم  يراـج  يو  ناـبز 
کلت تسا : هدش  هتفگ  و  درکیم ،

__________________________________________________

هغللا سوماق  تسا . هدـمآ  زین  رگید  یناعم  هب  تسا و  گنرهایـس  اـی  دیفـس  یبآ  هدـنرپ  عون  کـی  رودزم ، نزو  رب  قونرغ  عمج  قینارغ  - 1
ص 141. ج 14 ، هنومن ، ریسفت  یقرواپ 

عوجر تسا . تسردان  هفارخ و  دـناهدرک  رکذ  تایآ  نیا  لوزن  ببـس  رد  ار  نآ  هّماع  ناردارب  هک  ناتـساد  نیا  دـناهتفگ : ناقّقحم  رثکا  - 2
ص ج 14 ، هنومن ، ریـسفت  ادیـص و  پاچ  ص 123  ج 1 ، یغالبلا ، داوج  دـمحم  خیـش  هماّلعلا  یفطـصملا  نید  یلا  يدـهلا  باتک  هب  دوش 

. قینارغ یگتخاس  هناسفا  ، 141
. دـناوخیم یمرن  قفر و  اب  ار  روبز  دوواد  ترـضح  هک  نانچ  لـسر : یلع  روبّزلا  دوواد  ینمت  دـناهتفگ : مود  عارـصم  ياـج  هب  یـضعب  - 3

. ّیناما ّالا  هرقب  هروس  هیآ 78  لیذ  یقرواپ ص 157  ج 1 ، فاّشک ،
221 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. اهتب هن  دننکیم ، تعافش  اهنآ  ینعی  تسا  هکئالم  هب  هراشا  « 1  » قینارغلا
. تسا باداش  تروص و  شوخ  ناوج  يانعم  هب  قونرغ و  عمج  قینارغ » »

تباث و ار  دوخ  تایآ  سپـس  هدرک و  دوبان  وحم و  دـنکیم ، اقلا  وا  نابز  رب  ناطیـش  ار  هچنآ  دـنوادخ  سپ  ُناـْطیَّشلا  یِْقُلی  اـم  ُهَّللا  ُخَْـسنَیَف 
. دباین هار  نآ  رد  تسا  یگدنکارپ  ثعاب  هک  يزیچ  ات  دنکیم  مکحم 

شیپ زا  شیب  ات  دشاب  ینومزآ  رما ، نیا  رب  وا  نّکمت  ناطیـش و  تائاقلا  هک  تسا  هدوب  نیا  رطاخ  هب  اهارجام ) نیا   ) ُناْطیَّشلا یِْقُلی  ام  َلَعْجَِیل 
. دیازفیب دنرگنیم  تقیقح  رون  هب  هک  نامیا  لها  نیقی  نامیا و  رب  لد و  رامیب  ناقفانم  ياهبلق  یکیرات  ّکش و  رب 
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. دشابیم ناگدننک  بیذکت  كرش و  لها  نالدگنس ، نیا  زا  روظنم  ْمُُهبُوُلق  ِۀَیِساْقلا  َو 
رب هک  نیا  روظنم  هب  دـنوادخ  اّما  هدوب  مّهنا »  » لصا رد  دنـشابیم و  ثحب  دروم  ناکرـشم  ناقفانم و  دارم ، ٍدـیَِعب  ٍقاقِـش  یَِفل  َنیِِملاَّظلا  َّنِإ  َو 

دنوادخ هراب  رد  ناراکمتس  نیا  تسا : نیا  هیآ  يانعم  تسا . هدومرف  ریبعت  رهاظ  مسا  هب  ریمـض  ياج  هب  دشاب  هدرک  مکح  اهنآ  ندوب  ملاظ 
. تسا ّقح  زا  رود  هک  دنتسه  یتفلاخم  راتفرگ  ینمشد و  مرگرس 

سپ تسا ، وت  راگدرورپ  يوس  زا  تسا و  ّقح  وا  نید  هک  دننادب  دنراد  یهاگآ  دنوادخ  تمکح  ملع و  زا  هک  ییاهنآ  ات  َنیِذَّلا و  َمَْلعَِیل  َو 
. دننک قیدصت  نآ  هب 

. دنک ادیپ  شمارآ  نیکست و  نانآ  ياهلد  ات  ْمُُهبُوُلق  َُهل  َِتبُْختَف 
دننک لیوأت  هیجوت و  یبوخب  ار  نید  رد  هباشتم  روما  ات  دنکیم  تیاده  دناهدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  دنوادخ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِداَهل  َهَّللا  َّنِإ  َو 

. دباین هار  نانآ  لد  رد  يدیدرت  ّکش و  هنوگ  چیه  و 
. ددرگیم رب  لوسر  ای  نآرق  هب  ریمض  هنم » ۀیرم  یف  »

رکذ هجو  دنچ  نآ  يارب  تسا و  ردب  گنج )  ) زور هملک  نیا  زا  دوصقم  ٍمیِقَع » ٍمْوَی  »
__________________________________________________

. دوب نیطایش  تائاقلا  زا  هّماع  لوق  هب  هک  - 1
222 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

: دناهدرک
. دندوب میقع  هدییازن و  لصا  رد  نانز  ییوگ  دندش ، هتشک  نادنزرف  زور  نآ  رد  نوچ  - 1

. دوشیم هتفگ  میقع  زور  زاجم  روط  هب  دنوش  هتشک  هک  يزور  سپ  دنیوگیم . گنج  دنزرف  ار  نایوجگنج  - 2
رعاش هک  نانچ  هدـش  هدـیمان  میقع » موی   » تهج نیا  زا  تفای و  ياهداعلا  قوف  ّتیمها  دـندش  دراو  گنج  رد  هکئالم  زور  نآ  رد  نوچ  - 3

: تسا هتفگ 
میقعل هلثمب  ءاسنلا  نا  ههیبش  ندلی  امف  ءاسنلا  مقع 

(. دنمیقع وا  لثم  یصخش  ندییاز  زا  نانز  يرآ  دییاز / دنهاوخن  ار  وا  دننام  دندش و  میقع  اهنز  )
: هدوب نینچ  هیآ  لصا  ییوگ  و  تسین ، شیارب  یبش  هک  تسا  هدش  هتفگ  میقع  لیلد  نیا  هب  و  تسا ، تمایق  زور  دارم  دـناهتفگ  یـضعب  - 4
. تسا هدمآ  میقع » موی   » رهاظ مسا  ءاه »  » ریمض ياج  هب  و  دیآیم . اهنآ  يوس  هب  نآ  باذع  ای  تمایق  زور  اهباذع  مهیتأی  وا  هعاسلا  مهیتأت 

222 ص :  ات 60 ..... ] تایآ 56  (: 22  ) جحلا هروس  ]

هراشا

ْمَُهل َکـِئلوُأَف  اـِنتایِآب  اُوبَّذَـک  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  ( 56  ) ِمیِعَّنلا ِتاَّنَج  ِیف  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلاَـف  ْمُهَْنَیب  ُمُکْحَی  ِهَِّلل  ٍذـِئَمْوَی  ُکـْلُْملا 
ْمُهَّنَلِخُْدَیل ( 58  ) َنِیقِزاَّرلا ُْریَخ  َوَُهل  َهَّللا  َّنِإ  َو  ًانَـسَح  ًاقْزِر  ُهَّللا  ُمُهَّنَقُزْرََیل  اُوتاـم  َْوأ  اُوِلُتق  َُّمث  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  اوُرَجاـه  َنیِذَّلا  َو  ( 57  ) ٌنیِهُم ٌباذَع 

(60  ) ٌروُفَغ ٌّوُفََعل  َهَّللا  َّنِإ  ُهَّللا  ُهَّنَرُْصنََیل  ِْهیَلَع  َیُِغب  َُّمث  ِِهب  َِبقوُع  ام  ِْلثِِمب  َبَقاع  ْنَم  َو  َِکلذ  ( 59  ) ٌمِیلَح ٌمِیلََعل  َهَّللا  َّنِإ  َو  ُهَنْوَضْرَی  ًالَخْدُم 
223 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

223 ص :  همجرت ..... :
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دنا هداد  ماجنا  حلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  هک  نانآ  و  دیامرفیم ، مکح  اهنآ  نایم  هک  تسادخ  نآ  زا  زور  نآ  رد  ییاورنامرف  تموکح و 
(56 . ) دنتشهب تمعن  رپ  ياهغاب  رد 

(57 . ) دشابیم ياهدننک  راوخ  باذع  نانآ  يارب  دندرک  بیذکت  ار  ام  تایآ  هدش و  رفاک  هک  یناسک  و 
، دهدیم وکین  يزور  اهنآ  هب  دنوادخ  دنتفر ، ایند  زا  یعیبط  گرم  هب  ای  دندش و  هتشک  سپـس  دندرک و  ترجاهم  ادخ  هار  رد  هک  ینانآ  و 

(58 . ) تسا ناگدنهد  يزور  نیرتهب  دنوادخ  يرآ 
(59 . ) تسا رابدرب  اناد و  لاعتم  يادخ  انیقی  و  دش ، دنهاوخ  دونشخ  نآ  زا  هک  دنکیم  دراو  یّلحم  رد  ار  اهنآ  متح  روطب  دنوادخ 

دنوادخ امتح  دوش ، عقاو  متس  دروم  سپـس  و  هدش ، عقاو  تبوقع  دروم  دوخ  هک  دنک  رفیک  رادقم  نامه  هب  سک  ره  و  تسا ، نیا  رما  عقاو 
(60 . ) تسا هدنزرمآ  هدنشخب و  یلاعت  يادخ  يرآ  دزیخیم ، رب  وا  يرای  هب 

223 ص :  ریسفت ..... :

اهنآ ههبـش  ّکش و  هک  يزور   ) مهتیرم لوزت  موی  ای  دنروآیم ) نامیا  هک  يزور   ) نونمؤی موی  لصا : رد  ذـئموی »  » هملک ِهَِّلل  ٍذـِئَمْوَی  ُْکلُْملا 
. تسا هدوب  ددرگیم ) فرط  رب 

دنوش هتـشک  هچ  دننکیم  نطو  يالج  قح  هار  رد  هک  ار  ییاهنآ  لّضفت  تمحرم و  باب  زا  لاعتم  يادـخ  هیآ  نیا  رد  اوُرَجاه ....  َنیِذَّلا  َو 
. تسا هتسناد  يواسم  باوث  رجا و  رد  دنورب  ایند  زا  دوخ  لجا  هب  هچ  و 

دنراد و شاداپ  قاقحتـسا  ّدح  هچ  ات  صالخا و  هجرد  هچ  ات  ناگدننک  لمع  هک  دنادیم  دنوادخ  دیامرفیم : دعب  هیآ  رخآ  رد  ٌمِیلَح  ٌمِیلََعل 
یتیاور  دروم  نیا  رد  درذگیم . رد  دوخ  مرک  لضف و  اب  ناراکهنگ  تاریصقت  زا  تسا و  يرابدرب  ملح و  ياراد  وا 

224 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هب دنوادخ  هک  یکین  شاداپ  زا  ام  هلآ : هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ای  دندرک : ضرع  ادخ  لوسر  تمدـخ  نامیا  لها  هک  تسا  هدـش  لقن 

لجا هب   ) رگا مینکیم  داهج  وت  باکر  رد  اهنآ  دـننام  هک  ام  شاداـپ  مینادـب : میهاوخیم  لاـح  میهاـگآ ، دـنکیم  تیاـنع  لوتقم  يادـهش 
. درک لزان  ار  هیآ  ود  نیا  دنوادخ  هک  دوب  اج  نیا  دوب ؟ دهاوخ  هچ  میریمب ، وت  اب  دوخ )

نیا دـنیوگ  هبقاعم »  » ار يرفیک  نینچ  هک  نیا  لیلد  و  دـنک . رفیک  شمرج  رادـقم  هب  ار  رگمتـس  هک  یـسک  ِِهب  َِبقوُع  ام  ِْلثِِمب  َبَقاـع  ْنَم  َو 
، تسبالم تبسانم و  رطاخ  هب  یهاگ )  ) هک نانچ  تسوا ، ملظ  نامه  ّببسم  مولعم و  رفیک ، نیا  تسا و  رفیک  نیا  ّتلع  ملاظ  ملظ  هک  تسا 

. دننکیم لمح  شضیقن  رب  ای  ریظن  رب  ار  یئیش 
. دنکیم يرای  ار  هدیدمتس  دنوادخ  ددرگیمرب : هدیدمتس  هب  ءاه »  » ریمض ُهَّللا » ُهَّنَرُْصنََیل  »

رومأم ریز  تایآ  رد  هک  راکهنگ  زا  تشذگ  كرت  رب  ار  ربمایپ  تسا  نیا  روظنم  تسا . هدنزرمآ  هدـننک و  وفع  رایـسب  دـنوادخ  ٌروُفَغ  ٌّوُفََعل 
(. 237 هرقب / « ) تسا رتکیدزن  اوقت  هب  تشذگ  وفع و   » يْوقَّتِلل ُبَْرقَأ  اوُفْعَت  ْنَأ  َو  هیآ : لیبق  زا  دنکیمن ، شنزرس  تسا  هدش 

(. 40 يروش / « ) تسادخ رب  وا  شاداپ  دنک ، حالصا  وفع و  هک  یسک  سپ   » ِهَّللا یَلَع  ُهُرْجَأَف  َحَلْصَأ  َو  افَع  ْنَمَف  هیآ : و 

224 ص :  ات 65 ..... ] تایآ 61  (: 22  ) جحلا هروس  ]

هراشا

ِِهنوُد ْنِم  َنوُعْدَی  ام  َّنَأ  َو  ُّقَْحلا  َوُه  َهَّللا  َّنَِأب  َِکلذ  ( 61  ) ٌریَِصب ٌعیِمَـس  َهَّللا  َّنَأ  َو  ِْلیَّللا  ِیف  َراهَّنلا  ُِجلُوی  َو  ِراهَّنلا  ِیف  َْلیَّللا  ُِجلُوی  َهَّللا  َّنَِأب  َِکلذ 
ِیف ام  َُهل  ( 63  ) ٌرِیبَخ ٌفیَِطل  َهَّللا  َّنِإ  ًةَّرَضُْخم  ُضْرَْألا  ُِحبُْصتَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ  َهَّللا  َّنَأ  ََرت  َْمل  َأ  ( 62  ) ُرِیبَْکلا ُِّیلَْعلا  َوُه  َهَّللا  َّنَأ  َو  ُلِطاْبلا  َوُه 
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َو ِهِْرمَِأب  ِرْحَْبلا  ِیف  يِرَْجت  َْکلُْفلا  َو  ِضْرَْألا  ِیف  اـم  ْمَُکل  َرَّخَـس  َهَّللا  َّنَأ  ََرت  َْمل  َأ  ( 64  ) ُدـیِمَْحلا ُِّینَْغلا  َوَُهل  َهَّللا  َّنِإ  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا 
(65  ) ٌمیِحَر ٌفُؤََرل  ِساَّنلِاب  َهَّللا  َّنِإ  ِِهنْذِِإب  َّالِإ  ِضْرَْألا  یَلَع  َعَقَت  ْنَأ  َءامَّسلا  ُکِسُْمی 

225 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

225 ص :  همجرت ..... :

(61 . ) تسانیب هدنونش و  دنوادخ  انامه  دنکیم و  لخاد  بش  رد  ار  زور  زور و  رد  ار  زور  بش و  دنوادخ  هک  تسا  تهج  نآ  هب  نیا  و 
(62 . ) تسا گرزب  ماقم و  دنلب  وا  هّتبلا  تسا و  لطاب  دنناوخیم  وا  زج  هک  ار  هچنآ  تسا و  قح  یلاعت  يادخ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا 

. تسا ریبخ  فیطل و  دنوادخ  يرآ  ددرگیم ، مّرخ  زبس و  رـس  نیمز  نآ ) رثا  رب   ) هک هداتـسرف  یبآ  نامـسآ ، زا  دـنوادخ  هک  ياهدـیدن  ایآ 
(63)

(64 . ) تسا هدوتس  زاینیب و  دنوادخ  نیقی  روطب  و  دراد ، رارق  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ  تسا  وا  نآ  زا 
نامسآ دنکیم و  تکرح  سونایقا  هحفص  رب  وا ، نامرف  هب  اهیتشک  و  تخاس ؟ امش  رّخسم  تسا  نیمز  رد  ار  هچنآ  دنوادخ  هک  يدیدن  ایآ 

(65 . ) تسا هدنشخب  نابرهم و  رایسب  مدرم  هب  ادخ  هک  یتسردب  وا ، رما  نامرف و  هب  زج  دنک ، طوقس  نیمز  رب  هک  نیا  زا  درادیم  هاگن  ار 

225 ص :  ریسفت ..... :

بـش هک  تسا  نآ  وا  تردق  ياههناشن  زا  تساناوت و  رداق و  دنوادخ  هک  تسا  نیا  نامولظم ) ندرک  يرای   ) لیلد ُجـِلُوی ...  َهَّللا  َّنَِأب  َِکلذ 
يدب ای  بوخ  ياهراک  زا  زیچ  چیه  نیا  رب  انب  تسا . زور  بش و  هدننیرفآ  وا ، هک  ببس  نیا  هب  ای  دربیم ، ورف  بش  رد  ار  زور  زور و  رد  ار 

. دنیبیم ار  ناشرادرک  دونشیم و  ار  ناشراتفگ  اریز  تسین ، هدیشوپ  وا  رب  دوشیم  عقاو  شناگدنب  هب  تبسن  هک 
تئارق  بطاخم  بیاغ و  تروص : ود  هب  نوعدی »  » لعف ِِهنوُد  ْنِم  َنوُعْدَی  ام  َّنَأ  َو 

226 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
تسا ببس  نیا  هب  دراد ، هطاحا  دتفایم  قاّفتا  زور  بش و  رد  هچنآ  هب  تسا و  زور  بش و  هدننیرفآ  وا  هک  تفـص  نیا  کلذ » . » تسا هدش 

تسین و يدننامه  ار  وا  تسا  ساسایب  لطاب و  وا  زج  يدوبعم  ره  هنادواج و  شیدنوادخ  تسا  لامک  تافص  عیمج  عمجتسم  تاذ  وا  هک 
. تسین رّوصتم  وا  زا  رترادتقا  اب  یتموکح  رتماقم و  الاو  يدوجو 

نیمز ندش  زبس  دوش  هداد  بصن  ماهفتسا ، باوج  ناونع  هب  رگا  اّما  تسا ، نیمز  يزبس  رـس  تابثا  دیفم  لعف  عفر  ًةَّرَـضُْخم  ُضْرَْألا  ُِحبُْـصتَف 
«1 . » دنکیم یفن  ار 

. تسا هاگآ  اهنآ  حلاصم  هب  تبسن  دسریم و  ناگدنب  هب  شلضف  ملع و  ینعی  تسا ، فطل  ياراد  دنوادخ  ریبخ » فیطل  »
اهنآ رب  دیربب و  هرهب  اهنآ  زا  هک  تشاذگ  امـش  رایتخا  رد  دراد  رارق  نیمز  يور  رد  تاناویح  نایاپراچ و  زا  هچنآ  ِضْرَْألا  ِیف  ام  ْمَُکل  َرَّخَس 

َو . » تسامـش راـیتخا  رد  هک  يروما  زا  اـهنیا  زج  و  دروآ ، رد  تکرح  هب  امـش  يارب  ار  ییاـهبکرم  زین  اـیرد  رد  دـیوش و  راوس  یکـشخ  رد 
. دنک طوقس  نیمز  رب  وا ، ّتیشم  نامرف و  هب  زج  ادابم ، هک  درادیم  هگن  ار  نامسآ  و  َعَقَت » ْنَأ  َءامَّسلا  ُکِسُْمی 

226 ص :  ات 72 ..... ] تایآ 66  (: 22  ) جحلا هروس  ]

هراشا
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یلِإ ُْعدا  َو  ِْرمَْألا  ِیف  َکَّنُعِزاُنی  الَف  ُهوُکِسان  ْمُه  ًاکَْسنَم  اْنلَعَج  ٍۀَّمُأ  ِّلُِکل  ( 66  ) ٌروُفََکل َناْسنِْإلا  َّنِإ  ْمُکِییُْحی  َُّمث  ْمُُکتیُِمی  َُّمث  ْمُکایْحَأ  يِذَّلا  َوُه  َو 
ِهِیف ُْمْتنُک  اـمِیف  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَـی  ْمُکَْنَیب  ُمُـکْحَی  ُهَّللا  ( 68  ) َنوـُلَمْعَت اـِمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  ِلـُقَف  َكُولَداـج  ْنِإ  َو  ( 67  ) ٍمیِقَتْـسُم ًيدُـه  یلََعل  َکَّنِإ  َکِّبَر 

(70  ) ٌریِسَی ِهَّللا  یَلَع  َِکلذ  َّنِإ  ٍباتِک  ِیف  َِکلذ  َّنِإ  ِضْرَْألا  َو  ِءامَّسلا  ِیف  ام  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنَأ  ْمَْلعَت  َْمل  َأ  ( 69  ) َنوُِفلَتَْخت
ِیف ُفِْرعَت  ٍتانَِّیب  اُنتایآ  ْمِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ  َو  ( 71  ) ٍریِصَن ْنِم  َنیِِملاَّظِلل  ام  َو  ٌْملِع  ِِهب  ْمَُهل  َْسَیل  ام  َو  ًاناْطلُس  ِِهب  ْلِّزَُنی  َْمل  ام  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُُدبْعَی  َو 

َْسِئب َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُهَّللا  اَهَدَعَو  ُراَّنلا  ُمُِکلذ  ْنِم  ٍّرَِشب  ْمُُکئِّبَنُأَف  َأ  ُْلق  اِنتایآ  ْمِْهیَلَع  َنُوْلتَی  َنیِذَّلِاب  َنوُطْـسَی  َنوُداکَی  َرَْکنُْملا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِهوُجُو 
(72  ) ُریِصَْملا

__________________________________________________

. تسا هدش  رکذ  حیضوت  ود  ترابع  نیا  يارب  - 1
مدـع زا  تیاکـش  رکـش و  یفن  شیاـنعم  رکـشتف  کـیلع  تمعنا  ّینأ  رت  ملا  لـثم  دوشیم  لـصاح  ضرغ  سکع  دوش  بوصنم  رگا  فلا :

ص 168. ج 3 ، فاّشک ، هدش . هیلع  معنم  يرازگساپس 
بآ دوجو  هک  نآ  لاح  دـشاب و  نیمز  يزبس  ببـس  بآ ، لوزن  تیؤر  هک  تسا  نآ  شاهمزال  دـشاب ، ماهفتـسا  باوج  بوصنم و  رگا  ب :

ص 146. ج 2 ، نمحرلا ، هب  ّنم  ام  ءالما  تیؤر . هن  تسا  نآ  ببس 
227 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

227 ص :  همجرت ..... :

(66 . ) تسا ساپسان  رایسب  ناسنا ، نیا  اّما  دنکیم ، هدنز  رگد  راب  دناریمیم ، سپس  هدرک و  هدنز  ار  امش  هک  تسا  یسک  وا  زین  و 
يوس هب  ار  نانآ  دـنزیخرب ، عازن  هب  وت ، اـب  رما ، نیا  رد  دـیابن  سپ  دـنهد ، ماـجنا  ار  نآ  اـت  میداد  رارق  تداـبع  زا  یعون  یتّما ، ره  يارب  اـم 

(67 . ) یهنیم ماگ  تسار  هار  رب  نیقی  عطق و  روط  هب  هک  نک  توعد  تراگدرورپ 
(68 . ) تسا رتهاگآ  ناتدوخ  زا  دیهدیم  ماجنا  هک  ییاهراک  هب  تبسن  ادخ  وگب : دنزیخرب . لادج  هب  وت  اب  نیکرشم  راّفک و  رگا 

(69 . ) دیامرفیم يرواد  دیاهتشاد ، فالتخا  هچنآ  رد  تمایق  زور  امش  نایم  دنوادخ 
ناسآ دنوادخ  رب  نیا ، تسا و  تبث  یباتک  رد  اهنیا  همه  يرآ  دنادیم ؟ تسا  نیمز  نامسآ و  رد  ار  هچنآ  دنوادخ  ینادیمن  ایآ  ربمایپ  يا 

(70 . ) تسا
نآ هب  یهاگآ  ملع و  هک  ار  ییاهزیچ  هدرکن و  لزاـن  نآ  يارب  یلیلد  هنوگ  چـیه  ادـخ  هک  دنتـسرپیم  ار  ییاـهزیچ  دـنوادخ  زا  ریغ  اـهنآ 

(71 . ) تسین یهانپ  روای و  ناراکمتس  يارب  و  دنرادن ،
کیدزن هک  نانچ  ینکیم  هدهاشم  ار  راکنا  راثآ  نارفاک  هرهچ  رد  دوشیم  هدناوخ  اهنآ  رب  ام  نشور  تایآ  هاگ  ره  و 

228 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
شتآ ناـمه  مهد ؟ ربخ  نیا  زا  رتدـب  هب  ار  امـش  اـیآ  وگب  دـننک ، هلمح  دـنناوخیم  اـهنآ  رب  ار  اـم  تاـیآ  هک  یناـسک  هب  دـنزیخ و  رب  تسا 

(72 . ) تسا هاگیاج  نیرتدب  هداد و  هدعو  نارفاک  هب  ادخ  هک  ياهدنزوس 

228 ص :  ریسفت ..... :

. دننکیم راکنا  ار  هدننیرفآ  شنیرفآ ، ياههناشن  همه  نیا  هدهاشم  اب  هک  تسا  یجوجل  ياهناسنا  روظنم  ٌروُفََکل  َناْسنِْإلا  َّنِإ 
دـهدن و هعزانم  ناکما  اهنآ  هب  دـنکن و  جوجل  مدرم  هتفگ  هب  هّجوت  هک  دـشاب  ربمایپ  هب  هّجوتم  تسا  نکمم  هیآ  نیا  رد  یهن  َکَّنُعِزاُنی  الَف 
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ناناملـسم هب  هعازخ  راّفک  زا  وا ، ریغ  ءاقرو و  نب  لیدب  هک  تسا  هدـش  تیاور  دراد . زاب  نید  رما  رد  وا  اب  تجاجل  زا  ار  راّفک  تسا  نکمم 
؟ دیروخیمن تسا  هتشک  ادخ  هک  ار  هتیم )  ) رادرم یلو  دیروخیم  دیشکیم ، دوخ  هک  ار  یناویح  هک  تسا  هدش  هچ  ار  امش  دنتفگ :

ناتتازاجم تسا و  هاگآ  ناتیاهراک  یتسردان  یتشز و  هب  ادخ  وگب : اهنآ  خساپ  رد  دنتـشادن  رب  وت ، اب  هلداجم  زا  تسد  رگا  َكُولَداج  ْنِإ  َو 
. ارادم ّتبحم و  اب  هارمه  تسا  يدیدهت  عون  کی  نیا  و  درک ، دهاوخ 

یعون هلمج  نیا  دیامنیم . ادج  رگیدکی  زا  رفیک  اب  ار  نادب  شاداپ و  اب  ار  امش  ناکین  دنکیم ، مکح  امش  نایم  رد  ادخ  ْمُکَْنَیب  ُمُکْحَی  ُهَّللا 
تسا و هدیـشوپ  نانآ  ياهراک  دنوادخ  رب  هنوگچ  ینعی  درکیم ، هدهاشم  نارفاک  زا  هک  یتامیالمان  ربارب  رد  ادخ  لوسر  هب  تسا  يرادلد 

همه شیادیپ ، زا  شیپ  تسا و  ملاع  دهد ، خر  نیمز  نامـسآ و  رد  هچ  ره  هب ، ناحبـس  دنوادخ  هک  تسا  هدـش  مولعم  لیلد  اب  هک  نآ  لاح 
. تسا هدرک  تبث  ظوفحم  حول  رد  ار 

. تسا ناسآ  دنوادخ  رب  نآ ، رب  هطاحا  تابثا و  بلطم و  نیا  ظفح  ٌریِسَی و  ِهَّللا  یَلَع  َِکلذ  َّنِإ 
لیلد  هب  نآ  شتسرپ  تّحص و  رد  هک  دنتسرپیم  ار  يزیچ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُُدبْعَی  َو 

229 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
يرای ار  يو  هک  درادن  یـسک  هدـش  یملظ  نینچ  بکترم  هک  نآ  دناهتخانـشن و  ار  نآ  یلقع  ناهرب  هتـسجن و  کّسمت  یعرـش )  ) ینامـسآ

لثم تسا  راکنا  يانعم  هب  و  یمیم ) ردصم   ) ای دوش  ادیپ  تروص  ندیشک  مهرد  ندرک و  مخا  زا  هک  دنسپان  تشز و  هرهچ  رکنملا » . » دنک
. مارکا يانعم  هب  مرکم 

توالت ناشیارب  ار  نآ  هک  یناـسک  هب  مشخ  تّدـش  زا  نارفاـک  هک  تسا  کـیدزن  دوشیم  هدـناوخ  اـم  تاـیآ  هک  یتقو  َنوُطْـسَی  َنوُداـکَی 
. دنروآ هلمح  شروی و  دننکیم 

هداد ار  شباذع  هدعو  راّفک  هب  ادخ  هک  تسا  شتآ  نآ  و  مهد ؟ ربخ  امش  يارب  اهنیا  زا  رتدب  ایآ  ُهَّللا  اَهَدَعَو  ُراَّنلا  ُمُِکلذ  ْنِم  ٍّرَِـشب  ْمُُکئِّبَنُأَف  َأ 
: تسا هدش  رکذ  لامتحا  ود  ُمُِکلذ » ْنِم   » يانعم رد  تسا و 

. دنناوخیم ار  ام  تایآ  هک  نانآ  هب  تبسن  ناتمشخ  امش و  هلمح  زا  فلا :
. دراد دوجو  لامتحا  ود  زین  راّنلا »  » بارعا رد  و  دوشیم . ادیپ  ناتیارب  امش ، رب  ام  تایآ  ندناوخ  ببس  هب  هک  یظیغ  مشخ و  زا  ب :

: دیامرفیم دنوادخ  تسیچ ؟ راّفک  يارب  اهنیا  زا  رتدب  دسرپیم : یـسک  ییوگ  هک  نانچ  دـشاب  فوذـحم  يادـتبم  يارب  ربخ  هک  نیا  یکی 
. تسا شتآ  اهنیا ، همه  زا  رتدب 

. تسا هیفانیتسا  ای  نآ ، ربخ  ُهَّللا » اَهَدَعَو   » هلمج دشاب و  ادتبم  هک  نیا  مود  لامتحا 

229 ص :  ص ..... :  ات 78 ..... ] تایآ 73  (: 22  ) جحلا هروس  ]

هراشا

ًاْئیَـش ال ُبابُّذـلا  ُمُْهُبلْـسَی  ْنِإ  َو  َُهل  اوُعَمَتْجا  َِول  َو  ًاـبابُذ  اوـُُقلْخَی  َْنل  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدـَت  َنیِذَّلا  َّنِإ  َُهل  اوُعِمَتْـساَف  ٌلَـثَم  َبِرُـض  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی 
َنِم َو  ًالُسُر  ِۀَِکئالَْملا  َنِم  یِفَطْـصَی  ُهَّللا  ( 74  ) ٌزیِزَع ٌّيِوََقل  َهَّللا  َّنِإ  ِهِرْدَـق  َّقَح  َهَّللا  اوُرَدَـق  ام  ( 73  ) ُبُولْطَْملا َو  ُِبلاَّطلا  َفُعَض  ُْهنِم  ُهوُذِْقنَتْـسَی 

َو اوُدُجْـسا  َو  اوُعَکْرا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ( 76  ) ُرُومُْألا ُعَجُْرت  ِهَّللا  َیلِإ  َو  ْمُهَْفلَخ  ام  َو  ْمِهیِدـْیَأ  َْنَیب  اـم  ُمَْلعَی  ( 75  ) ٌریَِصب ٌعیِمَـس  َهَّللا  َّنِإ  ِساَّنلا 
(77  ) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  َْریَْخلا  اُولَْعفا  َو  ْمُکَّبَر  اوُُدبْعا 

ِیف َو  ُْلبَق  ْنِم  َنیِِملْـسُْملا  ُمُکاَّمَـس  َوُه  َمیِهاْربِإ  ْمُکِیبَأ  َۀَِّلم  ٍجَرَح  ْنِم  ِنیِّدلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  َلَعَج  ام  َو  ْمُکابَتْجا  َوُه  ِهِداهِج  َّقَح  ِهَّللا  ِیف  اوُدِـهاج  َو 
َو یلْوَْملا  َمِْعنَف  ْمُکالْوَم  َوُه  ِهَّللِاب  اوُمِـصَتْعا  َو  َةاکَّزلا  اُوتآ  َو  َةالَّصلا  اوُمِیقَأَف  ِساَّنلا  یَلَع  َءادَهُـش  اُونوُکَت  َو  ْمُْکیَلَع  ًادیِهَـش  ُلوُسَّرلا  َنوُکَِیل  اذه 
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(78  ) ُریِصَّنلا َمِْعن 
230 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

230 ص :  همجرت ..... :

سگم کـی  دـنناوتیمن  زگره  دـیناوخیم  شتـسرپ  هب  ادـخ  زا  ریغ  هک  ار  یناـسک  دـیهد : شوـگ  ار  نآ  تـسا  هدـش  هدز  یلثم  مدرم ! يا 
سپ زاب  ار  نآ  دـنناوتیمن  دـنیابرب  اـهنآ  زا  يزیچ  سگم ، رگا  و  دـنهد ، مه  تسد  هب  تسد  ناـشهمه  راـک  نیا  يارب  دـنچ  ره  دـننیرفایب ،

(73 . ) دنناوتان ود  ره  ناشنایادخ ) اهنیا و   ) بولطم بلاط و  يرآ  دنریگ .
(74 . ) تسا تّزع  اب  يوق و  دنوادخ ، هک  یتسارب  دنتخانشن ، دیاب ، هک  هنوگ  نآ  ار  يادخ  ناشیا 

(75 . ) تسانیب اونش و  يادخ ، هک  انامه  دنیزگیمرب ، ار  ینالوسر  مدرم ، زا  زین  ناگتشرف و  زا  دنوادخ 
(76 . ) ددرگیم زاب  يادخ  يوس  هب  اهراک  همه  دنادیم و  تساهنآ  رس  تشپ  اهنآ و  يور  شیپ  ار  هچنآ 

(77 . ) دیوش راگتسر  ات  دیهد  ماجنا  کین  راک  دینک و  شتسرپ  ار  ناتراگدرورپ  دینک و  دوجس  عوکر و  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
، دادن رارق  نید  رد  امـش  رب  يراب  تّقـشم  راک  و  دیزگرب ، ار  امـش  وا  دییامن ، ادا  ار  شداهج  قح  دینک و  هدـهاجم  شـشوک و  ادـخ  هار  رد 

امـش رب  ربمایپ ، هک  نیا  ات  دـیمان ، ناملـسم  باتک  نیا  رد  نیـشیپ و  ياهباتک  رد  ار  امـش  وا  تسا ، میهاربا  امـش  ردـپ  نییآ  ناـمه  نیا  يرآ 
تـسرپرس الوم و  وا  هک  دییوج  کّسمت  يادـخ  هب  دـیهدب و  ار  تاکز  دـیراد و  ياپب  ار  زامن  سپ  مدرم ، رب  امـش ، دـشاب و  هاوگ  دـهاش و 

(78 . ) تسا يروای  بوخ  هچ  الوم و  وکین  هچ  تسامش ،
231 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

231 ص :  ریسفت ..... :

هک ییاهیتفگش  تانّسحم و  لیلد  هب  یبلاج ، نیریش و  تیاکح  ناتساد و  ای  یگژیو و  تیصوصخ و  کی  یهاگ  ٌلَثَم  َبِرُـض  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای 
. دناهدش روهشم  ناشناسحتسا  ببس  هب  هک  اهلثم  یضعب  هب  هیبشت  باب  زا  دوشیم ، ریبعت  لثم  هب  دراد ، دوجو  نآ  رد 

. تسا هدش  هدناوخ  زین  بیاغ  تروص  هب  ءای »  » اب نوعدت » »
دننک عامتجا  سگم  کی  شنیرفآ  يارب  اهنآ  همه  رگا  تسا  هدـش  هتفگ  ایوگ  تسا و  بصن  لـحم  رد  لاـح و  هلمج  نیا  َُهل  اوُعَمَتْجا  َِول  َو 

یتّیهولا هب  ار  مّسجم  ياهتروص  نانآ  اریز  تسا  شیرق  هب  لهج  نداد  تبسن  رد  هغلابم  ریبعت ، نیا  و  تسا ، لاحم  اهنآ  رب  رما  نیا  مه ) زاب  )
رب اهنآ  هک  دوب  لاحم  هک  تروص  رد  تسا  تامولعم  عیمج  رب  هطاحا  تارودقم و  مامت  رب  ییاناوت  نآ ، ياضتقم  هک  دـندرکیم  فیـصوت 

عامتجا رما  نیا  يارب  ناشهمه  دنچ  ره  دنشاب ، هتـشاد  ییاناوت  سگم ) تقلخ   ) هدرمـش کچوک  ار  نآ  هدیرفآ و  دنوادخ  هک  يزیچ  رتمک 
(. هیآ هیقب  دنرادن ، ار  نآ  نتفرگ  رب  تردق  دیابرب  يزیچ  اهتب  زا  سگم  رگا  و   ) دننک

( نیا رب  انب   ) دـناهتفگ و ار  نیا  سکع  یـضعب  تسا و  تب  بولطم ، زا  دارم  هشپ و  ای  سگم  بلاـط »  » زا روظنم  ُبُولْطَْملا  َو  ُِبلاَّطلا  َفُعَض 
تدابع هدننک و  تدابع  هدش : هتفگ  زین  دـنناوتان و  زجاع و  ود ، ره  تب )  ) هدـش هدوبر  و  هشپ ) ای  سگم   ) هدـنیابر هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم 

. دننادان ود  ره  هدش ،
هب دندادن ، ماجنا  تسوا  هتـسیاش  هک  یمیظعت  دنتخانـشن و  تخانـش  دیاب  هک  نانچ  ار  یلاعت  قح  ناتـسرپ  تب  نیا  ِهِرْدَـق  َّقَح  َهَّللا  اوُرَدَـق  ام 

دنداد . رارق  وا  کیرش  ار  ّتیصاخیب  ياهتب  هک  نیا  رطاخ 
232 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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دودرم دـشاب ، رـشب  عون  زا  دـنوادخ ، هداتـسرف  لوسر و  دوشیمن  هک  نیا  رب  ینبم  ار ، ناکرـشم  داـقتعا  دـنوادخ  هیآ  نیا  رد  یِفَطْـصَی  ُهَّللا 
وا سدقا  تاذ  هک  تسا  هدومرف  نایب  دعب  دنشاب . اهناسنا  زا  ای  ناگتـشرف و  زا  تسا  نکمم  ادخ ، ناگداتـسرف  هک  دیامرفیم  نایب  دنادیم و 

و وا ، رایتخا  لباقم  رد  نیا  رب  انب  دنتایح ، لاح  رد  هک  اهنآ  هچ  هتفر و  ایند  زا  هک  نانآ  هچ  تسا ، هاگآ  فیلکت  لها  مامت  ّتیعـضو  لاح  زا 
. تسین یضارتعا  شنامرف 

، هزور لیبق : زا  تادابع  ریاس  هب  سپـس  تسا و  تدابع  نیرتگرزب  هک  هدومرف  زامن  هب  رما  دـنوادخ  تسخن  هیآ  نیا  رد  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی 
: دیوگیم سابع  نبا  ریخ »  » يانعم ریسفت  هراب  رد  هدومرف  ریخ  ياهراک  نداد  ماجنا  هب  رما  مومع  روط  هب  رخآ  رد  هتخادرپ و  تاکز  و  جح ،

. تسا هدیدنسپ  قالخا  محر و  هلص  ریخ » »
هتـشاد يراگتـسر  دـیما  دـنوادخ ) زا   ) طقف دوخ  لامعا  هب  هیکت  نودـب  هک  یلاح  رد  دـیهد ، ماجنا  دـش ، هتفگ  هچنآ  ماـمت  َنوُِحْلُفت  ْمُکَّلََعل 

: دومرف تسا ؟ هدجـس  ود  جح ، هروس  رد  ایآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ای  درک  ضرع  هک  تسا  هدش  لقن  رماع  نب  ۀـبقع  زا  دیـشاب .
«1 . » ناوخم ار  هیآ  ود  نآ  یهدن ، ماجنا  ار  هدجس  ود  رگا  يرآ ،

هدـش تیاور  هک  نانچ  تسا . ربکا  داهج  هک  هداد  ار  سفن  اب  داهج  ای  ادـخ ) هار  رد   ) گـنج روتـسد  دـنوادخ ، اـج  نیا  ِهَّللا  ِیف  اوُدِـهاج  َو 
ادخ هار  رد  تسا : نیا  هیآ  يانعم  میتشگزاب .» ربکا  داهج  هب  رغـصا  داهج  زا  نونکا ) : ») دومرف تشگرب  یگنج  زا  ترـضح  نآ  یتقو  تسا 

. دیشوکب ادخ  يارب  ای 
: دوش هتفگ  هک  دوب  نیا  هدعاق  هیآ  رد  تسا . ملاع  یتسارب  وا  ینعی  ملاع  قح  وه  دنیوگیم : هک  تسا  نآ  دـننام  ترابع  نیا  ِهِداهِج :» َّقَح  »

دوشیم و ماجنا  وا  هار  رد  ادخ و  رطاخ  هب  داهج  نوچ  هک  نیا  زج  هیف ، مک  داهج  قح  ای  هیف ، داهجلا  قح 
__________________________________________________

هب دراد  بجاو  هدجـس  هروس  راهچ  طـقف  هیلمع  ياـههلاسر  رد  یلو   ) دـشابیم ثحب  دروم  هیآ  و  رت ...  ملا  هیآ 18 : هیآ  ود  زا  روـظنم  - 1
(. 96  ) قلعلا - 4 ( 53  ) مّجنلا - 3 ( 41  ) تلّصف - 2 ( 32  ) هدجسلا - 1 بیترت :

233 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هفاضا یتبسانم  نیرتمک  اب  یهاگ  اریز  دوش ) هتفگ  هداهج  قح   ) دوش و هداد  تبسن  وا  هب  هک  تسا  زیاج  دراد  وا ، سدقا  تاذ  هب  صاصتخا 

موی و  رعاش : لوق  لـثم  دوش  هتفگ  هداـهج »  » ددرگ و فذـح  یف )  ) ّرج فرح  فورظ  رد  هعـسوت  لـیلد  هب  تسا  زیاـج  زین  و  دوشیم ، عقاو 
(. میدرک رادید  ار  رماع  میلس و  نآ  رد  هک  ار  يزور  « ) 1  » ارماع نامیلس و  هاندهش 

. تسا هدیزگرب  نآ  يرای  دوخ و  نید  يارب  ار  امش  دنوادخ  ْمُکابَتْجا » »
ماگنه رد  و  هتخاسن ، ناتفّلکم  دیرادن  تقاط  هچنآ  هب  سپ  هتفرگن ، گنت  امـش  رب  نید  رد  دـنوادخ  ٍجَرَح  ْنِم  ِنیِّدـلا  ِیف  ْمُْکیَلَع  َلَعَج  ام  َو 

و هتسناد ، یفاک  ار  مّمیت  دیرادن  بآ  هک  یماگنه  تسا و  رصق  ناتزامن  هزور و  رفس  رد  هک  نیا  لثم  هداد  رارق  هعسوت  رد  ار  امش  ترورض 
: دیامرفیم هک  نانچ  هداد  رارق  تبوقع  زا  ییاهر  هلیسو  ار  هانگ  زا  هبوت 

هک تسا  ثیدـح  رد  ( 185 هرقب / « ) ار يراوشد  هن  دهاوخیم ، ار  یناسآ  امـش  يارب  دنوادخ   » َرْـسُْعلا ُمُِکب  ُدـیُِری  َو ال  َرُْـسْیلا  ُمُِکب  ُهَّللا  ُدـیُِری 
. تسا هموحرم  تّما  نم ، تّما  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ 

نومضم شبـصن  لماع  تسا  زیاج  تسا و  میهاربا  امـش ، ردپ  نید  نید »  » زا مروظنم  ینعی  تسا  صاصتخا  باب  زا  ۀلم »  » بصن ْمُکِیبَأ  َۀَِّلم 
(. تسا هتفرگ  ار  شیاج  هیلا  فاضم  و   ) هدش فذح  فاضم  مکیبا ، ۀلم  ۀعسوت  مکنید  عسو  تسا : هتفگ  نینچ  ایوگ  هک  دشاب  لبق  هلمج 
مدرم رثکا  دنالیعامـسا و  نادنزرف  برع  الوصا  هک  تسا  نیا  هدرمـش  تّما  مامت  ردپ  ار  میهاربا  ترـضح  دنوادخ  نآرق  رد  هک  نیا  ّتلع 
تّما سپ  دشابیم ، دوخ  تّما  ردپ  مه  مالسا  ربمایپ  تسا و  مالـسا  ربمایپ  ردپ  ترـضح  نآ  هک  لیلد  نیا  هب  زین  و  قاحـسا ، دالوا  زا  مجع 

. دوب دهاوخ  میهاربا  دالوا  مکح  رد 
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__________________________________________________

هب هیبشت  زاجم و  باب  زا  ءاه )  ) موی ریمض  هدش و  فذح  ّرج  فرح  یف »  » فورظ رد  هعسوت  تبسانم  هب  یلو  هدوب  هیف  اندهش - لصا  رد  - 1
. تسا هتفرگ  رارق  بصن  ّلحم  رد  لوعفم 

234 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
یف و  اهباتک ، ریاس  رد  نآرق  زا  شیپ  ینعی  لبق  نم  ددرگیم . رب  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  هب  ای  یلاـعت  يادـخ  هب  بیاـغ ، ریمـض  مکّمـس :» وه  »

. دیمان ار  امش  نیملسم )  ) مان نیا  هب  داد و  يرترب  اهتّما  مامت  رب  ار  امش  ادخ  ینعی  نآرق . رد  ینعی  اذه ،
. دهد یهاوگ  تلاسر  ّقح و  نتفریذپ  تعاطا و  هب  امش  يارب  ربمایپ  ات  ْمُْکیَلَع  ًادیِهَش  ُلوُسَّرلا  َنوُکَِیل 

ًۀَّمُأ ْمُکاْنلَعَج  هیآ : تسا  لیبق  نیا  زا  و  دـناهدرک ، غیلبت  ار  اـهنآ  ناربماـیپ ، هک  دیـشاب  هاوگ  رگید  ياـهتّما  رب  زین  امـش  و  َءادَهُـش » اُونوُکَت  َو  »
امش هاوگ  ربمایپ  هک  نیا  يانعم  دناهتفگ : یضعب  (. 143 هرقب / « ) دیشاب هاوگ  مدرم  رب  ات  میداد  رارق  لدتعم  هعماج  ار  امش  ام   » اُونوُکَِتل ًاطَسَو 
امـش هب  ربمایپ  هچنآ  هک  تسا  نیا  دیـشاب  مدرم  رب  هاوگ  امـش  هک  نیا  يانعم  هدرک و  غالبا  ار  تلاـسر  امـش  هب  ربماـیپ  هک  تسا  نیا  دـشاب ،

. دینک غالبا  مدرم  هب  وا  زا  دعب  امش  هدرک  غالبا 
کّسمت وا  نید  هب  و  دیشاب ، ّنئمطم  وا  هب  دینک و  تدابع  ار  وا  سپ  تخاس ، زاتمم  یگژیو  نیا  هب  ار  امش  دنوادخ  هک  لاح  َةالَّصلا  اوُمِیقَأَف 

دشابیم . امش  روای  تسرپرس و  نیرتهب  امش و  روما  رادهدهع  وا  هک  دییوج 
235 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هیآ 20 ناقرف  هروس  ات  هیآ 1  نونمؤم  هروس  زا  مهدجه  ءزج 
237 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

237 ص :  نونمؤم .....  هروس 

هراشا

ُهاخَأ َو   » هلمج یفوک  تسا ، هیآ  هدزون  دص و  اهنآ  ریغ  رظن  هب  هدـجه و  دـصکی و  نایفوک  رظن  هب  شتایآ  هرامـش  تسا و  یّکم  هروس  نیا 
. تسا هدرمشن  ياهناگادج  هیآ  ار  َنوُراه »

237 ص :  هروس ..... :] نیا  تئارق  تلیضف  ]

رد ناحیر و  حور و  هب  تماـیق  زور  رد  ار  وا  ناگتـشرف  دـناوخب ، ار  هروس  نیا  سک  ره  هک  تسا  هدرک  لـقن  مرکا  ربماـیپ  زا  بعک  نب  ّیبا 
«1 . » دنهد تراشب  تسوا  مشچ  ینشور  هیام  هچنآ  هب  توملا  کلم  لوزن  ماگنه 

متخ یتخبکین  تداعـس و  هب  ار  وا  رما  دـنوادخ  دـناوخب  ار  هروس  نیا  سک  ره  دومرف : هک  تسا  هدـش  لـقن  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
«2 . » دوب دهاوخ  نالوسر  ناربمایپ و  اب  العا  سودرف  رد  شهاگیاج  دنک ، توالت  ار  نآ  هعمج  ره  رد  رگا  و  دیامرف ،

__________________________________________________

-1
. توملا کلم  لوزن  دنع  هنیع  هب  هب  ّرقت  امب  و  ۀمیقلا ، موی  ناحیرلا  حورلاب و  ۀکئالملا  هترّشب  اهأرق  نم 

-2
. نیلسرملا نییبنلا و  عم  یلعالا  سودرفلا  یف  هلزنم  ناک  ۀعمج ، ّلک  یف  اهتءارق  نم  دی  ناک  اذا  ةداعّسلاب ، هل  هَّللا  متخ  اهأرق  نم 
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238 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

238 ص :  ات 11 ..... ] تایآ 1  (: 23  ) نونمؤملا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) َنُولِعاف ِةاکَّزِلل  ْمُه  َنیِذَّلا  َو  ( 3  ) َنوُضِْرعُم ِْوغَّللا  ِنَع  ْمُه  َنیِذَّلا  َو  ( 2  ) َنوُعِشاخ ْمِِهتالَص  ِیف  ْمُه  َنیِذَّلا  ( 1  ) َنُونِمْؤُْملا َحَْلفَأ  ْدَق 

ُمُه َِکئلوُأَف  َکـِلذ  َءارَو  یغَْتبا  ِنَمَف  ( 6  ) َنیِمُولَم ُْریَغ  ْمُهَّنِإَف  ْمُُهناْمیَأ  ْتَکَلَم  اـم  َْوأ  ْمِهِجاوْزَأ  یلَع  ـَّالِإ  ( 5  ) َنوُِظفاـح ْمِهِجوُرُِفل  ْمُه  َنیِذَّلا  َو 
(9  ) َنوُِظفاُحی ْمِِهتاوَلَص  یلَع  ْمُه  َنیِذَّلا  َو  ( 8  ) َنوُعار ْمِهِدْهَع  َو  ْمِِهتانامَِأل  ْمُه  َنیِذَّلا  َو  ( 7  ) َنوُداعلا

(11  ) َنوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  َسْوَدْرِْفلا  َنُوثِرَی  َنیِذَّلا  ( 10  ) َنُوثِراْولا ُمُه  َِکئلوُأ 

238 ص :  همجرت ..... :

(1 . ) دندش راگتسر  نانمؤم 
(2 . ) دنراد عوشخ  ناشزامن  رد  هک  اهنآ 

(3 . ) دننادرگ ور  یگدوهیب  وغل و  زا  هک  اهنآ  و 
(4 . ) دنهدیم تاکز  هک  یناسک  و 

(5 . ) دننکیم ظفح  یتّفع  یب  شیالآ و  زا  ار  دوخ  نماد  هک  نانآ  و 
(6 . ) دنوشیمن تمالم  رما  نیا  رد  هک  دنراد  هک  ینازینک  اب  نارسمه  اب  شزیمآ  زا  رگم 

(7 . ) تسا رگزواجت  دنک  بلط  ار  قیرط  نیا  زج  سک  ره  سپ 
(8 . ) دننکیم تیاعر  ار  دوخ  نامیپ  اهتناما و  هک  اهنآ  و 

(9 . ) دننکیم تبظاوم  دوخ  ياهزامن  زا  هک  یناسک  و 
(10 . ) دنناثراو اهنیا  يرآ 

(11 . ) دنام دنهاوخ  نادواج  نآ  رد  دنربیم و  ثرا  هب  ار  نیرب  تشهب  هک  یناسک 

238 ص :  ریسفت ..... :

. یبوخ ریخ و  رد  ندنام  یقاب  دناهتفگ  یضعب  دوصقم و  دارم و  هب  نتفای  تسد  ینعی  حالف  َنُونِمْؤُْملا  َحَْلفَأ  ْدَق 
یف . » تفایرد ار  تراشب  رشبأ : لثم  دش ) راگتسر   ) دش حالف  رد  لخاد  حلفا » »

239 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
نیا هدرک  هفاضا  مه »  » ریمض هب  ار  ةولـص »  » هک نیا  تلع  تسا  لد  رد  « 1  » تیشخ ینتورف و  يانعم  هب  زامن  رد  عوشخ  نوعـشاخ » مهتولص 

. دـنرازگیم زامن  زاینیب  يادـخ  يارب  هک  دنتـسه  دـننامه  تساهنآ و  هریخذ  هشوت و  زامن ، دـنربیم و  دوس  نآ  زا  ناـنمؤم  اـهنت  هک  تسا 
ورف یگدوهیب و  یگرخـسم و  زا  ار  اهنآ  روما ، رد  ّتیدج  شـشوک و  ینعی  يزاب ، یخوش و  دننام  تسا  هدیافیب  رادرک  ای  راتفگ و  وغل :» »

زا ندرک  يرود  هب  ار  اهنآ  زامن ، رد  عوشخ  هب  نانمؤم  فیـصوت  لابند  هب  دـنوادخ  تسا و  هتـشاد  زاب  ناهانگ  همه  لـطاب و  روما  رد  نتفر 
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. دشاب هدرک  عمج  نانآ  رد  ار  كرت  لعف و  ات  هدرک  فصو  زین  وغل ،
هک تسا  یلام  يّدام  يایـشا  رد  تاکز  يونعم . رما  يّداـم و  دوجوم  ناـیم  كرتشم  هک  تسا  یمـسا  تاـکز  َنُولِعاـف  ِةاـکَّزِلل  ْمُه  َنیِذَّلا  َو 
وا حور  یکاپ  بجوم  هک  يراک  ره  ینعی   ) تسا هیکزت  لمع  يونعم ، تاکز  دـنکیم و  جراخ  دوخ  تورث  نایم  زا  ار  نآ  هدـنهد  تاـکز 
هب ریبعت  نآ  هدننک  داجیا  زا  و  لعف »  » هب ریبعت  نآ  يانعم  زا  هک  نیا  رگم  تسین  يردصم  و  « 2 . » تسا نیمه  هیآ  رد  تاکز  زا  دارم  و  دوش )

. دنیوگیم برّضلا  لعاف  براض »  » يانعم رد  هک  نانچ  دوشیم ، لعاف 
: تسا هدش  هتفگ  تلص  یبا  نب  ۀّیما  يارب  هک  يرعش  لثم 
. تاوکزلل نولعافلا  ۀمزالا و  ۀنسلا  یف  ماعطلا  نومعطملا 

__________________________________________________

دوشیم و ادیپ  ناسنا  رد  یّمهم  تقیقح  ای  گرزب  صخش  ربارب  رد  هک  تسا  یحور  یمـسج و  بدا  عضاوت و  تلاح  يانعم  هب  عوشخ  - 1
هک یلاح  رد  دندید  ار  يدرم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدـش  لقن  یثیدـح  عوشخ  هراب  رد  ددرگیم و  رهاظ  ندـب  رد  شراثآ 

کی عوشخ  هک  میمهفیم  ثیدـح  نیا  زا  دوب ، عشاخ  زین  شیاضعا  تشادیم  عوشخ  شلد  رگا  دومرف  دـنکیم  يزاب  دوخ ، شیر  اب  زامن 
. هنومن ریسفت  يرهاظ ) لمع  کی  اهنت  هن   ) دنکیم رثا  زین  نورب  رد  هک  تسا  ینورد  تلاح 

نیا رد  تاکز  هک  دـناهدرک  لقن  تادرفم  رد  بغار  نایبلا و  حور  رد  یـسولآ  يزار و  رخف  لـیبق  زا  نارّـسفم  یخرب  هک  ار  فرح  نیا  - 2
رکذ مه  اب  زامن  تاکز و  هک  اـج  ره  نآرق  رد  اریز  دـسریم  رظن  هب  دـیعب  تسا  حور  يزاـسکاپ  هیکزت و  اـی  کـین  راـک  ره  ياـنعم  هب  هیآ 

ص 197. ج 14 ، هنومن ، ریسفت  تسین . اج  نیا  رد  هک  دراد  ینشور  هنیرق  هب  زاین  رگید  يانعم  تسا و  یلام  قافنا  يانعم  نامه  هب  دنوشیم 
240 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

يانعم هب  ار  تاکز  ناوتیم  و  دنتـسه ) تاقدص  ةاکز و  ناگدـنهد  و  یطحق ، لاس  رد  ناگدـنهد  ماعط  هک  تسا  ياهلیبق  زا  صخـش  نیا  )
. دوشیم لمح  ریدقت  نیمه  رب  زین  قوف  رعش  تفرگ ، ریدقت  رد  ار  ءادا »  » هملک دزادرپیم و  هدنهد  تاکز  هک  تسناد  یلوپ  ای  لام 

نامیا لها  هک  تسا  نآ  دوصقم  ناشنارسمه ، هب  دننک  عوجر  نانمؤم  هک  یلاح  رد  ینعی  تسا ، لاح  ّلحم  رد  هلمج  نیا  ْمِهِجاوْزَأ  یلَع  اَّلِإ 
. نتشاد زینک  ای  نتشاد و  رسمه  لاح  رد  رگم  دننکیم ، ظفح  یناوهش  ياهراک  ماجنا  زا  ار  دوخ  لاح  همه  رد 

یلع اـّلا  نومـالی  تسا : هدومرف  اـیوگ  دـنکیم ، تلـالد  نآ ، رب  َنیِمُولَم » ُْریَغ   » هک تسناد  فوذـحم  ياهملک  هب  قـلعتم  ار  یلع »  » ناوـتیم
رد رگم  دـننکیم ) عنم  ار  دوخ  و   ) دـنوشیم تمالم  يروآ  يداش  هدـننک و  لاحـشوخ  راک  ره  زا  ناـنمؤم  هک  تسا  نآ  روظنم  مهجاوزا ،

. تسین اهنآ  رب  یتمالم  دراوم  نیا  رد  دشاب ، زاجم  ناشیا  رب  هک  يروما 
. دنتسه یهلا  تارّرقم  اب  ینمـشد  توادع و  تیاهن  رد  دننک  بلط  ار  دوخ  نازینک  نارـسمه و  زا  ریغ  هک  نانآ  سپ  َِکلذ  َءارَو  یغَْتبا  ِنَمَف 

. تسا هدش  تئارق  ود  ره  عمج  درفم و  تلاح  اب  ْمِِهتاوَلَص »  » نینچمه هدش و  هدناوخ  زین  مهتنامأل ، ْمِِهتانامَِأل :» »
: مان هب  دوش ، هتسب  نآ  رب  ینامیپ  دهع و  دشاب و  هدوب  دامتعا  دروم  هک  یبلطم  ره 

هک دهدیم  روتـسد  امـش  هب  ادخ   » اِهلْهَأ یلِإ  ِتانامَْألا  اوُّدَُؤت  ْنَأ  ْمُکُُرمْأَی  دنوادخ : لوق  تسا  لیبق  نیا  زا  و  دوشیم ، هدـیمان  دـهع  ای  تناما 
«. دینکن تنایخ  ناتیاهتناما  هب  و   ... » ْمُِکتانامَأ اُونوَُخت  َو  ( 57 ءاسن / « ) دینادرگرب ناشنابحاص  هب  ار  اهتناما 

(. 26 لافنا / )
روط نیمه  تسا و  يونعم  يرما  هک  ردصم  يانعم  هب  تناما  هن  دوشیم  هدراذگ  تناما  هب  هک  تسا  يزیچ  دوش  ادا  هک  تسا  بجاو  هچنآ 

، تسا هتـسب  ینامیپ  ای  هدش و  هدرمـش  نیما  نآ  هب  تبـسن  یمدآ  هک  دوشیم  يزیچ  ره  لماش  تفگ : ناوتیم  تناما  هراب  رد  تنایخ .»  » رد
تفگ ناوتیمن  و  مدرم ، فرط  زا  هاوخ  دشاب و  ادخ  هیحان  زا  هاوخ 

241 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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. دراد مدرم  زا  هک  تسا  ییاهنامیپ  اهتناما و  صوصخ 
فیـصوت نآ  رد  تظفاـحم  هب  مود  دروم  رد  زاـمن و  رد  عوشخ  هب  ار  ناـنمؤم  لوا ، دروـم  رد  هک  تسا  تهج  نیا  هب  ةولـص »  » هملک رارکت 

. دشابیم نآ  بادآ  ندرک  تیاعر  و  رّرقم ، تقو  رد  زامن  هدروآ  اج  هب  دارم  هک  هدومرف 
هن دنوش ، هدناوخ  ثراو »  » ناونع هب  هک  دنراوازس  دنـشابیم  تایـصوصخ  تافـص و  نیا  عماج  هک  هورگ  نیمه  طقف  َنُوثِراْولا  ُمُه  َِکئلوُأ 

. ناشیا ریغ 
. تسا هدرک  رکذ  تشهب  دنربیم  ثرا  هب  نانمؤم  ار  هچنآ  دنوادخ  هیآ  رخآ  رد  َسْوَدْرِْفلا  َنُوثِرَی  َنیِذَّلا 

. تسا هدش  هدارا  ّتنج »  » نآ زا  هک  نیا  تلع  هب  هدش  هدروآ  ثنؤم  اهیف )  ) سودرف ریمض  َنوُِدلاخ : اهِیف  ْمُه 

241 ص :  ات 20 ..... ] تایآ 12  (: 23  ) نونمؤملا هروس  ]

هراشا

اَنْقَلَخَف ًۀَغْـضُم  َۀَقَلَْعلا  اَنْقَلَخَف  ًۀَقَلَع  َۀَـفْطُّنلا  اَنْقَلَخ  َُّمث  ( 13  ) ٍنیِکَم ٍرارَق  ِیف  ًۀَـفُْطن  ُهاـْنلَعَج  َُّمث  ( 12  ) ٍنیِط ْنِم  ٍَۀلالُـس  ْنِم  َناْسنِْإلا  اَـنْقَلَخ  ْدََـقل  َو 
ْمُکَّنِإ َُّمث  ( 15  ) َنُوتِّیََمل َِکلذ  َدـَْعب  ْمُکَّنِإ  َُّمث  ( 14  ) َنیِِقلاْخلا ُنَسْحَأ  ُهَّللا  َكَرابَتَف  َرَخآ  ًاْقلَخ  ُهانْأَْشنَأ  َُّمث  ًامَْحل  َماظِْعلا  اَنْوَسَکَف  ًاـماظِع  َۀَغْـضُْملا 

(16  ) َنُوثَْعُبت ِۀَمایِْقلا  َمْوَی 
ِِهب ٍباهَذ  یلَع  اَّنِإ  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ُهاَّنَکْـسَأَف  ٍرَدَِـقب  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  اـْنلَْزنَأ  َو  ( 17  ) َنِیِلفاغ ِْقلَْخلا  ِنَع  اَّنُک  ام  َو  َِقئارَط  َْعبَـس  ْمُکَقْوَف  اـنْقَلَخ  ْدََـقل  َو 

ُُتْبنَت َءاْنیَس  ِروُط  ْنِم  ُجُرَْخت  ًةَرَجَش  َو  ( 19  ) َنُولُکَْأت اْهنِم  َو  ٌةَرِیثَک  ُهِکاوَف  اهِیف  ْمَُکل  ٍبانْعَأ  َو  ٍلیَِخن  ْنِم  ٍتاَّنَج  ِِهب  ْمَُکل  اـنْأَْشنَأَف  ( 18  ) َنوُرِداَقل
(20  ) َنِیلِکْآِلل ٍْغبِص  َو  ِنْهُّدلِاب 

242 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

242 ص :  همجرت ..... :

(12 . ) میدیرفآ لگ  زا  ياهراصع  زا  ار  ناسنا  ام 
(13 . ) میداد رارق  محر )  ) نئمطم هاگرارق  رد  ياهفطن  ار  نآ  سپس 

اهناوختسا هب  دعب  میدروآ و  رد  اهناوختسا  تروص  هب  ار  نآ  هدیوج و  تشوگ  تروص  هب  ار  نآ  هتسب و  نوخ  تروص  هب  ار  هفطن  سپس  و 
ناگدـننیرفآ نیرتهب  هک  ییادـخ  تسا  گرزب  سپ  میدرک ، داجیا  ياهزات  شنیرفآ  اـب  ار  نآ  سپ  نآ  زا  میدـیناشوپ و  تشوگ  زا  یـسابل 

(14 . ) دشابیم
(15 . ) درم دیهاوخ  انیقی  امتح و  نیا  زا  سپ  امش 

(16 . ) دیوشیم هتخیگنا  رب  زیخاتسر  زور  رد  سپس 
(17 . ) میتسین لفاغ  دوخ  قلخ  زا  هداد و  رارق  هقبط  تفه  امش ، رس  يالاب  رب  ام 

اناوت و میربب  نیب  زا  ار  نآ  هک  نیا  رب  ام  زین  و  میتخاـس ، نکاـس  نیمز  رد  ار  نآ  میدروآ و  دورف  ار  یبآ  نّیعم ، هزادـنا  هب  نامـسآ ، زا  اـم  و 
(18 . ) میرداق

. دـینکیم لوانت  نآ  زا  تسا و  رایـسب  ياههویم  نآ  رد  هک  میدرک  داجیا  روگنا  امرخ و  ياهلخن  زا  ییاـهغاب  امـش  يارب  نآ  هلیـسو  هب  سپ 
(19)

(20 . ) دهدیم رمث  ناگدنروخ  يارب  تشروخ  نغور و  دیوریم و  انیس  روط  زا  هک  میدیرفآ  امش  يارب  یتخرد  و 
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242 ص :  ریسفت ..... :

هک تسا  یبآ  دارم  هک  هدش  لقن  يرصب  نسح  زا  دشاب . هدش  هتفرگ  شیاهیصلاخان  هک  تسا  يزیچ  هصالخ  ۀلالـس :»  » ٍنیِط ْنِم  ٍَۀلالُـس  ْنِم 
. میتخاس هفطن  ار  نآ  سپس  هدیرفآ و  لگ  زا  ار  ناسنا  لصا  تسخن ، ام  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  دراد . دوجو  لگ  نایم  رد 

فیـصوت نیکم »  » هب ار  نآ  و  دـشابیم ، محر  دارم  هک  تسا  نتفرگ  رارق  ّلحم  هاگیاج و  رارق :» . » تسا هیناـیب  مود  ادـتبا و  يارب  لوا  نم » »
قیرط تفـص  تقیقح  رد  هدـننک  ریـس  هک  رئاـس » قیرط   » لـثم دریگیم  رارق  ناـکم  رد  هک  تسا  يزیچ  يارب  تفـص  لـصا  رد  هک  هدومرف 

، تفارـش تیعقوم و  نیکم »  » هب رارق »  » فیـصوت زا  روـظنم  تفگ  ناوـتیم  و  دوریم ، هار  نآ ، رد  هک  تسا  يدوـجوم  تفـص  هکلب  تسین 
. دشابیم محر  دوخ 

تسا . رادروخرب  تیعقوم  تناکم و  زا  دوخ  يدوخ  هب  محر  اریز 
243 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ناسنا نوچ  دوشیمن  هابتـشا  بجوم  اریز  تسا  هدـش  هدـناوخ  عمج  مه  درفم و  مه  دروم ، ود  ره  رد  ماظع »  » هملک َماظِْعلا  اـَنْوَسَکَف  ًاـماظِع 
(. دوب دهاوخ  سنج  مه  درفم  زا  دارم  و   ) تسا یناوارف  ياهناوختسا  ياراد 

دروآ رد  رادـناج  ناویح  تلاح  هب  دوب  ناجیب  يدامج  هک  ار  يزیچ  اریز  تسا  لوا  قلخ  اب  نیابم  هک  يرگید  شنیرفآ  ینعی  َرَخآ ،» ًاْقلَخ  »
يادـخ سپ  تسا . ناوتاـن  شکرد  زا  درخ  هک  تسا  ناـهن  یقیاـقح  تمکح ، بیارغ  ترطف و  ياهیتفگـش  زا  شیازجا  زا  یئزج  ره  رد  و 

. تسا میظعت  راوازس و  هّزنم و  كاپ و  یلاعت 
. دنکیم يریگ  هزادنا  هجو ، نیرتهب  اب  هک  يدنوادخ  تسا  میظعت  هتسیاش  هبترم و  دنلب  كرابم و  سپ  َنیِِقلاْخلا  ُنَسْحَأ  ُهَّللا  َكَرابَتَف 

. دنکیم تلالد  نآ ، رب  نیقلاخلا »  » هملک سفن  هک  تسا  نیا  هدشن  رکذ  زییمت  لیضفت  مسا  يارب  هک  نیا  تلع 
: تسا هدش  رکذ  انعم  ود  هملک  نیا  يارب  قئارط :» »

يزیچ شیالاب  هک  هچ  ره  دراد و  رارق  يرگید  يالاب  اهنآ  زا  یخرب  نوچ  هک  نیا  لوا  دراد ، لـیلد  ود  اـنعم  نیا  اهنامـسآ و  تاـقبط  فلا :
ّلحم ناگتـشرف و  ياههار  اهنامـسآ  هک  تسا  نیا  مود ، لیلد  دوشیم . هدناوخ  نآ  قیرط  تسا  ریز  رد  هچنآ  دـشاب  هتـشاد  رارق  نآ  دـننام 

. دشابیم اهنآ  دمآ  تفر و 
. دنتاراّیس بکاوک و  ياهریسم  اههار و  هک  تسا  كالفا  قئارط »  » زا روظنم  هک  نیا  ای  ب :

: هدش ریسفت  انعم  ود  هب  هملک  نیا  ردقب :» »
. دنشاب ناما  رد  نآ  نایز  زا  دنربب و  دوس  نآ  زا  مدرم  هک  يریگهزادنا  اب  فلا :

. میهاگآ نآ  زا  ام  هک  قلخ  زاین  تحلصم و  ّدح  رد  ب :
ار بآ  دنوادخ  سپ   » ِضْرَْألا ِیف  َعِیبانَی  ُهَکَلَـسَف  دیامرفیم : رگید  هیآ  رد  هک  نانچ  میداد  ياج  نیمز  رد  ار  بآ  سپ  ِضْرَْألا  ِیف  ُهاَّنَکْـسَأَف 

رد هک  ییاهراس  همشچ  هب 
244 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

نیب زا  ار  نآ  میناوتیم  زین  نوگانوگ  عاونا  هب  میراد  نامسآ  زا  بآ  ندروآ  دورف  رب  تردق  هک  روط  نامه  و  ( 20 رمز / « ) دنار تسا  نیمز 
. میربب

نیرت دـنمدوس  نیرتراب و  رپ  اهنیا  هک  تهج  نیا  هب  هدومرف ، ءافتکا  نوتیز ) روگنا و  امرخ و  : ) صاخ عون  هس  رکذ  هب  اهتخرد ، زا  اـنْأَْشنَأَف » »
مه تسا : یگژیو  ود  ياراد  اهنآ  هویم  هک : هدومرف  فصّتم  تفـص  نیا  هب  ار  روگنا  اـمرخ و  ياـهلخن  لـیلد  نیا  هب  و  دنـشابیم . ناـتخرد 

فرصم ماعط ، ناونع  هب  شاهزات  کشخ و  هک  دراد  ییاذغ  هبنج  مه  و  دوشیم ، ناسنا  بیصن  یتّذل  شندروخ  زا  هک  دراد  ياهویم  ناونع 
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يارب مه  ییانـشور و  يارب  شنغور  هک  تسا  تهج  نیا  هب  نوتیز  تیمها  و  دـناهدش . واو  هب  فطع  رگیدـکی  رب  لیلد  نیمه  هب  دوشیم و 
. تسا تاّنج »  » رب فطع  هملک  نیا  ًةَرَجَش » َو   » تسا دنمدوس  و  دیفم ، یکاروخ  هّیهت 

ای یمجع ، و  هفرعم ، هک : تسا  نیا  شندوب  فرصنم  ریغ  لیلد  دوش ، هدناوخ  رسک  اب  رگا  دناهدناوخ . ود  ره  س »  » حتف رسک و  اب  ار  ءانیس » »
تمالع ارحص  فلا »  » دننام ءاف »  » رـسک هب  ءالعف »  » نزو فلا »  » هک ارچ  شنزو  رطاخ  هب  هن  دشابیم  ۀعقب »  » نآ زا  دوصقم  اریز  تسا  ّثنؤم 

. دشابیمن ثینأت 
نونیـس ای  ءانیـس ، نآ ، مسا  هک  ياهعقب  هب  هدش  هفاضا  تسا  هوک  يانعم  هب  هک  روط »  » هملک ای  دراد : تلاح  ود  َنِینیِـس » ِروُط  َءاْنیَـس و  ِروُط  »

. سیقلا ءرما  لثم  هوک ، نآ  يارب  تسا  یمان  بّکرم  روطب  هیلا  فاضم  فاضم و  عومجم  هک  نیا  ای  تسا 
: نهّدلا اهیف  تبنت و  ینعی  تسا ، لاح  ّلحم  رد  رورجم  ّراج و  ِنْهُّدلِاب  ُُتْبنَت 

نیا اب  هک  دـناهدناوخ  زین  لاـعفا  باـب  زا  دـیزم و  یثـالث  تبنت »  » ار هملک  نیا  دراد و  دوجو  نغور  نآ  رد  هک  یلاـح  رد  دـیوریم  تخرد 
: دراد دوجو  لامتحا  ود  شیانعم  رد  تئارق 

: ریهز لوق  لثم  دشاب  تبن »  » يانعم هب  تبنأ » - » 1
245 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

«1  » لقبلا تبنا  اذا  یتح  مهل  انیطق  مهتویب  لوح  تاجاحلا ، يوذ  تیأر 
. هتفر راک  هب  دّرجم  یثالث  تبن »  » يانعم هب  دیزم  یثالث  تنبا »  » رعش نیا  رد 

رد هک  ار  شنوتیز  تیزلا : هیف  اهنوتیز و  تبنت  ینعی  هدش  فذح  شلوعفم  اما  دشاب  يّدـعتم  لصا ، قباطم  لاعفا  باب  هک  نیا  مود  هجو  - 2
. دروآیم راب  هب  دراد  دوجو  نغور  نآ 

245 ص :  ات 25 ..... ] تایآ 21  (: 23  ) نونمؤملا هروس  ]

هراشا

َو ( 22  ) َنُولَمُْحت ِْکلُْفلا  یَلَع  َو  اـْهیَلَع  َو  ( 21  ) َنُولُکَْأت اْهنِم  َو  ٌةَرِیثَک  ُِعفانَم  اهِیف  ْمَُکل  َو  اِهنوُُطب  ِیف  اَّمِم  ْمُکیِقُْـسن  ًةَْربَِعل  ِماـْعنَْألا  ِیف  ْمَُکل  َّنِإ  َو 
ٌرََشب َّالِإ  اذه  ام  ِهِمْوَق  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُأَلَْملا  َلاقَف  ( 23  ) َنوُقَّتَت الَف  َأ  ُهُْریَغ  ٍهلِإ  ْنِم  ْمَُکل  ام  َهَّللا  اوُُدبْعا  ِمْوَق  ای  َلاقَف  ِهِمْوَق  یلِإ  ًاحُون  اْنلَـسْرَأ  ْدََقل 
یَّتَح ِِهب  اوُصَّبَرَتَف  ٌۀَّنِج  ِِهب  ٌلُجَر  َّالِإ  َوُه  ْنِإ  ( 24  ) َنِیلَّوَْألا اَِنئابآ  ِیف  اذِهب  انْعِمَـس  ام  ًۀَِکئالَم  َلَْزنََأل  ُهَّللا  َءاش  َْول  َو  ْمُْکیَلَع  َلَّضَفَتَی  ْنَأ  ُدیُِری  ْمُُکْلثِم 

(25  ) ٍنیِح

245 ص :  همجرت ..... :

ياـهدوس نآ ، رد  امـش  يارب  مینکیم و  باریـس  تساـهنآ  نورد  رد  هچنآ  زا  ار  امـش  اـم  هک  تسا  یتربـع  ناـیاپ  راـهچ  رد  امـش  يارب  و 
(21 . ) دیروخیم اهنآ ، تشوگ  زا  تسا و  یناوارف 

(22 . ) دیوشیم راوس  اهیتشک  رب  و  نایاپ ) راهچ   ) اهنآ رب  و 
امش يارب  دیتسرپب ، ار  يادخ  مدرم  يا  تفگ : اهنآ  هب  و  میداتسرف ، شموق  يوس  هب  ار  حون  ام ،

__________________________________________________

تماقا هتـسویپ  هک  مدید  شموق ) هثراح و  نب  نانـس   ) ياههناخ فارطا  رد  دندوب ) هدـش  تسدـگنت  یطحق  لاس  رد  هک   ) ار نادـنمزاین  - 1
(. ].....[ دنبای تاجن  یگنسرگ  زا  نادناخ ، نآ  ماعنا  اب  و   ) دیورب هایگ  ات  دناهدیزگ 
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246 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(23 . ) دینکیمن زیهرپ  ایآ  سپ  تسین ، وا  زجب  يدوبعم 

ادـخ رگا  دـبای و  يرترب  امـش  رب  دـهاوخیم  هک  امـش  دـننام  يرـشب  رگم  تـسین  نـیا  دـنتفگ : دـندش  رفاـک  هـک  شموـق  زا  هّدـع  نآ  سپ 
(24 . ) میاهدینشن نامناگتشذگ  اهردپ و  زا  يزیچ  نینچ  هک  ام  داتسرفیم ، رما  نیا  يارب  یناگتشرف  تساوخیم 

(25 . ) دینک ربص  وا  هراب  رد  نّیعم  یتّدم  ات  سپ  تسا  نونج  هب  التبم  طقف  درم  نیا 

246 ص :  ریسفت ..... :

رد يربراب  هلیـسو  یتشک  هک  نانچ  مه  تسا  یتشک  هلزنم  هب  یکـشخ  رد  هک  تسا  رتش  اـج ، نیا  رد  ماـعنا »  » زا دارم  ِماـْعنَْألا  ِیف  ْمَُکل  َّنِإ  َو 
رد دراد و  دوجو  اهنیا  زج  یشکراب و  يراوس و  لیبق  زا  ییاهدوس  اهنآ  رد  امـش  يارب  دوشیم ، رکذ  یتشک  هارمه  رتش  الومعم  تسایرد و 

. دشابیم ششوگ  زا  هدافتسا  هک  تسا  ياهفاضا  دوس  رتش 
هب رما  ّتلع  يارجم  يراـج  هیفاـنیتسا و  هلمج  تسا و  نآ  ظـفل  رب  شّرج  و  هلا »  » ّلـحم رب  نآ  عـفر  هلا »  » يارب تفـص  هریغ »  » ُهُْریَغ ٍهـلِإ  ْنـِم 

. تسا تدابع 
تسایر يرترب و  امش  رب  دهاوخیم  و  تسامش ) لثم  يرشب  اهنت  صخش  نیا  دنتفگ : نارگید  هب  حون  موق  فارشا   ) ْمُْکیَلَع َلَّضَفَتَی  ْنَأ  ُدیُِری 

دوخ و يراد و  زاب  نامدادجا  دیاقع  زا  ار  ام  ياهدمآ  وت  ، » ِضْرَْألا ِیف  ُءایِْربِْکلا  اَمَُکل  َنوُکَت  َو  دنتفگ ...  يو  هب  یـسوم  موق  هک  نانچ  دبای .
(. 77 سنوی / « ) دینک ییامرفمکح  نیمز  رد  نوراه  تردارب 

. میاهدینشن هدیدن و  زگره  تسادخ ، لوسر  هک  دنکیم  اعّدا  یلو  تسا  رـشب  هک  ار  یـسک  نینچ  دننام  ای ، ار ، نانخـس  نیا  اذِهب  انْعِمَـس  ام 
نیا ات  دینک  ربص  ینامز  تّدم  ٍنیِح » یَّتَح  . » دـندرکیم لایخ  مدرم  هک  یگدز  نج  یگناوید و  ینعی  تسا ، ّنج  ای  نونج  يانعم  هب  ۀـنج » »

. دیشکب ار  يو  دشن  رگا  دوش و  فرطرب  شنونج  يرامیب  هک 
247 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

247 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 26  (: 23  ) نونمؤملا هروس  ]

هراشا

ِْنیَجْوَز ٍّلُک  ْنِم  اهِیف  ُْکلْـساَف  ُروُّنَّتلا  َراف  َو  انُْرمَأ  َءاج  اذِإَف  اِنیْحَو  َو  اِنُنیْعَِأب  َْکلُْفلا  ِعَنْـصا  ِنَأ  ِْهَیلِإ  اْنیَحْوَأَف  ( 26  ) ِنُوبَّذَک اِمب  ِینْرُْصنا  ِّبَر  َلاق 
یَلَع َکَعَم  ْنَم  َو  َْتنَأ  َْتیَوَتْـسا  اَذِإَـف  ( 27  ) َنُوقَْرغُم ْمُهَّنِإ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ِیف  ِیْنبِطاـُخت  ـال  َو  ْمُْهنِم  ُلْوَْـقلا  ِْهیَلَع  َقَبَـس  ْنَم  ـَّالِإ  َکَـلْهَأ  َو  ِْنیَْنثا 

ٍتایَآل َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ( 29  ) َنِیلِْزنُْملا ُْریَخ  َْتنَأ  َو  ًاکَرابُم  ًالَْزنُم  ِیْنلِْزنَأ  ِّبَر  ُْلق  َو  ( 28  ) َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقلا  َنِم  اناََّجن  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ِلُقَف  ِْکلُْفلا 
(30  ) َنِیلَْتبَُمل اَّنُک  ْنِإ  َو 

247 ص :  همجرت ..... :

(26 . ) امرف میرای  دننکیم  بیذکت  ارم  هک  نونکا  اراگدرورپ  تفگ : حون ) )
زا دـشوجب ، رونت  زا  بآ  دـسر و  ارف  ام  روتـسد  هک  یتقو  سپ  زاسب ، ام  نامرف  قبط  اـم و  روضح  رد  ار  یتشک  هک  میدرک  یحو  وا ، هب  سپ 

و تسا ، هدـش  هداد  ناشکاله  هدـعو  البق  هک  اهنآ  رگم  ار ، تاهداوناخ  زین  و  نک ، راوس  یتشک  رد  تفج  کی  تاناویح  عاونا  زا  کـی  ره 
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(27 . ) دش دنهاوخ  كاله  یگمه  اهنآ  هک  يوگم  نخس  نم  اب  نارگمتس  نیا  هراب  رد 
: وگب دیدش ، راوس  یتشک  رب  دناوت  اب  هک  نانآ  و  وت ، هک  یماگنه 

(28 . ) دیشخب تاجن  رگمتس  موق  زا  ار  ام  هک  دزس  ار  ییادخ  شیاتس 
(29 . ) یناگدنروآ دورف  نیرتهب  وت  و  روآ ، دورف  تکرب  رپ  یهاگلزنم  رد  ارم  اراگدرورپ ، وگب  و 

(30 . ) مییامزآیم ار  همه  امتح  ام ، تسا و  هشیدنا  لقع و  نابحاص  يارب  ییاههناشن  ارجام  نیا  رد  يرآ 

247 ص :  ریسفت ..... :

ارم اهنآ  هک  نیا  ياج  هب  ایادـخ ، رگید : ریبعت  هب  امرف و  میرای  دـننکیم ، بیذـکت  ارم  هک  موق  نیا  ندرک  كـاله  اـب  ایادـخ  ِینْرُْـصنا  ِّبَر 
يامرف ، يرای  ارم  وت  دننکیم  بیذکت 
248 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

يانعم هصالخ  درادـن ) هلگ  دراد  ضوع  هک  يزیچ  فورعم ، لثم   ) نآ ياج  هب  نیا  كاذـب : اذـه  دـنیوگیم : هک  تسا  فورعم  هک  ناـنچ 
قّقحت اـب  اـی : ياـمرف . اـطع  نم  هب  ار  ناـنآ  رب  يزوریپ  يراـی و  دوـشیم  دراو  نم  رب  ناـنآ  بیذـکت  زا  هک  یهودـنا  ضوـع  تسا  نیا  هیآ 

یِّنِإ تفگ : اهنآ  هب  هک  یماگنه  دـندرک ، بیذـکت  ار  وا  هک  يدوعوم  باذـع  نک ، يرای  ارم  ياهداد  هدـعو  اـهنآ  هب  هک  یباذـع  ندیـشخب 
(. 59 فارعا / « ) مسرتیم تمایق  گرزب  باذع  زا  تخس  امش  رب  نم   » ٍمیِظَع ٍمْوَی  َباذَع  ْمُْکیَلَع  ُفاخَأ 

تیامح ناشیاهمـشچ  اب  ار  يو  هک  دـندوب  وا  اب  ادـخ  فرط  زا  ینانابهگن  زاسب ، ام  تیامح  ظفح و  رد  ار  یتشک  اِنُنیْعَِأب  َکـْلُْفلا  ِعَنْـصا  ِنَأ 
رب لّکوم  هدـنرادهگن  یمـشچ  ادـخ  بناج  زا   ) ۀـبلاک نیع  هَّللا  نم  هیلع  تسا : روهـشم  هک  نانچ  دوشن ، وا  ضرعتم  نمـشد  ات  دـندرکیم ،

(. تسوا
ره دـش : باطخ  ربمایپ  حون  ترـضح  هب  هک  تسا  هدـش  تیاور  یهد . ماجنا  يراک  هچ  میزومآیم  وت  هب  هک  ام ، نامرف  رما و  اب  اـِنیْحَو » َو  »

، دیـشوجرب رونت  زا  بآ  هک  یماگنه  سپ  دیوش . یتشک  رب  راوس  دنهارمه  هک  یناسک  اب  تدوخ  تفای ، ناروف  رونت  زا  بآ  هک  يدید  هاگ 
«1 . » تسا نیمز  يور  رونت  زا  روظنم  دناهتفگ : میدرک  نایب  هک  نانچ  یضعب  و  دش ، راوس  یتشک  رب  حون  و  داد ، ربخ  يو  هب  شرسمه 

زا کی  ره  زا  تسا : نیا  هیآ  يانعم  هدـمآ و  انعم  کی  هب  شدـیزم  درجم و  هکلـسأ : هریغ و  کلـس  هلخد و  يأ  هیف  کلـس  اهِیف » ُْکلْـساَف  »
. نک راوس  یتشک  رد  تفج  کی  تاناویح  عاونا 

زا هدرک  یهن  ار  حون  ترضح  دنوادخ  هیآ  نیا  رد  وگم . نخس  نم  اب  ناراکمتـس  ّتیعقوم  نأش و  دروم  رد  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ِیف  ِیْنبِطاُخت  َو ال 
دنپ يارب  دنشاب  تربع  ات  دنوش  قرغ  هک  دنکیم  اضتقا  تمکح  و  دنراکمتس ، اهنآ  اریز  دنک ، اعد  اهنآ  يارب  هک  نیا 

__________________________________________________

.150 ص 144 - یجرگ ، داتسا  حیحصت  ج 2  هیآ 40 ، دوه ، هروس  نمض  - 1
249 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. ناگدنریگ
زا ییاهر  راّفک و  تکاله  رب  یتفای ، رارقتـسا  یتشک  رد  یتقو  هک  دـیامرفیم  رما  هیآ  نیا  رد  لبق ، هیآ  رد  یهن  زا  سپ  َْتنَأ  َْتیَوَتْـسا  اَذِإَـف 

. نک انث  دمح و  ار  يادخ  اهنآ  ّرش 
ار زیچ  نیرت  دـنمدوس  ادـخ ، زا  دـنک و  اعد  هک  تسا  هداد  روتـسد  ار  وا  هیآ  نیا  رد  َنِیلِْزنُْملا و  ُْریَخ  َْتنَأ  َو  ًاکَرابُم  ًالَْزنُم  ِیْنلِْزنَأ  ِّبَر  ْلـُق  َو 

تکرب اب  یهاگیاج  رد  نیمز  يور  رد  نآ  زا  جورخ  ماـگنه  اـی  یتشک  ناـیم  رد  ار  وا  هک  دـهاوخب  ادـخ  زا  دـنک و  تساوخ  رد  دوخ  يارب 
. دزاس نورقم  تباجا ، هب  شتساوخرد ، بسانم  یتفص  هب  دنوادخ  فیصوت  اب  مأوت  ار  شیاعد  هک  تسا  هدش  رما  زین  دهد و  رارق 
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. تسا ندروآ  دورف  هاگیاج  ناکم : مسا  ای  ندروآ  نییاپ  يانعم  هب  یمیم )  ) ردصم ای ، هملک  نیا  الزنم » »
ود هلمج  يانعم  رد  تسا و  نینچ  هّصق  نأش و  ینعی  دوشن ، هابتشا  هیفان  اب  هک  تسا  نیا  يارب  مال »  » هلیقث و زا  هففخم  نا »  » َنِیلَْتبَُمل اَّنُک  ْنِإ  َو 

: تسا هدش  رکذ  لامتحا 
. میدرک راتفرگ  یگرزب  يالب  هب  ار  حون  موق  ام  - 1

. دنریگ تربع  ات  میدرک  شیامزآ  اههناشن  تایآ و  نیا  اب  ار  دوخ  ناگدنب  - 2

249 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 31  (: 23  ) نونمؤملا هروس  ]

هراشا

ْنِم ُأَلَْملا  َلاق  َو  ( 32  ) َنوُقَّتَت الَف  َأ  ُهُْریَغ  ٍهلِإ  ْنِم  ْمَُکل  ام  َهَّللا  اوُدـُبْعا  ِنَأ  ْمُْهنِم  ًـالوُسَر  ْمِهِیف  اْنلَـسْرَأَف  ( 31  ) َنیِرَخآ ًانْرَق  ْمِهِدـَْعب  ْنِم  انْأَْشنَأ  َُّمث 
َنُوبَرْـشَت اَّمِم  ُبَرْـشَی  َو  ُْهنِم  َنُولُکَْأت  اَّمِم  ُلُکْأَی  ْمُُکْلثِم  ٌرََـشب  َّالِإ  اذه  ام  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  ْمُهاْنفَْرتَأ  َو  ِةَرِخْآلا  ِءاِقِلب  اُوبَّذَـک  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِهِمْوَق 

(35  ) َنوُجَرُْخم ْمُکَّنَأ  ًاماظِع  َو  ًاباُرت  ُْمْتنُک  َو  ْمُّتِم  اذِإ  ْمُکَّنَأ  ْمُکُدِعَی  َأ  ( 34  ) َنوُرِساَخل ًاذِإ  ْمُکَّنِإ  ْمُکَْلثِم  ًارََشب  ُْمتْعَطَأ  ِْنَئل  َو  ( 33)
َو ًابِذَک  ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  ٌلُجَر  َّالِإ  َوُه  ْنِإ  ( 37  ) َنِیثوُْعبَِمب ُنَْحن  ام  َو  ایَْحن  َو  ُتوُمَن  اْینُّدلا  اَُنتایَح  َّالِإ  َیِه  ْنِإ  ( 36  ) َنوُدَعُوت اِمل  َتاْهیَه  َتاْهیَه 

(40  ) َنیِمِدان َّنُِحبُْصَیل  ٍلِیلَق  اَّمَع  َلاق  ( 39  ) ِنُوبَّذَک اِمب  ِینْرُْصنا  ِّبَر  َلاق  ( 38  ) َنِینِمْؤُِمب َُهل  ُنَْحن  ام 
250 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

250 ص :  همجرت ..... :

(31 . ) میدروآ دوجو  هب  ار  يرگید  هورگ  اهنآ  زا  دعب  سپس 
دوجو ناتیارب  قح  رب  يدوبعم  وا  زج  هک  دینک  شتـسرپ  ار  اتکی  يادخ  دـیوگب )  ) هک میداتـسرف  ناشدوخ  زا  ار  يربمایپ  اهنآ  نایم  رد  سپ 

(32 . ) دینکیمن هشیپ  يراگزیهرپ  ایآ  سپ  درادن ،
، میدوب هداد  ناشیا  هب  ایند  یگدـنز  رد  تمعن  زان و  ام  دـندرکیم و  بیذـکت  ار  رگید  يارـس  رادـید  هدـش و  رفاـک  هک  شموق  زا  یهورگ 

(33 . ) دیماشآیم امش  هچنآ  زا  دماشآیم  و  دیروخیم ، امش  هچنآ  زا  دروخیم  ناتدوخ : دننام  يرشب  رگم  تسین  نیا  دنتفگ :
(34 . ) دیراکنایز امش  امتح  تروص  نیا  رد  دینک  تعاطا  ار  ناتدوخ  دننامه  يرشب  رگا  و 

(35 ( ؟ دش دیهاوخ  هدروآ  نوریب  اهربق ) زا   ) امتح دیدش  ناوختسا  كاخ و  دیدرم و  یتقو  هک  دهدیم  هدعو  ار  امش  وا  ایآ 
(36 . ) دوشیم هداد  هدعو  امش  هب  هچنآ  تسا  تیعقاو  زا  رود  رایسب 

(37 . ) میوشیمن هتخیگنارب  اّما  میوشیم  هدنز  میریمیم و  ایند ، یگدنز  نیا  زج  درادن  دوجو  یتقیقح 
(38 . ) میروآیمن نامیا  وا  هب  ام  تسا و  هتسب  ارتفا  ادخ  رب  هک  وگغورد  يدرم  رگم  تسین  وا 

(39 . ) يامرف يرای  نانآ  ياهبیذکت  ربارب  رد  ارم  اراگدرورپ  درک : ضرع 
(40 . ) دش دنهاوخ  نامیشپ  دوخ  راک  زا  اهنآ  يدوزب  دومرف : دنوادخ 

250 ص :  ریسفت ..... :

تـسا انلـسرا » هدننک  ریـسفت  نأ » . » دش ثوعبم  يربمایپ  هب  حون  زا  دعب  هک  دـندوب  ربمایپ  دوه  ناوریپ  هک  تسا  داع  موق  روظنم  َنیِرَخآ  ًانْرَق 
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دینک . تدابع  ار  ادخ  میتفگ : اهنآ  هب  نامربمغیپ  نابز  هب  ینعی 
251 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

« هنم  » هملک لعف ، نیا  زا  دعب  َنُوبَرْـشَت » اَّمِم   » دندرک بیذکت  ار  زور  نآ  تازاجم  باسح و  ترخآ و  رادید  هک  اهنآ  ِةَرِخْآلا  ِءاِقِلب  اُوبَّذَک  َو 
. دیماشآیم امش  هچنآ  زا  ینعی : هدش  فذح  ریمض  هدوب و  هنوبرشت » امم   » لصا رد  ای  و  هدش ، فذح  لبق  ام  هنیرق  هب 

: تسا هدش  رکذ  هجو  هس  ترابع  نیا  بارعا  رد  َنوُجَرُْخم » ْمُکَّنَأ  »
مکدعی أ  تسا : هتفگ  نینچ  ایوگ  هدوب و  طرـش  يازج  هک  تسا  یفوذحم  لعف  يارب  لعاف  هک  رارق  نیا  هب  تسا  عفر  لحم  رد  هک  نیا  لوا 

. دشابیم عفر  لحم  رد  تسا  مکنا »  » زا ربخ  هک  لیلد  نیا  هب  زین  هیطرش  هلمج  و  مکجارخا ، عقو  متم  اذا  مکنا 
ود نایم  رارکت ، ندش  ابیز  يارب  تسا و  لوا  مّکنا »  » زا ربخ  نوجرخم »  » سپ هدش ، رارکت  دـیکأت  روظنم  هب  مکنا »  » نوچ هک  نیا  مود  هجو 

مکدـعی أ  ریدـقت : نیا  هب  تسا  فرظ  هب  عوفرم  تراـبع ، نیا  هک  نیا  مّوس  هجو  تسا . هدـش  عـقاو  ياهلـصاف  فرظ  هلیـسو  هب  رّرکم ، هملک 
دهاوخ نا »  » يارب ربخ  یگلمج  هدش ، هداد  عفر  نآ ، هلیـسو  هب  هچنآ  فرظ و  « 1 . » مکجارخا اماظع ، اـبارت و  مکنوک  مکتوم و  تقو  مکنا 

. دوب
مـسا نودعوت : امل  دعبلا  تسا : هتفگ  جاّجز  هیآ  نیا  يانعم  رد  هدش و  هدناوخ  رـسک  حتف و  اب  تاهیه »  » هملک َنوُدَعُوت  اِمل  َتاْهیَه  َتاْهیَه 

سپ هک  دشاب  يزیچ  نایب  يارب  مال »  » هک تسا  زیاج  و  دیاهدش ، هداد  هدعو  هچنآ  تسا  رود  هچ  ینعی  هداد  رارق  ردـصم  هلزنم  لزان  ار  لعف 
. دوشیم هدز  دایرف  شیارب  هک  تسا  يزیچ  ّتیمها )  ) نایب يارب  کل » تیه   » رد مال »  » هک نانچ  دوشیم ، هدرمش  دیعب  تاهیه ،»  » هملک زا 

هدوب ایندلا » انتویح  الا  ةاویحلا  نا   » لصا رد  هدمآ و  نآ  نایب  يارب  ّالا »  » زا دعب  هک  تسا  تایح  یه )  ) ریمـض عجرم  اْینُّدلا  اَُنتایَح  اَّلِإ  َیِه  ْنِإ 
نایب ار  نآ  تلالد و  نآ  رب  تسا  یمود ) « ) تایح  » هک ربخ  نوچ  هدـش  هتـشاذگ  ریمـض  شیاـج  هب  هدـش و  هتـشادرب  لوا ) « ) تاـیح  » هملک

: رعاش راتفگ  نیا  لثم  دنکیم ،
__________________________________________________

؟ دش دیهاوخ  هدروآ  نوریب  دش  كاخ  ناتیاهناوختسا  دیدرم و  یتقو  هک  دهدیم  هدعو  امش  هب  دوه  ایآ  - 1
252 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ییناگدـنز : » تسا نینچ  هیآ  ياـنعم  سپ  دـنکیم ) لّـمحت  ینک  شراداو  هچ  ره  هب  هک  تسا  سفن  نیا ،  ) لّـمحتت اـهتلمح  اـم  سفنلا  یه 
«. ایند یناگدنز  نیا  رگم  تسین ،

. دیآیم دوجو  هب  رگید  یلسن  دوشیم و  دوبان  یلسن  دنوشیم ، دلوتم  یخرب  دنریمیم و  یخرب  ایَْحن » َو  ُتوُمَن  »
: ترابع نیا  رد  ثیدح » میدق و   » لثم تسا  نامز  يارب  تفص  لیلق » « » ٍلِیلَق اَّمَع  »

« لیلق نامز   » يانعم نیمه  هب  زین  بیرق » نع   » هملک و  ماهدـیدن . ار  وا  نونکا ، هن  هتـشذگ و  ياهراگزور  رد  هن  اثیدـح . امیدـق و ال  هتیأر  ام 
. تسا نآ  یهاتوک  تّدم و  یمک  يانعم  دیکأت  يارب  ام »  » و تسا .

252 ص :  ات 50 ..... ] تایآ 41  (: 23  ) نونمؤملا هروس  ]

هراشا

ام َو  اهَلَجَأ  ٍۀَّمُأ  ْنِم  ُِقبْسَت  ام  ( 42  ) َنیِرَخآ ًانوُُرق  ْمِهِدـَْعب  ْنِم  انْأَْشنَأ  َُّمث  ( 41  ) َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقِلل  ًادُْعبَف  ًءاثُغ  ْمُهاْنلَعَجَف  ِّقَْحلِاب  ُۀَْحیَّصلا  ُمُْهتَذَـخَأَف 
(44  ) َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل ال  ًادُْعبَف  َثیِداحَأ  ْمُهاْنلَعَج  َو  ًاضَْعب  ْمُهَضَْعب  انْعَْبتَأَف  ُهُوبَّذَک  اُهلوُسَر  ًۀَّمُأ  َءاج  ام  َّلُک  اْرتَت  انَلُسُر  اْنلَسْرَأ  َُّمث  ( 43  ) َنوُرِخْأَتْسَی

(45  ) ٍنِیبُم ٍناْطلُس  َو  اِنتایِآب  َنوُراه  ُهاخَأ  َو  یسُوم  اْنلَسْرَأ  َُّمث 
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َنِم اُوناکَف  امُهُوبَّذَـکَف  ( 47  ) َنوُدـِباع اَنل  امُهُمْوَق  َو  اِنْلثِم  ِْنیَرَـشَِبل  ُنِمُْؤن  َأ  اُولاـقَف  ( 46  ) َنِیلاع ًامْوَق  اُوناـک  َو  اوُرَبْکَتْـساَف  ِِهئـالَم  َو  َنْوَعِْرف  یلِإ 
(50  ) ٍنیِعَم َو  ٍرارَق  ِتاذ  ٍةَْوبَر  یلِإ  امُهاْنیَوآ  َو  ًۀَیآ  ُهَّمُأ  َو  َمَیْرَم  َْنبا  اَْنلَعَج  َو  ( 49  ) َنوُدَتْهَی ْمُهَّلََعل  َباتِْکلا  یَسُوم  اْنیَتآ  ْدََقل  َو  ( 48  ) َنیِکَلْهُْملا

252 ص :  همجرت ..... :

ار  ناشیا  ام  تفرگ و  ورف  ّقحب  ار  اهنآ  ینامسآ  هحیص  ماجنارس 
253 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(41 . ) داب ناراکمتس  يارب  قح  تمحر  زا  يرود  سپ  میداد ، رارق  بالیس  رب  كاشاخ  دننام 
(42 . ) میدروآ دوجو  هب  اهنآ  زا  دعب  ار  يرگید  ماوقا  سپس 

(43 . ) دنکیم ریخأت  نآ  زا  هن  و  دریگیم ، تقبس  هن  شایمتح  لجا  رب  یتّما  چیه 
، ام دندرکیم و  بیذکت  ار  وا  دمآیم  یهورگ  يوس  هب  يربمایپ  هاگ  ره  و  میداتـسرف . يرگید  زا  سپ  یکی  ار  نامدوخ  ناگداتـسرف  سپ 
هک داب  یمدرم  بیـصن  ادـخ  تمحر  زا  يرود  سپ  میتشاذـگ ، یقاب  اهنآ  زا  یماـن  اـهنت  میدرک و  كـاله  رگید  هورگ  زا  سپ  ار  یهورگ 

(44 . ) دنروآیمن نامیا 
(45 . ) میداتسرف شخب  ینشور  یلیلد  دوخ و  ياههناشن  اب  ار  نوراه  شردارب  یسوم و  سپس 

(46  ) دندوب يوج  يرترب  یمدرم  دندرک و  یشکندرگ  اهنآ  سپ  وا ، یفارشا  نایفارطا  نوعرف و  يوس  هب 
(47 . ) میروایب نامیا  دندرکیم ، شتسرپ  ار  ام  ناشموق  دنیام و  دوخ  دننام  هک  یناسنا  ود  هب  ایآ  دنتفگ : و 

(48 . ) دندیسر تکاله  هب  ماجنارس  دندرک و  بیذکت  ار  ربمایپ  ود  نآ  سپ 
(49 . ) دنوش تیاده  لیئارسا ) ینب   ) اهنآ ات  میداد  ار  تاروت ]  ] باتک نآ  یسوم  هب  ام  و 

ناور بآ  ّتینما و  شمارآ و  هک  يدنلب  نیمزرـس  رد  ار  اهنآ  میداد و  رارق  ياهناشن  تیآ و  ار  میرم )  ) شردام و  یـسیع )  ) میرم رـسپ  ام  و 
(50 . ) میداد اج  تشاد ،

253 ص :  ریسفت ..... :

. دناسر تکاله  هب  ار  اهنآ  هک  تسا  حون  ترضح  موق  رب  لیئربج  دیدش  دایرف  هحیص »  » ُۀَْحیَّصلا ُمُْهتَذَخَأَف 
. دش اهنآ  باذع  بجوم  یهلا  لدع  هک  نیا  ای  دندوب ، باذع  قحتسم  اهنآ  ینعی  ّقحلاب » »

يزیچ نیا  هب  ار  راّفک  ینوگنرس  یتخبدب و  دنوادخ  دربیم و  دوخ  اب  بالیس  هک  تسا  ياهدیسوپ  هایس و  ياهگرب  خاش و  يانعم  هب  ءاثغ » »
. تسا هدومرف  هیبشت 

هک  تسا  يرداصم  زا  ادعب » . » ناراکمتس رب  داب  تکاله  سپ  َنیِِملاَّظلا  ِمْوَْقِلل  ًادُْعبَف 
254 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

: رعاش لوق  لثم  ادعب  ادعب و  دوشیم : هتفگ  دندش ) كاله  رود و   ) اوکله و  اودعب ، ینعی  دنریگیم  رارق  دوخ  لاعفا  ياج  هب 
اودعب دق  هَّللا  یلب و  ادبا و  اودعبت  یتوخا ال 

(. دندش رود  ادخ ، هب  دنگوس  يرآ  دیوشن  رود  زگره  ناردارب ! )
یتقو اهلجا » . » دش رکذ  َنوُدَـعُوت » اِمل   » ریـسفت رد  هک  نانچ  دـندش  تکاله  هب  نیرفن  هک  دـنکیم  نایب  ار  یناسک  یگژیو  نیملاظ »  » هملک

. تسا هدش  نّیعم  اهنآ  تکاله  يارب  هک 
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ار يرگید  مادک  ره  هک  میداتسرف  مه  رـس  تشپ  ار  نامناربمایپ  ام  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  تسا  ثینأت  يارب  فلا » ، » یلعف نزو  رب  يرتت » »
. تسا واو »  » زا لدب  لوا  ءات »  » هک دناهدناوخ  يرتت » : » نیونت اب  یضعب  دنکیم . يوریپ 

نآ شببس  هداد و  تبسن  ناشیاهتّما  هب  ِتانِّیَْبلِاب ) ْمُُهلُسُر  ْمُْهتَءاج   ) رد یلو  هداد  تبسن  دوخ  هب  ار  لسر »  » هیآ نیا  رد  دنوادخ  انَلُسُر  اْنلَسْرَأ 
هدـش هداتـسرف  ناشیوس  هب  هک  یتّلم  اب  مه  و  ادـخ ، ینعی  هدنتـسرف  اب  مه  ربمایپ ، دـباییم و  قّقحت  هطبار  کی  اب  باستنا  هفاـضا و  هک  تسا 

. دراد طابترا  یگتسویپ و 
بش رد  هک  ییاهتشذگرس  ار  اهنآ  میدروآ و  رگید  یـضعب  رـس  تشپ  و  وریپ ، ار  یـضعب  ندناسر ، تکاله  هب  رد  ار  اهتلم  اهتّما و  انْعَْبتَأَف » »

. میداد رارق  دوش ، عقاو  بّجعت  دروم  هتفگ و  اهینیشن 
اب مدرم  هک  تسا  يزیچ  دارم  هکوحـضا »  » و هبوجعا »  » لـثم دـشابیم ، مه  هثودـحا »  » عمج تسا و  ثیدـح » : » يارب عـمج  مسا  ثیداـحا » »

. تسا نیمه  هیآ  روظنم  دنیوگیم و  نخس  نآ  زا  یتفگش  بّجعت و 
و دوـب ، ترـضح  نآ  تازجعم  نیرتـمهم  زا  اـصع  اریز  تسا ، یـسوم  ترـضح  ياـصع  اـج  نیا  رد  هملک  نیا  زا  دوـصقم  ٍنِیبـُم  ٍناْطلُـس  َو 

و اهنآ ، رب  اصع  ندز  اب  گنس ، زا  اههمشچ  ندش  يراج  ایرد و  نتفاکش  لیبق  زا  تسا  هدوب  نآ  هلیسو  هب  يرایسب  تازجعم 
255 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ِهَِّلل اوُدَع  َناک  ْنَم  لثم  تسین ، ناشئزج  اهنآ و  هلمج  زا  اصع  ایوگ ، هک  تسا  نآ  ّتیمها  هب  هراشا  هدرک  تایآ  رب  فطع  ار  ناطلس  هک  نیا 
هک ( 98 هرقب /  ...« ) دشاب لیئاکیم  لیئربج و  شناربمایپ و  شناگتـشرف و  ادـخ و  نمـشد  هک  یـسک   » َلاکیِم َو  َلیِْربِج  َو  ِِهلُـسُر  َو  ِِهتَِکئالَم  َو 

، اهنیا همه  ینعی  تسا  تایآ  دوخ  ناطلـس ، زا  دارم  تفگ : ناوتیم  و  تسا . هدروآ  صوصخب  ار  لـیئاکیم  لـیئربج و  ماـن  هکئـالم  زا  سپ 
. دنشابیم نشور  نیهارب  راکشآ و  ياههناشن  تایآ و 

« درک ّربـکت  نیمز  يور  رد  نوعرف   » ِضْرَأـْلا ِیف  ـالَع  َنْوَعِْرف  َّنِإ  ریظن : دـندوب  هاوخ  دوخ  ّربـکتم و  یموق  شناوریپ ) نوعرف و   ) َنِیلاـع ًاـمْوَق 
. دندرکیم مهارف  ار  مدرم  تمحز  تابجوم  ناشمتس  ملظ و  اب  موق  نیا  هک  تسا  نیا  نیلاع » اموق   » رگید يانعم  ( 3 صصق / )

«: رـشب  » هملک میروایب ؟ نامیا  دنرادن  ام  رب  يزایتما  چیه  ياهدـیرفآ و  ام  دـننام  هک  ناسنا  رفن  ود  هب  ایآ  دـنتفگ ) ناینوعرف  « ) اِنْلثِم ِْنیَرَـشَِبل  »
رّکذـم و زین  عمج و  اـّنثم و  درفم و  يارب  تفـص  ریغ »  » و لـثم » : » تاـملک و  دوشیم ، قـالطا  ود  ره  عمج ، درفم و  رب  هک  تسا ، عمج  مسا 

: دوشیم هتفگ  زین  و  ( 11 قالط /  ) َّنُهَْلثِم ِضْرَْألا  َنِم  َو  ( 140 ءاسن /  ) ْمُُهْلثِم ًاذِإ  ْمُکَّنِإ  لیبق : زا  دنوشیم . عقاو  ّثنؤم 
« دناناتدوخ دـننام  یناگدـنب  دـیتسرپیم  ادـخ  زا  ریغ  هک  ار  ییاهنآ   » ْمُُکلاْثمَأ ٌدابِع  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدـَت  َنیِذَّلا  َّنِإ  هلاثما ، مه  هالثم و  امه 

(. 194 فارعا / )
. دنتسه ام  رادرب  نامرف  ناگدرب  دننام  لیئارسا  ینب  ینعی  نوراه  یسوم و  موق  هک  یلاح  رد  َنوُِدباع  اَنل  امُهُمْوَق  َو 

. دننک لمع  نآ  ماکحا  نیناوق و  هب  دنبای و  هار  قح ، قیرط  هب  ات  میدرک ، لزان  ار  تاروت  یسوم  موق  يارب  یَسُوم  اْنیَتآ  ْدََقل  َو 
هک تسا  ياهیآ  لثم  هیآ  نیا  میداد . رارق  عارتخا  شنیرفآ و  رب  دوخ  تردـق  لیلد  ار  شرداـم  یـسیع و  اـم ، ًۀَـیآ  ُهَّمُأ  َو  َمَیْرَم  َْنبا  اَْـنلَعَج  َو 

ًۀَیآ  اهَْنبا  َو  اهاْنلَعَج  َو  دیامرفیم :
256 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

َنیَِملاْعِلل
ینعی تساـنعم ، کـی  هب  اـج  ود  ره  رد  هیآ »  » هـملک اریز  ( 91 ءایبنا / « ) میداد رارق  ناـیناهج  يارب  ياهناـشن  لـیلد و  ار  شرـسپ  میرم و  اـم  »

. دش رادراب  رهوش  نودب  میرم  ترضح  دیرفآ و  ردپ  نودب  ار  مالّسلا  هیلع  یسیع  ترضح 
نیرتـعفترم و اـج  نآ  اریز  سّدــقملا ، تـیب  نـیمز  ینعی  مـیداد ، رارق  يدــنلب  نـیمز  رد  ار  اـهنآ  ياوأـم  ناــکم و  ٍةَوـْبَر  یلِإ  اــمُهاْنیَوآ  َو 
زا یکی  هک  تسا  هلمر »  » نیطسلف و نیمزرس  روظنم  دناهتفگ : یضعب  تسا . نامـسآ  هب  هعطق  نیرتکیدزن  نیمز و  ياهتمـسق  نیرتدنمـشزرا 
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. دشابیم نآ  یلاوح  هفوک و  هریح  نیمزرس  دارم  دنیوگ  رگید  یضعب  و  دشابیم . سّدقملا  تیب  یقرش  لامش  ياهرهش 
. تسا هفوک  دجسم  رارق »  » زا دارم  هک  تسا  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دشاب ، نهپ  راومه و  هک  نیمز  زا  تباث  هعطق  رارق » »

دناهتفگ یضعب  هدش  فالتخا  نآ  میم »  » هراب رد  دشاب و  يراج  راکـشآ و  نیمز  يور  رب  هک  تسا  یبآ  يانعم  هب  لصا  رد  تارف و  نیعم » »
لیعف نزو  رب  هک  تسا  نآ  مود  لوق  دوشیم . هدـید  مشچ  اب  هک  تسا  يزیچ  يانعم  هب  عیبم ) نزو  رب  ( ) لوعفم مسا  « ) هناـع  » لـعف زا  دـیاز 

. تسا هدنهد  دوس  رایسب  شندوب  يراج  راکشآ و  هطساو  هب  ینعی  دیآیم ، تسا  تعفنم  يانعم  هب  هک  « 1 « » نوعام  » هملک زا  تسا و 

256 ص :  ات 56 ..... ] تایآ 51  (: 23  ) نونمؤملا هروس  ]

هراشا

(52  ) ِنوُقَّتاَـف ْمُکُّبَر  اـَنَأ  َو  ًةَدِـحاو  ًۀَّمُأ  ْمُُکتَّمُأ  ِهِذـه  َّنِإ  َو  ( 51  ) ٌمِیلَع َنُولَمْعَت  اِمب  یِّنِإ  ًاـِحلاص  اُولَمْعا  َو  ِتاـبِّیَّطلا  َنِم  اُولُک  ُلُـسُّرلا  اَـهُّیَأ  اـی 
َو ٍلام  ْنِم  ِِهب  ْمُهُّدُِمن  امَّنَأ  َنُوبَـسْحَی  َأ  ( 54  ) ٍنیِح یَّتَح  ْمِِهتَرْمَغ  ِیف  ْمُهْرَذَف  ( 53  ) َنوُحِرَف ْمِْهیَدـَل  اِمب  ٍبْزِح  ُّلُک  ًاُربُز  ْمُهَْنَیب  ْمُهَْرمَأ  اوُعَّطَقَتَف 

(55  ) َنِیَنب
(56  ) َنوُرُعْشَی َْلب ال  ِتاْریَْخلا  ِیف  ْمَُهل  ُعِراُسن 

__________________________________________________

ص 252. ج 14 ، هنومن ، ریسفت  يراج  بآ  ینعی  نیعم  ءام  تسا و  نایرج  يانعم  هب  نعم »  » هدام زا  - 1
257 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

257 ص :  همجرت ..... :

(51 . ) میهاگآ رایسب  دیهدیم  ماجنا  هچنآ  هب  تبسن  نم  هک  قیقحت  هب  دیهد  ماجنا  کین  راک  دیروخب و  هزیکاپ  ياهیندروخ  زا  ناربمایپ  يا 
(52 . ) دیزیهرپب منامرف  تفلاخم  زا  سپ  میامش . راگدرورپ  نم  هناگی و  یتّما  تسامش  تما  نیا  و 

(53 . ) دننامداش دنراد  دوخ  هچنآ  هب  یهورگ  ره  يرآ  دنتفر ، یهار  هب  یهورگ  ره  دندناشک و  یگدنکارپ  هب  ار  دوخ  ياهراک  اهنآ  اّما 
(54 . ) گرم ماگنه  ات  زاس ، اهر  ناشتلفغ  لهج و  اب  ار  اهنآ 

(55 . ) مینکیم کمک  دالوا  لام و  هب  ار  ناشیا  ام  هک  نیا  دننکیم ، نامگ  اهنیا  ایآ 
(56 . ) دنمهفیمن اهنآ  هکلب  تسا ، نینچ  هن  میهدیم ؟ اهنآ  هب  تقو  زا  لبق  هک  تسا  یکین  ياهشاداپ  تسا ) دعب  هیآ  رد  شباوج  )

257 ص :  ریسفت ..... :

رد يربمغیپ  ره  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  و  دـشابیم - ناناملـسم )  ) ام ربمایپ  تایآ ، نیا  رد  بطاخم  دـناهتفگ  یـضعب  اُولُک ...  ُلُسُّرلا  اَهُّیَأ  ای 
هچ ره  ای  دشاب ، لالح  هزیکاپ و  هک  تسا  ییاهزیچ  تابّیط »  » زا دارم  تسا و  هدش  هیصوت  هتـشاد و  تیرومأم  تاروتـسد  نیا  هب  دوخ  نامز 

یلِإ امُهاْنیَوآ  َو  : » لابند هب  هیآ  نیا  هک  تسا  نیا  انعم  نیا  رب  دـهاش  اههویم ، اهیندروخ و  لـیبق  زا  دوش ، هدرب  تّذـل  نآ  زا  هدرمـش و  كاـپ 
. تسا هدش  عقاو  ٍنیِعَم » َو  ٍرارَق  ِتاذ  ٍةَْوبَر 

لیبس رب  اج  نیا  رد  دندرب و  هانپ  هوبر »  » هب مالّسلا  مهیلع  میرم  یسیع و  ترـضح  هک  تسا  هدش  رداص  یتقو  روتـسد  نیا  تفگ  ناوتیم  و 
روما نیا  هب  ناربمایپ  مامت  هک  میدرک  مالعا  اهنآ  هب  میداد و  ياـج  عفترم  نیمز  نآ  رد  ار  یـسیع  میرم و  ینعی  تسا ، هدـش  رکذ  تیاـکح 
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. دیهد ماجنا  وکین  لامعا  ناربمایپ  مامت  زا  يوریپ  هب  دیروخب و  میاهتخاس  ناتیزور  هچنآ  زا  امش  سپ  دندش  بطاخم 
زین هلّقثم  زا  هفّفخم  نا »  » و ّنأل »  » يانعم هب  دناهدناوخ  حتف  اب  ّنا »  » یضعب و  تسا ، مالک  عورش  فانیتسا و  باب  زا  هزمه  رـسک  اب  ِهِذه  َّنِإ  َو 

ّنا »  » ربخ مه  مکتما  و  دناهدناوخ .
258 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا عوفرم  و 
: تسا هدش  رکذ  هجو  ود  هملک  نیا  رد  اربز :» »

. دندرک فلتخم  نایدا  هب  لیدبت  ار  دوخ  يدیحوت  نید  هک  حرش : نیا  هب  فلتخم  ياهباتک  ینعی  روبز  عمج  ود ) ره  مض  اب   ) ربز فلا :
هدش هدروآ  هراعتـسا  نهآ  هرقن و  ياههراپ  دیدحلا » ۀّضفلا و  ربز   » زا اههعطق »  » ینعی دـناهدناوخ  ب » : » حـتف و  ز »  » مض اب  اربز »  » یخرب ب :

. تسا
هک دندقتعم  دنلاحـشوخ و  دوخ  لطاب  نید  نامه  هب  دناهدرک ، هراپ  هکت  ار  ناشنید  هک  فلتخم  ياههورگ  نیا  زا  یهورگ  ره  بزح » لک  »

. دنتسه یضار  نآ  زا  دناّقح و  رب 
رد هرمغ » . » دنریمب ای  دنوش  هتـشک  هک  یتقو  ات  نک  اهر  دناهتفر ، ورف  هک  يربخیب  لهج و  رد  ار  اهنآ  سپ  ٍنیِح  یَّتَح  ْمِِهتَرْمَغ  ِیف  ْمُهْرَذَف 

رارق نآ  رد  هک  یلطاب  لیلد  هب  ار  نارفاک  دنوادخ  هلیـسو  نیا  هب  تسا  نکمم  و  دـناشوپب . ار  یمدآ  ّدـق  مامت  هک  تسا  یبآ  يانعم  هب  لصا 
ةرمغ یف  براض  یننأک  دیوگیم : هّمّرلا  وذ  هک  نانچ  دنتسه  لوغشم  يزاب  هب  بآ  مکارت  نایم  رد  هک  دشاب  هدرک  هیبشت  یناسک  هب  دنتشاد 

(. منکیم يزاب  ناوارف  بآ  نایم  رد  هک  متسه  يروانش  نم  ایوگ   ) بعل
ناونع هب  میهدیم ، اهنآ  هب  نادـنزرف  لاوما و  نداد  اب  ام  هک  ار  یتلهم  دادـما و  نیا  راّفک  ایآ  َنِیَنب  َو  ٍلاـم  ْنِم  ِِهب ، ْمُهُّدُِـمن  اـمَّنَأ  َنُوبَـسْحَی  َأ 

یجیردت ندـناشک  زج  رما  نیا  هک  نآ  لاح  دـننکیم و  نامگ  شتقو ، ندیـسر  ارف  زا  شیپ  لامعا ، شاداپ  رد  لیجعت  اهیکین و  رد  تعرس 
. تسین يزیچ  تکاله  يوس  هب  نانآ 

ات دنتـسین  رادروخرب  يدنمـشوه  زا  دنامئاهب و  دننامه  اهنآ  هکلب  ینعی  تسا ، َنُوبَـسْحَی » َأ   » يارب كاردتـسا ، لب »  » هملک َنوُرُعْـشَی » َْلب ال  »
شمسا هب  امنا »  » رد نا »  » ربخ زا  هک  يریمض  کین . لامعا  باوث  ياطعا  رد  تعرـس  ای  تسا  جاردتـسا  رما  نیا  ایآ  هک  دننادب  دنـشیدنیب و 

. هب عراسن  تسا : نینچ  نآ  ریدقت  دشابیم و  فوذحم  ددرگیم  رب 
259 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

259 ص :  ات 67 ..... ] تایآ 57  (: 23  ) نونمؤملا هروس  ]

هراشا

َنُوتُْؤی َنیِذَّلا  َو  ( 59  ) َنوُکِرُْشی ْمِهِّبَِرب ال  ْمُه  َنیِذَّلا  َو  ( 58  ) َنُونِمُْؤی ْمِهِّبَر  ِتایِآب  ْمُه  َنیِذَّلا  َو  ( 57  ) َنوُقِفْشُم ْمِهِّبَر  ِۀَیْشَخ  ْنِم  ْمُه  َنیِذَّلا  َّنِإ 
(61  ) َنوُِقباس اَهل  ْمُه  َو  ِتاْریَْخلا  ِیف  َنوُعِراُسی  َِکئلوُأ  ( 60  ) َنوُعِجار ْمِهِّبَر  یلِإ  ْمُهَّنَأ  ٌۀَلِجَو  ْمُُهبُوُلق  َو  اَْوتآ  ام 

َِکلذ ِنُود  ْنِم  ٌلامْعَأ  ْمَُهل  َو  اذـه  ْنِم  ٍةَرْمَغ  ِیف  ْمُُهبُوُلق  َْلب  ( 62  ) َنوُمَلُْظی ْمُه ال  َو  ِّقَْحلِاب  ُقِْطنَی  ٌباتِک  اْنیََدل  َو  اهَعْـسُو  َّالِإ  ًاسْفَن  ُفِّلَُکن  َو ال 
ِیتایآ َْتناک  ْدَق  ( 65  ) َنوُرَْصُنت اَّنِم ال  ْمُکَّنِإ  َمْوَْیلا  اوُرَأَْجت  ال  ( 64  ) َنوُرَأْجَی ْمُه  اذِإ  ِباذَْعلِاب  ْمِهِیفَْرتُم  انْذَخَأ  اذِإ  یَّتَح  ( 63  ) َنُوِلماع اَهل  ْمُه 

(66  ) َنوُصِْکنَت ْمُِکباقْعَأ  یلَع  ُْمْتنُکَف  ْمُْکیَلَع  یْلُتت 
(67  ) َنوُرُجْهَت ًاِرماس  ِِهب  َنیِِربْکَتْسُم 

259 ص :  همجرت ..... :
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(57 . ) دننازرل ناشراگدرورپ  میب  زا  هک  یناسک 
(58 . ) دنروآیم نامیا  ناشراگدرورپ  تایآ  هب  هک  نانآ  و 

(59  ) دنزرویمن كرش  ناشراگدرورپ  هب  هک  اهنآ  و 
(60 . ) دناهدننک تشگزاب  ناشراگدرورپ  يوس  هب  تسا ، ناسرت  ناشیاهلد  هک  یلاح  رد  دناهدرک  اطع  هچنآ  دننکیم  اطع  هک  یناسک  و 

(61 . ) دنریگیم تقبس  نارگید  رب  دنباتشیم و  اهیکین  نداد  ماجنا  يارب  هک  دنیاهنیا 
یمتـس هنوگ  چیه  اهنآ  رب  دیوگیم و  نخـس  قحب  هک  تسا  یباتک  ام  دزن  مینکیمن و  فیلکت  شاییاناوت  هزادنا  هب  زج  ار  سک  چیه  ام  و 

(62 . ) دوشیمن عقاو 
(63 . ) دنهدیم ماجنا  نآ  زا  ریغ  ییاهراک  تسا و  ربخیب  لامعا  همانرب  نیا  زا  ناشیاهلد  هکلب 

(64 . ) دنهدیم رس  كاندرد  ياههلان  هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  میزاس  راتفرگ  باذع  هب  ار  نانآ  رورغم  نامّعنتم  هک  ینامز  ات 
(65 . ) دش دیهاوخن  يرای  ام  هیحان  زا  زورما  دینزن ، دایرف  دوشیم ) هتفگ  اهنآ  هب  یلو  )

260 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(66 . ) دیدرکیم ضارعا  نآ  زا  هدرک و  تشپ  امش  اّما  دشیم  هدناوخ  امش  رب  نم  تایآ  هتشذگ  رد 

(67 . ) دیدرکیم ییوگدب  نآ  زا  یناهنپ  رد  هناّربکتم  هک  یلاح  رد 

260 ص :  ریسفت ..... :

دـنهدیم و ماجنا  هک  یکین  ياهراک  مامت  ای  دنـشخبیم و  یلام ) قوقح  و   ) هقدـص تاکز و  زا  هچنآ  هک  یناـسک  اَْوتآ  اـم  َنُوتُْؤی  َنیِذَّلا  َو 
: تسا كانساره  ناشیاهلد 

هچنآ : » دیامرفیم زین  و  « 1 « » دوشن لوبق  ناشلمع  هک  دنـسرتیم  : » دیامرفیم هیآ  نیا  ریـسفت  رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  ٌۀَلِجَو » ْمُُهبُوُلق  َو  »
يدـب قفانم ، اّما  تسا  كانمیب  دـنکیم و  ناسحا  نمؤم  تسا : هدـش  لـقن  يرـصب  نسح  زا  « 2 « » دشخبیم دـیما  میب و  لاح  رد  دـشخبیم 

«3 . » دنیبیم ناما  رد  ار  دوخ  دنکیم و 
رب ادخ  يوس  هب  دنراد  نیقی  هک  اج  نآ  زا  تسا : نیا  ترابع  يانعم  تسا  هدـش  فذـح  ّرج  فرح  هدوب و  مهنأب  ای  مهنال ، لصا : رد  مهنا » »

. دنتسین نئمطم  هفیظو  ماجنا  رد  ندرکن  یهاتوک  هب  نوچ  تسا ، كانمیب  ناشیاهلد  دندرگیم ،
. دنباتشیم تاعاط  تادابع و  يوس  هب  تبغر  لیم و  يور  زا  هک  دنایصاخشا  اهنیا  ِتاْریَْخلا  ِیف  َنوُعِراُسی  َِکئلوُأ 

تقبـس مدرم  زا  کین  ياهراک  نداد  ماجنا  رد  ای  دـننکیم ، رارقرب  هقباسم  کین  ياـهراک  يارب  هک  دنتـسه  اـهنیمه  َنوُِقباـس و  اـَهل  ْمُه  َو 
. دنریگیم

فیلکت شاییاناوت  رادقم  هب  زج  ار  یسک  چیه  اهَعْسُو و  اَّلِإ  ًاسْفَن  ُفِّلَُکن  َو ال 
__________________________________________________

-1
. مهنم لبقی  نا ال  ۀفئاخ 

-2
. جار فئاخ  وه  یتآ و  ام  یتؤی 

زاب دـنهدیم ، ماجنا  ار  شفئاظو  مامت  هک  نیا  اب  نمؤم ، هک  نیا  هصالخ  اـنما . ةءاـسا و  عمج  قفاـنملا  ۀقفـش و  اـناسحا و  عمج  نمؤملا  - 3
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رایتخا رد  تشهب  هک  دنکیم  رّوصت  نانچ  ییوگ  تسین  هدنمرـش  دنکیم  رایـسب  هانگ  هک  نیا  اب  قفانم  یلو  دوشن  لوبق  ادابم  هک  دـسرتیم 
. تسا وا 

261 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسین ناشتقاط  عسو و  ّدح  زا  جراخ  هدومرف ، رکذ  ناراک  وکین  يارب  دنوادخ  هک  یتفص  نیا  ینعی : مینکیمن ،

همان نآ  هدش و  تبث  دیوگیم ، نخـس  قح  هب  تسا و  ام  دزن  هک  یباتک  رد  دـنهدیم  ماجنا  ناگدـنب  هک  فیلاکت  زا  هچ  ره  ٌباتِک  اْنیَدـَل  َو 
لماک روط  هب  ار  ناشلامعا  شاداپ  دنناوخیم و  نآ  زا  ناصقن  يدایز و  نودب  لدـع  یتسارب و  ار  زیچ  همه  تمایق  زور  رد  هک  تسا  لامعا 

. دننکیم تفایرد 
. دنوشیمن هذخاؤم  نارگید  هانگ  اب  و  دوشیم ، هدوزفا  يزیچ  اهنآ  رفیک  رد  هن  مک و  يزیچ  اهنآ  شاداپ  زا  هن  َنوُمَلُْظی :» ْمُه ال  َو  »

راتفرگ ناوارف  تلفغ  رد  تسا  دیعو  هدـعو و  رب  لمتـشم  هک  نآرق  ینعی  باتک  نیا  زا  نارفاک ، ياهلد  هکلب  اذـه  ْنِم  ٍةَرْمَغ  ِیف  ْمُُهبُوُلق  َْلب 
. دش نایب  ناشیا  رب  هک  دشاب  یفاصوا  نانمؤم و  عضو  هب  هراشا  اذه »  » هک تسا  زیاج  تسا و  هدش 

فالخ ياهراک  نیا  هب  اهنآ  تسا ، توافتم  دـناهدش  فیـصوت  نادـب  ناـنمؤم  هچنآ  اـب  هک  تسا  یلاـمعا  نارفاـک  يارب  و  ٌلاـمْعَأ » ْمَُهل  َو  »
رد هک  تسا  یفرح  هیآ ، نیا  رد  راّفک  یتح »  » و دریگب . باذـع  هب  ار  نانآ  دـنوادخ  هک  ینامز  ات  دنلوغـشم  نآ  هب  هتـسویپ  دـنراد و  تداع 

هدرک نیرفن  اهنآ  هیلع  مرکا ، ربمایپ  هک  تسا  یگنـسرگ  یطحق و  ای  ردب  گنج  رد  راّفک  لتق  باذع »  » زا دارم  و  دریگیم ، رارق  مالک  لّوا 
زا سپ  و  « 1 .« » ناسرب فسوی  ترـضح  ياهلاس  دننام  ییاهلاس  اهنآ  يارب  امرف و  تخـس  رـضم »  » هلیبق رب  ار  باذع  ایادخ  : » تفگ نینچ  و 

هتخوس و ياهناوختـسا  اهگـس و  ندروخ  یتـح  رادرم و  ندروخ  هب  هک  دومرف  ـالتبم  یلاسکـشخ  طـحق و  هب  ناـنچ  ار  اـهنآ  دـنوادخ  نآ ،
. دندز تسد  ناشناکدوک  ندروخ  یغّابد و  زا  شیپ  هدز  کمن  تسوپ  ياههّکت 

. دنبلطیم يرای  سامتلا  دایرف و  اب  دننکیم و  هلان  ماگنه  نیا  رد  َنوُرَأْجَی  ْمُه  اذِإ 
__________________________________________________

-1
. مالّسلا هیلع  فسوی  ینسک  نینس ، مهیلع  اهلعجا  رضم و  یلع  کتأطو  ددشا  مهللا 

262 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. درادن يدوس  ناتیارب  اریز  دینکن  دایرف  دوشیم : هتفگ  اهنآ  هب  اورأجت » «ال 

. دوشیمن ناتبیصن  یکمک  يزوریپ و  ام - هیحان  زا  ای  دش  دیهاوخن  عونمم  نامباذع  زا  يرای و  ام  يوس  زا  َنوُرَْصُنت  اَّنِم ال  ْمُکَّنِإ 
ّربـکت مدرم  رب  اـهنآ  تسا : نیربکتـسم »  » هب ّقلعتم  ّرج  فرح  اـب »  » ددرگیم و زاـب  مرح ، اـی  مارحلا  تیب  هب  هب »  » رد ریمـض  ِِهب » َنیِِربْکَتْـسُم  »
عاجرا تسا  باـتک  ياـنعم  هب  هک  تاـیآ »  » هب ار  هب »  » ریمـض تسا  نکمم  دـنمرح . تسرپ  رـس  هک  دـندرکیم  راـختفا  نیا  هب  دـندرکیم و 
نّمضتم نیربکتسم »  » نوچ و  دندرکیم ، بیذکت  ار  نآرق  رورغ  ربک و  يور  زا  اهنآ  هک  تسا  نیا  نآرق  هب  نانآ  رابکتـسا  يانعم  و  میهد ،

لوبق ار  نآ  دندش و  رورغم  نآرق  هب  تبسن  ناشبیذکت  ببس  هب  هک  نیا  ای  تسا . هدش  يّدعتم  ءاب »  » فرح اب  اذل  هدیدرگ  نیبّذکم »  » يانعم
رب ندز  نعط  لوغـشم  هتـسویپ  اهنآ  ینعی  تسناد ، ارماس »  » هب ّقلعتم  ار  ءاب »  » ناوتیم زین  و  دوب . دـهاوخ  هب »  » رب فقو  نیا ، رب  اـنب  دـندرکن ،
زا هک  تسا  یهورگ  رماـس »  » هـملک زا  روـظنم  و  دـنتفگیم ، ازـسان  ربماـیپ  هـب  دـندیمانیم و  رعـش  و  وداـج ، رحـس و  ار  نآ  دـندوب و  نآرق 

ییوگ ازـسان  هب  هتـسویپ  ینعی  تسناد ، َنوُرُجْهَت »  » هب قـلعتم  ار  نآ  ناوـتیم  زین  دـندرکیم و  ییوگدـب  ربماـیپ  زا  هنابـش  يّرـس ) تاـسلج  )
. درک فقو  نیربکتسم ، رد  ناوتیم  ریخا  هجو  ود  رب  انب  دندوب و  لوغشم 

ینعی ّمض  هب  رجه »  » و تفگ ، ازـسان  درم  نآ  هقطنم » یف  لجّرلا  رجها   » زا تسا ، هدـش  هدـناوخ  زین  ءات »  » ّمض هب  لاعفا ) باب   ) زا نورجهت » »
. شحف
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زا دـننکیم و  يرود  نم  باتک  تایآ و  زا  راّفک  دـشاب : انعم  نیا  هب  تسا  نکمم  اه »  » حـتف هب  رجه »  » زا ءات ) حـتف  هب  « ) نورجهت  » ياـنعم و 
. دنیامنیم بیذکت  ار  نآ  دننکیمن و  تعاطا  نآ 

262 ص :  ات 77 ..... ] تایآ 68  (: 23  ) نونمؤملا هروس  ]

هراشا

ْمُهَءاج َْلب  ٌۀَّنِج  ِِهب  َنُولوُقَی  ْمَأ  ( 69  ) َنوُرِْکنُم َُهل  ْمُهَف  ْمَُهلوُسَر  اُوفِْرعَی  َْمل  ْمَأ  ( 68  ) َنِیلَّوَْألا ُمُهَءابآ  ِتْأَی  َْمل  ام  ْمُهَءاج  ْمَأ  َلْوَْقلا  اوُرَّبَّدَـی  ْمَلَف  َأ 
ْنَع ْمُهَف  ْمِهِرْکِذـِب  ْمُهاْنیَتَأ  َْلب  َّنِهِیف  ْنَم  َو  ُضْرَأـْلا  َو  ُتاواـمَّسلا  ِتَدَـسََفل  ْمُهَءاوْهَأ  ُّقَْحلا  َعَبَّتا  َِول  َو  ( 70  ) َنوُهِراک ِّقَْحِلل  ْمُهُرَثْکَأ  َو  ِّقَْحلاـِب 

(72  ) َنِیقِزاَّرلا ُْریَخ  َوُه  َو  ٌْریَخ  َکِّبَر  ُجارَخَف  ًاجْرَخ  ْمُُهلَأْسَت  ْمَأ  ( 71  ) َنوُضِْرعُم ْمِهِرْکِذ 
ْنِم ْمِِهب  ام  انْفَشَک  َو  ْمُهانْمِحَر  َْول  َو  ( 74  ) َنُوبِکاَنل ِطارِّصلا  ِنَع  ِةَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  َّنِإ  َو  ( 73  ) ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  ْمُهوُعْدََتل  َکَّنِإ  َو 

اذ ًاـباب  ْمِْهیَلَع  اـنْحَتَف  اذِإ  یَّتَح  ( 76  ) َنوُعَّرَـضَتَی ام  َو  ْمِهِّبَِرل  اُوناکَتْـسا  اَمَف  ِباذَْعلِاب  ْمُهانْذَـخَأ  ْدََـقل  َو  ( 75  ) َنوُـهَمْعَی ْمِِهناـیْغُط  ِیف  اوُّجََلل  ٍّرُض 
(77  ) َنوُِسْلبُم ِهِیف  ْمُه  اذِإ  ٍدیِدَش  ٍباذَع 
263 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

263 ص :  همجرت ..... :

(68 . ) دوب هدماین  ناشناکاین  يارب  هک  تسا  هدمآ  ناشیا  رب  یبلاطم  ای  دندرکن ، هّجوت  راتفگ  نیا  رد  اهنآ  سپ  ایآ 
(69 ( ؟ دننکیم راکنا  ار  وا  هک  دنا  هتخانشن  ار  ناشربمایپ  هک  نیا  ای 

(70 . ) دنراد تهارک  قح  زا  ناشیا  رثکا  اّما  هدروآ  اهنآ  يارب  ار  ّقح  وا  هکلب  تسا ؟ هناوید  وا ، دنیوگیم : ای 
میداد یباتک  اهنآ  هب  ام  یلو  دندشیم ، هابت  دنیاهاج ، نآ  رد  هک  یناسک  نیمز و  اهنامسآ و  دوبیم ، نانآ  ياهسوه  اوه و  وریپ  قح  رگا  و 

(71 . ) دننادرگ ور  يرما  نینچ  زا  اهنآ  تسا و  نآ  رد  اهنآ  تفارش  رکذ  هک 
(72 . ) تسا هدنهد  يزور  نیرتهب  وا  تسا و  رتهب  تراگدرورپ  شاداپ  هک  یلاح  رد  یهاوخیم ، دزم  اهنآ  زا  وت  هک  نیا  ای 

(73 . ) ینکیم توعد  تسار  هار  يوس  هب  ار  اهنآ  وت  نیقی  عطق و  روطب  و 
(74 . ) دنفرحنم میقتسم  هداج  نیا  زا  دنروآیمن  نامیا  ترخآ  هب  هک  ییاهنآ  و 

ار ناشتالکشم  میهد و  رارق  مّحرت  دروم  ار  نانآ  ام  رگا  و 
264 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(75 . ) دننامیم رد  ینادرگرس  هب  دننکیم و  تجاجل  دوخ  یهارمگ  رد  میزاس  فرط  رب 
. يراز عّرـضت و  شهاگرد  هب  هن  دـندرک و  ینتورف  ناشراگدرورپ  ربارب  رد  هن  اهنآ ، اّما  میداد  رارق  هذـخاؤم  دروم  ناشرفک  هب  ار  اهنآ  ام  و 

(76)
(77 . ) دندش راتفرگ  سویأم و  عقوم  نیا  رد  هک  میدوشگ  ناشیور  رب  تخس  باذع  زا  يرد  هک  ییاج  ات 

264 ص :  ریسفت ..... :

: تسا هدش  رکذ  هجو  ود  هیآ  يانعم  رد  تسا و  نآرق  لوق »  » زا روظنم  ْمُهَءاج  ْمَأ  َلْوَْقلا  اوُرَّبَّدَی  ْمَلَف  َأ 
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باوج رد  دنـسانشب و  دـنکیم  ربمایپ  تقادـص  رب  تلـالد  هک  ار  نآ  تیناّـقح  اـت  دنـشیدنایمن  نآرق  رد  اـیآ  دـیامرفیم : دـنوادخ  فلا -
ابآ يارب  هک  تسا  هدمآ  نامـسآ ) زا   ) ییاهزیچ نانآ  يارب  هکلب  تسا ) هدش  هتفرگ  لب »  » يانعم هب  ما »  » هجو نیا  رد  « ) ْمُهَءاج ْمَأ  : » هدومرف

َرِْذنُأ ام  ًامْوَق  َرِْذُنِتل  تسا : لیذ  هفیرـش  هیآ  انعم ، نیا  ریظن  دـناهدرک . راکنا  هدرمـش و  تعدـب  ار  نآرق  لیلد  نیا  هب  هدـماین و  اهنآ  دادـجا  و 
(. 3 سی / « ) دناهدش راذنا  ناشناردپ  هک  ار  یمدرم  ینک  راذنا  ات   » ْمُهُؤابآ

رد و  تسا ، هدمآ  اهنآ  زا  شیپ  ناگدننک  بیذکت  رس  رب  هچنآ  لثم  دیایب  ناشرس  رب  هک  دنسرتب  نآ  زا  ات  دننکیمن  ّربدت  نآرق  رد  ایآ  ب -
اهنیا يارب  نآرق  هلیـسو  هب  رگم  ای  ینعی  هدمآ ، ماهفتـسا ) هزمه  لداعم   ) شدوخ يانعم  هب  ما »  » هجو نیا  رد  هک  هدـمآ  ْمُهَءاج ...  ْمَأ  باوج 

ناردپ زا  روظنم  دندرک ، تعاطا  وا  زا  دندروآ و  نامیا  وا  هب  دندیـسرتب و  ادخ  زا  هک  دوب ؟ هدماین  اهنآ  ناردـپ  يارب  هک  تسا  هدـمآ  یناما 
اریز دیهدن ، مانشد  ار  هعیبر »  » و رضم » : » هدش لقن  مالسا  مرکا  ربمایپ  زا  دنشابیم ، ترـضح  نآ  نادنزرف  لیعامـسا و  ترـضح  ربمایپ ، موق 

، دناهدوب ناملسم  زین  ناشیا  هک  ارچ  دییوگن ، ازسان  ار  ّرم » نب  میمت   » و همیزخ » نب  دسا   » و بعک » نب  ثراح   » زین و  دندوب ، ناملسم  ود ، نآ 
هک يرما  ره  رد  و 
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«1 . » تسا هدوب  ناملسم  مه  عبت »  » هک دینکن  کش  رما  نیا  رد  دیدرک ، ّکش 

دنتـشادن ربخ  ایآ  دنتخانـشن و  ار  وا  يراد  تناما  راتفگ و  تقادص  یبسن و  تفارـش  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  هک  نیا  ای  اُوفِْرعَی  َْمل  ْمَأ 
هیلع و هَّللا  یلص  دمحم  تفگ : نینچ  ترضح  نآ  هراب  رد  هجیدخ ، دقع  هبطخ  ندناوخ  يراگتـساوخ و  ماگنه  مالّـسلا  هیلع  بلاط  وبا  هک 

«2 . » دراد ناحجر  اهناسنا  مامت  رب  هک  نیا  رگم  دوشیمن  هدیجنس  یناسنا  چیه  اب  ّتیناسنا  لقع و  يوزارت  رد  هلآ 
زا تسا و  هّزنم  كاپ و  روما  نیا  زا  وا  دـننادیم  هک  یلاـح  رد  دـنناوخیم ، هدز  ّنج  هناوید و  ار  اـم  راوگرزب  ربماـیپ  اـی ، ٌۀَّنِج  ِِهب  َنُولوُقَی  ْمَأ 

تاروتسد اهنآ  يارب  اّما  تسا . رتذفان  شاهشیدنا  رکف و  رتشیب و  همه  زا  شتلزنم  ردق و  دبرچیم و  مدرم  مامت  رب  لقع  يدنمدرخ و  ظاحل 
زا هدرک و  دـشر  نآ  اب  اهلاس  هک  یناویح  ياهیوخ  یحطـس و  راکفا  اب  دراد و  تفلاخم  نانآ  ياهـسوه  اوه و  اـب  هک  تسا  هدروآ  یّقح  رب 

راکـشآ حضاو و  نآ  ّتیناّقح  اریز  دـنربب ، شنایم  زا  هدرک و  هزرابم  نآ  اب  دـنناوتیمن  یفرط  زا  و  دزاسیمن ، دـناهتفرگ ، سنا  نآ  اب  اهنرق 
بلاـطم ینآرق و  ياـههتفگ  هداد و  رحـس  تبـسن  یگناوید و  تمهت  ترـضح  نآ  هب  هدـش و  ناـتهب  غورد و  هب  لّـسوتم  هک  دوب  نیا  تسا 

. دندرک یفرعم  رعش  ار  يو  زیمآ  تمکح 
رد هک  یناسک  نیمز و  اهنامـسآ و  مامت  هک  نایب  نیا  هب  هدرب ، ـالاب  ار  قح  ماـقم و  نأـش و  یلاـعت ، قح  هفیرـش ، هیآ  نیا  رد  ُّقَْحلا  َعَبَّتا  َِول  َو 

لطاب هب  لیدـبت  دـشاب  اهنآ  ياهـسوه  اوه و  عبات  قح  رگا  تروص  نیا  رد  دنراوتـسا و  تقیقح  قح و  هیاپ  يور  دـننکیم ، یناگدـنز  اهنآ 
. دوریم نایم  زا  تسا  راوتسا  نآ  رب  ناهج  هچنآ  دوشیم و 

هب ار  ناهج  لها  دنوادخ  دوش ، كرـش  هب  لیدـبت  دـشاب و  اهنآ  ياوه  وریپ  مالـسا  رگا  ینعی  تسا  مالـسا  قح »  » زا دارم  تفگ : ناوتیم  و 
زیخاتسر يدوزب )  ) دناسریم و تکاله 

__________________________________________________

-1
مالسالا و یلع  اوناک  مّهنأف  ّرم  نب  میمت  ۀمیزخ و ال  نب  دسا  بعک و ال  نب  ثراح  اّوبست  نیملسم و ال  اناک  امهناف  ۀعیبر  رضم و ال  اّوبست  ال 

. املسم ّناک  اعّبت  ّنا  یف  اوّکشت  الف  ءیش  نم  هنم  متککش  ام 
-2

. حجر ّالا  لجرب  نزوی  ال 
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. دنکیمن ریخأت  شندیسر  ارف  رد  درادیم و  اپب  ار 
هب دوبعم  دهد ، كرـش  هب  نامرف  و  دنک ، يوریپ  ار  اهنآ  ياهـسوه  اوه و  یلاعت  قح  رگا  ینعی  تسا  دـنوادخ  قح ،»  » زا روظنم  هتفگ : هداتق 

. دوب دهاوخن  ّقح 
هک تسا  يرکذ  رکذ »  » زا روظنم  تسا  نکمم  تساهنآ  تاهابم  هیام  فرـش و  هزاوآ و  هک  میدروآ  یباتک  اهنآ  يارب  ْمِهِرْکِِذب  ْمُهاْنیَتَأ  َْلب 
زا ام  دوبیم ، ناگتـشذگ  زا  یباتک  اـم  دزن  رگا   » َنیِـصَلْخُْملا ِهَّللا  َداـبِع  اَّنَُکل  َنِیلَّوَأـْلا  َنِم  ًارْکِذ  انَدـْنِع  َّنَأ  َْول  دـنتفگیم : دـندرکیم و  وزرآ 

(. 167 تاّفاص / .« ) میدوبیم ادخ  صلخم  ناگدنب 
رانک يو  رازگراک  ای  ماما  يارب  هک  تسا  نیمز  تایلام  ترجا و  زا  يزیچ  يانعم  هب  هدام و  کی  زا  جارخ »  » اب هملک  نیا  ًاجْرَخ  ْمُُهلَأْـسَت  ْمَأ 
دزم رجا و  ياضاقت  اهنآ  زا  تداشرا  يربهر و  يارب  وت  رگم  ای  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  تسا و  جارخ »  » زا ّصخا  جرخ »  » اّما دنراذگیم ،

. تسا ناگدنهد  يزور  نیرتهب  وا  تسا و  رتهب  تراگدرورپ  ياطع  هک  یلاح  رد  ینکیم ،
: دنکیم لالدتسا  نینچ  ناربکتسم  راّفک و  يارب  تایآ  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ 

تلاسر و يارب  شنیزگ  هتسیاش  وا  هدش ، هدومزآ  شنطاب  رهاظ و  هک  تسا  ياهدش  هتخانش  صخش  هداتـسرف  اهنآ  يوس  هب  وا  هک  يربمغیپ 
ياعّدا هک  نیا  ات  هدشن  هدید  وا  زا  يرگید  زیچ  يرادتناما  تماهش و  رایـسب و  يدنمدرخ  راتفگ و  قدص  زج  اریز  تسا ، نآ  راوازـس  قحب 

هار هب  طقف  هکلب  هدادن ، رارق  نانآ  تورث  لام و  هب  يزادنا  تسد  يذاّخا و  يارب  ياهناهب  ار  اهیگژیو  نیا  زین  و  دوش ، هدرمـش  لطاب  شتّوبن 
. دنکیم توعد  ار  اهنآ  تسا  بان  مالسا  نامه  هک  میقتسم  طارص  تسار و 

هب دنوادخ  فرط  زا  هک  یتازجعم  لیالد و  اب  ربمایپ - تیناقح  تقادص و  تابثا  زا  سپ  تایآ ، نیا  رد  دـنوادخ  دـش ، رکذ  هچنآ  رب  هوالع 
ینورد ياهدرد  رکذ  هب  تسا - تفارش  کین و  مان  زا  اهنآ  يرادروخرب  هیام  هک  نآرق  زا  راّفک  ندرک  ضارعا  نایب  و  دش ، رهاظ  وا  هلیـسو 

اهنآ  ّربدت  مدع  نآ ، تسا و  هتخادرپ  هدش ، اهنآ  نامیا  عنام  هک  راّفک 
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. دشابیم ترضح  نآ  هب  نونج  نداد  تبسن  هب  ناشیاهییوج  هناهب  دادجا و  ابآ و  زا  لیلد  نودب  دیلقت  هب  ناشقایتشا  و 
یفنح لاثا  نب  ۀمامث  هک  یعقوم  دنفرحنم . هدش  رکذ  لبق ) هیآ  رد   ) هک میقتسم  طارص  زا  دنروآیمن ، نامیا  هک  اهنآ  َنُوبِکاَنل  ِطارِّصلا  ِنَع 

زا هک  اج  نآ  ات  تخاس  التبم  یلاسکـشخ  هب  ار  نانآ  دـنوادخ  درک و  عنم  هّکم  لها  زا  ار  ماـعط  اذـغ و  تفر و  هماـمی  هب  و  دـش ، ناملـسم 
: تفگ دمآ و  ربمایپ  تمدخ  برح  نب  نایفس  وبا  دندش ، راداو  تسا  رتش )  ) مشپ هنک و  نوخ  زا  یطولخم  هک  زهلع »  » ندروخ هب  یگنسرگ 
؟ ياهدش هتخیگنارب  تمحر  ناونع  هب  ملاع  مامت  مدرم  يارب  هک  ینکیمن  نامگ  ایآ  مهدیم ، دنگوس  يدنواشیوخ  تفارش  ادخ و  هب  ار  وت 

رگا تسا : نیا  هیآ  يانعم  یتشک و  یگنسرگ  اب  ار  ناشنادنزرف  ریشمش و  اب  ار  ناردپ  تفگ : نایفس  وبا  ماهدش . ثوعبم  نینچ  یلب ، دومرف :
هب دزاس و  فرط  رب  اهنآ ، رب  دوخ  تمحر  اب  دنتـسه  التبم  نآ  هب  هک  ار  یطحق  يرغال و  یلام ، یناج و  تراسخ  نیا  مدرم  نیا  زا  دنوادخ 

. داد دنهاوخ  همادا  دوخ  یهارمگ  هب  تشگ و  دنهاوخ  رب  تفلاخم  رابکتسا و  نامه  هب  هراب  ود  دنسرب ، تمعن  یناوارف 
روز هب  ار  اهنآ  ام  هک  تسا  هدومرف  داهـشتسا  بلطم  نیا  هب  تّجح  مامتا  روظنم  هب  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  انْحَتَف  اذِإ  یَّتَح  ْمُهانْذَـخَأ ...  ْدََـقل  َو 
نید میلست  هن  اهنآ  اما  میتفرگ  يریسا  هب  ار  اهنآ  زا  ياهّدع  میتشک و  ار  ناشناگرزب  میدروآ . اهنآ  راگزور  هب  ردب  زور  رد  هچنآ  ریـشمش و 

زا رتتخـس  تسا  يرفیک  هک  میدوشگ  اهنآ  يور  رب  ار  یگنـسرگ  باب  هرخالاب  هک  نیا  ات  دـندرک  عّرـضت  وا  هاـگرد  هب  هن  دـندش و  ادـخ 
اهنآ نیرتهاوخ  دوخ  نیرتنمشد و  هک  ییاج  ات  دش  مخ  ناشیاهندرگ  دندش و  مورحم  يریخ  ره  زا  تعاس  نامه  رد  سپ  نتشک . يریسا و 

زا میدومزآ ، یـشیامزآ  ره  هب  ار  نانآ  تسا : نیا  هیآ  رگید  يانعم  دنتـساوخ و  یناـبرهم  تفوطع و  دـندرک و  تشذـگ  وفع و  بلط  وت  زا 
دوخ یـشکندرگ  هب  هتـسویپ  نانچ  مه  و  دشن ، هدید  يریذپ  نامرف  میلـست و  هنوگ  چیه  اهنآ  زا  لاح  نیع  رد  و  نتـشک ، یگنـسرگ و  لیبق 

باذع و  مّنهج ، شتآ  هب  ات  دنهدیم  همادا 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 1471 

http://www.ghaemiyeh.com


268 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هک يزور   » َنُومِرْجُْملا ُسِْلُبی  ُۀَـعاَّسلا  ُموُقَت  َمْوَی  َو  دـیامرفیم : هک  نانچ  دـش  دـنهاوخ  نادرگرـس  دـیمون و  ماـگنه  نیا  رد  هک  دـنوش  رفیک 
هب دـنا  هتفگ  یـضعب  تسا ، يریخ  ره  زا  يدـیماان  سأی و  يانعم  هب  سالبا » (. » 12 مور / « ) دـنوشیم دـیماان  ناراکهانگ  دوشیم  اپب  تمایق 

. تسا یگمیسارس )  ) ندروخ ترسح  اب  هارمه  توکس  يانعم 
. رگید تلاح  هب  یتلاح  زا  لاقتنا  هلاحتسا : لثم  رگید ، دوجو  هب  يدوجو  زا  لاقتنا  يانعم  هب  نوک »  » هدام زا  لاعفتسا  باب  ناکتسا :» »

« نکتـسا : » هدـمآ دوجو  هب  فلا »  » نآ زا  عابـشا و  نآ  لعفلا  نیع  هحتف  هک  تسناد  لاعتفا  باب  نوکـس و  هدام  زا  ار  نآ  تسا  نکمم  زین  و 
«1 . » تسا هدش  حازتنم »  » رعش رد  هک  حزتنم »  » لثم تسا ، هدیدرگ  ناکتسا »  » هب لیدبت 

268 ص :  ات 90 ..... ] تایآ 78  (: 23  ) نونمؤملا هروس  ]

هراشا

يِذَّلا َوُه  َو  ( 79  ) َنوُرَـشُْحت ِْهَیلِإ  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُکَأَرَذ  يِذَّلا  َوُه  َو  ( 78  ) َنوُرُکْـشَت ام  ًالِیلَق  َةَِدْئفَْألا  َو  َراْصبَْألا  َو  َعْمَّسلا  ُمَُکل  َأَْشنَأ  يِذَّلا  َوُه  َو 
اَّنِإ َأ  ًاماظِع  َو  ًاباُرت  اَّنُک  َو  اْنتِم  اذِإ  َأ  اُولاـق  ( 81  ) َنُولَّوَْألا َلاق  ام  َْلثِم  اُولاق  َْلب  ( 80  ) َنُولِقْعَت الَف  َأ  ِراهَّنلا  َو  ِْلیَّللا  ُفـالِتْخا  َُهل  َو  ُتیُِمی  َو  ِییُْحی 

(82  ) َنُوثوُْعبََمل
ُْلق ِهَِّلل  َنُولوُقَیَس  ( 84  ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  اهِیف  ْنَم  َو  ُضْرَْألا  ِنَِمل  ُْلق  ( 83  ) َنِیلَّوَْألا ُریِطاسَأ  َّالِإ  اذه  ْنِإ  ُْلبَق  ْنِم  اذه  انُؤابآ  َو  ُنَْحن  انْدِعُو  ْدََقل 

(87  ) َنوُقَّتَت الَف  َأ  ُْلق  ِهَِّلل  َنُولوُقَیَس  ( 86  ) ِمیِظَْعلا ِشْرَْعلا  ُّبَر  َو  ِْعبَّسلا  ِتاوامَّسلا  ُّبَر  ْنَم  ُْلق  ( 85  ) َنوُرَّکَذَت الَف  َأ 
ِّقَْحلِاب ْمُهاْنیَتَأ  َْلب  ( 89  ) َنوُرَحُْست یَّنَأَف  ُْلق  ِهَِّلل  َنُولوُقَیَس  ( 88  ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ِْهیَلَع  ُراُجی  َو ال  ُریُِجی  َوُه  َو  ٍءْیَـش  ِّلُک  ُتوُکَلَم  ِهِدَِیب  ْنَم  ُْلق 

(90  ) َنُوبِذاَکل ْمُهَّنِإ  َو 
__________________________________________________

: دیوگیم شدنزرف  تبیصم  رد  هک  ۀمره  نبا  زا  رعش  - 1
حازتنمب لاجرلا  ّمذ  نع  یمرت و  نیح  لئاوغلا  نم  تنا  و 

بارقع عبنی و  رد  عاـبنی ، زین  یتـسه و  رودـب  يریگ  رارق  نادرم  ییوگدـب  دروم  يوش و  عقاو  روآ  گرم  ثداوح  ریت  فدـه  هک  نیا  زا  وت 
. میدق پاچ  باتک  یقرواپ 
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269 ص :  همجرت ..... :

(78 . ) دیرازگیم ساپس  ار  وا  رتمک  امش  اّما ) ، ) درک داجیا  لد ، مشچ و  شوگ و  امش  يارب  هک  تسا  یسک ، وا  و 
(79 . ) دیوشیم روشحم  وا  يوس  هب  دیرفآ و  نیمز  رد  ار  امش  هک  تسا  یسک  وا 

(80 . ) دیشیدنایمن سپ  ایآ ، تسوا ، نآ  زا  زور  بش و  دش  دمآ و  دناریمیم و  دنکیم و  هدنز  هک  تسوا 
(81 . ) دنتفگیم ناینیشیپ  هچنآ  لثم  هک  دنتفگ  ار  يزیچ  نانآ  هکلب 

(82 ( ؟ دش میهاوخ  هتخیگنا  رب  میدش ، ناوختسا  كاخ و  میدرم و  هک  یماگنه  ایآ  دنتفگ :
(83 . ) ناینیشیپ ياههناسفا  رگم  تسین  نیا  هدش ، هداد  لبق ، زا  نامناگتشذگ ، ام و  هب  هدعو  نیا 

(84 . ) تسیک يارب  زا  دنتسه  نآ  رد  هک  یناسک  نیمز و  دینادیم ، امش  رگا  وگب :
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(85 . ) دیوشیمن رّکذتم  ایآ  سپ  وگب : تسادخ ، نآ  زا  همه  تفگ : دنهاوخ 
: وگب

(86 . ) تسا میظع  شرع  راگدرورپ  هناگتفه و  ياهنامسآ  راگدرورپ  یسک  هچ 
(87 . ) دینکیمن هشیپ  يوقت  ایآ  سپ  وگب : تسادخ ، نآ  زا  دنیوگیم 

؟ درادن نداد  هانپ  هب  يزاین  دوخ  دهدیم و  هانپ  ناهانپیب  هب  و  دراد ، تسد  رد  ار  تادوجوم  همه  تموکح  یـسک  هچ  دـیهاگآ  رگا  وگب :
(88)

(89 ( ؟ دیاهدش عقاو  رحس  دروم  هنوگچ  سپ  وگب : تسادخ ، نآ  زا  دنیوگیم :
(90 . ) دنیوگیم غورد  نانآ  میاهدروآ و  اهنآ  يارب  ار  قح  ام ، هکلب 

269 ص :  ریسفت ..... :

ناونع  هب  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  َةَِدْئفَْألا  َو  َراْصبَْألا  َو  َعْمَّسلا  ُمَُکل  َأَْشنَأ  يِذَّلا  َوُه  َو 
270 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

دنراد ییایند  ینید و  عفانم  اوق ، اضعا و  نیا  اریز  هدومرف ، رکذ  صوصخ  روط  هب  ار  اهلد  ییانیب و  و  ییاونش ، يورین  رکش ، هتـسیاش  تمعن 
هک قیرط  نیا  هب  دنوشیم  هدرب  راک  هب  وا  ياهراک  ادـخ و  تایآ  تخانـش  رد  هک  تسا  نیا  اهنآ  عفانم  هلمج  زا  و  تسین ، نانآ  ریغ  رد  هک 

يارب کیرش  و  معنم ، ياهتمعن  هب  رارقا  رکش ، همّدقم  اریز  دننکیم ، رکـش  ار  شتمعن  دننکیم و  وا  دیحوت  یگناگی و  رب  لالدتـسا  اهنآ  هب 
. تسا ندادن  رارق  وا 

: تسا دیکأت  دیفم  هدیاز  ام »  » و الیلق ، ارکش  نورکشت  ینعی  َنوُرُکْشَت  ام  اًلِیلَق 
(. دیهدیم ماجنا  وا  يارب  یکدنا  رایسب  رکش  )

. تخاس ناتهدنکارپ  دلو  داز و  اب ، دیرفآ و  ار  امش  دنوادخ  مکأرز » »
. دیوشیم عمج  تمایق ) زور   ) وا هاگشیپ  رد  ییادج  هقرفت و  زا  سپ  و  نورشحت » هیلا  «و 

وا زا  ریغ  تسوا و  هژیو  نآ  داجیا  تسا و  دنوادخ  رایتخا  رد  اهنت  زور ، بش و  دش  دمآ و  فالتخا و  عوضوم  ِراهَّنلا  َو  ِْلیَّللا  ُفالِتْخا  َُهل  َو 
. تسین زور  بش و  رییغت  رب  رداق  یسک 

. تسا هدش  هدناوخ  مه  بیاغ  هغیص  ءای »  » اب نولقعت » الف  «أ 
. دنتفگیم زیخاتسر  رکنم  ناگتشذگ  هک  دنتفگ  ار  یفرح  نامه  هّکم  لها  اولاق :» لب  »

. تسا هدش  طبض  تبث و  اهباتک  رد  لقن و  ناگتشذگ  زا  هک  تقیقح  نودب  ياههناسفا  هروطسا ، عمج  ریطاسا » »
اهنآ ّدض  رب  دنتـسه ، لهاج  نآ  هب  تبـسن  هک  یبلطم  حرط  اب  هیآ  نیا  رد  راّفک ، دـساف  تاداقتعا  نایب  زا  دـعب  دـنوادخ  ُضْرَْألا ...  ِنَِمل  ُْلق 
هچنآ نیمز و  هک  دیهد  خساپ  مسرپیم  امش  زا  هچنآ  دیتسه  قداص  ناتیهاگآ  ملع و  ياعّدا  رد  رگا  هک  تسا  نیا  روظنم  هدرک و  لالدتسا 

؟ تسیک نآ  زا  تسا  نآ  رد 
رد هک  ار  نانآ  نیمز و  هک  یسک  دینادب : ات  دیوشیمن  رّکذتم  ارچ  سپ  َنوُرَّکَذَت  الَف  َأ 

271 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
- نیزاغآ شنیرفآ  زا  هداعا ، اریز  دنادرگرب  یناگدنز  هب  زاب  دـنک و  دوبان  ار  اهنآ  همه  دـناوتیم  هدـیرفآ ، اهنآ  ریغ  القع و  زا  دـننکاس  نآ 

سک ره  زیچ و  همه  هک  ارچ  دنهدن ، رارق  کیرش  ییادخ  رد  شیارب  ار  يزیچ  چیه  سک و  چیه  هک  تسا  راوازس  وا  زین  و  تسین ، رتلکشم 
. تسوا قولخم  هدیرفآ و  وا ، زا  ریغ 
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: يانعم تقیقح  رد  اریز  دناهدناوخ  زین  نآ  نودب  دعب  هیآ  ود  رد  یلو  دناهدناوخ  مال »  » اب طقف  دروم  هس  نیا  زا  لوا  هیآ  رد  ِهَِّلل ،» َنُولوُقَیَس  »
ار نآ  یقیقح  کـلام  بحاـص و  مـینکیم ، یـسک  اـی  يزیچ  راـگدرورپ  زا  وجتـسج  یتـقو  اریز  « ) 1  » تسا یکی  وـه » نمل   » و هـبر » نـم  »

(. مییوجیم
. دیرواین كرش  وا  هب  ات  دیرادن  میب  ادخ  زا  ارچ  سپ  نوقتت » الف  «أ 

هیآ يانعم  داد و  تاجن  ینالف  متـس  راب  ریز  زا  ار  وا  ینعی  هعنم ، هنم و  هثاغا  يا  نالف ، یلع  انالف  لـجرلا  راـجا  ِْهیَلَع  ُراـُجی  ـال  َو  ُریُِجی  َوُه  َو 
هب هک  یسک  زا  ار  ادخ  دناوتیمن  یسک  چیه  و  ادخ ) زج   ) دهاوخب هک  یـسک  ره  رب  دهاوخب  ار  هک  ره  دنکیم  يرای  یـسک  هچ  تسا : نیا 

. دراد زاب  هدرک  ءوس  هدارا  وا 
: تسا سیقلا  ؤرما  رعش  انعم ، نیا  لیلد  دیدرگیم ؟ فرحنم  یتسرپ  اتکی  هداج  زا  دیوشیم و  هتفیرف  هنوگچ  سپ  َنوُرَحُْست » یَّنَأَف  »

بارشلاب ماعطلاب و  رحسن  بیغ و  متحل  نیعضوم  انارا 
میوشیم و هتفیرف  ینعی  رحسن » ( » میتسه ایند  بارش  ماعط و  هتفیرف  لاح  نیع  رد  مینیبیم و  ناباتش  یناهنپ  گرم  موزل  يارب  ار  دوخ  ام  (و 

. تسا سفن  ياوه  ای  ناطیش  هدنهد ، بیرف 
هب دنزرف  تبسن  و  لطاب ، كرش ، هک  میدروآ  ناشیا  رب  ار  قح  هکلب  ِّقَْحلِاب  ْمُهاْنیَتَأ  َْلب 

__________________________________________________

« تاوامـسلا نمل  « » ِتاوامَّسلا ُّبَر  ْنَم   » يانعم اریز  تساـنعم ، رب  لـمح  مـال »  » اـب تسا و  ظـفل  رب  لـمح  مـال »  » نودـب رخآ  هیآ  ود  رد  - 1
ص 151. ج 2 ، نمحّرلا ، هب  ّنم  ام  ءالما  زا  هصالخ  دشابیم ،

272 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دنشابیم وگغورد  تسا  دنزرف  کیرش و  ار  يادخ  هک  ناشیاهفرح  نیا  اب  راّفک  و  نکمم ، ریغ  لاحم و  يرما  نداد ، یلاعت  قح 

272 ص :  ات 100 ..... ] تایآ 91  (: 23  ) نونمؤملا هروس  ]

هراشا

ِِملاع ( 91  ) َنوُفِـصَی اَّمَع  ِهَّللا  َناْحبُـس  ٍضَْعب  یلَع  ْمُهُـضَْعب  الََعل  َو  َقَلَخ  اِمب  ٍهلِإ  ُّلُک  َبَهَذـَل  ًاذِإ  ٍهلِإ  ْنِم  ُهَعَم  َناک  ام  َو  ٍدـَلَو  ْنِم  ُهَّللا  َذَـخَّتا  اَم 
ْنَأ یلَع  اَّنِإ  َو  ( 94  ) َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقلا  ِیف  ِیْنلَعَْجت  الَف  ِّبَر  ( 93  ) َنوُدَعُوی ام  یِّنَیُِرت  اَّمِإ  ِّبَر  ُْلق  ( 92  ) َنوُکِرُْشی اَّمَع  یلاعَتَف  ِةَداهَّشلا  َو  ِْبیَْغلا 

(95  ) َنوُرِداَقل ْمُهُدِعَن  ام  َکَیُِرن 
ْنَأ ِّبَر  َکـِب  ُذوُـعَأ  َو  ( 97  ) ِنیِطاـیَّشلا ِتازَمَه  ْنـِم  َکـِب  ُذوُـعَأ  ِّبَر  ْلـُق  َو  ( 96  ) َنوُفِـصَی اـِمب  ُمَلْعَأ  ُنَْحن  َۀَـئِّیَّسلا  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلاـِب  ْعَـفْدا 
ْنِم َو  اُهِلئاق  َوُه  ٌۀَِـملَک  اهَّنِإ  َّالَک  ُتْکََرت  اـمِیف  ًاـِحلاص  ُلَـمْعَأ  یِّلََعل  ( 99  ) ِنوُعِجْرا ِّبَر  َلاـق  ُتْوَْملا  ُمُهَدَـحَأ  َءاـج  اذِإ  یَّتَح  ( 98  ) ِنوُرُضْحَی

(100  ) َنُوثَْعُبی ِمْوَی  یلِإ  ٌخَزَْرب  ْمِِهئارَو 

272 ص :  همجرت ..... :

شاهدیرفآ ندرک  هرادا  يارب  نایادخ  زا  کی  ره  تروص  نیا  رد  اریز  تسین ، وا ، اب  يرگید  دوبعم  و  هتفرگن ، يدنزرف  دوخ  يارب  دنوادخ 
(91 . ) دننکیم فصو  ار  وا  ناکرشم  هچنآ  زا  یلاعت  قح  تسا  هّزنم  كاپ و  تشاد ، يرترب  ياعّدا  يرگید  رب  مادک  ره  زین  تفریم و 

(92 . ) دننادیم کیرش  شیارب  نارفاک  هچنآ  زا  تسا  رترب  وا  سپ  تسا ، راکشآ  ناهن و  هب  هاگآ  وا 
(93 . ) ینایامنب نم  هب  ياهداد  هدعو  اهنآ  هب  هک  ار  رفیک  باذع و  زا  هچنآ  دیاب  رگا  اراگدرورپ ، وگب :
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(94 . ) هدم رارق  راکمتس  مدرم  نیا  نایم  رد  ارم  سپ  اراگدرورپ ،
(95 . ) میهدیم هدعو  نانآ  هب  ار  هچنآمیهد  ناشن  وت  هب  میناوتیم  ام  و 

273 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(96 . ) میرتاناد دننکیم  فیصوت  هچنآ  هب  ام  زادرپ ، هلباقم  هب  يدب  اب  تسا ، رتهب  هک  یهار  ره  زا 

: وگب و 
(97 . ) مربیم هانپ  وت  هب  نیطایش ، ياههسوسو  زا  نم  اراگدرورپ 

(98 . ) دنوش رضاح  نم  دزن  نیطایش )  ) هک نیا  زا  مربیم  هانپ  وت  هب  اراگدرورپ  و 
(99 . ) دینادرگزاب ارم  اراگدرورپ  دیوگیم : دسر  ارف  نانآ  زا  یکی  گرم  هک  یماگنه  ات  دنانینچ ) هتسویپ  ناراکهنگ  ناکرشم و  )

«1  » تشپ و  دروآیم ، نابز  هب  وا  هک  تسا  یفرح  نیا  تسین ، نینچ  دـنیوگیم : مهد ، ماجنا  یحلاص  لـمع  ماهدرک  كرت  هچنآ  رد  دـیاش 
(100 . ) دنوش هتخیگنارب  هک  يزور  ات  تسا  یخزرب  اهنآ  رس 

273 ص :  ریسفت ..... :

ره هک  دوبیم  يرگید  نایادخ  اتکی  يادخ  اب  رگا  بهذل : ۀهلآ  هعم  ناک  ول  ینعی : تسا  فوذحم  طرـش  يازج  باوج و  هملک ، نیا  اذا » »
زا مادک  ره  تموکح  هنیمز  زین  امـش  دادیم و  همادا  یگماکدوخ  هب  تفریم و  دوخ  هدیرفآ  يوس  هب  دندشیم و  ادـج  نایادـخ  زا  مادـک 
ایند ناهاشداپ  لثم  دمآیم  رب  يرگید  رب  هبلغ  ددص  رد  اهنآ  زا  کی  ره  و  دیدرکیم . هدهاشم  رگید  نایادخ  زا  زاتمم  روط  هب  ار  نایادـخ 
مه سپ  تسا . يرگید  رب  ندـش  زوریپ  رکف  رد  مادـک  ره  تسادـج ، مه  زا  ناـشتموکح  هزوح  هک  نیا  اـب  دـنعازن و  رد  مه  اـب  هشیمه  هک 

نتشاد زا  تسا و  یکی  ادخ  هک  دینادب  درادن  دوجو  ییادخ  ياهتکلمم  رد  يزیامت  تسین و  يرگید  رب  یکی  هبلغ  زا  يرثا  چیه  هک  نونکا 
. تسا هّزنم  دننکیم  اعّدا  شیارب  ناکرشم  هک  ینایاتمه  دالوا و 

رگید یخرب  و  هّللا »  » يارب تفص  رورجم و  یضعب  ار  هملک  نیا  ِْبیَْغلا » ِِملاع  »
__________________________________________________

نیا رد  عمجم و  رد  یـسربط  موحرم  هچنآ  اّما  تساههمجرت  زا  رگید  یخرب  ياهشمق و  یهلا  همجرت  هنومن و  ریـسفت  قباطم  همجرت  نیا  - 1
ریسفت نمض  رد ج 17  نایبلا  عمجم  مجرتم  هک  تسا  ور  ولج  ینعی  مادـق  ماما و  يانعم  هب  ءار »  » هک و تسا  فاّشک  قباطم  هدرک  ناـیب  اـج 

. تسا هتفگ  نینچ  زین 
274 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دناهتسناد فوذحم  يادتبم  ربخ  عوفرم ،
امتح و  تسین ، ياهراچ  رگا  ینعی  دشابیم ، نا »  » دیکأت يارب  زین  هدیاز  ي  ام »  » دیکأت و يارب  نون  ِیْنلَعَْجت  الَف  ِّبَر  َنوُدَـعُوی ، ام  یِّنَیُِرت  اَّمِإ 

یتساوخ هاگ  ره  هدـم و  رارق  اهنآ  نایم  رد  ارم  سپ  ینایامنب  نم  هب  دـشاب  هدـش  هداد  هدـعو  اهنآ  هب  هک  ار  ترخآ  اـیند و  باذـع  زا  هچنآ 
. نک جراخ  ناشنایم  زا  ارم  ییامرف  رفیک  ار  نانآ 

ایآ هک  دومرفن  صخشم  اّما  دش ، دهاوخ  عقاو  یشوخان  تمقن و  شتّما  نایم  رد  هک  داد  ربخ  شربمغیپ  هب  دنوادخ  دیوگیم : يرصب  نسح 
رارق اهنآ  نایم  رد  ارم  سپ  : ) دنک اعد  نینچ  هک  داد  روتـسد  ار  وا  تهج  نیا  زا  شتافو و  زا  دعب  ای  دوب  دهاوخ  ترـضح  نآ  یناگدنز  رد 

(. هدم
« مدرم يا  : » دومرف انم  نیمزرـس  رد  عادولا  ۀجح  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدش  لقن  هَّللا  دبع  نب  رباج  سابع و  نبا  زا 

ناـیم رد  ارم  دـینک  يراـک  نینچ  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  دـینزب ، ار  رگید  یـضعب  ندرگ  امـش  زا  یـضعب  هک  دـیدرگن  رب  رفک  هب  نم  زا  سپ 
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لوسر دروخ ، ترـضح  نآ  پچ  هناش  هب  یتسد  رـس  تشپ  زا  ماـگنه  نیا  رد  « 1 «. » دننزیم ار  امـش  هک  دید  دـیهاوخ  راوس  بسا  یهورگ 
دهاوخ مالّـسلا  هیلع  یلع  مشابن  هاپـس  نآ  نایم  رد  نم  رگا  ینعی  ( ؟ تسا یلع  صخـش  نیا  ایآ  ّیلع » وا  : » دومرف درک و  هّجوت  نآ  هب  ادـخ 

. دوب
. دش لزان  تایآ  نیا  هک  دوب  اج  نیا  یقرواپ ص 79 ) ج 17 ، عمجم ، همجرت 

قح هاگـشیپ  رد  يراز  هلان و  شزرا  تلیـضف و  رب  تلالد  ازج ، زا  شیپ  يرگید  طرـش و  زا  شیپ  یکی  هیآ : ود  نیا  رد  ّبر »  » هملک رارکت 
. دراد یلاعت 

( دـندرگرب دـیاش  هک   ) میهدیم تلهم  اهنآ  هب  اما  میـشخب ، قّقحت  میهدیم  هدـعو  اهنآ  هب  ار  هچنآ  هک  نیا  رب  میرداق  اـم  َنوُرِداـَقل  اَّنِإ ...  َو 
روظنم نک ، عفد  یکین  هب  ار  يدب  عفدا » »

__________________________________________________

-1
. مکنوبراضی ۀبیتک  یف  ینفرعتل  اهومتلعف  نئل  هَّللا  میأ  و  ضعب ، باقر  مکضعب  برضی  اراّفک  يدعب  اوعجرت  ال 

275 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دشابیم نآ  ضوع  رد  ناسحا  يدب و  نتفرگ  هدیدان 

: تسا هدش  رکذ  لامتحا  ود  هیآ  نیا  ریسفت  رد  َنوُفِصَی  اِمب  ُمَلْعَأ  ُنَْحن 
. دنهدیم تبسن  وت  هب  عقاو  فالخ  رب  يدنسپان  فاصوا  هچ  تنانمشد  هک  مینادیم  رتهب  همه  زا  ام  - 1

. میرتاناوت ناشتازاجم  رب  رتهاگآ و  همه  زا  وت ، هب  تبسن  ناشتّین  ءوس  اهنآ و  ياهیگژیو  زا  ام  - 2
. نیطایش ياههسوسو  زا  مربیم ، هانپ  وت  هب  َِکب » ُذوُعَأ  »

دننکیم کیرحت  هانگ  هب  ار  مدرم  نیطایش  ضئاّرلا ، « 2  » زامهم : » تسا لیبق  نیمه  زا  و  « 1  » تسا تّدش  اب  کیرحت  عفد و  يانعم  هب  زمه » »
َنیِِرفاْکلا یَلَع  َنیِطایَّشلا  اَْنلَـسْرَأ  اَّنَأ  ََرت  َْمل  َأ  تسا  لـیبق  نیمه  زا  دـننکیم و  کـیرحت  نتفر  هار  رب  ار  ناـیاپ  راـهچ  ناراـک  راوس  هک  ناـنچ 

رد  ) یلاعت يادخ  َِکب » ُذوُعَأ  َو  ( » 82 میرم / « ) دننک رازآ  ار  اهنآ  تخس  ات  میداتسرف  نارفاک  رس  رب  ار  نیطایـش  هک  يدیدن  ایآ   » ازَأ ْمُهُّزَُؤت 
ياههسوسو زا  دراد ، يرتشیب  سامتلا  عّرـضت و  زا  تیاکح  هک  ّبر »  » ظفل رارکت  اب  هک  دـهدیم  روتـسد  ار  شربماـیپ  یلاوتم ) هیآ  ود  نیا 

. دنربب هانپ  ادخ  هب  مود ) هیآ  رد   ) دننک هدهاشم  ار  وا  دنبای و  روضح  وا  شیپ  اهنآ  هک  نیا  زا  و  لوا ) هیآ  رد   ) نیطایش
: تسا هدش  لقن  لوق  هس  نیطایش  روضح  نامز  ای  ناکم  رد 
. تسا نآرق  توالت  ماگنه  دارم  دیوگیم : سابع  نبا  فلا :

. تسا ندنک  ناج  ماگنه  روظنم  هدش : لقن  همرکع  زا  ب :
__________________________________________________

. ].....[ ص 307 ج 14 ، هنومن ، ریسفت  - 1
تلآ یـسیفن . گنهرف  دننزیم  بسا  هاگیهت  رب  يراوس  ماگنه  ای  دننکیم  بصن  شفک  هنـشاپ  رب  هک  ینینهآ  خیم  زیمهم : عمج  زامهم  - 2

، ضئارلا زاـمهم  تفگ  ناوتیم  و  دـیمع . گـنهرف  دـنیوگیم  مه  زیخف  یـسراف  رد  دـندنبیم ، همکچ  هنـشاپ  رب  يراوـس  ماـگنه  هک  يّزلف 
. دربیم راک  هب  بکرم  ندنار  يارب  راک  راوس  هک  تسا  يزیچ 

276 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسا تالاح  مامت  دوصقم  هک  تسا  نآ  رهظا  ج :

. دنتسه دوخ  ءوس  دیاقع  رب  تسا  گرم  ماگنه  هک  نامز  نیا  ات  نارفاک  ینعی  تسا  نوفصی »  » هب قلعتم  هملک  نیا  اذِإ » یَّتَح  »
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هتـشذگ رب  دـنکیم  گرم  هب  نیقی  هک  یعقوم  تسا ، میظعت  يارب  تساـتکی  يادـخ  بطاـخم  هک  نیا  اـب  عمج  ظـفل  هب  باـطخ  نوعجرا » »
ياهراک هک  نیا  دیما  هب  دـنادرگ و  رب  یگدـنز  هب  ار  وا  ات  دـهاوخیم  دوخ  يادـخ  زا  دروخیم و  ترـسح  شرایـسب  ناهانگ  راب و  تلفغ 

. تسا تاکز  دارم ، دناهتفگ : یضعب  دهد . ماجنا  هتخاس  هابت  هک  ییاهتدابع  یلام و  قوقح  لیبق  زا  هدرک ، كرت  هک  ار  یکین 
تفاییم دوجو  رگا  هک  دـنادیم  هتفاین ، دوجو  ار  هچنآ  لاعتم  يادـخ  ایآ  دـش : لاؤس  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماـما  ترـضح  زا  ٌۀَِـملَک  اـهَّنِإ  اَّلَک 

نامـسآ نیمز و  رد  رگا   » اتَدَـسََفل ُهَّللا  اَّلِإ  ٌۀَِـهلآ  امِهِیف  َناک  َْول  دـیامرفیم : هک  ياهدـناوخن  ار  يادـخ  لوق  ایآ  دومرف : ماما  دوبیم ؟ هنوگچ 
یلَع ْمُهُـضَْعب  الََعل  َو  دیامرفیم : رگید  ياج  و  ( 21 ایبنا / « ) دندشیم هدیـشک  یهابت  داسف و  هب  دوبیم  اتکی ، دحاو و  يادـخ  زج  ینایادـخ 

هتفاین قّقحت  ار  هچنآ  دنوادخ  هک  دش  مولعم  سپ  هیآ 91 .) هروس  نیمه  « ) درکیم هبلغ  رگید  یضعب  رب  نایادخ  زا  یـضعب  انامه  و   » ٍضَْعب
هب ارم  ایادخ  دیوگیم  هک  دنکیم  تیاکح  ءایقـشا  لوق  زا  ببـس  نیدب  و  دوب ، دهاوخ  هنوگچ  دـبای  قّقحت  رگا  هک  دـنادیم  دـشابیمن ، و 

یفرح اهنت  نیا  تسا . نینچ  هن  دـیامرفیم : ناشیاضاقت  خـساپ  رد  ادـخ  مهد ، ماجنا  ماهدرک  كرت  هک  ار  یکین  ياهراک  اـت  نادرگرب  اـیند 
هدـنادرگ زاب  ایند  هب  رگا   » َنُوبِذاَکل ْمُهَّنِإ  َو  ُْهنَع  اوُُهن  اِمل  اوُداَعل  اوُّدُر  َْول  َو  دـیامرفیم  رگید  ياج  درادـن و  ياهدـیاف  دـنزیم و  وا  هک  تسا 

«. دننایوگغورد اهنیا  درک و  دنهاوخ  رارکت  دناهدش  عنم  شنداد  ماجنا  زا  هک  ار  هچنآ  رگید  راب  دنوش ،
. دوبیم هنوگچ  تفاییم  دوجو  رگا  هک  دنادیم  هتفاین  دوجو  هک  ار  هچنآ  دنوادخ  سپ  ( 28 ماعنا / )

. تسایند هب  اهنآ  تشگزاب  تساوخرد  ّدر  نآ ، يانعم  تسا و  عدر  يارب  هملک  نیا  اّلک » »
277 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هدینـش وا  زا  یلو  تسا  هدنیوگ  طقف  وا  هک  نیا  ای  درادن ، یتقیقح  دروآیم و  نابز  هب  هک  تسا  یفرح  اهنت  دراد  هک  ییاضاقت  ۀملک » اهنا  »
. دوشیمن

زور ات  ایند  هب  ناشتـشگزاب  نایم  هک  دراد  دوجو  یعنام  اهنآ  يور  شیپ  ینعی  تسا  نارفاک  هورگ  عمج ، ریمـض  عجرم  ٌخَزَْرب  ْمِِهئارَو  ْنِم  َو 
. دنکیم داجیا  خزرب  ملاع  مانب  ياهلصاف  اهربق  زا  ندمآ  نوریب  تمایق و 

277 ص :  ات 110 ..... ] تایآ 101  (: 23  ) نونمؤملا هروس  ]

هراشا

ُُهنیِزاوَم ْتَّفَخ  ْنَم  َو  ( 102  ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأَف  ُُهنیِزاوَم  ْتَلُقَث  ْنَمَف  ( 101  ) َنُولَءاسَتَی َو ال  ٍِذئَمْوَی  ْمُهَْنَیب  َباْسنَأ  الَف  ِروُّصلا  ِیف  َخـُِفن  اذِإَف 
ْمُْکیَلَع یْلُتت  ِیتاـیآ  ْنُکَت  َْمل  َأ  ( 104  ) َنوُِحلاک اهِیف  ْمُه  َو  ُراَّنلا  ُمُهَهوُجُو  ُحَْـفَلت  ( 103  ) َنوُِدلاخ َمَّنَهَج  ِیف  ْمُهَسُْفنَأ  اوُرِـسَخ  َنیِذَّلا  َِکئلوُأَف 

(105  ) َنُوبِّذَُکت اِهب  ُْمْتنُکَف 
(108  ) ِنوُمِّلَُکت َو ال  اهِیف  اُؤَسْخا  َلاق  ( 107  ) َنوُِملاظ اَّنِإَف  انْدُع  ْنِإَف  اْهنِم  انْجِرْخَأ  انَّبَر  ( 106  ) َنیِّلاض ًامْوَق  اَّنُک  َو  اُنتَْوقِش  اْنیَلَع  ْتَبَلَغ  انَّبَر  اُولاق 
َو يِرْکِذ  ْمُکْوَْسنَأ  یَّتَح  ایِرْخِس  ْمُهوُُمتْذَخَّتاَف  ( 109  ) َنیِمِحاَّرلا ُْریَخ  َْتنَأ  َو  انْمَحْرا  َو  اَنل  ْرِفْغاَف  اَّنَمآ  انَّبَر  َنُولوُقَی  يِداـبِع  ْنِم  ٌقیِرَف  َناـک  ُهَّنِإ 

(110  ) َنوُکَحْضَت ْمُْهنِم  ُْمْتنُک 

277 ص :  همجرت ..... :

. دـننکیمن یکمک  ياضاقت  رگیدـکی  زا  تسین و  یتبـسن  يدـنواشیوخ و  چـیه  اهنآ  ناـیم  زور  نآ  دوش ، هدـیمد  روص »  » رد هک  یماـگنه 
(101)

(102 . ) دنناراگتسر نانآ  دشاب  نیگنس  شلامعا  ياهوزارت  سک  ره  سپ 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 1477 

http://www.ghaemiyeh.com


278 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دنام دـنهاوخ  نادـیواج  مّنهج  رد  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  دوجو  هیامرـس  هک  دـنایناسک  نانآ  دـشاب  کبـس  شلمع  يوزارت  سک  ره  و 

(103)
(104 . ) دنراد هدیشک  مهرد  ياهرهچ  خزود  رد  دوشیم و  هتخاون  ناشیاهتروص  هب  ریشمش  دننامه  شتآ  نازوس  ياههلعش 

(105 ( ؟ دیدرکیم بیذکت  امش  دشیم و  هدناوخ  امش  رب  نم  تایآ  هک  دوبن  نانچ  ایآ 
(106 . ) میدوب هارمگ  یموق  ام  دش و  هریچ  ام  رب  ام  یتخبدب  اراگدرورپ  دنیوگیم :

(107 . ) میرگمتس اعطق  میدرک  رارکت  رگید  راب  رگا  و  ربب ، نوریب  باذع )  ) نیا زا  ار  ام  اراگدرورپ 
(108 . ) دییوگن نخس  نم  اب  و  خزود ، رد  دیوش  رود  دیوگیم 

(109 . ) یناگدننک محر  نیرتهب  وت  و  نک ، محر  ام  رب  شخبب و  ار  ام  میدروآ ، نامیا  ام  اراگدرورپ  دنتفگیم : نم  ناگدنب  زا  یهورگ 
رب هتسویپ  امش  و  درک ) لفاغ  ار  امش  اهنآ  هرخسم  هب  لاغتشا   ) دندرک لفاغ  نم  دای  زا  ار  امش  اهنآ  ات  دیتفرگ  هرخسم  داب  هب  ار  اهنآ  امـش  اّما 

(110 . ) دیدنخیم اهنآ 

278 ص :  ریسفت ..... :

اریز دشابیمن ، اهنآ  نایم  رد  ینابرهم  طابترا و  هلیـسو  يدـنواشیوخ  دنـسانشیم  ار  رگیدـکی  مدرم  هک  نیا  اب  تمایق  رد  ْمُهَْنَیب  َباْسنَأ  الَف 
. دنسریم ناشیاهیکین  شاداپ  هب  یخرب  ناهانگ و  رفیک  هب  یضعب  دتفایم : ییادج  ناشنایم 

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  ادخ  ربمایپ  زا 
یبسن یبسح و  الا  ۀمیقلا  موی  عطقنم  بسن  بسح و  لک 

«1 .« » تسا هدش  عطق  نم ، بسن  بسح و  زا  ریغ  یبسن  بسح و  ره  زیخاتسر  زور  »
__________________________________________________

هب اج  نیا  رد  اّما  دـیآیم . زین  يوخ  قلخ و  يانعم  هب  ب : دناهتـشاد . ناسنا  ناکاین  هک  یتاراختفا  فلا : تساـنعم : ود  هب  بسن  بسح و  - 1
هک تسا  یثیدح  نازیملا ، رد  یئابطابط  هماّلع  لوق  هب  ثیدـح  نیا  یلو  دوش . هعجارم  بسح  هدام  برعلا  ناسل  هب  تسا . لوا  يانعم  نامه 
ربخ تمایق  رد  اهتبسن  همه  عطق  زا  هیآ  و  دناهدرک ، لقن  هباحص  رگید  زا  یهاگ  ورمع  دوخ  زا  یهاگ  رمع و  هَّللا  دبع  زا  یهاگ  نّنـست  لها 

ار تشهب  ادخ   » دیامرفیم مراهچ  ماما  هک  نانچ  تسین ، اهبسن  نایم  یتوافت  رظن  نیا  زا  هک  دوشیم  مولعم  زین  ربمایپ  راتفر  زا  و  دهدیم ،
279 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا راتفرگ  دوخ  هب  یسک  ره  اریز  دنسرپیمن  يزیچ  رگیدکی  تشذگرس  تلاح و  زا  اهنآ  َنُولَءاسَتَی » َو ال  »
َلَْبقَأ َو  ( 44 سنوی / « ) دنـسانشیم ار  رگیدکی   » ْمُهَْنَیب َنُوفَراعَتَی  لیبق : زا  دـیآیم  رظن  هب  بلطم  نیا  فالخ  رب  اهنآ  رهاظ  هک  یتایآ  هراب  رد 

رد دش ، لاؤس  ساّبع  نبا  زا  ( 25 روط / 27 و  تاّفاص / « ) دنسرپیم مه  زا  دنروآیم و  ور  نارگید  هب  یضعب   » َنُولَءاسَتَی ٍضَْعب  یلَع  ْمُهُضَْعب 
ار رگیدـمه  تـالاح  تاـقوا و  یـضعب  رد  تسا : یفلتخم  تـالاح  ياراد  زور  نآ  نوـچ  تسا  تماـیق  زور  لاوـحا  زا  نـیا  تـفگ : خـساپ 
هدرک و لوغشم  دوخ  هب  ار  اهنآ  باذع ، زا  سرت  تشحو و  تّدش  لاوحا  تاقوا و  یضعب  اما  دنراد ، ییاهشسرپ  رگیدکی  زا  دنـسانشیم و 

. درادیم زاب  رگیدکی  زا  ندرک  لاؤس  زا 
. دراد شزرا  ردق و  دنوادخ  دزن  هک  تسا  ياهدش  هدیجنس  لامعا  دارم  نوزوم و  عمج  نیزاوم » »

: تسا هجو  هس  ترابع  نیا  بارعا  رد  َنوُِدلاخ  َمَّنَهَج  ِیف 
. تسا مهسفنا » اورسخ   » زا لدب  فلا :
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. فوذحم يادتبم  يارب  ربخ  ج : کئلوا »  » يارب ربخ  زا  دعب  ربخ  ب :
ریثأت هک  نیا  زج  تسانعم  کی  هب  حـفن »  » و حـفل »  » هک تسا  هدـش  لقن  جاّجز  زا  دـنازوسیم . ار  اـهنآ  ياـهتروص  شتآ ، ترارح  ُحَْـفَلت » »

. تسا رتشیب  حفل » ( » یگدنزوس )
هدـش و عمج  ناـشیاهبل  شتآ  ناـیم  رد  اـهنآ  ینعی و  دـشاب . هدـش  ضبقنم  عـمج و  اهنادـند  يور  زا  اـهبل  هک  تسا  نآ  حوـلک  َنوُِحلاـک » »

. تسا هتشگ  رادیدپ  ناشیاهنادند 
نآ ینالف  ینعی  اذک  یلع  نالف  ینبلغ  دنیوگیم : اهبرع  هک  یتقو  اُنتَْوقِش  اْنیَلَع  ْتَبَلَغ 

__________________________________________________

ج 14، هنومن ، ریسفت  زا  هصالخ  دشاب ...  یشرق  دّیس  هچ  رگا  ناراکهنگ  يارب  ار  شتآ  دشاب و  یـشبح  مالغ  هچ  رگا  هدیرفآ  ناعیطم  يارب 
ص 331.

280 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
قاقحتسا ناشتـشز  لامعا  لیلد  هب  هک  تسا  يدب  ماجنارـس  روظنم  تسانعم و  کی  هب  ود  ره  هدش و  هدناوخ  زین  انتواقـش  تفرگ ، نم  زا  ار 

. دوبر ام  زا  ار  رایتخا  دش و  هریچ  ام  رب  یتخبدب  اراگدرورپ  دنیوگیم  دندرک و  ادیپ  ار  نآ 
لیلذ خزود  رد  هراومه  دـیوش و  مگ  دوشیم : هتفگ  خزود  لها  هب  دوریم ، راک  هب  يّدـعتم  مزال و  أـسخف ، بلکلا  أـسخ  اـهِیف  اُؤَسْخا  َلاـق 

. دوشیم رود  دنناریم  ار  وا  هک  یتقو  گس ، هک  نانچ  مه  دیوش ، رود  دیشاب و 
. تسین یندش  فرط  رب  باذع  نیا  اریز  دییوگن  نخس  نم  اب  باذع ، عفر  هراب  رد  ِنوُمِّلَُکت » َو ال  »

یضعب تسا . نآ  تّدش  رب  لیلد  ای »  » يدایز هک  نیا  زج  تسا ، رخس »  » لثم و  رخس »  » ردصم هدش ، هدناوخ  نیس »  » رسک ّمض و  اب  اّیرخس :» »
امش ینعی  دشابیم ، تیدوبع  ندوب و  رّخـسم  يانعم  هب  نیـس »  » مض اب  یلو  ندرک ، هرخـسم  ءازهتـسا و  يانعم  هب  نیـس »  » رـسک اب  دناهتفگ :

. دیدروآ رد  دوخ  رایتخا  رد  هتفرگ و  یگدرب  هب  ایند  رد  ار  ام  ناگدنب 
زا مئایلوا  ناتسود و  هراب  رد  هک  نیا  ات  ارم  دای  درک و  وحم  ناترطاخ  زا  ارم  رکذ  نم  ناگدنب  هب  تبسن  امـش  راتفر  هنوگ  نیا  ْمُکْوَْسنَأ  یَّتَح 

. دیدرک كرت  دیشاب  هتشاد  میب  نم 

280 ص :  ات 118 ..... ] تایآ 111  (: 23  ) نونمؤملا هروس  ]

هراشا

ِلَئْـسَف ٍمْوَی  َضَْعب  َْوأ  ًامْوَی  اْنِثَبل  اُولاـق  ( 112  ) َنِینِـس َدَدَـع  ِضْرَْألا  ِیف  ُْمْتِثَبل  ْمَک  َلاق  ( 111  ) َنوُِزئاـْفلا ُمُه  ْمُهَّنَأ  اوُرَبَص  اـِمب  َمْوَْیلا  ُمُُهْتیَزَج  یِّنِإ 
(115  ) َنوُعَجُْرت اْنَیلِإ ال  ْمُکَّنَأ  َو  ًاثَبَع  ْمُکانْقَلَخ  امَّنَأ  ُْمْتبِسَحَف  َأ  ( 114  ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْمُکَّنَأ  َْول  ًالِیلَق  َّالِإ  ُْمْتِثَبل  ْنِإ  َلاق  ( 113  ) َنیِّداْعلا

ُهَّنِإ ال ِهِّبَر  َْدنِع  ُُهباسِح  امَّنِإَف  ِِهب  َُهل  َناهُْرب  َرَخآ ال  ًاهلِإ  ِهَّللا  َعَم  ُعْدَـی  ْنَم  َو  ( 116  ) ِمیِرَْکلا ِشْرَْعلا  ُّبَر  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ُّقَْحلا ال  ُِکلَْملا  ُهَّللا  َیلاـعَتَف 
(118  ) َنیِمِحاَّرلا ُْریَخ  َْتنَأ  َو  ْمَحْرا  َو  ْرِفْغا  ِّبَر  ُْلق  َو  ( 117  ) َنوُِرفاْکلا ُِحْلُفی 

281 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

281 ص :  همجرت ..... :

(111 . ) دنراگتسر زوریپ و  اهنآ  يرآ  مداد ، شاداپ  ناشتماقتسا  ربص و  رطاخ  هب  ار  نانآ  زورما  نم 
(112 ( ؟ دیدرک گنرد  نیمز  يور  رد  لاس  دنچ  دیوگیم : اهنآ  هب  دنوادخ 
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(113 . ) نک لاؤس  دنرامشب  دنناوتیم  هک  اهنآ  زا  میتشاد ، فّقوت  زور  زا  یتمسق  ای  زور  کی  دنیوگیم : اهنآ 
(114 . ) دیدرک گنرد  نآ  رد  یمک  دینادب ، رگا  هکلب 

(115 ( ؟ درک دیهاوخن  تشگرب  ام  يوس  هب  و  میدیرفآ ، هدوهیب  ار  امش  ام  هک  دیدرک  نامگ  ایآ 
(116 . ) تسا میرک  شرع  راگدرورپ  وا  تسین و  وا  زج  يدوبعم  تسا ، قح  ییاورنامرف  هک  ییادخ  تسا  ماقم  دنلب  يرآ 

دهاوخ شراگدرورپ  دزن  شباسح  انامه  درادن ، یناهرب  چیه  شتّیناّقح  رب  هک  دناوخیم  ار  يرگید  يادـخ  اتکی  يادـخ  زج  هک  سک  نآ 
(117 . ) دنوشیمن راگتسر  نارفاک  و  دوب ،

(118 . ) یتسه ناگدنروآ  تمحر  نیرتهب  وت  هک  روآ  تمحر  زرمایب و  اراگدرورپ ، وگب 

281 ص :  ریسفت ..... :

نیا هب  رـسک  تسا و  مهتیزج »  » لوعفم هک  تسا  لیلد  نیا  هب  حـتف  تسا ، هدـش  هدـناوخ  هزمه  هرـسک  هحتف و  اـب  مهنا »  » َنوُِزئاـْفلا ُمُه  ْمُهَّنَأ 
. تسا هلمج  زاغآ  هک  تهج 

. دنتفرگ ناشربص  رطاخ  هب  ار  شاداپ  نیرتوکین  سپ  دندرک  ربص  نوچ  دندش  راگتسر  تسا : نیا  هیآ  يانعم 
. دنکیم لاؤس  ایند ، رد  اهنآ  فقوت  تدم  هراب  رد  هک  یسک  ره  يارب  ای  ادخ  يارب  لاق »  » رد ریمض  ُْمْتِثَبل » ْمَک  َلاق  »

لاؤس ایند  رد  اهنآ  ياقب  تّدـم  هراب  رد  هک  یـسک  يا  ینعی  هدـش ، تئارق  زین  رما ، لعف  لق »  » تروص هب  هیآ ، ود  ره  رد  لاق »  » ُْمْتِثَبل ْنِإ  َلاق 
 ... وگب دنکیم 

. میدرب رسب  ایند  رد  ار  نآ  زا  يردق  ای  زور  کی  دنتفگ  ٍمْوَی  َضَْعب  َْوأ  ًامْوَی  اْنِثَبل  اُولاق 
اب  ای  بلطم ، نیا  و  دناهدرمش ، هاتوک  ار  ایند  رد  ناشگنرد  تدم  نایخزود )  ) هیآ نیا  رد 

282 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
تهج نیا  هب  ای  و  دـنرادن ، نآ  هب  ملع  هدوب  ینالوط  اهربق  رد  ناشفّقوت  دـناهدوب و  هدرم  نوچ  اـی  تسا ، خزود  رد  ناشباذـع  لوط  هسیاـقم 

ندرمـش مک  مه  دـنوادخ ، دـعب  هیآ  رد  تسا . هتـشادن  دوـجو  الـصا  هک  تسا  يزیچ  مکح  رد  هدـش ، ماـمت  یـضقنم و  تدـم  هـک  تـسا 
. دیامرفیم شنزرس  خیبوت و  دناهتشاد  ایند  رد  هک  یتلفغ  رب  ار  اهنآ  مه  هدومرف و  قیدصت  ار  ایند  رد  ناشگنرد 

( قلطم  ) روظنم دناهتفگ  یضعب  دنروآیم و  رد  هبـساحم  تحت  ار  نانآ  ياهرمع  ناگدنب و  ياهراک  هک  دنناگتـشرف  روظنم  َنیِّداْعلا  ِلَئْـسَف 
یـسک ره  زا  ای  دنروآیم ، رد  باسح  هب  ار  تاقولخم  همه  رمع  هک  یناگتـشرف  زا  نک  لاؤس  تسا . نینچ  هیآ  يانعم  دـنناگدننک . باسح 

میرامـشیم و كدنا  ار  اهنآ  هک  نیا  زج  میناد  یمن  ار  اهلاس  نآ  هرامـش  ام  اریز  دزادنا  راک  هب  اهنآ  ندرمـش  يارب  ار  شرکف  دناوتیم  هک 
. میروآیم باسح  هب  نآ  زا  یئزج  ای  زور  کی 

ار امـش  ینعی  تسا ، هل  لوعفم  اـی  و  میدـیرفاین ، یگدوـهیب  هب  ار  امـش  اـم  ینعی  لاـح ، تسا : ببـس  ود  زا  یکی  هب  هملک  نیا  بصن  اـثبع » »
تعاطا تدابع و  هب  میتساوخیم  اریز  تشاد  اضتقا  نینچ  هک  میتشاد  رظن  رد  ار  یمکح  امـش  شنیرفآ  زا  هکلب  میدـیرفاین  ثبع  لیلدیب و 

تسا لوهجم  هک  نوعجرت »  » لعف میهد  رفیک  ار  راکهنگ  شاداپ و  ار  راکوکین  سپس  مینک و  ناترضاح  ازج  يارب  هاگ  نآ  میزاس  ناتفّلکم 
. تسا هدش  هدناوخ  زین  مولعم ) تروص  هب  نوعجرت ، « ) ءات  » حتف هب 

تسوا و راـصحنا  رد  قـلطم )  ) ییاورناـمرف تسا و  تیدوـبع  راوازـس  هک  ییادـخ  اـی  دریذـپیمن ، لاوز  زگره  هک  تسا  یتباـث  رما  قـح » »
اّما تسا ، کلام  تاهج  یضعب  زا  ار  ایشا  یضعب  اهنت  تسا و  یتیراع  شایهاشداپ  وا  زا  ریغ  یهاشداپ  ره  تسین و  ینتفر  نیب  زا  شتنطلس 

. دراد هطاحا  تاهج  مامت  زا  ایشا  مامت  رب  ادخ  تیکلام  تنطلس و 
هب شرع  يوـس  زا  دـنوادخ  تـمحر  هـک  ببـس  نیدـب  هدوـمرف ، فیـصوت  مرک  هـب  ار  شرع  لاـعتم  دـنوادخ  هـیآ  نـیا  رد  ِمـیِرَْکلا  ِشْرَْعلا 
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تکرب  ریخ و  و  دوشیم ، لزان  شتاقولخم 
283 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دراد تبسن  نیمرکالا  مرکا  يادخ  هب  شرع ، هک  لیلد  نیا  هب  زین  و  دیآیم ، يوس  نآ  زا 
ياهدنرپ  » ِْهیَحانَِجب ُریِطَی  ٍِرئاط  لثم  تسا  يدیکأت  تفص  دنیزگیم ، رب  رگید  يدوبعم  ادخ  زا  ریغ  هک  یـسک  يارب  هلمج  نیا  ِِهب  َُهل  َناهُْرب  ال 

زا ار  نآ  ناوتیم  زین  و  دشابیم ، دیکأت  دـیفم  تسا و  رئاط »  » يارب تفـص  هیحانجب » ریطی   » هک ( 37 ماعنا / « ) دـنکیم زاورپ  شلاب  ود  اب  هک 
« هبیثم هّللاف  هنم  ناـسحالاب  قحا  ـال  نـالف - یلا  نسحا  نم  : » لـثم تسا ، هدرک  داـجیا  هلـصاف  ازج  طرـش و  ناـیم  هک  تسناد  هضرتعم  هلمج 

. دهدیم ار  وا  شاداپ  ادخ  دنک  یکین  دوشیمن - ادیپ  وا  زا  رتقحتسم  هک  صخش - نالف  هب  هک  یسک 
284 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

284 ص :  رون .....  هروس 

هراشا

. دشابیم هیآ  راهچ  تصش و  ياراد  تسا و  یندم  هروس  نیا 

284 ص :  هروس ..... :] نیا  تئارق  تلیضف  ]

هداد وا  هب  هنـسح  هد  ناگدـنیآ  ناگتـشذگ و  زا  نمؤم  نز  درم و  ره  ددـع  هب  دـناوخب  ار  نآ  سک  ره  هک  تسا  هدـش  لقن  ّیبا  زا  یثیدـح 
«1 . » دوش

ظفح رون  هروس  ندـناوخ  اب  یتّفع  یب  گنن  زا  ار  دوخ  ياهنماد  فالتا و  زا  ار  دوخ  لاوما  تسا : هدـش  لـقن  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
. ادخ ّیلو  تسا  هتفگ  تسار  يرآ  « 2 ، » دینک

284 ص :  ات 3 ..... ] تایآ 1  (: 24  ) رونلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ْمُکْذُخَْأت َو ال  ٍةَْدلَج  َۀَئاِم  امُْهنِم  ٍدِحاو  َّلُک  اوُِدلْجاَف  ِیناَّزلا  َو  ُۀَِیناَّزلا  ( 1  ) َنوُرَّکَذَت ْمُکَّلََعل  ٍتانَِّیب  ٍتایآ  اهِیف  اْنلَْزنَأ  َو  اهانْضَرَف  َو  اهاْنلَْزنَأ  ٌةَروُس 

ًۀَکِرْشُم َْوأ  ًۀَِیناز  َّالِإ  ُحِْکنَی  ِیناَّزلا ال  ( 2  ) َنِینِمْؤُْملا َنِم  ٌۀَِفئاط  امَُهباذَع  ْدَهْـشَْیل  َو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِهَّللا  ِنیِد  ِیف  ٌۀَْفأَر  امِِهب 
(3  ) َنِینِمْؤُْملا یَلَع  َِکلذ  َمِّرُح  َو  ٌكِرْشُم  َْوأ  ٍناز  َّالِإ  اهُحِْکنَی  ُۀَِیناَّزلا ال  َو 

__________________________________________________

-1
. یقب ام  یضم و  امیف  ۀنمؤم  نمؤم و  لک  ددعب  تانسح  رشع  رجالا  نم  یطعا  اهأرق  نم 

-2
. رّونلا ةروس  ةوالتب  مکجورف  مکلاوما و  اونّصح 

285 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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285 ص :  همجرت ..... :

(1 . ) دیوش رّکذتم  امش  دیاش  میداتسرف  راکشآ  حضاو و  تایآ  نآ  رد  و  میدومن ، بجاو  میداتسرف و  ورف  ار  نآ  ام  هک  تسا  ياهروس  نیا 
نامیا ازج  زور  ادـخ و  هب  رگا  دریگن ، ارف  ادـخ  نید  رد  تفأر  ار  امـش  زگره  و  دـینزب ، هناـیزات  دـص  ار ، ناشمادـک  ره  راـکانز ، درم  نز و 

(2 . ) دننک هدهاشم  ار  اهنآ  تازاجم  نانمؤم  زا  یهورگ  دیاب  و  دیراد ،
نیا دروآیمن و  رد  جاودزا  هب  كرـشم  ای  راکانز  درم  زج  ار  راکانز  نز  و  دـنکیمن ، جاودزا  كرـشم  ای  راکانز  نز  اب  زج  راـک ، اـنز  درم 

(3 . ) تسا هدش  مارح  نانمؤم  رب  راک 

285 ص :  ریسفت ..... :

فوذحم و شربخ  و  اهانلزنأ »  » هب فوصوم  و  رّخؤم )  ) يادتبم ای  هدوب و  ةروس ) هذه   ) تسا فوذـحم  يادـتبم  ربخ  ةروس »  » اهاْنلَْزنَأ ٌةَروُس 
میدرک و لزان  ار  نآ  اـم  هک  تسا - ياهروس  دوشیم  توـالت  امـش  رب  هک  هچنآ  رد  اـهانلزنا  ةروس  مکیلع  یلتی  اـمیف  تسا : نیا  شریدـقت 

نیا ای  دناهتسناد و  رّدقم  لعف  ریسفت  ار  اهانلزنا »  » لعف و  هتبرض ،» ادیز   » لثم دناهدناوخ  بصن  هب  اهاْنلَْزنَأ » ٌةَروُس   » اهتءارق یضعب  رد  تردنب 
. دشابیم ةروس »  » تفص مه  اهانلزنا »  » هدوب و ةروس » ءرقا  : » لصا رد  هک 

اب اهانـضّرف »  » یـضعب تسا . عـطق  ياـنعم  هب  لـصا  رد  ضرف  میداد ، رارق  یعطق  بجاو  تسا  هروـس  نآ  رد  هـک  ار  یماـکحا  اهانـضرف » «و 
تـضرف لثم  تسا ، ياهدـنکارپ  ماکحا  نآ ، رد  هک  ببـس  نیا  هب  ای  تسا ، باجیا  رد  هغلاـبم  دـیکأت و  دـیفم  هک  دـناهدناوخ  ءار »  » دـیدشت

. ضئارفلا تضّرف  ۀضیرفلا و 
. تسا هدش  هدناوخ  لاذ »  » فیفخت دیدشت و  اب  نورّکذت » »

نآ  ریدقت  فوذحم و  ناشربخ  هک  دنیادتبا  هب  عوفرم  هملک  ود  نیا  ِیناَّزلا  َو  ُۀَِیناَّزلا 
286 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ربخ ار  اوُِدلْجاَف »  » ناوتیم زین  و  ناشندز . قاّلش  ینعی  تسا ، ینازلا  ۀینازلا و  دلج  روظنم  و  یناّزلا : ۀینازلا و  مکیلع ، ضرف  امیف  تسا : نینچ 
ار راک  انز  درم  نز و  امهودـلجاف : ینز ، يذـلا  تنز و  یتلا  تسا : نیا  شریدـقت  دـشابیم و  يذـلا »  » ياـنعم هب  مـال  فلا و  اریز ، تفرگ ،

هبکر هنطب و  هرهظ و  لـثم  هدـلج  تسا ، ندز  هناـیزات  ياـنعم  هب  ردـصم و  دـلج » . » هودـلجاف ینز  نم  دـنیوگیم  هک  ناـنچ  دـینزب ، قـالش 
، دازآ ياهیناز  صوصخم  مکح  نیا  و  دنتـسه ) يدعتم  درجم و  یثالث   ) دش شراوس  درک و  یفخم  تخاس ، راکـشآ  ار  نآ  ینعی  دشابیم 

. تسا مجر  شمکح  هنصحم  يانز  اما  تسا . رسمه  یب  غلاب و 
لیذ رارق  هب  یلاوقا  هیآ  يانعم  رد  دناهدناوخ و  ۀفأر »  » نآ حتف  هب  یـضعب  و  هزمه ، نوکـس  هب  ۀفأر »  » ِهَّللا ِنیِد  ِیف  ٌۀَْفأَر  امِِهب  ْمُکْذُـخَْأت  َو ال 

: تسا هدش  رکذ 
و دوشن ، ضراع  اهنآ  رب  دودح  يارجا  لامعا و  ماجنا  رد  یتسـس  یمرن و  دـنریگب و  يّدـج  ار  ادـخ  نید  هک  تسا  بجاو  نانمؤم  رب  فلا :

رکذ وا  تعیرـش  نید و  ادخ و  يارب  مشخ  شتآ  نتخاس  روهلعـش  نتخیگنا و  رب  روظنم  هب  مه  ِرِخْآلا » ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤت  ُْمْتنُک  ْنِإ   » هلمج
. تسا هدش 

. دوش لیطعت  یعرش  دودح  دینک و  يراد  دوخ  نانآ  رب  ّدح  هماقا  زا  هک  دریگ  ارف  ار  امش  نانچ  اهنآ  رب  محر  ادابم  ب :
رد یفیفخت  دریگب ، ناشدرد  بوخ  هک  دینزب  نانچ  هکلب  دنراد ، زاب  مکحم  دـیدش و  برـض  زا  ار  امـش  مّحرت  تفأر و  ادابم  هک  نیا  ای  ج :

. دوشیم هداد  فیفخت  رمخلا  براش  ّدح  رد  هک  نانچ  دیوشن  لئاق  نآ 
لدتعم طسوتم و  روط  هب  ندز  نیا  دوشیم و  يراج  وا  رب  هدش  هدـید  تیـصعم  لاح  رد  هک  یفـصو  نامه  هب  هداتـسیا  تلاح  رد  درم  ّدـح 
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: وضع هس  رگم  دوشیمن  انثتسا  نآ  زا  يوضع  چیه  دوشیم و  شخپ  اضعا  مامت  رب  هکلب  اج  کی  رب  هن  دوشیم ، عقاو 
. تروع رس و  تروص و 
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، درد هک  تسا  نآ  هب  هراشا  ریبعت  نیا  تسا و  هدام  کی  زا  تسا  تسوپ  يانعم  هب  هک  دلج »  » اب تسا  ندز  هنایزات  يانعم  هب  هک  دلج »  » ظفل

. دسرب تشوگ  هب  دنک و  زواجت  ندب  تسوپ  زا  دیابن 
. دوش يراج  وا  رب  ّدح  دوشن ، ادیپ  شتروع  هک  يروط  هب  هدش  هدیشوپ  شیاهسابل  اب  هک  یلاح  رد  هتسشن و  تروص  هب  نز 

دـشاب تهج  نیا  زا  تسا  نکمم  تسا و  نآ  تبوقع  هانگ و  رفیک  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  دناهتفگ  باذع  ار  ّدح  هک  نیا  امَُهباذَع  ْدَهْـشَْیل  َو 
تربع سرد  تخـس و  تازاجم  يانعم  هب  هک   ) دـنیوگیم زین  لاکن »  » ار نآ  هک  نانچ  درادیم ، زاـب  هاـنگ  هب  تشگ  زاـب  زا  ار  صخـش  هک 

(. تسا
رد یتفص  هبنج  روکذم  فیرعت  هب  هجوت  اب  دشاب ، رتشیب  رفن  هس  زا  اهنآ  دادعت  دنشاب و  هتفرگ  ار  یئیش  فارطا  هک  دنتـسه  یهورگ  ۀفئاط » »

. دشابیم شفوصوم  نیشناج  دوخ  هکلب  درادن  فوصوم  هب  زاین  هک  تسا  یتفص  دراد و  هبلغ  نآ 
هک تسا  راوازـس  تسا . درم  کی  ۀـفئاط » ّلقا  : » هک تسا  هدـش  لقن  اـهنآ  ریغ  يرـصب و  نسح  و  ساـبع ، نبا  مالّـسلا و  هیلع  رقاـب  ماـما  زا 

. دنشاب اهناسنا  نیرتهب  زا  طقف  ّدح  يارجا  نادهاش 
وا تفص  ریغ  رب  هک  يراک  وکین  نانز  اب  جاودزا ، هب  یلیامت  تسا ، يراک  انز  شنأش  هک  یقساف  ناسنا  ًۀَکِرْـشُم  َْوأ  ًۀَِیناز  اَّلِإ  ُحِْکنَی  ِیناَّزلا ال 
انز هب  روهـشم  هک  ياهراک  دب  نز  زین  دهدیم و  ناشن  تبغر  دشاب  كرـشم  ای  هدوب  شدوخ  دننام  هک  ياهیناز  نز  هب  هکلب  درادـن  دنتـسه ،
راک انز  وا  لثم  هک  دهدیم  ناشن  تبغر  وا  هب  یـسک  اهنت  دننکیم و  يرود  وا  زا  هکلب  دنرادن  وا  اب  يرـسمه  هب  یلیم  حلاص ، نادرم  دـشاب 

. دشابیم انز  تشز  لمع  هانگ  ندرمش  گرزب  رطاخ  هب  هدرک  رکذ  مه  اب  ار  كرش  لها  راک و  انز  دنوادخ  هک  نیا  دشاب و 
راکدب نانز  هب  طقف  هکلب  درادن ، نمادکاپ  تّفع و  اب  نانز  هب  یلیامت  هک  نیا  هب  تسا  راک  انز  درم  ندرک  فیصوت  لوا  هلمج  زا  دوصقم  و 

مود  هلمج  رد  و  دهدیم . ناشن  لیامت 
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دننکیم و تبغر  وا  هب  ناراکانز  اهنت  دـنرادن و  یلیامت  وا  هب  تّفع  اب  نادرم  هک  دـنکیم  فیـصوت  فصو  نیا  هب  ار  راک  انز  نز  دـنوادخ 
لصا دنچ  ره  هک  تسا  تهج  نیدب  هتشاد  مّدقم  یناز  درم  رب  ار  راکانز  نز  لوا  هیآ  رد  هک  نیا  و  تسا . رایـسب  فالتخا  قرف و  اهنآ  نایم 

رد هک  نیا  اّما  دـشابیم ، نآ  یلـصا  هدام  تیانج و  هشیر  أشنم و  نز  نکیل  تسا ، ناشرفن  ود  ره  هانگ  لباقم  رد  اـهنآ  تبوقع  هراـبرد  هیآ 
أدـبم وا  تسا و  نآ  رد  لـصا  درم  و  تـسا ، جاودزا  حاـکن و  هراـبرد  هـیآ  هـک  تـسا  رطاـخ  نـیا  هـب  هتـشاد  مّدـقم  ار  یناز  درم  مود  هـیآ 

. تسا هدننک  يراگتساوخ  تساوخرد و 
. تسا مارح  نمؤم  نادرم  رب  انز ، هب  روهشم  نانز  اب  جاودزا  ای  انز  َنِینِمْؤُْملا ، یَلَع  َِکلذ  َمِّرُح  َو 

288 ص :  ات 5 ..... ] تایآ 4  (: 24  ) رونلا هروس  ]

هراشا

َّالِإ ( 4  ) َنوُقِساْفلا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  ًاَدبَأ  ًةَداهَش  ْمَُهل  اُولَبْقَت  َو ال  ًةَْدلَج  َنِینامَث  ْمُهوُِدلْجاَف  َءادَهُش  ِۀََعبْرَِأب  اُوتْأَی  َْمل  َُّمث  ِتانَصْحُْملا  َنُومْرَی  َنیِذَّلا  َو 
(5  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإَف  اوُحَلْصَأ  َو  َِکلذ  ِدَْعب  ْنِم  اُوبات  َنیِذَّلا 

288 ص :  همجرت ..... :
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دیریذپن ار  اهنآ  یهاوگ  زگره  دینزب و  هنایزات  داتشه  ار  اهنآ  دنراین  هاوگ  راهچ  سپـس  دنهد و  انز  هب  تبـسن  ار  نمادکاپ  نانز  هک  یناسک 
(4 . ) دنقساف ناشدوخ  هک 

(5 . ) تسا میحر  راگزرمآ و  ادخ  هک  دناهدمآ  حالص  هب  دناهدرک و  هبوت  نیا ، سپ  زا  هک  یناسک  رگم 

288 ص :  ریسفت ..... :

هتخادرپ فذق  ّدح  نایب  هب  تایآ  نیا  رد  دومرف ، صخـشم  ار  انز  ّدح  لبق  تایآ  رد  هک  نآ  زا  سپ  دـنوادخ  ِتانَـصْحُْملا ، َنُومْرَی  َنیِذَّلا  َو 
هک  دنرادن  مه  لداع  دهاش  رفن  راهچ  دنهدیم و  روجف ، انز و  هب  تبسن  ار  نمادکاپ  نانز  هک  یناسک  ینعی 
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. دینزب قاّلش  هبرض ) داتشه   ) ار اهنآ  سپ  ْمُهوُِدلْجاَف ،» ، » دناهدید ندرک  انز  لاح  رد  ار  اهنآ  هک  نیا  رب  دنهد  یهاوگ 

دنهاوخ فذاق  دنهدب  انز  هب  تداهـش  لاح  نیا  هب  دنوش و  رـضاح  هدنکارپ  قّرفتم و  رگا  هک  دنوش ، عمج  اج  کی  رد  ناشهمه  دیاب  دوهش 
(. دنروخب فذق  ّدح  دیاب  هک   ) دوب

، دنهدیم انز  تبسن  رادرهوش  نانز  هب  هک  یناسک  ینعی  دشاب ، طرش  يازج  هناگ ، هس  ياههلمج  عومجم  هک  دنکیم  اضتقا  نینچ  هیآ  مظن 
قسف هب  تبسن  تداهش و  ّدر  ندز و  هنایزات  اهنآ  هرابرد  هک  انعم  نیا  هب  دینادب  قساف  ار  نانآ  دینک و  ّدر  ار  ناشتداهـش  دینزب و  ناشهنایزات 

. دینک عمج  ار  نداد 
ناشتداهش دنروخیمن و  قاّلش  سپ  دشخبیم ، ار  نانآ  دنوادخ  هک  دنیارگ  حالص  هب  دننک و  هبوت  فذق  زا  هک  نانآ  رگم  اُوبات ، َنیِذَّلا  اَّلِإ 

هدننک فذق  هاگ  ره  سپ  یهانتم ، ای  دشاب  تیاهنیب  هاوخ  ینالوط ، یتدم  يارب  تسا  مسا  دبا » . » دـنوشیمن هدرمـش  قساف  دوشیمن و  ّدر 
نبا مالّـسلا و  مهیلع  يدـه  همئا  ار  بلطم  نیا  هن ، ای  دـشاب  هدـش  يراج  وا  رب  ّدـح  هک  نیا  زا  معا  دوشیم ، هتفریذـپ  شتداهـش  دـنک  هبوت 
رگا دـنک و  بیذـکت  ار  شدوخ  فذاق ، هک  تسا  نیا  هبوت ، طیارـش  هلمج  زا  دـشابیم . زین  یعفاش  بهذـم  قباـطم  هدـش و  تیاور  ساـبع 

. دوشیمن هتفریذپ  شایهاوگ  مه  زاب  دنکن  بیذکت 

289 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 6  (: 24  ) رونلا هروس  ]

هراشا

َّنَأ ُۀَسِماْخلا  َو  ( 6  ) َنِیقِداَّصلا َنَِمل  ُهَّنِإ  ِهَّللِاب  ٍتاداهَـش  َُعبْرَأ  ْمِهِدَـحَأ  ُةَداهَـشَف  ْمُهُـسُْفنَأ  َّالِإ  ُءادَهُـش  ْمَُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  ْمُهَجاوْزَأ  َنُومْرَی  َنیِذَّلا  َو 
َبَضَغ َّنَأ  َۀَسِماْخلا  َو  ( 8  ) َنِیبِذاْکلا َنَِمل  ُهَّنِإ  ِهَّللِاب  ٍتاداهَش  ََعبْرَأ  َدَهْشَت  ْنَأ  َباذَْعلا  اَْهنَع  اُؤَرْدَی  َو  ( 7  ) َنِیبِذاْکلا َنِم  َناک  ْنِإ  ِْهیَلَع  ِهَّللا  َتَنَْعل 

(10  ) ٌمیِکَح ٌباََّوت  َهَّللا  َّنَأ  َو  ُُهتَمْحَر  َو  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  ُلْضَف  َْول ال  َو  ( 9  ) َنِیقِداَّصلا َنِم  َناک  ْنِإ  اْهیَلَع  ِهَّللا 
290 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

290 ص :  همجرت ..... :

زا هک  دهد  یهاوگ  ادخ  مان  هب  راب  راهچ  ناش  یکی  دـنرادن ، ناشدوخ  زج  یهاوگ  دـنهدیم و  تبـسن  انز  هب  ار  دوخ  نارـسمه  هک  یناسک 
(6 . ) تسا نایوگتسار 

(7  ) داب وا  رب  ادخ  تنعل  دشاب  وگغورد  رگا  هک  دیوگب  نینچ  راب  نیمجنپ 
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(8 . ) دنکیم عفد  يو  زا  ار  تازاجم  تسا ، نایوگغورد  زا  شرهوش  هک  ادخ ، مان  هب  نز  نداد  یهاوگ  راب  راهچ  و 
(9 . ) داب وا  رب  ادخ  بضغ  دشاب  وگتسار  شرهوش  رگا  هک  دشاب  نیا  شفرح  نیمجنپ  و 

(10 (. ) دشیم هچ  هک  دناد  ادخ   ) تسا راکتسرد  ریذپ و  هبوت  وا  هک  نیا  دوبن و  امش  رب  ادخ  تمحر  لضف و  رگا  و 

290 ص :  ریسفت ..... :

، هَّللا لوسر  ای  تفگ : تساخرب و  يراصنا  يدـع  نب  مصاع  دـش ، لزان  فذـق  هیآ  یتقو  هک  تسا  هدـش  تیاور  ْمُهَجاوْزَأ ، َنُومْرَی  َنیِذَّلا  َو 
دورب و وا  ات  یلو  دوشیم . هدز  وا  هب  هنایزات  داتـشه  داد  ربخ  یـضاق ) هب  دـهاش  نودـب  و   ) تفای یبنجا  يدرم  اب  ار  شنز  اـم ، زا  يدرم  رگا 

: دومرف ربمایپ  تسا ؟ هتفر  هدرک و  ار  شراک  یبنجا  درم  دروایب  دهاش  راهچ 
نب لاله  ناهگان  هک  دوب  هدیسرن  شاهناخ  هب  زونه  اّما  تفر  نوریب  ربمغیپ  روضح  زا  مصاع  تسا . هدش  لزان  نینچ  ادخ  روتسد  مصاع ، يا 

: دش دب  یلیخ  تفگ  تسا : ربخ  هچ  تفگ : مصاع  درک . تشگزاب  ياضاقت  وا  زا  دمآ و  شولج  دید  ار  شداماد )  ) هّیما
هب يرفن  ود  و  ربمایپ ، زا  نم  لاؤس  دوب  نیمه  مسق  ادخ  هب  تفگ : مصاع  مدید . هلوخ » ، » مرسمه مکش  يور  رب  ار  ءاحمس  نب  کیرـش  نآلا 

: دندومرف دندرک و  راضحا  ار  هلوخ  ادخ  لوسر  درک . ضرع  ترضح  هب  ار  هیضق  مصاع  دنتشگ و  زاب  ربمایپ  تمدخ 
یهاگ دزومآیم و  نآرق  نم  هب  دراد و  دمآ  تفر و  ام  هناخ  هب  درم  نیا  هک  تساهتدـم   ) هَّللا لوسر  ای  تفگ : نز  دـیوگیم : هچ  ترهوش 

هب ای  هدوب  تریغ  بّصعت و  لیلد  هب  منادیمن  « 1 ( » هعفد نیا  اّما  دوریم  نوریب  هناخ  زا  دوخ  دراذگیم و  نم  دزن  اهنت  ار  وا  مرهوش 
__________________________________________________

. تسا هدش  هتفرگ  نایبلا  عمجم  زا  لوا  زتنارپ  لخاد  تمسق  - 1
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نیا دنکیم .) اعّدا  عقاو  فالخ  مرهوش  هدوبن و  ییاهزیچ  نینچ  ینعی   ) تسا هدز  نم  هب  ار  تمهت  نیا  هک  ماعط  كاروخ و  رد  لخب  رطاخ 
. دش ماجنا  هنعالم  ود  نآ  نایم  لزان و  تایآ  نیا  هک  دوب  اج 

، دشابیم ْمِهِدَحَأ » ُةَداهَشَف   » شلماع هک  تسا  يردصم  قلطم و  لوعفم  مکح  رد  اریز  دناهدناوخ ، بصن  هب  عبرا »  » یـضعب ٍتاداهَـش ، َُعبْرَأ 
زا یکی  هک  تسا  بجاو  سپ  تاداهـش ، عبرا  مهدحا  دهـشی  نا  بجاوف  تسا : نینچ  شریدقت  فوذـحم و  شربخ  تسادـتبم و  دوخ  هک 

يارب ربـخ  دوش  هدـناوخ  عفر  هب  عبرا » : » نتم تراـبع  قبط  رگا  اـّما  تسا . تاداهـش »  » هب قـلعتم  هّللاـب »  » دـهد و تداهـش  هبترم  راـهچ  اـهنآ 
. دوب دهاوخ  ةداهشف » »

. تسا هدش  هدناوخ  زین  شدعب  هملک  عفر  و  ن »  » فیفخت هب  دروم ، ود  ره  رد  ِهَّللا ، َبَضَغ  َّنَأ  ِهَّللا و  َتَنَْعل  َّنَأ 
. ۀسماخلا دهشت  ینعی و  دنناوخیم ، بصن  هب  یضعب  مود  هیآ  رد  ار  هملک  نیا  ُۀَسِماْخلا ، َو 

نمل ینا  هّللاب  دهشا  دیوگب : هبترم  راهچ  درم  سپ  دنتـسیاب . وا  تسار  فرط  نز  و  مکاح ، يور  ولج  درم  هک  تسا  نیا  ناعل  يارجا  هقیرط 
هبترم رد  و  میوگتـسار ،» ماهداد  تبـسن  منز  هب  هانگ  زا  هچنآ  هرابرد  هک  مریگیم  هاوگ  ار  ادـخ  ، » اـهنع روجفلا  نم  هترکذ  اـمیف  نیقداـصلا 

هب هک  یتـشز  ياـهراک  زا  هچنآ  رد  رگا  داـب  نم  رب  ادـخ  تنعل  ، » هب اـهتیمر  اـم  یف  نیبذاـکلا  نم  تنک  نا  یلع  هَّللا  ۀـنعل  دـیوگیم : مجنپ 
.« مشاب وگغورد  ماهداد  تبسن  مرسمه 

نیبذاکلا نمل  هنا  هّللاب  دهشا  دیوگب : مه  رس  تشپ  هبترم  راهچ  هک  نیا  هب  دوشیم  هتـشادرب  انز  ّدح  رفیک  زین  نز  زا  َباذَْعلا ، اَْهنَع  اُؤَرْدَی  َو 
: دیوگب مجنپ  هبترم  رد  و  تسا ،» ضحم  غورد  هداد  تبسن  نم  هب  مرهوش  هچنآ  هک  مریگیم  هاوگ  ار  ادخ   » هب ینفذق  امیف 

292 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  هب  مرهوش  فالخ  زا  هچنآ  رد  رگا   » هب ینفذق  امیف  نیقداصلا  نم  ناک  نا  یلع  هَّللا  بضغ 
دزادنایم و ییادج  رـسمه  ود  نیا  نایم  مکاح  اهتنعل ، نیا  نایرج  زا  دعب  و  داب ،» نم  رب  ادخ  بضغ  دـشاب  نایوگتـسار  زا  هداد  تبـسن  نم 
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يراد دوخ  ناعل  زا  درم  دوهـش ، ندوبن  لماک  اب  رگا  اّما  دریگیم . هّدـع  نز  ناـعل ، يارجا  تقو  زا  دـنوشیمن و  لـالح  رگیدـکی  رب  زگره 
. دوشیم يراج  وا  رب  فذق  ّدح  دنک 

شتقیقح هب  دوشیمن  هک  یمهم  بلطم  رب  رما  نیا ، دورب و  تسا  نکمم  اج  ره  عمتـسم  نهذ  ات  هدـشن  هدروآ  ـال » ول   » باوج رخآ ، هیآ  رد 
: دیوگیم نینچ  هنومن  ریسفت  همجرت و  تسا . نآ  هب  حیرصت  زا  رتاسر  يرما  زا  توکس  اسب  هچ  اریز  دنکیم ، تلالد  درب ، یپ 

راتفرگ امـش  زا  يرایـسب  اـی  دـندشیم ، كـاله  مدرم  زا  يرایـسب  دوبن  تسا  میکح  ریذـپ و  هبوت  وا  هک  نیا  شتمحر و  ادـخ و  لـضف  رگا 
. دیدشیم یهلا  تخس  تازاجم 

292 ص :  ات 20 ..... ] تایآ 11  (: 24  ) رونلا هروس  ]

هراشا

ْمُْهنِم ُهَْربِک  یَّلََوت  يِذَّلا  َو  ِْمثِْإلا  َنِم  َبَسَتْکا  اَم  ْمُْهنِم  ٍئِْرما  ِّلُِکل  ْمَُکل  ٌْریَخ  َوُه  َْلب  ْمَُکل  ارَش  ُهُوبَـسَْحت  ْمُْکنِم ال  ٌۀَبْـصُع  ِْکفِْإلِاب  ُؤاج  َنیِذَّلا  َّنِإ 
ِۀََعبْرَِأب ِْهیَلَع  ُؤاج  ـال  َْول  ( 12  ) ٌنِیبُم ٌْکفِإ  اذـه  اُولاق  َو  ًاْریَخ  ْمِهِـسُْفنَِأب  ُتاـنِمْؤُْملا  َو  َنُونِمْؤُْملا  َّنَظ  ُهوُُمتْعِمَـس  ْذِإ  ـال  َْول  ( 11  ) ٌمیِظَع ٌباذَـع  َُهل 

امِیف ْمُکَّسََمل  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدـلا  ِیف  ُُهتَمْحَر  َو  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  ُلْـضَف  ـال  َْول  َو  ( 13  ) َنُوبِذاْکلا ُمُه  ِهَّللا  َدـْنِع  َِکئلوُأَف  ِءادَـهُّشلِاب  اُوتْأَی  َْمل  ْذِإَف  َءادَـهُش 
(15  ) ٌمیِظَع ِهَّللا  َْدنِع  َوُه  َو  ًانِّیَه  ُهَنُوبَسَْحت  َو  ٌْملِع  ِِهب  ْمَُکل  َْسَیل  ام  ْمُکِهاْوفَِأب  َنُولوُقَت  َو  ْمُِکتَنِْسلَِأب  ُهَنْوَّقََلت  ْذِإ  ( 14  ) ٌمیِظَع ٌباذَع  ِهِیف  ُْمتْضَفَأ 

َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  ًاَدبَأ  ِِهْلثِِمل  اوُدوُعَت  ْنَأ  ُهَّللا  ُمُکُظِعَی  ( 16  ) ٌمیِظَع ٌناتُْهب  اذه  َکَناْحبُس  اذِهب  َمَّلَکَتَن  ْنَأ  اَنل  ُنوُکَی  ام  ُْمْتُلق  ُهوُُمتْعِمَـس  ْذِإ  َْول ال  َو 
َو اْینُّدلا  ِیف  ٌمِیلَأ  ٌباذَـع  ْمَُهل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِیف  ُۀَـشِحاْفلا  َعیِـشَت  ْنَأ  َنوُّبُِحی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 18  ) ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ِتاـیْآلا  ُمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَبـُی  َو  ( 17)

(20  ) ٌمیِحَر ٌفَُؤر  َهَّللا  َّنَأ  َو  ُُهتَمْحَر  َو  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  ُلْضَف  َْول ال  َو  ( 19  ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنَأ ال  َو  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو  ِةَرِخْآلا 
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293 ص :  همجرت ..... :

ره و  تسا ، نآ  رد  امـش  ریخ  هکلب  دیرادنپم ، دب  دوخ  يارب  ار  نآ  اّما  دـندوب  امـش  زا  یهورگ  دـنتخادرپ  گرزب  تمهت  نآ  هب  هک  یناسک 
يرفیک تفرگ  هدهع  هب  ار  نآ  زا  یمیظع  شخب  هک  یـسک  دنراد و  دـناهداد  ماجنا  هک  یهانگ  زا  ار  دوخ  مهـس  ناگدـننز  ناتهب  زا  مادـک 

(11 . ) دشابیم شیارب  گرزب 
گرزب و غورد  کی  نیا  دـیتفگن  ارچ  دـندربن ، بوخ  ناـمگ  دوخ ، هب  تسین  ناـمیا ، اـب  ناـنز  نادرم و  دیدینـش ، ار  نآ  هک  یماـگنه  ارچ 

(12 . ) تسا يراکشآ 
(13 . ) دننایوگغورد دنوادخ ، دزن  اهنآ  دندرواین ، دهاش  هک  نونکا  دندرواین ؟ نآ  رب  هاوگ  راهچ  ارچ 

. دیـسریم امـش  هب  گرزب  يرفیک  دـیدش  بکترم  هچنآ  رطاخ  هب  دیـسریمن ، ناتدایرف  هب  ترخآ  اـیند و  رد  یهلا  تمحر  لـضف و  رگا  و 
(14)

یهاگآ نآ  هب  تبـسن  هک  دـیتفگیم  يزیچ  ناتدوخ  ياهنهد  اـب  دـیتفرگیم و  رگیدـکی  ياـهنابز  زا  ار  نآ  امـش  هک  یتقو  دـیروایب ] داـی  ]
(15 . ) دوب میظع  دنوادخ  دزن  هک  نآ  لاح  تسا و  ناسآ  يرما  هک  دیدرکیم  نامگ  و  دیتشادن ،

. تسا گرزب  یتمهت  نیا  یهّزنم ، كاپ و  وت  ادنوادخ  مییوگب ، نخـس  هراب  نیا  رد  هک  دزـسن  ار  ام  دیتفگن : دیدینـش ، ار  نآ  هک  یتقو  ارچ 
(16)

(17 . ) دیدرگن رب  يراک  نینچ  هب  زگره  دیراد ، نامیا  رگا  هک  دهدیم ، دنپ  ار  امش  ادخ 
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(18 . ) تسا راکتسرد  هاگآ و  دنوادخ  دنکیم و  نایب  ار  تایآ  نیا  ناتیارب  و 
ادخ و  تساهنآ ، يارب  ترخآ  ایند و  رد  كاندرد  یباذع  نیقی  روطب  دبای ، عویـش  نامیا ، اب  مدرم  نایم  رد  اهیتشز  دـنراد ، تسود  هک  اهنآ 

(19 . ) دینادیمن امش  و  دنادیم ،
هچ هک  دـنادیم  دوخ  وا  ( ؟ دوبن ناتلاح  لماش  تسا ، ناـیاپیب  تمحر  ياراد  ناـبرهم و  دـنوادخ  هک  نیا  و  یهلا ، تمحر  لـضف و  رگا  و 

(20 (. ) دشیم
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294 ص :  ریسفت ..... :

یتسار فالخ  یگنوگژاو و  ینعی  بلق »  » يانعم هب  کفا »  » زا نآ  لصا  تسا و  غورد  نیرتاسر  يانعم  هب  کفا » ، » ِکـْفِْإلِاب ُؤاـج  َنیِذَّلا  َّنِإ 
تسا یتمهت  اج  نیا  رد  کفا »  » زا دارم  دشاب و  هتفر  نیب  زا  شتقیقح  هدش و  نوگرگد  شاهرهچ  هک  تسا  ینخس  کفا ، نخـس  اریز  تسا 

. دش دراو  لّطعم  نب  ناوفص  هشیاع و  هب  هک 
غورد نیا  هک  یهورگ  اوعمتجا ، ینعی  اوبصوصعا  تسانعم . نیمه  هب  زین  هباصع »  » دوشیم و قالطا  رفن  لهچ  ات  هد  زا  یهورگ  رب  ۀبصع » »

: دنیاهنیا دندرک ، لعج  ار 
و هثاثا ، نب  حطـسم  و  تشاد . هدهع  رب  ار  هانگ  نیا  مظعا  تمـسق  هربک » ّیلوت   » هک تسا  یـسک  نامه  ناقفانم ] هتـسدرس   ] ّیبا نب  هَّللا  دـبع 
رد ناشتلاخد  رادـقم  هب  مادـک  ره  درک  تدـعاسم  رما  نآ  رد  ار  اهنیا  هک  سک  ره  اهنیا و  هرخألاب  شحج ، رتخد  ۀـنمح  و  تباث ، نب  اّـسح 

ناتساد نیا  هک  دوب  هدز  رس  وا  زا  نآ  مظعا  تمـسق  اریز  تسا ، ّیبا  نب  هَّللا  دبع  يارب  گرزب  رفیک  یلو  دنراد  ار  هانگ  زا  ياهرهب  ارتفا  نیا 
درم نآ  دعب  هدنارذگ و  حبص  ات  یبنجا )  ) يدرم اب  ار  بش  ناتربمغیپ  رسمه  نانمؤم  يا  تفگیم : درکیم و  عیاش  مدرم  نایم  رد  ار  غورد 

. دنتفاین تاجن  رگیدکی  زا  ود  نیا  دنگوس ، ادخ  هب  دیشکیم ، شود  رب  ار  يو  رتش  راسفا  هک  یلاح  رد  هدمآ 
ره زین  دندوب و  هدش  تحاران  هّیـضق  نیا  زا  هک  ینانمؤم  مامت  و  دـندوب ، تمهت  نیا  هب  مهّتم  هک  ناوفـص »  » هشیاع و بطاخم  ْمَُکل ، ٌْریَخ  َوُه 

. دشابیم هدش ، دنسپان  يراک  هب  مهّتم  غورد  هب  هک  تسا  یسک 
تیاـنع اـهنآ  هب  وکین  یـضوع  دـننکیم  لّـمحت  هک  يربـص  لـباقم  رد  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  دوب  ریخ  اـهنآ  يارب  ارتـفا  نیا  هکنیا  ياـنعم 

. دیامرفیم
ياضق  يارب  قلطصملا  ینب  گنج  هار  رد  هشیاع  هک  دوب  نیا  ارتفا  عوقو  تلع 
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یتقو دنک . ادیپ  ار  اهنآ  ات  تفر  اددجم  هتخیر ، نآ  ياههناد  هدـش و  هراپ  شدـنبولگ  دـید  تشگرب  هک  اج  نآ  زا  تفر . يرانک  هب  تجاح 

. دناهدرب هتشاذگ و  رتش  يور  دراد ، رارق  نآ  نایم  رد  وا  هک  نیا  نامگ  هب  ار  شجدوه  هتفر و  هلفاق  دید  تشگرب ، هک 
ات دیناشکیم  هتفرگ  ار  نآ  راهم  درک و  راوس  ار  وا  دیناباوخ  ار  شرتش  دـید ، ار  هشیاع  دیـسر و  اج  نیا  دـمآیم  هلفاق  لابند  هب  هک  ناوفص 

هدرک لقن  نینچ  هشیاع  دوخ  زا  يرهز  ار  ناتـساد  نیا  دـندوب ، هدـمآ  دورف  رهظ  زاـمن  هماـقا  يارب  هک  دوب  یعقوم  رد  نیا  دیـسر و  هلفاـق  هب 
. تسا

گرزب و تمسق  ینعی  « 1 ( » تسا ینیگنـس  يانعم  هب  مض  هب  یگرزب و  يانعم  هب  رـسک  هب   ) دناهدناوخ فاک  مض  هب  یـضعب  هربک :» یلوت  »
. دش لّمحتم  یبا ) هَّللا  دبع   ) وا ار  ارتفا  نیگنس  هانگ 

کی دننام  ناشهمه  نانمؤم  اریز  دندوب ، ناشدوخ  ياهسفن  دننام  هک  تسا  یناسک  دوصقم  مهسفناب :» ، » ْمِهِسُْفنَِأب َّنَظ ...  ُهوُُمتْعِمَس  ْذِإ  َْول ال 
، ْمُکِسُْفنَأ یلَع  اوُمِّلَسَف  و  ( 10 تارجح / « ) دینکن شهوکن  ار  دوخ  نانیدـمه  ، » ْمُکَـسُْفنَأ اوُزِْمَلت  ال  تسا : لیبق  نیمه  زا  و  دنتـسه ، صخش 
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ناـمگ ار  يزیچ  ناـمه  دیدینـش  ار  بلطم  نیا  هک  یتـقو  ارچ  دـناهتفگ : نینچ  ار  هـیآ  ياـنعم  و  ( 61 تارجح / « ) دـینک مالـس  ناتدوخ  رب  »
؟ دیدرکیم نامگ  داتفایم  قاّفتا  ناتدوخ  يارب  رگا  هک  دیدرکن 

خیبوت دـیفم  تبیغ ، هب  باطخ  زا  تافتلا  ریمـض و  ياج  هب  رهاـظ  مسا  هک  تسا  نیا  اریخ ، مکـسفناب  متننظ  تسا : هدومرفن  هک  نیا  تلع  و 
ردارب تّمذـم  هراـبرد  نارگید  ار  هچ  ره  دـیابن  نمؤم  هک  دراد  اـضتقا  ناـمیا  رد  كارتـشا  هک  نیا  رب  دـنکیم  تلـالد  زین  تسا و  يرتـشیب 

. دیامن بیذکت  ار  وا  فذاق  دنک و  راهظا  یبیع  هنوگ  ره  زا  ار  وا  تحاس  تئارب  دیاب  هکلب  دریذپب ، دنیوگیم  شنمؤم 
__________________________________________________

ص 107. ج 17 ، نایبلا ، عمجم  همجرت  زا  زتنارپ  لخاد  - 1
296 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

رگا ینعی  دـشابیم ، شریغ  دوجو  رطاـخ  هب  ءیـش  عاـنتما  يارب  موس  و  صیـصخت ، يارب  مود  لوا و  ي  ـال » ول  ، » ْمُْکیَلَع ِهَّللا  ُلْـضَف  ـال  َْول  َو 
نآ زا  ای  دیدش  دراو  نآ  رد  هچنآ  ببـس  هب  ناتنداد  رفیک  هب  منک ، لّضفت  امـش  رب  ترخآ  ایند و  رد  هک  ماهدرک  مکح  نم  هک  نیا  دوبیمن 

. مدرکیم باتش  دیدرکیم ، وگتفگ 
. تخادرپ نتفگ  نخس  هب  لماک  ناباتش و  ضاخ : و  عفدنا ، و  ثیدحلا ، یف  ضافا  متضفا » »

ناهد زا  ار  غورد  ناتـساد  نآ  امـش  زا  یخرب  ینعی  هنوّقلت  دـشابیم و  لـبق ) هیآ  رد  « ) متـضفا  » اـی مکّـسم »  » يارب فرظ  ذا »  ...، » ُهَنْوَّقََلت ْذِإ 
فرح ءات »  » هدوب و هنوّقلتت » : » لصا رد  و  تسانعم ، کـی  هب  همه  هفقلت ، و  هنّقلت ، لوقلا ، یّقلت  دـناهتفگ : یـضعب  دـیریگیم و  رگید  یخرب 

. تسا هدش  فذح  فیفخت  رطاخ  هب  عراضم 
ار ناشرفیک  باذع و  هدومرف و  خـیبوت  هانگ  هس  ندـش  بکترم  هب  ار ، کفا  ناتـساد  نتخاس  عیاش  ناراکردـناتسد  دـنوادخ ، هیآ  نیا  رد 

: زا دنترابع  هناگ  هس  ياههانگ  و  تسا ، هتسناد  اهنآ  هب  طوبرم 
. دش ریگاج  همه  رشتنم و  ات  دندرکیم  وگزاب  اهنابز  رس  رب  ار  نآ  - 1
. دنتشادن نآ  هب  ملع  هک  دنتفگیم  ییاهفرح  ناتساد  نیا  هرابرد  - 2

. دنتسنادیم ّتیمهایب  کچوک و  ناسآ و  يرما  ار  دوخ  تشز  دنسپان و  ياهراک  نیا  - 3
تسیابیم اهنآ  هک  تسا : ياهدیاف  روظنم  هب  فرظ ، هلیسو  هب  متلق »  » و الول »  » نایم نداد  رارق  هلصاف  هیآ ، نیا  رد  ُْمْتُلق ، ُهوُُمتْعِمَس  ْذِإ  َْول ال  َو 

نآ اذل  تشاد و  يرتشیب  ّتیمها  تقو ، رکذ  سپ  دندرکیم ، يراد  دوخ  نآ  هرابرد  نتفگ  نخس  زا  دندینـش ، ار  ارتفا  نآ  هک  نیا  دّرجم  هب 
. تسا هدروآ  رتولج  ار 

رجاف و شربمایپ  رـسمه  هک  دنادیم  نآ  زا  هّزنم  ار  يادخ  ای  و  تسا ، بلطم  تمظع  یگرزب و  زا  بّجعت  رطاخ  هب  ای  حـیبست ، َکَناْحبُـس » »
. دشاب هراک  دب 

297 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
یف انالف  تظع  و  دنیوگیم : هک  نانچ  دنکیم ، ناتهظعوم  دهدیم و  دنپ  يراک  نینچ  رارکت  هرابرد  ار  امـش  ادخ  اوُدوُعَت ، ْنَأ  ُهَّللا  ُمُکُظِعَی 
دنپ ار  امـش  ادـخ  دـشاب : ریدـقت  رد  اودوعت  نا  ۀـهارک  تسا  زیاـج  و  درک . شکرت  مدرک ، هظعوم  بلطم  نـالف  هراـبرد  ار  وا  هکرتف : اذـک ،

. دیشاب فّلکم  هدنز و  هک  یتقو  ات  ادبا » . » دیدرگزاب نآ ، هب  هک  ددنسپیمن  نوچ  دهدیم 
هب رگید  هک  دوشیم  ثعاب  هچنآ  دنکیم . دزشوگ  اهنآ  هب  ای  و  تسا ، ناناملـسم  ندروآ  رد  ناجیه  هب  يارب  ترابع  نیا  َنِینِمُْؤم ، ُْمْتنُک  ْنِإ 

. درادیم زاب  یتشز  ره  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  ربمایپ  ادخ و  هب  ملاس  نامیا  دننزن ، تسد  تمهت )  ) تسیاشان لمع  نیا 
. دنک ادیپ  عویش  دنسپان  لامعا  هک  دنراد  تسود  هک ) یناسک  ، ) ُۀَشِحاْفلا َعیِشَت  ْنَأ 

. تسا هتفهن  اهلد  رد  هک  اهزار  زا  هچنآ  دنادیم ، ادخ  ُمَْلعَی :» ُهَّللا  َو  . » تسا ّدح  يارجا  ایند ، باذع »  » زا روظنم 
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297 ص :  ات 25 ..... ] تایآ 21  (: 24  ) رونلا هروس  ]

هراشا

ُُهتَمْحَر َو  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  ُلْضَف  َْول ال  َو  ِرَْکنُْملا  َو  ِءاشْحَْفلِاب  ُُرمْأَی  ُهَّنِإَف  ِناْطیَّشلا  ِتاوُطُخ  ِْعبَّتَی  ْنَم  َو  ِناْطیَّشلا  ِتاوُطُخ  اوُِعبَّتَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
ِیلوُأ اُوتُْؤی  ْنَأ  ِۀَـعَّسلا  َو  ْمُْکنِم  ِلْضَْفلا  اُولوُأ  ِلَتْأَی  ـال  َو  ( 21  ) ٌمِیلَع ٌعیِمَـس  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  یِّکَُزی  َهَّللا  َّنِکل  َو  ًادـَبَأ  ٍدَـحَأ  ْنِم  ْمُْکنِم  یکَز  اـم 
َنیِذَّلا َّنِإ  ( 22  ) ٌمیِحَر ٌروـُفَغ  ُهَّللا  َو  ْمَُکل  ُهَّللا  َرِفْغَی  ْنَأ  َنوُّبُِحت  ـال  َأ  اوُحَفْـصَْیل  َو  اوـُفْعَْیل  َو  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  َنیِرِجاـهُْملا  َو  َنیِکاـسَْملا  َو  یبْرُْقلا 

ْمُُهلُجْرَأ َو  ْمِهیِْدیَأ  َو  ْمُُهتَنِْسلَأ  ْمِْهیَلَع  ُدَهْشَت  َمْوَی  ( 23  ) ٌمیِظَع ٌباذَع  ْمَُهل  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا  ِیف  اُونُِعل  ِتانِمْؤُْملا  ِتالِفاْغلا  ِتانَـصْحُْملا  َنُومْرَی 
(25  ) ُنِیبُْملا ُّقَْحلا  َوُه  َهَّللا  َّنَأ  َنوُمَْلعَی  َو  َّقَْحلا  ُمُهَنیِد  ُهَّللا  ُمِهیِّفَُوی  ٍِذئَمْوَی  ( 24  ) َنُولَمْعَی اُوناک  اِمب 
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298 ص :  همجرت ..... :

نامرف ییاوران  يراکتـشز و  هب  ار  يو  وا ، دـنک ، يوریپ  ناطیـش  ياهماگ  زا  سک  ره  و  دـینکن ، يوریپ  ناطیـش  ياهماگ  زا  نامیا ، لها  يا 
كاـپ دـهاوخب  ار  هک  ره  دـنوادخ  یلو  دـشیمن ، كاـپ  امـش  زا  کـی  چـیه  زگره  دوـبن ، امـش  رب  ادـخ  تمحر  لـضف و  رگا  و  دـهدیم ،

(21 . ) تساناد اونش و  ادخ  و  دزاسیم ،
، ادخ هار  رد  ناگدننک  ترجه  و  نادنمتـسم ، ناشیوخ و  هب  هک  دننک  دای  دنگوس  دیابن  دنایگدنز ، تعـسو  یلام و  يرترب  ياراد  هک  اهنآ 

هدنزرمآ ادخ  هک  یلاح  رد  دزرمایب ؟ ار  امش  ادخ  هک  دیرادیمن  تسود  ایآ  دنیامن ، یـشوپ  مشچ  دننک و  تشذگ  دیاب  اهنآ  دننکن ، قافنا 
(22 . ) تسا میحر  و 

(23 . ) تسا ناشراظتنا  رد  گرزب  یباذع  دننوعلم و  ترخآ  ایند و  رد  دنزاسیم ، مهّتم  ار  نامیا  اب  ربخیب  نمادکاپ و  نانز  هک  یناسک 
(24 . ) دنهدیم یهاوگ  دناهدادیم ، ماجنا  هک  ییاهراک  هب  اهنآ  ّدض  رب  ناشیاهاپ  اهتسد و  اهنابز و  زور  نآ  رد 

(25 . ) تسا رگنشور  تقیقح  وا  هک  دننادیم  نانآ  دهدیم و  تساک  مک و  یب  ار  اهنآ  یعقاو  يازج  دنوادخ  زور  نآ  رد 

298 ص :  ریسفت ..... :

، دشیمن كاپ  ناطیش  هسوسو  زا  امش ، زا  کی  چیه  دوبن ، ادخ  لضف  رگا  ًاَدبَأ ، ٍدَحَأ  ْنِم  ْمُْکنِم  یکَز  ام  ُُهتَمْحَر  َو  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  ُلْضَف  َْول ال  َو 
ات دهدیم  ماجنا  صخش  نآ  هرابرد  ار  شفطل  دنوادخ  و  دزاسیم ، كاپ  دهاوخب  ار  سک  ره  دوخ ، تیانع  فطل و  اب  ناحبس  دنوادخ  اّما 

. دیارگ حالص  هب  دوش و  هزیکاپ  كاپ و  يو  دزن  رد  صخش  نآ 
. دناهدناوخ لّعفت ) باب  زا  « ) لأتی و ال   » یضعب ۀیلا »  » زا لاعتفا  باب  دننک ، دای  مسق  دیابن  ِلَتْأَی » َو ال  »

299 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دنکن ناسحا  ناسحا ، ّقحتسم  هب  هک  دنکن  دای  دنگوس  ینعی  هدش ، فذح  ال »  » هدوب و اوتؤی  نا ال  لصا  رد  دیوگیم : جاّجز  اُوتُْؤی » ْنَأ  »

. دنتسه تعسو  رد  یلام  رظن  زا  هک  ییاهنآ  ناتنادنمتورث و  ْمُْکنِم ، ِلْضَْفلا  اُولوُأ 
ببـس هب  ناّقحتـسم  اب  اهنآ  نایم  هچ  رگا  دننکن ، یهاتوک  ناّقحتـسم  هب  ناسحا  رد  ناتنادـنمتورث  هک  تسا  نیا  شیانعم  دـناهتفگ : یـضعب 
. مدرکن غیرد  یششوک  چیه  زا  ینعی  دیآیم ، ادهج  تولا  ام  زا  دشاب ، عازن ) فالتخا و  و   ) هنیک ضغب و  دناهدش ، بکترم  هک  یتیانج 

رد هک  یتقو  اّما  درکیم  هدارا  ار  وا  یگدنز  رکب  وبا  دوب ، ریقف  يدرم  رکب و  وبا  هلاخ  رـسپ  هک  تسا  هدـش  لزان  حطـسم »  » نأش رد  هیآ  نیا 
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. دنکن کمک  وا  هب  رگید  هک  دروخ  مسق  درک ، تکرش  کفا »  » ناتساد
کفا هرابرد  ینخس  وحن  ره  هب  هک  سک  ره  هب  دندرک : دای  دنگوس  هک  تسا  هدش  لزان  هباحص  زا  یعمج  هرابرد  هیآ  نیا  دناهتفگ  یـضعب 

. تشز ياهراک  زا  ناربخ  یب  تالفاغلا » . » دنشاب هتشادن  اهنآ  اب  یتاساوم  يدردمه و  دننکن و  یقافنا  هنوگ  چیه  هتفگ 
یقیقح شاداپ  دنوادخ  ینعی  نید »  » يارب تفـص  ّقح »  » و تسا . شاداپ  ازج و  يانعم  هب  نید »  » هملک دـناهدناوخ . زین  ءای »  » اب ُدَهْـشَت » َمْوَی  »

. دهدیم دنراوازس  هک  نانچ  ار  اهنآ 
. درادن دوجو  وا  مکح  رد  یمتس  راکشآ و  شلدع  هک  تسا  يرتسگداد  ادخ  ُنِیبُْملا ، ُّقَْحلا  َوُه  َهَّللا  َّنَأ 

299 ص :  ات 29 ..... ] تایآ 26  (: 24  ) رونلا هروس  ]

هراشا

(26  ) ٌمیِرَک ٌقْزِر  َو  ٌةَرِفْغَم  ْمَُهل  َنُولوُقَی  اَّمِم  َنُؤَّرَبُم  َِکئلوُأ  ِتابِّیَّطِلل  َنُوبِّیَّطلا  َو  َنِیبِّیَّطِلل  ُتابِّیَّطلا  َو  ِتاـثِیبَْخِلل  َنُوثِیبَْخلا  َو  َنِیثِیبَْخِلل  ُتاـثِیبَْخلا 
اوُدَِجت َْمل  ْنِإَف  ( 27  ) َنوُرَّکَذَت ْمُکَّلََعل  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  اِهلْهَأ  یلَع  اوُمِّلَُـست  َو  اوُِسنْأَتْـسَت  یَّتَح  ْمُِکتُوُیب  َْریَغ  ًاتُوُیب  اُولُخْدَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

ٌحانُج ْمُْکیَلَع  َْسَیل  ( 28  ) ٌمِیلَع َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو  ْمَُکل  یکْزَأ  َوُه  اوُعِجْراَف  اوُعِجْرا  ُمَُکل  َلِیق  ْنِإ  َو  ْمَُکل  َنَذُْؤی  یَّتَح  اهُولُخْدـَت  الَف  ًادَـحَأ  اهِیف 
(29  ) َنوُُمتْکَت ام  َو  َنوُْدُبت  ام  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو  ْمَُکل  ٌعاتَم  اهِیف  ٍۀَنوُکْسَم  َْریَغ  ًاتُوُیب  اُولُخْدَت  ْنَأ 

300 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

300 ص :  همجرت ..... :

هداد اهنآ  هب  هک  اوران  ياهتبـسن  زا  ناـنیا  دنـشابیم ، كاـپان  ناـنز  يارب  زین  كاـپان  نادرم  و  ثیبخ ، نادرم  نآ  زا  كاـپان ، ثیبخ و  ناـنز 
(26 . ) تسا یشزرا  رپ  يزور ، و  شزرمآ ، اهنآ  يارب  دنارود ، دوشیم 

امـش يارب  رما  نیا  هک  دینک ، مالـس  شلها  رب  دیریگب و  هزاجا  هک  نیا  رگم  دیوشن  لخاد  ناتدوخ  ياههناخ  زج  ياهناخ  هب  نامیا ، لها  يا 
(27 . ) دیوش رّکذتم  دیاش  تسا ، رتهب 

: دش هتفگ  امش  هب  رگا  و  دوش ، هداد  هزاجا  امش  هب  هک  نیا  ات  دیوشن ، لخاد  دیتفاین  نآ  نایم  رد  یسک  رگا  سپ 
(28 . ) تسا هاگآ  دیهدیم  ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  و  تسا ، رتهزیکاپ  امش  يارب  هک  دیدرگرب  سپ  دیدرگرب ،

امش ار  هچنآ  دنوادخ  و  دراد ، دوجو  امـش  هب  قلعتم  ییالاک  اج  نآ  رد  هک  دیوش  ینوکـسم  ریغ  ياههناخ  دراو  هک  تسین  امـش  رب  یهانگ 
(29 . ) دنادیم دینکیم  ناهنپ  راکشآ و 

300 ص :  ریسفت ..... :

: هدش رکذ  هجو  ود  تاملک  نیا  يانعم  رد  َنِیثِیبَْخِلل ، ُتاثِیبَْخلا 
رداـص دـیلپ  مدرم  زا  تشز  نانخـس  ینعی  دـشابیم ، نز  درم و  لـماش  نوثیبـخ »  » هملک تسا و  دنـسپان  تاـملک  تاـثیبخ »  » زا دوصقم  - 1

دوشیم و رداص  بوخ  مدرم  زا  بوخ  تاـملک  ینعی  نوبّیط ، تاـبّیط و  تسا  نینچمه  دـنیوگیم و  تشز  نانخـس  دـیلپ  مدرم  دوشیم و 
. دنیوگیم كاپ  نانخس  كاپ  مدرم 

دیلپ و  صاخشا  هچنآ  زا  اهنآ  هک  تسا  ّبیط  كاپ و  صاخشا  هب  هراشا  َِکئلوُأ » »
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301 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دنرازیب ءيرب و  دننکیم ، يراج  نابز  رب  اهنآ  هک  یکیکر  تشز و  نانخس  دنیوگیم و  كاپان 

كاپ و صاخـشا  نینچمه  دننکیم ، جاودزا  ثیبخ  نادرم  اب  ثیبخ  نانز  ینعی  دنتـسه ، نانز  تابّیط  ناثیبخ و  زا  دارم  تفگ : ناوتیم  - 2
. دندنبیم ییوشانز  دنویپ  مه  اب  ّبیط 

: تسا هدش  نایب  هجو  ود  شیانعم  رد  تسا و  لاعفتسا  باب  و  سنا »  » هدام زا  هملک  نیا  اوُِسنْأَتْسَت ، یَّتَح 
دنهاوخ هزاجا  وا  هب  ایآ  هک  دنادیمن  دنزیم ، ار  يرگید  هناخ  رد  هک  یـسک  نایب : نیا  هب  تسا ، شاحیتسا »  » لباقم هطقن  سانیتسا »  » زا - 1

. تسین مولعم  شیارب  بلطم  هک  لیلد  نیا  هب  تسا ، كانساره  دراد و  تشحو  يرما  زا  هک  تسا  یـسک  دننام  تلاح ، نیا  رد  و  هن ؟ ای  داد 
هب هک  یتقو  ات  دـیوشن ) لخاد   ) تسا نیا  هیآ  ياـنعم  سپ  دریگیم . مارآ  شلد  دوش  هداد  تبثم  باوج  دورو و  هزاـجا  وا  هب  هک  یتقو  اـما 

امـش هب  هک  نیا  رگم  دیوشن ، دراو  ربمایپ  ياههناخ  هب  ، » ْمَُکل َنَذُْؤی  ْنَأ  اَّلِإ  ِِّیبَّنلا  َتُوُیب  اُولُخْدَت  ال  دـنوادخ : لوق  لثم  دوش ، هداد  هزاجا  امش 
. تسا نآ  فدارم  اریز  هداد ، رارق  نذا »  » ياج هب  ار  سانیتسا  رظن ، دروم  هیآ  رد  نیا  رب  انب  (. 52 بازحا / « ) دوش هداد  هزاجا 

هک یتقو  ات  دـیوشن  لخاد  اهناکم  نیا  هب  هک  دوشیم  نیا  هیآ  ياـنعم  سپ  دـید . اراکـشآ  ار  نآ  ینعی  هدـش ، هتفرگ  ءیـشلا » سنآ   » زا - 2
ملف تسنأتسا  هلمج : تسا  لیبق  نیا  زا  و  هن ؟ ای  تسا  هدش  هتـساوخ  امـش  دورو  ایآ  هک  دوش  فشک  ناتیارب  بلطم  تقیقح  دینادب و  بوخ 

«1 . » يدح سنأتسم و  یلع  ۀغبان : لوق  تسا  لیبق  نیمه  زا  و  مدیدن ) ار  سکچیه  اّما  مدرک ، قیقحت   ) ادحا را 
__________________________________________________

-1
يدحو سنأتسم  یلع  لیلجلا  يذب  انب  راهنلا  لاز  دق  یلجر و  ّنأک 

ياج هب  زور  همین  رد  شدایز  تعرس  زا  موشیم ، راوس  دوخ  رتش  رب  هک  یعقوم  ص 226 . ج 3 ، فاّشک ،
302 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ياهناخ هب  دهاوخیم  ناسنا  هک  یماگنه  دومرف : تسیچ ؟ يانعم  هب  سانیتسا » : » میدرک ضرع  ادخ  لوسر  هب  دیوگیم : يراصنا  بّویا  وبا 
زا قیرط  نیا  هب  ات  دنکیم  ياهفرـس  دنکیم و  دنلب  ریبکت  دمح و  هَّللا و  ناحبـس  هب  ار  شیادـص  دوشیم ، لوغـشم  ادـخ  رکذ  هب  دوش  دراو 

دراو تسه  هزاجا  ایآ  مکیلع  مالـس  ( :؟ لـخدأ أ  مکیلع ، مالّـسلا  دـیوگب : هبترم  هس  هک  تسا  نآ  میلـست  ياـنعم  و  دریگب ، نذا  هناـخ  لـها 
. ددرگرب هن ، رگا  دوش و  لخاد  دنداد  هزاجا  رگا  موش )؟

: دـنتفگیم دندیـسریم  مه  هب  هاگ  ره  اهنآ  اریز  تسا ، رتهب  تیلهاـج  نارود  ّتیحت  زا  نداد  مالـس  نتفرگ و  هزاـجا  نیا  ْمَُکل ، ٌْریَخ  ْمُِکلذ 
. تسا رتهب  نذا »  » نودب لوخد  زا  زین  و  بش .) حبص و  دیشاب ، هدنز  « ) ءاسم احابص و  متییح  »

دیاهدش رما  نتفرگ  هزاجا  هلأسم  رد  هچنآ  هب  دیرامش و  گرزب  ار  ادخ  روتسد  هک  تسا  هدش  لزان  امـش  يارب  لئاسم  نیا  َنوُرَّکَذَت ، ْمُکَّلََعل 
. دینک لمع 

دورو هزاجا  امش  هب  هک  دیبایب  ار  یسک  ات  دینک  ربص  هکلب  دیوشن ، لخاد  دیدیدن ، ياهدنهد  هزاجا  چیه  رگا  سپ  ًادَحَأ ، اهِیف  اوُدَِجت  َْمل  ْنِإَف 
نودب هک  تسا  ریغ  کلم  رد  فّرصت  دورو  اریز  شلها  هزاجا  هب  رگم  دیوشن  لخاد  دیتفاین ، اج  نآ  رد  ار  هناخ  لها  زا  یسک  رگا  ای  دهد ،

. تسین زیاج  وا  هزاجا 
. دیشاب هتشادن  رارصا  دورو  عناوم  عفر  رد  دیتسیاب و  راظتنا  هب  رد  مد  دیدرگرب و  سپ  اوُعِجْراَف » »

هرابرد دب ، نامگ  کش و  زا  تسا و  نآ  رد  امش  یتسردنت  تمالس و  هک  نیا  لیلد  هب  تسا  رتهزیکاپ  امش  يارب  نتـشگرب  ْمَُکل ، یکْزَأ  َوُه 
. تسا رتهدنیازف  شریخ  رتشیب و  شدوس  تسا و  رود  هب  امش 

__________________________________________________
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. دراد رظن  ریز  ار  دوخ  ولج  ییاهنت  هب  هک  تسا  یناب  هدید  شود  رب  نم ، هنب  اب ر و  هک  نیا  لثم  مسریم ، هایگ  نآ  شیور 
303 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

دننک كرت  ای  دـنهد و  ماجنا  هچ  ره  هک  نیا  هب  تسا  هدرک  دـیدهت  ار  نابطاخم  لاعتم  دـنوادخ  هیآ  نیا  رخآ  رد  ٌمِیلَع ، َنُولَمْعَت  اـِمب  ُهَّللا  َو 
. دنکیم رفیک  ای  دهدیم و  باوث  تبسانم  نیمه  هب  و  دنادیم ،

هلمج زا  هک  هدومرف  انثتسا  ار  یمومع  نکاما  تفرگ  هزاجا  شبحاص  زا  هناخ  هب  دورو  يارب  دیاب  هک  مکح  نیا  زا  یلاعت ، قح  ریخا ، هیآ  رد 
نذا و هب  يزاین  اهناکم  نیا  رد  هک  دشابیم ، اههبامرگ  اهبایـسآ و  شورف و  دـیرخ و  زکارم  اهطابر و  اهارـسناوراک و  اههناخ و  رفاسم  اهنآ 

. تسین یسک  هزاجا 
الومعم هک  تسا  ییاههبارخ  روظنم  دـناهتفگ : یـضعب  و  دـشابیم ، شورف  دـیرخ و  زکارم  ندرب و  دوس  عاتم »  » زا دوصقم  ْمَُکل ، ٌعاتَم  اـهِیف 

. ندرک تجاح  ياضق  ینعی  عاتم  دنوریم و  تجاح  ياضق  يارب  اج  نآ  رد  تسین و  نآ  رد  یسک 

303 ص :  ات 31 ..... ] تایآ 30  (: 24  ) رونلا هروس  ]

هراشا

ْنِم َنْضُـضْغَی  ِتانِمْؤُْمِلل  ُْلق  َو  ( 30  ) َنوُعَنْـصَی اـِمب  ٌرِیبَخ  َهَّللا  َّنِإ  ْمَُهل  یکْزَأ  َکـِلذ  ْمُهَجوُُرف  اوُظَفْحَی  َو  ْمِهِراـْصبَأ  ْنِم  اوُّضُغَی  َنِینِمْؤُْمِلل  ْلـُق 
َْوأ َّنِِهَتلوُُعِبل  َّالِإ  َّنُهَتَنیِز  َنیِدـُْبی  َو ال  َّنِِهبُویُج  یلَع  َّنِهِرُمُِخب  َْنبِرْـضَْیل  َو  اْهنِم  َرَهَظ  ام  َّالِإ  َّنُهَتَنیِز  َنیِدـُْبی  َو ال  َّنُهَجوُُرف  َنْظَفْحَی  َو  َّنِهِراـْصبَأ 
َِوأ َّنُُهناْمیَأ  ْتَکَلَم  ام  َْوأ  َّنِِهئاِسن  َْوأ  َّنِِهتاوَخَأ  ِیَنب  َْوأ  َّنِِهناوْخِإ  ِیَنب  َْوأ  َّنِِهناوْخِإ  َْوأ  َّنِِهَتلوُُعب  ِءاـْنبَأ  َْوأ  َّنِِهئاـْنبَأ  َْوأ  َّنِِهَتلوُُعب  ِءاـبآ  َْوأ  َّنِِهئاـبآ 

َو َّنِِهتَنیِز  ْنِم  َنیِفُْخی  ام  َمَْلُعِیل  َّنِِهلُجْرَِأب  َْنبِرْـضَی  َو ال  ِءاسِّنلا  ِتارْوَع  یلَع  اوُرَهْظَی  َْمل  َنیِذَّلا  ِلْفِّطلا  َِوأ  ِلاـجِّرلا  َنِم  ِۀـَبْرِْإلا  ِیلوُأ  ِْریَغ  َنیِِعباَّتلا 
(31  ) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  َنُونِمْؤُْملا  اَهُّیَأ  ًاعیِمَج  ِهَّللا  َیلِإ  اُوبُوت 

304 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

304 ص :  همجرت ..... :

زا دـنوادخ  يرآ  تسا . رتهزیکاپ  اهنآ  يارب  هک  دـننک  ظفح  یگدولآ ] زا   ] ار دوخ  ياهنماد  و  دـندنبب ، ار  دوخ  ياهمـشچ  وگب  ناـنمؤم  هب 
(30 . ) تسا هاگآ  دنهدیم  ماجنا  هچنآ 

، دنیامنن راکشآ  تسا  رهاظ  هچنآ  زج  ار  دوخ  شیارآ  و  دننک ، ظفح  ار  دوخ  ياهنماد  دنشوپب و  ار  دوخ  ياهمشچ  وگب  نامیا  اب  نانز  هب  و 
ای ناشنارهوش ، ردپ  ای  ناردپ ، ای  نارهوش ، يارب  زج  دـنزاسن  راکـشآ  ار  شیوخ  ياهتنیز  دـننکفا و  ناشیاههنیـس  رب  ار  دوخ  ياهیرـسور  و 

، دنرادن نز  هب  یلیامت  هک  هیفس  دارفا  ای  ناشناگدرب ، ای  ناششیک ، مه  نانز  ای  ناشنارهاوخ ، نارسپ  ای  ناردارب  ای  نارهوش ، رسپ  ای  نارـسپ و 
تنیز ات  دـننزن  نیمز  هب  ار  دوخ  ياهاپ  نتفر  هار  ماـگنه  ناـنز ، زین  و  دـنرادن . یهاـگآ  ناـنز  هب  طوبرم  یـسنج  روما  زا  هک  یناـکدوک  اـی 

(31 . ) دیوش راگتسر  هک  نیا  دیما  هب  نامیا  لها  يا  دینک  تشگزاب  ادخ  يوس  هب  یگمه  و  دوش . هتسناد  ناشیناهنپ 

304 ص :  ریسفت ..... :

، تسا حابم  لالح و  هچنآ  هب  و  دنشوپب ، مشچ  هدومرف  مارح  ادخ  هچنآ  زا  هک  تسا  نآ  دوصقم  ضیعبت ، يارب  نم » ، » ْمِهِراْصبَأ ْنِم  اوُّضُغَی 
. تسا هتسنادن  زیاج  ار  نیا  هیوبیس  اّما  تفرگ ، هدیاز  ار  نم »  » ناوتیم شفخا  لوق  هب  و  دننک . ءافتکا 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 1492 

http://www.ghaemiyeh.com


زا يراد  دوخ  يانعم  هب  هدـمآ ، نآرق  رد  هک  يدراوم  ماـمت  رد  جورف  ظـفح  تسا : هدومرف  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ْمُهَجوُُرف ، اوُظَفْحَی  َو 
تروع هب  هک  تسین  لالح  درم  يارب  دـنکن ، هاگن  يرگید  تروع  هب  سکچیه  ات  تسا  شـشوپ  يانعم  هب  هک  دروم  نیا  رد  رگم  تساـنز ،

«. 1  » دنک رظن  يرگید  نز  تروع  هب  هک  تسین  زیاج  زین  نز  رب  دنک و  هاگن  يرگید  درم 
لاوحا زا  هک  تسا  هداد  ربخ  اهناسنا  هب  دنوادخ  نایب  نیا  اب  َنوُعَنْصَی ، اِمب  ٌرِیبَخ  َهَّللا  َّنِإ 

__________________________________________________

-1
رظنی نا  لجرلل  ّلحی  دـحا و ال  اهیلا  رظنی  یتح ال  رتّسلا ، هب  دارملا  ناف  انه  ّالإ  نآرقلا  عیمج  یف  انزلا  نم  ظّفّحتلا  نع  ةراـبع  جورفلا  ظـفح 

. اهتخا جرف  یلا  رظنت  نا  ةأرملل  هیخا و ال  جرف  یلا 
305 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

دـننادب و دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  ار  دوخ  هک  تساهنآ  رب  سپ  دـنهدیم . ماـجنا  يراـک  هچ  هنوگچ و  دـنادیم  تسا و  هاـگآ  همه  راـتفگ  و 
یـشوپ و مشچ  هب  نادرم  دننام  مه  ار  نانز  دعب  هیآ  رد  دنـشاب . وا  هّجوتم  تانکـس  تاکرح و  مامت  رد  رذح و  رب  وا  اب  تفلاخم  زا  هتـسویپ 

. تسا هدومرف  رما  ینمادکاپ  تّفع و 
هیآ هک  دوب  نآ  زا  دعب  ناتـساد ، نیا  و  دـش ، رـضاح  موتکم ، ّما  رـسپ  دوب . اج  نآ  زین  هنومیم  مدوب و  ادـخ  لوسر  تمدـخ  تفگ : هملـس  ما 

لوسر ای  میتفگ  ام  دینک . ظفح  ار  ناتباجح  دـیناشوپب و  ار  دوخ  دومرف  ام  هب  ربمایپ  میدوب ، هدـش  باجح  هب  رومأم  ام  هدـش و  لزان  باجح 
؟ دینیبیمن ار  وا  دییانیبان و  مه  امش  ایآ  دومرف  تسین ؟ انیبان  موتکم  ما  دنزرف  رگم  هَّللا ،

ود رب  تنیز  و  اهنیا . ریغ  ندرک و  باضخ  ای  ندیشک و  همرس  ای  تالآ  رویز  لیبق  زا  دیارآیم ، نآ  هب  ار  دوخ  نز  هک  تسا  يزیچ  تنیز » »
: تسا یلاوقا  يرهاظ  ياهتنیز  فیرعت  رد  تسین . بجاو  يرهاظ  ياهتنیز  ندناشوپ  دناهتفگ  ینطاب و  تنیز  يرهاظ و  تنیز  تسا : مسق 

. تسا سابل  يرهاظ  تنیز  زا  دارم  - 1
. تسا اهتسد )  ) فک باضخ  رتشگنا و  و  مشچ )  ) همرس نآ ، زا  روظنم  دناهتفگ  یضعب  - 2

. تساهفک تروص و  دناهتفگ : یضعب  و  - 3
. تسا ناتشگنا  فک و  ود  دارم  هک  تسا  هدش  لقن  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  زا  - 4

یناسک يارب  زج  دوش و  هدیناشوپ  هک  تسا  بجاو  ینطاب  تنیز  اّما  هراوشوگ  و  دـنب ، ندرگ  و  دـنب ، تسد  و  اپ ، لاخلخ  لثم  ینطاب  تنیز 
. دوش راهظا  دیابن  نارگید  يارب  دناهدش  انثتسا  هک 

ار اهنآ  ياهتنیز  ومع ، هک  تهج  نیا  هب  تفگ : تسا ؟ هدرکن  رکذ  تاینثتسم  وزج  ار  اهییاد  اهومع و  دنوادخ  ارچ  هک  هدش  لاؤس  یبعش  زا 
رگا دنکن  فیصوت  شرسپ  يارب 

306 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. ییاد تسا  نینچمه  دنمرحمان و  هک  شنادنزرف  اّما  تسین  مرحمان  شدوخ  هچ 

ندـب زا  ییاهاج  رد  اهتنیز  نیا  اریز  تسا ، شـشوپ  ّرتست و  رما  رد  هغلابم  رطاخ  هب  نآ ، دراوم  ناـیب  نودـب  تنیز  رکذ  َّنُهَتَنیِز  َنیِدـُْبی  ـال  َو 
. دننک هاگن  اهنآ  هب  تسین  زیاج  رکذ ، دروم  صاخشا  ریغ  يارب  هک  دراد  رارق 

نآ زا  ياهراچ  ار  ناـنز  هک  تسا  لـیلد  نیا  هب  هدـش  يریگناـسآ  نآ  ظـفح  رد  تسین و  بجاو  شدـناشوپ  میتفگ  هک  رهاـظ  ياـهتنیز  اـّما 
. یهاوخداد همکحم  رد  روضح  نداد و  تداهش  رد  هژیوب  تسین ،

ناشدوخ ندرگ  رـس و  هب  ار  نآ  هک  دـناهدش - رومأم  نانز ، تسا و  هعنقم  يانعم  هب  رامخ  عمج  رمخ »  » َّنِِهبُویُج یلَع  َّنِهِرُمُِخب  َْنبِرْـضَْیل  َو 
دنتخادنایم و رـس  تشپ  ار  اههعنقم  نماد  هک  دوب  نیا  ناشراک  برع  نانز  دوشیم . هدید  ناشیاهندرگ  ولج  دـشاب  زاب  رگا  اریز  دـنزادنیب ،
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دارم هک  تسا  زیاج  دناشوپب . ار  اهنآ  ات  دننکفیب  ولج  زا  ار  نآ  هک  دومرف  رما  دنوادخ  لیلد  نیا  هب  دوب ، ادیپ  ناشهنیـس  ولگ و  ببـس  نیا  هب 
ینعی بیجلا ،» حـصان  : » دـناهتفگ هک  نانچ  تسا ) هنیـس  کـیدزن  هقی  ولج  تمـسق  نوچ   ) ترواـجم راـبتعا  هب  دـشاب ، اههنیـس  بویج »  » زا

رب ار  اهیرـسور  تسا  نیا  دشابیم  بجاو  نانز  رب  هک  اهنابیرگ  رب  اهیرـسور  ندز  زا  دارم  و  شغ ، ّلغ و  نودب  یلدکاپ  ای  نیما  وگتـسار و 
. متـشاذگ راوید  رب  ار  متـسد  طئاحلا : یلع  يدیب  تبرـض  دنیوگیم : هک  نانچ  دنناشوپب  ار  اهنآ  ات  دـنهد  رارق  ناشیاههنیـس  ندرگ و  رس و 

«. ءای  » اب ترواجم  تبسانم  هب  تسا  هدش  هدناوخ  زین  اب »  » و میج »  » رسک اب  مکتویب ،» ریغ  اتویب  نهبویج و  »
دنتسه و نامیا  اب  نانز  نامه  دنوش ، رهاظ  ناشـشیپ  هدرپیب  دنناوتیم  ناملـسم  نانز  هک  نانز  نیا  زا  دوصقم  ناشدوخ : نانز  ای  َّنِِهئاِسن  َْوأ 

. دننک زیهرپ  دیاب  راّفک  كرشم و  نانز  زا  هنرگ 
ام ّنهئاسن و  زا : روظنم  هک  تسا  نآ  رهاظ  دـیوگیم  سابع  نبا  دـنناشوپب ، ار  دوخ  تسین  مزـال  زین  ناـشناگدرب  زا  َّنُُهناـْمیَأ  ْتَکَلَم  اـم  َْوأ 

رد هک  دنتسه  ینانز  ّنهنامیا ، تکلم 
307 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

روکذ و ّنهنامیا ، تکلم  ام  زا : روظنم  دـناهتفگ  یـضعب  و  هدرب ، ای  دنـشاب  دازآ  هک  نیا  زا  معا  دنناملـسم ، نانز  يرازگتمدـخ  تبحاصم و 
«1 . » دشابیم ود  ره  ثانا 

هب يزاین  ینعی  هبرألا  یلوا  ریغ  دربب و  هرهب  وت  ياذـغ  ماعط و  زا  ات  دـیآیم  وت  لاـبند  هب  هک  تسا  یـسک  عباـت  ِۀـَبْرِْإلا  ِیلوُأ  ِْریَغ  َنیِِعباَّتلا  َِوأ 
انثتسا رب  انب  دناهدناوخ  بصن  هب  ار  ریغ » (. » درادن یـسنج  لیامت   ) دنادیمن نانز  هراب  رد  ار  يزیچ  هک  تسا  یهیفـس  مدآ  وا  و  درادن ، نانز 
هتفرگ رارق  عمج  ياج  هب  هک  تسا  درفم  لفط » «، » لفطلا وا   » زاـین تجاـح و  ینعی  هبرا » . » ّتیفـصو رب  اـنب  دـناهدناوخ  ّرج  هب  و  لاـح . اـی  و 

. درف هن ، تسا ، سنج  نآ  زا  دارم  نوچ 
، تسا يزیچ  رب  ندـش  علّطم  يانعم  هب  هک  دـشابیم  ءیـشلا » یلع  رهظ   » زا ای  هک : دراد  دوجو  لامتحا  ود  لـعف ، نیا  ياـنعم  رد  اوُرَهْظَی  َْمل 
: هّدام زا  ای  و  دنراذگیمن . یقرف  اضعا  هّیقب  اب  نآ  نایم  تسیچ و  تروع  هک  دـننادیمن  دـناربخیب و  یناوهـش  روما  زا  هک  یناکدوک  ینعی 

لمع نداد  ماجنا  رب  تردـق  هک  یتّیعقوم  هب  لافطا  نیا  دوشیم : نیا  هیآ  يانعم  هک  درک  ادـیپ  نآ  رب  تردـق  ینعی  تسا  نـالف » یلع  رهظ  »
. تسا هدشن  رهاظ  اهنآ  رد  یسنج  هزیرغ  اریز  دناهدیسرن ، دنشاب  هتشاد  ییوشانز 

نیمز رب  مکحم  ار  دوخ  ياهاپ  نتفر  هار  ماگنه  یهاگ  دنتشاد  لاخلخ  ناشیاهاپ  رد  هک  ییاهنز  اهبرع  نایم  قباس  رد  َّنِِهلُجْرَِأب  َْنبِرْضَی  َو ال 
دنوادخ دراد . لاخلخ  ناشیاهاپ  ود  ره  هک  دنربب  یپ  نارگید  ات  دندزیم  مهب  ار  اهاپ  دناهتفگ  یـضعب  و  دوش ، دنلب  نآ  يادص  ات  دـندزیم 

راهظا زا  یهن  زا  دعب  هک  یتقو  و  دیامرفیم . یهن  لمع  نیا  زا  ار  اهنآ 
__________________________________________________

هک نانچ  دوشیمن و  لماش  ار  نامالغ  دنشاب و  ناملسم  ریغ  دنچ  ره  دننازینک - روظنم  هک  تسا  هدش  حیرـصت  تایاور  یـضعب  رد  یلو  - 1
: هدش لقن  نانمؤم  ریما  زا 
هتالوم رعش  یلا  دبعلا  رظنی  ال 

ج هنومن ، ریسفت  تسا . طایتحا  فالخ  یلو  دوشیم  هدافتـسا  میمعت  تایاور ، یـضعب  زا  هچ  رگ  دنک ، هاگن  شایبیب  يوم  هب  دیابن  مالغ  ، 
ص 128. ج 17 ، نایبلا ، عمجم  همجرت  دنک . هاگن  دوخ  یبیب  هب  دناوتیم  هدشن  غلاب  زونه  هک  یمالغ  دیوگ : یئاّبج  ص 451 . ، 14

308 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسا رتاسر  رتایوگ و  تنیز  عضاوم  نتخاس  رهاظ  زا  یهن  هک  دوشیم  مولعم  بوخ  دوش  یهن  زین  اهنآ  يادص  راهظا  زا  اهتنیز ،

ءاـقتلا لـیلد  هب  نونمؤملا  اـهّیا  زا  فلا »  » نوچ هک  راـبتعا  نیا  هب  دـناهدناوخ  زین  ءاـه )  ) مض هب  ءاّرق  زا  یـضعب  ار  هملک  نیا  َنُونِمْؤُْملا  اَـهُّیَأ 
. تسا هدرک  ّتیعبت  ّيا »  » لبق ام  تکرح  زا  زین  نآ  تکرح  هدش ، فذح  نینکاس 
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308 ص :  ات 34 ..... ] تایآ 32  (: 24  ) رونلا هروس  ]

هراشا

ِفِفْعَتْسَْیل َو  ( 32  ) ٌمِیلَع ٌعِساو  ُهَّللا  َو  ِِهلْـضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمِِهنُْغی  َءارَُقف  اوـُنوُکَی  ْنِإ  ْمُِکئاـمِإ  َو  ْمُکِداـبِع  ْنِم  َنیِِحلاَّصلا  َو  ْمُْکنِم  یماـیَْألا  اوُـحِْکنَأ  َو 
ْمُهُوتآ َو  ًاْریَخ  ْمِهِیف  ُْمتِْملَع  ْنِإ  ْمُهُوِبتاکَف  ْمُُکناْمیَأ  ْتَکَلَم  اَّمِم  َباتِْکلا  َنوُغَْتبَی  َنیِذَّلا  َو  ِِهلْـضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهَِینُْغی  یَّتَح  ًاحاِکن  َنوُدِجَی  َنیِذَّلا ال 

ِدَْعب ْنِم  َهَّللا  َّنِإَف  َّنُهْهِرُْکی  ْنَم  َو  اْینُّدـلا  ِةایَْحلا  َضَرَع  اوُغَْتبَِتل  ًانُّصََحت  َنْدَرَأ  ْنِإ  ِءاـِغْبلا  یَلَع  ْمُِکتاـیَتَف  اوُهِرُْکت  ـال  َو  ْمُکاـتآ  يِذَّلا  ِهَّللا  ِلاـم  ْنِم 
(34  ) َنیِقَّتُْمِلل ًۀَظِعْوَم  َو  ْمُِکْلبَق  ْنِم  اْوَلَخ  َنیِذَّلا  َنِم  ًالَثَم  َو  ٍتانِّیَبُم  ٍتایآ  ْمُْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  ْدََقل  َو  ( 33  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َّنِهِهارْکِإ 

308 ص :  همجرت ..... :

لضف زا  دنوادخ  دنـشاب ، جاتحم  تسد و  گنت  رگا  هک  ار ، ناتراکتـسرد  نازینک  نامالغ و  نینچمه  دیهد ، رـسمه  ار  بزع  نادرم  نانز و 
(32 . ) دشابیم هاگآ  هدنهد و  تعسو  دنوادخ ، دیامرفیم و  ناشزاینیب  شدوخ 

زا یناگدرب  و  دزاس ، ناشزاینیب  دوخ  لضف  اب  دنوادخ  ات  دنرب  رس  هب  ینمادکاپ  تّفع و  اب  دیاب  دنرادن ، ییوشانز  تعاطتـسا  هک  ییاهنآ  و 
هب تسا  هداد  امـش  هب  ادخ  هک  یلام  زا  دیریذپب و  ار  نانآ  هتـساوخ  دیراد ، غارـس  اهنآ  رد  يریخ  رگا  دنايدازآ  دادرارق  راتـساوخ  هک  امش 

309 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
، دـنک ناشراداو  سک  ره  دـیرادماو و  يراـک  اـنز  هب  اـیند  عاـتم  بلط  يارب  دـناینمادکاپ ، ناـهاوخ  رگا  ار  دوخ  نازینک  و  دـیهدب ، ناـنآ 

(33 . ) تسا نایاپیب  تمحر  ياراد  راگزرمآ و  دناهدش  راداو  هارکا  هب  هک  ینازینک  نآ  هب  تبسن  دنوادخ 
(34 . ) ناراگزیهرپ يارب  يدنپ  و  دناهدوب ، امش  زا  شیپ  هک  نانآ  زا  یلثم  اب  میداتسرف  ورف  امش  رب  رگنشور  یتایآ  هک  یتسارب 

309 ص :  ریسفت ..... :

هچ دشاب و  درم  هچ  رـسمه  یب  میا :» . » تسا هدـش  عقاو  یبلق  اهنآ ، رد  هدوب و  مئاتی  مئایأ و  لصا : رد  یماتی ،»  » و یمایا »  » یمایَْألا اوُحِْکنَأ  َو 
: امّیأت بیث ، ای  دنشاب  رکب  نز ،

. دناهدرکن جیوزت 
«1 . » تبوزع و  نتساوخ ، دایز  بآ  یگنشت و  تّدش  و  ریش ، ندروخ  هب  دایز  صرح  زا  میربیم  هانپ  وت  هب  ایادخ  تسا : هدمآ  ثیدح  رد 

ای دنشاب  دازآ  هاوخ  دیروآ ، رد  رگیدکی  يرسمه  هب  دنراد  جاودزا  يارب  تیحالص  دنرادن و  رسمه  هک  ار  یناسک  تسا : نیا  هیآ  نومضم 
: تسا هدش  لقن  مرکا  لوسر  زا  تسا . یّبحتسم  رما  نآرق  رد  رما  نیا  هدرب و 

حاکّنلا یه  یتّنسب و  ّنتسیلف  یترطف  ّبحا  نم 
: تسا هدومرف  زین  و  تسا . جاودزا  هک  دنک  يوریپ  نم  ّتنس  زا  دراد  تسود  ارم  ترطف  سک  ره  : »

اّنم سیلف  جّوزتی  ملف  هب  جّوزتی  ام  هل  ناک  نم 
: تسا هدومرف  زین  و  تسین . ام  زا  دنکن  جاودزا  یلو  دراد  رایتخا  رد  جاودزا  تاناکما  هک  یسک  ، 

حاکّنلاب قزّرلا  اوسمتلا 
. دینک بلط  ادخ  زا  جاودزا ، هب  ار  يزور 

: دیامرفیم مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 
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هلضف نم  هَّللا  مهنغی  ءارقف  اونوکی  نا  یلاعت  هلوقل  هبرب  نظلا  ءاسأ  دقف  ۀلیعلا ، ۀفاخم  جیوّزتلا  كرت  نم 
زا سرت  لیلد  هب  ار  جاودزا  سک  ره  »

__________________________________________________

-1
. همیألا ۀمیغلا و  ۀمیعلا و  نم  کب  ذوعن  ّانا  مهللا 

مرق و  لـخب ) يروـخرپ و   ) مزک و  همیأ ، همیغ و  همیع و  زا  دربیم : هاـنپ  ادـخ  هب  زیچ  جـنپ  زا  هک  تـسا  هدـش  لـقن  ترـضح  نآ  هراـبرد  و 
. یجرگ داتسا  حیحصت  عماوج  یقرواپ  ، 338 ج 1 / ثیدحلا ، بیرغ  يرونید ، هبیتق  نبا  تشوگ ) ندروخ  هب  دایز  صرح  )

310 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
: تسا هدومرف  نآرق  رد  ادخ  اریز  هدرب ، شراگدرورپ  هب  دب  نامگ  دنک ، كرت  یتسدگنت 

.« دزاسیم زاین  یب  ار  اهنآ  دوخ  لضف  هب  دنوادخ  دنشاب  جاتحم  رگا 
تاناکما احاکن »  » زا دارم  تسا  نکمم  دـنرادن و  نتفرگ  نز  رب  ییاناوت  هک  تسا  یناـسک  دوصقم  ًاـحاِکن  َنوُدِـجَی  ـال  َنیِذَّلا  ِفِفْعَتْـسَْیل  َو 

. دشاب جاودزا  يارب  یلام 
يرّدـقم لعف  هب  بوصنم  ای  و  تسادـتبا ، هب  عوفرم  ای  ترابع ، نیا  دـننکیم ، هبتاکم  داد  رارق  ياـضاقت  هک  امـش  ناـگدرب  َنوُغَْتبَی  َنیِذَّلا  َو 

طرش يانعم  نتشادربرد  ببس  هب  هدمآ  رد  لعف  رس  رب  هک  ءاف »  » فرح و  هبرضاف » ادیز  : » لثم دنکیم ، ریـسفت  ار  نآ  مهوبتاکف »  » هک تسا 
(. تسازج (و 

رارق مدوخ  هّمذ  رب  وت  يارب  اذک  یلع  کتبتاک  دـیوگب : شاهدرب  هب  ناسنا  هک  تسانعم  نیا  هب  هلعافم ، باب  ردـصم  ود  ره  هبتاکم ، باتک و 
دهع نیا  هب  هک  مدرک  ررقم  وت  هدهع  رب  مدوخ  يارب  و  یهدـب ، نم  هب  ار  نّیعم  لام  رادـقم  نآ  رگا  يوش ، دازآ  نم  بناج  زا  هک  متـشاذگ 

. ار وت  ندرک  دازآ  مدوخ  هدهع  رب  متخاس  بجاو  و  ار ، لام  هب  ندرک  افو  مداد  رارق  وت ، هّمذ  رب  هک  نیا  ای  ینک ، افو 
هک دهدیم  روتسد  ترابع  نیا  مهوتآ :» و  . » هبتاکم لام  يادا  رب  تردق  ای  تسا و  دشر  حالـص و  ای  ریخ »  » زا روظنم  ًاْریَخ  ْمِهِیف  ُْمتِْملَع  ْنِإ 

دارم ای  دنزادرپب ، هدرک  نّیعم  ناشیا  رب  ( 177 هرقب / « ) ِباقِّرلا ِیف  َو  : » هیآ رد  ادخ  هک  ار  یمهس  اهنآ  هب  و  دننک ، کمک  ناگدرب  هب  تبـسن 
. تسا یبابحتسا  زین  رما  نیا  و  هداد ، رارق  ناشنابحاص  هدهع  رب  اهنآ  يارب  دنوادخ  هک  تسا  یلام  زا  اهنآ  نتخاس  دنمهرهب 

هب ناشنابحاص ، هب  یلام  کمک  يارب  هک  دندشیم  روبجم  نازینک  تیلهاج ، نارود  رد  دینکن . راداو  نداد  انز  هب  ار  ناتنازینک  اوُهِرُْکت  َو ال 
ناشراداو انز  هب  هک  تشاد  زینک  شـش  ناقفانم ) هتـسد  رـس   ) ّیبا نب  هَّللا  دـبع  هک  تسا  هدـش  لـقن  هک  ناـنچ  دـنهد ، رد  نت  یـشورف  دوخ 

و یتف » . » دـش لزان  قوف  هیآ  هک  دوب  اج  نیا  دـنتفر  تیاکـش  هب  ربمایپ  روضح  اـهنآ  زا  رفن  ود  دوب ، هتـشاذگ  تاـیلام  اـهنآ  يارب  درکیم و 
زا  هیانک  رتخد ، رسپ و  ةاتف ،» »

311 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
: تسا هدمآ  ثیدح  رد  تسا . زینک  مالغ و 

: یتما يدبع و  لقی : یتاتف و ال  ياتف و  مکدحا  لقیل 
. دینکن باطخ  زینک  مالغ و  هب  ار  اهنآ  مناوج و  رتخد  مناوج و  رسپ  دییوگب : ناتناگدرب  هب 

. تسانز يانعم  هب  یغب و  ردصم  ءاغب :»  » ِءاِغْبلا یَلَع 
هدارا اـهنآ  هک  دـباییم  قّقحت  یتروص  رد  هارکا  اریز  تسا ، هتـسناد  نّصحت  هدارا  هب  طورـشم  ار  هارکا  زا  یهن  دـنوادخ  ًاـنُّصََحت  َنْدَرَأ  ْنِإ 

لیم و اب  ار  تشز  لمع  نیا  نازینک  تقو  نآ  رد  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  اذا »  » رب نا »  » فرح نداد  حیجرت  دـنزروب و  تّفع  دـننک و  نّصحت 
. دندادیم ماجنا  تبغر 
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رابجا انز  لمع  رب  هک  ینازینک  هب  تبـسن  دـنوادخ  هک  دـنادب  دزاـس ، روبجم  اـنز  لـمع  ماـجنا  هب  ار  شنازینک  سک  ره  و  َّنُهْهِرُْکی :» ْنَم  َو  »
. دنشابیم اهرادهدرب  هک  ناگدننک  هارکا  هب  تبسن  هن  تسا ، رگشیاشخب  هدنزرمآ و  دناهدش ،

: هدش لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
میحر روفغ  ّنهل 

. تسا میحر  روفغ و  نازینک  هنوگ  نیا  يارب  ادخ  : 
تسا و لیـصفت  ياراد  هک  یتایآ  ءای )  ) حـتف هب  و  تسا ، حـضاو  نشور و  دودـح ، ماکحا و  نایب  يارب  هک  یتایآ  ءای )  ) رـسک هب  تاـنّیبم :» »

. تسا هدش  هداد  حیضوت 
. میدرک لزان  دوب ، امش  لاح  هیبش  ناشلاح  دندوب و  امش  زا  شیپ  هک  نانآ  زا  يدننام  هیبش و  اْوَلَخ  َنیِذَّلا  َنِم  اًلَثَم  َو 

311 ص :  ات 38 ..... ] تایآ 35  (: 24  ) رونلا هروس  ]

هراشا

ٍۀَکَرابُم ٍةَرَجَش  ْنِم  ُدَقُوی  ٌّيِّرُد  ٌبَکْوَک  اهَّنَأَک  ُۀَجاجُّزلا  ٍۀَجاجُز  ِیف  ُحابْـصِْملا  ٌحابْـصِم  اهِیف  ٍةاکْـشِمَک  ِهِرُون  ُلَثَم  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُرُون  ُهَّللا 
َو ِساَّنِلل  َلاْثمَْألا  ُهَّللا  ُبِرْضَی  َو  ُءاشَی  ْنَم  ِهِرُوِنل  ُهَّللا  يِدْهَی  ٍرُون  یلَع  ٌرُون  ٌران  ُهْسَـسْمَت  َْمل  َْول  َو  ُءیُِـضی  اُهْتیَز  ُداکَی  ٍۀَِّیبْرَغ  َو ال  ٍۀَِّیقْرَـش  ٍۀَنُوْتیَز ال 
َو ال ٌةَراِجت  ْمِهیِْهُلت  ٌلاجِر ال  ( 36  ) ِلاصْآلا َو  ِّوُدُْغلِاب  اهِیف  َُهل  ُحِّبَُسی  ُهُمْسا  اَهِیف  َرَکُْذی  َو  َعَفُْرت  ْنَأ  ُهَّللا  َنِذَأ  ٍتُوُیب  ِیف  ( 35  ) ٌمِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  ُهَّللا 

ْنِم ْمُهَدیِزَی  َو  اُولِمَع  ام  َنَسْحَأ  ُهَّللا  ُمُهَیِزْجَِیل  ( 37  ) ُراْصبَْألا َو  ُبُولُْقلا  ِهِیف  ُبَّلَقَتَت  ًامْوَی  َنُوفاخَی  ِةاکَّزلا  ِءاتیِإ  َو  ِةالَّصلا  ِماقِإ  َو  ِهَّللا  ِرْکِذ  ْنَع  ٌْعَیب 
(38  ) ٍباسِح ِْریَِغب  ُءاشَی  ْنَم  ُقُزْرَی  ُهَّللا  َو  ِِهلْضَف 

312 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

312 ص :  همجرت ..... :

فاّفش دریگ ، رارق  یبابح  رد  غارچ  نآ  دشاب ، یغارچ  نآ  رد  هک  تسا  ینادغارچ  دننام  شرون ، لاثم  تسا ، نیمز  اهنامسآ و  رون  دنوادخ 
کیدزن یبرغ ، هن ، تسا و  یقرـش  هن ، هک ، تسا  هدـش  هتفرگ  نوتیز  تکرب  رپ  تخرد  زا  هک  نازورف  هراتـس  کـی  دـننامه ، هدنـشخرد ، و 
تیادـه دوخ  روـن  هب  دـهاوخب  ار  هک  ره  ادـخ  رگید ،)  ) يروـن زارف  رب  تسا  يروـن  دوـش ، نشور  شتآ  اـب  دروـخرب  نودـب  شنغور  تسا 

(35 . ) تساناد زیچ  ره  رب  وا  و  دنزیم ، مدرم  يارب  دنوادخ  ار  اهلثم  نیا  و  دنکیم ،
نادادـماب و ناـیم  نآ  رد  ار  وا  دوـش ، هدرب  نآ  رد  وا  سدـقم  ماـن  دور و  ـالاب  شناـمتخاس  هک  تـسا  هداد  هزاـجا  ادـخ  هـک  ییاـههناخ  رد 

(36 . ) دنیوگیم حیبست  ناهاگماش 
اهلد هک  دنراد  ار  يزور  میب  درادیمن و  زاب  تاکز  نداد  زامن و  نتشاد  ياپب  ادخ و  دای  زا  ار  نانآ  يدتسوداد  هن  تراجت و  هن  هک  ینادرم 

(37 . ) دوشیم هنوراو  نآ  رد  اهمشچ  و 
يزور باسحیب  دهاوخب ، ار  هک  ره  دنوادخ  و  دیازفیب ، اهنآ  رب  شیوخ  مرک  زا  و  دـهد ، ناشـشاداپ  دـناهداد ، ماجنا  هچنآ  زا  رتهب  ادـخ  ات 

(38 . ) دهد

312 ص :  ریسفت ..... :
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ار  دوخ  تسخن  دوخ  تاذ  یفّرعم  يارب  دنوادخ  هک  نیا  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُرُون  ُهَّللا 
313 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هک تسا  لومعم  قبط  رب  هدرک  رکذ  دشاب  نآ  هب  تیاده  هک  ار  نآ  هدیاف  دـعب  هیبشت و  ار  دوخ  رون  سپـس  هتـسناد و  نیمز  اهنامـسآ و  رون 
یگدنشخب دوج و  همّسجم  ینالف  ، ) دوج مرک و  نالف  دنیوگیم : نخس  شاهراب  رد  بیترت  نیا  هب  دننک  یفّرعم  ار  یـسک  دنهاوخب  هاگ  ره 

. دهدیم تاجن  يدنمزاین  رقف و  زا  ار  مدرم  شمرک  دوج و  اب  دنیوگیم : هدرک ، نایب  ار  وا  یگدنشخب  هدیاف  سپس  و  تسا ،)
: تسا ینعم  ود  زا  یکی  هب  ضرا ، تاوامس و  هب  رون  هفاضا  و  تساهنامسآ ، رون  بحاص  ینعی  ِتاوامَّسلا » ُرُون  »
. دننکیم هئاضتسا  ییانشور و  بسک  راگدرورپ  رون  زا  اهنآ  هک  نیا  و  تسا ، نیمز  اهنامسآ و  لها  دارم ، فلا :

. دراد تلالد  وا  يدوجو  تاعشعشت  يرایسب  دنوادخ و  یگدنهد  رون  ندوب  یناگمه  رب  هفاضا  هک  نیا  مود  هجو  ب :
مامت تخاس و  رـشتنم  نیمز  اهنامـسآ و  ناـیم  رد  ار  قح  ینعی  ِضْرَأـْلا ، َو  ِتاواـمَّسلا  ُرُون  ُهَّللا  تسا : هدـش  لـقن  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماـما  زا 

. تخاس رّونم  دوخ  رون  هب  ار  اهنامسآ  نیمز و  لها  ياهلد  هک  دشاب  انعم  نیا  هب  تسا  نکمم  تفای و  ییانشور  نآ  اب  یتسه  هنحص 
نم رون  لثم  تسا : هدـناوخ  نینچ  بعک  نب  یبا  تسا ، ندیـشخب  ییانـشور  رون و  شبات  هک  شزیگنا  تفگـش  ّتینارون  یگژیو  ِهِرُون  ُلَـثَم 

. تسا تاکشم  دننام  هدروآ  نامیا  ادخ  هب  هک  یسک  رون  لثم  هب ، نمآ 
ذوفن نآ  رد  داـب  دـننکیم و  بصن  شولج  رد  ياهشیـش  هک  راوـید  رد  تسا  ياهچقاـط  ةاکـشم  تسا . ةاکـشم  یگژیو  دـننام  ةوکـشمک » »

رد هک  دراد  رارق  ناشخرد  ياهنیگبآ  رد  غارچ  نیا  تسا و  هدنهد  رون  یغارچ  نآ  نایم  رد  و  ٌحابْـصِم » اهِیف  ( » نادـغارچ دـننام   ) دـنکیمن
ریغ هرهز و  يرتشم و  لثم  دنشابیم  روهشم  روهظ  رون و  يدایز  هب  هک  یناگراتـس  زا  تسا  دننام  ینازورف  هراتـس  هب  شروهظ  ییانـشور و 

. اهنآ
314 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  لّوا و  رسک  اب  یضعب  ؤلألت . اب  نشور ، دیفس ، ینعی  تسا ، ّرد »  » هب بوسنم  يّرد » »

قیّرم نزو  رب  يّرد  و  دنکیم ، رود  ار  یکیرات  دوخ ، ییانـشور  اب  هراتـس  نیا  ایوگ ، هک  دـناهدناوخ ، تیکـس »  » نزو رب  ئرد » : » رخآ هزمه 
. خرس ای  درز  ینعی ،

تخرد نآ  نغور  زا  نآ  یلـصا  هداـم  تسا ، نوـتیز  تـخرد  زا  شاییانـشور  أـشنم  ینعی  دریگیم ، هلعـش  یتـخرد  زا  غارچ  نـیا  دـقوی » »
تسا ۀجاجّزلا  حابصم  نآ ، ریدقت  و  تسا ، هداد  تبسن  هجاجز »  » هب ار  لعف  هدناوخ ، ءات »  » اب دقوت »  » ار لعف  نیا  سک  ره  هتفرگ ، همشچرس 

. تسا هدش  تئارق  زین  ءای »  » اب دقوی »  » و هدش ، فذح  فاضم ، هک 
نآ ياهکاشاخ  مزیه و  زا  دنکیم و  ادیپ  همادا  نآ  هلیـسو  هب  دوشیم و  نشور  نآ  نغور  اب  غارچ  هک  تکرب  دوس و  رپ  یتخرد  ٍۀَـکَرابُم » »
نآ رد  حون  نافوط  زا  دـعب  هک  تسا  یتخرد  نیتسخن  نوتیز  تخرد  و  دـنیوشیم . ار  مشیربا  شرتسکاـخ  اـب  دـننکیم و  هریگـشتآ  بسک 

. دییور دومرف ، لزان  نایناهج  يارب  اج ، نآ  رد  ار  دوخ  تاکرب  دنوادخ  هک  ینیمزرس 
هیلع میهاربا  ترضح  اهنآ  هلمج  زا  هک  دنتفرگ  تکرب  اجنآ  رد  ربمغیپ  رفن  داتفه  هک  تسا  ببس  نیا  هب  كرابم  نیمزرس  دناهتفگ : یـضعب 

. دوب مالّسلا 
، نوتیز نیرتـهب  دراد و  رارق  برغم  قرـشم و  ناـیم  هک  تسا  ماـش  نآ ، شیور  ّلـحم  اریز  یبرغ ، هن  تسا  یقرـش  هن  ٍۀَِّیبْرَغ  ـال  َو  ٍۀَِّیقْرَـش  ـال 

. تسا ماش  نوتیز 
دنکفایم و هیاس  نآ  رب  یتخرد  هن  دباتیم  نآ  رب  باتفآ  هکلب  برغ ، هیاس  هن  دتفایم و  نآ  رب  قرش  فرط  هیاس  هن  ینعی  دناهتفگ : یـضعب 
رد هن  دسرن و  نآ  هب  دیـشروخ  عاعـش  هک  تسا  یکیرات  ياج  رد  هن  دناهتفگ : یـضعب  تسا و  رتهب  رتفاص و  شنغور  نیا ، رب  انب  یهوک ، هن 
زا تسا : هتفگ  يرصب  نسح  دنوشیم . دراو  وا  رب  رگیدکی  رـس  تشپ  هیاس  باتفآ و  هکلب  دتفین ، نآ  رب  هیاس  هک  تسا  باتفآ  شبات  لحم 

. دشاب یبرغ  ای  یقرش  هک  تسین  ایند  ياهتخرد 
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دهد . ءایض  رون و  شتآ ، نودب  شنغور  نامه  تسا  کیدزن  یگدنشخرد  یفاص و  تّدش  زا  ُءیُِضی  اُهْتیَز  ُداکَی 
315 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هک دـنامیمن  يزیچ  رگید  هتفاـی و  روهظ  نآ  رد  هشیـش ، رون  غارچ و  دوخ  رون  تیز و  رون  هک  نادـنچ  ود  تسا  يرون  نآ  ٍرُون و  یلَع  ٌرُون 
. دشاب رون  تیوقت  بجوم 

رب ّتیرثکا  دناهدرک ، فالتخا  نارّـسفم  هدرک ، هیبشت  نآ  هب  ار  رون  نیا  هچنآ  هداد و  تبـسن  دوخ  هب  دـنوادخ  هک  رون  نیا  تقیقح  هراب  رد 
هَّللا یلص  دّمحم  لاثم  تسا : هدومرف  نینچ  ییوگ  دشابیم و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  ترضح  نامربمغیپ  رون  روظنم  هک  دناهدیقع  نیا 

ناشخرد هراتس  هب  ار  نآ  هک  دشابیم  وا  هنیس  هجاجز ، ترضح و  نآ  بلق  حابصم ، تسا و  ةاکشم  دننامه  تسادخ  لوسر  هک  هلآ  هیلع و 
رب حابـصم ، نیا  ٍةَرَجَـش »...  ْنِم  ُدَـقُوی  : » تسا هدومرف  و  هدـش ، حابـصم  هب  هیبـشت  هک  ترـضح  نآ  بلق  هب  هتـشگرب  سپـس  و  هدرک ، هیبـشت 

هرجـش زا  روظنم  تفگ  ناوـتیم  و  دنـشابیم . وا  لـسن  زا  ءاـیبنا  رثـکا  هک  میهاربا ، ترـضح  ینعی  تکرب ، اـب  تخرد  زا  دوـشیم  هتخورفا 
نوچ يدوهی  هن  تسا و  یحیسم  هن ، ینعی  تسا  یبرغ  هن  یقرش و  هن  هلآ ) هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم   ) هک نیا  و  تسا ، یحو  هرجـش  هکرابم :

. دنناوخیم زامن  برغم  فرط  هب  نایدوهی  قرشم و  فرط  هب  يراصن 
( تازجعم  ) تسا کیدزن  دیامرف  توعد  دوخ  هب  ار  مدرم  دنک و  تّوبن  مالعا  ربمایپ  هک  نآ  زا  شیپ  ٌران  ُهْسَسْمَت  َْمل  َْول  َو  ُءیُِضی  اُهْتیَز  ُداکَی 

قدص هک  دوب  کیدزن  دشیمن  هدید  مه  شتازجعم  زا  مادـک  چـیه  رگا  هک  نیا  ای  دنـشاب ، نآ  رب  دـهاش  هاوگ و  دوخ  تّوبن ، ياههناشن  و 
نایب تایآ  ربمایپ  تّوبن  قدـص  دروم  رد  رگا  : » دـیوگیم هحاور  نب  هَّللا  دـبع  هک  نانچ  دوش ، راکـشآ  رهاظ و  شايربمایپ  یتسار  تّوبن و 

.« درکیم هاگآ  شندوب  یحو  رب  ار  وت  نآ ، تهادب  دوبیمن  مه  هدننک 
زا دوصقم  و  تسا ، ربمایپ  هنیس  رد  شناد  رون  دراد ، رارق  نآ  رد  حابصم  هک  یتاکـشم  زا  دارم  هک  تسا  هدش  لقن  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
مل ول  ءیـضی و  اهتیز  داکی  هلمج  زا  دارم  و  درک . لقتنم  نآ  هب  ار  شملع  دوخ ، میلعت  اب  ربمایپ  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  هنیـس  هجاـجز » »

دنک و لاؤس  وا  زا  یـسک  هک  نآ  زا  شیپ  دـنک  وگزاب  ار  قیاقح  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  لآ  ملاع  يدوزب  هک  تسا  نیا  ران ، هسـسمت 
زا  مادک  ره  زا  سپ  هک  تسا  نیا  رون  یلع  رون  زا  روظنم 

316 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ات مدآ  ترـضح  نامز  زا  رما ، نیا  دیآیم و  تسا  هدش  دـییأت  تمکح  ملع و  رون  هب  هک  یماما  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّـمحم  لآ  زا  ناماما 
زا یکی  دوجو  زا  نیمز  ینامز  چیه  رد  دنـشابیم و  شقلخ  رب  وا ، ياهتّجح  نیمز و  يور  رد  ادـخ  يافلخ  اهنآ  تسا و  رارق  رب  تمایق  مایق 

. تسین یلاخ  ناراوگرزب  نآ 
زا هک  تسا  تیالو  تّوبن و  تکرب  اب  تخرد  نیمه  زین  هکرابم » هرجـش   » هک تسا  نآ  رب  لیلد  دش  نایب  هیآ  ریـسفت  هراب  رد  هک  قیقحت  نیا 

. تشاد دهاوخ  هتشاد و  رّونم  نشور و  دوخ  رون  هب  ار  ناهج  زیخاتسر ، ندیسر  ارف  ناهج و  ضارقنا  ات  مدآ  ترضح  راگزور 
: دیامرفیم نآرق  هک  نانچ  تسا  تقیقح  قح و  ادخ ، رون  زا  روظنم  دناهتفگ  یضعب 

(. 256 هرقب / « ) دربیم نوریب  قح  يوس  هب  لطاب  زا  ار  اهنآ  ادخ   » ِروُّنلا َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  ْمُهُجِرُْخی 
هتـسیاش ار  وا  هاگ  ره  ینعی  دیامرفیم ، تیاده  رگنـشور  ناشخرد و  رون  نیا  هب  دهاوخب  هک  ار  شناگدنب  زا  سک  ره  دنوادخ  ُهَّللا  يِدـْهَی 

. درادیم شقّفوم  ناهرب  لیلد و  زا  يوریپ  يارب  دیامرفیم و  فطل  وا  هب  تسناد ، رما  نیا 
ادخ ياههناخ  زا  یـضعب  رد  تاکـشم  دـننام  هَّللا ...  تویب  ضعب  یف  تاکـشمک  ینعی  تسا ، لبق  ام  هب  ّقلعتم  ای  رورجم  ّراج و  ٍتُوُیب » ِیف  »

وا نینچ  ییاههناخ  رد  نانچ  ینادرم  ینعی  لاجر  هل ...  حّبـسی  تسا  نینچ  نآ  ریدقت  دشابیم و  شدـعب  ام  هب  قلعتم  ای  تسا و  دـجاسم  هک 
. اهیف سلاج  رادلا  یف  دیز  دوشیم : هتفگ  هک  نانچ  تسا  هیآ ) لوا  رد  یف ،  ) رارکت هملک ، نیا  اهیف ،» . » دننکیم دای  تمظع  یکاپ و  هب  ار 
َعَفَر اهاَنب ، تسا : هدومرف  هک  نانچ  ددرگ ، انب  دوش و  هتخاس  اههناخ  نآ  ات  َعَفُْرت » ْنَأ  : » تسا هداد  روتـسد  هدومرف و  رما  دـنوادخ  ُهَّللا » َنِذَأ  »
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روایب داـی  و  « » ِْتیَْبلا َنِم  َدِـعاوَْقلا  ُمیِهاْربِإ  ُعَفْرَی  ْذِإ  َو  : » لـثم و  ( 27 - 28 تاعزان / « ) تشارفا رب  ار  شفقـس  تخاس و  ار  نامـسآ  ، » اـهَکْمَس
الاب  ار  هبعک )  ) هناخ ياههیاپ  لیعامسا ) و   ) میهاربا هک  ار  یتقو 

317 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسا هناخ  نآ  يونعم  تشادگرزب  تلزنم و  ردق و  يدنلب  هیآ ، رگید  يانعم  (. 126 هرقب / « ) دندربیم

ار هیآ  نیا  مرکا  لوسر  یتـقو  هک  تسا  هدـش  لـقن  « 1  » عوفرم تیاور  هب  و  تسا ، ناربماـیپ  ياـههناخ  روظنم  دـناهتفگ : تویب »  » ياـنعم رد 
هک یلاح  رد  تساـخرب و  رکب  وبا  ءاـیبنا ، ياـههناخ  دومرف : تسا ؟ ییاـههناخ  هچ  روظنم  هک  دـندرک  لاؤس  ترـضح  نآ  زا  دومرف ، تئارق 
زا نیا  يرآ ، دومرف : ربمایپ  تساههناخ ؟ نآ  زا  هناخ  نیا  ایآ  هَّللا  لوسر  ای  تفگ  درکیم  ارهز  ترضح  مالّـسلا و  هیلع  یلع  هناخ  هب  هراشا 

. تساهنآ نیرتهب 
تئارق زین  لوهجم  روطب  لعف  نیا  حبـسی » . » دوشیم رکذ  شیاهمان  نیرتوکین  دوشیم و  توالت  اج  نآ  رد  ادخ  باتک  ُهُمْـسا  اَهِیف  َرَکْذـُی  َو 

: هناگ هس  فورظ  زا  یکی  هب  هدش و 
، دنکیم تلالد  نآ  رب  لوهجم ) لعف   ) حبـسی هک  تسا  یمولعم  لعف  هطـساو  هب  لاجر »  » عفر و  تسا ، هدـش  هداد  دانـسا  ودـغلاب ) اهیف ، هل ، )

. لاجر حّبسی  ینعی 
. تسا نادادماب  ّودغ ، تاقوا  زا  دوصقم  و  ناهاگماش ، يانعم  هب  و  لصا »  » عمج لاصآ » »

ارف زامن  تقو  هک  یعقوم  سپ  درادیمن ، زاـب  زاـمن  رکذ و  زا  ار  ادـخ  نادرم  تراـجت  تسا : ناـگرزاب  راـک  رجاـت و  لغـش  دارم ، ةراـجت » »
. دنباتشیم زامن  يوس  هب  دننکیم و  اهر  ار  تراجت  بسک و  دسریم ،

« واو ، » هدوب ماوقا »  » لصا رد  هک  تسا  فوذـحم  لعفلا  نیع  زا  ضوع  ۀـماقا »  » رد ءات )  ) فرح اریز  تسا  زامن  هماقا  دوصقم  ِةالَّصلا  ِماقِإ  َو 
: اودع يذلا و  رمألا  دع  كوفلخا  و  رعاش : لوق  لثم  تسا . هدش  هدوزفا  ءات »  » رخآ رد  نآ  ضوع  فذح و  طسو  زا 

__________________________________________________

ّیلع نع  ینیلک  نع  لثم : دشاب  هدش  عفر  هب  حیرصت  دشاب و  هداتفا  رتشیب  ای  نت  کی  رخآ ، ای  هلـسلس  طسو  زا  هک  تسا  یثیدح  عوفرم ، - 1
نیا هاوخ  هتفای ، تبسن  موصعم  هب  رخآ  رد  هک  تسا  یثیدح  عوفرم  رگید  حالطصا  رد  مالّـسلا ، هیلع  قداّصلا  نع  هعفر  هیبا  نع  میهاربا  نب 

. موس پاچ  ص 153 ، یچ ، هناش  داتسا  ثیدحلا  ملع  دشاب . لسرم  ای  عوطقم  شدنس  هک 
318 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

«1 . » دندز مه  رب  دندوب  هتسب  وت  اب  هک  ینامیپ 
دوـش و نازرل  برطـضم و  اـهلد  تشحو ، سرت و  رثا  رب  هک  نیا  یکی  تسا : هدـمآ  اـنعم  ود  هب  تراـبع  نیا  ُراـْصبَْألا  َو  ُبوـُلُْقلا  ِهِیف  ُبَّلَقَتَت 
، زور نآ  رد  ینعی  دـنکیم ، رییغت  وضع  ود  نیا  تالاح  هک  نیا  مود  يانعم  دـشاب . هدـنام  زاـب  هدـش و  هتخود  هریخ و  نامـسآ  هب  اهمـشچ ،

. دناهدوبن نآ  ندیمهف  كرد و  هب  رداق  نآ  زا  شیپ  هک  دننکیم  ّسح  كرد و  ار  ییاهزیچ  راصبا  بولق و 
باوث رب  دراد  هک  یتیانع  فطل و  لیلد  هب  دنوادخ  دیامرف و  تیانع  ربارب  دنچ  ار  ناشلامعا  شاداپ  ات  دننکیم  حیبست  ار  يادخ  ُمُهَیِزْجَِیل » »

. تسا باسح  نودب  وا  لّضفت  دیازفایم و  اهنآ 

318 ص :  ات 42 ..... ] تایآ 39  (: 24  ) رونلا هروس  ]

هراشا

ُعیِرَـس ُهَّللا  َو  َُهباسِح  ُهاَّفَوَف  ُهَدـْنِع  َهَّللا  َدَـجَو  َو  ًاْئیَـش  ُهْدِـجَی  َْمل  ُهَءاج  اذِإ  یَّتَح  ًءام  ُنآْـمَّظلا  ُُهبَـسْحَی  ٍۀَـعیِِقب  ٍبارَـسَک  ْمُُهلاـمْعَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو 
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ْدَکَی َْمل  ُهَدَـی  َجَرْخَأ  اذِإ  ٍضَْعب  َقْوَف  اهُـضَْعب  ٌتاُملُظ  ٌباحَـس  ِِهقْوَف  ْنِم  ٌجْوَم  ِِهقْوَف  ْنِم  ٌجْوَم  ُهاشْغَی  ٍّیُِّجل  ٍرَْحب  ِیف  ٍتاـُملُظَک  َْوأ  ( 39  ) ِباسِْحلا
َِملَع ْدَـق  ٌّلُک  ٍتاَّفاَص  ُْریَّطلا  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  ْنَم  َُهل  ُحِّبَُـسی  َهَّللا  َّنَأ  ََرت  َْمل  َأ  ( 40  ) ٍرُون ْنِم  َُهل  امَف  ًارُون  َُهل  ُهَّللا  ِلَـعْجَی  َْمل  ْنَم  َو  اـهارَی 

(42  ) ُریِصَْملا ِهَّللا  َیلِإ  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْکُلم  ِهَِّلل  َو  ( 41  ) َنُولَعْفَی اِمب  ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ُهَحِیبْسَت  َو  ُهَتالَص 
__________________________________________________

. ].....[ یقرواپ ص 111 ، ج 3 ، یجرگ ، داتسا  حیحصت  هدوب ، رمالا  ةدع  لصا  رد  رمالا - دع  - 1
319 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

319 ص :  همجرت ..... :

شیوس هب  هک  هاگ  نآ  ات  درادنپیم ، بآ  ار  نآ  هنـشت  ناسنا  هک  تسا ، ریوک  کی  رد  یبارـس  نوچمه  دناهدیزرو  رفک  هک  یناسک  لامعا 
(39 . ) دسریم اهباسح  هب  دوز  ادخ  دنکیم و  فاص  ار  شباسح  هک  هتفایرد  نآ  دزن  ار  يادخ  دباییمن و  يزیچ  ار  نآ  دیآیم 

زارف رب  و  تسا ، يرگید  جوم  نآ ، زارف  رب  و  دـناشوپیم ، ار  نآ  یجوم  هک  روانهپ  يایرد  کی  رد  تسا  ییاهتملظ  دـننام  اهنآ ) لامعا   ) اـی
نآ تسین  نکمم  دنک  جراخ  ار  دوخ  تسد  یسک  هاگ  ره  هک  نانچ  نآ  رگید ، زارف  رب  یکی  تسا  ییاهتملظ  دراد  رارق  کیرات  يربا  نآ ،

(40 . ) تسین وا  يارب  يرون  دهدن ، رارق  يرون  شیارب  ادخ  هک  یسک  دنیبب و  ار 
ار دوخ  حیبست  اعد و  مادک  ره  يرآ  دننکیم ؟ ادـخ  حـیبست  لاب ، هدوشگ  ناغرم  اب  تسا ، نیمز  نامـسآ و  رد  سک  ره  هک  ینادیمن  رگم 

(41 . ) دنهدیم ماجنا  نانآ  هچنآ  هب  تساناد  مه  ادخ  و  دنناد ،
(42 . ) تسادخ يوس  هب  تشگ  زاب  و  ادخ ، نآ  زا  نیمز  اهنامسآ و  ییاورنامرف  و 

319 ص :  ریسفت ..... :

نآ عمج  ای  عاق »  » يانعم هب  هعیق » ( » امن بآ  ، ) دوشیم هدید  نایرج  رد  ناور  بآ  دننام  نابایب  رد  هک  تسا  يزیچ  بارـس »  » ٍۀَعیِِقب ٍبارَـسَک 
. حّطسم تسپ و  نیمز  ینعی  تسا ،

هنشت مدآ  یتقو  هک  دنکیم  یبارـس  هب  هیبشت  دراد  رب  رد  يدوس  ناشیارب  ادخ  دزن  دننکیم  لایخ  هک  ار  نارفاک  لامعا  هیآ  نیا  رد  دنوادخ 
فرط رب  هلیـسو  نآ  هب  ار  دوخ  یگنـشت  ات  تشاد  ار  نآ  هب  نتفای  تسد  دـیما  هک  یبآ  اـّما  دباتـشیم ، نآ  يوس  هب  دـنیبیم ، رود  زا  ار  نآ 

. دباییمن دزاس 
: تسا هدش  ریسفت  انعم  ود  هب  ترابع  نیا  ُهَْدنِع  َهَّللا  َدَجَو  َو 

رفیک شلطاب  لمع  رفک و  ببس  هب  هک  دنکیم  هدهاشم  ار  يادخ  تشادنپیم ، دنمدوس  عفان و  ار  نآ  هک  شلمع  شاداپ  تفایرد  عقوم  - 1
320 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  دنکیم . شتازاجم  و 

. دهدیم وا  هب  الماک  ار  شیازس  هک  دنیبیم  هاگنیمک  رد  شلمع  دزن  ار  يادخ  - 2
: تسا نیمه  زین  لیذ  هیآ  هس  دافم  و  تسا ، راّفک  لاح  حرش  عقاو  رد  اما  تسا  هنشت )  ) نآمظ لاح  نایب  رما ، رهاظ  رد  دنچ  ره  هلمج ، نیا 

(. 22 ناقرف / « ) میزاس هدنکارپ  يرابغ  ار  نآ  میزادرپب و  دناهدرک  هک  ییاهلمع  هب   » ًارُوْثنَم ًءابَه  ُهاْنلَعَجَف  ٍلَمَع ، ْنِم  اُولِمَع  ام  یلِإ  اْنمِدَق  َو  - 1
(. 3 هیشاغ / « ) تسا تّقشم  جنر و  ناشیاهراک  رد   » ٌۀَبِصان ٌۀَِلماع  - 2

(. 104 فهک / « ) دنهدیم ماجنا  کین  لمع  هک  دنرادنپیم  اهنآ   » ًاْعنُص َنُونِسُْحی  ْمُهَّنَأ  َنُوبَسْحَی  - 3
هک هدناشوپ  یجوم  ار  ایرد  هاشغی » . » تسایرد زا  مظعم  تمـسق  ناوارف و  بآ  يانعم  هب  هک  جـل »  » هب بوسنم - بآ ، رپ  يایرد  ٍّیُِّجل » ٍرَْحب  »
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اهربا یکیرات  و  جوم ، یکیرات  ایرد ، یکیرات  اهکیرات  زا  دارم  تاملظ » . » دراد رارق  يربا  جوم ، نآ  يور  رگید و  یجوم  جوم ، نآ  زارف  رب 
. دنیبب ار  نآ  دناوتن  دریگب  شیور  ولج  ار  شتسد  هتفرگ  رارق  اهتملظ  نآ  رد  هک  یناسنا  هاگ ، ره  جرخ » اذا  . » دشابیم

هب هک  نارفاک  لامعا  يارب  تسا  یمود  هیبشت  هیآ ، نیا  تسا . ندیدن  رد  دـیکأت  هلمج  نیا  دـینیبب ، ار  نآ  هک  تسین  کیدزن  اهارَی  ْدَـکَی  َْمل 
. دشابیم هتفرگ  رارق  مه  يور  ياهکیرات  هب  هیبش  تسا و  لطاب  شندوب  یناملظ  قح و  رون  زا  ندوب  یلاخ  ببس 

رارق لطاب  یکیرات  رد  هتـشادن ، شقّفوم  هدرکن و  فطل  وا  هب  ینعی  هدادن  رارق  يرون  شیارب  ادـخ  هک  یـسک  ًارُون و  َُهل  ُهَّللا  ِلَعْجَی  َْمل  ْنَم  َو 
هب مود  هفاضا . رب  انب  تاملظ  باحـس  تسخن : تسا  هدش  هدناوخ  قیرط  ود  هب  هملک  نیا  باحـس » . » تسین شیارب  يرون  ینـشور و  دراد و 

دوخ ياهلاب  هک ) یناگدنرپ  « ) تاّفاص (. » تاملظک وا  : ) هیآ لوا  رد  تاملظ »  » زا تسا  لدـب  ّرج  هب  تاملظ  و  هفاضا .) نودـب   ) نیونت عفر و 
. دننارتسگیم اوه  رد  ار 

321 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  نینچمه  لک ،»  » هب ای  ددرگیم  رب  دنوادخ  هب  ای  لعف ، نیا  رد  رتتسم  ریمض  َِملَع » ْدَق  »
. دنیوگیم حیبست  دنناوخیم و  ار  یسک  هچ  ارچ و  دننادیم  تادوجوم  همه  ُهَحِیبْسَت » َو  ُهَتالَص   » ياهریمض تسا 

. تسا هدومرف  ماهلا  دنرادن  نآ  هب  یسرتسد  زگره  القع  هک  ار  قیقد  مولع  ریاس  اهنآ  هب  دنوادخ  هک  نانچ  مه 

321 ص :  ات 46 ..... ] تایآ 43  (: 24  ) رونلا هروس  ]

هراشا

ٍدََرب ْنِم  اـهِیف  ٍلاـبِج  ْنِم  ِءاـمَّسلا  َنِم  ُلِّزَُنی  َو  ِِهلـالِخ  ْنِم  ُجُرْخَی  َقْدَوـْلا  يَرَتَـف  ًاـماکُر  ُُهلَعْجَی  َُّمث  ُهَْنَیب  ُفِّلَؤـُی  َُّمث  ًاباحَـس  یِجُْزی  َهَّللا  َّنَأ  ََرت  َْمل  َأ 
ِراْصبَْألا ِیلوُِأل  ًةَْربَِعل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  َراهَّنلا  َو  َْلیَّللا  ُهَّللا  ُبِّلَُقی  ( 43  ) ِراْصبَْألِاب ُبَهْذَی  ِِهقَْرب  انَس  ُداکَی  ُءاشَی  ْنَم  ْنَع  ُُهفِرْصَی  َو  ُءاشَی  ْنَم  ِِهب  ُبیُِصیَف 

ام ُهَّللا  ُُقلْخَی  ٍَعبْرَأ  یلَع  یِـشْمَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ِْنیَلْجِر  یلَع  یِـشْمَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ِِهنَْطب  یلَع  یِـشْمَی  ْنَم  ْمُْهنِمَف  ٍءام  ْنِم  ٍۀَّباَد  َّلُک  َقَلَخ  ُهَّللا  َو  ( 44)
(46  ) ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  ُءاشَی  ْنَم  يِدْهَی  ُهَّللا  َو  ٍتانِّیَبُم  ٍتایآ  اْنلَْزنَأ  ْدََقل  ( 45  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنِإ  ُءاشَی 

321 ص :  همجرت ..... :

هاگ نآ  دزاسیم ، هتـشابنا  ار  نآ  دعب  دنکیم و  داجیا  یگتـسویپ  ناشنایم  سپـس  دناریم ، ار  ییاهربا  یمارآ  هب  دنوادخ  هک  ياهدـیدن  ایآ 
ره هب  ار  نآ  سپ  دنکیم ، لزان  یگرگت  تسا ، نامـسآ  رد  هک  ییاههوک  زا  دیآیم و  نوریب  نآ ، يالبال  زا  هک  ینیبیم  ار  ناراب  ياههناد 

(43 . ) دربب ار  ناگدید  شقرب  یگدنشخرد  تسا  کیدزن  درادیم ، زاب  دهاوخب  سک  ره  زا  و  دناسریم ، دهاوخب  سک 
(44 . ) تسا يدنپ  تریصب  لها  يارب  لمع  نیا  رد  دنکیم و  لدب  مه  هب  ار  زور  بش و  دنوادخ 

322 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  یخرب  و  دوریم ، هار  دوخ  مکش  رب  اهنآ  زا  یخرب  سپ  هدیرفآ  یبآ  زا  ار  ياهدبنج  ره  ادخ 
(45 . ) تساناوت زیچ  همه  رب  ادخ  یتسارب  دنیرفآیم ، دهاوخب  ار  هچنآ  دنوادخ  اپ ، راهچ  رب  يرگید  دوخ و  ياپ  ود  رب  رگید 

(46 . ) دنکیم تیاده  تسار  هار  هب  دهاوخب  ار  هک  ره  ادخ  و  میدرک ، لزان  رگنشور  تایآ  ام  قیقحت : هب 

322 ص :  ریسفت ..... :

نآ دوش  هداد  یسک  ره  هب  هک  كدنا  هیامرـس  « 1 « » ةاجزم تعاضب   » فورعم لثم  دـناریم ، دـهدیم ، قوس  یجزی »  » یِجُْزی َهَّللا  َّنَأ  ََرت  َْمل  َأ 
. ددنسپیمن دناریم و  دوخ  زا  ار 
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ياهربا بابر :» : » لثم تسا  عمج  یهاگ  و  ناراب ، رپ  ربا  ای  عفترم  دـنلب و  ربا  ءامغ :»  » لثم دوریم  راک  هب  درفم  ياـنعم  هب  یهاـگ  باحـس » »
(. تسا ربا  کی  دارم  اج  نیا  رد   ) دیفس

دنابـسچیم و رگید  یـضعب  هب  ار  نآ  يازجا  یـضعب  ینعی  دـنکیم  داجیا  دـنویپ  ربا  نآ  يازجا  ناـیم  هک  تسا  نیا  دوصقم  ُهَْنَیب  ُفِّلَُؤی  َُّمث 
«2  » لموحف لوخدلا  نیب  دیوگیم : رعاش  هک  نانچ  تسا  هدش  رکذ  نآ  بسانت  هب  هنیب »  » هملک هتفر  راک  هب  درفم  يانعم  هب  باحـس »  » نوچ
البال و زا  هلالخ » نم  ، » ناراب قدولا » ، » هتشابنا مکارتم ، ماکر :» . » دنشابیم ناکم  کی  مسا  ود  ره  هک  تسا  لموح  لوخد و  يازجا  روظنم 

. دناهدناوخ زین  هللخ »  » ار نآ  تردنب  یضعب  و  تسا ، للخ »  » عمج هملک  نیا  نآ ، ذفانم 
تایآ نیا  رد  سپس  هدرک و  رکذ  دوخ  تیبوبر  رب  لیلد  ناونع  هب  ار  ناگدنرپ  مامت  نیمز و  اهنامـسآ و  لها  حیبست  دنوادخ  لبق  تایآ  رد 

دوشیم عقاو  هطبار  نیا  رد  تمکح  ياضتقم  هب  هک  ار  ییاهراک  هتخادرپ و  نآ  زا  ناراب  ندروآ  دورف  ربا و  ریخست  نایب  هب 
__________________________________________________

. دشابیم ةاجزم ، ۀعاضبب  انئج  و  فسوی : هروس  هیآ 88  زا  هدش  هتفرگ  حالطصا ، نیا  - 1
-2

لموحف لوخدلا  نیباّوللا  طقسب  لزنم  بیبح و  يرکذ  نم  کبن  افق 
يارب ارم  هـک  يرفن  ود  يا  ص 245 ) ج 3 ، فاّـشک ، . ) تسا هدورـس  یکدوک  رد  هک  تسا  سیقلا  أرما  تاـقّلعم  زا  یکی  عـلطم  تیب  نیا 

هیرگ لموح  لوخد و  ياهتمـسق  رد  تسا ) یـصوصخم  ناکم  هک   ) يّوللا طقـس  رد  شاهناخ  تسود و  دای  هب  ات  دـیتسیاب  دـیربیم  نتـشک 
. مینک

323 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسا هدروآ  لیلد  زین 

نیا ای  تسا ، نییبت  يارب  موس  ضیعبت و  يارب  مود  و  تیاغ ، يادتبا  يارب  یلوا ، نم »  » ِِهب ُبیُِـصیَف  ٍدََرب  ْنِم  اهِیف  ٍلابِج  ْنِم  ِءامَّسلا  َنِم  ُلِّزَُنی  َو 
ییاههوک زا  نامسآ  زا  دنوادخ  اهیف : لابج  نم  ءامسلا  نم  دربلا  لزنی  و  انعم : نیا  هب  ضیعبت  يارب  یموس  تسا و  ادتبا  يارب  مود  لوا و  هک 

. دشابیم لابج » نم   » هملک لّزنی »  » لوعفم لوا ، لوق  رب  انب  اما  « 1 . » دتسرفیم ورف  ییاهگرگت  دراد ، رارق  نآ  رد  هک 
َیلِإ ْمُکیِدـْیَِأب  اوُْقُلت  َو ال  لثم : دناهتـسناد  هدایز  ار  ءاب »  » هدـناوخ و راصبألاب » بهذـی   » لاعفا باـب  زا  ار  لـعف  نیا  یـضعب  ِراـْصبَْألِاب  ُبَهْذَـی 

(. 195 هرقب / « ) دیزادنین تکاله  هب  دوخ  ياهتسد  اب  ار  ناتدوخ   » ِۀَُکلْهَّتلا
هریخ ار  اهمـشچ  دربب و  نیب  زا  ار  نانآ  ییانیب  نآ ، تّدـش  ببـس  هب  شقرب  ینـشور  هک  تسا  کـیدزن  دوشیم : نیا  هیآ  ياـنعم  نیا  رب  اـنب 

. دنک
مک و شتّدـم  یکی  بوانت  هب  ینعی  فلتخم ، ار  مادـک  ره  تّدـم  دزاـسیم و  نوگرگد  ار  زور  بش و  دـنوادخ  َراـهَّنلا  َو  َلـْیَّللا  ُهَّللا  ُبِّلَُقی 

. دوشیم سکع  رب  يرگید 
رب هک  اهنآ  هچ  ار  تادوجوم  همه  هداد و  هبلغ  ار  لقاع  مکح  هیآ ، نیا  رد  دـنوادخ  دوشیم ، قـالطا  نآ  ریغ  لـقاع و  رب  ۀـّباد »  » مسا نوچ 

هدومرفن یشمی » ام   » هتفگ و یشمی » نم   » لقاع ریبعت  هب  دنوریم  هار  اپ  تسد و  يور  هک  اهنآ  هچ  و  ناگدنزخ )  ) دنوریم هار  مکـش  يور 
هار اپ  تسد و  راهچ  يور  ییوگ  رهاظ  رظن  زا  زین  وا  هک  تسا  ببـس  نیا  هب  هدرکن  رکذ  ار  اـپ  تسد و  راـهچ  زا  رتشیب  هک  نیا  زین  و  تسا .

. دوریم
: تسا هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
. کلذ نم  رثکا  یلع  یشمی  نم  مهنم  و 

(. دنوریم هار  اپ  تسد و  راهچ  زا  رتشیب  يور  رب  اهنآ  زا  یضعب  )
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__________________________________________________

ریـسفت زا  ترابع  حرـش  همجرت و   ) دوشیم مولعم  مـالک  هنیرق  زا  هک  هدوب  درب »  » هملک نآ  تسا و  فوذـحم  لّزنی »  » لوعفم نیا  رب  اـنب  - 1
(. 505 یقرواپ ص 6 - ج 14 ، تسا ، هدش  هتفرگ  هنومن 

324 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
، یـضعب هک  تسا ، نآ  صوصخم  هک  تسا  هدیرفآ  بآ  عون  کی  زا  ار  ياهدنبنج  ره  هک  تسا  ببـس  نیا  هب  ءام »  » ندروآ هرکن  ٍءام » ْنِم  »

: دنوادخ لوق  تسا  لیبق  نیمه  زا  دنشابیم و  نآ ، ریغ  یّمس و  ناگدنزگ  تارشح و  رگید  یخرب  مئاهب و  ياهدع  و  ناسنا ،
اب معط  رد  یـضعب  یلو  دـنوشیم  يرایبآ  بآ ، کی  هب  اهنآ  همه  هک  نیا  اـب  ، » ِلُـکُْألا ِیف  ٍضَْعب  یلَع  اهَـضَْعب  ُلِّضَُفن  َو  ٍدِـحاو  ٍءاـِمب  یقُْـسی 

(. 3 دعر / .« ) دنراد قرف  نارگید 
باب زا  ای  داتفا ) هار  هب  بلطم  نیا   ) رمألا اذه  یشم  لثم : هدش  ناونع  نتفر  هار  و  یشم »  » ناونع هب  هراعتـسا ، باب  زا  مکـش  يور  رب  ندیزخ 

. دناهدناوخ ۀباد » لک  قلاخ  « » ٍۀَّباَد َّلُک  َقَلَخ   » ياج هب  یضعب  تسا . هدومرف  رکذ  ناگدنور  هار  اب  ار  ناگدنزخ  هک  تسا  تلکاشم 

324 ص :  ات 52 ..... ] تایآ 47  (: 24  ) رونلا هروس  ]

هراشا

ِِهلوُسَر َو  ِهَّللا  َیلِإ  اوُـعُد  اذِإ  َو  ( 47  ) َنِینِمْؤُْملِاب َِکئلوُأ  ام  َو  َکـِلذ  ِدـَْعب  ْنِم  ْمُْهنِم  ٌقیِرَف  یَّلَوَتَی  َُّمث  اـنْعَطَأ  َو  ِلوُسَّرلاـِب  َو  ِهَّللاـِب  اَّنَمآ  َنُولوُقَی  َو 
ْنَأ َنُوفاـخَی  ْمَأ  اُوباـتْرا  ِمَأ  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َأ  ( 49  ) َنِینِعْذـُم ِْهَیلِإ  اُوتْأَـی  ُّقَْحلا  ُمَُهل  ْنُکَی  ْنِإ  َو  ( 48  ) َنوُضِْرعُم ْمُْهنِم  ٌقـیِرَف  اذِإ  ْمُهَْنَیب  َمُکْحَِیل 

اُولوُقَی ْنَأ  ْمُهَْنَیب  َمُکْحَِیل  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللا  َیلِإ  اوُعُد  اذِإ  َنِینِمْؤُْملا  َلْوَـق  َناـک  اـمَّنِإ  ( 50  ) َنوُِملاَّظلا ُمُه  َکـِئلوُأ  ْلـَب  ُُهلوُسَر  َو  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َفیِحَی 
(51  ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  انْعَطَأ  َو  انْعِمَس 

(52  ) َنوُِزئاْفلا ُمُه  َِکئلوُأَف  ِهْقَّتَی  َو  َهَّللا  َشْخَی  َو  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ِعُِطی  ْنَم  َو 

324 ص :  همجرت ..... :

نمؤم اهنآ  و  دـننادرگب ، ور  قح  زا  نآ ، زا  دـعب  اهنآ  زا  یهورگ  سپـس  مینکیم و  تعاـطا  میراد و  رواـب  ار  ربماـیپ  ادـخ و  دـنیوگیم : و 
(47 . ) دنتسین

325 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(48 . ) دنناگدننک ضارعا  ناشیا  زا  یهورگ  مد  نامه  دیامرف  يرواد  ناشنایم ، ات  دنوش ، هدناوخ  شربمایپ  ادخ و  يوس  هب  نوچ  و 

(49 . ) دنیآ يو  يوس  هب  ناباتش  دشاب  اهنآ  دوس  هب  قح  رگا  و 
ناـشدوخ اـهنآ  هکلب  دـننک ، متـس  اـهنآ  رب  شربماـیپ  ادـخ و  هک  دـنراد  میب  اـی  دـناهداتفا ، ّکـش  هب  اـی  تـسا ، ییراـمیب  ناـشیاهلد  رد  اـیآ 

(50 . ) دننارگمتس
میدینـش و دنیوگیم : هک  تسا  نیا  دنیامن ، يرواد  ناشنایم  ات  دنوش  هدناوخ  يو  ربمایپ  ادـخ و  يوس  هب  هک  هاگ  نآ  نامیا  لها  راتفگ  اّما 

(51 . ) دنناراگتسر ناشدوخ  اهنآ  و  میدرک ، تعاطا 
(52 . ) دنبایماک اهنامه  دزیهرپب  وا  ینامرفان  زا  دشاب و  كانمیب  وا  زا  دنک و  يوریپ  شلوسر  ادخ و  زا  سک  ره  و 

325 ص :  ریسفت ..... :
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هک ْمُهَْنَیب » َمُکْحَِیل   » لیلد هب  تسادخ ، لوسر  يوس  هب  توعد  لوسر ، ادخ و  يوس  هب  ندش  توعد  زا  روظنم  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللا  َیلِإ  اوُعُد  اذِإ  َو 
. تسا دیز  مرک  دارم ، و  همرک » دیز و  ینبجعا ، : » دنیوگیم هک  نانچ  دیامرف ، مکح  اهنآ  نایم  ربمایپ  هک  نیا  ات  ینعی  هدمآ ، درفم 

دّمحم شیپ  همکاحم  يارب  تفگ : يو  تشاد ، فالتخا  ینیمز  بآ و  هراب  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  اب  يدرم  هک  تسا  هدـش  تیاور 
عازن نیا  دـیوگیم : یخلب  مساقلا  وبا  اّما  دـنک . مکح  مالّـسلا  هیلع  یلع  دوس  نم و  ررـض  رب  مسرتیم  اریز  میآیمن ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

بویعم دش  ادیپ  نآ  رد  هک  ییاهگنـس  رثا  رب  دیرخ و  ینیمز  ترـضح  نآ  زا  نامثع  هک  رارق  نیا  زا  هدوب ، مالّـسلا  هیلع  یلع  نامثع و  نایم 
مکح ام ، نایم  ات  ادخ  لوسر  تمدخ  میورب  دومرف : یلع  ترضح  دنادرگرب  تشاد  هک  یبیع  لیلد  هب  ار  نآ  تساوخ  نامثع  دمآ و  رظن  هب 

. دیامرف
هیآ نیا  هاگ  نآ  درک ، دـهاوخ  مکح  وت  نایز  هب  وا و  عفن  هب  يربب  همکاحم  هب  شیومع  رـسپ  شیپ  ار  وا  رگا  تفگ : صاعلا  یبا  نبا  مکح 

. دش لزان  دروم  نیا  رد 
ناقفانم نارفاک و  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  دـشابیم . اوتأی »  » تاقّلعتم زا  ای  نینعذـم »  » هب ّقلعتم  هیلا » ، » میلـست لاح  رد  ناباتـش  نینعذـم :» »

326 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  تسین و  اهنآ  اب  قح  دننیبیم  یتقو 
مکح صلاخ  لدع  ضحم و  ّقح  هب  اهنت  وت  هک  دننادیم  اریز  دننزیم ، زابرـس  وت ، يوس  هب  همکاحم  ندروآ  زا  دنارّـصقم  راکهنگ و  دوخ 

، دنباتشیم ناشّقح  نتفرگ  يارب  دوز  تسا ، مصخ  ررـض  هب  اهنآ و  دوس  هب  اوعد  هک  نیا  هب  دنرب  یپ  رگا  اّما  تسا  خلت  مه  قح  و  ینکیم ،
. يریگب هدش  تباث  ناشلباقم  فرط  هدهع  رب  اهنآ  يارب  هچنآ  ات ، وت  تموکح  هب  رگم  دنوشیمن  یضار  و 

رب شلوسر  ادـخ و  هک  دـنرادن  ار  نآ  میب  دـننادیم ، ار  ربمایپ  عضو  دـنراد و  نامیا  شلوسر  ادـخ و  هب  هک  اهنیا  َنوُِملاَّظلا  ُمُه  َِکئلوُأ  ْلـَب 
. تساهنآ ررض  رب  وا و  دوس  هب  ّقح  هک  دننک  متس  یسک  هب  دنهاوخیم  هک  دنملاظ  ناشدوخ  هکلب ، دننک  متس  اهنآ 

و هقتی ،) « ) فاق  » نوکس و  ءاه »  » نوکـس هب  نآ و  ریغ  لصو و  لاح  رد  ءاه »  » و فاق »  » رـسکب هدش : هدناوخ  قیرط  دنچ  هب  لعف  نیا  هقتی :» »
فیفخت ار  نآ  هدرک و  فتک »  » هب هیبشت  ار  هقت »  » هک تسا  نآ  تئارق  نیا  هجو  و  روهـشم ، تئارق  ناـمه  هقتی ) «: ) اـه  » رـسک و  ق »  » نوکس

.( تسا هدش  نکاس  روسکم ، ءار »  » ترورض لیلد  هب  رتشا »  » لعف رد  « ) 2  » اقیوس انل  رتشا  یمیلس  تلاق  رعاش : لوق  لثم  «، 1  » هداد
شاهتشذگ ناهانگ  هراب  رد  و  ننس ، رد  ار  شربمایپ  و  ضئارف ، رد  ار  ادخ  دنک ، تعاطا  سک  ره  هتفگ : سابع  نبا  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ِعُِطی  ْنَم  َو 

(. دوب دهاوخ  یبایماک  تاجن و  لها  ، ) دشاب يراکزیهرپ  اوقت و  لها  زا  مه  هدنیآ  رد  دشاب و  هتشاد  میب  ادخ  زا 

326 ص :  ات 55 ..... ] تایآ 53  (: 24  ) رونلا هروس  ]

هراشا

اوُعیِطَأ َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  ْلـُق  ( 53  ) َنُولَمْعَت اِمب  ٌرِیبَخ  َهَّللا  َّنِإ  ٌۀَـفوُْرعَم  ٌۀَـعاط  اوُمِـسُْقت  ُْلق ال  َّنُجُرْخََیل  ْمُهَتْرَمَأ  ِْنَئل  ْمِِهناْمیَأ  َدـْهَج  ِهَّللِاب  اوُمَْـسقَأ  َو 
َنیِذَّلا ُهَّللا  َدَعَو  ( 54  ) ُنِیبُْملا ُغالَْبلا  َّالِإ  ِلوُسَّرلا  یَلَع  ام  َو  اوُدَـتْهَت  ُهوُعیُِطت  ْنِإ  َو  ُْمْتلِّمُح  ام  ْمُْکیَلَع  َو  َلِّمُح  اـم  ِْهیَلَع  اـمَّنِإَف  اْوَّلََوت  ْنِإَـف  َلوُسَّرلا 

َو ْمَُهل  یـضَتْرا  يِذَّلا  ُمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیل  َو  ْمِِهْلبَق  ْنـِم  َنـیِذَّلا  َفَلْخَتْـسا  اَـمَک  ِضْرَأـْلا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  ِتاـِحلاَّصلا  اوـُلِمَع  َو  ْمُْـکنِم  اوـُنَمآ 
(55  ) َنوُقِساْفلا ُمُه  َِکئلوُأَف  َِکلذ  َدَْعب  َرَفَک  ْنَم  َو  ًاْئیَش  ِیب  َنوُکِرُْشی  ِینَنوُُدبْعَی ال  ًاْنمَأ  ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِّدَُبَیل 

__________________________________________________

(. نایبلا عمجم   ) دوشیم هتفگ  هقت »  » زین اج  نیا  دوشیم ، هتفگ  فتک » : » دوشیم نکاس  فیفخت  يارب  فتک »  » زا ءات »  » هک نانچ  مه  - 1
. روایب درآ  ای  مدنگ  نان  و  اقیقد ، وا  ّربلا  زبخ  تاه  و  تسا : نینچ  شدعب  رعش  رخب . قیوس  ام  يارب  تفگ : امیلس  - 2
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327 ص :  همجرت ..... :

دیروخم مسق  وگب : دنوریم ، نوریب  تنامرف ) زا  تعاطا  رطاخ  هب   ) امتح یهد ، نامرف  نانآ  هب  رگا  هک  دندرک  دای  دنگوس  دـیکأت  تیاهن  اب 
(53 . ) دنادیم دیهدیم  ماجنا  ار  هچ  ره  دنوادخ ، مّلسم  روطب  تسا ، هناصلاخ  تعاطا  هدش ) هتساوخ  امش  زا  هچنآ   ) اریز

وا زا  رگا  و  دیتسه ، دوخ  راک  لوئـسم  امـش  و  شیوخ ، راک  لوئـسم  ربمایپ ]  ] وا دینک ، یچیپرـس  رگا  دـینک ، تعاطا  ار  ربمایپ  ادـخ و  وگب :
(54 . ) تسین راکشآ  غالبا  زا  ریغ  يزیچ  ربمایپ  هدهع  رب  و  دیبای ، تیاده  دیرب ، نامرف 

دنکیم نیـشناج  نیمز  رد  ار  نانآ  امتح  هک  تسا  هداد  هدـعو  دـناهداد ، ماجنا  کین  ياهراک  و  هدروآ ، نامیا  هک  امـش  زا  یناسک  هب  ادـخ 
ارم درآ ، ّتینما  ناشسرت  یپ  زا  و  دهد ، رارقتسا  ناشیا  يارب  هدیدنسپ ، ناشیا  رب  هک  ار  ناشنید  تخاس و  نیشناج  ار  ناشناینیشیپ  هک  نانچ 

. دنناگشیپ مرج  نیقی  روطب  دندش  رفاک  نیا ، زا  سپ  هک  یناسک  و  دنهدن ، رارق  نم  کیرش  ار  يزیچ  دننک و  تدابع 
(. 55)

327 ص :  ریسفت ..... :

َبْرَـضَف لثم  تسا ، هدـش  هفاضا  لوعفم  هب  هتفرگ  ار  نآ  ياج  هک  ردـصم  و  هدـش ، فذـح  لعف  ادـهج  ناـمیالا  نودـهجی  ْمِِهناـْمیَأ  َدـْهَج 
دینز » ندرگ  ار  نانمشد  سپ  ، » ِباقِّرلا
328 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(. 4 هلآ / هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  )
شـشوک تیّدـج و  ناشیاهدـنگوس  رد  هک  یلاح  رد   ) مهنامیا نیدـهاج  تسا : هدومرف  نینچ  ایوگ  هک  تسا ، تیلاح  رب  انب  دـهج »  » بصن

ماگنه نیا  رد  دشاب  هداد  ماجنا  ار  دوخ  شـشوک  تیاهن  یـصخش  هک  دوشیم  هتفگ  یعقوم  هسفن » دهج   » زا راعتـسم  هنیمی » دهج  (. » دنراد
. تسا هدرک  دای  يّدج  مسق  دنگوس » ادخ  هب  : » دیوگب هک  ره  هدش : لقن  سابع  نبا  زا  دزاسیم ، دّکؤم  ار  نآ  دنکیم و  مسق  رد  هغلابم 

ْمُهَتْرَمَأ ِْنَئل 
. دنیآیم نوریب  امتح  دنیآ ، نوریب  دوخ  ياههناخ  زا  گنج ، يارب  هک  یهد  نامرف  ار  نانمؤم  رگا 

ٌۀَفوُْرعَم ٌۀَعاط 
: دراد دوجو  لامتحا  ود  ترابع  نیا  بارعا  لحم  رد 

: ۀمولعم ۀعاط  مکنم  بلطی  يذلا  مکرما و  يا  تسا . فوذحم  يادتبم  يارب  ربخ  - 1
تعاطا لیبق  زا  تسین ، نآ  رد  یّکش  هک  تسا  ياهژیو  تعاطا  تدابع و  تسا ، هتساوخ  امـش  زا  هچنآ  هداد و  امـش  هب  دنوادخ  هک  ینامرف 

. دشابن نآ  اب  قباطم  ناتیاهلد  دییوگب و  نابز  هب  اهنت  هک  ییاهدنگوس  هن  و  صالخا ، اب  نامدرم 
، حیحـص تسرد و  يرادرب  نامرف  ۀبذاکلا ، نامیألا  هذه  نم  مکب  یلوا  ۀفورعم  ۀـعاط  يا  تسا  فوذـحم  شربخ  هک  تسا  ییادـتبم  ای  - 2

. دیامرفیم تازاجم  نآ ، رب  ار  امش  تسامش و  نطاب  رد  هچنآ  زا  تسا  هاگآ  ادخ  تسا . نیغورد  ییاهدنگوس  نیا  زا  رتهب  امش  يارب 
هدهع رب  ادخ  هچنآ  زا  ریغ  یتیلوئسم  ربمایپ  اریز  دیاهدز  ررض  ناتدوخ  هب  دینک ، یچیپ  رس  شلوسر  ادخ و  تعاطا  زا  رگا  سپ  اْوَّلََوت » ْنِإَف  »

یلو هدمآ ، نوریب  دوخ  ّتیلوئـسم  هدـهع  زا  داد  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  نیا  هک  یماگنه  درادـن و  هتخاس ، فّلکم  نآ  رب  ار  وا  هتـشاذگ و  وا 
. دشابیم ناتدوخ  هدهع  هب  دینک  تعاطا  دیریذپب و  ار  فیلکت  هک  نیا  رد  امش  هفیظو 

329 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  نداد  ماجنا  هیدأت و  يانعم  هب  هک  ءادا »  » لثم تسا  غیلبت  ندناسر و  يانعم  هب  غالب » »
. تازجعم تایآ و  هارمه  راکشآ  نیبم » . » تسا
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هب ار  نیمز  دنادرگ و  زوریپ  رفک  رب  ار  مالـسا  نید  هک  تسا  هداد  هدعو  دنتـسه  شربمایپ  وا و  نامرف  عیطم  هک  ینانمؤم  هب  ادخ  ُهَّللا » َدَـعَو  »
نانمشد هک  یتقو  ینعی  داد ، ماجنا  ار  راک  نیمه  لیئارسا  ینب  هراب  رد  هک  نانچ  دهد  رارق  نیشناج  نیمز  رد  ار  اهنآ  دروآ و  رد  نانآ  ثرا 

دزاس يوق  ار  اهنآ  نید  هک : داد  هدعو  اهنآ  هب  زین  و  دروآ ، رد  لیئارـسا  ینب  ثرا  هب  ار  ناشیاهتورث  اهنیمز و  دناسر ، تکاله  هب  ار  رگمتس 
. دنوش دنبیاپ ، نآ  هب  ات  داد  نامرف  ار  اهنآ  هک  ینید  نامه 

هیلع و هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  نانچ  دهد ، هبلغ  نایدا  مامت  رب  ار  نآ  هک  نیا  تسا و  نآ  ماکحتسا  نتخاس و  اج  رب  اپ  نید ، نیکمت  زا  دوصقم 
: تسا هدومرف  هلآ 

اهنم یل  يوز  ام  یتما ، کلم  غلبیس  اهبراغم و  اهقراشم و  تیرأف  ضرالا  یل  تیوز 
عمج نم  يارب  هک  نیمز  زا  ییاهتمـسق  هب  نم  تّما  ییاورناـمرف  يدوزب  مدـید و  ار  شبرغ  قرـش و  یحاون  سپ  دـش  عـمج  نم  يارب  نیمز 

: تسا هدومرف  هک  هدرک  لقن  ترضح  نآ  زا  دادقم  زین  و  دیسر ، دهاوخ  دوب ، هدش 
 ... مالسالا ۀملک  هَّللا  هلخدا  ّالا  « 1  » ربو ردم و ال  تیب  ضرالا  هجو  یلع  یقبی  ال 

یلیلذ نتخاس  لیلذ  ای  يزیزع  هب  نداد  تّزع  هلیـسو  هب  دـنوادخ  هک  نیا  رگم  دـنامیمن  یقاب  نیمز  يور  رد  نییوم  ای  نیلگ  ياهناـخ  چـیه 
رد ات  دنکیم  ناشلیلذ  ای  و  درادیم ، ناشرّرقم  مالسا  هملک  لها  زا  دهدیم و  تّزع  اهنآ  هب  هک  نیا  ای  دناسریم ، اج  نآ  هب  ار  مالسا  يادن 

. دنروآ دورف  میظعت  رس  مالسا  هملک  ربارب 
. تسا هدش  هدناوخ  زین  لوهجم  تروص  هب  ءات »  » ّمض اب  َفَلْخَتْسا  اَمَک 

. تسا هدش  هدناوخ  زین  لاعفا  باب  لادبا »  » ردصم زا  هملک  نیا  مهّنلّدبیل » «و 
نکمم دننکیم و ...  تدابع  ارم  هاگ  نآ  ینعی  دشاب  فانیتسا  تسا  نکمم  یننودبعی » »

__________________________________________________

، گنـس ای  لگ  زا  ياهناخ  چـیه  دوشیم : نیا  شیانعم  نیا  رب  اـنب  هدـمآ  رجح  ربو ، ياـج  هب  یبطرق  ریـسفت  زا  لـقن  هب  هنومن  ریـسفت  رد  - 1
ص 532. ج 14 ، هنومن ، ریسفت  هک ...  نیا  رگم  دنامیمن 

330 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
 ...( دننک و تدابع  ارم  هک  یلاح  رد   ) دشاب مهدعو »  » زا لاح  هک  تسا 

: دومرف هک  هدش  لقن  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  زا 
هیلع و هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق  يذلا  وه  و  ۀّمألا ، هذه  ّيدهم  وه  اّنم و  لجر  يدی  یلع  مهب  کلذ  هَّللا  لعفی  تیبلا  لها  انتعیـش  هَّللا  مه و 

الدع اطسق و  ضرالا  ألمی  یتینک ، هتینک  یمسا و  همـسا  یترتع  نم  لجر  یلی  یتح  مویلا  کلذ  هَّللا  لّوطل  موی  الا  اینّدلا  نم  قبی  مل  ول  هلآ :
اروج املظ و  تئلم  امک 

ماجنا اـم  زا  يدرم  تسد  هب  ناـنآ  يارب  دـنوادخ  ار  روما  نیا  دـناربمایپ و  نادـناخ  اـم  نایعیـش  هیآ  نیا  رد  نینمؤم  زا  روظنم  مسق  ادـخ  هب 
دنامن یقاب  زور  کـی  زجب  اـیند  زا  رگا  دومرف : شاهراـب  رد  مرکا  لوسر  هک  تسا  یـسک  ناـمه  وا  تسا و  تّما  نیا  يدـهم  وا  دـهدیم و 

رپ يرگداد  يربارب و  زا  ار  نیمز  دـشاب ، نم  هینک  مه  ماـنمه و  هک  دـیایب  نم  ترتع  زا  يدرم  اـت  دزاـس  ینـالوط  ردـق  نآ  ار  نآ  دـنوادخ 
(. دشاب هدش  رپ  يرگمتس  يرباربان و  زا   ) هک نانچ  دنکیم 

«1 . » تسا هدش  لقن  زین  مالّسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  زا  تیاور  نیا 

330 ص :  ات 60 ..... ] تایآ 56  (: 24  ) رونلا هروس  ]

هراشا
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َْسِئَبل َو  ُراَّنلا  ُمُهاوْأَم  َو  ِضْرَْألا  ِیف  َنیِزِْجعُم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَبَسَْحت  ال  ( 56  ) َنوُمَحُْرت ْمُکَّلََعل  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َةاکَّزلا  اُوتآ  َو  َةالَّصلا  اوُمِیقَأ  َو 
َو ِرْجَْفلا  ِةالَـص  ِْلبَق  ْنِم  ٍتاَّرَم  َثالَث  ْمُْکنِم  َُملُْحلا  اوُُغْلبَی  َْمل  َنیِذَّلا  َو  ْمُُکناْمیَأ  ْتَکَلَم  َنیِذَّلا  ُمُْکنِذْأَتْـسَِیل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  ( 57  ) ُریِصَْملا

ْمُْکیَلَع َنُوفاَّوَط  َّنُهَدـَْعب  ٌحاـنُج  ْمِْهیَلَع  ـال  َو  ْمُْکیَلَع  َْسَیل  ْمَُکل  ٍتارْوَـع  ُثـالَث  ِءاـشِْعلا  ِةالَـص  ِدـَْعب  ْنِم  َو  ِةَریِهَّظلا  َنِم  ْمَُکباـِیث  َنوُعَـضَت  َنیِح 
َنیِذَّلا َنَذْأَتْـسا  اَمَک  اُونِذْأَتْـسَْیلَف  َُملُْحلا  ُمُْکنِم  ُلافْطَْألا  َغََلب  اذِإ  َو  ( 58  ) ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ِتایْآلا  ُمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَـک  ٍضَْعب  یلَع  ْمُکُـضَْعب 

ْنَأ ٌحانُج  َّنِْهیَلَع  َْسیَلَف  ًاحاِکن  َنوُجْرَی  ـال  ِیتـَّاللا  ِءاـسِّنلا  َنِم  ُدِـعاوَْقلا  َو  ( 59  ) ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ِِهتاـیآ  ْمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَبـُی  َِکلذَـک  ْمِِهْلبَق  ْنـِم 
(60  ) ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ُهَّللا  َو  َّنَُهل  ٌْریَخ  َنْفِفْعَتْسَی  ْنَأ  َو  ٍۀَنیِِزب  ٍتاجِّرَبَتُم  َْریَغ  َّنَُهباِیث  َنْعَضَی 

__________________________________________________

. تسا هدرک  لقن  فالتخا  یکدنا  اب  رگید  ریسافت  یناعملا و  حور  زا  مه  هنومن  ریسفت  ار  تیاور  نیا  - 1
. یلبق سردآ 

331 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

331 ص :  همجرت ..... :

(56 . ) دیوش عقاو  تمحر  دروم  دیاش  دینک  تعاطا  ار  ربمایپ  دیهدب و  تاکز  دیراد و  ياپب  ار  زامن 
. تسا يدب  ياج  رایـسب  هچ  و  تسا ، شتآ  رد  ناشیاج  و  دننک ، رارف  یهلا ) تازاجم  لاگنچ  زا   ) نیمز رد  دـنناوتب ، نارفاک ، هک  دـیرادنپم 

(57)
زامن زا  شیپ  دنریگب : هزاجا  امـش  زا  عقوم  هس  دناهدیـسرن ، غولب  ّدح  هب  هک  ناتناکدوک  ناتناگدرب و  دیاب  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا 
سپ اّما  تسامش ، هژیو  تقو ، هس  نیا  ءاشع ، زامن  زا  سپ  دینکیم و  نوریب  نت  زا  ار  شیوخ  ياههماج ، هک  یماگنه  زورمین  رد  و  دادماب ،

نشور ناتیارب  ار  تایآ  دنوادخ  هنوگ  نیا  دیدرگب ، رگید  یخرب  درگ  رب  امـش  زا  یخرب  هک  تسین  یهانگ  اهنآ  رب  امـش و  رب  تاقوا  نیا  زا 
(58 . ) تسا راکتسرد  اناد و  دنوادخ  يرآ  دزاسیم ،

نینچ نیا  دنتـساوخیم ، هزاجا  اهنآ ، زا  شیپ  دارفا  هک  ناـنچ  دـنهاوخب  هزاـجا  دـیاب  دندیـسر  فیلکت  ّدـح  هب  ناـتناکدوک  هک  یماـگنه  و 
(59 . ) تسا هنازرف  اناد و  ادخ ، و  دیامرفیم ، نشور  ناتیارب  ار  شتایآ  دنوادخ 

رگا و  دـنهنب ، ار  دوخ  ياهرداچ  ناشیاهتنیز ، نتخاس  دومناو  نودـب  هک  تسین  اهنآ  رب  یهانگ  دـنرادن ، نتفرگ  رـسمه  دـیما  هک  ینانز  ریپ 
(60 . ) تساناد اونش و  ادخ ، و  تسا ، رتهب  ناشیا  رب  دنناشوپب  ار  دوخ 

332 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

332 ص :  ریسفت ..... :

رگا تسا ، زیاج  فطع  نیا  و  تسا ) لبق  تایآ  رد  « ) َلوُسَّرلا اوُعیِطَأ  َو  « » 1 ( » هَّللا اوعیطا   ) رب فطع  لعف  نیا  اوُمِیقَأ » َو   ... » َةالَّصلا اوُمِیقَأ  َو 
. دشاب هیلع  فوطعم  زا  ریغ  فوطعم  هک  تسا  نیا  تسا  راوازس  هچنآ  اریز  دشاب ، هدش  عقاو  دایز  هلصاف  هیلع  فوطعم  فوطعم و  نایم  هچ 

: بیترت نیا  هب  تسا  هدش  لقن  هجو  ود  تئارق  نیا  يارب  هدش و  هدناوخ  زین  بیاغ  تروصب  ءای »  » اب لعف  نیا  َّنَبَسَْحت » «ال 
. ددرگیمرب هدش  رکذ  البق  هک  لوسر »  » هملک هب  بیاغ  ریمض  نآ  لعاف  فلا :

مهـسفنا اورفک  نیذـلا  ّنبـسحی  ـال  تسا : نینچ  نآ  ریدـقت  و  هدـش ، فذـح  شلوـعفم  ود  زا  یکی  و  تسا ، اوُرَفَک » َنـیِذَّلا   » نآ لـعاف  ب :
. دننکن نامگ  یهلا  رفیک  زا  رارف  هب  رداق  ار  ناشدوخ  دناهدش ، رفاک  هک  اهنآ  نیزجعم 
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ردام ردپ و  رب  دورو  يارب  زور  هنابش  زا  تقو  هس  رد  رارحا  زا  غلابان  ناکدوک  ناگدرب و  هک  تسا  هدومرف  رما  ناحبس  يادخ  ُمُْکنِذْأَتْـسَِیل » »
هک تسا  رهظ  ماگنه  مود  تقو  تسا . سابل  ندیـشوپ  باوختخر و  زا  ندـمآ  نوریب  عقوم  هک  حبـص ، زاـمن  زا  شیپ  یکی  دـنریگب ، هزاـجا 
هب يرادـیب  سابل  ندروآ  نوریب  تقو  هک  تسا  بش  رخآ  اـشع و  زاـمن  زا  دـعب  موس ، و  تسا ، هلولیق  باوخ  يارب  اهـسابل  ندروآ  رد  عقوم 

عـضو تاـقوا ، نیا  رد  مدرم  هک  تسا  هدـیمان  تروـع »  » لـیلد نیا  هب  ار  هناـگ  هس  تاـقوا  نیا  و  تسا . نتفر  رتـسب  هب  و  ندـیباوخ ، روـظنم 
ریغ رد  رگا  هک  هتسناد  روذعم  ار  هورگ  نیا  رخآ  تمسق  رد  تسا و  فاکش  للخ و  يانعم  هب  تروع  دروخیم . مهب  ناشظّفحت  شـشوپ و 

: تسا هدومرف  نایب  دعب  هلمج  رد  مه  ار  نآ  لیلد  دنناوتیم و  هزاجا  نودب  دنوش  دراو  دنتساوخ  تاقوا  نیا 
__________________________________________________

ص 252. ج 3 ، فاّشک ، - 1
333 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

تفر و رد  امـش  تمدخ  يارب  دنیامـش و  نارازگتمدخ  اهنیا  هک  تسا  نیا  دنوش  دراو  هزاجا  نودب  دنناوتیم  هک  نیا  لیلد  ْمُْکیَلَع  َنُوفاَّوَط 
. دنوشیم دراو  امش  رب  ریزگان  دنتسه و  دمآ 

. دنوشیم دراو  دنراد و  دمآ  تفر و  دنتسه  ناشنابحاص  هک  رگید  یضعب  رب  دنناگدرب  هک  امش  زا  یخرب  ٍضَْعب  یلَع  ْمُکُضَْعب 
تاقوا ینعی  تاروع : ثالث  تاقوا  ینعی : تاّرم » ثالث   » زا دـشاب  لدـب  اـت  تسا  هدـش  هدـناوخ  زین  ثـالث » : » بصن هب  ْمَُکل  ٍتارْوَع  ُثـالَث 

. دنرادن یتسرد  ششوپ  هک  ياهناگهس 
ّنه دوب : دـهاوخ  نیا  هلمج  يانعم  تسا و  عفر  ّلحم  رد  نآ ، يارب  تفـص  ناونع  هب  زین  مکیلع » سیل  : » ترابع میهد ، عفر  ار  ثالث »  » رگا

. دوش هتفرگ  هزاجا  دیاب  تسا و  تروع  هک  تسا  ییاهنامز  تاقوا  نیا  ناذیتسالاب  ۀصوصخم  تاروع  ثالث 
و دـنکیم ، نایب  ار  ّصاخ  لاوحا  نیا  رد  ناذـیتسا  هب  رما  هک  دوب  دـهاوخ  یفنأتـسم  مالک  مکیلع » سیل   » ترابع دوش ، هداد  بصن  رگا  اما 

. دنکیم تلالد  نآ  رب  نوفاّوط »  » اریز تسا  هدش  فذح  فئاط »  » هملک ضعب و  یلع  فئاط  مکضعب  يا : تسادتبم  مکضعب » »
نیا ریغ  رد  دورو  يارب  ناـکدوک  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  ناـگدرب و  هن  دنتـسه  ناـگدازآ  ناـکدوک  زا  روظنم  ُمُْکنِم  ُلاـفْطَْألا  َغََـلب  اذِإ  َو 

هزاجا تاقوا  مامت  رد  گرزب  نادرم  دننام  دیاب  دنتـشگ  جراخ  یکدوک  هلحرم  زا  دندش و  غلاب  هک  یعقوم  یلو  دنزاجم ، نذا  نودب  تاقوا 
. دنریگب

. دیریگب هزاجا  ناتناردارب  نارهاوخ و  ناردام و  ناردپ و  رب  دورو  ماگنه  هک  تسا  بجاو  امش  رب  ینعی  دیوگیم : دوعسم  نبا 
دناهدش .) هتسشنزاب   ) تسا هتشذگ  ناشندروآ  دنزرف  یگدعاق و  نس  زا  يریپ  لیلد  هب  هک  دنتسه  ینانز  دعاوقلا » »

334 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
رد و  دنشوپیم . هعنقم  يور  هک  يرداچ ، هفیطق و  لیبق  زا  تسا  ییور  ياهـسابل  دوصقم  بایث » . » دنرادن حاکن  هب  يدیما  ًاحاِکن  َنوُجْرَی  ال 

. تسا هدش  هدناوخ  ّنهبایث » نم   » مالّسلا مهیلع  تیب  لها  تئارق 
ياهتنیز راک ، نیا  اب  هک  دنیآ ، نوریب  هناخ  زا  یلومعم  شـشوپ  نودب  دـنناوتیم  یتروص  رد  هداتفا  راک  زا  ياهنز  نیا  ٍۀَـنیِِزب  ٍتاجِّرَبَتُم  َْریَغ 

. دنشاب هتشادن  ابرلد  ياهشیارآ  دنهدن و  رارق  شیامن  ضرعم  رد  ار  دوخ 
تسا نآ  صوصخب  دروم  نیا  رد  دشاب ، هتشاد  رارصا  دّمعت و  تسا ، بجاو  شندیـشوپ  هچنآ  راهظا  هب  یمدآ  هک  تسا  نآ  جّربت  تقیقح 

اّما َنْفِفْعَتْـسَی » ْنَأ  َو   » دهد رارق  مرحمان  نادرم  دید  ضرعم  رد  ار  نتـشیوخ  دوخ ، ياهییابیز  نتخاس  راکـشآ  اهتنیز و  ندـنایامن  اب  نز ، هک 
ّنس نیا  رد  اهنآ  زا  یعرش  تمرح  تیعونمم و  هچ  رگا  تسا ، رتهب  نانآ  يارب  دنشوپب ، ار  دوخ  نییور  ياهسابل  هک  نیا  هب  ندیزرو ، تفع 

. تسا هدش  هتشادرب 

334 ص :  ات 62 ..... ] تایآ 61  (: 24  ) رونلا هروس  ]

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 1509 

http://www.ghaemiyeh.com


هراشا

َْوأ ْمُِکئابآ  ِتُوُیب  َْوأ  ْمُِکتُوُیب  ْنِم  اُولُکَْأت  ْنَأ  ْمُکِـسُْفنَأ  یلَع  َو ال  ٌجَرَح  ِضیِرَْملا  یَلَع  ـال  َو  ٌجَرَح  ِجَرْعَأـْلا  یَلَع  ـال  َو  ٌجَرَح  یمْعَأـْلا  یَلَع  َْسَیل 
ام َْوأ  ْمُِکتـالاخ  ِتُوُیب  َْوأ  ْمُِکلاوْخَأ  ِتُوُیب  َْوأ  ْمُِکتاَّمَع  ِتُوُیب  َْوأ  ْمُکِماـمْعَأ  ِتُوُیب  َْوأ  ْمُِکتاوَخَأ  ِتُوُیب  َْوأ  ْمُِکناوْخِإ  ِتُوُیب  َْوأ  ْمُِکتاـهَّمُأ  ِتُوُیب 

ِهَّللا ِدـْنِع  ْنِم  ًۀَّیَِحت  ْمُکِـسُْفنَأ  یلَع  اوُمِّلَـسَف  ًاتُوُیب  ُْمْتلَخَد  اذِإَف  ًاتاتْـشَأ  َْوأ  ًاـعیِمَج  اُولُکْأـَت  ْنَأ  ٌحاـنُج  ْمُْکیَلَع  َْسَیل  ْمُکِقیِدَـص  َْوأ  ُهَِحتاـفَم  ُْمتْکَلَم 
ٍعِماج ٍْرمَأ  یلَع  ُهَعَم  اُوناک  اذِإ  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللِاب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنُونِمْؤُْملا  اَـمَّنِإ  ( 61  ) َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل  ِتایْآلا  ُمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَک  ًۀَبِّیَط  ًۀَکَرابُم 
ْمُْهنِم َْتئِش  ْنَِمل  ْنَذْأَف  ْمِِهنْأَش  ِضْعَِبل  َكُونَذْأَتْسا  اَذِإَف  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  َکَنُونِذْأَتْسَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ُهُونِذْأَتْسَی  یَّتَح  اُوبَهْذَی  َْمل 

(62  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  ُمَُهل  ْرِفْغَتْسا  َو 
335 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

335 ص :  همجرت ..... :

ای نارهاوخ ، ناردارب ، ناردام ، ناردپ ، ياههناخ  ای  ناتدوخ  ياههناخ  زا  هک  یهانگ ، امش  رب  هن  تسا و  یجرح  رامیب  گنل و  روک و  رب  هن 
اب هچ  دـیروخب ، يزیچ  ناتناتـسود ، ياههناخ  ای  تسامـش ، تسد  رد  شیاهدـیلک  هک  ییاههناخ  ای  اههلاخ ، و  اهییاد ، ای  اههّمع ، و  اـهومع ،

تکرب و رپ  دـنوادخ ، بناـج  زا  یتّیحت  دـینک ، مالـس  دوخ  رب  دـیوشیم ، اـههناخ  لـخاد  هک  یتقو  ییاـهنت . هب  هچ  یعمج و  هتـسد  تلاـح 
(61 . ) دیشیدنیب دیاش  هک  دنکیم  نایب  ناتیارب  ار  تایآ  دنوادخ  نینچ  نیا  هزیکاپ ،

، دنوریمن ییاج  هب  وا  هزاجا  نودب  دنشاب  يو  اب  یعمج  هتسد  يراک  رد  نوچ  و  دندیورگ ، شربمایپ  ادخ و  هب  هک  دنایناسک  اهنت  نانمؤم ،
وت زا  ناشیاهراک  ضعب  يارب  رگا  نیا  رب  انب  دـنروآیم . شربمایپ  ادـخ و  هب  ناـمیا  یتسارب ، اـهنآ  دـنهاوخیم ، هزاـجا  وت  زا  هک  یناـسک  و 

(62 . ) تسا میحر  هدنزرمآ و  ادخ  هک  هاوخب  شزرمآ  ناشیارب  هدب و  هزاجا  یتساوخ  هک  ناشمادک  رهب  دنتساوخ  هزاجا 

335 ص :  ریسفت ..... :

ياههناخ دوخ و  نارـسمه  ياههناخ  هب  ار  ناگدید  الب  ناوتان و  صاخـشا  نانمؤم  زا  یـضعب  مالـسا  ردـص  رد  ٌجَرَح ...  یمْعَْألا  یَلَع  َْسَیل 
نیا دیاش  هک  دندرک  رکف  مک  مک  دندادیم . ماعط  اذغ و  اهنآ  هب  دندربیم و  ناشناتسود  ناشیوخ و  نادنزرف و 

336 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ناناوتان و و  نایانیبان )  ) رب دـش  هتفگ  لزان و  هیآ  نیا  هک  دوب  نیا  دـندرک ) يراد  دوخ  راک  نیا  زا   ) دـشاب اـهنآ  يارب  یهاـنگ  ثعاـب  لـمع 

. تسین یهانگ  رما ) نیا  رد   ) نارامیب
رب دشاب  امش  لاح  لثم  ناشلاح  هک  ینانمؤم  رب  هن  ناتدوخ و  رب  هن  هک  تسا  نیا  روظنم  تسین  یجرح  زین  ناتدوخ  رب  ْمُکِـسُْفنَأ و  یلَع  َو ال 

. تسین یهانگ  رما  نیا  رد  مادک  چیه 
اهنآ اب  ترشاعم  مدرم  دیاش  دندرکیم  رکف  اریز  دندرکیم ، يراددوخ  مدرم  اب  ییاذغمه  ینیشنمه و  زا  نارامیب  افعض و  دناهتفگ : یضعب 

. دندنسپن ار 
ار اهدیلک  دندادیم و  رارق  نیـشناج  دوخ  ياههناخ  رد  ار  ناوتان  صاخـشا  دنتفریم ، گنج  هب  ناناملـسم  هک  یتقو  دناهتفگ : رگید  یخرب 
هک لایخ  نیا  هب  اهنآ  اّما  دـنروخب ، تسا  دوجوم  نآ  رد  هک  ییاهیکاروخ  زا  دـنهاوخیم  هچ  ره  هک  دـندادیم  هزاجا  هداد و  اهنآ  تسد  هب 

فّرصت نیا  رد  دومرف  ادخ  سپ  دندرکیم ، يراد  دوخ  دوب  اههناخ  نآ  رد  هک  يزیچ  ندروخ  زا  دشاب  عورشمان  فّرصت  نیا  تسا  نکمم 
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. تسین امش  رب  اهنآ و  رب  یهانگ  ندروخ ، و 
شمکح تسوا و  هداوناـخ  زا  یئزج  ناـسنا  دـنزرف  نوـچ  تسا  لـخاد  مکتوـیب »  » هملک رد  اریز  تسا ، هدوـمرفن  دـالوا  زا  يرکذ  هیآ ، رد 

. دشابیم وا  دوخ  مکح 
: هک تسا  ثیدح  رد 

. هبسک نم  هدلو  نا  هبسک و  نم  لجّرلا ، لکأی  ام  بیطا  نا 
دنکیم بسک  دنزرف  هچنآ  ینعی   ] تسا وا  تمحز  هجیتن  مه  دنزرف  دـشاب و  شجنرتسد  زا  هک  تسا  يزیچ  ناسنا  يارب  ماعط  نیرت  هزیکاپ 

[. تسا هدرک  بسک  ردپ  هک  تسا  نآ  لثم 
ود ره  عمج  درفم و  رب  هملک  نیا  ْمُکِقیِدَص » َْوأ  . » دشاب وا  ظفح  تحت  رد  وا و  تسد  رد  اهدیلک  ینعی  اهدیلک  ندوب  کلام  ُهَِحتافَم  ُْمتْکَلَم 

. ناشناتسود ياههناخ  ای  تسا : نیا  شیانعم  و  نمشد . ینعی  ّودع »  » تسا نینچمه  دوشیم و  قالطا 
يارب  اههناخ  نیا  زا  ندروخ  هک  تسا  هدش  لقن  هیآ  نیا  ریسفت  رد  نیموصعم  همئا  زا 

337 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دشاب فارسا  نودب  تجاح و  هزادنا  هب  هک  یتروص  رد  درادن ، یعنام  هزاجا  نودب  رکذ  دروم  صاخشا 

شتخت ریز  زا  ذیذل  ياهماعط  اولح و  زا  رپ  یفرظ  شناتسود  زا  یعمج  دید  دش  شاهناخ  لخاد  یتقو  هک  تسا  هدش  لقن  يرـصب  نسح  زا 
اریز دوب ، ربمایپ  هباحـص  شروظنم  دندوب و  نینچ  زین  اهنآ  تفگ : دش و  داش  هتخورفارب و  شاهرهچ  دنـشابیم ، ندروخ  لوغـشم  هدیـشک و 

تساوخیم هچ  ره  تفرگیم و  ار  شبیج  غارس  شزینک  زا  دوبن  شاهناخ  رد  وا  هک  یلاح  رد  دشیم  شتسود  هناخ  لخاد  هباحص  زا  یکی 
دازآ ار  شزینک  رما  نیا  هنارکـش  هب  یلاحـشوخ و  زا  نمؤـم  تفگیم ، ار  ناتـساد  زینک  دـمآیم  هـک  مـه  یتـقو  تـفریم  تـشادیم و  رب 

. درکیم
ثیح زا  ار  وا  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  تسود ، مارتحا  يدایز  ياههناشن  زا  دومرف : هک  تسا  هدـش  لـقن  مالّـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  زا 

«1 . » تسا هتسناد  دنزرف  ردارب و  ردپ و  ناسنا و  دوخ  هلزنم  هب  اهیتسیابردور ، ندرب  نیب  زا  وا و  اب  ییورهداشگ  دامتعا و  نتفرگ و  سنا 
يروخ اهنت  زا  دنروخیمن و  اذغ  نامهم  نودـب  نانمؤم  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  هزاجا  نیا  ادـج ، ادـج  ای  عامتجا  تئیه  اب  ًاتاتْـشَأ  َْوأ  ًاعیِمَج 

. دنتشاد زیهرپ 
ینید و هبنج  زا  اـهنآ  هک  دـینک  مالـس  هناـخ  لـها  هب  لوا  هلحرم  رد  دـیوشیم ، دراو  اـههناخ ، نیا  زا  یکی  هـب  هاـگ  ره  ًاـتُوُیب  ْمـُْتلَخَد  اذِإَـف 

ببس هب  و  تسا ، هدش  رارقرب  وا  بناج  زا  تباث و  وا  رما  هب  دنوادخ و  دزن  زا  یتّیحت  مالس  نیا  هک  یلاح  رد  دنیامش ، دوخ  زا  يدنواشیوخ 
یگدنز رمع و  لوط  يوزرآ  ّتیحت  و  هدش ، مالس  وا  رب  هک  یـسک  يارب  تسا  هدنهد  مالـس  فرط  زا  تمالـس  بلط  نتفگ  مالـس  هک  نیا 

يارب دنوادخ  دزن  زا  تسا 
__________________________________________________

-1
. نبالا خألا و  بألا و  سفنلا و  ۀلزنمب  ۀمشحلا ، حرط  طاسبنالا و  ۀقثلا و  سنألا و  نم  هَّللا  هلعج  نا  قیدّصلا  ۀمرح  مظع  نم 

338 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دوشیم هتفگ  ّتیحت  وا  هب  هک  یسک 

دنوادخ زا  نآ  اب  هک  رگید  نمؤم  يارب  تسا  نمؤم  زا  ییاعد  هک  تسا  نیا  لیلد  هب  یگزیکاپ ، تکرب و  هب  ّتیحت  فیـصوت  ًۀَـبِّیَط  ًۀَـکَرابُم 
تسا لیبق  نیا  زا  و  دراد ، دیما  يزور  قزر و  یگزیکاپ  یکاپ و  و  ریخ ، ینوزفا 

کتیب ریخ  رثکی  کتیب  لها  یلع  مّلس  مالّسلا : هیلع  موصعم  لوق 
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.« دوش دایز  تاهناخ  رد  تکرب  ریخ و  ات  نک  مالس  تاهناخ ، لها  رب  : »
. ارکش تدمح  لثم : تسا  میلست »  » يانعم هب  ّتیحت  اریز  تسا ، قلطم  لوعفم  ینعی  تسا ، اومّلس »  » لعف هب  ۀیحت »  » بصن

رد روضح  دننام  دننک ، کمک  ار  وا  دنـشاب و  ربمایپ  اب  دیاب  دوش و  ماجنا  یعمج  هتـسد  دیاب  هک  ّمهم ، يراک  رد  هاگ  ره  ُهَعَم و  اُوناک  اذِإ  َو 
هزاجا اب  رگم  دـنوریمن  ییاج  هب  ترـضح  نآ  رـضحم  زا  تسا ، لیبق  نیا  زا  هچنآ  هعمج و  زامن  رد  ای ، يرما  رد  تروشم  يارب  ای  گنج ،

شلوسر ادخ و  هب  نامیا  زا  سپ  اهنآ  یگژیو  نیموس  يو ، هزاجا  نودـب  ار  ربمایپ  روضح  زا  نانمؤم  نتفرن  دـنوادخ  تسخن  هیآ  نیا  رد  وا 
نامیا ود  هب  دودحم  نآ  هلـص  هک  تسا  هداد  رارق  لوصوم  ار  شربخ  و  ادتبم ، ار  نونمؤم »  » و هدومرف ، زاغآ  اّمنا »  » هب ار  هلمج  هدرک و  رکذ 

َکَنُونِذْأَتْـسَی َنیِذَّلا  َّنِإ  تسا : هدرک  دیکأت  ار  نآ  رگید  شور  هب  ناذیتسا  رکذ  رارکت  اب  دعب  و  لوسر ) هب  نامیا  ادخ و  هب  نامیا   ) دـشابیم
ریبعت نیا  اب  و  دنروآیم ، شلوسر  ادخ و  هب  نامیا  هک  دنیاهنامه  دنهاوخیم  هزاجا  وت  زا  هک  یناسک  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ 
ّریخم ار  ربمایپ  سپـس  هتـسناد و  لبق  نامیا  ود  تّحـص  يارب  یقادصم  دننام  ار  اهنآ  نتفرگ  نذا  هک : تسا  هدرک  نایب  زین  ار  يرگید  بلطم 

عقاو ترـضح  نآ  نیـشناج  هک  یناماما  مکح  تسا  نینچمه  دهدیمن و  نذا  دـهاوخن  رگا  دـهدیم و  نذا  دـهاوخب  رگا  هک  تسا  هدومرف 
. دنوشیم

338 ص :  ات 64 ..... ] تایآ 63  (: 24  ) رونلا هروس  ]

هراشا

ْمُهَبیُِصت ْنَأ  ِهِْرمَأ  ْنَع  َنوُِفلاُخی  َنیِذَّلا  ِرَذْحَْیلَف  ًاذاِول  ْمُْکنِم  َنُولَّلَسَتَی  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ُمَْلعَی  ْدَق  ًاضَْعب  ْمُکِضَْعب  ِءاعُدَک  ْمُکَْنَیب  ِلوُسَّرلا  َءاعُد  اُولَعَْجت  ال 
ُهَّللا َو  اُولِمَع  اِمب  ْمُُهئِّبَُنیَف  ِْهَیلِإ  َنوُعَجُْری  َمْوَی  َو  ِْهیَلَع  ُْمْتنَأ  ام  ُمَْلعَی  ْدَـق  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ِهَِّلل  َّنِإ  ـالَأ  ( 63  ) ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمُهَبیُِصی  َْوأ  ٌۀَْنِتف 

(64  ) ٌمِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب 
339 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

339 ص :  همجرت ..... :

تشپ هک  ار  امـش  زا  یناسک  دنوادخ  دیهدن ، رارق  رگید  یـضعب  هب  تبـسن  دوخ  زا  یـضعب  توعد  دننام  ناتدوخ  نایم  رد  ار  ربمایپ  توعد 
هک دنـسرتب  نآ  زا  دیاب  دننکیم  وا  نامرف  تفلاخم  هک  اهنآ  دـنادیم ، دـننکیم ، رارف  يرگید  زا  سپ  یکی  دـنوشیم و  ناهنپ  نارگید  رس 

(63 . ) دسرب نانآ  هب  وا  كاندرد  باذع  ای  دریگب  ار  ناشنماد  ياهنتف 
زاـب وا  يوـس  هب  هک  يزور  و  دـیتسه ، نآ  رب  امـش  هچنآ  دـنادیم  وا  تسا ، نـیمز  اهنامـسآ و  رد  هـچنآ  تسادـخ  يارب  هـک  دیـشاب  هاـگآ 

(64 . ) تساناد يزیچ  ره  رب  ادخ  و  دزاسیم ، هاگآ  دناهداد  ماجنا  هک  یلامعا  زا  ار  اهنآ  دندرگیم ،

339 ص :  ریسفت ..... :

: دناهدرک رکذ  هجو  هس  هیآ  نیا  ریسفت  يارب  ِلوُسَّرلا  َءاعُد  اُولَعَْجت  ال 
« هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  ای  : » دییوگن نیا  رب  انب  دینزیم  ادص  ار  رگیدکی  هک  دـینزن  ادـص  نانچ  دـینزیم  ادـص  ار  ربمایپ  هک  یتقو  - 1

. مارآ يادص  میظعت و  مارتحا و  اب  ادخ ، لوسر  يا  ادخ ، ربمایپ  يا  هَّللا  ّیبن  ای  دییوگب : هکلب 
زا دـیوش و  عمج  اروف  دـینکن ، ساـیق  نارگید  توعد  هب  ار  وا  توعد  دـناوخیم  دوـخ  شیپ  يرما  رب  عاـمتجا  يارب  ار  امـش  هک  یتـقو  - 2

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 1512 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسادخ روتسد  زا  یچیپ  رس  ربمایپ  روتسد  زا  یچیپ  رس  اریز  دیوشن ، قّرفتم  هزاجا  نودب  شروضح 
دروم باجتسم و  وا  نیرفن  اعد و  اریز  دینادن ، ناتدوخ  نیرفن  اعد و  لثم  ار  نآ  دنکیم ، اعد  ناتررض  ای  عفن  هب  امش  هراب  رد  هک  ربمایپ  - 3

. تسا دنوادخ  هّجوت 
یضعب  هک  یلاح  رد  اذاول » . » دننکیم رارف  هنایفخم  مک ، مک  هک  نانآ  َنُولَّلَسَتَی  َنیِذَّلا 

340 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
یکـشاوی ّتیعمج  نایم  زا  ترـضح  نآ  هزاجا  نودـب  دـناهتفگ : یـضعب  دـنربیم . هانپ  رگیدـکی  هب  دـنوشیم و  یفخم  نارگید  رـس  تشپ 

: دناهتفگ موس  هورگ  و  دنتشگیم . رب  هدرکان  گنج  و  دندرکیم ، رارف  یناهنپ  گنج  نادیم  داهج و  زا  دناهتفگ : یضعب  و  دنتخیرگیم .
. دنتخیرگیم دنتساوخیمرب و  هنایفخم  هعمج  زامن  رد  ربمایپ  هبطخ  نیب  رد 

راک نآ  هب  وا  هزاجا  نودـب  درک و  تفلاخم  هدـنامرف  اب  يراـک  يوس  هب  نتفر  رد  صخـش  نآ  رمـألا : یلا  هفلاـخ  ِهِْرمَأ  ْنَع  َنوُِفلاـُخی  َنیِذَّلا 
اب دوخ  منک و  یهن  يزیچ  زا  ار  امـش  هک  مرادن  هدارا   » ْمُکاْهنَأ ام  یلِإ  ْمُکَِفلاخُأ  ْنَأ  ُدیِرُأ  ام  َو  دـنوادخ  لوق  تسا  لیبق  نیمه  زا  دز . تسد 

، دتـسیا زاب  دوخ  راک  زا  هدـنامرف  هزاجا  نودـب  هک  تسا  یتقو  رمألا : نع  هفلاخ  و  ( 78 دوه 11 / « ) مهد ماجنا  ار  نآ  هدرک  تفلاـخم  اـمش 
ینعی ناـنمؤم  ریغ  هک  دوشیم  نیا  هیآ  ياـنعم  نیا  رب  اـنب  تسا . لوـسر  اـی  هَّللا  يارب  هرما »  » رد ریمـض  هدـش و  فذـح  نوفلاـخی »  » لوـعفم

. دنتشادیم زاب  وا ، نید  و  ادخ ، و  ربمغیپ ، نامرف  تعاطا  زا  ار  مدرم  ناقفانم ،
قافن دیآ و  شیپ  ناشیا  رب  ایند  رد  یـشیامزآ  هک  دنـسرتب ] نیا  زا  دننکیم  ربمایپ  ای  ادخ  نامرف  تفلاخم  هک  نانآ  دـیاب   ] ٌۀَْـنِتف ْمُهَبیُِـصت  ْنَأ 

«1 . » دوش هریچ  اهنآ  رب  ایند ) رد   ) رگمتس یهاشداپ  هک  نیا  ینعی  تسا  هدش  لقن  نینچ  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دزاس . راکشآ  ار  اهنآ 
ربمایپ رماوا  هک  تسا  نآ  دـیآیم  رب  هیآ  نیا  زا  هک  يرگید  بلطم  دوش  ناـنآ  ریگنماد  ترخآ  رد  كاـندرد  یباذـع  اـی  ٌمِیلَأ » ٌباذَـع  َْوأ  »

. دنکیم بوجو  رب  تلالد 
نیا رد  دنوادخ  ملع  دیکأت  تسا و  علّطم  هاگآ و  اهنآ  تفلاخم  زا  دـنوادخ  امتح  هک  تسا  دـیکأت  يارب  دـق »  » فرح ِْهیَلَع  ُْمْتنَأ  ام  ُمَْلعَی  ْدَـق 

رب هاگ  ره  هک  تسا  نآ  تسا ، دیکأت  دیفم  اج ، نیا  رد  دق »  » هک نیا  رب  لیلد  و  تسا ، یهلا  باذع  رفیک و  تیعطق  زا  یکاح  رما 
__________________________________________________

-1
. رئاج ناطلس  مهیلع  طلسی  نا 

341 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
نآ زا  يوریپ  رما  نیا  رد  زین  دـق »  » دـهدیم ترثک  يانعم  لیذ  رعـش  رد  اّمبر  هک  نانچ  و  تسا ، امبر »  » يانعم هب  دوش ، لخاد  عراضم  لعف 

: بیترت هب  دیآیم  دعب  رعش  ود  رد  هک  نانچ  دنکیم 
: فلا

«1  » دوفو دوفولا  دعب  هب  ماقا  اّمبرف  ءانفلا  روجهم  سمت  ناف 
. تسا ریثکت  يانعم  دیفم  امبر »  » هملک رعش  نیا  رد 

ب:
«2  » هلئان لاملا  کلهی  دق  هّنکل  هلام و  رمخلا  کلهت  ۀقث ال  یخا 

. تسا دیکأت  ترثک و  يانعم  هب  هدش  لخاد  عراضم  رب  هک  نیا  اب  دق »  » اج نیا  رد 
تاذ هب  ندـش ، عقاو  ملع  ّقلعتم  تیکولمم و  شنیرفآ و  ثیح  زا  دوـجو ، ملاـع  ماـمت  هیآ  نیا  رد  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  اـم  ِهَِّلل  َّنِإ  ـالَأ 

رد اهنآ  هچ  رگا  دـشاب و  هدیـشوپ  وا  رب  ناقفانم  لامعا  ینورد و  تالاح  هنوگچ  نیا  رب  انب  تسا ، هدـش  هداد  صاصتخا  يدـنوادخ  سدـقا 
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نانآ هب  دناهتشاد  دوخ  نطاب  رد  هچنآ  زا  زیخاتسر  زور  رد  ادخ  یلو  دننکیم ، یناوارف  ششوک  اهمشچ ، زا  نآ  ندیناشوپ  نتـشاد و  ناهنپ 
. دنکیم رفیک  تازاجم و  روما ، نامه  هب  ار  اهنآ  زور  نآ  رد  دهدیم و  ربخ 

نکمم و  دـشاب ، ناقفانم  يارب  تافتلا  قیرط  هب  ود  ره  دـناوتیم  ِْهَیلِإ ،» َنوُعَجُْری  َمْوَی  َو   » رد تبیغ  ِْهیَلَع » ُْمْتنَأ  ام  ُمَْلعَی  ْدَـق   » هلمج رد  باـطخ 
. دشاب ناقفانم  هژیو  نوعجری »  » و نآ ) ریغ  قفانم و   ) لماش ماع و  هیلع » متنا  ام   » هک تسا 

__________________________________________________

عامتجا اج  نیا  رد  يدایز  مدرم  هتـشذگ ) رد   ) اریز تسین ) یهودـنا   ) هدـنام كورتم  تاهناـخ  هناتـسآ  نونکا  وت  گرم  هلیـسو  هب  رگا  - 1
. دوب هتشک  ار  وا  روصنم  هک  تسا  هریبه  نبا  هیثرم  رد  يدنس  ياطع  وبا  زا  رعش  دناهدومن . ضیف  بسک  هدرک و 

هک يرگید  سک  اـما  دـنکیمن ) فرـصم  يراوخبارـش  رد  ار  نآ   ) دـنکیمن دوباـن  ار  وا  تورث  رمخ »  » تسا و داـمتعا  دروم  نم  ردارب  - 2
ص 124. یقرواپ ج 3 ، یجرگ ، داتسا  حیحصت  دنکیم . دوبان  ار  نآ  نیقی  هب  دروآیم  تسد  هب  ار  تورث 

342 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

342 ص :  ناقرف .....  هروس 

هراشا

. تسا هیآ  ياراد 77  فالخ  یب  تسا و  یّکم  شاهیآ ، دنچ  زج  هروس ، نیا 

342 ص :  هروس ..... :] نیا  تئارق  تلیضف  ]

دوشیم و ثوعبم  تسا  زیخاتسر  هب  نمؤم  هک  یلاح  رد  تمایق  زور  دناوخب  ار  ناقرف  هروس  هک  یـسک  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 
«1 . » دوشیم تشهب  دراو  یگتسخ  یب  گنرد و  یب 

باذـع ار  وا  زگره  دـنوادخ  دـناوخب  بش  ره  رد  ار  ناـقرف  هروس  سک  ره  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  زین  مالّـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  زا 
«2 . » تسا نیرب  تشهب  رد  شهاگیاج  دنکیمن و 

342 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 1  (: 25  ) ناقرفلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ٌکیِرَش َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  ًاَدلَو  ْذِخَّتَی  َْمل  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْکُلم  َُهل  يِذَّلا  ( 1  ) ًاریِذَن َنیَِملاْعِلل  َنوُکَِیل  ِهِْدبَع  یلَع  َناقْرُْفلا  َلََّزن  يِذَّلا  َكَرابَت 

َو ال ارَض  ْمِهِـسُْفنَِأل  َنوُِکلْمَی  َو ال  َنوُقَلُْخی  ْمُه  َو  ًاْئیَـش  َنوُُقلْخَی  ًۀَِهلآ ال  ِِهنوُد  ْنِم  اوُذَخَّتا  َو  ( 2  ) ًاریِدْقَت ُهَرَّدَقَف  ٍءْیَـش  َّلُک  َقَلَخ  َو  ِْکلُْملا  ِیف 
َو ًاْملُظ  ُؤاج  ْدَـقَف  َنوُرَخآ  ٌمْوَق  ِْهیَلَع  ُهَناعَأ  َو  ُهارَْتفا  ٌْکفِإ  َّالِإ  اذَـه  ْنِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاـق  َو  ( 3  ) ًاروُُشن َو ال  ًةایَح  َو ال  ًاتْوَم  َنوُِکلْمَی  ـال  َو  ًاـعْفَن 

(4  ) ًارُوز
ًامیِحَر ًاروُفَغ  َناک  ُهَّنِإ  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  َّرِّسلا  ُمَْلعَی  يِذَّلا  َُهلَْزنَأ  ُْلق  ( 5  ) ًالیِصَأ َو  ًةَرُْکب  ِْهیَلَع  یلُْمت  َیِهَف  اهَبَتَتْکا  َنِیلَّوَْألا  ُریِطاسَأ  اُولاق  َو 

َُهل ُنوُکَت  َْوأ  ٌْزنَک  ِْهَیلِإ  یْقُلی  َْوأ  ( 7  ) ًاریِذَن ُهَعَم  َنوُکَیَف  ٌکَلَم  ِْهَیلِإ  َلِْزنُأ  َْول ال  ِقاوْسَْألا  ِیف  یِـشْمَی  َو  َماعَّطلا  ُلُکْأَی  ِلوُسَّرلا  اَذـِهل  ام  اُولاق  َو  ( 6)
(9  ) ًالِیبَس َنوُعیِطَتْسَی  الَف  اوُّلَضَف  َلاْثمَْألا  ََکل  اُوبَرَض  َْفیَک  ْرُْظنا  ( 8  ) ًاروُحْسَم ًالُجَر  َّالِإ  َنوُِعبَّتَت  ْنِإ  َنوُِملاَّظلا  َلاق  َو  اْهنِم  ُلُکْأَی  ٌۀَّنَج 

(10  ) ًاروُُصق ََکل  ْلَعْجَی  َو  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  َِکلذ  ْنِم  ًاْریَخ  ََکل  َلَعَج  َءاش  ْنِإ  يِذَّلا  َكَرابَت 
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__________________________________________________

-1
. بصن ریغب  ۀنجلا  لخدأ  اهیف و  بیر  ۀیتا ال  ۀعاسلا  نأب  نمؤم  وه  ۀمیقلا و  موی  ثعب  اهارق  نم 

-2
. یلعألا سودرفلا  یف  هلزنم  ناک  ادبا و  هَّللا  هبذعی  مل  ۀلیل  لک  یف  اهأرق  نم 

].....[ 
343 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

343 ص :  همجرت ..... :

(1 . ) دشاب هدنهد  میب  ار  نایناهج  ات  داتسرف  ورف  شاهدنب  رب  ار  نآرق  هک  يدنوادخ  تسا  ریذپان  لاوز  تکرب و  رپ 
ار زیچ  همه  تسین و  یکیرـش  ییاورنامرف  رد  ار  وا  تسا و  هتفرگن  يدـنزرف  تسوا و  نآ  زا  نیمز  اهنامـسآ و  ییاورناـمرف  هک  يدـنوادخ 

(2 . ) درک نّیعم  اقیقد  ار  زیچ  ره  هزادنا  تسا و  هدیرفایب 
گرم و کلام  هن  دنتـسه و  دوخ  نایز  دوس و  کلام  هن  دنقولخم  دوخ  دننیرفآیمن و  زیچ  چیه  هک  دندیزگرب  ینایادـخ  وا  ياوس  نارفاک 

(3 . ) ناشزیخاتسر یگدنز و 
ناتهب متـس و  دـنیوگیم  هچنآ  اّقح  دـناهداد  يرای  ار  وا  رگید  یهورگ  تسا و  هتخاس  وا  هک  تسا  یغورد  طقف  نیا  هک  دـنتفگ  نارفاک  و 

(4 . ) تسا یگرزب 
344 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(5 . ) دسیونیم ار  نآ  وا  دوشیم و  الما  وا  رب  ماش  حبص و  ره  هک  تسا  ناینیشیپ  ياههناسفا  نیا  دنتفگ : نارفاک 
(6 . ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  هتسویپ  وا  دنادیم ، ار  نیمز  اهنامسآ و  ناهن  هک  تسا  هدرک  لزان  یسک  ار  باتک  نیا  وگب :

(7 ( ؟ دشاب هدنهد  میب  وا  هارمه  ات  دیآیمن  دورف  وا  رب  ياهتشرف  ارچ  دوریم ؟ هار  اهرازاب  رد  دروخیم و  اذغ  لوسر  نیا  ارچ  دنتفگ 
ناسنا کی  زا  طـقف  امـش  دـنتفگ  ناراکمتـس  و  دروخب . نآ  زا  هک  تسین  یغاـب  ار  وا  ارچ  دوشن ؟ هداتـسرف  شیارب  یجنگ  ینامـسآ  زا  ارچ 

(8 . ) دینکیم يوریپ  نونجم 
(9 . ) تسین ناشهار  ندرک  ادیپ  ناوت  هک  دندش  هارمگ  نانچ  نآ  دنروآیم  اهناتساد  وت  يارب  هنوگچ  رگنب 

ياهرـصق و  دشاب . يراج  اهرهن  اهنآ  رد  هک  ییاهغاب  دراد ، ینازرا  وت  هب  نآ  زا  رتهب  دهاوخب  رگا  هک  ییادخ  تسا  ریذـپان  لاوز  گرزب و 
(10 . ) دروآ دیدپ  تیارب  یّللجم 

344 ص :  ریسفت ..... :

ضحم ریخ  تکرب و  رپ  دنوادخ  ینعی  هَّللا » كرابت   » ترابع تسا  دروم  نیا  زا  تسا و  ناوارف  یکین  ریخ و  يانعم  هب  تکرب  يِذَّلا  َكَرابَت 
: دنیوگ ناقرف  ّتلع  ود  هب  ار  نآرق  تسا .
. تسا لطاب  زا  قح  هدننک  ادج  نوچ  - 1

ینامز هلـصاف  نآ  ياههیآ  نایم  هدش و  هداتـسرف  ورف  هدـنکارپ  روط  هب  هکلب  تسا . هدـشن  لزان  هبترم  کی  نآرق  مامت  هک  ببـس  نیا  هب  - 2
. تسا هدوب 
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رب رد  ار  سنا  ّنج و  اذل  دراد  تیمومع  َنیَِملاْعِلل »  » هملک ناقرف و  هب  ای  ددرگیم  رب  دبع  هب  ای  نوکیل ، لعف  رد  ریمض  ًاریِذَن  َنیَِملاْعِلل  َنوُکَِیل 
. دریگیم

دننامه نیا  نداد و  میب  ینعی  تسا  راذنا )  ) يردصم يانعم  هب  ای  و  هدنهد . میب  ینعی  تسا  لعاف  مسا  يانعم  هب  هّبشم  تفص  ای  ریذن »  » هملک
. تسا راکنا  يانعم  هب  هک  تسا  ریکن »  » هملک

345 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
دنوادخ شیاتـس  حدم و  دروم  رد  ای  و  َناقْرُْفلا » َلََّزن  يِذَّلا   » ترابع زا  تسا  لدب  ای  هل » يذـلا   » ترابع ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْکُلم  َُهل  يِذَّلا 

. تسا
. دیرفآ ار  تادوجوم  مامت  دنوادخ  ٍءْیَش  َّلُک  َقَلَخ  َو 

. درک هدامآ  تسوا ، هتسیاش  هک  روط  نآ  ار  يدوجوم  ره  هزادنا  ریبدت و  ًاریِدْقَت  ُهَرَّدَقَف 
زا یتح  دنوادخ و  ياهراک  زا  يراک  ماجنا  رب  ینعی  تسا ، رادتقا  لاعتفا و  يانعم  هب  َنوُُقلْخَی » ال   » هلمج رد  قلخ »  » موهفم ًاْئیَـش  َنوُُقلْخَی  ال 

ناتـسرپ تب  اریز  دناهدش ، هدیرفآ  هتخاس و  دوخ ، هک  یلاح  رد  دننیرفایب  ار  يزیچ  دنناوتیمن  نیا  رب  انب  دنرادن ، ییاناوت  ناگدـنب  ياهراک 
. دناهدروآ رد  همّسجم  تروص  هب  هدیشارت و  دوخ  تسد  هب  هک  دننکیم  شتسرپ  ار  ییاهتب  نامه 

هب تبسن  دنناوتان  راک  نیا  زا  نوچ  دنرادن و  دوخ  يارب  ار  تعفنم  بلج  ررض و  عفد  ییاناوت  اهتب  نیا  ًاعْفَن  َو ال  ارَض  ْمِهِسُْفنَِأل  َنوُِکلْمَی  َو ال 
. دنرتناوتان یگدنز  گرم و 

. دننایدوهی نامه  رگید ، موق  زا  دوصقم  َنوُرَخآ  ٌمْوَق  ِْهیَلَع  ُهَناعَأ  َو 
باّتک هلمج  زا  رفن  ود  نیا  . ] تسا یمرضح  نب  ءالع  مالغ  راسی  يزعلا و  دبع  نب  بطیوح  مالغ  سادع  روظنم ، دنیوگ : نارّسفم  زا  یخرب 

.[ دندوب
تـساور دنوشیم و  يّدعتم  نآ  دننام  دـنیآیم و  لعف  يانعم  هب  یهاگ  یلو  دـنمزال  ياهلعف  زا  یتا »  » و ءاج »  » لعف ًارُوز  َو  ًاْملُظ  ُؤاج  ْدَـقَف 

. دشاب هدش  لصّتم  لوعفم ) هب   ) لعف فذح و  ّرج  فرح  هدوب و  ملظب » اوءاج  ، » ریدقت رد  هک 
هدوهیب و دـندوب ، زجاع  نآ  تغالب  تحاصف و  ربارب  رد  برع  ياحـصف  مامت  هک  ار  ادـخ  مـالک  هک  دوب  ببـس  نیدـب  نارفاـک  متـس  ملظ و 

. دنتشادنپیم تسس 
. دندادیم غورد  ناتهب و  تبسن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  هب  هک  دوب  ببس  نیدب  روز »  » و

دناهتشون . ناشیاهباتک  رد  هناسفا  تروص  هب  ناینیشیپ  هک  تسا  ییاهزیچ  نامه  هملک  نیا  زا  دوصقم  َنِیلَّوَْألا  ُریِطاسَأ  اُولاق  َو 
346 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

: ییوگیم دزیریم ، شدوخ  يارب  ار  بآ  هک  یـسک  هرابرد  هک  ناـنچ  تسا . هتـشون  شدوخ  يارب  ار  اـههناسفا  نآ  ربماـیپ  ینعی  اـهبتتکا » »
«. ءاملا ّبطصا  »

. دنکیم ظفح  ار  اهنآ  دوشیم و  ءاقلا  الما و  ربمایپ  هب  اههناسفا  نآ  ِْهیَلَع و  یلُْمت  َیِهَف 
ياههناخ رد  دناهدشن و  هدنکارپ  رازاب  هچوک و  رد  مدرم  زونه  هک  یماگنه  نآ  افخ  یناهنپ و  رد  ای  ماش ، حبص و  رد  هتسویپ  اًلیِصَأ  َو  ًةَرُْکب 

. دنتسه دوخ 
هب تبـسن  امـش  هک  تسا  یگنرین  رکم و  دـنادیم ، هک  ار  ییاهزار  هلمج  زا  دـنادیم . ار  روما  نطاب  اهیناهنپ و  هک  ییادـخ  َّرِّسلا  ُمَْلعَی  يِذَّلا 

. دینکیم ناهنپ  دینادیم ، هک  نآ  اب  ار ، دوخ  بلاطم  ندوب  غورد  نالطب و  هک  تسا  نیا  نآ  دیربیم و  راک  هب  شلوسر 
ببس هب  دنوادخ  لاح  نیا  اب  دوش ، دراو  امش  هب  باذع  دیاب  تسا و  رفیک  بجوم  امش  هرباکم  تجاجل و  هک  نیا  اب  ًامیِحَر  ًاروُفَغ  َناک  ُهَّنِإ 

. دنکیمن باتش  امش  باذع  رد  شتّینامحر  ّتیرافغ و 
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هار رازاب  رد  شاعم  بلط  يارب  دروخیم و  اذـغ  ام  دـننام  دراد ، ار  ام  ياهتلاح  هک  تسا  یلوسر  هچ  نیا  دـنتفگ : ِلوُسَّرلا  اَذـِهل  ام  اُولاـق  َو 
رتنییاپ دوخ  راتفگ  نیا  زا  سپس  دشاب . زاینیب  یگدنز  شاعم  ندروخ و  زا  هتـشرف  دننام  یتسیابیم  يو  میوریم . هار  ام  هک  نانچ  دوریم 

نیا زا  دهد . يرای  ار  وا  فیوخت  راذنا و  رد  ات  دنک  یهارمه  ار  وا  هتـشرف  کی  دیاب  دـشاب  لوسر  دـناوتب  مه  ناسنا  رگا  دـنتفگ : دـندمآ و 
: دنتفگ دندمآ و  رتورف  مه  نیا  زا  سپس  دنک . زاینیب  یگدنز  رد  ار  وا  ات  دشاب  هتـشاد  یجنگ  دیاب  سپ  دنتفگ : دندمآ و  رتنییاپ  مه  نخس 

. دننک هدافتسا  نارگید  مه  شدوخ و  مه  نآ  ياههویم  زا  هک  دشاب  ییاهغاب  ياراد  ای 
. تسا ماهفتسا  مکح  رد  اّله و  يانعم  هب  الول  تسالول و  باوج  اریز  تسا ، بوصنم  نوکیف  لعف : ًاریِذَن  ُهَعَم  َنوُکَیَف 

« اهنم لکأی  . » تسا عفر  لحم  رد  و  لزنی »  » ياـنعم هب  لزنا »  » اریز دـناهدش ، فطع  لزنا »  » لـعف رب  نوکت »  » و یقلی »  » لـعف ٌْزنَک  ِْهَیلِإ  یْقُلی  َْوأ 
هدناوخ  ي »  » اب مه  لکأی »  » لعف

347 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
«. لکأن « » ن  » اب مه  تسا و  هدش 

. دنناکرشم نامه  دوصقم  تسا و  هدمآ  مه »  » ریمض ياج  هب  نوملاظ »  » رهاظ مسا  َنوُِملاَّظلا  َلاق  َو 
نیا ای  تسا و  كرتشم  کلم  ناسنا و  نایم  يربمایپ  هک  نیا  دننامه  دنیوگیم  شزرا  یب  هدوهیب و  نانخـس  وت  هراب  رد  َلاْثمَْألا  ََکل  اُوبَرَض 

 ... اهنیا دننام  دوش و  هداتسرف  یجنگ  نامسآ  زا  وت  يارب  دیاب  هک 
دوصقم ای  دنباییمن ، دنشاب  رادیاپ  نآ  رب  دنناوتب  هک  يراوتسا  نخس  دنهارمگ و  تخس  نادرگرس و  اهنآ  سپ  اًلِیبَس  َنوُعیِطَتْسَی  الَف  اوُّلَـضَف 

. دنوشیمن تیاده  نآ  هب  دندش و  هارمگ  ّقح  هار  زا  اهنآ  هک  تسا  نیا 
ایند نیا  رد  دنیوگیم  اهنآ  هچنآ  زا  رتهب  دـهاوخب ، رگا  هک  تسار  ییادـخ  نآ  رایـسب  تکرب  ریخ و  ًاْریَخ  ََکل  َلَعَج  َءاش  ْنِإ  يِذَّلا  َكَرابَت 

. درادیم ینازرا  وت  هب 
هک یتروص  رد  اریز  تسا ، هدـش  هدـناوخ  مزج  عفر و  هب  دـشاب ، فطع  لعج »  » لعف هب  هک  نیا  رب  انب  لعجی ،»  » لـعف ًاروُُصق  َکـَل  ْلَـعْجَی  َو 

: تسا هتفگ  ریهز  هک  نانچ  تسا . زیاج  ود  ره  مزج  عفر و  هب  نآ  باوج  دشاب  یضام  لعف  طرش ،
«1  » مرح یلام و ال  بئاغ  لوقی ال  ۀبغسم  موی  لیلخ  هاتأ  نا  و 

347 ص :  ات 20 ..... ] تایآ 11  (: 25  ) ناقرفلا هروس  ]

هراشا

ًاناکَم اْهنِم  اوُْقلُأ  اذِإ  َو  ( 12  ) ًارِیفَز َو  ًاظُّیَغَت  اَهل  اوُعِمَس  ٍدیَِعب  ٍناکَم  ْنِم  ْمُْهتَأَر  اذِإ  ( 11  ) ًاریِعَس ِۀَعاَّسلِاب  َبَّذَک  ْنَِمل  انْدَتْعَأ  َو  ِۀَعاَّسلِاب  اُوبَّذَک  َْلب 
َدِعُو ِیتَّلا  ِدـْلُْخلا  ُۀَّنَج  ْمَأ  ٌْریَخ  َِکلذ  َأ  ْلـُق  ( 14  ) ًارِیثَک ًارُوُبث  اوُعْدا  َو  ًادِـحاو  ًارُوُبث  َمْوَْیلا  اوُعْدـَت  ـال  ( 13  ) ًارُوُبث َِکلانُه  اْوَعَد  َنِینَّرَقُم  ًاـقِّیَض 

(15  ) ًاریِصَم َو  ًءازَج  ْمَُهل  َْتناک  َنوُقَّتُْملا 
يِدابِع ُْمْتلَلْـضَأ  ُْمْتنَأ  َأ  ُلوُقَیَف  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُدـُبْعَی  ام  َو  ْمُهُرُـشْحَی  َمْوَی  َو  ( 16  ) ًالُؤْسَم ًادـْعَو  َکِّبَر  یلَع  َناک  َنیِدـِلاخ  َنُؤاشَی  ام  اهِیف  ْمَُهل 

اوُسَن یَّتَح  ْمُهَءابآ  َو  ْمُهَتْعَّتَم  ْنِکل  َو  َءاِیلْوَأ  ْنِم  َِکنوُد  ْنِم  َذِـخَّتَن  ْنَأ  اـَنل  یِغَْبنَی  َناـک  اـم  َکَناْحبُـس  اُولاـق  ( 17  ) َلِیبَّسلا اوُّلَـض  ْمُه  ْمَأ  ِءالُؤه 
ام َو  ( 19  ) ًارِیبَک ًاباذَع  ُْهقُِذن  ْمُْکنِم  ِْملْظَی  ْنَم  َو  ًارْـصَن  َو ال  ًافْرَـص  َنوُعیِطَتْـسَت  امَف  َنُولوُقَت  اِمب  ْمُکُوبَّذَک  ْدَـقَف  ( 18  ) ًارُوب ًامْوَق  اُوناک  َو  َرْکِّذـلا 

ًاریَِـصب َکُّبَر  َناک  َو  َنوُِربْصَت  َأ  ًۀَْـنِتف  ٍضْعَِبل  ْمُکَـضَْعب  اْنلَعَج  َو  ِقاوْسَْألا  ِیف  َنوُشْمَی  َو  َماعَّطلا  َنُولُکْأََیل  ْمُهَّنِإ  َّالِإ  َنِیلَـسْرُْملا  َنِم  َکَْلبَق  اْنلَـسْرَأ 
(20)
__________________________________________________

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 1517 

http://www.ghaemiyeh.com


م. تسا - حابم  رضاح و  وت  يارب  مراد  هچنآ  دیوگ  وا  هب  دوش  دراو  وا  رب  یتخس  زور  ییاونیب  ریقف و  رگا  - 1
348 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

348 ص :  همجرت ..... :

(11 . ) میاهدرک اّیهم  ینازوس  شتآ  دنک  راکنا  ار  تمایق  زور  هک  یسک  يارب  ام  و  دندرک ، بیذکت  ار  زیخاتسر  زور  اهنآ  هکلب 
(12 . ) دنونشیم تسا  هارمه  دیدش  ندز  سفن  اب  هک  ار  وا  دولآ  مشخ  يادص  دنیبیم  رود  زا  ار  اهنآ  شتآ  هک  یماگنه 

(13 . ) دوشیم دنلب  اهنآ  يالیواو  دایرف  دنریجنز  لغ و  رد  هک  یلاح  رد  دننکفایم ، يدودحم  گنت و  ناکم  رد  ار  اهنآ  هک  ینامز  و 
(14 . ) دیهد رس  الیواو  رایسب  هکلب  دییوگن ، الیواو  هبترم  کی  زورما 

. تسا اهنآ  هاگیاج  ناشیاهراک و  شاداپ  هک  یتشهب  هدـش ؟ هداد  هدـعو  ناراـکزیهرپ  هب  هک  ینادـیواج  تشهب  اـی  تسا  رتهب  نیا  اـیآ  وگب 
(15)

هتفرگ هدـهع  رب  تراگدرورپ  هک  تسا  ياهدـعو  نیا  دـنام ، دـنهاوخ  تشهب ) رد   ) هنادواج تسا و  مهارف  ناـشیارب  دـنهاوخب  هک  ار  هچنآ 
( 16 . ) تسا

349 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هارمگ ارم  ناگدنب  نیا  امـش  ایآ  دیوگیم  اهنآ  هب  دـنکیم ، عمج  دـندرکیم ، شتـسرپ  ادـخ  زا  ریغ  هک  ار  هچنآ  اهنآ و  مامت  هک  يزور  و 

(17 ( ؟ دندش هارمگ  ناشدوخ  ای  دیدرک ؟
ات يدرک  رادروخرب  اهتمعن  زا  ار  ناشناردـپ  نانآ و  یلو  مینیزگرب ، یئایلوا  وت  زا  ریغ  هک  دوبن  هتـسیاش  ام  يارب  وت ، یهزنم  دـنیوگیم  اهنآ 

(18 . ) دندش كاله  دندرک و  شومارف  ار  وت  ای  تمعن ) رکش  ياج  هب   ) هک نیا 
يرای یـسک  زا  ای  دینک ، فرط  رب  ار  یهلا  باذع  هک  دیرادن  ییاناوت  امـش  دندرک و  راکنا  دـییوگیم  امـش  هک  ار  هچنآ  نادوبعم  نیا  سپ 

(19 . ) میناشچیم وا  هب  ار  يدیدش  گرزب و  باذع  ام  دنک  متس  هک  امش  زا  سک  ره  دیهاوخب و 
هلیـسو ار  امـش  زا  یخرب  ام  دـنتفریم و  اهرازاب  رد  دـندروخیم و  اذـغ  هک  نیا  رگم  میداتـسرفن  وت  زا  شیپ  ار  نـالوسر  زا  کـی  چـیه  اـم 

(20 . ) تسا ریصب  انیب و  وت  راگدرورپ  و  دینکیم ؟ ییابیکش  ایآ  میداد ، رارق  رگید  یخرب  ناحتما 

349 ص :  ریسفت ..... :

هچنآ زا  رتبیجع  يزیچ  اهنیا  دیامرفیم  ادخ  ینعی  هدش ، تیاکح  راّفک  لوق  زا  هچنآ  هب  تسا  فطع  ای  ترابع ) نیا   ) ِۀَـعاَّسلِاب اُوبَّذَـک  َْلب 
لوبق هنوگچ  ار  دراوم  نیا  اـهنیا  ینعی  تسا  لـصّتم  دـعب  بلاـطم  هب  اـی  تسا ، تماـیق  زور  بیذـکت  راـکنا و  نآ  دـناهدروآ و  دـنیوگیم 

. روهلعش نازوس و  شتآ  اب  اریعس » . » دنرادن نامیا  شاداپ  ازج و  زور  هب  هک  یتروص  رد  دننکیم 
نالف ینب  رود   » دـناهتفگ هک  یناسک  لوق  دـننام  دـننیبیم  ار  شتآ  اهنآ  هک  نآ  لاح  هدـش و  هداد  تبـسن  شتآ  هب  ندـید  لـمع  ْمُْهتَأَر  اذِإ 
لها هب  تبـسن  شتآ  هک  تسا  یتّیعقوم  هیآ  زا  دوصقم  نیا  رب  انب  دـننیبیم . ار  رگید  یخرب  هلیبق  نآ  ياههناخ  زا  یـضعب  ییوگ  هک  ءارتت :»

. تسا رظان  هلزنم  هب  خزود 
« ظیغت  » دنیوگ یخرب  تسا  هدش  هیبشت  نیگمشخ  ندیشک  سفن  دایرف و  هب  شتآ ، تلاح  نیا  دنونشیم ، ار  نآ  باهتلا  نایخزود  اوُعِمَـس » »

شتآ  هب  تبسن  مشخ ) )
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. شتآ لها  هب  تبسن  هلان ) « ) ریفز  » تسا و
: تسا هدش  لقن  سابع  نبا  زا  خزود ، زا  ادـخ  رب  هانپ  دوشیم ، لامعا  شتآ  لها  هب  تبـسن  یتخـس  راشف و  اب  هارمه  اج  یگنت  ًاقِّیَـض  ًاناکَم 
، اج یتخـس  یگنت و  نیا  اب  و  راوید ) رب  خیم  دننام  دناهتفگ  یـضعب  و   ) دریگیم گنت  هزین  رب  هزین  هت  نهآ  هک  تسا  گنت  نانچ  اهنآ  ياج 
« اروبث . » دنریجنز لغ و  رد  نیطایش - اب  اهنآ  دنیوگ  یـضعب  و  تسا ، هدش  هتـسب  لغ  اب  ناشندرگ  هب  ناشیاهتـسد  دنریجنز و  لغ و  رد  اهنآ 

. تسا نآ  نامز  نونکا  هک  ایب  گرم  يا  ینعی  اروبث » او  : » دنیوگیم دنهاوخیم و  ار  دوخ  گرم  اهنآ  و  گرم ، تکاله و 
رهاظ رد  دـنچ  ره  دوش  هتفگ  اهنآ  هب  تسا  هتـسیاش  هک  دنتـسه  یتیعقوم  رد  نانآ  اـی  دوشیم و  هتفگ  ناـیخزود  هب  تراـبع  نیا  اوُعْدـَت  ـال 

. داد دهاوخ  يور  يدایز  هب  اهراب و  هکلب  تسین  راب  کی  ناتگرم  هک  دیاهداتفا  ياهکلهم  رد  امش  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسین و  يراتفگ 
. تسا مهارف  تشهب  رد  اهنآ  يارب  دنهاوخب  هچ  ره  هدش و  هداد  هدعو  ناراکزیهرپ  هب  هک  یتشهب  َنوُقَّتُْملا  َدِعُو 

. تسا هتفای  ققحت  هک  ییوگ  تسا  دنوادخ  هدعو  نوچ  ای  تسا ، هدش  هتشون  ظوفحم  حول  رد  شاداپ  نیا  ًءازَج  ْمَُهل  َْتناک 
تسا بجاو  تراگدرورپ  رب  تشهب ) ياهتمعن  زا   ) هدش هداد  هدعو  هچنآ  ینعی  ددرگیم ، رب  َنُؤاشَی » ام   » هب ناک  ریمـض  َکِّبَر » یلَع  َناک  »

نآ راوازس  ّقحتسم و  ناراک ) وکین   ) هک تسا  یباوث  تشهب  نیا  اریز  دننکیم ، تساوخرد  وا  زا  نانمؤم )  ) هک ینعم  نیا  هب  دهد  ماجنا  هک 
ْمُْهلِخْدَأ َو  انَّبَر  دـنیوگیم : ناگتـشرف  هک  نانچ  دـنهاوخیم  دـنوادخ  زا  ار ) شیاهتمعن  تشهب و   ) مدرم ناگتـشرف و  هک  دـنیوگ  دنتـسه و 
ناـنمؤم لوـق  زا  و  ( 8 رفاـغ / « ) نک دراو  ياهدوـمرف  هدـعو  هک  يدـیواج  تـشهب  رد  ار  ناـنمؤم  اراـگدرورپ   » ْمُهَتْدَـعَو ِیتَّلا  ٍنْدَـع  ِتاَّنَج 

لآ «، ) نک تمحرم  ام  هب  ياهدومرف  هدـعو  ام  هراب  رد  تناربمایپ  هب  ار  هچنآ  اراگدرورپ   » َِکلُـسُر یلَع  انَتْدَـعَو  ام  اـِنتآ  َو  اـنَّبَر  میناوخیم :
نارمع
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. تسا هدش  هدناوخ  ن »  » اب مه  و  ي »  » اب مه  هملک  ود  نیا  ُلوُقَیَف » ْمُهُرُشْحَی ...  »
(. لوقنف مهرشحن - )

هدارا دنتـسه ، ریزع )...  یـسیع - ترـضح  دـننام   ) سنا ّنج و  زا  ای  ناگتـشرف و  زا  ای  هک  ناکرـشم  ياهدوبعم  ام »  » هملک زا  َنوُدـُبْعَی  ام  َو 
سپ هک  نیا  و  مه »  » و متنا »  » هدیاف و  دیامرف . اطع  اهنآ  هب  ار  نتفگ  نخـس  يورین )  ) دنوادخ نامز  نآ  رد  اریز  دنتـسه  اهتب  روظنم  ای  هدش ،
مدقم لعف  رب  متنا »  » و لمع . دوخ  زا  هن  دش  ماجنا  وا  هراب  رد  لمع  نیا  هک  دوشیم  لاؤس  یسک  زا  اهنت  هک  تسا  نیا  دناهدمآ ، ماهفتـسا  زا 

. دنتسه لاؤس  دروم  اهنآ  هک  دننادب  اهدوبعم  ات  تسا  هدش 
هتشرف ای  اهنآ  اریز  دننکیم ، بّجعت  دوشیم  اهنآ  زا  هک  یلاؤس  نیا  زا  یشاب  هتـشاد  کیرـش  هک  نیا  زا  یهزنم  كاپ و  وت  َکَناْحبُـس  اُولاق 

مینکیمن حیبست  ار  دنوادخ  زج  ام  هک  نیا  اب  دننک ، تباث  هک  دـشاب  نیا  يارب  کناحبـس »  » هک تسا  نکمم  موصعم و  ناربمایپ  ای  دـندوب و 
. مینک راداو  ادخ  زا  ریغ  تدابع  هب  ار  نارگید  هک  تسا  حیحص  هنوگچ 

مه ذختا »  » هدام تسا . هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  تئارق  نیا  هدش و  هدناوخ  زین  لوهجم ] تروص  هب   ] ذّختن ذّختن  ترابع 
تسا و ءاـیلوا  نم  زا  تراـبع  نآ  تسا و  لوعفم  کـی  هب  يدـعتم  لوا  تئارق  رب  اـنب  لوعفم ، ود  هب  مه  دوشیم و  يدـعتم  لوعفم  کـی  هب 

ریمـض هک  یلوا   ] تسا لوعفم  ود  هب  يّدعتم  مود  تئارق  رب  انب  تسا و  هدش  هدوزفا  یفن  دیکأت  يارب  نم »  » هدوب و ءایلوا  ذـختن  نا  نآ  لصا 
يانعم رکذـلا » « » ءایلوالا ضعب  ذـختن   » ینعی تسا  ضیعبت  ینعم  هب  نم »  » تروص نیا  رد  و  تسا ] ءایلوا  نم  یمود  تسا و  لـعاف  بیاـن  و 

يارب تفـص  هک  تسا  نکمم  تسا ، تکاله  يدوبان و  روب )  ) يانعم اروب » . » تسا عرـش  تاروتـسد  و  نآرق ، وا ، هب  نامیا  ادـخ ، دای  رکذ ،
تسا .] ذئاع  عمج  ذوع  هک  « ] ذوع ذئاع و   » دننام دشاب  ریاب »  » عمج هک  تسا  نکمم  دوش و  عقاو  عمج  درفم و 
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، دراد تلالد  اهیربج ) لوق  ، ) تسا دنوادخ  یقیقح ، ینعم  هب  ناگدـنب  هدـننک  هارمگ  دـننکیم  نامگ  هک  یناسک  نخـس  نالطب  رب  هیآ  نیا 
هئربت راک  نیا  زا  ار  ناشدوخ  نادوبعم  دندش ، هارمگ  ناشدوخ  ای  دـیدرک ، هارمگ  ار  اهنآ  امـش  ایآ  دـیامرفیم  نادوبعم )  ) هب دـنوادخ  اریز 

اـهنآ و هب  يدومرف و  لـضفت  وـت  نوـچ  دـنیوگیم  دـنربیم و  هاـنپ  دـنوادخ  هب  دنـشاب  هدـش  ناـنآ  یهارمگ  ثعاـب  هک  نیا  زا  دـننکیم و 
وت رکذ »  » ندرک شومارف  نانآ و  رفک  یهارمگ و  ببـس  دوش ، يرازگـساپس  ثعاب  هک  نآ  ياـج  هب  تمعن  نیا  و  يداد ، تمعن  ناشناردـپ 
ادخ بناج  زا  ار  تمعن  هلیسو  هب  نتخاس  دنمهرهب  هک  هاگ  نآ  نادوبعم )  ) سپ دش ، نانآ  يدوبان  تکاله و  ببـس  هک  دوب  نیمه  تشگ و 
مه دناهدرک و  هئربت  مدرم  ندرک  هارمگ  زا  ار  دوخ  مه  دناهداد ، تبـسن  مدرم  هب  هدش  تکاله  ببـس  هک  ار  ادخ  رکذ  یـشومارف  هتـسناد و 
ْنَم ُّلُِضی  هداد : تبـسن  دوخ  هب  دنوادخ  هک  ار  يزاجم  ندرک  هارمگ  لیلد  نیا  هب  دناهتـسناد و  كاپ  هّزنم و  راک  نیا  زا  ار  ناحبـس  يادـخ 

، دوب هدرک  هارمگ  ار  اهنآ  ادـخ  اـتقیقح  رگا  و  دـناهداد . حیـضوت  حرـش و  ( 27 دـعر /  ... ) دـنکیم هارمگ  دـهاوخب  ادـخ  ار  سک  ره  ُءاشَی 
رکذ نایـسن  اهتمعن و  هب  ار  یهارمگ  تبـسن  هک  نیا  هن   ] يدرک هارمگ  ار  اهنآ  وت  ینعی  مهتللـضا . تنا  لـب  دـنیوگب : تسیاـبیم  نادوبعم ) )

[. دنهدب
نانخـس نادوبعم )  ) هک تسا  نیا  ینعم  فرح ت  اب  تسا ، هدش  هدناوخ  نولوقی » « » ي  » اب مه  و  نولوقت » « » ت  » اب مه  هملک  نیا  َنُولوُقَت  اِمب 

دوخ نانخـس  اب  ار  امـش  ياهفرح  نادوبعم )  ) هک تسا  نیا  ینعم  ي »  » اب و  دننکیم . راکنا  دـندوب ، ام  نایادـخ  اهنآ  دـییوگیم : هک  ار  امش 
. دننکیم بیذکت  راکنا و  انل »...  یغبنی  ام  کناحبس   » دنیوگیم

ار باذع  ندرک  رود  ندنادرگرب و  ییاناوت  امش  ینعی  ت »  » تئارق اب  تسا ، هدش  هدناوخ  ت »  » و ي »  » اب زین  نوعیطتست  ًافْرَص  َنوُعیِطَتْسَت  امَف 
. دنرادن ار  ییاناوت  نیا  امش  نایادخ  ینعی  ي )  ) تئارق اب  و  دیرادن . دوخ  زا 

نامه  رفاک ، میناشچیم ) اهنآ  هب  ار  كاندرد  باذع   ) ترخآ رد  ًارِیبَک  ًاباذَع  ُْهقُِذن 
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(13 نامقل / « ) تسا یگرزب  متس  كرش  یتسار  هب   » ٌمیِظَع ٌْملَُظل  َكْرِّشلا  َّنِإ  تسا : هدومرف  هک  دنوادخ  لوق  لیلد  هب  تسا  راکمتـس  ملاظ و 
 ...« ْمُهَّنِإ اَّلِإ  « » ّالإ  » زا دعب  هلمج  و 

راج و هک  َنِیلَـسْرُْملا » َنِم   » ترابع نوچ  تسا و  هدوب  نیلـسرملا  نم  ادـحا  انلـسرا  ام  لـصا و  رد  تسا و  فوذـحم  فوصوم  يارب  تفص 
هک و ٌمُوْلعَم  ٌماقَم  َُهل  اَّلِإ  اَّنِم  ام  َو  هیآ )  ) تسا دروم  نیا  دننام  تسا و  هدش  فذح  فوصوم  دراد  تلالد  ادـحا »  » فوصوم رب  تسا  رورجم 

هیلع یلع  ترضح  زا  ( 164 تاّفاص / « ) تسا یمولعم  هاگیاج  وا  يارب  هک  نیا  رگم  تسین  ام  زا  سک  چـیه  و   » تسا هدوب  دـحا ...  اـّنم  اـم 
. دندربیم رازاب  هب  ار  اهنآ  مدرم ، ای  اهیدنمزاین ، هک  تسا  نیا  ینعم  تسا و  هدش  تیاور  لوهجم  تروص  هب  نوشمی » ( » تئارق  ) مالّسلا
راتفگ ربارب  رد  تسا  ترـضح  نآ  لّمحت  ربص و  هب  شرافـس  ربمغیپ و  ییوجلد  يارب  نیا  و  ناحتما ) شیاـمزآ و   ) يراـتفرگ ـالب و  ۀـنتف » »

رازآ ّتیذا و  عاونا  هب  مه  ار ) وت  زا  شیپ   ) ناربمایپ ام  ینعی  دنتشادنپیم ، يداع  ریغ  تعدب و  ار  وا  نتفر  رازاب  ندروخ و  اذغ  هک  نیکرشم 
. میدرکیم راتفرگ  دندوب ، هدش  هداتسرف  اهنآ  يارب  هک  ینامدرم  هلیسو 

هدمآ دنوادخ  راتفگ  رد  التبا  زا  دعب  هک  تسا  مکیا  موهفم  تیعقوم و  نامه  تسا ، هدـمآ  هنتف »  » زا دـعب  هک  نوربصت » ا   » موهفم ّتیعقوم و 
وت راگدرورپ  ًاریَِـصب  َکُّبَر  َناک  َو  ( 8 دوه / «. ) دیرتوکین رادرک  رد  کی  مادـک  هک  ار  امـش  دـیامزایب  ات   » اًلَمَع ُنَسْحَأ  ْمُکُّیَأ  ْمُکَُوْلبَِیل  تسا :

شابم رطاخ  هدرزآ  گنتلد و  ناکرشم  هدوهیب  راتفگ  ببـس  هب  سپ  تسا ، ریـصب  انیب و  اهتیذا  اهنومزآ و  نیا  تمکح  یتسرد و  هب  هراومه 
. نک هشیپ  ییابیکش  ربص و  و 

رقف و هب  تبسن  رافک  هک  تسا  یتمالم  شنزرـس و  ربارب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ییوجلد  تیلـست و  يارب  هنتف )  ) نیا دنیوگ  یخرب 
. درادن یغاب  ای  جنگ و  ارچ  دنتفگیم  هک  ینامز  دندرکیم ، ترضح ، نآ  هب  تورث  نتشادن 

ربص و  ناریقف  نآ  ایآ  مینیبب  ات  میداد  رارق  ارقف  شیامزآ  هلیسو  ار  نادنمتورث  ام  ینعی 
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؟ هن ای  دننکیم  ییابیکش 

يارب دوب  نکمم  يدوب ، اهغاب  اهجنگ و  بحاص  دـنمتورث و  وت  رگا  اریز  میداد ، رارق  راّفک  شیامزآ  هلیـسو  ار  وت  ام  دـنیوگ ، رگید  یخرب 
. دندرکیم هتخیمآ  جوزمم و  يویند  ضارغا  اب  ار  ناشنامیا  لقا ) ّدح   ) ای دنروایب و  نامیا  وت  هب  دننک و  تعاطا  وت  زا  ایند  رطاخ 

ضرغ عمط و  نودـب  دـنکیم  يوریپ  تعاـطا و  ار  وت  هک  سک  ره  اـت  میدرک ، ثوـعبم  تلاـسر  هب  يراداـن  رقف و  لاـح  رد  ار  وـت  اـم  سپ 
. دشاب ام  يارب  صلاخ  و  يویند ،

ام زا  شیپ  هک  یناگدرب  رگید  لالب و  بیهـص و  میریذپب ، ار  مالـسا  میروایب و  نامیا  ام  رگا  دنتفگیم  وا  نانامیپمه  لهج و  وبا  دـنیوگ  و 
شیامزآ دوخ  نیمه  سپ  تسا ،] ریذپان  لّمحت  ام  يارب  نیا  و   ] تشاد دنهاوخ  يرترب  تلیضف و  ام  رب  ناشتقبس ، لیلد  هب  دناهدش ، ناملسم 

تسا . هنتف  و 
355 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هیآ 55 لمن  هروس  ات  هیآ 21  ناقرف  هروس  زا  مهدزون  ءزج 
357 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

357 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 21  (: 25  ) ناقرفلا هروس  ]

هراشا

َۀَِکئالَْملا َنْوَرَی  َمْوَی  ( 21  ) ًارِیبَک اُوتُع  اْوَتَع  َو  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  اوُرَبْکَتْـسا  ِدََقل  انَّبَر  يَرن  َْوأ  ُۀَِکئالَْملا  اَْنیَلَع  َلِْزنُأ  َْول ال  انَءاِقل  َنوُجْرَی  َنیِذَّلا ال  َلاق  َو 
ٍِذئَمْوَی ِۀَّنَْجلا  ُباحْصَأ  ( 23  ) ًارُوْثنَم ًءابَه  ُهاْنلَعَجَف  ٍلَمَع  ْنِم  اُولِمَع  ام  یلِإ  اْنمِدَق  َو  ( 22  ) ًاروُجْحَم ًارْجِح  َنُولوُقَی  َو  َنیِمِرْجُْمِلل  ٍِذئَمْوَی  يرُْشب  ال 

(25  ) ًالیِْزنَت ُۀَِکئالَْملا  َلُِّزن  َو  ِمامَْغلِاب  ُءامَّسلا  ُقَّقَشَت  َمْوَی  َو  ( 24  ) ًالیِقَم ُنَسْحَأ  َو  ارَقَتْسُم  ٌْریَخ 
ِلوُسَّرلا َعَم  ُتْذَـخَّتا  ِینَْتَیل  اـی  ُلوُقَی  ِْهیَدَـی  یلَع  ُِملاَّظلا  ُّضَعَی  َمْوَی  َو  ( 26  ) ًاریِـسَع َنیِِرفاْکلا  یَلَع  ًامْوَی  َناک  َو  ِنمْحَّرِلل  ُّقَْحلا  ٍذـِئَمْوَی  ُکـْلُْملا 

َلاق َو  ( 29  ) ًالوُذَخ ِناْسنِْإِلل  ُناْطیَّشلا  َناک  َو  ِینَءاج  ْذِإ  َدَْعب  ِرْکِّذلا  ِنَع  ِینَّلَـضَأ  ْدََـقل  ( 28  ) ًالِیلَخ ًانالُف  ْذِـخَّتَأ  َْمل  ِینَْتَیل  یتَْلیَو  ای  ( 27  ) ًالِیبَس
(30  ) ًاروُجْهَم َنآْرُْقلا  اَذه  اوُذَخَّتا  یِمْوَق  َّنِإ  ِّبَر  ای  ُلوُسَّرلا 

357 ص :  همجرت ..... :

نامراگدرورپ ای  و  دنوشیمن ؟ لزان  ام  رب  ناگتـشرف  ارچ  دنتفگ : دننکیم ) راکنا  ار  زیخاتـسر  و   ) دنرادن ام  رادید  هب  يدـیما  هک  یناسک  و 
(21  ) دندرک یگرزب  نایغط  دندیزرو و  ّربکت  دوخ  هراب  رد  اهنآ  مینیبیمن ؟ دوخ  مشچ  هب  ار 

358 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ار ام  دنیوگیم  و  تسا ) نانآ  رفیک  زور  هکلب   ) تسین نامرجم  تراشب  زور  دنسریم ) دوخ  يوزرآ  هب  و   ) دننیبیم ار  ناگتشرف  هک  يزور 

(22 . ) دیراد فاعم  دیهد و  ناما 
(23 . ) مینکیم هدنکارپ  اوه  رد  رابغ  تاّرذ  نوچمه  ار  همه  میوریم و  دناهداد ، ماجنا  هک  ییاهراک  غارس  هب  ام  و 

(24 . ) تسا رتوکین  رتهب و  همه  زا  ناشهاگتحارتسا  تشهب و  لها  هاگیاج  زور  نآ  رد 
(25 . ) دنیآیم دورف  ناگتشرف  دوشیم و  هتفاکش  مه  زا  اهربا  نامسآ و  هک  ار  يزور  روآ ) دای  هب  (و 

(26 . ) دوب دهاوخ  یتخس  زور  نارفاک  يارب  تسا و  نامحر  دنوادخ  نآ  زا  تردق ) و   ) تموکح زور  نآ  رد 
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ادخ لوسر  اب  ار  یهار  شاک  يا  دیوگیم  دزگیم و  نادند  هب  ترسح ) تّدش  زا   ) ار شیوخ  تسد  رگمتس  هک  ار  يزور  روآ ) دای  هب  (و 
(27 . ) مدوب هدیزگرب 

(28 . ) مدوب هدیزگن  رب  دوخ  یتسود  هب  ار  ینالف  شاک  نم ، رب  ياو  يا  دیوگیم ) (و 
(29 . ) دنکیمن يرای  ار  ناسنا  هاگ  چیه  ناطیش  و  دوب ، هدیسر  نم  هب  قح  زا  یهاگآ  هک  نآ  زا  سپ  درک  هارمگ  قح  دای  زا  ارم  وا 

(30 . ) دندرک يرود  نآرق  زا  نم  موق  نیا  اراگدرورپ ، تفگ : ربمایپ 

358 ص :  ریسفت ..... :

ّرـش يدـب و  ساسحا  ام  رادـید  زا  ای  دـننارفاک ، نانآ  اریز  دـنرادن ، یکین  ریخ و  هب  يدـیما  ام ، تاقالم  رادـید و  رد  ینعی  انَءاِقل  َنوُجْرَی  ال 
تمایق و زور  هب  دورو  هیآ  نیا  رد  تسا . هدمآ  سرت  فوخ و  ینعم  هب  هماهت  تغل  رد  ءاجر »  » هملک دنـسرتیمن ) ام  باذـع  زا   ) دـننکیمن

. تسا هدش  هداد  رارق  ادخ  اب  رادید  هلزنم  هب  ازج 
ام هب  ار  دّمحم  ییوگتـسار  هک  نیا  ات  دنیآیمن  دورف  ام  رب  ناگتـشرف  ارچ  ینعی  تسا ، هدـمآ  اّله  ینعم  هب  الول »  » ُۀَِـکئالَْملا اَْنیَلَع  َلِْزنُأ  َْول ال 

. دنهد ربخ 
. دهد روتسد  دّمحم  زا  يوریپ  قیدصت و  هب  ار  ام  ات  مینیبیمن  رهاظ ] مشچ  اب   ] اراکشآ ار  ادخ  ام  ارچ  انَّبَر  يَرن  َْوأ 

ناهنپ دوخ  ياهلد  رد  ار  دنوادخ  ّقح و  اب  ینمشد  رابکتسا و  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  اوُرَبْکَتْسا 
359 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

« اوتع و  (. » 56 رفاغ / « ) تسین يزوریپ  لایخ  ربک و  زج  ناشاههنیـس  رد   » ٌْربِک اَّلِإ  ْمِهِروُدُص  ِیف  ْنِإ  هیآ : تسا . دروم  نیا  دننام  دـندرکیم و 
نایب ار  نایغط  یشکرس و  رد  طارفا  ات  تسا  هدش  فیصوت  ریبک »  » هملک اب  اّوتع »  » تفص دناهدرک و  يور  هدایز  نایغط  یشکرس و  رد  نانآ 

رد هک  نیا  رگم  دـندرکیمن ، مادـقا  ادـخ ] ندـید  ای  هکئالم  لوزن  تساوخرد   ] زیمآ تراسج  گرزب  راتفگ  نیا  رب  راـفک  نآ  ینعی  دـنک ،
. تسا فوذحم  مسق  باوج  دقل  مال » . » دنشاب هدیسر  طارفا  ّدح  هب  رابکتسا  یشکرس و 

يرـشبلا نوعنمی  موهفم  هب  تسا و  هدـش  بوصنم  دـنکیم ، تلالد  نآ  رب  يرـشب » ال   » هملک هک  یلماع  موهفم و  هلیـسو  هب  موی »  » َنْوَرَی َمْوَی 
نوری موی  رکذا  ینعی  تسا  بوصنم  رکذا )  ) لعف هب  ای  تسا و  بوصنم  لماع  ناـمه  هب  هک  تسا  یلبق  هملک  رارکت  اـی  ذـئموی » . » دـشابیم

. تسا هفنأتسم  هلمج  ٍِذئَمْوَی » يرُْشب  ال   » ترابع تروص  نیا  رد  دننیبیم .» ار  ناگتشرف  نارفاک  هک  ار  يزور  روایب  دای  هب   » ۀکئالملا
. دوشیم مه  ناراک  هانگ  نیا  لماش  شدوخ  ماع  ریگارف و  يانعم  هب  ای  تسا و  ریمض  ياج  هب  هک  تسا  يرهاظ  مسا  ای  َنیِمِرْجُْمِلل » »

وا اذک ؟ اذک و  لعفت  أ  دیوگیم : يدرم  هب  يدرم  تسا  هتفگ  هیوبیـس  تسا . بوصنم  فوذحم  لعف  هلیـسو  هب  ترابع  نیا  ًاروُجْحَم  ًارْجِح 
دوش و يریگولج  يراـک  زا  دـنهاوخب  هک  دوـشیم  هدرب  راـک  هب  یعقوـم  تسا و  رجح  هداـم  زا  ارجح »  » و « 1  » ارجح دیوگیم : خـساپ  رد 

. دوش راک  نیا  عنام  هک  مهاوخیم  ادخ  زا  هک  تسا  نیا  هلمج  يانعم 
رییغت و نیا  نتـساوخ ) ناـما   ) دراد اـنعم  کـی  هب  صاـصتخا  نوـچ  تسا و  هدـمآ  رجح )  ) لـعف نزو  رب  و  رجح )  ) لـعف نزو  رب  هملک  نـیا 

ینعم کی  هب  ود  ره  دعق  دـعق و  هک  «. ] یتسـشن هک  تناج  هب  مسق   » كرمع كدـعق و  دـنیوگ : هک  نانچ  تسا  هدـش  هداد  نآ  رد  فّرـصت 
وا هب  مربیم و  هانپ  ادخ  هب  امش  زا  : » تسا هتفگ  يرگید  و  تسا ] هدمآ 

__________________________________________________

. ادخ رب  هانپ  دیوگیم : یهد ؟ ماجنا  یهاوخیم  يراک  نینچ  ایآ  - 1
360 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

««. 1  » میوجیم نّصحت 
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. دنربیم راک  هب  هذاعتسا  هملک  ياج  هب  یئالب ، موجه  ای  نمشد  اب  ندش  وربور  عقوم  رد  اهبرع  هک  تسا  ياهملک  رجح )  ) نیا
تئام هک  هدنـشک - گرم   ) تئام توم  دـنیوگیم  هک  نانچ  تسا . هدـمآ  نآ  ياـنعم  دـیکأت  يارب  و  تسا ، رجح  يارب  تفـص  ًاروُجْحَم » »

زا دندرک ، تاقالم  تمایق  زور  ار  اهنآ  هک  یتقو  اّما  دنتساوخیم  ار  ناگتـشرف  رادید  نارفاک  هک  تسا  نیا  انعم  و  تسا ) توم  يارب  دیکأت 
. دندروآ نابز  رب  دنیوگیم ، وجماقتنا  نمشد  اب  ندش  وربور  عقوم  هک  ار  یترابع  ناگتشرف  رادید  ماگنه  و  دنتشاد ، ترفن  اهنآ  رادید 

نیا دنوادخ  ینعی  تسا ، مارح  امـش  رب  تراشب  تشهب و  شزرمآ ، هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  تسا و  ناگتـشرف  راتفگ  نخـس  نیا  دـنیوگ  و 
. تسا هدرک  مارح  امش  رب  ار  اهتمعن 

زا ییاریذـپ  محر ، هلـص  لیبق  زا  اهنآ - کین  ياـهراک  نارفاـک و  لاـح  یلو  تسین ، یندز  مدـق  نتفر و  اـج  نآ  رد  اُولِمَع  اـم  یلِإ  اْنمِدَـق  َو 
هب تبـسن  هک  یناـسک  لاـح  هب  تسا  هدـش  هیبـشت  دـناهداد - ماـجنا  هـک  یکین  ياـهراک  رگید  ندیـسر و  ياهدیدمتـس  داـیرف  هـب  ناـمهم ،

دنکیم و دوبان  ار  اهنآ  دروآیم و  ور  اهنآ  تافّرصتم  لاوما و  كالما و  هب  هاشداپ  ضوع  رد  دننکیم و  ینامرفان  یـشکرس و  ناشهاشداپ 
دوشیم هدـید  دـباتیم ، ياهنزور  زا  هک  دیـشروخ  رون  رد  هک  راـبغ  هب  هیبش  تسا  یتاّرذ  ءاـبه  ءاـبه » « » 2 . » دراذـگیمن یقاـب  نآ  زا  يرثا 

. تسا هدش  هدنکارپ  ینعی  تسا  ءابه  تفص  هملک ] نیا  « ] اروثنم »
__________________________________________________

. رجح مکنم و  ّیبرب  ذوع  - 1
اهنآ کین  ياهراک  دنتشادن  نامیا  نارفاک  نوچ  تسادخ و  يارب  ندوب  صلاخ  نتشاد و  نامیا  کین ، ياهراک  یلوبق  طیارـش  زا  یکی  - 2

. راصتخا فّرصت و  اب  ج 15 ، هنومن ، ریسفت  درادن . اهنآ  يارب  يرثا  ترخآ  رد 
361 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(. هاگرارق  ) دنزادرپیم وگتفگ  هب  دنیآیم و  مه  درگ  نآ  رد  اهتقو  رتشیب  هک  تسا  ییاج  ّرقتسم  ارَقَتْسُم 
. تسا هدش  هدیمان  لیقم  هیبشت ، ناونع  هب  تشهب )  ) تسا و نارسمه  اب  ندرک  تولخ  ياج  و  هاگتحارتسا ، لیقم  اًلیِقَم 

هب تشهب  لها  هاگتحارتسا  هک  يرگید  ياهییوکین  ابیز و  ياهتروص  اهتنیز و  يارب  تسا  يزمر  هناـشن و  اًـلیِقَم ) ُنَسْحَأ  « ) نسحأ  » هملک رد 
. تسا هدش  هتسارآ  اهنآ 

ماغدا رگید  تئارق  رد  فذح و  ءات »  » فرح تئارق  ود  زا  یکی  رد  سپ  تسا ، هدوب  قّقشتت  لصا  رد  تسا ، هدش  هدناوخ  قّقشت »  » هک یلعف 
. تسا هدش 

هک نانچ  تسا  يربا  نآ  يور  رب  هک  یلاح  رد  دوشیم  هتفاکـش  نامـسآ  ینعی  تسا ، یگنوگچ  لاح و  ناـیب  يارب  ءاـب »  » فرح ِماـمَْغلِاب » »
. دوب حّلسم  هک  یلاح  رد  دش  راوس  ریما  ینعی  هحالسب ، ریمألا  بکر  دنیوگیم 

. تسا هدش  هدناوخ  زین  لّزنن » « » لّزن  » لعف دنیآیم . دورف  دنراد ، تسد  رد  ار  ناگدنب  لامعا  همان  هک  یلاح  رد  ناگتشرف  ُۀَِکئالَْملا و  َلُِّزن  َو 
دوشیم دوبان  لطاب و  زور  نآ  رد  یتردق  ره  اریز  تسا ، دنوادخ  يارب  زور  نآ  رد  تباث  تردق  تموکح و  ِنمْحَّرِلل  ُّقَْحلا  ٍِذئَمْوَی  ُْکلُْملا 

. تسا نآ  ربخ  نمحّرلل »  » تفص و ّقحلا »  » فرظ و ذئموی »  » ادتبم و کلم »  » نیا رب  انب  دنامیم . یقاب  هک  تسادخ  تنطلس  اهنت  و 
نادـند هب  تسد  ّضغی » . » دـشاب لاح  ياج  هب  تسا  رورجم  راـج و  هک  نمحّرلل »  » ربخ و دوخ  ّقحلا »  » ربخ و فرظ  ذـئموی »  » هک تساور  و 

زا اهراک  نیا  مامت  اریز  تسا  سوسفا  مشخ و  زا  هیانک  همه  ندییاس  مهب  اهنادند  و  نتفرگ ، نادند  هب  ناتشگنا  رس  ندش ، نامیشپ  ندیزگ ،
تسا  یسک  نآ  صوصخم  تروص  نیا  رد  دشاب ، دهع  يارب  هک  تسا  نکمم  ُِملاَّظلا »  » رد لا »  » فرح دشابیم و  نآ  ياهدمآیپ 

362 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
زا یهارمگ  رد  هـک  ار  یناراکمتـس  ماـمت  تروـص  نـیا  رد  دـشاب  سنج  يارب  هـک  تـسا  نـکمم  و  « 1  » تسا هدـش  هتفگ  تـیاور  رد  هـک 

. دریگیم رب  رد  دننکیم ، يوریپ  ناشناتسود 
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رد هملک  نیا  یتَْلیَو » ای  : » دنیوگیم میتفریم و  وا  اب  ار  قح  هار  میدوب و  هارمه  ربمایپ  اب  شاک  يا  هک  دننکیم  وزرآ  ناراکمتـس )  ) هک نیا 
يراحص و هک  . ] تسا هدش  نینچ  « 2 « » يرادم  » و يراحص »  » هملک رد  هک  روط  نامه  تسا  هدش  فلا  هب  لیدبت  ای »  » هدوب و یتلیو  ای  لصا 

[. تسا هدوب  يرادم 
نه هملک  هک  نانچ  ناطیـش ) ای  تسود ، ای  ردـپ ، دـناهدش ، یهارمگ  ثعاب  هک  یناسک  نامه   ) تسا صاخـشا  زا  هیانک  نالف  هملک  ًاـنالُف » »

. تسا سنج  زا  هیانک 
. تسا ربمایپ  زا  يوریپ  ای  نآرق ، ای  ادخ ، رکذ ، زا  روظنم  ِرْکِّذلا » ِنَع  »

هک روط  نامه  تسا  هدش  شتـسود  یهارمگ  ثعاب  هک  نیا  يارب  دناهتفگ  ناطیـش  ار  وا  تسا و  هارمگ  نآ  تسود  هب  هراشا  ای  ناطیّـشلا » »
ار ناسنا  هک  تسوا  اریز  تسا  سیلبا  روظنم  ای  دراد ، وا  لاح  هب  يدوس  هن  دنکیم و  يرای  وا  هب  هن  مه  ماجنارـس  دـنکیم و  هارمگ  ناطیش 

. درادیم رب  شايرای  زا  تسد  سپس  دنکیم و  راداو  ربمایپ  اب  تفلاخم  ناهارمگ و  اب  یتسود  هب 
. دشاب دنوادخ  نخس  ای  و  ناراکمتس ، نخس  ُناْطیَّشلا » َناک  َو  : » ترابع هک  دراد  لامتحا  و 

تیاکش ترضح  نآ  نابز  زا  دنوادخ  هک  تسا  شیرق  هفئاط )  ) شموق دشابیم و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  ترـضح  دوصقم  ُلوُسَّرلا » »
. تسا هدرک  نایب  ار  شموق  زا 

. دندرواین نامیا  وا  هب  هدرک و  كرت  ار  وا  اروجهم » »
__________________________________________________

ص 276. ج 3 ، فاّشک ، ریسفت  تسا . هدش  لزان  يو  هراب  رد  هیآ  نیا  دنیوگ  تسا و  طیعم » یبا  نب  ۀبقع   » سک نآ  - 1
. برعلا ناسل  نانیشن ) رهش   ) رضحلا لها  ینعی  ءاردم  ینب  تسا ، ءاردم  عمج  هملک  نیا  - 2

363 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
دندرکیم نامگ  ینعی  دنتـشادنپیم ، وگ  نایذه  ار  ترـضح  نآ  نانآ  اریز  تسا ، نایذه  ینعم  هب  و  رجه »  » لعف زا  روجهم »  » هک دنیوگ  و 

. تسا لطاب  دیوگیم  هچ  ره 
َو ِنآْرُْقلا  اَذِهل  اوُعَمْـسَت  ال  تسا : هدش  هتفگ  راّفک  نابز  زا  رگید  هیآ  رد  هک  نانچ  تسا ، نایذـه  دـنتفگیم  وا  نانخـس  ندینـش  عقوم  رد  ای 

(. 26 تلصف / « ) دیزیمایب نآ  هب  هدوهیب  نخس  دیهدن و  ارف  شوگ  نآرق  نیا  هب   » ِهِیف اْوَْغلا 

363 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 31  (: 25  ) ناقرفلا هروس  ]

هراشا

ًةَدِحاو ًۀَلْمُج  ُنآْرُْقلا  ِْهیَلَع  َلُِّزن  َْول ال  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاق  َو  ( 31  ) ًاریِصَن َو  ًایِداه  َکِّبَِرب  یفَک  َو  َنیِمِرْجُْملا  َنِم  اوُدَع  ٍِّیبَن  ِّلُِکل  اْنلَعَج  َِکلذَک  َو 
یلَع َنوُرَـشُْحی  َنیِذَّلا  ( 33  ) ًاریِـسْفَت َنَسْحَأ  َو  ِّقَْحلِاب  َكاـْنئِج  ـَّالِإ  ٍلَـثَِمب  َکـَنُوتْأَی  ـال  َو  ( 32  ) ًـالِیتَْرت ُهاـْنلَّتَر  َو  َكَداؤـُف  ِِهب  َتِّبَُثِنل  َِکلذَـک 

(35  ) ًاریِزَو َنوُراه  ُهاخَأ  ُهَعَم  اْنلَعَج  َو  َباتِْکلا  یَسُوم  اْنیَتآ  ْدََقل  َو  ( 34  ) ًالِیبَس ُّلَضَأ  َو  ًاناکَم  ٌّرَش  َِکئلْوُأ  َمَّنَهَج  یلِإ  ْمِهِهوُجُو 
انْدَتْعَأ َو  ًۀَـیآ  ِساَّنِلل  ْمُهاْنلَعَج  َو  ْمُهاْنقَرْغَأ  َلُسُّرلا  اُوبَّذَـک  اََّمل  ٍحُون  َمْوَق  َو  ( 36  ) ًاریِمْدَت ْمُهانْرَّمَدَف  اِنتایِآب  اُوبَّذَـک  َنیِذَّلا  ِمْوَْقلا  َیلِإ  ابَهْذا  اَْنلُقَف 

(39  ) ًارِیْبتَت انْرَّبَت  الُک  َو  َلاْثمَْألا  َُهل  اْنبَرَض  الُک  َو  ( 38  ) ًارِیثَک َِکلذ  َْنَیب  ًانوُُرق  َو  ِّسَّرلا  َباحْـصَأ  َو  َدوُمَث  َو  ًاداع  َو  ( 37  ) ًامِیلَأ ًاباذَع  َنیِِملاَّظِلل 
(40  ) ًاروُُشن َنوُجْرَی  اُوناک ال  َْلب  اهَنْوَرَی  اُونوُکَی  ْمَلَف  َأ  ِءْوَّسلا  َرَطَم  ْتَرِْطمُأ  ِیتَّلا  ِۀَیْرَْقلا  یَلَع  اَْوتَأ  ْدََقل  َو 

364 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

364 ص :  همجرت ..... :
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(31  ) تسوت روای  امنهار و  ادخ  هک  سب  نیمه  اما  میداد ، رارق  ناراک  اطخ  زا  ینمشد  يربمایپ ، ره  يارب  هنوگ  نیا  ام  و 
اجیردـت ار  نآ  میراد و  مکحم  اجرب و  اپ  ار  وت  لد  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  دوشیمن ؟ لزان  وا  رب  اج  کی  نآرق  ارچ  دـنتفگ : نارفاـک  و 

(32 . ) میدناوخ وت  رب 
(33 . ) میروآیم وت  يارب  ار  رتهب  يریسفت  قح و  ام  هک  نیا  رگم  دنروآیمن  وت  يارب  یلثم  چیه  اهنآ 

(34  ) دندارفا نیرت  هارمگ  دنراد و  ار  ياج  نیرتدب  دنوشیم ، هدرب  مّنهج  يوس  هب  ناشیاهتروص  رب  هک  نانآ 
(35  ) میداد رارق  وا  کمک  ریزو و  ار  نوراه  شردارب  میداد و  ینامسآ  باتک  یسوم  هب  ام 

میدیبوک و مهرد  ار  اهنآ  تخس  ام  و  دنتـساخ ) رب  تفلاخم  هب  موق  نآ  اّما   ) دیورب دندرک  راکنا  ار  ام  تایآ  هک  موق  نیا  يوس  هب  میتفگ  و 
(36  ) میدرک دوبان 

باذـع نارگمتـس  يارب  میداد و  رارق  مدرم  يارب  تربـع  میدرک و  قرغ  ار  اـهنآ  اـم  دـندرک ، راـکنا  ار  ناربماـیپ  حون  موـق  هک  یماـگنه  و 
(37  ) میدرک هدامآ  یکاندرد 

دندوب نایم  نیا  رد  هک  ار  يرگید  رایسب  ماوقا  و  دندیتسرپیم ) ار  ربونـص  تخرد  هک  یهورگ   ) سر باحـصا  دومث و  داع و  موق  نینچمه 
(38 . ) میدرک كاله 

(39 . ) میدرک كاله  ار  همه  دادن ) يدوس  نوچ  و   ) میدز اهلثم  کی  ره  يارب  و 
ار نآ  ایآ  دنتـشذگ  دوب  هدـیراب  نآ  رب  ینامـسآ ) ياهگنـس  زا  یناراـب   ) یتخبدـب ـالب و  ناراـب  هک  طول ) موق  راـید   ) رهـش و راـنک  زا  اـهنآ 

(40 . ) دنتشادن نامیا  دیما و  زیخاتسر  هب  اهنآ  یلو  دندید ) يرآ  ( ؟ دندیدن

364 ص :  ریسفت ..... :

هک سب  نیمه  دـندوب و  راتفرگ  ناشموق  ینمـشد  هب  مه  وت  زا  شیپ  ناربمایپ  ینعی  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  زا  تسا  ییوجلد  هیآ )  ) نیا
. دشابیم هورگ  ینعم  هب  مه  درف و  کی  ینعم  هب  مه  اّودع » . » مهدیم تیرای  نانمشد  رب  منکیم و  ییامنهار  ار  وت  نم 

هداتـسرف ربمایپ  رب  هبترم  کی  نامز و  کی  رد  نآرق  ارچ  ینعی  تسا ، ربخأ  يانعم ] هب  هک   ] ّربخ دـننام  تسا  لزنأ  يانعم  هب  اـج  نیا  رد  َلُِّزن 
لیجنا و  ةاروت و  دننام  دشن ،

365 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دندش هداتسرف  ورف  هبترم  کی  هک  روبز 

وت بلق  هلیـسو  نیا  هب  هک  تسا  نیا  میداتـسرف  ورف  جیردتب  ار  نآرق  هک  نیا  هدـیاف  تمکح و  ینعی  تساهنآ ، باوج  هملک  نیا  َِکلذَـک » »
هوالع دوشیم . لد  تیوقت  ثعاب  دوش  ظفح  هضرع و  جـیردتب  هک  یملع  ره  اریز  دوشیم ، رتناسآ  نآرق  ظفح  يرادـهگن و  رتدـنمورین و 

نیا زا  هتشذگ  دراد . تافانم  ندش  لزان  هبترم  کی  اب  اهنیا  دشاب و  دیاب  لاؤس  اب  قباطم  یباوج  ره  تسا و  خوسنم  خسان و  نآرق  رد  نآ  رب 
رد دـش  لزاـن  جـیردتب  وا  هب  یحو )  ) ءاـقلا ندـنامهف و  يارب  ریزگاـن  تسنادیمن  نتـشون  ندـناوخ و  دوب و  یّما  هدـناوخان و  سرد  ربماـیپ 

. دنتسنادیم نتشون  ندناوخ و  یسیع  ترضح  یسوم و  ترضح  هک  یتروص 
یپ رد  یپ  ادج و  ادج  ار  نآرق  ام  تسا : هدومرف  دنوادخ  هک  نیا  لثم  دوشیم . طوبرم  نآ  هب  کلذـک »  » هک یلعف  رب  تسا  فطع  ُهاْنلَّتَر  َو 

. دوش هدناوخ  نآ  رد  هشیدنا  اب  ّینأت و  اب  هک  میداد  روتسد  ای  میداتسرف  ورف  ياهروس  زا  دعب  ياهروس  هیآ و  زا  دعب  ياهیآ  ّبترم 
: جـّلفم يا  ّلترم  لتر و  هرغث  دـنیوگ : و  « 1 [ » تسا ندوب  ّبترم  مّظنم و  ینعم  هب  هک   ] دوـشیم هتفگ  اهنادـند  صوـصخ  رد  لـیترت »  » هملک

تّدـم رد  گنرد و  اـب  یجیردـت و  نآرق  لوزن  هک  تساـنعم  نیا  هب  لـیترت  دـنیوگ : و  تسا . هداـشگ  مه  زا  ّبترم و  اـبیز و  وا  ياهنادـند 
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. تسا هدوب  ینالوط 
اهنآ هب  تسا  رتهب  اهنآ  لاؤس  زا  اـنعم  رد  تسا و  ّقح  هک  یباوج  اـم  هکنآ  رگم  دـننکیمن  وت  زا  هدوهیب  بیجع و  ياـهلاؤس  َکـَنُوتْأَی  ـال  َو 

. تسین اهنآ  يارب  يزیرگ  هار  نآ  لوبق  زج  هک  میهدیم 
يانعم زا  نتشادرب  هدرپ  نامه  ریسفت  اریز  تسا  هدمآ  ینعم  ياج  هب  ریسفت »  » هملک

__________________________________________________

م. باّلطلا - دجنم  همجرت  دراد . هلصاف  مه  زا  هک  ییاهنادند  نانسألا : نم  ۀّجلفم  - 1
366 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

نآرق روـس  دـننام  هروـس  کـی  دـیناوتیم  رگا  هک  ار - راّـفک  ندـیبلط  هزراـبم  هب  قـیرط  نیا  هب  نآرق و  یجیردـت  لوزن  ینعی  تسا ، مـالک 
رد ار  نآ  دـننام  دـیناوتیم  رگا  دوش : هتفگ  نارفاک  هب  ددرگ و  لزان  هراب  کی  نآرق  مامت  هک  نیا  زا  تسا  رتبـسانم  زاـجعا  يارب  دـیروایب -
هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هار  ندرک  هئطخت  درادیم  او  اهشسرپ  هنوگ  نیا  هب  ار  امـش  هچنآ  دیامرفیم : دنوادخ  ایوگ  دیروایب و  تحاصف 
ياج زا  امش  ياج  هک  دیمهفیم  دندیشک  مّنهج  فرط  هب  ناتیاهتروص  اب  ار  امش  هک  یماگنه  و  تسوا . تلزنم  هاگیاج و  ندرمـش  تسپ  و 

. تسا رتهارمگ  وا  هار  زا  امش  هار  رتدب و  وا 
ًاماقَم ٌْریَخ  ِْنیَقیِرَْفلا  ُّيَأ  هیآ : نیا  دننام  دشاب . تنوکس  ياج  هناخ و  دارم  ای  دوش ، هدارا  يونعم  تلزنم  تفارش و  ناکم ،»  » زا هک  تساور  و 

(. 73 میرم / « ) دوب دهاوخ  رتوکین  نامتلزنم  رتهب و  نامهاگیاج  ریقف ) ینغ و   ) هقرف ود  ام  زا  کی  مادک   » ایِدَن ُنَسْحَأ  َو 
دـنتفر و دوخ  موق  يوسب  رفن  ود  نیا  هک  تسا  نیا  دوصقم ، میداد ، رارق  یـسوم  راک  کمک  روای و  تلاسر  ماجنا  رد  ار  نوراـه  اـم  ًاریِزَو 

. دندرک بیذکت  ار  ناشیا  اهنآ 
رب تّجح  ناربمایپ  نداتسرف  ببس  هب  هک  تسا  نیا  ناتـساد  نیا  زا  دوصقم  اریز  تسا ، هدش  نایب  راصتخا  هب  نخـس  دروم  نیا  رد  ْمُهانْرَّمَدَف 

. دناهدش يدوبان  تکاله و  راوازس  ناشراکنا  ّتلع  هب  تسا و  هدش  مامت  اهنآ 
و « 1  » مهارّمدف مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا 

«2 ، » مّهنارّمدف
. تسا هدش  تیاور  هدّدشم ، نون »  » هب دیکأت  اب 

مامت راکنا  ار  حون  ترـضح  موق  نآ  راـکنا  اریز  دوب ] رفن  کـی  حون  ترـضح  هک  یلاـح  رد  تسا  هدـش  هتفگ  لـسر  ارچ   ] َلُـسُّرلا اُوبَّذَـک 
الوصا اهنآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  ار ، وا  زا  شیپ  ناربمایپ  مه  دندرک و  راکنا  ار  وا  مه  هک  تسا  نیا  ینعم  ای  تسا و  ناربمایپ 

__________________________________________________

. دندرک كاله  ار  نانمشد  نوراه  یسوم و  ینعی  - 1
. دینک كاله  ار  دوخ  نانمشد  نوراه  یسوم و  يا  ینعی  - 2

367 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دناهتشادن نامیا  ناربمایپ  تثعب  هب  « 1 « » همهارب  » دننام

، تسا هدش  نایب  رهاظ  مسا  هب  تسا ، هدوب  اهنآ  ملظ  متـس و  نایب  دوصقم  نوچ  و  تسا ، حون  موق  ای  نیملاظ »  » زا روظنم  َنیِِملاَّظِلل  انْدَـتْعَأ  َو 
. دشابیم مهانلعج »  » هملک رد  مه  ریمض  هب  فطع  اداع » . » دوشیم لماش  ار  ناراکمتس  مامت  هک  تسا  نآ  مومع  يانعم  هب  نیملاظ »  » ای

. دندیسر تکاله  هب  دنتشک ، ار  وا  نوچ  دنتشاد و  هلظنح  مان  هب  يربمایپ  هک  دندوب  یموق  اهنآ  ِّسَّرلا  َباحْصَأ  َو 
قداص ترـضح  زا  و  جلف »  » مان هب  همامی »  » رد تسا  ییاتـسور  ّسر )  ) دنیوگ دشاب و  هدشن  ینیچ  گنـس  هک  تسا  یهاچ  يانعم  هب  ّسر » »

. دناهدوب زاب  سنجمه  اهنآ  نانز  هک  تسا  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع 
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يرادـباسح یهاـگ  هک  ناـنچ  دـناهدوب . ّسر ] دومث و  داـع ،  ] روکذـم ياـهموق  نیا  ناـیم  هک  دنتـسه  یفیاوط  دوصقم  َکـِلذ  َْنَیب  ًاـنوُُرق  َو 
. تسا هدش  باسح  مه  ددع  نیا  ینعی  تسا ، اهنآ  لثم  مه  نیا  دیوگیم : ار  يددع  سپس  دنکیم ، باسح  ار  يدایز  ياهددع 

زا کی  ره  يارب  ام  ینعی  دراد  تلالد  رّدقم  لعف  رب  َلاْثمَْألا » َُهل  اْنبَرَـض   » ترابع تسا و  هدش  بوصنم  انرّذح  ای  انرذنأ  رّدقم : لعف  هب  الُک  َو 
. میدرک نایب  زومآ ] تربع  و   ] بیجع ياهناتساد  نانآ 

. تسا هدش  بوصنم  انّربت » : » رهاظ لعف  هب  یمود  اّلک »  » و
هک دندوب  هیرق  جنپ  اهنآ  دشابیم . طول  موق  ياهاتسور  زا  مودس ، ياتسور  هیرق ، زا  روظنم  تسا . ندرک  دروخ  نتـسکش و  يانعم  هب  ًارِیْبتَت 

. تشاذگ یقاب  ار  اهنآ  زا  یکی  درب و  نیب  زا  دنوادخ  ار  اهنآ  ییاتراهچ 
__________________________________________________

م. لوا - ج  دیمع ، گنهرف  تسا - همهارب )  ) نآ عمج  تسا و  ییامهرب  بهذم  یناحور  اوشیپ و  نیمه - رب  - 1
368 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

دوـب هدـش  ناریو  گنـس  اـب  هک  ياهیرق  راـنک  زا  دـنتفریم  ماـش  هب  هک  تراـجت  يارب  شیرق  تـسا . ینامـسآ  ياهگنـس  شراـب  ِءْوَّسلا  َرَطَم 
. دندیدیم ار  نآ  دنتشاذگیم و 

هک یـسک  اریز  تسا ، هدـش  هداد  رارق  عّقوت  ياـج  هب  ءاـجر »  » هملک دـنرادن و  ار  ازج  زور  راـظتنا  عقوت و  هک  تسا  نیا  دوصقم  َنوُجْرَی  ـال 
اب اذل  دنسرتیمن ، زور  نآ  زا  ای  درادن  تمایق  زور  هب  دیما  هک  تسا  نیا  انعم  ای  دراد ، زین  ار  شیاهراک  ماجنارس  راظتنا  عّقوت و  دراد ، نامیا 

. دنریگیمن دنپ  دننکیمن و  هاگن  تربع  رظن 

368 ص :  ات 50 ..... ] تایآ 41  (: 25  ) ناقرفلا هروس  ]

هراشا

َنوُمَْلعَی َفْوَس  َو  اْهیَلَع  انْرَبَص  ْنَأ  َْول ال  اِنتَِهلآ  ْنَع  انُّلُِـضَیل  َداک  ْنِإ  ( 41  ) ًالوُسَر ُهَّللا  َثََعب  يِذَّلا  اَذه  َأ  ًاوُزُه  َّالِإ  َکَنوُذِـخَّتَی  ْنِإ  َْكَوأَر  اذِإ  َو 
َْوأ َنوُعَمْسَی  ْمُهَرَثْکَأ  َّنَأ  ُبَسَْحت  ْمَأ  ( 43  ) ًالیِکَو ِْهیَلَع  ُنوُکَت  َْتنَأَف  َأ  ُهاوَه  ُهَهلِإ  َذَـخَّتا  ِنَم  َْتیَأَر  َأ  ( 42  ) ًالِیبَس ُّلَضَأ  ْنَم  َباذَْعلا  َنْوَرَی  َنیِح 

ِْهیَلَع َسْمَّشلا  اَْـنلَعَج  َُّمث  ًاـنِکاس  ُهَلَعََجل  َءاـش  َْول  َو  َّلِّظلا  َّدَـم  َْفیَک  َکِّبَر  یلِإ  ََرت  َْمل  َأ  ( 44  ) ًالِیبَس ُّلَضَأ  ْمُه  َْلب  ِماـْعنَْألاَک  ـَّالِإ  ْمُه  ْنِإ  َنُولِقْعَی 
(45  ) ًالِیلَد

ًارُْشب َحایِّرلا  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  َو  ( 47  ) ًاروُُشن َراهَّنلا  َلَعَج  َو  ًاتابُـس  َمْوَّنلا  َو  ًاساِبل  َْلیَّللا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  َوُه  َو  ( 46  ) ًاریِسَی ًاْضبَق  اْنَیلِإ  ُهانْضَبَق  َُّمث 
ْمُهَْنَیب ُهاْنفَّرَص  ْدََقل  َو  ( 49  ) ًارِیثَک َّیِسانَأ  َو  ًاماْعنَأ  انْقَلَخ  اَّمِم  ُهَیِقُْسن  َو  ًاْتیَم  ًةَْدَلب  ِِهب  َِییُْحِنل  ( 48  ) ًاروُهَط ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  اْنلَْزنَأ  َو  ِِهتَمْحَر  ْيَدَی  َْنَیب 

(50  ) ًاروُفُک َّالِإ  ِساَّنلا  ُرَثْکَأ  یبَأَف  اوُرَّکَّذَِیل 
369 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

369 ص :  همجرت ..... :

هب ار  وا  ادـخ  هک  تسا  نامه  درم  نیا  ایآ  دـنیوگیم ). و   ) دـنریگیم تیازهتـسا  داب  هب  دـننکیم  هک  يراک  اهنت  دـننیبیم ، ار  وت  هاگ  ره  و 
(41  ) تسا هداتسرف  تلاسر 

يدوز هب  دننک  هدهاشم  ار  ادخ  باذـع  نوچ  اّما  دـنک ، هارمگ  ار  ام  وا  هک  دوریم  نآ  میب  مینکن  يرادـیاپ  نامنایادـخ  شتـسرپ  رب  ام  رگا 
(42  ) تسا هدوب  هارمگ  یسک  هچ  هک  تسناد  دنهاوخ 
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ار وا  و   ) يزیخ رب  وا  زا  عافد  هب  یناوتیم  وت  ایآ  دـش )؟ كاله  هنوگچ   ) يدـید داد ، رارق  دوخ  يادـخ  ار  شـسفن  ياوه  هک  سک  نآ  ایآ 
(43 ( ؟) ینک تیاده 

(44 ! ) رتهارمگ هکلب  دننایاپراهچ ، دننام  یلقع ) یب  رد   ) نانیا دنمهفیم ، ای  دنونشیم  نارفاک  رتشیب  هک  ینکیم  نامگ  ایآ 
هاگ نآ  دادیم ، رارق  نکاـس  ار  نآ  تساوخیم  رگا  هک  نآ  اـب  دـینارتسگب ، ناـیملاع ) رـس  رب   ) ار هیاـس  هنوگچ  دـنوادخ  هک  يدـیدن  اـیآ 

(45 . ) میداد رارق  لیلد  نآ  دوجو  رب  ار  دیشروخ 
(46  ) مینکیم عمج  هتسهآ  ار  نآ  سپس 

(47  ) داد رارق  راک  شبنج و  يارب  ار  زور  تحارتسا و  شمارآ و  هلیسو  ار  باوخ  سابل و  امش  يارب  ار  بش  هک  تسا  ییادخ  وا 
(48 . ) میداتسرف ورف  هدننک  كاپ  یبآ  نامسآ  زا  داتسرف و  شتمحر  زا  شیپ  تراشب  يارب  ار  اهداب  هک  تسا  ییادخ  وا 

(49  ) مینادرگ باریس  ار  يرایسب  نایمدآ  نایاپ و  راهچ  میدیرفآ ، هچنآ  مینک و  هدنز  ار  هدرم  ياهنیمزرس  ناراب ، نآ  هب  ات 
راکنا زج  مدرم  رتشیب  یلو  دنوش ، ّقح  رکذتم  دنریگب و  دـنپ  اهنآ  ات  میدروآ  مدرم  نیب  نوگانوگ ، ياهتروص  هب  ار  تایآ )  ) اههناشن نیا  ام 

(50 . ) دندرکن يراک  رفک  و 

369 ص :  ریسفت ..... :

« انُّلُِـضَیل « » مال  » تسا و هدّدـشم  زا  هفّفخم  َداک »...  ْنِإ   » ترابع رد  یمود  تسا و  هیفان  َکَنوُذِـخَّتَی » ْنِإ   » ترابع رد  یلّوا  نا »  » فرح ود  زا 
ازهتـسا ار  وت  هک  اـنعم  نیا  هب  دـنریگیمن  ازهتـسا  هّیرخـس و  زج  یعـضوم  وت  هب  تبـسن  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا و  ود  نیا  هدـننک  ادـج 

هداتسرف  تلاسر  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  یسک  نآ  تسا  نیا  ایآ  دنیوگیم  دننکیم و 
370 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هیلع و هَّللا  یلـص  ربمایپ  شـشوک  ّتیدج و  تیاهن  رب  لیلد  انُّلُِـضَیل » َداک  ْنِإ   » ترابع تسا و  ریقحت  يارب  دروم  نیا  رد  اذه »  » هملک تسا ؟
مالـسا نید  هب  دننک و  اهر  ار  ناشنید  دوب  کیدزن  هک  اج  نآ  ات  تساهنآ  هب  دـنوادخ  تایآ  اههزجعم و  نداد  ناشن  نانآ و  توعد  رد  هلآ 

. قلطم مکح  يارب  تسا  دیق  ینعم  رظن  زا  دروم  نیا  رد  الول » . » دنورگب
. تسا دیدهت  یعون  َنوُمَْلعَی » َفْوَس  َو   » ترابع

شتـسرپ رب  ام  رگا  دـنتفگ : هک  یتقو  ینعی  اِنتَِهلآ » ْنَع  انُّلُِـضَیل  َداک  ْنِإ  . » نارفاک هتفگ  هب  تسا  ياهنوگ  باوج  اًـلِیبَس » ُّلَـضَأ  ْنَم   » تراـبع
ناـنمؤم هک  دـیمهف  دـنهاوخ  يدوزب  داد  خـساپ  اـهنآ  هب  دـنوادخ  دزاـس ، هارمگ  ار  اـم  هـک  دوریم  نآ  مـیب  مـینکن  تماقتـسا  نامنایادـخ 

. نارفاک ای  دنرتهارمگ 
هب ار  وا  هک  يراودـیما  وا  هب  وت  ایآ  ياهدـید  تسا  هداد  رارق  دوخ  يادـخ  ار  شـسفن  ياوه  هک  سک  نآ  اـیآ  ُهاوَه  ُهَهلِإ  َذَـخَّتا  ِنَم  َْتیَأَر  َأ 

ْمِْهیَلَع َتَْسل  تسا : هدمآ  زین  هیآ  ود  نیا  رد  موهفم  نیا  ریظن  يروایب ؟ مالـسا  دیاب  هاوخان  هاوخ  ییوگب : وا  هب  ینک و  روبجم  ندروآ  نامیا 
[« ینک لیدـبت  نامیا  هب  ار  اهنآ  رفک  هک   ] یتسین ّطلـسم  اهنآ  رب  وت   » ٍراَّبَِجب ْمِْهیَلَع  َْتنَأ  ام  َو  ( 22 هیشاغ / « ) یتسین اناوت  اهنآ  رب  وت   » ٍرِْطیَـصُِمب

(. 45 (ق /
. تسا هدوب  يربیم ، نامگ  ایآ  هکلب  بسحت » لب أ   » انعم رد  تسا و  هدمآ  لب »  » ياج هب  هعطقنم و  دروم  نیا  رد  مأ »  » فرح

دنرادرب نامرف  مار و  تساهنآ ، تسرپرس  هک  یسک  هب  تبـسن  تاناویح  هک  نیا  يارب  دنرتتسپ ] مه  تاناویح  زا  هکلب   ] اًلِیبَس ُّلَضَأ  ْمُه  َْلب 
هچنآ زا  دنیوجیم و  تسا  بوخ  اهنآ  يارب  هک  ار  هچنآ  دنهدیم و  صیخـشت  دنک  يدب  هک  یـسک  زا  دـنک  یکین  اهنآ  هب  هک  ار  یـسک  و 

دننکیم و ینامرفان  دنکیم ، یبوخ  ناسحا و  اهنآ  هب  همه  نیا  هک  دنوادخ  هب  تبـسن  نارفاک  هک  یتروص  رد  دـننکیم ، يرود  دراد  نایز 
دنهاوخیمن تساههرهب  نیرتگرزب  هک  ار  ترخآ  باوث  دنهدیمن و  صیخشت  ناشدوخ  هب  تبـسن  ناطیـش  ياهیدب  زا  ار  دنوادخ  ياهیکین 
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دننکیمن . يرود  تساهنایز ، نیرت  دیدش  هک  یباذع  زا  و 
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؟ ینکیمن هاگن  تراگدرورپ  ياهراک  ییاناوت و  تردق و  هب  ایآ  َکِّبَر  یلِإ  ََرت  َْمل  َأ 
. دنوش دنمهرهب  نآ  زا  مدرم  ات  دنکیم  نهپ  هدرتسگ و  ار  هیاس  هنوگچ  َّلِّظلا » َّدَم  َْفیَک  »

سک چـیه  درکیم و  لـصّتم  زیچ  ناـمه  هب  ناـمتخاس  اـی  تـخرد  دـننام  ار  يزیچ  ره  هیاـس  تساوـخیم  رگا  ًاـنِکاس و  ُهَـلَعََجل  َءاـش  ْوـَل  َو 
. دوش دنمهرهب  نآ  زا  تسناوتیمن 

. تسا هدیمان  نوکس  ار  نآ  مدع  و  تکرح ، ار  هیاس  شرتسگ  ناحبس ، دنوادخ 
هک نآ  هیاس  دیـشروخ و  تکرح  ریـس و  زا  مدرم  هک  تسا  نیا  تسامنهار  لیلد و  دیـشروخ  هک  نیا  يانعم  اًـلِیلَد  ِْهیَلَع  َسْمَّشلا  اَْـنلَعَج  َُّمث 

هیاس دوبن  دیـشروخ  رگا  دـنهدیم و  رارق  لیلد  ار  نآ  دـننکیم و  هدافتـسا  ناشیاهراک ] يارب   ] دوشیم دایز  مک و  ای  كّرحتم و  ای  نکاس 
«1 . » دشیمن هتخانش  تملظ  یکیرات و  دوبن  ینشور  رون و  رگا  هک  نانچ  مه  دشیمن  هتخانش 

ندرک عمج  ًاریِـسَی » ًاـْضبَق   » دربیم نیب  زا  دیـشروخ  رون  هلیـسو  هب  ار  نآ  هک  تسا  نیا  هیاـس  نتفرگ  ندرک و  عمج  ینعم  اـْنَیلِإ  ُهانْـضَبَق  َُّمث 
تادوجوم همه  يارب  تفرگیم  تروص  یناـهگان  رگا  و  « 2  » تسا يرامـشیب  عفانم  یجیردت ] ندرک  عمج   ] نیا رد  جیردتب و  هتـسهآ و 

. تفریم نیب  زا  همه  دیشروخ  هیاس و  زا  اهنآ  عفانم  دوب و  روآنایز  رایسب 
، هیاس شرتسگ  - 1  ] هناگ هس  روما  يرترب  تلیـضف و  هک  تسا  نیا  ُهانْـضَبَق » َُّمث  و  َسْمَّشلا ...  اَْنلَعَج  َُّمث  : » دروم ود  رد  ّمث »  » رکذ هدـیاف  اـّما 
یلوا و ار  یمود  تلیـضف  هک  بیترت  نیدب   ] دنک نایب  رگیدکی  هب  تبـسن  ار  هیاس ] یجیردت  ندش  عمج  - 3 دیشروخ ، نداد  رارق  لیلد  - 2

. تسا هدش  هیبشت  اههثداح  ینامز  هلصاف  توافت و  هب  تلیضف ، رد  توافت  نیا  و  تسا ] رتدایز  رتمهم و  رگید  يات  ود  زا  یمّوس  تلیضف 
__________________________________________________

م. دوشیم - هتخانش  شّدض  هلیسو  هب  يزیچ  ره  اهدادضأب - ءایشألا  فرعت  - 1
هن اههیاس  بیترت  نیا  هب  دسریم ، لقا  دـح  هب  هک  رهظ  ات  دوشیم  مک  جـیردتب  اههیاس  دـنکیم  عولط  دیـشروخ  هک  یماگنه  مینادیم  - 2

ص ج 15 ، راصتخا ، هب  هنومن  ریـسفت  تسا . دـنوادخ  گرزب  ياهتمکح  زا  یکی  نیا  دـنوشیم و  هدـیچرب  هعفد  کی  هن  رهاظ و  هعفد  کی 
.112

372 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
دیرفآ يدبنگ  دننام  ار  نامسآ  هک  ماگنه  نآ  دنوادخ  هک  تسا  نیا  نآ  دناهدرک و  نایب  رگید  هنوگ  هب  ار  هیآ  موهفم  نارّسفم ] زا  یـضعب  ]

يامنهار ار  نآ  دیرفآ و  ار  دیـشروخ  سپـس  تشادیم ، هگن  رادـیاپ  هشیمه  ار  نآ  تساوخیم  رگا  تخادـنا و  نیمز  يور  هب  ار  شاهیاس 
. دوشیم يوریپ  امنهار  زا  هار  رد  هک  نانچ  مه  درک ، دیشروخ  عبات  ار  هیاس  ینعی  داد ، رارق  هیاس 

یب یناسآ و  جیردتب و  ار  نآ  دنوادخ  دوریم و  نیب  زا  مه  هیاس  نآ ، ندرک  بورغ  اب  دوشیم و  دایز  مک و  دیشروخ  هلیسو  هب  هیاس  سپ 
. دنکیم عمج  دیآ ، شیپ  یلکشم  هکنآ 

روط نامه  ینعی  دـشاب ، رادهیاس  ياهمـسج  ندرک  دوبان  هلیـسو  هب  تمایق  زور  رد  نآ  ندرک  دوبان  هیاس  نتفرگ  زا  دارم  هک  تسا  نکمم  و 
دوبان مه  ار  هیاـس  اـهرادهیاس ، ندرک  دوباـن  اـب  تماـیق  زور  رد  روط  ناـمه  میدروآ ، دوجو  هب  رادهیاـس  ياهمـسج  هلیـسو  هب  ار  هیاـس  هک 

عمج  » ٌریِـسَی اْنیَلَع  ٌرْـشَح  َکـِلذ  هیآ : تسا  دروم  نیا  دـننام  و  دراد . تلـالد  موهفم  نیمه  رب  اریـسی »  » و اـْنَیلِإ » ُهانْـضَبَق   » تراـبع و  مینکیم .
(. 44 ق / « ) تسا ناسآ  ام  يارب  رشح ) زور   ) قلخ يروآ 

همه مه  بش  یکیرات  دنکیم ، ناهنپ  ار  ندب  سابل  هک  روط  نامه  . ] داد رارق  هدنناشوپ  سابل  دننام  ار  بش  یکیرات  ًاساِبل  َْلیَّللا  ُمَُکل  َلَعَج 
[. دنکیم ناهنپ  ار  زیچ 
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[ ندش هدنز  « ] اروشن  » هملک نآ  ربارب  رد  اریز  تسا ، گرم  ینعم  هب  تابس »  » هملک تسا . هدرم  دننام  باوخ  لاح  رد  صخش  ًاتابُـس  َمْوَّنلا  َو 
. تسا هدش  هیبشت  یگدنز  گرم و  هب  يرادیب  باوخ و  نیا  رب  انب  تسا ، هدمآ 

. تساهنآ هنازور  راک  عطق  اهناسنا و  ندرک  تحارتسا  روظنم  تسا و  یتحار  ینعم  هب  تابس  هک : دنیوگ  یخرب 
ناگدـنز و ینعی  ارـشن » . » دـنوشیم قّرفتم  هدـنکارپ و  یگدـنز  ياهیدـنمزاین  عفر  شاعم و  رارما  يارب  زور  رد  مدرم  ًاروُُشن  َراهَّنلا  َلَعَج  َو 

هب هک  تسا  روشن »  » عمج رشن » »
373 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا يرشب  روشب و  عمج : و  رشب »  » فّفخم هملک  نیا  ارشب  تسا . رشن »  » فّفخم ارشن »  » تسا و هدننک  هدنز  يانعم 
. دهدیم ار  ناراب  دیون  تراشب و  داب  ناراب  ندیراب  زا  شیپ  ِِهتَمْحَر  ْيَدَی  َْنَیب 

دنکیم كاپ  مه  ار  كاپان  هدولآ و  ياهزیچ  تسا و  كاـپ  اـتاذ  هک  يزیچ  ینعی  روهط »  » دـنیوگ یـضعب  هدـننک و  كاـپ  رایـسب  اروهط » »
[. بآ دننام  ]

هب یکی  و  هدـننک ) كاـپ  بآ  « ) روهط ءاـم   » دـننام تفـص  تروـص  هب  یکی  تسا ، هدـمآ  تروـص  ود  هب  برع  تاـّیبدا  رد  روـهط »  » هملک
اب هچنآ  يارب  تسا  مسا  هک   ] ؤضو دننام : دننکیم ، كاپ  ار  ءایـشا  نآ  اب  هک  يزیچ  يارب  تسا  مسا  روهط »  » تروص نیا  رد  مسا ، تروص 

[. دوشیم هتخورفا  شتآ  نآ  اب  هچنآ  يارب  تسا  مسا  هک  ، ] دوقو و : دوشیم ] هتفرگ  وضو  نآ 
یلِإ ُهانْقُـسَف  تسا  هدش  هتفگ  هیآ  نیا  رد  هک  نانچ  دشابیم  دلب  يانعم  هب  ةدلب »  » هک تسا  نیا  ّثنؤم  تفـص  ندروآ  رّکذم  ّتلع  ًاْتیَم  ًةَْدَلب 

(. 9 رطاف / « ) میناریم هدرم  راید  هب  ار  ربا  نآ  ام   » ٍتِّیَم ٍدََلب 
وا رایتخا  رد  ار  بآ  ینعی  هاقسا  دنیوگ : دنتسه و  تغل  ود  یقسأ  یقس و  تسا ، هدش  هدناوخ  زین  نون  حتف  هب  هیقسن »  » ترابع نیا  ُهَیِقُْـسن  َو 

. میداد رارق 
تسا و هدوب  نیبارظ  نیـسانا و  اهنآ ) لصا  و   ) تسا « 1  » نابرظ عمج  هک  ّیبارظ  دننام  تسا ، ناسنا  ای  یسنا  عمج  ّیـسانا »  » ًارِیثَک َّیِـسانَأ  َو 

. تسا هدش  ماغدا ) ءای  رد  و   ) ءای هب  لدب  اهنآ  نون 
ییاناوت رب  لیلد  ات  میداتسرف  ورف  نوگانوگ ، ياهتروص  هب  توافتم و  ياهنامز  رد  فلتخم و  ياهرهش  نایم  ار  ناراب  نیا  ام  ُهاْنفَّرَـص  ْدََقل  َو 

. دشاب ام  رایسب 
__________________________________________________

تـشوناپ یهایـس . هب  لیام  گنر  هریت  هبرگ  هزادـنا  هب  تسا  يراوختـشوگ  روناج  تسا  نیبارظ  یبارظ و  اهنآ  عمج  هک  ءابرظ  نابرظ و  - 1
. وب دب  يامرخشوم  ای  وب  دب  يوسار  یعون  زین  ص 141 و  یجرگ ، داتسا 

. بالّطلا دجنم  همجرت 
374 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

: دنتفگ دندرکن و  يراک  ازج ) زور  هب  تبسن  ای  دنوادخ ، ياهتمعن  هب  تبـسن   ) رفک راکنا و  زج  نانآ  رتشیب  یلو  ًاروُفُک  اَّلِإ  ِساَّنلا  ُرَثْکَأ  یبَأَف 
«1 . » تسا هداتسرف  ورف  ام  يارب  هراتس  نالف  ار  ناراب  ءونب : انرطم 

374 ص :  ات 60 ..... ] تایآ 51  (: 25  ) ناقرفلا هروس  ]

هراشا

َو ٌتاُرف  ٌبْذَع  اذه  ِْنیَرْحَْبلا  َجَرَم  يِذَّلا  َوُه  َو  ( 52  ) ًارِیبَک ًاداهِج  ِِهب  ْمُهْدِهاج  َو  َنیِِرفاْکلا  ِعُِطت  الَف  ( 51  ) ًاریِذَن ٍۀَیْرَق  ِّلُک  ِیف  اْنثَعََبل  اْنئِش  َْول  َو 
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(54  ) ًاریِدَق َکُّبَر  َناک  َو  ًارْهِص  َو  ًابَسَن  ُهَلَعَجَف  ًارََشب  ِءاْملا  َنِم  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  َو  ( 53  ) ًاروُجْحَم ًارْجِح  َو  ًاخَزَْرب  امُهَْنَیب  َلَعَج  َو  ٌجاجُأ  ٌْحِلم  اذه 
(55  ) ًاریِهَظ ِهِّبَر  یلَع  ُِرفاْکلا  َناک  َو  ْمُهُّرُضَی  َو ال  ْمُهُعَْفنَی  ام ال  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُُدبْعَی  َو 

يِذَّلا ال ِّیَْحلا  یَلَع  ْلَّکََوت  َو  ( 57  ) ًالِیبَس ِهِّبَر  یلِإ  َذِخَّتَی  ْنَأ  َءاش  ْنَم  َّالِإ  ٍرْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ام  ُْلق  ( 56  ) ًاریِذَن َو  ًارِّشَبُم  َّالِإ  َكاْنلَسْرَأ  ام  َو 
یَلَع يوَتْـسا  َُّمث  ٍماَّیَأ  ِۀَّتِـس  ِیف  امُهَْنَیب  اـم  َو  َضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ( 58  ) ًارِیبَخ ِهِداـبِع  ِبُونُذـِب  ِِهب  یفَک  َو  ِهِدْـمَِحب  ْحِّبَـس  َو  ُتوُمَی 

(60  ) ًاروُُفن ْمُهَداز  َو  انُُرمَْأت  اِمل  ُدُجْسَن  َأ  ُنمْحَّرلا  اَم  َو  اُولاق  ِنمْحَّرِلل  اوُدُجْسا  ُمَُهل  َلِیق  اذِإ  َو  ( 59  ) ًارِیبَخ ِِهب  ْلَئْسَف  ُنمْحَّرلا  ِشْرَْعلا 
__________________________________________________

نآ عمج  و  دادیم ، تبسن  ياهراتـس  بورغ  هب  ار  داب  ای  ناراب  ندمآ  امرـس و  امرگ و  برع  تسا و  هراتـس  بورغ  يانعم  هب  ءون »  » هژاو - 1
. ].....[ تسا ءاونا » »

375 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

375 ص :  همجرت ..... :

(51  ) میداتسرفیم يربمایپ  يراید  رهش و  ره  رد  میتساوخیم  رگا 
(52  ) نک رازراک  داهج و  اهنآ  اب  تخس  نآرق  هلیسو  هب  نکم و  تعاطا  نارفاک  زا  زگره  وت  سپ 

هطـساو و اهنآ  نایم  رد  دوب و  خـلت  روش و  يرگید  نیریـش و  اراوگ و  یکی  نیا  هک  داد  رارق  مه  رانک  رد  ار  اـیرد  ود  هک  تسا  ییادـخ  وا 
(53  ) دنشاب ادج  مه  زا  هشیمه  ات  داد  رارق  ياهلصاف 

رداق اناوت و  هراومه  وت  راگدرورپ  هداد و  رارق  یببـس  یبسن و  یـشیوخ )  ) اهنآ نیب  دـیرفآ و  ار  ناـسنا  هفطن )  ) بآ زا  هک  تسا  ییادـخ  وا 
(54  ) تسا

روای نابیتشپ و  ناشراگدرورپ  هیلع  نارفاـک  دـنرادن و  اـهنآ  يارب  یناـیز  دوس و  چـیه  هک  دنتـسرپیم  ار  ییاـهزیچ  ادـخ  زا  ریغ  ناکرـشم 
(55  ) دنرگیدکی

(56  ) یناسرتب ام  باذع  زا  یهد و  هدژم  تراشب و  ام  تمحر  هب  ار  قلخ  هک  نیا  يارب  رگم  میداتسرفن  ار  وت  ام 
يوـس هب  یهار  دـنهاوخب  یناـسک  هک  تسا  یفاـک  نیمه  نـم  شاداـپ  اـهنت  مهاوـخیمن ، تلاـسر  شاداـپ  امـش  زا  نـم  وـگب  ربـمغیپ ) يا  )

(57  ) دننیزگرب ناشراگدرورپ 
شناگدـنب ناهانگ  زا  وا  هک  تسا  یفاک  نیمه  روآ و  ياج  هب  ار  وا  دـمح  حـیبست و  دریمیمن و  زگره  هک  نک  لّـکوت  يدـنوادخ  رب  وت  و 

(58  ) تسا هاگآ 
رارق تردق  یسرک  رب  سپـس  دیرفآ ، هرود ) شـش   ) زور شـش  رد  تسا  ود  نیا  نایم  رد  ار  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  هک  تسا  ییادخ  وا 

(59  ) تسا هاگآ  زیچ  همه  زا  هک  هاوخب  وا  زا  تسا ، نامحر  وا  تخادرپ ) ناهج  ریبدت  هب  و   ) تفرگ
ام هب  وت  هک  مینک  هدجـس  ار  يزیچ  ام  ایآ  تسیچ ،؟ نامحر  دنیوگیم  دینک  هدجـس  ار  نامحر  دـنوادخ  دوش  هتفگ  اهنآ  هب  هک  یماگنه  و 

(60 . ) دوشیم هدوزفا  ناشترفن  رب  لاح ) نیا  رد  و   ) یهدیم روتسد 

375 ص :  ریسفت ..... :

رب وت  نداد  يرترب  يارب  یلو  میدـنازیگنایم ، رب  ار  ياهدـنهد  میب  يداـبآ  ره  يارب  میتساوخیم  رگا  ًاریِذـَن  ٍۀَـیْرَق  ِّلُـک  ِیف  اـْنثَعََبل  اْنئِـش  َْول  َو 
نک . هشیپ  يرابدرب  ربص و  لیلجت  میرکت و  نیا  ربارب  رد  مه  وت  میدرک ، ءافتکا  وت  هب  طقف  وت ) ماقم  میظعت  و   ) رگید ناربمایپ 
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376 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(. ریگم شیپ  اهنآ  اب  یشزاس  هار  چیه   ) نکم يوریپ  دنهاوخیم  وت  زا  هک  يزیچ  رد  ار  نارفاک  َنیِِرفاْکلا و  ِعُِطت  الَف 

تسا نیا  روظنم  دراد ، تلالد  نآ  رب  ِعُِطت » الَف   » ترابع هک  تعاط  كرت  هب  ای  ددرگیم ، رب  نآرق  هب  ای  هب »  » هملک رد  ریمـض  ِِهب  ْمُهْدِهاج  َو 
نک يرادیاپ  شـشوک و  ّتیدج و  تخـس  نآ  ربارب  رد  مه  وت  دنهدیمن  یتّیمها  نآ  هب  دنرامـشیم و  کچوک  ار  وت  ياهراک  نارفاک  هک 

. يوش زوریپ  اهنآ  رب  هک  يروط  هب 
تامدص و   ) دش لّمحتم  يدایز  ياهتمحز  هراب  نیا  رد  ربمایپ  نوچ  هک  نآ  یکی  دناهداد ) لامتحا  ود  دروم ، نیا  رد  نارّسفم   ) ًارِیبَک ًاداهِج 
شـشوک میداتـسرفیم  يربمایپ  یموق  ره  يارب  رگا   ) تسا نیا  رگید  لامتحا  دیمان . گرزب  داهج  ار  اهـششوک  نیا  دنوادخ  دید ) یناوارف 

نآ مامت  داهج  تیعماج  یگرزب و  هب  هک  نک  يداهج  یتسه ، هدنهد  میب  ریذـن و  قلخ  مامت  يارب  وت  اهنت  هک  نونکا  دوب )؟ هزادـنا  هچ  اهنآ 
. دشاب ناربمایپ 

: تخاس اهر  دازآ و  هاگارچ  رد  نابـسا  هورگ  دـننام  دـنراد  رارق  مه  يولهپ  روش  نیریـش و  بآ  هک  ار  ایرد  ود  نآ  دـنوادخ  ِْنیَرْحَْبلا  َجَرَم 
«. دندش دازآ  هاگارچ  رد  اهبسا   » جرملا یف  لیخلا  یّلخی 

. اراوگ رایسب  بآ  ٌتاُرف 
(. راوگان خلت و  بآ  ینعی   ) تسا تارف  دض  جاجا  ٌجاجُأ 

. دنکیم يریگولج  اهنآ  ندش  هتخیمآ  زا  هک  هداد  رارق  ياهلصاف  لیاح و  شتردق  اب  ایرد ) ود  نآ  نایم   ) دنوادخ ًاخَزَْرب 
ننیـشنمه و زا  ایرد  ود  زا  کی  ره  ییوگ  تسا و  يزاـجم  دروم  نیا  رد  و  « 1  » تسا هدش  نایب  رتشیب  ترابع  نیا  ریـسفت  ًاروُجْحَم  ًارْجِح  َو 

( میوشن طولخم  هک   ) وشم کیدزن  نم  هب  شاب و  رود  نم  زا  دیوگیم : شاهیاسمه  هب  دربیم و  هانپ  ادخ  هب  شاهیاسمه 
__________________________________________________

. هروس نیمه  هیآ 23  - 1
377 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

دننکیمن متـس  يرگید  هب  تبـسن  مادـک  چـیه  دـنراد و  یقالت  مه  اب  هک  ییایرد  ود  ِنایِْغبَی » ال  : » تسا هدومرف  نمحّرلا  هروس  رد  هک  نانچ 
تـسا هداد  رارق  یتیعقوم  رد  ار  ایرد  ود  نیا  زا  کی  ره  دنوادخ  و  تساج . نیا  رد  ادخ  هب  ندرب  هانپ  دننام  مه  اج  نآ  رد  متـس  ءافتنا  سپ 

. دربیم هانپ  ادخ  هب  يرگید  ّرش  زا  کی  ره  نیا  رب  انب  دنک ، زواجت  متس و  يرگید  هب  دناوتیم  هک 
زا هک  بسن )  ) تمـسق کی  تسا ، هداد  رارق  هنوگ  ود  هب  ار  رـشب  شنیرفآ  دنوادخ  ًابَـسَن » ُهَلَعَجَف   » دـیرفآ ار  یناسنا  هفطن ، زا  ِءاْملا  َنِم  َقَلَخ 

ینانز ینعی  رهس )  ) رگید تمسق  و  تسا ) قیرط  نیا  زا  هریغ  ردارب و  دنزرف ، ردپ ، دننام  یبسن  ياهدنویپ  هک   ) دشابیم درم )  ) رّکذم فرط 
«1 . » درک جاودزا  نانآ  اب  دوشیم  هک 

. ّثنؤم عون  کی  رّکذم و  عون  کی  دنیرفایب  هدیرفآ  هنوگ  ود  هفطن  کی  زا  هک  دراد  ار  ییاناوت  نیا  دنوادخ  ًاریِدَق  َکُّبَر  َناک  َو 
. دندرکیم يرای  دنوادخ  ربارب  رد  ار  ناطیش  اهتب  تدابع  اب  نارفاک  ینعی  تسا  هدننک  ینابیتشپ  يرای و  ینعم  هب  ریهظ  ًاریِهَظ 

هب یهار   » هک نیا  يانعم  دهد و  هقدص  دنک و  قافنا  ادخ  هار  رد  ار  یلاوما  ادخ  هب  بّرقت  يارب  دهاوخب  هک  ار  یسک  لمع  رگم  َءاش  ْنَم  اَّلِإ 
. تسا نیمه  مه  دریگ » شیپ  رد  شراگدرورپ  يوس 

وا هک  نیا  رد  نک و  راذـگاو  دریمیمن ، زگره  تسا و  هدـنز  هشیمه  هک  يدـنوادخ  هب  ار  دوخ  راـک  ُتوُـمَی  ـال  يِذَّلا  ِّیَْحلا  یَلَع  ْلَّکَوـَت  َو 
دناوخ ار  هیآ  نیا  هک  ناینیـشیپ  زا  یکی  شاب . هتـشاد  نانیمطا  دهدیم ) ار  اهنآ  رفیک  و   ) دـنکیم تیافک  ار  تنانمـشد  نارفاک و  ياهیدـب 

(. دهد رارق  دوخ  هاگهیکت  ار  وا  و   ) دنک نانیمطا  یقولخم  هب  هک  تسین  هتسیاش  هیآ - نیا  لوزن  زا  سپ  يدنمدرخ - چیه  يارب  تفگ :
__________________________________________________
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. نایبلا عمجم  همجرت  - 1
378 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا هدوب  هَّللا  كافک  نآ ، لصا  تسا و  يدایز  هب »  » رد ءاب )  ) فرح ِِهب  یفَک  َو 
هچ تسین  ناهنپ  دـنوادخ  شیپ  ناگدـنب  راک  زا  يراک  چـیه  هک  تسا  نیا  روظنم  لاح و  ای  تسا  زیمت  ای  دروم  نیا  رد  ریبخ  ظـفل  اریبخ » »

. دنکیم تیافک  اهنآ  هب  نداد  رفیک  رد  تسا و  هاگآ  نآ  هب  ادخ  دنشاب  رفاک  هچ  دنروایب و  نامیا 
يارب ربخ  ای  نمحّرلا » ( » تروص نیا  رد   ) تسا و ّیحلا »  » يارب تفـص  ای  تسا و  نآ  زج  نمحّرلا »  » تسادـتبم و ای  ترابع  نیا  َقَلَخ  يِذَّلا 

. تسا رتتسم  يوتسا »  » رد هک  تسا  يریمض  زا  لدب  ای  دشاب ] هَّللا  هک   ] تسا فوذحم  يادتبم 
زین لـسف  تروـص  هب  لئـسف »  » هملک تسا . ّیحلا »  » يارب تفـص  تروـص  نیا  رد  هک  تسا  هدـش  هدـناوخ  زین  نمحّرلا »  » ّرج هـب  نـمحّرلا » »

. تسا هدش  هدناوخ 
تـسا یمتح  شعوقو  هک  تمایق  باذع  زا  یلئاس   ) ٍِعقاو ٍباذَِعب  ٌِلئاس  َلَأَس  تسا : هیآ  نیا  دـننام  و  لس . هب  تسا  ّقلعتم  هب  رد  ءاب )  ) فرح

َُّنلَئُْـسَتل : » هیآ رد  نع »  » هملک هک  ناـنچ  مه  تسا  لأـس »  » هب قـّلعتم  باذـعب »  » هملک رد  ءاـب »  » فرح مه  هیآ  نیا  رد  ( 1 جراعم / ( »؟ دیسرپ
: دوش هتفگ  رگا  یلو  داد  ّتیمها  وا  هب  درک و  هّجوت  وا  هب  ینعی : هب ، لأـس  دوـش : هتفگ  یتـقو  تسا ، ّنلئـستل »  » هب قـّلعتم  ِمیِعَّنلا » ِنَع  ٍذـِئَمْوَی 
« لس  » يارب لوعفم  دوخ  اریبخ »  » اریبخ و يارب  هلـص  هب »  » رد ءاب »  » فرح هک  تساور  و  درک . وجتـسج  قیقحت و  وا  هرابرد  ینعی : هنع ، لأس 

ربخ دـنوادخ  ینابرهم  تمحر و  زا  ار  وت  ات  سرپب  تسا  فراع  اـناد و  یـصخش  هک  وا  زا  اـی  هک ، تسا  نیا  اـنعم  تروص  نیا  رد  و  دـشاب .
ریبخ اناد و  وا  هک  یمهفیم  ندیـسرپ ، ببـس  هب  هک  سرپب  وا  زا  ای  نک ، لاؤس  تسا ، هاـگآ  شتمحر  دـنوادخ و  هب  هک  يدرم  زا  اـی  دـهد ،

یسرپب و وا  زا  رگا  تسا  نیا  هیآ  يانعم  و  مدید ، ار  يریش  وا  ندید  اب  ینعی  ار ) ریـش  کی  وا  هلیـسو  هب  مدید   ) ییوگب هک  نیا  دننام  تسا .
وا هک  یلاح  رد  نک  لاؤس  وا  زا  ینعی  دـشاب ، لاح  هب »  » رد ریمـض  يارب  اریبخ »  » هک تسا  نکمم  و  تفای . یهاوخ  ییاناد  ریبخ و  درم  ار  وا 

نایدا  ياهباتک  رد  هک  تسا  دنوادخ  ياهمان  زا  یمان  هملک  نیا  دنیوگ : نارّسفم  زا  یضعب  نمحّرلا » . » تساناد زیچ  همه  هب 
379 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

لاؤس دنهاگآ  نآ  هب  هک  باتک  لها  زا  ار  مسا  نیا  هک  دـش  باطخ  ربمغیپ  هب  سپ  دنتخانـشیمن  ار  نآ  اهبرع  تسا و  هدـش  رکذ  ناینیـشیپ 
. نک

. دوب هدشن  لامعتسا  اهنآ  نایم  رد  نامحر »  » مسا اریز  دندرک ، راکنا  دنتفریذپن و  دنوادخ  يارب  ار  مسا  نیا  برع  نارفاک  ُنمْحَّرلا  اَم  َو 
روتسد وت  هک  یسک  هب  ایآ  تسا : نیا  هیآ  يانعم  دشابیم  هل  دوجّسلاب  انرمأت  يذّلل  يانعم  هب  لصا  رد  انُُرمَْأت » اِمل   » هلمج انُُرمَْأت  اِمل  ُدُجْسَن  َأ 

امب  » لصا رد  هک  هدش  فذـح  ( 94 رجحلا / ، ) ُرَمُْؤت اِمب  ْعَدْصاَف  هیآ : رد  هک  نانچ  هدـش  فذـح  قوف  تاملک  سپ  مینک ؟ هدجـس  یهدیم 
. تسا هدوب  هب » رمؤت 

ای دهدیم و  روتسد  ام  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  هک  تسا  نیا  شیانعم  انرمأی ]  ] تسا هدش  هدناوخ  زین  ءای )  ) فرح اب  انرمأت »  » ترابع
يارب ینعی  هلوصوم ) هن   ) دشاب هّیردصم  ام »  » هک تسا  نکمم  و  دـهدیم . روتـسد  ام  هب  تسا  نامحر  شمان  هک  یـسک  تسا : نیا  دوصقم 

. ام هب  وا  نداد  روتسد  ای  ام  هب  وت  نداد  روتسد 
نیمه هدش  هتفگ  هچنآ  اریز  تسا ، رتتسم  تسا ) داز »  » لعاف و   ) ددرگیم رب  ِنمْحَّرِلل » اوُدُجْـسا   » هلمج هب  هک  يریمـض  مهداز »  » ترابع رد 

. دنکیم دایز  ار  اهنآ  ترفن  هدش ، هتفگ  هلمج  هک  تسا  نیا  شیانعم  هدوب و  ترابع 

379 ص :  ات 70 ..... ] تایآ 61  (: 25  ) ناقرفلا هروس  ]

هراشا
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َْوأ َرَّکَّذَـی  ْنَأ  َدارَأ  ْنَِمل  ًۀَْـفلِخ  َراهَّنلا  َو  َْلیَّللا  َلَعَج  يِذَّلا  َوُه  َو  ( 61  ) ًارِینُم ًارَمَق  َو  ًاجارِـس  اهِیف  َلَعَج  َو  ًاجوُُرب  ِءامَّسلا  ِیف  َلَعَج  يِذَّلا  َكَراـبَت 
ًادَّجُس ْمِهِّبَِرل  َنُوتِیبَی  َنیِذَّلا  َو  ( 63  ) ًامالَس اُولاق  َنُولِهاْجلا  ُمُهَبَطاخ  اذِإ  َو  ًانْوَه  ِضْرَْألا  یَلَع  َنوُشْمَی  َنیِذَّلا  ِنمْحَّرلا  ُدابِع  َو  ( 62  ) ًاروُکُش َدارَأ 

(65  ) ًامارَغ َناک  اَهباذَع  َّنِإ  َمَّنَهَج  َباذَع  اَّنَع  ْفِرْصا  اَنَّبَر  َنُولوُقَی  َنیِذَّلا  َو  ( 64  ) ًاماِیق َو 
ًاهلِإ ِهَّللا  َعَم  َنوُعْدَـی  َنیِذَّلا ال  َو  ( 67  ) ًاماوَق َِکلذ  َْنَیب  َناـک  َو  اوُُرتْقَی  َْمل  َو  اُوفِرُْـسی  َْمل  اوُقَْفنَأ  اذِإ  َنیِذَّلا  َو  ( 66  ) ًاماقُم َو  ارَقَتْـسُم  ْتَءاس  اهَّنِإ 

ِهِیف ُْدلْخَی  َو  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ُباذَْعلا  َُهل  ْفَعاُضی  ( 68  ) ًاماثَأ َْقلَی  َِکلذ  ْلَعْفَی  ْنَم  َو  َنُونْزَی  َو ال  ِّقَْحلِاب  َّالِإ  ُهَّللا  َمَّرَح  ِیتَّلا  َسْفَّنلا  َنُوُلتْقَی  َو ال  َرَخآ 
(70  ) ًامیِحَر ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناک  َو  ٍتانَسَح  ْمِِهتائِّیَس  ُهَّللا  ُلِّدَُبی  َِکئلْوُأَف  ًاِحلاص  ًالَمَع  َلِمَع  َو  َنَمآ  َو  َبات  ْنَم  َّالِإ  ( 69  ) ًاناهُم

380 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

380 ص :  همجرت ..... :

ار نابات  هام  و  دیـشروخ )  ) نشور غارچ  اـهجرب ) نآ   ) ناـیم داد و  رارق  ییاـهجرب  اهنامـسآ  رد  هک  ییادـخ  نآ  تسا  تکرب  رپ  نادواـج و 
(61  ) دیرفآ

(62  ) دننک يرازگ  رکش  ای  دنوش  ادخ )  ) رّکذتم دنهاوخب  هک  یناسک  يارب  داد ، رارق  رگیدکی  نیشناج  ار  زور  بش و  هک  تسا  ییادخ  وا 
بطاخم ار  اهنآ  نادان  نامدرم  هک  یماگنه  دنوریم و  هار  نیمز  رب  ّربکتیب  شمارآ و  اب  هک  دنتسه  ییاهنآ  نامحر  يادخ  ّصاخ  ناگدنب 

(63 ( ) دنهدیم باوج  شوخ  نابز  اب  و   ) دنیوگیم مالس  اهنآ  هب  دننک ) یباتع  و   ) دنزاس
(64  ) دننکیم زامن )  ) مایق هدجس و  ناشراگدرورپ  يارب  ماگنه ، بش  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  و 

(65  ) تسا یمئاد  تخس و  یباذع  هک  نادرگب  ام  زا  ار  مّنهج  باذع  اراگدرورپ  دنیوگیم ، عّرضت ) اب   ) هک دنتسه  یناسک  اهنآ  و 
(66  ) تسا یهاگلزنم  دب  هاگیاج و  دب  رایسب  نآ  هک 

(67  ) دنشاب لدتعم  ورهنایم و  ود  نیا  نایم  رد  هکلب  دنزرویم ، لخب  هن  دننکیم و  فارسا  هن  قافنا  ماگنه  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ 
کیرش  ار  يرگید  اتکی  يادخ  اب  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ 

381 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
شرفیک دنک  نینچ  سک  ره  هک  دننکیمن  انز  و  دنشکیمن ، ّقح  هب  زج  تسا  هدرک  مارح  ار  شنوخ  دنوادخ  هک  ار  یناسنا  و  دنناوخیمن ،

(68  ) دید دهاوخ  ار 
(69  ) دنام دهاوخ  نآ  رد  هشیمه  يراوخ  اب  دوشیم و  ربارب  ود  ترخآ  رد  شباذع  یسک  نینچ 

دنوادخ هک  دنادرگ ، لّدبم  باوث  هب  ار  هورگ  نیا  ناهانگ  دنوادخ  دنهد ، ماجنا  کین  لمع  دنروایب و  نامیا  و  دننک ، هبوت  هک  یناسک  رگم 
(70 . ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  رایسب 

381 ص :  ریسفت ..... :

هتفگ یلاـع  ياهرـصق  هب  تـغل  رد  جرب  دـنجرب . هدزاود  اـهنآ  و  تـسا ) هناـگتفه   ) ياههراتـس لزاـنم  دوـصقم  تـسا و  جرب  عـمج  جورب » »
جرس تسا و  دیشروخ  دروم  نیا  رد  جارس »  » زا روظنم  ًاجارِس  نآ » نانکاس  يارب  تسا  رصق  دننام  اههراتـس  يارب  اهجرب  نیا  اریز  دوشیم ،
هدش تیاور  مالّسلا  مهیلع  همئا  زا  تسا و  نشور  گرزب و  ياههراتـس  اب  دیـشروخ  نآ  موهفم  هک  تسا  هدش  هدناوخ  زین  عمج  تروص  هب 

. تسا دیشروخ  يانعم  هب  هک  دیناوخب  جارس  طقف  دیناوخن و  جرس  هک  تسا 
ام هک  تسا  نیا  انعم  دوشیم و  يرگید  نیشناج  کی  ره  دنیآیم و  رگیدکی  یپ  رد  ابوانتم  زور  بش و  هک  تسا  یتلاح  هفلخ »  » ای ًۀَْفلِخ » »
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. ار نیا  نآ  دنکیم و  لابند  ار  نآ  نیا  ینعی  میداد ، رارق  مه  نیشناج  ار  اهنآ 
دننادب ات  دننک  هاگن  زور  بش و  فالتخا  هب  مدرم  هک  تسا  نیا  شیانعم ، تسا و  هدش  هدناوخ  زین  رکذی  تروص  هب  ترابع  نیا  َرَّکَّذَـی  ْنَأ 

. دشاب دیاب  ياهدنهد  رییغت  کی  رییغت ، فالتخا و  نیا  يارب  ریزگان  هک 
زور بش و  هک  نیا  ای  دـهد . ماجنا  زور  ای  بش  رد  ار  نآ  دـنک  يرازگـساپس  دـنوادخ  ياهتمعن  زا  دـهاوخب  هک  یـسک  ای  ًاروُکُـش  َدارَأ  َْوأ 

يرگید رد  دـش ، اضق  دـهد و  ماجنا  تسناوتن  یکی  رد  رگا  هک  دـنوادخ  تردـق  ندـش  رّکذـتم  يرازگـساپس و  يارب  تسا  تقو  ناـمز و 
. دروآ اج  هب  ار  تاف  ام  ياضق 

382 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
: هیآ نآ  ربـخ  هک  تسا  زیاـج  و  تسا . هروـس  رخاوا  رد  َۀَـفْرُْغلا » َنْوَزُْجی  َکـِئلْوُأ  : » هیآ نآ  ربـخ  تسادـتبم و  تراـبع  نیا  ِنمْحَّرلا  ُداـبِع  َو 

 ...« ِضْرَْألا یَلَع  َنوُشْمَی  َنیِذَّلا  »
يانعم دوش  عقاو  تفص  ردصم  هک  یماگنه  هنیکـس و  راقو و  اب  نتفر  هار  ینعی  یـشم »  » يارب تسا  تفـص  ای  لاح  هملک  نیا  انوه » . » دشاب

و « 1  » نهف كوخأ  ّزع  اذإ  هک : تسا  لثم  رد  تسا و  شمرن  تمیالم و  ارادم و  يانعم  هب  تغل  رد  نوه »  » و دـناسریم . ار  يدایز  هغلابم و 
. دنوریم هار  عضاوت ، هنیکس و  راقو و  اب  اهنآ  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  هصالخ 

يریخ هن  امش  ام و  نایم  مینکیمن ، امش  اب  هنابدایب  تشز و  راتفر  و  میتسه ، میلست  امـش  ربارب  رد  ام  ینعی  تسا  مّلـست »  » يانعم هب  ًامالَـس » »
: دنیوگ یضعب  و  تسا . هدمآ  مّلست »  » ياج هب  مالس »  » نیا رب  انب  میتسه ، امش  میلست  الماک  ام  ینعی  يّرش  هن  تسا و 

. تسا بدا  یمک  يروعشیب و  تهافس و  لهج )  ) زا روظنم  دننامب و  ملاس  هانگ  زا  ات  دنتفگیم  کین  يراتفگ  نارفاک  هب  نانمؤم  ینعی 
. دنشاب هدجس  زامن و  لاح  رد  ار  نآ  زا  رتشیب  ای  بش  مامت  هک  تسا  یناسک  تفص  و  « 2  » تسا ّلظ  فالخ  رب  تاب »  » َنُوتِیبَی َنیِذَّلا  َو 

ّهناف ال الیزج  طعی  نإ  امارغ و  نکی  بقاعی  نإ  دیوگیم  رعاش  تسا . یگشیمه  رادیاپ و  ناوارف  نایز  نارسخ و  تکاله و  يانعم  هب  ًامارَغ 
مامت ینعم  و   ) دنکیم يراشف  اپ  شبلط  نتفرگ  رد  راکناتسب  اریز  راکناتسب ) ( ) میرغ  ) تسا هّدام  نیا  زا  و  « 3 . » یلابی

__________________________________________________

. نک عضاوت  وت  تفای ، تّزع  دیسر و  یماقم  هب  تتسود  هاگ  ره  - 1
. باّلطلا دجنم  همجرت  داد ) ماجنا  ار  يراک  زور  رد  ینعی   ) اذک لعفی  ّلض  داد ) ماجنا  ار  يراک  بش  رد  ینعی   ) اذک لعفی  تاب  - 2

. درمشیمن دایز  ار  نآ  دشخبب  رایسب  لام  رگا  دوشیم و  نانآ  يدوبان  بجوم  دنک  باذع  ار  نانمشد  رگا  - 3
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دنهاوخیم دنوادخ  زا  يراز  عّرـضت و  اب  مه  زاب  دننکیم ، شـشوک  يراد ) هدنز  بش  و   ) تدابع رد  هک  نیا  اب  نانمؤم  هک  تسا  نیا  هیآ )
. دنک رود  اهنآ  زا  ار  باذع  هک 

و دـنکیم ، نایب  ریـسفت و  ار  نآ  ارقتـسم  هملک  هک  تسا  یمهبم  ریمـض  تءاس )  ) رد تسا  نآ  يانعم  هب  تسئب و  دـننام  لـعف  نیا  ْتَءاـس ،
نیمه و  یه ، اماقم  اّرقتـسم و  تءاس  تسا : هدوب  نینچ  لصا  رد  تراـبع  تسا و  هدـش  فذـح  تسا ) ریمـض  ناـمه  هک   ) ّمذ هب  صوصخم 

هک تسا  زیاج  و  دـهدیم . رارق  ربخ  ار  نآ  دـنکیم و  طوبرم  ّنأ »  » مسا هب  ار  ًاـماقُم » َو  ارَقَتْـسُم  ْتَءاـس   » هلمج هک  تسا  ناـمه  یه  ریمض 
. دشاب زیمت  ای  لاح  اّرقتسم »  » و ّنأ »  » مسا نآ  رد  ریمض  و  تنزحأ »  » يانعم هب  تءاس » »

تیاکح دنوادخ و  لوق  هملک ، ود  نیا  تسا  نکمم  زین  دنشاب و  مه  هیبش  فدارتم و  ای  نیلخادتم  تسا  نکمم  ماقم »  » و ّرقتـسم »  » هملک ود 
(. اهنآ راتفگ  نیع  هن   ) دشاب نارفاک  راتفگ 

هدش هدناوخ  تروص  هس  ره  اورتقی ] ( ] ءات  ) رـسک و  ءای )  ) ّمض هب  و  اورتقی ] ( ] ءات  ) ّمض هب  و  اورتقی ] ( ] ءات  ) رـسک هب  ترابع  نیا  اوُُرتْقَی  َْمل  َو 
. تسا
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هب ار  نانمؤم  دنوادخ  ششخب . قافنا و  رد  صوصخب  تسا ) يراک  ره  رد   ) طارفا يور و  هدایز  فارـسا  و  تسا ، فارـسا  ّدض  راتقإ  رتق و 
. تسا هدرک  شیاتس  فیصوت و  طیرفت  طارفا و  نایم  تسا  یتلاح  هک  داصتقا  يور و  هنایم 

، ءاوتـسا هّدام  زا  ءاوس  هملک  تسا  نآ  دـننامه  دـشاب و  يواسم  ربارب و  فرط  ود  زا  هک  تسا  زیچ  ود  هنایم  لادـتعا و  ینعم  هب  ماوق  ًاـماوَق » »
(. تسا يربارب  تاواسم و  يانعم  هب  هک  )

ربخ اماوق »  » وغل و فرظ  َِکلذ » َْنَیب   » هک نیا  ای  دنـشاب ، ناک )  ) ربخ ود  ره  تسا  نکمم  دنبوصنم   ) هک اماوق »  » هملک و  َِکلذ » َْنَیب  : » ترابع
. دشاب دیکأت  يارب  لاح و  اماوق »  » ربخ و کلذ » نیب   » فرظ ای  دشاب ، اّرقتسم » »

اَّلِإ  » ترابع تسا و  هدرک  مارح  ار  نآ  لتق  دنوادخ  هک  یسفن  ُهَّللا  َمَّرَح  ِیتَّلا  َسْفَّنلا 
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« ِّقَْحلِاب
«. َنُوُلتْقَی ال   » هب ای  تسا  ّقلعتم  تسا  فوذحم  هک  لتق »  » هب ای 

امـش هک  ار  دنـسپان  ياهراک  هنوگ  نیا  هک  دـنامهفب  نارفاک  هب  هیانک  هب  ات  دـنکیم  یفن  نمحّرلا » دابع   » زا ار  تشز  فاصوا  نیا  دـنوادخ 
. دنهدیمن ماجنا  زگره  اهنآ  دیهدیم ، ماجنا 

. دوشیم لماش  مه  ار  نآ  دننام  ندرک و  روگ  هب  هدنز  قحان ، هب  نتشک 
يانعم هب  دـنیوگ  یـضعب  و  تخـس ] تازاجم   ] لاکن و  دـب ] ماجنارـس   ] لابو دـننام  تسا  هانگ  رفیک  ازج و  يانعم  هب  اج  نیا  رد  ماثأ »  » ًاماثَأ

. تسا هدوب  ماثأ  ءازج  لصا  رد  تسا و  هانگ  سفن 
. دنتسه انعم  کی  ياراد  ود  ره  اریز  تسا ، قلی »  » هملک زا  لدب  فعاضی »  » لعف

هدناوخ زین  مزج  عفر و  هب  لیعفت ) باب   ) فّعضی فعـضی و  تروص  هب  نینچمه  تسا و  هدش  هدناوخ  زین  عفر  هب  دلخی »  » و فعاضی »  » لعف
[. اماثأ قلی  ترابع  يارب   ] تسا لاح  ای  تسا  هفنأتسم  هلمج  ای  عفر  تروص  رد  تسا . هدش 

ياهراک نآ  ياج  هب  دوبان و  وحم و  ناهانگ  هک  تسا  نیا  کین  ياهراک  هب  ناشناهانگ  ندرک  ضوع  يانعم  ٍتانَـسَح  ْمِِهتائِّیَـس  ُهَّللا  ُلِّدَُـبی 
. تسا هدش  هدناوخ  زین  لادبا  ردصم  زا  لّدبی »  » و دوشیم . هتشون  کین 

لوبق ار  مالسا  هک  ینامز  رد  اهنآ ، كرـش  رفک و  نارود  ناهانگ  هک  تسا  نیا  تانـسح  هب  تّآیـس  ندش  ضوع  زا  روظنم  دنیوگ : یـضعب 
. دوشیم لدب  کین  ياهراک  هب  دننک ،

384 ص :  ات 77 ..... ] تایآ 71  (: 25  ) ناقرفلا هروس  ]

هراشا

اوُرِّکُذ اذِإ  َنیِذَّلا  َو  ( 72  ) ًامارِک اوُّرَم  ِْوغَّللِاب  اوُّرَم  اذِإ  َو  َروُّزلا  َنوُدَهْشَی  َنیِذَّلا ال  َو  ( 71  ) ًاباتَم ِهَّللا  َیلِإ  ُبُوتَی  ُهَّنِإَف  ًاِحلاص  َلِمَع  َو  َبات  ْنَم  َو 
(74  ) ًامامِإ َنیِقَّتُْمِلل  اْنلَعْجا  َو  ٍُنیْعَأ  َةَُّرق  اِنتاَّیِّرُذ  َو  انِجاوْزَأ  ْنِم  اَنل  ْبَه  انَّبَر  َنُولوُقَی  َنیِذَّلا  َو  ( 73  ) ًانایْمُع َو  امُص  اْهیَلَع  اوُّرِخَی  َْمل  ْمِهِّبَر  ِتایِآب 

(75  ) ًامالَس َو  ًۀَّیَِحت  اهِیف  َنْوَّقَُلی  َو  اوُرَبَص  اِمب  َۀَفْرُْغلا  َنْوَزُْجی  َِکئلْوُأ 
(77  ) ًاماِزل ُنوُکَی  َفْوَسَف  ُْمْتبَّذَک  ْدَقَف  ْمُکُؤاعُد  َْول ال  یِّبَر  ْمُِکب  اُؤَبْعَی  ام  ُْلق  ( 76  ) ًاماقُم َو  ارَقَتْسُم  ْتَنُسَح  اهِیف  َنیِِدلاخ 
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385 ص :  همجرت ..... :
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(71  ) دنکیم تشگزاب  ادخ  يوس  هب  دروآ  اج  هب  کین  ياهراک  دنک و  هبوت  هک  یسک  و 
(72  ) دنرذگیم نآ  زا  هناراوگرزب  دننک  رذگ  ياهدوهیب  وغل و  راک  هب  هاگ  ره  دنهدیمن و  یهاوگ  ّقحان  لطاب و  هب  هک  دنتسه  نانآ  و 

(73  ) دنشابن نارک  ناروک و  نوچ  نآ  ربارب  رد  دوش  دزشوگ  اهنآ  هب  ناشراگدرورپ  تایآ  هاگ  ره  هک  دنتسه  نانآ  و 
هد رارق  ناراکزیهرپ  ياوشیپ  ار  ام  نک و  اطع  ام  هب  مشچ  ینـشور  ام ، نادـنزرف  نارـسمه و  زا  اراگدرورپ  دـنیوگیم ، هک  دنتـسه  ناـنآ  و 

(74)
ّتیحت و اب  نآ  رد  دوشیم و  هداد  شاداپ  نانآ  هب  تدابع ، هار  رد  ناشربص  ییابیکـش و  ربارب  رد  تشهب  یلاـع  تاـجرد  هک  دنتـسه  ناـنآ 

(75  ) دنوشیم وربور  مالس 
(76  ) دنام دنهاوخ  هنادواج  تسا ، ییوکین  رایسب  لزنم  هاگرارق و  هک  تشهب  نآ  رد 

رفیک يدوزب  دیدرک و  راکنا  ار ) ادخ  تایآ   ) امش تشاذگیمن ، یجرا  امش  هب  نم  راگدرورپ  دوبن ، امـش  هبوت ) و   ) اعد رگا  وگب  تّما ) هب  )
(77 . ) دش دهاوخن  ادج  امش  زا  دید و  دیهاوخ  ار  نآ 

385 ص :  ریسفت ...... :

هدرک تشگزاب  ادخ  يوس  هب  دهد ، ماجنا  کین  ياهراک  نآ  ياج  هب  دنک و  كرت  ار  اهنآ  دوش و  نامیشپ  ناهانگ  زا  هک  یسک  َبات  ْنَم  َو 
تسا . هدرک  یکین  شخبتیاضر و  تشگرب  ادخ  يوس  هب  تسا  هدرک  هبوت  نوچ  ای  یکین ! رایسب  تشگزاب  هچ  و  تسا ،

386 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
و تسا . یگدنناوخ  انغ و  روز )  ) زا دوصقم  هک  دنیوگ  یضعب  و  دنوشیمن ، رضاح  لطاب  یگزره و  هانگ و  سلاجم  رد  َروُّزلا  َنوُدَهْـشَی  ال 

مالّـسلا هیلع  میرم  نب  یـسیع  ترـضح  ظعاوم  رد  تسا . هدـش  تیاور  مالّـسلا  امهیلع  قداـص  رقاـب و  ماـما  راوگرزب ، دّیـس  ود  زا  لوق  نیا 
: هک تسا  هدش  تیاور 

«. 1  » نیئاطخلا ۀسلاجم  مکاّیا و 
. تسا هتفرگ  ار  نآ  ياج  هیلا  فاضم  هدش و  فذح  فاضم  تسا  هدوب  روّزلا  ةداهش  نودهشی  ال  لصا : رد  هک  دنیوگ  یضعب  و 

لاح رد  انتعا  یب  هناراوگرزب و  دنلوغـشم ، هدوهیب  وغل و  ياهراک  هب  هک  دـننک  رذـگ  یناسک  هب  هک  یماگنه  ًامارِک و  اوُّرَم  ِْوغَّللِاب  اوُّرَم  اذِإ  َو 
رود ار  نآ  ناوتب  هک  هدوـهیب  زیچ  ره  هب  وـغل »  » هملک دـننک . اـهنآ  راـک  رد  تلاـخد  دنتـسیاب و  هک  نآ  نودـب  دـنرذگیم  اـهنآ  زا  ضارعا 

. دوشیم هتفگ  تخادنا ،
. دنریگ دنپ  رگید ، ياهتلالد  نآرق و  زا  هاگ  ره  ْمِهِّبَر  ِتایِآب  اوُرِّکُذ  اذِإ 

ینعی دنکیم ، یفن  ار  يروک  يرک و  طقف  دنکیم و  تابثا  ار  نآ  هکلب  دنکیمن  یفن  ار  رورخ »  » موهفم ترابع  نیا  امُـص  اْهیَلَع  اوُّرِخَی  َْمل 
اب اهنآ  نیا  رب  انب  دـنتفایم . كاخ  هب  شلباـقم  رد  هناعـضاوتم  نآ ، ندینـش  قوش  هب  دوشیم  هتفگ  اـهنآ  يارب  دـنوادخ  تاـیآ  هک  هاـگ  ره 

. دننیبیم دنونشیم و  ار ] ادخ  تایآ   ] انیب نامشچ  اونش و  ياهشوگ 
هک دیامرف  اطع  اهنآ  هب  یناگداون  نادنزرف و  نانز و  هک  دنتـساوخ  دنوادخ  زا  نانمؤم  تسا . هدـش  هدـناوخ  زین  انتّیّرذ »  » ترابع نیا  اِنتاَّیِّرُذ 

ناسنا دنزرف  دـشاب  مشچ  رون  هک  ياهیّرذ  زا  روظنم  هک  تسا  هدـش  لقن  ساّبع  نبا  زا  دـندرگ و  اهنآ  رطاخ  رورـس  مشچ و  ینـشور  ثعاب 
«. 2 . » تسا تیب ) لها   ) هقف نتشون  لوغشم  هک  دنیبب  ار  يو  ردپ ]  ] هاگ ره  تسا 

عمج هک  مایـص  لثم  تسا  ّمأ  عمج  اـی  تسا  هدـمآ  درفم  دـنکیم  تلـالد  سنج  رب  نوچ  تسا و  مالّـسلا  مهیلع  همئا  ماـما  زا  روظنم  ًاـمامِإ 
. تسا مئاص 

__________________________________________________
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. ناگناچرپ ینعی  تسا  نیباّطخ  هک  فلا  هخسن  هب  هجوت  اب  دینک . يرود  ناگشیپ  اطخ  اب  ینیشنمه  زا  - 1
. هقفلا بتکی  هآر  اذإ  دلولا  وه  - 2

387 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ینـشور سپـس  نک و  اطع  مشچ  ینـشور  ام  هب  ینعی  لّوا  تروص  رد  تسا ، ییادـتبا  ای  تسا  ینایب  اـی  تراـبع  نیا  رد  نم »  » اـنِجاوْزَأ ْنِم 

«، 1  » ادسأ کنم  تیأر  دنیوگیم  دنراد و  یلاثم  اهبرع  دروم  نیا  دننام  دنکیم و  نشور  نایب و  اِنتاَّیِّرُذ » َو  انِجاوْزَأ  ْنِم   » ترابع اب  ار  مشچ 
. امرف اطع  مشچ  ینشور  ام  هب  دنشاب ، دنمشناد  راکوکین و  هک  اهنآ  فرط  زا  ینعی  مّود  تروص  رد  و  يریش . کی  وت  ینعی 

ار تراـبع  نیا  نینمؤم ، هک  تسا  نیا  لـثم  تسا  هدـمآ  هرکن  نیعأ )  ) نآ هیلا  فاـضم  ندوب  هرکن  ّتلع  هب  ةّرق »  » تراـبع نیا  رد  ٍُنیْعَأ  َةَُّرق 
. شخبب ینامداش  ام  هب  اهنآ  هیحان  زا  ینعی  احرف  ارورس و  مهنم  انل  به  دناهتفگ :

رگید تیاور  رد  و  مییام . دوصقم  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  ًامامِإ  َنیِقَّتُْمِلل  اـْنلَعْجا  َو  هیآ : نیا  ریـسفت  رد  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
اْنلَعْجا َو  متفگ ، مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  روضح  یتقو  تفگ : هک  تسا  هدـش  تیاور  ریـصب  یبا  زا  دـشابیم . اـم  هراـبرد  هیآ  نیا  دومرف :

: تسا نیا  هیآ  يانعم  يدرک ، تساوخرد  دوخ  يادخ  زا  یگرزب  رما  دومرف : ًامامِإ  َنیِقَّتُْمِلل 
اماما نیقتملل  انل  لعجا  و 

[. تسا نآ  يرهاظ  يانعم  سکع  نآ  يانعم  تسا و  بولقم  ترابع  تروص  نیا  رد  « ] هد رارق  یماما  ناراگزیهرپ  زا  ام  يارب  »
هب دـنکیم  سنج  رب  تلـالد  هفرغ  نوـچ  تسا و  تشهب  رد  یلاـع  لزاـنم  تاـجرد و  هک  تسا  تاـفرغ  ۀـفرغ »  » زا روـظنم  َۀَـفْرُْغلا  َنْوَزُْجی 

هدوسآ نمیا و  تشهب  ياههفرغ  رد  نانآ  و   » َنُونِمآ ِتافُرُْغلا  ِیف  ْمُه  َو  دراد : تلـالد  هیآ  نیا  موهفم  نیمه  رب  تسا و  هدـمآ  درفم  تروص 
(. 37 أبس / « ) دنرطاخ

رقف و یتخـس  نارفاک ، اب  هزرابم  تاوهـش - كرت  ادـخ - زا  تعاطا  رد  هک  نیا  رطاخ  هب  دوشیم ] هداد  ناـنمؤم  هب  اـهماقم  نیا   ] اوُرَبَص اـِمب 
مزلتسم اهنآ  ماجنا  هک  ار  يدراوم  مامت  ربص  هملک  نوچ  دناهدرک و  ییابیکش  ربص و  يویند ، ياهتمحز  یناشیرپ و 

__________________________________________________

. مدید ار  يریش  وت ، ندید  اب  نم  - 1
388 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ببـس ربص ، هک  تسا  تهج  نیا  زا  تسا  عیاش  اهنآ  مامت  رد  دریگیم و  رب  رد  ار  روکذـم  فاصوا  ماـمت  دوشیم ، لـماش  تسا  ییاـبیکش 
. تسا کین  ياهراک  مامت  يارجا 

و ( 11 رهد / « ) دومرف اطع  نامداش  لد  نادنخ و  يور  اهنآ  هب   » ًاروُرُـس َو  ًةَرْـضَن  ْمُهاََّقل  َو  تسا : هیآ  نیا  تئارق  دـننام  تئارق  نیا  َنْوَّقَُلی » َو  »
. دشابیم « 1  » اماثأ قلی  ترابع : دننام  تروص  نیا  رد  تسا و  هدش  هدناوخ  زین  نوقلی 

: تسا لوق  هس  ترابع  نیا  موهفم  رد  امالس ] و  « ] ۀّیحت »
مالـس اهنآ  هب  دنیوگیم و  دمآ  شوخ  نانمؤم  هب  ناگتـشرف  ینعی  یـسک )  ) یگدنز يارب  ندرک  اعد  نتفگ و  دمآ  شوخ  ینعی  ّتیحت  - 1

. دننکیم
دنوادخ هک  تسه  مه  یلوق  دروم  نیا  رد  دنکیم ، مالس  يرگید  نآ  دنیوگیم و  دمآ  شوخ  رگید  ضعب  هب  نانمؤم  زا  یـضعب  ینعی  - 2

. دتسرفیم دورد  اهنآ  هب 
. دیامرفیم اطع  ییالب ، ره  زا  یتمالس  اب  ینادواج  گرزب و  تّزع  کلم و  اهنآ ، هب  دنوادخ  ینعی  - 3

. هاگتماقا هاگرارق و  ًاماقُم  َو  ارَقَتْسُم 
یماهفتسا ام »  » فرح هک  دنیوگ  یضعب  دشیمن . لئاق  یشزرا  ینزو و  امش  يارب  نم  يادخ  دوبن ، امـش  ياهتدابع  اعد و  رگا  ْمُِکب  اُؤَبْعَی  ام 
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ثعاب هک  دوب  یـشزرا  اب  زیچ  هچ  دوبن ، امـش  تدابع  رگا  هدـش - هتفگ  نینچ  ییوگ  تسا ، هّیردـصم  هدـش و  عقاو  بصن  لحم  رد  تسا و 
. دیدوبن ییانتعا  هّجوت و  هنوگ  چیه  هتسیاش  امش  دوبن ، امش  تدابع  رگا  ینعی  « 2 « ؟ دنک هّجوت  امش  هب  ادخ  دوش ،

هک ییاهراک  رد  هک  تسا  نیا  « 3 ، » هب تئبع  ام  دنیوگیم : هک  اهبرع  راتفگ  تقیقح  و 
__________________________________________________

. هروس نیمه  هیآ 68  همجرت  ك : ر . - 1
. مکئاعد ول ال  مکب  اؤبعی  ءبع  ّيأ  - 2

. مدرکن ییانتعا  یب  وا  هب  نم  - 3
389 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. مدرکن یهّجوت  وا  هب  دراد ، ّتیمها  نم  شیپ 
هاگرد هب  رایـسب ، عضاوت  مامت و  لیم  اب  دئادش  اهیتخـس و  رد  نانمؤم  امـش  هک  تسا  نیا  ترابع  نیا  موهفم  دـنیوگ  یـضعب  ْمُکُؤاعُد  َْول ال 
. تسا هدش  یّقلت  ّتیمها  اب  یلاعت  يراب  هاگشیپ  رد  هدنب  تساوخرد  هک  دراد  تلالد  هیآ  نیا  دیناوخیم  ار  وا  دینکیم و  اعد  دنوادخ 

؟ درکیم هچ  امش  اب  دناوخیمن  ارف  مالسا  هب  ار  امش  نم  يادخ  رگا  هک  تسا  نیا  ترابع  يانعم  دنیوگ  یضعب  و 
. دیدرک راکنا  بیذکت و  دیدوب ، هدش  توعد  نآ  هب  هک  ار  هچنآ  دیحوت و  امش  ُْمْتبَّذَک  ْدَقَف 

. دش دیهاوخ  نآ  راتفرگ  يدوزب  ریزگان  دش و  دهاوخن  ادج  امش  زا  امش ) راکنا   ) باذع ًاماِزل  ُنوُکَی  َفْوَسَف 
. ترخآ باذع  نامه  یضعب  دننادیم و  ردب »  » زور راتشک  ار  باذع  نیا  یضعب 
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390 ص :  ءارعش .....  هروس 

هراشا

رظن زا  و  هـیآ ، ياراد 227  ناـیفوک  رظن  زا  هروـس  نیا  رخآ ، اـت  َنوُواـْغلا  ُمُهُِعبَّتَی  ُءارَعُّشلا  َو  هیآ : زجب  تـسا  یّکم  هروـس  نـیا  تاـیآ  ماـمت 
. تسا هیآ  نارگید 226 ،

« َنوُدـُبْعَت ُْمْتنُک  اـم  َْنیَأ  : » هیآ تسا و  یفوک  ریغ  ( 49 « ) َنوُمَْلعَت َفْوَسَلَف  : » هیآ تسا و  یفوک  مسط ، تسا : رارق  نیدـب  اـههیآ  رد  فـالتخا 
. تسا يرصب  ریغ  ( 92)

390 ص :  هروس ..... :] نیا  تئارق  تلیضف  ]

: دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  هتفگ  بعک  نب  ّیبأ 
ددع هب  و  دناهدرک ، راکنا  ای  قیدـصت  ار  میهاربا  حـلاص و  بیعـش و  دوه و  حون و  هک  یناسک  ددـع  هب  دـناوخب ، ار  ارعـش  هروس  هک  یـسک 

«. 1  » دوب دهاوخ  رجا  شیارب  دناهدرک  قیدصت  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  راکنا و  ار  یسیع  هک  یناسک 
/ صصق هروس  ، 16 لمن / هروس  ، 26 ءارعش / هروس  « ] سط  » هناگ هس  ياههروس  هک  سک  ره  تسا : هدومرف  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  و 

ودب یشیورد  یتخبدب و  زگره  ایند  رد  تسوا و  هیاس  ریز  راوج و  رد  تسادخ و  ناتسود  زا  دناوخب  هعمج  بش  رد  ار  [ 28
__________________________________________________
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بّذک نم  لک  ددعب  میهاربا و  حلاص و  بیعش و  دوه و  هب و  بّذک  حونب و  قّدص  نم  ّلک  ددعب  رجألا ، نم  هل  ناک  ءارعشلا  ةروس  ءرق  نم 
. هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحمب  قّدص  یسیعب و 

391 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
وا هب  ار  یتشهب  ناروح  زا  هّیروح  دص  دنوادخ  و  دشاب ، شتیاضر  يدونشخ و  زا  رتالاب  هک  دنهدب  وا  هب  تمعن  نادنچ  ترخآ  رد  و  دسرن ،

«1 . » دنک جیوزت 

391 ص :  ات 9 ..... ] تایآ 1  (: 26  ) ءارعشلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ْمُُهقانْعَأ ْتَّلَظَف  ًۀَیآ  ِءامَّسلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  ْلِّزَُنن  ْأَشَن  ْنِإ  ( 3  ) َنِینِمُْؤم اُونوُکَی  َّالَأ  َکَسْفَن  ٌعِخاب  َکَّلََعل  ( 2  ) ِنِیبُْملا ِباتِْکلا  ُتایآ  َْکِلت  ( 1  ) مسط

(4  ) َنیِعِضاخ اَهل 
َیلِإ اْوَرَی  َْمل  َو  َأ  ( 6  ) َنُؤِزْهَتْسَی ِِهب  اُوناک  ام  اُؤْبنَأ  ْمِهِیتْأَیَسَف  اُوبَّذَک  ْدَقَف  ( 5  ) َنیِـضِْرعُم ُْهنَع  اُوناک  َّالِإ  ٍثَدُْحم  ِنمْحَّرلا  َنِم  ٍرْکِذ  ْنِم  ْمِهِیتْأَی  ام  َو 

(9  ) ُمیِحَّرلا ُزیِزَْعلا  َوَُهل  َکَّبَر  َّنِإ  َو  ( 8  ) َنِینِمُْؤم ْمُهُرَثْکَأ  َناک  ام  َو  ًۀَیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ( 7  ) ٍمیِرَک ٍْجَوز  ِّلُک  ْنِم  اهِیف  اْنتَْبنَأ  ْمَک  ِضْرَْألا 

391 ص :  همجرت ..... :

[. لوسر ادخ و  نیب  تسا  يرارسا  ( ] 1  ) میم نیس ، اط ،
(2  ) تسا نشور  نیبم و  باتک  ياههیآ  نیا 

(3  ) دنروآیمن نامیا  اهنآ  ارچ  هک  ینک  كاله  ار  تدوخ  یهاوخیم  ییوگ  ام ، لوسر  يا 
(4  ) دنرآ دورف  ندرگ  هناعضاخ  نآ  ربارب  رد  هک  میتسرفیم  ورف  ياهیآ  نامسآ  زا  میهاوخب  رگا 

(5  ) دندرک ضارعا  نآ  زا  هک  نیا  رگم  دماین  اهنآ  يارب  نامحر  يادخ  فرط  زا  ياهزات  رکذ  چیه 
دنهاوخ ربخ  اب  شرفیک  زا  و   ] دیسر دهاوخ  اهنآ  هب  دندرکیم  ءازهتـسا  ار  هچنآ  ياهربخ  يدوزب  اّما  دندرک  بیذکت  ار ] ادخ  تایآ   ] نانآ

(6 [. ) دش
نآ رد  نوگانوگ  ناهایگ  هزادنا  هچ  هک  دندرکن  هاگن  نیمز  هب  تربع ] هدید  اب   ] اهنآ ایآ 

__________________________________________________

-1
نم ةرخآلا  یف  یطعا  ادبا و  سؤب  اینّدلا  یف  هبـصی  مل  هفنک و  هراوج و  یف  هَّللا و  ءایلوا  نم  ناک  ۀعمجلا  ۀلیل  یف  ثالثلا  نیـساوطلا  ءرق  نم 

. نیعلا روحلا  نم  ءاروح  ۀئام  هَّللا  هجّوز  هاضر و  قوف  یضری و  یتح  ۀّنجلا 
392 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(7  ) میدنایور
(8  ) دندرواین نامیا  زگره  اهنآ  رتشیب  یلو  ادخ ] دوجو  رب   ] تسا ینشور  ياههناشن  ندنایور ]  ] نیا رد 

(9 . ) تسا نابرهم  اناوت و  رایسب  وت  راگدرورپ  یتسارب ، و 
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392 ص :  ریسفت ..... :

اب مه  تسا و  هدـش  هدـناوخ  فلا ] هحتف و  نیب  تسا  یظّفلت   ] هلامإ اب  مه  مح »  » و سی »  » و مسط »  » ياـههیآ رد  اـح »  » و اـی »  » و اـط »  » فرح
: تسا هدش  هدناوخ  قیرط  ود  هب  زین  نیس  فرح  نون  و  فورح ] نیا  لماک  راهظا  فلا و  اب  ینعی   ] میخفت

ِنِیبُْملا ِباتِْکلا  میّمیـسط  دوشیم  ظّفلت  نینچ  هک  يدـعب  میم  رد  نآ  ماغدا  اب  میم 2 - نیـسط  تسا  نینچ  نآ  ظّفلت  هک  نون )  ) راهظا اـب  - 1
: رارق نیا  زا  تسا  هدش  ریسفت  هنوگ  هس  هب  ترابع  نیا 

. دوشیم راکشآ  رهاظ و  وا  رب  دراد  دوجو  یتسه  ناهج  رد  هچنآ  دنک  هاگن  نآ  رد  هک  ره  هک  تسا  ظوفحم  حول  روظنم  - 1
. دنکیم نایب  راکشآ و  مدرم ، يارب  تسا  هدمآ  نآ  رد  هک  ار  مولع  عاونا  عراش و  ياهروتسد  ماکحا و  مامت  هک  تسا  نآرق  دوصقم  - 2

[. تسین نآ  رد  يدیدرت  چیه  و   ] تسا راکشآ  رهاظ و  تسا  هدمآ  دنوادخ  فرط  زا  هک  نیا  نآرق و  زاجعا  هک  تسا  نیا  روظنم  - 3
هک نیا  سرت  زا  نک و  محر  تدوخ  هب  دّـمحم ) يا   ) وت ینعی  تسا  ییوجلد  یناـبرهم و  يارب  کـّلعل » . » ندرک كـاله  ینعی  عـخب »  » هژاو

. نکن كاله  ار  تدوخ  هودنا  زا  دنروآیمن  نامیا  اهنآ  هک  نیا  رطاخ  هب  ای  دندرواین و  نامیا  اهنآ 
، لیئارـسا ینب  يارب  ار  هوک  هک  نانچ  مه  دنروایب  نامیا  دـنوش  روبجم  هک  میتسرف  ورف  اهنآ  يارب  ياهناشن  هیآ و  میهاوخب  رگا  ْلِّزَُنن  ْأَشَن  ْنِإ 

(. میدرک یشالتم  و  « ) 1  » میتفاکش
__________________________________________________

 ...« اکَد ُهَلَعَج  ِلَبَْجِلل  ُهُّبَر  یَّلََجت  اَّمَلَف  : » تسا فارعا  هروس  رد  هیآ 143  هب  هراشا  - 1
].....[
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هّیقب هدـش و  هدروآ  عوضخ  دروم  ناـیب  يارب  قاـنعا »  » هملک تسا و  هدوب  نیعـضاخ » اـهل  اّولظف   » نآ لـصا  تسا ، لّزنن »  » رب فطع  ْتَّلَظَف » »

. تسا هدنام  یقاب  دوخ  لصا  رب  مالک 
: تسا رارق  نیدب  هک  هدش  رکذ  يرگید  فلتخم  هوجو  ترابع  نیا  ریسفت  رد 

هیآ نیا  رد  هک  نانچ  دوش  هتفگ  نیعـضاخ  هک  تساور  هدـش  فیـصوت  تسا ، نالقاع  صوصخم  هک  عوضخ  هب  قاـنعا ، هک  اـج  نآ  زا  - 1
ناگراتس و يارب  تفص  تسا ، نالقاع  صوصخم  هک  نیا  اب  نیدجاس  ( ] 4 فسوی / « ) دندرک هدجس  نم  رب   » َنیِدِجاس ِیل  تسا  هدش  هتفگ 

[. تسا هدش  عقاو  هام  دیشروخ و 
دننام یتاملک  هک  نانچ  دناهدش  هیبشت  قانعا  هب  نانآ  و  تسا ، نارفاک  نایاوشیپ  ناگرزب و  قانعا  زا  دوصقم  دناهتفگ  نارّسفم  زا  یضعب  - 2

. دوشیم هتفگ  فارشا  ناگرزب و  هب  زاجم  هیانک و  هب  یناشیپ ) يالاب  يوم  ای  یناشیپ  يالاب   ) یصاون و  اههنیـس )  ) رودص و  اهرـس )  ) سوءر
«1 . » دوهشم ساّنلا  یصاون  نم  لفحم  یف  تسا  هتفگ  رعاش 

مدرم زا  یتعامج  ینعی  . ) ساّنلا نم  قنع  ءاج  تسا : هدـش  هتفگ  هک  ناـنچ  تسا ، مدرم  ياـههورگ  قاـنعا  دـناهتفگ : نارّـسفم  زا  یخرب  - 3
(. دندمآ

رکذ هب  تبـسن   ) اهنآ رفک  ضارعا و  هک  نیا  رگم  داتـسرفن ، اهنآ  زردنا  دـنپ و  يارب  ياهزات  هیآ  رکذ و  دـنوادخ  و  ٍرْکِذ ...  ْنِم  ْمِهِیتْأَی  ام  َو 
[. دندرک راکنا  ار  دنوادخ  یحو  زا  شیپ  دننام  مه  زاب  و   ] تفای همادا  دنوادخ )

شزرا و اـب  زیچ  ره  هب  میرک »  » تسا و هدـش  فیـصوت  میرک  ظـفل  هب  تسا  هاـیگ  زا  یعون  ياـنعم  هب  هک  جوز »  » هژاو ٍمیِرَک  ٍْجَوز  ِّلُـک  ْنِم 
اب نآ  ياوتحم  هک  یباتک  ینعی  میرک ) باتک   ) ای بوخ  هدیدنـسپ و  تروص  ینعی  میرک ) هجو   ) دـنیوگ هک  نانچ  دوشیم  هتفگ  هدیدنـسپ 

شزرا و اب  رایسب  تسا  یهایگ  میرک  تابن  نیا  رب  انب  تسانعم ، رپ  شزرا و 
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__________________________________________________

رد مدرم  ناگرزب  هک  یسلجم  رد  مدوب ، هدنسب  نابئاغ  زا  ار  دوخ  نم  هک  يرـضحم  رد  هب : نیبئاغلا  تیفک  دق  دهـشم  و  شلّوا : عارـصم  - 1
. دنشاب نآ 

394 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دراد يدایز  عفانم  هک  دیفم 

ندرک هدـنز  رب  نآ  هدـننایور  هک  نیا  رب  تسا  ینـشور  لـیلد  هدرم ) كاـخ  زا   ) ناـهایگ عوـن  نیا  ندـنایور  رد  هک  یتـسارب  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ 
. تساناوت رداق و  ناگدرم 

. دروآ دنهاوخن  نامیا  نارفاک  نآ  رتشیب  هک  دنادیم  دنوادخ  َنِینِمُْؤم و  ْمُهُرَثْکَأ  َناک  ام  َو 
میحر نابرهم و  رایـسب  نانمؤم  هب  تبـسن  اناوت و  رایـسب  نارفاک ) هب  نداد  رفیک   ) نتفرگ و ماقتنا  رد  دنوادخ  ُمیِحَّرلا  ُزیِزَْعلا  َوَُهل  َکَّبَر  َّنِإ  َو 

. تسا

394 ص :  ات 22 ..... ] تایآ 10  (: 26  ) ءارعشلا هروس  ]

هراشا

ُقیِضَی َو  ( 12  ) ِنُوبِّذَُـکی ْنَأ  ُفاخَأ  یِّنِإ  ِّبَر  َلاـق  ( 11  ) َنوُقَّتَی ـال  َأ  َنْوَعِْرف  َمْوَـق  ( 10  ) َنیِِملاَّظلا َمْوَْـقلا  ِتـْئا  ِنَأ  یـسُوم  َکُّبَر  يداـن  ْذِإ  َو 
(14  ) ِنُوُلتْقَی ْنَأ  ُفاخَأَف  ٌْبنَذ  َّیَلَع  ْمَُهل  َو  ( 13  ) َنوُراه یلِإ  ْلِسْرَأَف  ِیناِسل  ُِقلَْطنَی  َو ال  يِرْدَص 

َأ َلاق  ( 17  ) َلِیئارْسِإ ِیَنب  انَعَم  ْلِسْرَأ  ْنَأ  ( 16  ) َنیَِملاْعلا ِّبَر  ُلوُسَر  اَّنِإ  الوُقَف  َنْوَعِْرف  اـِیتْأَف  ( 15  ) َنوُعِمَتْـسُم ْمُکَعَم  اَّنِإ  اِنتایِآب  ابَهْذاَف  َّالَک  َلاق 
(19  ) َنیِِرفاْکلا َنِم  َْتنَأ  َو  َْتلَعَف  ِیتَّلا  َکَتَْلعَف  َْتلَعَف  َو  ( 18  ) َنِینِس َكِرُمُع  ْنِم  انِیف  َْتِثَبل  َو  ًادِیلَو  انِیف  َکِّبَُرن  َْمل 

اهُّنُمَت ٌۀَمِْعن  َْکِلت  َو  ( 21  ) َنِیلَـسْرُْملا َنِم  ِینَلَعَج  َو  ًامْکُح  یِّبَر  ِیل  َبَهَوَف  ْمُُکتْفِخ  اََّمل  ْمُْکنِم  ُتْرَرَفَف  ( 20  ) َنیِّلاَّضلا َنِم  اَنَأ  َو  ًاذِإ  اُهْتلَعَف  َلاـق 
(22  ) َلِیئارْسِإ ِیَنب  َتْدَّبَع  ْنَأ  َّیَلَع 

394 ص :  همجرت ..... :

(10  ) ورب رگمتس  موق  نآ  يوس  هب  هک  داد  ادن  ار  یسوم  تیادخ  هک  یماگنه  روآ  دایب 
دنوادخ ) باذع  زا   ) اهنآ ایآ  نوعرف ، موق  نامه 

395 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(11  ) دننکیمن زیهرپ 

(12  ) دننک بیذکت  ارم  هک  مراد  میب  نآ  زا  نم  اراگدرورپ  تفگ : یسوم 
(13  ) هد تلاسر  زین  مردارب )  ) نوراه هب  و  نک ) یفطل   ) تسین ایوگ  یفاک  ردق  هب  منابز  دوشیم و  گنت  ماهنیس  و 

(14  ) دنناسرب لتق  هب  ارم  مسرتیم  هک  تسا  یهانگ  اهنآ  زا  نم  رب  و 
: دومرف ادخ 

(15  ) میونشیم ار  امش  راتفگ )  ) میتسه و امش  اب  ام  دیورب ، ام  تازجعم ) و   ) تایآ اب  ود  ره  امش  سرتم ) زگره   ) تسین نینچ 
(16  ) میتسه نایناهج  راگدرورپ  هداتسرف  ام  دییوگب  دیورب و  نوعرف  يوس  هب 

(17  ) یتسرفب ام  اب  ار  لیئارسا  ینب  ات  میاهدمآ ) )
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(18 ( ؟ يدوبن ام  نایم  رد  ار  ترمع  زا  ییاهلاس  و  میدادن ؟ شرورپ  دوخ  نایم  یکدوک  رد  ار  وت  ام  ایآ  تفگ  نوعرف ) )
(19  ) يدوب رفاک  ام ) ییادخ  هب   ) وت و  یتشک ) ار  ام  زا  رفن  کی  یهد و  ماجنا  یتسیابیمن  هک   ) ار تراک  نآ  يداد  ماجنا  و 

(20 [ ) دمع زا  هن  دوب  اطخ  هب  لتق  نآ   ] مدوب ناربخیب  زا  هک  یلاح  رد  مداد  ماجنا  ار  راک  نآ  نم  تفگ  یسوم ) )
(21  ) داد رارق  ناربمایپ  زا  ارم  دیشخب و  شناد  تمکح و  نم  هب  نم  يادخ  هک  نآ  ات  متخیرگ  امش  سرت  زا  هاگ  نآ 

(22 ( ؟ يراذگیم نم  رب  ار  شتّنم  هک  تسا  یتمعن  ياهتخاس ؟ دوخ  هدنب  ار  لیئارسا  ینب  هک  نیا  ایآ 

395 ص :  ریسفت ..... :

(. َنیِِملاَّظلا َمْوَْقلا  يارب   ) تسا نایب  فطع  َنْوَعِْرف  َمْوَق 
[ بضغ  ] ياهزور باذع و  زا  دنوش و  راکزیهرپ  موق  نیا  هک  تسین  نآ  تقو  ایآ  ینعی  تسا ، یّلقتـسم ) هلمج  و   ) مالک يادتبا  َنوُقَّتَی  َأ ال 

؟ دنسرتب ادخ 
هدناوخ زین  بصن  هب  دنشاب و  فوطعم  ّنإ  ربخ  هب  هک  یتروص  رد  دنعوفرم  قلطنی »  » و قیضی »  » لعف ود  ِیناِسل  ُِقلَْطنَی  َو ال  يِرْدَص  ُقیِـضَی  َو 
بصن تلاح  رد  هک  تسا  نیا  تروص  ود  نیا  قرف  دنـشاب . فطع  نوبّذکی »  » ینعی نآ  لوخدم  هب  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  تسا و  هدش 

: ّتلع هس  رطاخ  هب  یسوم  عانتما  هک  تسانعم  نیا  دیفم 
عانتما و عفر  تلاح  رد  یلو  تسا ، نابز  ندوبن  ایوگ  هنیس و  یگنت  بیذکت ، زا  فوخ 

396 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(. دنشاب ّتلع  اهنیا  هک  نیا  هن   ) تسا رما  هس  نیا  هب  طوبرم  یسوم  سرت 

روای لوسر و  ار  وا  تسرفب و  نوراه  يوس  هب  ار  لیئاربج  ینعی )  ) تسا هدوب  نوراه - یلإ  لیئربج  لسرأف  ریدـقت - رد  َنوُراه  یلِإ  ْلِـسْرَأَف 
. هد رارق  نم  نابیتشپ  و 

ۀعبت ّیلع  مهل  و  تسا - نیا  هلمج  ریدقت  و  تسا . ییاعّدا  نم  رب  ار  اهنآ  ینعی  دوب ، یطبق  رفن  کی  نتـشک  بنذ »  » زا دارم  ٌْبنَذ  َّیَلَع  ْمَُهل  َو 
دنـشکب و وا  ماقتنا  هب  ارم  هک  مسرتیم  تسا و  لوتقم  هیحان  زا  ماقتنا  هک  دنتـسه  یهانگ  تافاکم  یعّدم  نم  رب  دوخ  هدیقع  هب  اهنآ  بنذ -
( نآرق زا  يدراوم  رد   ) هک روط  نامه  تسا  هدش  هدـیمان  هانگ  هانگ  تافاکم  هک  نیا  ای  تسا  هدـش  فذـح  تسا  فاضم  هک  ۀـعبت )  ) هملک

. تسا هدش  هدیمان  « 1 « » ۀئّیس «، » ۀئّیّسلا ءازج  »
، هتـشک نآ  ماقتنا  هب  ار  وت  زگره  اهنآ  اریز  رذگ ، رد  نآ  زا  نک و  اهر  ینکیم  نامگ  هک  ار  هچنآ  یـسوم  يا  دیامرفیم : دنوادخ  اَّلَک  َلاق 

. ورب اهنآ  يوس  هب  نوراه  اب  سرتم و )  ) نیا رب  انب  منکیمن ، ّطلسم  وت  رب  ار  اهنآ  نم  تشک و  دنهاوخن 
اریز تسا ، زاجم  باب  زا  ندینش ) نیا  ( ) میونشیم ار  امش  نانخس  میتسه و  امـش  اب  ام   ) َنوُعِمَتْـسُم ْمُکَعَم  اَّنِإ  دیامرفیم : دنوادخ  هک  نیا  و 
عماس ای  عیمس  هب  دنوادخ  اهنت  دوشیمن و  هداد  تبسن  دنوادخ  هب  شدوخ  یعقاو  يانعم  هب  تسا  نداد  شوگ  اغصا و  هلزنم  هب  هک  عامتـسا 
نایم هک  ار  هچنآ  میرـضاح و  نابیتشپ  روای و  کی  دـننام  اج  همه  ام  هک  تسا  نیا  انعم  هصـالخ  دوشیم و  فیـصوت  تسوا  تاذ  نیع  هک 

. میریگیم امش  هب  تبسن  ار  وا  تکوش  تردق و  ولج  مینکیم و  يرای  وا  ربارب  رد  ار  امش  میونشیم و  دوش  هتفگ  نوعرف ) و   ) امش
. دشاب وغل  فرظ  مکعم »  » و ربخ ، نوعمتسم »  » هک نیا  ای  دنشاب  ّنإ »  » يارب ربخ  ود  ره  نوعمتسم »  » و مکعم »  » ترابع هک  تسا  نکمم  و 

__________________________________________________

.36 مورلا / هروس  رد  نآ  دروم  کی  - 1
397 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

َنیَِملاْعلا ِّبَر  ُلوُسَر  َّا 
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هب « 1  » َکِّبَر الوُسَر  اَّنِإ  هیآ  نیا  رد  هک  نانچ  مه  تسا  هدـشن  هتفگ  هینثت  تروص  هب  تسا  تلاسر  يانعم  هب  نوچ  اـج  نیا  رد  لوسر  هملک 
تـسا درفم  تروص  هب  دوش  عقاو  تفـص  هاگ  ره  ردـصم  هک  نانچ  میتسه ) تراگدرورپ  هداتـسرف  ود  ام  ینعی   ) تسا هدـمآ  هینثت  تروص 

. روز موص و  دننام :
. دنتسه لوسر  کی  قاّفتا  هب  ود  ره  ایوگ  هدوب و  یکی  ود  ره  مکح  هک  تسا  هدمآ  درفم  رابتعا  نیا  هب  تسا  نکمم  و 

موهفم رد  تسرفب . ام  اب  ار  لیئارـسا  ینب  هک  تسا  نیا  ترابع  يانعم  درادرب  رد  ار  نداتـسرف  لاسرا و  موهفم  لوسر  هّدام  نوچ  ْلِـسْرَأ  ْنَأ 
. دراد دوجو  موهفم  نیا  نآ  دننام  ادانم و  رد  هک  نانچ  تسه ، زین  نتفگ  لوق و  يانعم  لاسرا ) )

: دیوگیم برع  هک  نانچ  تسا ، ندرک  دازآ  اهر و  يانعم  هب  اج  نیا  رد  لاسرا 
تساهنآ نکسم  هک  نیطسلف  نیمزرس  هب  ام  اب  ات  نک  دازآ  ار  لیئارـسا  ینب  هک  تسا  نیا  دوصقم  و  «- 2  » نک اهر  ار  يراکش  زاب  نیهاش و 

. دنیایب
دـنتفر و نوعرف  شیپ  ود  نآ  تسا - هدوب  نینچ  ریدـقت  رد  تسا و  هدـش  فذـح  يزیچ  مالک  رد  هیآ ) يانعم  هب  هّجوت  اب   ) َکِّبَُرن َْمل  َأ  َلاق 

هنوگ نیا  زا  و  « 3  » مدرکن تیبرت  ار  وت  نم  ایآ  تفگ : یـسوم  هب  نوعرف  ماگنه  نیا  رد  دـندرک . غالبا  وا  هب  ار  دوخ  ّتیرومأـم  تلاـسر و 
دیلو ار  وا  تسا  کیدزن  شدـّلوت  نامز  هب  كدوک  نوچ  و  كدوک . ینعی  دـیلو  هژاو  ادـیلو » . » تسا رایـسب  میرک  نآرق  رد  ییوگراصتخا 

. دنیوگ
رگید یخرب  لاس ، هدجیه  دنیوگ : یخرب  دناهدرک : نایب  ار  یفلتخم  لاوقا  نارّسفم  تسا ، لاس  دنچ  نینس )  ) زا دوصقم  هک  نیا  رد  َنِینِـس » »

یبلک لاس و  یس  دنیوگ :
__________________________________________________

.47 هط 20 / - 1
«. يزابلا لسرأ  - » 2

؟) ّکبرن مل  أ  : ) یسومل نوعرف  لاق  کلذ  دنعف  هب  ارمأ  ام  یلع  هتلاسر  اغّلب  نوعرف و  یلإ  ابهذف  - » 3
398 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تشاد تماقا  نانآ  دزن  لاس  لهچ  دیوگ : یم 
و يدرک . یساپسان  مراد  وت  رب  هک  یتسرپرس  قح  نم و  ياهتمعن  هب  تبسن  تراک ، نیا  لیلد  هب  وت  یتشک و  ار  یطبق  ینعی  َکَتَْلعَف  َْتلَعَف  َو 

: داد باوج  یسوم  ترضح 
هیآ نیا  تسا  دروم  نیا  زا  و  « 1 . » دش رداص  نم  زا  یشومارف  ای  تسرد  هار  زا  فارحنا  ببـس  هب  راک  نیا  َنیِّلاَّضلا  َنِم  اَنَأ  َو  ًاذِإ  اُهْتلَعَف  َلاق 

.« دنک يروآ  دای  وا  هب  يرگید  تفر  فارحنا  هب  نز  دهاش  ود  زا  یکی  رگا   » اَمُهادْحِإ َرِّکَُذتَف  امُهادْـحِإ  َّلِضَت  ْنَأ  دـیامرفیم : دـنوادخ  هک 
(. 282 هرقب / )

رود شدوخ  زا  ار  رفک  تبـسن  دناوخ و  غورد  ار  نوعرف  ياهماّهتا  مامت  نیرفاک »  » ياج هب  نّیلاض »  » ترابع نداد  رارق  اب  یـسوم  ترـضح 
نوعرف یتسرپ  رس  هک  نیا  زا  یـسوم  هوالعب  تسا . رود  رفک  تفـص  زا  دوشیم  هدیزگرب  تّوبن  يارب  هک  یـسک  دنامهف  نایب  نیا  اب  درک و 

هک نیا  زا  يو  دـصق  اریز  هدوب  لیئارـسا  ینب  ندیـشک  یگدرب  هب  وا  ماـعنا  تقیقح  هک  تخاـس  نشور  درک و  يراد  دوـخ  دـمانب  تمعن  ار 
اب دربب ، رس  ار  ناشنادنزرف  دریگب و  یگدرب  هب  ار  لیئارـسا  ینب  هک  تسا  هدوب  نیا  هدرک ، تظفاحم  وا  زا  هتـشاد و  هگن  دوخ  دزن  ار  یـسوم 

. تسا هتخاس  دوخ  هدرب  ار  يو  موق  هک  تشاذگ  ّتنم  نوعرف  رب  یسوم  نایب  نیا 
. تسا لیئارسا ) ینب   ) اهنآ ندرک  راوخ  هدرب و  يانعم  هب  دیبعت »  » ظفل

ات دنهد  حیـضوت  ار  نآ  دیاب  يدعب  ياهترابع  دنوشیمن . هدیمهف  دـنوشن ، ریـسفت  ات  هک  تسا  یمولعمان  مهبم و  ياهتفـص  هب  هراشا  َْکِلت » »
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. دوش هدیمهف  نآ  يانعم 
__________________________________________________

تسا نیا  شرهاظ  هدرک : هیروت  یسوم  ترضح  هک  تسا  نیا  دشابیم  زین  متشه  ماما  ثیدح  نومـضم  هک  هیآ  يانعم  رد  هجو  نیرتهب  - 1
هک تسا  نیا  شدصق  نطاب  رد  یلو  داد ، ناشن  نم  هب  ار  قح  تّوبن  ببس  هب  ادخ  دعب  اّما  مدوب ، هدرکن  ادیپ  ار  قح  هار  زور  نآ  رد  نم  هک 

ج هنومن ، ریسفت  مدوب . هدرک  مگ  ار  هناخ  هار  هثداح  نیا  عوقو  زور  رد  هک  نیا  ای  دوشیم ، رس  درد  همه  نیا  هیام  راک  نیا  متـسنادیمن  نم 
ص 48. ج 4 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  زا  لقن  ص 204 ، ، 15

399 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
َْرمَْألا َِکلذ  ِْهَیلِإ  اْنیَـضَق  َو  تسا : هیآ  نیا  دننام  دـشابیم و  عفر  لحم  رد  تسا  کلت )  ) نایب فطع  هک  نیا  رابتعا  هب  ترابع  نیا  تدـّبع  نأ 

/ رجح « ) دـنوشیم كاله  هاگحبـص  رفن ، نیرخآ  ات  تموق  هک  میدرک ، یحو  نینچ  طول  ترـضح  هب  و   » َنیِِحبْـصُم ٌعوُطْقَم  ِءـالُؤه  َِرباد  َّنَأ 
نکمم و  يراذگیم ! نم  رب  ار  نآ  ّتنم  هک  تسا  یتمعن  لیئارسا  ینب  ندیشک  یگدرب  هب  وت ، دزن  هک  تسا  نیا  قوف  ترابع  يانعم  و  ( 66

هب وت ، ياهتمعن  تیبرت و  هک  دـشاب  نیا  شیانعم  دریگ و  رارق  بصن  ّلحم  رد  هک  تسا  هدوب  تدـّبع  نأل  ریدـقت  رد  هک  نیا  رابتعا  هب  تسا 
تیبرت و ارم  مدوخ  هداوناـخ  يدوب  هدرکن  ار  راـک  نیا  رگا  ینعی  دـش ، نم  بیـصن  يدوـب ، هدرک  دوـخ  هدرب  ار  لیئارـسا  ینب  هک  ّتلع  نیا 

(. یهد شرورپ  ارم  وت  ات   ) دنتخادنایمن لین  بآ  رد  دندرکیم و  تلافک 

399 ص :  ات 42 ..... ] تایآ 23  (: 26  ) ءارعشلا هروس  ]

هراشا

(25  ) َنوُعِمَتْـسَت َأ ال  َُهلْوَح  ْنَِمل  َلاق  ( 24  ) َنِیِنقُوم ُْمْتنُک  ْنِإ  اَمُهَْنَیب  ام  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُّبَر  َلاـق  ( 23  ) َنیَِملاْعلا ُّبَر  ام  َو  ُنْوَعِْرف  َلاـق 
(27  ) ٌنُونْجََمل ْمُْکَیلِإ  َلِسْرُأ  يِذَّلا  ُمَُکلوُسَر  َّنِإ  َلاق  ( 26  ) َنِیلَّوَْألا ُمُِکئابآ  ُّبَر  َو  ْمُکُّبَر  َلاق 

َْول َو  َأ  َلاـق  ( 29  ) َنِینوُجْـسَْملا َنِم  َکَّنَلَعْجََأل  يِْریَغ  ًاَهلِإ  َتْذَـخَّتا  ِِنَئل  َلاق  ( 28  ) َنُولِقْعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  امُهَْنَیب  ام  َو  ِبِْرغَْملا  َو  ِقِرْـشَْملا  ُّبَر  َلاـق 
(32  ) ٌنِیبُم ٌنابُْعث  َیِه  اذِإَف  ُهاصَع  یْقلَأَف  ( 31  ) َنِیقِداَّصلا َنِم  َْتنُک  ْنِإ  ِِهب  ِتْأَف  َلاق  ( 30  ) ٍنِیبُم ٍءْیَِشب  َُکْتئِج 

َنوُُرمَْأت اذ  امَف  ِهِرْحِِسب  ْمُکِضْرَأ  ْنِم  ْمُکَجِرُْخی  ْنَأ  ُدیُِری  ( 34  ) ٌمِیلَع ٌرِحاَسل  اذه  َّنِإ  َُهلْوَح  ِإَلَْمِلل  َلاق  ( 33  ) َنیِرِظاَّنِلل ُءاْضَیب  َیِه  اذِإَف  ُهَدَی  َعََزن  َو 
(37  ) ٍمِیلَع ٍراَّحَس  ِّلُِکب  َكُوتْأَی  ( 36  ) َنیِرِشاح ِِنئادَْملا  ِیف  ْثَْعبا  َو  ُهاخَأ  َو  ْهِجْرَأ  اُولاق  ( 35)

َءاج اَّمَلَف  ( 40  ) َنِیِبلاْغلا ُمُه  اُوناـک  ْنِإ  َةَرَحَّسلا  ُِعبَّتَن  اـنَّلََعل  ( 39  ) َنوُعِمَتُْجم ُْمْتنَأ  ْلَـه  ِساَّنِلل  َلـِیق  َو  ( 38  ) ٍمُوْلعَم ٍمْوَی  ِتاـقیِِمل  ُةَرَحَّسلا  َعِمُجَف 
(42  ) َنِیبَّرَقُْملا َنَِمل  ًاذِإ  ْمُکَّنِإ  َو  ْمَعَن  َلاق  ( 41  ) َنِیِبلاْغلا ُنَْحن  اَّنُک  ْنِإ  ًارْجََأل  اَنل  َّنِإ  َأ  َنْوَعْرِِفل  اُولاق  ُةَرَحَّسلا 

400 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

400 ص :  همجرت ..... :

(23 ( ؟ تسیچ نایناهج  راگدرورپ  تفگ  یسوم ) هب   ) نوعرف
(24  ) دیتسه نیقی  لها  رگا  تسا ، ود  نیا  نایم  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  راگدرورپ  وا  تفگ : یسوم ) )

(25 ( ؟ دیوگیم هچ  درم  نیا  هک  دیونشیمن  ایآ  تفگ : شنایفارطا  هب  نوعرف ) )
(26 . ) امش ناکاین  راگدرورپ  امش و  راگدرورپ  تفگ : یسوم ) )

(27 . ) تسا هناوید  تخس  هدش  هداتسرف  امش  يوس  هب  هک  يربمایپ  تفگ : مدرم ) هب  نوعرف  )
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دیتفرگیم راک  هب  ار  دوخ  لقع  هشیدنا و  امش  رگا  دشابیم ، تسا  ود  نیا  نایم  رد  هچنآ  برغم و  قرشم و  راگدرورپ  وا  تفگ : یسوم ) )
(28)

(29  ) داد مهاوخ  رارق  ناینادنز  زا  ار  وت  هّتبلا  ینیزگرب  ار  ییادخ  نم  زا  ریغ  رگا  تفگ : دیدهت ) اب  نوعرف  )
(30 ( ؟ مروایب وت  يارب  متلاسر  هب  يراکشآ  هناشن  تّجح و  رگا  یّتح  تفگ : یسوم ) )

(31 ! ) روایب ار  نآ  ییوگیم  تسار  رگا  تفگ : نوعرف ) )
(32  ) دش میظع  ییاهدژا  هاگان  هک  دنکفا  ار  دوخ  ياصع  یسوم  ماگنه  نیا  رد 

(33  ) دیدرگ راکشآ  ناگدننیب  ربارب  نشور  نابات و  رایسب  هاگان  هک  دروآ  نوریب  نابیرگ  زا  ار  دوخ  تسد  زین  و 
(34  ) هاگآ رهام و  رایسب  تسا  يرحاس  نیا  تفگ : دندوب  شفارطا  هک  یهورگ  هب  نوعرف ) )

(35 ( ؟ دیهدیم رظن  هچ  امش  دنک  هراوآ  نوریب و  ناتنیمزرس  زا  ار  امش  شرحس  اب  دهاوخیم  وا 
(36 . ) نک مازعا  اهرهش  مامت  هب  ینارومأم  و  هاوخ ، تلهم  شردارب  وا و  زا  دنتفگ : نوعرف ) هب  اهنآ  )

(37 . ) دنروآ وت  دزن  ار  رهام  تسدربز و  نارحاس  ات 
(38 . ) دندش عمج  یسوم ) اب   ) ینّیعم زور  هاگ  هدعو  يارب  نارحاس  ماجنارس 

هتفگ  مدرم  هب  و 
401 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(39 . ) دینکیم عامتجا  هعقاو ) نیا  رد   ) زین امش  ایآ  دش 
(40 . ) مینک يوریپ  نانآ  زا  ام  دندش  زوریپ  نارحاس  رگا  ات 

(41 . ) تشاد میهاوخ  یگرزب  شاداپ  میوش  زوریپ  رگا  ایآ  دنتفگ : وا  هب  دندمآ  نوعرف  روضح  نارحاس  هک  یماگنه 
(. 42  ) دوب دیهاوخ  نابّرقم  زا  تروص  نیا  رد  امش  يرآ ، تفگ : نوعرف ) )

401 ص :  ریسفت ..... :

یـسوم ترـضح  مینیبیم ؟ مینکیم و  هدـهاشم  ام  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  کی  مادـک  نایملاع  راگدرورپ  تفگ : نوعرف  َنیَِملاْعلا  ُّبَر  ام  َو 
ضارعا ماسجا و  دننام  يزیچ  دنوادخ  هک  دنامهفب  ات  داد  تسوا ، دوجو  رب  لالدتسا  هلیـسو  هک  دنوادخ  ياهراک  نایب  اب  ار  نوعرف  باوج 

اهنامسآ و هک  تسوا  تسین و  وا  دننام  زیچ  چیه  تادوجوم و  مامت  فالخ  رب  تسا  يدوجو  وا  هتبلا  درک و  هدهاشم  ار  وا  ناوتب  هک  تسین 
دناهدمآ و یتسه  هب  یتسین  زا  سپ  دنثداح و  همه  تادوجوم  نیا  هک  دیـشاب  هتـشاد  رواب  رگا  دـیرفآ ، تسا ، ود  نیا  نایم  ار  هچنآ  نیمز و 

. تسین امش  راک  مه  ندیرفآ )  ) نیا دراد و  هدنروآ  دوجو  هب  هدننیرفآ و  هب  جایتحا  دیآیم ، دوجو  هب  مدع  زا  هچ  ره 
بّجعت شنارای  نوعرف و  داد  تبسن  وا  ریغ  هب  ار  ییادخ  تفگ و  ار  نوعرف  باوج  راوتسا  لیلد  نایب و  نیا  اب  یسوم  ترضح  هک  یماگنه 

. دندرک
يادـخ تفگ : يرگید ، ریرقت  نایب و  اب  ار  دوخ  راتفگ  مود ، هلحرم  رد  یـسوم  ترـضح  هک  هاگ  نآ  و  َنِیلَّوَْألا » ُمُِکئابآ  ُّبَر  َو  ْمُکُّبَر   » لاق

«. 1  » دناوخ شموق  لوسر  ار  وا  هّیرخس  ءازهتسا و  ناونع  هب  هناوید و  ار  وا  نوعرف  تسامش ، هتشذگ  ناردپ  امش و  راگدرورپ  نم ،
__________________________________________________

هب تبسن  هّیرخـس  ءازهتـسا و  هبنج  مه  هک  امـش ) يوس  هب  هداتـسرف  امـش و  لوسر   ) تفگ هکلب  ام ) لوسر   ) دیوگب دوبن  رـضاح  نوعرف  - 1
. راصتخا هب  ج 15 ، هنومن ، ریسفت  زا  دیایب . متوعد  يارب  يربمایپ  هک  منآ  زا  رتالاب  نم  هک  دیوگب  مه  تشاد و  یسوم  ترضح 

402 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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قرشم راگدرورپ  وا  تفگ : درک و  رارکت  ار  دوخ  راتفگ  رگید  نایب  هب  موس و  هبترم  يارب  نوچ  امُهَْنَیب و  ام  َو  ِبِْرغَْملا  َو  ِقِرْـشَْملا  ُّبَر  َلاق 
. تساهنآ نیب  ام  برغم و  و 

(. مهدیم رارق  ناینادنز  زا  ار  وت   ) ینیزگرب ییادخ  نم  زا  ریغ  رگا  تفگ  دش و  نیگمشخ  نوعرف 
دهدیم و ار  نوعرف  باوج  ترابع  نیا  اب  تقیقح  رد  - ] دینک لّقعت  رگا  دومرف : دناوخ  هناوید  ار  وا  هک  نوعرف  خساپ  رد  یسوم  ترـضح 

[. دینکیمن رّکفت  دنوادخ  تایآ  رد  هک  دیتسه  هناوید  تناهارمه  وت و  هکلب  متسین  هناوید  نم  دیوگیم 
ياهزجعم تیارب  رگا  هک  تسا  نیا  اـنعم  تـسا و  لاـح  ناـیب  يارب  تـسا  هدـمآ  نآ  لوا  رد  ماهفتـسا  هزمه  هـک  واو  فرح  َکـُْتئِج  ْوـَل  َو  َأ 

؟ ینکیم ینادنز  ارم  مه  زاب  لاح  نیا  رد  مروایب  نشور  راکشآ و 
قیدـصت یهاوگ و  ياج  هب  هزجعم  اریز  دـنروآیم ، وگتـسار  نایعدـم  طقف  ار  هزجعم  هک  تسا  نیا  ترابع  يانعم  َنِیقِداَّصلا  َنِم  َْتنُک  ْنِإ 

یف نیقداصلا  نم  تنک  نإ  تسا  هدوب  نینچ  ریدقت  رد  هیآ  ترابع  دنک و  تلالد  یعّدم )  ) ییوگتسار رب  دیاب  ریزگان  تسا و  یلاعت  يادخ 
ندروآ هب  رما  هک  هب » تأف   » ترابع اریز  تسا  هدش  فذح  هب ، تئا  طرـش ، يازج  و  روایب » ار  تاهزجعم  ییوگتـسار  رگا   » هب تئا  كاوعد 

. دراد تلالد  ازج  رب  تسا  هزجعم 
. دشاب اهدژا  هب  هیبش  يزیچ  هک  نیا  هن  دش  راکشآ  یعقاو  ياهدژا  تروص  هب  ٌنِیبُم  ٌنابُْعث 

اریز درک ، دوخ  هّجوتم  ار  همه  هاگن  هک  دوب  يروط  تسد  عاعش  ینـشور و  هک  دراد  نیا  رب  تلالد  هکرابم  هیآ  زا  زارف  نیا  َنیِرِظاَّنِلل  ُءاْضَیب 
. تفرگیم ار  قفا  ولج  دشیم و  اهمشچ  دید  زا  عنام  هک  دوب  يروط  نآ  رون  عاعش  دوب ) یلومعم  ّدح  زا  جراخ   ) دوبن يداع  ینشور  کی 

ندوب  لاح  رابتعا  هب  بوصنم و  اظفل  ّتیفرظ  رابتعا  هب  هلوح »  » َُهلْوَح ِإَلَْمِلل  َلاق 
403 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا بوصنم  اّلحم 
زا ای  دیهدیم ،) رظن  هچ  امـش  ینعی   ) تسا ندرک  تروشم  هرواشم و  يانعم  هب  هک  تسا  هرماؤم  هّدام  زا  ای  نورمأت »  » ترابع َنوُُرمَْأت  اذ  امَف 

روطچ تسنادیم  ادخ  ار  دوخ  هک  نآ  اب  نوعرف  هک  دنک  روطخ  نهذ  هب  تسا  نکمم  اج  نیا  رد   ] دشابیم تسا  یهن  دـض  هک  رما )  ) هّدام
نانچ یـسوم  ترـضح  هزجعم  ود  ندـید  اب  نوعرف  هک ] تسا  نیا  باوج  دـیهدب ، روتـسد  نم  هب  دـیوگب  دوخ  ناتـسد  ریز  هب  تسا  نکمم 

هب داد و  رارق  رومأم  تسنادیم  اهنآ  يادخ  هک  ار  دوخ  رمآ و  ار  ناگدرب  درک و  شومارف  ار  دوخ  تیعقوم  هک  دـش  هدز  تشهد  توهبم و 
زجع هب  تقیقح  رد  . ] درک فارتعا  دوش  هریچ  شتنطلس  تکلمم و  رب  تسا  نکمم  هک  درک  ساسحا  یسوم  ترـضح  فرط  زا  هک  يرطخ 

[. درک رارقا  یسوم  ترضح  هزجعم  تردق و  ربارب  رد  دوخ ، یناوتان  و 
برع هک  روـط  ناـمه  تسا  بوـصنم  تسا  هب  لوـعفم  هک  راـبتعا  نیا  هب  اـی  تسا و  ردـصم  ياـنعم  هب  هک  نیا  راـبتعا  هـب  اـی  اذ » اـم   » ظـفل

. ریخلا کترمأ  دیوگیم :
. تشذگ شیپ  رد  نآ  حیضوت  تسا و  هدش  هدناوخ  زین  هئجرأ  ْهِجْرَأ ، اُولاق 

ار رهظ  تقو  نامه  تنیز  زور  زا  یـسوم  ترـضح  اریز  دوب ، رهظ  ماـگنه  نآ  تقو  هک  « 1  » تسا تنیز  زور  ناـمه  مولعم  زور  ٍمُوْلعَم  ٍمْوَی 
. دوب هدرک  نّیعم 

ندرک هلجع  هب  قیوشت  هیانک  هب  یلـصا  روظنم  دارم و  نکل  تسا ، اهنآ  عامتجا  ندرمـش  دـنک  ماهفتـسا و  ترابع  رهاظ  َنوُعِمَتُْجم  ُْمْتنَأ  ْلَه 
هلمج هچرگ  « 2  » انتجاحل رانید  ثعاب  تنأ  له  تسا : هتفگ  رعاش  اّرش  ّطبأت  هلمج : تسا  هلوقم  نیا  زا  تسا و  عامتجا  رد 

__________________________________________________

. دننکیم عامتجا  نآ  رد  مدرم  هک  يزورمین  تسا ، دیع )  ) تنیز زور  امش  هاگ  هدعو  تفگ : تسا ، هط  هروس  هیآ 59  هب  هراشا  - 1
ار قارخم  نب  نوع  ردارب  ّبر ، دبع  ای  تسا ] يدرم  مسا   ] رانید وت  ایآ  لماک : يانعم  قارخم . نب  نوعاخا  ّبر  دبع  وأ  شرخآ : عارـصم  - 2
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؟ یتسرفیم ام  زاین  عفر  يارب 
404 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. نکم گنرد  تسرفب و  ار  رانید  رتدوز  هچ  ره  هک  تسا  نیا  روظنم  نکل  تسا  ماهفتسا  رهاظ  رد 
ار یسوم  نید  هن  مینکیم  يوریپ  ار  اهنآ  نید  ام  دندش ، بلاغ  یسوم  رب  نارحاس  رگا  َةَرَحَّسلا  ُِعبَّتَن  انَّلََعل 

404 ص :  ات 68 ..... ] تایآ 43  (: 26  ) ءارعشلا هروس  ]

هراشا

اذِإَف ُهاصَع  یسُوم  یْقلَأَف  ( 44  ) َنُوِبلاْغلا ُنْحََنل  اَّنِإ  َنْوَعِْرف  ِةَّزِِعب  اُولاق  َو  ْمُهَّیِـصِع  َو  ْمَُهلابِح  اْوَْقلَأَـف  ( 43  ) َنوُْقُلم ُْمْتنَأ  ام  اوُْقلَأ  یـسُوم  ْمَُهل  َلاق 
(47  ) َنیَِملاْعلا ِّبَِرب  اَّنَمآ  اُولاق  ( 46  ) َنیِدِجاس ُةَرَحَّسلا  َیِْقلُأَف  ( 45  ) َنوُِکفْأَی ام  ُفَْقَلت  َیِه 

ْمُکَلُجْرَأ َو  ْمُکَیِْدیَأ  َّنَعِّطَقَُأل  َنوُمَْلعَت  َفْوَسَلَف  َرْحِّسلا  ُمُکَمَّلَع  يِذَّلا  ُمُکُرِیبََکل  ُهَّنِإ  ْمَُکل  َنَذآ  ْنَأ  َْلبَق  َُهل  ُْمْتنَمآ  َلاق  ( 48  ) َنوُراه َو  یسُوم  ِّبَر 
َنِینِمْؤُْملا َلَّوَأ  اَّنُک  ْنَأ  انایاطَخ  اـنُّبَر  اـَنل  َرِفْغَی  ْنَأ  ُعَمْطَن  اَّنِإ  ( 50  ) َنُوِبلَْقنُم انِّبَر  یلِإ  اَّنِإ  َْریَـض  اُولاـق ال  ( 49  ) َنیِعَمْجَأ ْمُکَّنَبِّلَـصَُأل  َو  ٍفالِخ  ْنِم 

(52  ) َنوُعَبَّتُم ْمُکَّنِإ  يِدابِِعب  ِرْسَأ  ْنَأ  یسُوم  یلِإ  اْنیَحْوَأ  َو  ( 51)
(56  ) َنوُرِذاــح ٌعـیِمََجل  اَّنِإ  َو  ( 55  ) َنوُِظئاـَغل اــَنل  ْمُـهَّنِإ  َو  ( 54  ) َنوـُلِیلَق ٌۀَمِذْرـَِـشل  ِءـالُؤه  َّنِإ  ( 53  ) َنیِرِـشاح ِِنئادَْـملا  ِیف  ُنْوَـعِْرف  َلَـسْرَأَف 

(57  ) ٍنُویُع َو  ٍتاَّنَج  ْنِم  ْمُهانْجَرْخَأَف 
اَّنِإ یـسُوم  ُباحْـصَأ  َلاق  ِناعْمَْجلا  اَءاَرت  اَّمَلَف  ( 60  ) َنِیقِرْشُم ْمُهوُعَْبتَأَف  ( 59  ) َلِیئارْـسِإ ِیَنب  اهاْنثَرْوَأ  َو  َِکلذَک  ( 58  ) ٍمیِرَک ٍماـقَم  َو  ٍزُونُک  َو 

(62  ) ِنیِدْهَیَس یِّبَر  یِعَم  َّنِإ  َّالَک  َلاق  ( 61  ) َنوُکَرْدَُمل
َو یسُوم  اْنیَْجنَأ  َو  ( 64  ) َنیِرَخْآلا َّمَث  اـنَْفلْزَأ  َو  ( 63  ) ِمیِظَْعلا ِدْوَّطلاَک  ٍقِْرف  ُّلُک  َناکَف  َقَلَْفناَف  َرْحَْبلا  َكاصَِعب  ْبِرْـضا  ِنَأ  یـسُوم  یلِإ  اْنیَحْوَأَف 

(67  ) َنِینِمُْؤم ْمُهُرَثْکَأ  َناک  ام  َو  ًۀَیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ( 66  ) َنیِرَخْآلا اَْنقَرْغَأ  َُّمث  ( 65  ) َنیِعَمْجَأ ُهَعَم  ْنَم 
(68  ) ُمیِحَّرلا ُزیِزَْعلا  َوَُهل  َکَّبَر  َّنِإ  َو 

405 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

405 ص :  همجرت ..... :

راک هب  ار  دوخ  رحـس  طاسب  دینکفیب و  دـیهاوخیم  ار  هچنآ  دـینکفیب  تفگ : و  درک ] نارحاس  هب  ور  یـسوم  دیـسر ، ارف  دوعوم  زور  نوچ  ]
(43  ) دیزادنا

: دنتفگ دندنکفا و  ار  دوخ  ياهاصع  اهبانط و  نارحاس 
(44  ) میزوریپ اعطق  نوعرف  تّزع  هب 

(45  ) دیعلب ار  اهنآ  ییوداج ) و   ) نیغورد لیاسو  مامت  و  دش ) ییاهدژا  هاگان   ) دنکفا ار  شیاصع  یسوم  سپس 
(46  ) دنداتفا هدجس  هب  یسوم  شیپ  یگمه  تسین ] رحس  هک  دنتسناد  دندید و  ار  هزجعم  نیا  هک   ] نارحاس

(47  ) میدروآ نامیا  نایملاع  راگدرورپ  هب  ام  دنتفگ :
(48  ) نوراه یسوم و  راگدرورپ 

، تسا هتخومآ  يرحاس  امـش  هب  هک  تسامـش  گرزب  داتـسا  وا  امّلـسم  دیروآ ؟ نامیا  مهد  هزاجا  امـش  هب  هک  نآ  زا  شیپ  تفگ  نوعرف ) )
مزیوآیم راد  هب  ار  همه  منکیم و  عطق  تسار ) پچ و   ) فالتخا روطب  ار  امـش  ياهاپ  اهتـسد و  هک  تسناد  دیهاوخ  ار  دوخ  رفیک  يدوزب 
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(49)
(50  ) میدرگیم زاب  نامراگدرورپ  يوس  هب  ام  گرم ] زا  دعب  نوچ  دسریمن  ام  هب  ینایز  و   ] تسین مهم  دنتفگ  نارحاس ) )

(51  ) میدوب ناگدنروآ  نامیا  نیتسخن  ام  نوچ  دشخبب  ار  ام  ياهاطخ  نامیادخ  هک  میراودیما  ام 
(52  ) درک دنهاوخ  بیقعت  ار  امش  اهنآ  هتبلا  هد ) چوک   ) رب نوریب  رصم  زا  هنابش  ارم  ناگدنب  هک  میداتسرف  یحو  یسوم  هب  ام 

(53  ) داتسرف رهش  هب  ورین ، يروآ  عمج  يارب  ینارومأم ، و  دش ) هاگآ  ارجام  نیا  زا   ) نوعرف
(54  ) دنکدنا یهورگ  اهنیا  تفگ  و 

(55  ) دناهدروآ مشخ  هب  ار  ام  اهنیا  و 
(56  ) میراکیپ هدامآ  لماک ) هحلسا  اب   ) یگمه ام  و 

(57  ) میدرک نوریب  رصم  ناور ) ياهرهن   ) ياهراس همشچ  اهغاب و  زا  ار  ناینوعرف ]  ] اهنآ ام  تردق ] اعّدا و  همه  نیا  دوجو  اب  ]
406 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(58 ( ) میتخاس مورحم   ) یلاع ياهماقم  لّلجم و  ياهرصق  اهجنگ و  زا  و 
(59  ) میدینادرگ اهنآ  ثراو  ار  لیئارسا  ینب  میدرک و  نینچ  نیا  يرآ 

(60  ) دندیسر اهنآ  هب  نادادماب  دنتخادرپ و  لیئارسا  ینب  بیقعت  هب  ناینوعرف )  ) اهنآ
(61  ) میدش راتفرگ  ناینوعرف  لاگنچ  رد  ام  دنتفگ : یسوم  نارای  دندید  ار  رگیدکی  هورگ  ود  ره  هک  یماگنه 

(62 . ) درک دهاوخ  ییامنهار  نمشد ) زا  ظفح  هب   ) ارم يدوزب  تسا  نم  اب  نم  راگدرورپ  تسین ، نینچ  زگره  تفگ : یسوم ) )
يور رب  گرزب  یهوک  نوچ  نآ  ياهبآ  زا  یـشخب  ره  دـش و  هتفاکـش  مه  زا  ایرد  نز  ایرد  هب  ار  تیاصع  میدرک  یحو  یـسوم  هب  ام  سپ 

(63 . ) تفرگ رارق  مه 
(64  ) میدروآ ایرد  هب  ار  ناینوعرف )  ) نارگید اج  نآ  رد  و 
(65  ) میداد تاجن  دندوب  وا  اب  هک  یناسک  مامت  یسوم و 

(66  ) میدرک قرغ  ار  نارگید  سپس 
(67 . ) دندرواین نامیا  اهنآ  رتشیب  یلو  مدرم ) تربع  يارب   ) تسا ینشور  هناشن  تیآ و  دمآ  شیپ  نیا  یتسارب 

(68 . ) تسا نابرهم  اناوت و  رایسب  راگدرورپ  هّتبلا  و 

406 ص :  ریسفت ..... :

دنگوس مالسا  رد  تسا ، مالـسا ) زا  لبق  و   ) تیلهاج نامز  ياهدنگوس  زا  دنگوس  هنوگ  نیا  دندرک ، دای  دنگوس  نوعرف  تّزع  هب  نارحاس 
« هَّللا  » هب و  هَّللا »  » هملک هب  رگم  دـینکن  داـی  دـنگوس   ) هک تسا  ثیدـح  رد  تسین . تسرد  دـنوادخ  ياهتفـص  اـهمان و  و  هَّللا )  ) هملک هب  زج 

«1 (. » دیشاب وگتسار  هک  نیا  رگم  دینکن  دای  دنگوس 
هب نآ و  يارجم  يراج  هک  ار  ءاقلا  هملک  رورخ  ياجب  دـنوادخ  تسانعم  مه  هیبش و  نداتفا ) كاخ  هب   ) رورخ هملک  اب  ءاـقلإ  هملک  نوچ  و 

نیمز رب  هدجـس  لاح  هب  ار  ناشدوخ  دـندید  هک  ار  هچنآ  دـندید  نارحاس  هک  نیمه  دـیامرفب : دـهاوخیم  و  هدومرف ، نایب  تسا  نآ  يانعم 
. دندنکفا نیمز  هب  دنتفرگ و  ار  اهنآ  نارگید  ییوگ  دنتخادنا 

__________________________________________________

-1
. نوقداص متنأ  ّالإ و  هّللاب  اوفلحت  هّللاب و ال  الإ  اوقلحت  ال 
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407 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
درادـن ام  يارب  يررـض  چـیه  اهنت  هن  وت  راک  نیا  هک  تسا  نیا  ای  ترابع  يانعم  تسا و  نایز  ررـض و  يانعم  هب  ریـض »  » ظفل َْریَـض  اُولاـق ال 

نیا هک  تسا  نیا  انعم  اـی  دراد . اـم  يارب  مه  یگرزب  هرهب  هدـیاف و  دـسریم ، اـم  هب  یگرزب  شاداـپ  وت  باذـع  رب  ربص  ربارب  رد  نوچ  هکلب 
نیرتناسآ لتق  مینکیم و  تشگزاب  ناـمراگدرورپ  يوس  هب  گرم  ياهببـس  زا  یببـس  هب  اـم  ریزگاـن  اریز  درادـن ، اـم  يارب  يررـض  نتـشک 

یـسک تشگزاب  دـننام  وا  يوس  هب  ام  تشگزاب  تشاد ، ینازرا  ام  هب  ار  ناگدـنروآ  نامیا  نیتسخن  تمعن  ادـخ  نوچ  هوالع  هب  تساـهنآ ،
. دراد ار  وا  وفع  شزرمآ و  دیما  هک  تسا 

[. میدوب ناگدنروآ  نامیا  نیتسخن  زا  ام  هک  نیا  يارب  ینعی   ] تسا هدوب  اّنک  نأل  لصا  رد  ترابع  نیا  اَّنُک  ْنَأ 
هدوب نینچ  اهنآ  رما  رد  ریدقت  ریبدت و  دیامرفب  دهاوخیم  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  دارم  و  ءارـسإ »  » رما يارب  ّتلع  ترابع  نیا  َنوُعَبَّتُم  ْمُکَّنِإ 

نتفر و ورف  هلیـسو  هب  دنوادخ  ات  دنورب  اهنآ  لابند  هب  ایرد  رد  دـننک و  بیقعت  ار  اهنآ  شنایهاپـس  نوعرف و  دـنورب و  ولج  زا  اهنآ  هک  تسا 
. دنک دوبان  كاله و  ار  ناینوعرف  ایرد  بآ  رد  ندش  قرغ 

 ... ءالؤه نإ  نوعرف  لاق  تسا  هدوب  نینچ  نآ  ریدقت  تسا و  هدش  رکذ  رمضم  فوذحم و  ترابع  کی  زا  دعب  ترابع  نیا  ِءالُؤه  َّنِإ 
دای دناسریم  ار  ندوب  كدـنا  هک  هملک  نیا  اب  ار  لیئارـسا ) ینب   ) اهنآ ادـتبا  نوعرف  تسا ، كدـنا  هورگ  يانعم  هب  همذرـش »  » هژاو ٌۀَمِذْرَِـشل 

یتسپ ّتلذ و  ّتلق  زا  دارم  هک  تسا  نکمم  و  كدنا ] رایسب  ینعی   ] دناسرب ار  ّتلق  دیکأت  ات  درک  فیـصوت  ۀّلق »  » ظفل هب  سپـس  دش و  روآ 
هب ار  ام  هک  دننکیم  ییاهراک  نکل  تسین ، اهنآ  زا  یـسرت  دـنهد و  ماجنا  دـنناوتیمن  يراک  دـنلیلذ  نوچ  اهنآ  ینعی  ددـع  یمک  هن  دـشاب 

يارب دـننک  شروش  ام  رب  یناسک  هاگ  ره  میراد و  اهراک  رد  ار  لماک  یگداـمآ  رایـشوه و  رادـیب و  میتسه  یناـمدرم  اـم  دروآیم و  مشخ 
. مینکیم مادقا  داسف  هّدام  ندرک  دوبان 

اهنآ  ات  دروآیم  رصم  ياهرهش  نامدرم  يارب  نوعرف  هک  دوب  ییاههناهب  اهنیا  هتبلا 
408 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا هدش  دراو  وا  تنطلس  تردق و  هب  یتسکش  هک  دننکن  نامگ 
اّیهم و يانعم  هب  نورذاح »  » و تسا ، رایشوه  رادیب و  يانعم  هب  هک  تسا  هدش  هدناوخ  زین  نورذح  نورذاح »  » ترابع َنوُرِذاح  ٌعیِمََجل  اَّنِإ  َو 

. تسا هدامآ 
هک ناریما  سلاجم  رگید  یخرب  دناهتسناد و  دنمشزرا  ياههناخ  لّلجم و  ياهرصق  ار  ترابع  نیا  موهفم  نارّـسفم  زا  یـضعب  ٍمیِرَک  ٍماقَم  َو 

[. دناهتفگ زیگنا  طاشن  رورس و  رپ  سلاجم  ار  نآ  موهفم  مه  یخرب   ] دننادیم دناهتفرگ  نانابهگن  ار  شفارطا 
انب تسا  بوصنم  ای  کلذک . رمألا  تسا  هدوب  نینچ  ریدقت  رد  دشاب و  فوذـحم  يادـتبم  يارب  ربخ  هک  نیا  رب  انب  تسا  عوفرم  ای  َِکلذَـک 

«. 1 [ » میدرک جارخا  ار  اهنآ  میدرک  نایب  هک  نانچ  نآ  ینعی  ، ] دشاب مهانجرخأ »  » لوعفم هک  نیا  رب 
. دندیسر اهنآ  هب  دیشروخ  عولط  تقو  ناینوعرف  ینعی  َنِیقِرْشُم  ْمُهوُعَْبتَأَف 

. داد دهاوخ  ناشن  نم  هب  ار  اهنآ  لاگنچ  زا  تاجن  هار  يدوزب  نم  يادخ  ِنیِدْهَیَس 
. تشگ رادیدپ  نآ  رد  هار  هدزاود  و  « 2 . » دش هتفاکش  ایرد  سپس  دز و  ایرد  هب  ار  اصع  َقَلَْفناَف 

هوک ینعی  دوط »  » و دوشیم . هتفگ  دشاب  هدش  ادج  رگید  تمسق  زا  هک  یتمـسق  هب  ندش و  ادج  ینعی  قرف »  » ظفل ِمیِظَْعلا  ِدْوَّطلاَک  ٍقِْرف  ُّلُک 
[. دیدرگ هتشابنا  مه  يور  گرزب  یهوک  دننام  دوب  هدش  ادج  رگید  تمسق  زا  هک  بآ  تمسق  ره  ینعی   ] گرزب

لیئارسا ینب  هب  ار  ناینوعرف  ام  هک  تسا  نیا  دوصقم  و  ناینوعرف ، ینعی  نیرخآلا ،»  » دش و هتفاکـش  ایرد  هک  هاگ  نآ  ینعی  ّمث »  » َّمَث انَْفلْزَأ  َو 
کی یّتح  هک  يروط  هب  میدروآ  درگ  ایرد  ياههار  رد  ار  ناشمامت  میدرک و  کیدزن  رگیدـکی  هب  ار  ناینوعرف  دوخ  اـی  میتخاـس  کـیدزن 

. دبای تاجن  تسناوتن  اهنآ  زا  رفن 
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__________________________________________________

(. هانفصو يّذلا  جارخالا  کلذ  لثم  مهانجرخأ  - ) 1
(. رحبلا قلفناف  برضف  يأ  - ) 2

409 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
یلو دننیبیم  ار  نآ  مدرم  مامت  و  تسا ) دنوادخ  تردـق  هناشن  هک   ) تسا ییاهزیچ  نامه  درادـن و  یّـصاخ  يانعم  هیآ  ًۀَـیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ 

. دنوشیمن هّبنتم  اهنآ  رتشیب 

409 ص :  ات 104 ..... ] تایآ 69  (: 26  ) ءارعشلا هروس  ]

هراشا

ْذِإ ْمُکَنوُعَمْـسَی  ْلَه  َلاق  ( 71  ) َنیِفِکاع اَهل  ُّلَظَنَف  ًامانْـصَأ  ُدـُبْعَن  اُولاق  ( 70  ) َنوُدـُبْعَت ام  ِهِمْوَق  َو  ِهِیبَأـِل  َلاـق  ْذِإ  ( 69  ) َمیِهاْربِإ َأَـبَن  ْمِْهیَلَع  ُلـْتا  َو 
(73  ) َنوُّرُضَی َْوأ  ْمُکَنوُعَْفنَی  َْوأ  ( 72  ) َنوُعْدَت

َّبَر َّالِإ  ِیل  ٌّوُدَـع  ْمُهَّنِإَف  ( 76  ) َنُومَدـْقَْألا ُمُکُؤابآ  َو  ُْمْتنَأ  ( 75  ) َنوُدـُبْعَت ُْمْتنُک  ام  ُْمْتیَأَرَف  َأ  َلاق  ( 74  ) َنُولَعْفَی َِکلذَک  انَءابآ  انْدَـجَو  َْلب  اُولاق 
(78  ) ِنیِدْهَی َوُهَف  ِینَقَلَخ  يِذَّلا  ( 77  ) َنیَِملاْعلا

ِیتَـئیِطَخ ِیل  َرِفْغَی  ْنَأ  ُعَمْطَأ  يِذَّلا  َو  ( 81  ) ِنِییُْحی َّمـُث  ِیُنتیُِمی  يِذَّلا  َو  ( 80  ) ِنیِفْـشَی َوُهَف  ُتْضِرَم  اذِإ  َو  ( 79  ) ِنیِقْـسَی َو  ِینُمِعُْطی  َوُه  يِذَّلا  َو 
(83  ) َنیِِحلاَّصلِاب ِینْقِْحلَأ  َو  ًامْکُح  ِیل  ْبَه  ِّبَر  ( 82  ) ِنیِّدلا َمْوَی 

َمْوَی ِینِزُْخت  َو ال  ( 86  ) َنیِّلاَّضلا َنِم  َناک  ُهَّنِإ  ِیبَِأل  ْرِفْغا  َو  ( 85  ) ِمیِعَّنلا ِۀَّنَج  ِۀَثَرَو  ْنِم  ِیْنلَعْجا  َو  ( 84  ) َنیِرِخْآلا ِیف  ٍقْدِص  َناِسل  ِیل  ْلَعْجا  َو 
(88  ) َنُوَنب َو ال  ٌلام  ُعَْفنَی  َمْوَی ال  ( 87  ) َنُوثَْعُبی

ْنِم ( 92  ) َنوُُدبْعَت ُْمْتنُک  ام  َْنیَأ  ْمَُهل  َلِیق  َو  ( 91  ) َنیِواْغِلل ُمیِحَْجلا  ِتَزُِّرب  َو  ( 90  ) َنیِقَّتُْمِلل ُۀَّنَْجلا  ِتَِفلْزُأ  َو  ( 89  ) ٍمِیلَس ٍْبلَِقب  َهَّللا  یَتَأ  ْنَم  َّالِإ 
(93  ) َنوُرِصَْتنَی َْوأ  ْمُکَنوُرُْصنَی  ْلَه  ِهَّللا  ِنُود 

ْذِإ ( 97  ) ٍنِیبُم ٍلالَض  یَِفل  اَّنُک  ْنِإ  ِهَّللاَت  ( 96  ) َنوُمِصَتْخَی اهِیف  ْمُه  َو  اُولاق  ( 95  ) َنوُعَمْجَأ َسِیْلبِإ  ُدُونُج  َو  ( 94  ) َنوُواْغلا َو  ْمُه  اهِیف  اُوبِْکبُکَف 
(98  ) َنیَِملاْعلا ِّبَِرب  ْمُکیِّوَُسن 

ِیف َّنِإ  ( 102  ) َنِینِمْؤُْملا َنِم  َنوُکَنَف  ًةَّرَک  اـَنل  َّنَأ  ْوَلَف  ( 101  ) ٍمیِمَح ٍقیِدَـص  َو ال  ( 100  ) َنیِِعفاش ْنِم  اَنل  اـمَف  ( 99  ) َنُومِرْجُْملا َّالِإ  انَّلَـضَأ  ام  َو 
(103  ) َنِینِمُْؤم ْمُهُرَثْکَأ  َناک  ام  َو  ًۀَیَآل  َِکلذ 

(104  ) ُمیِحَّرلا ُزیِزَْعلا  َوَُهل  َکَّبَر  َّنِإ  َو 
410 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

410 ص :  همجرت ..... :

(69  ) ناوخب تّما  يارب  ار  میهاربا  تیاکح  لوسر ) يا  )
(70  ) دیتسرپیم ار  زیچ  هچ  امش )  ) تفگ شموق  و  ومع ) ینعی   ) ردپ هب  هک  یماگنه 

(71  ) مینانآ تدابع  مزالم  هزور  همه  میتسرپیم و  ار  ییاهتب  دنتفگ :
(72 ( ؟ دنونشیم ار  امش  يادص  دیناوخیم ، ار  نانآ  هک  یماگنه  ایآ  تفگ  میهاربا ) )

(73 ( ؟ دنراد ینایز  دوس و  امش  لاح  هب  ای 
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: دنتفگ
(74 . ) دننکیم نینچ  هک  میتفای  ار  دوخ  ناکاین  ام  طقف 

(75 ( ؟ دندیتسرپیم هک  ار  يزیچ  دیدید  امش  ایآ  تفگ  میهاربا ) )
(76  ) امش ناکاین  امش و 

(77  ) نایناهج راگدرورپ  رگم  دننم  نمشد  اهنآ  همه  یتسارب 
(78  ) دیامرفیم متیاده  ومه  سپ  دیرفآ  ارم  هک  ییادخ  نآ 

(79  ) دنکیم باریس  دهدیم و  اذغ  ارم  هک  ییادخ  نآ 
(80  ) دهدیم افش  ارم  موش  رامیب  نوچ  و 

(81  ) دنکیم هدنز  سپس  دناریمیم و  ارم  هک  ییادخ  نآ  و 
(82  ) دزرمایب ار  مناهانگ  ازج  زور  رد  مراد  دیما  هک  ییادخ  نامه 

ءزج ارم  ینعی   ) زاـس قـحلم  ناـحلاص  هب  ارم  و  اـمرف ، تمحرم  شناد  ملع و  نم  هب  اراـگدرورپ  دـنکیم ] ضرع  ادـخ  هاـگرد  هـب  مـیهاربا  ]
(83 ( ) هد رارق  ناحلاص 

(84 ( ) دننک دای  یکین  هب  ارم  ات   ) هد رارق  وکین  ار  ممان  هدنیآ  ياهتّما  نایم  رد  و 
(85  ) هد رارق  تمعن  رپ  تشهب  ناثراو  زا  ارم  و 

(86  ) دوب ناهارمگ  زا  تخس  وا  هک  زرمایب  ار  میومع )  ) مردپ و 
(87  ) نکم هدنمرش  اوسر و  ارم  يزیگنارب  ار  قلخ  هک  يزور  و 

(88  ) دنشخبن يدوس  نادنزرف  لام و  هک  يزور  نآ  رد 
(89  ) دیآ ادخ  هاگشیپ  هب  كاپ  صلاخ و  بلق  اب  هک  درب  دوس  سک  نآ  اهنت  و 

(90  ) دوشیم کیدزن  ناراکزیهرپ  هب  تشهب  زور ) نآ  رد  )
(91  ) ددرگیم راکشآ  ناهارمگ  يارب  خزود  و 

اهنآ  هب  و 
411 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(92 ( ؟ دیدرکیم شتسرپ  ار  اهنآ  هک  ینادوبعم  دنتسه  اجک  دوشیم  هتفگ 
(93 ( ؟ دیآیم اهنآ  يرای  هب  یسک  ای  دننکیم ؟ يرای  ار  امش  اهنآ  ایآ  ادخ ، زا  ریغ  ینادوبعم 

(94  ) دنوشیم هدنکفا  خزود  رد  ور  هب  ناهارمگ  نارفاک و  اب  نادوبعم  نآ  همه  ماگنه  نیا  رد 
(95  ) دنیآ رد  مّنهج  هب  سیلبا  هاپس  مامت  نینچمه  و 

(96 : ) دنیوگیم دنزیخیم و  رب  لادج  هب  اج  نآ  اهنآ 
(97  ) میدوب راکشآ  یهارمگ  رد  ام  هک  دنگوس  ادخ  هب 

(98 [ ) میدرکیم شتسرپ  ار  امش  وا  ياج  هب  و   ] میدرمشیم ربارب  ناهج  راگدیرفآ  اب  ار  امش  نوچ 
(99  ) درکن هارمگ  ار  ام  ناراکهبت  زج  یسک  اّما 

(100 . ) تسین ام  يارب  یناگدننک  تعافش  زورما ) هک  سوسفا  )
(101 [ ) دنک تیامح  ام  زا  هک   ] یتّبحم رپ  تسود  هن  و 

(102  ) دوب میهاوخ  نانمؤم  زا  میدرگ  زاب  ایند ) هب   ) رگید راب  رگا 
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(103  ) دندوبن نمؤم  اهنآ  رثکا  یلو  نارگید ) يارب   ) تسا یتربع  هناشن و  اهدادیور  نیا  رد  هک  یتسارب 
(104 . ) تسا نابرهم  اناوت و  رایسب  وت  يادخ  هّتبلا  و 

411 ص :  ریسفت ..... :

هتـسیاش دـننکیم  تدابع  ار  هچنآ  دـنامهفب  اهنآ  هب  ات  درک  لاؤس  مه  زاب  دنتـسرپیم ، ار  اهتب  اـهنآ  تسنادیم  هک  نآ  اـب  میهاربا  ترـضح 
. تسین ندرک  تدابع 

و دنونشیم ؟ ار  امش  ياعد  ایآ  « ؟ کلذ یلع  نوردقی  له  و  مکئاعد ؟ نوعمسی  له  تسا : هدوب  نینچ  لصا  رد  هلمج  نیا  ْمُکَنوُعَمْسَی  ْلَه 
. تسا هدش  فذح  تسا  فاضم  هک  اعد  هملک  و  دنراد »؟ ار  ندینش  ییاناوت  ایآ 

. تسا هدمآ  عراضم  هغیص  هب  دنکیم ، هتشذگ  نامز  زا  تیاکح  نوچ  تسا ، هدش  عقاو  ذإ »  » زا دعب  هک  نیا  اب  نوعدت »  » لعف َنوُعْدَت  ْذِإ 
هک مدـید  مدرک  رکف  مدوخ  شیپ  نم  نوچ  هک  تسا  نیا  دوصقم  دـننم  نانمـشد  اهتب  نیا  تفگ  میهاربا  ترـضح  هک  نیا  ِیل  ٌّوُدَـع  ْمُهَّنِإَف 

اهیبوخ مامت  هک  منک  تدابع  ار  یسک  مداد  حیجرت  مدرک و  يرود  نآ  زا  اذل  تسا  ناطیش  نآ  هک  تسا  ینمشد  شتـسرپ  اهتب  نیا  تدابع 
. تسوا زا 

412 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
دننک و ّتقد  ناتـسرپ ) تب   ) اهنآ ات  دومرف ، نایب  دـهدیم  زردـنا  ار  شدوخ  صخـش  هک  هویـش  نیا  اب  ار ، دوخ  دوصقم  میهاربا ) ترـضح  )

ادـتبا زا  رگا  و  تسا . رتهب  یلیخ  فرط  نتفریذـپ  يارب  شور  نیا  تسا و  هتفگ  شدوخ  هب  لّوا  دـیوگیم ، اـم  هب  ار  هچنآ  میهاربا  دـنیوگب 
. دوبن درب  راک  هب  هک  ياهویش  نیا  دننام  شرثا  دنتسه  امش  نمشد  اهتب )  ) اهنآ تفگیم 

: تسا هتفگ  رعاش  دوریم . راک  هب  عمج  يارب  مه  درفم و  يارب  مه  قیدص »  » و ّودع »  » ظفل
«1  » اقیدص اوناک  اّودع و  مهارأ  ةرم  يوذ  یلع  موق  و 
. تسا هتفر  راک  هب  عمج  يارب  قیدص  ّودع و  ظفل  هک 

ار اهتب  نم  دـیوگب  هک  تسا  نیا  لثم  و  دوبن ) اهتب  ءزج  دـنوادخ  اریز  « ) 2  » تسا عطقنم  يانثتـسم  َنیَِملاْعلا » َّبَر   » ترابع َنیَِملاْعلا  َّبَر  اَّلِإ 
. منکیم شتسرپ  ار  ادخ  نکل  منکیمن ، شتسرپ 

نیدب نیا  دنک ، ضیرم  ارم  دنوادخ  یتقو  ینعی  ینضرمأ  اذإ  دومرفن : موش و  ضیرم  نم  یتقو  ینعی  ُتْضِرَم » اذِإ  : » دومرف میهاربا  ترـضح 
. نآ زج  اهیندیشون و  اهیندروخ و  رد  تسا  ناسنا  دوخ  طیرفت  طارفا و  اهیرامیب  رتشیب  ّتلع  هک  تسا  ببس 

نم ياهاطخ  زا  ادـخ  هک  مراودـیما  دومرف : هکلب  دزرمآیم  ارم  ادـخ  هک  دومرفن  عطق  روط  هب  میهاربا  ترـضح  ِیتَئیِطَخ  ِیل  َرِفْغَی  ْنَأ  ُعَمْطَأ 
یلا عاطقنا   » احالطـصا ار  تلاح  نیا  هک  . ] تسا يرگید  زیچ  ره  زا  دـیما  عطق  دـنوادخ و  فطل  هب  لماک  هّجوت  هار  زا  طـقف  نیا  درذـگرد 

مراودیما نم  هک : دشاب  نیا  دارم  تسا  نکمم  و  دنیوگیم ] هَّللا »
__________________________________________________

. دندوب ناتسود  هک  یلاح  رد  دننم  نانمشد  هک  مدرکیم  نامگ  دندوب  نم  لباقم  رد  هک  يدنمتردق  هفئاط  - 1
دندرکیم و شتسرپ  زین  ار  ادخ  اهتب  رب  هوالع  هک  دندوب  یناسک  ناتسرپ  تب  نایم  هک  دناهدیقع  نیا  رب  نارّسفم  زا  یخرب  دروم  نیا  رد  - 2
ص ج 15 ، هنومن ، ریـسفت  زا  تسا . لصّتم  يانثتـسا  تروص  نیا  رد  هک  دـنکیم ، انثتـسا  ار  ادـخ  عوضوم  نیا  تیاعر  اب  میهاربا  ترـضح 

. ].....[ مجرتم فّرصت - اب  ، 265
413 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هّزنم و هانگ  اطخ و  زا  مالّسلا  مهیلع  ناربمایپ  اریز  درذگ ، رد  تسا ، هداد  رارق  عیفـش  ارم  هک  یـسک  ياهاطخ  زا  نم  رطاخ  هب  یلاعت  يادخ 
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تسا میهاربا  ترضح  راتفگ  نامه  بلطم  نیا  لیلد  و  دوشیم . لمح  دنوادخ  ربارب  رد  یسفن  تسکش  ینتورف و  هب  نانآ  رافغتسا  دنکاپ و 
هاگآ نداد و  میلعت  يارب  ياهلیسو  شور  نیا  هوالع  موشیم . هدیزرمآ  هک  دومرفن  عطق  روطب  مراد و  دیما  دومرف  شزرمآ  صوصخ  رد  هک 

[. رگید زیچ  ای  دوخ  لامعا  هب  هن   ] دنشاب راودیما  ادخ  فطل  هب  طقف  شزرمآ  رد  هک  تسا  تّما  ندرک 
ماـقم دارم ، دـنیوگ : یخرب  مدرم . ناـیم  رد  ّقح  هب  يرواد  تموـکح و  اـی  تسا  شناد  تمکح و  اـی  اـمکح »  » زا دوـصقم  ًاـمْکُح  ِیل  ْبَه 

. تسا شناد  تمکح و  ياراد  مه  دراد و  ار  مدرم  نایم  يرواد  ّقح  مه  ربمایپ  اریز  تسا ، يربمایپ 
. نک هارمه  ناراکوکین  اب  تشهب  رد  ارم  َنیِِحلاَّصلِاب  ِینْقِْحلَأ  َو 

دراد يرای  مشچ  هک  تسا  یـسک  هب  ندرکن  کمک  يراوخ و  يانعم  هب  هک  تسا  يزخ  هدام  زا  ای  ینزخت »  » ظـفل َنُوثَْعُبی  َمْوَی  ِینِزُْخت  ـال  َو 
ییاهراک زا  دنموصعم و  ناربمایپ  هک  نیا  اب  تساهنآ  رافغتـسا  دننام  زین  نیا  تسا و  يراسمرـش  ایح و  يانعم  هب  هک  تسا  ۀیازخ  هّدام  زا  ای 

. دنرودب هّزنم و  تسا  رافغتسا  بجوم  هک 
. دوشیم مولعم  مالک  قایس  زا  نیا  ددرگیم و  رب  مدرم  هب  َنُوثَْعُبی »  » لعف رد  ریمض 

رعـش رد  هک  نانچ  مه  تسا . بلق  تفـص  ٍمِیلَـس »  » تسا هدوب  هَّللا ...  یتأ  نم  لاح  اـّلإ  ریدـقت  رد  تراـبع  نیا  ٍمِیلَـس  ٍْبلَِقب  َهَّللا  یَتَأ  ْنَم  اَّلِإ 
هک دوشیم  لاؤس  وت  زا  هک  تسا  نیا  بلطم  ناـیب  « 1 . » عیج برض و  مهنیب  ۀّیحت  تسا  هتفگ  نینچ  رعاش  تسا  برض  تفـص  عیجو  رعاش 
هک تسا  نیا  دوصقم  تسوا و  ملاـس  كاـپ و  بلق  شنادـنزرف  تورث و  هک  ییوگیم  باوج  رد  وـت  دراد  ینادـنزرف ] و   ] تورث دـیز  اـیآ 

درادن يدنزرف  تورث و 
__________________________________________________

. تسا روآ  درد  ياهندز  تبرض  نایهاپس ، نآ  نایم  دورد  - 1
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. دراد ملاس  كاپ و  بلق  نآ  ياج  هب  یلو 
هیآ ریدـقت  تروص  نیا  رد  هک  مینادـب  يزاینیب  يانعم  هب  ار  نونب  لام و  هک  قیرط  نیا  هب  دوش  لـمح  شیاـنعم  رب  مـالک  هک  تسا  نکمم 

هک نانچ  مه  تسا  ملاس  كاپ و  بلق  هب  شنید  رد  درم  يزاینیب  اریز  میلس  بلقب  هَّللا  یتأ  نم  ینغ  الإ  ینغ  عفنی  موی ال  تسا : هدوب  نینچ 
. تسا نادنزرف  لام و  هب  ایند  رد  شتورث  يزاینیب و 

نتـشاد اـب  هک  يدرم  يارب  رگم  دـنرادن  ياهدـیاف  نادـنزرف  تورث و  ینعی  دـشاب ، عفنی »  » لـعف يارب  لوـعفم  نم »  » ظـفل هک  تسا  نکمم  و 
تیاده تسار  هار  هب  ار  شدنزرف  دناسرب و  فرـصم  هب  ادخ  روتـسد  قباطم  ار  شلام  هک  دـشاب  كاپ  ملاس و  بلق  ياراد  دـنزرف ، تورث و 
دنوادخ ياهروتسد  میلست  دشاب و  ملاس  هتفریذپ و  ار  مالسا  هک  تسا  نآ  میلس  بلق  هک  دنیوگ  و  دزومایب . وا  هب  ار  نید  تاروتـسد  دنک و 

«. 1  » دشاب كاپ  ایند  یتسود  زا  هک  تسا  یبلق  میلس  بلق  دومرف : هک  تسا  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  دوشب و 
. دنوش نامداش  دننیبب و  نآ  رد  ار  دوخ  هاگیاج  ات  دش  کیدزن  ناراکزیهرپ  هب  تشهب  َنیِقَّتُْمِلل  ُۀَّنَْجلا  ِتَِفلْزُأ  َو 

دـندروخیم و سوسفا  دـندشیم  هدـنار  اـج  نآ  هب  هک  نیا  زا  دـش و  ناـیامن  راکـشآ و  ناـهارمگ  يارب  خزود  َنیِواـْغِلل  ُمیِحَْجلا  ِتَزُِّرب  َو 
دندید کیدزن  زا  ار  باذع  نارفاک  نوچ   » اوُرَفَک َنیِذَّلا  ُهوُجُو  ْتَئیِـس  ًۀَْفلُز  ُْهَوأَر  اَّمَلَف  تسا : هدومرف  دـنوادخ  هک  نانچ  دـندشیم  نیگمغ 

: دـش هتفگ  اهنآ  هب  دـش و  دایز  اـهنآ  هّصغ  مغ و  تفرگ  رارق  اـهنآ  دـید  رد  شتآ  نوچ  و  ( 27 کلم / «. ) دش هایـس  تشز و  ناشیاهتروص 
؟ دیوش دنمهرهب  اهنآ  کمک  زا  دیناوتیم  امش  ای  دنناسرب ؟ امش  هب  ياهدیاف  دنناوتیم  ایآ  دنتسه ؟ اجک  امش  نایادخ 

مزیه دندرکیم  شتسرپ  ار  اهنآ  هک  یناسک  نایادخ و  نآ  اریز  تسین ! نینچ  زگره 
__________________________________________________
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اینّدلا ّبح  نم  میلس  يّذلا  بلقلا  وه  میلّسلا  بلق 
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: تسا هدرک  هراشا  دعب  هیآ  رد  دروم  نیمه  هب  دنشتآ و 
ور هب   ) تسا ّبک »  » رارکت هبکبک »  » ظفل دنوشیم و  هدنکفا  شتآ  رد  ور  هب  دـندیتسرپ  ار  اهنآ  هک  یناهارمگ  نایادـخ و  ْمُه  اهِیف  اُوبِْکبُکَف 
هب رتالاب  تاجرد  زا  هبترم  نیدـنچ  دـنوشیم  هدـنکفا  شتآ  رد  هک  هاگ  نآ  ییوگ  تسا : انعم  رارکت  رب  لیلد  ظـفل  رد  رارکت  و  نتخادـنا )

. امرفب ظفح  نآ  زا  ار  ام  ایادخ  دنریگ - ياج  خزود  رعق  رد  ات  دنوشیم  هدنکفا  مّنهج  رتنییاپ  تاجرد 
ناهارمگ زا  یضعب  َنوُمِصَتْخَی » . » دنوشیم هدنکفا  خزود  رد  ور  هب  ناهارمگ  اب  همه  نیطایش  دوخ  ناطیش و  ناوریپ  یمامت  َسِیْلبِإ  ُدُونُج  َو 

. دنزادرپیم عازن  لادج و  هب  رگید  یضعب  اب 
- نیغورد نایادخ  امش - ام و  نوچ  هک  تسا  نیا  دارم  تسا و  هدوب  نیبم  لالض  یفل  اّنک  ّانإ  لصا  رد  تسا و  هلیقث  زا  هفّفخم  نإ »  » اَّنُک ْنِإ 

. میدوب يراکشآ  یهارمگ  رد  هتبلا  هک  دنگوس  ادخ  هب  میدرکیم ، شتسرپ  ار  امش  ببس  نیمه  هب  میتسناد و  ربارب  ملاع  راگدرورپ  اب  ار 
ناشعفانم ظفح  يارب  هک  یناگرزب  نامه  دنتـسه  اهنآ  ياسؤر  ناگرزب و  دـناهدرک  هارمگ  ار  اـهنآ  هک  یناـمرجم  زا  دوصقم  َنُومِرْجُْملا  اَّلِإ 

. دندرک ادتقا  اهنآ  هب  ناهارمگ  هک  یناینیشیپ  دندرک و  تخب  دب  ار  اهنآ 
ار دوخ  نایاوشیپ  ناگرزب و  تعاطا  ام  ادخ ، يا  دنیوگ : و   » اَلِیبَّسلا اَنوُّلَضَأَف  انَءارَبُک  َو  انَتَداس  انْعَطَأ  اَّنِإ  انَّبَر  دیامرفیم : نانآ  لوق  زا  دنوادخ 

(. 67 بازحا / «. ) دندیشک یهارمگ  هب  ار  ام  هک  میدرک 
زا دننک و  تعافـش  ام  زا  هک  دنتـسین  ام  يارب  دننکیم  تعافـش  نانمؤم  زا  هک  اهنآ  ءایـصوا  ناربمایپ و  دـننام  یناعیفـش  َنیِِعفاش  ْنِم  اَنل  امَف 
زا ام  هّتبلا  دنگوس  ادخ  هب  : » دومرف هبترم  هس  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  میراد . اهنآ  ناتسود  دننام  یناتسود  هن  دنیامن و  یـشسرپ  ام  لاح 

ناهارمگ )  ) ام نانمشد  هک  اجنآ  ات  مینکیم  تعافش  دوخ  نایعیش 
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هیلع و هَّللا  یلـص  ربمغیپ  هک  هدش  لقن  هَّللا  دـبع  نب  رباج  زا  دومرف . تئارق  َنِینِمْؤُْملا ) َنِم   ) ات ار  هیآ  و  « 1  ...« » َنیِِعفاش ْنِم  اَنل  امَف  : » دنیوگب
راـک هچ  ینـالف  نم  تسود  دـننکیم : لاؤـس  تسا  خزود  رد  هک  شتـسود  هب  عـجار  تـسا  تـشهب  رد  هـک  ینمؤـم  صخـش  دوـمرف : هـلآ 

یناعیفـش ام  يارب  دنیوگیم : رگید  نایخزود  هاگ  نآ  دیروایب - وا  شیپ  تشهب  هب  خزود  زا  ار  شتـسود  دـیامرفیم : دـنوادخ  دـنکیم -؟
. دننک تعافش  ام  زا  هک  تسین 

ّتیمها نآ  هب  وت  ار  هچنآ  هک  تسا  یـسک  نآ  دـشابیم و  تسا  مامتها  يانعم  هب  هک  مامتحا  هدام  زا  اـی  میمح »  » ظـفل ٍمیِمَح  ٍقیِدَـص  ـال  َو 
. تسا یصوصخ  تسود  هّصاخ و  يانعم  هب  هک  تسا  هّماح  هدام  زا  ای  دهدیم ، ّتیمها  مه  وا  یهدب 

، ءایصوا ءایبنا ، دننام   ] دنرایسب ناگدننک  تعافش  هک  تسا  نیا  هدمآ  درفم  تروص  هب  قیدص »  » عمج و تروص  هب  نیعفاش »  » هک نیا  ّتلع 
. دشاب عمج  قیدص »  » زا دارم  هک  تسا  زیاج  و  تسا . مک  نیتسار  تسود  یلو  ناگتشرف ]

. تسایند هب  نتشگرب  يانعم  هب  ةّرک »  » ظفل ًةَّرَک  اَنل 
نیا رد  هک  دـشاب  یطرـش ، دوخ ، یلـصا  يانعم  هب  هک  تسا  نکمم  میتشگیم و  رب  شاک  يا  ینعی  تسوزرآ  يانعم  هب  هیآ  رد  ول »  » فرح

 ... ةرک انل  نأ  ولف  تسا : هدوب  نینچ  ریدقت  رد  تسا و  هدش  فذح  نآ  باوج  دراد - باوج  هب  جایتحا  نوچ  تروص -
«. میدرکیم نانچ  نینچ و  میتشگیم  رب  ایند  هب  رگید  راب  کی  رگا   » اذک انلعفل 
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َو ( 108  ) ِنوُعیِطَأ َو  َهَّللا  اوُقَّتاَف  ( 107  ) ٌنیِمَأ ٌلوُسَر  ْمَُکل  یِّنِإ  ( 106  ) َنوُقَّتَت َأ ال  ٌحُون  ْمُهوُخَأ  ْمَُهل  َلاق  ْذِإ  ( 105  ) َنِیلَسْرُْملا ٍحُون  ُمْوَق  َْتبَّذَک 
(109  ) َنیَِملاْعلا ِّبَر  یلَع  َّالِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ  ٍرْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ام 

یلَع َّالِإ  ْمُُهباسِح  ْنِإ  ( 112  ) َنُولَمْعَی اُوناک  اِمب  یِْملِع  ام  َو  َلاـق  ( 111  ) َنُولَذْرَْألا َکَعَبَّتا  َو  ََکل  ُنِمُْؤن  َأ  اُولاـق  ( 110  ) ِنوُعیِطَأ َو  َهَّللا  اوُقَّتاَف 
(114  ) َنِینِمْؤُْملا ِدِراِطب  اَنَأ  ام  َو  ( 113  ) َنوُرُعْشَت َْول  یِّبَر 

ْمُهَْنَیب َو  ِیْنَیب  ْحَْتفاَف  ( 117  ) ِنُوبَّذَک یِمْوَق  َّنِإ  ِّبَر  َلاق  ( 116  ) َنیِموُجْرَْملا َنِم  َّنَنوُکََتل  ُحُون  ای  ِهَْتنَت  َْمل  ِْنَئل  اُولاق  ( 115  ) ٌنِیبُم ٌریِذَن  َّالِإ  اَنَأ  ْنِإ 
(119  ) ِنوُحْشَْملا ِْکلُْفلا  ِیف  ُهَعَم  ْنَم  َو  ُهاْنیَْجنَأَف  ( 118  ) َنِینِمْؤُْملا َنِم  َیِعَم  ْنَم  َو  ِینَِّجن  َو  ًاْحتَف 

(122  ) ُمیِحَّرلا ُزیِزَْعلا  َوَُهل  َکَّبَر  َّنِإ  َو  ( 121  ) َنِینِمُْؤم ْمُهُرَثْکَأ  َناک  ام  َو  ًۀَیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ( 120  ) َنِیقاْبلا ُدَْعب  اْنقَرْغَأ  َُّمث 
__________________________________________________
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417 ص :  همجرت ..... :

(105  ) دندرک راکنا  ار  ناربمایپ  حون  موق 
(106  ) دیوشیمن راکزیهرپ  سرتادخ و  ایآ  تفگ : اهنآ  هب  حون  ناشردارب  هک  یماگنه 

(107  ) متسه یهاوخ ) ریخ  و   ) نیما لوسر  امش  يارب  نم 
(108  ) دینک يوریپ  ارم  دیسرتب و  ادخ  زا 

(109  ) تسا نایناهج  راگدرورپ  رب  اهنت  نم  شاداپ  مهاوخیمن  امش  زا  تلاسر  يارب  يدزم  نم 
(110  ) دینک يوریپ  ارم  دیسرتب و  ادخ  زا  نیا  رب  انب 

(111 ( !؟ دناهدرک يوریپ  وت  زا  شزرا  یب  تسپ و  دارفا  هک  یلاح  رد  میروایب  نامیا  وت  هب  ام  ایآ  دنتفگ  حون ) موق  )
(112 ( !؟ دناهتشاد يراک  هچ  اهنآ  منادیم  هچ  نم  تفگ  حون ) )

(113 ( ؟ دیمهفیم امش  رگا  تسا  نم  راگدرورپ  اب  اهنت  اهنآ  باسح 
(114  ) دنار مهاوخن  دوخ  زا  ار  نانمؤم  زگره  نم  و 

(115  ) متسین يراکشآ  هدنناسرت  زج  نم 
(116  ) مینک راسگنس  تخس  ار  وت  ینکن  نانخس  نیا  كرت  رگا  دنتفگ  حون ) موق  )

(117  ) دندرک بیذکت  ارم  نم  موق  اراگدرورپ ! تفگ  حون ) )
(118  ) هد تاجن  اهنآ  ّرش  زا  دننام  هارمه  هک  ینانمؤم  ارم و  و  نک ) يرواد  و   ) نکفیب ییادج  اهنیا  نم و  نایم  نونکا 

(119  ) میدیشخب ییاهر  دوب  رگید ) تادوجوم  ناسنا و   ) زا رپ  هک  یتشک  رد  دندوب  وا  اب  هک  ار  یناسک  وا و  ام 
هّیقب  سپس 

418 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(120  ) میدرک قرغ  دندوب ) هدشن  راوس  یتشک  رد  هک   ) ار

(121  ) دندرواین نامیا  اهنآ  رتشیب  اّما  تسا  یتربع ) هیآ  و   ) ینشور هناشن  اهدمآ  شیپ  نیا  رد 
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(122 . ) تسا نابرهم  ردتقم و  رایسب  وت  راگدرورپ  و 

418 ص :  ریسفت ..... :

. تسا نآ  رّغصم  ۀمیوق »  » اریز تسا  يزاجم )  ) ّثنؤم موق »  » ظفل
تسا و دـسا  ینب  زا  رفن  کی  ناشدوصقم  و  « 1  » دسأ ینب  اخأ  ای  دـنیوگیم : هک  اهبرع  نخـس  دـننام  اهنآ  زا  رفن  کی  ینعی  وخأ »  » ْمُهوُخَأ

. تسا هتفگ  هک  هسامح  رعش  تسا  دروم  نیا  دننام 
«2  » اناهرب لاق  ام  یلع  تابئاّنلا  یف  مهبدنی  نیح  مهاخأ  نولأسی  ال 

. دشابیم ناشدارفا  زا  یکی  يانعم  هب  رعش  نیا  رد  خا 
هب شموق  نایم  ای  و  دـنکیمن ) یتنایخ  دـیوگیمن و  غورد )  ) تسا نیما  شتوعد  تلاسر و  رد  هک  تسا  نیا  ای  نیما »  » يانعم ٌنیِمَأ  ٌلوُسَر 

. دوب روهشم  تفص  نیا  هب  شیرق  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  ترضح  هک  نانچ  مه  تسا ، روهشم  تناما 
. دینک يوریپ  ادخ  یگناگی  هب  توعد  نامیا و  رد  ارم  ِنوُعیِطَأ  َو 

. مهاوخیمن يدزم  امش  زا  متلاسر  يارب  ْمُُکلَئْسَأ  ام  َو 
ره نیا  رب  هوالع  تسا . هدش  رارکت  دنک ، يرتشیب  ریثأت  اهنآ  نهذ  رد  هک  نیا  يارب  هیآ ، نیا  دینک ، يوریپ  ارم  دیـسرتب و  ادخ  زا  َهَّللا  اوُقَّتاَف 

دزم و هک  نیا  ّتلع  هب  مود  راب  دـننک و  يوریپ  تسیاب  حون  ترـضح  یتسرد  تناـما و  ّتلع  هب  لّوا  راـب  تسا  هناگادـج  یتّلع  لولعم  راـب 
. تساوخیمن یشاداپ 

عبت عمج  ای  عبات  عمج  هک  کعابتا  تروص  هب  کعّبتا »  » لعف َنُولَذْرَْألا  َکَعَبَّتا  َو 
__________________________________________________

. دسا ینب  ردارب  يا  - 1
. دنهاوخیمن وا  زا  رما  نیا  رب  یلیلد  چیه  دنز ، ادص  يراتفرگ  رد  ار  نانآ  ناشردارب  هک  یماگنه  - 2

419 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسا لطب »  » عمج هک  لاطبأ »  » و دهاش »  » عمج هک  داهشأ »  » دننام هدش  هدناوخ  زین  تسا 

. تسا هدش  فذح  دق  هک  کعّبتا  دق  تسا و  هدوب  نینچ  نآ  لصا  تسا و  لاح  کعّبتا » و   » ترابع رد  واو  فرح 
نیا ّتلع  هب  ای  دـندش  هدـناوخ  تبـسن  نیا  هب  نانمؤم  و  تسا . یگیامورف  یتسپ و  يانعم  هب  هک  تسا  ۀـلاذر »  » هدام زا  هملک  نیا  نولذرالا ،
هیبش یگدنفاب و  دننام  حون ) موق  رظن  هب  هتبلا   ) یتسپ ياهبسک  هک  تسا  ّتلع  نیا  هب  ای  دندوب و  دنمتسم  مانمگ و  ياههداوناخ  زا  هک  تسا 

. دنتشاد نآ 
نیا نمض  رد  اهنآ  هک  تسا  تهج  نیا  هب  حون  ترضح  شیامرف  تساهنآ . نطاب  زا  نتشادن  ربخ  نتسنادن و  راهظا  دوصقم  یِْملِع  ام  َو  َلاق 

یهاگآان سوه و  اوه و  ّتلع  هب  هکلب  تسا  هدوبن  ییاناد  كرد و  يور  زا  مه  ناشنامیا  هک  دندوب  یعّدم  دنتسنادیم  تسپ  ار  نانمؤم  هک 
حول هداس  تسپ و  یهورگ  زج  ار  وت  ناوریپ   » ِْيأَّرلا َيِداب  اـُنلِذارَأ  ْمُه  َنیِذَّلا  تسا ...  هدومرف  اـهنآ  لوق  زا  دـنوادخ  هک  ناـنچ  تسا ، هدوب 

«. میباییمن
(. 27 دوه / )

نیا نآ ، يانبم  رب  دشاب و  هدیمهف  ار  هدیقع  داسف  تشز و  ياهراک  دندوب ، هتفگ  اهنآ  هک  لذارا »  » هژاو زا  حون  ترضح  هک  تسا  نکمم  و 
امـش هک  روط  نآ  نانمؤم  رگا  مروذـعم و  اهراک  ناهن  رد  يواکجنک  زا  متـسه و  رهاظ  هب  رومأم  طـقف  نم  تسا : هدومرف  هداد و  ار  باوج 

تسین نم  روخ  رد  هدنهد و  شاداپ  هدننک و  هذخاؤم  هن  ماهدنهد  میب  اهنت  نم  تسا و  دنوادخ  اب  اهنآ  شاداپ  باسح و  دنـشاب ، دییوگیم ،
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. منارب دوخ  زا  ار  نانمؤم  امش ، ندروآ  نامیا  عمط  هب  هک 
. میئوگیم ازسان  ای  مینکیم  راسگنس  ار  وت  دیدرتیب  يدرگن  رب  تنانخس  زا  ینکن و  اهر  ار  تیاهراک  رگا  ِهَْتنَت  َْمل  ِْنَئل  اُولاق 

هک  ار  یتوعد  تلاسر و  اهنیا  ایادخ  تفگ  حون ) ترضح   ) ِنُوبَّذَک یِمْوَق  َّنِإ  ِّبَر  َلاق 
420 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. نک يرواد  تموکح و  اهنآ  نم و  نایم  ور  نیا  زا  دننکیم ، بیذکت  راکنا و  مراد  وت  فرط  زا  نم 
. تسا هدش  هتفرگ  تموکح  يانعم  هب  تحاتف  زا  تسا و  تواضق  مکح و  يانعم  هب  حتف »  » ْمُهَْنَیب َو  ِیْنَیب  ْحَْتفاَف 

: ... تسا هدـمآ  عمج  لیذ  هیآ  رد  تسا و  درفم  اج  نیا  رد  هک  نانچ  تسا  ناسکی  نآ  عمج  درفم و  تسا و  یتشک  يانعم  هب  کلف »  » هژاو
عمج تروص  رد  لفق و  دـننام  درفم  تروص  رد  سپ  ( 14 لحن / « ) ینیبیم ناور  ایرد  نآ  رد  ار  اـهیتشک  و   ... » ِهِیف َرِخاوَم  َکـْلُْفلا  يََرت  َو 
برع برع و  دننام  یتاملک  رد  نزو  ود  نیا  اریز  دناهتـسب  عمج  لعف  هب  ار  لعف  لعف و  هژاو  ود  دشابیم و  تسا  دسا  عمج  هک  دسأ  دـننام 

. دنتسه انعم  کی  هب  دشر  دشر و  مجع و  مجع و  و 
. هتشابنا رپ و  ِنوُحْشَْملا 

420 ص :  ات 140 ..... ] تایآ 123  (: 26  ) ءارعشلا هروس  ]

هراشا

ام َو  ( 126  ) ِنوُعیِطَأ َو  َهَّللا  اوُقَّتاَف  ( 125  ) ٌنیِمَأ ٌلوُـسَر  ْمَُکل  یِّنِإ  ( 124  ) َنوُقَّتَت َأ ال  ٌدوُه  ْمُهوُخَأ  ْمَُهل  َلاـق  ْذِإ  ( 123  ) َنِیلَسْرُْملا ٌداع  َْتبَّذَک 
(127  ) َنیَِملاْعلا ِّبَر  یلَع  َّالِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ  ٍرْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ 

ِنوُعیِطَأ َو  َهَّللا  اوُقَّتاَف  ( 130  ) َنیِراَّبَج ُْمتْشََطب  ُْمتْشََطب  اذِإ  َو  ( 129  ) َنوُُدلَْخت ْمُکَّلََعل  َِعناصَم  َنوُذِخَّتَت  َو  ( 128  ) َنُوثَبْعَت ًۀَـیآ  ٍعیِر  ِّلُِکب  َنُوْنبَت  َأ 
(132  ) َنوُمَْلعَت اِمب  ْمُکَّدَمَأ  يِذَّلا  اوُقَّتا  َو  ( 131)

ْنُکَت َْمل  ْمَأ  َتْظَعَو  َأ  اْنیَلَع  ٌءاوَس  اُولاـق  ( 135  ) ٍمیِظَع ٍمْوَی  َباذَـع  ْمُْکیَلَع  ُفاخَأ  یِّنِإ  ( 134  ) ٍنوـُیُع َو  ٍتاَّنَج  َو  ( 133  ) َنِیَنب َو  ٍماْعنَِأب  ْمُکَّدَمَأ 
(137  ) َنِیلَّوَْألا ُُقلُخ  َّالِإ  اذه  ْنِإ  ( 136  ) َنیِظِعاْولا َنِم 

(140  ) ُمیِحَّرلا ُزیِزَْعلا  َوَُهل  َکَّبَر  َّنِإ  َو  ( 139  ) َنِینِمُْؤم ْمُهُرَثْکَأ  َناک  ام  َو  ًۀَیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ْمُهانْکَلْهَأَف  ُهُوبَّذَکَف  ( 138  ) َنِیبَّذَعُِمب ُنَْحن  ام  َو 
421 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

421 ص :  همجرت ..... :

(123  ) دندرک راکنا  ار  ادخ  نالوسر  زین )  ) داع موق 
(124  ) دینکیمن هشیپ  اوقت  ایآ  تفگ : دوه  ناشردارب  هک  یماگنه 

(125  ) متسه نیما  هاوخریخ و )  ) ياهداتسرف امش  يارب  نم 
(126  ) دییامن تعاطا  ارم  دینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت 

(127  ) تسا نایملاع  راگدرورپ  رب  اهنت  نم  شاداپ  مهاوخیمن ، تلاسر  يارب  يدزم  امش  زا  نم 
(128 ( ؟ دیزاسیم سوه  اوه و  يور  زا  هدوهیب و  ياهناشن  یعفترم  ناکم  ره  رب  امش  ایآ 

(129 . ) دنام دیهاوخ  هنادواج  ایند  رد  ییوگ  هک  نانچ  نآ  دینکیم  انب  راوتسا  ياهانب  اهرصق و  و 
(130  ) دیهدیم رفیک  ناراکمتس  نوچمه  دینک  تازاجم  ار  یسک  هک  یماگنه  و 
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(131  ) دییامن تعاطا  ارم  دینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت 
(132  ) تسا هدرک  ددم  يرای و  دینادیم  هک  ییاهتمعن  هب  ار  امش  هک  دیزیهرپب  ییادخ  زا 

(133 . ) دیشخب ددم  دنمورین )  ) نادنزرف نایاپ و  راهچ  هب  ار  امش 
(134  ) اههمشچ اهغاب و  هب  نینچمه 

(135  ) مسرتیم امش  رب  تمایق )  ) گرزب زور  باذع  زا  نم 
(136  ) تسا ناسکی  ام  يارب  یهدن  ای  یهد  زردنا  ار  ام  دنتفگ : داع ) موق   ) اهنآ

(137  ) تسا ناینیشیپ  يوخ  شور و  نیا 
(138  ) دش میهاوخن  تازاجم  زگره  ام  و 

(139  ) دندوبن نمؤم  نانآ  رتشیب  یلو  تسا  ییاههناشن  تانایرج )  ) نیا رد  میدرک ، ناشدوبان  مه  ام  دندرک  بیذکت  ار  دوه  اهنآ 
(. 140  ) تسا نابرهم  ردتقم و  رایسب  وت  راگدرورپ  هّتبلا 

421 ص :  ریسفت ..... :

. تسا هناشن  مچرپ و  يانعم  هب  اج  نیا  رد  ۀیآ »  » هژاو تسا و  عفترم  ناکم  دنلب و  ياج  يانعم  هب  عیر »  » ظفل َنُوثَبْعَت  ًۀَیآ  ٍعیِر  ِّلُِکب  َنُوْنبَت  َأ 
هلیسو  هب  هار  هار  تهج  و   ) دندوب اهنآ  يامنهار  ناگراتس ، اهرفس  رد  هک  دنیوگ  یخرب 

422 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
اب اهنآ  اریز  دوب ، ياهدوهیب  ثبع و  راک  نیا  هک  دندوب  هداد  رارق  يدنلب  ياههناشن  اهمچرپ و  اههار  رد  فصو  نیا  اب  دندیمهفیم ) اههراتس 

. دنتشادن دنلب  ياهتمالع  نیا  هب  یجایتحا  دندرکیم ، هدافتسا  اههراتس  زا  هار  تخانش  رد  هک  نیا 
ییامندوخ و يارب  دیاش  و   ) تشادن یلوقعم  فدـه  دوبن و  تنوکـس  يارب  هک  دـنتخاسیم  اهیدـنلب  رد  ییاهانب  اهنآ  دـنیوگ : رگید  یخرب 
رد ینامتخاس  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تسا . هدوب  هدوهیب  ثبع و  اهنآ  زا  لمع  نیا  نیا  رب  انب  تسا ) هدوب  نارگید  هب  رخافت 

«1 . » دشاب وا  زاین  دروم  هک  هزادنا  نآ  رگم  تسا  نآ  بحاص  يارب  لابو  تمحز و  ثعاب  تمایق  زور 
ناورهار ءازهتـسا ) و   ) ندـید هب  نآ  زارف  زا  اـت  دـنتخاسیم  دوب  اـههداج  رب  فرـشم  هک  دـنلب  ياـهاج  رد  ار  اـهانب  نیا  اـهنآ  دـنیوگ : زین  و 

. دوب يوهل  ثبع و  راک  نیا  و  دنزادرپب .
. تسا راوتسا  یلاع و  ياههعلق  اهرصق و  ای  اهریگ  بآ  يانعم  هب  عنصم ) عمج  « ) عناصم  » َِعناصَم َنوُذِخَّتَت  َو 

. دراد ار  دیما  نیا  هک  تسا  یسک  لاح  هب  هیبش  امش  لاح  ای  دینامب  هنادواج  ایند  رد  هک  دیراد  دیما  َنوُُدلَْخت  ْمُکَّلََعل 
تیاهن ناگدـننک  ّولغ  ناراکمتـس و  دـننام  دـینک  تازاجم  ریـشمش  هنایزات و  اـب  دـیهاوخیم  هک  یماـگنه  َنیِراَّبَج و  ُْمتْـشََطب  ُْمتْـشََطب  اذِإ  َو 

. دشکیم دنزیم و  ّقحان ) هب  و   ) مشخ يور  زا  هک  تسا  یسک  راّبج  دنیوگ : دینکیم و  ار  تازاجم  يریگتخس و 
. دنکیم باتش  رفیک  هیبنت و  رد  راک  تبقاع  رد  هشیدنا  نودب  هک  تسا  یسک  راّبج  تسا : هتفگ  يرصب ]  ] نسح

: دیوگیم رصتخم  لامجا و  هب  ادتبا  دنکیم . هّجوتم  هاگآ و  دنوادخ  ياهتمعن  هب  ار  موق  نآ  حون ) ترضح   ) سپس
__________________________________________________

-1
. هنم ّدب  ام ال  ّالإ  ۀمایقلا  موی  هبحاص  یلع  لاب  ینبی و  ءانب  ّلک  هلآ : هیلع و  هَّللا  یلص  یبّنلا  نع 

423 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ندرمش رب  لیـصفت  هب  نآ  زا  سپ  تسا : هدومرف  کمک  ددم و  هتـسویپ  دینادیم  هک  ییاهتمعن  نآ  هب  ار  امـش  دنوادخ  َنوُمَْلعَت  اِمب  ْمُکَّدَمَأ 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 1559 

http://www.ghaemiyeh.com


. دناسانشیم حون  موق  هب  ار  اهنآ  اههمشچ - اهغاب و  نادنزرف ، نایاپراهچ ، دننام  اهتمعن - ندربمان  اب  دزادرپیم و  اهنآ  يارب  اهتمعن  نآ 
زا الـصا  ای  یهدـب  زردـنا  دـنپ و  هک  تسا  يواسم  دـنکیمن و  توافت  چـیه  اـم  يارب  َنیِظِعاْولا  َنِم  ْنُکَت  َْمل  ْمَأ  َتْظَعَو  َأ  اـْنیَلَع  ٌءاوَس  اُولاـق 

. یشابن ناظعاو 
ینکیم اـعّدا  وت  هچنآ  هک  تسا  نیا  اـی  نآ  ياـنعم  تروص  نیا  رد  تسا  هدـش  هدـناوخ  زین  قلخ » «، » قلخ  » ظـفل َنِیلَّوَأـْلا  ُُقلُخ  اَّلِإ  اذـه  ْنِإ 

 ...( نآ زج  تخـس و  ياهتازاجم  عیفر و  ياهانب  زا   ) میهدیم ماجنا  ام  هچنآ  ای  دـناهتفگ  ناینیـشیپ  هک  تسا  ییاهغورد  اههتخاس و  ناـمه 
. دوب دهاوخن  یتمایق  زور  باسح و  میریمیم و  مینکیم و  یگدنز  اهنآ  دننام  مه  ام  دناهداد  ماجنا  مه  ناگتشذگ  هک  تسا  ییاهزیچ 
ناـمه میراد  گرم  یگدـنز و  زا  نونکا  اـم  هک  هچنآ  هک  تسا  نینچ  شیاـنعم  روهـشم ) تئارق   ) مود لوا و  مض  هب  قـلخ »  » تئارق اـب  اـّما 

ینکیم اعدا  وت  هک  اهغورد  نیا  زا  هچنآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  تسا . هدوب  اهناسنا  نایم  شیپ  ياهنامز  زا  هک  تسا  ییاهزیچ  اـهتداع و 
. دنتفابیم مه  هب  اهغورد  هنوگ  نیا  زا  هک  تسا  ناینیشیپ  تداع  نامه 

423 ص :  ات 159 ..... ] تایآ 141  (: 26  ) ءارعشلا هروس  ]

هراشا

ام َو  ( 144  ) ِنوُعیِطَأ َو  َهَّللا  اوُقَّتاَف  ( 143  ) ٌنیِمَأ ٌلوُسَر  ْمَُکل  یِّنِإ  ( 142  ) َنوُقَّتَت َأ ال  ٌِحلاص  ْمُهوُخَأ  ْمَُهل  َلاق  ْذِإ  ( 141  ) َنِیلَسْرُْملا ُدوُمَث  َْتبَّذَک 
(145  ) َنیَِملاْعلا ِّبَر  یلَع  َّالِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ  ٍرْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ 

َنیِهِراف ًاتُوُیب  ِلاـبِْجلا  َنِم  َنُوتِْحنَت  َو  ( 148  ) ٌمیِـضَه اهُْعلَط  ٍلَْخن  َو  ٍعُورُز  َو  ( 147  ) ٍنوـُیُع َو  ٍتاَّنَج  ِیف  ( 146  ) َنِینِمآ انُهاه  اـم  ِیف  َنوُکَْرُتت  َأ 
(150  ) ِنوُعیِطَأ َو  َهَّللا  اوُقَّتاَف  ( 149)

ٌرََشب َّالِإ  َْتنَأ  ام  ( 153  ) َنیِرَّحَسُْملا َنِم  َْتنَأ  امَّنِإ  اُولاق  ( 152  ) َنوُِحلُْـصی َو ال  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُدِسُْفی  َنیِذَّلا  ( 151  ) َنِیفِرْسُْملا َْرمَأ  اوُعیُِطت  َو ال 
(155  ) ٍمُوْلعَم ٍمْوَی  ُبْرِش  ْمَُکل  َو  ٌبْرِش  اَهل  ٌۀَقان  ِهِذه  َلاق  ( 154  ) َنِیقِداَّصلا َنِم  َْتنُک  ْنِإ  ٍۀَیِآب  ِتْأَف  اُنْلثِم 

َناک ام  َو  ًۀَـیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ُباذَْـعلا  ُمُهَذَـخَأَف  ( 157  ) َنیِمِدان اوُحَبْـصَأَف  اهوُرَقَعَف  ( 156  ) ٍمیِظَع ٍمْوَی  ُباذَـع  ْمُکَذُـخْأَیَف  ٍءوُِسب  اهوُّسَمَت  َو ال 
(159  ) ُمیِحَّرلا ُزیِزَْعلا  َوَُهل  َکَّبَر  َّنِإ  َو  ( 158  ) َنِینِمُْؤم ْمُهُرَثْکَأ 

424 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

424 ص :  همجرت ..... :

(141  ) دندرک راکنا  ار  ادخ )  ) نالوسر دومث  موق 
(142  ) دینکیمن هشیپ  يراکزیهرپ  ایآ  تفگ : اهنآ  هب  حلاص  ناشردارب  هک  یماگنه 

(143  ) متسه یهاوخریخ ) و   ) نیما هداتسرف  امش  يارب  نم 
(144  ) دینک يوریپ  تعاطا و  ارم  دیزاس و  هشیپ  ار  یهلا  ياوقت 

(145  ) تسا نایملاع  راگدرورپ  رب  اهنت  نم  دزم  مهاوخیمن  امش  زا  متلاسر  يارب  یشاداپ  نم 
(146 ( ؟ دنام دیهاوخ  ییایند  ياهتمعن  نیا  رد  گرم ) زا   ) لماک ّتینما  اب  دبا  ات  هک  دینکیم  نامگ  امش  ایآ 

(147  ) اههمشچ اهغاب و  نیا  رد 
(148  ) تسا هدیسر  نیریش و  شیاههویم  هک  ییاهلخن  اهتعارز و  نیا  رد 

(149  ) دیزادرپیم ینارذگشوخ  یشاّیع و  هب  نآ  رد  دیشارتیم و  ییاههناخ  اههوک  زا  امش 
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(150  ) دینک يوریپ  تعاطا و  ارم  دیسرتب و  ادخ  زا 
(151  ) دینکن يوریپ  نافرسم  ياهراک  نامرف و  زا  و 

(152  ) دنزادرپیمن یحالصا  هنوگ  چیه  هب  دننکیم و  داسف  نیمز  رد  هک  یناسک  نامه 
(153 . ) ياهداد تسد  زا  ار  دوخ  لقع  وت  نامگ  یب  دنتفگ : حلاص ) هب  موق  )

(154  ) روایب ياهناشن  تیآ و  ییوگیم  تسار  رگا  یتسه  ام  نوچمه  يرشب  طقف  وت 
(155  ) امش يارب  مولعم  زور  رد  یمهس  تسا و  بآ  زا  یمهس  نآ  يارب  هک  تسا  ياهقان  نیا  تفگ 

يزور  باذع  هک  دیناسرن  نآ  هب  يرازآ  زگره 
425 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(156  ) تفرگ دهاوخ  ارف  ار  امش  گرزب 
(157  ) دندش نامیشپ  دوخ  هدرک  زا  سپس  دندرک  یپ  ار  هقان  ماجنارس 

یلو تسا ، ییاههناشن  نتفرگ ) تربع  يارب   ) اهنایرج نیا  رد  دـیدرتیب  دـندش ) كاله  و   ) تفرگارف ار  اهنآ  یهلا  دوعوم  باذـع  هاگ  نآ 
(158 . ) دندوبن نمؤم  اهنآ  رثکا 

(. 159  ) تسا نابرهم  اناوت و  رایسب  وت  راگدرورپ 

425 ص :  ریسفت ..... :

: دیامرفیم دزادرپیم و  اهتمعن  نآ  ریـسفت  حرـش و  هب  دـنوادخ  سپـس  تسا . دوجوم ) و   ) رارقرب ایند  نیا  رد  هک  ییاهتمعن  رد  انُهاه  ام  ِیف 
هتبلا ( ؟ دیشاب هشیمه  هک  دننکیم  اهر  ایند  ياهتمعن  نیا  رد  ار  امش  ایآ  هک : تسا  نیا  دوصقم  اههمـشچ ) اهغاب و  رد  « ) ٍنُویُع َو  ٍتاَّنَج  ِیف  »

تخرد نیا  هک  تسا  یتّیمها  يارب  ای  هدرک  رکذ  ییاهنت  هب  تساهغاب  ءزج  هک  ار  امرخ  تخرد  اـهغاب  رکذ  زا  سپ  هک  نیا  و  تسین ) نینچ 
. تسا هدومرف  فطع  اهنآ  هب  ار  امرخ  غاب  سپس  هدوب و  امرخ  غاب  زا  ریغ  اهغاب  زا  روظنم  هک  تسا  ببس  نیا  هب  ای  دراد 

يّرفک يانعم  هب  اج  نیا  و  «[ 1  » دوشیم هتفگ  لخن  هویم  ای  هفوکـش  هب  تسا و  ندـش  راکـشآ  رهاظ و  يانعم  هب  عولط  هدام  زا  « ] علط  » هژاو
. دوشیم راکشآ  امرخ  تخرد  زا  هک  تسا  يزیچ  هفوکش  اریز  تسا ، هفوکش ) « ) 2»

ثانا علط  یف  و  دـناهتفگ : نینچمه  و  « 3  » میـضه حشک  دناهتفگ ، اهبرع  هک  نانچ  تسا ، مادنا  کیراب  فیطل و  يانعم  هب  میـضه »  » ظفل و 
و « 4 . » اهلیحاحف علط  یف  سیل  فطل  لّخنلا 

__________________________________________________

ص 305. ج 15 ، هنومن ، ریسفت  - 1
مه روفاـک )  ) ار ناـمه  هک  تسا ، علط )  ) هّیلوا تسوپ  فرظ و  روـصقم ، ءاـی )  ) و ءاـف )  ) ّمض حـتف و  و  ءار )  ) دـیدشت ّمض و  هب  يّرفک - - 2

. دنیوگ علط )  ) نآ هب  دوش  هتفاکش  تسوپ  هک  ینامز  تسا : هتفگ  هیاهن  رد  ریثا  نبا  دنیوگیم و 
. مادنا رغال  فیعض و  نمشد  - 3

. تسین رن  لخن  هفوکش  رد  هک  تسا  یتفاطل  هدام  لخن  هفوکش  رد  - 4
426 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. هدیسر مرن و  دناهتفگ : میضه »  » يانعم رد  یخرب 
اب هناداتـسا و  اههوک  رد  ار  اههناخ  ینعی  تسا  رهام  كریز و  يانعم  هب  هراف و  عمج  هک  تسا  هدش  هدناوخ  زین  نیهرف  تروص  هب  َنیِهِراف » »

. دشابیم تسرپ  توهش  نارذگشوخ و  يانعم  هب  هرف  عمج  ای  دیشارتیم  تراهم 
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ياهروتـسد دینکن و  يوریپ  دننکیم  داسف  هک  ناتناگرزب  زا  دـینک و  تعاطا  يوریپ و  مهدیم  روتـسد  امـش  هب  نم  هک  ار  هچنآ  ِنوُعیِطَأ  َو 
. دیهدن ماجنا  ار  اهنآ 

هچ هک  دمهفن  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  لقع  هک  يروط  هب  دشاب  هدش  وداج  رحـس و  اهراب  هک  دوشیم  هتفگ  یـسک  هب  رّحـسم  َنیِرَّحَـسُْملا 
هب ام  نایم  زا  وت  ارچ  سپ  یماشآیم  يروخیم و  هک  یتسه  یقولخم  ام  دننام  مه  وت  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  هک  دنیوگ  یخرب  دیوگیم .

. یشاب رتهتسیاش  تّوبن  ماقم 
نآ تبون  هک  يزور  دـماشآیم و  ار  بآ  مامت  تسا  هقاـن )  ) تبون بآ  هک  يزور  تسا  نیا  دوصقم  تسا و  بآ  زا  یمهـس  برـش »  » هژاو

. تسامش مهس  تسین .
. دش لزان  دوه  موق  رب  یگرزب  باذع  زور  نیا  رد  هک  تسا  هدش  هدیمان  میظع  زور  نیا  ببس  نیدب  ٍمیِظَع  ٍمْوَی 

426 ص :  ات 175 ..... ] تایآ 160  (: 26  ) ءارعشلا هروس  ]

هراشا

َو ( 163  ) ِنوُعیِطَأ َو  َهَّللا  اوُقَّتاَف  ( 162  ) ٌنیِمَأ ٌلوُسَر  ْمَُکل  یِّنِإ  ( 161  ) َنوُقَّتَت َأ ال  ٌطُول  ْمُهوُخَأ  ْمَُهل  َلاق  ْذِإ  ( 160  ) َنِیلَسْرُْملا ٍطُول  ُمْوَق  َْتبَّذَک 
(164  ) َنیَِملاْعلا ِّبَر  یلَع  َّالِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ  ٍرْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ام 

ُطُول ای  ِهَْتنَت  َْمل  ِْنَئل  اُولاـق  ( 166  ) َنوُداع ٌمْوَق  ُْمْتنَأ  ْلـَب  ْمُکِجاوْزَأ  ْنِم  ْمُکُّبَر  ْمَُکل  َقَلَخ  اـم  َنوُرَذـَت  َو  ( 165  ) َنیَِملاْعلا َنِم  َنارْکُّذـلا  َنُوتَْأت  َأ 
(169  ) َنُولَمْعَی اَّمِم  ِیلْهَأ  َو  ِینَِّجن  ِّبَر  ( 168  ) َنِیلاْقلا َنِم  ْمُِکلَمَِعل  یِّنِإ  َلاق  ( 167  ) َنیِجَرْخُْملا َنِم  َّنَنوُکََتل 

(173  ) َنیِرَْذنُْملا ُرَطَم  َءاسَف  ًارَطَم  ْمِْهیَلَع  انْرَْطمَأ  َو  ( 172  ) َنیِرَخْآلا اَنْرَّمَد  َُّمث  ( 171  ) َنیِِرباْغلا ِیف  ًازوُجَع  َّالِإ  ( 170  ) َنیِعَمْجَأ ُهَلْهَأ  َو  ُهاْنیَّجَنَف 
(174  ) َنِینِمُْؤم ْمُهُرَثْکَأ  َناک  ام  َو  ًۀَیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ 

(175  ) ُمیِحَّرلا ُزیِزَْعلا  َوَُهل  َکَّبَر  َّنِإ  َو 
427 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

427 ص :  همجرت ..... :

(160  ) دندرک راکنا  ار  ادخ  ناگداتسرف  طول  موق 
(161 ( ؟ دیوشیمن راگزیهرپ  دیسرتیمن و  ادخ ] زا   ] ایآ تفگ : اهنآ  هب  طول  ناشردارب  هک  یماگنه 

(162 . ) متسه یهاوخریخ ) و   ) نیما ربمایپ  امش  يارب  نم 
(163 . ) دینک تعاطا  ارم  دیسرتب و  ادخ  زا 

(164 . ) تسا نایملاع  راگدرورپ  رب  اهنت  نم  شاداپ  مهاوخیمن  يدزم  متلاسر  يارب  امش  زا  نم 
(165 ( ؟ دیوریم روکذ )  ) درم سنج  غارس  هب  امش  نایناهج ، نایم  رد  ایآ 

(166  ) دیتسه يراکبان  هورگ  امش  دیدرتیب  دینکیم ؟ اهر  تسا  هدیرفآ  امش  يارب  ادخ  هک  ار  ینارسمه  و 
(167  ) دوب یهاوخ  ناگدنوش  جارخا  زا  ینکن  يراددوخ  نانخس  نیا  زا  رگا  طول  يا  دنتفگ : طول ) موق  )

(168  ) متسه امش  تشز  ياهراک  نمشد  لاخ  ره  رد  نم  تفگ : طول ) )
(169  ) شخب ییاهر  دنهدیم  ماجنا  اهنیا  هچنآ  زا  ار  منادناخ  نم و  اراگدرورپ :

(170  ) میداد تاجن  یگمه  ار  شنادناخ  وا و  ام 
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(171  ) دنام یقاب  هورگ  نآ  نایم  رد  هک  ینز  ریپ  زج 
(172  ) میدرک دوبان  ار  نارگید  سپس 

(173  ) ناگدشهداد میب  ناراب  تسا  يدب  یناراب  هچ  میداتسرف و  ورف  اهنآ  رب  گنس ) زا   ) یناراب و 
(174  ) دندرواین نامیا  ناشرتشیب  نکل  تسا ، یتربع  ياههناشن  اهدمآ ) شیپ   ) نیا رد  و 

(175 . ) تسا نابرهم  اناوت و  رایسب  وت  راگدرورپ 

427 ص :  ریسفت ..... :

: تسا نیا  هیآ  يانعم  َنیَِملاْعلا  َنِم  َنارْکُّذلا  َنُوتَْأت  َأ 
ای تسا . نایمدآ  يانعم  هب  نیملاع »  » تروص نیا  رد  دنبایان ، نانز  ییوگ  و  دیوریم ؟ نادرم  غارـس  هب  اهنت  مدآ  نادنزرف  نایم  رد  امـش  ایآ 

طول ، موق  يا  تسا : نیا  دوصقم 
428 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

طقف تشز  نیگنن و  راک  نیا  ینعی  دـیهدیم ؟ ماجنا  نادرم  اب  ار  رکنم  تشز و  لمع  هک  دـیتسه  امـش  اهنت  ناهج  مدرم  ماـمت  ناـیم  زا  اـیآ 
. دنوشیم تفج  مه  اب  هدام  رن و  لسن ) ياقب  يارب   ) هک یتاناویح  مامت  ینعی  نیملاع »  » تروص نیا  رد  هک  تسامش . صوصخم 

«. 1 « » َقَلَخ ام   » ترابع رد  ام »  » ظفل يارب  تسا  نایب  نم »  » فرح ْمُکِجاوْزَأ  ْنِم 
. دنرذگیم لومعم  ّدح  زا  يرگمتس  ملظ و  رد  هک  نانآ  ینعی  َنوُداع  ٌمْوَق 

رهـش زا  ار  اهنآ  ام  هک  دوب  یهاوخ  یناـسک  زا  دـیدرت  نودـب  ینکن  يراددوخ  اـم  ياـهراک  ندرمـش  تشز  شنزرـس و  زا  رگا  ِهَْتنَت  َْمل  ِْنَئل 
. میاهدرک دلب  یفن  نوریب و 

، طول ترضح  ور  نیا  زا  دشابیم  لاق  هک  تسا  نآ  درفم  زا  رتاسر  رتهب و  ینمشد ، رّفنت و  موهفم  نایب  رد  تسا و  عمج  نیلاق »  » َنِیلاْقلا َنِم 
هلمج زا  ینعی  تسا  ءاـملع  زا  ینـالف  ییوـگب  رگا  هک  ناـنچ  لاـق . مکلمعل  ّینإ  دوـمرفن  درک و  رکذ  ار  عـمج  دوـب ، رفن  کـی  هـک  نـیا  اـب 

هک نیا  ات  دـناسریم  رتهب  رتشیب و  ار  صخـش  نآ  يدنمـشناد  تسا ، روهـشم  فورعم و  يدنمـشناد  هب  اـهنآ  ناـیم  رد  تسا و  نادنمـشناد 
ینمشد لامک  تیاهن و  رد  امش ) ياهراک  هب  تبـسن   ) نم هک  تسا  نیا  دوصقم  مییوگب  میناوتیم  و  تسا . یملاع  صخـش  ینالف  ییوگب :

ار اهنآ  هک  تسا  نیا  لثم  دراذـگیم و  رثا  ناج  لد و  قاـمعا  رد  هک  تسا  دـیدش  تخـس و  ینمـشد  ياـنعم  هب  یلق  اـی  یلق  ظـفل  متـسه .
. دراذگیم

دوب هدش  رّدقم  هک  ینز  ریپ  رگم  َنیِِرباْغلا  ِیف  ًازوُجَع  اَّلِإ  هدـب ) تاجن  ار  ماهداوناخ  ارم و   ) موق نآ  ياهراک  تبوقع  رفیک و  زا  َنُولَمْعَی  اَّمِم 
گنـس شراب  هلیـسو  هب  دندوب ، هدش  جراخ  رهـش  زا  هک  یناسک  اب  نز  نآ  هک  دنیوگ  یخرب  دشاب  تکاله  باذـع و  رد  ناگدـنام  یقاب  زا 

. دش كاله 
. تخاس كاله  ار  نانآ  داتسرف و  ورف  گنس  ناراب  نامسآ  زا  نافرحنم  رب  دنوادخ  تسا : هتفگ  هداتق 

__________________________________________________

همجرت تسا . یـضیعبت  نم )  ) تروص نیا  رد  هک  دـناهدرک ، ریـسفت  نانز  صوصخم  وضع  ياـنعم  هب  ار  اـم )  ) ظـفل نارّـسفم  زا  یـضعب  - 1
ص 470. ج 15 ، نازیملا ،

429 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
اهنآ رب  ینامـسآ  ياهگنـس  نآ  لابند  هب  دـشن و  یـضار  درک  ناریو  ار  طول  موق  ياهرهـش  هک  نیا  هب  اـهنت  دـنوادخ  تسا : هتفگ  دـیز  نبا 

. دیناراب
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. تسا هدش  فذح  تسا ) ّمذ  هب  صوصخم  هک   ) مهرطم هدوب و  مهرطم  نیرذنملا  رطم  ءاسف  ریدقت  رد  ترابع  نیا  َنیِرَْذنُْملا  ُرَطَم  َءاسَف 
. دوشیم ناگدش  راذنا  مامت  لماش  تسا و  سنج  يارب  هکلب  تسا  هدشن  هدارا  یصوصخم  هورگ  َنیِرَْذنُْملا »  » ترابع زا 

429 ص :  ات 191 ..... ] تایآ 176  (: 26  ) ءارعشلا هروس  ]

هراشا

َو ( 179  ) ِنوُعیِطَأ َو  َهَّللا  اوُقَّتاَف  ( 178  ) ٌنیِمَأ ٌلوُسَر  ْمَُکل  یِّنِإ  ( 177  ) َنوُقَّتَت َأ ال  ٌْبیَعُش  ْمَُهل  َلاق  ْذِإ  ( 176  ) َنِیلَسْرُْملا ِۀَْکیَْألا  ُباحْصَأ  َبَّذَک 
(180  ) َنیَِملاْعلا ِّبَر  یلَع  َّالِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ  ٍرْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ام 

ِضْرَْألا ِیف  اْوَثْعَت  ـال  َو  ْمُهَءایْـشَأ  َساَّنلا  اوُسَْخبَت  ـال  َو  ( 182  ) ِمیِقَتْسُْملا ِساطْـسِْقلِاب  اُونِز  َو  ( 181  ) َنیِرِـسْخُْملا َنِم  اُونوُکَت  َو ال  َلـْیَْکلا  اُوفْوَأ 
(185  ) َنیِرَّحَسُْملا َنِم  َْتنَأ  امَّنِإ  اُولاق  ( 184  ) َنِیلَّوَْألا َۀَِّلبِْجلا  َو  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  اوُقَّتا  َو  ( 183  ) َنیِدِسْفُم

اِمب ُمَلْعَأ  یِّبَر  َلاق  ( 187  ) َنِیقِداَّصلا َنِم  َْتنُک  ْنِإ  ِءامَّسلا  َنِم  ًافَسِک  اْنیَلَع  ْطِقْسَأَف  ( 186  ) َنِیبِذاْکلا َنَِمل  َکُّنُظَن  ْنِإ  َو  اُنْلثِم  ٌرََشب  َّالِإ  َْتنَأ  ام  َو 
(190  ) َنِینِمُْؤم ْمُهُرَثْکَأ  َناک  ام  َو  ًۀَیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ( 189  ) ٍمیِظَع ٍمْوَی  َباذَع  َناک  ُهَّنِإ  ِۀَّلُّظلا  ِمْوَی  ُباذَع  ْمُهَذَخَأَف  ُهُوبَّذَکَف  ( 188  ) َنُولَمْعَت

(191  ) ُمیِحَّرلا ُزیِزَْعلا  َوَُهل  َکَّبَر  َّنِإ  َو 
430 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

430 ص :  همجرت ..... :

(176 . ) دندرک راکنا  ار  ادخ )  ) ناگداتسرف نیدم ) کیدزن  يرهش  ( ) هکیا  ) نامدرم
(177 ( ؟ دینکیمن هشیپ  يوقت  ایآ  تفگ  اهنآ  هب  بیعش  هک  یماگنه 

(178  ) متسه هاوخ  ریخ  نیما و  یلوسر  امش  يارب  نم 
(179  ) دییامن يوریپ  ارم  دیسرتب و  ادخ  زا 

(180  ) تسا نایناهج  راگدرورپ  رب  اهنت  نم  شاداپ  مهاوخیمن  يدزم  امش  زا  متلاسر  ربارب  رد  نم 
(181  ) دیوشن مدرم  نایز  تراسخ و  ثعاب  و  دینکن ) یشورف  مک   ) دینک ادا  ار  هنامیپ  ّقح 

(182  ) دینک نزو  حیحص  يوزارت  اب 
(183  ) دیزیخنرب نیمز  رد  يراکهبت  هب  دینکن و  مک  ار  مدرم  ّقح 

(184  ) دیزیهرپب هدیرفآ  ار  ناینیشیپ  امش و  هک  ییادخ  زا  و 
(185  ) یتسه هناوید ) و   ) اههدش رحس  زا  دیدرتیب  وت  دنتفگ  موق ) نآ  )

(186  ) میرادنپیم وگغورد  ار  وت  اهنت  ام  ام و  دننام  یتسه  يرشب  مه  وت 
(187  ) روآورف ام  رس  رب  ار  نامسآ  زا  ياهراپ  ییوگیم  تسار  رگا 

(188  ) تسا رتهاگآ  دینکیم  هک  ییاهراک  هب  نم  راگدرورپ  تفگ : بیعش ) )
(189  ) دوب یگرزب  زور  باذع  نیا  هک  تفرگ  ارف  ار  اهنآ  رابشتآ  رادهیاس و  ربا  زور  باذع  دندرک و  راکنا  ار  وا  ماجنارس 

(190  ) دندرواین نامیا  اهنآ  رتشیب  یلو  تسا ، یتربع  ياههناشن  ارجام  نیا  رد 
(. 191  ) تسا نابرهم  اناوت و  رایسب  وت  راگدرورپ  و 
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430 ص :  ریسفت ..... :

هرسک اب   ) هفاضا هب  رورجم  هزمه و  فذح  فیفخت و  هب  ۀکیل  باحصأ  هزمه و  اب  ۀکیئل  باحـصأ  تروص  هب  ترابع  نیا  ِۀَْکیَْألا  ُباحْـصَأ 
. تسا هدش  هدناوخ  نیونت ) نودب 

ناتخرد هک  دندوب  ییاج  رد  هکیأ  نامدرم  هک  هدـش  تیاور  و  تسا ) فرـصنم  ریغ  و   ) رهـش مان  هک  رابتعا  نیا  هب  دـناهدناوخ  زین  هحتف  اب  و 
دننام ار  بیعش  ترضح  دنوادخ  ارچ  هک  دوش ) لاؤس  رگا   ) دوب مود »  » ناشیاهتخرد مان  و  « 1  » تشاد ياهدیچیپ  مه  رد 

__________________________________________________

ص ج 15 ، هنومن ، ریسفت  دنیوگیم . هشیب  ار  نآ  یسراف  رد  هک  دراد  هدیچیپ  مه  رد  ناتخرد  هک  تسا  یّلحم  يانعم  هب  تغل  رد  ۀکیأ ، - 1
.330

431 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
لها ردارب  بیعـش  هک  تسا : ثیدـح  رد  و  دوبن . هکیأ  یلاها  زا  بیعـش  ترـضح  هک  تسا  نیا  باوج  دومرفن  اـهنآ  ردارب  شیپ ، ناربماـیپ 

«1 . » دوب هدش  هداتسرف  هکیا »  » لها يوس  هب  نینچمه  اهنآ و  يوس  هب  لوسر  ناونع  هب  هک  دوب  نیدم 
نیا و  دـینکن . مک  ار  مدرم  قوقح  تسا : نیا  هفیرـش  هیآ  ياـنعم  نیا  رب  اـنب  درک ، مک  ار  وا  ّقح  ینعی  هّقح » هسخب   ... » َساَّنلا اوُسَْخبَت  ـال  َو 

بصغ ار  یسک  کلم  دیروخن ، ار  یـسک  قح  دیامرفب : هک  تسا  نیا  لثم  دوشیم و  لماش  ار  قح  دراوم  مامت  هک  تسا  یّلک  موهفم  کی 
. دینکن فّرصت  وا  لام  رد  کلام  هزاجا  نودب  دینکن ،

رد داسف  يانعم  هب  هک  دـنراد  موهفم  کی  همه  ثیعی ، ثاع  یثعی و  یثع  وثعی و  ضرألا - یف  اثع  ترابع  َنیِدِـسْفُم  ِضْرَأـْلا  ِیف  اْوَثْعَت  ـال  َو 
. نآ دننام  لاوما و  تراغ  اهرازتشک ، ندرب  نیب  زا  ینزهار ، دننام  تسا  نیمز 

. نیلّوالا قلخلا  و  ییوگ : هک  نانچ  ترطف  نابحاص  ینعی  تسا ، يزیچ  ره  ترطف  تقلخ و  يانعم  هب  ۀّلبج »  » ظفل َنِیلَّوَْألا  َۀَِّلبِْجلا  َو 
شیپ دنامهفب  هک  تسا  ببـس  نیدب  واو »  » نودـب دومث  دروم  رد  تسا و  واو »  » اب دروم  نیا  رد  هکرابم  هیآ  هک  نیا  اُنْلثِم  ٌرََـشب  اَّلِإ  َْتنَأ  ام  َو 

تلاسر اب  ار  ندـش  رحـس  تافانم  اهنت  دوب  واو »  » نودـب رگا  دراد و  تافانم  تلاسر  ماقم  اب  ود  ره  ندـش  وداج  ندوب و  رـشب  هکیأ  نامدرم 
. دنامهفیم

دوش هدیـسرپ  رگا  و  ( ) تسا هدـمآ  حوـتفم  مـال  نآ  ربـخ  رد  نیا  رب  اـنب  و  . ) تسا هلیقث  زا  فّـفخم  َکُّنُظَن »...  ْنِإ   » تراـبع رد  نإ »  » فرح
ادتبم نایم  لصا  رد  ّنإ )  ) ربخ رد  مال )  ) هک تسا ) نیا  باوج  ( ؟ تسا هدش  هلـصاف  نآ  مود  لوعفم  و  ّنظ »  » لعف نایم  نإ  ربخ  مال  هنوگچ )

ناک نإ  اهلاثم : نیا  لثم  تسا . هدش  نینچ  زین  اهنآ  رد  دنتـسه  ربخ  ادتبم و  باب  زا  ّنظ )  ) لعف و  ناک )  ) لعف نوچ  دوشیم و  هلـصاف  ربخ  و 
دیز هّتبلا  ، ) امئاقل دیز 

__________________________________________________

و - 1
. ۀکیألا باحصا  یلإ  مهیلإ و  لسرأ  نیدم  اخأ  ابیعش  ّنأ  ثیدحلا : یف 

432 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(. تشذگ نآ  همجرت  « ) َنِیبِذاْکلا َنَِمل  َکُّنُظَن  ْنِإ  َو  (. » تسا هداتسیا 

و تسا .) هعطق  عمج  هک  عطق  دننام   ) تسا هفسک  عمج  تلاح  ود  ره  رد  و  هدش ، هدناوخ  نآ  حتف  و  نیس »  » نوکس هب  افـسک  ًافَـسِک »  » هملک
. دروآ دورف  ام  رب  ار  نامسآ  زا  ياهراپ  ات  هاوخب  دنوادخ  زا  ییوگیم  تسار  وت  رگا  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم 

هتسیاش ار  امش  رگا  نیا  رب  انب  تسا ، رتاناد  دینآ  هتسیاش  امـش  هک  یباذع  عون  امـش و  ياهراک  هب  نم  راگدرورپ  َنُولَمْعَت  اِمب  ُمَلْعَأ  یِّبَر  َلاق 
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. داد دهاوخ  ماجنا  ار  نامه  ار  رفیک  زا  يرگید  هنوگ  ای  دروآ  دورف  امش  رب  ار  نامسآ  زا  ياهراپ  هک  دنادب  باذع  نیا 
تیاور نارّـسفم ) . ) درک راتفرگ  دـندوب ، هدرک  تساوخرد  ناشدوخ  هچنآ  هیبش  رادهیاس ، ربا  زا  يرفیک  هب  ار  اهنآ  دـنوادخ  سپ  ْمُهَذَـخَأَف 

امرگ تّدش  زا  هک  يروط  هب  تفرگ  ارف  ار  اهنآ  نیمزرـس  ینازوس  يامرگ  دش و  هتفرگ  اهنآ  زا  میـسن  داب و  زور  تفه  تّدم  هک  دـناهدرک 
ریز همه  دیزویم و  يدرس  میسن  نآ  هیاس  زا  هک  دش  رهاظ  يربا  ماگنه  نیا  رد  دنتفر ، نوریب  نابایب  يوس  هب  دنشکب و  سفن  دنتسناوتیمن 

دوبان كاله و  یگمه  تخیر و  ورف  اهنآ  رـس  رب  راـبگرم  یـشتآ  تساـخرب و  ربا  زا  ياهقعاـص  هاـگان  هک  دـندش  عمج  نآ  هیاـس  رد  ربا و 
. دندش

432 ص :  ات 212 ..... ] تایآ 192  (: 26  ) ءارعشلا هروس  ]

هراشا

ُهَّنِإ َو  ( 195  ) ٍنِیبُم ٍِّیبَرَع  ٍناـِسِلب  ( 194  ) َنیِرِذـْنُْملا َنِم  َنوُکَِتل  َِکْبلَق  یلَع  ( 193  ) ُنیِمَأـْلا ُحوُّرلا  ِِهب  َلََزن  ( 192  ) َنیَِملاْعلا ِّبَر  ُلـیِْزنََتل  ُهَّنِإ  َو 
(196  ) َنِیلَّوَْألا ُِربُز  یَِفل 

(199  ) َنِینِمُْؤم ِِهب  اُوناک  ام  ْمِْهیَلَع  ُهَأَرَقَف  ( 198  ) َنیِمَجْعَْألا ِضَْعب  یلَع  ُهاْنلََّزن  َْول  َو  ( 197  ) َلِیئارْسِإ ِیَنب  ُءامَلُع  ُهَمَْلعَی  ْنَأ  ًۀَیآ  ْمَُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  َأ 
(201  ) َمِیلَْألا َباذَْعلا  اُوَرَی  یَّتَح  ِِهب  َنُونِمُْؤی  ال  ( 200  ) َنیِمِرْجُْملا ِبُوُلق  ِیف  ُهانْکَلَس  َِکلذَک 

َُّمث ( 205  ) َنِینِس ْمُهانْعَّتَم  ْنِإ  َْتیَأَرَف  َأ  ( 204  ) َنُولِْجعَتْسَی اِنباذَِعبَف  َأ  ( 203  ) َنوُرَْظنُم ُنَْحن  ْلَه  اُولوُقَیَف  ( 202  ) َنوُرُعْشَی ْمُه ال  َو  ًۀَتَْغب  ْمُهَِیتْأَیَف 
(206  ) َنوُدَعُوی اُوناک  ام  ْمُهَءاج 

ِِهب َْتلَّزَنَت  اـم  َو  ( 209  ) َنیِِملاـظ اَّنُک  اـم  َو  يرْکِذ  ( 208  ) َنوُرِذـْنُم اَهل  َّالِإ  ٍۀَـیْرَق  ْنِم  اـنْکَلْهَأ  اـم  َو  ( 207  ) َنوُعَّتَُمی اُوناـک  اـم  ْمُْهنَع  ینْغَأ  اـم 
(211  ) َنوُعیِطَتْسَی ام  َو  ْمَُهل  یِغَْبنَی  ام  َو  ( 210  ) ُنیِطایَّشلا

(212  ) َنُولوُْزعََمل ِعْمَّسلا  ِنَع  ْمُهَّنِإ 
433 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

433 ص :  همجرت ..... :

(192  ) تسا هدش  هداتسرف  ورف  نایناهج  راگدرورپ  يوس  زا  دیدرتیب  نآرق  نیا  و 
(193  ) تسا هدروآ  ار  نآ  لیئربج )  ) نیمالا حور 
(194  ) یهد میب  ار  مدرم  ات  هدمآ  دورف  وت  بلق  رب 

(195  ) داتسرف ورف  راکشآ  حیصف و  یبرع  نابز  هب  ار  نآ 
(196  ) تسا هدمآ  زین  ناینیشیپ  ياهباتک  رد  نآرق ) تمظع  رکذ   ) نآ فیصوت  و 

(197  ) دنهاگآ نآ  زا  یبوخ  هب  لیئارسا  ینب  نادنمشناد  هک  تسین  یفاک  نارفاک )  ) اهنآ يارب  هناشن  نیمه  ایآ 
(198  ) میدرکیم لزان  برع ) ریغ   ) مجع زا  یضعب  رب  تسا ) یبرع  نابز  هب  هک   ) ار نآرق  ام  هاگ  ره 

اهبرع امـش  اّما  میمهفیمن ، ار  نآ  ام  تسین و  ام  نابز  هب  نآرق  هک  هناهب  نیا  هب   ) دندروآیمن نامیا  دناوخیم  ناشیا  رب  ار  نآ  ربمایپ )  ) وا و 
(199 ( ؟ دیروآیمن نامیا  ياهناهب  هچ  اب 

(200 ( ) دوش تّجح  مامتا  ات   ) مینکیم دراو  ناراکهبت  ياهلد  رد  ار  نآرق  هنوگ  نیا  ام  يرآ ) )
(201  ) دننیبب دوخ  مشچ  اب  ار  كاندرد  باذع  ات  دنروآیمن  نامیا  نآ  هب  اهنآ 
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(202  ) دسر ارف  اهنآ  هب  دندوب  لفاغ  نآ  زا  تخس  هک  یهلا )  ) باذع ناهگان  سپ 
(203 ( ؟ دش دهاوخ  هداد  یتلهم  ام  هب  ایآ  دنیوگ : ماگنه  نیا  رد  و 

(204 ( ؟ دننکیم باتش  ام  باذع  يارب  ایآ 
(205  ) میزاس دنمهرهب  ایند  یگدنز  زا  ار  اهنآ  يرگید  نایلاس  ام  رگا  ربمایپ ) يا   ) دید یهاوخ  هچ  وت  ایآ 

(206  ) دسر ارف  اهنآ  هب  هدش  هداد  هدعو  اهنآ  هب  هک  یباذع  سپس 
434 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(207  ) تشاد دهاوخن  يدوس  اهنآ  يارب  ایند  زا  يریگ  هرهب  نیا 
(208  ) دوب یناگدنهد  میب  نالوسر و  اهنآ  يارب  هک  نآ  رگم  میتخاسن ) دوبان  ار  نآ  نامدرم  و   ) میدرکن ناریو  ار  يراید  چیه  ام 

(209  ) میدوبن رگمتس  زگره  ام  و  دوشب ) تجح  مامتا  و   ) دنیامن رّکذتم  ار  اهنآ  ات 
(210  ) دناهدرواین ار  نآرق  نیا  نایّنج  نیطایش و 

(211  ) دنرادن ار  نآ  ییاناوت  دنتسین و  راک  نیا  هتسیاش  اهنآ  و 
(. 212 ( ) دنمورحم یبیغ  رارسا  كرد  زا  و   ) دنرانک رب  اهنامسآ ) رابخا  ندینش  و   ) عمس قارتسا  زا  اهنآ  هّتبلا 

434 ص :  ریسفت ..... :

. تسا لّزنم  لیزنت »  » زا دوصقم  و  نآرق ) نآ  ینعی   ) ددرگیم رب  نآرق  هب  ّهنإ »  » رد ریمض  ُلیِْزنََتل  ُهَّنِإ  َو 
تـسا هیدعت  يارب  تئارق  ود  ره  رد  هب »  » هملک رد  ءاب »  » فرح تسا . هدـش  تئارق  زین  نیمألا  حوّرلا  هب  لّزن  تروص  هب  ُنیِمَْألا  ُحوُّرلا  ِِهب  َلََزن 
يورین تقیقح و  نآ  بلق  زا  دارم  و  . ) درک لزان  وت  بلق  رب  لیئربج )  ) نیمألا حور  هلیـسو  هب  ار  نآرق  دنوادخ  هک  تسا  نیا  هیآ ، يانعم  و 

رب انب  دزادنایم ). نایرج  هب  ار  نوخ  تسا و  ندب  هسیئر  وضع  هک  بلق  هن  دوشیم ، هداد  تبـسن  نآ  هب  كاردا  مهف و  هّوق  هک  تسا  یناسنا 
يرادـهگن ظفح و  لد ) ناج و  زا  ناوت و  مامت  اب   ) یمهفب و بوخ  ار  نآ  ات  هدـش  لزان  وت  ناج  حور و  رب  نآرق  هک  تسا  نیا  دوصقم  نیا 

. دوشن شومارف  زگره  دنامب و  تباث  هشیمه  وت  بلق  رد  هک  يروط  هب  ینک 
شومارف چـیه  اـت  میناوخیم  وت  رب  ار  نآرق  اـم   » یـْسنَت ـالَف  َُکئِْرُقنَـس  دـیامرفیم : دـنوادخ  هک  رگید  هفیرـش  هیآ  تسا  دروم  نیا  دـننام  و 

یناسک هلمج  زا  وت  تسا : نیا  انعم  تروص  نیا  رد  هک  تسا  نیرذنم »  » هب ّقلعتم  ای  اج  نیا  رد  ءاب »  » فرح ٍِّیبَرَع  ٍناِسِلب  ( 6 یلعا / «. ) ینکن
لیعامسا و ترضح  بیعش ، ترضح  حلاص ، ترضح  دوه ، ترضح  دندوب : رفن  جنپ  اهنآ  دندرک و  راذنا  یبرع  نابز  اب  ار  مدرم  هک  یتسه 

هملک  هب  ای  نیعمجا ) مهیلع  هَّللا  تاولص   ) دّمحم ترضح  دوخ 
435 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

یبرع ریغ  نابز  هب  رگا  اریز  یهد ، میب  ار  اهنآ  یناوتب  وت  ات  دش  هداتسرف  ورف  یبرع  نابز  هب  نآرق  نآ  تسا : نینچ  انعم  هک  دراد  ّقلعت  لزن » »
: دنتفگیم برع  موق  دشیم و  لزان 

هک تسا  نیا  دوصقم  تروص  نیا  رد  دوبن ، نکمم  نداد  میب  راذـنا و  هجو  چـیه  هب  مینکب ؟ میناوتیم  راک  هچ  میمهفیمن  هک  ینابز  اـب  اـم 
نآرق رگا  ینامهفب و  اهنآ  هب  مه  یمهفب و  مه  ات  تسا  هدـش  لزان  وت  ناـج  لد و  رب  تسوت  موق  وت و  ناـبز  هک  یبرع  ناـبز  هب  نآرق  لوزن 

ار اهفرح  گـنهآ  طـقف  وت  نیا  رب  اـنب  دـنک ، يریثأـت  وت  ناـج  حور و  رد  هک  نآ  نودـب  دـشیم  لزاـن  وت  شوگ  هب  اـهنت  دوبیم  یبرع  ریغ 
. ینک يرادهگن  ظفح و  ار  نآ  یناوتب  یمهفب و  ار  اهنآ  يانعم  هک  نآ  یب  يدینشیم 

هدژم تراشب و  اهنآ  رد  تسا و  هدمآ  لیجنا و )...  ةاروت ،  ) ناینیشیپ ینامسآ  ياهباتک  رد  نآرق  زا  يدای  فیصوت و  َنِیلَّوَْألا  ُِربُز  یَِفل  ُهَّنِإ  َو 
. تسا هدش  هداد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  ترضح  يربمایپ  نآرق و  هب 
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. تسا هدش  دای  نآ ،...  زج  دیحوت و  هب  توعد  دننام  نآرق ، یناعم  موهفم و  زا  ناینیشیپ  ياهباتک  رد  دنیوگ : نارّسفم  زا  یخرب 
روکذم هیآ  رد  هک  یلکـش  نیمه  هب   ) بوصنم ار  ۀیآ  رّکذم و  تروص  هب  ار  نکی »  » لعف نارّـسفم  زا  یخرب  ُهَمَْلعَی  ْنَأ  ًۀَیآ  ْمَُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  َأ 

. تسا نآ  مسا  هملعی  نأ   » ترابع نکی و  لعف  ربخ  ۀیآ »  » تروص نیا  رد  دناهدناوخ ، تسا )
نآ مسا  رتتـسم و  نکت  لعف  رد  هّصق  ریمـض  تروص  نیا  رد  هک  دـناهدناوخ  عفر  هب  ار  ۀـیآ  نکت و  ّثنؤم  تروص  هب  ار  لـعف  رگید  یخرب 

نکت لعف  ربخ  مه  اب  ربخ  ادـتبم و  هلمج  تسا و  هملعی » نأ   » ترابع رّخؤم  يادـتبم  تسا و  رّخؤم  يادـتبم  يارب  مّدـقم  ربخ  ۀـیآ »  » تسا و
. تسا

و نآرق ] لوزن   ] هب دندوب ، هریغ  مالـس و  نب  هَّللا  دـبع  هک  لیئارـسا ، ینب  نادنمـشناد  ملع  ایآ  هک  تسا  نیا  هفیرـش  هیآ  دوصقم  لاح  ره  رد 
؟ تسین ترضح  نآ  يربمایپ  تّحص  یتسرد و  رب  لیلد  اهبرع  يارب  ربمایپ  تلاسر 

436 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
رب نآرق )  ) هک یماگنه   » َنیِِملْـسُم ِِهْلبَق  ْنِم  اَّنُک  اَّنِإ  انِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  ُهَّنِإ  ِِهب  اَّنَمآ  اُولاق  انتایآ  ْمِْهیَلَع  یْلُتی  اذِإ  َو  دیامرفیم : دـنوادخ  هک  نانچ  مه 

ناملسم میلـست و  زین  نیا  زا  شیپ  ام  تسام ، راگدرورپ  بناج  زا  ّقح  هب  نآرق  نیا  هک  میدروآ  نامیا  نآ  هب  دنیوگیم : دوش  هدناوخ  اهنآ 
همجع و دشاب  هتشاد  یگتفرگ  تنکل و  شنابز  هک  یسک  هب  دشابن و  ایوگ  حیصف و  شنایب  هک  تسا  یسک  مجعأ » ( » 53 صصق / «. ) میدوب

. دنیوگ ماجعتسا ،
هیلع و هَّللا  یلص  ربمایپ  هلیسو  هب  تحاصف ، نامه  اب  میداتسرف ، ورف  راکشآ  حیـصف و  یبرع  نابز  هب  ار  نآرق  هک  نانچ  مه  ُهانْکَلَـس  َِکلذَک 

. میدرک دراو  اهنآ  لد  رد  دناوخ ، نارفاک  يارب  هک  هلآ 
یقاب دوخ  بیذـکت  راکنا و  رد  اـهنآ  هک  دـیامرفیم  دـهدیم و  تبـسن  نارفاـک  هب  ِِهب » َنُونِمُْؤی  ـال   » هیآ نیا  ناـیب  اـب  ار  ناـمیا  كرت  سپس 

رد دننیبب و  تسا  هدش  هداد  هدعو  هک  ار  یکاندرد  باذع  دوخ  مشچ  هب  ات  دننکیم  يراشف  اپ  تجاجل و  اج  نآ  ات  راک  نیا  رد  دننامیم و 
. دریگیم ارف  ار  اهنآ  یهلا  باذع  ناهگان  دنرادن  ار  يرفیک  راظتنا  چیه  هک  یلاح 

. تسا نارفاک  خیبوت  شنزرس و  هیآ  نیا  موهفم  َنُولِْجعَتْسَی  اِنباذَِعبَف  َأ 
میهد و تلهم  اهنآ  هب  ناهج  نیا  رد  يرگید  نایلاس  دنتـساوخ - اهنآ  هک  روط  نآ  ضرف - رب  دیامرفیم  سپـس  َنِینِـس  ْمُهانْعَّتَم  ْنِإ  َْتیَأَرَف  َأ 

دهاوخن ناشلاح  هب  يدوس  چیه  یگدـنز  زا  يریگهرهب  رمع و  لوط  نیا  دریگارف  ار  اهنآ  باذـع  هک  یماگنه  یلو  دـنوش ، دـنمهرهب  نآ  زا 
(. درک دهاوخن  ضوع  ار  اهنآ  تشونرس  و   ) تشاد

(. دننک تجح  مامتا  و   ) دنهد میب  ار  اهنآ  هک  یناربمایپ  َنوُرِْذنُم  اَهل 
: تسا بوصنم  تهج  دنچ  هب  يرکذ »  » هملک

دننام درادن و  یلاکـشا  ندوب  قلطم  لوعفم  دنتـسه  کیدزن  انعم  رد  رّکذ »  » و رذنأ »  » هژاو نوچ  و  نورذـنم »  » يارب دـشاب  قلطم  لوعفم  - 1
: دوش هتفگ  هک  تسا  نیا 

ةرکذت . نورّکذم 
437 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دنتسه هدننک  رّکذتم  يروآ و  دای  نالوسر  نآ  هک  یلاح  رد  دنهد  میب  ار  اهنآ  ینالوسر  ینعی  نورذنم »  » رد ریمض  يارب  دشاب  لاح  - 2
. دنهدیم میب  ار  اهنآ  دننک ، رکذتم  يروآ و  دای  ار  نارفاک  هک  نیا  رطاخ  هب  نالوسر  نآ  ینعی  دشاب ، هل  لوعفم  - 3

متـس و هب  ار  یهورگ  چیه  ام  و  تسا : نینچ  انعم  تروص  نیا  رد  دشاب ، نآ  يارب  هل  لوعفم  و  انکلهأ »  » هب ّقلعتم  يرکذ »  » تسا نکمم  - 4
هرکذت اهنآ  تکاله  ات  دوش  مامت  اهنآ  رب  تّجح  دننک و  راذنا  ار  اهنآ  هک  ینالوسر  ناربمایپ و  نداتـسرف  زا  سپ  رگم  مینکیمن  دوبان  ملظ 

. دشاب نارگید  يارب  یتربع  و 
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. مینک دوبان  كاله و  ّقحان  متس و  هب  ار  یهورگ  ات  میتسین  راکمتس  ام  َنیِِملاظ و  اَّنُک  ام  َو 
- رحـس وداج و  زا  تسا - ییاهزیچ  نامه  دننام  تسا  هدش  لزان  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  دّمحم  رب  هچ  نآ  دنتفگیم : ناتـسرپ  تب  نارفاک و 

. دوشیم لزان  اهنهاک  رب  اهناطیش  هلیسو  هب  هک 
لهس و اهناطیش  يارب  هک  تسا  ییاهزیچ  نآ  زا  ینامـسآ  یحو  نآرق و  نیا  دیامرفیم : دنکیم و  بیذکت  راکنا و  ار  اهنآ  راتفگ  دنوادخ 

نانخس هب  نداد  شوگ  عمس و  قارتسا  زا  ناراب و  گنـس  اهباهـش  گنـس  هلیـسو  هب  نیطایـش  اریز  دنرادن ، ار  نآ  رب  ییاناوت  تسین و  ناسآ 
. دنوشیم هدنار  نامسآ  لها 

437 ص :  ات 227 ..... ] تایآ 213  (: 26  ) ءارعشلا هروس  ]

هراشا

َنِینِمْؤُْملا َنِم  َکَعَبَّتا  ِنَِمل  َکَـحانَج  ْضِفْخا  َو  ( 214  ) َنِیبَْرقَْألا َکَتَریِـشَع  ْرِْذنَأ  َو  ( 213  ) َنِیبَّذَـعُْملا َنِم  َنوُکَتَف  َرَخآ  ًاهلِإ  ِهَّللا  َعَم  ُعْدـَت  الَف 
(217  ) ِمیِحَّرلا ِزیِزَْعلا  یَلَع  ْلَّکََوت  َو  ( 216  ) َنُولَمْعَت اَّمِم  ٌءيَِرب  یِّنِإ  ْلُقَف  َكْوَصَع  ْنِإَف  ( 215)

(221  ) ُنیِطایَّشلا ُلَّزَنَت  ْنَم  یلَع  ْمُُکئِّبَنُأ  ْلَـه  ( 220  ) ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُـه  ُهَّنِإ  ( 219  ) َنیِدِـجاَّسلا ِیف  َکَبُّلَقَت  َو  ( 218  ) ُموُقَت َنیِح  َكارَی  يِذَّلا 
(222  ) ٍمِیثَأ ٍكاَّفَأ  ِّلُک  یلَع  ُلَّزَنَت 

ام ال َنُولوُقَی  ْمُهَّنَأ  َو  ( 225  ) َنوُمیِهَی ٍداو  ِّلُـک  ِیف  ْمُهَّنَأ  ََرت  َْمل  َأ  ( 224  ) َنوُواْغلا ُمُهُِعبَّتَی  ُءارَعُّشلا  َو  ( 223  ) َنُوبِذاـک ْمُهُرَثْکَأ  َو  َعْمَّسلا  َنوُْقُلی 
ٍبَلَْقنُم َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَـس  َو  اوُِملُظ  اـم  ِدـَْعب  ْنِم  اوُرَـصَْتنا  َو  ًارِیثَـک  َهَّللا  اوُرَکَذ  َو  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  ـَّالِإ  ( 226  ) َنُولَعْفَی

(227  ) َنُوِبلَْقنَی
438 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

438 ص :  همجرت ..... :

(213  ) دوب یهاوخ  نیبّذعم  زا  هک  ناوخم  دنوادخ  اب  ار  يدوبعم  چیه 
(214  ) ناسرتب ادخ  زا  ار  تکیدزن  نادنواشیوخ  تسخن ) )

(215  ) نارتسگب عضاوت  هب  تنامیا  اب  ناوریپ  يارب  تمحرم  لاب  رپ و  هاگ  نآ 
(216  ) مرازیب امش  رادرک  زا  نم  وگب : دننک  وت  ینامرفان  نانآ  رگا 

(217  ) نک لّکوت  نابرهم  اناوت و  يادخ  رب  و 
(218  ) درگنیم ار  وت  يزیخ  رب  تدابع  هب  نوچ  هک  ییادخ  نآ 

(219  ) دنکیم هدهاشم  ناگدننک  هدجس  نایم  رد  ار  وت  تکرح  و 
(220  ) اناد اونش و  يادخ  تسوا 

(221  ) دنوشیم لزان  یناسک  هچ  رب  نیطایش  هک  مهد  ربخ  امش  هب  ایآ 
(222  ) دنوشیم لزان  راکهبت  يوگغورد  ره  رب 

(223 . ) دنتسه وگغورد  ناشرتشیب  دنیوگیم و  نارگید  هب  دنونشیم  ار  هچنآ  اهنآ 
(224  ) دننکیم يوریپ  ار  نانآ  ناهارمگ  هک  دنتسه  یناسک  نارعاش 

(225  ) دننادرگرس يداو  ره  رد  اهنآ  ینیبیمن  ایآ 
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(226  ) دننکیمن لمع  هک  دنیوگیم  ینانخس  و 
عافد هب  دنوش  عقاو  متس  دروم  هک  یماگنه  دننکیم و  ادخ  دای  رایـسب  دنهدیم و  ماجنا  کین  ياهراک  دناهدروآ و  نامیا  هک  یناسک  رگم 

(227 . ) تسا ییاج  هچ  هب  ناشتشگزاب  هک  تسناد  دنهاوخ  يدوزب  دناهدرک  متس  نانمؤم  ربمایپ و  قح  رد  هک  نانآ  دنزیخیم و  رب 

438 ص :  ریسفت ..... :

ات دـشوکب  هک  نیا  هب  وا  قیوشت  ندرک و  راداو  يارب  نکل  دـنکیمن ، يراـک  نینچ  ربـمغیپ  هک  تسنادیم  همـسا ) ّزع   ) دـنوادخ هک  نیا  اـب 
رتدایز  ار  دوخ  ياوقت  صالخا و 
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َضَْعب اْنیَلَع  َلَّوَقَت  َْول  َو  دیامرفیم : هچ  نانچ  تسا . تمحر  فطل و  زا  یعون  نافّلکم  هرابرد  نخـس  نیا  دومرف و  وا  هب  یباطخ  نینچ  دـنک ،
رومأم دنوادخ  فرط  زا  ربمایپ  َنِیبَْرقَْألا  َکَتَریِـشَع  ْرِْذنَأ  َو  ( 44 ۀّقاحلا / «. ) دادیم تبـسن  ام  هب  ینانخـس  غورد  هب  دّمحم )  ) رگا و   » ِلیِواقَْألا

. درادب مدقم  نارگید  راذنا  رب  ار  اهنآ  راذنا  دنک و  توعد  مالسا  دیحوت و  هب  ار  دوخ  هریشع  ناکیدزن و  ادتبا  هک  دش 
کی دندروخیم و  مامت  هلاغزب  کی  اهنآ  زا  یضعب  دندوب و  رفن  لهچ  نامز  نآ  هک  ار  بلّطملا  دبع  نادنزرف  ربمایپ  هک  تسا  هدش  تیاور 

اذغ نآ  زا  اهنآ  مامت  دومرف و  هدامآ  ریش  حدق  کی  دنفسوگ و  ياپ  کی  طقف  اهنآ  ییاریذپ  يارب  درک و  توعد  دندیشونیم  گرزب  حدق 
بلّطملا دبع  نادنزرف  يا  دومرف : تخادرپ و  اهنآ  نداد  میب  توعد و  هب  سپس  دندش . ریس  الماک  ات  دندیماشآ  ریش  حدق  نآ  زا  دندروخ و 

هاگ نآ  دیوش . راگتسر  ات  دینک  يوریپ  نم  زا  دیروایب و  مالسا  سپ  مریذن )  ) ماهدنهد میب  امـش  يارب  گرزب  يادخ  فرط  زا  نم  دیدرتیب 
رارکت راب  هس  ار  ترابع  نیا  دندرک ، توکـس  همه  دشاب ، نم  نیـشناج  ّیـصو و  نم  زا  سپ  ات  دوشیم  نم  روای  ردارب و  یـسک  هچ  دومرف 

، وت دومرف  یلع  هب  موس  هبترم  رد  ربمایپ  نم ، دادیم : باوج  مالّـسلا - هیلع  یلع - راب  هس  ره  رد  اهنت  دندوب و  تکاس  اهنآ  نانچ  مه  درک و 
رب ار  وا  نوچ  ینک  تعاطا  ترـسپ  زا  دیاب  دنتفگ  بلاط  وبا  ترـضح  هب  دنتـساخرب و  هورگ  نآ  يوشیم .] هدیزگرب  ماقم  نیا  هب  وت  ینعی  ]

. درک ریما  وت 
. ییوخمرن ینتورف و  يارب  تسا  یلثم  حانج ، ضفخ  ترابع  َکَحانَج  ْضِفْخا  َو 
. يوج يرازیب  ناشیاهراک  اهنآ و  زا  زین  وت  دندرک  وت  ینامرفان  رگا  َكْوَصَع  ْنِإَف 

هب ار  تیاهراک  نک و  لّکوت  دـنکیم  تیاـفک  يرادـهگن و  نایـصاع  نانمـشد و  ّرـش  زا  ار  وت  هک  ییادـخ  رب  ِمیِحَّرلا  ِزیِزَْعلا  یَلَع  ْلَّکََوت  َو 
هب ای  تروص  نیا  رد  هک  تسا  هدـش  هدـناوخ  زین  لّکوتف  ءاف »  » اب لّکوت » و   » ترابع راذـگاو . دراد  وت  نایز  دوس و  رب  ییاـناوت  هک  ییادـخ 

دوشیم . فطع  عدت » الف   » هملک هب  ای  لقف »  » ظفل
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َكارَی يِذَّلا 
« ّبلقت  » دننارازگ و زامن  َنیِدِجاَّسلا »  » زا دوصقم  تسا . هاگآ  وت  زا  يزیخیم  رب  تدابع  يارب  هک  یماگنه  دنیبیم و  ار  وت  هک  ییادـخ  نآ 

فّرـصت تلاخد و  اهنآ  دوجـس  عوکر و  دوعق و  مایق و  رد  دـشاب ، زامن  شیپ  اهنآ  يارب  هک  یماـگنه  ینعی  نارازگزاـمن ، رد  ترـضح  نآ 
. دنکیم

و دروآ . ایند  نیا  هب  ربمایپ  ناونع  هب  هک  نیا  ات  درک  لقتنم  نادّحوم  بلـص  هب  ار  وت  ادخ  هک  تسا  نیا  دوصقم  دنیوگ : نارّـسفم  زا  یـضعب 
هک دیامرفیم  یفّرعم  دوشیم  لزان  اهنآ  رب  ناطیـش  هک  ار  یناسک  دنوادخ  سپـس  تسا . هدش  تیاور  زین  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  زا  انعم  نیمه 

دننام دندرکیم  يربمایپ  ياعّدا  غورد  هب  هک  دنتـسه  یناسک  زا  ای  حیطـس  ّقش و  دننام  دننانهاک  ای  اهنآ  دـنناراکهبت و  نایوگغورد و  نانآ 
. هحیلط باّذک و  هملیسم 
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گنـس اب  اـهنآ  زا  ندـش  يریگولج  زا  شیپ  هک  دـندوب  نیطایـش  دـندرکیم  اـقلا  نارگید  هب  ار  دوخ  ياههدینـش  هک  ییاـهنآ  َعْمَّسلا  َنوُْقُلی 
اقلا نانهاک  هب  ار  اهنآ  سپس  دندشیم و  هاگآ  یبیغ  بلاطم  زا  یضعب  هب  دندادیم و  ارف  شوگ  نامسآ  لها  ناگتشرف و  نانخس  هب  اهباهش 

. دندرکیم ماهلا  یحو و  ینعی  دندرکیم ،
نکل دنرگیدکی ، دننام  انعم  رد  همه  ُنیِطایَّشلا  ُلَّزَنَت  ْنَم  یلَع  ْمُُکئِّبَنُأ  ْلَه  ُنیِطایَّشلا و  ِِهب  َْتلَّزَنَت  ام  َو  َنیَِملاْعلا  ِّبَر  ُلیِْزنََتل  دـننام  ییاههیآ  و 
هدرک ادج  دنتوافتم ، انعم  رد  هک  ییاههیآ  اب  ار  اهنآ  نایم  دـنک  رارکت  ون  زا  هزات و  هبترم  ره  ار  اهنآ  موهفم  هک  نیا  يارب  ناحبـس  دـنوادخ 

. دراد ترفن  تّدشب  نآ  فالخ  زا  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  اههیآ  نیا  دوصقم  هک  دنامهفب  ات  تسا ،
وجه و نانخـس  هدوهیب ، ياهراتفگ  رد  لطاب » ، » غورد رد  ار  نارعاش  نآ  ینعی  تسا ، نآ  ربخ  َنوُواْغلا » ُمُهُِعبَّتَی   » تراـبع ادـتبم و  ُءارَعُّشلا » »

مک هیفس و  دارفا  ناهارمگ و  رگم  دننکیمن  يوریپ  نآ ، یگتسیاش  نودب  صاخشا  شیاتس  ندز و  اوران  تمهت  ندرک و  مان  دب  رد  تشز ،
. درخ

رگید یخرب  دنراعشا و  ناگدننک  لقن  نایوار و  نوواغ »  » زا دوصقم  هک  دنیوگ  یخرب 
441 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

نب هَّللا  دـبع  دـننام : دنتـسه  كرـشم  نارعاـش  هفیرـش ، هیآ  رد  ءارعـش »  » زا دوـصقم  هک  دـنیوگ  رگید  ياهراـپ  دننیطایـش . دارم  هک  دـنیوگ 
هَّللا یلـص  دّمحم  ار  هچنآ  دـندرکیم  اعّدا  هک  نارگید  تلّـصلا و  یبا  نب  ۀـّیما  هّزع ، وبأ  بلّطملا ، دـبع  نب  ثراح  نب  نایفـس  وبا  يرعبّزلا ،

هب دـندشیم و  عمج  اـهنآ  رود  هب  ناـشماوقا  زا  یهورگ  دـندرکیم و  وجه  ار  ترـضح  مییوگب و  میناوـتیم  مه  اـم  دـیوگیم  هلآ  هیلع و 
. دندادیم شوگ  اهنآ  تافرخزم  راعشا و 

نیا دننادرگرـس  يداو  ره  رد  دـنرادن و  یتسرد  تباث و  فدـه  بلاطم  نایب  راتفگ و  رد  هک  یناـسک  هراـبرد  اـهبرع  َنوُمیِهَی  ٍداو  ِّلُـک  ِیف 
ار دب  دننکیم ، زواجت  یتسار  ّقح و  دودح  زا  دنرادن ، يدنب  دیق و  نتفگ  نخـس  رد  هک  تسا  یناسک  يارب  لثم  نیا  دـنیوگیم  ار  ترابع 

. دننزیم اوران  تمهت  مدرم  هب  دنهدیم و  تشز  ياهراک  تبسن  یقّتم  دارفا  ناراکزیهرپ و  هب  دنهدیم ، ناشن  دب  ار  بوخ  بوخ و 
دنتسه و ادخ  دای  هب  رتشیب  هک  دنتسه  ینارعاش  اهنآ  درک و  انثتـسا  جراخ و  روکذم  هیآ  مکح  زا  ار  نمؤم  نارعاش  دنوادخ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّلِإ 

یگناگی دـیحوت و  هرابرد  اهنآ  راعـشا  دـنیوگب  مه  رعـش  هک  هاگ  ره  و  نتفگ . رعـش  هب  ات  دـنزادرپیم  تدابع  هب  رتشیب  دـنناوخیم و  نآرق 
هب کمک  يارب  مه  اهنآ  وجه  دـشابیم و  نانمؤم  ناـکین  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  شیاتـس  وکین و  بادآ  زردـنا و  دـنپ و  رد  ادـخ ،

: بعک رفن  ود  هحاور و  نب  هَّللا  دبع  نارعاش : نیا  هلمج  زا  دناهدرک . وجه  ار  ناناملسم  هک  تسا  یناسک  باوج  رد  تسا و  مالسا 
. تسا تباث  نب  ناسح  ریهز و  نب  بعک  يرگید  کلام و  نب  بعک  یکی 

زا وجه  نیا  تسا - وا  تسد  رد  نم  ناج  هک  ییادخ  هب  مسق  نک - وجه  ار  نارفاک  دومرف  کلام  نب  بعک  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ 
. تسوت اب  سدقلا  حور  هک  نک  تّمذم  ار  اهنآ  دومرف : تباث  نب  ناسح  هب  و  تسا . رتدیدش  اهنآ  يارب  ریت 

. ناراکمتس يارب  تسا  تخس  يدیدهت  دیدش و  یباذع  هدعو  هیآ  زا  زارف  نیا  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَس  َو 
هچ  هب  ینعی  تسا ، نوفرصنی  فرصنم  يانعم  هب  ترابع  نیا  َنُوِبلَْقنَی  ٍبَلَْقنُم  َّيَأ 
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هک ییاج  هب  تسین و  اهنآ  يارب  يراگتـسر  تاجن و  ياههار  زا  یهار  چـیه  هک  تسا  نیا  دوصقم  و  دـش ، دـنهاوخ  هداد  تشگزاب  ییاـج 

. دنوشیم لقتنم  تساهنآ  هتسیاش 
: دناهدومرف تئارق  نینچ  ار  هیآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح 

« مهّقح دّمحم  لآ  اوملظ  نیّذلا  ملعیس  «و 
. دنیامرف نایب  ار  هیآ  لیوأت  دنتساوخیم  ایوگ  و 
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443 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

443 ص :  لمن .....  هروس 

هراشا

« َریِراوَق ْنِنایفوک  تسا . هیآ  نایفوک 93  رظن  زا  هیآ و  نایرصب 94  رظن  زا  تسا و  هدش  لزان  هّکم  رد  هروس  نیا 
. دناهدناوخ هیآ  کی  ار 

443 ص :  هروس ..... :] نیا  تئارق  تلیضف  ]

، بیعـش دوه ، نامیلـس ، هک  یناسک  هرامـش  هب  دنوادخ  دناوخب  ار  نامیلـس  سط - هروس  سک  ره  هدومرف : ربمغیپ  هک  تفگ  بعک  نب  ّیبأ 
دیآیم نوریب  شیوخ  ربق  زا  تمایق  زور  هک  یماگنه  دیامرفیم و  اطع  وا  هب  هنـسح  هد  دناهدرک ، بیذـکت  قیدـصت و  ار  میهاربا  حـلاص و 

. دهدیم رس  هَّللا  ّالإ  هلا  دایرف ال 

443 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 1  (: 27  ) لمنلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
َنُوِنقُوی ْمُه  ِةَرِخْآلِاب  ْمُه  َو  َةاکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  ( 2  ) َنِینِمْؤُْمِلل يرُْشب  َو  ًيدُه  ( 1  ) ٍنِیبُم ٍباتِک  َو  ِنآْرُْقلا  ُتایآ  َْکِلت  سط 

(4  ) َنوُهَمْعَی ْمُهَف  ْمَُهلامْعَأ  ْمَُهل  اَّنَّیَز  ِةَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  َّنِإ  ( 3)
ِِهلْهَِأل یسُوم  َلاق  ْذِإ  ( 6  ) ٍمِیلَع ٍمیِکَح  ْنَُدل  ْنِم  َنآْرُْقلا  یَّقَُلَتل  َکَّنِإ  َو  ( 5  ) َنوُرَـسْخَْألا ُمُه  ِةَرِخْآلا  ِیف  ْمُه  َو  ِباذَْعلا  ُءوُس  ْمَُهل  َنیِذَّلا  َِکئلْوُأ 

َو اَهلْوَح  ْنَم  َو  ِراَّنلا  ِیف  ْنَم  َكِرُوب  ْنَأ  َيِدُون  اـهَءاج  اَّمَلَف  ( 7  ) َنُولَطْصَت ْمُکَّلََعل  ٍسَبَق  ٍباهِِـشب  ْمُکِیتآ  َْوأ  ٍرَبَِخب  اْهنِم  ْمُکِیتآَس  ًاران  ُتْسَنآ  یِّنِإ 
(9  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  ُهَّللا  اَنَأ  ُهَّنِإ  یسُوم  ای  ( 8  ) َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَّللا  َناْحبُس 

(10  ) َنُولَسْرُْملا َّيََدل  ُفاخَی  یِّنِإ ال  ْفََخت  یسُوم ال  ای  ْبِّقَُعی  َْمل  َو  ًاِربْدُم  یَّلَو  ٌّناَج  اهَّنَأَک  ُّزَتْهَت  اهآَر  اَّمَلَف  َكاصَع  ِْقلَأ  َو 
444 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

444 ص :  همجرت ..... :

(1  ) تسا راکشآ  نیبم و  باتک  نآرق و  ياههیآ  نیا  نیس ) اط ، : ) سط
(2  ) تسا نانمؤم  يارب  تراشب  تیاده و  هلیسو 

(3 . ) دنراد نیقی  ترخآ  هب  دننکیم و  ادا  ار  تاکز  دنرادیم و  اپ  رب  ار  زامن  هک  نانآ 
(4 . ) دنوش نادرگرس  هک  يروط  هب  میهدیم ، تنیز  ناشیا  رب  ار  اهنآ  تشز  ياهراک  دنرادن ، نامیا  ترخآ  هب  هک  یناسک 

(5  ) دنمدرم نیرتراکنایز  زا  ترخآ  رد  تسا و  باذع  نیرتتخس  ایند  رد  اهنآ  يارب  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ 
(6  ) دوشیم اقلا  یحو و  وت  رب  ییاناد  میکح و  يادخ  فرط  زا  نآرق  نیا  مّلسم  روط  هب  و 

هلعش ای  مروآیم ، امـش  يارب  يربخ  يدوزب  موریم و  مدید  یـشتآ  رود  زا  نم  تفگ : دوخ  هداوناخ  هب  یـسوم  هک  ار  یماگنه  روآ  دای  هب 
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(7  ) دیوش مرگ  ات  یشتآ ،
هّزنم تسا و  نآ  فارطا  رد  هک  یسک  تسا و  شتآ  رد  هک  سک  نآ  دیاب  كرابم  هک  تساخرب  ییادن  دش  کیدزن  شتآ  هب  یـسوم  نوچ 

(8 . ) تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  يدنوادخ  تسا 
(9 . ) میاناد اناوت و  رایسب  يادخ  نم  انامه  یسوم  يا 

، دیدرگ ییاهدژا  هک  نانچ  دمآ  رد  تکرح  شبنج و  هب  هک  تسیرگن  ار  نآ  هاگان  دـنکفا ، ار  اصع  نوچ  نکفیب و  ار  تیاصع  یـسوم  يا 
نم دزن  رد  ناربمایپ  هک  سرتن  یـسوم  يا  دـش ، باـطخ  درکن ، هاـگن  ار  دوخ  رـس  تشپ  یّتح  داـهن و  رارف  هب  اـپ  هک  دیـسرت  ناـنچ  یـسوم 

(10 . ) دنسرتیمن
445 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

445 ص :  ریسفت ..... :

ریدـقت هک  تسا  رّدـقم  يادـتبم  يارب  ربخ  ای  تسا  مود  ربخ  ای  يدـه »  » ظفل تسا و  نآ  ربخ  ِنآْرُْقلا » ُتایآ   » ترابع ادـتبم و  َْکِلت »  » هژاو
تراشب هدـننک و  تیادـه  اههیآ  هک  یلاح  رد  ینعی  دـشاب ، لاح  هک  نیا  رب  انب  تسا  بصن  لحم  رد  اـی  تسا و  هدوب  يدـه ...  تاـیآ  نآ ،

. دناهدنهد
هتـسیاش هک  روط  نآ  سک  چـیه  هک  تسا  نیا  دوصقم  دـنراد ، نیقی  ترخآ  هب  هک  دنتـسه  یناسک  نانمؤم  نیا  َنُوِنقُوی  ْمُه  ِةَرِخآـْلِاب  ْمُه  َو 

. دنشاب هدرک  عمج  مه  اب  ار  تاکز  يادا  زامن  نتشاداپب  نامیا و  هک  یناسک  رگم  درادن ، نیقی  ترخآ  هب  تسا 
ار اهنآ  ياهراک  ام  تسا  هدومرف  اریز  هداد ، تبـسن  دوخ  هب  ار  اهنآ  ياهراک  نتـسارآ  نداد و  تنیز  اج  نیا  رد  دنوادخ  ْمَُهلامْعَأ  ْمَُهل  اَّنَّیَز 

ُناـْطیَّشلا ُمَُهل  َنَّیَز  َو  دـیامرفیم : دـهدیم و  تبـسن  ناطیـش  هب  ار  نآ  هروـس - نیمه  رد  رگید - هیآ  رد  هک  یتروـص  رد  مـیهدیم ، تـنیز 
نیا نآ  دنراد و  توافت  مه  اب  دانـسا  ود  نیا  تسا  یهیدـب  ( 24 لمن / «. ) دومن ابیز  ناشرظن  رد  ار  نانآ  تشز  رادرک  ناطیـش  و   » ْمَُهلاـمْعَأ
باب زا  دنوادخ  هرابرد  یلو  تسا ، راک  نیا  لماع  هطـساو  نودب  هسفنب و  ناطیـش  اریز  تسا ، یقیقح  ناطیـش  هب  راک  نیا  تبـسن  هک  تسا 
نیدب هراعتسا  نیا  رب  انب  دشاب ، يراک  لماع  ّتلع و  هطـساو  نودب  دوخ  هک  تسا  نآ  زا  هّزنم  دنوادخ  اریز  تسا ، یمکح  زاجم  ای  هراعتـسا 

ياهاوه زا  يوریپ  يارب  ياهلیـسو  ار  اهتمعن  نیا  اهنآ  تخاس و  دـنمهرهب  هّفرم  یگدـنز  ینالوط و  رمع  زا  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  تسا  ببس 
ابیز و ناشرظن  هب  اهنآ  ياهراک  هار  نیا  زا  دـنداد و  رارق  یهلا  فیلاکت  ماجنا  زا  ترفن  ندـنام و  رود  هجیتن  رد  ینارذگـشوخ و  یناسفن و 

. دش بلاج 
ار ناشناردپ  نانآ و  نکل  و   » َرْکِّذلا اوُسَن  یَّتَح  ْمُهَءابآ  َو  ْمُهَتْعَّتَم  ْنِکل  َو  دنیوگیم : هک  اج  نآ  دناهدرک ، هراشا  انعم  نیمه  هب  زین  ناگتـشرف 

( 18 ناقرف / «. ) دندرک شومارف  ار  وت  دای  ات  يدرک ، رادروخرب  اهتمعن  زا 
446 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

دهد هولج  ابیز  ار  اهنآ  تشز  ياهراک  دناوتب  ات  تشاذگ  دازآ  ار  وا  داد و  تصرف  تلهم و  ناطیش  هب  دنوادخ  هک  تسا  نآ  یمکح  زاجم 
رفیک هب  دـنوادخ  زین  و  دراداو ، تشز  ياـهراک  نآ  هب  ار  اـهنآ  دـناوتب  هلیـسو  نیا  هب  هـک  دـنک  داـجیا  یتـسپ  تـالیامت  اـهنآ  ترطف  رد  و 

. داد تبسن  دوخ  هب  ار  نآ  دنوادخ  تسا  یگتسارآ  نییزت و  هب  هیبش  ارهاظ  اهنیا  مامت  نوچ  درک و  مورحم  دوخ  قیفوت  زا  ار  اهنآ  ناشرفک 
. تساهراک رد  ینادرگرس  تریح و  يانعم  هب  تسا و  همع  هّدام  زا  نوهمعی »  » ظفل َنوُهَمْعَی  ْمُهَف 

. تسا ردب  گنج  رد  تراسا  اههتشک و  نامه  تخس  باذع  زا  دوصقم  ِباذَْعلا  ُءوُس 
باقع رفیک و  هب  رگید  فرط  زا  دناهداد و  تسد  زا  ار  یمئاد  باوث  فرط  کی  زا  اریز  دـنمدرم ، نیرت  راکنایز  اهنآ  ینعی  َنوُرَـسْخَْألا  ُمُه 

. دناهدش راچد  یگشیمه 
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دوشیم و اطعا  وت  هب  ءاقلا و  وت  يوس  هب  گرزب  یمیلع  میکح و  فرط  زا  نآرق  نیا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  يا  َنآْرُْقلا  یَّقَُلَتل  َکَّنِإ  َو 
. تسا هدمآ  هرکن  تروص  هب  میلع »  » و میکح »  » هژاو ود  هک  تسا  یگرزب  تمظع و  نیا  نایب  يارب 

هک ناربمایپ  زا  يدـعب  ياهناتـساد  يارب  تسا  ياهمّدـقم  تسا  دـنوادخ  ملع  تمکح و  زا  یقیاقد  فیارظ و  ياراد  هیآ  نیا  هک  اـج  نآ  زا 
. تسا هدومرف  هدارا  ار  اهنآ  نایب  دنوادخ 

ربمایپ هب  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  دـننام  دـشاب و  رکذا »  » رّدـقم لـعف  لوعفم  هک  نیا  رب  اـنب  تسا  بصن  لـحم  رد  ذإ »  » هملک یـسُوم  َلاـق  ْذِإ 
بوصنم میلع »  » هلیـسو هب  ذإ »  » هک تسا  نکمم  و  ریگارف . یـسوم  ناتـساد  رد  ارم  شناد  تمکح و  راثآ  هدش ، نایب  بلاطم  وریپ  دـیامرفب :

. دشاب هدش 
هب مه  یسوم  دیمان ، لها  ار  وا  دنوادخ  هک  ببس  نیدب  دوبن ، يرگید  سک  بیعش - رتخد  شرسمه - زج  یسوم  ترضح  هارمه  هک  نیا  اب 

هغیص هب  ار  باطخ  نآ ، يوریپ 
447 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

راکتمدخ دننام  يرگید  ناسک  شرـسمه  اب  تسا  نکمم  هک  دناهداد  ار  لامتحا  نیا  یخرب  مروایب ) ناتیارب  « ) مکیتآ : » تفگ دروآ و  عمج 
. دناهدوب ینادنزرف  ای 

(. شمارآ ساسحا  اب  ندید  دنیوگ  یخرب   ) تسا ندید  يانعم  هب  و  سانیا »  » هّدام زا  تسنأ »  » لعف ًاران  ُتْسَنآ  یِّنِإ 
شتآ زا  هک  تسا  یـشتآ  رادقم  سبق »  » دـشاب و دومع  ینعی  دور ، الاب  هک  تسا  شتآ  زا  ياهلعـش  يانعم  هب  باهـش »  » هژاو ٍسَبَق  ٍباهِِـشب 

. دشاب هدش  هتشادرب  هتفرگ و  رگید 
نیونت نودب  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  و   ) تسا هدـش  هفاضا  سبق »  » هب دـشاب  سبق »  » ریغ و  سبق »  » هک تسا  نکمم  باهـش »  » ظفل نوچ  و 
موهفم اریز  تسا ، نآ  تفـص  ای  لدـب  سبق »  » ظفل تسا - روکذـم  هیآ  رد  هک  نانچ  مه  دوش - هدـناوخ  نیونت  اـب  رگا  یلو  دوش ) هدـناوخ 

. دراد دوجو  باهش »  » ظفل رد  سبق » »
اب ار  دوخ  دوصقم  دـشکب  لوط  مه  یناـمز  هک  نیا  ول  ددرگیم و  رب  اـمتح  هک  دـهدب  لوـق  شاهداوناـخ  هب  هک  نیا  يارب  یـسوم  ترـضح 

« وأ  » فرح شراتفگ  رد  نینچمه  و  دـناسریم . ار  يرتینالوط  نامز  موهفم  لابقتـسا »  » فرح نیـس )  ) اریز دومرف ، نایب  ْمُکِیتآَس »  » ترابع
ندروآ تسد  هب  و  هار - نتفاـی  دوـخ - روـظنم  ود  ره  هب  رگا  هک  دـنامهفب  تساوـخیم  هک  نیا  يارب  درب  راـک  هب  فـطع » واو   » ياـج هب  ار 

مگ ار  هار  مه  کیرات  بش  نآ  رد  شاهداوناخ  یـسوم و  ترـضح  اریز  تفای ، دـهاوخ  تسد  اـمتح  اـهنآ  زا  یکی  هب  دـباین  تسد  شتآ -
. دندوب هدش  امرس  راتفرگ  مه  دندوب و  هدرک 

. تسا هار  نتفای  اج  نیا  رد  ربخ »  » زا روظنم  ٍرَبَِخب  اْهنِم 
نتفای تسد  هک  دوب  نیا  درکیم  ساسحا  نخـس  نیا  نتفگ  ماگنه  هک  ار  هچنآ  و  دیوش . مرگ  شتآ  نآ  اب  هک  تسا  دیما  َنُولَطْـصَت  ْمُکَّلََعل 

. تسا ترخآ  ایند و  يدنلب  رس  تّزع و  هب  نتفای  تسد  شتآ  هب 
كرابم : » دش هتفگ  یسوم  هب  ینعی  تسا ، راتفگ  لوق و  يانعم  هب  يدون »  » ظفل اریز  تسا  ریـسفت  فرح  اج  نیا  رد  نأ »  » فرح َكِرُوب  ْنَأ 

تسا و  شتآ  رد  هک  یسک  داب 
448 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

فارطا مه  فارطا  زا  دوصقم  تسا و  هدش  داجیا  نآ  رد  شتآ  هک  تسا  یّلحم  هعقب و  شتآ  زا  روظنم  و  تسا » نآ  فارطا  رد  هک  یـسک 
: تسا هدناوخ  نینچ  ار  هیآ  هک  دراد  تلالد  بعک  نب  ّیبأ  تئارق  بلطم ، نیا  رب  تسا . یکرابم  ياج  هک  تسا  شتآ  ناکم 

(. تسا شتآ  ياج  هعقب و  نامه  ضرا )  ) زا دارم  هک   ) اهلوح نم  ضرألا و  تکرابت 
ناحبـس يادخ  نتفگ  نخـس  نآ  اج و  نیا  رد  تسا  ینید  رما  کی  روهظ  تسا  هدش  نآ  فارطا  ناکم و  نیا  ندوب  كرابم  ببـس  هچنآ  و 
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رد هک  یناسک  ندوب  كرابم  زا  دوصقم  دنیوگ : یخرب  و  تسوا . ياههزجعم  ندومن  راکـشآ  يربمایپ و  هب  شندـیزگرب  یـسوم و  اب  تسا 
فارطا نیمز و  نیا  رد  هک  ار  یناسک  همه  دراد و  ّتیمومع  موهفم  نیا  ارهاظ  و  دنناگتشرف . یسوم و  ترضح  دنتـسه  نآ  فارطا  شتآ و 

ُهاْنیََّجن َو  تسا : هدومرف  هدومن و  دای  تکرب  اب  ار  ماش  نیمز  دنوادخ  هک  نانچ  دوشیم . لماش  زین  دنتسه  نآ  زج  ماش و  نیمزرـس  دننام  نآ ،
نایناهج يارب  هک  ماش ، نیمزرـس  هب  میدیناهر و  ار  شاهدازردارب )  ) طول و  میهاربا )  ) وا ام  و   » َنیَِملاْعِلل اهِیف  انْکَراب  ِیتَّلا  ِضْرَْألا  َیلِإ  ًاطُول  َو 
شفارطا نیمز و  نیا  تاکرب  هب  یـسوم  هب  شباـطخ  يادـتبا  رد  دـنوادخ  هک  نیا  هدـیاف  و  ( 71 ءایبنا / «. ) میداتـسرف میاهتخاس ، شتکرب  رپ 

ریخ و شمامت  هک  ینیمزرـس  رد  وا  فرط  زا  داد و  دـهاوخ  ماجنا  گرزب  يراـک  يدوزب  هک  دـهد  هدژم  وا  هب  هک  تسا  نیا  هدومرف  هراـشا 
. دش دهاوخ  رشتنم  تسا  تکرب 

نآ هدـننک  داـجیا  تسا و  یگرزب  ّمهم و  رایـسب  راـک  شتآ  مّلکت  نیا  هـک  تـسا  نـیا  هـب  هراـشا  هـلمج  نـیا  َنیَِملاـْعلا  ِّبَر  ِهَّللا  َناْحبُـس  َو 
. تسا نایناهج  راگدرورپ 

، تسا هَّللا »  » يارب تفص  ود  میکح »  » و زیزع »  » ربخ و هَّللا »  » ادتبم و ّانأ »  » نأش و ریمض  ّهنإ »  » رد ریمـض  ُمیِکَْحلا  ُزیِزَْعلا  ُهَّللا  اَنَأ  ُهَّنِإ  یـسُوم  ای 
. متمکح اب  ياهریبدت  ياراد  تسین و  نم  عنام  زیچ  چیه  هک  متسه  ییاناوت  دنمورین و  يادخ  نم  ینعی 

هملک  هلمج  ود  ره  تسا و  كروب »  » ظفل رب  فطع  ترابع  نیا  َكاصَع  ِْقلَأ  َو 
449 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ِْقلَأ هدـش  هتفگ  رگید  راـب  ِراَّنلا و  ِیف  ْنَم  َكِروـُب  تسا : هدـش  هتفگ  یـسوم  هب  هبترم  کـی  هک  اـنعم  نـیا  هـب  دـننکیم ، ریـسفت  ار  يدوـن » »
:31 صصق 28 / هروس  رد  هک  نیا  لیلد  هب  َكاصَع .

زین ثحب  دروم  هیآ  رد  سپ  ُهَّللا » اَنَأ  یِّنِإ  یسُوم  ای  ْنَأ  : » تسا هتفگ  شلبق  هیآ  رد   ) تسا هدش  رارکت  نأ »  » ریـسفت فرح  كاصع  قلأ  نأ  و 
. تسا نینچ 

اهبرع دـنک ، هلمح  نمـشد  هب  ددرگرب و  هـبترم  ود  رارف  زا  سپ  یـسک  هـک  یماـگنه  و  درکن . هـعجارم  تـشگنرب و  بـقع  هـب  ْبِّقَُعی  ْمـَل  َو 
: تسا هتفگ  رعاش  تشگرب .) هاگبرح  هب  وجگنج  ، ) لتاقملا بّقع  دنیوگیم :

«1  » الزنم ۀهیرکلا  موی  اولزن  بّقعم و ال  نم  له  لیق  ذا  اوبّقع  امف 
: دیامرفیم دـنوادخ  نآ  زا  دـعب  اریز  تسوا  ندـناسرت  يارب  هثداح  نیا  درک  نامگ  هک  درک  رارف  دیـسرت و  تهج  نیا  زا  یـسوم  ترـضح 

(. تشذگ نآ  همجرت  « ) َنُولَسْرُْملا َّيََدل  ُفاخَی  یِّنِإ ال  »

449 ص :  ات 14 ..... ] تایآ 11  (: 27  ) لمنلا هروس  ]

هراشا

یلِإ ٍتایآ  ِعِْست  ِیف  ٍءوُس  ِْریَغ  ْنِم  َءاْضَیب  ْجُرَْخت  َکـِْبیَج  ِیف  َكَدَـی  ْلِـخْدَأ  َو  ( 11  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  یِّنِإَف  ٍءوُس  َدـَْعب  ًانْـسُح  َلَّدـَب  َُّمث  َمَلَظ  ْنَم  َّالِإ 
ًاْملُظ ْمُهُسُْفنَأ  اْهتَنَْقیَتْسا  َو  اِهب  اوُدَحَج  َو  ( 13  ) ٌنِیبُم ٌرْحِس  اذه  اُولاق  ًةَرِْصبُم  اُنتایآ  ْمُْهتَءاج  اَّمَلَف  ( 12  ) َنیِقِساف ًامْوَق  اُوناک  ْمُهَّنِإ  ِهِمْوَق  َو  َنْوَعِْرف 

(14  ) َنیِدِسْفُْملا ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک  ْرُْظناَف  اُولُع  َو 

449 ص :  همجرت ..... :

یکین هب  ار  يدب  نآ  هدرک ) هبوت   ) سپس دنک ، متس  هک  یسک  رگم 
__________________________________________________
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. دـنیآیمن دورف  سرت  گنج و  دراوم  زا  دروم  چـیه  رد  دـندرگیمن و  رب  دـیگنجب ، دـیدرگرب و  دوش : هتفگ  هک  هاـگ  نآ  گـنج  زور  - 1
].....[

450 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(11 . ) منابرهم هدنزرمآ و  رایسب  هّتبلا  نم  و  دنادرگ ، لیدبت 

هلمج زا  نیا  دـشاب ، نآ  رد  یبـیع  هک  نآ  یب  تسا  هدنـشخرد  یناروـن و  يروآ  نوریب  نوـچ  نـک و  دوـخ  ناـبیرگ  رد  تـسد  یـسوم  يا 
(12 . ) دنرگنایغط قساف و  یموق  اهنآ  هک  يوشیم  هداتسرف  شموق  نوعرف و  يوس  هب  اهنآ  اب  وت  هک  « 1  » تسا هناگ  هن  تازجعم 

(13  ) راکشآ نشور و  تسا  يرحس  اهنیا  دنتفگ : دش  هئارا  اهنآ  هب  ام  شخب  ینشور  ياههیآ  نوچ  و 
و  ) تسا هنوگچ  ناراـک  دـب  ماـجنا  رـس  هک  رگنب  دنتـشاد ، نیقی  نآ  هب  لد  رد  هک  نآ  اـب  دـندرک  راـکنا  ربک  يرگمتـس و  يور  زا  ار  نآ  و 

(14 (. ) دندش كاله  هنوگچ 

450 ص :  ریسفت ..... :

تبسن هک  تسا  ههبش  نیا  ياج  دومرف  قالطا  ناربمایپ  هب  ار  فوخ  یفن  نوچ  دنوادخ  اریز  تسا ، نکل »  » يانعم هب  اج  نیا  رد  ّالإ »  » فرح
ریغ زا  سک  ره  تسا  نیا  هفیرـش  هیآ  يانعم  هدرک و  فرط  رب  ار  ههبـش  نیا  نکل »  » هلیـسو هب  دـنوادخ  دـشابن ، فوخ  یفن  ناربمایپ  ریغ  هب 
نم هّتبلا  دنکن ، رارکت  ار  اهنآ  رگید  هک  دریگب  میمصت  دیامن و  هبوت  دوش و  نامیـشپ  دوخ  تشز  ياهراک  زا  سپـس  دنک  متـس  هک  ناربمایپ 

. منابرهم وا  هب  مشخبیم و  ار  وا  ملظ 
تـسا هدوب  نینچ  ریدـقت  رد  تسا و  فوذـحم  لعف  هب  ّقلعتم  رورجم  راج و  تسا و  هلمج  لوا  مالک و  يادـتبا  ترابع  نیا  ٍتایآ  ِعِْست  ِیف 

رعش نیا  تسا  دروم  نیا  دننام  و  تایا »...  عست  یف  بهذا  »
«. 2  » اماعّطلا سنالا  دسحن  قیرف  مهنم  لاقف  ماعّطلا  یلا  تلقف 

ۀلمج یف  كدی  لخدأ  و  كاصع ، قلأ  دشاب و  نینچ  ریدقت  رد  هیآ  هک  تسا  نکمم  و 
__________________________________________________

، یلاسکـشخ اهبآ ، ندش  نوخ  نافوط ، کشپـش ، یتابن ، تفآ  یعون  هغابروق ، خـلم ، اضیب ، دـی  اصع ، دـنرارق : نیا  زا  هناگ  هن  تازجعم  - 1
ص 311. ج 12 ، هنومن ، ریسفت  اههویم . دوب  مک 

: ریدقت رد  میراد . ار  مدرم  ماعط  يوزرآ  ام  تفگ  اهنآ  يامعز  زا  یکی  دییامرفب . اذغ  ندروخ  يارب  متفگ  - 2
م. دشابیم - ماعطلا  یلا  اوبهذا  مهل  تلق 

451 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
«. نک لخاد  دوخ  نابیرگ  هب  اهنآ  دادعت  هناگ و  هن  تازجعم  تایآ و  هلمج  رد  ار  تتسد  نکفیب و  ار  تیاصع  ینعی   » ٍتایآ ِعِْست 

اّما دننکیم  لّمأت  ّتقد و  یهلا  تایآ  رد  هک  تسا  یناسک  يارب  تفص  عقاو  رد  نتسیرگن - راصبا - هک  نیا  اب  هنّیب ، هدننک  راکـشآ  ًةَرِْـصبُم 
تایآ نآ  كرد  تخانش و  اب  صاخـشا  هک  تسا  نیا  يارب  ای  نایب  نیا  تسا . هدش  هدروآ  تازجعم  تایآ و  دوخ  يارب  تفـص  اج  نیا  رد 

دناوتیمن ار  شدوخ  انیبان  اریز  دننیبیم ، هک  تسا  نیا  دننام  دننکیم  تیاده  داشرا و  تایآ  نوچ  ای  دننکیم ، رّکفت  دنرگنیم و  اهنآ  رد 
تاملک دروم  رد  اهبرع  هک  ءاروع  ۀملک  ترابع  تسا  لیبق  نیا  زا  و  دنک . تیاده  دهاوخب  ار  يرگید  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  دـنک  ییامنهار 

(. دناهدننک هارمگ  زین  دب  تاملک  دناهدننک  تیاده  بوخ  تاملک  هک  روط  نامه  اریز   ) دنربیم راک  هب  هدننک  هارمگ 
اج و ینعی  تسا ، ناکم  مسا  ۀلجنم  ۀبنجم و  ياههژاو  دننام  تروص  نیا  رد  هک  دناهدناوخ  ةرـصبم ، هداتق  مالّـسلا و  هیلع  داّجـس  ترـضح 

. دنرگنیم نآ  رد  رایسب  هک  یناکم 
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. تسا ریدقت  رد  نآ  زا  دعب  دق  ظفل  تسا و  هیلاح  واو » « » اْهتَنَْقیَتْسا َو   » ترابع رد  واو » »
هک نانچ  دـنروایب . نامیا  یـسوم  نانخـس  هب  هک  دنتـسنادیم  نآ  زا  رتالاب  ار  دوخ  ینعی  تسا ، يزاورپ  دـنلب  ربک و  ياـنعم  هب  ّولع »  » اُولُع َو 

: تسا هدومرف  دنوادخ 
- دندوب شکرس  یمدرم  نانآ  اریز  دندرک  توخن  ّربکت و   » َنوُِدباع اَنل  امُهُمْوَق  َو  اِنْلثِم  ِْنیَرَشَِبل  ُنِمُْؤن  َأ  اُولاقَف  َنِیلاع  ًامْوَق  اُوناک  َو  اوُرَبْکَتْـساَف 

«. دندرکیم شتسرپ  ار  ام  درم  ود  نیا  موق  هک  یتروص  رد  میروایب  نامیا  نامدوخ  دننام  يرشب  ود  هب  ام  ارچ  دنتفگ  و 
راکنا نابز  هب  یلو  دنتشاد  نامیا  یسوم  ترضح  نانخـس  تازجعم و  هب  لد  رد  اهنآ  هک  تسا  نیا  ثحب  دروم  هیآ  يانعم  و  نونمؤم 47 ) )

. دندرکیم
. تسا رتاسر  ناقیا  زا  انعم  رد  ناقیتسا  هملک 

452 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

452 ص :  ات 19 ..... ] تایآ 15  (: 27  ) لمنلا هروس  ]

هراشا

اَهُّیَأ ای  َلاـق  َو  َدُواد  ُناْمیَلُـس  َِثرَو  َو  ( 15  ) َنِینِمْؤُْملا ِهِدابِع  ْنِم  ٍرِیثَک  یلَع  انَلَّضَف  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  الاق  َو  ًاـْملِع  َناْمیَلُـس  َو  َدُواد  اـْنیَتآ  ْدََـقل  َو 
ْمُهَف ِْریَّطلا  َو  ِْسنِْإلا  َو  ِّنِْجلا  َنِم  ُهُدُونُج  َناْمیَلُِـسل  َرِـشُح  َو  ( 16  ) ُنِیبُْملا ُلْضَْفلا  َوَُهل  اذـه  َّنِإ  ٍءْیَـش  ِّلُک  ْنِم  انِیتوُأ  َو  ِْریَّطلا  َقِْطنَم  انْمِّلُع  ُساَّنلا 

َنوُرُعْـشَی ْمُه ال  َو  ُهُدُونُج  َو  ُناْمیَلُـس  ْمُکَّنَمِطْحَی  ْمُکَنِکاسَم ال  اُولُخْدا  ُلْمَّنلا  اَهُّیَأ  ای  ٌۀَـلْمَن  َْتلاق  ِلْـمَّنلا  ِداو  یلَع  اَْوتَأ  اذِإ  یَّتَح  ( 17  ) َنوُعَزُوی
َو ُهاـضَْرت  ًاـِحلاص  َلَـمْعَأ  ْنَأ  َو  َّيَدـِلاو  یلَع  َو  َّیَلَع  َتْـمَْعنَأ  ِیتَّلا  َکَـتَمِْعن  َرُکْـشَأ  ْنَأ  ِینْعِزْوَأ  ِّبَر  َلاـق  َو  اـِهلْوَق  ْنـِم  ًاـکِحاض  َمَّسَبَتَف  ( 18)

(19  ) َنیِِحلاَّصلا َكِدابِع  ِیف  َِکتَمْحَِرب  ِیْنلِخْدَأ 

452 ص :  همجرت ..... :

ناگدنب زا  يرایسب  رب  ار  ام  هک  تسار  يدنوادخ  ساپس  دنتفگ : نآ - هنارکش  هب  اهنآ - میدرک و  اطع  یّمهم  شناد  نامیلـس  دوواد و  هب  ام 
(15  ) دیشخب يرترب  شنامیا  اب 

، هدیدرگ اطع  ام  هب  تمعن  هنوگ  ره  زا  هدـش و  هداد  شزومآ  ناغرم  اب  نتفگ  نخـس  ام  هب  مدرم  يا  تفگ : دـش و  دوواد  ثراو  نامیلـس  و 
(16  ) تسا يراکشآ  ششخب  لضف و  نیا  دیدرت  نودب 

(17  ) دندرک فّقوت  بیترت - مظن و  يارب  اهنآ - دندش و  عمج  وا  دزن  ناگدنرپ  سنا و  ّنج و  زا  نامیلس  نایهاپس  و 
لامیاپ ار  امش  هتسنادن  شنایهاپس  نامیلس و  ادابم  دیورب  دوخ  ياههنال  هب  ناروم  يا  تفگ : ياهچروم  دندیـسر ، ناگچروم  نیمزرـس  هب  ات 

(18  ) دننک
ارم امرف و  تیانع  يدومرف ، اطع  مردام  ردپ و  هب  نم و  هب  هک  ار  ییاهتمعن  رکـش  قیفوت  اراگدرورپ  تفگ : دـیدنخ و  روم  راتفگ  زا  نامیلس 

(19 . ) نادرگ لخاد  تحلاص  ناگدنب  هرمز  رد  تتمحر  فطل و  هب  نک و  ّقفوم  ددرگ ، وت  ياضر  بجوم  هک  یصلاخ  کین و  راک  هب 
453 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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دوواد و ترـضح   ) ود نآ  هب  هک  تسا  نیا  دوصقم  و  دـنک ، نایب  ار  ترثک  ای  ّتیمها  ات  تسا  هدـش  هتفگ  هرکن  تروص  هب  ظـفل  نیا  اـملع 
ساپس دنتفگ : دنتفایرد و  ار  نآ  ّتیمها  تمظع و  دندرک و  لمع  نآ  هب  سپ  میدومرف . اطع  دایز ، ّمهم و  رایسب  یشناد  نامیلـس ) ترـضح 

. داد يرترب  شنامیا  اب  ناگدنب  زا  يرایسب  رب  ار  ام  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  دمح  و 
زا ملع  تمعن  هک  نیا  نارگید و  رب  ملع  لها  ماقم  يرترب  و  شناد ، ملع و  یگرزب  تفارـش و  رب  دراد  تلـالد  هفیرـش  هیآ  نیا  یّلک  روطب  و 

. تسا هتفای  يرترب  نامدرم  زا  يرایسب  رب  دشاب  هدش  اطع  شناد  سک  ره  هب  هک  نیا  تسا و  اهتمعن  نیرتگرزب 
هک « ) ثرو  » ظفل قالطا  دـنراذگیم و  یقاب  ثرا  دوخ  زا  نارگید  دـننام  مه  ناربمایپ  هک  دراد  تلالد  تراـبع  نیا  َدُواد  ُناْمیَلُـس  َِثرَو  َو 

«. 1  » دناسریم ار  موهفم  نیا  هدشن ) يرگید  زیچ  ای  ملع  هب  دیقم 
ارف ار  مدرم  دومرف و  ار  ترابع  نیا  دنوادخ  ياهتمعن  هب  فارتعا  راهظا و  روظنم  هب  نامیلس  ترضح  ِْریَّطلا  َقِْطنَم  انْمِّلُع  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  َلاق  َو 

. تسا وا  هزجعم  نآ ، دننام  يرگید  مهم  روما  ناگدنرپ و  قطنم  نتسناد  هک  دننک  یهاوگ  قیدصت و  ات  دناوخ 
رگیدـکی هب  ار  دوخ  ياهزاین  دـصاقم و  نآ  هلیـسو  هب  تاـناویح  هک  تسا  یتلاـح  نآ  تسنادیم  نامیلـس  هک  ناگدـنرپ  قطنم  زا  روظنم  و 

تفگ شناهارمه  هب  درک و  رذگ  دناوخیم  یتخرد  يور  هک  یلبلب »  » رب نامیلس  هک  تسا  هدش  تیاکح  هک  نانچ  دننامهفیم .
__________________________________________________

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  نومضم  نیا  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  مالسا  ربمایپ  زا  هک  یتیاور  نیا  رب  انب  - 1
 ...« ثّرون ءایبنألا ال  رشاعم  نحن  »

ریـسفت تسا . نآرق  حیرـص  فلاخم  اریز  درادـن ، يرابتعا  دـسریم ، رکب  وبا  هب  مه  نآ  دنـس  و  میراذـگیمن ) دوخ  زا  یثرا  ناربماـیپ  اـم  )
م. ج 15 - هنومن ،

454 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
: تفگ نامیلس  دننادیم ، رتهب  شربمایپ  ادخ و  دنتفگ  اهنآ  دیوگیم ؟ هچ  وا  دینادیم  ایآ 

«1 . » ایند رس  رب  كاخ  سپ  ماهدروخ  امرخ  فصن  نم  دیوگیم : وا 
، تنطلـس تّوبن ، ملع ، دـننام : هدـش ، هداد  وا  هب  هک  تسا  شاهدرتسگ  ناوارف و  ياـهتمعن  ءیـش » ّلـک   » زا دوصقم  ٍءْیَـش  ِّلُـک  ْنِم  اـنِیتوُأ  َو 

. يونعم يّدام و  ياهتمعن  رگید  تسرد و  تواضق  يورین 
ّنج دنوادخ ، هک  تسا  تنطلـس  تّوبن و  ماقم  نامه  نیبم » لضف   » زا دارم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  ُنِیبُْملا  ُلْضَْفلا  َوَُهل  اذه  َّنِإ 

فارطا ناگدنرپ  دشیم  دراو  هاگراب  رد  سولج  يارب  هک  هاگ  ره  درک و  وا  رّخسم  داد و  رارق  نامیلـس  نامرف  ریز  ار  ناگدنرپ  داب و  سنا ،
هک نیا  رگم  دوبن  یتردق  بحاص  ناطلس و  نآ  فارطا  نیمزرس و  نآ  رد  تسشنیم و  تخت  رب  وا  ات  دنداتـسیایم  سنا  ّنج و  دندوب و  وا 

. دوب هدرک  دراو  اتکی ) يادخ  نامرف  میلست   ) مالسا نید  رد  دوخ و  عیطم  ار  وا  نامیلس 
روتسد ناگدنرپ  هب  دمآ و  نوریب  سدقملا » تیب   » زا دوب  وا  پچ  تسار و  زا  هک  یسرک  رازه  دصشش  اب  نامیلس  ترضح  هک  هدش  تیاور 
فّقوت رخطصا  رهش  رد  ار  بش  دندش و  دراو  نیادم »  » رهش هب  ات  دهد  تکرح  ار  اهنآ  هک  درک  رما  داب  هب  دننکفا و  هیاس  اهنآ  رس  رب  ات  داد 

باوج فرط  ياهدینـش ؟ ای  هدـید  نیا  زا  رتگرزب  یتکوش  تنطلـس و  ایآ  تفگ : يرگید  هب  نامیلـس  ناهارمه  زا  یکی  ماگنه  نیا  دـندرک .
. تسا رتمهم  رتگرزب و  دینیبیم  هچنآ  زا  دنوادخ  يارب  حیبست  کی  باوث  هّتبلا  داد : ادن  نامسآ  زا  ياهتشرف  لاح  نیا  رد  زگره  هن ، داد ،

دنکن و راتفر  طابـضنا  مظن و  فالخ  رب  یـسک  دنوش و  عمج  اج  کی  همه  دنـسرب و  اهرتبقع  ات  دـنرادیم  هاگن  ار  اهیرتولج  َنوُعَزُوی  ْمُهَف 
نیمزرس هب  ات  دندرکیم  تکرح  شنایهاپس  اب  نامیلس  ترضح  تسا . نامیلس  تمظع  تکوش و  يدایز  ّتلع  هب  نیا 

__________________________________________________

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  يربخ  دروم ، نیا  اب  هطبار  رد  - 1
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« ءافعلا اینّدلا  یلعف  کموی  توق  كدنع  ناک  اذإ  »
ج 15. برعلا ، ناسل  داب ) ایند  رس  رب  كاخ  یشاب  هتشاد  ار  تزور  کی  ياذغ  هک  هاگ  ره  )

455 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دندیسر دوب  يرایسب  ناگچروم  هاگیاج  تسا و  ماش »  » رد ای  فئاط »  » رد هک  ناگچروم 

: تسانعم ود  نیا  زا  یکی  نایب  يارب  یلإ )- اب - هن   ) تسا هدش  يّدعتم  یلع »  » فرح اب  اوتا »  » لعف هک  نیا 
نایب تسالعتسا  فرح  هک  یلع »  » اب موهفم  نیا  و  . ) دندمآ نیمزرس  يداو و  نیا  فرط  هب  الاب  تمس  زا  شنایهاپـس  نامیلـس و  هک  نیا  - 1

(. تسا هدش 
زا ینعی  ءیشلا ، یلع  یتأ  دیوگیم : برع  ار  تلاح  نیا  دننک ، لزنم  نآ  رخآ  رد  نیمزرس  نآ  زا  نتشذگ  زا  سپ  دنتساوخیم  هک  نیا  - 2

رگا اریز  تسا  هدادیم  تکرح  الاب  زا  ار  اهنآ  اّلک  داب  هک  مینک  لمح  یتروص  رب  ار  یلع »  » میناوتیمن دیـسر و  نآ  رخآ  هب  تشذـگ و  نآ 
. دوبن اههچروم  ندش  لامیاپ  سرت  دوب  نینچ 

هعقاو نیا  ای  تسا و  هدادیمن  تکرح  ار  اهنآ  داـب  دـندوب و  هداـیپ  یخرب  هراوس و  یخرب  نامیلـس  نایهاپـس  ماـگنه  نیا  هک  تسا  نکمم  و 
. تسا هداتفا  قاّفتا  دروآ ، رد  نامیلس  نامرف  هب  ار  داب  دنوادخ  هک  نآ  زا  شیپ 

ياج هب  هچروم  نوچ  تسا و  هدـش  ریبعت  لوق  راتفگ و  هب  نآ  زا  دـیمهفیم  نامیلـس  ترـضح  ار  هچروم  يادـص  موهفم  نوچ  ٌۀَـلْمَن  َْتلاـق 
راـتفگ ياـج  هب  زین  اـهنآ  ياـهباطخ  اـهتوص و  تسا ، هدـش  ضرف  نادـنمدرخ  اـهناسنا و  دـننامه  هدنونـش  ياـج  هب  ناـگچروم  هدـنیوگ و 

. تسا هدش  هداد  رارق  نادنمدرخ 
اُولُخْدا  » تراـبع اریز  دوشیم ، هدـیمهف  رما  موهفم  زا  هک  تسا  ییهن  باوـج  اـی  تسا  اوـلخدأ »  » رما باوـج  اـی  تراـبع  نیا  ْمُکَّنَمِطْحَی  ـال 

تـسا هدوب  نامیلـس  دونج  مکّنمطحی  دوصقم ال  و  دشابیم . دـینامن ) دـیتسه  هک  ییاج   ) متنأ ثیح  اونوکت  ال  ياج : هب  انعم  رد  ْمُکَنِکاسَم »
یسفن و نم  تبجع  لاثم : تسا  دروم  نیا  دننام  و  هدش ، نایب  تسا ، رتاسر  رتحیصف و  هک  هیآ ، رد  روکذم  ترابع  هلمج  نیا  ياج  هب  نکل 

سفن  ینابرهم  زا  نم  تسا :) هدوب  یسفن  قافشإ  نم  تبجع  نآ  دوصقم  لصا و  هک   ) اهقافشإ نم 
456 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. متفگش رد  مدوخ 
الوصا دش . هدـنخ  هب  کیدزن  تشذـگ و  دـنخبل  مّسبت و  ّدـح  زا  هک  تسا  نیا  روظنم  درک و  ندـیدنخ  هب  عورـش  اِهلْوَق  ْنِم  ًاکِحاض  َمَّسَبَتَف 

. تسین رادادص  ههقهق و  هاگچیه  تسا و  نینچ  نیا  ناربمایپ  هدنخ 
: دشاب ّتلع  ود  نیا  زا  یکی  تسا  نکمم  زین  نامیلس  ترضح  هدنخ  ثعاب  و 

دـمآ و شوخ  ار  وا  درک و  بّجعت  دوب  شنایهاپـس  کـین  ترهـش  یناـبرهم و  زا  هیاـنک  هک  هچروم  نخـس  زا  هک  هدوـب  ّتلع  نیا  هب  اـی  - 1
«. َنوُرُعْشَی ْمُه ال  َو  : » تفگ هچروم  اریز  دیدنخ ،

اب ار  وا  قولخم  نیرتـکچوک  نخـس  هک  تسا  هدومرف  اـطع  وا  هب  دـنوادخ  هک  دوـب  یتـمعن  زا  شندـش  رورـسم  ناـمداش و  ببـس  هب  اـی  - 2
نم هب  مشاب  تیاهتمعن  رازگ  رکـش  مناوتب  هک  یهار  ایادخ  ِینْعِزْوَأ » ِّبَر  : » تفگ اذـل  دراد ، هطاحا  زین  نآ  يانعم  هب  دونـشیم و  شـشوگ 

زج يربمایپ و  ماقم  زا  مردپ - نم و  هب  هک  ییاهتمعن  زا  مشاب و  ترازگـساپس  هشیمه  ات  نکم  ادـج  رود و  نم  زا  ار  اهتمعن  نآ  نک و  ماهلا 
شردام ردپ و  ياهتمعن  نامیلس  ترضح  يداد ، رارق  تربمایپ  رسمه  ار  وا  هک  مردام  هب  تبـسن  نینچمه  منک و  دای  يدومرف  تمارک  نآ -

. تسنادیم مزال  دوخ  رب  زین  ار  اهنآ  زا  يرازگساپس  نیا  رب  انب  داد و  رارق  دوخ  ياهتمعن  هلزنم  هب  ار 
. دبلطیم قیفوت  دنوادخ  زا  دهد ، ماجنا  يرتشیب  کین  ياهراک  دناوتب  هدنیآ  رد  هک  نیا  يارب  نامیلس ، ترضح  ُهاضَْرت  ًاِحلاص  َلَمْعَأ  ْنَأ  َو 

اهنآ هرمز  رد  ارم  ینعی  دنتـسه ، اهنآ  زا  سپ  ناربمایپ  قاحـسا و  لیعامـسا ، میهاربا ، راـکوکین ، ناگدـنب  زا  روظنم  َنیِِحلاَّصلا  َكِداـبِع  ِیف 
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. امرف لخاد 

456 ص :  ات 26 ..... ] تایآ 20  (: 27  ) لمنلا هروس  ]

هراشا

َثَکَمَف ( 21  ) ٍنِیبُم ٍناْطلُِسب  یِّنَِیتْأََیل  َْوأ  ُهَّنََحبْذََأل  َْوأ  ًادیِدَش  ًاباذَع  ُهََّنبِّذَعَُأل  ( 20  ) َنِیِبئاْغلا َنِم  َناک  ْمَأ  َدُهْدُْهلا  َيرَأ  َِیل ال  ام  َلاقَف  َْریَّطلا  َدَّقَفَت  َو 
ٌشْرَع اَهل  َو  ٍءْیَـش  ِّلُک  ْنِم  ْتَِیتوُأ  َو  ْمُهُِکلْمَت  ًةَأَْرما  ُتْدَـجَو  یِّنِإ  ( 22  ) ٍنیِقَی ٍإَبَِنب  ٍإَبَـس  ْنِم  َُکْتئِج  َو  ِِهب  ْطُِحت  َْمل  اِمب  ُتْطَحَأ  َلاقَف  ٍدـیَِعب  َْریَغ 
(24  ) َنوُدَتْهَی ْمُهَف ال  ِلِیبَّسلا  ِنَع  ْمُهَّدَصَف  ْمَُهلامْعَأ  ُناْطیَّشلا  ُمَُهل  َنَّیَز  َو  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ِسْمَّشِلل  َنوُدُجْسَی  اهَمْوَق  َو  اُهتْدَجَو  ( 23  ) ٌمیِظَع
ِمیِظَْعلا ِشْرَْعلا  ُّبَر  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ـال  ُهَّللا  ( 25  ) َنُوِنْلُعت ام  َو  َنوُفُْخت  ام  ُمَْلعَی  َو  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  َءْبَْخلا  ُجِرُْخی  يِذَّلا  ِهَِّلل  اوُدُجْـسَی  ـَّالَأ 

(26)
457 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

457 ص :  همجرت ..... :

(20  ) تسا نابیاغ  زا  هک  نیا  ای  منیبیمن  ار  دهده  ارچ  تفگ  دش و  ناغرم  لاح  يایوج  نامیلس 
(21  ) دروایب ینشور  لیلد  دیاب  شتبیغ  يارب  ای  منکیم و  ادج  شنت  زا  رس  ای  داد  مهاوخ  یتخس  رفیک  اعطق  ار  وا  نم 

ربخ کی  ابـس »  » نیمزرـس زا  نم  يدوبن ، هاـگآ  نآ  رب  وت  هک  متفاـی  یهاـگآ  يزیچ  رب  نم  تفگ  دـمآ و  دـهده  هک  دیـشکن  لوط  نادـنچ 
(22  ) ماهدروآ وت  يارب  یعطق  حیحص و 

(23  ) دراد يدنمهوکش  تمظع و  اب  تخت  هوالع  هب  تشاد ، رایتخا  رد  زیچ  همه  دنکیم و  تموکح  اهنآ  رب  هک  مدید  ار  ینز  نم 
ار اهنآ  هداد ، هولج  ابیز  ناشرظن  رد  ار  نانآ  لامعا  ناطیش  دننکیم و  هدجس  ار ، دیشروخ  ادخ ، ياج  هب  هک  مدید  ار  شموق  نز و  نآ  نم 

(24  ) دش دنهاوخن  تیاده  ّقح  هار  هب  اهنآ  هتشاد و  زاب  ادخ  هار  زا 
(25  ) تسا هاگآ  امش  راکشآ  ناهن و  رب  هدروآ و  روهظ  هصرع  هب  ار  نیمز  نامسآ و  ياهیناهنپ  هک  دننکیمن  هدجس  ار  يدنوادخ  ارچ 

(26 . ) تسا میظع  شرع  بحاص  راگدرورپ و  تسین و  وا  زج  يدوبعم  هک  يدنوادخ 

457 ص :  ریسفت ..... :

دهده »  » ياج هب  ناگدنرپ ، نایم  رد  نامیلس ، ترضح  تسا  هعطقنم  مأ »  » فرح
458 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

وا درکیم  نامگ  نامیلـس  هک  تسا  نیا  ترابع  نیا  موهفم  منیبیمن . ار  وا  نم  ارچ  َيرَأ :» َِیل ال  ام  : » تفگ دـیدن  ار  وا  نوچ  درک و  هاـگن 
تبیغ زا  هک  نیا  يارب  دش و  فرصنم  دوخ  نخس  زا  تسا  بیاغ  وا  دیمهف  هک  یماگنه  دنیبب و  ار  وا  دناوتیمن  یللع  هب  یلو  تسا  رـضاح 
هکلب تسا ، رتش  نآ  ةاش : مأ  لبإل  اّهنإ  دـنیوگیم : هک  اهبرع  راتفگ  تسا  دروم  نیا  دـننام  و  تسا ؟ بیاـغ  وا  اـیآ  دیـسرپ : دوش  نئمطم  وا 

. تسا يدنفسوگ 
ترضح درک ، وجتسج  ار  دهده  ناگدنرپ  نایم  زا  نامیلس  ارچ  هک  دیسرپ  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هفینح  وبا  هک  تسا  هدش  تیاور 

تفگ دیدنخ و  هفینح  وبا  دینیبیم ، هشیش  رد  ار  نغور  امش  هک  روط  نامه  دنیبیم  نیمز  نورد  رد  ار  بآ  دهده  هک  نیا  رطاخ  هب  دومرف :
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یتقو هک  ینادیمن  رگم  نامعن  يا  دومرف : ماما  دـنیبیمن ، كاـخ  يور  رد  ار  ماد  هنوگچ  دـنیبیم  كاـخ  لد  رد  ار  بآ  هک  ياهدـنرپ  نیا 
. دوشیم هدیشوپ  مشچ  دریگیم و  ار  اهمشچ  يور  ياهدرپ  دیآ  دورف  ردق  اضق و 

. دنک ادج  شرسمه  زا  ار  وا  ای  دنکفیب و  شباتفآ  رد  دنکب و  ار  شلاب  رپ و  هک  تسا  نیا  مالّسلا  هیلع  نامیلس  باذع  هوحن  ُهََّنبِّذَعَُأل 
. تسا هدش  هدناوخ  زین  تسا  دّدشم  یلّوا  هک  نون  ود  اب  ینّنیتأیل  تروص  هب  هملک  نیا  یِّنَِیتْأََیل  َْوأ 

. تسا هناهب  رذع و  لیلد و  تّجح و  ینعم  هب  اج  نیا  رد  هژاو  نیا  ٍناْطلُِسب 
. تسا هدش  هدناوخ  فاک ، ّمض  حتف و  اب  ترابع  نیا  َثَکَمَف 

. تسا بیرقنع »  » يانعم هب  ترابع  نیا  ٍدیَِعب  َْریَغ 
. تشگزاب تعرسب  تشاد ، هک  یتیلوئسم  نامیلس و  سرت  زا  وا  هک  دنامهفب  ات  تسا  هدش  فیصوت  مک  نامز  هب  دهده  فّقوت  تبیغ و 

. تسا هدش  هدناوخ  زین  ّتحا ) ءات   ) قابطا ریغ  و  ّطحا ) ءاط   ) قابطا اب  و  ءات »  » رد ءاط »  » ماغدا اب  تطحا »  » ترابع ُتْطَحَأ  َلاقَف 
دروآ و  یهّجوم  رذع  دوخ  تبیغ  يارب  دهده  هک  تسا  هدش  تیاور  ساّبع  نبا  زا 

459 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. یتسنادیمن وت  هک  ماهدروآ  وت  يارب  تسرد  یعطق و  ربخ  کی  و  یتسین . هاگآ  نآ  زا  وت  هک  متفای  یهاگآ  يزیچ  هب  نم  تفگ :

شناد يارب  دشاب  یناحتما  ات  دوش  وربور  ینانخس  نینچ  اب  تشاد ، یناوارف  شناد  هک  نامیلس ، ترـضح  اب  ات  درک  ماهلا  دهده  هب  دنوادخ 
رد نامیلـس ، هب  ات  دنادن  شرایـسب  شناد  اب  وا  هک  دنادب  ار  یبلطم  دهده ) دننام   ) یکچوک دوجوم  تسا  نکمم  هک  دوش  هجوتم  نامیلس و 

. دشاب هدش  یفطل  تسا ، يراتفرگ  الب و  نیرتگرزب  نادنمشناد  يارب  هک  يرورغ  كرت 
نینچمه هدش و  هدناوخ  زین  فلا  اب  و  هزمه ) حتف  هب  أبس  نم   ) فرـصنم ریغ  ناونع  هب  نیونت ، نودب  راد و  نیونت  هزمه  هب  هژاو  نیا  ٍإَبَـس  ْنِم 

(. 15 ابس /  ) ٍإَبَِسل َناک  ْدََقل  هیآ  ابس »  » هروس رد  تسا 
مان ار  نآ  هک  یسک  دزن  تسا و  فرـصنم  ریغ  دهد  رارق  « 1  » هلیبق مسا  ار  نآ  هک  یـسک  دزن  هدوب و  ناطحق  نب  برعی  نب  بجـشی  نبا  أبس 
زور هس  اعنص  رهش  ات  نآ  هلصاف  تسا و  هدش  هدیمان  ابس  برأم »  » رهـش سپـس  تسا . فرـصنم  دنادب  رتگرزب  ردپ  مان  ای  هفئاط  کی  ّیح » »

. تسا هدش  هدیمان  ّدا  نب  رفاغم  مان  هب  رفاغم »  » رهش هک  نانچ  مه  تسا ، هار 
. تسا ّمهم  رایسب  ربخ  أبن  ٍنیِقَی  ٍإَبَِنب 

. تسا هدوب  نمی »  » تکلمم رسارس  هاشداپ  زین  شردپ  هک  هدوب  لیبحرش »  » ای لیحارش »  » رتخد ابس ) هکلم  « ) سیقلب  » نز نآ  ًةَأَْرما  ُتْدَجَو 
. تشاد رایتخا  رد  تسا  زاین  دروم  تمظع  تکوش و  اب  تنطلس  کی  يارب  هک  ایند  ياهتنیز  زا  يزیچ  ره  ٍءْیَش  ِّلُک  ْنِم  ْتَِیتوُأ  َو 

نآ ولج  وت ، تخت  زا  رت  تکوش  اب  رتگرزب و  تشاد  یتخت  نز  نآ  ٌمیِظَع  ٌشْرَع  اَهل  َو 
__________________________________________________

. تسانعم کی  هب  نطب  ّیح و  یلو ، تسا ، رتگرزب  ذخف  نطب و  هرامع و  زا  تسا و  بعش  زا  دعب  هلیبق  - 1
یقرواپ ص 185. یجرگ ، داتسا  حیحصت 

460 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
يرد ياهناخ  ره  هک  دوب  هناخ  تفه  نآ  يور  رب  دوب و  هرقن  زا  نآ  بقع  دوب و  هدش  نییزت  زبس  دّرمز  خرس و  توقای  اب  هک  دوب  الط  تخت 

. تشاد هتسب 
. تسا تکلمم  شرع  زا  دوصقم  دیوگ : ملسم  وبا 

. تسا هدش  هدناوخ  تروص  ود  هب  ّالا »  » فرح ِهَِّلل  اوُدُجْسَی  اَّلَأ 
زاب تسار  هار  زا  ار  اهنآ  ناطیـش  هک  تسا  نیا  هفیرـش  هیآ  دوصقم  تروص  نیا  رد  نأل ال »  » تسا هدوب  نینچ  ریدـقت  رد  هک  دـیدشت  اب  - 1
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. تسا هدش  ماغدا  ال »  » رد نأ » و   » هدش فذح  مال »  » ّرج فرح  دننکن ، هدجس  ار  ادخ  هک  نیا  يارب  تشاد ،
هک هدوب  ادانم  ءالؤه )  ) ادـن و فرح  ای  هیبنت و  فرح  الا  اودجـسا ، ای  الأ  تسا  هدوب  نینچ  ریدـقت  رد  هک  هدـش  هدـناوخ  زین  فیفخت  اـب  - 2

«. 1 ( » تسا هدوب  یملسا  ۀّیمراد  ای  الا  لصا  رد  هک  « ) ملسا ای  الأ   » تسا هدش  فذح  رعش  نیا  رد  ادانم  هک  نانچ  مه  تسا ، هدش  فذح 
رد دـنوادخ  هک  تسا  ییاـهزیچ  ماـمت  نآ  تسا و  ءوبخم )  ) لوـعفم مسا  ياـنعم  هب  هک  تسا  يردـصم  ءبخ »  » هژاو َءْبَْخلا  ُجِرُْخی  يِذَّلا 

. اهنآ زج  ناهایگ و  ناراب ، دننام  تسا  هدرک  بیغ  ناهنپ و  نیمز  نامسآ و 
. تسا هدش  هدناوخ  زین  هزمه  فذح  هب  بخ  تروص  هب  ظفل  نیا 

، رخآ ات  اودجـسی » ّالأ   » ترابع زا  هک  دنیوگ : رگید  یخرب  تسا و  دـهده  نانخـس  زا  مامت  میظعلا »  » ات تطحأ »  » ترابع زا  دـنیوگ : یخرب 
هدجـس هب  حیرـص )  ) نامرف فیفخت ، تروص  رد  هک  قیرط  نیا  هب  تسا  هدومرف  دوجـس  هب  رما  ار  شناگدـنب  مامت  هک  تسا  دـنوادخ  مالک 

. تسا ّتنس  تئارق  ود  ره  رد  توالت  هدجس  نیا  رب  انب  تسا و  هدش  تّمذم  هدجس  كرت  دیدشت  تئارق  رد  هداد و 
نآ زا  دعب  هلمج  و   ) دوشیم فقو  َنوُدَتْهَی  ترابع ال  رب  فیفخت ، تروص  رد 

__________________________________________________

ص 186. یجرگ ، داتسا  ریسفت  تشوناپ  - 1
461 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دوشیمن فقو  ِمیِظَْعلا » ِشْرَْعلا   » ات ندناوخ  دّدشم  تروص  رد  و  تسا ) هفنأتسم 

. تسا هدش  هدناوخ  ءای »  » اب مه  و  ءات »  » اب مه  لعف  ود  نیا  َنُوِنْلُعت  ام  َو  َنوُفُْخت  ام 

461 ص :  ات 37 ..... ] تایآ 27  (: 27  ) لمنلا هروس  ]

هراشا

اَهُّیَأ ای  َْتلاق  ( 28  ) َنوُعِجْرَی اذ  ام  ْرُْظناَف  ْمُْهنَع  َّلََوت  َُّمث  ْمِْهَیلِإ  ْهِْقلَأَـف  اذـه  ِیباـتِِکب  ْبَهْذا  ( 27  ) َنِیبِذاْکلا َنِم  َْتنُک  ْمَأ  َْتقَدَـص  َأ  ُرُْظنَنَـس  َلاق 
(31  ) َنیِِملْسُم ِینُوتْأ  َو  َّیَلَع  اُوْلعَت  َّالَأ  ( 30  ) ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ُهَّنِإ  َو  َناْمیَلُس  ْنِم  ُهَّنِإ  ( 29  ) ٌمیِرَک ٌباتِک  ََّیلِإ  َیِْقلُأ  یِّنِإ  ُأَلَْملا 

ِْکَیلِإ ُْرمَأـْلا  َو  ٍدـیِدَش  ٍسْأـَب  اُولوُأ  َو  ٍةَُّوق  اُولوُأ  ُنَْحن  اُولاـق  ( 32  ) ِنوُدَهْـشَت یَّتَح  ًاْرمَأ  ًۀَـعِطاق  ُْتنُک  ام  يِْرمَأ  ِیف  ِینُوْتفَأ  ُأَلَْملا  اَـهُّیَأ  اـی  َْتلاـق 
ٌۀَلِسُْرم یِّنِإ  َو  ( 34  ) َنُولَعْفَی َِکلذَـک  َو  ًۀَّلِذَأ  اِهلْهَأ  َةَّزِعَأ  اُولَعَج  َو  اهوُدَْـسفَأ  ًۀَـیْرَق  اُولَخَد  اذِإ  َكُولُْملا  َّنِإ  َْتلاـق  ( 33  ) َنیُِرمَْأت اذ  ام  يِرُْظناَـف 

ْمُِکتَّیِدَِـهب ُْمْتنَأ  َْلب  ْمُکاتآ  اَّمِم  ٌْریَخ  ُهَّللا  َِیناتآ  امَف  ٍلاـِمب  ِنَنوُّدُِـمت  َأ  َلاـق  َناْمیَلُـس  َءاـج  اَّمَلَف  ( 35  ) َنُولَـسْرُْملا ُعِجْرَی  َِمب  ٌةَرِظانَف  ٍۀَّیِدَِـهب  ْمِْهَیلِإ 
(36  ) َنوُحَْرفَت

(37  ) َنوُرِغاص ْمُه  َو  ًۀَّلِذَأ  اْهنِم  ْمُهَّنَجِرُْخَنل  َو  اِهب  ْمَُهل  َلَِبق  ٍدُونُِجب ال  ْمُهَّنَِیتْأَنَلَف  ْمِْهَیلِإ  ْعِجْرا 

461 ص :  همجرت ..... :

(27 ( ؟ ینایوگغورد زا  ای  ییوگیم  تسار  مینیبب  ات  مینکیم  قیقحت  ام  تفگ : نامیلس 
(28  ) دنهدیم ناشن  یلمعلا  سکع  هچ  اهنآ  نیبب  درگرب و  سپس  ربب  اهنآ  بناج  هب  ارم  همان  نیا 

(29  ) تسا هدیسر  نم  هب  یشزرا  رپ  همان  ناگرزب  يا  تفگ : ابس  هکلم 
(30  ... ) تسا نابرهم  هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  شناونع : تسا و  نامیلس  زا  همان  نیا 

(31  ) دییآ نم  يوس  هب  دیتسه  ّقح  میلست  هک  یلاح  رد  دییوجم و  يرترب  نم  رب 
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 462 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(32  ) ماهدادن ماجنا  امش  روضح  نودب  ار  یّمهم  راک  چیه  نم  هک  دییوگ  زاب  ّمهم  رما  نیا  رد  ار  دوخ  رظن  ناگرزب  يا  تفگ : سپس 

روتسد هچ  گنج ) حلص و  زا   ) نیبب تسا  وت  اب  ییاهن  میمصت  یلو  میتسه ، ناوارف  یگنج  تردق  یفاک و  يورین  ياراد  ام  دنتفگ : ناگرزب 
(33 ( ؟ یهدیم
: تفگ سیقلب 

تسایــس و يرآ  دـننک ، لـیلذ  ار  اـج  نآ  نازیزع  دـنزاس و  ناریو  هاـبت و  ار  نآ  دـنرآ ) هـلمح   ) دــنوش دراو  ياـیرد  هـب  نوـچ  ناـهاشداپ 
(34  ) تسا هنوگ  نیا  ناشیاهراک 

(35 ( ؟ دنروآیم یخساپ  هچ  نم  ناگداتسرف  منیبب  ات  متسرفب  نانآ  يارب  ییاهبنارگ  هیده  نونکا  نم  هک  تسا  نیا  حالص 
هچنآ زا  هداد  نم  هب  ادخ  هچنآ  دینک  کمک  ایند  لام  هب  ارم  دیهاوخیم  امش  تفگ : دندیسر  نامیلـس  روضح  هب  سیقلب  ناگداتـسرف  نوچ 

(36  ) دیوشیم داش  اههیده  هنوگ  نیدب  هک  دیتسه  امش  نیا  تسا ، رتهب  هداد ، امش  هب 
ّتلذ و اب  ار  اهنآ  دنشاب و  هتشادن  ار  نآ  اب  هلباقم  تردق  هک  مییآیم  اهنآ  غارـس  هب  ینایرکـشل  اب  هک  وگب : اهنآ  هب  درگزاب و  اهنآ  يوس  هب 

(37 . ) میناریم نوریب  نیمزرس  نآ  زا  تراقح  نیع  رد 

462 ص :  ریسفت ..... :

تـسار وت  ایآ  هک  دوش  مولعم  ات  مینک  لـّمأت  دـیاب  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا و  لـّمأت  رّکفت و  ياـنعم  هب  رظن و  هداـم  زا  رظننـس »  » تراـبع
رتاسر غلبأ و  َنِیبِذاْکلا » َنِم  َْتنُک  ْمَأ   » ترابع نکل  درک ، نایب  تبذک » مأ  تقدـص  أ   » ترابع اب  ناوتیم  ار  موهفم  نیا  غورد ، ای  ییوگیم 

. تسا
. يوشیم ناهنپ  يونشب  ار  اهنآ  نانخس  یناوتب  هک  یکیدزن  ياج  رد  يدرگیم و  رب  اهنآ  شیپ  زا  ْمُْهنَع  َّلََوت 

ُعِجْرَی دیامرفیم : دنوادخ  هک  هیآ  نیا  رد  عجری »  » لعف تسا  انعم  نیمه  هب  دـنهدیم و  ام  هب  یباوج  هچ  یخـساپ و  هچ  نیبب  َنوُعِجْرَی  اذ  ام 
(31 ابس / «. ) دزادنایم يرگید  ندرگ  هب  ار  هانگ  دهدیم و  باوج  ار  يرگید  نخس  مادک  ره   » َلْوَْقلا ٍضَْعب  یلِإ  ْمُهُضَْعب 

463 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دش ناهنپ  هنزور  نامه  رد  دنکفا و  اهنآ  شیپ  ار  همان  دش و  دراو  اهنآ  رب  هنزور ) ای   ) هرجنپ زا  دهده  هک  دنیوگ  یخرب 

هک یماگنه  تخادـنا ، اهنآ  دزن  ار  همان  تفر و  اهنآ  شیپ  دـهده  تسا : نینچ  نآ  ياـنعم  هدـش و  ناـیب  رـصتخم  هصـالخ و  رایـسب  مـالک 
یِّنِإ  » موق نارـس  ناگرزب و  يا  ُأَلَْملا » اَهُّیَأ  ای  : » تفگ اهنآ  هب  دـناوخ و  دوخ  شیپ  ار  تکلمم  فارـشا  ناـگرزب و  دـناوخ و  ار  هماـن  سیقلب 

: تسا هوجو  نیا  زا  یکی  تسا  هدش  فیصوت  میرک  تفص  هب  همان  هک  نیا  ّتلع  و  ٌمیِرَک » ٌباتِک  ََّیلِإ  َیِْقلُأ 
. تسا هدش  هداتسرف  نامیلس ) دننام   ) گرزب یهاشداپ  فرط  زا  هک  تسا  تهج  نیا  هب  - 1

. تسا وکین  بوخ و  نآ  نومضم  اوتحم و  هک  تسا  ّتلع  نیا  هب  ای  - 2
هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  هک  نانچ  تسا ، میرک  دـشاب  رهم  ياراد  هک  ياهماـن  ره  اریز  تسا ، رهم  ياراد  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  اـی  - 3

: هدومرف
. همتخ باتکلا  مرک 

«1»
. تسا هدش  زاغآ  ِمیِحَّرلا » ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب   » اب هک  دشاب  ببس  نیا  هب  تسا  نکمم  - 4

هدیسرپ سیقلب  زا  هک  تسا  نیا  دننام  دنکیم و  ریسفت  حیضوت و  ار  ََّیلِإ » َیِْقلُأ   » ترابع تسا و  هفنأتسم  هلمج  ترابع  نیا  َناْمیَلُس  ْنِم  ُهَّنِإ 
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. تسا نامیلس  فرط  زا  همان  نیا  ینعی  َناْمیَلُس ،» ْنِم  ُهَّنِإ  : » دیوگب باوج  رد  وا  و  تسیچ ؟ نآ  ياوتحم  تسا و  یسک  هچ  زا  همان  هک  دوش 
رد دینکن و  يرـسدوخ  ّربکت و  رگید  ناهاشداپ  دـننام  امـش  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا و  ریـسفت  فرح  اُوْلعَت » اَّلَأ   » ترابع رد  نأ »  » فرح

. دییایب نم  شیپ  ندروآ ، نامیا  يرادرب و  نامرف  میلست و  تلاح 
__________________________________________________

. تسا نآ  رهم  هب  همان  تمارک  - 1
464 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

راـک نیا  اـب  سیقلب  تسا و  يدادـیور  هثداـح و  دروم  رد  هدـیقع  يأر و  راـهظا  ياـنعم  هب  تساوتف و  هّداـم  زا  لـعف  نیا  يِْرمَأ  ِیف  ِینوـُْتفَأ 
نابیتشپ هارمه و  همه  دریگیم  هک  ار  یمیمـصت  ات  دروآ  رهم  رـس  رب  دوخ  اب  ار  اهنآ  مه  دوش و  هاگآ  اهنآ  دیاقع  ارآ و  زا  مه  تساوخیم 

. دنشاب وا 
. امش تروشم  روضح و  اب  رگم  مهدیمن  ماجنا  هلصیف و  ار  يراک  نم  ًاْرمَأ  ًۀَعِطاق 

. میتسه اناوت  دنمورین و  یگنج  لیاسو  زابرس و  ینامسج ، ياوق  رظن  زا  ام  ٍةَُّوق  اُولوُأ  ُنَْحن  اُولاق 
وت عیطم  ام  تسوت و  اب  ییاهن  میمـصت  لاح  نیا  اب  ِکـَْیلِإ » ُْرمَأـْلا  َو  . » میریلد رواـگنج و  دربن ، گـنج و  ماـگنه  رد  ٍدـیِدَش و  ٍسْأـَب  اُولوُأ  َو 

. مینکیم لوبق  ار  تیأر  تعاطا و  ار  ترما  یهد  روتسد  هچ  ره  هب  میتسه 
لیبق زا  ار ، نآ  ءوس  ياهدمآ  یپ  گنج و  هجیتن  اهنآ  باوج  رد  درک و  عورش  یبوخ  نایب  اب  ار  بلطم  ادتبا  دش و  حلص  ناهاوخ  ابس  هکلم 

اب ار  نازیزع  ناگرزب و  ناریو و  ار  نآ  دـنوش  دراو  ینیمزرـس  هب  روز  اب  ناهاشداپ  هاگ  ره  تفگ : دـش و  رّکذـتم  سوفن ، راتـشک  یناریو و 
. تسا ریذپان  رییغت  هک  تسا  یتباث  یگـشیمه و  تداع  ناهاشداپ  راتفر  نیا  تفگ : سپـس  و  دننکیم . لیلذ  راوخ و  ندرک  ریـسا  نتـشک و 
هیدـه و ناتـساد  هب  سیقلب  اهنیا  زا  سپ  تسا . هدرک  قیدـصت  ار  سیقلب  نانخـس  هک  تسا  دـنوادخ  هتفگ  ریخا ، ترابع  هک  دـنیوگ  یخرب 
هب ات  متسرفیم  اهنآ  شیپ  ییاههیده  هارمه  هب  ار  ياهداتسرف  نم  ٍۀَّیِدَِهب  ْمِْهَیلِإ  ٌۀَلِـسُْرم  یِّنِإ  َو  تفگ : تخادرپ و  هراب  نیا  رد  شاهدیقع  نایب 

لمعلا سکع  باوج و  مینیبب  ات  میوشیم  رظتنم  ٌةَرِظانَف »  » مروآ تسد  هب  ار  اهنآ  یتسود  ای  موش و  تکلمم  هب  اهنآ  زواجت  عنام  هلیـسو  نیا 
. مینک راتفر  نآ  قبط  رب  ات  تسیچ  اهنآ 

. تسا هدش  ءافتکا  هرسک  هب  فذح و  ءای »  » فرح هک  تسا  هدوب  یننوّدمت  لصا أ  رد  ننوّدمت » أ   » ترابع
465 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هب مه  هّیده  و  دوشیم . هتفگ  تسا  هدش  اطع  هک  يزیچ  هب  هّیطع  هملک  هک  نانچ  مه  هدش  هتفگ  تسا  هدش  ادها  هک  يزیچ  هب  هّیده »  » ظفل
هدنریگ هیده  هیده ، هیلا  فاضم  هیآ  نیا  رد  اّما  دوشیم ، هداد  تبـسن  هفاضا و  هل ) يدهم   ) هدنریگ هیده  هب  مه  و  يدـهم )  ) هدـنهد هیدـه 

(. تسا مک »  » ریمض نآ  و   ) تسا
تّوبن و ماقم  زا   ) یلاعت دنوادخ  اریز  دـیراد ، امـش  هچنآ  زا  تسا  رتهب  مراد  نم  هک  ار  هچنآ  دومرف : اهنآ  هب  نامیلـس  هک  تسا  نیا  دوصقم 
هب ارم  دـننام  یـصخش  دـیناوتیمن  امـش  نیا  رب  انب  دوشیمن ، رّوصت  نآ  زا  رتالاب  هک  تسا  هدومرف  اطع  نم  هب  هزادـنا  نآ  تمظع ) شناد و 
لام زا  ات  ببـس  نیمه  هب  دینادیمن و  يزیچ  ایند  یگدنز  رهاظ  زج  هک  دیتسه  ینامدرم  امـش  هکلب  دیهد ، بیرف  ای  دینک و  ددم  ایند  تورث 
امـش ندروآ  نامیا  زج  يزیچ  هب  متـسین و  امـش  دـننام  نم  یلو  دـیوشیم  نامداش  دوش ، هداد  امـش  هب  ياهیدـه  ای  دوش  هدوزفا  يزیچ  اـیند 

. موشیمن یضار 
تخادرپ و نآ  ببـس  نایب  هب  دینک  کمک  نم  هب  لام  هیده و  اب  دـیناوتیمن  امـش  تفگ : اهنآ  هب  هک  نآ  زا  سپ  هیآ  رخآ  هلمج  اب  نامیلس 

. درک نشور  اهنآ  يارب  ار  نآ  ّتلع 
تروص نیا  رد  دشاب ) ناگدنهد  هیده  مک »  » عجرم هک  قیرط  نیا  هب   ) دشاب هدش  هفاضا  ناگدنهد  هیدـه  هب  هیدـه  ظفل  هک  تسا  نکمم  و 
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. دیرورسم نامداش و  تساهبنارگ ، امش  رظن  هب  هک  دوخ  ییایند  فراخز  ایاده و  نیا  ندرک  ادها  اب  امش  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم 
. تسا سیقلب  هداتسرف  لوسر و  نامه  نآ  باطخ  دروم  لعاف و  تسا و  رما  لعف  عجرا »  » هملک

. دنرادن ارم  هاپس  اب  هلباقم  ییاناوت  اهنآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا و  تمواقم  هلباقم و  لبق »  » یقیقح موهفم  اِهب  ْمَُهل  َلَِبق  ال 
انعم دنتسه و  لاح  نورغاص » مه  و   » هلمج و  ّۀلذأ »  » هملک ددرگیم و  رب  نیمزرس  تکلمم و  هب  اهنم »  » رد ریمـض  َنوُرِغاص  ْمُه  َو  ًۀَّلِذَأ  اْهنِم 

نیمزرس  نآ  زا  اهنآ  هک  تسا  نیا 
466 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

تراسا یگدرب و  ّتلع  هب  لیلذ و  راوخ و  دنتشاد ، هک  یتورث  تّزع و  نداد  تسد  زا  ندش و  هدنار  ببـس  هب  هک  یلاح  رد  دنوشیم  هدنار 
. دنوشیم ریقح  کچوک و 

466 ص :  ات 44 ..... ] تایآ 38  (: 27  ) لمنلا هروس  ]

هراشا

یِّنِإ َو  َکِماقَم  ْنِم  َموُقَت  ْنَأ  َْلبَق  ِِهب  َکِیتآ  اَنَأ  ِّنِْجلا  َنِم  ٌتیِْرفِع  َلاـق  ( 38  ) َنیِِملْسُم ِینُوتْأَی  ْنَأ  َْلبَق  اهِـشْرَِعب  ِینِیتْأَی  ْمُکُّیَأ  اُؤَلَْملا  اَهُّیَأ  ای  َلاق 
ِلْضَف ْنِم  اذه  َلاق  ُهَْدنِع  ارِقَتْـسُم  ُهآَر  اَّمَلَف  َُکفْرَط  َْکَیلِإ  َّدَتْرَی  ْنَأ  َْلبَق  ِِهب  َکِیتآ  اَنَأ  ِباتِْکلا  َنِم  ٌْملِع  ُهَْدنِع  يِذَّلا  َلاق  ( 39  ) ٌنیِمَأ ٌّيِوََقل  ِْهیَلَع 

ْمَأ يِدَتْهَت  َأ  ْرُْظنَن  اهَشْرَع  اَهل  اوُرِّکَن  َلاق  ( 40  ) ٌمیِرَک ٌِّینَغ  یِّبَر  َّنِإَف  َرَفَک  ْنَم  َو  ِهِسْفَِنل  ُرُکْشَی  امَّنِإَف  َرَکَش  ْنَم  َو  ُرُفْکَأ  ْمَأ  ُرُکْـشَأ  َأ  ِینَُوْلبَِیل  یِّبَر 
(42  ) َنیِِملْسُم اَّنُک  َو  اِهْلبَق  ْنِم  َْملِْعلا  اَنِیتوُأ  َو  َوُه  ُهَّنَأَک  َْتلاق  ِکُشْرَع  اذَکه  َأ  َلِیق  ْتَءاج  اَّمَلَف  ( 41  ) َنوُدَتْهَی َنیِذَّلا ال  َنِم  ُنوُکَت 

اْهیَقاس ْنَع  ْتَفَشَک  َو  ًۀَُّجل  ُْهتَبِسَح  ُْهتَأَر  اَّمَلَف  َحْرَّصلا  ِیلُخْدا  اََهل  َلِیق  ( 43  ) َنیِِرفاک ٍمْوَق  ْنِم  َْتناک  اهَّنِإ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ُُدبْعَت  َْتناک  ام  اهَّدَـص  َو 
(44  ) َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  َناْمیَلُس  َعَم  ُتْمَلْسَأ  َو  یِسْفَن  ُتْمَلَظ  یِّنِإ  ِّبَر  َْتلاق  َریِراوَق  ْنِم  ٌدَّرَمُم  ٌحْرَص  ُهَّنِإ  َلاق 

466 ص :  همجرت ..... :

(38 ( !؟ دیروایب نم  يارب  دنیآ ، نم  دزن  میلست  ناونع  هب  هک  نآ  زا  شیپ  ار ، سیقلب  تخت  دیناوتیم  کی  مادک  ناگرزب  يا  تفگ : نامیلس 
(39  ) منیما اناوت و  نآ  هب  تبسن  نم  مروآیم و  تروضح  هب  يزیخ  رب  تسلجم  زا  هک  نآ  زا  شیپ  ار  نآ  نم  تفگ : ّنج  زا  یتیرفع 

467 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  مظعا  مسا  ياراد  هک  ایخرب  نب  فصآ   ) تشاد ینامسآ  باتک  زا  یشناد  هک  یسک  اما 
دزن ار  نآ  نامیلـس )  ) هک یماـگنه  و  درک ) رـضاح  مد  ناـمه  و   ) مروآ روضح  هب  ینز  مه  رب  مشچ  هک  نآ  زا  شیپ  ار  نآ  نم  تفگ : دوب )

؟ منکیم نارفک  ای  مروآیم  اج  هب  ار  وا  رکـش  ایآ  هک  دیامزایب  ارم  ات  تسا  نم  راگدرورپ  لضف  زا  ییاناوت  نیا  تفگ : درک  هدـهاشم  دوخ 
(40  ) تسا نابرهم  زاینیب و  نم  يادخ  دیدرت  نودب  دزروب  رفک  هک  ره  تسا و  هدرک  رکش  دوخ  عفن  هب  دنک  ادخ  تمعن  رکش  هک  ره  و 

تیادـه هک  تسا  یناـسک  زا  اـی  دوشیم  هّجوتم  اـیآ  هک  میرگنب  اـت  دـینادرگ  سانـشان  وا  رب  لکـش ) رییغت  اـب   ) ار وا  تخت  تفگ : ناـمیلس 
(41  ) دش دنهاوخن 

هدـش میلـست  میتشاد و  یهاگآ  شیپ  نیا  زا  ام  تسا و  نامه  ایوگ  تفگ : تسا ؟ نینچ  وت  تخت  ایآ  دندیـسرپ  وا  زا  دـمآ  وا  هک  یماـگنه 
(42  ) میدوب

(43  ) دوب نارفاک  هورگ  زا  وا  هک  دوب  هتشاد  زاب  ادخ  هب  نامیا  زا  درکیم  شتسرپ  ادخ  زج  هچنآ  ار  سیقلب  و 
درک هنهرب  ار  دوخ  ياهاپ  قاس  تسا و  قیمع  یبآ  تشادـنپ  دـنکفا  رظن  نآ  هب  نوچ  دوش ، لخاد  رـصق  طاـیح  هب  کـنیا  دـش : هتفگ  وا  هب 

هب نامیلس  اب  کنیا  مدرک و  متـس  دوخ  هب  نم  اراگدرورپ  تفگ : سیقلب  فاص ، رولب  زا  تسا  يرـصق  هکلب  تسین  بآ  نیا  تفگ : نامیلس 
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(44 . ) مدروآ نامیا  تسا  نایناهج  راگدرورپ  هک  يدنوادخ 

467 ص :  ریسفت ..... :

يارب دـنراذگب و  متفه  هناـخ  رد  ار  شتخت  هک  داد  روتـسد  دورب  نامیلـس  شیپ  هک  تفرگ  میمـصت  سیقلب  نوـچ  هک  تـسا  هدـش  تـیاور 
هتشاد و ینازرا  وا  هب  دنوادخ  هک  ار  ییاهییاناوت  تردق و  زا  یخرب  هک  تفرگ  میمصت  نامیلـس  یلو  تشامگ ، نآ  رب  ینانابهگن  شتظافح 

. دهد ناشن  سیقلب  هب  تسا  وا  ربمایپ  رب  لیلد  هک  تسا  یتازجعم  زا 
تفـص و ناطیـش  دـنمورین و  و  شکندرگ ، درف  تیرفع  و  تسا . ّنج  ياـهتیرفع  زا  یکی  تیرفع  زا  روظنم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 

. تسا دنمشوه 
. ياهتسشن تواضق  يارب  هک  ییاج  رد  َکِماقَم  ْنِم 

منیما و  اناوت و  دیدرت ، نودب  تخت ، نآ  ندروآ  رد  نم  ٌنیِمَأ  ٌّيِوََقل  ِْهیَلَع  یِّنِإ  َو 
468 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. مروآیم ار  نآ  یلیدبت ، رییغتیب و  تسه ، هک  روط  نامه 
مـسا هک  دوب  ایخرب » نب  فصآ   » شاهداز رهاوخ  نامیلـس و  ریزو  تشاد  یهاگآ  باتک  رب  هک  یـسک  نآ  ِباتِْکلا  َنِم  ٌْملِع  ُهَدـْنِع  يِذَّلا  َلاق 

لک هلإ  انهلإ و  ای  دوب : نیا  دـناوخیم  هک  ییاعد  دـشیم  ماجنا  تساوخیم  ار  يزیچ  درکیم و  اعد  نآ  اـب  هاـگ  ره  تسنادیم و  ار  مظعا 
ترابع دنیوگ  یخرب  تسین .» وت  زج  ییادخ  یتسه و  اتکی  هک  اهزیچ  مامت  راگدرورپ  ام و  راگدرورپ  يا   » تنأ الإ  هلإ  ادحاو ال  اهلإ  ءیش 

. تسا مارکإلا  لالجلا و  اذ  ای  هک  دنیوگ  رگید  یخرب  و  دوشیم . اّیهارش  اّیهآ  يربع  نابز  هب  هک  تسا  مّویق  ای  ّیح  ای 
یخرب تشاد ، رارق  نامیلـس  رایتخا  رد  دـنوادخ  نذا  هب  هک  دوب  ياهتـشرف  تسنادیم  ار  باتک  ملع  هک  یـسک  دـنیوگ  نارّـسفم  زا  یـضعب 

. دوب لیئربج  وا  هک  دنیوگ  رگید 
یحو و هب  ملع  باتک  هک  دنیوگ  یخرب  دوشیم و  لزان  ناربمایپ  هب  هک  تسا  ینامسآ  ياهباتک  ای  تسا ، ظوفحم  حول  ای  باتک  زا  دوصقم 

. تسا اهتعیرش 
: یتأی یتآ  هدام  زا  عراضم  لعف  هک  تسا  نکمم  كاتأ »  » ترابع رد  یتآ »  » هملک

. دشاب لعاف  مسا  ای  هدحو و  مّلکتم 
: رعش نیا  رد  رعاش  نوچ  تسا و  هدش  هدروآ  رظن  هملک  ياج  هب  ندید و  ماگنه  تسا  مشچ  کلپ  نداد  تکرح  فرط  هژاو 

«. 1  » رظانملا کتبعتا  اموی  کبلقل  ادئار  کفرط  تلسرأ  اذإ  تنک  و 
هدش فیصوت  فرط  لاسرا  هب  ار  هدننیب  نآ  ندنادرگ  هب  ندز  مه  رب  مشچ  فرط و  ّدر  هب  نتسیرگن  زین  هیآ  نیا  رد  تسا ، هدرک  فیـصوت 

نآ زا  ار  تهاگن  هک  نآ  زا  شیپ  نکفیب و  يزیچ  هب  ار  ترظن  هک  تسا  نیا  َُکفْرَط » َْکَیلِإ  َّدـَتْرَی  ْنَأ  َْلبَق   » ترابع يانعم  نیا  رب  انب  تسا ،
(. دنیوگیم نیعلا » ۀفرط   » احالطصا ار  موهفم  نیا   ) دید یهاوخ  تولج  ار  سیقلب  تخت  ینادرگرب ،

__________________________________________________

. دوشیم وت  هودنا  ببس  رظانم  نآ  یتسرفب  ولج  هب  تبلق  لوارقشیپ  ناونع  هب  ار  ترظن  يزور  هاگ  ره  - 1
469 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هب ار  شمشچ  نامیلس  ینز ) مه  رب  مشچ  ات   ) دوش مامت  تهاگن  ات  نکفیب  ییوس  هب  ار  تمـشچ  تفگ  نامیلـس  هب  فصآ  هک  هدش  تیاور 
شیپ دنوادخ ، تردـق  هب  تفر و  ورف  نیمز  هب  دوب  برأم »  » رهـش رد  هک  ییاج  رد  سیقلب  تخت  درک و  اعد  فصآ  دـنکفا و  نمی »  » فرط

. دش رهاظ  ماش »  » رد وا  ولج  تخت  دنز ، مهب  ار  شمشچ  نامیلس  هک  نآ  زا 
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هب تمعن  تسا و  طوبرم  تمعن  هب  رکـش  الوا  اریز  تسا ، هدرک  دوخ  عفن  هب  دـنک  يرازگـساپس  هک  یـسک  ِهِسْفَِنل  ُرُکْـشَی  امَّنِإَف  َرَکَـش  ْنَم  َو 
تمعن يدایز  ثعاب  يرازگساپس  رکش و  اثلاث  تسا ، هتشادرب  دوخ  شود  زا  ار  یبجاو  راب  ینیگنس و  رکش ، ببس  هب  ایناث  هدش ، هداد  رکاش 

. دوشیم وا 
. تسا هدنشخب  میرک و  ساپسان  رازگساپس و  هب  تبسن  تسا و  يرازگساپس  زا  زاینیب  نم  يادخ  و 

ار روتسد  نیا  دیامزایب ، ار  ابس  هکلم  تیارد  لقع و  نازیم  هک  نیا  يارب  نامیلس  دینک ، سانشان  ار  نآ  لکش  رییغت  اب  اهَـشْرَع  اَهل  اوُرِّکَن  َلاق 
. داد

خساپ دناوتیم  ایآ  دوش  یشسرپ  وا  زا  هاگ  ره  ای  دسانـشب ، ار  شدوخ  تخت  دناوتیم  وا  ایآ  هک  تسا  نیا  يدتهت » أ   » يانعم يِدَتْهَت  َأ  ْرُْظنَن 
؟ دروآیم نامیا  نامیلس  يربمایپ  هب  ادخ و  هب  هزجعم  نیا  ندید  اب  ایآ  هک  تسا  نیا  روظنم  ای  دهدب و  یبسانم 

هراشا و مسا  اذ » - » 4 هیبشت ، فرح  فاک » - » 3 هیبنت ، فرح  ءاه » - » 2 ماهفتسا ، فرح  هزمه » - » 1 تسا : هملک  راهچ  ترابع  نیا  اذَکه  َأ 
؟ دوب نینچ  نیا  وت  تخت  ایآ  هک  تسا  نیا  شیانعم 

(. تسا نیا  وت  تخت  ایآ   ) کشرع اذه  أ  دنتفگن : وا  هب  دشاب  هدشن  شتخت ) نتخانش  رد   ) یکمک نیقلت و  سیقلب  هب  هک  نیا  يارب  و 
: تفگن عطق  روطب  تسا و  نآ  ایوگ  تفگ : داد و  وا  هب  دوب  يو  درخ  لامک  هناـشن  هک  ار  باوج  نیرت  هناـکریز  ابـس  هکلم  َوُه  ُهَّنَأَـک  َْتلاـق 

رد ات  تسین  نآ  نیا  ای  تسا  نامه  نیا 
470 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دوشن عقاو  غورد  فالخ و  لامتحا 
: دیوگیم هک  تسا  سیقلب  هتفگ  ترابع  نیا  هک  دنیوگ  یخرب  اِهْلبَق  ْنِم  َْملِْعلا  اَنِیتوُأ  َو 

هتفگ نیا  هک  دنیوگ  رگید  یخرب  و  میدوب . هاگآ  نامیلـس  تّوبن  هب  شتردق و  دـنوادخ و  هب  تلاح  نیا  زا  شیپ  ای  هزجعم ، نیا  زا  شیپ  ام 
نامیلـس يربمایپ  هب  اـتکی و  يادـخ  هب  وا  هک  میتسنادیم  سیقلب  ندـمآ  زا  شیپ  اـم  هک  تسا  نیا  نآ ، ياـنعم  تسا و  وا  ناراـی  ناـمیلس و 

. میدوب هاگآ  دنوادخ  تردق  هب  سیقلب ، ملع  زا  شیپ  ام  هکنیا  ای  تسا . هدروآ  نامیا 
هک دنیوگ  یخرب  دنک . شتـسرپ  ار  وا  دوش و  دنوادخ  میلـست  هک  دش  عنام  نارفاک ، نایم  رد  شتیبرت  سیقلب و  یتسرپ  دیـشروخ  اهَّدَـص  َو 
هک دبعت  تناک  اّمع  نامیلـس  وأ  هَّللا  اهّدص  تسا  نینچ  تدابع  ریدقت  دنک و  تدابع  ار  دیـشروخ  وا  هک  دـندش  عنام  نامیلـس  ای  دـنوادخ ،

. تسا هدش  لصو  لبق  ام  هب  تناک » ام   » لعف فذح و  نع »  » ّرج فرح 
ٌدَّرَمُم ٌح  ْ

. تسا نیرمرم  يانعم  هب  دّرمم  رصق و  يانعم  هب  حرص » »
وا يارب  رولب  زا  ياهطوحم  نینچ  هک  داد  روتـسد  اهناطیـش  هب  نامیلـس  تسا . فقـس  نودـب  هدرتسگ  ياضف  حرّـصلا »  » هک دـنیوگ  یخرب  و 

نامگ دـید  ار  نآ  سیقلب  هک  یماگنه  تسـشن و  نآ  يور  دنتـشاذگ و  اج  نآ  ار  شتخت  سپـس  دـننک ، يراج  بآ  نآ  ریز  رد  دـنزاسب و 
تسا و فاـص  رولب  زا  هطوحم  نیا  تفگ  وا  هب  نامیلـس  دوـش ، بآ  دراو  هک  درک  هنهرب  ار  شیاـهاپ  تسا و  بآ  زا  رپ  يرختـسا  هک  درک 

. تسین بآ 
یِسْفَن ُْتم  َ

. تسوا نامیا  زا  شیپ  رفک  نامه  دوب  هدرک  شیوخ  هب  هک  یملظ  متس و  زا  دوصقم 

470 ص :  ات 53 ..... ] تایآ 45  (: 27  ) لمنلا هروس  ]

هراشا
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َْول ال ِۀَنَسَْحلا  َْلبَق  ِۀَئِّیَّسلِاب  َنُولِْجعَتْسَت  َِمل  ِمْوَق  ای  َلاق  ( 45  ) َنوُمِصَتْخَی ِناقیِرَف  ْمُه  اذِإَف  َهَّللا  اوُُدبْعا  ِنَأ  ًاِحلاص  ْمُهاخَأ  َدوُمَث  یلِإ  اْنلَـسْرَأ  ْدََقل  َو 
ِۀَنیِدَْملا ِیف  َناک  َو  ( 47  ) َنُونَتُْفت ٌمْوَق  ُْمْتنَأ  َْلب  ِهَّللا  َدـْنِع  ْمُکُِرئاط  َلاق  َکَعَم  ْنَِمب  َو  َِکب  اـنْرَّیَّطا  اُولاـق  ( 46  ) َنوُمَحُْرت ْمُکَّلََعل  َهَّللا  َنوُرِفْغَتْـسَت 

اَّنِإ َو  ِِهلْهَأ  َکـِلْهَم  انْدِهَـش  اـم  ِهِِّیلَِول  ََّنلوُقََنل  َُّمث  ُهَلْهَأ  َو  ُهَّنَتِّیَبـَُنل  ِهَّللاـِب  اوُمَـساقَت  اُولاـق  ( 48  ) َنوُِحلُْـصی َو ال  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُدِـسُْفی  ٍطـْهَر  ُۀَعِْـست 
(49  ) َنُوقِداَصل

ْمُُهتُوُیب َْکِلتَف  ( 51  ) َنیِعَمْجَأ ْمُهَمْوَق  َو  ْمُهانْرَّمَد  اَّنَأ  ْمِهِرْکَم  ُۀَِـبقاع  َناک  َْفیَک  ْرُْظناَـف  ( 50  ) َنوُرُعْـشَی ْمُه ال  َو  ًارْکَم  اـنْرَکَم  َو  ًارْکَم  اوُرَکَم  َو 
(53  ) َنوُقَّتَی اُوناک  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَْنیَْجنَأ  َو  ( 52  ) َنوُمَْلعَی ٍمْوَِقل  ًۀَیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  اوُمَلَظ  اِمب  ًۀَیِواخ 
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471 ص :  همجرت ..... :

عازن ینمـشد و  هب  دندش و  هورگ  ود  اهنآ  اما  دیتسرپب ، ار  اتکی  يادخ  دیوگب ) ات   ) میداتـسرف ار  حلاص »  » ناشردارب دومث  موق  يوس  هب  ام  و 
(45  ) دنتخادرپ

لومشم دیاش  دینکیمن ، شزرمآ  ياضاقت  دنوادخ  زا  ارچ  دینکیم ، باتش  يراک  دب  هب  يراکوکین  زا  شیپ  ارچ  نم  موق  يا  تفگ  حلاص 
(46  ) دیوش تمحر 

امـش تسادخ و  شیپ  امـش  تشونرـس ) و   ) دـب لاف  تفگ : حـلاص  میتفرگ ، دـب  لاف  هب  دنتـسه  وت  اب  هک  ار  یناسک  وت و  ام  دـنتفگ : موق  نآ 
(47  ) دیاهتفرگ رارق  شیامزآ  دروم  هک  دیتسه  یهورگ 

(48  ) دنتشادیمن رب  حالص  هب  یمدق  زگره  دندرکیم و  داسف  نیمز  رد  هک  دندوب  هورگ  هن  رهش  نآ  رد 
نآ میناسر ، لتق  هب  ار  شاهداوناخ  وا و  مینز و  نوخیبش  شاهداوناخ  وا و  رب  هک  دـینک  دای  مسق  رگیدـکی  اب  ادـخ  هاگـشیپ  رد  دـنتفگ : اهنآ 

میتشادن و یعالّطا  نآ  زا  میدوبن و  رضاح  وا  هداوناخ  هاگراتشک  رد  زگره  ام  مییوگیم  وا  ثراو  مد و  ّیلو  هب  هاگ 
472 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(49  ) مییوگیم تسار  ام  هّتبلا 
هب تخس  میدرک و  رکم  هلیح و  اهنآ  هب  دندیمهفن  چیه  هک  ییاج  زا  مه  ام  دندرب  راک  هب  هلیح  رکم و  دندیـشک و  هشقن  حلاص  لتق  رد  اهنآ 

(50  ) میدناسر ناشرفیک 
(51  ) میدرک دوبان  ار  یگمه  ناشناگتسب  اهنآ و  ام  دش ، هچ  اهنآ  هئطوت  رکم و  تبقاع  هک  رگنب 

دنهاگآ هک  یناسک  يارب  تسا  یتربع  ياههناشن  راک  نیا  رد  تسا ، هدش  ناریو  ناشمتس  ملظ و  هب  هک  تساهنآ  بحاصیب  ياههناخ  نیا 
(52)

(53 . ) میداد تاجن  باذع  زا  دندوب  راکزیهرپ  نامیا و  لها  هک  ار  یناسک  ام 

472 ص :  ریسفت ..... :

یهورگ نمؤم و  یهورگ  ینعی  تسا ، ناقیرف »  » يارب تفـص  ای  لاـح  نومـصتخی »  » مود و ربخ  اذإ »  » ربخ و ناـقیرف »  » ادـتبم و مه »  » ریمض
. تسا نم  اب  ّقح  تفگ  یم  یهورگ  ره  دندوب و  رفاک 

اهیدب باذـع و  يارب  هلجع  باتـش و  يانعم  تسا و  رفک  كرـش و  زا  ندرک  هبوت  يانعم  هب  ۀنـسحلا »  » تبوقع و رفیک و  يانعم  هب  ِۀَـئِّیَّسلِاب 
تـسا تسرد  ّقح و  دیوگیم  حلاص »  » هچنآ رگا  دنتفگیم : نارفاک  نآ  هک  تسا  نیا  تانـسح ، کین و  ياهراک  يارب  شـشوک  زا  شیپ 
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باذع دنهد  ماجنا  کین  ياهراک  دننک و  رافغتـسا  هک  نآ  ياج  هب  اهنآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  . ) دریگ ورف  ار  ام  یهلا  رفیک  باذـع و  سپ 
ادـخ ات  دـینکیمن  رافغتـسا  رفک  كرـش و  زا  ندروآ ، نامیا  ببـس  هب  ارچ  ینعی  تسا ، اّله  يانعم  هب  ـال » ول   » فرح دنتـساوخیم ) ار  یهلا 

. دهدن رفیک  ایند  رد  ار  امش  دنک و  محر 
حلاص موق  ماگنه  نآ  « 1  » مینادیم نامدوخ  یتخبدب  ثعاب  ار  امـش  مینزیم و  دب  لاف  تناوریپ  هب  وت و  هب  ام  َکَعَم  ْنَِمب  َو  َِکب  انْرَّیَّطا  اُولاق 

هدش یطحق  یلاسکشخ و  راچد 
__________________________________________________

هدمآ ندز  دب  لاف  ناونع  هب  هملک  نیا  دزیم  دب  لاف  ابلاغ  ناگدـنرپ  هلیـسو  هب  برع  نوچ  تسا و  هدـنرپ  يانعم  هب  ریط و  هّدام  زا  ّریطت  - 1
م. دوشیم - لامعتسا  ندز  کین  لاف  يارب  هک  تسا  لأفت  نآ ، ربارب  رد  تسا .

473 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(. دنتسنادیم شناوریپ  حلاص و  یموش  زا  ار  یتخبدب  نیا  و   ) دندوب

تمـسق رّدقم و  ار  يزیچ  ره  هک  تسا  دنوادخ  نیا  تسا و  دـنوادخ  شیپ  امـش  ّرـش ) ریخ و   ) يدـب یبوخ و  ببـس  ِهَّللا  َدـْنِع  ْمُکُِرئاط  َلاق 
. دنکیم مورحم  ار  امش  دهاوخب  رگا  دهدیم و  يزور  امش  هب  دهاوخب  رگا  دنکیم ،

الب و لوزن  ببـس  هک  تسا  امـش  ياهراک  نیا  تسا و  ظوفحم  بوتکم و  ادـخ  شیپ  امـش  ياهراک  هک  دـشاب  نیا  دوصقم  تسا  نکمم  و 
ناتیاهراک ینعی  تسا  ناتدوخ  اب  امش  یموش   » ْمُکَعَم ْمُکُِرئاط  تسا : هدومرف  ادخ  هک  هیآ  ود  نیا  رد  تسانعم  نیمه  هب  دوشیم و  یتخبدب 

/ ءارسا «. ) میتخاس وا  ندرگ  قوط  ار  یناسنا  ره  دب  کین و  ياهراک  هجیتن  ام  و   » ِهُِقنُع ِیف  ُهَِرئاط  ُهاْنمَْزلَأ  ٍناسنِإ  َّلُک  َو  (، 19 سی / « ) دشابیم
. دیوشیم باذع  امش  هک  تسا  نیا  ای  دیاهتفرگ و  رارق  ناحتما  دروم  امش  هک  تسانعم  نیا  هب  ای  نونتفت »  » لعف َنُونَتُْفت  ٌمْوَق  ُْمْتنَأ  َْلب  ( 13

شـشوک هئطوت و  هقان »  » ندرک كاله  رد  هک  دـندوب  رفن  تسا 9  « 1 « » رجح  » رهـش هک  دوب  حلاص »  » هک يرهـش  رد  ِۀَـنیِدَْملا و  ِیف  َناک  َو 
. دندوب حلاص  موق  ناراکمتس  ناگرزب و  زا  رفن  نیا 9  دندرک ،

حالـص ریخ و  زا  يزیچ  هک  نیا  نودـب  دوب  صلاخ  ضحم و  داسف  اهنآ  ترطف  يدوجو و  ّتیـصاخ  َنوُِحلُْـصی  ـال  َو  ِضْرَأـْلا  ِیف  َنوُدِـسُْفی 
. دشاب نآ  هارمه 

رد اهنآ ، ینعی  دشاب ، لاح  ّلحم  رد  دـق »  » ریدـقت اب  ربخ و  یـضام و  لعف  تسا  نکمم  دـشاب و  رما  لعف  تسا  نکمم  ترابع  نیا  اوُمَـساقَت 
: دنتفگ دندرکیم ، دای  مسق  هک  یلاح 

. مینکیم كاله  بش  رد  ار  شاهداوناخ  حلاص و  ام 
تـسا هدش  هدناوخ  زین  ّنلوقتل ، ّنلوقنل »  » هملک نینچمه  تسا ، هدش  هدناوخ  زین  هّنتّیبتل ،» ، » مود ءات »  » مض باطخ و  ءات »  » اب لعف  نیا  ُهَّنَتِّیَُبَنل 

« اومساقت  » تروص نیا  رد  و 
__________________________________________________

. یجرگ داتسا  حیحصت  تشوناپ  ماش . هنیدم و  نیب  يرقلا ، يداو  رد  تسا  دومث  موق  نیمزرس  مان  - 1
474 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا بش  رد  نمشد  موجه  ندز و  نوخیبش  ینعی  تایب »  » ندش و مسق  مه  يانعم  هب  مساقت »  » هژاو رگید . زیچ  هن  تسا  رما  لعف  طقف 
. تسا هدش  هدناوخ  زین  تسا  كالها  باب  زا  هک  کلهم  تروص  هب  تسا و  كاله  هّدام  زا  هک  کلهم  تروص  هب  کلهم »  » ظفل

. دندرک ناهنپ  ار  شاهداوناخ  حلاص و  نتشک  هئطوت  نارفاک  نآ  ًارْکَم  اوُرَکَم  َو 
هار زا  ار  ندرک  كاله  نیا  دـنوادخ  میدرک ، دوبان  كاله و  ار  اهنآ  دنتـشادن  یهاگآ  هک  ییاـج  زا  اـم  َنوُرُعْـشَی  ـال  ْمُه  َو  ًارْکَم  اـنْرَکَم  َو 

. تسا هدرک  هیبشت  هدننک  رکم  رکم  هب  هراعتسا 
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ظفل زا  لدب  ای  هک  نیا  ناونع  هب  دنادیم و  عفر  ّلحم  رد  ار  نآ  دـناوخب  حـتف  هب  ار  هزمه  هک  یـسک  تسا و  هفنأتـسم  ْمُهانْرَّمَد » اَّنَأ   » ترابع
دشاب و ناک  ربخ  هک  دنادیم  بصن  ّلحم  رد  ای  تسا و  هدوب  مه  ریمدت  یه  ریدقت  رد  هک  تسا  فوذحم  يادتبم  زا  ربخ  ای  دـشاب و  ۀـبقاع 

. تسا هتفر  راک  هب  ّانأل  يانعم  هب  ای  تسا و  هدوب  رامّدلا  مهرکم  ۀبقاع  ناک  لصا  رد 
یلاح رد  اههناخ  نیا  هب  رگنب  هک  تسا  هدش  هراشا  اهنآ  هب  هک  تسا  نیا  لثم  تسا و  بوصنم  لاح و  ۀـیواخ »  » هژاو ًۀَـیِواخ  ْمُُهتُوُیب  َْکِلتَف 
ناریو ار  اههناخ  متـس  هک  ماهتفای  ادـخ  باتک  رد  تسا : هتفگ  ساّبع  نبا  تسا . هدـش  ناریو  یلاخ و  هنوگچ  ناـشرفک  ملظ و  ببـس  هب  هک 

. دناوخ ار  هیآ  نیا  دنکیم و 

474 ص :  ات 55 ..... ] تایآ 54  (: 27  ) لمنلا هروس  ]

هراشا

(55  ) َنُولَهَْجت ٌمْوَق  ُْمْتنَأ  َْلب  ِءاسِّنلا  ِنُود  ْنِم  ًةَوْهَش  َلاجِّرلا  َنُوتْأََتل  ْمُکَّنِإ  َأ  ( 54  ) َنوُرِْصُبت ُْمْتنَأ  َو  َۀَشِحاْفلا  َنُوتَْأت  َأ  ِهِمْوَِقل  َلاق  ْذِإ  ًاطُول  َو 

474 ص :  همجرت ..... :

؟ دینیبیم ار  نآ  یتشز  هک  یلاح  رد  دیوریم  حیبق  تشز و  رایسب  راک  غارس  هب  امـش  ایآ  تفگ  شموق  هب  هک  یماگنه  روآ ، دای  ار  طول  و 
( 54)

475 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(55  ) دیتسه ینادان  مدرم  رایسب  امش  دینکیم ، ینارتوهش  نادرم  اب  نانز  ياج  هب  امش  ایآ 

475 ص :  ریسفت ..... :

. اطول انلسرا  دقل  تسا : نینچ  نآ  ریدقت  هک  تسا  بوصنم  انلسرأ »  » لعف هب  تسا و  یلبق  تایآ  هب  فطع  اطول » «و 
؟ دینکیم تردابم  نآ  هب  ارچ  دیهاگآ  نیگنن  لمع  نیا  یتشز  هب  امش  هک  نیا  اب  ینعی  تسا ، یبلق  ییانیب  تریصب و  روظنم  َنوُرِْصُبت  ُْمْتنَأ  َو 

ربارب رد  یناهنپ و  نودب  اراکـشآ و  ار  تشز  لمع  نیا  یتسپ ، تثابخ و  یمرزآیب و  يور  زا  اهنآ  اریز  تسا ، لمع  دوخ  ندـید  روظنم  ای 
ناراک دب  بقاوع  ینامرفان و  راثآ  امـش  هک  تسا  نیا  ییانیب  زا  دوصقم  ای  دندوب .) رگیدکی  لامعا  رظان  و   ) دندادیم ماجنا  رگیدکی  مشچ 

. تسا هدش  لزان  اهنآ  رب  ییاهالب  هچ  هک  دیاهدید  ار  ناتدوخ  زا  شیپ 
لهاج دننادیمن و  ار  نآ  میخو  بقاوع  تعانش و  هک  یناسک  دننام  دیهاگآ ، راک  نیا  یتشز  هب  امش  هک  نیا  اب  ینعی  َنُولَهَْجت  ٌمْوَق  ُْمْتنَأ  َْلب 

لهاج و نیگنن  راـک  نیا  دـمایپ  تبقاـع و  هب  امـش  هک  دـشاب  نیا  تلاـهج  زا  دوصقم  هک  تسا  نکمم  و  دـینکیم . راـتفر  دنتـسه  ناداـن  و 
. دینادان

477 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هیآ 45 توبکنع  هروس  ات  هیآ 56  لمن  هروس  زا  متسیب  ءزج 

479 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

479 ص :  ات 58 ..... ] تایآ 56  (: 27  ) لمنلا هروس  ]
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هراشا

َنیِِرباْغلا َنِم  اهانْرَّدَق  ُهَتَأَْرما  َّالِإ  ُهَلْهَأ  َو  ُهاْنیَْجنَأَف  ( 56  ) َنوُرَّهَطَتَی ٌسانُأ  ْمُهَّنِإ  ْمُِکتَیْرَق  ْنِم  ٍطُول  َلآ  اوُجِرْخَأ  اُولاق  ْنَأ  َّالِإ  ِهِمْوَق  َباوَج  َناک  امَف 
(58  ) َنیِرَْذنُْملا ُرَطَم  َءاسَف  ًارَطَم  ْمِْهیَلَع  انْرَْطمَأ  َو  ( 57)

479 ص :  همجرت ..... :

: دنتفگ رگیدکی  هب  هکنآ  زج  دندادن  یخساپ  اهنآ 
(56  ) دینک نوریب  دوخ  راید  زا  دنتسه  نمادکاپ  يدارفا  هک  ار  شنادناخ  طول و 

(57  ) دشاب یقاب  باذع  لها  ءزج  میدرک  رّدقم  هک  ار  شرسمه  زج  میداد  تاجن  ار  شاهداوناخ  طول و  ام 
(58 . ) ناگتفای میب  ناراب  تسا  دب  هچ  و  دندش ) دوبان  یگمه  هک   ) میدناراب اهنآ  رب  گنس  زا  یناراب  و 

479 ص :  ریسفت ..... :

نیا هک  تسا  لقن  ساّبع  نبا  زا  دننکیم . راکنا  ار  نآ  دننادیم و  هّزنم  كاپ و  لمع  نیا  زا  ار  دوخ  شناوریپ ] طول و   ] اهنآ ینعی  َنوُرَّهَطَتَی 
. دنتفگ ءازهتسا  هرخسم و  ناونع  هب  ار  هتفگ 

هب ریدقت  تقیقح  رد  نیا  رب  انب  دنامب ، یقاب  دنوشیم  باذـع  هک  یناسک  نایم  رد  نز  نآ  هک  میدرک  رّدـقم  ام  ینعی  َنیِِرباْغلا  َنِم  اهانْرَّدَـق 
. تسا هدوب  ندنام  یقاب 

480 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

480 ص :  ات 65 ..... ] تایآ 59  (: 27  ) لمنلا هروس  ]

هراشا

ًءام ِءامَّسلا  َنِم  ْمَُکل  َلَْزنَأ  َو  َضْرَْألا  َو  ِتاواـمَّسلا  َقَلَخ  ْنَّمَأ  ( 59  ) َنوُکِرُْشی اَّمَأ  ٌْریَخ  ُهَّللآ  یفَطْـصا  َنیِذَّلا  ِهِدابِع  یلَع  ٌمالَـس  َو  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ُِلق 
اَهلالِخ َلَعَج  َو  ًارارَق  َضْرَْألا  َلَعَج  ْنَّمَأ  ( 60  ) َنُولِدْعَی ٌمْوَق  ْمُه  َْلب  ِهَّللا  َعَم  ٌهلِإ  َأ  اهَرَجَـش  اُوِتْبُنت  ْنَأ  ْمَُکل  َناک  ام  ٍۀَجَْهب  َتاذ  َِقئادَـح  ِِهب  اْنتَْبنَأَف 

ُفِشْکَی َو  ُهاعَد  اذِإ  َّرَطْضُْملا  ُبیُِجی  ْنَّمَأ  ( 61  ) َنوُمَْلعَی ْمُهُرَثْکَأ ال  َْلب  ِهَّللا  َعَم  ٌهلِإ  َأ  ًازِجاح  ِْنیَرْحَْبلا  َْنَیب  َلَعَج  َو  َیِـساوَر  اَهل  َلَعَج  َو  ًاراـْهنَأ 
َْنَیب ًارُْـشب  َحایِّرلا  ُلِسُْری  ْنَم  َو  ِرْحَْبلا  َو  ِّرَْبلا  ِتاُملُظ  ِیف  ْمُکیِدـْهَی  ْنَّمَأ  ( 62  ) َنوُرَّکَذـَت ام  ًالِیلَق  ِهَّللا  َعَم  ٌهلِإ  َأ  ِضْرَْألا  َءاـفَلُخ  ْمُُکلَعْجَی  َو  َءوُّسلا 

(63  ) َنوُکِرُْشی اَّمَع  ُهَّللا  َیلاعَت  ِهَّللا  َعَم  ٌهلِإ  َأ  ِِهتَمْحَر  ْيَدَی 
ِیف ْنَم  ُمَْلعَی  ُْلق ال  ( 64  ) َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُکَناهُْرب  اُوتاه  ُْلق  ِهَّللا  َعَم  ٌهلِإ  َأ  ِضْرَْألا  َو  ِءامَّسلا  َنِم  ْمُُکقُزْرَی  ْنَم  َو  ُهُدیُِعی  َُّمث  َْقلَْخلا  اُؤَدـْبَی  ْنَّمَأ 

(65  ) َنُوثَْعُبی َناَّیَأ  َنوُرُعْشَی  ام  َو  ُهَّللا  َّالِإ  َْبیَْغلا  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا 

480 ص :  همجرت ..... :

رارق وا  کیرـش  هک  ار  ییاهتب  ای  تسا  رتهب  دـنوادخ  ایآ  شاهدـیزگرب ، ناگدـنب  رب  مالـس  تسادـخ و  صوصخم  شیاتـس  وگب  ربماـیپ  يا 
(59 ( ؟ دنهدیم
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زا امش  يارب  و  هدیرفآ ؟ ار  نیمز  نامسآ و  هک  ییادخ  ای  دنرتهب  اهتب  ایآ 
481 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

يادخ ایآ  دیدوبن ، اناوت  ناتخرد  نآ  ندنایور  هب  زگره  امـش  میدـنایور و  زیگنا  رورـس  ابیز و  ییاهغاب  نآ  اب  ام  دتـسرفیم و  یبآ  نامـسآ 
رارق وا  فیدر  رد  ار  ادخ  تاقولخم  دـننادرگیم و  ور  ادـخ  زا  هک  دنتـسه  یهورگ  ناکرـشم  نیا  نکل  هن ، تسا ؟ اتکی  يادـخ  اب  يرگید 

(60 « ) 1 . » دنهدیم
نایم درک و  داجیا  ییاج  رب  اپ  تباث و  ياههوک  نیمز  يارب  تخاس و  ناور  ییاهرهن  نآ  رد  داد و  رارق  امش  هاگمارآ  ار  نیمز  هک  یسک  ای 

(61 . ) دننادیمن اهنآ  رثکا  هکلب  هن ، تسادخ ؟ اب  ییادخ  ایآ  دنوشن ] طولخم  ات   ] داد رارق  یعنام  ایرد  ود 
رارق هفیلخ  نیمز  رد  ار  ناناملـسم )  ) امـش دزاسیم و  فرط  رب  ار  وا  يراتفرگ  جـنر و  دـنکیم و  تباجا  ار  ياهراچیب  ياعد  هک  یـسک  اـی 

(62 . ) دنتقیقح نیا  رّکذتم  هک  دنتسه  یکدنا  هن ، تساتکی ؟ يادخ  اب  ییادخ  ایآ  دهدیم ،
لوزن زا  شیپ  ناگدـنهد  تراشب  ناونع  هب  ار  اهداب  هک  یـسک  دـنکیم و  ییاـمنهار  اـیرد  ناـبایب و  ياـهیکیرات  رد  ار  امـش  هک  یـسک  اـی 

(63  ) دنهد رارق  کیرش  وا  يارب  هک  نیا  زا  تسا  رتالاب  رترب و  دنوادخ  تسه ؟ ییادخ  اتکی  يادخ  اب  ایآ  دتسرفیم ، شتمحر 
ادخ اب  ایآ  دهدیم ، يزور  نیمز  نامـسآ و  زا  ار  امـش  هک  یـسک  دـنکیم و  دـیدجت  ار  نآ  سپـس  درک و  زاغآ  ار  شنیرفآ  هک  یـسک  ای 

(64  ) دیروایب ار  ناتلیلد  ناهرب و  دییوگیم  تسار  رگا  وگب  تسه ؟ ییادخ 
. دش دـنهاوخ  هدـنز  هتخیگنا و  رب  ماگنه  هچ  هک  دـننادیمن  تسین و  هاگآ  بیغ  ملع  زا  یـسک  ادـخ  زج  نیمز  نامـسآ و  همه  رد  هک  وگب 

(65)
__________________________________________________

، دشاب هیبش  لداعم و  يانعم  هب  لدع »  » هّدام زا  تسا  نکمم  دـشاب و  ندـنادرگور  يانعم  هب  و  لودـع »  » هدام زا  تسا  نکمم  نولدـعی » - » 1
اب ص 514 ، ج 15 ، هنومن ، ریـسفت  دندروآ . ریظن  لداعم و  ادخ  يارب  ینعی  مود  تروص  رد  دندنادرگ و  ور  ادـخ  زا  ینعی  لوا  تروص  رد 

م. راصتخا -
482 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

482 ص :  ریسفت ..... :

دمح شیاتـس و  اب  دیاب  يراک  ره  هک  نیا  رب  تسا  ياهزیگنا  قیوشت و  ِهَِّلل ...  ُدْـمَْحلا  ُِلق  تسا  هدومرف  ربمایپ  هب  دـنوادخ  هک  يرما  نیا  رد 
يارب دیوج و  كّربت  نّمیت و  رکذ  ود  نیا  هب  يراک  ره  يادتبا  رد  سک  ره  دوش و  عورش  شاهدیزگرب  ناگدنب  رب  دورد  مالس و  دنوادخ و 

. دهاوخب کمک  رکذ ، ود  نیا  زا  دنک  اقلا  ناگدنونش  هب  دهاوخیم  هک  ار  هچنآ  ندنالوبق  ندنامهف و 
ناربمایپ و رب  تسا  يدورد  هتـشذگ و  ياهتّما  نارفاک  تکاله  رطاخ  هب  تسا  یـساپس  هیآ  نیا  اریز  تسا . طوبرم  لبق  ياههیآ  هب  هیآ  نیا 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یلص  دّمحم  ترضح  یفَطْصا » َنیِذَّلا   » ترابع زا  دوصقم  هک  تسا  هدش  لقن  مالّسلا  مهیلع  همئا  زا  نانآ . راگتسر  ناوریپ 

. تسا مالّسلا  مهیلع  شنادناخ 
يدوبان ناـیب  زا  سپ  تراـبع ، نیا  ناشناگدنتـسرپ .» يارب  اـهتب  اـی  تسا  رتهب  شناگدنتـسرپ  يارب  ادـخ  اـیآ  ینعی   » َنوُکِرُْـشی اَّمَأ  ٌْریَخ  ُهَّللآ 

دنهد تاجن  يدوبان  الب و  زا  ار  دوخ  ناگدنتـسرپ  دنتـسناوتن  اهتب  هک  تسا  نیا  دوصقم   ] تسا ناکرـشم  هب  لیلد ، ندـنالوبق  يارب  نارفاک ،
[. داد تاجن  ار  نانمؤم  دنوادخ  یلو 

. ریخ هَّللا  دومرفیم : هبترم  هس  درکیم  تئارق  ار  هیآ  نیا  هاگ  ره  هک  تسا  لقن  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 
ْنَّمَأ  » ترابع رد  فرح  نیمه  و  تسا ؟ رتهب  مادـک  اهتب  ای  ادـخ ، هک  تسا  نیا  انعم  تسا و  هلـصّتم  َنوُکِرُْـشی » اَّمَأ   » تراـبع رد  مأ »  » فرح
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. تسا رتهب  تسا  نیمز  نامسآ و  هدننیرفآ  هک  ییادخ  هکلب  ینعی  تسا ، نکل »  » و لب »  » يانعم هب  هک  تسا  هعطقنم  َقَلَخ »
رب ییاناوت  هک  ییاهدامج  زا  تسا  رتهب  دراد  ییاناوت  ناهج  شنیرفآ  رب  هک  ییادخ  نآ  هک  ناکرـشم  يارب  تسا  يریرقت  نایب و  انعم  نیا  و 

. دنرادن زیچ  چیه 
483 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ندـنایور لـمع  هک  نیا  رب  تسا  دـیکأت  نآ  و  تسا ، یقیقد  هتکن  ناـیب  ببـس  هب  تسا ، هدـش  مّلکتم  هب  تبیغ  زا  یتاـفتلا  هک  نیا  ِِهب  اـْنتَْبنَأَف 
تـسین سک  چـیه  ییاناوت  رد  زیگنا  تّرـسم  از و  تجهب  نینچ  نیا  ییاهغاب  داجیا  ندـنایور و  هک  نیا  تسوا و  تاذ  صوصخم  ناـتخرد 

نیا روخرد »  » يانعم هب  تنونیک »  » زا روظنم  دوشیم . هدیمهف  اهَرَجَش » اُوِتْبُنت  ْنَأ  ْمَُکل  َناک  ام   » ترابع زا  انعم  نیمه  و  وا . ّتیدحا  تاذ  زج 
[ تسا هدـش  تافتلا  بیاغ  هب  باطخ  زا  هک   ....« ] ْمُه َْلب   » ترابع نینچمه  تسا . نکمم  ریغ  لاحم و  دـنوادخ  ریغ  زا  لـمع  نیا  هک  تسا 

. تسا رتاسر  اهنآ  خیبوت  هئطخت و  رد 
طیاح و ار  نآ  فارطا  ینعی  هب ، اوقدـحأ  دـنیوگیم : هک  تساهبرع  نخـس  نیا  زا  دـشاب و  راوید  شفارطا  هک  تسا  یغاب  هقیدـح  َِقئادَـح 

. دینک راوید 
« قئادـح  » هک تسا  نیا  شلیلد  تسا و  عمج  تسا  فوصوم  هک  قئادـح »  » هک یلاح  رد  تسا  درفم  ٍۀَـجَْهب » َتاذ   » ترابع رد  تاذ »  » هملک

ءاسّنلا دنیوگیم : هک  نانچ  دیآیم ، درفم  مه  نآ  تفـص  نیا  رب  انب  دیآیم  تسا  درفم  هک  تعامج  موهفم  هب  یهاگ  تسا و  رّـسکم  عمج 
. تسا هدمآ  درفم  تبهذ »  » لعف تعامج ، رابتعا  هب  تسا ، عمج  ءاسن »  » هک نیا  اب  تبهذ ،

. دوشیم داش  رورسم و  نآ  هدننیب  هک  تسا  يرهاظ  نسح  ییابیز و  يانعم  هب  ۀجهب »  » هژاو
؟ دنهدیم رارق  وا  دننام  کیرش و  ار  ادخ  زا  ریغ  ناکرشم  نآ  ایآ  ینعی  ِهَّللا  َعَم  ٌهلِإ  َأ 

. ینک ادا  نیبانیب  جرخم  اب  ار  مود  هزمه  هک  نیا  ای  یهد ، رارق  يّدم  اهنآ  نایم  ینک و  ادا  لماک  جرخم  زا  ار  هزمه  ود  ره  هک  تسا  زیاج 
رب دـنوادخ  یگناگی  قح و  زا  هک  دـشاب  نیا  انعم  تسا  نکمم  دـنداد و  رارق  هیبش  لداعم و  ادـخ  اب  ار  ادـخ  ریغ  ینعی  َنُولِدـْعَی  ٌمْوَق  ْمُه  َْلب 

. دنتشگ
484 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دنرگیدکی مکح  رد  ود  ره  تسا و  َقَلَخ » ْنَّمَأ   » هلمج زا  لدب  نآ ، زا  سپ  و  َلَعَج » ْنَّمَأ   » ترابع
. دشاب ناسنا  هاگرارق  ات  داد  رارق  مارآ  راومه و  ار  نیمز  ًارارَق  َضْرَْألا  َلَعَج  ْنَّمَأ 

روش نیریـش و  بآ  نایم  دوخ  تردـق  زا  ینعی  تسایرد ، ود  نایم  عفانم  دوصقم  اـج  نیا  رد   ] تسا عناـم  خزرب و  ياـنعم  هب  ازجاـح »  » هژاو
.[ دنوشیمن طولخم  هک  داد  رارق  یعنام  ایرد 

شیپ زا  یکی  اـی  یگراـچیب  رقف و  اـی  ضرم  هک  تسا  یـسک  ّرطـضم »  » تسا و ترورـض  هّداـم  زا  لاـعتفا و  باـب  ردـصم  رارطـضا »  » هملک
عّرضت هب  راک  نیا  رد  ار  وا  ینعی   ) اذک یلا  هّرطـضا  دنیوگ : دنک . دنوادخ  شیپ  يراز  عّرـضت و  هب  دنمزاین  ار  وا  راگزور ، راوگان  ياهدمآ 

(. درک راداو  يراز  و 
.[ تسا هدوب  ررطضم  لوعفم  مسا  ررطضم و  لصا  رد  لعاف  مسا  هک   ] تسا ّرطضم »  » نآ لوعفم  لعاف و  مسا 

. تسا روآ  نایز  ّرضم و  زیچ  ره  یتخس و  تّدش و  يانعم  هب  ءوس »  » هژاو َءوُّسلا  ُفِشْکَی  َو 
ياـهلاس ار  نیمز  رد  فّرـصت  تنوکـس و  ناینیـشیپ ، زا  سپ  ناگدـنیآ  هک  تسا  نیا  نیمز  رد  ياـفلخ  ياـنعم  ِضْرَأـْلا  َءاـفَلُخ  ْمُُکلَعْجَی  َو 

. دشاب نیمز  رب  ّطلست  تموکح و  تفالخ ، يانعم  تسا  نکمم  دنربیم و  ثرا  هب  ینرق ، زا  سپ  ینرق  يدامتم و 
ینعی . ] تسا رّکذت  یفن  هفیرـش  هیآ  يانعم  تسا و  هدوب  الیلق  ارّکذت  نورّکذت  نآ  لصا  تسا و  هدئاز  َنوُرَّکَذَت » ام   » ترابع رد  ام »  » فرح

.[ دنوشیمن رّکذتم  چیه 
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. دناهدناوخ نورّکذت ]  ] ماغدا نودب  و  نورّکذت ]  ] ماغدا اب  و  ءات »  » اب یضعب  و  نورّکّذی ]  ] دناهدناوخ ماغدا  و  ءای »  » اب ار  نورّکذت »  » یخرب
ییاههناشن نامسآ و  ناگراتـس  هلیـسو  هب  دینکیم ، ترفاسم  یکـشخ  ایرد و  رد  هک  یماگنه  بش ، یکیرات  رد  هک  ییادخ  ْمُکیِدْهَی  ْنَّمَأ 

دصقم ) هب   ) ار امش  تسا  نیمز  رد  هک 
485 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دنکیم تیاده  ییامنهار و 
.[ دنتـشادن لوبق  ار  گرم  زا  سپ  ندش  هدنز  یلو   ] دنتـشاد رارقا  تاقولخم  شنیرفآ  داجیا و  هب  ادتبا  ناکرـشم  ُهُدیُِعی  َُّمث  َْقلَْخلا  اُؤَدـْبَی  ْنَّمَأ 

. دنامن یقاب  راکنا  ياج  هک  يروط  هب  درک  مزلم  مه  گرم  زا  سپ  ندش  هدنز  لوبق  هب  ار  اهنآ  یلئالد  نایب  اب  دنوادخ 
. تساههویم ناهایگ و  هلیسو  هب  نیمز  زا  ناراب و  لوزن  هلیسو  هب  نامسآ  زا  نداد  يزور  ِضْرَْألا  َو  ِءامَّسلا  َنِم  ْمُُکقُزْرَی  ْنَم  َو 

یناتأ ام  دـنیوگیم : هک  هدـش  هداد  رارق  بصن ) ياج  هب  عفر   ) میمت ینب  تغل  قباطم  یلو  تسا ] عطقنم  يانثتـسم   ] هیآ رد  ُهَّللا » اَّلِإ   » ترابع
: دنیوگیم هک  رعش  نیا  رد  ای  و  « 1 ، » ورمع ّالإ  دیز 

«2  » سیعلا ّالا  ریفاعیلا و  ّالإ  سینأ  اهل  سیل  ةدلب  و 
دنامهفب ار  انعم  نیا  ات  تسا  هدش  رایتخا  تغل  نیا  و  دنتسه ]. عطقنم  يانثتـسم  نارتش  اهواگ و  هلاسوگ  مود  رد  و  ورمع ، لوا  لاثم  رد  هک  ]

یـسک اهنآ  نایم  زا  هک  تشاد  دهاوخ  دوجو  مه  ناکما  نیا  دـشاب ، نیمز  نامـسآ و  ناقولخم  ءزج  لاعتم  يادـخ  هک  دراد  ناکما  رگا  هک 
. دراد دوجو  یسینا  رهش  نآ  رد  دنشاب  سینا  اهواگ  هلاسوگ  رگا  تسا : نیا  رعش  يانعم  هک  نانچ  مه  دنادب ، ار  بیغ  ملع 

. ینامز هچ  ای  تقو  هچ  ینعی  تسا  یتم »  » يانعم هب  ناّیأ »  » هژاو

485 ص :  ات 75 ..... ] تایآ 66  (: 27  ) لمنلا هروس  ]

هراشا

َنوُجَرْخَُمل اَّنِإ  َأ  انُؤابآ  َو  ًاباُرت  اَّنُک  اذِإ  َأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاـق  َو  ( 66  ) َنوُمَع اْهنِم  ْمُه  َْلب  اْهنِم  ٍّکَش  ِیف  ْمُه  َْلب  ِةَرِخآـْلا  ِیف  ْمُهُْملِع  َكَراَّدا  ِلـَب 
َنیِمِرْجُْملا ُۀَِـبقاع  َناک  َْفیَک  اوُرُْظناَف  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِـس  ُْلق  ( 68  ) َنِیلَّوَْألا ُریِطاسَأ  َّالِإ  اذه  ْنِإ  ُْلبَق  ْنِم  انُؤابآ  َو  ُنَْحن  اذـه  انْدِـعُو  ْدََـقل  ( 67)

(70  ) َنوُرُکْمَی اَّمِم  ٍْقیَض  ِیف  ْنُکَت  َو ال  ْمِْهیَلَع  ْنَزَْحت  َو ال  ( 69)
یَلَع ٍلْضَف  وَُذل  َکَّبَر  َّنِإ  َو  ( 72  ) َنُولِْجعَتْسَت يِذَّلا  ُضَْعب  ْمَُکل  َفِدَر  َنوُکَی  ْنَأ  یسَع  ُْلق  ( 71  ) َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ُدْعَْولا  اَذه  یتَم  َنُولوُقَی  َو 

ِیف َّالِإ  ِضْرَْألا  َو  ِءامَّسلا  ِیف  ٍۀَِبئاغ  ْنِم  ام  َو  ( 74  ) َنُوِنْلُعی ام  َو  ْمُهُروُدُص  ُّنُِکت  ام  ُمَْلعََیل  َکَّبَر  َّنِإ  َو  ( 73  ) َنوُرُکْشَی ْمُهَرَثْکَأ ال  َّنَِکل  َو  ِساَّنلا 
(75  ) ٍنِیبُم ٍباتِک 

__________________________________________________

دمآ هک  ورمع  رگم  دماین  ام  شیپ  دیز  - 1
. دنشاب یخرس  هب  لیام  دیفس و  هک  رقشا  رتش  یشحو و  ياهواگ  هلاسوگ  رگم  درادن  یسنوم  چیه  هک  ياهیرق  اسب  - 2

486 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

486 ص :  همجرت ..... :

(66  ) دنتسه روک  انیبان و  نآ  هب  تبسن  دنراد و  ّکش  نآ  لصا  رد  هکلب  دنرادن ، یحیحص  لماک و  عالّطا  ترخآ  هرابرد  ناکرشم  نیا 
(67  ) میروآیم نوریب  كاخ  زا  رس  مه  زاب  میدش ، كاخ  نامناردپ  ام و  هک  یماگنه  ایآ  دنتفگ : نارفاک 
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(68  ) تسین ناینیشیپ  ياههناسفا  زج  يزیچ  نانخس  نیا  هدش ، هداد  شیپ  زا  نامناردپ  ام و  هب  هک  تسا  ياهدعو  نیا 
(69 ( ؟ دیماجنا اجک  هب  ناراک  دب  تبقاع  دینیبب  ات  دینک  ریس  نیمز  يور  رد  وگب 

(70  ) شابم گنتلد  اهنآ  هئطوت  رکم و  زا  وشم و  كانهودنا  نارفاک  نیا  راکنا  رفک و  زا 
(71 ( ؟ دمآ دهاوخ  یک  دییوگیم ، تسار  رگا  ترخآ ، هدعو  نیا  دنیوگیم : نارفاک 

(72  ) دشاب امش  رانک  رد  کیدزن و  دینکیم  هلجع  ار  هچنآ  زا  ياهراپ  دیاش  وگب 
(73  ) دنتسین رازگ  رکش  اهنآ  رثکا  یلو  دراد  تمحر  لضف و  مدرم  هب  تبسن  وت  راگدرورپ 

(74 . ) دراد لماک  یهاگآ  دننکیم ، راکشآ  هچنآ  دنرادیم و  ناهنپ  ناشاههنیس  رد  هچنآ  هب  وت  راگدرورپ  و 
(75 . ) تسا راکشآ  تبث و  یهلا ) ملع  ظوفحم و  حول   ) نیبم باتک  رد  هک  نآ  رگم  تسین  ناهنپ  نیمز  نامسآ و  رد  يرما  چیه  و 

487 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

487 ص :  ریسفت ..... :

فرح رد  ءات »  » فرح هک  تسا  هدوب  لعافت ] باـب  یـضام   ] كرادـت كراّدا ، لـصا  هدـش ، هدـناوخ  زین  كردا  كرّدا و ، كراّدا »  » هملک
رد و  هدوب ] كرتدا  لصا  رد  هک   ] تسا لعتفا  باب  زا  كرّدا » [ » تسا هدش  هفاضا  نآ  يادتبا  هب  زین  لصو  هزمه  و   ] تسا هدش  ماغدا  لاد » »
هب دش و  لماک  ترخآ  هب  تبـسن  اهنآ  ملع  هک  تسا  نیا  مهملع  كرّدا  يانعم  تسا و  هدش  ماغدا  لاد »  » فرح رد  ءات »  » فرح زین  اج  نیا 
هب ملع  ماکحتسا  لماکت و  بابـسا  لیاسو و  هک  تسا  نیا  تسا ، ندش  مکحتـسم  ندمآ و  یپ  رد  یپ  هک  كرّدا »  » يانعم اّما  دیـسر ، اهتنا 
اب دننک  ادیپ  ملع  ترخآ  هب  دنتسناوتیم  تسا و  هدوب  اّیهم  هدامآ و  نارفاک  يارب  تسین ، نآ  رد  يدیدرت  چیه  تسه و  یتمایق  زور  هک  نیا 
هک هیآ  نیا  رد  تسا  هدـش  هراشا  انعم  نیمه  هب  و  دـننکیم . ینادان  تلاـهج و  راـهظا  کـش و  دـیدرت و  ترخآ  هب  تبـسن  اـهنآ  لاـح  نیا 

: دیامرفیم دنوادخ 
نوچ دـنراد و  دوجو  نیمز  نامـسآ و  رد  هک  دنتـسه  یناکرـشم  مامت  مه »  » ظفل زا  دوصقم  َنوُمَع و  اْهنِم  ْمُه  ْلـَب  اـْهنِم  ٍّکَـش  ِیف  ْمُه  ْلـَب 
يراک نینچ  ینـالف  نادـنزرف  دـنیوگیم : هک  ناـنچ  تسا  هدـش  هداد  تبـسن  همه  هب  اـهنیا  راـک  دنناکرـشم ، ناـمه  هلمج  زا  هّکم  نارفاـک 

. دناهداد ماجنا  ار  راک  نیا  اهنآ  زا  یضعب  هک  یتروص  رد  « 1  » دناهدرک
لاثم تسا  دروم  نیا  زا  و  تسا . ندیسر  اهتنا  هب  ندش و  دوبان  يانعم  هب  كرّدا  هک  تسا  نیا  دناهتفگ  نارّـسفم  زا  یخرب  هک  يرگید  هجو 

هب ار  كراّدا » [ » يرـصب  ] نسح دوش . دوبان  دـساف و  نآ  زا  سپ  هک  دـشاب  هدیـسر  يّدـح  هب  هویم  هک  تسا  یماـگنه  نیا  ةرمّثلا و  تکردا 
. تسا هدرک  ریسفت  ندش  دوبان  لالحمضا و  يانعم 

ونب كرادـت  لاثم  تسا  موهفم  نیا  هب  تسا و  ندـش  عقاو  مه  رـس  تشپ  یپایپ و  يانعم  هب  تسا و  هدوب  كرادـت  لـصا  رد  كراّدا »  » هژاو
مه و رس  تشپ  ینالف  نادنزرف  نالف :

__________________________________________________

. ].....[ اذک اولعف  نالف  ونب  - 1
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. دندیسر تکاله  هب  یپایپ 
نایب لّوا  تسا ، هدش  رارکت  هبترم  هس  دنک ، نایب  الماک  ار  نارفاک  یگنوگچ  تلاح و  هک  نیا  يارب  تسا ، بارـضا  يانعم  هب  هک  لب »  » ظفل

یتمایق زور  هک  دنتـسنادیمن  الوصا  اهنآ  هک  نیا  مود  دنتـشادن . یهاـگآ  گرم  زا  سپ  ندـش  هدـنز  ثعب و  هب  اـهنآ  هک  تسا  تلاـح  نیا 
ار نآ  دنتسناوتیم  دندرکیم  شـشوک  رگا  هک  یتروص  رد  دندوب  کش  دیدرت و  رد  تمایق  زور  هب  تبـسن  اهنآ  هک  نیا  موس  دراد . دوجو 
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ار ترخآ  راکنا  نوچ  تسا و  هدش  هراشا  دشاب  لد »  » ییانیبان هک  اهنآ  لاح  نیرتدب  هب  سپـس  دـندرکن و  ار  راک  نیا  یلو  دـننک ، فرط  رب 
نیمه اریز  نع ،»  » هلیسو هب  هن  دناسریم ] ار  ّتیببس  هک   ] تسا هدش  يّدعتم  نم »  » هلیسو هب  نومع »  » ظفل تسا  هداد  رارق  یلدروک  نیا  أدبم 

. دننکیمن ّربدت  هک  تسا  هداد  رارق  تاناویح  هرمز  رد  ار  اهنآ  اهراک  تبقاع  هب  رفک 
لمع يارب  اریز  تسا ، جرخن » : » لوهجم لعف  نآ ، دوشیم و  هدـیمهف  َنوُجَرْخَُمل » اَّنِإ  َأ   » ترابع زا  هک  تسا  یموهفم  اذإ »  » ظـفل رد  لـماع 

، تعنامم يارب  ییاهنت ، هب  کی  ره  هک  ادـتبا  مال )  ) و نإ )  ) ماهفتـسا و هزمه  دـننام : دراد  دوجو  یعناوم  شلبق  ام  رد  « 1  » لعاف مسا  ندرک 
زا ای  دنکیم  جراخ  نیمز  زا  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  ای  نوجرخم »  » زا دوصقم  و  دنـشاب . مه  اب  یمامت  هک  نیا  هب  دسر  هچ  ات  دنکیم  تیافک 

. دروآیم یتسه  هب  یتسین 
دوـخ يارب  مه  اـّنإ »  » ظـفل رد  اـن »  » ریمـض نارفاـک و  رفک  راـکنا و  يارب  تسا  دـیکأت  نإ »  » و ذإ »  » لّوا رد  هزمه »  » ماهفتـسا فرح  ندروآ 

. ناشناردپ لماش  مه  دوشیم و  ناشدوخ  لماش  مه  ًاباُرت » اَّنُک   » ترابع اریز  ناشناردپ ، يارب  مه  تسا و  نارفاک 
. تسا نارفاک  نامه  نیمرجم »  » زا دوصقم  َنیِمِرْجُْملا  ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک  اوُرُْظناَف 

__________________________________________________

. یجرگ داتسا  تشوناپ  زا  هصالخ  دنیوگیم . لعاف  ار  لعاف  بیان  یهاگ  ۀحماسم  هک  نانچ  تسا  لوعفم  مسا  روظنم  - 1
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. شابم نیگمغ  دندرواین  مالسا  دندشن و  وت  وریپ  اهنآ  هک  نیا  يارب  ْمِْهیَلَع  ْنَزَْحت  َو ال 
اهنآ دیک  زا  ار  وت  دنوادخ  هک  هدـم  هار  دوخ  هب  یـسرت  شابم و  نارگن  گنتلد و  اهنآ  دـیک  رکم و  زا  َنوُرُکْمَی و  اَّمِم  ٍْقیَـض  ِیف  ْنُکَت  َو ال 

. دنکیم ظفح  يرادهگن و 
. تسا هدش  هدناوخ  تروص  ود  ره  هب  نآ و  رسک  ای  داض »  » حتف اب  اقیض  اقیض و  ءیّشلا  قاض  دنیوگ :

یخرب هک  دش : هتفگ  اهنآ  هب  دنتشاد  باتش  دوعوم  باذع  ندیسر  هب  نارفاک  نوچ  َنُولِْجعَتْسَت  يِذَّلا  ُضَْعب  ْمَُکل  َفِدَر  َنوُکَی  ْنَأ  یـسَع  ُْلق 
. دریگیم ارف  ار  امش  يدوزب  تسا و  امش  یپ  رد  تسا ، ردب  زور  باذع  روظنم  هک  باذع ، نآ  زا 

رطخ هکلهم و  هب  ار  دوخ  دوخ ، تسد  اب  ینعی   » ِۀَُـکلْهَّتلا َیلِإ  ْمُکیِدـْیَِأب  اوُْقُلت  َو ال  هیآ : رد  ءاب )  ) دـننام تسا ، دـیکأت  يارب  اـی  مکل »  » مـال و 
تـسا نیا  دوصقم  مکل و  فزأ  مکل و  اند  دننام  دوشیم  يّدعتم  مال  هلیـسو  هب  هک  تسا  یلعف  يانعم  هب  فدر »  » ای ( 195 هرقب / «. ) دینکفین

. دریگیم رارف  ار  امش  تسا و  امش  لابند  هب  دوعوم ] باذع   ] هک
یمزج و  یتسار ، رب  دوریم ، راک  هب  ناگرزب ) و   ) ناهاشداپ ياهدـیدهت  دـیون و  رد  هک  یماـگنه  فوس  ّلـعل و  یـسع ، دـننام : ییاـههژاو 

هب ندیـسر  يزوریپ و  هب  اریز  میرادـن ، یباتـش  ماـقتنا  رد  اـم  دـنیوگب : دـنهاوخیم  هک  تسا  نیا  روظنم  دـنکیم و  تلـالد  راـک  نآ  ندوب 
. دوریمن تسد  زا  هک  مینادیم  میراد و  لماک  نانیمطا  دوصقم 

هدومرف مرک  لّضفت و  اهنآ  هب  تبـسن  نارفاک  رفیک  نتخادـنا  بقع  اـب  دـنوادخ  هک  نیا  ینعی  تسا  لاـضفا  ياـنعم  هب  لـضف »  » هژاو ياـنعم 
. دننکیمن يرازگساپس  نآ  زا  دننادیمن و  ار  تمعن  نیا  ّقح  نانآ  رتشیب  نکل  تسا ،

هب دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هفیرـش  هیآ  دوصقم  مدرک و  ناـهنپ  یفخم و  ار  يزیچ  نآ  نم  ینعی  هتننکأ  ءیّـشلا و  تننک  ْمُهُروُدُـص  ُّنُِکت  اـم 
اهنآ دراد و  یهاگآ  دنهدیم ، ماجنا  اراکشآ  ای  یناهنپ  روطب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هب  تبسن  رکم  دیک و  ینمشد و  زا  نارفاک ، هچنآ 

490 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  ار 
. داد دهاوخ  رفیک  ناشقاقحتسا  بسح  رب 

دنشابیم و ناهنپ  یفخم و  زیچ  يانعم  هب  و  مسا ، هملک  ود  ره  ینعی  ۀبقاع  ۀیفاع و  هملک  رد  ءات »  » دننام ۀیفاخ  ۀبئاغ و  هملک  رد  ءات »  » فرح
: دنیوگیم هک  لاثم  نیا  رد  ۀیوار »  » هملک رد  ءات »  » دـننام دـشاب  هغلابم  يارب  ءات »  » فرح مینادـب و  تفـص  ار  هملک  ود  ره  هک  تسا  نکمم 
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یفخم رایسب  دنچ  ره  يزیچ  ره  هک  تسا  نیا  نآ  موهفم  تروص  نیا  رد  دنکیم ، تیاور  دایز  هک  ياهدننک  شیاتس  رایـسب  ۀیوارلا : داّمح 
. تسا طبض  تبث و  ظوفحم  حول  رد  دنادیم و  ار  نآ  دنوادخ  دشاب  ناهنپ  و 

490 ص :  ات 85 ..... ] تایآ 76  (: 27  ) لمنلا هروس  ]

هراشا

ْمُهَْنَیب یِضْقَی  َکَّبَر  َّنِإ  ( 77  ) َنِینِمْؤُْمِلل ٌۀَمْحَر  َو  ًيدَُـهل  ُهَّنِإ  َو  ( 76  ) َنوُِفلَتْخَی ِهِیف  ْمُه  يِذَّلا  َرَثْکَأ  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  یلَع  ُّصُقَی  َنآْرُْقلا  اَذـه  َّنِإ 
اْوَّلَو اذِإ  َءاعُّدلا  َّمُّصلا  ُعِمُْـست  َو ال  یتْوَْملا  ُعِمُْـست  َکَّنِإ ال  ( 79  ) ِنِیبُْـملا ِّقَْحلا  یَلَع  َکَّنِإ  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَف  ( 78  ) ُمِیلَْعلا ُزیِزَْعلا  َوُـه  َو  ِهِمْکُِحب 

(80  ) َنیِِربْدُم
َنِم ًۀَّباَد  ْمَُهل  اـنْجَرْخَأ  ْمِْهیَلَع  ُلْوَْـقلا  َعَـقَو  اذِإ  َو  ( 81  ) َنوُِملْـسُم ْمُهَف  اِنتایِآب  ُنِمُْؤی  ْنَم  َّالِإ  ُعِمُْـست  ْنِإ  ْمِِهَتلالَـض  ْنَع  ِیْمُْعلا  يِداـِهب  َْتنَأ  اـم  َو 
اذِإ یَّتَح  ( 83  ) َنوُعَزُوی ْمُهَف  اِنتایِآب  ُبِّذَُـکی  ْنَّمِم  ًاجْوَف  ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  ُرُـشَْحن  َمْوَی  َو  ( 82  ) َنُوِنقُوی اِنتایِآب ال  اُوناک  َساَّنلا  َّنَأ  ْمُهُمِّلَُکت  ِضْرَأـْلا 

(85  ) َنوُقِْطنَی ْمُهَف ال  اوُمَلَظ  اِمب  ْمِْهیَلَع  ُلْوَْقلا  َعَقَو  َو  ( 84  ) َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اذ  اَّمَأ  ًاْملِع  اِهب  اوُطیُِحت  َْمل  َو  ِیتایِآب  ُْمْتبَّذَک  َأ  َلاق  ُؤاج 

490 ص :  همجرت ..... :

دنراد  فالتخا  نآ  رد  لیئارسا  ینب  هک  ار  یماکحا  رتشیب  نآرق  نیا 
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(76 ( ) دزاسیم راکشآ  ار  تاروت  یعقاو  مکح  و   ) دنکیم نایب  اهنآ  يارب 
(77  ) تسا تمحر  تیاده و  هلیسو  نانمؤم  يارب  ادخ  باتک  نیمه  و 

(78  ) اناد رداق و  تسوا  دنکیم و  يرواد  دوخ  مکح  هب  اهنآ  نایم  تمایق  رد  وت  راگدرورپ 
(79  ) یتسه راکشآ  یّقح  رب  وت  هک  نک  لّکوت  ادخ  رب  سپ 

(80  ) یناسرب دننادرگیم  يور  وت  زا  هک  ینارک  شوگ  هب  ار  دوخ  زاوآ  یناوتیمن  يزاس و  اونش  ار  ناگدرم  یناوتیمن  وت 
شریذپ هدامآ  هک  یناسرب  یناسک  شوگ  هب  ار  دوخ  نانخس  یناوتیم  طقف  وت  یناهرب ، یهارمگ  زا  ار  نطاب )  ) ناروک نیا  یناوتیمن  زین  و 

(81  ) دنمیلست ادخ  رما  ربارب  رد  هک  دنناشیا  دنتسه و  تایآ ،
هب مدرم  دـیوگیم : دزادرپیم و  نخـس  هب  اهنآ  اب  هک  میزیگنا  رب  اهنآ  يارب  نیمز  زا  ار  ياهدـنبنج  دـسرب  اهنآ  باذـع  نامرف  هک  یماـگنه 

(82  ) دنروآیمن نامیا  ام  تایآ 
ات میرادیم  هگن  ار  اهنآ  مینکیم و  روشحم  دندرکیم  راکنا  ار  ام  تایآ  هک  ار  یناسک  زا  یهورگ  یتّما  ره  زا  ام  هک  ار  يزور  روآ  دای  هب 

(83  ) دنوش قحلم  رگیدکی  هب 
؟ دیدرک بیذـکت  دـیتشادن ، یملع  هطاحا  نآ  هب  هک  ارم  تایآ  ایآ  دـیوگیم : اهنآ  هب  ادـخ  دـنیآیم  باسح ) ياپ  هب   ) همه هک  هاگ  نآ  ات 

(84 ( ؟ دیاهداد ماجنا  یلامعا  هچ  امش 
(85 . ) دنیوگب ار  نآ  هک  دنرادن  ینخس  چیه  اهنآ  دوش و  عقاو  اهنآ  رب  باذع  نامرف  ماگنه  نیا  رد 
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هیلع یـسیع  ترـضح  هلأـسم  دـننام  دنتـشاد ، فـالتخا  هک  يدراوم  رد  لیئارـسا  ینب  يارب  نآرق  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  یلَع  ُّصُقَی  َنآْرُْقلا  اَذـه  َّنِإ 
ام ربمایپ  هزجعم  زا  نیا  و  دنکیم . نایب  ار  بلطم  تقیقح  رگید ، یبهذم  ینید و  ماکحا  زا  يرایسب  مالّسلا و  اهیلع  میرم  ترضح  مالّسلا و 

. دهدیم ربخ  اهنآ  هب  دشاب ، هتفرگ  ارف  ای  هدناوخ  هک  نآ  نودب  ار ، اهنآ  ياهباتک  بلاطم  هک  تسا  هلا  هیلع و  هَّللا  یلص 
ای دناهدیزرو  رفک  هدرواین و  نامیا  هک  یناسک  دـناهدروآ و  نامیا  نآرق  هب  هک  یناسک  نایم  دـنوادخ ، هک  تسا  نیا  دوصقم  ْمُهَْنَیب  یِـضْقَی 

نید رد  هک  یناسک  نایم 
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. دنکیم تواضق  تمایق  زور  رد  دناهتشاد ، فالتخا 
« مکح  » دوخ مان  هب  تسا ] تلادـع  هک   ] مکح هلیـسو  نیا  رب  انب  تسوا ، تلادـع  نامه  هک  دـنکیم  تواضق  نآ  اب  هچنآ  هلیـسو  هب  ِهِمْکُِحب 

: تفگ ناوتیم  هدش و  هدیمان 
. تسا دنوادخ  تمکح  مکح »  » زا روظنم 

. دوشیمن ّدر  وا  ياهتواضق  سپ  تساناوت  زیزع و  دنوادخ  ُزیِزَْعلا  َوُه  َو 
. تسا هاگآ  دنکیم  تواضق  ناشنایز  هب  ای  دوس  هب  هک  یناسک  زا  دنوادخ  ُمِیلَْعلا 

رب ار  لّکوت  ّتلع  شاب و  هتشادن  یسرت  نارفاک  نانمشد و  زا  نک و  لّکوت  ادخ  رب  هک  تسا  هدش  رما  ربمایپ  هب  هیآ  نیا  رد  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَف 
. دشاب ّنئمطم  ادخ  يرای  هب  هک  تسا  هتسیاش  ّقح  بحاص  تسا و  هدرک  نایب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ندوب  ّقح 

دننام دنکن ] هّجوت  اهنآ  هب  و   ] دـهدن ياج  شوگ  رد  یلو  دونـشب  ار  ادـخ  تایآ  دـشاب و  ملاس  وا  ّساوح  هک  يدرف  یتْوَْملا  ُعِمُْـست  َکَّنِإ ال 
دشاب و هدرک  مگ  ار  هار  هک  تسا  يروک  دننام  دونـشیمن و  ار  ییادـص  هک  تسا  يرک  دـننام  تساونـش و  شوگ  دـقاف  هک  تسا  ياهدرم 

. دنک انیب  ییامنهار و  ار  اهنآ  دناوتیمن  ادخ  زج  يدرف  چیه 
ندینـشن دننادرگرب  ار  ناشیور  دننک و  تشپ  هدنیوگ  هب  هک  یماگنه  اهنآ  اریز  تسا ، نایاونـشان  لاح  دیکأت  ترابع  نیا  َنیِِربْدـُم  اْوَّلَو  اذِإ 

. دوشیم رتمک  ناشکرد  رتشیب و  اهنآ 
. تسا هدش  هدناوخ  زین  ّمّصلا  عمسی  و ال  َّمُّصلا » ُعِمُْست  َو ال   » ترابع

تخاس رود  یهارمگ  زا  تیاده ، هلیسو  هب  ار  وا  ینعی  لالّضلا  نع  هاده  ینک  ییامنهار  ار  انیبان  درف  یناوتیمن  وت  ِیْمُْعلا  يِداِهب  َْتنَأ  ام  َو 
«. 1  » ۀمیعلا نع  هاقس  تسا : هلمج  نیا  لثم 

هب رگم  یناسرب  ار  قیاقح  یناوتیمن  وت  َنوُِملْسُم  ْمُهَف  اِنتایِآب  ُنِمُْؤی  ْنَم  اَّلِإ  ُعِمُْست  ْنِإ 
__________________________________________________

. تشاد زاب  ریش  ندیشون  هب  دایز  لیم  زا  نداد  بآ  هلیسو  هب  ار  وا  - 1
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هک دنتـسه  اهنامه  دننکیم و  قیدصت  ار  اهنآ  دنروآیم و  نامیا  وا  تایآ  هب  اهنآ  هک  دنادیم  دـنوادخ  دـنّقح و  بلاط  هک  یناسک  شوگ 
. دنناملسم هناصلاخ 

زا ياهدنبنج   ] دوش راکشآ  قّقحم و  تسا  هدومرف  هدعو  تمایق  زور  ياهتمالع  اههناشن و  زا  دنوادخ  ار  هچنآ  هک  هاگ  نآ  ُلْوَْقلا  َعَقَو  اذِإ  َو 
[. میروآ نوریب  اهنآ  يارب  نیمز 

ربخ رفاک  هب  تسا و  نمؤم  هک  دـهد  ربخ  نمؤم  هب  ات  دوشیم  جراخ  هورم  افـص و  هوک  نایم  زا  هدـنبنج  نیا  ِضْرَأـْلا  َنِم  ًۀَّباَد  ْمَُهل  اـنْجَرْخَأ 
. تسا رفاک  هک  دهد 

: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  هفیذح 
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یـسوم اصع  اهعم  هینیع و  نیب  رفاکلا  مست  هینیع و  نیب  نمؤملا  مستف  براه  اهتوفی  بلاط و ال  اهکردی  اعارذ ال  نوتـس  اهلوط  ضرألا  ّۀباد 
«1 . » رفاک ای  نمؤم  ای  لاقی  یّتح  متاخلاب  رفاکلا  فنأ  متخت  اصعلاب و  نمؤملا  هجو  اولجتف  نامیلس  متاخ  و 

: دیوگیم هک  تسا  يرگید  تیاور  و 
هینیع نیب  بتکی  ههجو و  اهل  ضّیبی  یّتح  ههجو  یف  ۀتکّنلا  کلت  اوشفتف  ءاضیب  ۀـتکن  تکنتف  یـسوم  اصعب  هینیع  نیب  امیف  نمؤملا  برـضتف 

«2 . » رفاک هینیع  نیب  بتکی  ههجو و  اهل  ّدوسی  یّتح  ۀتکّنلا  کلت  اوشفتف  متاخلاب  رفاکلا  تکنت  نمؤم و 
مدرم هب  هک  تسا  نیا  مّلکت »  » زا دوصقم  هک  تسا  هدش  تیاور  يّدس  زا  ْمُهُمِّلَُکت 

__________________________________________________

مشچ ود  نایم  دنک ، رارف  وا  تسد  زا  دناوتیمن  يدرف  چیه  دریگب و  ار  وا  دناوتیمن  يدرف  چیه  تسا  عرذ  تصش  ضرألا » ۀباد   » لوط - 1
دهدیم ینشور  اصع  اب  ار  نمؤم  تروص  تسوا ، اب  نامیلس  رتشگنا  یسوم و  ياصع  دراذگیم و  یتمالع  ار  رفاک  مشچ  ود  نایم  نمؤم و 

. رفاک يا  دوش : هتفگ  رفاک  هب  نمؤم و  يا  دوش : هتفگ  نمؤم  هب  ات  دنزیم  رهم  رتشگنا  اب  ار  رفاک  ینیب  و 
نـشور تروص  مامت  دوشیم و  شخپ  تروص  ماـمت  رد  رادـیدپ و  ینـشور  هطقن  دـنزیم و  نمؤم  مشچ  ود  ناـیم  یـسوم  ياـصع  اـب  - 2

ارف ار  تروص  مامت  هک  دراذـگیم  ياهطقن  رفاک  مشچ  ود  نایم  رتشگنا  اـب  و  تسا ، نمؤم  هک  دـسیونیم  نمؤم  مشچ  ود  ناـیم  دوشیم و 
. تسا رفاک  هک  دسیونیم  رفاک  مشچ  ود  نایم  دوشیم و  هایس  تروص  مامت  دریگیم و 
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. تسا لطاب  مالسا  نید  زج  اهنید  مامت  دیوگیم 

: دومرف دش  هدیسرپ  ّهباد  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  هک  تسا  هدش  تیاور  بعک  نب  دّمحم  زا 
«1 ، » ۀیحلل اهل  ّنأ  بنذ و  اهلام  هَّللا  اّمأ و 

. تسا ناسنا  کی  ّهباد  هک  دراد  تلالد  تیاور  نیا 
: دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  ترضح  نآ  زا  زین  و 

«2 . » مسیملا اصعلا و  بحاص  انأ 
: نزو رب  نیس  حتف  میم و  رسک  هب   ] مسیم حاحص : باتک  زا  یجرگ  داتسا  تشوناپ  )

(. تسا هدننک  غاد  هلیسو  ةارکم  لعفم ]
یغاد ناـمه  مخز  زا  دوصقم  تسا و  حرج  مخز و  ياـنعم  هب  ملک  زا  دـناهتفگ  هدـناوخ و  فـیفخت  هب  رگید  یخرب  ساـّبع و  نبا  مهملکت 

. دوشیم هتشاذگ  متاخ  اصع و  هلیسو  هک  تسا 
هدش حورجم  رایسب  ینالف  ندب ]  ] ینعی مّلکم  نالف  دنیوگ : هک  نانچ  دشاب  ریثکت  يانعم  هب  و  مّلک »  » زا زین  دّدشم  مهمّلکت »  » تسا نکمم  و 

تراـبع هک  ناـنچ  تسا ، ندز  مخز  ندرک و  دراو  تحارج  میلکت  زا  دارم  هک  درک  لالدتـسا  ناوـتیم  مه  فـیفخت  تروـص  رد  و  تسا .
(. تسا یکی  دّدشم  اب  شیانعم  و   ) هدش هدناوخ  فیفخت  هب  هّنقرحنل  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تئارق  رب  انب  تسا  دّدشم  هک  « 3 « » هّنقرحنل »
هب دناهدرک  لالدتـسا  هدـناوخ ، ساّنلا ، ّنأب  مهمّلکت  هک  دوعـسم  نبا  تئارق  هب  هدـناوخ و  مهئّبنت  هک  بعک  نب  ّیبا  تئارق  هب  هّجوت  اب  یخرب 

. دشاب نتفگ  نخس  يانعم  هب  مالک  هّدام  زا  هک  نیا 
هکلب تسا ، هدـناوخ  فیفخت ) هب   ) مهمّلکت هک  ار  یـسک  دـنک  باذـع ]  ] ادـخ دومرف : هک  تسا  هدـش  لقن  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  و 

. تسا دیدشت  اب  مهمّلکت 
لوق تیاکح  ای  تروص  نیا  رد  تسا ، هدش  هدناوخ  زین  هزمه  رسک  هب  َساَّنلا » َّنَأ  »

__________________________________________________
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. تسا شیر  ياراد  هتبلا  درادن و  مد  هک  دنگوس  ادخ  هب  - 1
. متسه هدننک  غاد  نهآ  اصع و  بحاص  نم  - 2

ص 435. یجرگ ، داتسا  حیحصت  ریسفت ، مود  97 ج  هط 20 / - 3
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. دشابیم دنوادخ  لوق  تیاکح  ای  تسا  ّهباد » »
بّرقت و   ] تسا دنوادخ  ياههدیرفآ  ّصاوخ  زا  ّۀباد »  » نوچ ای  تسا  هدوب  اّنبر ، تایآب  لصا  رد  ای  اِنتایِآب »  » ترابع دـشاب  ّهباد  لوق  لقن  رگا 

، ام تکلمم  : » دنیوگیم ناهاشداپ  صاوخ  زا  یـضعب  هک  نانچ  تسا ، هداد  تبـسن  شدوخ  هب  ار  ادخ  تایآ  دراد ] ادخ  هاگرد  هب  یّـصاخ 
. تسا نانآ  هاشداپ  هب  بوسنم  رکشل  تکلمم و  هک  یلاح  رد  ام »...  رکشل 

. تسا هدش  فذح  ّرج  فرح  هدوب و  ّنأل  لصا  رد  ّنأ » : » هحتف تئارق  رد 
. دنیآ درگ  اج  کی  همه  دنوش و  قحلم  اهنآ  هب  مه  اهیرخآ  ات  دنرادیم  هگن  ار  يولج  ياهتیعمج  َنوُعَزُوی  ْمُهَف 

. تسا بوصنم  نوعزوی » مهف   » ترابع موهفم  هلیسو  هب  هدمآ و  اذا »  » هملک ياج  هب  موی »  » ظفل ُرُشَْحن  َمْوَی  َو 
ره زا  هک  يزور  تسا : هدوـمرف  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  لـیلد  نیا  هب  دـناهدرک  لالدتـسا  تعجر  تّحـص  يارب  هیآ  نـیا  زا  هّیماـما  زا  یـضعب 
هک نانچ  دنوش  هدـنز  مدرم  مامت  هک  تسا  نیا  تمایق  زور  تفـص  هک  ارچ  تسا  تمایق  زا  ریغ  نیا  و  مینکیم ، هدـنز  ار  یهورگ  یتعامج 
رد (. 47 فهک / «. ) میراذگن ورف  ار  یکی  مینک و  هدنز  تمایق ) زور  رد   ) ار همه   » ًادَـحَأ ْمُْهنِم  ْرِداُغن  ْمَلَف  ْمُهانْرَـشَح  َو  دـیامرفیم : دـنوادخ 

: تسا هدش  دراو  یتیاور  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  زا  هراب  نیا 
مهئایلوأ یـصلخم  نم  اموق  مهئادتعا و  مهملظ و  یف  ۀیاغلا  اوغلب  دق  مهئادعأ  نم  اموق  مالّـسلا  هیلع  يدهملا  مایق  دـنع  ییحی  یلاعت  هَّللا  ّنإ 
نیقیرفلا الک  لانی  کلذـب و  مومغلا  نم  هوعّرجت  اّمم  اوّفـشتی  کئلوأ و  نم  ءالؤه  مقتنیل  مهئالو  یف  ۀـنحم  ءاـنع و  ّلـک  ةاـناعمب  اولتبا  دـق 

«. 1 . » باقعلا باّوثلا و  نم  هّقحتسا  ام  ضعب 
__________________________________________________

تیاهن هب  اهنآ  متس  ملظ و  هک  ار  ینانمشد  زا  یهورگ  مالّسلا  هیلع  يدهم  ترضح  مایق  ماگنه  لاعتم  يادخ  - 1
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رد هلأسم  نیا  هب  زین  نآرق  درادـن . يدـیدرت  تسا  نآ  رب  رداـق  دـنوادخ  هک  نیا  رد  یناملـسم  ره  تسین و  لاـحم  لـقع  رظن  زا  تعجر  نیا 
ْمُهایْحَأ َُّمث  اُوتُوم  ُهَّللا  ُمَُهل  َلاقَف  ِتْوَْملا  َرَذَح  ٌفُولُأ  ْمُه  َو  ْمِهِرایِد  ْنِم  اوُجَرَخ  َنیِذَّلا  اههیآ : نیا  دـننام  دـیامرفیم ، هراشا  هتـشذگ ، ياهتّما 

/ هرقب « ) درک هدنز  ار  اهنآ  سپس  دندرم ) همه   ) دیریمب دومرف  ادخ  دندوب ، نت  اهرازه  دنتفر و  نوریب  دوخ  راید  زا  گرم  سرت  زا  هک  نانآ  »
«. تخیگنا رب  درک و  هدنز  ار  وا  سپـس  دناریم ، لاس  دـص  ار ) ربمغیپ  زیزع   ) ار وا  دـنوادخ  سپ   » ُهَثََعب َُّمث  ٍماع  َۀـَئاِم  ُهَّللا  ُهَتامَأَف  لثم : و  ( 243

: دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  زا  ( 259 هرقب / )
«1 . » ةّذقلاب ةذقلا  لعّنلا و  اوذح  لیئارسا  ینب  یف  ناک  ام  ّلک  یتّمأ  یف  نوکیس 

. دنتسه مالّسلا  مهیلع  اده  هّمئا  تایآ »  » زا دوصقم  مینادب  تعجر  هب  طوبرم  ار  هیآ  هک  نیا  رب  انب 
ات دینک  قیقحت  نآ  زا  هک  نآ  نودب  رما ، يادتبا  رد  امش  ایآ  تسا : نینچ  هیآ  يانعم  هک  تسا  تیلاح  ای  واو »  » فرح ًاْملِع  اِهب  اوُطیُِحت  َْمل  َو 

ددـص رد  دـیدرک و  بیذـکت  ارم  تایآ  امـش  ینعی  تسا ، فطع  واو »  » فرح ای  دـیدرک . راکنا  ارم  تاـیآ  دـیبای ، یهاـگآ  رما  تقیقح  هب 
. دیدماینرب مه  نآ  زا  یهاگآ  قیقحت و 

ندیزرو رفک  زا  ریغ  نارفاک  امش  ینعی  تسا ] هدش  بیکرت  ماهفتـسا  فرح  ام »  » زا فطع و  فرح  مأ »  » زا اّمأ »  » ظفل  ] َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اذ  اَّمَأ 
. دیدرکن يرگید  راک  چیه  ایند  رد  نیا  زا  ریغ  هک  تسا  نیا  دوصقم  و  دیدرک ، يرگید  راک  هچ  دنوادخ ، تایآ  راکنا  و 
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__________________________________________________

ات دـنکیم  هدـنز  دـندوب  هدـش  راتفرگ  يرایـسب  ياهالب  هب  اهنآ  یتسود  ببـس  هب  هک  ار  صلاـخ  ناتـسود  زا  یهورگ  تسا و  هدوب  هدیـسر 
ره دنناشن و  ورف  تسا  هدیسر  اهنآ  هب  هک  ییاهمغ  هودنا و  زا  ار  دوخ  مشخ  ماقتنا  نتفرگ  اب  دنریگب و  ماقتنا  دوخ  نانمشد  زا  هّمئا  ناتـسود 

. دنسرب دننآ  هتسیاش  هک  یباوث  رفیک و  هب  یتمسق  هب  هورگ  ود 
. داد دهاوخ  يور  زین  نم  تّما  رد  وم  هب  وم  لعن و  هب  لعن  تسا  هداد  يور  لیئارسا  ینب  رد  هچنآ  يدوزب  - 1

497 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
رفیک باذع و  دناهدرک ، ناشدوخ  هب  هک  تسا  یمتس  ملظ و  هک  ادخ ، تایآ  راکنا  ببـس  هب  َنوُقِْطنَی  ْمُهَف ال  اوُمَلَظ  اِمب  ْمِْهیَلَع  ُلْوَْقلا  َعَقَو  َو 

. درادیم زاب  ینتفگ  نخس  يرذع و  ره  زا  ار  اهنآ  هک  تسا  اهنآ  رفک  نیمه  دریگیم و  ارف  ار  اهنآ  يدنوادخ 

497 ص :  ات 93 ..... ] تایآ 86  (: 27  ) لمنلا هروس  ]

هراشا

ِیف ْنَـم  َعِزَفَف  ِروُّصلا  ِیف  ُخـَْـفُنی  َمْوَـی  َو  ( 86  ) َنوـُنِمُْؤی ٍمْوَِـقل  ٍتاـیَآل  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ  ًارِْـصبُم  َراـهَّنلا  َو  ِهِیف  اُونُکْـسَِیل  َلـْیَّللا  اَْـنلَعَج  اَّنَأ  اْوَرَی  َْمل  َأ 
ِهَّللا َْعنُـص  ِباحَّسلا  َّرَم  ُّرُمَت  َیِه  َو  ًةَدـِماج  اُهبَـسَْحت  َلابِْجلا  يََرت  َو  ( 87  ) َنیِرِخاد ُهَْوتَأ  ٌّلُک  َو  ُهَّللا  َءاش  ْنَم  ـَّالِإ  ِضْرَأـْلا  ِیف  ْنَم  َو  ِتاواـمَّسلا 

ْتَّبُکَف ِۀَئِّیَّسلِاب  َءاج  ْنَم  َو  ( 89  ) َنُونِمآ ٍِذئَمْوَی  ٍعَزَف  ْنِم  ْمُه  َو  اْهنِم  ٌْریَخ  ُهَلَف  ِۀَنَسَْحلِاب  َءاج  ْنَم  ( 88  ) َنُولَعْفَت اِمب  ٌرِیبَخ  ُهَّنِإ  ٍءْیَش  َّلُک  َنَْقتَأ  يِذَّلا 
(90  ) َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  ام  َّالِإ  َنْوَزُْجت  ْلَه  ِراَّنلا  ِیف  ْمُهُهوُجُو 

يدَـتْها ِنَمَف  َنآْرُْقلا  اَُوْلتَأ  ْنَأ  َو  ( 91  ) َنیِِملْـسُْملا َنِم  َنوُکَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  َو  ٍءْیَـش  ُّلُک  َُهل  َو  اهَمَّرَح  يِذَّلا  ِةَْدلَْبلا  ِهِذه  َّبَر  َدـُبْعَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  امَّنِإ 
َنُولَمْعَت اَّمَع  ٍِلفاِغب  َکُّبَر  ام  َو  اهَنُوفِْرعَتَف  ِِهتایآ  ْمُکیُِریَـس  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  ُِلق  َو  ( 92  ) َنیِرِذـْنُْملا َنِم  اَنَأ  امَّنِإ  ْلُقَف  َّلَض  ْنَم  َو  ِهِسْفَِنل  يِدَـتْهَی  امَّنِإَف 

(93)

497 ص :  همجرت ..... :

ياههناشن نامیا  لها  يارب  روما  نیا  رد  شخب ، ینشور  ار  زور  میداد و  رارق  شمارآ  نوکس و  يارب  ار  بش  ام  دندیدن  نارفاک )  ) اهنآ ایآ 
(86  ) تسا ینشور 

، دهاوخب ادخ  هک  ار  یناسک  زج  دنتسه ، نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  یناسک  مامت  دوشیم و  هدیمد  روص  رد  هک  ار  يزور  دیروایب  رطاخ  هب  و 
( 87  ) دنوشیم رضاح  وا  هاگشیپ  رد  دایقنا  عوضخ و  اب  یگمه  دنوریم و  ورف  تشحو  رد 

498 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
همه هک  تسا  يدنوادخ  شنیرفآ  عنـص و  نیا  دنتکرح ، رد  ربا  دننام  هک  یلاح  رد  يرادـنپ  نکاس  دـماج و  ار  اهنآ  ینیبیم و  ار  اههوک  و 

(88  ) تسا هاگآ  دیهدیم  ماجنا  امش  هک  ییاهراک  زا  وا  تسا ، هدیرفآ  ماکحتسا  اب  نقتم و  ار  زیچ 
(89  ) دنناما رد  زور ، نآ  ساره  تشحو و  زا  اهنآ  تشاد و  دنهاوخ  نآ  زا  رتهب  یشاداپ  تمایق  زور   ) دنهد ماجنا  یکین  راک  هک  یناسک 

(90 ( ؟ تشاد دیهاوخ  دیاهدرک  لمع  هچنآ  زج  یشاداپ  ایآ  دنوشیم ، هدنکفا  شتآ  رد  ور  هب  دنهد  ماجنا  دب  ياهراک  هک  یناسک  و 
نآ زا  زیچ  همه  هدیـشخب و  تمرح  ار  رهـش  نیا  هک  ییادخ  نامه  منک  شتـسرپ  ار  همظعم ) هّکم   ) رهـش نیا  يادـخ  طقف  مرومأم  نم  وگب 

(91  ) مشاب وا  هب  ناگدش  میلست  زا  هک  مرومأم  نم  تسوا و 
هدرک مادقا  دوخ  نایز  هب  دوش  هارمگ  سک  ره  هدـش و  تیادـه  دوخ  يارب  دوش  تیادـه  سک  ره  منک ، توالت  ار  نآرق  هک  مرومأم  زین  و 
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(92 [ ) مرادن يرگید  هفیظو  و   ] مناگدنهد میب  زا  طقف  نم  وگب  تسا ،
هچنآ زا  وت  راگدرورپ  دیـسانشب و  ار  نآ  ات  دـهدیم  ناشن  امـش  هب  ار  شتایآ  يدوزب  هک  تسادـخ  تاذ  صوصخم  شیاتـس  دـمح و  وگب 

(. 93 . ) تسین لفاغ  دیهدیم  ماجنا 

498 ص :  ریسفت ..... :

. دننیبب ار  دوخ  یناگدنز  بسک و  ياههار  مدرم  زور ، رد  هک  نیا  ات  ارصبم »  » يانعم
هک تسا  نیا  دوصقم  و  داتفا . دهاوخ  قاّفتا  متح  روطب  راک  نیا  هک  دنامهفب  ات  عزفی  دومرفن  و  یضام ] هغیـص  هب  « ] عزف  » دومرف هیآ  نیا  رد 

. دنوشیم ساره  سرت و  راچد  « 1  » لوا هخفن  ماگنه  نیمز  نامسآ و  لها 
__________________________________________________

زیخاتـسر هناتـسآ  رد  ایند و  نایاپ  رد  راـب  کـی  تسا : تبون  هس  رد  روص ) خـفن   ) هک دوشیم  هدافتـسا  نینچ  ینآرق  تاـیآ  عومجم  زا  - 1
زور رد  روشن  ثعب و  ماگنه  موس  راب  و  دنریمیم ، همه  هک  یماگنه  مود  راب  تسا ،

499 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
اهنآ تسا و  هدـیرفآ  راوتـسا  تباث و  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  یناگتـشرف  زا  دنـسرتن ] هک   ] دـهاوخب ادـخ  هک  ار  یناـسک  رگم  ُهَّللا  َءاـش  ْنَم  اَّلِإ 

. دنتسه ادهش  اهنآ  هک  دنیوگ  یخرب  لیئارزع و  لیفارسا و  لیئاکیم ، لیئربج ، زا  دنترابع 
و  ] هدش لمح  ّلک »  » يانعم رب  تروص  ود  ره  رد  دنیآیم و  اهنآ  دوخ  ینعی  هدش ، هدناوخ  زین  لعاف ) مسا   ) هوتأ یـضام ) لعف   ) هوتأ ّلک  و 

[. دوب دهاوخ  ّلک »  » ظفل رابتعا  هب  دشاب  درفم  ربخ  رگا 
عوضخ يراوخ و  اب  یمود  هخفن  زا  سپ  نیمز  نامـسآ و  لها  هک  تسا  نیا  ندمآ  يانعم  رادـقم و  یب  کچوک و  زیچ  ینعی  رخاد »  » هژاو

. دندرگیم رب  يو  نامرف  میلست  ادخ و  رما  هب  اهنآ  هک  دشاب  نیا  دوصقم  تسا  نکمم  و  دنوشیم . رضاح  باسح  فقوم  رد  مامت ،
. تسا تباث  دوشیمن و  رود  دوخ  ياج  زا  هک  دوشیم  هتفگ  يزیچ  هب  تسا و  دمج »  » هّدام زا  دماج »  » ظفل ًةَدِماج  اُهبَسَْحت 

نامگ درگن  یم  ار  نآ  ياهدننیب  هک  یماگنه  دـنوشیم و  هداد  ریـس  يروآ و  درگ  زین  اههوک  دـنکیم  اج  هب  اج  ار  اهربا  داب ، هک  نانچ  مه 
تکرح هک  یماگنه  هوبنا ، گرزب و  مارجا  دناهنوگ  نیا  و  دنکیم . تکرح  ربا  تعرـس  يدـنت و  هب  هک  یلاح  رد  تسا  تباث  هک  دـنکیم 

: تسا هتفگ  نینچ  يرگشل  فیصوت  رد  يدعج  هغبان  هک  نانچ  تسین  راکشآ  حوضو  هب  اهنآ  شبنج  دننکیم ،
«1  » جلمهت باکّرلا  جاحل و  فوقو  مّهنأ  بسحت  دوّطلا  لثم  نعرأب 

« ِباحَّسلا َّرَم  ُّرُمَت   » ترابع موهفم  هلیسو  هب  نآ  بصن  تسا و  دّکؤم  ردصم  عنص »  » ظفل ِهَّللا  َْعنُص 
__________________________________________________

همجرت لاعتم . قح  هاگشیپ  رد  مایق  خفن ، گرم ، یـشوهیب و  خفن  سرت ، خفن  رگید : ترابع  هب  م . فرـصت - اب  ج 15  هنومن ، ریسفت  تمایق .
ص 150. ج 18 ، نایبلا ، عمجم 

. دنتکرح رد  تعرس  اب  هک  یلاح  رد  دناهداتسیا  يدوصقم  يارب  يرادنپیم  هک  هوک  دننام  گرزب  يرگشل  - 1
500 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

رد هک  تسا  ینسحا  ماظن  ماکحتسا و  تمکح و  قباطم  هک  هداد  رارق  ییاهزیچ  هلمج  زا  ار  عنـص  نیا  دنوادخ  هدمآ  نآ  زا  شیپ  هک  تسا 
. تسامرف مکح  یتسه  رسارس 

شاداپ نآ  قباطم  تسا و  هاگآ  دنراد  قاقحتـسا  نآ  لباقم  رد  هچنآ  هب  دنهدیم و  ماجنا  شناگدنب  هچنآ  هب  دنوادخ  َنُولَعْفَت  اِمب  ٌرِیبَخ  ُهَّنِإ 
«. 1  » تسا هدش  هدناوخ  باطخ  ءات »  » اب نولعفت »  » لعف دهدیم . رفیک  و 
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: رارق نیا  زا  هدش  هدناوخ  قیرط  دنچ  هب  ذئموی »  » ترابع رد  موی »  » ظفل
[. ذئموی عزف  . ] تسا هدش  هدناوخ  رورجم  نآ  هب  عزف »  » ندش هفاضا  ببس  هب  - 1

. تسا هدش  هفاضا  ینبم  مسا  هب  شدوخ  اریز  هدش ، هدناوخ  حوتفم  تسا  هدش  هفاضا  نآ  هب  عزف »  » هک نیا  هب  - 2
[. ذئموی عزف   ] تسا هدش  هدناوخ  نیونت  اب  عزف »  » بوصنم و موی »  » ظفل - 3

: تسا تروص  هس  زا  یکی  هب  موی »  » بصن هدش  هدناوخ  نیونت  اب  عزف »  » هملک هک  یتروص  رد 
. دشاب ردصم  يارب  فرظ  هک  نیا  - 1

. ذئموی ثدحی  عزف  نم  دوش  هدناوخ  نینچ  ترابع  هک  قیرط  نیا  هب  دشاب  ردصم  تفص  هک  نیا  - 2
اهنآ عزف  نم  ذئموی  نونمآ  مه  و  تسا : هدومرف  نینچ  لصا  رد  دنوادخ  هک  قیرط  نیا  هب  دـشاب  بوصنم  نونمآ  لعف  هلیـسو  هب  هک  نیا  - 3

. تسا خزود  شتآ  زا  میب  سرت و  نآ  دنناما و  رد  درک ، فیصوت  ار  نآ  هنک  تقیقح و  ناوتیمن  هک  یساره  عزف و  زا  زور  نآ  رد 
__________________________________________________

. تسا هرصب  لها  تئارق  هک  هدوب  ءای »  » اب نولعفی  نآرق  هیآ  ّفلؤم  سرتسد  هخسن  ارهاظ  - 1
. ].....[ نایبلا عمجم 

501 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
: دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا 

«1 . » انضغب ۀئّیّسلا  تیبلا و  لهأ  انّبح  ۀنسحلا 
: دومرف ربمغیپ  دنکیم . دییأت  تسا ، هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  زا  رباج  هک  يرگید  تیاور  ار ، تیاور  نیا 

یلو دنوش  مخ  نامک  دننام  هک  دـنناوخب  زامن  ردـق  نآ  دـنوش و  رغال  نامک  هز  دـننام  هک  دـنریگب  هزور  هزادـنا  نآ  نم  تّما  رگا  یلع  ای  »
«2 «. » دنکفایم شتآ  رد  ور  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  دنشاب  وت  نمشد 

لمع هچنآ  زج  یـشاداپ  ایآ  دوشیم : هتفگ  اهنآ  هب  ینعی  نوزجی  له  مهل  لاقی   ) تسا ریدـقت  رد  لوق »  » هملک تراـبع  نیا  رد  َنْوَزُْجت  ْلَـه 
.)؟ تشاد دیهاوخ  دیاهدرک 

هدومرف رهـش  نیا  یگرزب  تمظع و  هب  هراشا  نآ  هب  ّبر »  » شدوخ مان  ندرک  هفاضا  اـب  دـنوادخ  تسا و  همّظعم  هّکم  دوصقم  ِةَدـْلَْبلا  ِهِذـه 
هتوب کی  هک  تسا  يروط  هّکم  تمرح  و  اهَمَّرَح ] يِذَّلا   ] تسا هدرک  فیـصوت  هداد  رارق  هّکم  صوصخم  هک  یتمرح  اب  ار  شدوخ  تسا و 

نآ هب  هک  يدرف  دوش ، هدنامر  هدناسرت و  یّتح  راکش و  دیابن  ناویح  کی  دوش ، هدیرب  دیابن  نآ  تخرد  کی  دوش ، هدنک  دیابن  نآ  زا  هایگ 
. تسا ملاظ  راکمتس و  دریگب  هدیدان  دنکشب و  ار  نآ  تمرح  هک  سک  ره  تسا و  ناما  رد  دربیم ، هانپ  اج 

. دنکیم لالح  دهاوخب  ار  هچ  ره  مارح و  دهاوخب  ار  هچ  ره  نیا  رب  انب  تسا ، زیچ  همه  کلام  دنوادخ  ٍءْیَش  ُّلُک  َُهل  َو 
. تسا وا  دوخ  يارب  تیاده  عفانم  دوش ، تیاده  نم  ياهروتسد  زا  يوریپ  اب  هک  يدرف  ره  يدَتْها  ِنَمَف 

. تسوا دوخ  يارب  شررض  تسین و  يزیچ  نم  رب  دنکن ، يوریپ  ارم  ياهروتسد  و  دوش ، هارمگ  هک  يدرف  َّلَض و  ْنَم  َو 
__________________________________________________

. تسام ینمشد  ۀئّیس  زا  دوصقم  تیب و  لها  ام  یتسود  هنسح  زا  دوصقم  - 1
-2

. راّنلا یف  مهرخانم  یلع  هَّللا  مهّبکأل  كوضغبأ  ّمث  ایانحلاک  اوراص  یّتح  اّولص  راتوالاک و  اوراص  یّتح  اوماص  یتّمأ  ّنأ  ول 
502 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. مرادن ياهفیظو  ادخ  رماوا  راکشآ  غالبا  زج  ماهدنهد و  میب  لوسر  طقف  نم  وگب  َنیِرِْذنُْملا و  َنِم  اَنَأ  امَّنِإ  ْلُقَف 
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هب نیا  و  تسا . دنوادخ  صوصخم  شیاتس  دیوگب  دنک و  ساپس  دمح و  ار  وا  هک  دیامرفیم  رما  ربمایپ  هب  دنوادخ  سپـس  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ُِلق  َو 
ناشن اهنآ  هب  ییاهتمالع  تایآ و  يدوزب  هک  درک  دیدهت  ار  شنانمـشد  دیزگرب و  تّوبن  يربمایپ و  هب  ار  وا  هک  تسا  ادـخ  ياهتمعن  رطاخ 

هک تسا  یماگنه  نیا  یلو  تسا ، دنوادخ  تایآ  اهنیا  هک  دـننکیم  رارقا  دـنکیم و  تایآ  نآ  ییاسانـش  هب  راداو  ار  اهنآ  هک  داد  دـهاوخ 
باذع تایآ  زا  دوصقم  هک  دنیوگ  یخرب  تسا و  تمایق  زور  ماگنه  نیا  ینعی  درادـن ، ياهدـیاف  اهنآ  لاح  هب  ییاسانـش  رارقا و  نیا  رگید 

. درک دنهاوخ  هدهاشم  ار  نآ  نارفاک  هک  تسا  ردب  گنج  زور  راتشک  ایند و 
«. ءای  » اب مه  تسا و  هدش  هدناوخ  ءات »  » اب مه  نولمعت »  » لعف

503 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

503 ص :  صصق .....  هروس 

هراشا

. دناهتسناد ياهیآ  ار  ( 23 « ) نوقسی  » نارگید دننادیم و  هیآ  کی  ار  مسط »  » نایفوک تسا ، هیآ  هروس 88  نیا 

503 ص :  هروس ..... :] نیا  تئارق  تلیضف  ]

قیدصت ار  یسوم  ترضح  هک  یناسک  هرامش  هب  دنوادخ  دناوخب ، ار  هروس  نیا  سک  ره  هک  تسا ) هدرک  تیاور  ربمغیپ  زا  بعک  نب   ) ّیبا
«1 . » دیامرف اطع  وا  هب  هنسح  هد  دناهدرک ، بیذکت  ای 

503 ص :  ات 6 ..... ] تایآ 1  (: 28  ) صصقلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
َلَعَج َو  ِضْرَْألا  ِیف  الَع  َنْوَعِْرف  َّنِإ  ( 3  ) َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل  ِّقَْحلِاب  َنْوَعِْرف  َو  یسُوم  ِإَبَن  ْنِم  َْکیَلَع  اُوْلتَن  ( 2  ) ِنِیبُْملا ِباتِْکلا  ُتایآ  َْکِلت  ( 1  ) مسط

(4  ) َنیِدِسْفُْملا َنِم  َناک  ُهَّنِإ  ْمُهَءاِسن  ِییْحَتْسَی  َو  ْمُهَءاْنبَأ  ُحِّبَُذی  ْمُْهنِم  ًۀَِفئاط  ُفِعْضَتْسَی  ًاعَیِش  اهَلْهَأ 
َناماه َو  َنْوَعِْرف  َيُِرن  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ْمَُهل  َنِّکَُمن  َو  ( 5  ) َنِیثِراْولا ُمُهَلَعَْجن  َو  ًۀَِّمئَأ  ْمُهَلَعَْجن  َو  ِضْرَْألا  ِیف  اوُفِعُْضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدیُِرن  َو 

(6  ) َنوُرَذْحَی اُوناک  ام  ْمُْهنِم  امُهَدُونُج  َو 
__________________________________________________

-1
. هب بّذک  مالّسلا و  هیلع  یسومب  قّدص  نم  ددعب  تانسح  رشع  رجألا  نم  یطعا  اهأرق  نم 

504 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

504 ص :  همجرت ..... :

(1  ) مسط
(2  ) تسا هدننک  راکشآ  نیبم و  باتک  تایآ  اهنیا  میم . نیس . اط .
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(3  ) دنروایب نامیا  هک  یهورگ  يارب  میناوخیم ، وت  رب  یتسرد  ّقح و  هب  نوعرف  یسوم و  ناتساد  زا  ام  ربمایپ ، يا 
یفلتخم ياههورگ  هب  ار  اهنآ  دـنکفا و  فـالتخا  نآ  لـها  ناـیم  درک و  زاـغآ  ییوجيرترب  یـشکندرگ و  رـصم )  ) نیمز رد  نوعرف  اـنامه 

وا تشادیم ، هگن  هدنز  يزینک ، يارب  ار ، اهنآ  نانز  و  تشکیم ، ار  اهنآ  نارسپ  تخاس ، ناوتان  فیعض و  تخس  ار  یهورگ  درک ، میسقت 
(4  ) دوب ناشیدنا  دب  نادسفم و  زا  امّلسم 

(5  ) میهد رارق  نیمز  يور  ناثراو  قلخ و  نایاوشیپ  ار  اهنآ  هتشاذگ  ّتنم  نافعضتسم  رب  هک  میاهدرک  هدارا  ام 
(6 . ) میهد ناشن  دندیسرتیم ، نآ  زا  هک  ار  يزیچ  اهنآ ، نایهاپس  ناماه و  نوعرف و  هب  میزاس و  رادیاپ  نیمز  رد  ار  ناشتموکح 

504 ص :  ریسفت ..... :

میتسه قح  رب  ام  هک  یلاح  رد  مینکیم  نایب  وت  يارب  ار  نوعرف  یـسوم و  ياهربخ  زا  یخرب  ِّقَْحلِاب ، َنْوَعِْرف  َو  یـسُوم  ِإَـبَن  ْنِم  َکـْیَلَع  اُوْلتَن 
«1 (. » هیآ 20 نونمؤم  فاّشک ، نهّدلا ، اهیف  تبنت و  ینعی  تسا  لاح  نهّدلاب   ) ِنْهُّدلِاب ُُتْبنَت  لثم  تسا ) لاح  قحلاب  )

ندناوخ اریز  دنروآیم  نامیا  میتسنادیم  شیپ  زا  ام  هک  یموق  َنُونِمُْؤی ، ٍمْوَِقل 
__________________________________________________

ریـسفت زا  هصالخ  توالت ، يارب  ای  أبن  يارب  لاح  قح ، اب  مأوت  یتوالت  ای  تسا  قح  رب  اهربخ  نیا  هک  یلاح  رد  دـناهتفگ : نینچ  یـضعب  - 1
هک تسا  زیاج  و  قحلاب . ۀنئاک  ةوالت  ریدقت  هب  دشاب  فوذحم  ردصم  تفـص  تسا  زیاج  تسا و  لاح  قحلاب  تسا : هدمآ  عمجم  رد  هنومن .

م. تسا - هتفگ  ّفلؤم  هک  دوشیم  نآ  زا  ریغ  هیآ ، يانعم  نیا  رب  انب  قحلا  رمألاب  ریدقت : هب  دشاب  فوذحم  تفص 
505 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا دیفم  یناسک  نینچ  يارب  طقف  اهربخ  هنوگ  نیا 
. تسا هدش  هتفگ  شیپ  رد  هچنآ  يارب  تسا  ریسفت  ییوگ  تسا و  یّلقتسم  مالک  هفنأتسم و  هلمج  ترابع  نیا  َنْوَعِْرف ، َّنِإ 

. دنارذگ ّدح  زا  ار  يراکمتس  رصم  نیمزرس  رد  درک و  متس  ملظ و  نوعرف  ِضْرَْألا  ِیف  الَع 
انعم ای  دننک ، يوریپ  دـهاوخیم  هک  ار  هچنآ  ات  درک  میـسقت  ییاههورگ  هب  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  ای  اعیـش »  » زا دوصقم  ًاعَیِـش ، اهَلْهَأ  َلَعَج  َو 

ياههقرف ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  روظنم  اـی  دـندرکیم ، دـیلقت  رگید  ياـههورگ  زا  نوعرف ، زا  تعاـطا  رد  اههتـسد ، زا  یـضعب  هک  تسا  نیا 
. دندوب رصم ) یموب  نامدرم   ) نایطبق لیئارسا و  ینب  اهنآ  درک و  داجیا  ینمشد  اهنآ  نایم  داد و  رارق  فلتخم 

رد دوب : هتفگ  نوعرف  هب  ینهاک  هک  دوب  نیا  اهنآ  نارسپ  ندیرب  رس  ببس  و  تسا . لیئارسا  ینب  هفئاط ،»  » زا دوصقم  ْمُْهنِم  ًۀَِفئاط  ُفِعْـضَتْسَی 
. دوشیم دوبان  وا  تسد  هب  وت  رادتقا  تنطلس و  هک  دیآیم  ایند  هب  يدنزرف  لیئارسا  ینب 

مالک ای  و  اعیـش »  » يارب تسا  تفـص  ای  و  لعج »  » لعف رد  ریمـض  يارب  تسا  لاـح  اـی  فعـضتسی »  » تسا و فعـضتسی »  » زا لدـب  حـّبذی » »
. تسا هفنأتسم  ّلقتسم و 

. دنکیم ریسفت  ار  نوعرف » یسوم و  أبن   » ترابع اههلمج ، نآ  مامت  اریز  تسا ، شیپ  هلمج  رب  فطع  َّنُمَن ، ْنَأ  ُدیُِرن  َو 
نوعرف ینعی  دـشاب ، فعـضتسی »  » يارب لاح  هک  تسا  نکمم  و  دـنکیم . تیاکح  هتـشذگ  نامز  زا  تسا  عراضم  لـعف  هک  نیا  اـب  دـیرن » »

رارق نید  ایند و  ياوشیپ  ار  اهنآ  میهد و  تمعن  اهنآ  هب  میهاوخیم  ام  هک  نآ  لاح  دـنک و  هراچیب  ناوتان و  ار  لیئارـسا  ینب  هک  دـهاوخیم 
. دننک يوریپ  اهنآ  زا  نارگید  ات  میهد 

اهنآ ناوریپ  تیب و  لها  ام  ناکین  تخیگنارب  هدنهد  میب  تراشب و  ار  دّمحم  هک  ییادخ  نآ  هب  تسا : هدومرف  مالّسلا  هیلع  داجـس  ترـضح 
506 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  نانمشد  دنتسه و  وا  ناوریپ  یسوم و  دننام 

«1 . » دنتسه وا  ناوریپ  نوعرف و  دننام  اهنآ  ناوریپ  ام و 
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. میداد رارق  ناینوعرف  نوعرف و  تنطلس  تکلمم و  ثراو  ار  نافعضتسم  َنِیثِراْولا ، ُمُهَلَعَْجن  َو 
اهنآ شیاسآ  يارب  ار  هیحان  نیا  ام  ینعی  میداد ، تردـق  نّکمت و  ماش  رـصم و  نیمزرـس  رد  ار  لیئارـسا  ینب  اـم  ِضْرَأـْلا ، ِیف  ْمَُهل  َنِّکَُمن  َو 

ّطلـسم هقطنم  نیا  رد  ار  نانآ  ام  دوشیمن ، اهنآ  هب  دوب ، ناراّبج  نامز  رد  هک  نانچ  نآ  یملظ ، متـس و  هنوگ  چـیه  میدرک و  اّیهم  هداـمآ و 
. میتشاذگزاب ار  اهنآ  تسد  میتخاس و 

تروص نیا  رد  تسا ، هدش  هدـناوخ  زین  عفر  اب  امهدونج  نوعرف و  و  ءای )  ) اب يری ، تروص  هب  امُهَدُونُج ، َو  َناماه  َو  َنْوَعِْرف  َيُِرن  َو  ترابع 
زا یکی  تسد  هب  ناـشتکاله  تنطلـس و  يدوباـن  لاوز و  نآ  دـننیبیم و  دنتـشاد  میب  نآ  زا  هک  ار  هچنآ  ناـینوعرف ، هـک : تـسا  نـیا  اـنعم 

. تسا یسوم ) ترضح   ) لیئارسا ینب  نادنزرف 

506 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 7  (: 28  ) صصقلا هروس  ]

هراشا

(7  ) َنِیلَـسْرُْملا َنِم  ُهُولِعاج  َو  ِْکَیلِإ  ُهوُّداَر  اَّنِإ  ِینَزَْحت  َو ال  ِیفاَخت  َو ال  ِّمَْیلا  ِیف  ِهیِْقلَأَف  ِْهیَلَع  ِْتفِخ  اذِإَف  ِهیِعِـضْرَأ  ْنَأ  یـسُوم  ِّمُأ  یلِإ  اْنیَحْوَأ  َو 
َو ِیل  ٍْنیَع  ُتَُّرق  َنْوَعِْرف  ُتَأَْرما  َِتلاـق  َو  ( 8  ) َنِیئِطاخ اُوناک  امُهَدُونُج  َو  َناماه  َو  َنْوَعِْرف  َّنِإ  ًاـنَزَح  َو  اوُدَـع  ْمَُهل  َنوُکَِیل  َنْوَعِْرف  ُلآ  ُهَطَقَْتلاَـف 

یلَع انَْطبَر  ْنَأ  َْول ال  ِِهب  يِْدُبَتل  ْتَداک  ْنِإ  ًاغِراف  یسُوم  ِّمُأ  ُداُؤف  َحَبْصَأ  َو  ( 9  ) َنوُرُعْشَی ْمُه ال  َو  ًاَدلَو  ُهَذِخَّتَن  َْوأ  انَعَْفنَی  ْنَأ  یسَع  ُهُوُلتْقَت  ََکل ال 
(10  ) َنِینِمْؤُْملا َنِم  َنوُکَِتل  اِهْبلَق 

__________________________________________________

-1
انّودع و ّنا  هتعیش و  یـسوم و  ۀلزنمب  مهتعیـش  تیبلا و  لهأ  اّنم  راربألا  ّنا  اریذن  اریـشب و  ّقحلاب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادّمحم  ثعب  يّذلا  و 

. هعایشأ نوعرف و  ۀلزنمب  مهعایشأ 
507 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

507 ص :  همجرت ..... :

زگره نکفیب و  لین ) دور   ) ایرد رد  ار  يو  يدیـسرت  وا  رب  ناینوعرف ) زا   ) هک یماگنه  هد و  ریـش  ار  وا  هک  میدرک  ماهلا  یـسوم  ردام  هب  اـم 
(7  ) میهدیم رارق  شنالوسر  زا  ار  وا  و  مینادرگیم . زاب  وت  هب  ار  وا  ام  هک  شابم  نوزحم  سرتن و 

نانآ و نمشد  ماجنارس  ات  دنتفرگ  بآ  زا  ار  وا  نوعرف  نادناخ  دنکفا ، ایرد  هب  ار  وا  ادخ  نامرف  هب  دش و  ناسرت  وا  يارب  یسوم  ردام  نوچ 
(8  ) دندوب راک  اطخ  ناشنایرکشل  ناماه و  نوعرف و  دیدرت  نودب  ددرگ ، ناشهودنا  هیام 

هک دیاش  تسوت  نم و  هدید  رون  هک  دیشکن  ار  كدوک  نیا  تفگ  و  تساخرب ) تعافـش  هب   ) شرـسمه درک  وا  نتـشک  دصق  نوعرف  نوچ 
(9  ) دندوب ربخیب  یهلا ) ریدقت  زا   ) اهنآ مینک و  رایتخا  يدنزرف  هب  ار  وا  ای  دتفا ، دنمدوس  تمدخ  رد 

کیدزن میدوب  هدرکن  راوتـسا  دیما  نامیا و  اب  ار  وا  بلق  رگا  تشگ و  یهت  شدنزرف ) دای  زج   ) زیچ همه  زا  یـسوم  ردام  بلق  ناهاگحبص 
(10 .( ) دروآرب دایرف  شلفط  دای  هب  و   ) دنک راکشآ  ار  شزار  هک  دوب 

507 ص :  ریسفت ..... :
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میدرک ماهلا  یـسوم  ردام  هب  ام  هک  تسا  نیا  هکرابم  هیآ  موهفم  و  تسا . رـصم  رد  لین » دور   » دوصقم اج  نیا  رد  هک  ایرد  ینعی  می »  » هژاو
زادنیب و لین  دور  رد  ار  وا  يدیسرت  وا  نتشک  زا  هک  هاگ  ره  هد و  ریش  ار  تدنزرف  یسرتیمن  هک  ینامز  ات  هک  میداتسرف  وا  رب  ار  لیئربج  ای 

. شاب هتشادن  یسرت  چیه  وا  تکاله  ای  ندش  قرغ  زا 
يدرف هک  نیا  لـثم   ) دـتفیب قاـّفتا  هدـنیآ  رد  تسا  نکمم  هـک  تـسا  يزیچ  هـب  تبـسن  سرت  فوـخ ، تـسا : نـیا  نزح »  » و فوـخ »  » قرف

هدش توف  شدنزرف  یـسک  هک  نیا  لثم   ) تسا هدش  عقاو  هک  تسا  يزیچ  هب  تبـسن  هودـنا  نزح ، و  دوش ). هتـشک  شدـنزرف  هک  دـسرتیم 
شدنزرف  زا  يرود  يارب  یسوم  ردام  نزح  دروم  نیا  رد  و  تسا ) نوزحم 
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زا ار  وا  مینادرگیم و  رب  وا  هب  ار  یـسوم  هک  هدژم  نیا  اـب  میدرک و  یهن  ار  وا  مـه  اـب  نزح ) فوـخ و   ) ود ره  زا  اـم  و  دـشابیم . وا  داـی  و 

. میدرک نئمطم  ار  شبلق  میداد و  يرادلد  ار  وا  میهدیم  رارق  ناربمایپ 
اریز یقیقح ، هن  يزاـجم  ياـنعم  هب  ّتلع  یلو  تسا  ّتلع  ياـنعم  هـب  لـیلعت و  يارب  نوـکیل »  » هـملک رد  مـال »  » فرح اوُدَـع ، ْمَُـهل  َنوُـکَِیل 
راک هب  نانیا  راک  دش ، نینچ  تبقاع  ماجنارـس و  نوچ  یلو  دوش ، اهنآ  هودنا  ثعاب  نمـشد و  هک  دنتفرگن  بآ  زا  ار  كدوک  نیا  ناینوعرف 

[. دناهدیمان تبقاع  مال )  ) ار مال  نیا  یخرب  . ] تسا هدش  هیبشت  دننکیم ، ار  يراک  نینچ  دصق  دمع و  هب  هک  یناسک 
. مدع مدع و  دشر و  دشر و  دننام  تسا ، انعم  کی  هب  تغل  ود  ره  هدش و  هدناوخ  زین  نزح  تروص  هب  انزح »  » ظفل

شرورپ دوخ  تسد  هب  ار  دوخ  نمشد  ینادان ، تلاهج و  زا  هک  دوبن  دیعب  اطخ  نیا  اب  دندوب و  راکاطخ  اهراک  مامت  رد  اهنآ  َنِیئِطاخ  اُوناک 
ناشنمـشد و هک  داد  رفیک  ار  اهنآ  تروص  نیا  هب  دـنوادخ  دـندوب ، راک  هانگ  مرجم و  اهنآ  نوچ  هک  دـشاب  نیا  اـنعم  تسا  نکمم  دـنداد .

. دننارورپب دوخ  ناماد  رد  دوب  وا  تسد  هب  اهنآ  يدوبان  هک  ار  یسک 
ندز و ماگ  يانعم  هب  هک  توطخ )  ) هّدام زا  ای  تسا و  هزمه  فذح  و  نیئطاخ »  » فیفخت هب  ای  هک  هدش  هدـناوخ  زین  نیطاخ  نیئطاخ »  » ظفل

. دندز ماگ  هانگ  اطخ و  يوس  هب  دندش و  ّدر  یتسرد  باوص و  هار  زا  ینعی  تسا ، يزیچ  زا  ندش  در 
دید و ار  يرون  نآ  نورد  دش و  کیدزن  نآ  هب  نوعرف ) رسمه   ) هیسآ دنتفرگ و  بآ  زا  ار  قودنص  نوعرف  هداوناخ  هک  تسا  هدش  تیاور 
هب هیـسآ  تفرگ و  اـج  همه  لد  رد  وا  رهم  سپ  دـکمیم ، ار  دوخ  تسـش  تشگنا  هک  دـید  ار  یکدوک  هاـگان  درک و  زاـب  ار  قودنـص  نآ 

. تسا وت  نم و  هدید  رون  كدوک  نیا  ینعی  کل ،» یل و  نیع  ةّرق  : » تفگ نوعرف 
تفگ نوعرف  دیشکن ، ار  وا  هک  تفگ  دش و  عنام  هیسآ  نکل  دنشکب  ار  یسوم  دنتـساوخیم  ناینوعرف  هک  تسا  هدش  تیاور  ساّبع  نبا  زا 

يارب  اّما  تسوت  هدید  رون  نیا  هک 
509 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

شرـسمه دننام  مه  ار  وا  دـنوادخ  دادیم ، رارق  زین  نوعرف  داد  رارق  دوخ  هدـید  رون  ار  یـسوم  هیـسآ  هک  روط  نآ  رگا  و  تسین . نینچ  نم 
. درکیم تیاده 

، تفایرد تسارف  هب  كدوک  نآ  يامیـس  رد  دوب ، رایـسب  ندوب  عفان  زا  یکاح  هک  ار  تباـجن  تنمیم و  راـثآ  هیـسآ  نوچ  اـنَعَْفنَی  ْنَأ  یـسَع 
. دناسرب يدوس  ام  هب  كدوک  نیا  هک  تسا  دیما  تفگ :

. دشاب ناهاشداپ  دنزرف  هک  تسا  نآ  هتسیاش  وا  اریز  مینک ، رایتخا  دوخ  يدنزرف  هب  ار  وا  ای  ًاَدلَو ، ُهَذِخَّتَن ، َْوأ 
ای دنناسر  لتق  هب  ار  وا  ات   ) دنتسه وا  يوجتسج  رد  هک  تسا  یسک  نامه  دنتفای ، هک  یکدوک  نیا  دنتسنادیمن  ناینوعرف  َنوُرُعْشَی ، ْمُه ال  َو 

(. نایبلا عمجم  همجرت  دش . دنهاوخ  كاله  وا  تسد  هب  ماجنارس  هک  دنتسنادیمن 
، تسا هداد  رارق  ّتبحم  دروم  هتفریذپ و  يدنزرف  هب  ار  یسوم  نوعرف  هک  دینـش  یـسوم  ردام  هک  یماگنه  ًاغِراف ، یـسُوم  ِّمُأ  ُداُؤف  َحَبْـصَأ  َو 

. دش یلاخ  یهت و  وا  هودنا  زا  شلد 
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نوعرف تسد  هب  شدنزرف  هک  دینش  یسوم  ردام  هک  یماگنه  ینعی  تسا ، لقع  زا  ندوب  یلاخ  رفـص و  يانعم  هب  غراف »  » هژاو دنیوگ  یخرب 
دنوادـخ هک  هیآ  نیا  تسا  موـهفم  نیا  دـننام  تفر و  شرـس  زا  شوـه  داد و  تسد  زا  ار  دوـخ  لـقع  تشهد ، تشحو و  زا  تسا ، هداـتفا 

: تسا هتفگ  رعاش  ناّسح  و  ( 43 میهاربا / «. ) تسا یهت  لقع  زا  باذع  تّدش  زا  ناشاهلد  و  ، » ٌءاوَه ْمُُهتَِدْئفَأ  َو  دیامرفیم :
«1  » ءاوه بخن  فّوجم  تنأف  یّنع  نایفس  ابأ  غلبأ  الأ 

دوب کیدزن  میدرکیمن ، ّنئمطم  مکحم و  یحو  هلیـسو  هب  ار  یـسوم  ردام  لد  ام ، رگا  هک  تسا  نیا  ترابع  نیا  يانعم  يِدـُْبَتل  ْتَداک  ْنِإ 
دایرف ینامداش  دجو و  زا  هک 

__________________________________________________

. تسا یهت  تعاجش  درخ و  زا  وت  بلق  وگب  نک و  غالبا  نایفس  وبا  هب  نم  فرط  زا  مولعمان ]  ] صخش يا  - 1
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ملاس ار  شدنزرف  ام  هک  هدعو  نیا  دشاب ، ام  ياههدعو  هب  ناگدننک  قیدصت  زا  وا  ات  میدرک  ار  راک  نیا  ام  دنک  راکشآ  ار  دوخ  زار  دنزب و 
. مینادرگیمرب وا  هب 

دوب کیدزن  یلاحـشوخ  تّدش  زا  تسا  نوعرف  شیپ  یـسوم  دید  هک  یماگنه  یـسوم  ردام  هک  تسا  نیا  تداک »  » موهفم دـنیوگ : یخرب 
. تسا یسوم  ناتساد  تیاکح و  دوصقم  و  ددرگیم . رب  یسوم  هب  هب »  » رد ریمض  متسه و  وا  ردام  نم  دیوگب :

510 ص :  ات 16 ..... ] تایآ 11  (: 28  ) صصقلا هروس  ]

هراشا

ٍْتَیب ِلـْهَأ  یلَع  ْمُکُّلُدَأ  ْلَـه  َْتلاـقَف  ُلـْبَق  ْنِم  َعِضارَْملا  ِْهیَلَع  اـْنمَّرَح  َو  ( 11  ) َنوُرُعْـشَی ـال  ْمُه  َو  ٍُبنُج  ْنَع  ِِهب  ْتَرُـصَبَف  ِهیُِّصق  ِِهتْخُأـِل  َْتلاـق  َو 
َنوُمَْلعَی ـال  ْمُهَرَثْکَأ  َّنِکل  َو  ٌّقَح  ِهَّللا  َدـْعَو  َّنَأ  َمَْلعَِتل  َو  َنَزَْحت  ـال  َو  اـُهْنیَع  َّرَقَت  ْیَک  ِهِّمُأ  یلِإ  ُهاـنْدَدَرَف  ( 12  ) َنوُحِـصان َُهل  ْمُه  َو  ْمَُکل  ُهَنُولُفْکَی 

َدَجَوَف اِهلْهَأ  ْنِم  ٍۀَْلفَغ  ِنیِح  یلَع  َۀَـنیِدَْملا  َلَخَد  َو  ( 14  ) َنِینِـسْحُْملا يِزَْجن  َِکلذَک  َو  ًاْملِع  َو  ًامْکُح  ُهاْنیَتآ  يوَتْـسا  َو  ُهَّدُـشَأ  َغََلب  اََّمل  َو  ( 13)
ْنِم اذه  َلاق  ِْهیَلَع  یضَقَف  یسُوم  ُهَزَکَوَف  ِهِّوُدَع  ْنِم  يِذَّلا  یَلَع  ِِهتَعیِش  ْنِم  يِذَّلا  ُهَثاغَتْساَف  ِهِّوُدَع  ْنِم  اذه  َو  ِِهتَعیِـش  ْنِم  اذه  ِنالِتَتْقَی  ِْنیَلُجَر  اهِیف 

(15  ) ٌنِیبُم ٌّلِضُم  ٌّوُدَع  ُهَّنِإ  ِناْطیَّشلا  ِلَمَع 
(16  ) ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ  َُهل  َرَفَغَف  ِیل  ْرِفْغاَف  یِسْفَن  ُتْمَلَظ  یِّنِإ  ِّبَر  َلاق 

510 ص :  همجرت ..... :

ناینوعرف هک  یلاح  رد  درک  هدهاشم  ار  نایرج  رود  زا  مه  وا  نک ، يریگیپ  لابند و  ار  ملفط  ّتیعـضو  تفگ : يو  رهاوخ  هب  یـسوم  ردام 
(11  ) دندوبن هاگآ 

511 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
رهاوخ لاـح  نیا  رد  دـندمآ ) رب  دریگب  ار  شناتـسپ  لـفط  هک  ياهیاد  یپ  رد  نوـعرف  لآ   ) میدرک مارح  وا  رب  شیپ  زا  ار  ۀـیاد  ره  ریـش  اـم 
(12 ( ؟ دنتسه وا  هاوخریخ  دننک و  تلافک  ار  كدوک  نیا  دنناوتیم  هک  منک  ییامنهار  ياهداوناخ  هب  ار  امش  دیلیام  ایآ  تفگ : یسوم 

مدرم رثکا  یلو  تسا  قح  ادخ  هدعو  هک  دنادب  نیقی  دشابن و  نیگهودنا  دوش و  نشور  شاهدید  ات  میدنادرگرب  شردام  هب  ار  یـسوم  سپ 
(13  ) دنتسین هاگآ 

(14  ) میهدیم شاداپ  ار  ناراکوکین  هنوگ  نیا  میداد و  شناد  تمکح و  وا  هب  ام  دیسر ، یلقع  دشر  لامک و  ّدح  هب  یسوم  هک  هاگ  نآ 
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نآ دوب ، شنانمشد  زا  يرگید  ناوریپ و  زا  یکی  دنلوغشم ، عازن  هب  رفن  ود  هک  دید  دش و  رهش  دراو  سانشان  رهش و  لها  زا  ربخیب  یـسوم 
تفگ یسوم  دش . هتشک  تشم  نآ  اب  دز و  نمـشد  رب  یتخـس  تشم  یـسوم  تساوخ  يرای  وا  زا  شنمـشد ، ربارب  رد  دوب ، شناوریپ  زا  هک 

(15 . ) تسا يراکشآ  هدننک  هارمگ  نمشد و  وا  هک  دوب  ناطیش  لمع  زا  نیا 
(16 . ) تسا نابرهم  هدنشخب و  رایسب  وا  هک  تشذگرد  وا  زا  ادخ  رذگرد ، نم  زا  مدرک  متس  ملظ و  دوخ  هب  نم  اراگدرورپ  تفگ  یسوم 

511 ص :  ریسفت ..... :

. وش هاگآ  وا  لاح  زا  نک و  يریگیپ  لابند و  ار  یسوم  ّتیعضو  تفگ : وا  رهاوخ  هب  یسوم  ردام  ِهیُِّصق ، ِِهتْخُِأل  َْتلاق  َو 
لابند هب  یسوم  رهاوخ  هک  تسا  نیا  دوصقم  درکیم و  هراظن  رود  زا  ار  وا  ینعی  تسا ، رود  يانعم  هب  بنج »  » هژاو ٍُبنُج ، ْنَع  ِِهب  ْتَرُـصَبَف 

هک یلاح  رد  دیدیم  ار  یـسوم  وا  دـندروآ و  نوریب  نآ  لخاد  زا  ار  یـسوم  دـنتفرگ و  بآ  زا  ار  نآ  ناینوعرف  هک  دـید  تفر و  قودـنص 
. تسا یسوم  رهاوخ  وا  هک  دنتسنادیمن  ناینوعرف 

يریگوـلج عـنم و  نآ  زا  ار  درف  ینعی  دـش ، مارح  یـسک  رب  يزیچ  رگا  اریز  تـسا ، يریگوـلج  عـنم و  زا  هراعتــسا  هیاـنک و  مـیرحت »  » هژاو
نیا  رب  انب  دومرف . عنم  ریش ، ندیشون  يارب  یناتسپ  ره  نتفرگ  زا  ار  یسوم  دنوادخ  هک  تسا  نیا  بلطم  لصا  و  دناهدرک .

512 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تفای یّصاخ  ّتیمها  ناینوعرف  يارب  عوضوم  نیا  ات  تفرگن ، ناهد  هب  ار  ياهیاد  چیه  ناتسپ  یسوم 

ندادریـش عاضرا و  يانعم  هب  ردـصم و  ای  هک  تسا  عضرم  عمج  ای  دـهدیم و  ریـش  هک  تسا  ینز  وا  تسا و  عضرم  عمج  ای  عضارم »  » ظفل
يریگیپ ار  يو  ّتیعضو  یسوم  رهاوخ  هک  نآ  زا  شیپ  ینعی  لبق » نم  . » تسا نداد  ریش  لحم  ناتـسپ و  يانعم  هب  ناکم و  مسا  ای  تسا و 

. دنک
ار شاهداوناـخ  یـسوم و  نز ، نیا  تفگ : نوعرف ) ریزو   ) ناـماه َنوُحِـصان ، َُهل  ْمُه  َو  تفگ : یـسوم  رهاوـخ  نوـچ  هک  تسا  هدـش  تیاور 

: تفگ اروف  وا  یلو  دسانشیم ،
زا ار  دوخ  یباوج  رضاح  نیا  اب  و  . ] یسوم هن  داد  رارق  نوعرف  ار  هل »  » ریمـض عجرم  دنحـصان ، نوعرف  هب  تبـسن  اهنآ  هک  تسا  نیا  مروظنم 

.[ داد تاجن  هکلهم 
رد دروآ  ار  وا  تفر و  شردام  دزن  یـسوم  رهاوخ  ایریب ) صلاخ و  لمع   ) دشاب كاپ  داسف  یهابت و  هنوگ  ره  زا  هک  تسا  يراک  حـصن » »

. دیـسوبیم یناـبرهم  اـب  ار  وا  دوب  هداد  ياـج  نوعرف  لد  رد  ار  یـسوم  ّتبحم  دـنوادخ  نوچ  دوب و  نوعرف  تسد  رد  كدوـک  هک  یلاـح 
دـش و مارآ  تفرگ و  سنا  وا  هب  درک  ّسح  ار  شردام  يوب  هک  یماـگنه  اـّما  درکیم ، هیرگ  تساوخیم  ریـش  دوب و  هنـسرگ  هک  كدوک 

. تفرگ ناهد  هب  ار  شیاهناتسپ 
وبشوخ و رایسب  مریـش  هک  متـسه  ینز  نم  تفگ : تفرگ ،) ار  وت  ناتـسپ  اهنت  هک   ) يراد یتبـسن  هچ  كدوک  نیا  اب  وت  تفگ : وا  هب  نوعرف 
هب عاضر )  ) ترجا دزم و  اب  ار  كدوک  سپـس  تسا . هتفریذپ  ارم  ناتـسپ  هک  نیا  رگم  تسا  هدشن  هداد  نم  هب  یکدوک  چیه  تسا و  اراوگ 

ردام ماگنه  نیا  و  درک . افو  كدوک ، ندـنادرگرب  رد  دوخ ، هدـعو  هب  دـنوادخ  نینچ  نیا  درب و  دوخ  هناـخ  هب  ار  دـنزرف  مه  وا  دـنداد ، وا 
. دش دهاوخ  ربمایپ  شدنزرف  هک  درک  نیقی  یسوم 

ندـید اـب  یـسوم  رداـم  هک  تسا  نیا  دوـصقم  ٌّقَـح  ِهَّللا  َدـْعَو  َّنَأ  َمَْلعَِتل  َو  دـیامرفیم : هک  تسا  هدوـمرف  هراـشا  موـهفم  نیا  هـب  دـنوادخ  و 
وا  يارب  دنکیم و  ادیپ  نیقی  شدنزرف ،
513 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا ّقح  دنوادخ  هدعو  هک  دوشیم  تباث 
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ار رواـب  نیا  دـننادیمن و  مدرم  رتـشیب  تسا ، ّقح  ادـخ  هدـعو  هک  يراد  نیقی  ینادیم و  وت  هک  روط  نآ  اـّما  َنوُمَْلعَی ، ـال  ْمُهَرَثْـکَأ  َّنِکل  َو 
. دنرادن

. تسا یگلاس  لهچ  نآ  دوشیمن و  رّوصت  نآ  زا  رتشیب  هک  یلامک  یلقع و  دشر  تیاهن  هب  ندیسر  مکحم و  راوتسا و  ینعی  يوتسا »  » هژاو
. تسا تاروت  ملع ، زا  روظنم  تسا و  يربمایپ  ماقم  تّوبن و  نامه  تمکح  زا  دوصقم  ًاْملِع ، َو  ًامْکُح  ُهاْنیَتآ 

. تسا فنم  مان  هب  رصم  زا  يرهش  روظنم  هک  دنیوگ  یخرب  تسا و  رصم  روشک  هنیدم »  » زا دوصقم  َۀَنیِدَْملا ، َلَخَد  َو 
باوخ  ) زورمین باوخ  ماگنه  روظنم  دـنیوگ : یخرب  تسا و  ءاـشع  برغم و  زاـمن  ناـیم  هلـصاف  تلفغ  ناـمز  زا  دوصقم  ٍۀَْـلفَغ ، ِنیِح  یلَع 

. تسا هلولیق )
زا يدارفا  ّودع »  » زا دوصقم  دندوب و  یـسوم  نید  وریپ  هک  دنالیئارـسا  ینب  زا  یناسک  هعیـش »  » زا روظنم  ِهِّوُدَع ، ْنِم  اذه  َو  ِِهتَعیِـش  ْنِم  اذـه 

. دندوب یسوم  فلاخم  هک  تسا  يرصم  ياهیموب  نایطبق و 
. تسا تشم  اب  عافد  دنیوگ  یخرب  و  تسا . یلیس »  » اب عافد  يانعم  هب  زکو »  » هژاو

ناطیش ياههسوسو  ببس  هب  عازن  لصا  اریز  تسا ، ناطیش  ياهراک  زا  دتفیب ، قاّفتا  یلتق  دش  ثعاب  هک  يراک  ِناْطیَّشلا ، ِلَمَع  ْنِم  اذه  َلاق 
. داد يور 

. راکشآ تسا  ياهدننک  هارمگ  تسا و  مدآ  ینب  نمشد  ناطیش  هک  یتسارب  ٌنِیبُم ، ٌّلِضُم  ٌّوُدَع  ُهَّنِإ 
نودب دـننادب ، ار  نآ  ناینوعرف  رگا  اریز  مدرک  متـس  مدوخ  هب  مداد ، ماجنا  هک  یلتق  نیا  اب  نم  تفگ : یـسوم  یِـسْفَن ، ُتْمَلَظ  یِّنِإ  ِّبَر  َلاق 
قوقح ماجنا  رد  یهاتوک  ادخ و  دای  زا  تلفغ  یلوا و  كرت  رطاخ  هب  ار ، ترابع  نیا  یـسوم  دـنیوگ : یخرب  تشک ، دـنهاوخ  ارم  دـیدرت ،

. تسا هتفگ  دنوادخ ، ياهتمعن 
514 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

514 ص :  ات 21 ..... ] تایآ 17  (: 28  ) صصقلا هروس  ]

هراشا

َُهل َلاق  ُهُخِرْصَتْسَی  ِسْمَْألِاب  ُهَرَْصنَتْسا  يِذَّلا  اَذِإَف  ُبَّقَرَتَی  ًاِفئاخ  ِۀَنیِدَْملا  ِیف  َحَبْصَأَف  ( 17  ) َنیِمِرْجُْمِلل ًاریِهَظ  َنوُکَأ  ْنَلَف  َّیَلَع  َتْمَْعنَأ  اِمب  ِّبَر  َلاق 
ْنِإ ِسْمَْألِاب  ًاسْفَن  َْتلَتَق  امَک  ِینَُلتْقَت  ْنَأ  ُدـیُِرت  َأ  یـسُوم  ای  َلاق  امَُهل  ٌّوُدَـع  َوُه  يِذَّلاـِب  َشِْطبَی  ْنَأ  َدارَأ  ْنَأ  اَّمَلَف  ( 18  ) ٌنِیبُم ٌّيِوََغل  َکَّنِإ  یـسُوم 
َّنِإ یسُوم  ای  َلاق  یعْـسَی  ِۀَنیِدَْملا  یَْـصقَأ  ْنِم  ٌلُجَر  َءاج  َو  ( 19  ) َنیِِحلْـصُْملا َنِم  َنوُکَت  ْنَأ  ُدـیُِرت  ام  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ًاراَّبَج  َنوُکَت  ْنَأ  َّالِإ  ُدـیُِرت 

(21  ) َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقلا  َنِم  ِینَِّجن  ِّبَر  َلاق  ُبَّقَرَتَی  ًاِفئاخ  اْهنِم  َجَرَخَف  ( 20  ) َنیِحِصاَّنلا َنِم  ََکل  یِّنِإ  ْجُرْخاَف  َكُوُلتْقَِیل  َِکب  َنوُرِمَتْأَی  َأَلَْملا 

514 ص :  همجرت ..... :

(17  ) دوب مهاوخن  نامرجم  نابیتشپ  زگره  نم  يداد  نم  هب  هک  یتمعن  هنارکش  هب  اراگدرورپ  تفگ : یسوم 
دنزیم و دایرف  دوب  هدیبلط  يرای  وا  زا  هتشذگ  زور  هک  يدرف  نامه  دید  ناهگان  دوب ، ياهثداح  رظتنم  هظحل  ره  كانمیب و  رهش  رد  یسوم 

(18  ) یتسه هارمگ  یناسنا  اراکشآ  وت  یتسار  هب  تفگ : وا  هب  یسوم  دهاوخیم ، کمک  وا  زا 
دـش و دـنلب  شدایرف  ددرگ ، وا  عنام  تردـق  اب  دـنک و  زارد  دوب  اهنآ  يود  ره  نمـشد  هک  یـسک  فرط  هب  تسد  تساوخ  هک  یماـگنه  و 

یشکندرگ يراّبج و  دصق  طقف  وت  يدناسر ؟ لتق  هب  ار  یناسنا  هتشذگ  زور  هک  هنوگنامه  یشکب ، مه  ارم  یهاوخیم  یـسوم  يا  تفگ :
(19  ) یشاب ناحلصم  زا  یهاوخیمن  يراد و  نیمز  يور  رد 
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ار وت  هک  دننکیم  روش  نوعرف ) نایرابرد   ) ّتیعمج نیا  یسوم  يا  تفگ : دمآ و  تعرس  اب  رهـش  تسد  رود  هطقن  زا  يدرم  ماگنه  نیا  رد 
(20 . ) ماوت ناهاوخریخ  زا  نم  هک  ور  نوریب  رهش  زا  اروف  دنشکب .

ییاهر ناراکمتـس  نیا  زا  ارم  اراـگدرورپ ! تفگ : دوب  ياهثداـح  رظتنم  هظحل  ره  كاـنمیب و  هک  یلاـح  رد  تفر و  نوریب  رهـش  زا  یـسوم 
(21 . ) شخب

515 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

515 ص :  ریسفت ..... :

هب دنگوس  تسا : نینچ  ریدـقت  رد  هدـش و  فذـح  شباوج  هک  دـشاب  مسق  يارب  تسا  نکمم  امب »  » هملک رد  ءاب »  » فرح َّیَلَع ، َتْمَْعنَأ  اِمب 
. مشابن نیمرجم  نابیتشپ  زگره  مرب و  راک  هب  تسرد  هار  هب  ار  اهنآ  يدومرف  اطع  نم  هب  هک  ییاهتمعن 

يرای رد  رگم  مربن  راک  هب  ار  اـهنآ  يدومرف ، اـطع  نم  هب  هک  ییاـناوت  ورین و  زا  ییاـهتمعن  ببـس  هب  ینعی  دـشاب ، یببـس  هک  تسا  نکمم  و 
. دوش زوریپ  یلیئارسا  ینب  کی  رب  رفاک )  ) یطبق رفن  کی  هک  مراذگن  نانمؤم و 

اریز دسرب ، وا  هب  یطبق  لتق  زا  يربخ  ای  دننک و  ریگتسد  ار  وا  هک  دوب  نیا  راظتنا  رد  دوب . يراوگان  هثداح  راظتنا  رد  نآ  ره  یسوم  ُبَّقَرَتَی ،
. تسا هدوب  وا  راک  لتق  نیا  هک  دنمهفب  دیسرتیم  ناینوعرف  نوعرف و  زا  وا 

درم اـب  زین  زورما  دوب و  هدـش  يدرم  لـتق  ببـس  هتـشذگ ) زور   ) وا اریز  تفگ ، یلیئارـسا  نآ  هب  یـسوم  ار  تراـبع  نیا  ٌنِیبـُم ، ٌّيِوََغل  َکَّنِإ 
. درکیم عازن  يرگید 

اب دوب  اـهنآ  يود  ره  نمـشد  هک  ار  یطبق  نآ  دـنک و  کـمک  وا  هب  تساوخ  دـمآ ، محر  ّتقر و  هب  یلیئارـسا  ینب  هب  تبـسن  یـسوم  نوچ 
. دنک شرود  وا  زا  دریگب و  تردق 

. تسا هدش  هدناوخ  زین  ءاط »  » ّمض هب  شطبی  شطبی »  » هملک
یخرب دنک . مادقا  مدرم  نتشک  ندز و  هب  متـس  ملظ و  اب  راک ، تبقاع  ماجنارـس و  نتفرگ  رظن  رد  نودب  هک  دوشیم  هتفگ  یـسک  هب  راّبج » »

نیا یسوم ) هب   ) یلیئارـسا و هب  یطبق  نآ  نوچ  دوشن و  اهنآ  میلـست  دزرو و  ّربکت  دنوادخ  رماوا  هب  تبـسن  هک  تسا  یـسک  راّبج » : » دنیوگ
شوگ هب  دیدرگ و  رـشتنم  لتق  ربخ  دش و  راکـشآ  یـسوم  زار  تفگ ، یـشکب ) هتـشذگ  زور  درم  دـننام  مه  ارم  یهاوخیم  هک   ) ار بلطم 

دنتفرگ . شلتق  هب  میمصت  ناینوعرف  دیسر و  نوعرف 
516 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

نکمم یعسی »  » هملک « 1 ، » دوب نوعرف  يومع  رسپ  نوعرف و  لآ  نمؤم  دمآ ، هک  يدرم  نآ  دنیوگ : یعْسَی ، ِۀَنیِدَْملا  یَْصقَأ  ْنِم  ٌلُجَر  َءاج  َو 
« ۀـنیدملا یـصقا  نم   » هلمج هب  لـجر »  » اریز دـشاب ، لـجر »  » يارب لاـح  بوـصنم و  تسا  نکمم  دـشاب و  لـجر »  » تفـص عوـفرم و  تـسا 

. لاح هن  تسا  تفص  اهنت  یعسی »  » هملک تروص  نیا  رد  هک  دشاب  ءاج »  » يارب هلص  ترابع ، نیا  هک  تسا  نکمم  هدش و  فیصوت 
تروشم روـش و  هب  هورگ  نآ  اورمتئا : موـقلا و  رمأـت  دـنیوگ : هک  ناـنچ  دـننکیم . تروـشم  وـت  هراـبرد  یـسوم  يا  ینعی  َکـِب ، َنوُرِمَتْأَـی 

. دنتخادرپ
. تسا نآ  نایب  هکلب  تسین  نیحصان  يارب  هلص  کل »  » هملک

هک دوب  نیا  راظتنا  رد  نآ  ره  دوب و  كانمیب  هک  یلاح  رد  تفر  نوریب  رـصم  زا  نمؤم ) نآ  شرافـس  هب   ) یـسوم ُبَّقَرَتَی ، ًاِفئاخ  اْهنِم  َجَرَخَف 
هموق نوعرف و  نم  ینجن  بر  تفگ : درک و  هّجوـت  دـنوادخ  هب  اذـل  دـننک . شریگتـسد  دنـسرب و  وا  هب  اـی  دریگ  رارق  ضّرعت  دروـم  هار  رد 

. هد تاجن  ناینوعرف  نوعرف و  تسد  زا  ارم  اراگدرورپ 
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516 ص :  ات 28 ..... ] تایآ 22  (: 28  ) صصقلا هروس  ]

هراشا

ْنِم َدَجَو  َو  َنوُقْـسَی  ِساَّنلا  َنِم  ًۀَّمُأ  ِْهیَلَع  َدَجَو  َنَیْدَم  َءام  َدَرَو  اََّمل  َو  ( 22  ) ِلِیبَّسلا َءاوَس  ِینَیِدْهَی  ْنَأ  یِّبَر  یـسَع  َلاق  َنَیْدَم  َءاْقِلت  َهَّجََوت  اََّمل  َو 
ِّبَر َلاقَف  ِّلِّظلا  َیلِإ  یَّلََوت  َُّمث  امَُهل  یقَسَف  ( 23  ) ٌرِیبَک ٌْخیَش  انُوبَأ  َو  ُءاعِّرلا  َرِدُْصی  یَّتَح  یِقْسَن  اَتلاق ال  امُُکبْطَخ  ام  َلاق  ِنادوُذَت  ِْنیَتَأَْرما  ُمِِهنوُد 
ُهَءاج اَّمَلَف  اَنل  َْتیَقَس  ام  َرْجَأ  َکَیِزْجَِیل  َكوُعْدَی  ِیبَأ  َّنِإ  َْتلاق  ٍءایِْحتْسا  یَلَع  یِشْمَت  امُهادْحِإ  ُْهتَءاجَف  ( 24  ) ٌریِقَف ٍْریَخ  ْنِم  ََّیلِإ  َْتلَْزنَأ  اِمل  یِّنِإ 

ُنیِمَْألا ُّيِوَْقلا  َتْرَجْأَتْسا  ِنَم  َْریَخ  َّنِإ  ُهْرِجْأَتْـسا  َِتبَأ  ای  امُهادْحِإ  َْتلاق  ( 25  ) َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقلا  َنِم  َتْوََجن  ْفََخت  َلاق ال  َصَـصَْقلا  ِْهیَلَع  َّصَق  َو 
(26)

َْکیَلَع َّقُشَأ  ْنَأ  ُدیِرُأ  ام  َو  َكِْدنِع  ْنِمَف  ًارْـشَع  َتْمَْمتَأ  ْنِإَف  ٍجَجِح  َِینامَث  ِینَرُجَْأت  ْنَأ  یلَع  ِْنیَتاه  َّیَتَْنبا  يَدْـحِإ  َکَحِْکنُأ  ْنَأ  ُدـیِرُأ  یِّنِإ  َلاق 
(28  ) ٌلیِکَو ُلوُقَن  ام  یلَع  ُهَّللا  َو  َّیَلَع  َناوْدُع  الَف  ُْتیَضَق  ِْنیَلَجَْألا  اَمَّیَأ  َکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  َِکلذ  َلاق  ( 27  ) َنیِِحلاَّصلا َنِم  ُهَّللا  َءاش  ْنِإ  ِینُدِجَتَس 

__________________________________________________

نایبلا ج عمجم  ریسفت  همجرت  دناهدیمان . زین  ناعمس »  » یخرب و  نوعمش »  » یخرب دناهتفگ . لیقزح » ، » ار نوعرف » لآ  نمؤم  ، » مان نارّسفم  - 1
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517 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

517 ص :  همجرت ..... :

(22  ) دیامرف تیاده  تسار ، هار  هب  ارم  مراگدرورپ  هک  تسا  دیما  تفگ : دروآ ، يور  نیدم ، رهش  بناج  هب  هک  یماگنه 
رود هک  دید  ار  نز  ود  دننکیم و  بآریـس  ار  دوخ  نایاپراهچ  هک  دید  ار  مدرم  زا  یهورگ  دیـسر  نیدم  رهـش  یلاوح  یبآ  هاچ  هب  نوچ  و 

میهدیمن بآ  ار  نامنادنفسوگ  ام  دنتفگ  نز  ود  نآ  تسیچ ؟ امش  ّمهم  راک  تفگ  اهنآ  هب  یسوم  دنشیوخ . نادنفسوگ  بقارم  نادرم ، زا 
توترف هدروخلاس و  يدرم  ریپ  ام  ردـپ  میوش و  طولخم  مرحمان  نادرم  اب  میناوتیمن  ام  اریز  دـندرگ ، زاب  هاچ  رانک  زا  یگمه  اـهناپوچ  اـت 

(23  ) تسا
یتـسرفب میارب  وـت  هک  یکین  ریخ و  ره  هب  نم  اـهلاراب ! تفگ : تـفر و  هیاـس  يوـس  هـب  سپـس  درک ، بآریـس  ار  اـهنآ  نادنفـسوگ  یـسوم 

(24  ) مدنمزاین
بآریـس شاداپ  ات  دـنکیم  توعد  وت  زا  مردـپ  تفگ : دـمآ و  زاب  وا  شیپ  تفریم ، هار  اـیح  تیاـهن  اـب  هک  نز ، ود  نآ  زا  یکی  ناـهگان 

چیه تفگ : بیعـش  داد  حرـش  ار  دوخ  تشذگرـس  دـمآ و  بیعـش )  ) وا شیپ  یـسوم  هک  یماگنه  دزادرپب . وت  هب  ار  ام  نادنفـسوگ  ندرک 
(25 . ) یتفای تاجن  راکمتس  نامدرم  زا  هک  سرتن 

هک تسا  یـسک  يریگب ، تمدـخ  هب  یناوتیم  هک  ار  يدرف  نیرتهب  اریز  نک ، مادختـسا  ار  درم  نیا  ردـپ  يا  تفگ : رتـخد  ود  نآ  زا  یکی 
(26  ) دشاب اناوت  نیما و 

518 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ّتبحم ینک  لـماک  ار  لاـس  هد  رگا  یـشاب و  نم  رودزم  لاـس  تشه  هک  مهد  وـت  هب  ار  مرتـخد  ود  نیا  زا  یکی  مهاوـخیم  تفگ : بـیعش 

(27 . ) تفای یهاوخ  ناگتسیاش  زا  ارم  ادخ  تساوخ  هب  مریگب ، تخس  وت  رب  مهاوخیمن  ياهدرک و 
لیکو مییوگیم  هچنآ  هب  ادخ  تسین و  نم  رب  یمتـس  منک ، لماک  هک  ار  تّدم  ود  زا  مادک  ره  تسا . وت  نم و  دادرارق  نیا  تفگ : یـسوم 
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(28 . ) تسا

518 ص :  ریسفت ..... :

فرط هب  دـمآ ) نوریب  رـصم  زا  یـسوم  نوچ  هک   ) تسا نیا  دوصقم  تسا و  وربور  ربارب و  يانعم  هب  ءاقلت »  » هژاو َنَیْدَـم ، َءاْقِلت  َهَّجََوت  اََّمل  َو 
دیما طقف  تسنادیمن و  ار  هار  هک  تفر  نوریب  یلاح  رد  یـسوم  تسا : هتفگ  ساّبع  نبا  « 1 . » دوب بیعش  رهش  نآ  و  درک ، ور  نیدم »  » رهش

. دنک ظفح  ینادرگرس  زا  ییامنهار و  ار  وا  هک  تشاد  شراگدرورپ  هب 
. هار طسو  ینعی  ِلِیبَّسلا ، َءاوَس 

. درکیم یگدنز  هیذغت و  ناهایگ  ناتخرد و  گرب  اب  و  تفر ، نوریب  « 2  » میب سرت و  اب  یسوم  دنیوگ : یخرب 
هب دورو  زا  روظنم  و  دندرکیم . بآریـس  نآ  زا  ار  نایاپراچ  مدرم  هک  رهـش  نیا  یکیدزن  رد  دوب  یهاچ  نیدم  بآ  َنَیْدَـم ، َءام  َدَرَو  اََّمل  َو 

. دیسر بآ  هاچ  هب  دمآ  هک  یهار  زا  تسا  نیا  بآ 
__________________________________________________

. تسا هار  زور  تشه  رـصم  ات  دراد و  رارق  زاجح  لامـش  تاماش و  بونج  رد  تسیزیم و  نآ  رد  بیعـش  هک  تسا  يرهـش  مان  نیدـم  - 1
م. فّرصت - اب   60 هنومن 16 / ریسفت  تسا . ندرا  روشک  ياهرهش  زا  یکی  ناعم »  » مان هب  زورما  رهش  نیا 

. دش جراخ  هنهرباپ  یسوم  ینعی  هدش ، هتفگ  ایفاخ ) ( ) افئاخ  ) ياج هب  فاّشک  ریسفت  رد  - 2
م. ج 3 - فاّشک ، ریسفت 

519 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
و  ] دـناهدش عـمج  هک  دـید  ار  يرایـسب  فـلتخم  ناـمدرم  دـنرادیم  رب  بآ  نآ  زا  هک  ییاـج  هاـچ و  هناـهد  رد  ِساَّنلا ، َنِم  ًۀَّمُأ  ِْهیَلَع  َدَـجَو 

.[ دنهدیم بآ  ار  دوخ  نایاپراچ 
. دننکیم تبقارم  دوخ  نادنفسوگ  زا  هک  دید  ار  نز  ود  نامدرم ، نآ  رانک  رتنییاپ و  ییاج  ِنادوُذَت ، ِْنیَتَأَْرما  ُمِِهنوُد  ْنِم  َدَجَو  َو 

دـندوبن و لـیام  نز  ود  نآ  هـک  تـسا  نـیا  دوـصقم  تـسا و  ندرک  يریگوـلج  ندــنار و  رود  ياـنعم  هـب  دوز »  » هّداـم زا  ِنادوُذــَت »  » هژاو
نادرم اریز  دنهد ، بآ  ار  دوخ  ياهدنفسوگ  دنتسناوتیمن  اهنآ  هک  دنیوگ  یخرب  دوش . کیدزن  بآ  هب  ناشنادنفسوگ  هک  دنتـشاذگیمن 

. دندوب نز  ود  نآ  زا  رتيوق  دندوب  اج  نآ  هک  ینانابش  و 
ود نآ  هب  یـسوم  هک  تسا  نیا  ترابع  موهفم  و  تسا . بولطم  دوصقم و  يانعم  هب  بوطخم و  لصا  رد  بطخ »  » هملک امُُکبْطَخ ، اـم  َلاـق 

؟ تسیچ ناتنادنفسوگ  يریگولج  زا  امش  دوصقم  تفگ : نز 
نابحاص هک  تسا  نیا  انعم  تروص  نیا  رد  تسا و  هدش  هدناوخ  زین  دّرجم ] یثالث  باب  زا  ، ] ردـصی ردـصی »  » ترابع ُءاعِّرلا ، َرِدُْـصی  یَّتَح 

.[ تسا مئاق  مئاص و  عمج  هک   ] مایق مایص و  دننام : تسا  نابش ] يانعم  هب   ] یعار عمج  ءاعر »  » هملک و  دنور . نوریب  روخشبآ  زا  نادنفسوگ 
. درک بآ  ریس  ار  اهنآ  نادنفسوگ  نز  ود  نآ  رطاخ  هب  یسوم  امَُهل ، یقَسَف 

یخرب دـنرادرب ، ار  نآ  دنتـسناوتیمن  درم  تفه  زا  رتمک  هک  دـندوب  هتـشاذگ  هاچ  هناـهد  رب  ار  یگنـس  ناـناپوچ  هک  تسا  هدـش  تیاور  و 
اهنآ تساوخ  يولد  اهنآ  زا  تشادرب و  ار  نآ  ییاـهنت  هب  یـسوم  ترـضح  یلو  دـناهتفگ ، درم  لـهچ  اـت  یخرب  درم و  هد  زا  رتمک  دـنیوگ 
مامت بآ  زا  رپ  ولد  کـی  ندیـشک  اـب  ییاـهنت  هب  یـسوم  دـنداد ، وا  هب  دـشکب  هاـچ  زا  ار  نآ  تسناوتیمن  درم  هد  زا  رتمک  هک  ار  ناـشولد 

نافیعـض و هب  کمک  کین و  ياهراک  ماجنا  هب  اترطف  هک  درک  نیا  يارب  ار  راک  نیا  درک . جراخ  ار  اهنآ  داد و  بآ  ار  ود  نآ  نادنفـسوگ 
دوب . دنمقالع  ناگراچیب 

520 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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هن تسا  هدوب  لعف  لصا  دوصقم  فده و  اریز  تسا ، هدشن  هتفگ  لوعفم  هکرابم  هیآ  رد  یقـسن » ال   » و نادوذت »  » و نوقـسی »  » لعف هس  يارب 
. نآ لوعفم 

هب دورو  زا  ار  ناشنادنفـسوگ  يریگولج  ببـس  اهنآ  زا  یـسوم  هک  تسا  نیا  دوب  هدش  اهنآ  زا  هک  یلاؤس  اب  اهنآ  باوج  ندوب  قباطم  لیلد 
دیاب ریزگان  دـنناوتان و  فیعـض و  درم ، ناناپوچ  ربارب  رد  اهنآ  هک  تسا  نیا  نآ  ببـس  دـنتفگ  باوج  رد  ود  نآ  دوب و  هدیـسرپ  روخـشبآ 

(. دنوش دراو  اهنآ  دعب  . ) دننک جراخ  روخشبآ  زا  ار  دوخ  نادنفسوگ  دوش و  مامت  نادرم  راک  ات  دننک  ربص 
مه ات  دنتفگ  ار  بلطم  نیا  ایوگ  و  دهد . بآ  ار  نادنفسوگ  شدوخ  دناوتیمن  هک  تسا  ياهدروخلاس  درم  ریپ  ام  ردپ  ٌرِیبَک ، ٌْخیَـش  انُوبَأ  َو 
نیا ناشدوخ  دنریزگان  دنرادن  ار  یـسک  نوچ  هک  دنهد  ناشن  مه  دـنهاوخب و  کمک  ناشنادنفـسوگ  نداد  بآ  يارب  یـسوم  زا  هیانک  هب 

. دنهد ماجنا  ار  راک 
. درب هانپ  «، 1  » هرمس تخرد  هیاس  هب  یگتسخ ) و   ) یگنسرگ لاح  رد  امرگ و  تّدش  زا  سپس  ِّلِّظلا ، َیلِإ  یَّلََوت  َُّمث 

و مدـنمزاین . نآ  هب  نم  داـیز ، هچ  دـشاب و  مک  هچ  ییاـمرف  اـطع  نم  هب  هک  یتمعن  ریخ و  ره  ٌریِقَف ، ٍْریَخ  ْنِم  ََّیلِإ  َْتلَْزنَأ  اـِمل  یِّنِإ  ِّبَر  َلاـقَف 
. تسا هدش  يّدعتم  مال »  » هلیسو هب  تسا  بلاط  لئاس و  يانعم  هب  ریقف »  » ظفل نوچ 

زج شدوصقم  درک و  ار  تساوخرد  نیا  دوب ، ادیپ  شمکش  زا  ناهایگ  يزبس  يرغال  طرف  زا  هک  یلاح  رد  یـسوم  هک : تسا  هدش  تیاور 
. دوبن يرگید  زیچ  دروخب  هک  یماعط  نان و 

بیعش نارتخد  نوچ  هک  تسا  نیا  ناتساد  لصا  دمآیم  رایسب  يایح  مرش و  اب  نز ، نآ  ینعی  تسا ، لاح  ّلحم  رد  ٍءایِْحتْسا » یَلَع   » ترابع
زا رتدوز  ناناپوچ و  زا  رتولج 

__________________________________________________

. باّلطلا دجنم  همجرت  نالیغم ، ایقاقا ، یعون  حلط ، تخرد  هرمس ، - 1
521 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

درم دنتفگ : ود  نآ  دیـسرپ ، ار  ّتلع  ردپ  دنتـشگرب ، ردپ  شیپ  اهنآ ، ریـشرپ  ياهناتـسپ  نادنفـسوگ و  لماک  ندوب  ریـس  اب  رگید ، ياهزور 
ور نیا  زا  دـیروایب ، نم  شیپ  ار  وا  تفگ : اهنآ  زا  یکی  هب  بیعـش  داد . بآ  ار  ام  نادنفـسوگ  درک و  مّحرت  ام  رب  هک  میتفای  ار  يراکوکین 

ار رتخد  سابل  داب  هک  دش  هّجوتم  هار  نیب  رد  داتفا ، هارب  رتخد  یپ  رد  یـسوم  تفگ ) ار  ردپ  شرافـس   ) تشگرب یـسوم  شیپ  اهنآ  زا  یکی 
هب دادیمن ) ار  ياهرظنم  نینچ  ندـید  هزاجا  یـسوم  تّفع  تمـصع و  هک  اج  نآ  زا   ) دزاسیم نایامن  ار  وا  مادـنا  دنابـسچیم و  شندـب  هب 

. نک ییامنهار  ارم  تراتفگ  اب  ایب و  نم  رس  تشپ  زا  وت  تفگ : رتخد 
« صـصق  » هملک دنرادن  یطّلـست  ام  نیمزرـس  هب  ناینوعرف  سرتن ! تفگ : وا  هب  بیعـش  داد ، حرـش  ار  دوخ  تشذگرـس  یـسوم  هک  یماگنه 

. تسا تشذگرس  دوخ  صوصقم و  يانعم  هب  تسا و  ردصم 
اب مه  ادعب  تفر و  یسوم  غارـس  هب  هک  دوب  ومه  هدوب و  رتگرزب  رتخد  نک ، ریجا  ار  یـسوم  تفگ : ردپ  هب  هک  يرتخد  نآ  امُهادْحِإ ، َْتلاق 

. درک جاودزا  وا 
ولد ندیشک  گنس ، ندرک  دنلب  دادیور  رتخد  تسا ؟ نیما  يوق و  وا  هک  یتسناد  اجک  زا  تفگ : شرتخد  هب  بیعـش  هک  تسا  هدش  تیاور 

، دنک تکرح  شرس  تشپ  زا  هک  داد  روتـسد  وا  هب  هک  نیا  دوب و  هدنکفا  ریز  هب  ار  شرـس  وا  شردپ  مایپ  ندناسر  عقوم  هک  نیا  و  نیگنس ،
. درک وگزاب  ردپ  يارب  ار  همه 

عماج و هنامیکح و  رایسب  تسا  ینخـس  تسا ) نیما  اناوت و  ياهتفرگ  شریجا  هک  ار  یـسک  نیرتهب  تفگ : شردپ  هب  هک   ) رتخد نخـس  نیا 
. تسا لصاح  دوصقم  دشاب ، ییاناوت  تیافک و  تناما و  يراک  ماجنا  رد  هاگ  ره  اریز  لماک ،

ترابع مدـش و  وا  ریجا  ینعی  دـشابیم  هترجأ  زا ، ینرجأت » . » ینک راـک  نم  يارب  لاـس  تشه  هک  نیا  هب  ٍجَـجِح ، َِیناـمَث  ِینَرُجْأـَت  ْنَأ  یلَع 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 1614 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا نآ  يارب  نامز  فرظ  ججح » ینامث  »
رد  ار  وت  نم  تسا و  وت  رایتخا  هب  لاس  هد  ندرک  مامت  َكِْدنِع ، ْنِمَف  ًارْشَع  َتْمَْمتَأ  ْنِإَف 

522 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. ياهداد ماجنا  تبرق  دصق  هب  هک  تسا  یکین  راک  یناسر  مامتا  هب  ار  نآ  وت  رگا  نکل  منکیمن ، مزلم  لاس  تشه  رب  هفاضا  لاس  ود  ماجنا 

. دوش لکشم  تخس و  وت  رب  راک  لاس ، هد  مامتا  ندرک  مزال  اب  هک ، مهاوخیمن  نم  و  َْکیَلَع ، َّقُشَأ  ْنَأ  ُدیِرُأ  ام  َو 
. درک مهاوخن  يریگتخس  وت  رب  زگره  مناراکوکین و  زا  هلماعم  رد  نم  هک  دید  یهاوخ  يدوزب  َنیِِحلاَّصلا ، َنِم 

: تفگ یسوم  ینعی  تسا ، نآ  ربخ  َکَْنَیب » َو  ِیْنَیب   » ترابع تسادتبم و  کلذ »  » ظفل
مهاوخن نآ  فـالخ  نم  تسا و  رارقرب  تباـث و  وت  نم و  ناـیم  يداد ، رارق  نم  هدـهع  رب  هک  ار  ییاـهراک  ماـجنا  یتـفگ و  وت  هک  ار  هچنآ 

. درک
و  ) دشابن یمازلا  متـس و  نم  رب  مهد ، ماجنا  هک  ار  لاس  هد  ای  لاس  تشه  تدم  ود  نیا  زا  مادک  ره  َّیَلَع ، َناوْدُـع  الَف  ُْتیَـضَق  ِْنیَلَجَْألا  اَمَّیَأ 

هتفگ یـسک  هب  لیکو »  » هملک تسا . دـئاز  يدراوم  نینچ  رد  ّيأ »  » و تسا . مهبم  نامز  يارب  دـیکأت  ام »  » فرح مشاـب ) دازآ  نآ  ماـجنا  رد 
. تسا هدش  يّدعتم  یلع »  » هلیسو هب  تسا ، هدش  لامعتسا  رظان  دهاش و  يانعم  هب  نوچ  دروم  نیا  رد  دوش و  هدرپس  وا  هب  راک  هک  دوشیم 

522 ص :  ات 35 ..... ] تایآ 29  (: 28  ) صصقلا هروس  ]

هراشا

َنِم ٍةَوْذَـج  َْوأ  ٍرَبَِخب  اْهنِم  ْمُکِیتآ  یِّلََعل  ًاران  ُتْسَنآ  یِّنِإ  اُوثُْکما  ِِهلْهَِأل  َلاق  ًاران  ِروُّطلا  ِِبناج  ْنِم  َسَنآ  ِِهلْهَِأب  َراـس  َو  َلَـجَْألا  یَـسُوم  یـضَق  اَّمَلَف 
َنیَِملاْعلا ُّبَر  ُهَّللا  اَنَأ  یِّنِإ  یسُوم  ای  ْنَأ  ِةَرَجَّشلا  َنِم  ِۀَکَرابُْملا  ِۀَعُْقْبلا  ِیف  ِنَْمیَْألا  ِداْولا  ِئِطاش  ْنِم  َيِدُون  اهاتَأ  اَّمَلَف  ( 29  ) َنُولَطْصَت ْمُکَّلََعل  ِراَّنلا 

َكَدَی ُْکلْسا  ( 31  ) َنِینِمْآلا َنِم  َکَّنِإ  ْفََخت  َو ال  ِْلْبقَأ  یسُوم  ای  ْبِّقَُعی  َْمل  َو  ًاِربْدُم  یَّلَو  ٌّناَج  اهَّنَأَک  ُّزَتْهَت  اهآَر  اَّمَلَف  َكاصَع  ِْقلَأ  ْنَأ  َو  ( 30)
ًامْوَق اُوناک  ْمُهَّنِإ  ِِهئالَم  َو  َنْوَعِْرف  یلِإ  َکِّبَر  ْنِم  ِناناهُْرب  َِکناذَف  ِبْهَّرلا  َنِم  َکَحانَج  َْکَیلِإ  ْمُمْضا  َو  ٍءوُس  ِْریَغ  ْنِم  َءاْضَیب  ْجُرَْخت  َِکْبیَج  ِیف 

(33  ) ِنُوُلتْقَی ْنَأ  ُفاخَأَف  ًاسْفَن  ْمُْهنِم  ُْتلَتَق  یِّنِإ  ِّبَر  َلاق  ( 32  ) َنیِقِساف
امَُکل ُلَعَْجن  َو  َکیِخَِأب  َكَدُضَع  ُّدُشَنَس  َلاق  ( 34  ) ِنُوبِّذَُکی ْنَأ  ُفاخَأ  یِّنِإ  ِیُنقِّدَُصی  ًاْءدِر  یِعَم  ُْهلِسْرَأَف  ًاناِسل  یِّنِم  ُحَْصفَأ  َوُه  ُنوُراه  یِخَأ  َو 

(35  ) َنُوِبلاْغلا اَمُکَعَبَّتا  ِنَم  َو  اُمْتنَأ  اِنتایِآب  امُْکَیلِإ  َنُولِصَی  الَف  ًاناْطلُس 
523 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

523 ص :  همجرت ..... :

یبش رد   ] درک تکرح  رـصم  يوس  هب  بیعـش  شیپ  زا  شاهداوناخ  هارمه  و  دـیناسر ، نایاپ  هب  ار  دوخ  دادرارق  تّدـم  یـسوم  هک  یماـگنه 
دینک گنرد  اج  نیا  تفگ : شاهداوناخ  هب  دید  رود  زا  یشتآ  دوب ] هدیسر  ارف  شرسمه  لمح  عضو  هک  یماگنه  درـس و  ییاوه  کیرات و 

(29  ) دیوش مرگ  نآ  اب  هک  یشتآ  هلعش  ای  مروایب ، امش  يارب  يربخ  دیاش  موریم  نم  دیسر ، مرظن  هب  یشتآ  هک 
ییادـن یتخرد  زا  تکرب ، رپ  كرابم و  نیمزرـس  نآ  رد  يداو ، نآ  تسار  لحاس  زا  ناهگان  دـش ، کیدزن  شتآ  هب  یـسوم  هک  یماـگنه 

(30  ) نایناهج راگدرورپ  اتکی و  يادخ  منم  یسوم ! يا  هک  دیسر 
نانچ یسوم  دنکیم ، تکرح  تعرس  اب  گرزب  يرام  دننام  دید  تسیرگن ، نآ  هب  دنکفا و  ار  اصع  نوچ  نکفیب ، ار  تیاصع  ماقم  نیا  رد 
(31  ) یتسه ناما  رد  وت  هک  سرتن  درگرب و  یسوم  يا  دش  باطخ  وا  هب  درکن ، هاگن  مه  ار  دوخ  رس  تشپ  داهن و  رارف  هب  اپ  هک  دیسرت 
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ات راذگب  تاهنیـس  رب  ار  تیاهتـسد  ددرگ و  ناشخرد  نشور و  یـصقن ، بیع و  چیه  نودب  ات  روآ  نوریب  رب و  ورف  تنابیرگ  رد  ار  تتـسد 
524 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  ود  ءاضیب  دی  اصع و  نیا  دوش ، رود  وت  زا  تشحو  سرت و 
(32  ) دنراکبان قساف و  یموق  هک  ناینوعرف  نوعرف و  يوس  هب  تتلاسر  رب  دناهزجعم  ود  ناهرب و 

(33  ) دنناسرب لتق  هب  ارم  یهاوخنوخ ، هب  هک  مسرتیم ، ماهتشک  ار  نت  کی  اهنآ  زا  نم  اراگدرورپ  تفگ : یسوم 
ناینوعرف نیا  مسرتیم  هک  دنک  قیدصت  ارم  دـشاب و  نم  روای  ات  تسرفب  نم  هارمه  ار  وا  تسا ، رتحیـصف  نم  زا  شنابز  نوراه »  » مردارب و 

(34  ) دننک بیذکت  تخس  ارم 
امش هب  زگره  ام  تایآ  تکرب  هب  میهدیم و  ّطلست  تردق و  امش  هب  مینکیم و  يوق  رایسب  ار  وت  ناوزاب  تردارب  هلیـسو  هب  دومرف : دنوادخ 

(35 . ) دیزوریپ ناتناوریپ  امش و  دنباییمن ، تسد 

524 ص :  ریسفت ..... :

بوچ هعطق  نآ  تسا و  حیحص  نآ  رد  تکرح  هس  ره  اریز  تسا ، هدش  هدناوخ  هرسک ) هّمض ، هحتف ،  ) هناگ هس  ياهتکرح  اب  هوذج »  » هژاو
. دشاب شتآ  نآ  رس  رب  هک  تسا  یگرزب 

. دمآ تخرد  فرط  زا  يداو و  يادتبا  زا  ادص  ینعی  تسادتبا ، يارب  ود  ره  ةرجّشلا ) نم   ) یمّود و  ئطاش ) نم   ) یلّوا نم »  » فرح
لماش ّلحم ، نآ  نیا  رب  انب   ] دوب هدـییور  يداو  هراـنک  رد  تخرد  اریز  تسا ، لامتـشا  لدـب  ِداْولا » ِئِطاـش  ْنِم   » يارب ِةَرَجَّشلا » َنِم   » تراـبع

.[ تسا هدوب  تخرد 
يدرف هاگ  ره  تسا و  هدـنرپ  لاب  ود  هلزنم  هب  ناسنا  تسد  اریز  تسا ، تسد  يانعم  هب  اج  نیا  رد  حانج »  » و سرت ، ياـنعم  هب  بهر »  » هژاو
ماگنه هاگ  ره  ینعی  سرت ، بهر و  رطاخ  هب  ِبْهَّرلا » َنِم  . » تسا هدنابسچ  دوخ  هب  ار  شتسد  دراذگب  شپچ  يوزاب  ریز  ار  شتـسار  تسد 

. راذگب تاهنیس  هب  ار  تتسد  يدیسرت  رام  ندید 
رد و  كاذ »  » هینثت فیفخت  تروص  رد  هدـش ، هدـناوخ  نآ  دـیدشت  اب  مه  نون و  فیفخت  اب  مه  کناذ »  » ظفل َکِّبَر ، ْنِم  ِناـناهُْرب  َِکناذَـف 

. تسا کلذ   » هینثت دیدشت  تروص 
هرهچ دیفس  نز  هب  هک  نانچ  دنیوگیم  مه  ناهرب  ار  نآ  تسا  راکشآ  نشور و  بلطم  تّجح  نوچ  تسا و  تّجح  ود  يانعم  هب  ناناهرب » »

525 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  يدرم  هب  ههرهرب و  ةأرما  دنیوگیم :
زین تّجح  هب  دراد  حوضو  ینـشور و  موهفم  نوچ  هک  ناطلـس  هملک  تسا  نینچمه  لجّرلا و  هربأ  دـنیوگیم : دـشاب  ناهرب  لـیلد و  اـب  هک 

. دشابیم نوتیز  نغور  يانعم  هب  هک  تسا  طیلس  زا  ّقتشم  ناطلس  دوشیم و  هتفگ 
ره مان  هب و  أفدی  ام  يانعم  هب  هک  ءفد »  » دننام هب  لوعفم  يانعم  هب  لعف  نزو ) رب   ) دوشیم هتفرگ  کمک  نآ  زا  هک  تسا  يزیچ  مسا  ًاْءدِر ،

: تسا هتفگ  رعاش  تسا . هدننک  مرگ  زیچ 
«1  » لولف يذ  بضع  ّدحلا  ذیحش  یفرشم  ضیبأ  ّلک  یئدر  و 

. تسا هدش  هدناوخ  زین  هزمه ، نودب  تفیفخت و  هب  ادر ، تروص  هب  هملک  نیا 
تسا و هلـسرأ »  » باوج مّود  تروص  رد  و  أدر »  » تفـص لّوا  تروص  رد  تسا . هدش  هدناوخ  مزج  هب  مه  عفر و  هب  مه  ِیُنقِّدَُصی »  » ترابع

. تسا یکی  تروص  ود  ره  تسا و  هدش  هدناوخ  زین  مزج  هب  ینثری  هک  تسا  ینثری  اّیلو  ترابع  دننام  نیا 
نانچ دزاس  عناق  ار  اهنآ  هلداجم و  نارفاک  اب  دـنک و  نایب  نشور  ار ، ّقح  دوخ ، يایوگنابز  اـب  نوراـه  هک  تسا  نیا  قیدـصت  زا  دوصقم  و 

ار نآ  تباث و  ار  نخس  لیلد  ناهرب و  هک  نانچ  مه  تسا ، قیدصت  يارجم  يراج  راک  نیمه  و  دنکیم ، نینچ  غیلب ، رهام و  يوگنخس  هک 
. دنکیم قیدصت 
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، یـسوم ترـضح  هک  ار  يدارفا  یّتح  هک  دنک  نایب  اراکـشآ  نشور و  يروط  ار  یـسوم  نانخـس  نوراه  هک  دشاب  نیا  دارم  تسا  نکمم  و 
تبـسن وا  هب  هیانک  هراعتـسا و  روطب  قیدصت  لمع  دوب ، نوراه  قیدصت ، نیا  ببـس  نوچ  دننک و  قیدصت  ار  وا  دننک ، شبیذکت  دیـسرتیم 

یسوم ترضح  هک  تسا  نیا  انعم  نیا  رب  لیلد  تسا . هدش  هداد 
__________________________________________________

هدش داجیا  ییاهیگتسکش  اههنخر و  نانمشد  تابرض  رثا  رب  نآ ، زیت  هبل  رد  هک  تسا  یفرـشم  زیت  ناشخرد و  ریـشمش  نم  ظفاح  رای و  - 1
(. ص 409 ج 3 ، فاشک ، تسا ، ماش  رد  دنیوگ  یضعب  نمی و  رد  تسا  ياهیرق  فرشم   ) تسا

526 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دننک بیذکت  ارم  هک  مسرتیم  تفگ :

ام هک  تسا  نیا  هکرابم  هیآ  موهفم  تسا ، تسد  يراوتـسا  يدـنمورین و  ثعاب  وزاب ) « ) دـضع  » هژاو نوچ  َکیِخَِأب ، َكَدُـضَع  ُّدُشَنَـس  َلاـق 
هب يرعاش  هک  نانچ  میهدیم . رارق  وت  مدمه  هارمه و  تلاسر  تّوبن و  رد  ار  وا  مینکیم و  دییأت  تیوقت و  تردارب ، هلیسو  هب  ار  وت  يدوزب 

: تسا هتفگ  هفرط  مان 
«1  » دضع اهل  تسیل  ادی  ّالإ  دیب  اومتسل  انیبل  ینب  أ 

ترابع يانعم  نیا  رب  انب  دشاب ، ناهرب  تّجح و  يانعم  هب  ای  يرترب و  هطلس و  يانعم  هب  تسا  نکمم  ناطلـس »  » ظفل ًاناْطلُـس ، امَُکل  ُلَعَْجن  َو 
. میهدیم رارق  يرترب  هطلس و  ای  ناهرب و  تّجح و  لحارم ، مامت  رد  امش ، يارب  ام  هک  تسا  نیا 

: رارق نیا  زا  دوشیم  هداد  لامتحا  راهچ  اِنتایِآب »  » ترابع رد 
. میهدیم يرترب  امش  هب  دوخ  تایآ  هلیسو  هب  ینعی  دشابیم ، ًاناْطلُس » امَُکل  ُلَعَْجن   » هلمج هب  قلعتم  - 1

. مینکیم يریگولج  اهنآ  زا  میوشیم و  اهنآ  عنام  دوخ ، تایآ  هلیسو  هب  ام  ینعی  تسا ، َنُولِصَی » الَف   » هب ّقلعتم  ای  - 2
ار نآ  ناوتیمن  تروص  نیا  رد  و  دـیوشیم . زوریپ  امـش  ام  تایآ  هلیـسو  هب  ینعی  دـنکیم ، نایب  ار  نآ  تسا و  نوبلاـغ »  » هب ّقلعتم  اـی  - 3

. دوشیمن مّدقم  لوصوم  رب  هلص  اریز  داد ، رارق  هلص 
. تسا هدش  فذح  ابهذا  لعف  هدوب و  انتایآب  ابهذا  ریدقت  رد  ای  و  - 4

__________________________________________________

ار هورگ  نیا  رعاش ، دییوزاب ، نودب  تسد  دننام  هکلب  دیتسین ، ملاس  تسد  دننام  يدنمورین  رد  امش  تسا ) يزینک  مان   ) انیبل نادنزرف  يا  (1)
.219 یجرگ 3 / داتسا  حیحصت  تشوناپ  دنکیم . شنزرس  دنتسه ، هداز  زینک  هک  نیا  ببس  هب 

527 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

527 ص :  ات 42 ..... ] تایآ 36  (: 28  ) صصقلا هروس  ]

هراشا

َءاج ْنَِمب  ُمَلْعَأ  یِّبَر  یـسُوم  َلاق  َو  ( 36  ) َنِیلَّوَْألا اَِنئابآ  ِیف  اذِهب  انْعِمَـس  ام  َو  ًيرَتْفُم  ٌرْحِـس  َّالِإ  اذه  ام  اُولاق  ٍتانَِّیب  اِنتایِآب  یـسُوم  ْمُهَءاج  اَّمَلَف 
ِیل ِْدقْوَأَف  يِْریَغ  ٍهلِإ  ْنِم  ْمَُکل  ُتِْملَع  ام  ُأَلَْملا  اَهُّیَأ  ای  ُنْوَعِْرف  َلاق  َو  ( 37  ) َنوُِملاَّظلا ُِحْلُفی  ُهَّنِإ ال  ِراَّدلا  ُۀَِبقاع  َُهل  ُنوُکَت  ْنَم  َو  ِهِْدنِع  ْنِم  يدُْهلِاب 
ِْریَِغب ِضْرَْألا  ِیف  ُهُدُونُج  َو  َوُه  َرَبْکَتْـسا  َو  ( 38  ) َنِیبِذاْکلا َنِم  ُهُّنُظََأل  یِّنِإ  َو  یـسُوم  ِهلِإ  یلِإ  ُِعلَّطَأ  یِّلََعل  ًاحْرَـص  ِیل  ْلَعْجاَف  ِنیِّطلا  یَلَع  ُناماه  ای 

(40  ) َنیِِملاَّظلا ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک  ْرُْظناَف  ِّمَْیلا  ِیف  ْمُهانْذَبَنَف  ُهَدُونُج  َو  ُهانْذَخَأَف  ( 39  ) َنوُعَجُْری اْنَیلِإ ال  ْمُهَّنَأ  اوُّنَظ  َو  ِّقَْحلا 
(42  ) َنیِحُوبْقَْملا َنِم  ْمُه  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  َو  ًۀَنَْعل  اْینُّدلا  ِهِذه  ِیف  ْمُهانْعَْبتَأ  َو  ( 41  ) َنوُرَْصُنی ِۀَمایِْقلا ال  َمْوَی  َو  ِراَّنلا  َیلِإ  َنوُعْدَی  ًۀَِّمئَأ  ْمُهاْنلَعَج  َو 
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527 ص :  همجرت ..... :

هک تسین  یگتخاس  يرحس  زج  يزیچ  نیا  دنتفگ : دمآ  ناینوعرف  يوس  هب  تلاسر ، هب  ام ، نشور  تایآ  تازجعم و  اب  یـسوم  هک  یماگنه 
(36  ) میاهدینشن يزیچ  نینچ  دوخ  ناکاین  زا  ام  هدش ، هتسب  ادخ  هب  غورد  هب 

نآ زا  ترخآ  ایند و  يارـس  کین  تبقاع  هک  یناـسک  تسا و  هدـمآ  وا  شیپ  زا  تیادـه  اـب  هک  یـسک  لاـح  هب  نم  يادـخ  تفگ : یـسوم 
(37  ) دش دنهاوخن  راگتسر  زگره  ناراکمتس  امّلسم  تسا ، رتهاگآ  تسوا 

زاسب و رجآ  زورفیب و  یـشتآ  تشخ )  ) لگ رب  ناـماه  يا  منادیمن ، امـش  يارب  ییادـخ  مدوخ  زج  نم  ناـیرابرد ، هورگ  يا  تفگ : نوعرف 
(38  ) تسا نایوگغورد  زا  وا  هک  منکیم  نامگ  دنچ  ره  موش ، ربخ  اب  یسوم  يادخ  زا  ات  نک  تسرد  یشارخنامسآ  جرب  نم  يارب 

528 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
زاـب اـم  يوـس  هب  هک  دنتـشادنپ  دـندرک و  یـشکرس  قـح  ناـمرف  زا  دـندیزرو و  ربـک  نیمز  رد  قحاـن  هـب  شنایرکـشل  نوـعرف و  ماـجنارس 

(39  ) دندرگیمن
(40  ) دوب هنوگچ  ناراکمتس  راک  نایاپ  هک  رگنب  سپ  میدنکفا ، ایرد  هب  میتفرگ و  ار  شنایرکشل  نوعرف و  زین  ام 

(41  ) دش دنهاوخن  يرای  زیخاتسر  زور  میداد و  رارق  خزود  هب  ناگدننک  توعد  ناهارمگ و  نایاوشیپ  زا  ار  اهنآ  ام  و 
(42 . ) دننایور تشز  زا  مه  تمایق  زور  میدرک و  ناشنعل  یپایپ  ناهج ، نیا  رد 

528 ص :  ریسفت ..... :

. تسین ادخ  فرط  زا  ياهزجعم  تسا و  راکشآ  نآ  ندوب  غورد  یگتخاس و  هک  يرحس  ًيرَتْفُم ، ٌرْحِس  اَّلِإ 
هدـشن هدینـش  ینکیم ، اعّدا  وت  هک  ار  هچنآ  ینعی  تسا ، هدوب  انئابآ  نامز  یف  انئاک  لصا ، رد  و  اذـه »  » يارب تسا  لاح  اَِنئابآ » ِیف   » ترابع

. دشاب هتشاد  دوجو  ام  ناکاین  نامز  رد  هک  تسا 
هب دراد و  ار  تّوبن  ماقم  یگتـسیاش  هک  يدرف  هب  تسا  رتاناد  امـش  زا  نم  راگدرورپ  ِهِْدنِع ، ْنِم  يدُْـهلِاب  َءاج  ْنَِمب  ُمَلْعَأ  یِّبَر  یـسُوم  َلاق  َو 

، دینکیم نامگ  امش  هک  روط  نآ  يدرف ، رگا  و  دوب . شدوخ  یسوم  ترضح  روظنم  دنکیم . ثوعبم  رشب )  ) تیاده يارب  ار  وا  هک  یـسک 
اریز دنکیمن ،] ثوعبم  تلاسر  هب  ار  وا  دنوادخ  و   ] تشاد دهاوخن  ار  تّوبن  ماقم  یگتـسیاش  ّتیلها و  هاگ  چیه  دـشاب ، يرتفم  وگغورد و 

. دتسرفیمن تلاسر  هب  ار  نارحاس  نایوگغورد و  زگره  تسا و  میکح  زاینیب و  راگدرورپ 
نانچ تسا ، تشهب  بوخ و  ماجنارـس  نامه  ِراَّدلا » ُۀَِبقاع   » زا دوصقم  دنوشیمن . راگتـسر  دنوادخ  شیپ  ناراکمتـس  و  َنوُِملاَّظلا ، ُِحْلُفی  ال 
اهنآ نآ  زا  کین  هاگیاج  نایاپ و  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  ، » ٍنْدَع ُتاَّنَج  ِراَّدلا ، یَبْقُع  ْمَُهل  َِکئلوُأ  دراد : تلالد  انعم  نیمه  رب  لیذ  هیآ  هک 
نیا نآ  تبقاـع  زا  روظنم  و  تسا . ترخآ  اـیند و  راّدـلا »  » هژاو زا  دوصقم  ( 23 دعر 22 - «. ) تسا ندـع  ياهتـشهب  هاگیاج ،)  ) نآ تسا و 

. دبای نایاپ  تشهب  ناوضر و  تمحر و  هب  هدنب  يارب  ارس  نآ  هک  تسا 
 529 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا هدناوخ  واو ،»  » نودب یسوم » لاق   » ار یسُوم » َلاق  َو   » ترابع « 1 ( » ریثک نبا   ) ءاّرق زا  یخرب  )
. تسا هدش  هدناوخ  نوکی ) « ) ءای  » اب مه  و  ءات »  » اب مه  نوکت »  » هملک

دنلب رایــسب  يرــصق  اـنب و  نـم  يارب  نـک و  تـسرد  رجآ  زورفیب و  شتآ  تـشخ )  ) لـگ رب  ناـماه  يا  ِنـیِّطلا ، یَلَع  ُناـماه  اـی  ِیل  ْدـِقْوَأَف 
تفگ و ماوع  مدرم  نداد  بیرف  روظنم  هب  ار  نخس  نیا  نوعرف  منیبب . ار  وا  مبای و  یهاگآ  یسوم  يادخ  زا  دیاش  ات  زاسب ، شارخنامسآ ) )

. دراد ناکم  هب  جایتحا  شدوخ  دننام  مه  یسوم  يادخ  هک  دنامهفب  اهنآ  هب  تساوخ 
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دوجو ییادـخ  نم  زا  ریغ  ینعی  تسا ، شدوخ  زا  ریغ  ییادـخ  تاذ  دوجو و  یفن  اـی  منادیمن ) نم   ) تملع اـم  تفگ : هک  نوعرف  دوصقم 
[ هن ای  دوش  مّلسم  شدوجو  هک  نیا  و   ] نآ زا  عالّطا  يارب  تسین و  مّلسم  مولعم و  نم  زا  ریغ  ییادخ  دوجو  هک  تسا  نیا  روظنم  ای  درادن و 

. تفر الاب  درک و  دوعص  دیاب 
رد هک  تسا  گرزب  دـنوادخ  نیا  اریز  تسا  هدرک  يراوگرزب  ياـعّدا  یگتـسیاش  ّقح و  نودـب  دـنک ، ّربکت  ادـخ  زا  ریغ  هک  يدوجوم  ره 

دنوادخ هک  تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  زا  تسا . یقیقح  یعقاو و  ّربکتم  وا  تسا و  هجرد  تیاهن  هب  ماقم  نأش  ییایربک و 
: دیامرفیم

«2 . » رانلا یف  هتیقلأ  امهنم  ادحاو  ینعزان  نمف  يرازإ  ۀمظعلا  یئادر و  ءایربکلا 
. تسا هدش  هدناوخ  نوعجری »  » هحتف اب  مه  هّمض و  اب  مه  َنوُعَجُْری »  » ترابع

__________________________________________________

فاّشک ج 411. ریسفت  - 1
. ].....[ منکفایم شتآ  هب  ار  وا  دنک  هعزانم  نم  اب  اهنیا  رد  سک  ره  تسا  نم  سابل  تمظع  نم و  يادر  یگرزب  - 2

530 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
نوعرف دنوادخ  دراد . تلالد  دنوادخ ، تردق  یگرزب و  تمظع و  رب  هکرابم ، هیآ  زا  زارف  نیا  موهفم  ِّمَْیلا ، ِیف  ْمُهانْذَبَنَف  ُهَدُونُج  َو  ُهانْذَخَأَف 

، دنک باترپ  ایرد  هب  درادرب و  يدرف  هک  كاخ ، تشم  کی  هب  ناشییایند ، يرهاظ و  تردق  تکوش و  دارفا و  ترثک  همه  اب  ار  ناینوعرف  و 
. تسا هدومرف  هیبشت 

و دنخزود . هب  ناگدننک  توعد  نایاوشیپ  اهنآ  هک  میتفگ  میدیمان و  شتآ  هب  هدـننک  توعد  ار  شنایرکـشل  نوعرف و  ام  ًۀَِّمئَأ ، ْمُهاْنلَعَج  َو 
: ییوگب هک  تسا  نیا  دننام  دروم  نیا 

، ییاهراک هب  ار  مدرم  ناینوعرف )  ) اهنآ هک  تسا  نیا  ترابع  یّلک  يانعم  و  تسا . لیخب  وا  تفگ : و  دناوخ ) لیخب  ار  وا  ینعی   ) الیخب هلعج 
. دندرکیم توعد  تسا ، خزود  نآ  هجیتن  هک  داسف  ادخ ، زا  ینامرفان  رفک ، دننام 

نایاوشیپ هک  نیا  ات  میتشادزاب  اهنآ  زا  ار  دوخ  تمحر  اهیکین و  میدرک و  تخبدـب  راوخ و  ار  اـهنآ  اـم  هک  دـشاب  نیا  ینعم  تسا  نکمم  و 
رفک رب  میمـصت  نانچ  درادن و  ياهدیاف  وا  لاح  هب  تمحر  دـنادیم  هک  دـنکیم  مورحم  دوخ  تمحر  زا  ار  یـسک  دـنوادخ  دـندش و  رفک 

هک نیا  ات  دندوب  مّمـصم  دوخ  رفک  هب  اهنآ  تسا : هدومرف  دـنوادخ  ییوگ  نیا  رب  انب  درادـن . يریثأت  وا  رد  راذـنا ، تایآ و  رگید  هک  هتفرگ 
. میدرکیمن تخبدب  راوخ و  ار  اهنآ  زگره  ام  دوبن  نینچ  رگا  دندش و  نآ  هب  ناگدننک  توعد  رفک و  نایاوشیپ 

. دنکیمن يرای  ار  اهنآ  یسک  زیخاتسر  زور  و  َنوُرَْصُنی ، ِۀَمایِْقلا ال  َمْوَی  َو 
. دنیادخ تمحر  زا  ناگدشهدنار  نیدورطم و  زا  تمایق ) زور  رد   ) اهنآ َنیِحُوبْقَْملا ، َنِم  ْمُه 

530 ص :  ات 50 ..... ] تایآ 43  (: 28  ) صصقلا هروس  ]

هراشا

ِِبناِجب َْتنُک  اـم  َو  ( 43  ) َنوُرَّکَذَـتَی ْمُهَّلََعل  ًۀَـمْحَر  َو  ًيدُـه  َو  ِساَّنِلل  َِرئاَصب  یلوُْألا  َنوُرُْقلا  اَنْکَلْهَأ  ام  ِدـَْعب  ْنِم  َباتِْکلا  یَـسُوم  اـْنیَتآ  ْدََـقل  َو 
َنَیْدَـم ِلْهَأ  ِیف  ًایِواث  َْتنُک  ام  َو  ُرُمُْعلا  ُمِْهیَلَع  َلَواطَتَف  ًانوُُرق  انْأَْشنَأ  اَّنِکل  َو  ( 44  ) َنیِدِهاَّشلا َنِم  َْتنُک  ام  َو  َْرمَْألا  یَسُوم  یلِإ  اْنیَـضَق  ْذِإ  ِِّیبْرَْغلا 

ْنِم ٍریِذـَن  ْنِم  ْمُهاتَأ  ام  ًامْوَق  َرِذـُْنِتل  َکِّبَر  ْنِم  ًۀَـمْحَر  ْنِکل  َو  اْنیَدان  ْذِإ  ِروُّطلا  ِِبناِجب  َْتنُک  ام  َو  ( 45  ) َنِیلِـسُْرم اَّنُک  اَّنِکل  َو  اِنتایآ  ْمِْهیَلَع  اُوْلتَت 
َنِم َنوُکَن  َو  َِکتایآ  َِعبَّتَنَف  ًالوُسَر  اْنَیلِإ  َْتلَسْرَأ  َْول ال  انَّبَر  اُولوُقَیَف  ْمِهیِْدیَأ  ْتَمَّدَق  اِمب  ٌۀَبیِصُم  ْمُهَبیُِصت  ْنَأ  َْول ال  َو  ( 46  ) َنوُرَّکَذَتَی ْمُهَّلََعل  َِکْلبَق 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 1619 

http://www.ghaemiyeh.com


(47  ) َنِینِمْؤُْملا
اَّنِإ اُولاق  َو  ارَهاظَت  ِنارْحِس  اُولاق  ُْلبَق  ْنِم  یـسُوم  َِیتوُأ  اِمب  اوُرُفْکَی  َْمل  َو  َأ  یـسُوم  َِیتوُأ  ام  َْلثِم  َِیتوُأ  َْول ال  اُولاق  انِْدنِع  ْنِم  ُّقَْحلا  ُمُهَءاج  اَّمَلَف 

َنوُِعبَّتَی امَّنَأ  ْمَلْعاَف  ََکل  اُوبیِجَتْسَی  َْمل  ْنِإَف  ( 49  ) َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ُهِْعبَّتَأ  امُْهنِم  يدـْهَأ  َوُه  ِهَّللا  ِدـْنِع  ْنِم  ٍباتِِکب  اُوتْأَف  ُْلق  ( 48  ) َنوُِرفاک ٍّلُِکب 
(50  ) َنیِِملاَّظلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ  ِهَّللا  َنِم  ًيدُه  ِْریَِغب  ُهاوَه  َعَبَّتا  ِنَّمِم  ُّلَضَأ  ْنَم  َو  ْمُهَءاوْهَأ 

531 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

531 ص :  همجرت ..... :

تیادـه تمحر و  تریـصب و  يارب  یـسوم  هب  میدرک ، كـاله  ناـشرفک ) رفیک  هب   ) ار نیتسخن  ياـهتّما  زا  ییاـههورگ  هک  نآ  زا  سپ  اـم 
(43  ) دنوش رّکذتم  مدرم  هک  دشاب  میدرک ، اطع  ار  تاروت )  ) باتک مدرم ،

ارجام نیا  نادهاش  زا  و  روط ) هوک   ) یبرغ بناج  رد  وت  میدرک ، اطع  ار  یهلا  نامرف  تّوبن و  ماقم  یسوم  هب  ام  هک  ماگنه  نآ  ام  لوسر  يا 
(44  ) يدوبن

میدیرفآ و  زارد  رمع  ینالوط و  ياهیگدنز  اب  ییاهلسن  ام  و 
532 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(45  ) میتسرفیم ار  نالوسر  هک  مییام  نیا  ییوگب و  تدوخ  مدرم  يارب  ار  نانآ  تشذگرس  ات  یتشادن  تماقا  نیدم  مدرم  نایم  زگره  وت 
ياهدننک راذنا  وت  زا  لبق  هک  ار  یمدرم  ات  میداد  ربخ  وت  هب  ار  نایرج  تمحر  رد  زا  یلو  میداد ، ادن  ام  هک  ینامز  يدوبن  روط  فرط  رد  وت 

(46  ) دندرگ رّکذتم  دیاش  ینک ، راذنا  دوب ، هدماین  اهنآ  يارب 
ات يداتسرفن  ام  يارب  یلوسر  ارچ  اراگدرورپ  دنتفگیم : میدرکیم ، رفیک  ناشلامعا  رطاخ  هب  ار  اهنآ  يربمایپ  نداتسرف  زا  شیپ  ام  هاگ  ره 

(47  ) میشاب نانمؤم  زا  مینک و  يوریپ  ار  وت  تایآ 
ایآ هدـشن ؟ هداد  ربمایپ  نیا  هب  هدـش  هداد  یـسوم  هب  هک  یتازجعم  نامه  دـننام  ارچ  دـنتفگ  دـمآ ، اهنآ  يارب  ام  بناج  زا  ّقح  هک  یماـگنه 

، دنرحاس نوراه ) یسوم و   ) ود نیا  تسا و  رحس  اهنیا  هک  دنتفگن  و  دندشن ؟ رفاک  شتازجعم  یـسوم و  هب  وج ) هناهب   ) نینچ نیا  ینامدرم 
(48  ) میرفاک همه  هب  ام  و 

زا نم  ات  دشاب  رتهدننک  تیاده  تاروت ) نآرق و   ) باتک ود  نیا  زا  هک  دـیروایب  یباتک  ادـخ  بناج  زا  دـییوگیم  تسار  رگا  وگب : نانآ  هب 
(49  ) منک يوریپ  نآ 

یهلا تیاده  هار  هک  سک  نآ  زا  رتهارمگ  ایآ  دننکیم و  يوریپ  دوخ  ياهـسوه  زا  اهنآ  هک  نادب  دنریذپن  ار  وت  داهنـشیپ  نیا  هاگ  ره  سپ 
(50 . ) دنکیمن تیاده  ار  رگمتس  هورگ  دنوادخ  دیدرتیب  دوشیم ؟ ادیپ  یسک  تسا ، هدرک  سفن  ياوه  يوریپ  هتفریذپن و  ار 

532 ص :  ریسفت ..... :

نآ هلیـسو  هب  هک  تسا  لد  ییانـشور  رون و  يانعم  هب  هک  تسا  تریـصب  نآ  درفم  تسا و  بوصنم  لاح ، ناونع  هب  رئاصب » ، » ِساَّنِلل َِرئاـَصب 
نیا دوصقم  دـنیبیم و  نآ  هلیـسو  هب  مشچ  هک  تسا  مشچ  ییانـشور  رون و  يانعم  هب  رـصب  هک  ناـنچ  مه  دـنکیم ) كرد  و   ) دـنیبیم لد 
. دنروایب نامیا  نآ  هب  هک  تسا  یناسک  يارب  تمحر  امنهار و  تسا و  اهلد  هدننک  نشور  هک  یلاح  رد  میداتسرف  ار  باتک  ام  هک  تسا 

هوک  برغ  تمس  رد  هک  تسا  یناکم  یبرغ »  » زا دوصقم  ِِّیبْرَْغلا ، ِِبناِجب  َْتنُک  ام  َو 
533 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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هلآ هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  باطخ  دروم  هیآ  نیا  رد  دـش . عقاو  نآ  رد  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  تاقیم  هک  تسا  ییاج  نآ  تسا و  عقاو  روط 
ات يدوبن  مه  یحو  ناگدننک  هدهاشم  زا  يدوبن و  میدرک  یحو  یسوم  هب  ام  هک  ییاج  رد  وت  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  يا  ینعی  تسا ،

. يوش فقاو  رما  نایرج  زا  نآ  ندید  اب 
. میدروآ دیدپ  ار  يرایسب  ياهنرق  وت ، نامز  ات  یسوم  یحو  نامز  زا  سپ  ام  نکل  ًانوُُرق ، انْأَْشنَأ  اَّنِکل  َو 

شومارف همه  یهلا  نیمارف  ءایبنا و  راثآ  ملع و  دیشک و  لوط  يدمآ  دوجو  هب  وت  هک  نامز  نیا  ات  یحو  عاطقنا  تّدم  ُرُمُْعلا ، ُمِْهیَلَع  َلَواطَتَف 
. میدرک ماهلا  یحو و  وت  هب  ار  رگید  ناربمایپ  یسوم و  تشذگرس  میتخیگنارب و  يربمایپ  هب  ار  وت  سپ  دش ،

. یتشادن تماقا  دندوب ، وا  ناوریپ  بیعش و  هک  نیدم »  » نانکاس نایم  رد  وت  و  َنَیْدَم ، ِلْهَأ  ِیف  ًایِواث  َْتنُک  ام  َو 
رد هک  دنتـسه  ییاههیآ  تایآ  زا  دوصقم  ینک -. تئارق  تدوخ  مدرم  يارب  یـشاب و  هتفرگ  دای  اهنآ  زا  ار  ام  تایآ  اـت  اـِنتایآ ، ْمِْهیَلَع  اُوْلتَت 

میتخومآ وت  هب  ار  اهنآ  هب  طوبرم  تایآ  میداتسرف و  تلاسر  هب  ار  وت  هک  میتسه  ام  نیا  هکلب  تسا - هدش  نایب  وا  موق  بیعش و  ناتساد  اهنآ 
. میداد ربخ  وت  هب  ار  ناینیشیپ  تشذگرس  و 

رظان دهاش و  ات   ] يدوبن روط  هوک  فرط  رد  وت  میداد ، ادن  ار  وا  ام  دـمآ و  تاجانم  هب  یـسوم  هک  یبش  اْنیَدان ، ْذِإ  ِروُّطلا  ِِبناِجب  َْتنُک  ام  َو 
راذنا دنتسه ، اهبرع  هک  ار  تدوخ  موق  نآ  هلیـسو  هب  ات  میتخومآ  وت  هب  ار  دادیور  نآ  ینابرهم ، فطل و  تمحر و  رد  زا  ام  نکل  و  یـشاب ]

اهنآ يارب  تسا ، لاس  هاجنپ  دـصناپ و  هک  یـسیع  وت و  نایم  ینامز  هلـصاف  ینعی  تّوبن  ترتف  ناـمز  رد  وت ، زا  شیپ  هک  ناـنآ  یهد ، میب  و 
هک ینک  راذنا  ار  یهورگ  ات  ، » ْمُهُؤابآ َرِْذنُأ  ام  ًامْوَق  َرِْذُنِتل  هکرابم : هیآ  نیا  تسا  دروم  نیا  دننام  تسا و  هدـماین  ياهدـننک  راذـنا  لوسر و 

(. 6 سی / « ) دندشن راذنا  ناشناردپ 
ینعی   ] هدش فذح  نآ  باوج  تسا و  هّیعانتما  ْمُهَبیُِصت ) ْنَأ  َْول ال   ) تسخن ي  ول ال » »
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. تسا هّیضیضحت  َْتلَسْرَأ ) َْول ال   ) مود ي  ول ال »  » و الوسر ] مهیلإ  انلسرأ  امل 

رد تسا ، راک  كّرحم  ثعاب و  رما »  » دـننام هّیـضیضحت  ي  ول ال »  » نوچ تس و  ـال » ول   » باوج يرگید  هفطاـع و  ءاـف »  » فرح ود  زا  یکی 
دنـسریم و رفیک  هب  ناشرفک ، ببـس  هب  اهنآ  هک  یماگنه  رگا  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  لصاح  و  دراد ] باوج  هب  زاـین  و   ] تسا رمأ  مکح 

اهنآ يارب  یلوـسر  زگره  دـندروآیمن ، تّجح  اـم  هیلع  راـتفگ  نیا  اـب  يداتـسرفن و  یلوـسر  اـم  يارب  ارچ  دـنتفگیمن : دـنوشیم  باـقع 
لاسرا زا  سپ  هک  تسا  نیا  يارب  تسا و  اـهنآ  رب  تّجح  مازلا  ماـمتا و  يارب  لوسر ، لاـسرا  هک  تسا  نیا  دارم  نیا  رب  اـنب  میداتـسرفیمن .

ْنِم انَءاج  ام  دـنیوگب : هک  نیا  ای  ( 165 ءاسن /  ) ِلُسُّرلا َدـَْعب  ٌۀَّجُح  ِهَّللا  یَلَع  ِساَّنِلل  َنوُکَی  اَّلَِئل  دنـشاب ، هتـشادن  یتّجح  ادـخ  هیلع  مدرم  لسر ،
ِْلبَق ْنِم  َِکتایآ  َِعبَّتَنَف  ًالوُسَر  اْنَیلِإ  َْتلَسْرَأ  َْول ال  دنیوگب : زین  و  ( 19 هدئام / « ) دماین دهد ، میب  تراشب و  هک  یلوسر  ام  يارب  ، » ٍریِذَن َو ال  ٍریَِشب 
«. مینک يوریپ  ار  وت  تایآ  ات  يداتسرفن  یلوسر  ام  يارب  میوش ، راتفرگ  رفک  تبیصم  یتخبدب و  هک  نآ  زا  شیپ  ارچ  ، » يزَْخن َو  َّلِذَن  ْنَأ 

(. 134 هط / )
تبـسن دـی )  ) تسد هب  ار  اـهراک  ماـمت  هک  تسا  هتفاـی  شرتـسگ  ناـنچ  عوضوم  نیا  دوشیم ، ماـجنا  تسد  هلیـسو  هب  اـهراک  رتـشیب  نوچ 

لد راک  هدیقع و  هب  طوبرم  هک  نآ  ياهدـمآیپ  رفک و  لمع  هفیرـش  هیآ  رد  نیا  رب  انب  دـشاب ، رگید  ياضعا  هب  طوبرم  دـنچ  ره  دـنهدیم 
. تسا هدش  هداد  تبسن  دی )  ) تسد هب  تسا ،

. تسا هدش  قیدصت  یهلا  تایآ  تازجعم و  هلیسو  هب  ترضح  نآ  تّوبن  هک  تسا  یمارگ  ربمایپ  ّقح ، زا  دوصقم  ُّقَْحلا ، ُمُهَءاج  اَّمَلَف 
: دنتفگ ییوج  هناهب  دانع و  يور  زا  ناکرشم ، یسُوم ، َِیتوُأ  ام  َْلثِم  َِیتوُأ  َْول ال  اُولاق 

باتک ندش  لزان  هبترم  کی  اصع ، ندش  اهدژا  ایرد ، نتفاکـش  دننام  دوب ، هدش  هداد  یـسوم  هب  هک  اههزجعم  زا  ار  هچنآ  ربمایپ  نیا  هب  ارچ 
تسا ؟ هدشن  هداد  دشیم ، حرطم  ینمشد  يریگتخس و  ساسا  رب  هک  اهنآ  ياهداهنشیپ  زا  نآ  زج  و 
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هناهب دانع و  راتفر ، دنتسه ، یـسوم  نامز  نارفاک  نامه  سنج  زا  مه  هّکم  نارفاک  نیا  هک  تسا  نیا  دارم  یـسُوم ، َِیتوُأ  اِمب  اوُرُفْکَی  َْمل  َو  َأ 

هدننک و کمک  هک  دنتسه  يرحاس  ود  نوراه  یسوم و  دنتفگ : دندرک و  راکنا  ار  یـسوم  تازجعم  هک  تساهنآ  دننام  مه  اهنیا  ياهییوج 
. دنرگیدکی نابیتشپ 

هنوگ ود  اهنآ  دارم  هک  تسا  نکمم  دنداد و  رارق  رحس  نیع  ار  اهنآ  رحس ، هب  فیصوت  رد  هغلابم  يارب  دنرحـس و  بحاص  ود  نآ  ِنارْحِس ،
. دشاب رحس 

. میرفاک هلآ ) هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  یسوم و   ) ربمایپ ود  نیا  زا  کی  ره  هب  ام  َنوُِرفاک ، ٍّلُِکب  اَّنِإ  اُولاق  َو 
هک ددرگیم  زاب  نیا  هب  هیآ ، يانعم  مینادـب ، ّقلعتم  یتوأ »  » لـعف هب  ار  نآ  رگا  یلو  تسا  ّقلعتم  اورفکی » مل  أ و   » هب تراـبع  نیا  لـبق » نم  »

، دندش رفاک  نآرق  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  هب  هک  نانچ  مه  دنتفگیم و  ار  نانخـس  نیا  هک  دندوب  هّکم  مدرم  نارفاک و  نیا 
کمک ار  رگیدکی  هک  دنتسه  يرحاس  ود  یـسوم ) ترـضح  دّمحم و  ترـضح   ) رفن ود  نیا  دنتفگ  دندش و  رفاک  زین  تاروت  یـسوم و  هب 

دوهی ياملع  اسؤر و  شیپ  ار  یهورگ  هک  دوب  یماگنه  نایرج  نیا  و  دنرحس . ود  ره  هک  دنتـسه  یباتک  ود  تاروت ) نآرق و   ) ای دننکیم و 
رد وا  تاّیـصوصخ  تافـص و  دنتفگ : خساپ  رد  اهنآ  تسا ؟ ربمایپ  یتسارب  وا  ایآ  هک  دنـسرپب  اهنآ  زا  دّمحم  ترـضح  هرابرد  ات  دنداتـسرف 

. دنتشاد راهظا  ار  اههتفگ  نیا  هّکم  ناکرشم  خساپ  نیا  زا  سپ  تسا . هدمآ  تاروت 
لزان نم  رب  یـسوم و  رب  هک  نآرق  تاروت و  زا  هک  دـیروایب ) ادـخ  شیپ  زا  یباتک  امـش  سپ  وگب : نارکنم  هب  ربمایپ  يا  ، ) امُْهنِم يدـْهَأ  َوُه 

. دشاب رتهدننک  تیاده  تسا ، هدش 
هب مزلم  هک  نادب  دنروایب ، ار  یباتک  نینچ  دنتسناوتن  دندادن و  ماجنا  ار  وت  داهنشیپ  رگا  ْمُهَءاوْهَأ ، َنوُِعبَّتَی  امَّنَأ  ْمَلْعاَف  ََکل  اُوبیِجَتْـسَی  َْمل  ْنِإَف 

. سفن ياوه  اهسوه و  زا  يوریپ  رگم  دنرادن  یتّجح  چیه  دوخ  ياعّدا  رب  دنتسه و  وت  توعد  لوبق 
يوریپ سفن  ياوه  زا  اهنت  دوخ  نید  رد  هک  یـسک  زا  يدرف  چیه  و  هَّللا ، نم  يده  ریغب  هاوه  عّبتا  نّمم  ّلضأ  نم  و  دـیامرفیم : نآ  زا  سپ 

ادخ تیاده  تمحر و  زا  دنک و 
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. تسین رتهارمگ  دشاب ، مورحم 
داـشرا و ار  اـهنآ  دـنکیمن و  یناـبرهم  فطل و  دـنمدق  تباـث  يراکمتـس  رد  هک  یهورگ  هب  دـنوادخ  َنیِِملاَّظلا ، َمْوَْـقلا  يِدـْهَی  ـال  َهَّللا  َّنِإ 

. دیامرفیمن ییامنهار 
(. دنمورحم ادخ  تیاده  تمحر و  زا  هک  یلاح  رد  ینعی   ) دشابیم الوذخم »  » يانعم هب  تسا و  لاح  ّلحم  رد  يده » ریغب   » ترابع

536 ص :  ات 58 ..... ] تایآ 51  (: 28  ) صصقلا هروس  ]

هراشا

ُّقَْحلا ُهَّنِإ  ِِهب  اَّنَمآ  اُولاق  ْمِْهیَلَع  یْلُتی  اذِإ  َو  ( 52  ) َنُونِمُْؤی ِِهب  ْمُه  ِِهْلبَق  ْنِم  َباتِْکلا  ُمُهاْنیَتآ  َنیِذَّلا  ( 51  ) َنوُرَّکَذَتَی ْمُهَّلََعل  َلْوَْقلا  ُمَُهل  اْنلَّصَو  ْدََقل  َو 
َو ( 54  ) َنوُقِْفُنی ْمُهاْنقَزَر  اَّمِم  َو  َۀَئِّیَّسلا  ِۀَنَـسَْحلِاب  َنُؤَرْدَـی  َو  اوُرَبَص  اِمب  ِْنیَتَّرَم  ْمُهَرْجَأ  َنَْوتُْؤی  َِکئلوُأ  ( 53  ) َنیِِملْـسُم ِِهْلبَق  ْنِم  اَّنُک  اَّنِإ  انِّبَر  ْنِم 

(55  ) َنِیلِهاْجلا یِغَْتبَن  ْمُْکیَلَع ال  ٌمالَس  ْمُُکلامْعَأ  ْمَُکل  َو  اُنلامْعَأ  اَنل  اُولاق  َو  ُْهنَع  اوُضَرْعَأ  َْوغَّللا  اوُعِمَس  اذِإ 
َو َأ  انِـضْرَأ  ْنِم  ْفَّطَخَُتن  َکَعَم  يدُْهلا  ِِعبَّتَن  ْنِإ  اُولاق  َو  ( 56  ) َنیِدَتْهُْملِاب ُمَلْعَأ  َوُه  َو  ُءاشَی  ْنَم  يِدـْهَی  َهَّللا  َّنِکل  َو  َْتبَبْحَأ  ْنَم  يِدـْهَت  َکَّنِإ ال 

اهَتَشیِعَم ْتَرَِطب  ٍۀَیْرَق  ْنِم  انْکَلْهَأ  ْمَک  َو  ( 57  ) َنوُمَْلعَی ْمُهَرَثْکَأ ال  َّنِکل  َو  اَّنَُدل  ْنِم  ًاقْزِر  ٍءْیَش  ِّلُک  ُتارَمَث  ِْهَیلِإ  یبُْجی  ًانِمآ  ًامَرَح  ْمَُهل  ْنِّکَُمن  َْمل 
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(58  ) َنِیثِراْولا ُنَْحن  اَّنُک  َو  ًالِیلَق  َّالِإ  ْمِهِدَْعب  ْنِم  ْنَکُْست  َْمل  ْمُُهنِکاسَم  َْکِلتَف 

536 ص :  همجرت ..... :

(51  ) دنوش رّکذتم  رگم  ات  میدروآ  اهنآ  تیاده )  ) يارب يرگید  زا  دعب  یکی  هتسویپ و  ار  نآرق  تایآ  ام 
537 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  ( 52  ) دنروآیم نامیا  نآرق  نیا  هب  میاهداد  ینامسآ  باتک  اهنآ  هب  نیا  زا  شیپ  ام  هک  یناسک 

لزان ام  راگدرورپ  يوس  زا  تسا و  ّقح  نآرق  نیا  هّتبلا  میدروآ ، ناـمیا  نآ  هب  دـنیوگیم : دوش  هدـناوخ  اـهنآ  رب  باـتک )  ) هک یماـگنه  و 
(53 . ) میدوب ناملسم  زین  نیا  زا  شیپ  ام  تسا و  هدش 

رود ار  اهیدب  اهیکین  هلیسو  هب  اهنآ  دنرادیم  تفایرد  شاداپ  رجا و  راب  ود  دندیزرو ، هک  ییابیکش  ربص و  ببس  هب  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ 
(54  ) دننکیم قافنا  میاهدرک  نانآ  يزور  هچنآ  زا  دننکیم و 

رب مالس  تسامـش ، نآ  زا  امـش  لامعا  ام و  نآ  زا  ام  لامعا  دنیوگیم : دننادرگیم و  يور  نآ  زا  دنونـشب  ياهدوهیب  وغل و  نخـس  هاگ  ره 
(55  ) میتسین نانادان  بلاط  زگره  ام  امش ،

هک نانآ  هب  وا  دنکیم و  تیاده  دهاوخب  ار  هک  ره  دنوادخ  یلو  ینک ، تیاده  يراد  تسود  هک  ار  یـسک  ره  یناوتیمن  وت  ام  لوسر  يا 
(56  ) تسا رتهاگآ  دنتیاده ، لباق 

ات میدادن  رارق  اهنآ  رایتخا  رد  ار  ینما  مرح  ام  ایآ  میوشیم ، هدنار  نامنیمزرـس  زا  میریذـپب  وت  اب  ار  مالـسا  تیادـه و  ام  رگا  دـنتفگ : اهنآ 
(57  ) دننادیمن اهنآ  رتشیب  نکل  دوش ، هدروآ  نآ  يوس  هب  فرط  ره  زا  میدرک  ناشیزور  ام  هک  اههویم  اهتمعن و  عاونا 

كـاله دـندوب  هتخادرپ  ینارذگـشوخ  ینارـسوه و  هب  هدـش و  رورغم  تمعن  ینوزف  رثا  رب  هـک  ار  ییاـهیدابآ  اهرهـش و  زا  يرایـسب  هـچ  و 
(58 . ) میدوب اهنآ  ثراو  ام  اهنت  درکن و  تنوکس  اهنآ  رد  یسک  يدودعم  هّدع  زج  نآ  زا  سپ  تساهنآ و  ناریو  ياههناخ  نیا  و  میدرک .

537 ص :  ریسفت ..... :

هب يرگید ، زا  سپ  یکی  رگیدـکی و  لابند  هب  تساهزردـنا  اهتربع و  دـیعو ، دـعو و  هک  ار  نآرق  نیا  بلاطم  ام  َلْوَْقلا ، ُمَُهل  اْنلَّصَو  ْدََـقل  َو 
تروص هب  نآ  عّونتم  ياهلکـش  هک  یتأیه  نینچ  رد  ار  نآرق  ام  هک  نیا  ای  میدروآ ، اهنآ  يارب  دنوش ، راگتـسر  دنـشیدنیب و  هک  نیا  روظنم 

. میدرک لزان  اهنآ  رب  دوب ، مه  هب  هتسویپ  لماک و  ياهعومجم 
نآرق هب  ای  ددرگیم  رب  ربمغیپ  هب  ای  هلبق » نم   » ریمض ِِهْلبَق ، ْنِم  َباتِْکلا  ُمُهاْنیَتآ  َنیِذَّلا 

538 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
دنیوگ یخرب  دنتـسه ، يراصن ) دوهی و   ) باتک لها  نانمؤم  دـناهدروآ  نامیا  نآ  هب  نآرق  ای  ربمایپ  ندـمآ  زا  لبق  هک  یناسک  زا  دوصقم  و 

اهنآ زا  یکی  هک  دـندوب  ماـش  مدرم  زا  رفن  تشه  دـندمآ و  بلاـط  یبا  نب  رفعج  اـب  هک  دـندوب  هـشبح  زا  لـیجنا  ناوریپ  زا  رفن  لـهچ  اـهنآ 
. دوب بهار  ياریحب 

هب هک  تسا  مزال  تسا  دنوادخ  يوس  زا  ّقح  هب  نآرق  هک  یماگنه  اریز  تسا ، نآ  ندوب  ّقح  نآرق ، هب  اهنآ  نامیا  تلع  انِّبَر ، ْنِم  ُّقَْحلا  ُهَّنِإ 
. دنروآ نامیا  نآ 

نآ زا  شیپ  نآرق  هب  ای  ربمایپ  هب  ام  نامیا  دـنیوگیم : هک  تسا  باتک  لها  ناـنمؤم  راـتفگ  ناـیب  زین  تراـبع  نیا  َنیِِملْـسُم ، ِِهْلبَق  ْنِم  اَّنُک  اَّنِإ 
. دنکیم قیدصت  ار  نآ  دراد و  رواب  ار  یحو »  » هک تسا  يدّحوم  درف  ره  تفص  مالسا  و  تسا . هدوب 

دزم هبترم  ود  نآرق  هب  ناـمیا  تاروت و  هب  ناـمیا  رب  اـهنآ  ربـص  ببـس  هب  ینعی  اوُرَبَـص ،» اـِمب  ، » اوُرَبَـص اـِمب  ِْنیَتَّرَم  ْمُهَرْجَأ  َنْوـَتُْؤی  َکـِئلوُأ 
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رب اهنآ  ربص  رطاخ  هب  ای  نآ و  لوزن  زا  دعب  ای  لوزن  زا  شیپ  نآرق  هب  نامیا  رب  ربص  رطاخ  هب  هک  دـشاب  نیا  ینعم  تسا  نکمم  دـنریگیم و 
هب هرهب  ود  شتمحر  زا  دـنوادخ  ات  ِِهتَمْحَر ...« ، ْنِم  ِْنیَْلفِک  ْمُِکتُْؤی  هیآ ... : تسا  دروم  نیا  دـننام  باـتک و  لـها  ناکرـشم و  رازآ  ّتیذا و 
زا ادـخ ، زا  تعاطا  نامیا و  هلیـسو  هب  ار  یلبق  ناهانگ  هک  تسا  نیا  دوصقم  َۀَـئِّیَّسلا ، ِۀَنَـسَْحلِاب  َنُؤَرْدَـی  َو  ( 28 دیدح /  ...« ) دـنک اطع  امش 

. دندرک عفد  دوخ  زا  ار  نارفاک  ّتیذا  ربص ، ارادم و  هلیسو  هب  هک  نیا  ای  دندرک و  رود  دوخ 
. تسا ملح  تمالع  نانمؤم  نایم  هملک  نیا  تسا : هتفگ  يرصب ]  ] نسح تسا . یظفاح  ادخ  یعیدوت و  مالس  ْمُْکیَلَع ، ٌمالَس 

. میتسین نانادان  نالهاج و  اب  ترشاعم  تسلاجم و  ناهاوخ  ام  َنِیلِهاْجلا ، یِغَْتبَن  ال 
ناگدنروآ نامیا  رد  لخاد  دنرواین ، نامیا  هک  نارگید  تناکیدزن و  زا  يراد  تسود  ار  هک  ره  یناوتیمن  وت  َْتبَبْحَأ ، ْنَم  يِدـْهَت  َکَّنِإ ال 

فطل و دنادیم  دنوادخ  هک  تسا  یسک  نآ  دنکیم و  نامیا  رد  لخاد  دهاوخب  ار  هک  ره  هک  تسادخ  نیا  نکل  و  ینک ،
539 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسا عفان  دیفم و  وا  لاح  هب  تمحر 

رایـسب هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربـمغیپ  تسا . رتاـناد  دـنوشیم  تیادـه  وا  فطل  اـب  هک  یناـسک  لاـح  هب  دـنوادخ  َنیِدَـتْهُْملِاب و  ُمَلْعَأ  َوُـه  َو 
وت تردق  ییاناوت و  زا  راک  نیا  هک  داد  ربخ  وا  هب  ناحبس  يادخ  اذل  دننک ، رارقا  وا  تّوبن  هب  دنروایب و  نامیا  مدرم  مامت  هک  دوب  دنمهقالع 

. تسا جراخ 
: هک تسا  هدش  تیاور  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  زا  هک  یلاح  رد  تسا ، هدش  دراو  بلاط  وبا  ترضح  هرابرد  هیآ  نیا  دنیوگ : یخرب 

املسم تام  بلاط  ابا  ّنإ 
هلآ هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  تّوبن  رب  قیدـصت  یمالـسا و  ینابم  زا  وا  ياهرعـش  نیا  رب  هوالع  دـنراد . عامجا  بلطم ، نیا  رب  زین  هّیماـما  « 1»

. تسا هدنکآ 
هدنار نوریب  نامنطو  زا  میوشیم ، دلب  یفن  نامنیمزرس  زا  ام  ینعی  انِضْرَأ » ْنِم  ْفَّطَخَُتن  ، » انِضْرَأ ْنِم  ْفَّطَخَُتن  َکَعَم  يدُْهلا  ِِعبَّتَن  ْنِإ  اُولاق  َو 

میتـسه و یمک  دارفا  اـم  تفگ : هک  تسا  فاـنم  دـبع  نب  لـفون  نب  ناـمثع  نـب  ثرح  نخـس  نـیا  هدـنیوگ  هـک  دـنیوگ  یخرب  میوـشیم .
. دننک دلب  یفن  ار  ام  مینک  تفلاخم  اهبرع  اب  میوش و  وت  وریپ  رگا  هک  میسرتیم 

رد میدادـن ، رارق  اهنآ  يارب  ینما  ياج  ار  مرح  ام  ایآ  تفگ ، دـمآرب و  راّفک  ياههتفگ  ّدر  ماقم  رد  دـنوادخ  ًانِمآ ، ًامَرَح  ْمَُهل  ْنِّکَُمن  َْمل  َو  َأ 
اهتمعن دندیـسرتیمن و  دندوب و  ناما  رد  مرح ، نایم  رد  اهنیا  دـنتخادرپیم ، زواجت  يرگتراغ و  هب  نآ  نوریب  فارطا و  رد  اهبرع  هک  یلاح 

، دنوادخ دندرکیم ، شتـسرپ  ار  اهتب  دندوب و  رفاک  هک  نامز  نآ  نیا  رب  انب  دشیم . هدروآ  اجنآ  هب  ینیمزرـس  ره  زا  نوگانوگ  ياههویم  و 
ار ربمایپ  دـنوش و  دّـحوم  دـنروایب و  نامیا  رگا  نونکا  دومرف ، اطع  اهنآ  هب  درکن و  غیرد  اهنآ  زا  ار  ّتینما  يزور و  مرح ، تمرح  رطاـخ  هب 

. دهدیم رارق  ّتینما  بلس  دلب و  یفن  ضرعم  رد  ار  اهنآ  هنوگچ  دننک  قیدصت 
__________________________________________________

. تشذگ رد  دوب  ناملسم  هک  یلاح  رد  بلاط  وبا  یتسارب  - 1
540 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا يزاجم  مرح  دوخ  هب  یقیقح و  تبسن  مرح  لها  هب  ّتینما  نداد  تبسن  دانسا و 
(. مدرک عمج  ضوح  رد  ار  بآ   ) ضوحلا یف  ءاملا  تیبج  ییوگ : هک  نانچ  تسا ، ندرک  عمج  يانعم  هب  یبجی »  » هملک

هب ، » ٍءْیَـش ِّلُک  ْنِم  ْتَِیتوُأ  َو  تسا : هدمآ  هیآ  نیا  رد  هک  نانچ  تسا  یناوارف  ترثک و  يانعم  هب  ٍءْیَـش » ِّلُک  ُتارَمَث   » هلمج رد  ّتیلک  هژاو 
(. 23 لمن / « ) دوب هدش  هداد  تسا  مزال  ار  ناهاشداپ  هچ  ره  ابس  هکلم 

هک دـنراد  رواب  اهنآ  زا  یکدـنا  دارفا  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا و  ّقلعتم  ّاندـل » نم   » هملک هب  هیآ  زا  زارف  نیا  َنوُمَْلعَی ، ـال  ْمُهَرَثْکَأ  َّنِکل  َو 
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ادخ هب  دنتساوخیم  هک  یماگنه  دنتـسنادیم ، رگا  دننادیمن و  ار  بلطم  نیا  اهنآ  رتشیب  یلو  تسا ، دنوادخ  فرط  زا  اهتمعن  يزور و  نیا 
. دندیسرتیمن دلب  یفن  دیعبت و  زا  زگره  دنروایب ، نامیا 

لک تارمث  قزری  و   » ترابع و  ٍءْیَـش » ِّلُک  ُتارَمَث  ِْهَیلِإ  یبُْجی   » ترابع اریز  تسا ، قلطم ] لوعفم  و   ] ردصم ای  و  هل ، لوعفم  ای  اقزر »  » هملک
.[ دشاب نآ  قلطم  لوعفم  دناوتیم  اقزر »  » تسا قزری »  » ياج هب  یبجی »  » هک تروص  نیا  رد   ] تسا یکی  ءیش »

هب یساپسان ، نایغط و  دنوادخ و  تمعن  نارفک  رد  هک  تسا  یناسک  مرـش  ماجنارـس  زا  هّکم  لها  ندناسرت  يارب  ترابع  نیا  انْکَلْهَأ ، ْمَک  َو 
. درک ناریو  كاله و  ناشراید  اب  ار  اهنآ  دنوادخ  هنوگچ  دندوب و  اهنیا  دننام  اهتمعن ، زا  ساپس  ياج 

َو هیآ  نیا  دننام  تسا ) ضفاخ  عزن  هب  بوصنم  حالطـصا  هب   ) تسا لعف  لاّصتا  ّرج و  فرح  فذح  ببـس  هب  ای  هملک  نیا  بصن  اهَتَـشیِعَم ،
تسا و بوصنم  فرظ  ببس  هب  ای  ( 155 فارعا /  ) هدوب هموق  نم  لصا  رد  دیزگرب ، رفن  داتفه  شموق  نایم  زا  یـسوم  ُهَمْوَق ، یـسُوم  َراتْخا 

ندش ناهنپ   ) مّجنلا قوفخ  ترابع  دـننام  اهتـشیعم  ماّیأ  ترطب  تسا : نینچ  نآ  ریدـقت  تسا و  هدـش  فذـح  هدوب  فاضم  هک  نامز  فرظ 
يانعم  هب  ار  ترطب »  » ظفل هک  نیا  ای  و  تسا ] هدوب  مّجنلا  نامز  قوفخ  ریدقت  رد  هک  ( ] هراتس

541 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. مینادب درک ]. نارفک   ] ترفک و  درمش ]. کچوک   ] تطمغ

. دنکن تیاعر  ار  ادخ  قوقح  هک  تسا  نیا  نآ  دوخ و  تورث  زا  تسا  دنمتورث  هدافتسا  ءوس  یشکرس و  يانعم  هب  ترطب ،»  » هژاو
دنکیم تنوکس  یتعاس  دنچ  ای  زور  کی  هک  رذگهر  رفاسم و  زج  اهنکـسم  نیا  رد  دننکاس ، اج  نآ  رد  هک  دنتـسه  یکدنا  دارفا  اًلِیلَق ، اَّلِإ 
تنوکـس نآ  رد  سک  چـیه  هک  میدروآ  رد  یتروص  هب  ار  نآ  و  میتسه ، اهنکـسم  نیا  ثراو  هک  مییام  نیا  تسین و  نکاـس  يرگید  سک 

. میدرک ناسکی  كاخ  اب  ناریو و  ار  اهنکسم  نآ  هک  میدوب  ام  ای  دنکیمن ،

541 ص :  ات 66 ..... ] تایآ 59  (: 28  ) صصقلا هروس  ]

هراشا

ُْمتِیتوُأ ام  َو  ( 59  ) َنوُِملاظ اُهلْهَأ  َو  َّالِإ  يرُْقلا  یِِکلْهُم  اَّنُک  ام  َو  اِنتایآ  ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  ًالوُسَر  اهِّمُأ  ِیف  َثَْعبَی  یَّتَح  يرُْقلا  َِکلْهُم  َکُّبَر  َناک  ام  َو 
َعاتَم ُهانْعَّتَم  ْنَمَک  ِهِیقال  َوُهَف  ًانَـسَح  ًادْعَو  ُهانْدَعَو  ْنَمَف  َأ  ( 60  ) َنُولِقْعَت الَف  َأ  یْقبَأ  َو  ٌْریَخ  ِهَّللا  َْدنِع  ام  َو  اُهتَنیِز  َو  اْینُّدـلا  ِةایَْحلا  ُعاتَمَف  ٍءْیَـش  ْنِم 
ُمِْهیَلَع َّقَح  َنیِذَّلا  َلاق  ( 62  ) َنوُمُعَْزت ُْمْتنُک  َنیِذَّلا  َِیئاکَرُش  َْنیَأ  ُلوُقَیَف  ْمِهیِداُنی  َمْوَی  َو  ( 61  ) َنیِرَضْحُْملا َنِم  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  َوُه  َُّمث  اْینُّدلا  ِةایَْحلا 

(63  ) َنوُُدبْعَی اناَّیِإ  اُوناک  ام  َْکَیلِإ  انْأَّرَبَت  اْنیَوَغ  امَک  ْمُهاْنیَوْغَأ  اْنیَوْغَأ  َنیِذَّلا  ِءالُؤه  انَّبَر  ُلْوَْقلا 
ُُمْتبَجَأ اذ  اـم  ُلوـُقَیَف  ْمِهیِداـُنی  َمْوَـی  َو  ( 64  ) َنوُدَـتْهَی اُوناـک  ْمُهَّنَأ  ْوـَل  َباذَْـعلا  اَُوأَر  َو  ْمَُهل  اُوبیِجَتْـسَی  ْمَلَف  ْمُهْوَعَدَـف  ْمُکَءاکَرُـش  اوُـعْدا  َلـِیق  َو 

(66  ) َنُولَءاسَتَی ْمُهَف ال  ٍِذئَمْوَی  ُءاْبنَْألا  ُمِْهیَلَع  ْتَیِمَعَف  ( 65  ) َنِیلَسْرُْملا
542 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

542 ص :  همجرت ..... :

دـناوخب و نانآ  رب  ار  ام  تایآ  ات  دتـسرفب  یلوسر  نآ  زکرم  رد  هک  نآ  زا  سپ  رگم  درکیمن  كاله  ار  اهرهـش  مدرم  زگره  وت  راگدرورپ 
(59  ) دندوب رگدادیب  شلها  هک  نآ  رگم  میدرکن  ناریو  ار  يراید  چیه  زگره  ام 

هـشیدنا ایآ  تسا ، رترادیاپ  رتهب و  تسادخ  دزن  هچنآ  تسا و  ایند  نیا  تنیز  عاتم و  هدش  ینازرا  امـش  هب  هک  ناهج  نیا  ياهتمعن  زا  هچنآ 
(60  ) دینکیمن
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وا هب  ار  ایند  یگدـنز  عاتم  اهنت  هک  تسا  یـسک  دـننامه  دیـسر ، دـهاوخ  نآ  هب  هّتبلا  و  میداد ، تشهب  کین  هدـعو  وا  هب  ام  هک  یـسک  اـیآ 
(61  ) دوشیم راضحا  باسح ، يارب  تسد  یهت  تمایق ، زور  سپس  میتشاد ، ینازرا 

(62  ) دیتشادنپیم نم  يارب  هک  یناکیرش  نآ  دنتسه  اجک  دیامرفیم : دهدیم و  ادن  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  ار  يزور  روآدای  هب  و 
هنوگ نامه  میدرک  هارمگ  ار  مدرم  نیا  ام  اراگدرورپ  دـنیوگ : تسا  هدـش  مّلـسم  اهنآ  هرابرد  باذـع  نامرف  هک  رفک  نایاوشیپ  زا  یهورگ 

شتـسرپ ار  شیوخ  سفن  ياوه  هکلب  دـندیتسرپیمن ، ار  ام  هدـیقع  يور  زا  اهنآ  مییوجیم ، يرازیب  اهنآ  زا  کنیا  میدوب ، هارمگ  دوخ  هک 
(63  ) دندرکیم

یهلا باذع  نوچ  دنهدیمن و  اهنآ  هب  یباوج  یلو  دنناوخیم  اهنآ  دیناوخب ، دیتشادنپیم  ادخ  کیرـش  هک  ار  نانآ  دوشیم : هتفگ  اهنآ  هب 
(64  ) دندوب هتفای  تیاده  نانمؤم ، دننام  شاک ، يا  دننکیم  وزرآ  دننیبیم ، ار 

(65 ( ؟ دیداد خساپ  ناربمایپ  هب  هنوگچ  دیامرفیم : دهدیم و  ادن  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  يزور  روآ  دای  هب  و 
(66 . ) دننک یلاؤس  رگیدکی  زا  دنناوتیمن  باذع  تشحو  زا  دنامیم و  هدیشوپ  اهنآ  رب  رابخا  همه  ماگنه  نیا  رد 

542 ص :  ریسفت ..... :

ار يراید  نامدرم  هک  تسین  نیا  وت  راگدرورپ  هویـش  زا  هک  تسا  نیا  دوصقم  ًالوُسَر ، اهِّمُأ  ِیف  َثَْعبَی  یَّتَح  يرُْقلا  َِکلْهُم  َکُّبَر  َناک  اـم  َو 
هیلع هَّللا  یّلـص  دّمحم  ءایبنألا  متاخ  ربمایپ  نآ  دتـسرفب و  اهنآ  يارب  ار  يربمایپ  هّکم  ینعی  يرقلا ، ّما  رد  هک  نیا  رگم  دنک ، دوبان  كاله و 

. تسا هلآ  و 
543 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

يارب ار  یلوسر  ناشمظعا ] داوس  و   ] نآ زکرم  رد  هک  نیا  رگم  دنکیمن  ناریو  ار  اهرهش  هاگ  چیه  وت  راگدرورپ  هک  تسا  نیا  يانعم  هب  ای 
، دنتکاله هتسیاش  رگمتس و  نانآ  هک  نیا  اب  اریز  تسا ، متس  ملظ و  زا  دنوادخ  ندوب  هّزنم  هب  نداد  ربخ  نیا  دتسرفب و  اهنآ  رب  تّجح  مامتا 

اهنآ دـنادیم  هک  نیا  اب  و  دـنک . مامت  اهنآ  رب  ار  تّجح  يربمایپ  نداتـسرف  اب  هک  نآ  زا  سپ  رگم  دـنکیمن  كاله  ار  اـهنآ  لاـعتم  يادـخ 
. دهدیمن رارق  تّجح  مدرم  نآ  يارب  ار  شدوخ  نتسناد  ملع و  زگره  دروآ ، دنهاوخن  نامیا 

دـنچ و يزور  يارب  نآ  تنیز  يدـنمهرهب و  اهنت  میتشاد ، ینازرا  اهنآ  هب  هک  ار  هچنآ  اُهتَنیِز  َو  اْینُّدـلا  ِةاـیَْحلا  ُعاـتَمَف  ٍءْیَـش  ْنِم  ُْمتِیتوُأ  اـم  َو 
. دباییم نایاپ  هاوخان  هاوخ  هک  تسا  یگدنز  تّدم  نآ  تسا و  كدنا 

، تسا رترادیاپ  رتهب و  ایند  عاتم  زا  هک  تسا  ترخآ  شاداپ  باوث و  نامه  تسا ، دنوادخ  شیپ  هچنآ  زا  دوصقم  یْقبَأ  َو  ٌْریَخ  ِهَّللا  َْدنِع  ام  َو 
. تسا هدش  هدناوخ  نولقعی ) « ) ءای  » اب مه  و  نولقعت ) « ) ءات  » اب مه  َنُولِقْعَی » الَف   » هلمج تسا . ینادواج  نآ  ءاقب  اریز 

ترخآ لها  ایند و  لها  مه  زاب  اراکـشآ  توافت  نیا  زا  سپ  ایآ  ینعی  تسا  شیپ  هیآ  بلاطم  حیـضوت  ناـیب و  تراـبع  نیا  ُهانْدَـعَو  ْنَمَف  َأ 
؟ دنناسکی يواسم و 

هارمه یگرزب  تکوش و  اب  هتـسویپ  هک  ینادواج  تسا  ياهرهب  نآ  اریز  تسا ، ترخآ  باوث  ناـمه  نسح  هدـعو  زا  دوصقم  ًانَـسَح ، ًادـْعَو 
. تسا

ینازرا نامداش  لد  نادـنخ و  يور  اهنآ  هب  ، » ًاروُرُـس َو  ًةَرْـضَن  ْمُهاََّقل  َو  دـیامرفیم : هک  تسا  هیآ  نیا  دـننام  ترابع  نیا  موهفم  ِهِیقـال ، َوُهَف 
(. 11 ناسنا / « ) تشاد

ار وا  تلاسر  سایلا  موق  ، » َنوُرَـضْحَُمل ْمُهَّنِإَف  ُهُوبَّذَـکَف  هیآ  دـننام  دـنوشیم ، راـضحا  شتآ  رد  رفیک  يارب  هک  یناـسک  زا  َنیِرَـضْحُْملا ، َنِم 
لـصفنم ریمـض  هک  وه »  » ترابع نیا  رد  َوُه ، َُّمث  ( 127 تافاّصلا / « ) دنوشیم راضحا  شتآ  رد  رفیک  يارب  ببـس  نیدب  دندرک و  بیذـکت 

هدش و  هتفگ  زین  دضع  دضع »  » هملک هک  نانچ  مه  تسا  هدش  هدناوخ  زین  ءاه »  » نوکس هب  هدش و  هیبشت  لصّتم  ریمض  هب  تسا 
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لیقث هک   ] دوشیمن ظّفلت  ییاهنت  هب  مال ) ءاـف - واو -  ) فرح تئارق  نیا  رد  اریز  تسا ، رتوکین  وهل  وهف و  وه ، تاـملک و  رد  ءاـه »  » نوکس

. تسا هدش  هیبشت  لصّتم  فرح  هب  میم )  ) لصفنم فرح  نیا  رب  انب  تسا ]
ود لاعفا  زا  معز  لعف  تسا . رخسمت  ءازهتـسا و  یعون  نیا  و  یئاکرـش ،» : » دومرف ناکرـشم ، هدیقع  نامگ و  رب  انب  دنوادخ ، َِیئاکَرُـش ، َْنیَأ 

فذح دنچ  ره  یئاکرـش ، مهنومعزت  متنک  يّذلا  تسا : هدوب  نینچ  ریدقت  رد  هدش و  فذح  اج  نیا  رد  نآ  لوعفم  ود  ره  تسا و  یلوعفم 
. تسا زیاج  مه  اب  لوعفم  ود  ره  فذح  یلو  تسین  زیاج  لوعفم  ود  زا  یکی 

ناهارمگ و نایاوشیپ  ناگرزب و  ای  دننیطایـش و  اـی  هدـش  قّقحم  اـهنآ  رب  باذـع  هک  یناـسک  زا  دوصقم  اـنَّبَر ، ُلْوَْقلا  ُمِْهیَلَع  َّقَح  َنیِذَّلا  َلاـق 
هدعو نآ  دوشیم و  بجاو  مزال و  اهنآ  رب  هداد ، دـنوادخ  هک  یباذـع  هدـعو  هک  تسا  نیا  ُلْوَْقلا » ُمِْهیَلَع  َّقَح   » ترابع يانعم  و  ناکرـشم .

،119 دوـه / « ) میزاـس رپ  ار  خزود  سنا  ّنج و  نارفاـک  زا  هّتبلا  ، » َنیِعَمْجَأ ِساَّنلا  َو  ِۀَّنِْجلا  َنِم  َمَّنَهَج  َّنَأَْـلمََأل  هدوـمرف : هک  تسا  نـیا  باذـع 
(. 13 هدجس /

تراـبع تسا و  هدـش  فذـح  ددرگیمرب  لوـصوم  هـب  هـک  يریمـض  تـسا و  نآ  تفـص  اـْنیَوْغَأ  َنـیِذَّلا  تراـبع  ءادـتبم و  ءـالؤه »  » ظـفل
: تسا نینچ  ترابع  ریدـقت  تسا و  هدـش  فذـح  هک  تسا  يردـصم  تفـص  امک »  » ظفل رد  فاک »  » فرح تسادـتبم و  ربخ  مهاـنیوغأ » »

هارمگ دوخ  رایتخا  هب  هک  ام  دـننام  دـندش  هارمگ  دوخ  لیم  رایتخا و  هب  اـهنآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  اـنیوغ و  اـم  لـثم  اـیغ  اووغف  مهاـنیوغأ 
. تسا هدوب  هسوسو  اّنمت و  شهاوخ و  اب  راک  نیا  هکلب  میدرکن  هارمگ  ربج ، روز و  اب  ار  اهنآ  ام  اریز  میدش ،

. مییوجیم يرازیب  وت  هب  دناهدرک  رایتخا  هک  يرفک  زا  اهنآ و  زا  َْکَیلِإ ، انْأَّرَبَت 
يوریپ دوخ  ياهوزرآ  تاوهـش و  زا  شتـسرپ و  ار  دوخ  یناسفن  ياهاوه  هکلب ، دـندرکیمن ، تدابع  ار  ام  اـهنآ  َنوُدـُبْعَی ، اـناَّیِإ  اُوناـک  اـم 

. دندرکیم
نیا  هدش  رکذ  فطع  فرح  نودب  اُوناک »...  ام   » و انْأَّرَبَت »...   » هلمج ود  هک  نیا  ّتلع 
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. دننکیم نایب  ریرقت و  ار  مهانیوغأ »...   » لوا هلمج  يانعم  هلمج  ود  نیا  هک  تسا 

لیلد هب  دنوادخ  سپـس  دندرکیم . عفد  دوخ  زا  ار  باذـع  هلیح ، ياههار  زا  یقیرط  هب  دـندوب ، هتفای  تیادـه  رگا  َنوُدَـتْهَی ، اُوناک  ْمُهَّنَأ  َْول 
هچ ناربمایپ  هب  هک   ] دـسرپیم اهنآ  زا  دـنکیم  تباث  ار  اهنآ  هانگ  هک  ياهنوگ  هب  یـشسرپ  اب  دـنکیم و  موکحم  ار  اـهنآ  ناربماـیپ  لاـسرا 

ینایانیبان دـننام  اهنآ  دوشیم و  هبتـشم  اهنآ  رب  اهـشسرپ  باوج  ياههار  اهربخ و  مامت  ماگنه  نیا  ُءاْبنَْألا ، ُمِْهیَلَع  ْتَیِمَعَف  دـیداد ]؟ یخـساپ 
. تسا دودسم  اهنآ  رب  نیمز  ياههار  هک  دنتسه 

لاؤس رگیدـکی  زا  اهنآ  دـننکیم ، لاؤس  رگیدـکی  زا  ار  اهیراتفرگ  تالکـشم و  هراـچ  هار  ناـمدرم  هک  روط  نآ  ینعی  َنُولَءاـسَتَی ، ـال  ْمُهَف 
بطاخم و هک  تسا  یخساپ  زا  یهاگآ  ربخ و  أبن »  » زا دارم  دنشابیم و  ناسکی  خساپ  رد  یناوتان  یهاگآان و  رد  اهنآ  مامت  اریز  دننکیمن ،

. دهدیم لوسر  هب  هیلا  لسرم 

545 ص :  ات 75 ..... ] تایآ 67  (: 28  ) صصقلا هروس  ]

هراشا

َو ِهَّللا  َناْحبُس  ُةَرَیِْخلا  ُمَُهل  َناک  ام  ُراتْخَی  َو  ُءاشَی  ام  ُُقلْخَی  َکُّبَر  َو  ( 67  ) َنیِِحْلفُْملا َنِم  َنوُکَی  ْنَأ  یسَعَف  ًاِحلاص  َلِمَع  َو  َنَمآ  َو  َبات  ْنَم  اَّمَأَف 
َُهل َو  ِةَرِخْآلا  َو  یلوُْألا  ِیف  ُدْـمَْحلا  َُهل  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ـال  ُهَّللا  َوُه  َو  ( 69  ) َنُوِنْلُعی ام  َو  ْمُهُروُدُـص  ُّنُِکت  ام  ُمَْلعَی  َکُّبَر  َو  ( 68  ) َنوُکِرُْشی اَّمَع  یلاعَت 
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َنوُعَمْـسَت الَف  َأ  ٍءایِِـضب  ْمُکِیتْأَی  ِهَّللا  ُْریَغ  ٌهلِإ  ْنَم  ِۀَـمایِْقلا  ِمْوَی  یلِإ  ًادَمْرَـس  َْلیَّللا  ُمُْکیَلَع  ُهَّللا  َلَعَج  ْنِإ  ُْمْتیَأَر  َأ  ُْلق  ( 70  ) َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  َو  ُمْکُْحلا 
(71)

ِِهتَمْحَر ْنِم  َو  ( 72  ) َنوُرِْصُبت الَف  َأ  ِهِیف  َنُونُکْسَت  ٍْلیَِلب  ْمُکِیتْأَی  ِهَّللا  ُْریَغ  ٌهلِإ  ْنَم  ِۀَمایِْقلا  ِمْوَی  یلِإ  ًادَمْرَـس  َراهَّنلا  ُمُْکیَلَع  ُهَّللا  َلَعَج  ْنِإ  ُْمْتیَأَر  َأ  ُْلق 
َنوُمُعَْزت ُْمْتنُک  َنیِذَّلا  َِیئاکَرُش  َْنیَأ  ُلوُقَیَف  ْمِهیِداُنی  َمْوَی  َو  ( 73  ) َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  َو  ِِهلْضَف  ْنِم  اوُغَْتبَِتل  َو  ِهِیف  اُونُکْـسَِتل  َراهَّنلا  َو  َْلیَّللا  ُمَُکل  َلَعَج 

(75  ) َنوُرَتْفَی اُوناک  ام  ْمُْهنَع  َّلَض  َو  ِهَِّلل  َّقَْحلا  َّنَأ  اوُِملَعَف  ْمُکَناهُْرب  اُوتاه  اْنلُقَف  ًادیِهَش  ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  انْعََزن  َو  ( 74)
546 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

546 ص :  همجرت ..... :

(67  ) دشاب ناراگتسر  زا  هک  تسا  دیما  دهد ، ماجنا  حلاص  لمع  دروآ و  نامیا  دنک و  هبوت  هک  یسک  اما 
زا تـسا  رترب  هّزنم و  دـنوادخ  تـسین ، يراـیتخا  وا ، ربارب  رد  ار ، اـهنآ  دــنیزگیم و  رب  دــنیرفآیم و  دــهاوخب  ار  هـچ  ره  وـت  راـگدرورپ 

(68  ) دنلئاق وا  يارب  هک  ییاهکیرش 
(69  ) تسا هاگآ  دنزاس ، راکشآ  ای  دننکیم  ناهنپ  ناشیاههنیس  رد  هچنآ  هب  وت  يادخ 

يوس هب  امـش  همه  و  تسوا ، نآ  زا  زین  ّتیمکاح  تسوا ، يارب  ترخآ  ایند و  رد  شیاتـس  تسین ، ییادخ  چیه  وا  زج  هک  تسا  ییادخ  وا 
(70  ) دیدرگیم زاب  وا 

يارب ییانـشور  دناوتب  هک  تسا  دوبعم  مادک  ادخ  زج  دهد ، رارق  يدـبا  تمایق  زور  ات  امـش  يارب  ار  بش  ادـخ  رگا  دـیهد  ربخ  نم  هب  وگب 
(71 ( ؟ دیهدیمن ارف  شوگ  ایآ  دروایب ؟ امش 

ات دروایب  امـش  يارب  ار  بش  هک  تسا  دوبعم  مادک  اتکی ، يادخ  زج  دنک ، نادواج  تمایق  ات  امـش  يارب  ار  زور  ادخ  رگا  دـیهد  ربخ  نم  هب 
(72 ( ؟ دینیبیمن ایآ  دینک ؟ تحارتسا  شمارآ و  نآ  رد 

رکـش هک  دیاش  دینک ، يزور  بلط  ادخ  لضف  زا  مه  دیـشاب و  هتـشاد  شمارآ  مه  ات  داد  رارق  زور  بش و  امـش  يارب  هک  تسوا  تمحر  زا 
(73  ) دیروآ اج  هب  ار  ادخ  ياهتمعن 

(74 ( ؟ دیتشادنپیم نم  يارب  هک  یناکیرش  دنیاجک  دیوگیم : دهدیم و  ادن  ناکرشم  هب  دنوادخ  هک  ار  يزور  دیروایب  رطاخ  هب 
يارب  قح  هک  دننادیم  اهنآ  اّما  دیروایب ، ار  دوخ  لیلد  مییوگ  مینیزگرب و  یهاوگ  یتّما  ره  زا  زور  نآ  رد 

547 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(. 75 . ) دش دهاوخ  دوبان  وحم و  همه  دندناوخیم  ادخ  غورد  هب  هک  ییاهتب  نآ  تسادخ و 

547 ص :  ریسفت ..... :

. دنوش راگتـسر  دنوادخ  شیپ  هک  تسا  دیما  دنـشاب  اراد  مه  اب  ار  حلاص  لمع  نامیا و  دننک و  هبوت  هک  ناکرـشم  زا  یناسک  َبات ، ْنَم  اَّمَأَف 
هبنج و   ] تسا قّقحم  مّلـسم و  رما  ياـنعم  هب  دوش ، هتفگ  یگرزب  فرط  زا  هک  هاـگ  ره  تسا ، لاـمتحا  دـیما و  ياـنعم  هب  هک  یـسع »  » لـعف

.[ درادن لامتحا  دیدرت و 
مـسا  ) ياـنعم هب  مه  ردـصم و  ياـنعم  هب  مه  ظـفل  نیا  تسا  ّریطت  هّداـم  زا  ةریط »  » هک ناـنچ  مه  تـسا  ّریخت  هّداـم  زا  ةریخ » ، » ُةَرَیِْخلا ُمَُـهل 

. تسا هدش  لامعتسا  ّریختم  لوعفم )
.[ تسوا قلخ  نایم  زا  ادخ  هدیزگرب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم   ] هقلخ نم  هَّللا  ةریخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  دنیوگ ، هک  نانچ 
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رب دهاوخب  ار  هچنآ  دنوادخ  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  اریز  تسا ، راتخی » و  : » ترابع حیضوت  نایب و  فطع  ترابع  نیا  ُةَرَیِْخلا ، ُمَُهل  َناک  ام 
راتخم و شیاهراک  رد  هک  تسا  دنوادخ  اهنت  هک  تسا  نیا  دوصقم  و  تسا . هدماین  نآ  لوا  رد  فطع  فرح  ببس  نیمه  هب  و  دنیزگیم .
، تسین شنیزگ  رد  يرایتخا  وا ، ياههدـیرفآ  زا  يدرف  چـیه  يارب  تسا و  هاـگآ  تمکح  ياـههار  ماـمت  هب  هک  تسوا  تسا و  هدـننیزگرب 

. درادن یهاگآ  شاهدیزگرب  لاوحا  مامت  هب  يدرف  چیه  اریز 
نیا رد  هنم »  » ظفل هک  نانچ  مه  هدش ، فذح  هیف »  » ظفل ةریخلا و  هیف  مهل  يّذلا  راتخی  و  تسا : نینچ  ریدقت  رد  دـنیوگ : نارّـسفم  زا  یخرب 

هک تسا  نیا  دوصقم  تروص  نیا  رد  (. 43 يروش / « ) تسا شزرا  رپ  ياهراک  زا  نیا  ، » ِرُومُْألا ِمْزَع  ْنَِمل  َِکلذ  َّنِإ  تسا : هدش  فذـح  هیآ 
. تسا رتهاگآ  نانآ  حلاصم  هب  ناگدنب  دوخ  زا  وا  دنکیم و  رایتخا  تسا  رتدیفم  رتوکین و  ار  هچنآ  شناگدنب  يارب  دنوادخ 

تسا  تشهب  لها  راتفگ  ترخآ ، رد  شیاتس  دمح و  ِةَرِخْآلا ، َو  یلوُْألا  ِیف  ُدْمَْحلا  َُهل 
548 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(. 74 رمز / «. ) درک افو  ام  هرابرد  شیوخ  هدعو  هب  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  دـمح  ، » ُهَدـْعَو انَقَدَـص  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  دـنیوگیم : هک 
. دشاب هتشاد  یتمحز  هک  فیلکت  ناونع  هب  هن  تسا  تّذل  یلاحشوخ و  يور  زا  دروم  نیا  رد  شیاتس  دمح و 

؟ دشاب هتشاد  ار  يراک  نینچ  ییاناوت  هک  تسا  یسک  هچ  دیهد  ربخ  نم  هب  ُْمْتیَأَر ، َأ  ُْلق 
. تسا دیاز  فرح  میم »  » درس و هّدام  زا  هتسویپ  مئاد و  يانعم  هب  دمرس »  » هژاو ًادَمْرَس ، َْلیَّللا 

عفاـنم و شوگ  هک  تسا  نیا  يارب  نوعمـست » ـالف  أ   » تراـبع رکذ  و  تسا . دیـشروخ  روـن  ینـشور و  ءایـض »  » زا دوـصقم  ٍءایِِـضب ، ْمُکِیتْأَـی 
زا نارگید  هک  دـنامهفب  ات  تسا  هدـمآ  نورـصبت » الف  أ   » ترابع لیل »  » هملک اـب  یفرط  زا  دـنکیمن . كرد  مشچ  هک  دـمهفیم  ار  يدـیاوف 

. دینیبیم مه  امش  هک  دننیبیم  ار  ییاهزیچ  بش  یکیرات  دیاوف 
بش و هک  تسا  نیا  دـنوادخ  ياهتمحر  زا  و  َنوُرُکْـشَت ، ْمُکَّلََعل  َو  ِِهلْـضَف  ْنِم  اوُغَْتبَِتل  َو  ِهِیف  اُونُکْـسَِتل  َراهَّنلا  َو  َْلیَّللا  ُمَُکل  َلَـعَج  ِِهتَمْحَر  ْنِم  َو 

نآ رد  دنوادخ ، لضف  زا  يزور  بلط  يریگهرهب و  يارب  يرگید ، رد  دـینک و  تحارتسا  یکی  رد  ات  داد  رارق  رگیدـکی  هب  هتـسویپ  ار  زور 
. تسا هتفر  راک  هب  ّبترم  رشن  ّفل و  هویش  هیآ ، نیا  رد  دینک . يرازگرکش  امش  هک  دهاوخیم  و  دینک . شالت 

رارکت ناشکرش ، رطاخ  هب  ار  ناکرشم  شنزرس  تمالم و  ناحبس  يادخ  تشذگ ] هروس  نیمه  هرامش 61 ، هب  هیآ  نیا   ...، ] ْمِهیِداُنی َمْوَی  َو 
تیاضر بلج  يارب  دیحوت  هک  نانچ  مه  دوشیم . ادخ  بضغ  مشخ و  بجوم  رتشیب  يرگید  هانگ  ره  زا  كرش  هک  دنک  مالعا  ات  دنکیم 

. تساهزیچ نیرتعماج  ادخ  يدونشخ  و 
ربمایپ وا  میروآیم و  نوریب  دـهاش  هاوگ و  کی  یتّما  ره  زا  ام  ینعی  تسا ، انجرخأ  : » يانعم هب  اـنعزن »  » هژاو ًادیِهَـش ، ٍۀَّمُأ  ِّلُـک  ْنِم  اـنْعََزن  َو 

. دهدیم یهاوگ  دناهدوب ، هک  هنوگ  ره  تّما ، تاّیصوصخ  هب  هک  تسا  تّما  نآ 
ایند )  ) ینامز چیه  هک  دنتسه  یلداع  صاخشا  ترخآ ، رد  ناهاوگ  نآ  دنیوگ : یخرب 

549 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسین يدارفا  نینچ  زا  رفن  کی  زا  یلاخ 

. دیروایب دیدوب  هدرک  رایتخا  هچنآ  يارب  ناتمسر و  هار و  يارب  ار  دوخ  ناهرب  لیلد و  مییوگیم  تّما  هب  ام  سپ  ْمُکَناهُْرب ، اُوتاه  اْنلُقَف 
. تسوا لوسر  ادخ و  اب  ّقح  اهنت  هک  دنمهفیم  ماگنه  نیا  رد  ِهَِّلل ، َّقَْحلا  َّنَأ  اوُِملَعَف 

. دوشیم دوبان  وحم و  دنتسبیم ، ارتفا  هک  ياهدوهیب  بلاطم  اهغورد و  مامت  و  َنوُرَتْفَی ، اُوناک  ام  ْمُْهنَع  َّلَض  َو 

549 ص :  ات 82 ..... ] تایآ 76  (: 28  ) صصقلا هروس  ]

هراشا
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َهَّللا ال َّنِإ  ْحَْرفَت  ُهُمْوَق ال  َُهل  َلاق  ْذِإ  ِةَّوُْقلا  ِیلوُأ  ِۀَبْـصُْعلِاب  ُأُونََتل  ُهَِحتافَم  َّنِإ  ام  ِزُونُْکلا  َنِم  ُهاْنیَتآ  َو  ْمِْهیَلَع  یغَبَف  یـسُوم  ِمْوَق  ْنِم  َناک  َنوُراق  َّنِإ 
ِیف َداسَْفلا  ِْغبَت  َو ال  َْکَیلِإ  ُهَّللا  َنَسْحَأ  امَک  ْنِسْحَأ  َو  اْینُّدلا  َنِم  َکَبیِصَن  َْسنَت  َو ال  َةَرِخْآلا  َراَّدلا  ُهَّللا  َكاتآ  امِیف  ِغَْتبا  َو  ( 76  ) َنیِحِرَْفلا ُّبُِحی 

ُّدَـشَأ َوُه  ْنَم  ِنوُرُْقلا  َنِم  ِِهْلبَق  ْنِم  َکَلْهَأ  ْدَق  َهَّللا  َّنَأ  ْمَْلعَی  َْمل  َو  َأ  يِدـْنِع  ٍْملِع  یلَع  ُُهتِیتوُأ  امَّنِإ  َلاق  ( 77  ) َنیِدِسْفُْملا ُّبُِحی  َهَّللا ال  َّنِإ  ِضْرَْألا 
ام َْلثِم  اَنل  َْتَیل  ای  اْینُّدلا  َةایَْحلا  َنوُدیُِری  َنیِذَّلا  َلاق  ِِهتَنیِز  ِیف  ِهِمْوَق  یلَع  َجَرَخَف  ( 78  ) َنُومِرْجُْملا ُمِِهبُونُذ  ْنَع  ُلَئُْسی  َو ال  ًاعْمَج  ُرَثْکَأ  َو  ًةَُّوق  ُْهنِم 

َنوُِرباَّصلا َّالِإ  اهاَّقَُلی  َو ال  ًاـِحلاص  َلِـمَع  َو  َنَمآ  ْنَِمل  ٌْریَخ  ِهَّللا  ُباَوث  ْمُکَْلیَو  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َلاـق  َو  ( 79  ) ٍمیِظَع ٍّظَح  وُذـَل  ُهَّنِإ  ُنوُراق  َِیتوُأ 
(80)

ِسْمَْألِاب ُهَناکَم  اْوَّنَمَت  َنیِذَّلا  َحَبْصَأ  َو  ( 81  ) َنیِرِصَْتنُملا َنِم  َناک  ام  َو  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ُهَنوُرُْـصنَی  ٍۀَِئف  ْنِم  َُهل  َناک  امَف  َضْرَْألا  ِهِراِدب  َو  ِِهب  انْفَـسَخَف 
(82  ) َنوُِرفاْکلا ُِحْلُفی  ُهَّنَأَْکیَو ال  اِنب  َفَسََخل  اْنیَلَع  ُهَّللا  َّنَم  ْنَأ  َْول ال  ُرِدْقَی  َو  ِهِدابِع  ْنِم  ُءاشَی  ْنَِمل  َقْزِّرلا  ُطُْسبَی  َهَّللا  َّنَأَْکیَو  َنُولوُقَی 
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550 ص :  همجرت ..... :

هورگ کی  يارب  اهجنگ  نآ  ياهدیلک  لمح  هک  میدوب  هداد  وا  هب  لام  جنگ و  ردق  نآ  ام  درک ، متـس  اهنآ  رب  اّما  دوب  یـسوم  موق  زا  نوراق 
يداش دنوادخ  هک  نکم  هنارورغم  يداش  همه  نیا  دنتفگ ، وا  هب  شموق  هک  یماگنه  روایب  رطاخ  هب  دوب ، لکـشم  هدننک و  هتـسخ  دـنمورین 

(76 . ) درادیمن تسود  ار  رورغم  ناگدننک 
هنوگ نامه  نکم و  شومارف  ایند  زا  ار  تاهرهب  ینک و  لیصحت  ار  ترخآ  تداعـس  باوث و  ات  شوکب  هتـشاد ، ینازرا  وت  هب  ادخ  هچنآ  رد 

(77  ) درادیمن تسود  ادبا  ار  نادسفم  ادخ  هک  زیگنیمرب  داسف  نیمز  يور  رد  زگره  نک و  یکین  زین  وت  تسا  هدرک  یکین  وت  هب  ادخ  هک 
وا زا  هک  ار  ینامدرم  ماوقا و  وا  زا  شیپ  دنوادخ  هک  تسنادیمن  وا  ایآ  ماهدروآ  تسد  هب  دوخ  ریبدت  ملع و  هب  ار  تورث  نیا  تفگ : نوراق 

(78 . ) دوشیمن لاؤس  ناراکدب  نامرجم و  هانگ  زا  باذع  ماگنه  تسا و  هدرک  كاله  دوب ، رتشیب  ناشتّیعمج  و  رتدنمتورث ) و   ) رتيوق
، تسا هدش  هداد  نوراق  هب  هچنآ  دننامه  شاک  يا  دـنتفگ : بلط  ایند  نامدرم  دـش ، رهاظ  شموق  ربارب  رد  دوخ  تنیز  مامت  اب  نوراق  يزور 

(79  ) دراد یگرزب  هرهب  رفاو و  ّظح  وا  هک  یتسارب  دشیم ، اطع  زین  ام  هب 
دناهدروآ و نامیا  هک  یناسک  يارب  تسا  رتهب  یـسب  ادـخ  باوث  امـش  رب  ياو  دـنتفگ : دوب  هدـش  هداد  اهنآ  هب  تفرعم  ملع و  هک  یناسک  و 

(80 . ) دنریگن ارف  نارباص  زج  ار  نآ  اما  دناهداد ، ماجنا  کین  راک 
(81  ) دننک يرای  ار  وا  یهلا  باذع  ربارب  رد  هک  تشادن  ار  یهورگ  چیه  میدرب و  ورف  نیمز  رد  ار  شاهناخ  وا و  ام  سپس 

هک دندرکیم  وزرآ  هتشذگ  زور  هک  نانآ 
551 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

سک ره  رب  دهدیم و  تعـسو  دهاوخب  هک  شناگدنب  زا  سک  ره  رب  ار  يزور  هک  تسا  دنوادخ  ییوگ  ام  رب  ياو  دنتفگ : دنـشاب  وا  دننام 
راگتـسر زگره  نارفاـک  ییوگ  ياو  يا  دربیم . ورف  نیمز  رعق  هب  زین  ار  اـم  دوب  هداـهنن  ّتنم  اـم  رب  ادـخ  رگا  دریگیم . گـنت  دـهاوخب  هک 

(82 . ) دنوشیمن

551 ص :  ریسفت ..... :

تاروت يراق  نیرتهب  لیئارسا  ینب  رد  مالّسلا و  هیلع  یسوم  ترـضح  هلاخ  رـسپ  لیئارـسا و  ینب  موق  زا  يو  یبرع ، ریغ  تسا  یمـسا  نوراق 
ماجنا وا  تسد  هب  ینابرق  دیـسر و  نوراه  هب  ینید  روما  زا  یخرب  تسایر  تشذـگ و  ایرد  زا  لیئارـسا  ینب  اـب  یـسوم  هک  یماـگنه  و  دوب .
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. دیزرو تداسح  دش و  نیگهودنا  نطاب  رد  نوراق  دشیم ،
ره ای  دـیلک  يانعم  هب  حـتفم و  عمج  حـتافم » . » تسا يدنـسپدوخ  رورغ و  ربک و  يانعم  هب  هک  تسا  یغب  هداـم  زا  یغب »  » هژاو ْمِْهیَلَع ، یغَبَف 

. تسا حتفم  نآ  درفم  و  تساههنیزخ ، يانعم  هب  هک  دناهتفگ  نارّسفم  زا  یخرب  دننکیم . زاب  نآ  اب  ار  اهلفق  هک  تسا  ياهلیسو 
هتسویپ مه  هب  رایسب و  تعامج  هب  هبـصع »  » هملک لمحلا و  هب  ءان  دنیوگ : دوش ، مخ  راب  ینیگنـس  زا  ربراب ، رمک  هک  هاگ  ره  ِۀَبْـصُْعلِاب ، ُأُونََتل 

. دوشیم هتفگ 
. تسا ءونت »  » لعف هب  بوصنم  ذإ »  » هملک َلاق ، ْذِإ 

. شابم ّربکتم  رورغم و  تسمرس و  تیاهجنگ ، تورث و  ببس  هب  ْحَْرفَت ،...  ال 
رد ار  اهنآ  هک  قیرط  نیا  هب  شاـب  ترخآ  لیـصحت  یپ  رد  تسا  هدـش  هداد  وت  هب  اـیند  رد  هچنآ  زا  َةَرِخآـْلا ، َراَّدـلا  ُهَّللا  َكاـتآ  اـمِیف  ِغَْتبا  َو 

. يروآ تسد  هب  ترخآ  يارب  يداز  هشوت و  اهنآ  هلیسو  هب  يرب و  راک  هب  ریخ  ياهراک 
. نک فرصم  دنکیم ، تیافک  ار  وت  يراد و  جایتحا  هک  ياهزادنا  هب  تورث  نیا  زا  اْینُّدلا ، َنِم  َکَبیِصَن  َْسنَت  َو ال 

هک دـنیوگ  یخرب  نک . یکین  ادـخ  ناگدـنب  هب  زین  وت  تسا  هدرک  یکین  وت  هب  دـنوادخ  هک  روط  نامه  و  َْکَیلِإ ، ُهَّللا  َنَسْحَأ  امَک  ْنِسْحَأ  َو 
. تسا مالّسلا  هیلع  یسوم  ترضح  باطخ  نیا  بطاخم 
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یشناد ملع و  نآ  مراد ، نم  هک  تسا  یـشناد  نآ ، ببـس  تسا و  قاقحتـسا  یگتـسیاش و  يور  زا  مراد  نم  هچنآ  تفگ : نوراق  ٍْملِع ، یلَع 

نارّـسفم زا  یخرب  هدوب  رتاـناد  تاروت  هب  لیئارـسا  ینب  ماـمت  زا  وا  هک  دوـب  نیا  تشاد  هک  یملع  تسا . مدرم  يرترب  تلیـضف و  ببـس  هک 
نوراق هب  مه  شرهاوخ  شرهاوخ و  هب  وا  تخومآ و  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هب  دـنوادخ  هک  تسا  ءایمیک  ملع  شناد ، نآ  دـنیوگ :

. داد میلعت 
يأر نامگ و  ینعی  اذک  يدـنع  رمألا  دـنیوگ ، هک  نانچ  تسا ، نینچ  دروم  نیا  رد  نم  هدـیقع  يأر و  هک  دوب  نیا  نوراق  دوصقم  يِدـْنِع ،

. تسا نینچ  رما  نیا  رد  نم 
دوبان كاله و  ار  رتدنمورین  سب  یماوقا  وا  زا  شیپ  دنوادخ  هک  دنادیمن  تسا  هدناوخ  تاروت  رد  هچنآ  شتامولعم و  زا  ایآ  ْمَْلعَی ، َْمل  َو  َأ 

اعقاو هک  نیا  دـشاب و  شملع  یفن  دوـصقم  دروـم ، نیا  رد  هک  تسا  نکمم  دوـشن و  رورغم  شتورث  يداـیز  تردـق و  هـب  اـت  تـسا  هدرک 
. دنادیمن

ددـع ّتیعمج و  رظن  زا  هک  دـشاب  نیا  موهفم  تسا  نکمم  دوب و  رتشیب  ناشلام  تورث و  هک  دـشاب  نیا  دوصقم  تسا  نکمم  ًاعْمَج ، ُرَثْکَأ  َو 
. دندوب رتشیب 

. دنوشیم هدنکفا  شتآ  رد  باسح  لاؤس و  نودب  هکلب  دوشیمن  یشسرپ  ناراکدب  ناهانگ  زا  و  َنُومِرْجُْملا ، ُمِِهبُونُذ  ْنَع  ُلَئُْسی  َو ال 
. تمیق نارگ  ياهبسا  مدخ و  مشح و  دننام  دادیم ، رارق  دوخ  تنیز  هلیسو  ار  اهنآ  هک  تسا  ییاهزیچ  دوصقم  ِِهتَنیِز ، ِیف 

. تسا يویند  ّتیعقوم  تلود و  تخب و  يانعم  هب  ود  ره  ّدج و  يانعم  هب  ّظح »  » هژاو
كرت هب  ندرک  راداو  نتـشادزاب و  رّفنت و  راـهظا  يارب  سپـس  دوـشیم ، هـتفگ  تکـاله  هـب  نـیرفن  دروـم  رد  اـتلاصا  لـیو »  » هژاو ْمُـکَْلیَو ،

. تسا هدش  لامعتسا  زین  اهدنیاشوخان 
دندرک ، مّلکت  نآ  اب  دوهی  ءاملع  هک  ياهملک  هب  ای  اهیّقلی » و ال   » ترابع رد  ریمض 
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. تسا ّثنؤم  ۀبوثم و  يانعم  هب  باوث  اریز  تسا ، باوث  ظفل  نآ  عجرم  ای  ددرگیم و  رب 

وا هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دریگب و  ماقتنا  یـسوم  زا  دناوتب  هک  تسین  یناسک  زا  نوراق  دوخ  هک  تسا  نیا  ترابع  يانعم  َنیِرِـصَْتنُملا ، َنِم 
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مه نمـشد  دش و  وا  نمـشد  عنام  ینعی  رـصتناف  هّودع  نم  هرـصن  دنیوگ : هک  نانچ  دوش ، ادخ  باذـع  زا  عنام  دـناوتب  هک  تسین  یناسک  زا 
. تفریذپ ار  عنام 

. تسا هدش  هتفگ  هراعتسا  قیرط  هب  هک  هتشذگ ] زور  هن   ] تسا کیدزن  نامز  سمألاب »  » زا دوصقم 
تساطخ زا  ینامیشپ  راهظا  اطخ و  رب  یهاگآ  هیبنت و  هملک  تسادج و  ّنأک  ظفل  زا  يو »  » هژاو تسا . ماقم  تلزنم و  ناکم  زا  دارم  ُهَناکَم ،

«: هَّللا ّنأک  : » دنتفگ سپس  دندش ، نامیشپ  هاگآ و  نوراق ، ماقم  ندرک  وزرآ  رد  دوخ ، هابتشا  رب  هورگ  نآ  هک  تسا  نیا  انعم  و 
يزور و  وا ، تلزنم  تمارک و  رطاخب  هن  دهدیم ، تعسو  دهاوخب  ار  هک  ره  يزور  دنوادخ  هک  نیا  هب  دراد  تهابـش  تلاح  نیا  هزادنا  هچ 
تـسا هیبش  تلاح  نیا  هزادنا  هچ  تسوا و  تحلـصم  رطاخ  هب  یمامت  هکلب  وا ، ّتلذم  يراوخ و  رطاخب  هن  دهدیم ، مک  دهاوخب  ار  هک  ره 

. دنوشیمن راگتسر  زگره  نارفاک  هک  نیا  هب 
؟ دنوشیمن راگتسر  نارفاک  هک  ینادیمن  ایآ  ینعی : تسا  ملعت  مل  نآ أ  يانعم  تسا و  کلیو  يانعم  هب  کیو  نایفوک  دزن  و 

رتنع کیو  : » تسا هتفگ  رعاش  هک  يرعـش  نیا  دـننام  تسا ، هدـش  لصتم  يو »  » فرح هب  هک  دـشاب  باطخ  فرح  فاـک ،»  » هک تساور  و 
(. نک هلمح  نمشد  هب  هرتنع  يا   ) ّودعلا وحن  « 1 « » مدقأ

نیا نآ ، رطاخ  هب  هک  تسا  یبلاطم  نایب  يارب  مال »  » تسا و ّهنأل  يانعم  هب  ّهنأ »  » ظفل
__________________________________________________

: رعش مامت  - 1
. مدقا رتنع  کیو  سراوفلا : لیق  اهمقس  بهذا  یسفن و  یفش  دقل  و 

فاّشک ج 4.
. رصم پاچ  تشوناپ ،
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. تفر ورف  نیمز  هب  نوراق  دنوشیمن ، راگتسر  نارفاک  هک  نیا  يارب  تسا : نیا  انعم  ای  تسا . هدش  هتفگ  ترابع 

ورف نیمز  هب  ار  اـم  ادـخ  ینعی  . ) ددرگیم رب  هَّللا »  » هب هـک  تـسا  نآ  رد  يریمـض  و  « 1  » هدـش هدـناوخ  زین ) مولعم  تروص  هب  ، ) اِنب َفَسََخل 
.( دربیم

554 ص :  ات 88 ..... ] تایآ 83  (: 28  ) صصقلا هروس  ]

هراشا

َءاج ْنَم  َو  اْهنِم  ٌْریَخ  ُهَلَف  ِۀَنَـسَْحلِاب  َءاج  ْنَم  ( 83  ) َنیِقَّتُْمِلل ُۀَِبقاْعلا  َو  ًاداسَف  َو ال  ِضْرَْألا  ِیف  اُولُع  َنوُدـیُِری  َنیِذَِّلل ال  اُهلَعَْجن  ُةَرِخْآلا  ُراَّدـلا  َْکِلت 
َءاج ْنَم  ُمَلْعَأ  یِّبَر  ُْلق  ٍداعَم  یلِإ  َكُّداَرل  َنآْرُْقلا  َْکیَلَع  َضَرَف  يِذَّلا  َّنِإ  ( 84  ) َنُولَمْعَی اُوناک  ام  َّالِإ  ِتائِّیَّسلا  اُولِمَع  َنیِذَّلا  يَزُْجی  الَف  ِۀَئِّیَّسلِاب 

َو ( 86  ) َنیِِرفاْکِلل ًاریِهَظ  َّنَنوُکَت  الَف  َکِّبَر  ْنِم  ًۀَمْحَر  َّالِإ  ُباتِْکلا  َْکَیلِإ  یْقُلی  ْنَأ  اوُجَْرت  َْتنُک  ام  َو  ( 85  ) ٍنِیبُم ٍلالَض  ِیف  َوُه  ْنَم  َو  يدُْهلِاب 
(87  ) َنیِکِرْشُْملا َنِم  َّنَنوُکَت  َو ال  َکِّبَر  یلِإ  ُْعدا  َو  َْکَیلِإ  َْتلِْزنُأ  ْذِإ  َدَْعب  ِهَّللا  ِتایآ  ْنَع  َکَّنُّدُصَی  ال 
(88  ) َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  َو  ُمْکُْحلا  َُهل  ُهَهْجَو  َّالِإ  ٌِکلاه  ٍءْیَش  ُّلُک  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  َرَخآ ال  ًاهلِإ  ِهَّللا  َعَم  ُعْدَت  َو ال 

554 ص :  همجرت ..... :

يارب کـین  ماجنارـس  دـنرادن و  نیمز  رد  ار  داـسف  يزارف و  ندرگ  هدارا  هـک  مـیهدیم  رارق  یناـسک  يارب  اـهنت  ار  ترخآ  يارـس  نـیا  اـم 
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(83  ) تسا ناراکزیهرپ 
زا رتهب  یشاداپ  دهد ، ماجنا  یکین  راک  هک  یسک 

__________________________________________________

. یقرواپ فاّشک ، تسا . هدوب  لوهجم  لعف  يو  رظن  هب  روهشم  تئارق  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  رّسفم  لوق  - 1
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(84  ) دنوشن تازاجم  دب  لامعا  نامه  هب  زج  دنهد  ماجنا  دب  راک  هک  یناسک  و  دبای ، نآ 
رتهب همه  زا  نم  راـگدرورپ  وگب  دـنادرگیم ، زاـب  هّکم )  ) تهاـگیاج هب  ار  وت  درک  لزاـن  وت  رب  ار  نآرق  هک  سک  نآ  ناـمگیب  ربماـیپ  يا 

(85  ) تسا راکشآ  یهارمگ  رد  یسک  هچ  هدمآ و  تیاده  اب  یسک  هچ  دنادیم 
نینچ تراگدرورپ  تمحر  فطل و  هک  نآ  زج  دوش ، لزان  ءاقلا و  وت  رب  نآرق )  ) ینامسآ باتک  نیا  هک  یتشادن  دیما  زگره  وت  لوسر  يا 

(86  ) نکم ینابیتشپ  نارفاک  زا  زگره  سپ  درک ، باجیا 
ناکرـشم زا  و  نک ، توعد  تراگدرورپ  يوس  هب  ار ) قلخ  ، ) دـنرادن زاب  دـش ، لزان  وت  رب  هک  نآ  زا  سپ  دـنوادخ ، تاـیآ  زا  ار  وت  راـهنز 

(87  ) شابم
نآ زا  تنطلس  دوشیم ، یناف  وا  كاپ  تاذ  زج  زیچ  همه  هک  نادب  تسین و  ییادخ  وا  زج  هک  ناوخم  ار  ییادخ  چیه  اتکی  يادخ  اب  زگره 

(88 . ) دیدرگیم زاب  وا  يوس  هب  همه  تسوا و 

555 ص :  ریسفت ..... :

. تسا هدیـسر  وت  هب  نآ  ّتیـصوصخ  هک  ییارـس  نآ  ینعی  تسا ، ترخآ  راد  يدـنمجرا  تمظع و  يارب  کلت »  » ظفل ُةَرِخْآلا ، ُراَّدـلا  َْکِلت 
نیا روظنم  نودـسفی و  نولعی و ال  هدومرفن ال  هدرک و  طورـشم  داـسف ، ّولع و  هدارا  كرت  هب  ار  تداعـس  يارـس  هب  ندیـسر  هدژم  دـنوادخ 

نوکر و هب  ار  دیدهت  هیآ  نیا  رد  هک  نانچ  مه  دنشاب ، هتشاد  دیابن  مه  ار  نآ  هدارا  هکلب  دننک  داسف  ییوج و  يرترب  دیابن  اهنت  هن  هک  تسا 
«. دیشاب هتشاد  ناراکمتس  هب  لیم  دیابن  زگره  ، » اوملظ نیّذلا  یلإ  اونکرت  و ال  دیامرفیم : هدرک و  طورشم  لیم ،

: دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ( 113 دوه / )
«1 . » اهتحت لخدیف  هبحاص  لعن  كارش  نم  دوجأ  هلعن  كارش  نوکی  نأ  هبجعیل  لجّرلا  ّنإ 

تسا لقن  لیضف  زا  و 
__________________________________________________

هیآ نیا  رد  لخاد  هک  دوشیم  ثعاب  نیمه  دیآیم و  شـشوخ  تسا  رتهب  شتـسود  شفک  دنب  زا  شـشفک  دـنب  هک  نیا  زا  درم  یهاگ  - 1
. دوش
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«1 . » انهاه ینامألا  تبهذ  تفگ : سپس  دناوخ و  ار  هیآ  نیا  هک 

. دننک زیهرپ  ادخ  تیصعم  ینامرفان و  زا  هک  تسا  یناسک  يارب  هدیدنسپ  تبقاع  َنیِقَّتُْمِلل ، ُۀَِبقاْعلا  َو 
هک اهنآ  هب  تائّیـس »  » دانـسا ات  هدـش ، هداد  رارق  ریمـض  ياج  هب  نیذـّلا »  » رهاظ مسا  تسا و  نوزجی  الف  ياـنعم  هب  اُولِمَع ، َنیِذَّلا  يَزُْجی  ـالَف 

. دناسرب ار  اهنآ  رتشیب  یگیامورف  یتسپ و  تسا ، هدش  رارکت 
كرد نآ  تـقیقح  هـک  یّمهم  باوـث  درک ، بـجاو  وـت  رب  ار  نآرق  هـب  لـمع  غـیلبت و  توـالت و  هـک  نآ  َنآْرُْقلا ، َکــْیَلَع  َضَرَف  يِذَّلا  َّنِإ 

. درادیم ینازرا  وت  هب  دوشیمن ،
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زاـب تـسین ، تاـقولخم  زا  يدرف  چــیه  يارب  تـسا و  وـت  صوـصخم  هـک  یهاـگیاج  داـعم و  هـب  گرم  زا  سپ  ار  وـت  ٍداــعَم ، یلِإ  َكُّداَرل 
هک تسا  هّکم  داـعم ، زا  دارم  هک  دـنیوگ : نارّـسفم  زا  یخرب  و  تسا . دوع  ماـقم  تمظع  نیمه  يارب  مه  داـعم  ندوـب  هرکن  و  دـنادرگیم .

ربمایپ هب  یگرزب  ماقم  تمظع و  تشگزاب ، نیا  هک  تسا  نیا  لداـعم  ندوب  هرکن  هجو  و  دـینادرگزاب ، نآ  هب  هّکم  حـتف  زور  ار  وا  دـنوادخ 
. درک راکشآ  ار  ناناملسم  مالسا و  تّزع  تشاد و  ینازرا 

، تشاد هّکم  هب  یگتسبلد  قایتشا و  هک  یلاح  رد  و  هنیدم ) هب   ) ربمایپ ترجه  ماگنه  هفحج »  » نیمزرـس رد  هیآ  نیا  هک  دنیوگ  رگید  یخرب 
يدُْهلِاب َءاج  ْنَم  ُمَلْعَأ  یِّبَر  وگب : ناکرـشم  هب  تفگ : وا  هب  داد ، ربمایپ  هب  ار  هّکم  هب  تشگزاب  هدعو  هک  هاگ  نآ  لیئربج  و  دـش . لزان  وا  رب 

و . » تسا رتاناد  دهدیم - وا  هب  ترخآ  رد  ادخ  هک  تسا  ییاهباوث  ربمایپ و  دوخ  دوصقم  هدش - تیاده  هک  یـسک  هب  نم  راگدرورپ  ینعی 
ییاهتبوقع نارفاک و  اـهنیا  زا  روظنم  تسا ، رتاـناد  يدرف  ره  زا  دنتـسه  یهارمگ  رد  هک  یناـسک  هب  تبـسن  زین  و  نیبم » لالـض  یف  وه  نم 

. دنتسه نآ  راوازس  ترخآ  رد  هک  تسا 
__________________________________________________

. تفر نایم  زا  اج  نیا  رد  اهوزرآ  - 1
557 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

یخرب و  دـش . ءاقلا  وت  هب  نآرق  ادـخ  تمحر  رطاخ  هب  نکل  ینعی و  تسا ، كاردتـسا  يارب  ّنکل  يانعم  هب  اـّلإ  ظـفل  َکِّبَر ، ْنِم  ًۀَـمْحَر  اَّلِإ 
دـشن لزان )  ) اقلا وت  هب  باتک  ۀـمحر و  الإ  باتکلا  کیلإ  یقلأ  ام  و  تسا : نینچ  ریدـقت  رد  دوشیم و  لمح  انعم ، رب  تراـبع  نیا  دـنیوگ :

. دنوادخ تیانع  تمحر و  تهج  زا  رگم 
. وت رب  ادخ  تایآ  ندمآ  دورف  نامز  زا  سپ  َْکَیلِإ ، َْتلِْزنُأ  ْذِإ  َدَْعب 

. تسا یلبق  بلاطم  هب  تبسن  کیرحت  جییهت و  باب  زا  شدعب  ام  َنیِِرفاْکِلل و  ًاریِهَظ  َّنَنوُکَت  الَف  ترابع 
. تسا هدش  هتفگ  « ... 1  » ةراج ای  یعمساف  ینعأ  كایإ  دنیوگ : هک  فورعم  لثم  نیا  هویش  هب  نآرق  رتشیب  تسا : هتفگ  ساّبع  نبا 

. تسا هدش  هتفگ  تاذ  يانعم  هب  هجو »  » هژاو یلاعت و  يراب  تاذ  رگم  دوشیم  دوبان  یناف و  يزیچ  ره  ُهَهْجَو ، اَّلِإ  ٌِکلاه  ٍءْیَش  ُّلُک 
__________________________________________________

. يونشب وت  دیاب  هیاسمه  يا  اّما  میوگیم  وت  هب  - 1
558 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

558 ص :  توبکنع .....  هروس 

هراشا

. تسا هیآ  ياراد 69  تسا و  یندم  دنیوگ : یخرب  تسا و  یّکم  هروس  نیا 
. تسا يرصب  نیّدلا » هل  نیصلخم   » تسا و یفوک  ملا »  » هیآ

558 ص :  هروس ..... :] نیا  تئارق  تلیضف  ]

هد ناقفانم  نانمؤم و  دادعت  هب  دـناوخب  ار  توبکنع  هروس  سک  ره  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  زا  بعک  نب  یبأ 
«1 . » دوشیم هتشون  شیارب  هنسح 

موـس تسیب و  بش  رد  ار  مور  توـبکنع و  هروـس  سک  ره  دوـمرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ریـصب  وـبا  و 
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رد دنوادخ  هک  مسرتیمن  منکیمن و  انثتـسا  نآ  زا  ار  سک  چیه  نم  تسا و  تشهب  لها  زا  وا  مسق  ادخ  هب  دّمحم  وبا  يا  دـناوخب  ناضمر 
«2 . » دنراد رایسب  جرا  ادخ  شیپ  هروس  ود  نیا  نامگیب  دسیونب و  نم  رب  یهانگ  مدنگوس  نیا 

__________________________________________________

-1
. نیقفانملا نینمؤملا و  ددعب  تانسح  رشع  رجألا  نم  هل  ناک  توبکنعلا  ةروس  أرق  نم 

-2
ادبا و ال هیف  ینثتسا  ۀّنجلا ال  لهأ  نم  دّمحم  ابأ  ای  هَّللا  وهف و  نیرشع  ثالث و  ۀلیل  یف  ناضمر  رهـش  یف  موّرلا  توبکنعلا و  یتروس  أرق  نم 

. اناکم هَّللا  نم  نیتروّسلا  نیتاهل  ّنإ  امثا و  ینیمی  یف  ّیلع  هَّللا  بتکی  نأ  فاخأ 
559 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

559 ص :  ات 7 ..... ] تایآ 1  (: 29  ) توبکنعلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
َّنَمَْلعََیل َو  اُوقَدَـص  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َّنَمَْلعَیَلَف  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنـیِذَّلا  اَّنَتَف  ْدََـقل  َو  ( 2  ) َنُونَتُْفی ـال  ْمُه  َو  اَّنَمآ  اوـُلوُقَی  ْنَأ  اوُکَْرتـُی  ْنَأ  ُساَّنلا  َبِسَح  َأ  ( 1  ) ملا

(4  ) َنوُمُکْحَی ام  َءاس  انوُِقبْسَی  ْنَأ  ِتائِّیَّسلا  َنُولَمْعَی  َنیِذَّلا  َبِسَح  ْمَأ  ( 3  ) َنِیبِذاْکلا
َو ( 6  ) َنیَِملاْعلا ِنَع  ٌِّینََغل  َهَّللا  َّنِإ  ِهِسْفَِنل  ُدِـهاُجی  اـمَّنِإَف  َدَـهاج  ْنَم  َو  ( 5  ) ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  َو  ٍتَآل  ِهَّللا  َلَـجَأ  َّنِإَـف  ِهَّللا  َءاـِقل  اوُجْرَی  َناـک  ْنَم 

(7  ) َنُولَمْعَی اُوناک  يِذَّلا  َنَسْحَأ  ْمُهَّنَیِزْجََنل  َو  ْمِِهتائِّیَس  ْمُْهنَع  َّنَرِّفَُکَنل  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

559 ص :  همجرت ..... :

(1  ) ملا
(2 ( ؟ دش دنهاوخن  شیامزآ  دنوشیم و  اهر  دوخ  لاح  هب  میدروآ ، ادخ  هب  نامیا  ام  دنیوگب  هک  نیا  فرص  هب  دننکیم  نامگ  مدرم  ایآ 

، دنیوگیم غورد  هک  یناسک  دنیوگیم و  تسار  هک  یناسک  دروم  رد  ادخ  ملع  دـیاب  و  میدومزآ ، دـندوب ، نانآ  زا  شیپ  هک  ار  یناسک  ام 
(3  ) دبای قّقحت 

(4  ) دننکیم يرواد  دب  رایسب  تفر  دنهاوخ  نوریب  ام  تردق  هزوح  زا  هک  دندرک  نامگ  دنهدیم  ماجنا  هتسیاشان  ياهراک  هک  یناسک  ایآ 
اونـش و وا  دسریم و  ارف  هدرک  نییعت  ادخ  هک  ار  ینامز  لجا و  ماگنه  دـیدرتیب  هک  دـنادب  دراد ، قایتشا  دـیما و  ادـخ  رادـید  هب  سک  ره 

(5  ) تساناد
(6  ) تسا زاینیب  نایناهج  همه  زا  ادخ  هک  دنکیم  دوخ  دوس  هب  دنک  شالت  داهج و  ادخ  هار  رد  هک  ره 

شاداپ ناشکین  لامعا  زا  رتهب  ار  اهنآ  میـشخبیم و  میناشوپیم و  ار  اهنآ  ناهانگ  دـنداد  ماـجنا  کـین  راـک  دـندروآ و  ناـمیا  هک  ناـنآ  و 
(7 . ) میهدیم

560 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

560 ص :  ریسفت ..... :
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، تسا نینچ  اج  نیا  رد  مالک  ریدـقت  دوشیم و  طوبرم  اههلمج  موهفم  هب  نابـسح  تسا و  نابـسح  هّداـم  زا  بسح »  » لـعف ُساَّنلا ، َبِسَح  َأ 
«1 . » انمآ اولوقی  نأل  نینوتفم  ریغ  اوکرتی  نأ  سانلا  بسحأ 

ربخ مهلوقل »  » ادتبم و مهکرت »  » هک نیا  رب  انب  انمآ . مهلوقل  نینوتفم  ریغ  مهکرت  تسا : هدوب  نینچ  ریدقت  رد  ترابع  نابسح  ندمآ  زا  شیپ 
. تسا یلوعفم  ود  ّریـص  رییـصت و  يانعم  هب  كرت »  » لعف اریز  تسا ، نآ  لوعفم  تقیقح  رد  و  كرت »  » هّمتت نینوتفم » ریغ   » ترابع دـشاب و 

: تسا هتفگ  رعاش  هرتنع  هک  نانچ 
«2  » مصعملا هنانب و  نسح  نمضقی  هنشنی  عابّسلا  رزج  هتکرتف 

تراـبع لاـثم  نیا  رد  تسا . ّرـش  زا  سرت  ّتلع  هب  شندـش  جراـخ  ّرّـشلا ، ۀـفاخمل  هجورخ  ییوگیم : هک  تسا  لاـثم  نیا  دـننام  دروم  نیا 
مه ربخ  دـناوتیم  تسا ، ّتلع  هک  مهلوقل ، تراـبع  مه  ثحب  دروم  رد  نیا  رب  اـنب  . ] تسا هدـش  عقاو  ادـتبم  ربـخ  تسا ، ّتلع  هک  ۀـفاخمل ،

لوعفم ود  يداد ، رارق  ربخ  ادتبم و  البق  هک  ار  ۀفاخمل  هجورخ و  هملک : ود  رّـشلا  ۀفاخمل  هجورخ  تبـسح  ییوگیم : هک  یتقو  اّما  .[ ) دشاب
. یهدیم رارق  بسح 

اهتبیصم و هب  و  دنوشیمن ، شیامزآ  نانمشد ، اب  داهج  نطو و  زا  يرود  فیلکت و  ياهیتخـس  هب  اهنآ  هک  دننکیم  نامگ  َنُونَتُْفی ، ْمُه ال  َو 
تماقتـسا و ربص و  ات  دـنکیم  راچد  اهالب  ماسقا  عاونا و  هب  ار  اهنآ  دـنوادخ  هکلب  تسین ] نینچ  نیا  [ ؟ دـش دـنهاوخن  راچد  ایند  ياـهجنر 

رد راوتسا  صلخم و  ریغ  زا  صلخم  دوش و  راکشآ  اهنآ  ینطاب  نامیا 
__________________________________________________

. دنوشیمن شیامزآ  دنوشیم و  اهر  دوخ  لاح  هب  میاهدروآ  نامیا  دنیوگب  هک  نیا  فرص  هب  دننکیم  نامگ  مدرم  ایآ  - 1
. دنردب ار  وا  يوق  ياهلاگنچ  مکحم و  ياهنادند  ناهد و  اب  ناگدنرد  ات  مدرک  ناگدنرد  همعط  ار  وا  نم  - 2

561 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دوش صّخشم  نامیا ، تسس  برطضم و  زا  نامیا 

هک ینید  ضیارف  اهروتـسد و  اب  اهنآ  شیامزآ  و  میدرک ، شیامزآ  ناحتما و  ار  امـش  زا  شیپ  ناربمایپ  ناوریپ  ْمِِهْلبَق ، ْنِم  َنیِذَّلا  اَّنَتَف  ْدََـقل  َو 
. تسا هدوب  یگدنز ، تالکشم  اهیتخس و  اب  ای  میدرکیم ، بجاو  اهنآ  رب 

: هک تسا  هدمآ  ثیدح  رد 
نم همظع  نود  ام  دیدحلا  طاشمأب  طشمی  هنید و  نع  کلذ  هفرـصی  ام  نیتقرف  قرفیف  هسأر  یلع  راشنملا  عضویف  ذخؤی  مکلبق  نم  ناک  دـق 

«1 . » هنید نع  هفرصی  ام  بصع  محل و 
دنچ ره  دنتـسه  وگغورد  نآ  رد  یناسک  هچ  و  وگتـسار ، ناشنامیا  رد  یناسک  هچ  دـنادب ، شیامزآ  هلیـسو  هب  دـنوادخ  دـیاب  ُهَّللا ، َّنَمَْلعَیَلَف 

قّقحت جراخ  ملاـع  رد  هک  نآ  رگم  دریگیمن  ّقلعت  نآ  دوجو  هب  ادـخ  ملع  نکل  دراد ، یهاـگآ  عوضوم  نیا  هب  هشیمه  ـالع  ّزع و  يادـخ 
. دنوش صّخشم  نایوگغورد  زا  نایوگتسار  هک  تسا  نیا  دوصقم  و  دوش . رهاظ  اهنآ  راثآ  دنبای و 

دناسانشیم مدرم  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  ینعی  تسا . مالعا  ردصم  زا  هک  تسا  هدناوخ  ّنملعیل  ّنملعیلف و و  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  هدش  تیاور 
. دنسانشب ار  اهنآ  مدرم  ات  دنکیم  يراذگتمالع  رادناشن و  ار  اهنآ  تروص  یهایس  يدیفس و  دننام  ییاههناشن  اب  ای  دنتسه ، یناسک  هچ  هک 

: تفگ دمآ و  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  شیپ  ساّبع  هک  تسا  هدش  تیاور  و 
«2 « ؟ ساّنلا بسحأ  ملا   » ّلج ّزع و  هَّللا  لوق  نیأف  لاق  معن  لاق  نیلعاف  مهیرت  لاقف أ  ساّنلا  کل  عیابی  یّتح  شما 

.[ دوب دهاوخن  یشیامزآ  دننک  تعیب  همه  رگا  هک  نیا  زا  هیانک   ...« ] تایآ رخآ  ات 
__________________________________________________

اب درکیمن و  فرـصنم  ناشنید  زا  ار  اهنآ  راک  نیا  دندرکیم و  هّرا  ار  ناشرـس  دنتفرگیم و  ار  اهنآ  هک  دـندوب  ینامدرم  امـش  زا  شیپ  - 1
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. تشذگیم بصع  تشوگ و  زا  هک  دندرکیم  هناش  يروط  ار  اهنآ  ندب  نهآ  ياههناش 
يرآ تفگ  ساّبع  دننک ؟ تعیب  همه  ینکیم  رکف  ایآ  دومرف  ترضح  دننک  تعیب  وت  اب  مدرم  ات  ورب  - 2

562 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
نیا دننام  و  تفرگ . دهاوخ  ار  اهنآ  نماد  یهلا  ياهتازاجم  هک  تسا  نیا  دوصقم  دننک . زجاع  ار  ام  دنریگب و  یشیپ  ام  زا  هک  انوُِقبْـسَی ، ْنَأ 

(. 51 رمز / « ) دنوش زوریپ  قح  تردق  رب  دنناوتیمن  اهنآ  ، » َنیِزِْجعُِمب ْمُه  ام  َو  هیآ  هک  تسا  دروم 
نامگ اهنآ  اریز  تسا ، رتدـساف  رتلطاب و  یلّوا  نامگ  زا  نامگ  نیا  ینعی  تسا  بارـضا  يانعم  هب  هک  تسا  هعطقنم  مأ »  » فرح َبِسَح ، ْمَأ 

. دنوشیمن تازاجم  ناشنایصع  رفک و  ّتلع  هب  هک  دننکیم  رکف  اهنیا  و  دنوشیمن ، ناحتما  ناشنامیا  رطاخ  هب  هک  دندرکیم 
تروـص نیا  رد  دـناهدرک و  اـهنآ  هک  یمکح  نآ  تسا  یمکح  دـب  اـی  دـننکیم ، مکح  نینچ  نیا  هک  یناـسک  دـندب  َنوُـمُکْحَی ، اـم  َءاـس 

. تسا هدش  فذح  ّمذ  هب  صوصخم 
ياهدنب تلاح  هب  ار  تلاح  نیا  ادخ  تمایق . رد  باسح  هب  یگدیـسر  ندش و  هدنز  شاداپ و  ندـید  يارب  تسا  یلثم  ترابع  نیا  ِهَّللا ، َءاِقل 

هداد ماجنا  ییاهراک  هچ  وا  هک  دنادیم  الماک  مه  شیاقآ  دیآیم و  شیاقآ  الوم و  تاقالم  هب  يدـیدم  تّدـم  زا  سپ  هک  تسا  هدز  لاثم 
تروص رد  ای  دوشیم و  وربور  وا  اب  ییوگ  دـمآ  شوخ  ییورـشوخ و  اـب  دـشاب  دونـشخ  یـضار و  وا  زا  هک  یتروص  رد  نیا  رب  اـنب  تسا ،

وزرآ دراد و  ار  تلاـح  نیا  هب  دـیما  سک  ره  هک  تسا  نیا  دوصقم  سپ  دـنکیم . دروـخ  رب  وا  اـب  نآ  سکع  رب  ینیگمـشخ  یتیاـضران و 
. دنک دروخرب  وا  اب  تمارک  یشوخ و  اب  دنوادخ  هک  دنکیم 

ار وا  ياهوزرآ  هچنآ  کین و  ياهراک  هب  دیاب  نیا  رب  انب  دیآیم  ریزگان  تسا ، گرم  نامه  هک  ادخ  تّدم  هک  دـنادب  ، » ٍتَآل ِهَّللا  َلَجَأ  َّنِإَف 
. دشابیم فاخی  يانعم : هب  وجری »  » ظفل دنیوگ  یخرب  دنک . مادقا  دزاسیم  کیدزن  ادخ  هب  ار  وا  هدروآ و  رب 

، تسا نانمشد  نیرتنمشد  هک  شیوخ  سفن  اب  نینچمه  دنک و  داهج  نید  ندرک  هدنز  رطاخ  هب  نید ، نانمشد  اب  هک  یـسک  َدَهاج ، ْنَم  َو 
عفن هب  شیوخ و  رطاخ  هب  دنک  هزیتس 

__________________________________________________

؟ دش دهاوخ  هچ  ُساَّنلا  َبِسَح  َأ  ملا  دومرف : هک  ادخ  هتفگ  سپ  دومرف : ترضح 
563 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

درادـن و اـهنآ  تعاـط  هب  يزاـین  تسا و  ناـیناهج  زا  زاـینیب  دـنوادخ  اریز  دوشیم ، شدوخ  دـیاع  نآ  هرهب  تسا و  هدرک  داـهج  شدوخ 
. تساهنآ دوخ  تعفنم  تحلصم و  يارب  وا  یهاون  رماوا و  دیدرتیب 

هک يروط  هب  مینکیم  لـطاب  ار  اـهنآ  میناـشوپیم و  دـندش ، بکترم  ندروآ ، ناـمیا  زا  لـبق  هک  ار  یناـهانگ  نآ  ْمِِهتائِّیَـس ، ْمُْهنَع  َّنَرِّفَُکَنل 
. دناهدشن بکترم  ار  اهنآ  ییوگ 

. میهدیم شاداپ  ازج و  ار  اهنآ  دناهداد  ماجنا  هک  یکین  ییاهراک  رطاخ  هب  و  ْمُهَّنَیِزْجََنل ، َو 

563 ص :  ات 13 ..... ] تایآ 8  (: 29  ) توبکنعلا هروس  ]

هراشا

(8  ) َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب  ْمُُکئِّبَنُأَف  ْمُکُعِجْرَم  ََّیلِإ  امُهْعُِطت  الَف  ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ِیب  َكِرُْـشِتل  َكادَهاج  ْنِإ  َو  ًانْـسُح  ِْهیَِدلاِوب  َناْسنِْإلا  اَْنیَّصَو  َو 
ِساَّنلا َۀَْـنِتف  َلَـعَج  ِهَّللا  ِیف  َِيذُوأ  اذِإَـف  ِهَّللاـِب  اَّنَمآ  ُلوـُقَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  ( 9  ) َنیِِحلاَّصلا ِیف  ْمُهَّنَلِخْدـَُنل  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  َو 

َو اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َّنَمَْلعََیل  َو  ( 10  ) َنیَِملاْعلا ِروُدُص  ِیف  اِمب  َمَلْعَِأب  ُهَّللا  َْسَیل  َو  َأ  ْمُکَعَم  اَّنُک  اَّنِإ  َُّنلوُقََیل  َکِّبَر  ْنِم  ٌرْصَن  َءاج  ِْنَئل  َو  ِهَّللا  ِباذَعَک 
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ْمُهَّنِإ ٍءْیَـش  ْنِم  ْمُهایاطَخ  ْنِم  َنِیِلماِحب  ْمُه  ام  َو  ْمُکایاطَخ  ْلِـمْحَْنل  َو  اـنَلِیبَس  اوُِعبَّتا  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاـق  َو  ( 11  ) َنیِِقفانُْملا َّنَمَْلعََیل 
(12  ) َنُوبِذاَکل

(13  ) َنوُرَتْفَی اُوناک  اَّمَع  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  َُّنلَئُْسَیل  َو  ْمِِهلاْقثَأ  َعَم  ًالاْقثَأ  َو  ْمَُهلاْقثَأ  َُّنلِمْحََیل  َو 
564 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

564 ص :  همجرت ..... :

نآ هب  هک  يوش  لئاق  یکیرـش  نم  يارب  وت  هک  دننک  شالت  اهنآ  رگا  دننک و  یکین  دوخ  ردام  ردپ و  هب  هک  میدرک  شرافـس  نایمدآ  هب  ام 
(8  ) تخاس مهاوخ  هاگآ  دیاهداد  ماجنا  هچنآ  هب  ار  امش  تسا و  نم  يوس  هب  امش  تشگزاب  نکم . تعاطا  زگره  يرادن ، ملع 

(9  ) میروآرد ناراکوکین  هرمز  رد  دناهداد  ماجنا  کین  راک  دناهدروآ و  نامیا  هک  یناسک 
هنتف دنریگ ، رارق  رازآ  ّتیذا و  دروم  ادخ  رطاخ  هب  هک  یماگنه  اّما  میاهدروآ ، نامیا  ادخ  هب  دـنیوگیم  هک  دنتـسه  یناسک  مدرم  زا  یخرب 

دنوادخ ایآ  میدوب ، امش  اب  مه  ام  دنیوگیم : دیایب ، تراگدرورپ  بناج  زا  يزوریپ  هک  هاگ  ره  دنرامش و  ربارب  یهلا  باذع  اب  ار  نانمـشد 
(10 ( ؟ تسین رتهاگآ  تسا ، نایناهج  هنیس  رد  هچنآ  هب  سک  ره  زا 

(11  ) تسا هاگآ  زین  ناقفانم  لاح  هب  انیقی  دسانشیم و  ار  نانمؤم  دنوادخ  نامگیب 
دنهاوخن شود  رب  ار  نانمؤم  ناهانگ  زگره  اهنآ  میریگیم ، شود  رب  ار  ناتناهانگ  ام  دـینک ، يوریپ  ام  زا  امـش  دـنتفگ : نانمؤم  هب  نارفاـک 

(12  ) دنیوگیم غورد  اهنآ  تفرگ ،
ییاهغورد زا  تمایق  زور  و  دنشکیم ، شود  رب  دناهدرک  هارمگ  ار  هک  ره  ناهانگ  نیگنس  راب  شیوخ ، ناهانگ  نیگنـس  راب  رب  هوالع  اهنآ 

(13 . ) دش دنهاوخ  هذخاؤم  تخس  دناهتسب  هک 

564 ص :  ریسفت ..... :

ینعی دـنک ، یکین  ردام  ردـپ و  ّقح  رد  اـی  دـنک ، یکین  رداـم  ردـپ و  هب  هک  میداد  روتـسد  ناـسنا  هب  اـم  ًانْـسُح ، ِْهیَدـِلاِوب  َناـْسنِْإلا  اَْـنیَّصَو  َو 
. تسا کین  تفص  ياراد  هک  دهد  ماجنا  ار  ییاهراک 

نإ و  .[ » تسا ندرک  رمأ  اـنعم  هب  اـج  نیا  رد  ّتیـصو  نیا  رب  اـنب   ] تساـنعم کـی  هب  هب  هترمأ  تراـبع : ائیـش و  لـعفی  ناـب  هتیـصو  تراـبع :
: هک دندرک  شالت  تردام ، ردپ و  رگا  كادهاج »

، دننک لیمحت  وت  هب  دنتساوخ  يرادن و  وا  ّتیهولا  هب  یهاگآ  ملع و  هک  ار  يزیچ  یهد  رارق  نم  کیرش  ٌْملِع ، ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ِیب  َكِرُْشِتل 
565 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

یب كرـشتل  تسا : هدومرف  دـنوادخ  ایوگ  تسا و  مولعم  یفن  ملع ، یفن  زا  دوصقم  نکم و  يوریپ  ار  اهنآ  كرـش ، رد  زگره  امُهْعُِطت ، ـالَف 
«1 . » اهلا نوکی  نا  حصی  ائیش ال 

ال اریز ، دوریم ، نیب  زا  تسا و  زیچان  دنوادخ  ّقح  ربارب  رد  دـشاب ، گرزب  دـنچ  ره  یّقح  ره  هک  هدرک  هاگآ  بلطم ، نیا  نایب  اب  دـنوادخ 
«2 . » قلاخلا ۀیصعم  یف  قولخمل  ۀعاط 

یگتـسیاش و قباـطم  ار ، امـش  نم  تسا و  نم  يوـس  هب  ناکرـشم  ناـنمؤم و  هـمه  تشگزاـب  دـیامرفیم : دـنوادخ  سپـس  ْمُـکُعِجْرَم ، ََّیلِإ 
. مهدیم ازج  شاداپ و  ناتقاقحتسا ،

. دنوشیم لخاد  تشهب  رد  ناراکوکین  هرمز  رد  َنیِِحلاَّصلا ، ِیف 
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رب دوخ  نید  زا  دـسرب ، اهنآ  هب  يرازآ  ّتیذا و  نید ، ادـخ و  يارب  هاگ  ره  دـناهدروآ و  نامیا  نابز  اب  اهنت  هک  یناسک  ِهَّللِاب ، اَّنَمآ  ُلوُقَی  ْنَم 
ناشنامیا زا  ار  اهنآ  دوشیم ، اهنآ  ّتیذا  ثعاـب  نارفاـک  فرط  زا  هچنآ  ینعی  تسا ، عوضوم  نیمه  مه  مدرم  هنتف  زا  دوصقم  دـندرگیم و 

. دنادرگیم رب  رفک  زا  ار  نانمؤم  دنوادخ  باذع  هک  نانچ  مه  دنادرگیم ، رب 
ناقفانم نیا  دسرب ، اهنآ  هب  نارفاک  زا  یتمینغ  دوش و  نانمؤم  بیصن  يزوریپ  ترصن و  ادخ  فرط  زا  هاگ  ره  و  َکِّبَر ، ْنِم  ٌرْصَن  َءاج  ِْنَئل  َو 

. دیهدب اهتمینغ  زا  ار  ام  مهس  مییامش و  نید  وریپ  ام  ینعی  میدوب ، امش  اب  ام  دنیوگیم :
رتاناد رتهاگآ و  تسا ، نایناهج  ياههنیس  رد  هچنآ  هب  وا ، هک  داد  ربخ  ناحبس  دنوادخ  سپـس  َنیَِملاْعلا ، ِروُدُص  ِیف  اِمب  َمَلْعَِأب  ُهَّللا  َْسَیل  َو  َأ 

. تسا هدرک  دیدهت  ار  ناقفانم  هداد و  هدژم  نانمؤم  هب  دنوادخ  سپس  تسا . ناقفانم  نیا  ياههنیس  یناهن  ياهزار  اهنآ ، هلمج  زا  تسا و 
. دـینک يوریپ  ار  ام  هقیرط  هار و  هک  دـنداد  روتـسد  نانمؤم  هب  نارفاک  و  ْمُکایاطَخ ، ْلِمْحَْنل  َو  انَلِیبَس  اوُِعبَّتا  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاق  َو 

هک دندرک  رما  ناشدوخ  هب  سپس 
__________________________________________________

. ].....[ دشابن يراگدرورپ  راوازس  هک  ار  يزیچ  یهد  رارق  نم  کیرش  - 1
. تسین قولخم  يارب  یتعاطا  ّقح و  چیه  ادخ  تیصعم  ینامرفان و  ربارب  رد  - 2

566 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
مه اب  راک  ود  نیا  هک  دوب  نیا  ناشدوصقم  دـندرک و  فطع  اوعّبتا »  » رما رب  ار  لمحنل »  » رما نیا  رب  اـنب  دـنریگ ، شود  رب  ار  اـهنآ  ياـهاطخ 
هانگ لّمحت  هک  تسا  نیا  نارفاک  روظنم  میریگیم و  هدـهع  رب  ار  امـش  ياهاطخ  هانگ و  مه  ام  دـینک  يوریپ  ار  ام  امـش  ینعی  دوش ، ماـجنا 

تسین و يروشن  ثحب و  چیه  دنتفگیم : نانمؤم  هب  هک  تسا  شیرق  نانخـس  زا  هیانک  هیآ  دوصقم  تساهنآ و  يوریپ  هب  طونم  طورـشم و 
. میریگیم هدهع  رب  ار  امش  ناهانگ  ام  دشاب  رگا 

دنریگ و شود  رب  نارگید  ناهانگ  نیگنس  راب  اب  ار  ناشدوخ  ناهانگ  نیگنـس  راب  دیاب  نارفاک  نیا  ْمِِهلاْقثَأ ، َعَم  ًالاْقثَأ  َو  ْمَُهلاْقثَأ  َُّنلِمْحََیل  َو 
. دناهدش اهنآ  هانگ  رفک و  ثعاب  نارفاک  نیا  هک  تسا  یناسک  ناهانگ  راب  نآ 

شیپ هک  یلطاب  ياهراک  اهغورد و  زا  ینعی  تسا ، شنزرس  خیبوت و  قیرط  هب  هکلب  تسین  یعقاو  شـسرپ  نیا  هک  تسا  یهیدب  َُّنلَئُْـسَیل ، َو 
. دش دنهاوخ  لاؤس  دندوب  هتخاس  دوخ 

566 ص :  ات 19 ..... ] تایآ 14  (: 29  ) توبکنعلا هروس  ]

هراشا

َو ِۀَنیِفَّسلا  َباحْصَأ  َو  ُهاْنیَْجنَأَف  ( 14  ) َنوُِملاظ ْمُه  َو  ُنافوُّطلا  ُمُهَذَخَأَف  ًاماع  َنیِـسْمَخ  َّالِإ  ٍۀَنَـس  َْفلَأ  ْمِهِیف  َِثبَلَف  ِهِمْوَق  یلِإ  ًاحُون  اْنلَـسْرَأ  ْدََقل  َو 
ِهَّللا ِنُود  ْنِم  َنوُُدبْعَت  امَّنِإ  ( 16  ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ُهوُقَّتا  َو  َهَّللا  اوُدـُبْعا  ِهِمْوَِقل  َلاـق  ْذِإ  َمیِهاْربِإ  َو  ( 15  ) َنیَِملاْعِلل ًۀَیآ  اهاْنلَعَج 

َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  َُهل  اوُرُکْـشا  َو  ُهوُدـُبْعا  َو  َقْزِّرلا  ِهَّللا  َدـْنِع  اوُغَْتباَف  ًاقْزِر  ْمَُکل  َنوُِکلْمَی  ِهَّللا ال  ِنُود  ْنِم  َنوُدـُبْعَت  َنیِذَّلا  َّنِإ  ًاْکفِإ  َنوُُقلَْخت  َو  ًاـناثْوَأ 
(18  ) ُنِیبُْملا ُغالَْبلا  َّالِإ  ِلوُسَّرلا  یَلَع  ام  َو  ْمُِکْلبَق  ْنِم  ٌمَمُأ  َبَّذَک  ْدَقَف  اُوبِّذَُکت  ْنِإ  َو  ( 17)

(19  ) ٌریِسَی ِهَّللا  یَلَع  َِکلذ  َّنِإ  ُهُدیُِعی  َُّمث  َْقلَْخلا  ُهَّللا  ُئِْدُبی  َْفیَک  اْوَرَی  َْمل  َو  َأ 
567 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

567 ص :  همجرت ..... :
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ماجنارس اما  درک  گنرد  لاس ) هاجنپ  دصهن و   ) لاس هاجنپ  زجب  لاس  رازه  اهنآ  نایم  رد  وا  میداتـسرف و  شموق  يوس  هب  ار  حون  ام  یتسارب 
(14  ) دندوب رگمتس  همه  هک  یلاح  رد  تفرگورف  ار  اهنآ  نافوط 

(15  ) میداد رارق  نایناهج  يارب  یتیآ  ار  نآ  میدیشخب و  ییاهر  ار  یتشک  باحصا  وا و  اهنت  ام 
. تسا رتهب  امـش  يارب  نیا  دینادب ، رگا  هک  دیزیهرپب  وا  زا  و  دینک ، شتـسرپ  ار  ادخ  تفگ : شموق  هب  هک  یماگنه  ار ، میهاربا  روآ  دای  هب  و 

(16)
، دنتسین امـش  يزور  کلام  دیتسرپیم ، ادخ  زجب  هک  ار  یناسک  دیفابیم ، مه  هب  ییاهغورد  دیتسرپیم و  ار  ییاهتب  اهنت  ادخ  زا  ریغ  امش 

(17 . ) دیدرگیم زاب  وا  يوس  هب  هک  دیروآ  اج  هب  ار  وا  رکش  دینک و  شتسرپ  ار  وا  دیهاوخب و  يزور  ادخ  زا 
(18 . ) تسین راکشآ  غیلبت  زج  ادخ  لوسر  هفیظو  دندرک ، بیذکت  ار  ناشناربمایپ  زین  امش  زا  شیپ  ياهتّما  دینک ، بیذکت  ارم  امش  رگا  و 

(19 . ) تسا ناسآ  ادخ  يارب  راک  نیا  دنادرگیم ؟ زاب  سپس  دنکیم  زاغآ  ار  شنیرفآ  هنوگچ  دنوادخ  دندیدن  ایآ 

567 ص :  ریسفت ..... :

. دریگارف ار  يزیچ  فارطا  تّدش  یناوارف و  اب  هک  تسا  يزیچ  ره  نافوط  ُنافوُّطلا ، ُمُهَذَخَأَف 
. حون ترضح  هعقاو  لصا  هب  ای  ددرگیم  زاب  ۀنیفس »  » هب ای  اهانلعج »  » ترابع رد  ریمض  اهاْنلَعَج ، َو 

«، انلـسرأ  » يارب تسا  فرظ  لاق » ذا   » ترابع و  میهاربا ) احون و  انلـسرا   ) تسا هدـش  فطع  حون »  » ظفل هب  میهاربا »  » ظفل َلاق ، ْذِإ  َمیِهاْربِإ  َو 
هظعوم و  ار  شموق  تشاد  ّتیحالص  هک  دوب  هدیسر  ياهزادنا  هب  وا  ّنس  هک  میداتسرف  یماگنه  ار  حون  ام  ینعی 

568 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دنزاس هشیپ  ار  يراگزیهرپ  تدابع و  هک  دهد  روتسد  دنک و  هضرع  اهنآ  هب  ار  نامیا 

نآ هب  تریـصب  مشچ  اـب  رگا  هک  نیا  اـی  تسا ، رتدـب  يزیچ  هچ  رتـهب و  امـش  يارب  يزیچ  هچ  هک  دـیتسنادیم  امـش  رگا  َنوُمَْلعَت ، ُْمْتنُک  ْنِإ 
. تسا رتهب  يزیچ  ره  زا  امش  يارب  اهروتسد  نیا  هک  دیتسنادیم  دیتسیرگنیم ،

ادـخ شیپ  دوخ  ناعیفـش  ار  اـهنآ  هک  ببـس  نیا  هب  اـی  دـینادیم و  دوخ  دوبعم  ادـخ و  کیرـش  ار  اـهتب  هک  نیا  ببـس  هب  ًاـْکفِإ ، َنوُُقلَْخت  َو 
تسا و هدـیمان  کفا  ار  اـهنآ  ادـخ  هک  دـیزاسیم  ار  ییاـهتب  امـش  هک  تسا  نیا  اـنعم  دـنیوگ  یخرب  دـیاهدیرفآ ، ار  یغورد  دـیرادنپیم ،

. تسا کفا  قلخ  ار ، اهتب  نآ  امش  ندیشارت 
. دنهدب ار  امش  يزور  زا  يزیچ  هک  دنرادن  ار  نآ  تردق  دنتسین و  کلام  اهنآ  ًاقْزِر ، ْمَُکل  َنوُِکلْمَی  ال 

. تسا قاّزر  هک  تسوا  اهنت  اریز  دیهاوخب ، ادخ  زا  ار  دوخ  يزور  یمامت  نیا  رب  انب  َقْزِّرلا ، ِهَّللا  َْدنِع  اوُغَْتباَف 
. دیزاس وا  رادید  هدامآ  وا ، ياهتمعن  ساپس  تدابع و  هلیسو  هب  ار  دوخ  دینکیم ، تشگزاب  وا  يوس  هب  نوچ  و  َنوُعَجُْرت ، ِْهَیلِإ 

بیذکت ار  دوخ  نالوسر  مه  نیشیپ  ياهتّما  هک  نانچ  مه  دناسریمن ، ینایز  نم  هب  امـش  بیذکت  دینک ، بیذکت  ارم  رگا  و  اُوبِّذَُکت ، ْنِإ  َو 
اهنآ اهالب  هنوگ  نآ  هک  دوب  بیذکت  ببس  هب  اریز  دش ، اهتّما  دوخ  هّجوتم  شنایز  ررض و  هکلب  دیسرن ، ینایز  نالوسر  نآ  هب  یلو  دندرک ،

. تفرگ ارف  ار 
. تسین نآ  رد  يدیدرت  چیه  اههزجعم ، اب  ندوب  هارمه  ببس  هب  هک  تسا  یغالب  نیبملا » غالب   » زا دوصقم  ُنِیبُْملا ، ُغالَْبلا  اَّلِإ 

دشاب و شموق  هب  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  ياههتفگ  زا  هک  تسا  لمتحم  ِهِمْوَق » َباوَج  َناک  امَف   » هیآ ات  نآ  زا  دعب  ياههیآ  هیآ و  نیا 
تیعقوم  نأش و  رد  میهاربا ، ترضح  ناتساد  رخآ  لوا و  نایم  هک  دنشاب  ياهضرتعم  ياههیآ  اهنیا  هک  تسا  نکمم 

569 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ار هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  رگا  شیرق  هورگ  يا  دیامرفیم : ادخ  هک  وحن  نیدب  دشاب ، هدمآ  شیرق ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ 
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، يدعب ياههیآ  تسا  نینچ  نیا  درک و  بیذکت  ار  شربمایپ  یتّما  ره  نینچمه  درک و  بیذکت  ار  میهاربا  مه  میهاربا  موق  دیدرک ، بیذکت 
. دنتسه وا  ياهتّجح  هدننک  نشور  دنوادخ و  تردق  فیصوت  دیحوت و  لیالد  رگنایب  تایآ  نیا  اریز 

. تسا هدش  هدناوخ  زین  اورت  مل  تروص أ و  هب  اْوَرَی » َْمل  َو  َأ   » ترابع
نانچ مه  دوشیمن ، نآ  لماش  تیؤر  تسین و  ءدبی »  » هلمج رب  فطع  دهدیم و  ربخ  گرم  زا  سپ  ندـش  هدـنز  زا  ترابع  نیا  ُهُدـیُِعی ، َُّمث 

: دیامرفیم ادخ  هک  دعب  هیآ  رد  هک 
. دوشیمن هأشّنلا  یشنی  لماش  دوشیم و  عقاو  شنیرفآ  زاغآ  رب  اهنت  تیؤر  رظن و  َةَرِخْآلا  َةَأْشَّنلا  ُئِْشُنی  ُهَّللا  َُّمث  َْقلَْخلا  َأََدب  َْفیَک 

هب ناگدرم  ندـنادرگرب  ینعی  دوشیم  هدـیمهف  ُهُدـیُِعی »  » ترابع زا  هک  تسا  هداعا  يانعم  هب  هراشا  کلذ »  » ظفل ٌریِـسَی ، ِهَّللا  یَلَع  َکـِلذ  َّنِإ 
. تسا ناسآ  ادخ  رب  تمایق  رد  یناگدنز 

569 ص :  ات 25 ..... ] تایآ 20  (: 29  ) توبکنعلا هروس  ]

هراشا

ْنَم ُمَحْرَی  َو  ُءاشَی  ْنَم  ُبِّذَُعی  ( 20  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنِإ  َةَرِخْآلا  َةَأْشَّنلا  ُئِْشُنی  ُهَّللا  َُّمث  َْقلَْخلا  َأََدب  َْفیَک  اوُرُْظناَف  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِـس  ُْلق 
اوُرَفَک َنیِذَّلا  َو  ( 22  ) ٍریِـصَن َو ال  ٍِّیلَو  ْنِم  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ْمَُکل  ام  َو  ِءامَّسلا  ِیف  َو ال  ِضْرَْألا  ِیف  َنیِزِْجعُِمب  ُْمْتنَأ  اـم  َو  ( 21  ) َنُوبَْلُقت ِْهَیلِإ  َو  ُءاشَی 
ُهاْجنَأَف ُهُوقِّرَح  َْوأ  ُهُوُلْتقا  اُولاق  ْنَأ  َّالِإ  ِهِمْوَق  َباوَج  َناـک  اـمَف  ( 23  ) ٌمِیلَأ ٌباذَـع  ْمَُهل  َِکئلوُأ  َو  ِیتَمْحَر  ْنِم  اوُِسئَی  َِکئلوُأ  ِِهئاـِقل  َو  ِهَّللا  ِتاـیِآب 

(24  ) َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ِراَّنلا  َنِم  ُهَّللا 
ُمُکاوْأَم َو  ًاضَْعب  ْمُکُـضَْعب  ُنَْعلَی  َو  ٍضْعَِبب  ْمُکُـضَْعب  ُرُفْکَی  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  َُّمث  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  ْمُِکْنَیب  َةَّدَوَم  ًاناثْوَأ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ُْمتْذَخَّتا  اَمَّنِإ  َلاق  َو 

(25  ) َنیِرِصان ْنِم  ْمَُکل  ام  َو  ُراَّنلا 
570 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

570 ص :  همجرت ..... :

ار ترخآ  ناهج  هنوگ  نیمه  هب  دنوادخ  سپس  هدرک ؟ زاغآ  ار  شنیرفآ  هنوگچ  دنوادخ  دیرگنب  دینک و  ریـس  نیمز  رد  وگب  ام  لوسر  يا 
(20 . ) تسا اناوت  زیچ  ره  رب  دنوادخ  نامگیب  دنکیم ، داجیا 

(21  ) دیدرگیم زاب  وا  يوس  هب  دهدیم و  رارق  تمحر  دروم  دهاوخب  ار  هک  ره  دنکیم و  تازاجم  دهاوخب  ار  هک  ره 
(22  ) تسین يروای  ّیلو و  ادخ  زج  امش  يارب  دیوش و  هریچ  ادخ  هدارا  رب  نامسآ  نیمز و  رد  دیناوتیمن  زگره  امش 

(23  ) تسا یکاندرد  باذع  اهنآ  يارب  دندیماان و  نم  تمحر  زا  دندش  رفاک  وا  ياقل  ادخ و  تایآ  هب  هک  نانآ 
دادیور نیا  رد  دیـشخب  ییاهر  شتآ  زا  ار  وا  دنوادخ  یلو  دینازوسب  ای  دیـشکب  ار  وا  دـنتفگ : هک  دوبن  نیا  زج  میهاربا )  ) وا موق  خـساپ  اّما 

(24  ) دنروآیم نامیا  هک  یناسک  يارب  تسا  یتربع  ياههناشن 
سپـس دشاب ، ایند  یگدنز  رد  امـش  نایم  ّتبحم  یتسود و  هیام  هک  دیاهدرک  باختنا  دوخ  يارب  ار  ییاهتب  ادخ  زا  ریغ  امـش  تفگ : میهاربا 

(25 . ) تشاد دیهاوخن  يروای  رای و  چیه  تسا و  شتآ  امش  هاگیاج  دینک و  نعل  ار  رگیدکی  دیناد و  رفاک  ار  يرگید  کی  ره  تمایق  زور 

570 ص :  ریسفت ..... :
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ندروآ دوجو  هب  مدـع  زا  یعون  شنیرفآ و  زاغآ  ود  نآ  زا  کی  ره  تسا و  هئـشن  ود  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  تراـبع  نیا  َةَرِخآـْلا ، َةَأْـشَّنلا 
تسین . نینچ  یلّوا  یلو  تسا  داجیا  زا  دعب  داجیا  یمّود  ياهئشن  هک  نیا  زج  دنرادن ، رگیدکی  اب  یقرف  مادک  چیه  تسا و 

571 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسا هدش  هدناوخ  مه  تفآر  هک  تفأر  دننام  هدش  هدناوخ  زین  ۀئشن  تروص  هب  ةأشن »  » ظفل

. دروآیم دوجو  هب  زین  ار  مود  هئشن  هک  تسومه  هدروآ  دوجو  هب  ار  لوا  هئشن  هک  ییادخ  تسا : نیا  دوصقم  َةَرِخْآلا ، َةَأْشَّنلا  ُئِْـشُنی  ُهَّللا  َُّمث 
. تسا هدومرفن  هَّللا  هملک  نودب  ئشنی » ّمث   » هدش و هتفگ  هَّللا )  ) رهاظ مسا  هک  تسا  موهفم  نیمه  ندنامهف  يارب  و 

دروـم دـنک ، تمحر  وا  هب  دـهاوخب  ار  هک  ره  دـنکیم و  شباذـع  دـنک ، باذـع  دـهاوخب  ار  هک  ره  ُءاـشَی ، ْنَم  ُمَحْرَی  َو  ُءاـشَی  ْنَم  ُبِّذَُـعی 
. دهدیم رارق  شتمحر 

. دیوشیم هدنادرگرب  وا  دزن  دینکیم و  تشگزاب  وا  يوس  هب  َنُوبَْلُقت ، ِْهَیلِإ  َو 
هک یتروص  رد  تسا ، رتروانهپ  مه  نیمز  زا  هک  نامسآ  رد  هن  روانهپ و  نیمز  رد  هن  امـش ، ِءامَّسلا ، ِیف  َو ال  ِضْرَْألا  ِیف  َنیِزِْجعُِمب  ُْمْتنَأ  ام  َو 

امـش هک  تسا  نیا  انعم  ای  دیوش . هریچ  وا  مکح  هدارا و  رب  دـینک و  زجاع  دوخ ، رارف  ببـس  هب  ار  دـنوادخ  دـیناوتیمن  دیـشاب ، نامـسآ  رد 
هب امش  ریزگان  و  دباین ، نایرج  امش  هرابرد  دسرن و  امش  هب  ات  دینک ، يریگولج  دراد ، نایرج  نیمز  نامسآ و  رد  هک  ادخ  رما  زا  دیناوتیمن 

. دش دیهاوخ  راتفرگ  ینامسآ  ینیمز و  ياهالب  هب  ناتیاهراک و  رفیک 
ْنِم اوُِسئَی  َکـِئلوُأ  : » دوـمرف درک و  شنزرـس  تّمذـم و  دندرمـش ، رادـقمیب  کبـس و  ار  وا  هک  یهورگ  دـنوادخ  هک  هدـش  لـقن  هداـتق  زا 

«. تسین دیمون  ادخ  تمحر  زا  سک  چیه  رفاک  زج  ، » َنوُِرفاْکلا ُمْوَْقلا  اَّلِإ  ِهَّللا  ِْحَور  ْنِم  ُسَْأیَی  ال  دیامرفیم : هک  نانچ  مه  ِیتَمْحَر »
هک تسا  نمؤم  تفـص  نیا  و  نمیا ، وا  باقع  زا  هن  دـشاب و  سویأم  ادـخ  تمحر  زا  هن  نمؤم  هک  تسا  هتـسیاش  نیا  رب  اـنب  ( 87 فسوی / )

.[ دشاب اجر  فوخ و  نایم   ] دشاب كانمیب  مه  راودیما و  مه  ادخ  هب  تبسن 
رد هفاضا ، اب  هفاضا و  نودـب  تسا  عوفرم  نینچمه  هفاضا و  اـب  هفاـضا و  نودـب  تسا  بوصنم  ةّدوم »  » هژاو اْینُّدـلا ، ِةاـیَْحلا  ِیف  ْمُِکْنَیب  َةَّدَوَم 

یتسود  ّتلع  هب  ینعی  تسا . ندوب  هل ) لوعفم   ) ّتلع ناونع  هب  یکی  تسا  ببس  ود  هب  نآ  بصن  ندوب ، بوصنم  تروص 
572 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

قاّفتا یتسود و  ببـس  اهتب  تدابع  نیا  رب  انب  دـننکیم ، قاّفتا  بهذـم  کی  رد  مدرم  هک  نانچ  مه  اهتب  نیا  تدابع  رب  امـش  نایم  قاـّفتا  و 
. تسا هدش  امش 

نیا رد  هک  مکنیب  ةدوملا  ببـس  ناـثوألا  متذـختا  تسا  نینچ  نآ  ریدـقت  هک  دـشاب  ذـّختا »  » مود لوـعفم  هک  تسا  نیا  بصن ، رگید  ببس 
ناتـسود ناونع  هب  ار  اهنآ  ینعی  تسا  هدوب  ةّدوم  اهومتذـّختا  ریدـقت  رد  ای  تسا  نآ  ياج  هب  هیلا  فاضم  هدـش و  فذـح  فاضم  تروص 
(. 165 هرقب / « ) دنرادیم تسود  ادخ  نوچمه  ار  اهتب  نآ  ، » ِهَّللا ِّبُحَک  ْمُهَنوُّبُِحی  دیامرفیم : هک  نانچ  دینکیم  تدابع  دوخ  كرتشم 
يادـتبم يارب  ربـخ  اـی  تسا ، هلوصوم  اـم »  » تروص نیا  رد  هک  تسا  ّنإ »  » ربـخ اـی  تسا  هجو  ود  زا  یکی  نآ  ببـس  زین  عـفر  تروـص  رد 

ینعی رگید  ترابع  هب  و  تسا . هدش  امش  نایم  یتسود  ببـس  اهتب  نیا  ینعی  تسا  هدوب  مکنیب ، ةدوم  ناثوألا  نإ  انعم ، رد  تسا و  فوذحم 
. دیراد تسود  ایند  رد  ار  اهنآ  یگمه  دیدرک و  قاّفتا  اهنآ  یتسود  رب  دوخ  نایم  امش 

نیرفن نعل و  ار  رگیدـکی  دـیزرویم و  هنیک  ضغب و  رگیدـکی  هـب  تبـسن  تماـیق  زور  رد  سپـس  ٍضْعَِبب ، ْمُکُـضَْعب  ُرُفْکَی  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَـی  َّمـُث 
. دننکیم نیرفن  نعل و  ار  دوخ  نادوبعم  ناوریپ ، دیوجیم و  يرازیب  دوخ  ناوریپ  زا  دوبعم  دینکیم و 

572 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 26  (: 29  ) توبکنعلا هروس  ]

هراشا
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َو َباتِْکلا  َو  َةَُّوبُّنلا  ِِهتَّیِّرُذ  ِیف  اْنلَعَج  َو  َبوُقْعَی  َو  َقاحْـسِإ  َُهل  اـْنبَهَو  َو  ( 26  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  ُهَّنِإ  یِّبَر  یلِإ  ٌرِجاهُم  یِّنِإ  َلاـق  َو  ٌطُول  َُهل  َنَمآَـف 
َنِم ٍدَـحَأ  ْنِم  اِهب  ْمُکَقَبَـس  ام  َۀَـشِحاْفلا  َنُوتْأََـتل  ْمُکَّنِإ  ِهِمْوَِقل  َلاـق  ْذِإ  ًاـطُول  َو  ( 27  ) َنیِِحلاَّصلا َنَِـمل  ِةَرِخآـْلا  ِیف  ُهَّنِإ  َو  اْینُّدـلا  ِیف  ُهَرْجَأ  ُهاـْنیَتآ 
ْنِإ ِهَّللا  ِباذَِـعب  اِنْتئا  اُولاق  ْنَأ  َّالِإ  ِهِمْوَق  َباوَج  َناک  امَف  َرَْکنُْملا  ُمُکیِدان  ِیف  َنُوتَْأت  َو  َلِیبَّسلا  َنوُعَطْقَت  َو  َلاجِّرلا  َنُوتْأََـتل  ْمُکَّنِإ  َأ  ( 28  ) َنیَِملاْعلا

(30  ) َنیِدِسْفُْملا ِمْوَْقلا  یَلَع  ِینْرُْصنا  ِّبَر  َلاق  ( 29  ) َنِیقِداَّصلا َنِم  َْتنُک 
573 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

573 ص :  همجرت ..... :

(26  ) تسا میکح  زیزع و  وا  هک  منکیم  ترجه  مراگدرورپ  يوس  هب  نم  تفگ  میهاربا  هب  دروآ و  نامیا  میهاربا  هب  طول 
ترخآ رد  میداد و  ایند  رد  ار  وا  شاداپ  میداد ، رارق  ار  ینامسآ  باتک  تّوبن و  شنامدود  رد  میدیشخب و  ار  بوقعی  قاحـسا و  وا  هب  ام  و 

(27 . ) تسا ناحلاص  زا 
: تفگ دوخ  موق  هب  هک  یماگنه  ار  طول  روآ  دای  هب  و 

(28 . ) تسا هدادن  ماجنا  ار  نآ  امش  زا  شیپ  ناهج  مدرم  زا  يدحا  هک  دیوشیم  بکترم  ار  یتشز  رایسب  راک  امش 
طول موق  اّما  دیهدیم ؟ ماجنا  رکنم  لامعا  دوخ  عماجم  رد  دینکیم و  عطق  ار  ناسنا  لسن  موادـت  هار  دـیوریم و  نادرم  غارـس  هب  امـش  ایآ 

(29 . ) روایب ام  يارب  ار  ادخ  باذع  ییوگیم  تسار  رگا  دنتفگ : هک  دندادن  نیا  زج  یخساپ 
(30 . ) امرف يرای  دساف  موق  نیا  ربارب  رد  ارم  اراگدرورپ  تفگ : طول 

573 ص :  ریسفت ..... :

. دروآ نامیا  وا  هب  درک و  قیدصت  ار  وا  هک  تسا  یسک  لّوا  تسا ، میهاربا  ترضح  رهاوخ  رسپ  هک  طول ،
هب اج  نآ  زا  سپـس  تسا و  ماش  یـضارا  زا  هک  ناّرح »  » هب تسا  هفوک  ياهرهـش  زا  هک  یثوک »  » زا نم  تفگ : میهاربا  ٌرِجاـهُم ، یِّنِإ  َلاـق  َو 

. دندوب وا  اب  شزینک ، رجاه ، میهاربا و  رسمه  هراس  طول و  ترضح  شترجه ، نیا  رد  منکیم . ترجاهم  نیطسلف 
َوُه ُهَّنِإ  . » منک ترجاهم  اج  نآ  هب  هک  تسا  هداد  روتـسد  مراگدرورپ  هک  موریم  ییاـج  ینعی  ّیبر » یلا  ، » ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  ُهَّنِإ ، یِّبَر  یلِإ 

ارم هک  تسا  ییادخ  وا  ُزیِزَْعلا :»
574 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا نآ  رد  نم  تحلصم  هک  ار  هچنآ  رگم  دهدیمن  نم  هب  ییاهروتسد  هک  تسا  ییادخ  میکحلا » . » دنکیم ظفح  منانمشد  ربارب  رد 
، ایند نایاپ  ات  وا  رب  نداتـسرف  دورد  کین ، ماـن  زا : دـنترابع  میداد  وا  هب  دـیامرفیم : ادـخ  هک  ییاـیند  ياهـشاداپ  اْینُّدـلا ، ِیف  ُهَرْجَأ  ُهاـْنیَتآ  َو 

. دنراد تسود  ار  وا  اهتّلم  مامت  هک  نیا  كاپ و  هتسیاش و  هیّرذ  نادنزرف و  نتشاد 
. تسا هدش  فطع  نآ  رب  میهاربا  هک  يزیچ  رب  ای  تسا ، میهاربا  رب  فطع  ای  طول »  » ظفل َلاق ، ْذِإ  ًاطُول  َو 

و  ] تسا هدـش  ریـسفت  َلاجِّرلا » َنُوتْأََتل  ْمُکَّنِإ  َأ   » تراـبع هلیـسو  هب  تسا ، مهبم  تراـبع  نیا  رد  هک  هشحاـف »  » هملک َۀَـشِحاْفلا ، َنُوتْأََـتل  ْمُکَّنِإ 
.[ دندشیم بکترم  طول  موق  هک  تسا  یتشز  راک  نامه  دوصقم 

. تسا ماهفتسا  فرح  اب  مّکنإ » أ   » یمّود یلو  هدش  هدناوخ  ماهفتسا  فرح  نودب  هدش ، هتفگ  لّوا  هک  مّکنإ »  » ظفل
نارّـسفم زا  یخرب  تسا . لاوما  ندرب  دارفا و  نتـشک  لیبق  زا  قیرطلا ، عاّطق  نادزد و  لمع  نامه  لیبس  عطق  زا  دوصقم  َلـِیبَّسلا ، َنوُعَطْقَت  َو 

ماجنا ار  ءاشحف  نیا  اهنآ  اب  ات  دندرکیم ، عطق  دنتشذگیم ، اهنآ  نیمزرـس  زا  هک  ار  ینیرفاسم  رفـس  طول  موق  هک  تسا  نیا  روظنم  دنیوگ :
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. دوشیم عطق  لسن  نانز ، ياج  هب  نادرم  ندرک  رایتخا  اب  هک  تسا  لسن  عطق  روظنم  تسا : هتفگ  يرصب ]  ] نسح دنهد .
، دـنک حاکن  وا  اب  درک  تباصا  هک  يدرف  ره  هب  ات  هزیرگنـس  باترپ  تسا : لامعا  نیا  رکنم »  » هژاو زا  دوصقم  َرَْکنُْملا ، ُمُکیِدان  ِیف  َنُوتْأـَت  َو 

هطرـض رگیدـکی  روضح  رد  سلاـجم  رد  دـنیوگ : یخرب  حازم . عـقوم  یـشاّحف  ازـسان و  راـمق ، برط ، تلآ  تخاوـن  ندز ، تشم  یلیس و 
. تسا رتتشز  رایسب  نآ ، یناهنپ  زا  یهانگ  ره  راهظا  و  دندشیم . طاول  بکترم  اراکـشآ  دوخ  عماجم  رد  دنیوگ : رگید  یخرب  دندادیم .

تسا : ثیدح  رد  و 
575 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

«. 1  » تسین وا  هرابرد  تبیغ  دنک ، رود  دوخ  زا  ار  ایح  مرش و  سابل  هک  يدرف  ره 
. دوشیمن هتفگ  يدان  رگید  دنوش  قّرفتم  هاگ  ره  دوشیم و  هتفگ  دنراد  روضح  نآ  رد  دارفا  هک  یسلجم  عمجم و  هب  يدان »  » هژاو

. ياهداد هدعو  ام  هب  هک  یباذع  لوزن  رد  ییوگیم  تسار  رگا  َنِیقِداَّصلا ، َنِم  َْتنُک  ْنِإ 
هب ار  اهنآ  دنتـشادیماو و  تشز  راک  نیا  هب  هاوخلد  هب  ای  روز  هب  ار  مدرم  هک  دـندوب  یناـسک  نیدـسفم » ، » َنیِدِـسْفُْملا ِمْوَْقلا  یَلَع  ِینْرُْـصنا 

. دنداد رارق  ّتنس  يدعب  ياهلسن  يارب  ار  نآ  دندرک و  عادبا  ار  يراک  نینچ  هک  دندوب  یناسک  نینچمه  دندناشکیم و  داسف 

575 ص :  ات 38 ..... ] تایآ 31  (: 29  ) توبکنعلا هروس  ]

هراشا

ْنَِمب ُمَلْعَأ  ُنَْحن  اُولاق  ًاطُول  اهِیف  َّنِإ  َلاق  ( 31  ) َنیِِملاظ اُوناک  اهَلْهَأ  َّنِإ  ِۀَیْرَْقلا  ِهِذه  ِلْهَأ  اوُِکلْهُم  اَّنِإ  اُولاق  يرُْشْبلِاب  َمیِهاْربِإ  اُنلُـسُر  ْتَءاج  اََّمل  َو 
َو ال ْفََخت  اُولاق ال  َو  ًاعْرَذ  ْمِِهب  َقاـض  َو  ْمِِهب  َءیِـس  ًاـطُول  اُنلُـسُر  ْتَءاـج  ْنَأ  اََّمل  َو  ( 32  ) َنیِِرباْغلا َنِم  َْتناک  ُهَتَأَْرما  ـَّالِإ  ُهَلْهَأ  َو  ُهَّنَیِّجَُنَنل  اـهِیف 

َنوُقُـسْفَی اُوناک  اِمب  ِءامَّسلا  َنِم  ًازْجِر  ِۀَیْرَْقلا  ِهِذـه  ِلْهَأ  یلَع  َنُولِْزنُم  اَّنِإ  ( 33  ) َنیِِرباْغلا َنِم  َْتناک  َکَتَأَْرما  ـَّالِإ  َکَـلْهَأ  َو  َكوُّجَنُم  اَّنِإ  ْنَزَْحت 
(35  ) َنُولِقْعَی ٍمْوَِقل  ًۀَنَِّیب  ًۀَیآ  اْهنِم  انْکََرت  ْدََقل  َو  ( 34)

ُۀَفْجَّرلا ُمُْهتَذَخَأَف  ُهُوبَّذَکَف  ( 36  ) َنیِدِـسْفُم ِضْرَْألا  ِیف  اْوَثْعَت  َو ال  َرِخْآلا  َمْوَْیلا  اوُجْرا  َو  َهَّللا  اوُدـُبْعا  ِمْوَق  ای  َلاقَف  ًاْبیَعُـش  ْمُهاـخَأ  َنَیْدَـم  یلِإ  َو 
اُوناک َو  ِلِیبَّسلا  ِنَع  ْمُهَّدَصَف  ْمَُهلامْعَأ  ُناْطیَّشلا  ُمَُهل  َنَّیَز  َو  ْمِِهنِکاسَم  ْنِم  ْمَُکل  َنَّیَبَت  ْدَـق  َو  َدوُمَث  َو  ًاداع  َو  ( 37  ) َنیِِمثاج ْمِهِراد  ِیف  اوُحَبْصَأَف 

(38  ) َنیِرِْصبَتْسُم
__________________________________________________

-1
«. هل ۀبیغ  الف  ءایحلا  بابلج  یقلأ  نم  »

576 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

576 ص :  همجرت ..... :

تخـس هک  ار  يداـبآ  رهـش و  نیا  لـها  ادـخ  رما  هب  اـم  دـنتفگ : دـندروآ  تراـشب  میهاربا  هب  ناگتـشرف ) زا   ) اـم ناگداتـسرف  هک  یماـگنه 
(31  ) درک میهاوخ  كاله  دنراکمتس ،

هک ار  شرـسمه  زج  شاهداوناخ ، وا و  ام  میرتهاگآ ، تسا  راید  نیا  رد  هک  یناسک  هب  ام  دـنتفگ : تسا ، راـید  نیا  رد  طول  تفگ : میهاربا 
(32  ) داد میهاوخ  تاجن  ار  همه  دنامیم ، یقاب  موق  نایم  رد 

وـت و اـم  شاـبم  نیگمغ  كاـنمیب و  دـنتفگ : دـش ، گـنتلد  نیگهودـنا و  اـهنآ  ندـید  زا  دـندمآ ، طوـل  دزن  اـم  ناگداتـسرف  هک  یماـگنه 
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(33  ) دنامیم زاب  موق  نایم  رد  هک  ار  ترسمه  زج  داد  میهاوخ  تاجن  ار  تاهداوناخ 
(34  ) میزیر ورف  نامسآ  زا  تخس  یباذع  ناشیراکهبت ، قسف و  ّتلع  هب  اهیدابآ ، نیا  نانکاس  رب  ام 

(35  ) میتشاذگزاب نالقاع  يارب  اهیناریو ، زا  یتربع ، سرد  ینشور و  هناشن  اهرهش ، نآ  زا  ام 
دیشاب و راودیما  نیسپزاب  زور  هب  و  دیتسرپب ، ار  ادخ  نم  موق  يا  تفگ : میداتـسرف ، تلاسر  هب  ار  بیعـش  ناشردارب  نیدم  لها  يوس  هب  ام 

(36  ) دینکم داسف  نیمز  يور  رد  زگره 
هدمآ رد  وناز  هب  هک  یلاح  رد  دوخ  ياههناخ  رد  ناهاگحبص  تفرگ و  ارف  ار  اهنآ  یتخس  هلزلز  ببـس  نیا  هب  دندرک و  بیذکت  ار  وا  اهنآ 

(37  ) دندش كاله  دندوب ،
ار اهنآ  داد و  هولج  وکین  ناشرظن  رد  ار  ناشتشز  لامعا  ناطیش  دیرگنیم و  ار  ناشناریو  لزانم  میدرک و  كاله  زین  ار  دومث  داع و  موق  ام 

(38 . ) دندوب رایشوه  انیب و  هک  یلاح  رد  تشادزاب  ّقح  هار  زا 
577 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

577 ص :  ریسفت ..... :

هیرق زا  دوصقم  تسا و  لابقتـسا  هدـنیآ و  نآ  يانعم  یفیرعت و  هفاضا  هن  تسا  یفیفخت  هفاضا  وکلهم »  » هفاـضا ِۀَـیْرَْقلا ، ِهِذـه  ِلـْهَأ  اوُِکلْهُم 
: دنیوگ شاهرابرد  هک  تسا  موذس » »

«1 . » موذس یضاق  نم  روجأ 
اب مه  كوّجنم »  » و ُهَّنَیِّجَُنَنل »  » ترابع دـنراد . رارـصا  نآ  رد  مه  نونکا  و  دـندش ، شیپ  نامز  زا  ملظ  رارمتـسا  ثعاب  اـهنآ  َنیِِملاـظ ، اُوناـک 

. تسا هدش  هدناوخ  فیفخت  اب  مه  دیدشت و 
تقاط ییاناوت و  ندوبن  زا  هیانک  ار  عرّذلا  عارّذلا و  قیـض  ترابع  اهبرع  دش  تقاطیب  اهنآ  ریبدـت  راک و  ببـس  هب  طول  ًاعْرَذ ، ْمِِهب  َقاض  َو 

. دشاب تقاط  ییاناوت و  هک  دنیوگیم  ینامز  ار  عارّذلا  بحر  ترابع  هک  نانچ  مه  دناهداد ، رارق 
دوـش برطـضم  باذـع  زا  بّذـعم ، درف  هک  یماـگنه  اـهبرع  دـیآیم و  باذـع  ياـنعم  هب  ود  ره  سجر  و  زجر »  » هژاو ِءاـمَّسلا ، َنـِم  ًازْجِر 

. سجترا زجترا و  دیوگیم :
. تسا نیمز  يور  هک  تسا  یهایس  بآ  دنیوگ : یخرب  تساهنآ ، لزانم  یناریو  راثآ  نّیب » هیآ   » زا دوصقم  ًۀَنَِّیب ، ًۀَیآ 

. تسا ّقلعتم  هنّیب »  » هملک هب  ای  انکرت »  » لعف هب  رورجم و  راج و  موقل »  » هملک َنُولِقْعَی ، ٍمْوَِقل 
( کین ياهراک  نامیا و   ) ببس ياج  هب  ترخآ ) باوث   ) ّببـسم سپ  دیراد ، باوث  دیما  هک  دیهد  ماجنا  ار  ییاهراک  َرِخْآلا ، َمْوَْیلا  اوُجْرا  َو 
هب ءاجر  هّدام  زا  اوجرا »  » هک دـنیوگ  یخرب  دیـشاب . راودـیما  تعاطا ، نامیا و  هلیـسو  هب  ار  ترخآ  باوث  هک  تسا  نیا  انعم  تسا و  هدـمآ 

. تسا سرت  فوخ و  يانعم 
هحیص دنیوگ : یخرب  تسا و  دیدش  هلزلز  يانعم  هب  هفجر »  » هژاو ُۀَفْجَّرلا ، ُمُْهتَذَخَأَف 

__________________________________________________

. موذس یضاق  زا  رتملاظ  - 1
578 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دروآرد هزرل  هب  ار  اهلد  هحیص  نآ  هک  نوچ  تسا ، لیئربج 
رد نوچ  تسا و  راید  روظنم  یلو  تسا  درفم  دـنچ  ره  تساهنآ و  نیمزرـس  رهـش و  نامه  راد »  » زا دوصقم  َنیِِمثاج ، ْمِهِراد  ِیف  اوُحَبْـصَأَف 
رد دندرم  تسا : نیا  دوصقم  ناگتسشن ، وناز  رب  ینعی  نیمثاج » . » تسا هدش  ءافتکا  درفم  هب  هدشیمن ، یهابتـشا  دوصقم  مهف  رد  دروم  نیا 
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. دندوب هتسشن  وناز  رب  هک  یلاح 
: ترابع دنبوصنم و  انکلهأ  لعف  ریدقت  هب  دومث »  » و داع »  » ظفل َدوُمَث ، َو  ًاداع  َو 

. تسا ندرک  كاله  ترابع  نیا  موهفم  اریز  دراد ، تلالد  نآ  رب  ُۀَفْجَّرلا  ُمُْهتَذَخَأَف 
، دیاهتـسیرگن اهنآ  هب  ناتروبع  ماگنه  هک  اهنآ  لزانم  ياههناریو  هلیـسو  هب  دش  نایب  امـش  يارب  هک  اهنآ  تکاله  ناتـساد  ْمَُکل ، َنَّیَبَت  ْدَـق  َو 

. دش رهاظ  راکشآ و  امش  يارب 
اهنآ يارب  هک  تسا  نیا  انعم  ای  دـندرکن ، ار  راک  نیا  یلو  دنتـشاد  ار  رظن  ّتقد و  ییاناوت  هک  دـندوب  ینـالقاع  ناـنآ  َنیِرِْـصبَتْسُم ، اُوناـک  َو 

. دش دهاوخ  لزان  اهنآ  رب  باذع  هک  دوب  راکشآ  نشور و 

578 ص :  ات 44 ..... ] تایآ 39  (: 29  ) توبکنعلا هروس  ]

هراشا

ْنَم ْمُْهنِمَف  ِِهْبنَِذب  انْذَـخَأ  الُکَف  ( 39  ) َنیِِقباس اُوناک  ام  َو  ِضْرَْألا  ِیف  اوُرَبْکَتْـساَف  ِتانِّیَْبلِاب  یـسُوم  ْمُهَءاج  ْدََـقل  َو  َناـماه  َو  َنْوَعِْرف  َو  َنوُراـق  َو 
اُوناک ْنِکل  َو  ْمُهَِملْظَِیل  ُهَّللا  َناـک  اـم  َو  اـْنقَرْغَأ  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  َضْرَأـْلا  ِِهب  انْفَـسَخ  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ُۀَْـحیَّصلا  ُْهتَذَـخَأ  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ًابِـصاح  ِْهیَلَع  اْنلَـسْرَأ 
اُوناک َْول  ِتُوبَْکنَْعلا  ُْتیََبل  ِتُوُیْبلا  َنَهْوَأ  َّنِإ  َو  ًاْتَیب  ْتَذَـخَّتا  ِتُوبَْکنَْعلا  ِلَثَمَک  َءاِیلْوَأ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اوُذَـخَّتا  َنیِذَّلا  ُلَثَم  ( 40  ) َنوُِملْظَی ْمُهَسُْفنَأ 

َنوُِملاْعلا َّالِإ  اُهلِقْعَی  ام  َو  ِساَّنِلل  اُهبِرْضَن  ُلاْثمَْألا  َْکِلت  َو  ( 42  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  َو  ٍءْیَش  ْنِم  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُعْدَی  ام  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنِإ  ( 41  ) َنوُمَْلعَی
(43)

(44  ) َنِینِمْؤُْمِلل ًۀَیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ِّقَْحلِاب  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُهَّللا  َقَلَخ 
579 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

579 ص :  همجرت ..... :

، دـندیزرو ّربکت  نیمز  رد  اهنآ  اّما  دـمآ  اهنآ  غارـس  هب  نشور  تازجعم  لیالد و  اب  یـسوم  میدرک ، كاله  زین  ار  ناماه  نوعرف و  نوراق و 
(39  ) دنریگ یشیپ  ادخ  رب  دنتسناوتن  یلو 

ینامسآ هحیص  ار  اهنآ  زا  یضعب  میداتسرف و  هزیرگنس  اب  مأوت  ینافوط  اهنآ  زا  یـضعب  رب  میدرک ، هذخاؤم  شهانگ  رفیک  هب  ار  کی  ره  ام 
رب ناـشدوخ  اـهنآ  یلو  درکن ، متـس  اـهنآ  هب  زگره  دـنوادخ  میدرک ، قرغ  ار  یـضعب  مـیدرب و  ورف  نـیمز  رد  ار  رگید  ضعب  تـفرگ و  ارف 

(40  ) دنتشاد اور  متس  نتشیوخ 
توبکنع هناخ  اههناخ  نیرتتسـس  دزاسب و  دوخ  يارب  ياهناخ  هک  دـنتوبکنع  نوچمه  دـندیزگرب ، دوخ  ءایلوا  ار  ادـخ  زا  ریغ  هک  يدارفا 

(41  ) دیتسنادیم رگا  تسا 
(42  ) تسا میکح  ردتقم و  وا  دنادیم و  دنناوخیم ، وا  زا  ریغ  هک  ار  هچنآ  دنوادخ 

(43  ) دننکیمن كرد  ار  نآ  نادنمشناد  زج  مینزیم و  مدرم  يارب  ام  هک  تسا  ییاهلاثم  اهنیا 
(. 44  ) نانمؤم يارب  تسا  یتیآ  تقلخ  نیا  رد  و  هدوهیب ) وغل و  هن   ) دیرفآ ّقح  هب  ار  نیمز  اهنامسآ و  دنوادخ 

579 ص :  ریسفت ..... :
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اهنآ ادخ  رما  دنورب و  نوریب  ادخ  تردق  ورملق  زا  دنتـسناوتن  اهنآ  ینعی  تسا ، هدـنریگ  یـشیپ  يانعم  هب  نیقباس »  » هژاو َنیِِقباس ، اُوناک  ام  َو 
. تفرگ ارف  ار 

ياهتـشرف هک  دنیوگ  یخرب  و  دوب . طول  موق  يارب  الب  نیا  دشاب و  هزیرگنـس  نآ  رد  هک  تسا  يدیدش  دنت و  داب  بصاح » ، » ًابِـصاح ِْهیَلَع 
. درک ناراب  گنس  ار  اهنآ 

. دوب دومث  موق  نیدم و  لها  يارب  هحیص  ُۀَْحیَّصلا ، ُْهتَذَخَأ  ْنَم  ْمُْهنِم  َو 
580 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

حون و موـق  يارب  قرغ  داد و  يور  نوراـق  يارب  هک  ندرب  ورف  نیمز  رد  ینعی  فـسخ » ، » اـْنقَرْغَأ ْنَم  ْمُْهنِم  َو  َضْرَأـْلا  ِِهب  انْفَـسَخ  ْنَم  ْمُْهنِم  َو 
. دوب نوعرف 

نید رد  دوخ ، هاگهیکت  ناـبیتشپ و  ار  اـهنآ  نارفاـک  هک  ار  ینادوبعم  دـنوادخ  ِتُوبَْکنَْعلا ، ِلَـثَمَک  َءاـِیلْوَأ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اوُذَـخَّتا  َنیِذَّلا  ُلَـثَم 
ّیلو عمج  هملک  نیا  ءایلوا ،» . » تسا توبکنع  هناخ  نآ  هدرک و  هیبشت  تسا ، لثملا  برض  یفیعض  یتسـس و  رد  هک  يزیچ  هب  دنتـسنادیم ،

. تسا رتاسر  رتغیلب و  رصان  هملک  موهفم  زا  ظفل  نیا  تسا ، يرگید  يرای  کمک و  رادهدهع  هک  تسا  یسک  نآ  و  تسا ،
نوچ هک  نیا  ای  تسا ، فعـض  یتسـس و  تیاهن  رد  اهنآ  نید  تسا و  توبکنع  هناخ  لثم  اهنآ  لثم  هک  دنتـسنادیم  رگا  َنوُمَْلعَی ، اُوناک  َْول 

. تسا اهنآ  نید  اهنید  نیرتتسس  هک ، تسا  نشور  دننادب ، رگا  تسا ، تسرد  هیبشت  نیا 
اریز دراد ، يرتشیب  دیکأت  یلبق  ترابع  زا  هلمج ، نیا  تسا ، هدش  هدناوخ  نوعدت  ءات »  » اب مه  و  نوعدی » « » ءای  » اب مه  هملک  نیا  َنوُعْدَـی : ام 

«1 . » هدرمش زیچان  ار  نارفاک  دوبعم  دنوادخ  ترابع  نیا  رد 
زا و  دنـضحم ، چیه  هک  دـننکیم  تدابع  ار  ییاهزیچ  اهنآ  اریز  تسا ، نارفاک  ینادان  تلاهج و  زا  هیانک  ترابع  نیا  ُمیِکَْحلا ، ُزیِزَْعلا  َوُه  َو 

. دناهدرک اهر  ار  میکح  اناوت و  دنوادخ  تدابع  یفرط 
هب نامیا  هک  ینایاناد  رگم  دـنمهفیمن  دوشیم ، هدز  سگم  توبکنع و  هب  هک  ار  ییاهلاثم  نیا  هدـیاف  یتسرد و  َنوُِملاْعلا ، اَّلِإ  اـُهلِقْعَی  اـم  َو 

ناهذا و يارب  نشور و  ار  اهانعم  نآ  هک  تسا  یناهنپ  هدیشوپ و  ياهانعم  فشک  ياههار  زا  یکی  تاهیبشت  لاثمأ و  نامگیب  دنراد . ادخ 
ار دّـحوم  كرـشم و  نایم  قرف  توبکنع ) هناخ  هب  ادـخ  ریغ  نادوبعم  هیبشت   ) هیبشت نیا  هک  نانچ  مه  دزاسیم . كرد  رّوصت و  لباق  ماـهفا 

مّسجم الماک 
__________________________________________________

. نایبلا عمجم  ملعی »  » هب هن  تسا  نوعدی »  » هب بوصنم  ّلحم  رد  هیماهفتسا و  ام ، - 1
581 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

: تفگ سپس  دومرف و  تئارق  ار  هیآ  نیا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  هک  تسا  هدش  تیاور  تسا . هدرک  نشور  و 
«. 1 « » هطخس بنتجا  هتعاطب و  لمعف  هَّللا  نع  لقع  يّذلا  ملاعلا  »

تربع هلیـسو  تسوا و  ناگدنب  هاگیاج  نیمز  نامـسآ و  هک  تسا  تیا  نآ  و  تسا ، تقیقح  ّقح و  هک  یفدـه  حیحـص و  ضرغ  اب  ِّقَْحلِاب ،
. تسا نادّحوم  يارب  وا  تردق  لامک  ّتینادحو و  رب  لیلد  ناگدنریگتربع و  يارب 

581 ص :  هیآ 45 ..... ] (: 29  ) توبکنعلا هروس  ]

هراشا

(45  ) َنوُعَنْصَت ام  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو  ُرَبْکَأ  ِهَّللا  ُرْکَِذل  َو  ِرَْکنُْملا  َو  ِءاشْحَْفلا  ِنَع  یْهنَت  َةالَّصلا  َّنِإ  َةالَّصلا  ِِمقَأ  َو  ِباتِْکلا  َنِم  َْکَیلِإ  َیِحوُأ  ام  ُْلتا 
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581 ص :  همجرت ..... :

زاب تارکنم  اهیتشز و  زا  ار  رازگزامن  زامن ، هک  راد  اـپرب  ار  زاـمن  نک و  توـالت  هدـش  یحو  وت  هب  ینامـسآ  باـتک  زا  هچنآ  اـم  لوسر  يا 
(45 . ) تسا هاگآ  دهد  ماجنا  هچ  ره  هب  ادخ  تسا و  رتگرزب  ادخ  رکذ  دیدرتیب  درادیم و 

581 ص :  ریسفت ..... :

هانگ زا  هدـنرادزاب  اتاذ ]  ] زامن ایوگ  دوشیم و  هانگ  هب  باکترا  زا  عنام  اریز  تسا ، تمحر  فطل و  فّلکم ، يارب  دـنوادخ  بناج  زا  زامن 
: تسا هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  زا  هّمات ] تلع  هن  اضتقا  روط  هب  هّتبلا   ] تسا

«. 2 « » ادعب ّالا  هَّللا  نم  هدزت  مل  رکنملا  ءاشحفلا و  نع  هتالص  ههنت  مل  نم  »
هدیمان ِهَّللا » ُرْکَِذل   » ببس نیدب  تسا و  رتگرزب  تادابع  ریاس  زا  زامن  ُرَبْکَأ ، ِهَّللا  ُرْکَِذل  َو 

__________________________________________________

. دزرویم بانتجا  وا  مشخ  زا  و  دنکیم ، لمع  ادخ  نامرف  هب  دهدیم و  ماجنا  ار  دوخ  یهلا  هفیظو  هک  تسا  یسک  دنمشناد  - 1
. درادن ياهرهب  دوشیم  رود  ادخ  زا  هک  نیا  زج  درادن  زاب  رکنم  اشحف و  زا  شزامن  ار  هک  ره  - 2

582 ص : ج4 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هدومرف ادخ  هک  ایوگ  و  «. 9 هعمج / دیباتـشب ) زامن )  ) ادخ رکذ  هب  ، » ِهَّللا ِرْکِذ  یلِإ  اْوَعْـساَف  تسا : هدومرف  رگید  هیآ  رد  هک  نانچ  تسا  هدش 
هتمحرب مکایإ  هَّللا  رکذـل  و  تسا : نیا  دوصقم  تسا : هتفگ  ساّبع  نبا  تسا . رتگرزب  تاداـبع  ماـمت  زا  تسا ، ادـخ  رکذ  زاـمن  نوچ  تسا :

«1 . » هتعاطب هایإ  مکرکذ  نم  ربکأ 
. دهدیم شاداپ  نآ  قباطم  دنادیم و  دنوادخ  دیهد  ماجنا  اهیدب  اهیبوخ و  زا  امش  هک  ار  هچنآ  َنوُعَنْصَت ، ام  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو 

__________________________________________________

. دینک دای  ار  وا  تعاط  هلیسو  هب  امش  هک  نیا  زا  تسا  رتگرزب  دروآیم  دای  هب  شیاهتمحر  اب  ار  امش  ادخ  هک  نیا  - 1

مجنپ دلج 

7 ص :  توبکنع ..... ] هروس  همادا  ]

7 ص :  ات 49 ..... ] تایآ 46  (: 29  ) توبکنعلا هروس  ]

هراشا

ٌدِحاو ْمُکُهلِإ  َو  انُهلِإ  َو  ْمُْکَیلِإ  َلِْزنُأ  َو  اْنَیلِإ  َلِْزنُأ  يِذَّلِاب  اَّنَمآ  اُولُوق  َو  ْمُْهنِم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َّالِإ  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلِاب  َّالِإ  ِباتِْکلا  َلْهَأ  اُولِداـُجت  ـال  َو 
اِنتایِآب ُدَـحْجَی  ام  َو  ِِهب  ُنِمُْؤی  ْنَم  ِءالُؤه  ْنِم  َو  ِِهب  َنُونِمُْؤی  َباتِْکلا  ُمُهاْنیَتآ  َنیِذَّلاَف  َباتِْکلا  َْکَیلِإ  اـْنلَْزنَأ  َِکلذَـک  َو  ( 46  ) َنوُِملْسُم َُهل  ُنَْحن  َو 
ِروُدُـص ِیف  ٌتانَِّیب  ٌتایآ  َوُه  َْلب  ( 48  ) َنُولِْطبُْملا َباتْرال  ًاذِإ  َکـِنیِمَِیب  ُهُّطَُخت  ـال  َو  ٍباـتِک  ْنِم  ِِهْلبَق  ْنِم  اُوْلتَت  َْتنُک  اـم  َو  ( 47  ) َنوُِرفاْکلا َّالِإ 

(49  ) َنوُِملاَّظلا َّالِإ  اِنتایِآب  ُدَحْجَی  ام  َو  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا 

7 ص :  همجرت ..... :
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مامت هب  ام  دـییوگب  اهنآ  هب  اهنآ و  زا  ناراکمتـس  اب  رگم  دـینکن ، هلداجم  ثحب و  هویـش  نیرتوکین  هب  زج  باتک  لها  اب  ناناملـسم  يا  اـمش 
(46  ) میتسه میلست  وا  ربارب  رد  تسا و  یکی  امش  ام و  يادخ  میراد و  نامیا  هدش  لزان  امش  ام و  هب  ادخ  بناج  زا  هچنآ 

نآ هب  هک  نانآ  سپ  میداتسرف  ار ، نآرق  ینعی  ینامسآ ، باتک  زین  وت  يوس  هب  میداتسرف  ینامسآ  باتک  نیشیپ  نالوسر  رب  هک  هنوگ  نامه 
نارفاک زج  ار  ام  تایآ  دنروآیم و  نامیا  یـضعب  مه  هّکم ، لها  هورگ ، نیا  زا  دنروآیم و  نامیا  مه  باتک  نیا  هب  دـندروآ ، نامیا  بتک 

( 47  ) دننکیمن راکنا 
8 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(48  ) دننک دیدرت  ّکش و  نارکنم  ادابم  ات  یسیونب  يزیچ  دوخ  تسد  اب  یتسناوتن  یناوخب و  یباتک  یتسناوتن  نیا  زا  شیپ  وت 
ناراکمتـس زج  ار  ام  تایآ  دراد و  ياج  تفرعم  لد و  نابحاص  هنیـس  رد  هک  تسا  نشور  تایآ  زا  ياهعومجم  ینامـسآ  باتک  نیا  هکلب 

(49 . ) دننکیمن راکنا 

8 ص :  ریسفت ..... :

تنونـشخ و ربارب  رد  هک  تسا  نیا  نسحا  هلداجم  و  هویـش ، نیرتهب  هب  رگم  دـینکن  هلداجم  يراصن  دوهی و  اب  ِباـتِْکلا  َلـْهَأ  اُولِداـُجت  ـال  َو 
. دینک تفطالم  شمرن و  يدنت 

تسا هراشا  هیآ  نیا  رد  ( 96 نونمؤم / « ) نک عفد  تسا  رتوکین  هچنآ  اب  ار  اهنآ  ياهیدـب  ، » ُنَسْحَأ َیِه  ِیتَّلِاب  ْعَفْدا  دـیامرفیم : هک  نانچ  مه 
. دشاب هقیرط  نیرتنابرهم  اب  هویش و  نیرتهب  اب  دیاب  ادخ  يوس  هب  مدرم  توعد  هک  نیا  هب 

يرثا هدیاف و  اهنآ  لاح  هب  ارادم  قفر و  دننکیم و  طارفا  دانع  ینمـشد و  رد  دنراکمتـس و  هک  اهنآ  زا  یناسک  رگم  ْمُْهنِم ، اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  اَّلِإ 
. درادن

. تسا نسحا  ياههلداجم  زا  ترابع  نیا  ْمُْکَیلِإ  َلِْزنُأ  َو  اْنَیلِإ  َلِْزنُأ  يِذَّلِاب  اَّنَمآ  اُولُوق  َو 
ریاس هک  میداتـسرف  وت  يوس  هب  ار  باتک  نیا  میداتـسرف ، ار  ینامـسآ  نیـشیپ  ياهباتک  هک  نانچ  مه  ام  َباتِْکلا و  َْکَیلِإ  اـْنلَْزنَأ  َِکلذَـک  َو 

. دنکیم قیدصت  زین  ار  رگید  ینامسآ  ياهباتک 
. دناهدروآ نامیا  وا  اب  هک  تسا  یناسک  مالس و  نب  هَّللا  دبع  باتک  لها  زا  دوصقم  َباتِْکلا  ُمُهاْنیَتآ  َنیِذَّلاَف 

. هّکم لها  زا  ِءالُؤه  ْنِم  َو 
. دناهدوب هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  نامز  زا  شیپ  هک  دنتـسه  باتک  لها  زا  یناسک  َباتِْکلا » ُمُهاْنیَتآ  َنیِذَّلاَف   » زا دوصقم  دنیوگ : یخرب 

دنتسه . ربمایپ  اب  نامزمه  هک  اهنآ  زا  یناسک  ِءالُؤه » ْنِم  َو  »
9 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دننکیم يراشف  اپ  رفک  رد  هک  یناسک  رگم  دننکیمن  راکنا  شندوب  راکشآ  اب  ار  ام  تایآ  اِنتایِآب  ُدَحْجَی  ام  َو 
« یّما  » وت اریز  یتشونن ، يزیچ  دوخ  تسد  اب  يدـناوخن و  ار  ياهتـشون  زگره  نآرق  لوزن  زا  شیپ  وت  ٍباتِک و  ْنِم  ِِهْلبَق  ْنِم  اُوْلتَت  َْتنُک  اـم  َو 

. یتسنادیمن ار  یّطخ  چیه  يدوب و 
دـیدرت و وت  ياعّدا  هرابرد  باتک  لـها  زا  لـطبم  دارفا  دـیدرتیب  یتسنادیم ، نتـشون  ندـناوخ و  زا  يزیچ  رگا  اریز  َنُولِْطبُْملا  َباـتْرَال  ًاذِإ 
هن تسا  یّما  وا  هک  تسا  نیا  میاهتفای ، ربماـیپ  فیـصوت  رد  ناـمیاهباتک  رد  اـم  هک  ار  هچنآ  دـنتفگیم : نآ  رب  هوـالع  دـندرکیم و  ّکـش 
مه دـناوخیم و  مه  اریز   ] تسا هدـش  فیـصوت  ام  ياهباتک  رد  هک  تسین  یـسک  نآ  ربمغیپ  نیا  هک  یلاح  رد  دـناوخیم ، هن  دـسیونیم و 

شدوخ تسد  اب  ای  تسا و  هتفرگ  دای  ار  نآرق  دیاش  دنتفگیم : دندرکیم و  دـیدرت  هّکم  ناکرـشم  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  و  دـسیونیم ]
. تسا هتشون 
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اطع اهنآ  هب  ملع  هک  یناسک  هنیـس  رد  تسا  يراکـشآ  نشور و  تایآ  نآرق  نیا  هکلب  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  ِروُدُـص  ِیف  ٌتانَِّیب  ٌتاـیآ  َوُه  ْلـَب 
ياهلد رد  ار  نآ  يانعم  دنرادیم و  هگن  دوخ  ياههنیس  رد  دننکیم و  ظفح  ار  نآرق  هک  دنتسه  ینادنمـشناد  هّمئا و  ناربمایپ ، اهنآ  هدش و 

مه دوشیم و  ظفح  اههنیـس  رد  مه  و  نشور ، نآ  تاـیآ  ندوب  هزجعم  مه  هک  تسا  نآرق  تاّیـصوصخ  زا  ود  نیا  دـننکیم و  شقن  دوخ 
. اههتشون يور  زا  رگم  دنوشیم  هدناوخ  هن  دناهزجعم و  هن  هک  ینامسآ  ياهباتک  ریاس  فالخ  هب  دنناوخیم . دنراد و  ظفح  ار  نآ  رتشیب 
. دنزرویم دانع  دناهتفر و  ورف  ملظ  متس و  رد  هک  یناسک  رگم  دننکیمن  راکنا  ار  ام  نشور  تایآ  نیا  َنوُِملاَّظلا و  اَّلِإ  اِنتایِآب  ُدَحْجَی  ام  َو 

10 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

10 ص :  ات 55 ..... ] تایآ 50  (: 29  ) توبکنعلا هروس  ]

هراشا

یْلُتی َباتِْکلا  َکـْیَلَع  اـْنلَْزنَأ  اَّنَأ  ْمِهِفْکَی  َْمل  َو  َأ  ( 50  ) ٌنِیبُم ٌریِذـَن  اَنَأ  امَّنِإ  َو  ِهَّللا  َدـْنِع  ُتایْآلا  اَمَّنِإ  ُْلق  ِهِّبَر  ْنِم  ٌتاـیآ  ِْهیَلَع  َلِْزنُأ  ـال  َْول  اُولاـق  َو 
َنیِذَّلا َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  اـم  ُمَْلعَی  ًادیِهَـش  ْمُکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  ِهَّللاـِب  یفَک  ْلـُق  ( 51  ) َنُونِمُْؤی ٍمْوَِـقل  يرْکِذ  َو  ًۀَـمْحََرل  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ  ْمِْهیَلَع 

َو ًۀَتَْغب  ْمُهَّنَِیتْأََیل  َو  ُباذَْعلا  ُمُهَءاَجل  یمَسُم  ٌلَجَأ  َْول ال  َو  ِباذَْعلِاب  َکَنُولِْجعَتْـسَی  َو  ( 52  ) َنوُرِـساْخلا ُمُه  َِکئلوُأ  ِهَّللِاب  اوُرَفَک  َو  ِلِطاْبلِاب  اُونَمآ 
(54  ) َنیِِرفاْکلِاب ٌۀَطیِحَُمل  َمَّنَهَج  َّنِإ  َو  ِباذَْعلِاب  َکَنُولِْجعَتْسَی  ( 53  ) َنوُرُعْشَی ْمُه ال 

(55  ) َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  ام  اُوقوُذ  ُلوُقَی  َو  ْمِِهلُجْرَأ  ِتَْحت  ْنِم  َو  ْمِِهقْوَف  ْنِم  ُباذَْعلا  ُمُهاشْغَی  َمْوَی 

10 ص :  همجرت ..... :

يراکـشآ هدنهد  میب  اهنت  نم  تسادخ  شیپ  همه  اههزجعم  وگب  هدشن ؟ لزان  وا  رب  شیادـخ  بناج  زا  ییاههزجعم  ارچ  دـنتفگ : نارفاک  و 
(50 . ) متسه

تمحر و نآ ، رد  یتسارب  دوشیم ؟ توالت  اهنآ  رب  هتـسویپ  هک  میداتـسرف  وت  رب  ار  ینامـسآ  باـتک  نیا  هک  تسین  یفاـک  اـهنآ  يارب  اـیآ 
(51 . ) دنروآیم نامیا  هک  یناسک  يارب  تسا  يرّکذت 

: وگب ام  لوسر  يا 
رفاک ادخ  هب  دناهدیورگ و  لطاب  هب  هک  نانآ  دنادیم . تسا  نیمز  نامـسآ و  رد  ار  هچنآ  تسا ، هاوگ  امـش  نم و  نایم  ادخ  هک  سب  نیمه 

(52  ) دنتسه یعقاو  ناراکنایز  دناهدش 
روطب باذع  ماجنا  رـس  دیـسریم و  اهنآ  هب  باذع  دوب  هدـشن  نییعت  ینّیعم  تقو  رگا  دوش و  لزان  باذـع  اروف  هک  دـنهاوخیم  وت  زا  اهنآ 

(53 . ) دنربخیب لفاغ و  هک  یلاح  رد  دوشیم  لزان  اهنآ  رب  یناهگان 
( 54  ) دراد هطاحا  نارفاک  هب  مّنهج  هّتبلا  دنباذع و  باتش  ناهاوخ  وت  زا  اهنآ 

11 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
( ایند رد   ) هک ار  هچنآ  رفیک  دیـشچب  دـیوگیم  دریگ و  ورف  اپ  نییاپ  رـس و  يالاب  زا  ار  اهنآ  یهلا  باذـع  هک  ار  يزور  روایب  نارفاک  دای  هب 

(. 55 . ) دیداد ماجنا 

11 ص :  ریسفت ..... :
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حلاص و هقان  دننام  یتازجعم  ارچ  دنتفگیم : نارفاک  هک  تسا  نیا  انعم  هدش و  هدناوخ  زین  تایآ  ۀیآ )  ) هملک ٌتایآ  ِْهیَلَع  َلِْزنُأ  َْول ال  اُولاق  َو 
. دوشیمن لزان  وا  رب  اهنآ ، لثم  یسیع و  هدئام 

، دتـسرفب ار  امـش  هاوخلد  هزجعم  دهاوخب  رگا  دتـسرفیم و  دهاوخب  هک  ار  مادک  ره  تسادخ  رایتخا  رد  تازجعم  ِهَّللا  َْدنِع  ُتایْآلا  اَمَّنِإ  ُْلق 
. دتسرفیم

تسد رد  همسا ) ّزع   ) يادخ تازجعم  رایتخا  ماهدنهد و  میب  ار  امش  ماهدروآ  هک  دنوادخ  تایآ  صوصخ  رد  اهنت  نم  ٌنِیبُم  ٌریِذَن  اَنَأ  امَّنِإ  َو 
مکح رد  اـههزجعم  ماـمت  دروـم  نیا  رد  تسا و  تّوـبن  تاـبثا  هزجعم  زا  ضرغ  منادیم  هک  نیا  اـب  مرواـیب . امـش  هاوـخلد  هب  اـت  تسین  نم 

. دندحاو
زا هدـننک  زاینیب  راکـشآ و  هزجعم  هک  میداتـسرف  وت  رب  ار  نآرق  ام  هک  تسین  یفاک  اهنآ  يارب  ایآ  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اـْنلَْزنَأ  اَّنَأ  ْمِهِفْکَی  َْمل  َو  َأ 

. تسا یقاب  تباث و  ایند  رخآ  ات  هک  تسا  ياهزجعم  دوشیم و  تئارق  اهنآ  يارب  نامز  ره  ناکم و  ره  رد  تسا و  اههزجعم  ریاس 
. دنروایب نامیا  هک  یمدرم  يارب  تسا  زردنا  دنپ و  و  تسا ، يدننامیب  تمحر  گرزب و  تمعن  نآرق  نیا  رد  دیدرتیب  َِکلذ  ِیف  َّنِإ 

راکنا و هک  تسا  هاوگ  زین  امـش  يارب  مدرک و  غالبا  ار  دوخ  تلاسر  هک  تسا  هاوگ  نم  يارب  دنوادخ  ًادیِهَـش  ْمُکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  ِهَّللِاب  یفَک  ُْلق 
. دیدیزرو دانع  دیدرک و  بیذکت 

. تسا هاگآ  علّطم و  امش  ياهراک  یگدوهیب  نالطب و  هب  نم و  تیناّقح  اهراک و  هب  دنوادخ  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ُمَْلعَی 
. دننکیم شتسرپ  ار  ادخ  زا  ریغ  ییاهزیچ  ینعی  دندیورگ  لطاب  هب  هک  امش  زا  یناسک  ِلِطاْبلِاب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو 

12 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دناهدیرخ ار  رفک  نامیا ، ضوع  هب  اریز  دنتسه ، هلماعم  رد  ناگدننک  نایز  نانآ  َنوُرِساْخلا  ُمُه  َِکئلوُأ 

راتفگ تسا  دروم  نیا  دننام  و  اهنآ . يوس  زا  تسا  یبیذکت  ازهتـسا و  ناونع  هب  باذـع ، رد  باتـش  تساوخ  رد  ِباذَْـعلِاب  َکَنُولِْجعَتْـسَی  َو 
: تفگ ازهتسا  هب  هک  ثرح  نب  رضن 

(. 32 لافنا / « ) رابب نامسآ  زا  گنس  نامرس  رب   » ِءامَّسلا َنِم  ًةَراجِح  اْنیَلَع  ْرِْطمَأَف 
ریخأت شتمکح  هک  یتّدـم  دوبن  تسا و  هدومرف  رّدـقم  هک  یتقو  تسا و  هدرک  نییعت  ادـخ  هک  ینّیعم  نامز  دوبن  رگا  یمَـسُم  ٌلَجَأ  َْول ال  َو 

تسا و اهنآ  لجا  ماگنه  يدوبان و  نامز  نّیعم  دعوم  نآ  دشیم . لزان  اهنآ  رب  باذع  دیدرت  یب  تسا  هتـسناد  مزال  نامز  نآ  ات  ار  باذـع 
ایند نیا  رد  ار  شتّما  هک  تسا  هداد  هدـعو  هلآ ) هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) شربماـیپ هب  دـنوادخ  اریز  تسا ، ترخآ  ناـمز  دوصقم  دـنیوگ  یخرب 

. دزادنا ریخأت  هب  تمایق  زور  ات  ار  اهنآ  رفیک  دنکن و  یگراچیب  باذع و  راچد 
اهنآ نونکا  مه  ایوگ  تسا  مّنهج  هب  نارفاک  همه  تشونرـس  ریزگان  نوچ  تسا و  هدرک  هطاحا  ار  نارفاک  مّنهج  هتبلا  ٌۀَـطیِحَُمل  َمَّنَهَج  َّنِإ  َو 

«. 2 . » تسا هدومرف  دعب  هیآ  رد  هک  نانچ  « 1 . » درک دهاوخ  هطاحا  يدوزب  ای  تسا و  هدرک  هطاحا  ار 
( تسا هدرک  هطاحا  ار  اهنآ  مّنهج  نونکا  مه  ییوگ  هک   ) لوا ریبعت  رب  اـنب  و  دریگ . ارف  ار  نارفاـک  باذـع  هک  يزور  ُباذَْـعلا  ُمُهاـشْغَی  َمْوَی 

(. فاّشک زا  هصالخ  مهب ، ۀطیحم  مّنهج  تناک  مهیشغی ...  موی  ینعی  . ) تسا بوصنم  رّدقم  لعف  هلیسو  هب  موی »  » فرظ
: دیامرفیم هک  تسا  ياهیآ  دننام  ترابع  نیا  ْمِِهلُجْرَأ  ِتَْحت  ْنِم  َو  ْمِِهقْوَف  ْنِم 

__________________________________________________

. دوش هعجارم  رثاکت  هروس  رد  هیآ و  نیا  رد  نآ  ریغ  هنومن و  ریسفت  هب  دراد  دوجو  هیآ  يارب  زین  يرتقیقد  ریسفت  اج  نیا  رد  - 1
 ... مهاشغی موی  مهب  طیحنـس  ینعی  تسا  ۀطیحم »  » هب قلعتم  موی »  » فرظ درک ، دهاوخ  هطاحا  يدوزب  هک  مود  ریـسفت  هب  ینعی  نیا  رب  انب  - 2

. راتساریو
13 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 1651 

http://www.ghaemiyeh.com


رگید دننام  و  ( 41 فارعا / « ) دناهتـشارفا اههدرپ  ارـس  هدرتسگ و  اهرتسب  خزود  رد  نارفاک  يارب   » ٍشاوَغ ْمِِهقْوَف  ْنِم  َو  ٌداـهِم  َمَّنَهَج  ْنِم  ْمَُهل 
« تسا خزود  شتآ  زا  ینابیاس  ریز ، ـالاب و  زا  اـهنآ  يارب  و   » ٌلَـلُظ ْمِِهتَْحت  ْنِم  َو  ِراَّنلا  َنِم  ٌلَـلُظ  ْمِِهقْوَف  ْنِم  ْمَُهل  دـیامرفیم : هک  تسا  ياهیآ 

(. 16 رمز / )
هک ار  ییاهراک  رفیک  هک  تسا  نیا  دوصقم  و  لوقن » « » نون  » اب مه  هدش و  هدناوخ  ءای )  ) اب مه  لوقی )  ) ظفل َنُولَمْعَت  ُْمْتنُک  ام  اُوقوُذ  ُلوُقَی  َو 

. دیشچب دیاهداد ، ماجنا 

13 ص :  ات 62 ..... ] تایآ 56  (: 29  ) توبکنعلا هروس  ]

هراشا

اُولِمَع َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  َو  ( 57  ) َنوُعَجُْرت اـْنَیلِإ  َُّمث  ِتْوَْملا  ُۀَِـقئاذ  ٍسْفَن  ُّلُـک  ( 56  ) ِنوُدـُبْعاَف َياَّیِإَف  ٌۀَعِـساو  یِـضْرَأ  َّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َيِدابِع  ای 
َنوـُلَّکَوَتَی ْمِهِّبَر  یلَع  َو  اوُرَبَـص  َنیِذَّلا  ( 58  ) َنِیِلماْعلا ُرْجَأ  َمِْعن  اهِیف  َنیِدـِلاخ  ُراـْهنَْألا  اَِـهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ًاـفَرُغ  ِۀَّنَْجلا  َنِم  ْمُهَّنَئِّوَُبَنل  ِتاـِحلاَّصلا 

(60  ) ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  َو  ْمُکاَّیِإ  َو  اُهقُزْرَی  ُهَّللا  اَهَقْزِر  ُلِمَْحت  ٍۀَّباَد ال  ْنِم  ْنِّیَأَک  َو  ( 59)
ِهِدابِع ْنِم  ُءاشَی  ْنَِمل  َقْزِّرلا  ُطُْسبَی  ُهَّللا  ( 61  ) َنوُکَفُْؤی یَّنَأَف  ُهَّللا  َُّنلوُقََیل  َرَمَْقلا  َو  َسْمَّشلا  َرَّخَس  َو  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  ْنَم  ْمُهَْتلَأَس  ِْنَئل  َو 

(62  ) ٌمِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  َهَّللا  َّنِإ  َُهل  ُرِدْقَی  َو 

13 ص :  همجرت ..... :

(56  ) دینک شتسرپ  ارم  اهنت  دیشاب  اج  ره  تسا و  عیسو  نم  نیمز  نم ، نامیا  اب  ناگدنب  يا 
(57  ) دیدرگیم زاب  ام  يوس  هب  سپس  دشچیم ، ار  گرم  تبرش  یناسنا  ره 

میهدیم و ياج  تسا  يراج  اهرهن  نآ  ریز  رد  هک  تشهب  زا  ییاههفرغ  رد  ار  اهنآ  دنتخادرپ ، کین  ياهراک  هب  دندروآ و  نامیا  هک  نانآ 
(58  ) ناگدننک لمع  شاداپ  تسا  بوخ  هچ  دننک ، يدبا  یگدنز  نآ  رد 
( 59  ) دننکیم لّکوت  ناشراگدرورپ  هب  ییابیکش و  ادخ  هار  رد  هک  نانآ 

14 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(60  ) اناد اونش و  تسوا  دهدیم و  يزور  ار  امش  ار و  اهنآ  دنوادخ  دنرادن ، ار  دوخ  يزور  لمح  تردق  هک  یناگدنبنج  رایسب  هچ 
: دنیوگیم تسا ؟ هدرک  رّخسم  ار  هام  دیشروخ و  تسا و  هدیرفآ  یسک  هچ  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  یسرپب  نارفاک )  ) اهنآ زا  رگا  و 

(61 ( ؟ دنروآیم يور  غورد  هب  دنوشیم و  فرحنم  هنوگچ  لاح  نیا  اب  سپ  هَّللا ،» »
(. 62  ) تساناد زیچ  همه  هب  دنوادخ  نامگیب  دنکیم ، دودحم  ای  هدرتسگ و  دهاوخب  هک  شناگدنب  زا  کی  ره  هب  ار  يزور  هک  تسادخ 

14 ص :  ریسفت ..... :

تیـشمت امـش  ینید  روما  دشابن و  ناسآ  نم  تدابع  هک  دیتسه  يرهـش  رد  هاگ  ره  هک  تسا  نیا  هفیرـش  هیآ  يانعم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َيِدابِع  ای 
. دیورب رگید  رهش  هب  اج  نآ  زا  دوشن ،

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 
«. 1  » اهریغ یلإ  اهنم  جرخاف  اهب  تنأ  ضرأ  یف  هَّللا  یصع  اذإ 
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: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  زا  و 
«2 . » هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  میهاربإ و  قیفر  ناک  ۀّنجلا و  بجوتسا  ضرألا  نم  اربش  ناک  نإ  ضرأ و  یلإ  ضرأ  نم  هنیدب  ّرف  نم 
هدوب ینودبعاف  ياّیاف  ترابع  لصا  دشابیم و  کتبرـض  كاّیا  رد  كاّیا  هتبرـض و  هاّیا  رد  هاّیإ  دننام  مّلکتم  رد  ياّیا »  » ظفل نودبعاف  یّیإف 

. ضرا یف  یل  ةدابعلا  اوصلخت  مل  ناف  ۀعساو  یضرا  ّنإ  تسا  هدوب  نینچ  ریدقت  رد  اریز  تسا  فوذحم  طرش  باوج  ءاف »  » فرح تسا .
ییاج رد  رگا  سپ  تسا  روانهپ  نم  نیمز  یتسارب  اهریغ  یف  یل  اهوصلخاف 

__________________________________________________

. نک چوک  رگید  ياج  هب  اج  نآ  زا  دوشیم  ماجنا  ادخ  تیصعم  هک  یتسه  ینیمزرس  رد  رگا  - 1
بجاو وا  رب  تشهب  دـشاب  بجو  کی  هزادـنا  هب  شاهلـصاف  دـنچ  ره  دـنک  رارف  يرگید  ّلـحم  هب  ینیمزرـس  زا  شنید  رطاـخ  هب  هک  ره  - 2

. دشابیم هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  میهاربا و  قیفر  دوشیم و 
15 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

لوعفم ضوع  رد  هدـش و  فذـح  طرـش  اج  نیا  رد  دـیهد . ماجنا  نم  يارب  رگید  ياج  رد  ار  نآ  دـینک  تدابع  ارم  صلاـخ  هک  دـیتسناوتن 
. دنکیم زین  ار  صالخا  صاصتخا و  يانعم  هدافا  لوعفم  میدقت  و  تسا ، هدش  مّدقم 

هدیزگرب رهـش  نیرتبـسانم  هک  داد  روتـسد  نآ  ماجنا  يارب  یّتح  درک و  قیوشت  نآ  رد  صالخا  تدابع و  هب  ار  شناگدنب  دـنوادخ  نوچ  و 
: دومرف نآ  لابند  هب  دوش ،

. دباییم رد  ار  گرم  یخلت  دشاب  اج  ره  رد  هک  ره  ِتْوَْملا  ُۀَِقئاذ  ٍسْفَن  ُّلُک 
. میهدیم ياج  یتشهب  عفترم  ياههناخ  الاب  اههفرغ و  رد  ار  اهنآ  ًافَرُغ  ِۀَّنَْجلا  َنِم  ْمُهَّنَئِّوَُبَنل 

و درک . تنوکـس  لزنم  رد  لزنملا  یف  يوث  دیوگیم : برع  هک  نانچ  تسا  هدش  هدـناوخ  زین  تسا  ءاوث  هدام  زا  هک  مهّنیوثنل »  » ترابع نیا 
هدوب و فرغ » یف  مهّنیوثنل   » لصا رد  ترابع  هک  تسا  نیا  ای  هدـش  يّدـعتم  زین  اـفرغ  هب  هک  نیا  ّتلع  و  داد . ياـج  ار  يرگید  هریغ : يوثا 
ّتقوم و فرظ  ای  و  تسا ) یلوعفم  ود  هک   ) هدـش هداد  رارق  مهّنلزننل  لعف  ياـج  هب  هک  تسا  نیا  ّتلع  اـی  تسا و  هدـش  فذـح  ّرج  فرح 

(. درادن ّرج  فرح  هب  يزاین  ور ، نیا  زا  و   ) تسا هدش  هیبشت  مهبم  فرظ  هب  دودحم ،
كرت ادـخ و  زا  تعاطا  رب  نآ و  ياهیتخـس  دـیادش و  نطو و  زا  يرود  رب  نید  رطاـخ  هب  هک  یناـسک  َنُولَّکَوَتَی  ْمِهِّبَر  یلَع  َو  اوُرَبَص  َنیِذَّلا 

. دننکیمن لّکوت  يرگید  رب  ادخ  رب  زج  دننکیم و  ییابیکش  تیصعم 
يرهـش هب  هنوگچ  ام  دنتفگ : دندیـسرت و  یتسدگنت  رقف و  زا  اهنآ  دـننک  ترجه  هّکم  رهـش  زا  ناناملـسم  هک  داد  روتـسد  دـنوادخ  نوچ  و 

: دش هتفگ  اهنآ  هب  سپس  تسین  هدامآ  ام  يارب  رهش  نآ  رد  یناگدنز  هلیسو  هک  میورب 
و دشابن . هچ  دشاب و  لقاع  هچ  دنکیم  تکرح  نیمز  يور  هک  تسا  یحور  يذ  ره  يانعم  هب  ّهباد »  » هژاو اَهَقْزِر  ُلِمَْحت  ٍۀَّباَد ال  ْنِم  ْنِّیَأَک  َو 

دننک . لمح  ار  دوخ  يزور  دنناوتیمن  ندوب ، فیعض  یناوتان و  رطاخ  هب  اههدنبنج  نیا  زا  یخرب 
16 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ار دوخ  يزور  هک  فیعـض  تاناویح  نآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  دـهدیم ، يزور  ار ، امـش  ار و  اهنآ  هک  تسادـخ  نیا  ْمُکاَّیِإ  َو  اُهقُزْرَی  ُهَّللا 
يزور هک  تسا  دنوادخ  اهنت  دینک ، لمح  ار  دوخ  بسک  هیامرس  يزور و  دیناوتیم  هک  نیا  اب  ار ، امـش  نینچمه  دننک و  لمح  دنناوتیمن 

. دینکن كرت  يزور  هب  مامتها  رطاخ  هب  ار  ترجه  نیا  رب  انب  دهدیم 
. تسا هاگآ  امش  نورد  زار  هب  دونشیم و  میسرتیم  رقف  زا  دییوگیم : هک  ار  امش  نخس  دنوادخ  ُمِیلَْعلا و  ُعیِمَّسلا  َوُه  َو 

نامگیب تسا  هدیرفآ  ار  نیمز  نامـسآ و  یـسک  هچ  هک  یـسرپب  هّکم  ناکرـشم  نیا  زا  رگا  َضْرَْألا و  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  ْنَم  ْمُهَْتلَأَس  ِْنَئل  َو 
. تسا هدرک  صخشم  رّخسم و  ار  اهنآ  ریسم  هام و  دیشروخ و  هک  تسا  دنوادخ  و  تسا ، هدیرفآ  ار  اهنآ  دنوادخ  دنیوگیم 
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. دنروآیم يور  غورد  هب  دندرگیم و  رب  دنوادخ  دیحوت  قح و  زا  هنوگچ  سپ  َنوُکَفُْؤی  یَّنَأَف 
ینعی تسا  ءاشی » نمل  « » هل  » زا دوصقم  و  شیاشگ ) طسب و  ّدض   ) درک گنت  دودحم و  ار  يزور  ینعی  قزّرلا  رتق  ای  قزّرلا  ردـق  َُهل  ُرِدـْقَی  َو 

. تسا هدش  هداد  رارق  ءاشی » نم   » ياج هب  هل »  » رد ریمض  نیا  رب  انب  دنکیم ، دودحم  گنت و  دهاوخب  هک  سک  ره  رب  ار  يزور 

16 ص :  ات 69 ..... ] تایآ 63  (: 29  ) توبکنعلا هروس  ]

هراشا

ِهِذه ام  َو  ( 63  ) َنُولِقْعَی ْمُهُرَثْکَأ ال  َْلب  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  ُِلق  ُهَّللا  َُّنلوُقََیل  اِهتْوَم  ِدـَْعب  ْنِم  َضْرَأـْلا  ِِهب  اـیْحَأَف  ًءاـم  ِءاـمَّسلا  َنِم  َلََّزن  ْنَم  ْمُهَْتلَأَـس  ِْنَئل  َو 
َنیِّدـلا َُهل  َنیِِـصلُْخم  َهَّللا  اُوَعَد  ِْکلُْفلا  ِیف  اُوبِکَر  اذِإَف  ( 64  ) َنوُمَْلعَی اُوناک  َْول  ُناوَیَْحلا  َیَِهل  َةَرِخْآلا  َراَّدـلا  َّنِإ  َو  ٌبَِعل  َو  ٌوَْهل  َّالِإ  اْینُّدـلا  ُةاـیَْحلا 

َو ًاـنِمآ  ًاـمَرَح  اـْنلَعَج  اَّنَأ  اْوَرَی  ْمـَل  َو  َأ  ( 66  ) َنوُمَْلعَی َفْوَسَف  اوـُعَّتَمَتَِیل  َو  ْمُهاـْنیَتآ  اـِمب  اوُرُفْکَِیل  ( 65  ) َنوُکِرُْـشی ْمُه  اذِإ  ِّرَبـْلا  َیلِإ  ْمُـهاََّجن  اَّمَلَف 
(67  ) َنوُرُفْکَی ِهَّللا  ِۀَمِْعِنب  َو  َنُونِمُْؤی  ِلِطاْبلِابَف  َأ  ْمِِهلْوَح  ْنِم  ُساَّنلا  ُفَّطَخَُتی 

ْمُهَّنَیِدْهََنل انِیف  اوُدَهاج  َنیِذَّلا  َو  ( 68  ) َنیِِرفاْکِلل ًيْوثَم  َمَّنَهَج  ِیف  َْسَیل  َأ  ُهَءاج  اََّمل  ِّقَْحلاـِب  َبَّذَـک  َْوأ  ًابِذَـک  ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَم  َو 
(69  ) َنِینِسْحُْملا َعََمل  َهَّللا  َّنِإ  َو  انَُلبُس 

17 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

17 ص :  همجرت ..... :

دنیوگیم نیقی  هب  دـنکیم ؟ هدـنز  شندرم ، زا  سپ  نآ  هلیـسو  هب  ار  نیمز  دتـسرفیم و  ناراب  نامـسآ  زا  یـسک  هچ  یـسرپب  اـهنآ  زا  رگا 
(63  ) دننادیمن اهنآ  رتشیب  اّما  تسا  ادخ  صوصخم  شیاتس  وگب  هَّللا ،) )

(64  ) دنتسنادیم اهنآ  رگا  تسا ، ترخآ  يارس  یعقاو  یگدنز  دیدرتیب  و  تسین ، يزیچ  هچیزاب  زج  ایند  یگدنز  نیا 
كرشم زاب  دندیـسر  یکـشخ  هب  دنتفای و  تاجن  هک  یماگنه  دنناوخیم و  صالخا  اب  ار  ادخ  دنوش  یتشک  رب  راوس  نوچ  ناکرـشم ) نیا  )

(65  ) دنوشیم
(66  ) دیمهف دنهاوخ  يدوزب  اّما  دنریگ ، هرهب  ایند  تاّذل  زا  دننک و  نارفک  میاهداد  اهنآ  هب  هک  ار  ییاهتمعن  راذگب ) )

ایآ دـنیابریم ؟ تراغ ) لتق و  هب   ) ار مدرم  اهنآ  فارطا  زا  هک  یلاح  رد  میداد  رارق  اهنآ  يارب  ینما  مرح  ام  هک  دـندیدن  هّکم ) نارفاک   ) ایآ
(67 ( ؟ دننکیم نارفک  ار  ادخ  تمعن  دنورگیم و  لطاب  هب 

رد نارفاک  هاگیاج  ایآ  دنک ، راکنا  دمآ  وا  يارب  هک  نآ  زا  سپ  ار  قح  ای  ددنب ، غورد  ادخ  رب  هک  تسا  سک  نآ  زا  رتراکمتـس  یـسک  هچ 
(68 ( ؟ تسین خزود 

(. 69  ) تسا ناراکوکین  اب  هشیمه  ادخ  درک و  میهاوخ  ناشتیاده  هک  نیقی  هب  دننک  شالت  ام  هار  رد  هک  نانآ  و 

17 ص :  ریسفت ..... :

کیرش یفن  دیحوت و  زا  هچنآ  ببس  هب  تسادخ ، صوصخم  شیاتس  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ُِلق 
18 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا هداد  قیفوت  نم  هب  دوخ  زا  دننامه  و 
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دنکیم دـیحوت  تّحـص  كرـش و  نالطب  رب  تلالد  اهنآ  رارقا  نیا  هک  نیا  دـنیوگیم و  هک  ار  هچنآ  اهنآ  رتشیب  اّما  َنُولِقْعَی  ْمُهُرَثْکَأ ال  ْلـَب 
. دننکیمن كرد 

تّدم هک  روط  نامه  ینعی  تسا ، نآ  روما  ایند و  یتسپ  ریقحت و  هب  هراشا  هفیرـش  هیآ  زا  زارف  نیا  رد  ٌبَِعل  َو  ٌوَْهل  اَّلِإ  اْینُّدلا  ُةایَْحلا  ِهِذه  ام  َو 
اب دـشکیمن و  لوط  شیب  یتعاس  هک  تسا  ياهچیزاب  مه  ایند  ایوگ  دـنوشیم ، قّرفتم  نآ  زا  سپ  تسین و  شیب  یتعاـس  ناـکدوک  يزاـب 

. دنوشیم دوبان  قّرفتم و  دنتسه  ایند  لها  هک  ناگدننک  يزاب  دباییم و  لاوز  تعرس  نامه 
ایوگ و  تسین ، نآ  هارمه  یترودـک  يراوگان و  چـیه  هک  تسا  یمئاد  یناگدـنز  اهنت  ترخآ  يارـس  رد  ُناوَیَْحلا  َیَِهل  َةَرِخْآلا  َراَّدـلا  َّنِإ  َو 

. تسا صلاخ  یگدنز  نآ  تشرس 
هک ار  يدوجوم  ره  ببـس  نیدب  تسا و  هدش  لیدبت  واو »  » هب مّود  ءای )  ) فرح هدوب و  ناییح  نآ  لصا  تسا و  ییح  ردـصم  ناویح »  » ظفل

. دنمان ناویح  تسا  یناگدنز  ياراد 
. دندشیمن فرحنم  ّقح  هار  زا  درکیمن و  يریثأت  اهنآ  رد  ایند  یگدنز  دندوب  هاگآ  رگا  َنوُمَْلعَی  اُوناک  َْول 

، نارفاک هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا و  هدش  لصّتم  دراد ، تلالد  نآ  رب  نارفاک ، لاح  حرـش  هک  یفوذـحم  هلمج  هب  ترابع  نیا  اُوبِکَر  اذِإَف 
ادخ نید  رد  هک  ینانمؤم  دننام  دنناوخیم  ار  ادخ  دنوش  وربور  رطخ  اب  راوس و  یتشک  رب  هاگ  ره  دنراد ، هک  يدانع  رفک و  كرش و  نآ  اب 

ینامز اّما  دنهاوخیم ، کمک  وا  زا  اهنت  دنناوخیمن و  وا  اب  ار  يرگید  دوبعم  دـنرادن و  یهّجوت  يرگید  يزیچ  هب  ادـخ  هب  زج  دنـصلاخ و 
زاـب دوـخ  كرـش  هیلوا  تلاـح  هب  هبترم  ود  دـندش  نمیا  رطخ  زا  میداد و  تاـجن  میدروآ و  یکـشخ  تاـجن و  لـحاس  هب  ار  اـهنآ  اـم  هـک 

. دندرگیم
: تسا لامتحا  ود  تروص  نیا  رد  تسا و  هدـش  هدـناوخ  مال )  ) ود ره  رـسک  اب  اوعّتمتیل » اورفکیل و   » ترابع اوُعَّتَمَتَِیل  َو  ْمُهاْنیَتآ  اِمب  اوُرُفْکَِیل 

ره رد  مال »  » هک نآ  لامتحا  کی 
19 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

عّتمت تّذـل و  نآ  زا  اهنت  دـننک و  تمعن  نارفک  هک  نیا  يارب  نارفاک ، هک  نیا  يانعم  هب  تسا  ّتلع  بصن و  فرح  ینعی  یک ) « ) مـال ، » ود
هک و یـسک  تئارق  و  دشاب . دـیعوت  دـیدهت و  يارب  بیاغ و  رمأ  مال  مال »  » هک تسا  نیا  رگید  لامتحا  دنتـشگزاب . دوخ  کیرـش  هب  دـنرب ،

ُهَّنِإ ُْمْتئِـش  ام  اُولَمْعا  دیامرفیم : هک  تسا  يرگید  هیآ  دروم  نیا  دننام  و  تسا . مود  لامتحا  رب  دهاش  تسا ، هدناوخ  مال  نوکـس  هب  اوعّتمتیل 
(. 40 تلصف / « ) تسا انیب  دیهدیم ، ماجنا  هچنآ  هب  ادخ  هک  دیهد  ماجنا  دیهاوخیم  هچ  ره   » ٌریَِصب َنُولَمْعَت  اِمب 

هک یلاح  رد  دروآیم ، اهنآ  دای  هب  دهدیم و  رّکذت  تسا  هتشاد  ینازرا  اهنآ  هب  هک  ار  تراغ  لتق و  زا  ّتینما  تمعن  ناحبـس  يادخ  سپس 
ّتینما و تمعن  زا  هّکم  نانکاس  دنرتشیب ، هّکم  ياهبرع  زا  اهنآ  دادعت  هک  نیا  اب  دننکیم و  تراغ  لتق و  ار  رگیدـکی  هّکم  فارطا  ياهبرع 

دیاهداد رارق  ادخ  لباقم  رد  هک  ییاهتب  لطاب و  هب  هک  دـنکیم  خـیبوت  شنزرـس و  ار  اهنآ  دـنوادخ  ببـس  نیدـب  دـنرادروخ و  رب  شیاسآ 
. دوشیم یساپسان  نارفک و  امش  شیپ  ادخ  ياهتمعن  رگید  اراکشآ و  تمعن  نیا  و  دیاهدیورگ .

ایآ : ) تسا هتفگ  رعاش  هک  نیا  دننام  دنکیم  دیکأت  مّنهج  رد  ار  اهنآ  نتفرگ  رارق  هک  تسا  يریرقت  ماهفتـسا  ترابع  نیا  َمَّنَهَج  ِیف  َْسَیل  َأ 
هزمه « 1 « )؟ دیتسین نایناهج  نیرتهدنـشخب  شـشخب ، يدایز  ببـس  هب  دنوشیم و  راوس  وردنت  نایاپراهچ  رب  هک  دـیتسین  مدرم  نیرتهب  امش 

لمتحم هجو  ود  هیآ  نیا  رد  تسا .] نینچ  امّلـسم  ینعی   ] تسا هتـشگرب  ریرقت  يانعم  هب  هدـش و  لـخاد  یفن  رب  هک  تسا  يراـکنا  ماهفتـسا 
: تسا

ار ّقـح  نینچ  نیا  دراد و  کیرـش  وا  هک  دـننکیم  اـعّدا  دـنهدیم و  تبـسن  ادـخ  هب  ار  یغورد  نینچ  نارفاـک  هک  نیا  اـب  اـیآ  هک  نیا  لّوا 
؟ دنریگ ياج  نآ  رد  هک  دنتسین  نآ  هتسیاش  و  دشاب ؟ مّنهج  رد  اهنآ  ياج  دیابن  دننکیم ؟ راکنا  بیذکت و 

ناشیاج هک  تسین  حیحص  اهنآ ، شیپ  نارفاک و  دوخ  هدیقع  هب  ایآ  هک  تسا  نیا  مود 
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__________________________________________________

«. حار نوطب  نیملاعلا  يدنأ  ایاطملا و  بکر  نم  ریخ  متسل  أ   » 1
20 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

؟ دناهدرک ار  يراک  نینچ  تراسج  تأرج و  هک  دشاب  مّنهج  رد 
ناطیـش و و  ءوس ، هب  هراّما  سفن  دننک ، داهج  اهنآ  اب  ام  زا  يرادفرط  هب  ام و  هار  رد  تسا  بجاو  هک  ار  ییاهزیچ  نآ  انِیف  اوُدَهاج  َنیِذَّلا  َو 

. تسا نید  نانمشد 
تعاطا رد  ار  اهنآ  قیفوت  نینچمه  مینکیم و  دایز  دوشیم  یهتنم  ام  باوث  هب  هک  ییاههار  هب  ار  نانآ  تیاده  ام  نیقی  هب  انَُلبُـس  ْمُهَّنَیِدـْهََنل 

ْمُهَداز اْوَدَـتْها  َنیِذَّلا  َو  دـیامرفیم : ادـخ  هک  تسا  هیآ  نیا  دـننام  دروم  نیا  مینکیم . نوزفا  دوشیم  ام  يدونـشخ  بجوم  هک  ام  زا  رتشیب 
(. 17 دمحم / « ) دوزفیب ناشتیاده  رب  ادخ  دنتفریذپ  ار  تیاده  هک  نانآ  و   » ًيدُه

. مینکیم ییامنهار  دنادیمن  هچنآ  هب  ار  وا  ام  دنک ، ششوک  دنادیم  هچنآ  رد  هک  ره  دنیوگ : نینچ  نارّسفم  زا  یخرب 
21 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

21 ص :  مور .....  هروس 

هراشا

شیپ ملا »  » تسا هـیآ  ياراد 60  هروـس  نیا  َنوُـسُْمت  َنیِح  ِهَّللا  َناْحبُـسَف  تسا  نیا  نآ  هیآ و  کـی  زج  هب  هدـش  لزاـن  هّـکم  رد  هروـس  نـیا 
. تسا هیآ  کی  نایفوک  ریغ  شیپ  َنِینِس  ِعِْضب  ِیف  هیآ و  کی  نایفوک 

21 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

هک ياهتـشرف  ره  هرامـش  هب  دـنک  تئارق  ار  هروس  نیا  هک  ره  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  زا  بعک  نیا  ّیبا 
ناربج تسا  هداد  تسد  زا  بش  زور و  رد  باوث  زا  ار  هچنآ  دوشیم و  اطع  وا  هب  هنـسح  هد  دنکیم ، حیبست  ار  ادـخ  نامـسآ  نیمز و  نایم 

«1 . » دش دهاوخ 

21 ص :  ات 8 ..... ] تایآ 1  (: 30  ) مورلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ُحَْرفَی ٍِذئَمْوَی  َو  ُدـَْعب  ْنِم  َو  ُْلبَق  ْنِم  ُْرمَْألا  ِهَِّلل  َنِینِـس  ِعِْضب  ِیف  ( 3  ) َنُوِبْلغَیَـس ْمِِهبَلَغ  ِدـَْعب  ْنِم  ْمُه  َو  ِضْرَْألا  یَنْدَأ  ِیف  ( 2  ) ُموُّرلا ِتَِبلُغ  ( 1  ) ملا

(4  ) َنُونِمْؤُْملا
َنِم ًارِهاظ  َنوُمَْلعَی  ( 6  ) َنوُمَْلعَی ـال  ِساَّنلا  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  ُهَدـْعَو  ُهَّللا  ُِفلُْخی  ـال  ِهَّللا  َدـْعَو  ( 5  ) ُمیِحَّرلا ُزیِزَْعلا  َوُه  َو  ُءاـشَی  ْنَم  ُرُْـصنَی  ِهَّللا  ِرْـصَِنب 

ٍلَجَأ َو  ِّقَْحلِاب  َّالِإ  امُهَْنَیب  ام  َو  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُهَّللا  َقَلَخ  اـم  ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  اوُرَّکَفَتَی  َْمل  َو  َأ  ( 7  ) َنُوِلفاغ ْمُه  ِةَرِخْآلا  ِنَع  ْمُه  َو  اْینُّدـلا  ِةایَْحلا 
(8  ) َنوُِرفاَکل ْمِهِّبَر  ِءاِقِلب  ِساَّنلا  َنِم  ًارِیثَک  َّنِإ  َو  یمَسُم 
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. هتلیل هموی و  یف  عّیض  ام  كردا  ضرألا و  ءامّسلا و  نیب  هَّللا  حّبس  کلم  ّلک  ددعب  تانسح  رشع  رجالا  نم  هل  ناک  اهأرق  نم 
22 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

22 ص :  همجرت ..... :

(1 . ) میم مال ، فلا ،
(2  ) دندش بولغم  نایمور 

(3  ) درک دنهاوخ  هبلغ  يدوزب  ندش  بولغم  زا  دعب  اهنآ  اّما  داد ، يور  کیدزن  ینیمزرس  رد  تسکش ) نیا  )
نانمؤم زور  نآ  تسادـخ و  نآ  زا  نیا ، زا  دـعب  هچ  نیا و  زا  لبق  هچ  ناهج ، روما  همه  دـش ، دـهاوخ  یلاسدـنا  رد  ناـیمور ) يزوریپ  نیا  )

(4  ) دش دنهاوخ  داش 
(5  ) نابرهم اناوت و  تسوا  دهدیم و  ترصن  دهاوخب  ار  هک  ره  ادخ  راگدرورپ ، يرای  هب 

(6 . ) دننادیمن مدرم  رثکا  یلو  دوشیمن ، فالخ  زگره  ادخ  هدعو  تسا و  راگدرورپ  هدعو  نیا 
(7  ) دنربخیب ترخآ  ملاع  زا  دننادیم و  ار  ایند  یگدنز  زا  يرهاظ  اهنت  اهنآ 

یلو هدیرفاین ، ینّیعم  نامز  يارب  ّقح و  هب  زج  تسا ، اهنآ  نایم  هک  ار  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  دنوادخ  هک  دنـشیدنین  دوخ  شیپ  اهنآ  ایآ 
(. 8 . ) دنرکنم ار  ناشراگدرورپ  ياقل  مدرم  زا  يرایسب 

22 ص :  ریسفت ..... :

ياـهنیمز ناـمه  اـهبرع  شیپ  دوـهعم  و  تسا ] هدـمآ  ینهذ  دـهع  مـال  فـلا و  اـب  هملک  نیا  اریز   ] تساـهبرع نیمزرـس  ضرا »  » زا دوـصقم 
هیآ زا  دوصقم  و  تسا . ناشدوخ 

23 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسا ماش »  » نیمزرس فارطا  اج  نآ  دندش و  بولغم  تسا ، برع  ياهنیمز  هب  ّلحم  نیرتکیدزن  هک  ییاج  رد  اهیمور  هک  تسا  نیا  هفیرش 

. تسا سراف  هب  مور  نیمز  نیرتکیدزن  هک  تسا  هریزج »  » نیمزرس دنیوگ  یضعب  و 
.[. دنیوگیم دنا »  » یسراف رد  هک   ] دوشیم هتفگ  ات 10  نایم 3  ییاهددع  هب  عضب »  » هژاو َنِینِس  ِعِْضب  ِیف 

. دنداد تسکـش  ار  اهنآ  دندش و  بلاغ  اهیمور  رب  اهیـسراف  دندرک و  دربن  يرـصب »  » و تاعرذا »  » نیمزرـس نایم  اهیـسراف  اب  اهیمور  دنیوگ :
يوسیع و اهیمور  باتک و  نودب  سوجم و  اهیـسراف  اریز  دمآ  نارگ  ناناملـسم  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  رب  دیـسر و  هّکم  هب  ربخ  نیا 

روط نامه  و  میتسین . باتک  لها  اهیـسراف  ام و  دیباتک و  لها  يراصن  امـش و  دنتفگ : دندش و  داش  ناکرـشم  یفرط  زا  و  دندوب . باتک  لها 
: دش لزان  هیآ  نیا  ناکرشم  راتفگ  زا  سپ  میوشیم . زوریپ  امش  رب  مه  ام  دندش  زوریپ  امش  ناردارب  رب  ام  ناردارب  هک 

دنهاوخ هبلغ  یلاسدنا  رد  اهیسراف  رب  اهیمور  يدوزب  دندرک  هبلغ  اهیمور  رب  اهیسراف  هک  نآ  زا  سپ  نیقی  هب  َنُوِبْلغَیَـس  ْمِِهبَلَغ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُه  َو 
. درک

نآرق هک  تسا  هاوگ  نینچمه  تسا و  هاوگ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ام  ربمایپ  تّوبن  تّحص  یتسرد و  رب  هک  تسا  ییاههیآ  زا  هفیرش  هیآ  نیا 
ّزع و يادخ  زج  هک  تسا  بیغ  نیا  دهدیم و  ربخ  داتفا  دهاوخ  قاّفتا  يدوزب  هک  يدادیور  زا  نآرق  اریز  تسا ، ناحبـس  يادخ  بناج  زا 

. دنادیمن ّلج 
اـهیمور و ناـمز  ناـمه  میدوب و  وربور  برع  ناکرـشم  اـب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  هارمه  هب  ناناملـسم  اـم  تفگ : يردـخ  دیعـس  یبا 
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رب يزوریپ  رطاخ  هب  ام  دینادرگ و  زوریپ  اهیسوجم  رب  مه  ار  اهیمور  داد و  يزوریپ  ناکرشم  رب  ار  ام  دنوادخ  دنتشاد . يریگرد  مه  اهیسراف 
دروم نیمه  هب  هراشا  ِهَّللا  ِرْصَِنب  َنُونِمْؤُْملا  ُحَْرفَی  ٍِذئَمْوَی  هفیرـش و  هیآ  میدش و  لاحـشوخ  داش و  سوجم  رب  باتک  لها  يزوریپ  ناکرـشم و 

. دش عقاو  ردب »  » گنج زور  يزوریپ  نیا  تسا و 
24 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ناشندش بلاغ  ادتبا و  رد  اهنآ  ندش  بولغم  ینعی  ندش  زوریپ  نامز  ندش و  بولغم  نامز  نامز ، ود  رخآ  لّوا و  ینعی  ُدـَْعب  ْنِم  َو  ُْلبَق  ْنِم 
. ادخ تساوخ  رما و  هب  زج  دوبن  رخآ  رد 

ریغ رب  ار  باتک  لها  دـنوادخ  نداد  هبلغ  يرای و  ببـس  هب  نانمؤم ، دـندش ، زوریپ  اهیـسراف  رب  اهیمور  هک  يزور  َنُونِمْؤُْملا  ُحَْرفَی  ٍذـِئَمْوَی  َو 
رب ار  نارفاک  ناراکمتـس و  زا  یـضعب  دنوادخ  هک  تسا  نیا  ادخ  يرای  زا  دوصقم  دنیوگ : نارّـسفم  زا  یـضعب  دنوشیم . داش  باتک ، لها 

. دوشیم مالسا  تّوق  تردق و  ثعاب  دوخ  نیا  هک  دنکیم ، داجیا  اهنآ  نایم  فالتخا  هملک و  هقرفت  و  دزاسیم ، ّطلسم  رگید  ضعب 
منکیم فارتعا  افارتعا  مهرد  فلأ  یلع  کل  ییوگیم : يرگید  هب  هک  نانچ  مه  تسا  يدیکأت  ردصم  هَّللا » دعو   » ترابع رد  دعو »  » ظفل

شیپ هلمج  هک  ارچ  ادعو ، کلذ  هَّللا  دعو  افارتعا و  هب  کل  فرتعا  تسا : نینچ  ریدـقت  رد  اریز  تسا ، نم  همذ  رب  وت  بلط  مهرد  رازه  هک 
. دشابیم دعو »  » موهفم انعم و  رد 

دننکیم كرد  یبوخب  ار  نآ  ّراضم  عفانم و  دنراد و  تریـصب  ایند  روما  هب  اهنیا  هک  دنکیم  شنزرـس  تّمذم و  ار  نارفاک  دـنوادخ  سپس 
: تسا هتفگ  يرصب ]  ] نسح دنلفاغ . ربخیب و  یّلکب  ترخآ  نید و  روما  زا  هک  یتروص  رد 

ار نآ  نزو  دنتـشاذگیم و  ناشنخان  يور  ار  مهرد  کی  هک  دوب  هزادـنا  نآ  تراجت ) بسک و   ) اـیند و روما  رد  اـهنآ  زا  یـضعب  یهاـگآ 
. دنناوخب زامن  یتسردب  دنتسناوتیمن  اهنیمه  یلو  دندادیم ، ربخ  دندیمهفیم و 

لهج هک  ملع  مدع  هک  نیا  رب  تسا  یهاگآ  مالعا و  ندروآ ، لدـب  نیا  رد  و  تسا . نوملعی » ال   » زا لدـب  نوملعی »  » ترابع ًارِهاظ ، َنوُمَْلعَی 
. تسا ناسکی  دنکیمن  زواجت  ایند  روما  زا  هک  یملع  اب  تسا ، ینادان  و 
: تسا لامتحا  ود  مهسفنأ » یف   » ترابع رد  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  اوُرَّکَفَتَی  َْمل  َو  َأ 

25 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
داـجیا و ار  رّکفت  تسا ، رکف  زا  یهت  هک  ناـشیاهلد  رد  ارچ  هک  تسا  نیا  اـنعم  تروـص  نیا  رد  دـشاب ، فرظ  هک  تسا  نیا  لاـمتحا  یکی 
، تسا هدش  رکذ  هیانک  روط  هب  نیرّکفتم  لاح  زا  يرتدایز  ریوصت  يارب  یلو  تسا  بلق  رد  اهنت  رّکفت  هک  تسا  یهیدب  دننکیمن ، ثادـحا 

ارچ هک  تسا  نیا  دوصقم  هدـش و  هتفگ  دـیکأت  يارب  بلق  مه  زاب  تسا ، بلق  رد  اهنت  داقتعا  هک  نیا  اـب  هبلق  یف  دـقتعا  دـنیوگ : هک  ناـنچ 
. دننک كرد  دننادب و  ار  بلاطم  نیا  ات  دننکیمن  رکف  ارچ  ای  دنیوگیم و  ار  ینانخس  نینچ  دننکیمن و  رکف 

رّکفت و تساهنآ . هب  تاقولخم  نیرتکیدزن  هک  دوخ  سفن  رد  ارچ  هک  تسا  نیا  انعم  دشاب و  رّکفت  يارب  هلـص  هک  تسا  نیا  رگید  لامتحا 
ریبدت و رب  تلالد  همه  تسا  هدـیرفآ  هتـشاذگ و  تعیدو  هب  اهنآ  داهن  رد  تمکح  عیادـب  زا  ادـخ  هک  ار  هچنآ  دـنمهفب  ات  دـننکیمن  ّربدـت 

. تسین هدوهیب  لمهم و  مادک  چیه  دنکیم و  تمکح 
اب هارمه  اههدیرفآ  مامت  هکلب  تسا ، هدیرفاین  یحیحـص  فده  نودب  هدوهیب و  لطاب و  ار  یقولخم  چیه  دـنوادخ  یمَـسُم  ٍلَجَأ  َو  ِّقَْحلِاب  اَّلِإ 

نامز تمایق و  زور  نامه  هک  دوشیم  یهتنم  تّدم  نآ  هب  ریزگان  هک  تسا  ینّیعم  تّدم  ضرف  اب  تسا و  تمکح  و  نّیعم ] فدـه  و   ] ّقح
. تسا باسح  ماگنه  شاداپ و 

رد ءاب »  » فرح دننام  ّقحلاب  هملک  رد  ءاب »  » فرح و  تسا . تمایق  زور  یّمـسم و  لجأ  نامه  دـنوادخ  ءاقل  زا  دوصقم  َنوُِرفاَکل  ْمِهِّبَر  ِءاِقِلب 
: ییوگیم هک  تسا  لاثم  نیا 

.[. تسا ّتیعم  تبحاصم و  ي  اب »  » دروم ود  ره  رد  ءاب »  » فرح  ] مدیرخ هنهد ، راسفا و  نیز و  اب  ار  بسا  هماجل : هجرسب و  سرفلا  تیرتشا 
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25 ص :  ات 16 ..... ] تایآ 9  (: 30  ) مورلا هروس  ]

هراشا

َو اهوُرَمَع  اَّمِم  َرَثْکَأ  اهوُرَمَع  َو  َضْرَْألا  اوُراثَأ  َو  ًةَُّوق  ْمُْهنِم  َّدَـشَأ  اُوناک  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  ُۀَِـبقاع  َناک  َْفیَک  اوُرُْظنَیَف  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِـسَی  َْمل  َو  َأ 
ِهَّللا ِتایِآب  اُوبَّذَک  ْنَأ  ياوُّسلا  اُؤاسَأ  َنیِذَّلا  َۀَِبقاع  َناک  َُّمث  ( 9  ) َنوُِملْظَی ْمُهَسُْفنَأ  اُوناک  ْنِکل  َو  ْمُهَِملْظَِیل  ُهَّللا  َناک  امَف  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُُهلُسُر  ْمُْهتَءاج 
ْنِم ْمَُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  ( 12  ) َنُومِرْجُْملا ُسِْلُبی  ُۀَعاَّسلا  ُموُقَت  َمْوَی  َو  ( 11  ) َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  َُّمث  ُهُدیُِعی  َُّمث  َْقلَْخلا  اُؤَْدبَی  ُهَّللا  ( 10  ) َنُؤِزْهَتْسَی اِهب  اُوناک  َو 

(13  ) َنیِِرفاک ْمِِهئاکَرُِشب  اُوناک  َو  ُءاعَفُش  ْمِِهئاکَرُش 
اُوبَّذَک َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  اَّمَأ  َو  ( 15  ) َنوُرَبُْحی ٍۀَـضْوَر  ِیف  ْمُهَف  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  ( 14  ) َنُوقَّرَفَتَی ٍِذئَمْوَی  ُۀَـعاَّسلا  ُموُقَت  َمْوَی  َو 

(16  ) َنوُرَضُْحم ِباذَْعلا  ِیف  َِکئلوُأَف  ِةَرِخْآلا  ِءاِقل  َو  اِنتایِآب 
26 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

26 ص :  همجرت ..... :

يارب ار  نیمز  دندوب و  رتاناوت  رایـسب  نانیا  زا  اهنآ  دش ؟ هنوگچ  دندوب  اهنآ  زا  لبق  هک  یناسک  تبقاع  دـننیبب  ات  دـندرکن  ریـس  نیمز  رد  ایآ 
، دندمآ ناشتیادـه  يارب  نشور  ياهتلالد  اههزجعم و  اب  ناشناربمایپ  و  دـندرک ، نارمع  دابآ و  اهنیا  زا  رتشیب  و  دـندرک ، نوگرگید  ینادابآ 

(9 . ) دندرک متس  شیوخ  ّقح  رد  دوخ  اهنآ  هکلب  درکن ، متس  اهنآ  هب  زگره  دنوادخ  دندید ) ار  دوخ  رفیک  دندرک  راکنا  نوچ  (و 
دنتفرگ رخسمت  ءازهتسا و  هب  ار  نآ  و  دندرک ، راکنا  ار  ادخ  تایآ  هک  دیـسر  ییاج  هب  دندش  بکترم  دب  لامعا  هک  نانآ  ماجنا  رـس  سپس 

(10)
(11  ) دیدرگیم زاب  وا  يوس  هب  هاگ  نآ  دنادرگیم ، زاب  گرم ) زا  سپ   ) ار نآ  سپس  دنکیم ، زاغآ  ار  شنیرفآ  هک  تسا  دنوادخ 

(12  ) دنوریم ورف  هودنا  يدیمون و  رد  ناراکهبت  دوش  اپرب  تمایق  هک  يزور  و 
(13  ) دنوشیم رفاک  دندوب  هداد  رارق  ادخ  کیرش  هک  ییاهزیچ  نآ  هب  دوب و  دهاوخن  اهنآ  يارب  ناشنادوبعم  زا  یکمک  تعافش و  چیه  و 

(14  ) دنوشیم ادج  مه  زا  مدرم ) ، ) دوش اپرب  تمایق  هک  يزور  و 
27 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(15  ) دوب دنهاوخ  رورسم  داش و  تشهب  زا  یغاب  رد  دناهداد  ماجنا  حلاص  لامعا  هدروآ و  نامیا  هک  نانآ  اّما 
(16 . ) دننک ناشرضاح  یهلا ، باذع  يارب  خزود ، رد  دندرک  راکنا  ار  ترخآ  ياقل  ام و  تایآ  دندش و  رفاک  هک  نانآ  اّما  و 

27 ص :  ریسفت ..... :

ریـس ترفاسم و  هتـشذگ  ياهتّما  ياهرهـش  دـالب و  رد  هّکم  نارفاـک  هک  دـنکیم  تباـث  هفیرـش  هیآ  نیا  موهفم  ِضْرَأـْلا  ِیف  اوُریِـسَی  َْمل  َو  َأ 
هتشذگ ياهتّما  لاوحا  دنوادخ  سپس  دناهتسیرگن . تسا ، هدوب  ناربمایپ  هب  تبـسن  ناشراکنا  ببـس  هب  هک  ار  اهنآ  یناریو  راثآ  و  دناهدرک ،

هژاو دندرکیم . نوگرگید  ینادابآ  يارب  ار  نیمز  دندوب و  رتدنمورین  رایـسب  هّکم  ناکرـشم  نیا  زا  اهنآ  دیامرفیم : دنکیم و  فیـصوت  ار 
نآ نوچ  دیوگیم  رقب  و  دنکیم ، نوگرگید  ار  نآ  دنزیم و  مخـش  ار  نیمز  نوچ  دیوگیم  روث  واگ  هب  برع  ندز و  مخـش  ینعی  راثإ » »

. دفاکشیم ار 
ببـس هب  فصو  نیا  اـب   ] دـندرکیم نارمع  داـبآ و  ار  نیمز  نارفاـک  نیا  زا  رتشیب  رایـسب  ناگتـشذگ  نآ  اـهوُرَمَع و  اَّمِم  َرَثْـکَأ  اـهوُرَمَع  َو 
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[. دندش دوبان  ناشرفک 
هکلب تسا ، ندرک  متـس  زا  هّزنم  دنوادخ  تاذ  اریز  تسا ، هدرکن  یمتـس  اهنآ  هب  درک  كاله  ار  اهنآ  هک  دـنوادخ  ْمُهَِملْظَِیل و  ُهَّللا  َناک  امَف 

. دندرک متس  نتشیوخ  هب  دوخ  دش  اهنآ  كاله  بجوم  دنداد و  ماجنا  هک  ییاهراک  اب  نانآ 
ثنؤم لیضفت و  مسا  ياوس »  » هژاو و  تسا . هدش  هدناوخ  ۀبقاع »  » عفر اب  مه  بصن و  اب  مه  ۀبقاع »  » ظفل ياوُّسلا  اُؤاسَأ  َنیِذَّلا  َۀَِبقاع  َناک  َُّمث 
كاله اب  ایند  رد  نارفاک  نآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا و  نسحأ  ّثنؤم  هک  ینسح  دننام  تسا  رتهدیدنـسپان  رتتشز و  يانعم  هب  ءوسا و 

اّما تسا . هدش  هداد  رارق  رهاظ  مسا  ریمـض ، ياج  هب  هیآ  رد  نکل  تسا . رتدب  همه  زا  مه  ترخآ  رد  اهنآ  ماجنارـس  دننیبیم و  رفیک  ندـش 
« يأوس  » زا روظنم  و  تسا . هداد  رارق  ناک »  » ربخ ار  نآ  تسا  هدناوخ  بوصنم  ار  ۀبقاع »  » هک یسک 

28 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دشابیم مّنهج  هک  تسا  تمایق  زور  ياهتبوقع  رفیک و  نیرتدب 

. اهنآ بیذکت  ّتلع  هب  ینعی  تسا ، اوبّذک  نأل  يانعم : هب  اوبّذک » نأ   » ترابع ِهَّللا  ِتایِآب  اُوبَّذَک  ْنَأ 
. تسا هدش  هدناوخ  نوعجری  ءای »  » اب مه  و  ءات »  » اب مه  نوعجرت »  » هملک دندرگیم . زاب  دنوادخ  باقع  ای  باوث  هب  سپس  َنوُعَجُْرت  ِْهَیلِإ  َُّمث 
. دشاب هدرک  فّقوت  ینادرگرس  تریح و  سأی و  تلاح  اب  ییاج  رد  هک  تسا  يدرف  يانعم  هب  سالبإ و  زا  سلبی »  » هملک َنُومِرْجُْملا  ُسِْلُبی 

. دندرکیم شتسرپ  هک  تسادخ ، زا  ریغ  ییاهزیچ ، اهنآ ، ياکرش  زا  دوصقم  ُءاعَفُش  ْمِِهئاکَرُش  ْنِم  ْمَُهل  ْنُکَی  َْمل  َو 

. دننکیم راکنا  ار  اهنآ  ّتیهولأ  دنوشیم و  رفاک  دوخ  نادوبعم  هب  تبسن  ناکرشم  نآ  َنیِِرفاک  ْمِِهئاکَرُِشب  اُوناک  َو 
تـسا نیا  دوصقم  دراد و  تلالد  بلطم  نیا  رب  يدعب  ترابع  ددرگیم و  رب  نارفاک  ناناملـسم و  هب  نوقّرفتی »  » رد ریمـض  َنُوقَّرَفَتَی  ٍذـِئَمْوَی 

. دننکیمن عامتجا  تشهب  زا  یغاب  رد  زگره  دنوشیم و  ادج  رگیدکی  زا  اهنآ  هک 
ره هب  برع  و  یغاـب ! هچ  یغاـب و  رد  ینعی  تسا ، هدـمآ  هرکن  نآ ، تمظع  ّتیمها و  ناـیب  رطاـخ  هب  ۀـضور »  » هـملک َنوُرَبُْـحی  ٍۀَـضْوَر  ِیف 

: ۀضور یف  ۀضیب  نم  نسحا  دنیوگیم : هک  تسا  یلثملا  برض  و  دیوگیم . هضور »  » يراز هزبس  هایگ و  بآ و  رپ  نیمزرس 
(. دشابیم زبس  ییاضف  نایم  رد  دیفس  كاپ و  هطقن  ییابیز  زا  هیانک   ) تسا يراز  هزبس  رد  یغرم  مخت  زا  رتهب 

. تسا اج  نآ  رد  عامس  یتشهب و  زیگنا  برط  ياهزاوآ  دنیوگ  یخرب  و  تسا . رورس  يداش و  يانعم  هب  نوربحی »  » هژاو
. دنکیمن ادیپ  یفیفخت  اهنآ  هب  تبسن  مه  باذع  دنوش و  بیاغ  یهلا  باذع  زا  دنناوتیمن  ناکرشم  ینعی  َنوُرَضُْحم  ِباذَْعلا  ِیف  َِکئلوُأَف 

29 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

29 ص :  ات 25 ..... ] تایآ 17  (: 30  ) مورلا هروس  ]

هراشا

َنِم َّیَْحلا  ُجِرُْخی  ( 18  ) َنوُرِهُْظت َنیِح  َو  ایِـشَع  َو  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  ُدْـمَْحلا  َُهل  َو  ( 17  ) َنوُِحبُْـصت َنیِح  َو  َنوُسُْمت  َنیِح  ِهَّللا  َناْحبُـسَف 
ٌرََـشب ُْمْتنَأ  اذِإ  َُّمث  ٍباُرت  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  ْنَأ  ِِهتایآ  ْنِم  َو  ( 19  ) َنوُجَرُْخت َِکلذَـک  َو  اِهتْوَم  َدـَْعب  َضْرَْألا  ِیُْحی  َو  ِّیَْحلا  َنِم  َتِّیَْملا  ُجِرُْخی  َو  ِتِّیَْملا 
ٍمْوَِقل ٍتاـیَآل  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ  ًۀَـمْحَر  َو  ًةَّدَوَم  ْمُکَْنَیب  َلَـعَج  َو  اـْهَیلِإ  اُونُکْـسَِتل  ًاـجاوْزَأ  ْمُکِـسُْفنَأ  ْنِم  ْمَُکل  َقَـلَخ  ْنَأ  ِِهتاـیآ  ْنِم  َو  ( 20  ) َنوُرِشَْتنَت

(21  ) َنوُرَّکَفَتَی
َو ِْلیَّللِاب  ْمُکُمانَم  ِِهتاـیآ  ْنِم  َو  ( 22  ) َنیِِملاْعِلل ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ْمُِکناْولَأ  َو  ْمُِکتَنِْـسلَأ  ُفـالِتْخا  َو  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُْقلَخ  ِِهتاـیآ  ْنِم  َو 

ِییُْحیَف ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  ُلِّزَُنی  َو  ًاعَمَط  َو  ًافْوَخ  َقْرَْبلا  ُمُکیُِری  ِِهتایآ  ْنِم  َو  ( 23  ) َنوُعَمْسَی ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ِِهلْضَف  ْنِم  ْمُکُؤاِغْتبا  َو  ِراهَّنلا 
ِضْرَْألا َنِم  ًةَوْعَد  ْمُکاعَد  اذِإ  َُّمث  ِهِْرمَِأب  ُضْرَْألا  َو  ُءامَّسلا  َموُقَت  ْنَأ  ِِهتاـیآ  ْنِم  َو  ( 24  ) َنُولِقْعَی ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  اِهتْوَم  َدَْعب  َضْرَْألا  ِِهب 
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(25  ) َنوُجُرَْخت ُْمْتنَأ  اذِإ 

29 ص :  همجرت ..... :

(17 . ) دینکیم حبص  دینکیم و  ماش  هک  یماگنه  هب  دنوادخ  تسا  هّزنم 
(18  ) دینکیم رهظ  هک  یماگنه  ناهاگماش و  تسوا ، يارب  هیزنت  حیبست و  تسوا و  صوصخم  نیمز ، اهنامسآ و  رد  شیاتس  دمح و  و 

رب تمایق  زور  رد  امـش  هنوگ  نیمه  دـشخبیم و  تاـیح  گرم ، زا  سپ  ار  نیمز  دروآیم و  نوریب  هدـنز  زا  ار  هدرم  هدرم و  زا  ار  هدـنز  وا 
(19  ) دیوشیم هتخیگنا 

30 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(20  ) دیتشگ هدنکارپ  نیمز  يور  رد  دیدش و  ییاهناسنا  ناهگان  سپس  دیرفآ ، كاخ  زا  ار  امش  هک  تسا  نیا  وا  تردق  ياههناشن  زا  و 

یتسود امش  نایم  دیبای و  شمارآ  اهنآ  رانک  رد  ات  دیرفآ  امش  يارب  ینارسمه  امش  دوخ  سنج  زا  هک  تسا  نیا  وا  تمکح  ياههناشن  زا  و 
(21  ) دننک رّکفت  هک  یناسک  يارب  تمکح  زا  تسا  ییاههناشن  زین  رما  نیا  رد  داد ، رارق  ینابرهم  و 

نادنمـشناد يارب  ییاههناشن  زین  روما  نیا  رد  تسامـش ، ياهگنر  اهنابز و  تواـفت  نیمز و  اهنامـسآ و  شنیرفآ  وا  تردـق  ياـههناشن  زا  و 
(22  ) دراد دوجو  ناهج 

روـما نـیا  رد  تـسا  راـگدرورپ  لـضف  زا  يریگهرهب  يارب  امـش  شـالت  تـسا و  زور  بـش و  رد  امـش  باوـخ  وا  تـمحر  ياـههناشن  زا  و 
(23  ) دنراد اونش  شوگ  هک  یناسک  يارب  تسا  ییاههناشن 

یناراب تمحر  هب  نامسآ  زا  تسا و  دیما  هیام  مه  سرت و  ثعاب  مه  هک  دنهدیم  ناشن  امـش  هب  ار  دعر  قرب و  هک  تسا  نیا  وا  تایآ  زا  و 
(24  ) تسا راکشآ  نادنمدرخ  يارب  ادخ  تمکح  تردق و  ياههناشن  روما  نیا  رد  دنکیم . هدنز  ندرم ، زا  سپ  ار ، نیمز  هک  دتسرفیم 

، دـناوخیم ارف  نیمز  زا  تماـیق  رد  ار  امـش  هک  یماـگنه  سپـس  تساـپ ، رب  وا  ناـمرف  هب  نیمز  نامـسآ و  هک  تسا  نیا  وا  ياـههناشن  زا  و 
(25 . ) دیوشیم جراخ  همه  رشحم ، رد  روضح  يارب  ناهگان ،

30 ص :  ریسفت ..... :

. دیامرفیم نایب  ار  رفیک  زا  تاجن  باوث و  هب  ندیسر  ياههار  رفیک ، زا  دیدهت  باوث و  هدعو  رّکذت  لابند  هب  ناحبس  يادخ  سپس 
نارّـسفم زا  یخرب  روکذم . ياهنامز  رد  وا  دای  رکذ و  اهیدـیلپ و  زا  تسادـخ  نتـسناد  هّزنم  هک  تسا  نآ  يرهاظ  يانعم  حـیبست  زا  دوصقم 

. تسا زامن  حیبست  زا  دوصقم  دنیوگ 
. درک تئارق  ار  هفیرش  هیآ  نیا  يرآ و  تفگ : ياهتفای ؟ نآرق  رد  ار  هناگجنپ  ياهزامن  ایآ  دش : هدیسرپ  ساّبع  نبا  زا 

اّیشع »  » زا حبص و  زامن  َنوُِحبُْصت »  » زا اشع و  برغم و  زامن  َنوُسُْمت »  » زا روظنم 
31 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

: دومرف هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  زا  تسا . رهظ  زامن  َنوُرِهُْظت » َنیِح   » زا رصع و  زامن 
. دناوخب َنوُجَرُْخت » َِکلذَک  َو   » ات ار  َنوُسُْمت »...  َنیِح  ِهَّللا  َناْحبُـسَف   » هیآ دـیاب  دـننک ، لیک  وا  يارب  زیربل  رپ و  هنامیپ  اب  دـهاوخب  هک  یـسک 

«. 1»
. دنازیگنایم رب  دروآیم و  نوریب  ربق  زا  ار  امش  ندرک  هدنز  نیا  دننام  َنوُجَرُْخت و  َِکلذَک  َو 

. تسا كاخ  زا  امش  شنیرفآ  أشنم  لصا و  ٍباُرت  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  ْنَأ 
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يور رد  دیدش و  ناسنا  امش  هک  دمآ  ینامز  ناهگان  سپـس  تسا : نینچ  ریدقت  رد  تسا و  یناهگان  قاّفتا  يانعم  هب  تاجافم و  فرح  اذإ 
: دیامرفیم هک  تسا  هیآ  نیا  دننام  دروم  نیا  دیتفای . راشتنا  نیمز 

(. 1 ءاسن / . ) درک هدنکارپ  نیمز  يور  رد  يرایسب  نانز  نادرم و  ود  نآ  زا  ًءاِسن و  َو  ًارِیثَک  ًالاجِر  امُْهنِم  ََّثب  َو 
سنا دیبای و  شمارآ  اهنآ  هلیسو  هب  ات  میدیرفآ  ینارسمه  يرگید ، سنج  زا  هن  و  امش ، داهن  سنج  لکـش و  نامه  زا  ًاجاوْزَأ  ْمُکِـسُْفنَأ  ْنِم 

ود نایم  یلو  تسا  رارق  رب  شمارآ  ینابرهم و  سنج ، کی  زا  زیچ  ود  نایم  هک  تسا  نیا  ببـس  هب  رما  نیا  و  دـینک . ادـیپ  اـهنآ  هب  تفلا  و 
. دراد دوجو  يرود  ییادج و  فلتخم ، سنج  ود  زا  زیچ 

تبارق زا  یببس  چیه  نآ  زا  شیپ  هک  یتروص  رد  درک  داجیا  ینابرهم  یتسود و  جاودزا ، هلیسو  هب  امـش  نایم  ًۀَمْحَر  َو  ًةَّدَوَم  ْمُکَْنَیب  َلَعَج  َو 
. ددرگ ینابرهم  یتسود و  بجوم  هک  دوبن  امش  نایم  رد  يدنواشیوخ  ای  و 

اههجهل و ای  و  یکرت ]...  یسراف  یبرع  دننام   ] تسا نابز  ره  ياهتغل  اههژاو و  نامه  ای  هنـسلا »  » زا دوصقم  ْمُِکناْولَأ  َو  ْمُِکتَنِْـسلَأ  ُفالِتْخا  َو 
[ رد هک   ] تساهنآ گنهآ  لکش و 

__________________________________________________

-1
«. َنوُجَرُْخت َِکلذَک  َو  : » هلوق یلا  َنوُسُْمت » َنیِح  ِهَّللا  َناْحبُسَف   » لقیلف یفوألا  زیفقلاب  هل  لاکی  نا  هّرس  نم  »

].....[ 
32 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هک يروط  هب  داد  رارق  فالتخا  توافت و  اهزیچ  نیا  نایم  دـنوادخ  تسین .] ناسکی  مه  ردارب  ود  هجهل  یّتح  هک  میراد  هّجوت  تروص  نیا 
نآ و طوطخ  تروص و  رد  فالتخا  نیا  نینچمه  و  دنتسین . ناسکی  ادص ، هوحن  نخس و  تاّیصوصخ  زا  کی  چیه  رد  وگنخـس ، ود  یّتح 

کی همه  دوبن و  نینچ  رگا  دـنوشیم و  هتخانـش  دارفا  هک  تسا  توافت  فالتخا و  نیمه  ببـس  هب  و  تسا . دوجوم  نآ  عاونا  اـهگنر و  رد 
. دادیم يور  یگرزب  ياهلکشم  اههابتشا و  دندوب  ناسکی  لکش و 

يراکـشآ ياههیآ  اههناشن و  نادنمـشناد  يارب  دـنوادخ ، عناص و  تمکح  تردـق و  لامک  رب  روما ، نیا  رد  َنیِِملاْعِلل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ 
. تسا

هک تسا  هیآ  نیا  نآ  ندـناوخ  هرـسک  يارب  هاوگ  و  تسا ، هدـش  هدـناوخ  نیملاعلل »  » نآ حـتف  هب  مه  و  مال »  » رـسک هب  مه  نیملاعلل »  » هملک
، هیآ نیا  ترابع  ِراهَّنلا  َو  ِْلیَّللِاب  ْمُکُماـنَم  ( 43 توبکنع / «. ) دننکیمن كرد  ار  نآ  نادنمـشناد  زج  و   » َنوُِملاْعلا اَّلِإ  اُهلِقْعَی  ام  َو  دـیامرفیم :

یمود نیرق  ود  نکل  راهنلا . لیللاب و  هلضف  نم  مکؤاغتبا  مکمانم و  هتایآ  نم  و  تسا : نینچ  نآ  بیترت  تسا و  ّبترم  رشن » ّفل و   » باب زا 
رد هچنآ  نامز و  دـننامز و  سنج  زا  ود  ره  هک  لیلد  نیا  هب  تسا ، هدـش  هلـصاف  مکؤاغتبا » مکماـنم و   » یلوا نیرق  ود  ناـیم  راـهن » لـیل و  »

تـسا نکمم  و  دـنکیم . کمک  داّحتا  هب  راهن » لیل و   » نتفرگ رارق  مه  يولهپ  دوخ  هوـالع  تسا . دـحاو  ءیـش  لـثم  دوشیم  عقاو  ناـمز 
لـضف زا  يزور  بلط  نینچمه  امـش و  باوخ  شیاسآ و  ینعی  امهیف » هلـضف  نم  مکؤاغتبا  نینامّزلا و  یف  مکمانم   » هک دـشاب  نیا  شیاـنعم 

. تسا هدش  رارکت  نآرق  رد  اریز  تسا ، رترهاظ  لّوا  موهفم  یلو  دشابیم . زور  بش و  نامز  ود  رد  ود ، ره  ادخ ،
لعف هک  نآ  يرگید  دوش . هتفرگ  ریدقت  رد  نا  فرح  هک  نآ  یکی  تسا : لمتحم  تروص  ود  مکیری »  » لعف رد  ًاعَمَط  َو  ًافْوَخ  َقْرَْبلا  ُمُکیُِری 

دوش . هداد  رارق  ردصم  ياج  هب 
33 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ود نیا  رب  زین  ینیبب ، ار  وا  هک  تسا  رتهب  يونـشب  رود  زا  ار  يدیعم  مان  هارت : نا  نم  ریخ  يدیعملاب  عمـست  لاثم : رد  عمـست »  » لعف هک  نانچ 
. تسا هدش  ریسفت  هجو 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 1662 

http://www.ghaemiyeh.com


[. درابن ناراب  دنرذگب و  اهربا  هک  نیا  زا  سرت  ینعی   ] فالخا زا  سرت  ای  هقعاص  زا  سرت  افوخ » »
. رفاسم ریغ  يارب  عمط  تسا و  رفاسم  يارب  سرت  دنیوگ  نارّسفم  زا  یخرب  ناراب . شراب  هب  عمط  دیما و  اعمط » «و 

ّتلع هب  میهدیم  هئارا  امش  هب  ار  قرب  هک  تسا  هدش  هتفگ  ایوگ  دنشاب و  هل  لوعفم  هک  نیا  ناونع  هب  ای  دنبوصنم ، اعمط » افوخ و   » هملک ود 
ياج هب  هیلا  فاضم  تسا و  هدش  فذح  فاضم  هک  عمط  ةدارا  فوخ و  ةدارا  تسا : هدوب  نینچ  ریدقت  رد  ای  ندرک و  راودیما  ندناسرت و 

. دیراودیما هک  یلاح  رد  دیسرتیم و  هک  یلاح  رد  ینعی  دنشاب  لاح  هک  تساور  و  تسا . هدمآ  نآ 
چیه نودـب  تسا  اهنآ  نتـشادهگن  نیمز و  اهنامـسآ و  نتـشاد  اپ  هب  وا  تردـق  ياههناشن  زا  ِهِْرمَِأب و  ُضْرَْألا  َو  ُءامَّسلا  َموُقَت  ْنَأ  ِِهتایآ  ْنِم  َو 

. ینوتس
هک تسا  هدرک  هدارا  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  اهنآ  نتـشاد  اپ  هب  زا  دوصقم  و  دنراوتـسا . اهنامـسآ  نیمز و  وا  هدارا  تساوخ و  هب  ینعی  هرماب 

. دنوشن دوبان  دننامب و  یقاب  ینونک  ّتیفیک  اب  اهنآ 
هتفگ نینچ  ایوگ  تسا و  درفم  ياج  هب  انعم  رد  هک  رظن  نیا  زا  تسا  مکیری »  » هلزنم هب  مکاعد » اذا   » تراـبع ِضْرَأـْلا  َنِم  ًةَوْعَد  ْمُکاـعَد  اذِإ 
رگید یکی  اوجرخأ  روبقلا  لهأ  ای  ةدحاو : ةوعد  مهاعد  اذإ  روبقلا  نم  یتوملا  جورخ  ّمث  ضرألا  تاوامّـسلا و  مایق  هتایآ  نم  تسا و  هدش 

دـناوخب و هبترم  کی  ار  اهنآ  هک  یماگنه  ناشیاهربق  زا  ناگدرم  ندـش  نوریب  سپـس  تسا و  نیمز  اهنامـسآ و  نتـشاد  اـپ  هب  وا  تاـیآ  زا 
دییآ . نوریب  روبق  لها  يا  دیوگب 

34 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دهدیم خساپ  تعرس  هب  ار  دوخ  هدنامرف  توعد  ربنامرف  هک  نانچ  مه  دوشیم . ماجنا  گنرد  نودب  هک  تسا  نآ  تعرس  دوصقم  و 
دـشاب هوک  يالاب  دیز  تسا  نکمم  هک  مدرک  توعد  ار  دیز  نم  ییوگیم : هک  نانچ  نییاپ ] ای  دشاب  دنلب  ياج  تسا  نکمم  توعد  ّلحم  ]

. دیایب الاب  امش  فرط  هب  دشاب و  هوک  نییاپ  هک  تسا  نکمم  دیایب و  نییاپ  امش  فرط  هب  و 
. تسا تاجافم  فرح  یمود  طرش و  فرح  یلوا  ي  اذا »  » فرح

34 ص :  ات 29 ..... ] تایآ 26  (: 30  ) مورلا هروس  ]

هراشا

ِتاوامَّسلا ِیف  یلْعَْألا  ُلَثَْملا  َُهل  َو  ِْهیَلَع  ُنَوْهَأ  َوُه  َو  ُهُدیُِعی  َُّمث  َْقلَْخلا  اُؤَدـْبَی  يِذَّلا  َوُه  َو  ( 26  ) َنُوِتناق َُهل  ٌّلُک  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم  َُهل  َو 
ِهِیف ُْمْتنَأَف  ْمُکاْنقَزَر  ام  ِیف  َءاکَرُـش  ْنِم  ْمُُکناْمیَأ  ْتَکَلَم  ام  ْنِم  ْمَُکل  ْلَه  ْمُکِـسُْفنَأ  ْنِم  ًالَثَم  ْمَُکل  َبَرَـض  ( 27  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  َو  ِضْرَأـْلا  َو 
ْنَم يِدـْهَی  ْنَمَف  ٍْملِع  ِْریَِغب  ْمُهَءاوْهَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َعَـبَّتا  ِلـَب  ( 28  ) َنُولِقْعَی ٍمْوَِقل  ِتایْآلا  ُلِّصَُفن  َِکلذَـک  ْمُکَـسُْفنَأ  ْمُِکتَفیِخَک  ْمُهَنُوفاـَخت  ٌءاوَس 

(29  ) َنیِرِصان ْنِم  ْمَُهل  ام  َو  ُهَّللا  َّلَضَأ 

34 ص :  همجرت ..... :

(26  ) دنعیطم عضاخ و  وا  ربارب  رد  یگمه  تسوا و  نآ  زا  دننیمز  اهنامسآ و  رد  هک  یناسک  مامت 
لثم  » وا يارب  تسا و  رتناـسآ  وا  يارب  راـک  نیا  و  داـعم ) زور   ) دـنادرگیم زاـب  ار  نآ  سپـس  درک  زاـغآ  ار  شنیرفآ  هک  تـسا  ییادـخ  وا 

(27  ) میکح لماک و  رداق  تسوا  اهنت  تسا و  نیمز  نامسآ و  رد  رترب  رهظم  و  یلعأ »
امش اب  میدینادرگ ، امش  يزور  ام  هچنآ  رد  امش ، نازینک  نامالغ و  زا  کی  چیه  ایآ  هدز ، یلاثم  امش  يارب  ناتدوخ  زا  ادخ 

35 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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اهنآ زا  دیراد ، دازآ  ياکرش  ناتدوخ و  زا  هک  ار  یمیب  هزادنا  نامه  دیشاب و  يواسم  اهنآ  اب  ّتیزم  چیهیب  هک  نانچ  نآ  دنتـسه ؟ کیرش 
(28  ) میهدیم حرش  دننکیم  لّقعت  هک  یناسک  يارب  ار  دوخ  تایآ  نینچ  نیا  ام  دیراد ؟ مه 

تیاده تسا  هدرک  هارمگ  ادخ  هک  ار  نآ  دـناوتیم  یـسک  هچ  دـندرک و  يوریپ  ار  دوخ  سفن  ياوه  ینادان ، لهج و  زا  ناراکمتـس  يرآ 
(. 29  ) دوب دهاوخن  يروای  رای و  چیه  نانآ  يارب  و  دنک ؟

35 ص :  ریسفت ..... :

رد دـنوادخ  ینیوکت  لاعفا  اریز  دـنعیطم ، عضاـخ و  وا  ربارب  رد  ینیوکت  تهج  زا  تادوجوم  ماـمت  هک  تسا  نیا  ياـنعم  هب  َنُوِتناـق »  » هژاو
[. دننیوکت ملاع  رد  وا  نیناوق  میلست  همه  هاوخان  هاوخ  و  . ] تساهنآ دوجو 

یسک زا  دشابیم  رتناسآ  تسا  هداد  ماجنا  هبترم  دنچ  هک  یـسک  يارب  يزیچ  نتخاس  هک  تسا  مّلـسم  امـش  دزن  هک  نانچ  ِْهیَلَع  ُنَوْهَأ  َوُه  َو 
. تسا هدرک  نیرمت  رارکت و  یپ  رد  یپ  راب  نیدنچ  ار  راک  نآ  ینعی  دنیوگ ، رهام  ار  يدرف  نینچ  دزاسب و  دهاوخب  لّوا  راب  هک 

. تسا هدوب  هدیعی ...  نآ  دوصقم  اریز  تسا ، هدش  هتفگ  رّکذم  ترابع  نیا  رد  ریمض 
يرتراوشد يرتناـسآ  ره  ربارب  رد  اریز  ، ] رتناـسآ ياـنعم  هب  هن  ناـسآ  ینعی  تسا ، نّیه  ياـنعم  هب  نوها »  » هملک دـنیوگ : نارّـسفم  زا  یخرب 

[. تسانعمیب دنوادخ  هب  تبسن  موهفم  نیا  هک  تسا 
لجوا ظفل  لاثم  نیا  رد  مسرتیم ...  یلو  منادیمن  نم  مسق  وت  ناج  هب  لجوأل ، ّینإ  يردأ و  ام  كرمعل  تسا : هتفگ  رعاـش  هک  ناـنچ  مه 

[. مسرتیم رتشیب  هک  نیا  هن  متسه  ناسرت  نم  ینعی   ] تسا لجو  يانعم  هب 
دوش و فیصوت  تفص  نآ  هب  هک  تسین  یسک  نیمز ، اهنامسآ و  رد  دنوادخ ، زج  هک  يرترب  تفص  ینعی  یلعا ،» لثم  ، » یلْعَْألا ُلَثَْملا  َُهل  َو 

تسین . وا  يارب  نآ  هداعا  رد  ییادتبا و  شنیرفآ  رد  يزجع  یناوتان و  چیه  هک  تسا  ییاناوت  نآ  دنوادخ  اهنت  هک  تسا  نیا  نآ 
36 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا میکح  ردتقم و  اناوت و  شیاهراک  مامت  رد  هک  تسوا  ُمیِکَْحلا و  ُزیِزَْعلا  َوُه  َو 
. دنکیم فیصوت  یگناگی  ّتینادحو و  هب  ار  دنوادخ  هک  تسا  هَّللا ، ّالإ  هلإ  ال  ترابع : یلعأ » لثم   » زا دوصقم  تسا : هتفگ  هداتق 

. تسا هدرک  ذخا  عازتنا و  ار  یلثم  دشاب  امش  سفن  هک  ناتدوخ  هب  اهزیچ  نیرتکیدزن  زا  دنوادخ  ْمُکِسُْفنَأ  ْنِم  اًلَثَم  ْمَُکل  َبَرَض 
. تسا تیاغ  ءادتبا  يارب  ْمُکِسُْفنَأ » ْنِم   » ترابع رد  نم »  » فرح

، دنتسه ناگدنب  دننام  ياهدنب  امش و  دننام  يرشب  هک  امش  ناگدرب  زا  دیتسه  یـضار  امـش  ایآ  َءاکَرُـش  ْنِم  ْمُُکناْمیَأ  ْتَکَلَم  ام  ْنِم  ْمَُکل  ْلَه 
؟ دیشاب ربارب  لاوما  نآ  رد  یتوافت  چیه  نودب  اهنآ  امش و  دنوش و  کیرش  میداد ، يزور  رامش  هب  هریغ  لاوما و  زا  ام  هچنآ  رد 

هک ار  ییادـخ  ياههدـیرفآ  زا  یقولخم  هک  دـیوشیم  یـضار  هنوگچ  دـیهدیمن  تیاضر  ناتدوخ  هراـبرد  ار  يزیچ  نینچ  رگا  نیا  رب  اـنب 
؟ دیهد رارق  وا  کیرش  تسا  همه  کلام 

راکشآ و ار  یناهنپ  ياهانعم  لیثمت ، اریز  میهدیم ، حیـضوت  ار  دوخ  تایآ  اهلثم ، رکذ  اب  ام  هنوگ  نیا  َنُولِقْعَی  ٍمْوَِقل  ِتایْآلا  ُلِّصَُفن  َِکلذَک 
. دنکیم مّسجم  دهدیم و  لکش  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  دننام  دنکیم و  نشور 

هک یتـسارب  ٌمیِظَع  ٌْملَُظل  َكْرِّشلا  َّنِإ  تسا : هدومرف  هک  هیآ  نیا  لـیلد  هب  دنناکرـشم ، ناـمه  ناراکمتـس  زا  دوـصقم  اوُـمَلَظ  َنیِذَّلا  َعَـبَّتا  ِلـَب 
(. 13 نامقل /  ) تسا یگرزب  متس  كرش 

دنک يوریپ  سفن  ياوه  زا  رگا  دنمـشناد  صخـش  اریز  دنتـسه ، یناـسفن  ياـهاوه  عباـت  یناداـن  لـهج و  لاـح  رد  ینعی  ٍْملِع  ِْریَِغب  ْمُهَءاوْهَأ 
عنام مه  يزیچ  دـنکیم و  يوریپ  سفن  ياوه  زا  راو  هناوید  تاناویح  دـننام  لهاج  نادان و  درف  یلو  دراد ، زاب  ار  وا  شـشناد  تسا  نکمم 

. دوشیمن وا 
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نوچ  دنکن و  کمک  يرای و  ار  وا  دنوادخ  هک  ار  یسک  نآ  ُهَّللا  َّلَضَأ  ْنَم  يِدْهَی  ْنَمَف 
37 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

؟ دنک تیاده  دناوتیم  یسک  هچ  ار  يدرف  نینچ  دیامرفن ، وا  هب  ینابرهم  فطل و  درادن ، يدوس  وا  ّقح  رد  ینابرهم  تمحر و  هک  دنادیم 
. َنیِرِصان ْنِم  ْمَُهل  ام  َو  دیامرفیم : هک  تسا  هیآ  رگید  زارف  تسا ، ندرکن  يرای  کمک و  لالضا »  » زا دوصقم  هک  نیا  رب  لیلد  و 

37 ص :  ات 37 ..... ] تایآ 30  (: 30  ) مورلا هروس  ]

هراشا

(30  ) َنوُمَْلعَی ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  ُمِّیَْقلا  ُنیِّدـلا  َِکلذ  ِهَّللا  ِْقلَِخل  َلیِدـْبَت  اْهیَلَع ال  َساَّنلا  َرَطَف  ِیتَّلا  ِهَّللا  َتَرِْطف  ًافِینَح  ِنیِّدـِلل  َکَـهْجَو  ِْمقَأَـف 
َنوُحِرَف ْمِْهیَدـَل  اِمب  ٍبْزِح  ُّلُک  ًاعَیِـش  اُوناک  َو  ْمُهَنیِد  اُوقَّرَف  َنیِذَّلا  َنِم  ( 31  ) َنیِکِرْـشُْملا َنِم  اُونوُکَت  َو ال  َةـالَّصلا  اوُمِیقَأ  َو  ُهوُقَّتا  َو  ِْهَیلِإ  َنِیبِینُم 
ْمُهاْنیَتآ اِمب  اوُرُفْکَِیل  ( 33  ) َنوُکِرُْـشی ْمِهِّبَِرب  ْمُْهنِم  ٌقـیِرَف  اذِإ  ًۀَـمْحَر  ُْهنِم  ْمُهَقاذَأ  اذِإ  َُّمث  ِْهَیلِإ  َنِیبـِینُم  ْمُهَّبَر  اْوَـعَد  ٌّرُـض  َساَّنلا  َّسَم  اذِإ  َو  ( 32)

(34  ) َنوُمَْلعَت َفْوَسَف  اوُعَّتَمَتَف 
اذِإ ْمِهیِْدیَأ  ْتَمَّدَق  اِمب  ٌۀَئِّیَس  ْمُْهبُِصت  ْنِإ  َو  اِهب  اوُحِرَف  ًۀَمْحَر  َساَّنلا  اَْنقَذَأ  اذِإ  َو  ( 35  ) َنوُکِرُْشی ِِهب  اُوناک  اِمب  ُمَّلَکَتَی  َوُهَف  ًاناْطلُس  ْمِْهیَلَع  اْنلَْزنَأ  ْمَأ 

(37  ) َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ُرِدْقَی  َو  ُءاشَی  ْنَِمل  َقْزِّرلا  ُطُْسبَی  َهَّللا  َّنَأ  اْوَرَی  َْمل  َو  َأ  ( 36  ) َنوُطَنْقَی ْمُه 

37 ص :  همجرت ..... :

رد ینوگرگید  هدـیرفآ  نآ  رب  ار  اهناسنا  دـنوادخ  هک  تسا  یترطف  نیا  نک ، راـگدرورپ  صلاـخ  نییآ  هّجوتم  ار  دوخ  يور  اـم  لوسر  يا 
(30  ) دنتسین هاگآ  مدرم  رتشیب  یلو  ّقح  راوتسا  نییآ  نید و  تسا  نیا  تسین ، ادخ  شنیرفآ 

 38 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(31  ) دیشابن ناکرشم  زا  دیراد و  اپ  رب  ار  زامن  دیزیهرپب و  وا  زا  دیدرگ و  زاب  ادخ  يوس  هب  امش  هک  دشاب  یلاح  رد  دیاب  نیا  و 

هتـسبلد و دـنراد  هچنآ  هب  یهورگ  ره  دـندش و  میـسقت  اـههقرف  اههتـسد و  هب  دـنتخاس و  هدـنکارپ  ار  دوـخ  نـید  هـک  دیـشابن  یناـسک  زا  و 
(32  ) دنلاحشوخ

ار شتمحر  ادخ  هک  یماگنه  اّما  دندرگیم ، زاب  وا  يوس  هب  دنناوخیم و  ار  دوخ  راگدرورپ  دـسرب  مدرم  هب  یتحاران  ررـض و  هک  یماگنه 
(33  ) دنوشیم كرشم  ناشراگدرورپ  هب  تبسن  نانآ  زا  یهورگ  زاب  دناشچب  اهنآ  هب 

ار دوخ  رفیک  يدوزب  اـّما  دـیریگ  هرهب  اـیند  زا  سوه  اوـه و  يور  زا  ناکرـشم  يا  دـننک ، نارفک  میاهداد  اـهنآ  هب  هک  ار  ییاـهتمعن  راذـگب 
(34  ) تسناد دیهاوخ 

(35  ) دشاب نآ  تّحص  رب  تّجح  دیوگ و  نخس  اهنآ  كرش  زا  هک  میداتسرف  اهنآ  يارب  یمکحم  لیلد  ام  ایآ 
سویأم ناهگان  دسر  اهنآ  هب  تسا  ناشیا  ياهراک  رفیک  هک  یتبیـصم  جنر و  هاگ  ره  دـنوشیم و  داش  میناشچب  مدرم  هب  یتمحر  هاگ  ره  و 

(36  ) دنوشیم دیمون  و 
نامیا هک  یهورگ  يارب  تسا  ییاههناشن  ناـیرج  نیا  رد  دزاـسیم ، گـنت  اـی  هدرتسگ  دـهاوخب  ار  سک  ره  يزور  ادـخ  هک  دـیدیدن  اـیآ 

(37 . ) دنروآیم

38 ص :  ریسفت ..... :
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و یشاب . هتـشاد  یهّجوت  پچ  ای  تسار  بناج  هب  هک  نیا  نودب  نادرگ  میقتـسم  تسار و  نید  يوس  هب  ار  دوخ  يور  ِنیِّدِلل ، َکَهْجَو  ِْمقَأَف 
مامت اب  دـهدیم  ّتیمها  يزیچ  هب  هک  یـسک  اریز  نآ ، لیاسم  هب  لماک  هجوت  مامتها و  نید و  رد  يرادـیاپ  تابث و  يارب  تسا  لـیثمت  نیا 

. دنکیم ور  نآ  هب  لماک ، هّجوت  اب  دوجو و 
«. نیّدلا  » هملک يارب  ای  رومأم  يارب  ای  تسا  لاح  هملک  نیا  ًافِینَح » »

تـسا مزال  امـش  رب  هک  تسا  نیا  انعم  تروص  ود  ره  رد  هک  تسا  هدوب  هَّللا  ةرطف  مکیلع  ای ، اومزلا و  ای ، ریدـقت  رد  ترابع  نیا  ِهَّللا  َتَرِْطف 
. دیشاب ادخ  ترطف  اب  هک 

هک  تسا  ببس  نیمه  هب  اومزلا و  ریمض  يارب  تسا  لاح  نیبینم »  » ظفل ِْهَیلِإ  َنِیبِینُم 
39 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دنفوطعم ریمض  نیمه  هب  همه  اُونوُکَت » ال   » و َةالَّصلا » اوُمِیقَأ   » و ُهوُقَّتا » َو   » ياهترابع و  تسا . هدش  باطخ  عمج  تروص  هب 
تـشرس دـنوادخ  هک  تسا  نیا  دوصقم  ِهَّللا و  ِْقلَِخل  َلیِدـْبَت  دـیامرفیم ال  هک  نیا  لیلد  هب  تسا ، تقلخ  يانعم  هب  ترطف »  » هژاو هَّللا  ةرطف 

دیوشن نآ  رکنم  دیدرگن و  زاب  نآ  زا  دیریذپب و  ار  ادـخ  یگناگی  مالـسا و  نید  هک  دـیراد  ار  نآ  ّتیلباق  هک  تسا  هدـیرفآ  يروط  ار  امش 
ياهناطیش هلیسو  هب  دنوشیم  هارمگ  هک  امش  زا  یناسک  دینکیمن و  رایتخا  مالـسا  نید  زج  ینید  دنراذگب  دوخ  لاح  هب  ار  امـش  رگا  یّتح 

. دنوشیم هارمگ  سنا  ّنج و 
دنهدیم و بیرف  ار  اهنآ  هک  دنتسه  اهناطیش  نیا  مدیرفآ و  راوتـسا  صلاخ و  نید  هب  ار  مناگدنب  نم  دیامرفیم : دنوادخ  هک  تسا  یتیاور 

«. 1  » دنهد رارق  نم  کیرش  ار  يرگید  هک  دننکیم  راداو  ار  اهنآ  دننادرگیم و  رب  ناشنید  زا 
یحیسم ای  يدوهی  ار  وا  هک  تسا  ردام  ردپ و  نیا  دوشیم و  ّدلوتم  یتسرپ  اتکی  ترطف  رب  يدنزرف  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ 

«2 . » دنکیم
. دوش رگید  زیچ  هب  لدب  دنک و  رییغت  كاپ )  ) ترطف نیا  هک  تسین  راوازس  ِهَّللا  ِْقلَِخل  َلیِْدبَت  ال 

و  » لعف دعب  هیآ  رد  هدش و  هتفگ  درفم  مقا »  » لعف ببس  نیمه  هب  تسا و  هدش  باطخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  هب  ادتبا  لبق  هیآ  نیا  رد 
. تسا ترضح  نآ  تّما  هب  باطخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  هب  باطخ  تقیقح  رد  اریز  تسا  هدمآ  عمج  هوّقتا »

. تسا َنیِکِرْشُْملا » َنِم   » زا لدب  َنیِذَّلا » َنِم   » ترابع ْمُهَنیِد  اُوقَّرَف  َنیِذَّلا  َنِم 
نیا يانعم  هب  هدش و  هدناوخ  زین  اوقّرف »  » دندش و ادج  مالسا  نید  زا  مهنید ، اوقراف 

__________________________________________________

-1
«. يریغ یب  اوکرشی  نأ  مهورمأ  مهنید و  نع  نیطایّشلا  مهتلاتحاف  ءافنح  يدابع  تقلخ  »

-2
«. هنارّصنی هنادّوهی و  ناذّللا  امه  هاوبأ  نوکی  یّتح  ةرطفلا  یلع  دلوی  دولوم  ّلک  »

40 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دندرک شخب  فلتخم ، ياهبهذم  هب  ار  مالسا  نید  یناسفن ، ياهاوه  رد  فالتخا  ببس  هب  اهنآ  هک  تسا 

. دندرکیم يوریپ  دوب  هدرک  هارمگ  ار  اهنآ  هک  ییاوشیپ  زا  ياهقرف  ره  دندش و  ییاههقرف  ًاعَیِش  اُوناک  َو 
لاحـشوخ درکیم  نامگ  ّقح  تسرد و  ار  یلطاب  هک  نیا  زا  دوب و  داش  دوخ  کلم  بهذم و  زا  ياهقرف  ره  َنوُحِرَف  ْمِْهیَدـَل  اِمب  ٍبْزِح  ُّلُک 

. دوب
یلو مهیدل ، امب  نیحرف  بزح  ّلک  مهنید  نیقرافملا  نم  دـشاب : نینچ  ریدـقت  رد  ادـج و  دوخ  لبق  ام  زا  َنیِذَّلا » َنِم   » ترابع هک  تساور  و 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 1666 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا هدش  هدناوخ  عفر  هب  دشاب ، ّلک  يارب  تفص  هک  نیا  ناونع  هب  نوحرف ، هملک 
زاـب وا  يوـس  هب  دـنوشیم و  هّجوـتم  ادـخ  هـب  دـنوش ، يرگید  ياهیتخـس  اـی  یطحق  ضرم ، راـتفرگ  مدرم  هاـگ  ره  ٌّرُـض ، َساَّنلا  َّسَم  اذِإ  َو 

. دندرگیم
لدـب نارفک  هب  ار  تمعن  نیا  دـنوش  اهر  اهتبیـصم  اهیتخـس و  زا  دوش و  اهنآ  لماش  ادـخ  تمحر  هک  هاـگ  نآ  و  ًۀَـمْحَر ، ُْهنِم  ْمُهَقاذَأ  اذِإ  َُّمث 

. دننکیم
نمـشد و ماجنارـس  ات  ، » ًانَزَح َو  اوُدَع  ْمَُهل  َنوُکَِیل  هیآ : نیا  تسا  نآ  دننام  تسا و  يزاجم  اورفکیل »  » رد مال »  » فرح ْمُهاْنیَتآ ، اِمب  اوُرُفْکَِیل 

.« دشاب ناشهودنا  هیام 
(. 8 صصق / )

(. 40 تلّصف / « ) دیهد ماجنا  دیهاوخیم  هچ  ره  ، » تسا ُْمْتئِش  ام  اُولَمْعا  ترابع : دننام  هلمج  نیا  اوُعَّتَمَتَف ،
. تسناد دیهاوخ  دیاهدرب ، هک  ار  هنارس  دوخ  ياهعّتمت  نیا  رفیک  يدوزب  َنوُمَْلعَت ، َفْوَسَف 

نیا دـننام  تسا  زاجم  ُمَّلَکَتَی » َوُهَف   » ترابع تسا و  لیلد و  تجح و  ياـنعم  هب  ناطلـس »  » هژاو َنوُکِرُْـشی ، ِِهب  اُوناـک  اـِمب  ُمَّلَکَتَی  َوُهَف  ًاـناْطلُس 
تّحص  رب  هک  دراد  دوجو  یلیلد  ایآ  تسا : هتفگ  ایوگ  تسا و  تلالد  نآ  يانعم  اذکب و  قطنی  هباتک  دوشیم : هتفگ  هک  دروم 

41 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هک تسا  نکمم  ادـخ و  هب  اهنآ  ندروآ  كرـش  ینعی  تسا ، يردـصم  امب »  » هملک رد  ام »  » فرح دـهدب . یهاوگ  تداهـش و  اـهنآ  كرش 

كرشم اهنآ  زیچ  نآ  ببس  هب  هک  دهدیم  يزیچ  هب  یهاوگ  لیلد  نآ  ایآ  هک : دشاب  نیا  انعم  ددرگرب و  نآ  هب  هب »  » ریمض دشاب و  هلوصوم 
؟ دندش

. دنوشیم لاحشوخ  میناشچیم  اهنآ  هب  یتمالس  تورث و  ناراب ، لیبق  زا  یتمعن  ام  هک  یماگنه  ًۀَمْحَر و  َساَّنلا  اَْنقَذَأ  اذِإ  َو 
دیمون ادخ  تمحر  زا  دسرب  اهنآ  هب  اهضرم  یگراچیب و  رقف ، یلاسکشخ ، لیبق  زا  ییالب  ناشیاهینامرفان  ببس  هب  رگا  ٌۀَئِّیَس و  ْمُْهبُِـصت  ْنِإ  َو 

. دنوشیم
گنت ای  خارف  ار  اهنآ  يزور  هک  تسا  دنوادخ  اهنت  دننادیم  اهنیا  دیامرفیم : دنکیم و  دزـشوگ  ار  ناشراک  یتشز  اطخ و  دـنوادخ  سپس 

یناهانگ زا  دننک و  هبوت  هک  یلاح  رد  دندرگیمن  زاب  ادخ  يوس  هب  دـنوشیم و  دـیمون  سویأم و  ادـخ  تمحر  زا  ارچ  نیا  رب  انب  دـنکیم ،
. ددرگ زاب  اهنآ  هب  مه  ادخ  تمعن  ات  دنوش  نامیشپ  دندید ، رفیک  یتخس  هب  اهنآ  ببس  هب  هک 

41 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 38  (: 30  ) مورلا هروس  ]

هراشا

اَُوبْرَِیل ًابِر  ْنِم  ُْمْتیَتآ  ام  َو  ( 38  ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  ِهَّللا  َهْجَو  َنوُدیُِری  َنیِذَِّلل  ٌْریَخ  َِکلذ  ِلِیبَّسلا  َْنبا  َو  َنیِکْـسِْملا  َو  ُهَّقَح  یبْرُْقلا  اَذ  ِتآَف 
َُّمث ْمُکَقَزَر  َُّمث  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا  ( 39  ) َنوُفِعْـضُْملا ُمُه  َِکئلوُأَف  ِهَّللا  َهْجَو  َنوُدیُِرت  ٍةاکَز  ْنِم  ُْمْتیَتآ  ام  َو  ِهَّللا  َدـْنِع  اُوبْرَی  الَف  ِساَّنلا  ِلاْومَأ  ِیف 

(40  ) َنوُکِرُْشی اَّمَع  یلاعَت  َو  ُهَناْحبُس  ٍءْیَش  ْنِم  ْمُِکلذ  ْنِم  ُلَعْفَی  ْنَم  ْمُِکئاکَرُش  ْنِم  ْلَه  ْمُکِییُْحی  َُّمث  ْمُُکتیُِمی 
42 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

42 ص :  همجرت ..... :

نینچ تسا و  راک  نیرتهب  دـنیادخ  ياضر  بلاط  هک  نانآ  يارب  نیا  نک ، ادا  ار  لـیبس  نبا  نانیکـسم و  نادـنواشیوخ و  ّقح  اـم  لوسر  يا 
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(38  ) دنناراگتسر یناسک 
ایر نودب  تاکز ، ناونع  هب  هک  ار  هچنآ  تفای و  دهاوخن  ینوزف  ادخ  دزن  دـبای  ینوزف  مدرم  لاوما  رد  ات  دـیزادرپیم  ابر  ناونع  هب  ار  هچنآ 

(39  ) دنفعاضم شاداپ  ياراد  دننکیم  نینچ  هک  یناسک  دباییم و  ینوزف  دیزادرپیم  ادخ ، ياضر  يارب  اهنت  و 
کیرـش هک  ینانآ  زا  ایآ  دنکیم ، هدنز  نآ  زا  سپ  دناریمیم و  سپـس  دیـشخب و  يزور  دیرفآ و  ار  امـش  هک  تسا  یـسک  نامه  دنوادخ 
(. 40  ) دنهدیم رارق  وا  يارب  کیرش  هچنآ  زا  تسا  رترب  هّزنم و  وا  دنهد ؟ ماجنا  دنناوتیم  ار  اهراک  نیا  زا  يزیچ  دیاهداد  رارق  ادخ 

42 ص :  ریسفت ..... :

دیشخب همطاف  هب  ار  كدف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  دش  لزان  هیآ  نیا  هک  یماگنه  تسا : هتفگ  يردخ  دیعـس  یبا  ُهَّقَح  یبْرُْقلا  اَذ  ِتآَف 
. تسا هدش  تیاور  مالسلا  مهیلع  ام  همئا  زا  بلطم  نیمه  تشاذگ و  وا  رایتخا  رد  و 

هک ار  ییاهراک  نآ ، لابند  هب  تساهنآ ، ناهانگ  لاـمعا و  دـسریم  ناکرـشم  هب  هک  ییاـهالب  ببـس  هک  درک  ناـیب  دـنوادخ  هک  یماـگنه 
هار رد  ناـگراچیب و  ّقـح  تسا و  محر  هلـص  هک  دـنواشیوخ  ّقـح  تسا و  بجاو  نآ  كرت  هک  ار  ییاـهراک  دوـش و  ماـجنا  تسا  بـجاو 

. دیامرفیم نایب  تسا  هدش  نّیعم  کی  ره  يارب  هک  ار  یمهس  ناگدنام و 
. دنرادن رظن  رد  ار  يرگید  تهج  چیه  دنهدیم و  ماجنا  ادخ  هب  بّرقت  دصق  هب  صلاخ  اهنت و  ار  راک  نیا  ِهَّللا  َهْجَو  َنوُدیُِری 

رد ات  یهدب  ياهّیطع  ای  هیده  ناونع  هب  ار  یلام  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  لالح  يابر  دوصقم  دنیوگ  نارّـسفم  زا  یخرب  ًابِر  ْنِم  ُْمْتیَتآ  ام  َو 
. تسا هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  بلطم  نیمه  یهانگ و  هن  دراد و  یباوث  هن  راک  نیا  يراد ، تفاـیرد  نآ  زا  رتشیب  لـباقم 

43 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
تاقدـص رب  دـنکیم و  دوباـن  ار  اـبر  دـنوادخ   » ِتاـقَدَّصلا ِیبُْری  َو  اـبِّرلا  ُهَّللا  ُقَـحْمَی  تسا : هیآ  نیا  دـننام  مه  دروـم  نـیا  دـنیوگ  یخرب  و 

یلو دـیراد ، تفایرد  مدرم  لاوما  زا  ار  يرتشیب  لام  دـیهاوخیم  ناـتراک  نیا  اـب  هک  تسا  نیا  دوصقم  نیا  رب  اـنب  ( 276 هرقب / « ) دیازفایم
(. دیشاب هتشاد  یباوث  نآ  لابق  رد  ات   ) تسا هدیدنسپ  هن  دیراد و  ياهرهب  هن  ادخ  شیپ 

. ناگدنریگ زا  تافاکم  شاداپ و  هن  دیهاوخیم  ار  ادخ  تیاضر  اهنت  راک  نیا  رد  ٍةاکَز  ْنِم  ُْمْتیَتآ  ام  َو 
و يوقم »  » هملک تسا  فعـضم »  » هژاو دـننام  و  دوشیم . ربارب  دـنچ  ناشباوث  هک  دنتـسه  یناـسک  هورگ  نیا  سپ  نوفعـضملا  مه  کـئلواف 

. راسیلا يوذ  ةّوقلا و  يوذ  ترابع  رد  رسوم » »
هک نانچ  مه  ددرگیم . رب  يّدـم  تلاح  هب  انعم  درادـن و  یتوافت  اـنعم  رد  هک  هدـش  هدـناوخ  زین  ّدـم  نودـب  متیتا ، ًاـبِر » ْنِم  ُْمْتیَتآ   » تراـبع

. باوّصلا تیتا  اطخلا و  تیتا  دنیوگیم :
. تسا هدش  هدناوخ  ّدم  اب  فالتخا  نودب  ٍةاکَز » ْنِم  ُْمْتیَتآ  ام  َو  : » ترابع رد  یلو 

دیهاوخیم و مدرم  لاوما  زا  هک  يدایز  ببس  هب  امش  هک  نیا  ای  دینکیم ، دایز  ار  اهنآ  لام  امش  ینعی  هدش  هدناوخ  زین  اوبرتل » اوبریل   » هملک
. دیوشیم يدایز  بحاص  دینکیم ، بلج  دوخ  فرط  هب 

یعون برع  تاّیبدا  رد  نسح و  تافتلا  تافتلا ، هنوگ  نیا  هک  هدش  تافتلا  تبیغ  هب  باطخ  زا  هفیرش  هیآ  نیا  رد  َنوُفِعْـضُْملا  ُمُه  َِکئلوُأَف 
اهنت ناشتاقدـص  اب  هک  یناـسک  نوفعـضملا  مه  مهتاقدـصب  هَّللا  هجو  نودـیری  نیذـلا  کـئلوأف  تسا : هتفگ  نینچ  اـیوگ  تسا و  تحاـصف 

هب هک  يریمـض  نوفعـضملا و  متنأ  دیوگب : هک  نیا  زا  تسا  رتهب  شیاتـس  حدم و  هنوگ  نیا  دننافعـضم . نانآ  دنهاوخیم ، ار  ادخ  تیاضر 
. تسا هدوب  هب  نوفعضملا  مه  لصا : رد  هدش و  فذح  ددرگرب  دیاب  متیتآ » ام   » ترابع رد  ام  هملک 

نآ  ربخ  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  هلمج  تسادتبم و  هَّللا  ترابع ، نیا  رد  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا 
44 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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. تسین نآ  ماجنا  هب  رداق  يدرف  چیه  شدوخ  زج  هب  هک  تسا  ییاهراک  نینچ  هدنروآ  اج  هب  لعاف و  هک  تسا  دنوادخ  نیا  ینعی  تسا ،
لوبق دوبعم  ناونع  هب  دیداد و  رارق  کیرش  ار  اهنآ  امش  هک  یناسک  زا  ایآ  دیامرفیم : دنوادخ  الاب  بلاطم  نایب  زا  سپ  ْمُِکئاکَرُـش  ْنِم  ْلَه 

( دیتسه دقتعم  و   ) دیهدیم ماجنا  اهنآ  هب  تبـسن  امـش  هک  ار  هچنآ  ات  دهد ، ماجنا  ار  اهراک  نیا  زا  يزیچ  دـناوتب  هک  تسه  یـسک  دـیراد ،
؟ دشاب تسرد  حیحص و 

. دنکیم اّربم  هّزنم و  دشاب ، کیرش  وا  اب  تدابع  رد  يرگید  هک  نیا  زا  ار  شدوخ  تاذ  دنوادخ  سپس  َنوُکِرُْشی  اَّمَع  یلاعَت  َو  ُهَناْحبُس 

44 ص :  ات 45 ..... ] تایآ 41  (: 30  ) مورلا هروس  ]

هراشا

َْفیَک اوُرُْظناَف  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِس  ُْلق  ( 41  ) َنوُعِجْرَی ْمُهَّلََعل  اُولِمَع  يِذَّلا  َضَْعب  ْمُهَقیُِذِیل  ِساَّنلا  يِْدیَأ  ْتَبَسَک  اِمب  ِرْحَْبلا  َو  ِّرَْبلا  ِیف  ُداسَْفلا  َرَهَظ 
َنوُعَّدَّصَی ٍِذئَمْوَی  ِهَّللا  َنِم  َُهل  َّدَرَم  ٌمْوَی ال  َِیتْأَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ِمِّیَْقلا  ِنیِّدـِلل  َکَهْجَو  ِْمقَأَف  ( 42  ) َنیِکِرْشُم ْمُهُرَثْکَأ  َناک  ُْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  ُۀَِبقاع  َناک 

ُّبُِحی ـال  ُهَّنِإ  ِِهلْـضَف  ْنِم  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َيِزْجَِیل  ( 44  ) َنوُدَـهْمَی ْمِهِـسُْفنَِألَف  ًاِحلاص  َلِـمَع  ْنَم  َو  ُهُْرفُک  ِْهیَلَعَف  َرَفَک  ْنَم  ( 43)
(45  ) َنیِِرفاْکلا

44 ص :  همجرت ..... :

ار ناشلامعا  زا  یضعب  رفیک  دهاوخیم  ادخ  هدش ، راکشآ  دناهداد  ماجنا  مدرم  هک  ییاهراک  رطاخ  هب  ایرد  یکـشخ و  رد  یناشیرپ  داسف و 
(41  ) دندرگزاب قح  يوس  هب  دیاش  دناشچب  اهنآ  هب 

دوب هنوگچ  هک  دیرگنب  دندوب ، كرـشم  ناشرتشیب  هک  ار  دوخ  زا  شیپ  نامدرم  تبقاع  دینک و  ریـس  نیمز  رد  وگب  مدرم  هب  ام ) لوسر  يا  )
(42)

ادخ زا  درادن  تردق  سک  چیه  هک  دسر  ارف  يزور  هک  نآ  زا  شیپ  زاس ، هّجوتم  مالـسا  رادـیاپ  میقتـسم و  نید  هب  ار  دوخ  يور  ربمایپ  يا 
( 43  ) دنوشیم میسقت  ییاههورگ  هب  مدرم  زور  نآ  رد  ددرگ  زاب 

45 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
دنزاسیم هدامآ  ناشدوخ  دوس  هب  ار  یهلا  شاداپ  دـنهد  ماجنا  کین  لـمع  هک  اـهنآ  تسا و  وا  دوخ  ناـیز  هب  شرفک  دوش  رفاـک  سک  ره 

(44)
ار نارفاک  ادخ  دیدرتیب  دهد ، شاداپ  شلضف  زا  دناهداد  ماجنا  حلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  دنوادخ  هک  تسا  نآ  يارب  نیا 

(45 . ) درادن تسود 

45 ص :  ریسفت ..... :

تراجت رد  يدوس  مک  اههعرزم ، يزرواشک و  رد  یلصاح  مک  یطحق و  ایرد ، یکشخ و  رد  داسف  زا  دوصقم  ِرْحَْبلا  َو  ِّرَْبلا  ِیف  ُداسَْفلا  َرَهَظ 
. تسا يزیچ  ره  رد  تکرب  ندوبن  تالماعم و  و 

ییاهداسف اهالب و  نینچ  ثعاب  ناشناهانگ  یـسحن  رفک و  ببـس  هب  هک  دنتـسه  هّکم  نارفاک  ناکرـشم و  روظنم  ِساَّنلا  يِدـْیَأ  ْتَبَـسَک  اـِمب 
. دناهدش
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. تسایرد یلحاس  ياههیرق  اهرهش و  ایرد ، زا  دوصقم  تسا : هتفگ  يرصب ]  ] نسح
. دیوگیم ایرد  ار  دابآ  ياهرهش  برع  هک  دیوگ  همرکع  و 

دوصقم انعم و  یلو  دناهداد  رارق  دوخ  هویـش  ار  نآ  نیمزرـس  نآ  مدرم  هک  دشاب  یناهانگ  كرـش و  نامه  داسف  زا  دوصقم  هک  تسا  اور  و 
. تسا رتبسانم  یلّوا 

ایند نیا  رد  ار  اهراک  نآ  زا  یـضعب  رفیک  میهدب ، ترخآ  رد  ار  ناشیاهراک  مامت  شاداپ  هک  نآ  زا  شیپ  ینعی  اُولِمَع  يِذَّلا  َضَْعب  ْمُهَقیُِذِیل 
. میناشچیم اهنآ  هب 

. دندرگزاب ادخ  يوس  هب  دنراد  هک  یتلاح  نیا  زا  اهنآ  دیاش  َنوُعِجْرَی  ْمُهَّلََعل 
رما دوشیم ، دـنوادخ  بضغ  يدونـشخان و  ببـس  اهینامرفان  اهتیـصعم و  هک  نیا  دـیکأت  رد  ناحبـس  يادـخ  سپـس  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِـس  ُْلق 
هدرک دوبان  كاله و  دندوب  راکهانگ  كرـشم و  هک  ار  ینامدرم  هنوگچ  دنوادخ  دیرگنب  دینک و  ترفاسم  شدرگ و  نیمز  رد  هک  هدومرف 

46 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  تسا .
. تسین نآ  رد  یفارحنا  یجک و  هنوگ  چیه  هک  تسا  یتسار  تماقتسا و  تیاهن  میقتسم و  يانعم  هب  مّیق »  » هژاو ِمِّیَْقلا  ِنیِّدِلل  َکَهْجَو  ِْمقَأَف 

: تسا نینچ  ینعم  هک  تسا  یتأی »  » هب ّقلعتم  ای  هَّللا » نم   » ترابع ِهَّللا  َنِم  َُهل ، َّدَرَم  ال 
. دنادرگرب ار  زور  نآ  دناوتن  سک  چیه  هک  دیایب  يزور  ادخ  فرط  زا  هک  نآ  زا  شیپ 

نینچ هک  تسا  ّدرم »  » هب قـّلعتم  اـی  و  ( 40 ایبنا / « ) دـنرادن زور  نآ  ّدر  رب  ییاناوت   » اهَّدَر َنوُعیِطَتْـسَی  الَف  دـیامرفیم : دـنوادخ  هک  نانچ  مه 
. دنادرگ زاب  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسین  نکمم  دوشیمن و  هدنادرگ  رب  شندمآ  زا  سپ  هک  يزور  زا  شیپ  دوشیم : ینعم 

تشهب و رد  یهورگ  هک  تسا  زور  نآ  رد  ندش  هقرف  هقرف  هورگ و  هورگ  يانعم  هب  هدوب و  نوعّدصتی ، نوعّدـصی »  » لعف َنوُعَّدَّصَی  ٍذـِئَمْوَی 
. دنمّنهج رد  یهورگ 

لزنم و کین  ياهراک  هلیسو  هب  َنوُدَهْمَی  ْمِهِـسُْفنَِألَف  تسا  وا  دوخ  هجوتم  شرفک  شاداپ  رفیک و  دوش  رفاک  هک  یـسک  ُهُْرفُک  ِْهیَلَعَف  َرَفَک  ْنَم 
يراومهان و ات  دنک  راومه  دنارتسگب و  ار  ناتشارف  امـش  زا  یکی  راکتمدخ  هک  نانچ  مه  دننکیم ، اّیهم  هدامآ و  ناشدوخ  يارب  یهاگیاج 

. دوشن ناتباوخ  يراوگان  یتحاران و  ثعاب  باوختخر  رد  رگید  ياهزیچ 
رد برع  هک  نانچ  دـننکیم ، یناـبرهم  تقفـش و  دوخ  ياهـسفن  رب  اـهنآ  نوقفـشی  مهـسفنا  یلعف  دوش : هدارا  نینچ  هیآ  زا  هک  تسا  اور  و 

«1 . » تمانأف تشّرف  مأ  دیوگیم : ینابرهم 
يرگید هب  دسریم و  نمؤم  رفاک و  هب  اهنت  کین  راک  نامیا و  هرهب  رفک و  ررـض  دنامهفب  هک  تسا  نیا  يارب  دروم  ود  رد  فرظ  میدـقت  و 

. دنکیمن يّدعت 
. دنکیم نایب  ار  نآ  ّتلع  اریز  تسا ، نودهمی »  » هب ّقلعتم  يزجیل »  » ظفل َنیِذَّلا  َيِزْجَِیل 

باوث رب  هوالع  هک  تسا  ییاهتمعن  اهیکین و  نآ  لضف »  » زا دوصقم  هلضف  نم 
__________________________________________________

. دناباوخب ار  دوخ  دنزرف  دنارتسگب و  شارف  تقفش  زا  هک  يردام  (1)
47 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسوا یمئاد  ياهشاداپ  باوث و  نامه  هک  تسا  دنوادخ  ياهششخب  ایاطع و  دارم  ای  دوشیم  هدیشخب  اهنآ  هب  تابجاو ،
. سب تسا و  نانمؤم  يارب  يراگتسر  اهنت  وا  شیپ  هک  دنک  مّلسم  تباث و  دنوادخ  ات  تسا ، هدش  رکذ  نیّذلا »  » حیرص مسا  ریمض ، ياج  هب 

«. 1  » تسا سکع » درط و   » یبدا هدعاق  هقیرط  رب  ریرقت ، زا  سپ  ریرقت  ترابع  نیا  َنیِِرفاْکلا  ُّبُِحی  ال  ُهَّنِإ ،

47 ص :  ات 53 ..... ] تایآ 46  (: 30  ) مورلا هروس  ]
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هراشا

ْدََقل َو  ( 46  ) َنوُرُکْـشَت ْمُکَّلََعل  َو  ِِهلْـضَف  ْنِم  اوُغَْتبَِتل  َو  ِهِْرمَِأب  ُْکلُْفلا  َيِرْجَِتل  َو  ِِهتَمْحَر  ْنِم  ْمُکَقیِذـُِیل  َو  ٍتارِّشَبُم  َحایِّرلا  َلِـسُْری  ْنَأ  ِِهتاـیآ  ْنِم  َو 
ُلِسُْری يِذَّلا  ُهَّللا  ( 47  ) َنِینِمْؤُْملا ُرْـصَن  اْنیَلَع  اقَح  َناک  َو  اُومَرْجَأ  َنیِذَّلا  َنِم  انْمَقَْتناَف  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُهُؤاـجَف  ْمِهِمْوَق  یلِإ  ًالُـسُر  َکـِْلبَق  ْنِم  اْنلَـسْرَأ 

ْمُه اذِإ  ِهِدابِع  ْنِم  ُءاشَی  ْنَم  ِِهب  َباصَأ  اذِإَف  ِِهلالِخ  ْنِم  ُجُرْخَی  َقْدَْولا  يَرَتَف  ًافَسِک  ُُهلَعْجَی  َو  ُءاشَی  َْفیَک  ِءامَّسلا  ِیف  ُهُطُْـسبَیَف  ًاباحَـس  ُرِیُثتَف  َحایِّرلا 
َّنِإ اِهتْوَم  َدَْعب  َضْرَْألا  ِیُْحی  َْفیَک  ِهَّللا  ِتَمْحَر  ِراثآ  یلِإ  ْرُْظناَف  ( 49  ) َنیِِسْلبَُمل ِِهْلبَق  ْنِم  ْمِْهیَلَع  َلَّزَُنی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  اُوناک  ْنِإ  َو  ( 48  ) َنوُرِْشبَتْسَی

(50  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  یتْوَْملا  ِیْحَُمل  َِکلذ 
ام َو  ( 52  ) َنیِِربْدُم اْوَّلَو  اذِإ  َءاعُّدلا  َّمُّصلا  ُعِمُْست  َو ال  یتْوَْملا  ُعِمُْست  َکَّنِإَف ال  ( 51  ) َنوُرُفْکَی ِهِدَْعب  ْنِم  اوُّلََظل  ارَفْصُم  ُهْوَأَرَف  ًاحیِر  اْنلَسْرَأ  ِْنَئل  َو 

(53  ) َنوُِملْسُم ْمُهَف  اِنتایِآب  ُنِمُْؤی  ْنَم  َّالِإ  ُعِمُْست  ْنِإ  ْمِِهَتلالَض  ْنَع  ِیْمُْعلا  ِداِهب  َْتنَأ 
__________________________________________________

نانمؤم هک  تسا  نآ  رگنایب  زین  نارفاک  نتـشادن  تسود  درادن و  تسود  ار  نارفاک  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  رگنایب  نانمؤم  هب  نداد  ازج  - 1
م. ص 311 - ج 10 ، يرشع ، ینثا  ریسفت  دنتسه . یهلا  فطل  دروم 

48 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

48 ص :  همجرت ..... :

شنامرف هب  اهیتشک  و  دنک ، باریس  دنمهرهب و  شتمحر  زا  ار  امش  ات  دتـسرفیم  ینارگتراشب  ار  اهداب  هک  تسا  نیا  ادخ  تردق  تایآ  زا  و 
(46  ) دینک يرازگرکش  هک  دیاش  دیریگ ، هرهب  وا  لضف  زا  دننک و  تکرح 

هجیتن اهزردنا  هک  یماگنه  دـندروآ و  نشور  ياهلیلد  اههزجعم و  اهنآ  میداتـسرف  ناشموق  يوس  هب  ار  یناربمایپ  وت  زا  شیپ  ام  لوسر ، يا 
(47  ) تسا مزال  یّقح  ام  رب  نانمؤم  ترصن  يرای و  هراومه  میتفرگ و  ماقتنا  ناراکهبت  نارفاک و  زا  مه  ام  دادن 

. تسا دنوادخ  نیا 
مکارتم دـنارتسگیم و  دـهاوخب ، هک  هنوگ  نآ  نامـسآ ، هنهپ  رد  ار  اهنآ  سپـس  دـنروآ ، رد  تکرح  هب  ار  اهربا  ات  دتـسرفیم  ار  اهداب  هک 

دراب و ورف  دـهاوخب ، هک  شناگدـنب  زا  یموق  ره  هب  ات  دوشیم  جراخ  اهنآ  نورد  زا  هک  ینیبیم  ار  ناراب  ياههناد  ماگنه  نیا  رد  دـنکیم ،
(48 . ) دنوشیم لاحشوخ  داش و  اهنآ  مد  نامه 

(49 . ) دندوب سویأم  درابب  اهنآ  رب  ّقح  تمحر  هک  نآ  زا  شیپ  دنچ  ره 
زور رد  ناگدرم  هدننک  هدنز  هک  تسومه  دیدرتیب  دـنکیم ، هدـنز  شندرم  زا  سپ  ار  نیمز  هنوگچ  هک  رگنب  يدـنوادخ  تمحر  راثآ  هب 

(50  ) تسا اناوت  زیچ  همه  رب  وا  و  تسا ، تمایق 
(51  ) دنریگ شیپ  نارفک  هار  دننیب ، هدرمژپ  درز و  ار  دوخ  غاب  تعارز و  نآ  رثا  رب  میتسرف و  نازوس  يداب  رگا  و 

(52  ) یناسرب دننادرگیم ، يور  هک  یماگنه  نارک ، نیا  شوگ  هب  ار  تتوعد  هن  ینک و  اونش  ار  ناگدرم  هک  یناوتیمن  وت 
تایآ هب  هک  یناسرب  یناسک  شوگ  هب  ار  تنخـس  یناوتیم  اهنت  وت  ینک ، تیادـه  ناشیهارمگ  زا  ار  لد  روک  ناـیانیبان  یناوتیمن  وت  زین  و 

(53 . ) دنمیلست ّقح  ربارب  رد  دنروآیم و  نامیا  ام 

48 ص :  ریسفت ..... :
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نآ  درامشیم و  تمحر  ار  داب  لاسرا  ياهضرغ  اهفده و  هلمج  زا  ناحبس  دنوادخ 
49 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

تالوصحم دوبهب  یناوارف و  نآ  دـمایپ  هک  تسا  یگدـنراب  نامه  روظنم  تسا و  تمحر  ندـناشچ  ناراب و  هدـنهد  هدژم  داب  هک  تسا  نیا 
. دوشیم داجیا  داب  ندیزرو  اب  هک  تسا  يرگید  ياههدیاف  اوه و  تفاطل  زین  تسا و  يزرواشک 

و دروآیم . تکرح  هب  ایرد  رد  ار  اهیتشک  ندیزو ، ماگنه  هک  تسا  نیا  داب  ياههدـیاف  اهفدـه و  زا  رگید  یکی  ِهِْرمَِأب و  ُْکلُْفلا  َيِرْجَِتل  َو 
ادـخ رما  هب  قفاوم ، داب  هک  تسا  نیا  دوصقم   ] تسا هدـش  دایز  هرمأـب »  » تراـبع تسین  یتشک  قفاوم  هشیمه  داـب  ندـیزو  هک  نیا  ببـس  هب 

[. دزویم
. دیروآ تسد  هب  يزور  دییوجب و  هرهب  دوس و  ایرد ، تراجت  رد  ادخ  لضف  زا  هک  تسا  نیا  دارم  ِِهلْضَف  ْنِم  اوُغَْتبَِتل  َو 

هک نآ  یکی  تسا : تروص  ود  مکقیذیل » و   » ترابع رد  دینک . رکـش  تسا ، داب  رد  هک  ار  ییاهتمعن  نیا  امـش  دـیاش  َنوُرُکْـشَت و  ْمُکَّلََعل  َو 
« تارّـشبم  » رب فطع  هک  نآ  يرگید  اهلـسرأ . اذک  اذـک و  نوکیل  مکقیذـیل و  تسا و  نینچ  ریدـقت  رد  هک  دـشاب  فوذـحم  لعف  هب  ّقلعتم 

. مکقیذیل مکرشبیل و  تسا : هدومرف  ایوگ  دشاب و 
َنِینِمْؤُْملا ُرْصَن  اْنیَلَع  اقَح  َناک 

اهنآ هب  هک  تسا  هتسناد  نآ  هتسیاش  ار  نانمؤم  دنوادخ  اریز  تساهنآ ، يالاو  ماقم  نأش و  نانمؤم و  تمظع  رگنایب  هفیرـش  هیآ  زا  زارف  نیا 
. دنک ینابیتشپ  اهنآ  زا  يرای و  کمک و 

. دنارتسگیم نامسآ  هنهپ  رد  ار  اهربا  راب  کی  ادخ  ُهُطُْسبَیَف 
. دنکیم هّکت  هّکت  قّرفتم و  ار  اهنآ  رگید  راب  ًافَسِک و  ُُهلَعْجَی ، َو 

. دوشیم جراخ  تلاح ، ود  ره  رد  اهربا ، نایم  زا  هک  يرگنیم  ار  ناراب  ياههرطق  ِِهلالِخ و  ْنِم  ُجُرْخَی  َقْدَْولا  يَرَتَف 
: دیامرفیم هیآ  نیا  رد  هک  نانچ  مه  تسالاب . فرط  تهج و  ءامس »  » هژاو زا  دوصقم 

(. 24 میهاربا / « ) تسالاب تمس  رد  نآ  هخاش   » ِءامَّسلا ِیف  اهُعْرَف  َو 
تساهنآ . ياهرهش  اهنیمزرس و  هب  نآ  ندیسر  ناگدنب ، هب  ناراب  ندیسر  زا  دوصقم  ِِهب  َباصَأ  اذِإَف 

50 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ِْنیَدـِلاخ ِراَّنلا  ِیف  امُهَّنَأ  امُهَتَِبقاع  َناکَف  دـیامرفیم : هیآ  نیا  رد  هک  ناـنچ  مه  تسا . دـیکأت  يارب  هلبق » نم   » هملک رارکت  َنیِِـسْلبَُمل  ِِهْلبَق  ْنِم 

دیکأت يارب  امّهنأ »  » رد ریمض  هیآ  نیا  رد  ( 17 رشح / « ) دندّلخم خزود  شتآ  رد  ود  ره  هدرک  تعاطا  ار  وا  هک  يدرف  ناطیـش و  سپ   » اهِیف
. تسا هدش  رارکت 

. تسا هدش  هدناوخ  ود  ره  راثآ  رثا و  تروص  هب  راثآ »  » هملک ِهَّللا  ِتَمْحَر  ِراثآ 
. دنکیم هدنز  گرم  زا  سپ  ار  اهناسنا  هک  تسا  ییاناوت  يادخ  نامه  نیا  دیدرتیب  یتْوَْملا  ِیْحَُمل  َِکلذ  َّنِإ 

ار ناـهایگ  مدرم  ینعی  ددرگیم ، رب  تسا  ناـهایگ  تاـبن و  هک  دـنوادخ  تـمحر  ناراـب و  رثا  هـب  هوأرف »  » هـملک رد  ریمـض  ارَفْـصُم  ُهْوَأَرَف 
هملک نآ  هدنادرگرب و  تمحر  راثآ  يانعم  هب  ار  هوأر »  » ریمض تسا  هدناوخ  عمج  تروص  هب  ار  راثآ »  » هک یسک  هدش و  درز  هک  دننیبیم 

رایـسب يارب  مه  مک و  يارب  مه  نیا  رب  اـنب  دوـشیم ، هتفگ  دوـش  هدـییور  نیمز  زا  هچ  ره  هب  تسا  ردـصم  نوـچ  هملک  نیا  تسا ، تاـبن » »
. دیآیم

باوج ازج و  مه  تسا و  مسق  باوج  مه  تسا ، باوج  ود  ياج  هب  اّولظل »  » هملک مسق و  يارب  تسا  ياهنیمز  همّدقم و  نئل »  » هملک رد  مال 
. طرش

. تسا هدش  درز  هک  دننیب  دوب ، مّرخ  زبسرس و  اهنآ  ناهایگ  اهرازتشک و  هک  نآ  زا  سپ  اّرفصم » »
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دنوشیم و دیمون  سویأم و  ادخ  تمحر  زا  میراد ، زاب  اهنآ  زا  ار  ناراب  هاگ  ره  هک  دنکیم  تّمذم  شنزرس و  ار  نارفاک  ناحبـس  دنوادخ 
تمعن هب  دنک  کشخ  درز و  ار  اهنآ  عرازم  ناهایگ و  هک  میتسرفب  يداب  رگا  دنوشیم و  دونشوخ  داش و  میتسرفب  ناراب  اهنآ  يارب  هاگ  ره 

دنوش گنر  درز  اهربا  هک  هاگ  ره  اریز  ددرگیم ، رب  باحـس »  » هملک هب  هوأرف »  » رد ریمـض  دنیوگ : نارّـسفم  زا  یخرب  دنوشیم  رفاک  ادخ 
. دنرابیمن رگید 

51 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

51 ص :  ات 60 ..... ] تایآ 54  (: 30  ) مورلا هروس  ]

هراشا

َو ( 54  ) ُریِدَْقلا ُمِیلَْعلا  َوُه  َو  ُءاشَی  ام  ُُقلْخَی  ًۀَْبیَـش  َو  ًافْعَـض  ٍةَُّوق  ِدَْعب  ْنِم  َلَعَج  َُّمث  ًةَُّوق  ٍفْعَـض  ِدَْعب  ْنِم  َلَعَج  َُّمث  ٍفْعَـض  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا 
ِباتِک ِیف  ُْمْتِثَبل  ْدََـقل  َنامیِْإلا  َو  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َلاق  َو  ( 55  ) َنوُکَفُْؤی اُوناک  َِکلذَک  ٍۀَعاس  َْریَغ  اُوِثَبل  ام  َنُومِرْجُْملا  ُمِسُْقی  ُۀَـعاَّسلا  ُموُقَت  َمْوَی 

ْدََقل َو  ( 57  ) َنُوبَتْعَتُْسی ْمُه  َو ال  ْمُُهتَرِذْعَم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُعَْفنَی  ٍِذئَمْوَیَف ال  ( 56  ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک ال  ْمُکَّنِکل  َو  ِْثعَْبلا  ُمْوَی  اذهَف  ِْثعَْبلا  ِمْوَی  یلِإ  ِهَّللا 
(58  ) َنُولِْطبُم َّالِإ  ُْمْتنَأ  ْنِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ََّنلوُقََیل  ٍۀَیِآب  ْمُهَْتئِج  ِْنَئل  َو  ٍلَثَم  ِّلُک  ْنِم  ِنآْرُْقلا  اَذه  ِیف  ِساَّنِلل  اْنبَرَض 

(60  ) َنُوِنقُوی َنیِذَّلا ال  َکَّنَّفِخَتْسَی  َو ال  ٌّقَح  ِهَّللا  َدْعَو  َّنِإ  ِْربْصاَف  ( 59  ) َنوُمَْلعَی َنیِذَّلا ال  ِبُوُلق  یلَع  ُهَّللا  ُعَبْطَی  َِکلذَک 

51 ص :  همجرت ..... :

يریپ فعـض و  هب  تّوق  زا  سپ  زاب  دیـشخب و  تّوق  ورین و  یناوتان  نیا  زا  دعب  سپـس  دیرفآ ، ناوتان  فیعـض و  ار  امـش  لوا  هک  تسا  ادخ 
(54  ) تساناوت اناد و  زیچ  ره  هب  وا  دنیرفآیم و  دهاوخب  هچ  ره  وا  دینادرگرب ،

یتسار و زا  هنوگ  نیا  دندرکن ، گنرد  شیب  یتعاس  خزرب  ایند و  ملاع  رد  هک  دـننک  دای  دـنگوس  ناراکهبت  دوش ، اپ  رب  تمایق  هک  يزور  و 
(55  ) دنزادرپیم غورد  هب  تقیقح 

زیخاتسر زور  نونکا  دیدرک و  گنرد  خزرب  رد  تمایق  زور  ات  ادخ  نامرف  هب  امـش  دنیوگیم : هدش و  هداد  اهنآ  هب  نامیا  ملع و  هک  نانآ  و 
(56  ) دیدوبن هاگآ  امش  یلو  تسا ،

(57 . ) دوشیمن هتفریذپ  نانآ  هبوت  درادن و  يدوس  ناراکمتس  یهاوخ  رذع  زور ، نآ 
هنوگ  ره  زا  میظع  نآرق  نیا  رد  مدرم  تیاده  يارب  ام 

52 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
دیتسه لطاب  لها  امـش  تسا و  وداج  اهنیا  دـنیوگیم : دانع ، يور  زا  نارفاک ، يرواـیب  اـهنآ  يارب  ياهزجعم  وت  رگا  میدرک و  ناـیب  یلاـثم 

(58)
(59  ) دهنیم رهم  نانادان ، نالهاج و  ياهلد  رب  دنوادخ  هنوگ  نیا 

نیگمـشخ دنرامـش و  کبـس  ار  وت  دیابن  زگره  دنرادن  نامیا  هک  نانآ  تسا و  ّقح  ادخ  هدعو  دیدرت  یب  هک  نک  هشیپ  ربص  ام ، لوسر  يا 
(60 . ) دنزاس

52 ص :  ریسفت ..... :
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زا امـش  ندب  نامتخاس  ترطف و  یتسارب  هک  تسا  نیا  روظنم  تسا و  هدـش  هدـناوخ  نآ  ّمض  و  داض »  » حـتف هب  فعـض »  » هملک فعـض  نم 
هب هراشا  مه  ( 28 ءاسن / « ) تسا هدش  هدیرفآ  فیعـض  ناسنا   » ًافیِعَـض ُناْسنِْإلا  َِقلُخ  هفیرـش  هیآ  تسا و  هدش  انب  یناوتان  فعـض و  رب  ادـتبا 

یناوج نامز  هب  ات  تسا  ّتیلوفط  نامز  نآ  میدـیرفآ و  ناوتاـن  فیعـض و  ار  امـش  رما  يادـتبا  رد  اـم ، هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا و  نیمه 
نامز نآ  مینادرگیم و  رب  یناوتان  فعـض و  لاح  هب  ار  امـش  نآ  زا  سپ  تسا  تلوهک  نامز  ات  ناسنا  ییاناوت  ورین و  نارود  نآ  دیـسرب و 

. تساناوت اناد و  عناص  دوجو  رب  لیلد  نیرتنشور  یگدنز ، ریس  نایرج  دنیارف و  نیا  تسا . يریپ  تخوخیش و 
تسا و تمایق  زور  ایند و  يدوبان  نایم  نامز  ای  خزرب و  ملاع  ربق و  رد  ای  ایند و  رد  اـی  ندرک ، گـنرد  زا  اـهنآ  دوصقم  ٍۀَـعاس  َْریَغ  اُوِثَبل  اـم 

شومارف ار  نامز  ای  تسا  نامز  ندوب  هاتوک  رطاخ  هب  ای  دناهتفگ ، تعاس  کی  اهنارود ، نیا  زا  یکی  رد  ار ، دوخ  فّقوت  نامز  اهنآ  هک  نیا 
. دناهتفگ دروآ  رب  نیمخت و  روطب  ای  دناهدرک 

فالخ رب  نینچ  نیا  ار  ناشیاهراک  و  دنتشگیم ، رب  تقیقح ، یتسار و  زا  ایند  رد  ّقح  فالخ  غورد و  نیا  دننام  َنوُکَفُْؤی و  اُوناک  َِکلذَک 
. دندرکیم انب  ّقح ، یتسرد و 

. دننانمؤم ای  ناربمایپ و  ای  ناگتشرف  هفیرش  هیآ  نیا  ناگدنیوگ  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َلاق  َو 
هک  دنوادخ  ءاضق  ملع و  رد  ای  تسا ، ظوفحم  حول  رد  هک  ادخ  ملع  رد  ِهَّللا  ِباتِک  ِیف 

53 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ررض هب  دندرک و  ّدر  دنتفگ  نارفاک  هک  ار  هچنآ  دنشاب  نانمؤم  ایبنا و  ناگتشرف ، هک  نادنمـشناد  تسا . هدرک  مزال  ار  نآ  دوخ  تمکح  هب 

تمالم و َنوُمَْلعَت  ُْمْتنُک ال  ْمُکَّنِکل  َو  ِْثعَْبلا  ُمْوَی  اذـهَف  ناشراتفگ : نیا  اب  تمایق  زور  راکنا  ببـس  هب  ار  اـهنآ  سپـس  دـندروخ و  مسق  اـهنآ 
. درادن يدوس  نآ  نتسناد  رگید  نونکا  دیتسنادیمن  ّقح  ار  زور  نآ  نوچ  دنتفگ  دندرک و  شنزرس 

رذع مه  رگا  دیروایب و  يرذع  ناتیاهیراکمتـس  يارب  دیناوتیمن  امـش  زورما  َنُوبَتْعَتُْـسی و  ْمُه  َو ال  ْمُُهتَرِذـْعَم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُعَْفنَی  ٍذـِئَمْوَیَف ال 
برع دنربب . نیب  زا  ار  دوخ  تشز  ياهراک  ادخ  يوس  هب  تشگرب  هبوت و  ببس  هب  هک  دوشیمن  هتساوخ  اهنآ  زا  و  دوشیمن . لوبق  دیروایب 
ندرک لـیاز  هّداـم  نـیا  تـقیقح  مدـش و  یــضار  وا  زا  نـم  درک و  تیاـضر  بـلط  نـم  زا  وا  ینعی  هتبتعاـف ، نـالف  ینبتعتــسا  دــیوگیم :

. دینک یضار  دوخ  زا  ار  ادخ  تعاطا ، هبوت و  ببس  هب  هک  دوشیمن  هتساوخ  اهنآ  زا  هک  تسا  نیا  دوصقم  تساهیتحاران و 
اهنآ يارب  ار  یبیجع  ناتـساد  ره  میدرک و  فیـصوت  تسا ، لثملا  برـض  یتفگـش  رد  ایوگ  هک  ار  یتفـص  ره  اـهنآ  يارب  اْنبَرَـض و  ْدََـقل  َو 

، میتفگ نارفاک  يارب  ار  همه  دوشیم ، هتفگ  اهنآ  هب  هچنآ  دنیوگیم و  هک  ار  هچنآ  تمایق و  زور  نیثوعبم  ناتـساد  دننام  میدرک ، تیاکح 
، يدروآ وت  هک  ياهزجعم  ای  هیآ  نیا  دنیوگیم  يروایب  اهنآ  يارب  ار  نآرق  ياههیآ  زا  ياهیآ  هاگ  ره  یلد  هریت  دانع و  ببـس  هب  نانآ  یلو 

. تسا غورد  لطاب و 
دوـشیم و هداـهن  زین  ناـنادان  لد  رب  تسا  هداـهن  نارفاـک  لد  رب  هک  يرهم  نینچ  دـننام  َنوُـمَْلعَی  ـال  َنیِذَّلا  ِبوـُُلق  یلَع  ُهَّللا  ُعَـبْطَی  َِکلذَـک 
لطاب و ار  یتسرد  ّقح و  زیچ  ره  هک  يروط  هب  دـنکیم  هرهبیب  تساههنیـس  شخب  افـش  هک  دوخ  ياهتمحر  فاطلا و  زا  ار  اهنآ  دـنوادخ 

. دنمانیم غورد 
نداد يرترب  يزوریپ و  رب  وت و  يرای  رب  دنوادخ  هدـعو  دـیدرت  نودـب  اریز  نک ، ربص  راّفک  ینمـشد  رب  ربمایپ  يا  ٌّقَح  ِهَّللا  َدـْعَو  َّنِإ  ِْربْصاَف 

. تسا مّلسم  ّقح و  اهنید  مامت  رب  وت  نید 
54 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

عزج و هب  دـنک و  تسـس  ار  وـت  دـیابن  دـنرادن ، نیقی  ترخآ  هب  دـنهارمگ و  هک  یمدرم  داـنع  رفک و  َنوـُِنقُوی  ـال  َنـیِذَّلا  َکَّنَّفِخَتْـسَی  ـال  َو 
. دزاس راداو  ییابیکشان 

55 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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55 ص :  نامقل .....  هروس 

هراشا

. تسا هیآ  ياراد 34  و  هیآ ، راهچ  زج  هب  تسا  هدش  لزان  هّکم  رد  هروس  نیا 
. تسا هیآ  کی  نیّدلا  هل  نیصلخم  نایرصب  شیپ  هیآ و  کی  ملا  نایفوک  شیپ 

55 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

هک یناسک  ددـع  هب  تسا و  وا  تسود  قیفر و  تمایق  زور  نامقل  دـناوخب ، ار  نامقل  هروس  سک  ره  هک : تسا  هدرک  تیاور  بعک  نب  ّیبا 
هدومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  « 1 . » دوشیم هداد  وا  هب  ات  هد  ات  هد  تانـسح  زا  دناهدرک ، یهن  دـب  راک  زا  دـناهداد و  ماجنا  کین  راک 

ناطیـش و ّرـش  زا  حبـص  ات  بش  نآ  ار  وا  ات  دنکیم  لّکوم  وا  رب  ار  هتـشرف  یـس  دنوادخ  دناوخب  بش  رد  ار  نامقل  هروس  هک  یـسک  تسا :
«2 . » دننکیم ظفح  شنارای  ناطیش و  زا  بش  ات  ار  وا  ناگتشرف  نآ  دناوخب  زور  رد  رگا  دننک و  تظفاحم  شنارای 

__________________________________________________

-1
. رکنملا نع  یهن  فورعملاب و  لمع  نم  ددعب  ارشع  ارشع  تانسحلا  نم  یطعا  ۀمایقلا و  موی  اقیفر  نامقل  هل  ناک  نامقل  ةروس  أرق  نم 

-2
نم هوظفح  راهّنلاب  اـهأرق  نإـف  حبـصی  یّتح  هدونج  سیلبإ و  نم  هنوظفحی  اـکلم  نیثلث  هتلیل  یف  هب  هَّللا  لّـکو  ۀـلیل  یف  ناـمقل  ةروس  أرق  نم 

. یسمی یّتح  هدونج  سیلبإ و 
56 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

56 ص :  ات 11 ..... ] تایآ 1  (: 31  ) نامقل هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
َنُوِنقُوی ْمُه  ِةَرِخْآلِاب  ْمُه  َو  َةاکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةـالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  ( 3  ) َنِینِسْحُْمِلل ًۀَمْحَر  َو  ًيدُه  ( 2  ) ِمیِکَْحلا ِباتِْکلا  ُتایآ  َْکِلت  ( 1  ) ملا

(4)
اهَذِخَّتَی َو  ٍْملِع  ِْریَِغب  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  َّلُِضِیل  ِثیِدَْـحلا  َوَْهل  يِرَتْشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  ( 5  ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  ْمِهِّبَر  ْنِم  ًيدُـه  یلَع  َِکئلوُأ 

َّنِإ ( 7  ) ٍمِیلَأ ٍباذَِـعب  ُهْرِّشَبَف  ًاْرقَو  ِْهیَنُذُأ  ِیف  َّنَأَک  اهْعَمْـسَی  َْمل  ْنَأَک  ًاِربْکَتْـسُم  یَّلَو  اـُنتایآ  ِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ  َو  ( 6  ) ٌنیِهُم ٌباذَـع  ْمَُهل  َِکئلوُأ  ًاوُزُه 
(9  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  َو  اقَح  ِهَّللا  َدْعَو  اهِیف  َنیِِدلاخ  ( 8  ) ِمیِعَّنلا ُتاَّنَج  ْمَُهل  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

ْنِم اهِیف  اْنتَْبنَأَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  اْنلَْزنَأ  َو  ٍۀَّباد  ِّلُک  ْنِم  اهِیف  ََّثب  َو  ْمُِکب  َدـیِمَت  ْنَأ  َیِـساوَر  ِضْرَْألا  ِیف  یْقلَأ  َو  اهَنْوََرت  ٍدَـمَع  ِْریَِغب  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ 
(11  ) ٍنِیبُم ٍلالَض  ِیف  َنوُِملاَّظلا  َِلب  ِِهنوُد  ْنِم  َنیِذَّلا  َقَلَخ  اذ  ام  ِینوُرَأَف  ِهَّللا  ُْقلَخ  اذه  ( 10  ) ٍمیِرَک ٍْجَوز  ِّلُک 

56 ص :  همجرت ..... :

(1 « ) ملا »

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 1675 

http://www.ghaemiyeh.com


(2  ) تسا راوتسا  میکح و  باتک  ياههیآ  نیا  تسا ) هتشذگ  نآ  همجرت  ریسفت و  )
(3  ) تسا ناراکوکین  يارب  تمحر  تیاده و  هیام 

(4  ) دنراد نیقی  ترخآ  هب  دننکیم و  ادا  ار  تاکز  دنرادیم ، اپ  هب  ار  زامن  هک  نانآ 
(5  ) ناراگتسر دنیاهنآ  دنتسار و  هار  هب  ناشراگدرورپ  فرط  زا  نانآ 

ءازهتسا و هب  ار  یهلا  تایآ  دنزاس و  هارمگ  ینادان  يور  زا  ار  مدرم  ات  دننکیم  هّیهت )  ) يرادیرخ لطاب  هدوهیب و  نانخس  نامدرم  زا  یضعب 
57 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  هدننک  راوخ  باذع  اهنآ  يارب  دنریگ ، هّیرخس 

(6  ) تسا
، تسا رک  شیاهـشوگ  يرادنپ  هدینـشن ، ار  نآ  چیه  ییوگ  دنادرگیم ، رب  يور  رورغ  ربک و  اب  دوشیم  هدناوخ  وا  رب  ام  تایآ  هک  هاگ  ره 

(7  ) هد تراشب  كاندرد  باذع  هب  ار  وا 
(8  ) تساهنآ نآ  زا  تشهب  تمعن  رپ  ياهغاب  دناهداد ، ماجنا  کین  ياهراک  دناهدروآ و  نامیا  هک  نانآ  یلو 

(9  ) هاگآ ردتقم و  تسوا  تسا و  یهلا  مّلسم  هدعو  نیا  دنام ، دنهاوخ  تشهب  رد  هنادواج  اهنآ 
يور یناویح  ره  زا  درواین و  رد  هزرل  هب  ار  امـش  ات  داهنب  یگرزب  ياههوک  نیمز  رد  دیرفآ و  دینک  هدهاشم  هک  ینوتـس  نودب  ار  اهنامـسآ 

شزرا رپ  ناهایگ  ياهتفج  زا  ینوگانوگ  عاونا  نیمز  يور  رد  نآ  هلیسو  هب  میدروآ و  دورف  ناراب )  ) بآ نامسآ  زا  تخاس و  هدنکارپ  نآ 
(10  ) میدنایور

(11 . ) دنراکشآ یهارمگ  رد  ناراکمتس  یلو  دناهدیرفآ ؟ ار  زیچ  هچ  ادخ  ریغ  نادوبعم  دییوگب  نم  هب  نونکا  تسادخ ، شنیرفآ  همه  نیا 

57 ص :  ریسفت ..... :

. دشابیم کلت »  » ظفل رد  هک  تسا  هراشا  موهفم  انعم و  نآ  لماع  دنبوصنم و  تایآ »  » يارب تسا  لاح  هملک  ود  نیا  نوچ  ًۀَـمْحَر  َو  ًيدُـه 
. تسا فوذحم  يادتبم  يارب  ربخ  ای  تسا و  ربخ  زا  دعب  ربخ  ای  هک  نیا  رب  انب  تسا  هدش  هدناوخ  زین  ۀمحر »  » عفر هب  و 

هب نانآ  دنروآیم و  اج  هب  کین  ياهراک  هک  دنتـسه  یناسک  دوصقم  دـننکیم و  ریـسفت  ار  نینـسحم  هملک  يدـعب ، ياهترابع  َنِینِـسْحُْمِلل 
هدیسرپ یعملا  يانعم  وا  زا  هک  یعمصا  زا  تسا  یتیاکح  دروم ، نیا  دننام  دناهدش و  فیـصوت  ترخآ  هب  نیقی  تاکز و  يادا  زامن و  هماقا 

: دناوخ ار  رجح  نب  سوا  رعش  نیا  اهنت  وا  دش و 
«1  » اعمس دق  يأر و  دق  نأک  ّنّظلا  کب  ّنظی  يّذلا  ّیعملألا 

ای و  تسا ) هدش  ریسفت  يدعب  ياهترابع  اب  یعملا )  ) ظفل هک  تسا  نیا  رب  دهاش  )
__________________________________________________

. دونشیم دنیبیم و  دربیم ، نامگ  ار  هچنآ  ییوگ  هک  نانچ  تسا  ّقح  شنامگ  هک  تسا  یسک  شوه  زیت   1
58 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ببـس هب  دروم  هس  نیا  هب  اهنآ  ریـسفت  صاصتخا و  یلو  دنهدیم ، ماجنا  ار  کین  ياهراک  مامت  هک  دنتـسه  یناسک  نینـسحم »  » زا دوصقم 
. تسا راک  هس  نیا  تلیضف 

موهفم درادیم و  زاب  کین  ریخ و  ياهراک  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  یلطاب  زیچ  ره  يانعم  هب  وهل »  » هژاو ِثیِدَْحلا  َوَْهل  يِرَتْشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو 
ندرک يرگشمار  ندناوخ و  زاوآ  کحضم ، یفارخ و  ياهناتساد  نتفگ  ءازهتسا ، ّقح ، هب  تبسن  ییوگدب  زا  تسا : ترابع  ثیدحلا » وهل  »

، هفاضا هنوگ  نیا  ثیدـحلا و  نم  وهللا  يرتشی  نم  تسا . هدوب  نینچ  اـنعم  رد  تسا و  هّیناـیب  نم »  » ریدـقت هب  ثیدـحلا »  » هب وهل »  » هفاـضا و 
. ّزخ سابل  ینهآ ، رد  یبوچ ، رد  دننام  تسا ، هدش  هتخاس  نآ  زا  هچنآ  هب  تسا  ءیش  هفاضا 
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زا ییاهباتک  تفریم و  تراجت  هب  سراف  نیمزرـس  رد  درم  نیا  دنیوگ ، ثراح  نب  رـضن  هرابرد  ار  هیآ  نیا  لوزن  نأش  نارّـسفم  زا  یـضعب 
، دیوگیم ار  دومث  داع و  ناتساد  امش  يارب  دّمحم  رگا  تفگیم  درکیم و  تیاکح  شیرق  يارب  اهنآ  زا  ییاهناتساد  دیرخیم و  اهیـسراف 

نیا زا  دوب ، کمن  اب  دنیاشوخ و  شیرق  قاذم  هب  وا  ياهناتساد  میوگیم ، امش  يارب  ار  سراف  ناهاشداپ  رایدنفـسا و  متـسر و  ناتـساد  نم 
هب تروصنیا و  ریغ  رد  یلو  تسا ، ندیرخ  ءارـش و  يانعم  نامه  هب  يرتشی »  » هملک تروص  نیا  رد  دندرکیم . اهر  ار  نآرق  عامتـسا  يور 

ار نآ  دنداد و  رارق  ّقح  نآرق و  ثیدح  زا  لدب  ار  لطاب  ثیدح  ینعی  تسا ، نامیالاب  رفکلا  اورتشا  ترابع  موهفم  هب  يرتشی »  » لوا يانعم 
دنراد تسود  ار  لطاب  وهل و  ثیدح  ینعی  تسا ، نتـشاد  تسود  يانعم  هب  يرتشا  تسا : هتفگ  هداتق  دندرک . رایتخا  ّقح ، ثیدـح  ياج  هب 

. دننکیم رایتخا  ّقح  ثیدح  ضوع  هب  ار  نآ  و 
. هدش هدناوخ  نآ  حتف  اب  مه  و  ءای »  » ّمض اب  مه  ّلضیل »  » هملک ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  َّلُِضِیل 

بـصن دشاب و  يرتشی »  » رب فطع  هک  تسا  نیا  رب  انب  نآ  عفر  هدش ، هدناوخ  بصن  هب  مه  عفر و  هب  مه  اهذّختی » : » ترابع ًاوُزُه  اهَذِـخَّتَی  َو 
تسا . يزاجم  ّثنؤم  هملک  نیا  اریز  ددرگیم  رب  لیبس  هب  ءاه »  » ریمض دشاب و  ّلضیل »  » رب فطع  هک  تسا  نیا  رابتعا  هب  نآ 

59 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
تیادـه ياـج  هب  ار  یهارمگ  ّقح و  ضوع  ار  لـطاب  اریز  تراـجت ، روـما  رد  ییاـنیب  تریـصب و  نودـب  یهاـگآ و  ملع و  نودـب  ٍْملِع  ِْریَِغب 

يارب تراجت  نیا   » َنیِدَـتْهُم اُوناک  ام  َو  ْمُُهتَراِجت  ْتَِحبَر  امَف  دـیامرفیم : دـنوادخ  هک  هفیرـش  هیآ  نیا  تسا  دروم  نیا  دـننام  و  دـناهدیرخ .
(. 16 هرقب / . ) دنتشادن تریصب  تراجت  رد  نانآ  ینعی  دنتفاین » تیاده  تشادن و  يدوس  اهنآ 

. دنکن انتعا  ام  تایآ  هب  دنادب و  رتالاب  تسه  هچنآ  زا  ار  شدوخ  ًاِربْکَتْسُم  یَّلَو 
شیاهـشوگ رد  اـیوگ  دوشیمن  دـهدیمن و  شوگ  ندوب ، اونـش  دوجو  اـب  هک  تسا  هدرک  هیبـشت  یـسک  هب  ار  يدرف  نینچ  لاـح  دـنوادخ 

. تسا ینیگنس 
تسا و هدوب  ّهناک ، نآ : لصا  تسا و  هفّفخم  نأـک »  » ظـفل اربکتـسم و  يارب  تسا  لاـح  بصن و  ّلـحم  رد  تراـبع  نیا  اهْعَمْـسَی ، َْمل  ْنَأَـک 

. تسا نأش  ریمض  نآ ، ریمض 
. دنشاب یفانیتسا  هلمج  ترابع ، ود  ره  هک  تساور  و  اهْعَمْسَی » َْمل  ْنَأَک   » هلمج يارب  تسا  لاح  ترابع  نیا  ًاْرقَو  ِْهیَنُذُأ  ِیف  َّنَأَک 

هدرک دـیکأت  ار  دوخ  ریغ  یمود  ار و  دوخ  یلوا  هک  دنتـسه  قلطم ) لوعفم   ) يدـیکأت ردـصم  ود  ره  اّقح »  » و دـعو »  » هملک اقَح ، ِهَّللا  َدـْعَو 
هداد هدـعو  تمعن  رپ  ياهغاب  اـهنآ  هب  ادـخ  میعنلا  تاـنج  هَّللا  مهدـعو  تسا : هدوب  نینچ  اـنعم  رد  ِمیِعَّنلا » ُتاَّنَج  ْمَُهل   » تراـبع اریز  تسا ،

هب دنکیم و  تابث  رب  تلالد  اّقح »  » هژاو اّما  و  تسا ، هدش  دیکأت  میعن » تاّنج  « » دعو  » دوخ هلیـسو  هب  دـعو »  » هملک موهفم  نیا  رب  انب  تسا .
. تسا ِمیِعَّنلا » ُتاَّنَج  ْمَُهل   » ترابع هدش  دیکأت  ود  نیا  هلیسو  هب  هچنآ  تسا و  هدش  دیکأت  دعو »  » يانعم نآ ، هلیسو 

اطع شیاسآ  تمعن و  دـهاوخب  سک  ره  هب  نیا  رب  انب  دراد  يزیچ  ره  رب  ییاناوت  هک  تسا  یـسک  ینعی  تسا  زیزع  وا  ُمیِکَْحلا ، ُزیِزَْعلا  َوُه  َو 
هک ار  هچنآ  رگم  دهاوخیمن  ار  يراک  چیه  هک  تسا  یـسک  ینعی  تسا  میکح  وا  دهدیم . يراتفرگ  الب و  دهاوخب  سک  ره  هب  دنکیم و 

دنک . اضتقا  تمکح 
60 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا قولخم  يانعم  هب  اجنیا  رد  قلخ »  » ظفل دش و  رکذ  هک  یتاقولخم  هب  تسا  هراشا  اذه »  » هملک ِهَّللا  ُْقلَخ  اذه 
نیا دـیامرفیم  دـنکیم و  موکحم  شنزرـس و  ار  اهنآ  ادـخ  دنتـسه . نارفاک  دوبعم  هک  ادـخ  زا  ریغ  تسا  یناسک  دوصقم  ِِهنوُد  ْنِم  َنیِذَّلا 

ار ییاهزیچ  هچ  امـش  نایادخ  هک  دیهد  ناشن  نم  هب  امـش  لاح  تسادخ . ياههدـیرفآ  زا  نآ )...  زج  نیمز و  نامـسآ و   ) گرزب ياهزیچ 
دهدیم تداهش  اهنآ  ررض  هب  هدنادرگ و  يور  اهنآ  شنزرس  تیکبت و  زا  دنوادخ  سپس  دنشاب . تدابع  هتـسیاش  امـش  شیپ  ات  دناهدیرفآ 

. دناهدرک لودع  قح  زا  دناهداتفا و  راکشآ  یهارمگ  زا  ياهطرو  رد  اهنیا  هک 
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60 ص :  ات 19 ..... ] تایآ 12  (: 31  ) نامقل هروس  ]

هراشا

َوُه َو  ِِهْنبال  ُنامُْقل  َلاـق  ْذِإ  َو  ( 12  ) ٌدیِمَح ٌِّینَغ  َهَّللا  َّنِإَف  َرَفَک  ْنَم  َو  ِهِسْفَِنل  ُرُکْـشَی  امَّنِإَف  ْرُکْـشَی  ْنَم  َو  ِهَِّلل  ْرُکْـشا  ِنَأ  َۀَمْکِْحلا  َنامُْقل  اْنیَتآ  ْدََقل  َو 
ِنَأ ِْنیَماع  ِیف  ُُهلاِصف  َو  ٍنْهَو  یلَع  ًاـنْهَو  ُهُّمُأ  ُْهتَلَمَح  ِْهیَدـِلاِوب  َناـْسنِْإلا  اَْـنیَّصَو  َو  ( 13  ) ٌمیِظَع ٌْملَُظل  َكْرِّشلا  َّنِإ  ِهَّللِاب  ْكِرُْـشت  ـال  َّیَُنب  اـی  ُهُظِعَی 

اْینُّدـلا ِیف  امُْهبِحاص  َو  امُهْعُِطت  ـالَف  ٌْملِع  ِِهب  َکـَل  َْسَیل  اـم  ِیب  َكِرُْـشت  ْنَأ  یلَع  َكادَـهاج  ْنِإ  َو  ( 14  ) ُریِـصَْملا ََّیلِإ  َْکیَِدلاِول  َو  ِیل  ْرُکْـشا 
ِیف ْنُکَتَف  ٍلَدْرَخ  ْنِم  ٍۀَّبَح  َلاْقثِم  ُکَت  ْنِإ  اهَّنِإ  َّیَُنب  اـی  ( 15  ) َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب  ْمُُکئِّبَنُأَف  ْمُکُعِجْرَم  ََّیلِإ  َُّمث  ََّیلِإ  َبانَأ  ْنَم  َلـِیبَس  ِْعبَّتا  َو  ًاـفوُْرعَم 

(16  ) ٌرِیبَخ ٌفیَِطل  َهَّللا  َّنِإ  ُهَّللا  اَِهب  ِتْأَی  ِضْرَْألا  ِیف  َْوأ  ِتاوامَّسلا  ِیف  َْوأ  ٍةَرْخَص 
َو ِساَّنِلل  َكَّدَخ  ْرِّعَُصت  َو ال  ( 17  ) ِرُومُْألا ِمْزَع  ْنِم  َِکلذ  َّنِإ  ََکباصَأ  ام  یلَع  ِْربْصا  َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َْهنا  َو  ِفوُْرعَْملِاب  ُْرمْأ  َو  َةالَّصلا  ِِمقَأ  َّیَُنب  اـی 

ُتْوََصل ِتاوْصَْألا  َرَْکنَأ  َّنِإ  َِکتْوَص  ْنِم  ْضُضْغا  َو  َِکیْشَم  ِیف  ْدِْصقا  َو  ( 18  ) ٍروُخَف ٍلاتُْخم  َّلُک  ُّبُِحی  َهَّللا ال  َّنِإ  ًاحَرَم  ِضْرَْألا  ِیف  ِشْمَت  ال 
(19  ) ِریِمَْحلا

61 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

61 ص :  همجرت ..... :

نارفک هک  سک  نآ  تسا و  وا  دوخ  دوس  هب  دنک  رکش  ار  ادخ  هک  سک  ره  نک و  رکش  ار  ادخ  میتفگ  وا  هب  میداد و  تمکح  نامقل  هب  ام 
(12  ) تسا هدوتس  زاینیب و  دنوادخ  اریز  تسوا ، دوخ  نایز  هب  دنک 

رارق ادخ  کیرش  ار  يزیچ  زگره  نم  رسپ  يا  تفگ : شنزرف  هب  زردنا ، هظعوم و  لاح  رد  نامقل  هک  ار  یماگنه  روایب  دای  هب  ام  لوسر  يا 
(13  ) تسا یگرزب  رایسب  ملظ  كرش ، هک  هدم 

ریـش نارود  تسا و  هدرک  لمح  رایـسب  یتخـس  اـب  ار  وا  هک  شرداـم  صوصخب  میدرک ، شرافـس  شرداـم  ردـپ و  هراـبرد  ناـسنا  هب  اـم  و 
نم يوس  هب  امش  همه  تشگزاب  هک  نک  رکش  تردام  ردپ و  نم و  يارب  هک  میدرک  شرافس  وا  هب  دباییم ، نایاپ  لاس  ود  رد  وا  یگراوخ 

(14  ) تسا
ایند رد  یلو  نکم ، تعاطا  اهنآ  زا  یهد ، رارق  نم  کیرـش  يرادن ، یهاگآ  نآ  زا  هک  ار  يدوجوم  وت  هک  دننک  شالت  ردام  ردـپ و  رگا  و 

هب امـش  همه  تشگزاب  سپـس  دـناهدرک ، هبوت  عوجر و  نم  يوس  هب  هک  نک  يوریپ  ار  یناسک  هار  نک و  راتفر  ياهتـسیاش  روط  هب  اهنآ  اـب 
(15  ) منکیم هاگآ  دیاهدرک  لمع  هچنآ  هب  ار  امش  نم  تسا و  نم  يوس 

نآ دنوادخ  دریگ ، رارق  نیمز  اهنامـسآ و  زا  ياهشوگ  رد  ای  یگنـس  لد  رد  دشاب و  یلدرخ  هزادنا  هب  دب  کین و  ياهراک  رگا  مدنزرف ! يا 
(16 . ) تسا هاگآ  قیقد و  زیچ  همه  رب  ادخ  دروآیم ، باسح ، يارب  ار ،

هدارا زا  ياهناشن  نیا  هک  شاب  ابیکـش  دـسریم  وت  هب  هک  یبئاصم  ربارب  رد  نک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  راد و  اپ  رب  ار  زامن  مرـسپ !
(17 . ) تسا ّمهم  ياهراک  زا  تباث و 

تـسود ار  اتـسدوخ  ّربکتم  چیه  دـنوادخ  هک  ورم  هار  هنارورغم  رتخبت و  اب  نیمز  رد  نادرگم و  يور  مدرم  زا  ییانتعایب  اب  زگره  مدـنزرف !
(18 . ) درادن

62 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(. 19 . ) تسا نارخ  يادص  اهادص ، نیرتتشز  هک  وگب  نخس  مارآ  هتسهآ و  نیزگرب و  ار  يور  هنایم  نتفر  هار  رد  مرسپ !
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62 ص :  ریسفت ..... :

رگید یخرب  دوب و  ربمغیپ  وا  هک  دـنیوگ  نارّـسفم  زا  یخرب  و  دوب . یمیکح  درم  هکلب  دوبن  ربمایپ  نامقل  هک  تسا  نیا  رتنـشور  يوق و  لوق 
و دوب . وا  هلاخ  دنزرف  ای  بّویا  رهاوخ  دـنزرف  نامقل  دـیزگرب . ار  تمکح  وا  تمکح و  تّوبن و  نایم  درک  ّریخم  ار  وا  دـنوادخ  هک  دـنیوگ 

مالـسلا هیلع  دوواد  رب  يزور  دنیوگ  تخومآ . ملع  وا  زا  درک و  كرد  ار  مالـسلا  هیلع  دوواد  ترـضح  درک و  یگدـنز  لاس  رازه  دـنیوگ 
ناـمقل داد ، رارق  مرن  مالـسلا  هیلع  دوواد  يارب  موـم ، دـننام  ار ، نهآ  دـنوادخ  هـک  یلاـح  رد  دوـب ، هرز  نتفاـب  لوغـشم  دوواد  دـش و  دراو 

ار نآ  درک  مامت  ار  هرز  راک  مالـسلا  هیلع  دواد  هک  یماـگنه  درک  توکـس  دـش و  عناـم  وا  تمکح  یلو  تسیچ ؟ نیا  هک  دـسرپب  تساوخ 
كدـنا نآ  هب  هدـننک  لمع  یلو  تسا ! تمکح  توکـس  تفگ : نامقل  یتسه . گـنج  يارب  یبوخ  ساـبل  هزادـنا  هچ  وت  تفگ : دیـشوپ و 

. تسا
. ياهدش هدیمان  میکح  یتسرد  تقیقح و  هب  وت  تفگ : مالسلا  هیلع  دوواد  سپس 

هّجوت دنوادخ  دعب  تسا و  زیمآ  تمکح  راتفگ  میلعت  يانعم  هب  نداد  تمکح  اریز  تسا ، هرّـسفم  دروم ، نیا  رد  نأ »  » فرح ِهَِّلل  ْرُکْـشا  ِنَأ 
ندرک راداو  هب  ار  تمکح  ندیـشخب  تسوا و  يارب  رکـش  تسادـخ و  تدابع  هچنآ  هب  لمع  یقیقح  ملع  یعقاو و  تمکح  هک  تسا  هداد 

. تسا هدومرف  ریسفت  رکش ، رب 
نآ راوازـس  هتـسیاش و  ینعی  تسا  دیمح  درآ و  اج  هب  ار  وا  رکـش  يدرف  هک  درادن  یجایتحا  تسا و  زاینیب  دـنوادخ  ٌدـیِمَح  ٌِّینَغ  َهَّللا  َّنِإَف 

. دنکن شیاتس  ار  وا  مه  یسک  هک  دنچ  ره  دوشب ، شیاتس  دمح و  هک  تسا 
: تسا هدش  هدناوخ  قیرط  هس  هب  ّینب  هملک  ِهَّللِاب  ْكِرُْشت  َّیَُنب ال  ای 

لیلد  ّینب . ای  ءای »  » نوکس هب  ینب 3 - ای  ءای »  » رسک هب  ّینب 2 - ای  ءای »  » حتف هب  - 1
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راتفگ نیا  تسا  هدناوخ  حتف  هب  هک  یـسک  لیلد  ایب و  شیپ  نم  مالغ  يا  لبقأ ، مالغ  ای  تسا : راتفگ  نیا  تسا  هدناوخ  رـسک  هب  هک  یـسک 
ار ءای  لصو ، تروص  رد  هک  یسک  تسا و  هدش  فذح  فیفخت  يارب  سپـس  تسا و  هدمآ  هفاضا  يای  ضوع  هب  فلا  هک  امالغ . ای  تسا :

. تسا هداد  رارق  فقو ، تلاح  ياج  هب  ار  لصو  تلاح  تسا ، هدناوخ  نوکس  هب 
زا هک  یناسک  اب  تسوا  زا  اهتمعن  مامت  هک  دنوادخ  نداد  رارق  يواسم  اریز  تسا ، یگرزب  ملظ  كرـش  هک  یتسارب  ٌمیِظَع  ٌْملَُظل  َكْرِّشلا  َّنِإ 

. تفایرد ناوتیمن  ار  نآ  تیاهن  تقیقح و  هک  تسا  یملظ  متس و  دوریم ، یتمعن  رّوصت  هن  تسا و  یتمعن  هن  اهنآ  فرط 
: دـیوگیم برع  هک  نانچ  مه  تسا . هدوب  نهو  یلع  انهو  نهت  نآ  لصا  تسا و  رّدـقم  یلعف  تراـبع  نیا  رد  ٍنْهَو  یلَع  ًاـنْهَو  ُهُّمُأ ، ُْهتَلَمَح 

فعـض هک  تسا  نیا  دوصقم  و  هّما »  » يارب تسا  لاح  هلمج  تسا و  هدوب  ادوع  دوعی  لـصا  رد  هک  لوا » هب  تشگرب   » ءدـب یلع  ادوع  عجر 
. دوشیم رتدایز  زین  ردام  فعض  ینیگنس و  دوشیم  رتگرزب  لمح  هک  هزادنا  ره  اریز  دوشیم ، رتدایز  نآ  ره  ردام 

. دنکیم ریسفت  ار  اَْنیَّصَو » َو   » هلمج ترابع  نیا  ِیل  ْرُکْشا  ِنَأ 
هدم رارق  نم  کیرـش  درادن  يدـنمدوس  دوجو  هک  ار  يزیچ  ینعی  تسا ، کیرـش  نآ  دوخ  یفن  ملع ، یفن  زا  دوصقم  ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام 

(. 42 توبکنع / « ) دنناوخیم وا  زا  ریغ  ار  هچنآ   » ٍءْیَش ْنِم  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُعْدَی  ام  دیامرفیم : دنوادخ  هک  تسا  هیآ  نیا  دننام  دروم  نیا 
، دـنکیم اضتقا  يدرمناوج  هک  روط  نآ  اـهنآ و  زا  رادـید  يراـبدرب و  کـین و  قـالخا  یبوخب و  اـهنآ ، اـب  ًاـفوُْرعَم  اْینُّدـلا  ِیف  اـمُْهبِحاص  َو 

. نک راتفر  تبحاصم و 
اب کین  راتفر  هب  ار  وت  نم  دـنچ  ره  نکم ، يوریپ  تردام  ردـپ و  نید  زا  نک و  يوریپ  ناـنمؤم  زا  تنید  رد  ََّیلِإ و  َباـنَأ  ْنَم  َلـِیبَس  ِْعبَّتا  َو 

. ماهداد روتسد  ایند  رد  اهنآ 
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هب  ار ، اهنآ  نم  تسا و  نم  يوس  هب  تردام  ردپ و  وت و  تشگرب  ْمُکُعِجْرَم  ََّیلِإ  َُّمث 
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. مهدیم کین  شاداپ  تنامیا ، ببس  هب  ار ، وت  مناسریم و  رفیک  هب  ناشرفک  ببس 
كرش زا  یهن  هرابرد  نامقل  ّتیصو  دیکأت  يارب  تسا و  هضرتعم  مالک  تسا ، هدمآ  شدنزرف  هب  نامقل  ّتیصو  نمـض  رد  هک  مالک  نیا  و 

. تسا
یتالکشم اهیتخس و  ییاهنت ، هب  ردام  ّقح  رّکذت  ردام و  صوصخ  رد  رتشیب  شرافـس  يارب  دومرف  ار  ردام  ردپ و  شرافـس  دنوادخ  نوچ  و 

. تسا هدومرف  نایب  دوشیم ، لّمحتم  لفط  يراوخ  ریش  يرادراب و  نارود  رد  ردام  هک  ار 
نآ هک  ددرگیم  رب  ءیـش »  » هب اّهنإ »  » ریمـض بصن ، تروص  رد  تسا . هدـش  هدـناوخ  بصن  هب  مه  عفر و  هب  مه  لاقثم »  » هملک ٍۀَّبَح  َلاـْقثِم 

اب دشاب و  یلدرخ  هناد  هزادنا  هب  یکچوک  رد  رگا  دب  هچ  بوخ و  هچ  ناسنا  لمع  هک  تسا  نیا  دوصقم  دب و  هچ  دـشاب و  بوخ  هچ  ءیش 
ار نآ  دنوادخ  دشاب  هک  نیمز  نامسآ و  زا  ییاج  ره  رد  ای  یگنس  فاکـش  رد  الثم  دشاب ، یفخم  مه  ییاج  نیرتیناهنپ  رد  یکچوک  نیا 

. دهدیم ار  شرفیک  ای  شاداپ  نآ  لماع  هب  دنکیم و  رضاح  تمایق  زور 
. دریگیم ارف  ار  یناهنپ  زیچ  ره  ادخ  یهاگآ  ملع و  ٌفیَِطل  َهَّللا  َّنِإ 

. دراد یهاگآ  زیچ  ره  تقیقح  رب  ریبخ ،
هک نانچ  تسا . هدش  ّثنؤم  هّبح »  » هب ندـش  هفاضا  ببـس  هب  لاقثم »  » هملک و  هصقان ) هن   ) تسا هّمات  کلت »  » لعف لاقثم »  » عفر تروص  رد  و 
هب ندش  هفاضا  ّتلع  هب  ردص  هملک  اج  نیا  رد  دوب ، ناشخرد  نوخ  زا  اههزین  رـس  هک  نانچ  مه  مّدلا : نم  ةانقلا  ردص  تقرـش  امک  دنیوگ :

. دنکیم ثینأت  بسک  هیلا  فاصم  زا  فاضم  هک  تسا  باب  نیا  زا  برع  تایبدا  رد  يدروم  نینچ  تسا و  هدرک  ثینأت  بسک  ةانق 
، دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

«1  ... » ٍۀَّبَح َلاْقثِم  ُکَت  ْنِإ  لوقی  یلاعت  هَّللا  ّنإ  هَّللا  رفغتسا  بنذأ و  مکدحا  ّنلوقی  ابلاط ال  هَّللا  نم  اهل  ّنإف  بونّذلا  نم  تارّقحملا  مکاّیا و 
__________________________________________________

منکیم هانگ  نم  دیوگن  زگره  امش  زا  کی  چیه  دنکیم و  تساوخزاب  اهنآ  زا  ادخ  هک  ارچ  دینک  زیهرپ  دیسرتب و  کچوک  ناهانگ  زا  (1)
ۀّبح لاقثم  کت  نا  دیامرفیم ، دنوادخ  اریز  درک ، مهاوخ  هبوت  و 

65 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
رما نیا  هک  ارچ  شاب ، رابدرب  ابیکش و  دسریم  وت  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  هک  ییاهتّیذا  اهیتخس و  رد  ََکباصَأ  ام  یلَع  ِْربْصا  َو 

. تسا هدرک  یعطق  مازلا ، بوجو و  روطب  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  ییاهزیچ  زا 
: هک تسا  هدش  دراو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  زا  یثیدح 

«1  » همئازعب ذخؤی  نأ  ّبحی  امک  هصخرب  ذخؤی  نأ  ّبحی  هَّللا  ّنإ 
روما تاعوطقم  تاموزعم و  زا  ای  مزع  لصا  و  تسا . بجاو  اهنآ  رد  يرادیاپ  تابث و  هک  تسا  يروما  دوصقم  دنیوگ : نارّـسفم  زا  یخرب 

نیا دننام  و  ( 21 دّمحم / « ) تسویپ موزل  هب  رما  هک  نآ  زا  سپ   » ُْرمَْألا َمَزَع  اذِإَف  هفیرـش  هیآ  نیا  دننام  تسا ، نآ  تامزاع  دوصقم  ای  تسا و 
هب هک  تسا  يردـصم  مزع »  » هملک نیا  رب  انب  دـش  یعطق  قداص و  گنج  عطاق و  يّدـج و  راک  لاـتقلا  قدـص  رمـألا و  دـج  ییوگیم : هک 

. تسا هدمآ  لوعفم  مسا  ای  لعاف  مسا  يانعم 
. دندوب رومأم  اهتدابع  نیا  ماجنا  رب  مه  اهتّما  ریاس  هک  دراد  تلالد  ترابع  نیا 

ببس هب  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  دشابیم و  هّدخ  رّعص  رعاص و  هدام  زا  تسا و  هدش  هدناوخ  زین  رعاصت  رّعصت ،»  » هملک َكَّدَخ  ْرِّعَُصت  َو ال 
. نادرگمرب اهنآ  زا  دننکیم ، ناّربکتم  هک  نانچ  نآ  ار ، تتروص  هحفص  نک و  هّجوت  مدرم  هب  تتروص  اب  ینتورف  عضاوت و 
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لوعفم ای  تسا  هدوب  احرم  حرمت  شمت  لصا و ال  رد  دـشاب و  لاح  هک  نیا  رب  انب  تسا  بوصنم  احرم »  » هملک ًاحَرَم  ِضْرَْألا  ِیف  ِشْمَت  َو ال 
نآ نودب  دشابن و  تلاطب  ینامداش و  نتفر  هار  زا  وت  ضرغ  ینعی  ورم  هار  رورغ  یتسمرس و  ینامداش و  اب  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا و  هل 

. يورب هار  هدوهیب )  ) یهد ماجنا  ار  ایند  ای  نید و  زا  یّمهم  رما  یهاوخب  هک 
لایخیب داش و  هدنور  اب  يواسم  لاتخم »  » هملک ٍروُخَف  ٍلاتُْخم  َّلُک  ُّبُِحی  َهَّللا ال  َّنِإ 

__________________________________________________

. دوش لمع  شتابجاو  هب  دراد  تسود  هک  نانچ  مه  دوش  لمع  شتاّبحتسم  هب  هک  دراد  تسود  دنوادخ   1
66 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دنادرگرب مدرم  زا  رورغ  ربک و  اب  ار  شتروص  هک  دوشیم  هتفگ  یسک  هب  روخف  و  نتفر . هار  یهاوخ  دوخ  ّربکت و  اب  ینعی  تسا ،
هتـسهآ و مرن و  ناگدنزخ  دننام  هن  دریگ ، رارق  قیرط  ود  نیا  نایم  تنتفر  هار  هک  يروط  هب  شاب  لداعتم  نتفر  هار  رد  َِکیْـشَم  ِیف  ْدِْصقا  َو 

. دشاب شرپ  اب  دنت و  شّحوتم  دارفا  دننام  هن 
. نک هتسهآ  ار  تیادص  َِکتْوَص  ْنِم  ْضُضْغا  َو 

ءیـش دنیوگ : دنـشاب  هتـشاد  ترفن  يزیچ  زا  سوفن  هاگ  ره  هک  تساهبرع  راتفگ  دـننامه  نیا  اهادـص ، نیرتکانتـشحو  ِتاوْصَْألا  َرَْکنَأ  َّنِإ 
. كانتشحو زیچ  رکن :

66 ص :  ات 28 ..... ] تایآ 20  (: 31  ) نامقل هروس  ]

هراشا

ٍْملِع ِْریَِغب  ِهَّللا  ِیف  ُلِداُجی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  ًۀَنِطاب  َو  ًةَرِهاظ  ُهَمَِعن  ْمُْکیَلَع  َغَبْسَأ  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ْمَُکل  َرَّخَس  َهَّللا  َّنَأ  اْوََرت  َْمل  َأ 
یلِإ ْمُهوُعْدَـی  ُناْطیَّشلا  َناک  َْول  َو  َأ  انَءابآ  ِْهیَلَع  انْدَـجَو  ام  ُِعبَّتَن  َْلب  اُولاق  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اـم  اوُِعبَّتا  ُمَُهل  َلـِیق  اذِإ  َو  ( 20  ) ٍرِینُم ٍباتِک  َو ال  ًيدُـه  َو ال 
الَف َرَفَک  ْنَم  َو  ( 22  ) ِرُومُْألا ُۀَِبقاع  ِهَّللا  َیلِإ  َو  یْقثُْولا  ِةَوْرُْعلِاب  َکَسْمَتْـسا  ِدَـقَف  ٌنِسُْحم  َوُه  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُهَهْجَو  ِْملُْـسی  ْنَم  َو  ( 21  ) ِریِعَّسلا ِباذَع 

(24  ) ٍظِیلَغ ٍباذَع  یلِإ  ْمُهُّرَطْضَن  َُّمث  ًالِیلَق  ْمُهُعِّتَُمن  ( 23  ) ِروُدُّصلا ِتاِذب  ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  اُولِمَع  اِمب  ْمُُهئِّبَُننَف  ْمُهُعِجْرَم  اْنَیلِإ  ُهُْرفُک  َْکنُزْحَی 
َهَّللا َّنِإ  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ِهَِّلل  ( 25  ) َنوُمَْلعَی ْمُهُرَثْکَأ ال  َْلب  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  ُِلق  ُهَّللا  َُّنلوُقََیل  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  ْنَم  ْمُهَْتلَأَس  ِْنَئل  َو 
ٌزیِزَع َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ُتاِملَک  ْتَدـِفَن  ام  ٍرُْحبَأ  ُۀَْعبَـس  ِهِدـَْعب  ْنِم  ُهُّدُـمَی  ُرْحَْبلا  َو  ٌمْالقَأ  ٍةَرَجَـش  ْنِم  ِضْرَأـْلا  ِیف  اـم  َّنَأ  َْول  َو  ( 26  ) ُدـیِمَْحلا ُِّینَْغلا  َوُه 

(28  ) ٌریَِصب ٌعیِمَس  َهَّللا  َّنِإ  ٍةَدِحاو  ٍسْفَنَک  َّالِإ  ْمُُکثَْعب  َو ال  ْمُکُْقلَخ  ام  ( 27  ) ٌمیِکَح
67 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

67 ص :  همجرت ..... :

امـش يارب  ار  دوخ  نطاب  رهاظ و  ياهتمعن  هدرک و  امـش  رّخـسم  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  ار  هچنآ  دـنوادخ  هک  دـینیبیمن  مدرم  امـش  ایآ 
(20  ) دننکیم هلداجم  ادخ ، هرابرد  ینشور  باتک  تیاده و  شناد و  چیه  نودب  مدرم  زا  یضعب  یلو  تسا ؟ هدرک  ناوارف 

میتفای نآ  رب  ار  دوخ  ناردـپ  هک  یقیرط  زا  اهنت  ام  هن ، دـنیوگیم : دـینک ، يوریپ  هدرک  لزان  ادـخ  هک  یباتک  زا  دوش  هتفگ  اهنآ  هب  نوچ  و 
(21  ) دننکیم يوریپ  مه  زاب  دناوخب ، خزود  شتآ  هب  ار  ناشناردپ  ناطیش  رگا  ایآ  مینکیم . يوریپ 

يوس هب  اهراک  همه  نایاپ  تسا و  هدز  گنچ  یهلا  مکحم  هتـشر  هب  دـشاب  راکوکین  درآ و  ادـخ  يوس  هب  اـضر  میلـست و  يور  هک  یـسک 
(22  ) تسادخ
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ییاهراک زا  ار  اهنآ  ام  تسام و  يوس  هب  اهنآ  همه  تشگزاب  دزاسن ، نیگمغ  نوزحم و  ار  وت  وا  رفک  دوشیم  رفاک  هک  یسک  ام  لوسر  يا 
(23  ) تسا هاگآ  تساههنیس  نورد  رد  هچنآ  زا  دنوادخ  تخاس ، میهاوخ  هاگآ  دناهداد  ماجنا  هک 

(24  ) مینکیم دیدش  باذع  لّمحت  هب  روبجم  ار  اهنآ  سپس  میزاسیم ، رادروخرب  ایند  عاتم  زا  ار  اهنآ  ینامز  كدنا  ام 
رثکا یلو  تسادخ ، صوصخم  شیاتس  وگب  ادخ ، دنیوگیم : امّلسم  تسا  هدیرفآ  ار  نیمز  اهنامـسآ و  یـسک  هچ  ینک  لاؤس  اهنآ  زا  رگا 

(25  ) دننادیمن اهنآ 
(26  ) تسا شیاتس  هتسیاش  زاینیب و  ادخ  امّلسم  تسادخ و  نآ  زا  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ 

ناـیاپ ادـخ  تاـملک  یلو  دوـشیم ] ماـمت  اـهنیا  ، ] دوـش بّکرم  رگید  ياـیرد  تفه  هفاـضا  هب  اـیرد  بآ  مـلق و  نـیمز  يور  ناـتخرد  رگا 
(27  ) تسا میکح  زیزع و  دنوادخ  دریگیمن ،

(28 . ) تسانیب اونش و  ادخ  هتبلا  تسین ، شیب  درف  کی  دننامه  امش  همه  ددجم  یگدنز  شنیرفآ و 
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68 ص :  ریسفت ..... :

، ناهایگ اهناویح ، ضرالا » یف  ام   » زا تساههراتـس و  هام و  دیـشروخ ، تاوامّـسلا » یف  ام   » زا دوصقم  ِضْرَأـْلا  ِیف  اـم  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  اـم 
. تسا نآ  زج  اههناخدور و 

دوش اطع  یکین  ناسحا و  دصق  هب  هک  تسا  يدوس  هرهب و  ره  تمعن  زا  دوصقم  هدش و  هدناوخ  زین  ۀـمعن  همعن »  » ظفل ُهَمَِعن  ْمُْکیَلَع  َغَبْـسَأ  َو 
. تسا تمعن  دنوادخ  فرط  زا  ناهج  مامت  شنیرفآ  و 

ناونع هب  اـهنآ  ندروآ  دوجو  هب  ناویح ، هب  تبـسن  اـّما  تسا و  تمعن  حور  يذ  ناویح و  يارب  تسا ، حور  يذ  ناوـیح و  زا  ریغ  هچنآ  اـما 
هک يزیچ  ره  نیا  رب  انب  دوبن ، نکمم  نآ  زا  يدنمهرهب  دمآیمن  دوجو  هب  هدنز  دوجوم  ناونع  هب  رگا  اریز  تسا ، تمعن  دوخ  هدنز  دوجوم 

. تسا تمعن  دشاب  نکمم  نآ  زا  يدنمهرهب  دریگ و  رارق  هدافتسا  دروم 
زج هک  تسا  ییاهتمعن  ینطاب  زا  دوشیم و  مولعم  هدهاشم  اب  تسا و  راکشآ  هک  تسا  ییاهنآ  يرهاظ  ياهتمعن  زا  دوصقم  ًۀَنِطاب  َو  ًةَرِهاظ 

. دنرادن اهنآ  نتسناد  يارب  یهار  تسا و  ناهنپ  مدرم  يارب  اهنآ  هب  ملع  هک  تسا  ییاهزیچ  ای  دوشیمن و  مولعم  ّتقد  لیلد و  اب 
توعد خزود  باذع  هب  ار  ناردـپ  نآ  ناطیـش  هک  نیا  ول  دـننکیم و  يوریپ  ناشناردـپ  زا  اهنآ  ایآ  هک  تسا  نیا  انعم  ُناْطیَّشلا  َناک  َْول  َو  َأ 

؟] دننکیم يوریپ  اهنآ  زا  مه  زاب   ] دناوخیم باذع  يوس  هب  ار  اهنآ  ناطیش  هک  یلاح  رد  ینعی  دنک ؟
. دنک لّکوت  وا  رب  دراذگاو و  ادخ  هب  ار  شیاهراک  هک  یسک  ِهَّللا  َیلِإ  ُهَهْجَو  ِْملُْسی  ْنَم  َو 

زا هک  یـسک  لاح  هب  تسا  هدز  لثم  دنکیم ، لّکوت  ادخ  هب  هک  ار  یـسک  لاح  لیثمت ، باب  زا  ترابع  نیا  یْقثُْولا  ِةَوْرُْعلِاب  َکَسْمَتْـسا  ِدَـقَف 
. تسا هدز  تسد  تسا ، نمیا  ندش  هراپ  نتخیسگ و  زا  هک  یمکحم  بانط  هب  تسا و  نازیوآ  يدنلب  ياج 

هک  تسا  هدش  هدناوخ  زین  کنزحی  کنزحی ،»  » هملک ُهُْرفُک  َْکنُزْحَی  الَف  َرَفَک  ْنَم  َو 
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تسا و لاعفا ) باب  زا   ) نزحی نزحأ  دوشیم  لامعتسا  رتشیب  هچنآ  یلو  تسا  لاعفإ ) باب  یضام   ) نزحأ زا  یمود  نزح و  یـضام  زا  یلوا 
ماقتنا اهنآ  زا  ادخ  اریز  دنکن ، نیگمغ  نوزحم و  ار  وت  مالسا  هب  تبـسن  وا  بیرف  گنرین و  دوشیم و  رفاک  هک  یـسک  رفک  تسا : نیا  انعم 

. دریگیم
. تسین ناهنپ  وا  رب  ار  يزیچ  چیه  دنادیم و  تسا  شناگدنب  هنیس  رد  هک  ار  هچنآ  ادخ  دیدرتیب  ِروُدُّصلا  ِتاِذب  ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ 

. میزاسیم دنمهرهب  ایند  زا  ار  اهنآ  ینامز  كدنا  اًلِیلَق  ْمُهُعِّتَُمن 
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هیبشت دنک ، ادج  دوخ  زا  ار  نآ  دـناوتیمن  تسا و  يراک  لوبق  هب  ریزگان  هک  يدرف  هب  اهنآ ، باذـع  موزل  ٍظِیلَغ  ٍباذَـع  یلِإ  ْمُهُّرَطْـضَن  َُّمث 
. تسا بّذعم  رب  باذع  ینیگنس  تّدش و  تظلغ ، ظیلغ و  زا  دوصقم  تسا و  هدش 

دیرفآ ار  نیمز  نامـسآ و  هک  یـسک  نآ  هک  نیا  هب  دـنکیم  مزلم  ناشدوخ ، رارقا  رب  انب  ار ، نارفاک  دـنوادخ  ترابع  نیا  اب  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  ُِلق 
. درک کیرش  وا  اب  تدابع  رد  ار  يرگید  دیابن  تسا و  بجاو  وا  يارب  ساپس  دمح و  اهنت  تسا و  دنوادخ 

. تسا مزال  اهنآ  رب  دش  هتفگ  هچنآ  هک  دننادیمن  اهنآ  رتشیب  هکلب  َنوُمَْلعَی  ْمُهُرَثْکَأ ال  َْلب 
دمح ار  وا  هک  دنچ  ره  تسا  دمح  راوازس  هتسیاش و  تسا و  نارازگساپس  ساپس  دمح و  زا  زاینیب  دنوادخ  هتبلا  ُدیِمَْحلا  ُِّینَْغلا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ 

. دننکن
ّلحم رب  فطع  ای  عفر ، تلاح  رد  دشاب و  ّنأ »  » مسا رب  فطع  هک  نیا  رب  انب  دناهدناوخ  بصن  هب  رحب  ار ، رحب »  » هملک یـضعب  ُهُّدُمَی  ُرْحَْبلا  َو 

بّکرم ناتخرد و  ندوب  ملق  رگا  و  ادودمم ، رحبلا  تبث  امالقا و  راجشألا  نوک  تبث  ول  و  تسا : نینچ  ریدقت  رد  تسا و  نآ  لومعم  و  ّنأ » »
دنوش ملق  ناتخرد  رگا  هک : انعم  نیا  هب  دشاب  هیلاح  رحبلا ) و  « ) واو  » دشاب و ادـتبم  هک  نیا  رب  انب  تسا  عوفرم  ای  و  دوش . تباث  اهایرد  ندوب 

بحاص هب  يریمـض  ببـس  نیا  هب  تسا و  فورظ  مکح  دـننام  نآ  مکح  هک  تسا  يدراوم  زا  نیا  و  دوش . بّکرم  مه  ایرد  هک  یلاـح  رد 
سیقلا : ءرما  رعش  دننام  ددرگیمن  رب  لاح 
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«1  » لکیه دباوألا  دیق  درجنمب  اهتانکو  یف  ریّطلا  يدتغا و  دق  و 

نودـب هشیمه  اـهنآ  هک  تسا  هدرک  ضرف  بّکرم  زا  رپ  ار  اـیرد  تفه  هداد و  رارق  تاود  هلزنم  هب  ار  رتـگرزب  ياـیرد  دـنوادخ  هیآ  نیا  رد 
تفه زا  گرزب  يایرد  دـنوش و  ملق  نیمز  ياهتخرد  رگا  هک  تسا  نیا  انعم  نیا  رب  اـنب  دـنزیریم ، اـیرد  نآ  هب  ار  دوخ  ياـهبّکرم  عاـطقنا 
مامت دـنوادخ  تاملک  یلو  دـنوشیم  مامت  اهبکرم  اهملق و  دنـسیونب ، ار  ادـخ  تاملک  اهبّکرم  اهملق و  نیا  اب  دوش و  بّکرم  رگید  ياـیرد 
رتهب دشاب و  هیلاح  واو  هک  دنکیم  دییأت  ار  مود  هجو  تئارق  نیا  تسا و  هدـناوخ  هدادـم  رحبلا  مالـسلا و  هیلع  قداص  ترـضح  دوشیمن و 

، تسا یندـشن  مامت  اهنیا  نوچ  اریز  مینادـب ، ادـخ  تامولعم ) تارودـقم و   ) اهـشناد اـهییاناوت و  زا  تراـبع  ار  ادـخ  تاـملک  هک  تسا  نیا 
. دش دنهاوخن  مامت  دننک  نایب  ار  اهنآ  دنهاوخب  هک  مه  یتاملک 

رد ینعی  رفن  کی  ندرک  هدنز  ندیرفآ و  دننام  رگم  تسین  امـش  یمامت  ندرک  هدـنز  ندـیرفآ و  ٍةَدِـحاو  ٍسْفَنَک  اَّلِإ  ْمُُکثَْعب  َو ال  ْمُکُْقلَخ  ام 
زاب رگید  ّتیلوغـشم  راک و  زا  ار  وا  یتّیلوغـشم  يراـک و  اریز  تسا ، يواـسم  ناـسکی و  عمج  درف و  داـیز و  مک و  دـنوادخ ، تردـق  ربارب 

. درادیمن
نینچمه تسین و  يرگید  زا  عنام  مادک  چیه  دنیبیم و  ار  یندید  ره  دونشیم و  ار  یندینش  ره  دحاو  نآ  رد  دنوادخ  ٌریَِصب  ٌعیِمَـس  َهَّللا  َّنِإ 

(. تسین يرگید  زا  عنام  کی  چیه  هک   ) ندرک هدنز  هبترم  ود  ندیرفآ و  تسا 
__________________________________________________

ار لکیه  يوق  شوحو  هک  ییوم  هاتوک  وردنت و  بسا  اب  موریم  راکش  هب  دنشاب ، ناشیاههنال  رد  ناگدنرپ  زونه  هک  یلاح  رد  ادرف  نم  - 1
. یجرگ داتسا  حیحصت  تشوناپ ، زا  هدافتسا  دریگیم . دنبرد 
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71 ص :  ات 34 ..... ] تایآ 29  (: 31  ) نامقل هروس  ]

هراشا
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َنُولَمْعَت اِمب  َهَّللا  َّنَأ  َو  یمَـسُم  ٍلَجَأ  یلِإ  يِرْجَی  ٌّلُک  َرَمَْقلا  َو  َسْمَّشلا  َرَّخَـس  َو  ِْلیَّللا  ِیف  َراهَّنلا  ُجـِلُوی  َو  ِراهَّنلا  ِیف  َْلیَّللا  ُجـِلُوی  َهَّللا  َّنَأ  ََرت  َْمل  َأ 
ِرْحَْبلا ِیف  يِرَْجت  َکـْلُْفلا  َّنَأ  ََرت  َْمل  َأ  ( 30  ) ُرِیبَْکلا ُِّیلَْعلا  َوُه  َهَّللا  َّنَأ  َو  ُلِطاْبلا  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُعْدَـی  ام  َّنَأ  َو  ُّقَْحلا  َوُه  َهَّللا  َّنَِأب  َکـِلذ  ( 29  ) ٌرِیبَخ

اَّمَلَف َنیِّدلا  َُهل  َنیِِـصلُْخم  َهَّللا  اُوَعَد  ِلَلُّظلاَک  ٌجْوَم  ْمُهَیِـشَغ  اذِإ  َو  ( 31  ) ٍروُکَـش ٍراَّبَـص  ِّلُِکل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ِِهتایآ  ْنِم  ْمُکَیُِرِیل  ِهَّللا  ِتَمِْعِنب 
ْنَع ٌدـِلاو  يِزْجَی  ًامْوَی ال  اْوَشْخا  َو  ْمُکَّبَر  اوُقَّتا  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی  ( 32  ) ٍروُفَک ٍراَّتَخ  ُّلُک  َّالِإ  اِنتایِآب  ُدَـحْجَی  اـم  َو  ٌدِـصَتْقُم  ْمُْهنِمَف  ِّرَْبلا  َیلِإ  ْمُهاََّجن 

(33  ) ُروُرَْغلا ِهَّللِاب  ْمُکَّنَّرُغَی  َو ال  اْینُّدلا  ُةایَْحلا  ُمُکَّنَّرُغَت  الَف  ٌّقَح  ِهَّللا  َدْعَو  َّنِإ  ًاْئیَش  ِهِِدلاو  ْنَع  ٍزاج  َوُه  ٌدُولْوَم  َو ال  ِهَِدلَو 
َّنِإ ُتوُمَت  ٍضْرَأ  ِّيَِأب  ٌسْفَن  يِرْدَت  ام  َو  ًادَغ  ُبِسْکَت  اذ  ام  ٌسْفَن  يِرْدَت  ام  َو  ِماحْرَْألا  ِیف  ام  ُمَْلعَی  َو  َْثیَْغلا  ُلِّزَُنی  َو  ِۀَـعاَّسلا  ُْملِع  ُهَدـْنِع  َهَّللا  َّنِإ 

(34  ) ٌرِیبَخ ٌمِیلَع  َهَّللا 

71 ص :  همجرت ..... :

مادک ره  و  هتخاس ؟ امش  رّخـسم  ار  هام  دیـشروخ و  و  دنکیم ؟ لخاد  بش  رد  ار  زور  زور و  رد  ار  بش  ادخ  هک  يدیدن  ایآ  ام  لوسر  يا 
(29  ) تسا هاگآ  دیهدیم  ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  دنهدیم ؟ همادا  دوخ  تکرح  هب  ینّیعم  تقو  ات 

راوگرزب هبترم و  دنلب  دنوادخ  تسا و  لطاب  دـنناوخیم ، ییادـخ  هب  وا ، زا  ریغ  ار  هچنآ  تسا و  ّقح  ادـخ  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  همه  اهنیا 
(30 . ) تسا

، دهد ناشن  امـش  هب  ار  شتردق  تایآ  زا  یـضعب  ات  دنکیم ؟ تکرح  وا  تمعن  تکرب  فطل و  هب  ایرد  رد  یتشک  هنوگچ  هک  ینیبیمن  ایآ 
(31  ) دنرازگرکش ابیکش و  هک  یناسک  يارب  تسا  ییاههناشن  تایآ و  اهنیا  رد  هک 
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یکـشخ هب  هداد  تاجن  ار  اهنآ  هک  یماگنه  دنناوخیم و  صالخا  اب  ار  ادخ  دریگ ، ورف  ار  اهنآ  ربا  ياههدوت  نوچمه  یجوم  هک  هاگ  ره  و 

زج دننکیمن  راکنا  ار  ام  تایآ  و  دنوش ] رفاک  رگید  یـضعب  دـننام و  یقاب  دوخ  نامیا  هب  و   ] دـنریگ شیپ  يور  هنایم  هار  یـضعب  دـیناسر ،
(32  ) ساپسان نانکش  نامیپ 

یب ار ، ردپ  يازج  زا  يزیچ  دنزرف  هن  دنکیم و  لّمحت  ار  دنزرف  لامعا  يازج  ردـپ  هن  هک  يزور  زا  دیـسرتب  دـیزیهرپب و  ادـخ  زا  مدرم  يا 
(33  ) دنک رورغم  ادخ ، ششخب  وفع و  هب  ار ، امش  ناطیش  ادابم  و  دبیرفب ، ار  امش  ایند  یناگدنز  ادابم  تسا ، ّقح  یهلا  هدعو  کش 

سک چیه  دـنادیم و  تسا  ناردام  محر  رد  ار  هچنآ  دتـسرفیم و  ورف  ار  ناراب  هک  تسوا  تسادـخ و  صوصخم  تمایق  نامز  زا  یهاگآ 
(34 . ) تسا هاگآ  اناد و  دنوادخ  اهنت  دریمیم ، ینیمزرس  هچ  رد  دنادیمن  سک  چیه  دنکیم و  هچ  ادرف  دنادیمن 

72 ص :  ریسفت ..... :

یط یمولعم  تدم  ات  ار  رادـم  نآ  تکرح و  وحن  کی  هب  دوخ  کلف  رادـم و  رد  هام  دیـشروخ و  زا  کی  ره  یمَـسُم  ٍلَجَأ  یلِإ  يِرْجَی  ٌّلُک 
زا اهنیا  اریز  تسا ، تمایق  زور  نّیعم ، نامز  تسا : هتفگ  يرـصب ]  ] نسح هام ، کی  تدم  رد  هام  لاس و  کی  تّدم  رد  دیـشروخ  دننکیم ،

. زور نامه  رگم  دنتسیایمن  زاب  تکرح 
تباث شتیهولا  قح و  رب  وا  هک  تسا  نیا  ببـس  هب  داد ، حرـش  شتمکح  تعنـص و  زا  دنوادخ  هک  ار  يدراوم  نیا  ُّقَْحلا  َوُه  َهَّللا  َّنَِأب  َِکلذ 

. تسا
. تسا قح  فالخ  رب  لطاب و  دنناوخب  ییادخ ، هب  وا ، زا  ریغ  هک  ار  هچنآ  ُلِطاْبلا و  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُعْدَی  ام  َّنَأ  َو 

. دنروآ كرش  وا  هب  هک  تسا  نآ  زا  رتراوگرزب  هبترم و  دنلب  وا  ُرِیبَْکلا و  ُِّیلَْعلا  َوُه  َهَّللا  َّنَأ  َو 
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73 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دنوادخ تمحر  اهیکین و  هب  ِهَّللا  ِتَمِْعِنب 

. دراد تلالد  وا  تردق  لامک  رب  هک  ار  ییاهزیچ  زا  یضعب  دهد  ناشن  امش  هب  ات  ِِهتایآ  ْنِم  ْمُکَیُِرِیل 
. تسا هناشن  اهنیا  دنکیم ، يرازگرکش  اهتمعن  رد  ییابیکش و  اهالب  رد  هک  ینمؤم  ره  يارب  ینعی  ٍروُکَش  ٍراَّبَص  ِّلُِکل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ 

. ربا هچ  هوک و  هچ  دنکفا  هیاس  هک  تسا  يزیچ  ره  نآ  تسا و  هّلظ  عمج  هملک  نیا  ِلَلُّظلاَک » »
دهع و نآ  هب  هک  دنتـسه  ینانمؤم  روظنم  دنیوگ : نارّـسفم  زا  یـضعب  دندنام . یقاب  دندوب  هک  یـصالخا  رد  اهنآ  زا  یـضعب  ٌدِصَتْقُم  ْمُْهنِمَف 

. دندنام رادیاپ  تباث و  دنتسب ، ادخ  اب  ایرد  رد  هک  ینامیپ 
. تسا رکم  نیرتتشز  نیرتدب و  رتخ »  » هژاو و  تسا . هدننک  رکم  رایسب  راّدغ ، يانعم  هب  راّتخ »  » هملک ٍروُفَک  ٍراَّتَخ  ُّلُک  اَّلِإ 

فذح هیف »  » تسا و هدوب  هیف » يزجی  ال  ، » ترابع لصا  و  ار . يزیچ  شرـسپ  زا  يردپ  دنکیمن  زاینیب  تیافک و  ِهِدـَلَو  ْنَع  ٌدـِلاو  يِزْجَی  ال 
. تسا هدش 

. تسا ناطیش  رورغ »  » هملک زا  دوصقم  ُروُرَْغلا  ِهَّللِاب 
. تسا هدرکن  علّطم  نآ  رب  ار  يدحا  هداد و  صاصتخا  دوخ  هب  ار  تمایق  زور  ملع  دنوادخ  ِۀَعاَّسلا  ُْملِع  ُهَْدنِع ، َهَّللا  َّنِإ 

. دنادیم ار  نآ  لوزن  ناکم  نامز و  دتسرفیم و  ورف  شدوخ  نامز  رد  ار  ناراب  َْثیَْغلا و  ُلِّزَُنی  َو 
ای تسا  یکی  رتخد ، ای  تسا  رـسپ  صقان ، ای  تسا  لماک  هک  دـنادیم  تسا  هلماح  نانز  محر  رد  هک  ار  يدـنزرف  ِماـحْرَْألا و  ِیف  اـم  ُمَْلعَی  َو 

. رتشیب
دهاوخ یتشونرـس  هچ  دروآ و  دهاوخ  تسد  هب  هچ  یبوخ  ای  يدب  زا  ادرف  هک  دنادیمن  يدرف  چیه  ًادَـغ و  ُبِسْکَت  اذ  ام  ٌسْفَن  يِرْدـَت  ام  َو 

. تشاد
74 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. درم دهاوخ  تقو  هچ  اجک و  رد  هک  دنادیمن  يدرف  چیه  ُتوُمَت و  ٍضْرَأ  ِّيَِأب  ٌسْفَن  يِرْدَت  ام  َو 
گنرین هلیح و  يانعم  تیارد  موهفم  رد  هک  تسا  نیا  ناگدنب ، يارب  ار  تیارد »  » هملک داد و  رارق  ادخ  يارب  ار  ملع »  » هملک هک  نیا  ببس 

، نآ تبقاـع  بسک و  دـننام  تسا  دـنوادخ  صوـصخم  هچنآ  هراـبرد  درب ، راـک  هب  گـنرین  هلیح و  دـنچ  ره  يدرف  چـیه  ینعی  تسه . مه 
. دنک ادیپ  ار  ود  نیا  زا  ریغ  رگید  ياهزیچ  هب  تفرعم  دناوتیم  هنوگچ  سپ  دنادب ، ای  دمهفب  يزیچ  دناوتیمن 

: دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ 
، سمخ بیغلا  حیتافم 

. دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  تسا و  جنپ  بیغ  ياهدیلک 
75 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

75 ص :  هدجس .....  هروس 

هراشا

. دشابیم هیآ ، هس  رخآ  ات  ًاقِساف  َناک  ْنَمَک  ًانِمُْؤم  َناک  ْنَمَف  َأ  زا  نآ  هیآ و  هس  زج  هب  تسا  یّکم  هدش و  لزان  هّکم  رد  هروس  نیا 
. تسا هیآ  نارگید 30  رظن  زا  هیآ و  هرصب 29  لها  رظن  زا  هروس  نیا  ياههیآ  ددع 

75 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]
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«. 1  » تسا هدرک  ءایحا  ار  ردق  بش  ایوگ  دناوخب ، ار  کلملا  هروس  لیزنت و  مل  هروس ا  هک  ره  هک  بعک  نب  ّیبا  زا  تسا  یثیدح 
شلمع همان  تمایق  زور  دنوادخ  دناوخب  هعمج  بش  ره  رد  ار  هدجـس  هروس  هک  ره  دومرف : هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و 
مالسلا مهیلع  شتیب  لها  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  تسود  دنکیمن و  باسح  ار  شاهتشذگ  ياهراک  دهدیم و  شتـسار  تسد  هب  ار 

«2 . » دوب دهاوخ 

75 ص :  ات 5 ..... ] تایآ 1  (: 32  ) هدجسلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
َِکْلبَق ْنِم  ٍریِذَن  ْنِم  ْمُهاتَأ  ام  ًامْوَق  َرِذـُْنِتل  َکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  َوُه  َْلب  ُهارَْتفا  َنُولوُقَی  ْمَأ  ( 2  ) َنیَِملاْعلا ِّبَر  ْنِم  ِهِیف  َْبیَر  ِباتِْکلا ال  ُلیِْزنَت  ( 1  ) ملا

َو ال ٍِّیلَو  ْنِم  ِِهنوُد  ْنِم  ْمَُکل  ام  ِشْرَْعلا  یَلَع  يوَتْـسا  َُّمث  ٍماَّیَأ  ِۀَّتِـس  ِیف  امُهَْنَیب  اـم  َو  َضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا  ( 3  ) َنوُدَتْهَی ْمُهَّلََعل 
(4  ) َنوُرَّکَذَتَت الَف  َأ  ٍعیِفَش 

(5  ) َنوُّدُعَت اَّمِم  ٍۀَنَس  َْفلَأ  ُهُرادْقِم  َناک  ٍمْوَی  ِیف  ِْهَیلِإ  ُجُْرعَی  َُّمث  ِضْرَْألا  َیلِإ  ِءامَّسلا  َنِم  َْرمَْألا  ُرِّبَُدی 
__________________________________________________

-1
. ردقلا ۀلیل  ایحا  اّمنأکف  کلملا  ةروس  لیزنت و  ملا  ةروس  أرق  نم 

-2
مهیلع هتیب  لها  دّـمحم و  ءاقفر  نم  ناک  هنم و  ناک  امب  هبـساحی  مل  هنیمیب و  هباتک  هَّللا  هاـطعا  ۀـعمج  ۀـلیل  ّلـک  یف  ةدجّـسلا  ةروس  أرق  نم 

. مالسلا
76 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

76 ص :  همجرت ..... :

(1  ) ملا
(2  ) تسا نایناهج  راگدرورپ  يوس  زا  باتک  نیا  ندش  لزان  هک  تسین  يدیدرت  کش و  چیه 

: دنیوگیم نارفاک  نآ  یلو 
ینک راذنا  ار  یهورگ  ات  تراگدرورپ  بناج  زا  تسا  یّقح  نخس  نیا  اّما  تسا ، هتسب  ادخ  هب  غورد  هب  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم 

(3  ) دنوش تیاده  دیاش  تسا ، هدماین  اهنآ  يارب  ياهدننک  راذنا  چیه  وت  زا  لبق  هک 
رای و چـیه  تخادرپ ، ضرع  تقلخ  هب  سپـس  هدـیرفآ ، زور  شـش  رد  تسا  ود  نیا  ناـیم  هک  ار  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  هک  تسا  ادـخ 

(4  ) دیوشیمن رکذتم  ایآ  تسین ، امش  يارب  وا  زج  ياهدننک  تعافش 
دوخ يوس  هب  تسا ، لاس  رازه  ناگدنب  امـش  باسح  هب  شرادقم  هک  يزور  سپـس  دـنکیم  ریبدـت  نیمز  ات  نامـسآ  زا  ار  ناهج  نیا  روما 

(5 . ) دربیم الاب 

76 ص :  ریسفت ..... :
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. تسا هضرتعم  هلمج  ِهِیف » َْبیَر  ال   » و َنیَِملاْعلا » ِّبَر  ْنِم   » نآ ربخ  و  ادتبم ، لیزنت »  » هملک َنیَِملاْعلا  ِّبَر  ْنِم  ِهِیف  َْبیَر  ِباتِْکلا ال  ُلیِْزنَت 
نیا زا  سپـس  تسین . يدیدرت  چیه  بلطم  نیا  رد  تسا و  هدـش  هداتـسرف  نایناهج  راگدرورپ  يوس  زا  باتک  نیا  هک  دـنکیم  تباث  ادـتبا 

تسا و  ناکرشم  راتفگ  رب  ّدر  مه  هیآ  زا  زارف  نیا  ُهارَْتفا  َنُولوُقَی  ْمَأ  دیامرفیم : دنکیم و  هّجوت  يرگید  بلطم  هب  عوضوم 
77 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

، راکنا زا  سپس  دندوب . ناوتان  زجاع و  نآرق ، دننام  ياهیآ  هکلب  ياهروس  ندروآ  زا  اهنآ  هک  دش  راکشآ  هک  تسا  دنوادخ  زا  یتفگش  مه 
: دیامرفیم دنکیم و  هّجوت  تابثا  هب 

. تراگدرورپ فرط  زا  تسا  یّقح  نآرق  َکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  َوُه 
ام ربمغیپ  زا  لبق  اریز  دنتـسه ، شیرق  تسا ، هدماین  اهنآ  يارب  ياهدننک  راذنا  هک  یموق  زا  دوصقم  َِکْلبَق  ْنِم  ٍریِذَن  ْنِم  ْمُهاتَأ  ام  ًامْوَق  َرِْذُنِتل 

. دوب هدماین  یلوسر  ربمایپ و  اهنآ  يارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 
. تسا هدش  هدرب  راک  هب  نتساوخ  هدارا و  يارب  هراعتسا  روطب  تسا ، دیما  یّجرت و  يانعم  هب  هک  ّلعل »  » ظفل َنوُدَتْهَی  ْمُهَّلََعل 

ار وا  دـیهدب و  تسد  زا  ار  ادـخ  تیاضر  امـش  رگا  هک  نآ  یکی  تساـنعم ، ود  ياراد  تراـبع  نیا  ٍعیِفَـش  ـال  َو  ٍِّیلَو  ْنِم  ِِهنوُد  ْنِم  ْمَُکل  اـم 
ناحبس يادخ  هک  نآ  يرگید  دیباییمن . دنک ، تعافش  ار  امـش  هک  یعیفـش  دنک و  يرای  ار  امـش  هک  يروای  ناتدوخ  يارب  دینکن  تعاطا 

يرای يانعم  هب  ازاجم  عیفـش  هملک  دنکیم و  يرای  ار  امـش  ینعی  تسامـش ، عیفـش  امـش و  ياهراک  ّیلوتم  هک  ییادخ  نآ  تسامـش ، ّیلو 
. دنکیم يرای  دوشیم ) تعافش  وا  زا  هک  یسک   ) ار هل  عوفشم  عیفش ، اریز  تسا ، هدننک 

لوبق یحو  زا  هچنآ  سپس  دتسرفیم ، نیمز  هب  نامـسآ  زا  لیئربج  هلیـسو  هب  ار  یحو  دنوادخ  تسا و  یحو  رما  رما ، زا  دوصقم  َْرمَْألا  ُرِّبَُدی 
یحو و لوزن  تفاسم  ینعی  تسا ، لاس  رازه  تقیقح  رد  هک  تسا  یتّدم  رد  نیا  ددرگیم و  رب  ادـخ  يوس  هب  لیئربج  اب  هدـش  ّدر  ای  هدـش 

کی هزادنا  هب  دوعص  لوزن و  نیا  تسا و  لاس  دصناپ  تفاسم  نامـسآ  نیمز و  نایم  اریز  تسا  لاس  رازه  ریـسم  هزادنا  هب  اعمج  نآ  دوعص 
. دنکیم ّیط  يزور  کی  رد  تسا ، لاس  رازه  یناسنا ، دارفا  شیپ  هک  ار  يریسم  لیئربج  نیا  رب  انب  تسامش . ياهزور  زا  زور 

تـسا هَّللا » ماّیا   » زا زور  کی  هک  لاس  رازه  تّدـم  رد  نیمز ، هب  نامـسآ  زا  ار  ایند  روما  مامت  هک  تسا  نیا  انعم  دـنیوگ  نارّـسفم  زا  یخرب 
. دنکیم ریبدت  هرادا و 

78 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ره ناگتـشرف  ياـهرتفد  رد  دوشیم و  تبث  وا  شیپ  ددرگیم و  رب  وا  يوـس  هب  ینعی  دوریم ، ـالاب  وا  يوـس  هب  روـما  سپـس  ِْهَیلِإ  ُجُْرعَی  َُّمث 

کی يارب  روما  ریبدت  نیمه  سپـس  لاس .) رازهکی   ) تدم نیا  رخآ  ات  دوشیم  هتـشون  تسا ، هتفر  الاب  روما  زا  هچنآ  تاقوا ، نیا  زا  یتّدـم 
. دوشیم رارکت  تمایق  زور  ایند و  نایاپ  ات  راک  نیا  روط  نیمه  دوشیم و  ماجنا  رگید ) لاس  رازه   ) رگید زور 

نیا دوشیم و  هداتـسرف  نیمز  هب  نامـسآ  زا  ریبدـت  اب  اـهنآ  هک  تساـهتعاطا  اهروتـسد و  هب و  رومأـم  رما ، زا  دوصقم  دـنیوگ : رگید  یخرب 
ادخ يوس  هب  تسا ، كدـنا  مک  تّدـم  رد  دورب  الاب  دـناوتب  هک  صلاخ  لمع  هجیتن  رد  دـنمک و  صلاخ  ناگدـنب  هک  نیا  ّتلع  هب  اهتدابع ،

رد صلاخ  لامعا  نیا  رب  انب   ) دشاب صلاخ  هک  نیا  رگم  دوشیمن  فیصوت  دوعص  نتفر و  الاب  هب  یلمع  هک  تسا  مّلـسم  اریز  دوریمن ، الاب 
نیا لوط  رد  هن  دنوریم ، الاب  ادخ  يوس  هب  دنرایـسب ، اعبط  هک  تّدـم ، نیا  رخآ  رد  دـنوشیم و  عمج  زور ) کی  ای  لاس  رازه   ) تدـم نیا 

(. دنمک هک  تّدم 

78 ص :  ات 12 ..... ] تایآ 6  (: 32  ) هدجسلا هروس  ]

هراشا
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ٍَۀلالُس ْنِم  ُهَلْسَن  َلَعَج  َُّمث  ( 7  ) ٍنیِط ْنِم  ِناْسنِْإلا  َْقلَخ  َأَدـَب  َو  ُهَقَلَخ  ٍءْیَـش  َّلُک  َنَسْحَأ  يِذَّلا  ( 6  ) ُمیِحَّرلا ُزیِزَْعلا  ِةَداهَّشلا  َو  ِْبیَْغلا  ُِملاع  َکـِلذ 
ِیف اْنلَلَـض  اذِإ  َأ  اُولاق  َو  ( 9  ) َنوُرُکْـشَت ام  ًـالِیلَق  َةَدـِْئفَْألا  َو  َراـْصبَْألا  َو  َعْمَّسلا  ُمَُکل  َلَـعَج  َو  ِهِحوُر  ْنِم  ِهِیف  َخَـفَن  َو  ُهاَّوَس  َُّمث  ( 8  ) ٍنیِهَم ٍءاـم  ْنِم 

(10  ) َنوُِرفاک ْمِهِّبَر  ِءاِقِلب  ْمُه  َْلب  ٍدیِدَج  ٍْقلَخ  یَِفل  اَّنِإ  َأ  ِضْرَْألا 
َو انْرَْصبَأ  انَّبَر  ْمِهِّبَر  َْدنِع  ْمِهِسُؤُر  اوُسِکان  َنُومِرْجُْملا  ِذِإ  يَرت  َْول  َو  ( 11  ) َنوُعَجُْرت ْمُکِّبَر  یلِإ  َُّمث  ْمُِکب  َلِّکُو  يِذَّلا  ِتْوَْملا  ُکَلَم  ْمُکاَّفَوَتَی  ُْلق 

(12  ) َنُوِنقُوم اَّنِإ  ًاِحلاص  ْلَمْعَن  انْعِجْراَف  انْعِمَس 
79 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

79 ص :  همجرت ..... :

(6  ) تسا نابرهم  ردتقم و  تسا و  ربخ  اب  ناهج  راکشآ  ناهنپ و  زا  هک  تسا  ییادخ  وا 
(7  ) درک زاغآ  لگ  زا  ار  ناسنا  شنیرفآ  دیرفآ و  وکین  دیرفآ ، ار  هچ  ره  هک  تسا  ییادخ  وا 

(8  ) داد رارق  رادقمیب  زیچان و  بآ  زا  ياهراصع  زا  ار  رشب  عون  داژن  هاگ  نآ 
رکـش كدـنا  رایـسب  اّما  داد ، رارق  اـهلد  اهمـشچ و  اهـشوگ و  امـش  يارب  دـیمد و  يو  رد  دوخ  حور  زا  تخاـس و  نوزوم  ار  وا  مادـنا  دـعب 

(9  ) دیروآیم اج  هب  ار  وا  ياهتمعن 
ار ناشراگدرورپ  ياقل  اهنآ  هکلب  دش ؟ میهاوخ  هدنز  ون  زا  زاب  میدـش  دوبان  نیمز  رد  ام ، هک  یماگنه  ایآ  دـنتفگ : راکنا ، يور  زا  نارفاک ،

(10  ) دننکیم راکنا 
يادخ يوس  هب  گرم  زا  سپ  تفرگ و  دهاوخ  ار  امـش  ناج  تسا ، رومأم  امـش  حور  ضبق  هب  لیئارزع )  ) گرم هتـشرف  وگب : ام  لوسر  يا 

(11  ) دیدرگیم زاب  دوخ 
میدید يدوب  هدرک  هدعو  هچنآ  دنیوگیم : هدنکفا و  ریز  هب  رـس  دوخ ، يادخ  روضح  رد  هنوگچ  هک  يرگنب  ار  نامرجم  رگا  ام  لوسر  يا 

(. 12 . ) میراد نامیا  تمایق  هب  ام  میهد ، ماجنا  کین  ياهراک  ات  نادرگزاب  ار  ام  میدینش ، و 

79 ص :  ریسفت ..... :

« ءیـش ّلک   » ترابع يارب  تسا  تفـص  لوا  رب  انب  تسا ، هدش  هدناوخ  نآ  نوکـس  اب  مه  و  مال »  » حـتف اب  مه  قلخ »  » هملک ُهَقَلَخ  ٍءْیَـش  َّلُک 
هملک داد و  ماجنا  وکین  ار  يزیچ  ره  شنیرفآ  ینعی  ءیـش ، ّلک  ترابع  زا  تسا  لدب  مود ، رب  انب  دیرفآ و  وکین  دـیرفآ  هک  ار  هچ  ره  ینعی 
نانچ دنراد ، یتوافت  ندوب  رتبوخ  ندوب و  بوخ  تهج  زا  دنچ  ره  دنتـسه  وکین  وا  ياههدیرفآ  مامت  ینعی  تسا ، نّسح  يانعم  هب  نسحأ » »

(. 4 نیت / « ) میدیرفآ هجو  نیرتهب  هب  ار  ناسنا  دیدرتیب   » ٍمیِْوقَت ِنَسْحَأ  ِیف  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل  دیامرفیم : دنوادخ  هک 
80 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

لماک روطب  تهج  ره  زا  تاقولخم  شنیرفآ  هب  دنیرفایب و  هنوگچ  دنادیم  الماک  دنوادخ  هک  تسا  نیا  دوصقم  دنیوگ : نارّسفم  زا  یضعب 
. دنادیم هک  تسا  ياهزادنا  هب  درم  ره  شزرا  هنسحی : ام  ءرما  لک  ۀمیق  موصعم : هدومرف  تسا  لیبق  نیا  زا  و  دراد . وکین  تفرعم 

ادج مدآ  زا  هیّرذ  اریز  تسا  هدش  هدیمان  لسن  مدآ ، هیّرذ  ببـس  نیمه  هب  تسا  لاصفنا  ندش و  ادج  يانعم  هب  لسن »  » هژاو ُهَلْـسَن : َلَعَج  َُّمث 
. تسا هدش  لصفنم  و 

. دینادرگ نوزوم  هتسارآ و  یهجو  نیرتهب  هب  ار  وا  مادنا  سپس  ِهِحوُر  ْنِم  ِهِیف  َخَفَن  َو  ُهاَّوَس  َُّمث 
ار وا  هنک  تقیقح و  یـسک  ادـخ  زج  هک  تسا  یتفگـش  شنیرفآ  ياراد  رـشب  هک  دـنامهفب  اـت  داد  تبـسن  دوـخ  تاذ  هـب  ار  حور  دـنوادخ 
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. دنادیمن
يزیمت یقرف و  چـیه  نآ  زا  هک  يروط  هب  میوشیم  هتخیمآ  نآ  اب  كاـخ و  ءزج  اـم  هک  تسا  نیا  دوصقم  ِضْرَأـْلا  ِیف  اْنلَلَـض  اذِإ  َأ  اُولاـق  َو 

هک نانچ  میوشیم  ناهنپ  بیاغ و  نآ  رد  نیمز ، رد  نفد  ببس  هب  ام  هک  تسا  نیا  انعم  ای  دوشیم و  طولخم  ریـش  اب  هک  یبآ  دننام  میرادن 
: تسا هتفگ  هغبان 

«1  » لئان مزح و  نالوجلاب  ردوغ  ۀّیلج و  نیعب  هولضم  بآ  و 
. تسا هدش  هدناوخ  هزمه  نودب  مه  ماهفتسا و  هزمه  اب  مه  ّانإ » أ   » و اذإ » أ   » هملک

ندرک رییغت  يانعم  هب  ّلص و  هدام  زا  ای  هک  دناهدناوخ  مال  رسک  داص و  اب  انللص - سابع - نبا  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  هک  هدش  تیاور 
نیمز يانعم  هب  هک  تسا  هّلص  هدام  زا  ای  ّلصأ و  مّحللا و  ّلص  دنیوگیم : دوش  وبدب  دنک و  رییغت  تشوگ  هک  هاگ  ره  تسا و  ندش  وبدب  و 

. تسا کشخ 
__________________________________________________

. دندرک نفد  نالوج  رد  ار  يراوگرزب  مزح و  وا  نفد  اب  هک  یلاح  رد  دنتشگزاب  نشور  نامشچ  اب  دندرک  نفد  ار  نامعن  هک  یناسک  - 1
81 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

دّدـجی ای  تسا و  ثعبن  لعف  ای  نآ  دراد و  تلالد  نآ  رب  ٍدـیِدَج » ٍْقلَخ  یَِفل  اَّنِإ  َأ   » ترابع هک  یموهفم  هلیـسو  هب  تسا  بوصنم  اذإ »  » فرظ
. دشابیم انقلخ 

توملا و کلم  اب  تاقالم  زا  هک  تسا  ییاهزیچ  نآ  مامت  نایاپ  تبقاع و  هب  ندیـسر  دـنوادخ  ءاقل  زا  دوصقم  َنوُِرفاک  ْمِهِّبَر  ِءاِقِلب  ْمُه  ْلـَب 
زا هیلّوا  تقلخ  داجیا و  هب  ار  نارفاک  رفک  دـنوادخ  نوچ  و  اـهنآ ) زج  خزود و  تشهب و  شاداـپ و  باـسح و  زا  . ) دراد دوجو  نآ  زا  دـعب 

نیا نآ  دروآ و  يور  دنکیم  نایب  ار  اهنآ  رفک  هجو ، نیرتغیلب  اب  هک  یشور  هب  دنادرگ و  يور  هقیرط  نیا  زا  هدومرف  نایب  ناشدوخ ، نابز 
ایآ دـنرفاک . زین  تسا  راک  ناـیاپ  ماـجنا و  رـس  اـت  گرم  زا  هچنآ  ماـمت  هب  هکلب  دـندوب ، رفاـک  دوخ  هیلّوا  تقلخ  هب  اـهنت  هن  اـهنآ  هک  تسا 

هرابود هک  نآ  زا  سپ  تسا ، ادـخ  يوس  هب  امـش  تشگرب  دریگیم و  ار  امـش  ناج  توملا  کلم  هک  نایب - نیا  اب  دـنوادخ  هک  يرگنیمن 
. تسا هَّللا  ءاقل  يانعم  نیمه  دهدیم و  رارق  باطخ  دروم  ار  اهنآ  هنوگچ  دیوشیم - هدنز  شاداپ  يارب 

هک يروط  هب  دوشیم  هتفرگ  حور  مامت  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  حور  سفن و  يافیتسا  يانعم  هب  یّفوت »  » هژاو ِتْوَْملا  ُکَـلَم  ْمُکاَّفَوَتَی  ْلـُق 
ساّبع نبا  زا  مدناتـس و  زاب  متفرگ و  ار  مدوخ  ّقح  مامت  هتیفوتـسا : یّقح و  تیّفوت  دـنیوگیم : هک  ناـنچ  دـنامیمن  یقاـب  نآ  زا  زیچ  چـیه 
هداتق زا  درادیم و  رب  نآ  زا  یناسآ  هب  دـهاوخب  هچ  ره  گرم  ماگنه  هک  تسا  ياهساک  دـننام  لـییارزع  يارب  اـیند  هک  تسا  هدـش  تیاور 
یخرب دریگیم . ار  اهحور  شنارای  هارمه  هب  ینعی  تسا ، یناراـی  ناوعا و  باذـع ، تمحر و  ياههتـشرف  زا  لـییارزع  يارب  هک  هدـش  لـقن 

. دننک ضبق  ار  اهنآ  هک  دهدیم  روتسد  شنارای  هب  سپس  دنهدیم ، باوج  اهنآ  دنزیم و  ادص  ار  اهحور  هک  دنیوگ 
: تسا نیا  نآ  هدش و  فذح  ول »  » باوج تسا و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  هب  باطخ  يَرت  َْول  َو 

هک تساور  و  يدـیدیم ، ار  يراوگان  دـب و  تلاـح  تشز و  رایـسب  رما  امّلـسم  یتسیرگنیم ، رگا  ۀئیـس  ـالاح  اـعیظف و  اـمیظع  ارمأ  تیأرل 
رد هک  دنکیم  تناها  وت  هب  ینک  مارتحا  وا  هب  رگا  هک  تسا  یتسپ  درف  ینالف  دنیوگیم : هک  نانچ  دشاب ، يدرف  ره  هب  باطخ 

82 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسا هدشن  هدارا  یصوصخم  بطاخم  دراوم  نیا 
. تیؤر يارب  تسا  فرظ  ذإ »  » هملک َنُومِرْجُْملا  ِذِإ 

(. دنناراکهانگ روظنم  . ) دناهتخادنا ورف  ار  اهرس  تلذ ، مرش و  تدش  زا  ْمِهِسُؤُر  اوُسِکان 
دوصقم دسریمن . اهنآ  دایرف  هب  یسک  اّما  میونشیم ، منیبیم و  ایادخ  دنیوگیم : دننکیم و  هثاغتسا  دننزیم و  دایرف  انْعِمَس  َو  انْرَْصبَأ  انَّبَر 
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ام هک  تسا  نیا  انعم  ای  میدینـش . تناربمایپ  هب  تبـسن  ار  وت  قیدصت  میدـید و  ار  وت  ياهدـیعو  اههدـعو و  قدـص  یتسرد و  هک  تسا  نیا 
ام نونقوم ، انا  میهد . ماجنا  کین  ياهراک  ات  نادرگرب  ایند  هب  ار  ام  احلاص ، لمعن  انعجراف  میدش . اونش  انیب و  نونکا  میدوب و  اونشان  انیبان و 

. میرادن يدیدرت  چیه  وت  تاروتسد  هرابرد  میناگدننک و  نیقی  زا  زورما 

82 ص :  ات 21 ..... ] تایآ 13  (: 32  ) هدجسلا هروس  ]

هراشا

اذه ْمُکِمْوَی  َءاِقل  ُْمتیِسَن  اِمب  اُوقوُذَف  ( 13  ) َنیِعَمْجَأ ِساَّنلا  َو  ِۀَّنِْجلا  َنِم  َمَّنَهَج  َّنَأَْلمََأل  یِّنِم  ُلْوَْقلا  َّقَح  ْنِکل  َو  اهادُه  ٍسْفَن  َّلُک  اْنیَتَآل  اْنئِـش  َْول  َو 
ْمُه َو  ْمِهِّبَر  ِدْمَِحب  اوُحَّبَس  َو  ًادَّجُـس  اوُّرَخ  اِهب  اوُرِّکُذ  اذِإ  َنیِذَّلا  اَِنتایِآب  ُنِمُْؤی  امَّنِإ  ( 14  ) َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب  ِْدلُْخلا  َباذَع  اُوقوُذ  َو  ْمُکانیِـسَن  اَّنِإ 
ْمَُهل َیِفْخُأ  ام  ٌسْفَن  ُمَْلعَت  الَف  ( 16  ) َنوُقِْفُنی ْمُهاْنقَزَر  اَّمِم  َو  ًاعَمَط  َو  ًافْوَخ  ْمُهَّبَر  َنوُعْدَـی  ِعِجاضَْملا  ِنَع  ْمُُهبُونُج  یفاجَتَت  ( 15  ) َنوُِربْکَتْسَی ال 

(17  ) َنُولَمْعَی اُوناک  اِمب  ًءازَج  ٍُنیْعَأ  ِةَُّرق  ْنِم 
(19  ) َنُولَمْعَی اُوناک  اِمب  ًالُُزن  يوْأَْملا  ُتاَّنَج  ْمُهَلَف  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّمَأ  ( 18  ) َنوُوَتْسَی ًاقِساف ال  َناک  ْنَمَک  ًانِمُْؤم  َناک  ْنَمَف  َأ 
َو ( 20  ) َنُوبِّذَُـکت ِِهب  ُْمْتنُک  يِذَّلا  ِراَّنلا  َباذَـع  اُوقوُذ  ْمَُهل  َلِیق  َو  اهِیف  اوُدـیِعُأ  اْهنِم  اوُجُرْخَی  ْنَأ  اُودارَأ  امَّلُک  ُراَّنلا  ُمُهاوْأَمَف  اوُقَـسَف  َنیِذَّلا  اَّمَأ  َو 

(21  ) َنوُعِجْرَی ْمُهَّلََعل  ِرَبْکَْألا  ِباذَْعلا  َنُود  ینْدَْألا  ِباذَْعلا  َنِم  ْمُهَّنَقیُِذَنل 
83 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

83 ص :  همجرت ..... :

سنا ّنج و  زا  ار  خزود  هک  ماهدرک  رّرقم  متح  روـطب  نم  یلو  میدادیم ، ار  شمزـال  تیادـه  راـبجا ) هب   ) یناـسنا ره  هب  میتـساوخیم  رگا 
(13  ) منک رپ  راکهنگ 

دیـشچب میدرک ، شومارف  ار  امـش  زین  ام  دـیدرک ، شومارف  ار  دوخ  زورما  تاـقالم  هک  نیا  رطاـخ  هب  ار  باذـع  دیـشچب  میوگیم : اـهنآ  هب 
(14  ) دیداد ماجنا  هک  یتشز  ياهراک  شاداپ  هب  ار  يدبا  باذع 

ياج هب  ار  ناشراگدرورپ  دمح  حیبست و  دنتفایم ، هدجـس  هب  دـنوش ، ادـخ  رکذـتم  نامز  ره  هک  دـنروآیم  نامیا  ام  تایآ  هب  یناسک  اهنت 
(15 . ) دنزرون ّربکت  زگره  دنروآ و 

میدرک اهنآ  يزور  هچنآ  زا  دـنناوخیم و  دـیما  میب و  اـب  ار  دوخ  راـگدرورپ  دـننکیم و  رود  ناـشیاهرتسب  زا  بش  لد  رد  ار  ناـشیاهولهپ 
(16 . ) دننکیم قافنا 

ماجنا هک  تسا  ییاهراک  شاداپ  نیا  هدش ، هریخذ  اهنآ  يارب  دنوشیم  اهمشچ  ینـشور  هیام  هک  یّمهم  ياهـشاداپ  هچ  دنادیمن  سک  چیه 
(17 . ) دندادیم

(18  ) دنتسین ناسکی  ود  نیا  زگره  تسا ، قساف  هک  تسا  يدرف  نوچمه  دشاب  نامیا  اب  هک  يدرف  ایآ 
هب يدنوادخ  ییاریذپ  نیا  دوب و  دهاوخ  اهنآ  هاگیاج  نادیواج  تشهب  ياهغاب  دنداد ، ماجنا  کین  ياهراک  دـندروآ و  نامیا  هک  نانآ  اما 

(19 . ) دندادیم ماجنا  هک  تسا  ییاهراک  شاداپ  ببس 
اهنآ هب  دـننادرگیم و  زاب  نآ  هب  ار  اهنآ  زاب  دـنوش  جراخ  نآ  زا  دـنهاوخب  هچ  ره  تسا و  شتآ  اهنآ  هاگیاج  دـندش ، قساف  هک  نانآ  اما  و 

(20 . ) دیدرکیم راکنا  هک  ار  یشتآ  باذع  دیشچب  دنیوگیم :
(21 . ) دندرگ زاب  دیاش  میناشچیم ، ترخآ )  ) گرزب باذع  زا  شیپ  ایند ) نیا   ) کیدزن باذع  زا  ار  نارفاک  نآ  ام 
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84 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

84 ص :  ریسفت ..... :

رارطضا و رابجا و  هن  میتشاذگ  رایتخا  رب  ار  فیلکت  رما  يانب  ام  دیامرفیم  دنوادخ  هک  تسا  نیا  دوصقم  اهادُه  ٍسْفَن  َّلُک  اْنیَتَآل  اْنئِش  َْول  َو 
ناـهارمگ و رب  ار  باذـع  تیعقاو  نکل  میدادیم و  وا  هـب  تعیبـط  فـالخ  رب  راـبجا و  هار  زا  ار  يدرف  ره  تیادـه  هـّتبلا  میتـساوخیم  رگا 

. دنداد يرترب  تیاده  رب  ار  يروک  نانآ  اریز  میدرک ، مّلسم  راوتسا و  نالدروک 
یهّجوت مک  رطاخ  هب  ار و  ناتدوخ  زورما  تاقالم  ندرک  شومارف  رطاخ  هب  دیشچب  ار  باذع  میتفگ  اهنآ  هب  ْمُکِمْوَی  َءاِقل  ُْمتیِـسَن  اِمب  اُوقوُذَف 

. تسا يروآدای  رّکذت و  فالخ  نایسن ، یشومارف و  زا  دوصقم  نآ و  كرد  يارب  دوخ  دادعتسا  نتخادنین  راک  هب  نآ و  هب  ندرکن  انتعا  و 
. میدرک شومارف  ار  امش  مه  ام  دیدرک ، شومارف  امش  هک  نیا  رفیک  هب  ْمُکانیِسَن  اَّنِإ 

امش مه  ام  دیدرک ، كرت  ار  يزور  نینچ  تبقاع  رکف  امش  نوچ  ینعی  تسا ، كرت  يانعم  هب  اج  نیا  رد  نایسن  دنیوگ : نارّـسفم  زا  یخرب 
، تسا هدـمآ  شمـسا  و  ّنا »  » زا دـعب  لعف ، تسا و  هفنأتـسم  هلمج  انیـسن » ّانا   » تراـبع هک  نیا  و  میدرک . مورحم  درط و  دوخ  تمحر  زا  ار 

. تسا راّفک  زا  ماقتنا  تّدش  يارب 
ببـس هب  يراوخ  ّتلذ و  هودـنا و  اهرـس و  نتخادـنا  ورف  لیبق  زا  دـیتسه ، نآ  رد  نونکا  هک  ار  یباذـع  دیـشچب  هک  تسا  نیا  انعم  هصالخ 

. دیشچب دیدرک  هک  ییاهراک  ببس  هب  ار  مّنهج  يدبا  باذع  زین  ناتزورما و  تاقالم  ندرک  شومارف 
تخانـش هب  ار  اهنآ  هک  نیا  ببـس  هب  ار  ادـخ  هک  قیرط  نیا  هب  دـنتفریذپیم  مه  اـهنآ  دـشیم و  هداد  اـهنآ  هب  رکذـت  دـنپ و  اـِهب  اوُرِّکُذ  اذِإ 

تبـسن وا  هب  ار  اهیتشز  هک  نیا  زا  دـندرکیم و  هیزنت  حـیبست و  هدجـس و  عوشخ - ینتورف و  راـهظا  يارب  تسا و  هدرک  ییاـمنهار  شدوخ 
. دندرکیم شیاتس  حدم و  ار  وا  دنتسنادیم و  هّزنم  دنهد 

85 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
يانعم هب  عجـضم ، عمج  عجاضم »  » هژاو دنوریم . رانک  دوخ  باوخ  ّلحم  باوختخر و  زا  دنوشیم و  دـنلب  ِعِجاضَْملا  ِنَع  ْمُُهبُونُج  یفاجَتَت 

. دنتشادیم اپب  ار  بش  زامن  هک  دندوب  یناسک  دندوب و  لوغشم  دّجهت  تدابع و  هب  بش  رد  نانآ  تسا و  باوخ  ّلحم  رتسب و 
. دنناوخیم وا ، تمحر  عمط  هب  وا و  بضغ  زا  سرت  ببس  هب  ار  ادخ  اهنآ  ْمُهَّبَر  َنوُعْدَی 

هدوب امش  زا  شیپ  ناکین  يوخ  نیا  هک  يراد  هدنز  بش  امش  رب  تسا  مزال  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  زا  لالب 
. تسا ندب  زا  ضرم  هدننک  رود  اهیدـب و  هراّفک  هانگ و  زا  هدـنراد  زاب  و  تسین ) نآ  رد  ایر   ) تسادـخ يارب  اهنت  يراد  هدـنز  بش  تسا و 

«1»
تـسا مدرم  ندرکن  ّتیذا  رد  وا  تّزع  تسوا و  يراد  هدـنز  بش  رد  نمؤم  یگرزب  تفارـش و  تسا : هدـش  لـقن  ترـضح  نآ  زا  نینچمه 

«. 2»
ّلج ّزع و  هَّللا  هملک  نآ  لـعاف  تروص  نیا  رد  هک  تسا  هدـش  هدـناوخ  زین  یفخأ ) اـم   ) مولعم لـعف  تروص  هب  تراـبع  نیا  ْمَُهل  َیِفْخُأ  اـم 

. دشابیم ّيأ  ای  يّذلا  يانعم  هب  ام »  » ظفل تسا و 
یبّرقم هتشرف  هن  نآ و  زا  يدرف  کی  هن  تاقولخم و  مامت  ینعی  تسا  هدش  تیاور  نیعأ  تاّرق  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  زا  ٍُنیْعَأ  ِةَُّرق  ْنِم 
یباوث شاداپ و  نآ  تسا  زیچ  هچ  ای  تسا ، هدش  ناهنپ  هریخذ و  نانمؤم  نیا  يارب  یگرزب  شاداپ  عون  هچ  هک  دـننادیمن  یلـسرم  ّیبن  هن  و 

يرگ شالت  چـیه  يارب  تسین و  يدـیزم  نآ  هزادـنا  رب  دوش و  نشور  ناشیاهمـشچ  هک  دوشیم  ثعاـب  تسا و  هدـش  هریخذ  ناـهنپ و  هک 
ما هتـسیاش  ناگدنب  يارب  هدومرف : ادخ  هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  تسا  یتیاور  نیا  دـننام  تسین و  ییوزرآ  هاگدـید و  نآ ، يارو 

یشاداپ
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__________________________________________________

-1
نع ءاّدـلل  ةدورطم  تائّیـسلل و  ریفکت  مثالا و  نع  ةاهنم  هَّللا و  یلإ  ۀـبرق  لـیّللا  ماـیق  ّنأ  مکلبق و  نیحلاّـصلا  باد  ّهناـف  لـیللا  ماـیقب  مکیلع  »

« دسجلا
-2 ].....[ 

. ساّنلا نع  يذألا  ّفک  هّزع  لیّللاب و  همایق  نمؤملا  فرش 
86 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هاگآ نآ  رب  ار  امـش  هک  ییاهتمعن  زا  رظنفرـص  تسا  هدرکن  روطخ  یلد  چـیه  هب  هدینـشن و  یـشوگ  هدـیدن و  یمـشچ  هک  ماهتخاس  هداـمآ 
«1  ... » هیآ رخآ  ات  ٌسْفَن  ُمَْلعَت  الَف  دیناوخب  ار  هیآ  نیا  دیهاوخب  رگا  ماهتخاس و 

قبط رب  َنوُوَتْـسَی » ال   » هدـمآ و درفم )  ) نم ظفل  قباطم  ًاقِـساف » َناک   » و ًانِمُْؤم » َناک   » ترابع َنوُوَتْـسَی  ًاقِـساف ال  َناک  ْنَمَک  ًانِمُْؤم  َناک  ْنَمَف  َأ 
ُتاَّنَج  » يوْأَْملا ُتاَّنَج  ْمُهَلَف  اوقـسف  نیّذلا  اّمأ  اونمآ و  نیذـّلا  اّمأ  دـیامرفیم : هک  دـعب  ياههیآ  لیلد  هب  تسا  هدـش  رکذ  عمج )  ) نم يانعم 
تسا یّلحم  نآ  دنیوگ : نارّسفم  زا  یـضعب  تسا . ادهـش  حاورا  هاگیاج  نآ  تسا : هتفگ  ساّبع  نبا  تسا . تشهب  زا  تمـسق  کی  يوْأَْملا »

. دراد رارق  شرع  تسار  بناج  رد  هک 
دعب یلو  دوب  نامهم  زا  ییاریذـپ  صوصخم  ادـتبا  لزن »  » هملک دوشیم . اطع  اهنآ  هب  ناشکین  ياـهراک  رطاـخ  هب  هک  تسا  یـششخب  ـالزن :

. درک ادیپ  ّتیمومع 
. تسا ناقساف  هاگیاج  شتآ ، ران و  تسا ، نانمؤم  هاگیاج  يوأملا » ۀّنج   » هک نیا  ربارب  رد  ُراَّنلا  ُمُهاوْأَمَف 

. تسا رفاک  هفیرش ، هیآ  رد  قساف  زا  دوصقم  هک  دنکیم  تلالد  ترابع  نیا  َنُوبِّذَُکت  ِِهب  ُْمْتنُک 
لاـس تفه  رد  شیرق  هـک  ییاهیتخـس  و  تراـسا ، لـتق ، دـننام  تساـیند  نـیا  رد  باذـع  یندا ،» باذـع   » زا دوـصقم  ینْدَأـْلا  ِباذَْـعلا  َنـِم 

، ریشمش اب  تسا  ردب  زور  راتشک  دوصقم  دنیوگ : یضعب  دندروخیم . ار  هدیدنگ  رادرم  هک  يروط  هب  دندرک  لّمحت  یلاسکشخ 
__________________________________________________

-1
سفن ملعت  الف  متئش  نإ  اوأرقا  هیلع ، مکتعلّطا  ام  لب  رشب  بلق  یلع  رطخ  تعمس و ال  نذا  تأر و ال  نیع  ام ال  نیحلاصلا  يدابعل  تددعأ  »

«. ۀیآلا
87 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

.« تسا لاّجد  ّهباد و  روظنم  دنیوگ : رگید  یخرب 
. تسا ربق  باذع  دیوگ : يرگید  و 

. تسا ترخآ  باذع  قاّفتا  هب  ربکا  باذع  زا  دوصقم  ِرَبْکَْألا  ِباذَْعلا  َنُود 
: دومرف هتـشذگ  تایآ  رد  هک  نانچ  دنهاوخب  ار  نامیا  دندرگ و  رب  هک  دـننک  هدارا  اهنآ  دـیاش  ای  دـننک  هبوت  رفک  زا  دـیاش  َنوُعِجْرَی  ْمُهَّلََعل 

مه هدش  هدناوخ  عوجر  دوخ  عوجر ، هدارا  هیآ  نیا  رد  ( 12 هدجس / « ) میهد ماجنا  کین  ياهراک  ات  نادرگرب  ار  ام   » ًاِحلاص ْلَمْعَن  انْعِجْراَف 
. تسا هدش  هدناوخ  مایق  دوخ  مایق ، هدارا  ( 6 هدئام / « ) دیداتسیا زامن  يارب  هاگ  ره   » ِةالَّصلا َیلِإ  ُْمتُْمق  اذِإ  هیآ : نیا  رد  هک  نانچ 

87 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 22  (: 32  ) هدجسلا هروس  ]

هراشا
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ِِهئاِقل ْنِم  ٍۀَیِْرم  ِیف  ْنُکَت  الَف  َباتِْکلا  یَسُوم  اْنیَتآ  ْدََقل  َو  ( 22  ) َنوُمِقَْتنُم َنیِمِرْجُْملا  َنِم  اَّنِإ  اْهنَع  َضَرْعَأ  َُّمث  ِهِّبَر  ِتاـیِآب  َرِّکُذ  ْنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَم  َو 
َمْوَی ْمُهَْنَیب  ُلِصْفَی  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ  ( 24  ) َنُوِنقُوی اِنتایِآب  اُوناک  َو  اوُرَبَص  اََّمل  انِْرمَِأب  َنوُدْهَی  ًۀَِّمئَأ  ْمُْهنِم  اْنلَعَج  َو  ( 23  ) َلِیئارْسِإ ِینَِبل  ًيدُه  ُهاْنلَعَج  َو 
الَف َأ  ٍتایَآل  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ  ْمِِهنِکاـسَم  ِیف  َنوُشْمَی  ِنوُرُْقلا  َنِم  ْمِِهْلبَق  ْنِم  اـنْکَلْهَأ  ْمَک  ْمَُهل  ِدـْهَی  َْمل  َو  َأ  ( 25  ) َنوُِفلَتْخَی ِهِیف  اُوناک  امِیف  ِۀَـمایِْقلا 

(26  ) َنوُعَمْسَی
ُْحتَْفلا اَذه  یتَم  َنُولوُقَی  َو  ( 27  ) َنوُرِْصُبی الَف  َأ  ْمُهُـسُْفنَأ  َو  ْمُهُماْعنَأ  ُْهنِم  ُلُکَْأت  ًاعْرَز  ِِهب  ُجِرُْخنَف  ِزُرُْجلا  ِضْرَْألا  َیلِإ  َءاْملا  ُقوُسَن  اَّنَأ  اْوَرَی  َْمل  َو  َأ 
(30  ) َنوُرِظَْتنُم ْمُهَّنِإ  ْرِظَْتنا  َو  ْمُْهنَع  ْضِرْعَأَف  ( 29  ) َنوُرَْظُنی ْمُه  َو ال  ْمُُهنامیِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُعَْفنَی  ِْحتَْفلا ال  َمْوَی  ُْلق  ( 28  ) َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ 

__________________________________________________

. تسا هدمآ  هراب  نیا  رد  هک  یتایاور  هب  دینک  عوجر  تسا . مالسلا  هیلع  يدهم  روهظ  تامالع  زا  ود  ره  - 1
. یجرگ داتسا  حیصت  عماوج ، ریسفت  تشوناپ 

88 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

88 ص :  همجرت ..... :

ماقتنا ناراـکهبت  زا  اـم  هّتبلا  درک ، ضارعا  نآ  زا  وا  هدـش و  هداد  رّکذـت  وا  هب  شراـگدرورپ  تاـیآ  هک  نآ  زا  تسا  رتراکمتـس  یـسک  هچ 
(22  ) تفرگ میهاوخ 

میداد رارق  لیئارسا  ینب  تیاده  هلیـسو  ار  نآ  ام  تشاد و  تفایرد  ار  نآ  وا  هک  شاب  هتـشادن  ّکش  میداد و  ینامـسآ  باتک  یـسوم  هب  ام 
(23)

ام تایآ  هب  دندرک و  ییابیکـش  هک  نآ  رطاخ  هب  میدیزگرب ، دندرکیم  تیادـه  ار  مدرم  ام  نامرف  هب  هک  یناماما  لیئارـسا ) ینب   ) اهنآ زا  و 
(24  ) دنتشاد نیقی 

(25 . ) دناسریم ناشرفیک  هب  و  دنکیم . يرواد  دنتشاد ، فالتخا  هچنآ  رد  اهنآ  نایم  تمایق  زور  وت  راگدرورپ  امّلسم 
رد دـنوریم ، هار  اهنآ  راید  رد  اهنیا  نونکا  و  میدرک ؟ كاله  ار  اهنیا  زا  شیپ  نورق  نامدرم  هک  تسین  سب  نیمه  اهنآ  تیادـه  يارب  ایآ 

(26  ) دنونشیمن مه  زاب  ایآ  دنوادخ ، تردق  زا  تسا  ییاههناشن  نیا 
مه ناـشدوخ و  مه  هک  میناـیوریم  ییاـهتعارز  نآ  هلیـسو  هب  میناریم و  کـشخ  ياـهنیمز  يوـس  هـب  ار  ناراـب  بآ  اـم  هـک  دـندیدن  اـیآ 

(27 ( ؟ دننیبیمن تریصب  مشچ  اب  ایآ  دننکیم ، هیذغت  نآ  زا  ناشنایاپراهچ 
(28 ( ؟ دوب دهاوخ  یک  امش  يزوریپ  نیا  دییوگیم  تسار  رگا  دنیوگیم : نارفاک 

: وگب ام  لوسر  يا 
(29  ) دوشیمن هداد  تلهم  چیه  اهنآ  هب  تشاد و  دهاوخن  يدوس  نارفاک  لاح  هب  ندروآ  نامیا  يزوریپ  زور 

(30 . ) دنرظتنم زین  اهنآ  هک  شاب  رظتنم  نادرگب و  يور  اهنآ  زا  نیا  رب  انب 

88 ص :  ریسفت ..... :

مه نآ  دننادرگب  ور  تایآ  نآ  زا  اهنآ  هک  تسا  دیعب  رایـسب  یهلا  تایآ  ندوب  حضاو  نشور و  اب  هک  تسا  نیا  ّمث  موهفم  اْهنَع  َضَرْعَأ  َُّمث 
. اهنآ هب  يروآ  دای  رّکذت و  اب 

تسا . سنج  مسا  باتک »  » ظفل ِِهئاِقل  ْنِم  ٍۀَیِْرم  ِیف  ْنُکَت  الَف  َباتِْکلا  یَسُوم  اْنیَتآ  ْدََقل  َو 
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89 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
اطع مه  یـسوم  هب  میداد  وت  هب  هک  ار  هچنآ  دـننام  باـتک  سنج  زا  اـم  هک  تسا  نیا  اـنعم  ددرگیم و  رب  نآ  هب  هئاـقل »  » هملک رد  ریمـض  و 
لثم هک  مینکیم  اقلا  ار  نامه  وت  هب  یحو  زا  ام  اریز  دش ، یحو  وا  هب  هچنآ  دننام  دوشیم  یحو  وت  هب  هک  شاب  هتـشادن  يدـیدرت  میدرک و 

بناج زا  نآرق  دیدرتیب  ٍمِیلَع و  ٍمیِکَح  ْنَُدل  ْنِم  َنآْرُْقلا  یَّقَُلَتل  َکَّنِإ  َو  تسا : همیرک  ۀیآ  نیا  دننام  دروم  نیا  میدرک . اقلا  یسوم  هب  ار  نآ 
اب تاقالم  زا  وت  هک  تسا  نیا  نآ  ریدقت  تسا و  یسوم  ریمض ، عجرم  دنیوگ  یخرب  ( 6 لمن 27 / . ) دوشیم اقلا  وت  هب  میکح  ياناد  يادخ 

. شابم دیدرت  رد  ینکیم ، ریس  اهنامسآ  رد  هک  جارعم  بش  رد  وت ، اب  تاقالم  زا  یسوم  ای  یسوم 
هئونـش مدرم  زا  ایوگ  هک  دّعجم  ياهوم  اب  دق  دنلب  يدرم  مدید ، ار  نارمع  نب  یـسوم  جارعم  بش  رد  دومرف : ادخ  لوسر  هک  هدـش  تیاور 

. درک دهاوخ  تاقالم  ار  یسوم  تلحر ، زا  شیپ  هک  هدش  هداد  هدعو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هب  نیا  رب  انب  « 2 . » تسا « 1»
. میداد رارق  امنهار  لیئارسا ) ینب   ) شموق يارب  میدرک  لزان  یسوم  هب  هک  ار  یباتک  َلِیئارْسِإ و  ِینَِبل  ًيدُه  ُهاْنلَعَج  َو 

رارق قشمرـس  ار  اهنآ  راتفر  راتفگ و  نارگید  ات  میداد  رارق  ماما  اوشیپ و  ار  لیئارـسا  ینب  زا  یخرب  اـم  اـنِْرمَِأب و  َنوُدـْهَی  ًۀَِّمئَأ  ْمُْهنِم  اـْنلَعَج  َو 
. دننک ییامنهار  تسا  تاروت  رد  هک  ادخ  تعیرش  نید و  هب  ار  مدرم  اهنآ  دنهدیم و 

و میهدیم ، رارق  هدننک  تیاده  رون و  میداتسرف ، وت  رب  هک  ار  یباتک  نیا  نینچمه  و  دندرک . ییابیکـش  ربص و  هک  نیا  ببـس  هب  اوُرَبَص  اََّمل 
هب نیا  و  دننک . داشرا  ار  مدرم  لیئارسا ، ینب  نایامنهار  دننام  ات  میهدیم  رارق  ینایاوشیپ  وت  تّما  رد  وت  زا  دعب  امّلسم 

__________________________________________________

.232 ج 19 / نایبلا ، عمجم  ریسفت  همجرت  تسا - دّعجم  هدیچیپ و  اهنآ  ندب  ياهوم  هک  تسا  نمی  مدرم  زا  ياهلیبق  هنوئش : - 1
-2

«. ةءونش لاجر  نم  ّهنأک  ادعج  الوط  مدآ  الجر  نارمع  نب  یسوم  ءامّسلا  یلا  یب  يرسا  ۀلیل  تیار  »
90 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دندرک رادیاپ  تباث و  ار  نآ  ینیقی  قح و  ياهلیلد  اب  دندوب و  ابیکش  نآ  يرای  نید و  رب  اهنآ  هک  تسا  نیا  رطاخ 
نـسح میداد . رارق  ماما  ار  اهنآ  ام  دـندرک  ربص  هک  نیا  ّتلع  هب  تسا . نیا  انعم  تسا و  هدـش  هدـناوخ  زین  اوربص  امل  اوربص ،» اّمل   » ترابع

. دناهدرک ربص  ایند  ياهیتخس  اهالب و  رب  اهنآ  هک  تسا  هتفگ  يرصب ] ]
عراضم لعف  نوچ  تسا و  لصف  ریمض  وه  دوشیم و  ادج  لطبم  زا  قحم  دنکیم و  تواضق  اهنآ  نایم  دنوادخ  ْمُهَْنَیب  ُلِصْفَی  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ 

. دیآیمن ضحم ، لعف  زا  لبق  لصف  ریمض  اریز  تسین . زیاج  لعف  وه  ادیز  ّنإ  ییوگب : رگا  یلو  تسا ، زیاج  دروم  نیا  تسا  مسا  هب  هیبش 
فطع دوـشیم ، هدـیمهف  فوـطعم  سنج  زا  هک  یهیلع  فوـطعم  هب  ار  هلمج  تسا و  فـطع  فرح  تراـبع  نیا  رد  واو  ْمَُهل  ِدـْهَی  ْمـَل  َو  َأ 

. دنکیم
دوشیم هدافتـسا  مهلبق » نم  انکلهأ  مک   » ترابع زا  هک  تسا  یموهفم  نآ  لعاف  تسا و  هدـش  هدـناوخ  زین  يدـهن »  » نون اب  يدـهی »  » هملک

نیمه هب  مـالک  نیا  هک  تسا  نیا  اـی  نورقلا ، اـنکالهإ  ةرثک  مهل  دـهی  مل  أ و  تسا : نینچ  نآ  ریدـقت  دـشاب و  لـعاف  دـناوتیمن  مک »  » اریز
تبـسانم هب  دـنکیم و  ظفح  ار  لام  نوخ و  هَّللا  ّالإ  هلإ  تراـبع ال  ییوگ  هک  ناـنچ  تسا ، لـعاف  شیاـنعم  موهفم و  اـب  تسه  هک  تروص 

دومث و داع و  موق  نورق »  » زا دوصقم  تسا و  هّکم  لهأ  مهل »  » رد ریمض  عجرم  دشاب و  رتتسم  نآ  رد  هَّللا  ریمض  هک  تساور  نون ، اب  تئارق 
. تسا طول 

. دننکیم روبع  اهنآ  ياهرهش  نیمزرس و  رد  هّکم  لها  ْمِِهنِکاسَم  ِیف  َنوُشْمَی 
هشیر یّلکب  ندنارچ ، ببـس  هب  ای  یبآ  یب  ببـس  هب  ای  نآ  تاتابن  ناهایگ و  مامت  هک  دوشیم  هتفگ  ینیمزرـس  هب  رزج »  » ِزُرُْجلا ِضْرَْألا  َیلِإ 

. دوشیمن هتفگ  زرج » ، » خالگنـس ای  راز  هروش  دننام  دشابن ، هایگ  ندنایور  لباق  الـصا  هک  ینیمزرـس  هب  نیا  رب  انب  دـشاب ، هدـش  عطق  نک و 
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. ددرگیم رب  ناراب  بآ  هب  هب »  » ریمض و  ًاعْرَز » ِِهب  ُجِرُْخنَف   » دیامرفیم هک  تسا  يدعب  ترابع  بلطم  نیا  رب  لیلد 
91 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دننکیم هیذغت  ناهایگ  ياههناد  زا  ناشدوخ  نآ و  فلع  هایگ و  زا  اهنآ  ياهناویح  ْمُهُسُْفنَأ  َو  ْمُهُماْعنَأ  ُْهنِم  ُلُکَْأت 
لطاب زا  ّقح  ندرک  ادـج  لصف و  هب  دـنوادخ  هک  تسا  يزور  ای  تسا و  ترـصن  يزوریپ و  زور  ای  حـتف »  » زور ُحـْتَْفلا  اَذـه  یتَم  َنُولوُقَی  َو 

نارفاـک نوچ  و  ( 8 فارعا / « ) نک يرواد  ّقـح  هب  اـم  ناـیم  ایادـخ  : » اـنَْنَیب ْحَْـتفا  اَـنَّبَر  تسا : هدـمآ  هیآ  نیا  رد  هک  ناـنچ  دـنکیم ، مـکح 
هچ دـنتفگ : دـنکیم ، يرواد  اهنآ  ام و  نایم  دـنادرگیم و  زوریپ  نارفاک  رب  ار  اـم  يدوزب  دـنوادخ  دـنیوگیم : ناناملـسم  هک  دندینـشیم 

؟ تسا تقو  هچ  نآ  نامز  دییوگیم  تسار  رگا  ینعی  يرواد ، حتف و  تسا  ینامز 
زا نارفاک  ضرغ  و  تسا . هّکم  حتف  زور  دنیوگ  رگید  یخرب  ردب و  زور  دناهتفگ  یخرب  تسا ، تمایق  زور  حـتفلا » موی  : » دـناهتفگ یـضعب 

هدش هداد  دوشیم ، هدیمهف  اهنآ  شسرپ  زا  هک  يدوصقم  قباطم  مه  باوج  ببـس  نیمه  هب  تسا  زور  نآ  يازهتـسا  راکنا و  شـسرپ ، نیا 
لاح هب  رگید  نامیا  نآ  یلو  دروآ  دیهاوخ  نامیا  امـش  زور  نآ  هّتبلا  هک  دینکن  باتـش  هک  تسا  هدومرف  باوج  رد  دـنوادخ  ایوگ  تسا و 

ار زور  نآ  يدوزب  و  تشادـن . يدوس  وا  لاح  هب  ندـش  قرغ  لاح  رد  الب و  لوزن  ماگنه  نوعرف  نامیا  هک  ناـنچ  مه  درادـن ، يدوس  اـمش 
. دوشیمن هداد  تلهم  اهنآ  هب  باذع  تقو  رد  هک  یلاح  رد  دید  دنهاوخ 

رب يزوریپ  رظتنم  اهنآ  هک  نانچ  مه  شاب ، ناشیدوبان  اهنآ و  رب  يزوریپ  رظتنم  اهنآ و  هرابرد  دنوادخ  مکح  رظتنم  َنوُرِظَْتنُم و  ْمُهَّنِإ  ْرِظَْتنا  َو 
. دنتسه امش  يدوبان  امش و 

92 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

92 ص :  بازحا .....  هروس 

هراشا

. تسا هیآ  ياراد 73  تسا و  یندم  هروس  نیا 

92 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

دوخ ناگدرب  هداوناخ و  هب  دـناوخب و  ار  بازحا  هروس  هک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  هک  تسا  هدـش  تیاور  بعک  نب  ّیبا  زا 
رد تمایق  رد  دـناوخب ، رایـسب  ار  بازحا  هروس  هک  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  « 1 . » دوب دهاوخ  ناما  رد  ربق  باذـع  زا  دـهدب ، دای 

«2 . » دوب دهاوخ  شنادناخ  ربمایپ و  راوج 

92 ص :  ات 5 ..... ] تایآ 1  (: 33  ) بازحألا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
اِمب َناـک  َهَّللا  َّنِإ  َکِّبَر  ْنِم  َکـَْیلِإ  یحُوی  اـم  ِْعبَّتا  َو  ( 1  ) ًامیِکَح ًامِیلَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ  َنیِِقفانُْملا  َو  َنیِِرفاـْکلا  ِعُِطت  ـال  َو  َهَّللا  ِقَّتا  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی 

َنوُرِهاُظت ِیئَّاللا  ُمُکَجاوْزَأ  َلَعَج  ام  َو  ِِهفْوَج  ِیف  ِْنیَْبلَق  ْنِم  ٍلُجَِرل  ُهَّللا  َلَعَج  ام  ( 3  ) ًالیِکَو ِهَّللِاب  یفَک  َو  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکََوت  َو  ( 2  ) ًارِیبَخ َنُولَمْعَت 
(4  ) َلِیبَّسلا يِدْهَی  َوُه  َو  َّقَْحلا  ُلوُقَی  ُهَّللا  َو  ْمُکِهاْوفَِأب  ْمُُکلْوَق  ْمُِکلذ  ْمُکَءاْنبَأ  ْمُکَءایِعْدَأ  َلَعَج  ام  َو  ْمُِکتاهَّمُأ  َّنُْهنِم 

ام ْنِکل  َو  ِِهب  ُْمتْأَطْخَأ  امِیف  ٌحانُج  ْمُْکیَلَع  َْسَیل  َو  ْمُکِیلاوَم  َو  ِنیِّدلا  ِیف  ْمُُکناوْخِإَف  ْمُهَءابآ  اوُمَْلعَت  َْمل  ْنِإَف  ِهَّللا  َدـْنِع  ُطَْسقَأ  َوُه  ْمِِهئابِآل  ْمُهوُعْدا 
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(5  ) ًامیِحَر ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناک  َو  ْمُُکبُوُلق  ْتَدَّمَعَت 
__________________________________________________

. ربقلا باذع  نم  نامألا  یطعا  هنیمی  تکلم  ام  هلهأ و  اهمّلع  بازحألا و  ةروس  أرق  نم  - 1
-2

. هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  راوج  یف  ۀمایقلا  موی  ناک  بازحألا  ةروسل  ةءارقلا  ریثک  ناک  نم 
93 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

93 ص :  همجرت ..... :

(1  ) تسا میکح  اناد و  ادخ  هّتبلا  نکم ، يوریپ  ناقفانم  نارفاک و  زا  زگره  شاب و  راگزیهرپ  سرتب و  ادخ  زا  هشیمه  ربمایپ  يا 
(2  ) تسا هاگآ  دیهد  ماجنا  هچ  ره  هب  ادخ  هک  نک  يوریپ  دوشیم  یحو  تراگدرورپ  بناج  زا  وت  هب  هچنآ  زا  اهنت  و 

(3 . ) دشاب راکددم  نابهگن و  ادخ  هک  تسا  سب  نیمه  نک و  لّکوت  ادخ  رب  و 
ار امـش  ياههدناوخ  دنزرف  امـش و  ناردام  دیهدیم  رارق  راهظ  دروم  هک  ار  ناتنارـسمه  زین  هدادن و  رارق  بلق  ود  درم  کی  نورد  رد  ادـخ 
. دنکیم تیاده  تسار  هار  هب  دیوگیم و  ّقح  هب  نخس  ادخ  اّما  دییوگیم ، نابز  هب  امش  اهنت  هک  تسا  ینخس  نیا  هدادن ، رارق  امش  دنزرف 

(4)
ینید و ناردارب  اهنآ  دیـسانشیمن  ار  ناشناردپ  رگا  تسا و  رتهنالداع  ادخ  شیپ  نیا  هک  دیناوخب  ناشناردپ  مان  هب  ار  اههدـناوخ  رـسپ  امش 
رب دینکیم  یبلق  هدارا  هب  دمع و  هب  هک  ار  هچنآ  یلو  تسین ، امش  رب  یهانگ  دینک  اطخ  هب  هک  ياهتسیاشان  ياهراک  زا  دنتسه و  امش  یلاوم 

(5 . ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  رایسب  دنوادخ  دیوشیم و  هذخاؤم  نآ 

93 ص :  ریسفت ..... :

دوواد و مدآ و  دننام  ار  وا  درک و  ادن  لوسر  یبن و  ناونع  هب  وا ، ماقم  تشادگرزب  لیلجت و  ببس  هب  ار  ربمغیپ  ناحبس  يادخ  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای 
. دناوخن مسا  هب  یسوم 

94 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
نارفاـک و زا  َنیِِقفاـنُْملا  َو  َنیِِرفاـْکلا  ِعُِطت  ـال  َو  نک  شداـیز  شاـب و  تباـث  نآ  رب  هدـب و  همادا  ياراد  هک  ار  يراـگزیهرپ  يوـقت و  َهَّللا  ِقَّتا 

. ریذپب اهنآ  زا  ار  یتروشم  يأر و  هن  نک و  تدعاسم  کمک و  ار  اهنآ  هن  يراک  چیه  رد  نکم و  يوریپ  ناقفانم 
ماـجنا رکم ، دـیک و  زا  ناـقفانم ، هک  ییاـهراک  هب  دـنوادخ  ینعی  هدـش ، هدـناوخ  زین  نولمعی  ءاـی )  ) اـب نولمعت »  » هملک ًارِیبَـخ  َنُولَمْعَت  اـِمب 

. تسا هاگآ  دنهدیم 
. راذگاو وا  هب  ار  تیاهراک  نک و  لّکوت  ادخ  رب  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکََوت  َو 

. ینک راذگاو  وا  هب  ار  اهراک  مامت  ینک و  لیکو  ار  ادخ  هک  تسا  یفاک  نیمه  اًلیِکَو و  ِهَّللِاب  یفَک  َو 
دنزرف و ندوب و  ردام  ندوب و  رسمه  نینچمه  هدادن و  رارق  بلق  ود  يدرم ، چیه  نورد  رد  دنوادخ  ِِهفْوَج  ِیف  ِْنیَْبلَق  ْنِم  ٍلُجَِرل  ُهَّللا  َلَعَج  ام 

نورد رد  هک  دـنکیمن  اضتقا  شتمکح  هک  نانچ  مه  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا . هدادـن  رارق  درف  کی  رد  ار  یگدـناوخ  دـنزرف 
بلق دـهاوخب و  ار  يزیچ  یبلق  هاگ  ره  دوشیم و  ناسنا  ود  درف و  ود  يدرف  ره  ریزگاـن  دوش ، نینچ  رگا  اریز  دـهد ، رارق  بلق  ود  یناـسنا 

، تسا لاـحم  نیا  رودـب  مه  دـشاب و  بوـخ  مه  وا  شیپ  زیچ  کـی  دـحاو  نآ  رد  هک  دوـشیم  رجنم  بیترت  نیا  هب  دـهاوخن ، ار  نآ  رگید 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 1696 

http://www.ghaemiyeh.com


درف هب  تبـسن  يدرف  کی  ای  شرـسمه و  مه  دشاب و  شردام  دب و  مه  درم  کی  هب  تبـسن  نز  کی  هک  دنکیمن  اضتقا  شتمکح  نینچمه 
مسا هب  اهنت  هدناوخ  دنزرف  تسا و  ناسنا  یقیقح  یعقاو و  بسن  بلـص و  زا  دنزرف  اریز  شاهدناوخ ، دنزرف  مه  دشاب و  شدنزرف  مه  رگید 

[. تسا لاحم  رما  نیا  اریز   ] دوش عمج  زیچ  کی  رد  یعقاو  ریغ  یلصا و  ریغ  اب  یقیقح  یلصا و  هک  دوشیمن  هدش و  قحلم  وا  هب 
دوب و هدش  ریـسا  ّتیلهاج  نامز  رد  هک  بلک  ینب  هلیبق  زا  دوب  يدرم  دیز  تسا ، هدز  هثراح  نب  دیز  هرابرد  دـنوادخ  هک  تسا  یلثم  نیا  و 
، درک جاودزا  هجیدـخ  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  هک  یماـگنه  و  دوب . هدـیرخ  هجیدـخ  ترـضح  شاهّمع  يارب  ار  وا  مازح  نب  میکح 

ظاکع  رازاب  زا  ار  دیز  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هک  دنیوگ  ياهراپ  دیشخب . وا  هب  ار  دیز  هجیدخ 
95 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هَّللا یّلـص  ربمغیپ  شیپ  ار  بلاط  وبا  ترـضح  دمآ و  هّکم  هب  یبلک ، لیحارـش  نب  ۀثراح  شردپ ، يدنچ  زا  سپ  دروآ . مالـسا  وا  دـیرخ و 
كرت زا  دـیز  دورب ، دـناوتیم  تسا  لیام  هک  اج  ره  تسا و  دازآ  وا  دومرف  ترـضح  دـشورفب ، وا  هب  ار  دـیز  ات  داد  رارق  عیفـش  هلآ  هیلع و 

ربـمغیپ تسین ، نم  دـنزرف  وا  هک  دـیهدب  تداهـش  امـش  شیرق  هورگ  يا  تفگ : شردـپ  سپ  درک . يراددوـخ  وا  زا  ندـش  رود  ربـمغیپ و 
، بنیز اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هک  یماگنه  دندناوخ و  دّمحم  نب  دیز  ار  وا  سپ  نآ  زا  تسا و  نم  رـسپ  هک  دیهدب  تداهـش  دومرف :
رد هدرک ، جاودزا  شرسپ  رـسمه  اب  دّمحم  دنتفگ : ناقفانم  نادوهی و  درک ، جاودزا  دوب  هتفرگ  قالط  دیز و  رـسمه  البق  هک  شجح ، رتخد 
ْنِم ٍدَـحَأ  ابَأ  ٌدَّمَُحم  َناک  ام  دومرف : لزان  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  دـنوادخ  هک  دوب  ماـگنه  نیا  تسا . هدرک  یهن  ار  راـک  نیا  شدوخ  هک  یلاـح 

ُمُکَجاوْزَأ َلَعَج  اـم  َو  ( 40 بازحا / « ) تسادخ هداتـسرف  نکل  تسین و  امـش  نادرم  زا  کی  چـیه  ردـپ  دّـمحم   » ِهَّللا َلوُسَر  ْنِکل  َو  ْمُِکلاجِر 
( ءای  ) رکذ نودب  هدش  عابـشا  هدودمم و  هزمه  اب  و  ییال )  ) نآ زا  دعب  ءای »  » رکذ اب  هدـش و  عابـشا  هدودـمم و  هزمه  اب  یئاّللا »  » هملک ِیئاَّللا 

. تسا یمدمه  ییوشانز و  يانعم  هب  هک  تسا  نارق  هدام  زا  نوچ  تسا ، هدش  هدناوخ  يال )  ) ّدم هزمه و  نودب  و  ءال ،
: رارق نیا  زا  تسا  هدش  هدناوخ  قیرط  دنچ  هب  نورهاظت »  » هملک َّنُْهنِم  َنوُرِهاُظت 

لصا تسا . رّهظت  يانعم  هب  هک  رهّظا  یضام  زا  نورّهظت  تسا و  رهاظت  يانعم  هب  هک  رهاّظا  یضام  زا  نورهاظت  رهاظ و  یضام  زا  َنوُرِهاُظت 
مردام تشپ  دـننام  نم  هب  تبـسن  وت  یمأ ، رهظک  ّیلع  تنأ  دـیوگب : ار  صوصخم  ترابع  نیا  شرـسمه  هب  درم  هک  تسا  نیا  راهظ  يانعم 

درم تسا و  هدوب  قالط  هلزنم  هب  ّتیلهاج  نامز  رد  راـک  نیا  تسا و  هدرک  راـهظ  شرـسمه  زا  درم  دـنیوگیم  تروص  نیا  رد  هک  یتسه ،
ببـس هب  ینعی  اهنم  رهاظت  ياـنعم  نیا  رب  اـنب  دـناهدرکیم ، يرود  هقّلطم  زا  هک  ناـنچ  مه  تسا  هدرکیم  يرود  دوخ  نز  زا  هدـننک  راـهظ 

ینعی  اهنم ، رهظت  دنکیم و  يرود  نز  نآ  زا  راهظ ، لمع 
96 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

يانعم نمـض  رد  هک  تشگزاب  شنز  يوس  هب  هتأرما : نم  یلآ  ترابع : تسا  دروم  نیا  دـننام  اهنم و  رذاح  ینعی  اهنم ، رهاظ  اـهنم و  زّرحت 
هک تسا  نیا  یّما ، رهظک  ّیلع  تنا  ترابع : يانعم  و  تسا . هدش  يّدعتم  نم »  » فرح هلیـسو  هب  نورهاظت » لعف  . » دـناسریم مه  ار  يرود 

، دنیوگیم ار  راهظ )  ) تشپ هیانک  هب  مکـش  ياج  هب  نکل  تسا  نم  ردام  مکـش  دننام  تمرح  رد  وت  مکـش  دنیوگب : دنهاوخیم  نادرم  نآ 
. تسا تشز  نآ  رکذ  تسا و  تروع  کیدزن  مکش  اریز 

. درادن یتقیقح  ّتیعقاو و  ادخ  شیپ  دییوگیم و  نابز  هب  اهنت  دییوگیم  امش  هک  ار  یبسن  نیا  ْمُکِهاْوفَِأب  ْمُُکلْوَق  ْمُِکلذ 
. تسا تیعقاو  اب  قفاوم  تقیقح و  قباطم  هک  ار  هچنآ  رگم  دیوگیمن  دنوادخ  َّقَْحلا  ُلوُقَی  ُهَّللا  َو 

ار هچنآ  دنوادخ  سپـس  دنکیمن . داشرا  ییامنهار و  تسرد  هار  هب  زج  دهدیم و  ناشن  ار  تسار  هار  هک  تسادخ  َلِیبَّسلا و  يِدـْهَی  َوُه  َو 
: دیوگیم دیامرفیم و  نایب  دعب  هیآ  رد  تسا  تسرد  هار  هب  داشرا  هک  ار  هچنآ  تسا و  ّقح  هک 

. تسا راتفگ  مکح و  نیرتلداع  نیا  هک  دیناوخب  ناشناردپ  مان  هب  ار  اهنآ  ِهَّللا  َْدنِع  ُطَْسقَأ  َوُه  ْمِِهئابِآل  ْمُهوُعْدا 
يرای اههدازومع و  ینید و  ناردارب  ار  نانآ  دیـسانشیمن  ار  اـهنآ  ناردـپ  رگا  ْمُکِیلاوَم و  َو  ِنیِّدـلا  ِیف  ْمُُکناوْخِإَـف  ْمُهَءاـبآ  اوُمَْلعَت  َْمل  ْنِإَـف 
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اهنآ قتع  ءالو  دیاهدرک ، دازآ  ار  اهنآ  امش  نوچ  دیاهدرک و  دازآ  امش  هک  ییاههدرب  ینعی  یلاوم » : » دنیوگ یـضعب  دینادب . دوخ  ناگدننک 
. تسامش يارب 

ردـپ هک  نیا  نامگ  هب  دـیاهداد و  ماجنا  هابتـشا  اـطخ و  يور  زا  هچنآ  رد  تسین  امـش  رب  یهاـنگ  ِِهب و  ُْمتْأَـطْخَأ  اـمِیف  ٌحاـنُج  ْمُْکیَلَع  َْسَیل  َو 
. دیاهداد تبسن  اههدناوخ  ردپ  هب  ار  اههدناوخ  دنزرف  هابتشا  هب  تسا  هدناوخ  دنزرف  یعقاو  ردپ  ياهدناوخ ،

فطع  متأطخا » امیف   » ترابع رب  تسا و  ّرج  ّلحم  رد  تدّمعت » ام   » ترابع
97 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هیف هک   ] حانجلا هیف  مکبولق  تدّمعت  ام  نکل  و  تسا : نینچ  ریدقت  رد  دشاب و  فوذحم  نآ  ربخ  ادـتبم و  ام »  » فرح هک  تساور  دوشیم و 
.[ تسا فوذحم  ربخ  حانجلا 

لیلد هب  نیا  تسا و  هدـش  ماـجنا  دـمع  هب  هچنآ  هن  تسا ، شـشخب  وفع و  لـباق  اـطخ  اـهنت  هک  دـشاب  نیا  هیآ  زا  دوصقم  هک  تسا  زیاـج  و 
هدش هتشاد  رب  هارکا و  یـشومارف و  اطخ و  نم  تّما  زا  دیامرفیم : هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  زا  هک  تسا  یتیاور  ّتیمومع 

«1 . » تسا
. دوشیم مه  یگدناوخ  رسپ  دروم  رد  دمع  اطخ و  لماش  شندوب ، ّماع  ببس  هب  تیاور  نیا 

97 ص :  ات 11 ..... ] تایآ 6  (: 33  ) بازحألا هروس  ]

هراشا

َّالِإ َنیِرِجاهُْملا  َو  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  ِهَّللا  ِباتِک  ِیف  ٍضْعَِبب  یلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  ِماحْرَْألا  اُولوُأ  َو  ْمُُهتاهَّمُأ  ُهُجاوْزَأ  َو  ْمِهِـسُْفنَأ  ْنِم  َنِینِمْؤُْملاـِب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلا 
یسُوم َو  َمیِهاْربِإ  َو  ٍحُون  ْنِم  َو  َْکنِم  َو  ْمُهَقاثیِم  َنیِِّیبَّنلا  َنِم  انْذَخَأ  ْذِإ  َو  ( 6  ) ًاروُطْسَم ِباتِْکلا  ِیف  َِکلذ  َناک  ًافوُْرعَم  ْمُِکئاِیلْوَأ  یلِإ  اُولَعْفَت  ْنَأ 

اُونَمآ َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  ( 8  ) ًامِیلَأ ًاباذَـع  َنیِِرفاْکِلل  َّدَـعَأ  َو  ْمِِهقْدِـص  ْنَع  َنِیقِداَّصلا  َلَئْـسَِیل  ( 7  ) ًاظِیلَغ ًاـقاثیِم  ْمُْهنِم  انْذَـخَأ  َو  َمَیْرَم  ِْنبا  یَـسیِع  َو 
ْمُِکقْوَف ْنِم  ْمُکُؤاج  ْذِإ  ( 9  ) ًاریَِصب َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َناک  َو  اهْوََرت  َْمل  ًادُونُج  َو  ًاحیِر  ْمِْهیَلَع  اْنلَسْرَأَف  ٌدُونُج  ْمُْکتَءاج  ْذِإ  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َۀَمِْعن  اوُرُکْذا 

(10  ) اَنُونُّظلا ِهَّللِاب  َنوُّنُظَت  َو  َرِجانَْحلا  ُبُولُْقلا  ِتَغََلب  َو  ُراْصبَْألا  ِتَغاز  ْذِإ  َو  ْمُْکنِم  َلَفْسَأ  ْنِم  َو 
(11  ) ًادیِدَش ًالاْزلِز  اُولِْزلُز  َو  َنُونِمْؤُْملا  َِیُلْتبا  َِکلانُه 

__________________________________________________

-1
. هیلع اوهرکا  ام  نایسّنلا و  أطخلا و  یتّمأ  نع  عضو 

98 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

98 ص :  همجرت ..... :

هب تبـسن  یبسن )  ) نادـنواشیوخ دنتـسه و  ناـنمؤم  نارداـم  وا  نارـسمه  تسا و  رتراوازـس  یلوا و  اـهنآ  دوخ  زا  ناـنمؤم  هب  تبـسن  ربماـیپ 
دینک و یکین  دوخ  ناتـسود  هب  تبـسن  دیهاوخب  هک  نیا  رگم  دنمّدقم ، یلوا و  هتـشاد  رّرقم  ادخ  هچنآ  رد  نارجاهم  نانمؤم و  زا  رگیدـکی 

(6  ) تسا هدش  هتشون  یهلا  باتک  رد  مکح  نیا  دینک ، ّتیصو  اهنآ  يارب  ار  دوخ  لاوما  زا  یمهس 
یمکحم نامیپ  اهنآ  همه  زا  میرم و  نب  یـسیع  یـسوم و  میهاربا و  حون و  وت و  زا  میتفرگ و  نامیپ  ناربمایپ  زا  هک  ار  یماـگنه  روآ  داـی  هب 

(7  ) دننکن یهاتوک  تلاسر  يادا  رد  هک  میتفرگ 
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(8 . ) تسا هتخاس  هدامآ  كاندرد  باذع  نارفاک  يارب  دنک و  لاؤس  نایوگتسار  یتسار  زا  دنوادخ  ات 
داب و امش  يرای  يارب  ام  یلو  دندمآ ، امش  غارس  هب  یمیظع  ياهرگشل  هک  ماگنه  نآ  دیروآ  دایب  ناتدوخ  رب  ار  ادخ  تمعن  نامیا  لها  يا 

دیهدیم ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  میتسکـش و  مه  رد  ار  اهنآ  میداتـسرف و  دیدیدیمن ، ار  اهنآ  هک  ناگتـشرف  زا  ینایهاپـس  یتخـس و  نافوط 
(9 . ) تسانیب

اهمشچ هک  ار  یماگنه  دندرک و  هرصاحم  ار  هنیدم  دندش و  روهلمح  امـش  هب  رهـش  نییاپ  الاب و  زا  راّفک  رگـشل  هک  ار  ینامز  دیروآ  دای  هب 
(10 . ) دیدربیم ادخ  هب  يدب  نوگانوگ  ياهنامگ  دوب و  هدیسر  بل  هب  اهناج  دش و  هریخ  تشحو  تّدش  زا 

(11 . ) دندش لزلزتم  تخس  شیامزآ و  نانمؤم  اج  نآ  رد 

98 ص :  ریسفت ..... :

رتهتـسیاش یلوا و  ناشدوخ  زا  نانمؤم  هب  ایند  نید و  روما  زا  يزیچ  ره  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  ْمِهِـسُْفنَأ  ْنِم  َنِینِمْؤُْملِاب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلا 
دنرادب تسود  دوخ  زا  رتشیب  ار  وا  هک  تسا  بجاو  نانمؤم  رب  نیا  رب  انب  تسا . هدشن  دّیقم  هدـمآ و  قلطم  روطب  هیآ  ببـس  نیمه  هب  تسا ،

ناـشدوخ زا  رتـشیب  وا  هب  تبـسن  دنرامـشب و  رتـبجاو  دوخ  قوقح  زا  ار  وا  ّقـح  دـننادب و  رتذـفان  دوـخ  ياهروتـسد  زا  ار  وا  ياهروتـسد  و 
دننک . وا  يادف  ار  ناج  هک  تسا  بجاو  دننکن و  غیرد  ناج  لذب  زا  یگنج  ای  رطخ  دماشیپ  تروص  رد  دننک و  ینابرهم 

99 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
: دناهدناوخ نینچ  ار  هیآ  اهنآ  هک  تسا  هدش  تیاور  ساّبع  نبا  دوعسم و  نبا  ّیبا و  زا 

. تسا هدش  تیاور  مالّـسلا  امهیلع  قداص  ترـضح  رقاب و  ترـضح  زا  قیرط  نیمه  هب  مهل و  بأ  وه  مهـسفنأ و  نم  نینمؤملاب  یلوأ  یبنلا 
ینید ردـپ  ربماـیپ  اریز  دـنرگیدکی ، ردارب  ناـنمؤم  ماـمت  هک  تسا  ببـس  نیدـب  دـشابیم و  شتّما  ردـپ  يربـمغیپ  ره  تسا : هتفگ  دـهاجم 

. تساهنآ
اوُحِْکنَت ْنَأ  َو ال  دـیامرفیم : هک  نانچ  مه  دنتـسه ، امـش  ناردام  هلزنم  هب  اهنآ  اب  جاودزا  میرحت  رد  ربماـیپ  نارـسمه  ْمُُهتاـهَّمُأ و  ُهُجاوْزَأ  َو 

دوب نینچ  رگا  اریز  دنتسین  یقیقح  ناردام  اهنآ  ( 53 بازحا / « ) دینکن جاودزا  وا  نارـسمه  اب  زگره  ربمایپ  زا  سپ  و   » ًاَدبَأ ِهِدَْعب  ْنِم  ُهَجاوْزَأ 
. دننک جاودزا  اهنآ  اب  دنتسناوتیمن  نانمؤم  دندشیم و  نانمؤم  نارهاوخ  اهنآ  نارتخد 

. دـنمّدقم رگید  ضعب  رب  یـضعب  يدـنواشیوخ  ّقح  ببـس  هب  ندرب  ثرا  رد  یبـسن  نادـنواشیوخ  ٍضْعَِبب و  یلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  ِماـحْرَْألا  اُولوُأ  َو 
خـسن ار  یگدناوخ  ردارب  ترجاهم و  ثرا  هیآ ، نیا  دندربیم ، ثرا  زین  ترجاهم  یگدناوخ و  ردارب  ببـس  هب  مالـسا  ردص  رد  ناناملـسم 

. درک
. تسا تبث  نآرق  رد  ای  ظوفحم  حول  رد  ینعی  نآرق ، ای  تسا  ظوفحم  حول  ای  باتک ، زا  دوصقم  ِهَّللا  ِباتِک  ِیف 

، دـشاب ِماحْرَْألا » اُولوُأ   » نایب َنیِرِجاهُْملا » َو  َنِینِمْؤُْملا  َنِم   » تراـبع دـشاب و  یناـیب  نم »  » فرح هک  تسا  نکمم  َنیِرِجاـهُْملا  َو  َنِینِمْؤُْملا  َنِم 
يادتبا يارب  نم »  » فرح هک  تسا  نکمم  دنتسه و  یلوا  بناجا  زا  ثرا ، رد  رگید ، یـضعب  رب  یـضعب  رجاهم  نمؤم و  نادنواشیوخ  ینعی 

، ترجه ببس  هب  هک  نارجاهم  زا  يردارب و  نامیپ  ببس  هب  هک  نانمؤم - زا  ثرا ، رد  تبارق  ّقح  ببـس  هب  نادنواشیوخ  ینعی  دشاب ، تیاغ 
. دنرتراوازس یلوا و  دنربیم - ثرا 

زا ]  ] صخش هک  تسا  یتّیصو  هیآ  زا  زارف  نیا  دوصقم  ًافوُْرعَم  ْمُِکئاِیلْوَأ  یلِإ  اُولَعْفَت  ْنَأ  اَّلِإ 
100 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دنکیم شینید  ردارب  يارب  شلام ] ثلث  ]
: يانعم هب  ای  داد ، ماجنا  باوص  لمع  ینعی  اودست ، يانعم : هب  اولعفت »  » لعف نوچ  و 
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. تسا هدش  يّدعتم  یلإ »  » هلیسو هب  تفاتش ، کین  راک  يوس  هب  ینعی  تسا ، اولزت ،
هب تسا  نآ  ندـنادرگرب  ترجه و  ببـس  هب  ندرب  ثرا  مـکح  خـسن  ناـمه  کـلذ » ناـک   » هـیلا راـشم  ًاروُطْـسَم  ِباـتِْکلا  ِیف  َکـِلذ  َناـک 

. تسا تبث  بوتکم و  تاروت ، رد  ای  نآرق  رد  ای  ظوفحم  حول  رد  ای  مکح  نیا  هک  نادنواشیوخ ،
هب ار  مدرم  دـنیامن و  غالبا  ار  دوخ  تلاسر  هک  میتفرگ  نامیپ  ناربمایپ  مامت  زا  ام  هک  ار  یماگنه  روآدای  هب  ْمُهَقاثیِم  َنیِِّیبَّنلا  َنِم  انْذَـخَأ  ْذِإ  َو 

. دننک توعد  دنوادخ  دیحوت  یگناگی و 
. میرم نب  یسیع  یسوم و  میهاربا و  حون و  زا  وت و  زا  صوصخب  َمَیْرَم و  ِْنبا  یَسیِع  َو  یسُوم  َو  َمیِهاْربِإ  َو  ٍحُون  ْنِم  َو  َْکنِم  َو 

زا دنوادخ  هک  یماگنه  تداهش  هاگیاج  رد  تمایق  زور  هک  نیا  يارب  ای  میتفرگ ، ناربمایپ  زا  ار  نامیپ  نیا  ام  ْمِِهقْدِص  ْنَع  َنِیقِداَّصلا  َلَئْسَِیل 
دوخ نامیپ  رد  نانیا  هک  دنهدیم  تداهـش  اهنآ  يارب  ناربمایپ  دنکیم ، لاؤس  دندرک  افو  دوخ  دـهع  هب  هک  ینانمؤم  ییوگتـسار  قدـص و 

ناربماـیپ زا  نآ  یتسرداـن  یتسرد و  دـنیوگیم  اهـشسرپ  باوج  رد  اـهتّما  هک  ار  هچنآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  اـی  دـندوب . نمؤم  وگتـسار و 
ود ار  مردام  نم و  هک  یتفگ  مدرم  هب  وت  ایآ  ِْنیَهلِإ  یِّمُأ  َو  ِینوُذِـخَّتا  ِساَّنِلل  َْتُلق  َْتنَأ  َأ  دـیامرفیم : دـنوادخ  هک  نانچ  مه  دوش ، هدیـسرپ 

تسا هدوب  ادخ  ياضر  يارب  ایآ  دیاهتفگ ، تسار  هچ  يارب  هک  دوش  هدیـسرپ  دناهتفگ  تسار  هک  نانآ  زا  ای  ( 116 هدئام /  ) دننک لوبق  ادخ 
. نایوگغورد يارب  تسا  يدیدهت  نیا  ادخ و  ریغ  يارب  ای 

شاداپ وا  هب  نآ  قباطم  ياهتفگ و  تسار  زیچ  هچ  يارب  هک  دوشیم  هدیـسرپ  وگتـسار  زا  هک  یتروص  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
«. 1  » دوب دهاوخ  هنوگچ  وگغورد  لاح  سپ  دنهدیم ،

101 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
دنهد ماجنا  تسا  هداد  رارق  اهنآ  هدهع  رب  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  ات  دـننک  دای  مسق  ادـخ  هب  هک  تسا  نآ  ظیلغ  نامیپ  زا  دوصقم  ًاظِیلَغ  ًاقاثیِم 

. تسا نامیپ  قاثیم و  نامه  نأش  یگرزب و  تمظع و  دوصقم  تسا و  هراعتسا  ظلغ »  » هژاو دننک . افو  نآ  هب  و 
. تسا قدنخ  زور  نآ  بازحا و  گنج  زور  ناتدوخ  رب  ار  ادخ  تمعن  دیروآ  دای  هب  ْمُْکیَلَع و  ِهَّللا  َۀَمِْعن  اوُرُکْذا 

درگ هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هیلع  هک  یبازحا  نامه  دـندمآ ، امـش  غارـس  هب  بازحا  زا  ینایهاپـس  هک  یماگنه  ٌدُونُج  ْمُْکتَءاج  ْذِإ 
. دندوب هدمآ 

درک و نوگژاو  ار  اهنآ  ياهگید  هک  نیا  ات  میداتـسرف  اهنآ  رب  هک  دوب  ابـص  داب  نآ  میداتـسرف و  اهنآ  رب  ار  داـب  اـم  ًاـحیِر و  ْمِْهیَلَع  اْنلَـسْرَأَف 
هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  هک  تسا  ثیدح  رد  و  تخیریم . اهنآ  ياهمـشچ  تروص و  هب  لمر  كاخ و  دنک و  اج  زا  ار  اهنآ  ياههمیخ 

«2 . » دش دوبان  روبد  داب  هلیسو  هب  داع  موق  مدش و  يرای  ابص  داب  هلیسو  هب  نم  دومرف :
. دندوب ناگتشرف  اهنآ  دیدیدیمن و  هک  ینایهاپس  اهْوََرت و  َْمل  ًادُونُج  َو 

سپس دنک ، قدنخ  ار  هنیدم  رود  یسراف  ناملس  هراشا  هب  دیآیم ، اهنآ  فرط  هب  نمشد  هک  دینـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نوچ 
دوب و هلـصاف  قدنخ  نمـشد ، نایهاپـس  وا و  نایم  هک  داد  رارق  ییاج  ار  هاگرگـشل  دـمآ و  نوریب  گنج  يارب  ناناملـسم  زا  رفن  رازه  هس  اب 
هد اب  شیرق  دش . راکـشآ  ناقفانم  قافن  دنداد و  ياج  عفترم  ياههعلق  رد  ار  نانز  ناکدوک و  تفای ، تّدش  ناناملـسم  نایم  فوخ  سرت و 

« هباغ  » و فرج »  » نایم ات  دندمآ  شیپ  هنیدم  يوس  هب  ناشناوریپ  اب  دندوب و  هدرک  عمج  هک  فلتخم  لیابق  زا  رفن  رازه 
__________________________________________________

-1
!؟ بذاکلا لاح  نوکی  فیکف  هبسحب ، يزاجیف  هلاق  هجو  ّيأ  یلع  هقدص  نع  قداّصلا  لئس  اذإ 

-2
. روبّدلاب داع  تکلهأ  ابّصلاب و  ترصن 
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102 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
لجن نامدرم  زا  ناشناوریپ  اب  نافطغ  هلیبق  دوب و  نایفـس  وبا  اهنآ  هدـنامرف  دـندوب و  هماهت  لها  هنانک و  هلیبق  زا  شیرق  نیعبات  دـندمآ . دورف 

هب هظیرق  ینب  ریضن و  ینب  نادوهی  دندوب و  لیفط  نب  رماع  نیصح و  نب  ۀنییع  اهنآ  هدنامرف  دندمآ و  دورف  دحا  هوک  رانک  رد  ات  هدمآ  شیپ 
. دندرکیم کمک  اهنآ 

یلو دادن . يور  یگنج  گنـس ، ریت و  نتخادنا  زج  هب  ناناملـسم ، اهنآ و  نایم  و  تشذگیم ، زور  دناتسیب  تدم  رفک  نایهاپـس  فقوت  زا 
دوخ ياهبسا  رب  راوس  هَّللا  دبع  نب  لفون  بهل و  یبا  نب  ةریبه  باّطخ ، نب  رارض  دو ، دبع  نب  ورمع  هلمج : زا  شیرق ، ناعاجـش  زا  رفن  دنچ 
درم هک  دش  دیهاوخ  هاگآ  يدوزب  دیـشاب و  دربن  ياّیهم  دنتفگ  دـندرک و  روبع  هنانک  ینب  هلیبق  ياهرداچ  هب  دـندمآ و  نوریب  هاگرگـشل  زا 

؟ تسا یسک  هچ  نادیم 
ات هک  تسا  ياهشقن  دیک و  کی  نیا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دـنتفگ : دندیـسر و  قدـنخ  بل  هب  ات  دـندنار  ار  اهنآ  هدرک  اهبـسا  هب  یه  سپس 

قدـنخ زا  هدز  بیهن  دوخ  ياهبـسا  رب  دـنتفای و  ار  قدـنخ  زا  گنت  ییاج  ات  دـنتخادرپ  وجتـسج  هب  سپـس  تسنادیمن . ار  نآ  برع  نونک 
. دیبلط زرابم  دروآ و  رب  دایرف  درکیم  يربارب  راوس  رازه  اب  هک  ورمع  دنتسج ،

ورمع نیا  دومرف  ترـضح  موریم . وا  نادـیم  هب  نم  هَّللا  لوسر  ای  تفگ  تساخرب و  دوب  مزر  سابل  نهآ و  رد  قرغ  هک  مالـسلا  هیلع  یلع 
امـش زا  هک  ره  دـینکیم  نامگ  امـش  هک  یتشهب  نآ  تفگیم  و  تسین ، يدرم  ایآ  دزیم ، دایرف  یپایپ  ورمع  ماگنه  نیا  رد  نیـشنب . تسا .
دوخ هرز  داد و  هزاجا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  راب  نیا  تساخرب ، مالسلا  هیلع  یلع  مه  زاب  تسا ؟ اجک  دوشیم ، نآ  لخاد  دوش ، هتشک 

: دومرف تسب و  وا  رس  هب  ار  شدوخ  باحس  همامع  داد ، وا  هب  ار  راقفلا  وذ  فورعم  ریشمش  دیناشوپ ، وا  هب  تشاد  مان  لوضفلا  تاذ  هک  ار 
«1 . » امرف تظفاحم  اپ  نییاپ  زا  رس و  يالاب  زا  پچ و  تسار و  زا  رس و  تشپ  زا  ولج و  زا  ار  وا  ایادخ 

__________________________________________________

-1
. هیمدق تحت  نم  هسأر و  قوف  نم  هلامش و  نع  هنیمی و  نع  هفلخ و  نم  هیدی و  نیب  نم  هظفحأ  ّمهّللا 

103 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
زین ترـضح  درک ، حورجم  ار  نآ  و  تباصا ، رـس  هب  تفاکـش و  ار  رپس  هک  دز  ترـضح  رب  یتبرـض  رمع و  دنتخیوآ ، مه  رد  ورمع  یلع و 

ریبکت يادص  هک  ییاپن  يرید  دیدیمن ، ار  اهنآ  یـسک  هک  يروطب  تفرگ  ارف  ار  نادیم  رابغ  درگ و  ماگنه  نیا  تخاس ، دراو  وا  رب  یتبرض 
«1 . » تشک ار  ورمع  یلع  تسوا ، تسد  رد  نم  ناج  هک  ییادخ  نآ  هب  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  دش ، هدینـش  مالـسلا  هیلع  یلع 
: دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  دیشخردیم . هام  دننام  شتروص  دمآ و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  يوس  هب  تسب و  ار  دوخ  رـس  یلع 
. دراد ینوزف  اهنآ  رب  وت  لمع  دیدرتیب  دنراذگب ، ییوزارت  رد  دـمحم  تّما  لامعا  مامت  اب  ار  وت  زورما  لمع  رگا  یلع  يا  وت  هب  داب  تراشب 

«2»
. دندمآ تمس  نآ  زا  نافطغ  ینب  هک  تسا  قرشم  فرط  زا  هّرد  يالاب  تمس  قوف »  » زا دوصقم  ْمُِکقْوَف  ْنِم  ْمُکُؤاج  ْذِإ 

. دندمآ تمس  نآ  زا  شیرق  هک  تسا  برغم  فرط  زا  هّرد  نییاپ  لفسا »  » زا دوصقم  ْمُْکنِم و  َلَفْسَأ  ْنِم  َو 
نتشگرب دنیوگ : یـضعب  تسا . هطقن  کی  هب  ندش  هریخ  سرت و  تریح و  زا  مشچ  ندش  جک  يانعم  هب  تغاز ،»  » هژاو ُراْصبَْألا  ِتَغاز  ْذِإ  َو 

. درادن یهّجوت  زیچ  چیه  هب  نمشد  هب  زج  سرت ، تّدش  زا  هک  يروط  هب  تسا  يزیچ  ره  زا  ندش  لفاغ  و 
مرو هّصغ  مغ و  یتحاران و  زا  هیر »  » رگا دـنیوگیم  تسا ، ولگ  ياـهتنا  نآ  تسا و  هرجنح  عمج  رجاـنح »  » ظـفل َرِجاـنَْحلا  ُبُولُْقلا  ِتَغََلب  َو 

وـسرت درف  هب  هک  تسا  ببـس  نیمه  هب  دیآیم و  الاب  هرجنح ، يادتبا  ات  نآ  ندـمآ  الاب  اب  مه  بلق  دـیآیم و  الاب  دوشیم و  گرزب  دـنک ،
ولگ هب  بلق  اـتقیقح  دـنچ  ره  دـشاب ، هرهلد  بلق و  بارطـضا  زا  هیاـنک  لاـثم  نیا  هک  تسا  نکمم  و  تسا . هدرک  داـب  شاهـیر  دـنیوگیم :
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. دسریمن
__________________________________________________

-1
. هدیب یسفن  يّذلا  هلتق و 

-2
. مهلمعب کلمع  حّجرل  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  ۀّمأ  لمعب  کلمع  مویلا  نزو  ولف  یلع  ای  رشبأ 

104 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
تسا هدش  دایز  فلا  لصف ، فقو و  ماگنه  هب  نونظ ، هملک  رخآ  رد  دندرب . نوگانوگ  ياهنامگ  ادخ  هب  ناناملـسم  اَنُونُّظلا و  ِهَّللِاب  َنوُّنُظَت  َو 

لذاع و مّوللا  یّلقأ  تسا : هتفگ  اباتع  ار ، باتع »  » دوخ رعـش  رد  رعاش  هک  نیا  دـننام  دوشیم . دایز  فلا  مه  راعـشا  هیفاـق  رد  هک  ناـنچ  مه 
. تسا هدش  هدناوخ  « 2  » الیبس الوسر و  هک  لیبس  لوسر و  دننام  نینچمه  و  « 1  » اباتعلا

. دندش لزلزتم  لاح و  هتفشآ  برطضم و  رایسب  ًادیِدَش  ًالاْزلِز  اُولِْزلُز  َو 

104 ص :  ات 20 ..... ] تایآ 12  (: 33  ) بازحألا هروس  ]

هراشا

ْمَُکل َماقُم  َبِْرثَی ال  َلْهَأ  ای  ْمُْهنِم  ٌۀَِفئاط  َْتلاق  ْذِإ  َو  ( 12  ) ًاروُرُغ َّالِإ  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  اَنَدَـعَو  ام  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  َو  َنوُِقفانُْملا  ُلوُقَی  ْذِإ  َو 
َُّمث اهِراْطقَأ  ْنِم  ْمِْهیَلَع  ْتَلِخُد  َْول  َو  ( 13  ) ًاراِرف َّالِإ  َنوُدیُِری  ْنِإ  ٍةَرْوَِعب  َیِه  ام  َو  ٌةَرْوَع  انَتُوُیب  َّنِإ  َنُولوُقَی  َِّیبَّنلا  ُمُْهنِم  ٌقیِرَف  ُنِذْأَتْـسَی  َو  اوُعِجْراَف 
َْنل ُْلق  ( 15  ) ًالُؤْسَم ِهَّللا  ُدـْهَع  َناک  َو  َرابْدَْألا  َنوُّلَُوی  ُْلبَق ال  ْنِم  َهَّللا  اوُدَـهاع  اُوناک  ْدََـقل  َو  ( 14  ) ًاریِـسَی َّالِإ  اِهب  اُوثَّبََلت  ام  َو  اهَْوتَآل  َۀَْـنتِْفلا  اُوِلئُس 

(16  ) ًالِیلَق َّالِإ  َنوُعَّتَُمت  ًاذِإ ال  َو  ِْلتَْقلا  َِوأ  ِتْوَْملا  َنِم  ُْمتْرَرَف  ْنِإ  ُرارِْفلا  ُمُکَعَْفنَی 
ُهَّللا ُمَْلعَی  ْدَق  ( 17  ) ًاریِصَن َو ال  اِیلَو  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ْمَُهل  َنوُدِجَی  َو ال  ًۀَمْحَر  ْمُِکب  َدارَأ  َْوأ  ًاءوُس  ْمُِکب  َدارَأ  ْنِإ  ِهَّللا  َنِم  ْمُکُمِصْعَی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم  ُْلق 

ُروُدَت َْکَیلِإ  َنوُرُْظنَی  ْمُهَْتیَأَر  ُفْوَْخلا  َءاج  اذِإَف  ْمُْکیَلَع  ًۀَّحِشَأ  ( 18  ) ًالِیلَق َّالِإ  َسْأَْبلا  َنُوتْأَی  َو ال  اْنَیلِإ  َُّملَه  ْمِِهناوْخِِإل  َنِیِلئاْقلا  َو  ْمُْکنِم  َنِیقِّوَعُْملا 
ْمَُهلامْعَأ ُهَّللا  َطَبْحَأَف  اُونِمُْؤی  َْمل  َِکئلوُأ  ِْریَْخلا  یَلَع  ًۀَّحِشَأ  ٍدادِح  ٍۀَنِْسلَِأب  ْمُکوُقَلَـس  ُفْوَْخلا  َبَهَذ  اذِإَف  ِتْوَْملا  َنِم  ِْهیَلَع  یـشُْغی  يِذَّلاَک  ْمُُهُنیْعَأ 

ْمُِکئاْبنَأ ْنَع  َنُولَئْسَی  ِبارْعَْألا  ِیف  َنوُداب  ْمُهَّنَأ  َْول  اوُّدَوَی  ُبازْحَْألا  ِتْأَی  ْنِإ  َو  اُوبَهْذَی  َْمل  َبازْحَْألا  َنُوبَسْحَی  ( 19  ) ًاریِسَی ِهَّللا  یَلَع  َِکلذ  َناک  َو 
(20  ) ًالِیلَق َّالِإ  اُوَلتاق  ام  ْمُکِیف  اُوناک  َْول  َو 

__________________________________________________

. ].....[ نک مک  ارم  باتع  تمالم و  هلذاع . يا  - 1
66 و 67. تایآ ، هروس  نیمه  - 2

105 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

105 ص :  همجرت ..... :

ادـخ و هک  ییاههدـعو  نآ  دـنتفگیم : دوب  دـیدرت  ّکش و  يراـمیب  ناـشیاهلد  رد  هک  ناـنآ  ناـقفانم و  هک  ار  یناـمز  نآ  دـیروایب  داـی  هب 
(12  ) دوبن شیب  یبیرف  غورد و  دنداد ، ام  هب  شربمایپ 

، تسین امـش  فّقوت  ياج  اج  نیا  هنیدم ) مدرم   ) برثی لها  يا  دنتفگ : نارفاک  ناقفانم و  زا  یهورگ  هک  ار  یماگنه  دیروایب  رطاخ  هب  زین  و 
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: دنتفگیم دنتساوخیم و  تشگزاب  هزاجا  ربمایپ  زا  نانآ  زا  یهورگ  دیدرگ و  زاب  دوخ  ياههناخ  هب 
(13 . ) دننک رارف  گنج  زا  دنتساوخیم  اهنت  اهنآ  دنتفگیم ، غورد  هک  یلاح  رد  درادن ، یظافح  راوید و  ام  ياههناخ 

اهنآ هب  رفک  كرـش و  هب  تشگزاـب  داهنـشیپ  دـندشیم و  دراو  ناـنآ  رب  هنیدـم  بناوـج  فارطا و  زا  نانمـشد  رگا  هک  دـندوب  ناـنچ  اـهنآ 
(14  ) دندرکیمن گنرد  هار  نیا  رد  ینامز  كدنا  زج  دنتفریذپیم و  دندرکیم 

نآ ربارب  رد  قلخ  تفرگ و  دهاوخ  رارق  لاؤس  دروم  یهلا  نامیپ  دننکن و  نمـشد  هب  تشپ  هک  دندوب  هدرک  دـهع  ادـخ  اب  نیا  زا  شیپ  اهنآ 
(15  ) دنلوئسم

بایماک یگدنز  زا  شیب  ینامز  كدنا  هچ  تشاد ، دهاوخن  امـش  لاح  هب  يدوس  دینکیم ، رارف  ندـش  هتـشک  ای  گرم  زا  رگا  وگب  اهنآ  هب 
(16  ) دش دیهاوخن 

ربارب رد  ار  امش  دناوتب  هک  تسیک  دنک ، هدارا  یتمحر  تبیصم و  امش  يارب  ادخ  رگا  وگب 
106 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(17 . ) دوب دهاوخن  يروای  رای و  چیه  قلخ  يارب  ادخ  زج  دنک و  ظفح  ادخ  هدارا 
دنفیعض و یمدرم  اهنآ  دسانشیم ، یبوخب  دییایب  ام  شیپ  دنتفگیم  دوخ  ناردارب  هب  دنتـشادیم و  زاب  گنج  زا  ار  مدرم  هک  نانآ  دنوادخ 

(18  ) دننکیمن رازراک  یمک ، رادقم  هب  زج 
دننکیم و هاگن  وت  هب  نانچ  نآ  سرت ، تّدش  زا  هک  ینکیم  هدهاشم  ینارحب  ياههظحل  ماگنه  دنلیخب و  امش  هب  تبـسن  زیچ  همه  رد  اهنآ 
، دش فرط  رب  رطخ  تسشن و  ورف  سرت  تلاح  هک  یماگنه  اّما  دننک ، یهت  بلاق  دنهاوخیم  ییوگ  هک  دخرچیم  هقدح  رد  ناشیاهمـشچ 

ادخ اذل  دناهدرواین ، نامیا  زگره  نانیا  دننکیم ، هبلاطم  مئانغ  زا  ار  دوخ  مهـس  لخب  صرح و  لامک  اب  نشخ  راتفگ  دـنت و  نابز  اب  تخس 
(19  ) تسا ناسآ  ادخ  يارب  راک  نیا  درک و  دوبان  تسایر ) همه  نوچ   ) ار ناشلامعا 

ات  ) دنـشاب ناهنپ  نیـشن  هیداب  بارعا  نایم  رد  دنراد  تسود  اهنیا  دندرگرب  رگا  دناهتفرن و  بازحا  رکـشل  زونه  دننکیم  نامگ  ناقفانم  نآ 
(20 . ) دننکیمن راکیپ  یکدنا  زج  دنشاب  مه  امش  نایم  رد  رگا  دندرگ و  ایوج  امش  رابخا  زا  و  دنشاب ) هدوسآ  رانک و  رب  گنج  زا 

106 ص :  ریسفت ..... :

ناریا و ياهجنگ  هدعو  دّمحم  دـنتفگیم : هک  دـندوب  ناقفانم  زا  وا  لاثما  ریـشق و  نب  ّبتعم  هدـنیوگ  دـنیوگ : یخرب  َنوُِقفانُْملا  ُلوُقَی  ْذِإ  َو 
َبِْرثَی َلْهَأ  ای  تسا  گنرین  غورد و  مسق  ادـخ  هب  نیا  مینک  تکرح  تجاح  ياضق  يارب  میناوتیمن  سرت  زا  اـم  نونکا  داد و  اـم  هب  ار  مور 

. تسا نآ  زا  هیحان  کی  رد  هنیدم  رهش  هک  تسا  ینیمزرس  برثی ، دنیوگ : یخرب  تسا و  هنیدم  رهش  برثی ، زا  دوصقم 
ییاج هاگرگـشل ) لخاد   ) اج نیا  رد  هک  تسا  نیا  انعم  تسا و  هدش  هدناوخ  نآ  حتف  هب  مه  و  میم )  ) ّمض هب  مه  ماقم »  » هملک ْمَُکل  َماقُم  ال 

. دینک تماقا  نآ  رد  امش  دوخ  ای  دنهد  ياج  نآ  رد  ار  امش  هک  تسین  یّلحم  دینک و  فّقوت  امش  هک  تسین 
اهنامیإلا ) فیعض  ناقفانم و  هب  ناگدنیوگ ، نآ  . ) دیدرگرب هنیدم  هب  نیا  رب  انب  اوُعِجْراَف 

107 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
رفک هب  دـنتفگیم  اهنآ  هب  دـنیوگ : نارّـسفم  زا  ياهراپ  دـندرگرب . ناشیاههناخ  هب  دـننک و  رارف  ادـخ  ربمایپ  هاپـس  زا  هک  دـندادیم  روتـسد 

. تسین ییاج  امش  يارب  برثی  رهش  رد  تروص  نیا  ریغ  رد  دینکب  شنانمشد  میلست  ار  دّمحم  دیدرگرب و 
راویدیب ام  ياههناخ  هک  دندروآ  هناهب  ناقفانم  تسا  للخ  فاکـش و  يانعم  هب  ةروع  هژاو  تسا ، ةروع  ياراد  ام  ياههناخ  ٌةَرْوَع  انَتُوُیب  َّنِإ 

: دومرف درک و  بیذکت  ار  نانآ  نخس  ناحبس  يادخ  یلو  میسرتیم . دزد  زا  تسا و  یلاخ  درم  زا  ای  تسا ، ظافحیب  و 
. تسا گنج  زا  رارف  اهنآ  دوصقم  اهنت  تسا و  ظافح  راوید و  ياراد  هکلب  تسین  ظافحیب  اهنآ  ياههناخ  ٍةَرْوَِعب  َیِه  ام  َو 
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هب ینعی  میدش ، دراو  ینالف  رب  دنیوگیم : هک  تسا  نیا  دننام  و  دـنوش ، لخاد  اهنآ  ياههناخ  هب  ای  هنیدـم  رهـش  هب  رگا  ْمِْهیَلَع  ْتَلِخُد  َْول  َو 
. میدش دراو  وا  هناخ 

ياههناخ ای  هنیدم  لخاد  فرط  همه  زا  رفک  نایهاپس  نیا  رگا  هک  تسا  نیا  هفیرش  هیآ  دوصقم  و  هنیدم . بناوج  فارطا و  زا  اهِراْطقَأ  ْنِم 
. دننک تراغ  ار  اهنآ  دنوش و  اهنآ 

. دننک گنج  ناناملسم  اب  دندرگرب و  رفک  هب  هک  دنهاوخب  اهنآ  زا  ینعی  دنهاوخب ، ار  هنتف »  » اهنآ زا  ماگنه  نیا  رد  سپس  َۀَْنتِْفلا  اُوِلئُس  َُّمث 
هدرک هک  ار  یتساوخرد  هنتف و  نیا  ینعی  هدش ، هدناوخ  زین  اهوتأل  تروص  هب  ترابع  نیا  دنهدیم . ماجنا  دـنروآیم و  اج  هب  ار  نآ  اهَْوتَآل 

. دندرک اطع  اهنآ  هب  دندوب 
: دنیوگ یـضعب  دنکیم . دوبان  كاله و  ار  اهنآ  يدوزب  دنوادخ  اریز  دننکیمن ، گنرد  یمک  تّدـم  زج  هب  هنیدـم  رد  اهنآ  اِهب  اُوثَّبََلت  ام  َو 

اهنآ هک  ياهزادـنا  نامه  دـننکیمن ، گـنرد  یمک  ناـمز  زج  هب  نارفاـک  هتـساوخ  لوبق  نداد و  باوج  رد  ناـقفانم  هک  تسا  نیا  دوصقم 
. دشاب ياهلصاف  فّقوت و  هک  نیا  نودب  دنهدیم  باوج  اهنیا  دننکیم و  لاؤس 

اب هبقع »  » بش رد  هک  دندوب  یناسک  زا  ناقفانم  نیا  ُْلبَق  ْنِم  َهَّللا  اوُدَهاع  اُوناک  ْدََقل  َو 
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. دننک تظفاحم  زین  ار  وا  دننکیم  ظفح  عنم و  ار  ناشدوخ  هچنآ  زا  هک  دندوب  هتسب  نامیپ  ادخ  ربمایپ  ادخ و 
. دنوشیم هذخاؤم  لاؤس و  نآ  زا  ترخآ  رد  هک  یبلطم  عوضوم و  ًالُؤْسَم 

هتـشک هچ  یعیبط و  گرم  هچ  دـسریم ، امـش  هب  گرم  ریزگان  اریز  درادـن ، ياهدـیاف  امـش  يارب  گرم  زا  رارف  وگب  ُرارِْفلا  ُمُکَعَْفنَی  َْنل  ُْلق 
یکدنا نامز  زج  هب  یبایماک  نیا  دیربب ، ياهرهب  نآ  نتخادنا  ریخأت  اب  امـش  دـشاب و  هتـشاد  مه  ياهدـئاف  گرم  زا  رارف  اضرف  رگا  و  ندـش .

. دوب دهاوخن 
هب دنتـشادیم و  زاـب  ربماـیپ  هب  ندرک  يراـی  زا  ار  مدرم  هک  دـندوب  یناـقفانم  اـهنآ  ناگدـنراد و  زاـب  ینعی  نیقّوعم »  » هژاو ْمُْکنِم  َنِیقِّوَـعُْملا 

: دنتفگیم دوخ  نامیإلا  فیعض  ناردارب 
انب دنروخیم ، دنعلبیم و  ار  اهنآ  نارفاک  نآ  دنشاب  مه  یتشوگ  رگا  و  تسا ] مک  اهنآ  هّدع  ینعی  . ] دنتسین شیب  ياهمقل  شنارای  دّمحم و 

. دییایب ام  يوس  هب  دینک و  یلاخ  ار  وا  نوماریپ  نیا  رب 
رد یلو  تسا ، یکی  درفم  ریغ  درفم و  يارب  زاجح  لها  تغل  رد  ّمله »  » ظفل دینک . کیدزن  ام  هب  ار  ناتدوخ  دـییایب و  ام  فرط  هب  اْنَیلِإ  َُّملَه 

ياـنعم هب  هک  تسا  لـعف  مسا  توص و  هژاو  نیا  اوّمله و  اّـمله - ّمله - دـنیوگیم : دـیآیم و  عمج  یّنثم و  درفم و  تروص  هب  میمت ، تغل 
. دشابیم بّرق »  » و رضحأ »  » يّدعتم لعف 

هلتاقم هزرابم و  گنج  نادـیم  رد  یلو  دـنوشیم ، جراخ  دربن ، يارب  نانمؤم ، اب  دـنیآیم و  اهنآ  زا  یمک  تارفن  اًلِیلَق  اَّلِإ  َسْأَْبلا  َنُوتْأَی  ـال  َو 
راکیپ اًلِیلَق  اَّلِإ  اُوَلتاق  ام  دـیامرفیم : دـعب  هیآ  ود  رد  دـنوادخ  هک  نانچ  دنـشاب ، نآ  زا  ریزگان  هک  یماـگنه  مه  نآ  یکدـنا  رگم  دـننکیمن 

. یکدنا رگم  دندرکن 
رد یصخش  هک  نانچ  مه  دنریگیم . هرانک  امش  زا  دننکیم و  فیعض  ار  امـش  دنزرویم ، لخب  امـش  هب  تبـسن  دربن  ماگنه  ْمُْکیَلَع  ًۀَّحِـشَأ 

. دنک تیامح  شیماح ) نمشد   ) يرگید زا  شدوخ  یماح  زا  عافد  ياج  هب  سرت  ماگنه 
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. دننکیمن يرای  ار  امش  دنزرویم و  لخب  ندرک  گنج  رد  امش  اب  هک  تسا  نیا  دوصقم  دنیوگ : ياهراپ  و 
تارکس نداد و  ناج  لاح  رد  هک  تسا  یسک  هاگن  دننامه  وت  هب  اهنآ  هاگن  میب  سرت و  تلاح  رد  َْکَیلِإ  َنوُرُْظنَی  ْمُهَْتیَأَر  ُفْوَْخلا  َءاج  اذِإَف 

. دنکیم هاگن  وت  هب  سرت ، ببس  هب  وت و  هب  ندرب  هانپ  يارب  گرم ،
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اهتورث اهتمینغ و  ناـمه  هک  ریخ »  » هب صرح  لـخب و  نیا  دـمآ ، تسدـب  اـهتمینغ  دـش و  فرطرب  سرت  هک  یماـگنه  ُفْوَْخلا و  َبَهَذ  اذِإَـف 
: دنیوگیم دوشیم و  لقتنم  دشاب ،

لاح هک  نیا  رب  انب  تسا  بوصنم  ۀّحشأ »  » ظفل دیدش  زوریپ  ناتنانمشد  رب  امـش  ام  کمک  اب  میدوب و  امـش  اب  ام  اریز  دینک  دایز  ار  ام  مهس 
. دشاب ّمذ  هب  صوصخم  ای 

وا شوگ  هب  هدننز  نانخـس  مالکلاب : هقلـس  دنیوگ  هک  نانچ  تسا  ندز  برـض و  يانعم  هب  لصا  رد  قلـس ،» : » هژاو ٍدادِـح  ٍۀَنِْـسلَِأب  ْمُکوُقَلَس 
. تساخرب ینمشد  هب  يزیت  دنت و  نابز  اب  اهنآ  اب  درک و  ّتیذا  ياهدننز  نانخس  اب  ار  اهنآ  ینعی  دناسر ،

دناهدرکن و رارف  زونه  هک  دندرکیم  نامگ  ناقفانم  دندوب ، هدرک  رارف  بازحا  راّفک و  رگشل  هک  یتروص  رد  اُوبَهْذَی  َْمل  َبازْحَْألا  َنُوبَسْحَی 
هیداب و ياهبرع  نایم  رد  هک  دـننکیم  وزرآ  دـنوشن  راتفرگ  هلمح  نیا  يالب  هب  هک  نیا  سرت  زا  ناقفانم  دـننک  هلمح  رگید  هبترم  کی  رگا 

. دنشاب نانیشنرداچ 
. دننک شسرپ  امش  رابخا  زا  اج  نامه  رد  ْمُِکئاْبنَأ و  ْنَع  َنُولَئْسَی 

ام كدنا ، مک و  یلیخ  رگم  دننکیمن  گنج  امـش  هارمه  هب  دـتفیب ، قاّفتا  گنج  دنـشاب و  امـش  اب  امـش و  نایم  رد  رگا  ْمُکِیف و  اُوناک  َْول  َو 
. میتسه امش  اب  ام  هک  نیا  هب  رهاظت  ایر و  يارب  هکلب  امش  هب  کمک  رطاخ  هب  هن  مه  نآ  اًلِیلَق ، اَّلِإ  اُوَلتاق 
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110 ص :  ات 25 ..... ] تایآ 21  (: 33  ) بازحألا هروس  ]

هراشا

اذه اُولاق  َبازْحَْألا  َنُونِمْؤُْملا  َأَر  اََّمل  َو  ( 21  ) ًارِیثَک َهَّللا  َرَکَذ  َو  َرِخْآلا  َمْوَْیلا  َو  َهَّللا  اوُجْرَی  َناک  ْنَِمل  ٌۀَنَـسَح  ٌةَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل  َناک  ْدََقل 
ْمُْهنِمَف ِْهیَلَع  َهَّللا  اوُدَهاع  ام  اُوقَدَص  ٌلاجِر  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  ( 22  ) ًامِیلْـسَت َو  ًانامیِإ  َّالِإ  ْمُهَداز  ام  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  َقَدَص  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  اَنَدَعَو  ام 

َّنِإ ْمِْهیَلَع  َبُوتَی  َْوأ  َءاش  ْنِإ  َنیِِقفانُْملا  َبِّذَُـعی  َو  ْمِِهقْدِِـصب  َنِیقِداَّصلا  ُهَّللا  َيِزْجَِیل  ( 23  ) ًالیِْدبَت اُولَّدـَب  ام  َو  ُرِظَْتنَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ُهَبَْحن  یـضَق  ْنَم 
(25  ) ًازیِزَع ایِوَق  ُهَّللا  َناک  َو  َلاتِْقلا  َنِینِمْؤُْملا  ُهَّللا  یَفَک  َو  ًاْریَخ  اُولانَی  َْمل  ْمِهِْظیَِغب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َّدَر  َو  ( 24  ) ًامیِحَر ًاروُفَغ  َناک  َهَّللا 

110 ص :  همجرت ..... :

دایز رایـسب  ار  ادخ  دراد و  دیما  زیخاتـسر  زور  ادـخ و  تمحر  هب  هک  یـسک  يارب  تسا ، ییوکین  قشمرـس  هَّللا  لوسر  یگدـنز  امـش  يارب 
(21 . ) دنکیم

ادـخ و دـنداد و  هدـعو  ام  هب  شلوسر  ادـخ و  هک  تسا  یگنج  ـالب و  ناـمه  نیا  دـنتفگ : دـندید  ار  بازحا  هاپـس  ناـنمؤم  هک  یماـگنه  و 
(22 . ) ار اهنآ  میلست  نامیا و  رگم  دوزفین  يزیچ  اهنآ  رد  دندید  هچنآ  زا  دناهتفگ و  تسار  شلوسر 

ادخ هار  رد  دندرب و  نایاپ  هب  ار  دوخ  نامیپ  یخرب  دندرک ، افو  الماک  دنتـسب  ادخ  اب  هک  يدهع  رـس  رب  هک  دنتـسه  ینادرم  نانمؤم  نایم  رد 
(23 . ) دناهدادن دوخ  دهع  رد  یلیدبت  رییغت و  زگره  دناهدرک و  تماقتسا  تداهش  ضیف  راظتنا  رد  رگید  یخرب  دندش و  دیهش 

اهنآ هبوت  فطل ، هب  ای  دنک و  باذع  دهاوخب  رگا  ار  ناقفانم  دهد و  وکین  شاداپ  ناشییوگتسار ، رطاخ  هب  ار  وگتسار  نادرم  ادخ  هک  نآ  ات 
(24  ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  رایسب  ادخ  هک  دریذپب  ار 

اب نادـیم ، نیا  رد  دـنوادخ  دـینادرگ و  زاب  دنـشاب  هتفرگ  دوخ  راک  زا  ياهجیتن  هک  نآیب  مشخ و  زا  ّولمم  یلد  اب  ار  رفاک  بازحا  دـنوادخ 
(25 . ) تسا ریذپان  تسکش  يوق و  ادخ  درک و  زوریپ  تیافک و  ار  نانمؤم  یبیغ ، ياهکمک 
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111 ص :  ریسفت ..... :

، لصا رد  هک  هلـضف ، ادیز  توجر  ییوگب : هک  تسا  نیا  دـننام  دروم  نیا  تسا و  لدـب  مکل »  » ظفل يارب  ترابع  نیا  َهَّللا  اوُجْرَی  َناک  ْنَِمل 
: زا هک  هودق »  » دننام تسا . ءاستیا  هّدام  زا  هوسا ،»  » هژاو مراد  دیما  ار  دیز  لضف  نم  ینعی  تسا ، هدوب  دیز  لضف  توجر 

کین تافـص  يرابدرب و  ندش و  زوریپ  رد  گنج ، ماگنه  رطخ و  ياههظحل  رد  دـیناوتیم  دیـشاب  هتـساوخ  امـش  رگا  ینعی  تسا . ءادـتقا ،
حورجم شتروص  تسکـش ، وا  نیـشیپ  ياهنادند  هک  نامز  نآ  درک ، نینچ  دحا »  » گنج زور  وا  هک  نانچ  مه  دینک . ادتقا  ربمایپ  هب  رگید ،

وا هک  ار  يراک  نامه  دیهاوخیمن  ارچ  سپ  درکیم ، کمک  امش  هب  شدوخ  همه  نیا  اب  تشگ ، دیهـش  هزمح ) ترـضح   ) شیومع دش و 
؟ دیهد ماجنا  امش  درک 

ياراد هک  تسا  یسک  دنک  ادتقا  یّسأت و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  هک  نآ  دنک و  هارمه  رایـسب  ياهتعاطا  اب  ار  دیما  ًارِیثَک  َهَّللا  َرَکَذ  َو 
. دشاب یتافص  نینچ 

شیپ هک  ییاهشیامزآ  نودب  هک  دیدرک  نامگ   » ْمُِکْلبَق ْنِم  اْوَلَخ  َنیِذَّلا  ُلَثَم  ْمُِکتْأَی  اََّمل  َو  َۀَّنَْجلا  اُولُخْدَت  ْنَأ  ُْمْتبِـسَح  ْمَأ  هیآ : نیا  رد  دنوادخ 
يروط هب  دنوشیم  شیامزآ  الب و  راتفرگ  هک  دوب  هداد  هدعو  ار  نانموم  ( 214 هرقب / ( »؟ دیوشیم تشهب  لخاد  دمآ  ناگتشذگ  رب  امش  زا 

، دـندش نارگن  برطـضم و  ناناملـسم  دـندمآ و  بازحا  هاپـس  هک  یماگنه  نیا  رب  اـنب  درب . دـنهاوخ  هاـنپ  وا  هب  دـش و  دـنهاوخ  لزلزتم  هک 
: ظفل دندرک . نیقی  دوخ  يزوریپ  هب  دندوب و  هداد  هدعو  ام  هب  شلوسر  ادخ و  هک  تسا  ییالب  نامه  نیا  دنتفگ :

. تسا شیامزآ  الب و  نیمه  هب  هراشا  اذه ،
. ادخ ياضق  تساوخ و  ربارب  رد  ناشمیلست  ادخ و  هب  ناشنامیا  زج  يزیچ  دشن  دایز  ناناملسم  رد  ًامِیلْسَت و  َو  ًانامیِإ  اَّلِإ  ْمُهَداز  ام  َو 
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هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  اب  هاگ  ره  هک  دنتسب  ادخ  اب  هک  ینامیپ  نآ  هب  نانمؤم  زا  یضعب  ِْهیَلَع  َهَّللا  اوُدَهاع  ام  اُوقَدَص  ٌلاجِر  َنِینِمْؤُْملا  َنِم 

. دندنام رادیاپ  راوتسا و  دنسرب ، تداهش  هب  ات  دننک  دربن  دنشاب  هارمه  یگنج  رد 
ساّبع نبا  دندرک . افو  يرادیاپ ، رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  اب  دوخ  نامیپ  هب  دندیسر و  تداهش  هب  یخرب  ُهَبَْحن  یـضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف 

. دندوب شنارای  رضن و  نب  سنا  دندیسر و  لتق  هب  وا  اب  هک  یناسک  بلّطملا و  دبع  نب  ةزمح  اهنآ  تسا : هتفگ 
. دنتفر هار  نآ  هب  اهنآ  نارای  هک  نانچ  مه  دنتداهش ، يزوریپ و  رظتنم  نانمؤم  زا  یخرب  ُرِظَْتنَی و  ْنَم  ْمُْهنِم  َو 

ترضح زا  دندادن . رییغت  ار  دوخ  قاثیم  نامیپ و  دنتداهـش ، رظتنم  هک  ییاهنآ  هن  دندش و  دیهـش  هک  ییاهنآ  هن  نانمؤم ، اًلیِْدبَت و  اُولََّدب  ام  َو 
ماهدادن نآ  رد  يرییغت  متداهـش و  رظتنم  نم  مسق  ادخ  هب  تسا و  هدـش  لزان  ام  هرابرد  هیآ  نیا  دومرف : هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع 

شاداپ ناشدـهع  هب  يافو  ناشقدـص و  رطاخ  هب  ار  نایوگتـسار  دـنوادخ  هک  نیا  ات  دـش ] اـهراک  نیا   ] ْمِِهقْدِِـصب َنِیقِداَّصلا  ُهَّللا  َيِزْجَِیل  « 1»
. دهد کین 

لوبق ار  اهنآ  هبوت  ای  دـنک  باذـع  دـهاوخب  ادـخ  رگا  ناشدـهع  ضقن  رطاخ  هب  ار  ناقفانم  ْمِْهیَلَع و  َبُوتَی  َْوأ  َءاـش  ْنِإ  َنیِِقفاـنُْملا  َبِّذَُـعی  َو 
ار اهنآ  دنکیمن و  لوبق  ار  اهنآ  هبوت  دهاوخب  رگا  درادیم و  رب  اهنآ  زا  ار  باقع  دریذپیم و  ار  اهنآ  هبوت  دهاوخب  ادخ  رگا  ینعی  دـیامرف ،

[. دنوادخ لضف  ياضتقم  هب  هن   ] دوشیم تواضق  اهنآ  هرابرد  لقع  مکح  ياضتقم  هب  ارهاظ  و  دنکیم . باذع 
. دینادرگرب دندوب ، هدیـسرن  ياهجیتن  چـیه  هب  دـندوب و  نیگمـشخ  هک  یلاح  رد  ار  رفاک  بازحا  دـنوادخ  ْمِهِْظیَِغب و  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َّدَر  َو 

نیظیغم ياج  هب  مهظیغب ،»  » هملک
__________________________________________________
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-1
. الیدبت تلّدب  ام  رظتنملا و  هَّللا  انأ و  تلزن و  انیف 

113 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
« نهّدلا  » ياج هب  نهّدلاب »  » هملک هک  ( 20 نونمؤم / « ) دروآ راب  تیز  نغور   » ِنْهُّدـلِاب ُُتْبنَت  تسا : هدومرف  هیآ  نیا  رد  هک  ناـنچ  مه  تسا 

. تسا هدش  هتفگ 
ناونع هب  ای  لخادت و  ناونع  هب  ای  دنتـسه  لاح  ود  ره  ًاْریَخ » اُولانَی  َْمل   » و ْمِهِْظیَِغب »  » ترابع ود  نیا  دـنتفاین . تسد  يزوریپ  هب  ًاْریَخ  اُولانَی  َْمل 

. دشاب هفنأتسم  هلمج  ای  نایب و  یلّوا  يارب  یمّود  هک  تساور  و  بقاعت .
دوعسم نبا  درک . زاینیب  گنج  زا  ناگتشرف  نایهاپس  هلیـسو  هب  نافوط و  داب و  هلیـسو  هب  ار  نانمؤم  دنوادخ  َلاتِْقلا و  َنِینِمْؤُْملا  ُهَّللا  یَفَک  َو 

ار دو  دـبع  نب  ورمع  هک   ) مالـسلا هیلع  یلع  هلیـسو  هب  دـنوادخ  یلعب  لاـتقلا  نینمؤملا  هَّللا  یفک  و  تسا : هدـناوخ  نینچ  ار  هیآ  زا  زارف  نیا 
. درک زاینیب  گنج  زا  ار  نانمؤم  تشک )

113 ص :  ات 27 ..... ] تایآ 26  (: 33  ) بازحألا هروس  ]

هراشا

ْمُهَضْرَأ ْمُکَثَرْوَأ  َو  ( 26  ) ًاقیِرَف َنوُرِسَْأت  َو  َنُوُلتْقَت  ًاقیِرَف  َبْعُّرلا  ُمِِهبُوُلق  ِیف  َفَذَق  َو  ْمِهیِصایَص  ْنِم  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  ْمُهوُرَهاظ  َنیِذَّلا  َلَْزنَأ  َو 
(27  ) ًاریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َناک  َو  اهُؤَطَت  َْمل  ًاضْرَأ  َو  ْمَُهلاْومَأ  َو  ْمُهَرایِد  َو 

113 ص :  همجرت ..... :

زا اهنآ  ياهلد  رد  دروآ و  دورف  ناشمکحم  ياههعلق  زا  دـندرک  تیامح  یناـبیتشپ و  ناکرـشم  زا  هک  ار  باـتک  لـها  زا  یهورگ  دـنوادخ 
(26 . ) دندرک ریسا  ار  یهورگ  دندناسر و  لتق  هب  ار  یهورگ  ات  دنکفا  ساره  بعر و  ناناملسم 

امش بیصن  دیدوب  هداهنن  ماگ  نآ  رد  گنج ، يارب  زگره ، هک  ار  ینیمزرس  نینچمه  درک و  اهنآ  لاوما  راید و  نیمزرس و  ثراو  ار  امـش  و 
(. 27 . ) تساناوت زیچ  ره  رب  دنوادخ  دینادرگ و 

114 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

114 ص :  ریسفت ..... :

قاس کخاش )  ) راخ وهآ و  واگ و  خاش  هب  دـنربیم ، هانپ  نآ  هب  هک  دـنیوگ  يزیچ  هب  هیـصیص  اهنآ و  ياههعلق  راصح و  زا  ْمِهیِـصایَص  ْنِم 
يدّدمملا جیسنلا  یف  یـصایصلا  عقوک  دنیوگ : هک  نانچ  تسا ، هدش  هتفگ  هیـصیص  زین  هدنفاب  هناش  هب  نآ و  جات  هب  نینچمه  سورخ . ياپ 

«. 1»
. تسا هدش  هدناوخ  نآ  مض  اب  مه  نیع و  نوکس  هب  مه  نیع و  نوکس  هب  مه  بعر ، هملک  َبْعُّرلا  ُمِِهبُوُلق  ِیف  َفَذَق  َو 

دش لزان  وا  رب  تشگرب ، هنیدم  هب  قدنخ  گنج  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  هک  یبش  حبص  مالـسلا  هیلع  لیئربج  هک  تسا  هدش  تیاور 
نم دیورب و  هظیرق  ینب  بناج  هب  هک  تسا  هدومرف  رما  دیکأت  اب  دنوادخ  دنتشاذگن و  نیمز  ار  دوخ  حالس  ناگتشرف  هَّللا  لوسر  ای  تفگ : و 
رگم دنرواین  اج  هب  ار  رصع  زامن  دنوش و  مزاع  رتدوز  هچ  ره  دومرف  ناناملسم  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  سپس  «. 2  » مراد ار  اهنآ  دصق 
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راصح هعلق و  زا  ریزگان  دش و  تخس  اهنآ  رب  راک  ات  دندرک  هرصاحم  زور  هنابش  جنپ  تسیب و  تدم  ار  اهنآ  نیا  رب  انب  هظیرق ، ینب  ّلحم  رد 
نز و زا  هیقب  هتـشک و  اهنآ  یگنج  نادرم  ماـمت  هک  داد  روتـسد  دعـس  سپـس  دـنداد . تیاـضر  ذاـعم  نب  دعـس  ّتیمکح  هب  دـندمآ و  دورف 

اریز راصنا  هب  هن  دوش  راذـگاو  نیرجاهم  هب  اهنت  اهنآ  راقع  كـالما و  دوش و  هتفرگ  تمینغ  هب  اـهنآ  تورث  لاـم و  دـنوش و  ریـسا  كدوک 
هب تفگ و  ریبکت  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  سپـس  دنتـشادن  يراقع  كالما و  نیرجاهم  یلو  دـندوب  راقع  كالما و  ياراد  دوخ  راـصنا 

( لوا نامسآ  و   ) ایند نامـسآ  مان  عیقر »  » هملک نامـسآ . تفه  يالاب  زا  تسا  دنوادخ  مکح  دیدرتیب ، يدرک ، وت  هک  یمکح  دومرف : دعس 
هتشک دیسریم  رفن  دصشش  هب  ناشدادعت  هک  اهنآ  یگنج  نادرم  دعس  مکح  رب  انب  تسا .

__________________________________________________

. هدش عقاو  هدش  هتفاب  دوپ  رات و  رد  هک  هدنفاب  هناش  دننام  - 1
-2

. مهیلا دماع  انأ  ۀظیرق و  ینب  یلإ  ریّسلاب  كرمأی  هَّللا  ّنإ  حالّسلا  عضت  مل  ۀکئالملا  ّنإ 
115 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دندش ریسا  مه  رفن  هاجنپ  دصتفه و  دناهتفگ و  رفن  هاجنپ  دص و  راهچ  یخرب  دندش و 
ربیخ نیمزرـس  نآ  دنکیم و  حتف  امـش  يارب  ار  اهنآ  دـنوادخ  يدوزب  دیاهتـشاذگن و  اهنآ  هب  مدـق  زونه  هک  ییاهنیمز  اهُؤَطَت و  َْمل  ًاضْرَأ  َو 

تسد هب  تمایق  زور  ات  هک  تسا  ینیمزرس  ره  دنیوگ : ياهراپ  تسا ، مور  سراف و  دنیوگ : رگید  یخرب  تسا و  هّکم  دنیوگ : یخرب  تسا ،
. دهد رارق  شربمایپ  رایتخا  رد  ادخ  گنج ، زابرس و  نودب  هک  تسا  يزیچ  ره  روظنم  دنیوگ : رگید  یضعب  دوش ، حتف  ناناملسم 

115 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 28  (: 33  ) بازحألا هروس  ]

هراشا

َو َهَّللا  َنْدُِرت  َُّنْتنُک  ْنِإ  َو  ( 28  ) ًالیِمَج ًاحارَس  َّنُکْحِّرَـسُأ  َو  َّنُکْعِّتَمُأ  َْنَیلاعَتَف  اهَتَنیِز  َو  اْینُّدلا  َةایَْحلا  َنْدُِرت  َُّنْتنُک  ْنِإ  َکِجاوْزَِأل  ُْلق  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای 
ُباذَْعلا اََهل  ْفَعاُضی  ٍۀَنِّیَبُم  ٍۀَـشِحاِفب  َّنُْکنِم  ِتْأَی  ْنَم  ِِّیبَّنلا  َءاِسن  ای  ( 29  ) ًامیِظَع ًارْجَأ  َّنُْکنِم  ِتانِـسْحُْمِلل  َّدَعَأ  َهَّللا  َّنِإَف  َةَرِخْآلا  َراَّدلا  َو  َُهلوُسَر 

(30  ) ًاریِسَی ِهَّللا  یَلَع  َِکلذ  َناک  َو  ِْنیَفْعِض 

115 ص :  همجرت ..... :

یبوخب و ار  امـش  مهدـب و  ار  امـش  هب  ياهیدـه  دـییایب  دـیهاوخیم  ار  نآ  رویز  اـیند و  یگدـنز  امـش  رگا  وـگب : تنارـسمه  هب  ربماـیپ ! يا 
(28  ) مهد قالط  يدنسرخ 

(29 . ) تسا هتخاس  هدامآ  یگرزب  شاداپ  امش ، زا  ناراکوکین  يارب  دنوادخ  دیبلاط ، ار  ترخآ  يارس  شلوسر و  ادخ و  امش  رگا  و 
ناسآ ادخ  يارب  نیا  دوب و  دهاوخ  نادنچ  ود  وا  باذع  دهد  ماجنا  ار  یشحاف  راکشآ و  ياوران  راک  امش  زا  مادک  ره  ربمایپ ! نارسمه  يا 

(30 . ) تسا

115 ص :  ریسفت ..... :

عاتم زا  يزیچ  راوگرزب ، نآ  زا  مئانغ  میسقت  ماگنه  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  نارسمه  هک  دنیوگ 
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116 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
يرود اهنآ  زا  دش و  ّتیذا  رجزنم و  ربمایپ  هک  يروط  هب  دندرک  تنوشخ  شاخرپ و  ترضح  نآ  هب  دنتـساوخ و  دوخ  هقفن  زا  هدایز  ایند و 

. دش لزان  رییخت  هیآ  نآ  زا  سپ  و  دنام . نآ  رد  دوخ ) نارسمه  اب  سامت  نودب   ) هام کی  ات  تفر و  الاب  ياهفرغ ، رد  تنوکس  يارب  درک و 
هکلب  ) دییایب شیپ  مدق  اپ و  اب  دوخ  هک  تسین  نیا  دییایب  زا  دوصقم  دیهد و  ماجنا  ار  راک  ود  زا  یکی  دوخ  رایتخا  هدارا و  اب  دـییایب  َْنَیلاعَتَف 

تـسین یقیقح  نتفر  ندمآ و  دوصقم  هک  « 1  » ینمّلکی بهذ  ینمـصاخی و  لبقا  ییوگیم : هک  نانچ  مه  تسا ) يراک  هب  مادـقا  زا  هیاـنک 
. تسا نآ  زا  هیانک  هکلب 

اهر ار  امش  دشاب  ياهرجاشم  تموصخ و  هک  نآیب  یبوخ و  اب  مهدب و  امـش  هب  ياهرهب  هیده و  دیایب  اًلیِمَج  ًاحارَـس  َّنُکْحِّرَـسُأ  َو  َّنُکْعِّتَمُأ 
. مهد قالط  مالسا  ّتنس  هب  منک و 

. دنک يوریپ  دنوادخ  زا  دنیزگرب و  ار  ناسحا  یکین و  هک  امش  زا  کی  ره  يارب  ِتانِسْحُْمِلل :
هب جایتحا  هک  نیا  ای  دـنوشیم و  ادـج  ربمایپ  زا  رایتخا ، ضحم  هب  دـننک ، رایتخا  ار  ییادـج  ربمایپ  نانز  رگا  هک   ) رییخت مکح  رد  نارّـسفم 
هب صوصخم  اهنت  قالط ، نودـب  ییادـج  هک  تسا  نیا  هدـش  تیاور  مالّـسلا  مهیلع  هّمئا  زا  هچنآ  دـناهدرک . فـالتخا  تسه )؟ مه  قـالط 

نودب دننک ، رایتخا  ار  ییادج  ناشدوخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  نارـسمه  زا  کی  ره  رگا  نیا  رب  انب  تسا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ 
. تسین نینچ  ربمایپ  ریغ  يارب  یلو  دنوشیم . ادج  ربمایپ ، زا  قالط 

ینعی هنّیبم ،»  » تسا و هریبک  هانگ  نآ  دشاب و  هدیسر  تیاهن  هب  نآ  یتشز  هک  تسا  يدب  راک  هانگ و  يانعم  هب  هشحاف ،»  » هژاو ٍۀَنِّیَبُم  ٍۀَشِحاِفب 
. دشاب هریبک  هانگ  هک  تسا  یتشز  لمع  ره  دوصقم  تسا و  نشور  راکشآ و  نآ  یتشز  حبق و 

__________________________________________________

. دیوگب نخس  نم  هرابرد  هک  تفر  دنک و  ینمشد  نم  اب  هک  دمآ  وا  - 1
117 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

اب دوش و  هدناوخ  لوهجم  تروص  هب  لعف  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هدش و  هدناوخ  ءای »  » اب فّعضی  فعاضی »  » هملک ُباذَْعلا  اََهل  ْفَعاُضی 
هیلع و هَّللا  یّلص  ربمایپ  نارـسمه  نوچ  و  دوش . هدناوخ  مولعم  تروص  هب  لعف  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هدش و  هدناوخ  زین  فّعـضن  نون » »

ربارب ود  مه  اهنآ  باذـع  دـندوب ، اراد  ار  يدایز  ياهتمعن  ترـضح ، نآ  اب  ناشیرـسمه  ببـس  هب  یحو و  هناـخ  رد  ناـشندوب  ببـس  هب  هلآ 
دوش رتدایز  لمع  یتشز  هک  هاگ  ره  دوش و  رتدایز  راک ، هانگ  مّعنتم  هب  تبسن  هانگ ، یتشز  هک  دوشیم  ثعاب  تمعن  يدایز  اریز  دوشیم ،
. تسا رتشیب  وا  هب  تبسن  نادنمدرخ  شنزرس  رتتشز و  دنمشناد  درف  هانگ  هک  تسا  ببس  نیدب  و  دوشیم . رتدایز  مه  نآ  باذع  ارهق 

ار ادـخ  باذـع  زا  يزیچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  يرـسمه  هک  دـنکیم  هاگآ  ار  اـهنآ  هیآ  زا  زارف  نیا  ًاریِـسَی  ِهَّللا  یَلَع  َکـِلذ  َناـک  َو 
. دهاکیمن

. تسا هدش  هدناوخ  ءات »  » اب مه  و  ءای »  » اب مه  لمعت »  » و تنقی » نم   » و تأی » نم   » ياهترابع
باوث شاداپ و  تسا ، نارگید  باذع  ربارب  ود  اهنآ  باذع  هک  روط  نامه  ینعی  هدش ، هدناوخ  زین  ءای »  » اب تؤن »  » هملک ِْنیَتَّرَم  اهَرْجَأ  اِهتُْؤن 

مینکیم . اطع  نارگید  ربارب  ود  زین  ار  اهنآ 
119 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هیآ 28 سی  هروس  ات  هیآ 31  بازحا  هروس  زا  مود  تسیب و  ءزج 
121 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

121 ص :  ات 34 ..... ] تایآ 31  (: 33  ) بازحألا هروس  ]
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هراشا

ِنِإ ِءاسِّنلا  َنِم  ٍدَحَأَک  َُّنتَْسل  ِِّیبَّنلا  َءاِسن  ای  ( 31  ) ًامیِرَک ًاقْزِر  اَهل  انْدَتْعَأ  َو  ِْنیَتَّرَم  اهَرْجَأ  اِهتُْؤن  ًاِحلاص  ْلَمْعَت  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَِّلل  َّنُْکنِم  ُْتنْقَی  ْنَم  َو 
َو یلوُْألا  ِۀَِّیلِهاـْجلا  َجُّرَبَت  َنْجَّرَبَت  ـال  َو  َّنُِکتُوُیب  ِیف  َنْرَق  َو  ( 32  ) ًافوُْرعَم ًالْوَق  َْنُلق  َو  ٌضَرَم  ِِهْبلَق  ِیف  يِذَّلا  َعَمْطَیَف  ِلْوَْقلاـِب  َنْعَـضَْخت  ـالَف  َُّنْتیَقَّتا 
ام َنْرُکْذا  َو  ( 33  ) ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  امَّنِإ  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َنْعِطَأ  َو  َةاکَّزلا  َنِیتآ  َو  َةـالَّصلا  َنِْمقَأ 

(34  ) ًارِیبَخ ًافیَِطل  َناک  َهَّللا  َّنِإ  ِۀَمْکِْحلا  َو  ِهَّللا  ِتایآ  ْنِم  َّنُِکتُوُیب  ِیف  یْلُتی 

121 ص :  همجرت ..... :

یشزرا رپ  يزور  و  تخاس ، میهاوخ  نادنچ  ود  ار  وا  شاداپ  دهد ، ماجنا  کین  راک  دشاب و  لوسر  ادخ و  نامرف  عیطم  امـش  زا  سک  ره  و 
(31 . ) میزاس اّیهم  وا  يارب  تشهب ) رد  )

ات دییوگن  نخس  زیگنا  سوه  ياهنوگ  هب  نیا  رب  انب  دینک ، هشیپ  يوقت  رگا  دیتسین  یلومعم  نانز  زا  یکی  نوچمه  امش  ربمایپ ! نارـسمه  يا 
(32 . ) دییوگب هتسیاش  نخس  دننک و  عمط  امش  هب  سوه ) اوه و  دنب  رد   ) نالد رامیب 

122 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  ییارآ  دوخ  نیتسخن  ّتیلهاج  نامز  نوچمه  دینامب و  دوخ  ياههناخ  رد  و 
دهاوخیم نینچ  ادخ  دینک ، يوریپ  ار  شلوسر  ادخ و  دینک و  ادا  ار  تاکز  دیراد و  اپ  رب  ار  زامن  و  دیوشن ) رهاظ  مدرم  نایم  رد  و   ) دینکن

(33 . ) دزاس هّزنم  كاپ و  بیع  ره  زا  ار  امش  دنک و  رود  تّوبن  نادناخ  امش  زا  ار  هانگ  يدیلپ و  هک 
(34 . ) تسا هاگآ  نابرهم و  دنوادخ  هّتبلا  دینک ، دای  دوشیم ، هدناوخ  امش  ياههناخ  رد  هک  یهلا  تمکح  تایآ و  زا  ار  هچنآ  و 

122 ص :  ریسفت ..... :

. تسا دنوادخ  زا  يوریپ  تعاطا و  يانعم  هب  تونق  تسا و  تونق  هّدام  زا  تنقی »  » هملک ُْتنْقَی  ْنَم  َو 
عمج و درفم و  تسا ، هدش  عضو  مومع  یفن  يارب  نوچ  تسا و  هدوب  دحاو  يانعم  هب  دحو  لصا  رد  دحأ » : » هملک ِءاسِّنلا  َنِم  ٍدَحَأَک  َُّنتَْـسل 
، ّتیزم هقباس و  لضف و  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  نارسمه  امـش  هک  تسا  نیا  ترابع  يانعم  و  تسا . ناسکی  نآ  رد  ّثنؤم  رّکذم و 

. دیتسین رگید  نانز  ياههورگ  زا  هورگ  کی  دننام 
. دینک يوقت  هدارا  دیوش و  راکزیهرپ  یقّتم و  امش  رگا  َُّنْتیَقَّتا  ِنِإ 

. دشابن هراکدب  نانز  دننام  كانسوه و  هدنبیرف و  امش  يادص  یبنجا ، نادرم  اب  نتفگ ، نخس  ماگنه  ِلْوَْقلِاب  َنْعَضَْخت  الَف 
. تسا روجف  قافن و  ضرم  زا  دوصقم  دننک و  عمط  امش  هب  تسا  ضرم  اهنآ  ياهلد  رد  هک  يدارفا  ات  ٌضَرَم  ِِهْبلَق  ِیف  يِذَّلا  َعَمْطَیَف 

انعم ای  و  دشاب . هتـشاد  هنانز  تلاح  هک  نآ  نودب  دشاب  تنوشخ  اب  يّدج و  رودب و  تمهت  زا  هک  دییوگب  وکین  نخـس  ًافوُْرعَم و  ًالْوَق  َْنُلق  َو 
. دییوگب تشرد  يادص  تنوشخ و  اب  ار  بوخ  نخس  هک  تسا  نیا 

زا ای  و  اراقو ، رقی  رقو  هّدام  زا  ای  هرـسک  تروص  رد  تسا . هدش  هدناوخ  نآ  رـسک  اب  مه  و  فاق »  » حتف اب  مه  نرق »  » ظفل َّنُِکتُوُیب  ِیف  َنْرَق  َو 
هداد  فاق  هب  نآ  تکرح  فذح و  لوا  ءار »  » هک تسا  هدوب  نررقا »  » هملک لصا  تروص  نیا  رد  تسا . ارارق  ّرقی  ّرق  هّدام 

123 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هدوب نررقا »  » نآ لصا  هحتف  تروص  رد  و  نلظ . ییوگیم  هک  نانچ  میوشیم . زاـینیب  لـصو  هزمه  زا  فاـق  تکرح  دوجو  اـب  دوشیم و 

. نلظ دننام  دوشیم  هداد  فاق »  » هب نآ  تکرح  فذح و  لّوا  ءار »  » مه زاب  هک  تسا 
ّدلوت نامز  نآ  دنتفگیم و  الهج » ّتیلهاج   » ار نآ  هک  تسا  یمیدـق  ّتیلهاج  یلوا  ّتیلهاج  زا  دوصقم  یلوُْألا  ِۀَِّیلِهاْجلا  َجُّرَبَت  َنْجَّرَبَت  َو ال 
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ياهراـپ دنتـشادیم  هضرع  نادرم  هب  ار  دوـخ  اـههار  ناـیم  رد  دـندرکیم و  نت  هب  زود  دـیراورم  نهاریپ  ناـنز  هک  تسا  مـیهاربا  ترـضح 
. تسا مالسا  زا  شیپ  رفک  نامز  ّتیلهاج  دوصقم  دنیوگ  یخرب  تسا . حون  ترضح  مدآ و  نایم  نارود  دنیوگ :

. تسا بوصنم  حدم  هب  صوصخم  ناونع  هب  ای  يدانم و  ناونع  هب  ای  لها »  » هملک ِْتیَْبلا  َلْهَأ 
یتشز هانگ و  هب  کیدزن  هک  یکین  درف  اریز  تسا ، يراـکزیهرپ  زا  هیاـنک  رهط »  » هک ناـنچ  مه  تسا . هاـنگ  زا  هیاـنک  هملک  نیا  سجّرلا » »
ربمغیپ هداوناخ  تیب » لها   » زا دوصقم  تّما ، قاّفتا  هب  و  دوشیم . هدولآ  تفاثک  هب  یکیدزن  اـب  شندـب  هک  روط  ناـمه  دوشیم  هدولآ  دوش 

: دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  يردخ  دیعس  وبا  تسا . هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 
هدـش تیاور  هملـس  ّما  زا  مالّـسلا . مهیلع  همطاف  نیـسح و  نسح و  یلع و  هرابرد  نم و  هرابرد  تسا : هدـش  لزان  رفن  جـنپ  هراـبرد  هیآ  نیا 

، نک توعد  مه  ار  تدنزرف  ود  رهوش و  دومرف  ترـضح  نآ  دـمآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  شیپ  یماعط  اب  همطاف  ترـضح  هک  تسا :
: دومرف تخادنا و  اهنآ  رب  ار  يربیخ  يابع  کی  ترضح  سپس  دندرک . لوانت  ار  اذغ  نآ  همه  دندمآ و  اهنآ 

لوسر ای  متفگ  نم  دیوگیم : هملس  ّما  زاس . هزیکاپ  كاپ و  ار  اهنآ  نک و  رود  اهنآ  زا  ار  يدیلپ  ایادخ  دنتسه . نم  ترتع  تیب و  لها  اهنیا 
.[ یتسین نم  تیب  لها  زا  اما   ] يراکوکین وت  دومرف : متسه ، اهنآ  اب  مه  نم  هَّللا 

مولع و هک  تمکح  زا  ار  هچنآ  دنتـسه و  هَّللا » تایآ   » هک نآرق  ياههیآ  زا  هچنآ  ِۀَـمْکِْحلا  َو  ِهَّللا  ِتاـیآ  ْنِم  َّنُِکتُوُیب  ِیف  یْلُتی  اـم  َنْرُکْذا  َو 
امش ياههناخ  رد  دنشاب و  عیارش 

124 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دینک راتفر  اهنآ  قباطم  دینکن و  شومارف  دیروایب و  دای  هب  دوشیم ، توالت 

. دنادیم تسامش  دوس  هب  ار  هچنآ  دننکیم و  حالصا  ار  امش  نید  اریز  تسا ، هاگآ  نابرهم و  ادخ  دیدرتیب  ًارِیبَخ  ًافیَِطل  َناک  َهَّللا  َّنِإ 

124 ص :  ات 37 ..... ] تایآ 35  (: 33  ) بازحألا هروس  ]

هراشا

َو َنیِعِشاْخلا  َو  ِتاِرباَّصلا  َو  َنیِِرباَّصلا  َو  ِتاقِداَّصلا  َو  َنِیقِداَّصلا  َو  ِتاِتناْقلا  َو  َنِیِتناْقلا  َو  ِتانِمْؤُْملا  َو  َنِینِمْؤُْملا  َو  ِتاِملْسُْملا  َو  َنیِِملْـسُْملا  َّنِإ 
ِتارِکاَّذـلا َو  ًارِیثَک  َهَّللا  َنیِرِکاَّذـلا  َو  ِتاِظفاْحلا  َو  ْمُهَجوُُرف  َنیِِظفاْحلا  َو  ِتاِمئاَّصلا  َو  َنیِِمئاَّصلا  َو  ِتاقِّدَـصَتُْملا  َو  َنِیقِّدَـصَتُْملا  َو  ِتاعِـشاْخلا 

ْنَم َو  ْمِهِْرمَأ  ْنِم  ُةَرَیِْخلا  ُمَُهل  َنوُکَی  ْنَأ  ًاْرمَأ  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  یَـضَق  اذِإ  ٍۀَـنِمُْؤم  َو ال  ٍنِمْؤُِمل  َناک  اـم  َو  ( 35  ) ًامیِظَع ًارْجَأ  َو  ًةَرِفْغَم  ْمَُهل  ُهَّللا  َّدَـعَأ 
یِفُْخت َو  َهَّللا  ِقَّتا  َو  َکَجْوَز  َْکیَلَع  ْکِْسمَأ  ِْهیَلَع  َتْمَْعنَأ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  يِذَِّلل  ُلوُقَت  ْذِإ  َو  ( 36  ) ًانِیبُم ًالالَض  َّلَض  ْدَقَف  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ِصْعَی 

ٌجَرَح َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َنوُکَی  ْیَِکل ال  اهَکانْجَّوَز  ًارَطَو  اْهنِم  ٌْدیَز  یـضَق  اَّمَلَف  ُهاشَْخت  ْنَأ  ُّقَحَأ  ُهَّللا  َو  َساَّنلا  یَـشَْخت  َو  ِهیِدـْبُم  ُهَّللا  اَم  َکِسْفَن  ِیف 
(37  ) ًالوُعْفَم ِهَّللا  ُْرمَأ  َناک  َو  ًارَطَو  َّنُْهنِم  اْوَضَق  اذِإ  ْمِِهئایِعْدَأ  ِجاوْزَأ  ِیف 

124 ص :  همجرت ..... :

، ابیکـش رباص و  نانز  نادرم و  وگتـسار ، نانز  نادرم و  ادخ ، نامرف  عیطم  نانز  نادرم و  نامیا ، اب  نانز  نادرم و  ناناملـسم ، نانز  نادرم و 
ظفح یتّفع  یب  زا  ار  دوخ  هک  نمادـکاپ  ناـنز  نادرم و  رادهزور ، ناـنز  نادرم و  هدـننک ، قاـفنا  ناـنز  نادرم و  عوشخ ، اـب  ناـنز  نادرم و 

دننکیم ،
125 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(35 . ) تسا هتخاس  اّیهم  یگرزب  شاداپ  ترفغم و  اهنآ  همه  يارب  دنوادخ  دننکیم ، ادخ  دای  رایسب  هک  ینانز  نادرم و 
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ینامرفان ار  شلوسر  ادخ و  سک  ره  تسین و  يرایتخا  هدارا و  دننادب  مزال  شلوسر  ادـخ و  هک  يرما  رد  یناملـسم  نز  درم و  چـیه  يارب 
(36 . ) تسا هدش  راتفرگ  يراکشآ  یهارمگ  هب  دنک ،

رادهاگن ار  ترسمه  یتفگ  وا  هب  يدوب  هداد  يدازآ  تمعن  وا  هب  زین  وت  دوب و  هداد  مالسا  تمعن  وا  هب  دنوادخ  هک  ار  سک  نآ  روایب  دای  هب 
هک یلاح  رد  يدیـسرتیم  مدرم  شنزرـس  زا  وت  دـنکیم و  راکـشآ  دـنوادخ  هک  یتشادیم  ناـهنپ  ار  يزیچ  لد  رد  وت  سرتب و  ادـخ  زا  و 

- نانمؤم يارب  یلکشم  ات  میدروآ  رد  وت  يرسمه  هب  ار  وا  ام  دش  ادج  شرـسمه  زا  دیز  نوچ  یـسرتب و  وا  زا  هک  تسا  رتهتـسیاش  دنوادخ 
(37 . ) تسا یندش  ماجنا  ادخ  نامرف  دشابن و  دنریگیم - قالط  نانآ  زا  هک  یماگنه  دوخ ، ياههدناوخ  رسپ  نارسمه  اب  جاودزا  رد 

125 ص :  ریسفت ..... :

دای یکین  ریخ و  هب  نادرم  زا  نآرق  رد  دـنوادخ  هَّللا  لوسر  اـی  تفگ : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  هب  هملـس  ّما  دـنیوگ : نارّـسفم  زا  یخرب 
سیمع تنب  ءامسا  نخس ، نیا  هدنیوگ  هک  رگید  یخرب  دش . لزان  هیآ  نیا  سپ  « 1 « ؟ میوش دای  نآ  هب  هک  تسین  يریخ  ام  رد  ایآ  دنکیم 

. تشگزاب هشبح  زا  بلاط  یبا  نب  رفعج  شرسمه  اب  هک  تفگ  یماگنه  ار  نخس  نیا  تسا و  هدوب 
هک تسا  يدرف  ملـسم  دنیوگ : یخرب  دـشاب . دانع  نودـب  رادربنامرف  و  لخاد ، ملـس  رد  هک  تسا  يدرف  ملـسم  ِتاِملْـسُْملا  َو  َنیِِملْـسُْملا  َّنِإ 

. دنک راذگاو  ضیوفت و  وا  هب  ار  شیاهراک  دشاب و  ادخ  ياهروتسد  میلست 
. دنک قیدصت  تسا  بجاو  نآ  هب  نامیا  ار  هچنآ  ار و  شلوسر  ادخ و  هک  تسا  یسک  نموم  ِتانِمْؤُْملا و  َو  َنِینِمْؤُْملا  َو 

__________________________________________________
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. دنهدیم همادا  ار  نآ  دناهتساخ و  اپ  هب  ادخ  تعاطا  يارب  هک  دنتسه  یناسک  تناق  ِتاِتناْقلا  َو  َنِیِتناْقلا  َو 

. دشاب وگتسار  رادنپ ، ّتین و  راتفگ و  رادرک و  رد  هک  تسا  يدرف  قداص  ِتاقِداَّصلا  َو  َنِیقِداَّصلا  َو 
. دشاب ابیکش  رابدرب و  هانگ ، زا  يرود  هفیظو و  ماجنا  ربارب  رد  هک  تسا  یسک  رباص  ِتاِرباَّصلا  َو  َنیِِرباَّصلا  َو 

. دشاب عضاوتم  نتورف و  ادخ  ربارب  رد  حراوج  اضعا و  مامت  ناج و  لد و  اب  هک  تسا  يدرف  عشاخ  ِتاعِشاْخلا  َو  َنیِعِشاْخلا  َو 
. دزادرپب ار  شلام  تاکز  هک  تسا  یسک  قّدصتم  ِتاقِّدَصَتُْملا  َو  َنِیقِّدَصَتُْملا  َو 

لفاغ و ادـخ  رکذ  زا  ود  ره  ای  شنابز  ای  لد  هاـگ  چـیه  هک  تسا  یـسک  دـشاب  رکاذ  رایـسب  هک  يدرف  ِتارِکاَّذـلا  َو  ًارِیثَک  َهَّللا  َنیِرِکاَّذـلا  َو 
. دشابن یلاخ 

وـضو ود  ره  دنک و  رادیب  بش  رد  ار  شرـسمه  يدرم  هاگ  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  هک  هدش  تیاور  يردخ  دیعـس  یبا  زا 
«. 1  » دننکیم ادخ  دای  رایسب  هک  دنتسه  ینانز  نادرم و  زا  دنناوخب  زامن  تعکر  ود  دنریگب و 

« ِتارِکاَّذلا َو  ًارِیثَک  َهَّللا  َنیِرِکاَّذلا   » زا دناوخب  ار  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  حیبست  بش  رد  هک  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
«. 2 . » دشابیم

تلالد نآ  رب  هیآ ، رهاظ  نوچ  هک  تسا  هدوب  هَّللا  تارکاّذـلا  و و  اهجورف ، تاظفاحلا  و  لصا : رد  تارکاّذـلا » و   » و ِتاِظفاْحلا » َو   » تراـبع
. تسا هدش  فذح  دراد ،

ًاراْکبَأ َو  ٍتابِّیَث  دیامرفیم : ادخ  هک  تسا  هیآ  نیا  دننام  نادرم ، رب  نانز  فطع  هیآ  نیا  رد 
__________________________________________________
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فرح دیاب  ریزگان  دنـشاب  کیرـش  یمکح  رد  هاگ  ره  دنتـسه و  فلتخم  سنج  ود  زا  هک  ( 5 میرحت / « ) هرکاب نانز  هدرک و  رهوش  ناـنز  »
تفص فطع  عون  زا  تاملسم ، نیملـسم و  رب  تانمؤم  نینمؤم و  فطع  دننام  اهتفج ، رب  اهتفج  فطع  یلو  دوش . هطـساو  اهنآ  نایم  فطع 
يارب دـنوادخ  دنـشاب  تافـص  نیا  ياراد  هک  ینانز  هورگ  نادرم و  هورگ  هک  تسا  نیا  انعم  ایوگ  هدـمآ و  عمج  فرح  اب  تسا  تفـص  رب 

. تسا هدرک  اّیهم  یگرزب  شاداپ  اهنآ 
رتخد بنیز  نیا  درک . يراگتساوخ  دوخ  هدرک  دازآ  هثراح ، نب  دیز  يارب  ار  هّیدسا  شجح  رتخد  بنیز  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 

دبع شردارب  دز و  زابرس  دیز  اب  جاودزا  زا  رطاخ  نیا  هب  دوب و  بلّطملا  دبع  رتخد  ۀمیمأ  هک ، تسا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  هّمع  همیما 
: دش لزان  هیآ  نیا  ببس  نیدب  دوبن و  قفاوم  تلصو  نیا  اب  زین  شجح  هَّللا 

، تسا هدرک  رایتخا  اهنآ  يارب  ادخ  هچنآ  ربارب  رد  ینمؤم  نز  درم و  چیه  يارب  ینعی  رخآ ، ات  ُهَّللا ...  یَضَق  اذِإ  ٍۀَنِمُْؤم  َو ال  ٍنِمْؤُِمل  َناک  ام  َو 
رایتخا ار  نامه  تسا  هدرک  رایتخا  وا  هچنآ  دـنهد و  رارق  ادـخ  يأر  عبات  ار  ناـشدوخ  يأر  هک  تسا  هتـسیاش  هکلب  تسین ، ییأر  راـیتخا و 

. دننک
رد دیز  حاکن  هب  ار  بنیز  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  نیا  رب  انب  میتسه ، یـضار  ام  ادـخ  لوسر  يا  دـنتفگ : ود  نآ  هیآ ، نیا  لوزن  زا  سپ 
دیز بناج  زا  دوب  امرخ  عاص  یـس  ماعط و  ّدـم  هاجنپ  راولـش و  نهاریپ ، هفـالم ، رداـچ ، مهرد و  تصـش  راـنید و  هد  هک  ار  شرهم  دروآ و 

. داتسرف وا  يارب 
. تسا هدش  هدناوخ  ءات »  » اب مه  و  ءای »  » اب مه  نوکی »  » هملک ُةَرَیِْخلا  ُمَُهل  َنوُکَی  ْنَأ 

تـشاد ینازرا  وا  هب  ار  تمعن  نیا  دنوادخ  هک  یـسک  نآ  هب  وت ، هک  ار  یماگنه  روآ  دای  هب  ِْهیَلَع  َتْمَْعنَأ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  يِذَِّلل  ُلوُقَت  ْذِإ  َو 
هب يدرک و  دوخ  هدناوخ  رسپ  ار  وا  هک  يداد  ار  تمعن  نیا  وا  هب  مه  وت  یشاب و  هتـشاد  تسود  ینک و  دازآ  ار  وا  ات  درک  ّقفوم  ار  وت  ینعی 

: یتفگ تسا ، هثراح  نب  دیز  وا  و  يداد ، صاصتخا  دوخ 
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. هدم قالط  راد و  هاگن  تسا  شحج  رتخد  بنیز  هک  ار  ترسمه  َکَجْوَز ، َْکیَلَع  ْکِْسمَأ 
هتسشن شاهرجح  نایم  رد  بنیز  هک  یلاح  رد  دش  دراو  دیز  لزنم  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  يزور  هک  تسا  رارق  نیا  زا  ناتـساد  نیا 

هّزنم تفگ : داتفا  بنیز  هب  شرظن  نوچ  درک و  زاب  ار  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  دییاسیم ، ییوبشوخ  زیچ  تسد  رد  یگنـس  اب  دوب و 
بنیز دـمآ  لزنم  هب  هک  دـیز  تـشگرب . و  « 1 . » تسا ناگدـننیرفآ  نیرتـهب  هک  ییادـخ  رب  نیرفآ  تسا و  رون  هدـننیرفآ  هک  ییادـخ  تسا 

جاودزا وت  اب  ربمایپ  ات  مهد ؟ قالط  ار  وت  یهاوخیم  ایآ  سپ  دشاب  هدش  عقاو  وا  لد  رد  وت  ّتبحم  دیاش  تفگ : دیز  تفگ ، وا  هب  ار  نایرج 
. دنکن جاودزا  نم  اب  مه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  یهد و  قالط  ارم  وت  مسرتیم  تفگ : بنیز  دنک ،

وا زا  ایآ  دوشیم  هچ  ار  وت  دومرف  ترـضح  مهد ، قالط  ار  مرـسمه  مهاوخیم  ادخ  لوسر  يا  تفگ : دمآ و  ترـضح  نآ  شیپ  دیز  سپ 
؟ ياهدش كوکشم  هک  ياهدید  يزیچ 

. دـنکیم ّتیذا  ارم  نیمه  تسا و  رتـگرزب  نم  زا  تفارـش  رد  وا  نکل  مدـیدن ، يزیچ  وا  زا  یبوـخ  ریخ و  زج  مسق  ادـخ  هب  هن  تفگ : دـیز 
ار شرـسمه  دـیز  نآ  زا  سپ  سرتب . ادـخ  زا  رادـهگن و  تدوخ  يارب  ار  تنز  َهَّللا » ِقَّتا  َو  َکَجْوَز  َْکیَلَع  ْکِْـسمَأ   » دومرف وا  هب  ترـضح 
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يارب ار  بنیز  منادیمن ، رتنئمطم  وت  زا  مدوخ  هرابرد  ار  يدرف  چیه  نم  تفگ : دیز  هب  ادـخ  لوسر  دـش  مامت  شاهّدـع  نوچ  داد و  قالط 
. نک يراگتساوخ  نم 

ناـنچ مرظن  رد  تسا  هدرک  يراگتـساوخ  وا  زا  ادـخ  لوسر  هک  متـسناد  یتقو  دوب و  ندرک  ریمخ  لوغـشم  وا  متفر و  وا  شیپ  تفگ : دـیز 
هَّللا یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  ار  وت  داب  هدژم  بنیز  يا  متفگ : مدرک و  وا  هب  ار  متـشپ  نیا  رب  انب  منک ، هاگن  وا  هب  مدوبن  رداـق  هک  دـمآ  گرزب 

هب سپـس  دـهد ، نامرف  مراگدرورپ  اـت  مهدیمن  ماـجنا  يراـک  نم  تفگ  دـش و  ناـمداش  سپ  تسا  هدرک  يراگتـساوخ  وت  زا  هلآ  هیلع و 
لزان هیآ  نیا  تفر و  شزامن ) هاگیاج   ) شدجسم

__________________________________________________
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داد جاودزا  نیا  يارب  هک  ار  ياهمیلو  ترـضح  درک و  شزیمآ  جاودزا و  وا  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  نیا  رب  انب  اهکانجّوز »  » دش

. داد اذغ  زور  نایاپ  ات  نان  تشوگ و  اب  ار  مدرم  درک و  حبذ  دنفسوگ  کی  دوب . هدادن  شنارسمه  زا  کی  چیه  يارب 
موهفم اریز  یمیرحت ، یهن  هن  تسا  یتحلـصم  یهن  نآ  رد  یهن  هدـم و  قالط  ار  ترـسمه  هک  تسا  نیا  تراـبع  نیا  زا  دوصقم  َهَّللا  ِقَّتا  َو 

نداد تبسن  اب  ار  ترـسمه  هک  تسا  نیا  دوصقم  دنیوگ : یخرب  دشاب و  مارح  قالط  هک  نیا  هن  تسا ، رتهب  ندادن  قالط  هک  تسا  نیا  نآ 
. نکم شنزرس  تّمذم و  رهوش  ندرک  ّتیذا  ربک و  هب 

نآ اب  وا  دهد ، قالط  ار  شرسمه  دیز  رگا  هک  ار  بلطم  نیا  ادخ  لوسر  دنیوگ : یخرب  َساَّنلا  یَشَْخت  َو  ِهیِْدبُم  ُهَّللا  اَم  َکِسْفَن  ِیف  یِفُْخت  َو 
جاودزا وا  اب  سپس  دهدب و  قالط  ار  شنز  هک  داد  روتسد  دیز  هب  ربمایپ  دنیوگب  مدرم  هک  دیسرتیم  درکیم و  ناهنپ  دنکیم ، جاودزا  نز 

دیز يدوزب  هک  دوب  هداد  ربخ  وا  هب  ناحبـس  يادخ  هک  دوب  نیا  درکیم  یفخم  ترـضح  نآ  هک  ار  هچنآ  دـنیوگ : نارّـسفم  زا  یخرب  درک .
ناهنپ دوخ  شیپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  ار  هچنآ  دـنوادخ  و  دـش . دـهاوخ  وا  نارـسمه  زا  نز  نآ  دـهدیم و  قالط  ار  شرـسمه 

. درک راکشآ  رهاظ و  میدروآ ، رد  وت  جیوزت  هب  ار  وا  اهکانجّوز ، دومرف : هک  ترابع  نیا  نایب  اب  دوب ، هدرک 
هک روط  نآ  ار  تیشخ  يوقت و  تیاهن  ترـضح  نآ  اریز  تسین ، يراگزیهرپ  يوقت و  تیـشخ ، زا  دنوادخ  دوصقم  ُهاشَْخت  ْنَأ  ُّقَحَأ  ُهَّللا  َو 

مرش و اریز  تسا ، مرش  ایح و  تیشخ ، زا  دوصقم  نکل  دنتشاد ، فوخ  سرت و  دشاب ، تیـشخ  دوب  مزال  هچنآ  رد  دنتـشاد و  تسا  هتـسیاش 
اریز دـنکیم ، ایح  تسا ، لـالح  حاـبم و  ادـخ  شیپ  هک  يزیچ  راـهظا  زا  يدرف  یهاـگ  و  تسا . هدیدنـسپ  میرک و  ياـهیوخ  زا  یکی  اـیح 
هناخ رد  هک  ینامز  ینیبیمن  ایآ  دـننک .) شنزرـس  و  . ) دوش زاب  وا  رب  دـننکیمن  كرد  ار  روما  قیاقح  هک  ینادان  مدرم  ناـبز  تسا  نکمم 

ياهوگتفگ  هب  دنتسشنیم و  دندروخیم  اذغ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ 
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زا عنام  ایح  مرـش و  یلو  درکیم ، ّتیذا  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  دـشیم و  تقو  فالتا  ثعاب  اهنآ  راک  نیا  دـنتخادرپیم ، هدوهیب 
ِّقَْحلا َنِم  ِییْحَتْسَی  ُهَّللا ال  َو  ْمُْکنِم  ِییْحَتْسَیَف  َِّیبَّنلا  يِذُْؤی  َناک  ْمُِکلذ  َّنِإ  دش  لزان  هیآ  نیا  ات  دیوش ، هدنکارپ  دیامرفب : ترـضح  هک  دوب  نآ 
يادخ سپ  ( 53 بازحا / «. ) درادـن مرـش  ّقح  نایب )  ) زا دـنوادخ  اما  دراد ، مرـش  امـش  زا  وا  یلو  دـنکیم  ّتیذا  ار  ربمایپ  امـش  لـمع  نیا  »

زا دنوادخ  ایوگ  و  درک . شهوکن  ار  ترضح  نآ  داد و  ربخ  مدرم  هب  دوب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ریمـض  رد  هک  ار  هچنآ  ناحبس 
ات درکیم ، توکـس  اـی  ینادیم ، رتـهب  تدوخ  دـیوگب : موش  ادـج  مرـسمه  زا  مهاوخیم  تفگ : هک  دـیز  باوج  رد  هک  تشاد  راـظتنا  وا 

. دشاب قباطم  دوب ، ییادج  هب  لیم  هک  شنطاب ، اب  شرهاظ 
شنوخ البق  هک  ار ، حرـس  یبا  نب  دعـس  نب  هَّللا  دبع  تساوخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدـمآ  یثیدـح  رد  هک  نانچ  مه 
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هب منامـشچ  نم  ادخ  لوسر  يا  تفگ : رـشب ، نب  دابع  یکدنا ) زا  سپ  ، ) تساخرب تعافـش  هب  ضارتعا  اب  نامثع  دـشکب ، دوب ، هدـش  ردـه 
هب هراشا  هک  متشادن  شوخ  تسین و  مشچ  تنایخ  ناربمایپ  يارب  دومرف : ترضح  مشکب ، ار  وا  نم  دینک و  ياهراشا  هک  دوب  امـش  نامـشچ 
لاح ای  ُهاشَْخت » ْنَأ  ُّقَحَأ  ُهَّللا  َو   » و َساَّنلا » یَـشَْخت  َو   » و َکِسْفَن » ِیف  یِفُْخت  َو   » ياهترابع رد  واو  و  دشاب . حابم  هک  دنچ  ره  منک  يرفاک  لتق 

يدرک ناـهنپ  دوب ، نتـشادن  هگن  هک  ار ، دوخ  ینورد  تساوخ  هک  یلاـح  رد  رادـهگن  تدوخ  يارب  ار  تنز  یتفگ : دـیز  هب  وت  ینعی  تسا 
هک تسا  هتسیاش  هک  یلاح  رد  يدیسرتیم  مدرم  زا  يدیـسرتیم و  مدرم  شنزرـس  زا  هک  یلاح  رد  يدرک  ناهنپ  ار  دوخ  هشیدنا  نینچمه 

: دنیوگ یخرب  ایوگ  تسا  فطع  واو  ای  یسرتب . ادخ  زا 
. يدرک عمج  ار  مدرم  زا  سرت  شفالخ و  ندرک  ناهنپ  تراتفگ و  نایم  هک  ینامز 

وا ام  دش ، مامت  شاهّدع  داد و  شقالط  دوب و  هدش  اورماک  وا  زا  تشادن و  یجایتحا  وا  هب  رگید  دیز  هک  ینامز  ًارَطَو  اْهنِم  ٌدـْیَز  یـضَق  اَّمَلَف 
مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  دناهدناوخ و  اهکتجّوز ، ار ، اهکانجّوز ، ترابع : مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  و  میدروآ . رد  وت  حاکن  هب  ار 

131 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
: دیامرفیم هک  اج  نآ  ات  « 1 ، » نینچ نیا  رگم  مردپ  يارب  مدناوخن  دومرف : هک  تسا  تیاور 

«. 2  » نینچ نیا  رگم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  دناوخن  و 
: دیامرفیم نایب  هیآ  نیا  اب  ار  جاودزا  نیا  یمومع  تحلصم  فده و  ناحبس  يادخ  سپس 

دندش و دنمهرهب  دوخ  نارـسمه  زا  نانمؤم ، ياههدناوخ  دنزرف  هاگ  ره  هک  تسا  نیا  يارب  جاودزا  نیا  ٌجَرَح  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َنوُکَی  ْیَِکل ال 
رـسپ دـنوشن و  راتفرگ  یهانگ  یتخـس و  هب  اهنآ » هقّلطم   » نارـسمه اب  جاودزا  رد  نانمؤم  دـندش  ادـج  اهنآ  زا  دندیـسر و  دوخ  تجاـح  هب 

. دنهدن رارق  دوخ  نادنزرف  دننام  عاضر ، بسن و  ثیح  زا  ناشنارسمه  ندوب  مارح  رد  ار ، دوخ  ياههدناوخ 
هب هک  تسا  هدرک  هدارا  ادخ  هک  يرما  نآ  دیامرفیم : ادخ  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  تسا و  هضرتعم  هلمج  کی  نیا  ًالوُعْفَم  ِهَّللا  ُْرمَأ  َناک  َو 

. دمآ دهاوخ  دوجو  هب  ریزگان  دیایب ، دوجو 
نایم زا  مزانیم و  امش  رب  اهنآ  ببس  هب  نم  هک  تسا  زایتما  هس  تفگ : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هب  بنیز  هک  تسا  هدش  تیاور  و 
رگید تسا ، یکی  وت  ّدج  نم و  ّدج  هک  نآ  یکی  ینک : راختفا  اهنآ  رب  یتازایتما  نینچ  ببس  هب  یناوتب  هک  دنتسین  کی  چیه  امش  نارـسمه 

. دوب مالسلا  هیلع  لیئربج  راک  نیا  ریفس  هدنیامن و  هک  نآ  موس  درک ، جیوزت  امش  هب  دنوادخ  ارم  هک  نآ 

131 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 38  (: 33  ) بازحألا هروس  ]

هراشا

ِتالاسِر َنوُغِّلَُبی  َنیِذَّلا  ( 38  ) ًاروُدْقَم ًارَدَـق  ِهَّللا  ُْرمَأ  َناک  َو  ُْلبَق  ْنِم  اْوَلَخ  َنیِذَّلا  ِیف  ِهَّللا  َۀَّنُـس  َُهل  ُهَّللا  َضَرَف  امِیف  ٍجَرَح  ْنِم  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َناک  ام 
َنیِِّیبَّنلا َمَتاخ  َو  ِهَّللا  َلوُسَر  ْنِکل  َو  ْمُِکلاجِر  ْنِم  ٍدَـحَأ  ابَأ  ٌدَّمَُحم  َناک  ام  ( 39  ) ًابیِـسَح ِهَّللِاب  یفَک  َو  َهَّللا  َّالِإ  ًادَحَأ  َنْوَشْخَی  َو ال  ُهَنْوَشْخَی  َو  ِهَّللا 

(40  ) ًامِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  ُهَّللا  َناک  َو 
__________________________________________________

-1
. کلذک ّالإ  یبأ  یلع  اهتأرق  ام 

-2
. کلذک ّالإ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  یلع  ّیلع  أرق  ام  و 
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132 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

132 ص :  همجرت ..... :

يراج زین  دناهدوب  نیا  زا  شیپ  هک  یناسک  دروم  رد  یهلا  ّتنـس  نیا  تسین ، یمرج  چیه  تسا  هدرک  بجاو  وا  رب  ادخ  هچنآ  رد  ربمایپ ، رب 
(38  ) تسا یقیقد  همانرب  يور  هدیجنس و  ادخ  نامرف  تسا و  هدوب 

و دنتـشادن ، میب  ادخ  زج  سک  چیه  زا  دندیـسرتیم و  ادخ  زا  اهنت )  ) دندرکیم و یهلا  ياهتلاسر  غیلبت  هک  دـندوب  یناسک  نیـشیپ  ناربمایپ 
(39 . ) تسا یفاک  یسرباسح  يارب  دنوادخ 

(40 . ) تسا هاگآ  زیچ  ره  هب  دنوادخ  تسا و  ناربمایپ  متاخ  ادخ و  لوسر  یلو  تسین ، امش  نادرم  زا  کی  چیه  ردپ  دّمحم 

132 ص :  ریسفت ..... :

رسپ هب  تبسن  ّتیلهاج  نامز  مکح  ات  دنک ، جاودزا  شاهدناوخ  رـسپ  رـسمه  اب  هک  درک  بجاو  وا  رب  داد و  رارق  وا  مهـس  ادخ  َُهل  ُهَّللا  َضَرَف 
: ترابع دوش و  لطاب  اههدناوخ 

. تسا لیبق  نیمه  زا  زین  تسا  هدش  نّیعم  مهس ، ینعی  ضرف ، رادقم  نالف  رتفد  رد  ینالف  يارب 
رد و   ) دنکیم دـیکأت  ار  جرح » نم  ّیبّنلا  یلع  ناک  ام   » ترابع تسا و  هتفر  راک  هب  ردـصم  ياج  هب  هک  تسا  یمـسا  ۀّنـس »  » هملک ِهَّللا  َۀَّنُس 

هداد رارق  ّتنـس  مّلـسم  روطب  ار  راک  نیا  دـنوادخ   ) ۀّنـس کـلذ  هَّللا  ّنس  تسا ، هدوب  نینچ  اـیوگ  و  تسا ) يدـیکأت  قلطم  لوعفم  تقیقح 
(. تسا

یعنام جرح و  نآ  رب  مادقا  هریغ ، حاکن و  دننام  تسا ، هدوب  زیاج  حابم و  اهنآ  يارب  هچ  ره  هک  تسا  نیشیپ  يایبنا  دوصقم  اْوَلَخ  َنیِذَّلا  ِیف 
دوب . زینک  دصتفه  نز و  دصیس  ياراد  نامیلس  نینچمه  تشاد و  زینک  دصیس  نز و  دص  دواد  ترضح  هک  نانچ  تسا ، هتشادن 

133 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
لحم رد  موس  مود و  دشاب ، ءایبنا  يارب  تفص  هک  ّرج  بارعا  لحم  رد  لوا  تسا . لامتحا  هس  بارعا ، رظن  زا  ترابع  نیا  رد  َنوُغِّلَُبی  َنیِذَّلا 

. نوغلبی نیذلا  ینعأ  ای : نوغلبی  نیذلا  مه  ینعی : دشاب ، حدم  هب  صوصخم  هک  بصن  عفر و  بارعا 
. تسا هدش  هدناوخ  زین  هَّللا  ۀلاسر  ترابع  نیا  ِهَّللا  ِتالاسِر 

. یندش ماجنا  مّلسم و  تسا  ییاضق  یعطق و  تسا  یمکح  دومرف  لزان  شناربمایپ  رب  دنوادخ  هک  ار  يرما  ًاروُدْقَم  ًارَدَق  ِهَّللا  ُْرمَأ  َناک  َو 
. دنتشادن یمیب  يدرف  چیه  زا  ادخ  زا  زج  هب  تّوبن  هفیظو  يادا  تلاسر و  غیلبت  ندناسر  رد  نیشیپ  ناربمایپ  َهَّللا  اَّلِإ  ًادَحَأ  َنْوَشْخَی  َو ال 
دنوادخ هک  تسا  نیا  دوصقم  دنیوگیم : یخرب  دنکیم و  تیافک  ناگدـنب  زا  اهیتخـس ) و   ) سرت دراوم  رد  دـنوادخ  ًابیِـسَح  ِهَّللِاب  یفَک  َو 

. تساهنآ هدنهد  شاداپ  هدننک و  باسح  ناگدنب و  ياهراک  هدنرادهگن 
درم نآ  وا و  نایم  هک  نیا  ات  تسین  نادرم  امش  زا  کی  چیه  یقیقح  ردپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحم  ْمُِکلاجِر  ْنِم  ٍدَحَأ  ابَأ  ٌدَّمَُحم  َناک  ام 

. دوش تباث  دنزرف  رسمه  اب  جاودزا  تمرح  لیبق  زا  يدنزرف  ردپ و  ماکحا 
ریاس اما  تسا  مزال  تّما  رب  وا  میظعت  مارتحا و  هک  نیا  رد  دشابیم  دوخ  تّما  ردپ  يربمایپ  ره  تسادـخ و  لوسر  نکیل  ِهَّللا  َلوُسَر  ْنِکل  َو 

. تسین تّما  ربمایپ و  نیب  دراد  دوجو  نادنزرف  ناردپ و  نیب  هک  یماکحا 
. تسا نیریاس  دننامه  مکح  رد  وا  دنتسین و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  یقیقح  دالوا  هک  تسا  نادرم  امش  زا  یکی  مه  دیز 
تسا . یقاب  رادیاپ و  تمایق  زور  ات  وا  تعیرش  نیا  رب  انب  دباییم ، نایاپ  وا  هب  تّوبن  هک  تسا  ربمایپ  نیرخآ  َنیِِّیبَّنلا و  َمَتاخ  َو 
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134 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
دنتسه اوشیپ  ماما و  نم  دنزرف  ود  نیا  دومرف : اریز  تسا ، مالسلا  امهیلع  نیسح  ترضح  نسح و  ترضح  ردپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ 

زا هن  دنتـسه  ربمایپ  دوخ  نادـناخ  تیب و  لها  نادرم  زا  راوگرزب  ود  نآ  هک  تسا  ببـس  نیدـب  نیا  و  « 1  » دنشاب هتسشن  هچ  هداتـسیا و  هچ 
«. 2  » تسا هدش  رهم  يانعم  هب  ءات »  » حتف هب  نیّیبّنلا  متاخ  و  امش . نادرم 

134 ص :  ات 48 ..... ] تایآ 41  (: 33  ) بازحألا هروس  ]

هراشا

ِتاُملُّظلا َنِم  ْمُکَجِرُْخِیل  ُُهتَِکئالَم  َو  ْمُْکیَلَع  یِّلَُصی  يِذَّلا  َوُه  ( 42  ) ًالیِصَأ َو  ًةَرُْکب  ُهوُحِّبَس  َو  ( 41  ) ًارِیثَک ًارْکِذ  َهَّللا  اوُرُکْذا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
ًارِّشَبُم َو  ًادِهاش  َكاْنلَسْرَأ  اَّنِإ  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  ( 44  ) ًامیِرَک ًارْجَأ  ْمَُهل  َّدَعَأ  َو  ٌمالَس  ُهَنْوَْقلَی  َمْوَی  ْمُُهتَّیَِحت  ( 43  ) ًامیِحَر َنِینِمْؤُْملِاب  َناک  َو  ِروُّنلا  َیلِإ 

(45  ) ًاریِذَن َو 
ْمُهاذَأ َْعد  َو  َنیِِقفانُْملا  َو  َنیِِرفاْکلا  ِعُِطت  َو ال  ( 47  ) ًارِیبَک ًالْضَف  ِهَّللا  َنِم  ْمَُهل  َّنَِأب  َنِینِمْؤُْملا  ِرَِّشب  َو  ( 46  ) ًارِینُم ًاجارِس  َو  ِِهنْذِِإب  ِهَّللا  َیلِإ  ًایِعاد  َو 

(48  ) ًالیِکَو ِهَّللِاب  یفَک  َو  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکََوت  َو 

134 ص :  همجرت ..... :

(41  ) دینک دای  رایسب  ار  ادخ  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
(42  ) دینک حیبست  ار  وا  ماش  حبص و  مئاد  و 

ییانـشور يوس  هب  لهج )  ) یکیرات زا  امـش  ات  دنتـسرفیم  دورد  تمحر و  ناگدنب  امـش  رب  شناگتـشرف  مه  وا و  مه  هک  تسا  ییادـخ  وا 
(43 . ) تسا نابرهم  رایسب  نانمؤم  رب  دیوش و  نومنهر  نامیا ) ملع و  )

شاداپ نانآ  يارب  تسا و  یهلا  تراشب  مالس و  دنوش ، لیان  ّقح  ءاقل  هب  هک  يزور  رد  نانمؤم  ّتیحت 
__________________________________________________

-1
. ادعق وا  اماق  نامامإ  ناذه  يانبا 

. تسا هدننک  رهم  ینعی  متخ ، لعاف  يانعم  هب  ءات »  » رسک هب  و  - 2
135 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(44  ) تسا هتخاس  مهارف  یشزرا  رپ 
(45  ) میاهداتسرف هدنهد  میب  هدژم و  هاوگ و  ناونع  هب  ار  وت  ام  ربمایپ ، يا 

(46  ) میداد رارق  نازورف  غارچ  هَّللا و  يوس  هب  هدننک  توعد  ار  وت  ادخ  نامرف  هب  و 
(47 . ) تسا یگرزب  شاداپ  لضف و  نانآ  يارب  ادخ  يوس  زا  هک  هد  تراشب  ار  نانمؤم  و 

( وت  ) زاس راک  یماح و  ادـخ  هک  سب  نیمه  نک و  لّکوت  ادـخ  رب  رذـگرد و  اـهنآ  رازآ  متـس و  زا  نکم و  يوریپ  ناـقفانم  نارفاـک و  زا  و 
(48 . ) دشاب

135 ص :  ریسفت ..... :
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. دیهد ماجنا  رایسب  ار  نآ  دینک و  شیاتس  ریبکت  حیبست و  دیجمت ، لیلهت ، دمح ، زا  شیاتس  ماسقا  مامت  اب  ار  ادخ  ًارِیثَک  ًارْکِذ  َهَّللا  اوُرُکْذا 
ماجنا رایسب  ار  ادخ  رکذ  هتبلا  دیوگب ، ار  مالّسلا  اهیلع  همطاف  حیبست  هک  ره  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 

دیدرتیب ربکا . هَّللا  هَّللا و  ّالإ  هلإ  هَّلل و ال  دمحلا  هَّللا و  ناحبـس  دـیوگب : هبترم  یـس  سک  ره  هک  تسا  ترـضح  نامه  زا  و  « 1 . » تسا هداد 
«2 . » تسا هدروآ  اج  هب  رایسب  ار  ادخ  رکذ 

زا تسا  لیئاکیم  لیئربج و  صاصتخا  دـننام  اهرکذ  نایم  زا  نآ  صاـصتخا  تساـهرکذ و  هلمج  زا  دوخ  حـیبست  اًلیِـصَأ  َو  ًةَرُْکب  ُهوُحِّبَـس  َو 
مامت زا  تسا  دـنوادخ  نتـسناد  كاپ  هّزنم و  نآ  يانعم  اریز  اهرکذ ، ریاس  رب  تسا  نآ  تلیـضف  يرترب و  نایب  يارب  نیا  ناگتـشرف و  ناـیم 

. تسین وا  هتسیاش  هک  یلاعفا  تافص و 
اهحیبست نایم  زا  سپـس  تساهرکذ . هلمج  زا  یتعاط  ره  اریز  دشاب ، تعاط  تدابع و  يدایز  نآ  يرایـسب  رکذ و  زا  دوصقم  هک  تساور  و 

رب زامن  تلیضف  ببس  هب  نآ  ياهتقو  مامت  رد  تسا  زامن  ای  نآ  هدومرف و  رکذ  صوصخ  هب  ار  بش  حبص و  حیبست 
__________________________________________________

-1
. اریثک ارکذ  هَّللا  رکذ  دقف  مالّسلا  اهیلع  ۀمطاف  حیبست  حبس  نم 

-2 ].....[ 
. اریثک ارکذ  هَّللا  رکذ  دقف  ةّرم  نیثلث  ربکا  هَّللا  هَّللا و  ّالإ  هلإ  هَّلل و ال  دمحلا  هَّللا و  ناحبس  لاق  نم 

136 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دراد يرتشیب  یتخس  تمحز و  اهنآ  تقو  تاعارم  ندناوخ و  اریز  تسا ، ءاشع  برغم و  حبص و  زامن  دوصقم  ای  اهتدابع  رگید 

رب هراعتـسا  روطب  ّلص ] هملک   ] درادیم راهظا  عوضخ  فاطعنا و  یعون  دوجـس  عوکر و  ماـگنه  رد  هک  تسا  نیا  رازگزاـمن  نأـش  زا  نوچ 
نیا هب  تسا و  هدـش  لامعتـسا  تفأر  تمحر و  يانعم  هب  نینچمه  تسا ، هدـش  هدروآ  دـنکیم  یناـبرهم  تفوطع و  يرگید  هب  هک  یـسک 

. دنک تفأر  تمحر و  وا  هب  ادخ  ینعی  هیلع ، هَّللا  یّلص  دنیوگیم : هک  یناسک  راتفگ  تسانعم 
دوخ هک  ایوگ  دنتـسه  هوعّدلا  باجتـسم  نوچ  دـننکیم و  تمحر  بلط  نانمؤم  يارب  دـنوادخ  زا  اهنآ  هک  تسا  نیا  ناگتـشرف  ةولـص  اّما 

درادب و یقاب  هدـنز و  ار  وت  ادـخ  ینعی  هَّللا ، كاّیح  دـیوگیم : هک  یـسک  نخـس  تسا  دروم  نیا  دـننام  دـناهدرک و  تفأر  تمحر و  اهنآ 
رد تدوخ  ایوگ  دوشیم  باجتـسم  تیاعد  هک  نیا  نانیمطا  هب  درادـب و  یقاب  هدـنز و  ار  وا  دـنوادخ  اـت  مدرک  اـعد  ینعی  هتیّیح »  » تراـبع

. ياهتشادهگن هدنز  ار  وا  تقیقح 
ادـخ و هک  یتسارب   » ِْهیَلَع اوُّلَـص  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَُـصی  ُهَتَِکئالَم  َو  َهَّللا  َّنِإ  دـیامرفیم : هک  دـنوادخ  لوق  تسانعم  نیمه  هب 
رب هک  دیهاوخب  ادـخ  زا  ینعی  ( 56 بازحا / « ) دیتسرفب دورد  وا  رب  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  دنتـسرفیم  دورد  ربمایپ  رب  شناگتـشرف 

. دتسرفب دورد  ربمایپ 
روتسد امش  هب  اریز  دنکیم ، تفأر  تمحر و  نانمؤم )  ) امـش رب  هک  تسا  ییادخ  وا  تسا : نیا  ترابع  نیا  يانعم  ْمُْکیَلَع  یِّلَُـصی  يِذَّلا  َوُه 

( تدابع و   ) تعاط ینـشور  يوس  هب  دـنک و  جراخ  هانگ  یکیرات  زا  ار  امـش  ات  دـیروآ  اج  هب  دایز  ار  وا  تعاط  کـین و  راـک  هک  دـهدیم 
تالـص هژاو  زا  دوصقم  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  ًامیِحَر  َنِینِمْؤُْملِاب  َناک  َو  دـیامرفیم : هک  دـنوادخ  راـتفگ  زا  تمـسق  نیا  و  دوش . نومنهر 

. تسا تمحر 
شدوخ  لوعفم  هب  هک  تسا  يردصم  ّتیحت »  » هملک ٌمالَس  ُهَنْوَْقلَی  َمْوَی  ْمُُهتَّیَِحت 

137 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسا دورد  مالس و  ادخ ، اب  تاقالم  زور  نانمؤم  ّتیحت  ینعی  تسا  هدش  هفاضا  مه » »
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: دنیوگ یخرب  دـنکیم . مالـس  وا  رب  هک  نآ  رگم  دریگیمن  ار  ینمؤم  چـیه  حور  لیئارزع  تفگ : هک  تسا  هدـش  تیاور  بزاع  نب  ءارب  زا 
لخاد نانمؤم  هک  تسا  یماگنه  مالس ، دنیوگ : یضعب  دنیآیم . نوریب  ربق  زا  نانمؤم  هک  یماگنه  تسا  ناگتشرف  مالس  مالـس ، زا  دوصقم 

رد ره  زا  ناگتـشرف  هک  یلاح  رد   » ْمُْکیَلَع ٌمالَـس  ٍباب  ِّلُک  ْنِم  ْمِْهیَلَع  َنُولُخْدَی  ُۀَِکئالَْملا  َو  دیامرفیم : دـنوادخ  هک  نانچ  دـنوشیم  تشهب 
(. 23 و 24 دعر / « ) داب امش  رب  ّتیحت  مالس و  دنیوگیم  دنوشیم و  دراو 

. تسا تشهب  میرک ، رجا  زا  دوصقم  ًامیِرَک  ًارْجَأ  ْمَُهل  َّدَعَأ  َو 
تسا لوبق  دروم  لداع  تداهش  هک  نانچ  مه  میداتسرف . دنهدیم  ماجنا  هچنآ  رد  تتّما  يارب  هاوگ  ناونع  هب  ار  وت  ام  ًادِهاش  َكاْنلَـسْرَأ  اَّنِإ 

. تسا لوبق  دروم  دشاب  ناشررض  رب  هچ  ناشدوس و  هب  هچ  تتّما  هرابرد  زین  وت  تداهش 
هعم لجرب  تررم  تسا : هتفگ  باتکلا  رد  هیوبیـس  هک  لاثم  نیا  دـننام  دـهدیم  يور  هدـنیآ  رد  نآ  موهفم  هک  تسا  لاـح  ادـهاش »  » هملک

ترابع نیا  رد  دنک . راکـش  نآ  اب  ادرف  تشاد  دصق  هک  یلاح  رد  دوب  يراکـش  زاب »  » وا اب  هک  مدرک  رذـگ  يدرم  هب  ادـغ . هب  ادـئاص  رقص 
. داد دهاوخ  خر  هدنیآ  رد  نآ  موهفم  هک  تسا  یلاح  ادئاص  هملک 

يوس هب  كرـش  لها  توعد  هک  تسا  نآ  رگنایب  توعد و  ندرک  ناـسآ  لهـس و  يارب  تسا  هیاـنک  هنذإـب »  » هملک ِِهنْذِإـِب  ِهَّللا  َیلِإ  ًاـیِعاد  َو 
. دنوادخ ندرک  ناسآ  اب  رگم  دوشیمن  ناسآ  هک  لکشم  تخس و  تسا  يراک  یمالسا  تاروتسد  دیحوت و 

هلیـسو هب  یکیرات  رد  هک  نانچ  مه  دـنوشیم  تیادـه  ییامنهار و  نید  هب  وت ، هلیـسو  هب  مدرم  هک  تسا  نیا  ترابع  يانعم  ًارِینُم  ًاجارِـس  َو 
هب اهمـشچ  دید  هک  نانچ  مه  دـباییم  شرتسگ  اهمـشچ  دـید  وت  يربمایپ  ییانـشور  هلیـسو  هب  هک  تسا  نیا  ای  دـنوشیم . ییامنهار  غارچ 

. دباییم شرتسگ  غارچ  رون  هلیسو 
هب  نانمؤم  قاقحتسا  زا  رتشیب  هک  تسا  یباوث  گرزب  لضف  زا  دوصقم  ًارِیبَک  اًلْضَف 

138 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دنراد یگرزب  لضف  اهتّما  رگید  رب  نانمؤم  هک  دشاب  نیا  دوصقم  تسا  نکمم  و  دوشیم . هداد  اهنآ 

ینعی  ] تشاد ناقفانم  نارفاک و  هب  تبـسن  هک  یتلاح  رب  تسا  ترـضح  نآ  قیوشت  جییهت و  ترابع ، يانعم  َنیِِقفانُْملا  َو  َنیِِرفاْکلا  ِعُِطت  َو ال 
[. شاب تباث  اهنآ  اب  تفلاخم  رب 

، راذگاو ادخ  هب  ار  اهنآ  باسح  نک و  راتفر  اهنآ  رهاظ  هب  نک و  اهر  ندناسر  نایز  ای  نتـشک  هلیـسو  هب  ار  اهنآ  رازآ  تیذا و  ْمُهاذَأ  َْعد  َو 
اب گنج  روتسد  زا  شیپ  روتـسد  نیا  هک  دنیوگ  و  تسا . هدش  هفاضا  تسا ) مه  ریمـض  هک   ) لوعفم هب  اذإ ) هملک   ) ردصم تروص ، نیا  رد 

. تسا هدش  خسن  هیآ  نیا  لاتق  روتسد  اب  تسا و  هدوب  ناکرشم 
. تسا هدش  هفاضا  لعاف  هب  ردصم  تروص  نیا  رد  هک  نکم  انتعا  نک و  اهر  ار  اهنآ  ياهتّیذا  هک  تسا  نیا  دوصقم  دنیوگ : یخرب 

. دنکیم تیافک  اهنآ  ربارب  رد  ار  وت  وا  اریز  نک  لکوت  ادخ  رب  ِهَّللا و  یَلَع  ْلَّکََوت  َو 
. هدننک تیافک  تسا  یلیکو  زاسراک و  دنوادخ  يراذگاو  دنوادخ  هب  ار  اهراک  هک  یتروص  رد  اًلیِکَو  ِهَّللِاب  یفَک  َو 

138 ص :  ات 50 ..... ] تایآ 49  (: 33  ) بازحألا هروس  ]

هراشا

َّنُهوُحِّرَـس َو  َّنُهوُعِّتَمَف  اهَنوُّدَـتْعَت  ٍةَّدِـع  ْنِم  َّنِْهیَلَع  ْمَُکل  امَف  َّنُهوُّسَمَت  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  َّنُهوُُمتْقَّلَط  َُّمث  ِتانِمْؤُْملا  ُُمتْحَکَن  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
َکِّمَع ِتاَنب  َو  َْکیَلَع  ُهَّللا  َءافَأ  اَّمِم  َُکنیِمَی  ْتَکَلَم  ام  َو  َّنُهَروُجُأ  َْتیَتآ  ِیتَّاللا  َکَجاوْزَأ  ََکل  اْنلَلْحَأ  اَّنِإ  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  اـی  ( 49  ) ًالیِمَج ًاحارَس 

اهَحِْکنَتْسَی ْنَأ  ُِّیبَّنلا  َدارَأ  ْنِإ  ِِّیبَّنِلل  اهَـسْفَن  ْتَبَهَو  ْنِإ  ًۀَنِمُْؤم  ًةَأَْرما  َو  َکَعَم  َنْرَجاه  ِیتَّاللا  َِکتالاخ  ِتاَنب  َو  َِکلاخ  ِتاَنب  َو  َِکتاَّمَع  ِتاَنب  َو 
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ًاروُفَغ ُهَّللا  َناک  َو  ٌجَرَح  َْکیَلَع  َنوُکَی  ْالیَِکل  ْمُُهناْمیَأ  ْتَکَلَم  ام  َو  ْمِهِجاوْزَأ  ِیف  ْمِْهیَلَع  انْـضَرَف  ام  انِْملَع  ْدَـق  َنِینِمْؤُْملا  ِنُود  ْنِم  ََکل  ًۀَِـصلاخ 
(50  ) ًامیِحَر

139 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

139 ص :  همجرت ..... :

زا ياهّدع  دیداد ، ناشقالط  دینک  یکیدزن  اهنآ  اب  هک  نآ  زا  شیپ  دیدرک و  جاودزا  هنمؤم  نانز  اب  هاگ  ره  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
(49 . ) دینک اهر  یکین  هب  دیزاس و  دنمهرهب  یبسانم  هیده  هب  ار  اهنآ  سپ  دیراد ، هاگن  ار  نآ  باسح  دیهاوخب  هک  تسین  اهنآ  رب  امش 

درک و وت  بیـصن  تمینغ  هب  ادـخ  هک  ار  ینازینک  نینچمه  میدرک و  لالح  وت  رب  ياهتخادرپ  ار  ناشرهم  هک  ار  وت  نارـسمه  اـم  ربماـیپ ، يا 
ینامیا اب  نز  زین  دـناهدرک و  ترجاهم  وت  اب  هک  تیاههلاخ  نارتخد  ییاد و  نارتخد  تیاـههّمع و  نارتخد  ومع و  نارتخد  يدـش و  کـلام 

تسا وت  يارب  اهنت  یمکح  نینچ  اّما  دنک ، جاودزا  نآ  اب  دناوتیم  دشاب ، لیام  لوسر  رگا  دشخبب  ربمایپ  هب  رهم  طرـش و  نودب  ار  دوخ  هک 
جرح و هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  میاهتشاد ، رّرقم  یمکح  هچ  ناشنازینک  ناشنارـسمه و  دروم  رد  اهنآ  يارب  مینادیم  ام  نانمؤم ، ریاس  هن 

(50 . ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  دشاب و  هدوبن  وت  رب  یلکشم 

139 ص :  ریسفت ..... :

اهنآ مدرک و  هرامـش  ار  اهمهرد  اهدتعاف ، مهاردلا  تددع  ییوگ : هک  نانچ  دینک  هرامـش  دوش  لماک  ات  ار  هّدـع  ددـع  اهَنوُّدَـتْعَت  ٍةَّدِـع  ْنِم 
بجاو ّقح  هّدع  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  ترابع  نیا  دش . اههدش  لیک  ءزج  مدرک و  لیک  ار  زیچ  نآ  هلاتکاف ، ءیّـشلا  تلک  دندش و : هرامش 

. تسا نانز  رب  نادرم 
. دیزادرپب اهنآ  هب  ياهرهب  تسا  هدشن  نّیعم  اهنآ  يارب  ياهیرهم  هاگ  ره  َّنُهوُعِّتَمَف 

دینک . دازآو  اهر  یبجاو  عنم  ررض و  نودب  یگتسیاش و  هب  ار  اهنآ  اًلیِمَج  ًاحارَس  َّنُهوُحِّرَس  َو 
 140 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

تخادرپ يانعم  هب  مه  ءاتیا ، ظـفل : و  تسا . عضب  دزم  رجا و  رهم ، اریز  تساـهنآ ، ياـههیرهم  ّنهروجأ »  » هملک زا  دوصقم  َّنُهَروُجُأ  َْتیَتآ 
رتهتسیاش رتتلیـضف و  اب  هار  شربمایپ  يارب  دنوادخ  و  دقع . ماگنه  رد  تسا  نآ  ندرک  نّیعم  ندرب و  مان  يانعم  هب  مه  تسا و  رهم  يروف 

هیرهم الـصا  ای   ] هک نیا  زا  تسا  رتهب  شور  نیا  دوش و  تخادرپ  اروف  مه  نّیعم و  هّیرهم  مه  دـقع  ماـگنه  هک  تسا  نیا  نآ  دـیزگرب و  ار 
ياهتّنـس اـهیوخ و  زا  هّیرهم ) تخادرپ  رد   ) هلجع هک  دوب  ببـس  نیدـب  و  دـتفا . ریخأـت  هب  نآ  تخادرپ  یلو  دوـش  نّیعم  اـی  و  دوـشن ] نّیعم 

. دوب ناگتشذگ 
هک ینازینک  زا  تسا  رتکاـپ  رتلـالح و  تسا  هداد  وت  هب  یگنج  ياـهتمینغ  زا  دـنوادخ  دـناهدش و  ریـسا  هک  ینازینک  َکـْیَلَع  ُهَّللا  َءاـفَأ  اَّمِم 

. يرخیم
دنرتتلیـضف اب  وا ، مراحم  زجب  دـندرک ، ترجاهم  وا  اب  هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  ناشیوخ  زا  ینانز  نینچمه  َکَعَم و  َنْرَجاه  ِیتاَّللا 

. دندرکن ترجاهم  ترضح  نآ  اب  هک  ینانز  زا 
[ مه وت  و   ] دیـشخب وت  هب  رهم ، نودب  هار  شدوخ  رگا  دهد  یهاوگ  ادخ  یگناگی  هب  هک  ار  ینز  ام  ِِّیبَّنِلل و  اهَـسْفَن  ْتَبَهَو  ْنِإ  ًۀَـنِمُْؤم  ًةَأَْرما  َو 

. میدرک لالح  وت  يارب  یشاب  وا  اب  حاکن  هب  لیام  یتسه  ّیبن  هک 
ندش لالح  طرش  ناحبس  يادخ  تسین . نینچ  وت  ریغ  يارب  تسا و  لالح  وت  يارب  اهنت  ّصاخ ، مکح  نیا  َنِینِمْؤُْملا  ِنُود  ْنِم  ََکل  ًۀَِصلاخ 
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وت رب  طرـش  ود  اب  ار  ینز  ام  دـیامرفیم : ادـخ  ایوگ  و  تسا . هداد  رارق  وا ، اب  حاکن  هب  ربمایپ  لیامت  ربماـیپ و  هب  ار  شدوخ  نز  ندیـشخب  ار 
، یـشاب بغار  ینک و  هدارا  ار  وا  اب  حاکن  مه  وت  هک  نآ  رگید  و  دشخبب ، وت  هب  رهم  نودب  ار  شدوخ  نز  نآ  هک  نآ  یکی  مینکیم ، لالح 

. تسا نز  نآ  هبه  لوبق  ربمایپ  لیم  هدارا و  اریز 
ظفل ندرب  راک  هب  تسا و  ربمایپ  صوصخم  مکح  نیا  دـنامهفب  هک  تسا  نیا  ددرگیم  رب  تبیغ  هب  باـطخ  زا  هیآ  نیا  رد  هک  نیا  ّتلع  و 

مکح  نیا  هک  دراد  تلالد  یبن » »
141 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا تّوبن  ماقم  تمارک  یگتسیاش و  رگنایب  نآ  رارکت  تسوا و  تّوبن  ماقم  رطاخ  هب  ّصاخ ،
کل انللحا  ام  لالحإ  کل  صلخ  تسا : نینچ  نآ  ریدقت  و  هَّللا ، ۀغبـص  و : هَّللا ، دـعو  دـننام : تسا  يدـیکأت  قلطم  لوعفم  ۀـصلاخ )  ) هملک

. میدرک صلاخ  وت  يارب  اهنت  صولخ  يالعا  ّدح  رد  میدرک  لالح  وت  يارب  هک  ار  هچنآ  ام  ۀصلاخ :
ات تسا  مزال  ییاهتیصوصخ  هچ  يدودح و  هچ  اهنآ  نازینک  نارـسمه و  هب  تبـسن  نانمؤم  يارب  هک  مینادیم  ام  ْمِْهیَلَع  انْـضَرَف  ام  انِْملَع  ْدَق 

. دوش نّیعم  ضرف و 
روما رد  وت  يارب  ات  میداد  صاصتخا  وت  هب  ار  مکح  نیا  ام  ینعی  ۀـصلاخ »  » موهفم يارب  تسا  ّتلع  ترابع  نیا  ٌجَرَح  َْکیَلَع  َنوُکَی  ـْالیَِکل 

. دشابن یجرح  ییانگنت و  تیایند  نید و 
. تسا نابرهم  میحر و  اهتمعن  شیاشگ  رد  تسا و  هدنزرمآ  روفغ و  شناگدنب  ناهانگ  هب  تبسن  دنوادخ  ًامیِحَر و  ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناک  َو 

141 ص :  ات 54 ..... ] تایآ 51  (: 33  ) بازحألا هروس  ]

هراشا

َو َّنَزْحَی  ـال  َو  َّنُُهُنیْعَأ  َّرَقَت  ْنَأ  ینْدَأ  َکـِلذ  َکـْیَلَع  َحاـنُج  ـالَف  َْتلَزَع  ْنَّمِم  َْتیَغَْتبا  ِنَم  َو  ُءاـشَت  ْنَم  َکـَْیلِإ  يِوْؤـُت  َو  َّنُْهنِم  ُءاـشَت  ْنَم  یِجُْرت 
ْنِم َّنِِهب  َلَّدَـبَت  ْنَأ  َو ال  ُدـَْعب  ْنِم  ُءاسِّنلا  ََکل  ُّلِحَی  ـال  ( 51  ) ًامِیلَح ًامِیلَع  ُهَّللا  َناـک  َو  ْمُِکبُوُلق  ِیف  اـم  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو  َّنُهُّلُک  َّنُهَْتیَتآ  اـِمب  َْنیَـضْرَی 
َّالِإ ِِّیبَّنلا  َتُوُیب  اُولُخْدـَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ( 52  ) ًابِیقَر ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َناک  َو  َُکنیِمَی  ْتَکَلَم  ام  َّالِإ  َّنُُهنْـسُح  َکَـبَجْعَأ  َْول  َو  ٍجاوْزَأ 

يِذُْؤی َناک  ْمُِکلذ  َّنِإ  ٍثیِدَِـحل  َنیِِـسنْأَتْسُم  َو ال  اوُرِـشَْتناَف  ُْمتْمِعَط  اذِإَف  اُولُخْداَف  ُْمتیِعُد  اذِإ  ْنِکل  َو  ُهاـنِإ  َنیِرِظاـن  َْریَغ  ٍماـعَط  یلِإ  ْمَُکل  َنَذُْؤی  ْنَأ 
ام َو  َّنِِهبُوُلق  َو  ْمُِکبُولُِقل  ُرَهْطَأ  ْمُِکلذ  ٍباجِح  ِءارَو  ْنِم  َّنُهُولَئْـسَف  ًاعاتَم  َّنُهوُُمْتلَأَس  اذِإ  َو  ِّقَْحلا  َنِم  ِییْحَتْـسَی  ـال  ُهَّللا  َو  ْمُْکنِم  ِییْحَتْـسَیَف  َِّیبَّنلا 

َّنِإَف ُهوُفُْخت  َْوأ  ًاْئیَـش  اوُْدُبت  ْنِإ  ( 53  ) ًامیِظَع ِهَّللا  َدـْنِع  َناک  ْمُِکلذ  َّنِإ  ًادـَبَأ  ِهِدـَْعب  ْنِم  ُهَجاوْزَأ  اوُحِْکنَت  ْنَأ  َو ال  ِهَّللا  َلوُسَر  اوُذُْؤت  ْنَأ  ْمَُکل  َناـک 
(54  ) ًامِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  َناک  َهَّللا 
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142 ص :  همجرت ..... :

، دوخ شیپ  یناوتیم  یهاوخب  هک  ار  مادـک  ره  يزادـنا و  ریخأـت  هب  یناوتیم  یهاوخب  هک  ار  تنارـسمه  زا  کـی  ره  تبون  اـم  لوـسر  يا 
يارب یهلا  مکح  نیا  تسین ، وت  رب  یهانگ  یهد ، ياج  دوخ  دزن  یهاوخب  ياهتخاس  رانک  رب  هک  ار  اـهنآ  زا  یـضعب  هاـگ  ره  و  یهد ، ياـج 

لد رد  هچنآ  هب  ادخ  تسا و  رتکیدزن  دنشاب ، یـضار  يراذگیم  نانآ  رایتخا  رد  هچنآ  هب  دنـشابن و  نیگمغ  هک  نیا  اهنآ و  مشچ  ینـشور 
(51  ) تسا رابدرب  زیچ  ره  هب  تبسن  هاگآ و  زیچ  همه  زا  زین  تسامش و 

زا دـنچ  ره  ینک ، لیدـبت  يرگید  نارـسمه  هـب  ار  تنارـسمه  یناوـتیمن  تـسین و  لـالح  وـت  رب  ینز  چـیه  رگید  نـیا  زا  دـعب  ربماـیپ ، يا 
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(52  ) تسا نابهگن  بقارم و  زیچ  ره  رب  دنوادخ  يوش و  کلام  زینک  تروص  هب  هک  ار  هچنآ  رگم  ییآ  تفگش  هب  شاییابیز 
، دهد لوخد  هزاجا  دنک و  توعد  اذغ  فرص  يارب  ار  امش  هک  نیا  رگم  دیوشن ، دراو  ربمایپ  ياههناخ  رد  دیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا 

فرـص زا  سپ  دیوش و  لخاد  دیدش  توعد  هک  یماگنه  اّما  دینیـشنب ، اذغ  راظتنا  رد  دـییایب و  اذـغ  تقو  زا  رتدوز  دـیابن  مه  لاح  نآ  رد 
ادخ یلو  دنکیم ، مرش  امش  هب  نآ  راهظا  زا  وا  دهدیم و  رازآ  ار  ربمایپ  راک  نیا  هک  دینیشنن  یمرگرـس  وگتفگ و  هب  دیوش و  هدنکارپ  اذغ 

امش  ياهلد  راک  نیا  دیهاوخب ، هدرپ  تشپ  زا  دیهاوخیم  ربمایپ  نارسمه  زا  یعاتم  هاگ  ره  دنکیمن و  مرش  ّقح  راهظا  زا 
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هک دیروآ  رد  دوخ  يرـسمه  هب  وا  زا  دعب  ار  وا  نارـسمه  زگره  هن  دیهد و  رازآ  ار  ادخ  لوسر  دیابن  امـش  و  درادیم ، هگن  رتکاپ  ار  اهنآ  و 
(53 . ) تسا گرزب  رایسب  یهانگ  ادخ  شیپ  راک  نیا 

(54 . ) تسا هاگآ  زیچ  همه  زا  دنوادخ  دینک  ناهنپ  ای  راکشآ  ار  يزیچ  رگا 

143 ص :  ریسفت ..... :

. تسا نتخادنا  ریخأت  يانعم  هب  دوش  هدناوخ  هزمهیب  هچ  هزمه و  اب  هچ  یجرت ، هملک : ُءاشَت  ْنَم  یِجُْرت 
. تسا ندرک  همیمض  دوخ  هب  نداد و  ياج  دوخ  دزن  يانعم  هب  يؤت »  » ظفل ُءاشَت  ْنَم  َْکَیلِإ  يِوُْؤت  َو 

ار مادـک  ره  اـی  نکن . كرت  یهاوخیم  هک  ار  مادـک  ره  اـب  نک و  كرت  یهاوخیم  ار  مادـک  ره  اـب  ندـش  رتـسبمه  هک  تسا  نیا  دوصقم 
مادک ره  نک و  كرت  یهاوخیم  هک  ار  مادک  ره  یباوخمه ]  ] مهـس تمـسق و  ای  راد . هگن  یهاوخیم  ار  مادک  ره  هد و  قالط  یهاوخیم 

وا يارب  نآ  كرت  هیآ  نیا  لوزن  زا  سپ  درکیم و  تاعارم  الماک  ار  شنارسمه  نایم  تمـسق  ترـضح  نآ  نکن . كرت  یهاوخیم  هک  ار 
جاودزا یهاوخیمن  هک  ار  ینز  ره  اـب  نک و  جاودزا  یهاوـخیم  هک  ار  تتّما  زا  ینز  ره  اـب  هک  تسا  نیا  دوـصقم  اـی  دـش . زیاـج  حاـبم و 

ار وا  ربمایپ  هک  نیا  ات  دـنک  يراگتـساوخ  ار  وا  هک  دوبن  زیاـج  يرگید  يارب  درکیم ، يراگتـساوخ  ار  ینز  ترـضح  نآ  هاـگ  ره  و  نکن .
. دیوگ كرت 

«. 1  » دنکیم باتش  وت  ياههتساوخ  رد  تراگدرورپ  هک  منیبیم  تفگ : هک  تسا  هدش  تیاور  هشیاع  زا 
. تسین وت  رب  یجرح  یهانگ و  یناوخب  دوخ  دزن  یهاوخب  ياهدرک  يرود  اهنآ  زا  هک  ار  ینانز  زا  ینز  رگا  َْتلَزَع و  ْنَّمِم  َْتیَغَْتبا  ِنَم  َو 

__________________________________________________

-1
. كاوه یف  عراسی  ّکبر  يرأ  ّینإ 
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. میدرک راذگاو  وت  ّتیشم  رایتخا و  هب  هک  ار  يروما  نیا  کلذ » »

یهدیم رارق  ناشرایتخا  رد  هچنآ  هب  یگمه  دوش و  مک  ناشهودـنا  نشور و  ناشمـشچ  هک  نیا  هب  تسا  رتکیدزن  َّنُُهُنیْعَأ ...  َّرَقَت  ْنَأ  ینْدَأ 
، نتساوخ دوخ  شیپ  نتفرگ و  هرانک  نتخادنا و  ریخأت  هب  ندرک و  کیدزن  دوخ  هب  ظاحل  زا  اهنآ  نایم  رگا  اریز  دنـشاب . دونـشخ  یـضار و 

فرط زا  راـیتخا  نیا  هک  دـننادب  دـشاب و  ناـمه  همه  يارب  یهاوخن  اـی  یهاوخب  یکی  يارب  هک  ار  هچنآ  و  دوش ، رارقرب  يربارب  تاواـسم و 
. دوشیم لصاح  تیاضر  همه  يارب  دوریم و  نایم  زا  یهاوخدوخ  تباقر و  دوشیم ، مارآ  اهنآ  حور  تسادخ ،

. تسا نیضری »  » نون يارب  دیکأت  ّنهّلک »  » ترابع
ترـضح نآ  هب  دنوادخ  هچنآ  هب  هک  ربمایپ  نارـسمه  زا  هّدع  نآ  يارب  تسا  يدیدهت  یفرط  زا  هیآ ، زا  زارف  نیا  ْمُِکبُوُلق  ِیف  ام  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو 
. هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  تیاضر  ندروآ  تسد  هب  يارب  تسا  کیرحت  قیوشت و  یفرط  زا  و  دندوبن . یضار  دوب  هدرک  ضیوفت 
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. دنکیمن باتش  اهنآ  رفیک  رد  تسا و  رابدرب  اهنآ  هب  تبسن  و  هاگآ ، شناگدنب  حلاصم  هب  دنوادخ  ًامِیلَح  ًامِیلَع  ُهَّللا  َناک  َو 
لالح هک  ار  نانز  نآ  و  تسین . لالح  وت  رب  میدرک  لالح  وت  رب  هک  ینانز  زا  دـعب  ینز  چـیه  ربماـیپ  يا  ُدـَْعب ...  ْنِم  ُءاـسِّنلا  َکـَل  ُّلِـحَی  ـال 

يریسا ببس  هب  هک  ینانز  دناهدرک ، ترجاهم  وت  اب  هک  تدنواشیوخ  نانز  ینک ، ادا  ار  ناشیاه  هیرهم  هک  ینانز  تسا : رارق  نیا  زا  میدرک 
. تسا لالح  وت  رب  یهاوخب  هک  رفن  دنچ  ره  اهنز  عون  نیا  زا  دننک ، هبه  وت  هب  ار  ناشدوخ  هک  ینانز  دناهدش و  وت  نازینک 

نآ اهنآ  اریز  يریگب ، باتک  لها  نانز  زا  اهنآ  ياج  هب  ینک و  اهر  ار  یضعب  تناملـسم  نارـسمه  نایم  زا  یناوتیمن  وت  َّنِِهب  َلَّدَبَت  ْنَأ  َو ال 
. دنشاب نینمؤملا ) مأ   ) ناناملسم ناردام  هک  دنرادن  ار  یگتسیاش 

. يوش کلام  زینک  ناونع  هب  هک  ار  باتک  لها  نانز  نآ  رگم  َُکنیِمَی  ْتَکَلَم  ام  اَّلِإ 
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نآ دندادیم و  ماجنا  ّتیلهاج  نامز  رد  هک  دوب  یمـسر  نآ  تسا و  مارح  لیدبت  ندرکن ، لیدـبت  زا  دوصقم  دـنیوگ : نارّـسفم  زا  یخرب  و 
. درکیم راذگاو  يرگید  هب  ار  شرسمه  کی  ره  نک و  ضوع  نم  نز  اب  ار  تنز  تفگیم  يرگید  درم  هب  يدرم  هک  دوب  نیا 

ربمایپ دش . دراو  ترـضح  نآ  رب  هزاجا  نودـب  دوب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  شیپ  هشیاع  هک  یلاح  رد  نصح ، نب  ۀـنییع  هک : هدـش  لقن 
: تفگ وک ؟ تاهزاجا  بسک  هنییع  يا  دومرف : وا  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 

هیلع هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  دوب ؟ هک  تیولهپ  يابیز  نز  نیا  تفگ  سپـس  ماهتفرگن . هزاجا  يدرم  زا  زگره  ندش  دراو  ماگنه  نم  هَّللا  لوسر  ای 
: تفگ هنییع  تسا . رکب  وبا  رتخد  هشیاع  نیا  دومرف : هلآ  و 

. تسا هدش  مارح  مالسا  رد  مسر  نیا  دومرف : ترـضح  دوب ] نارـسمه  هلدابم  شدوصقم   ] متـسرفب تیارب  ار  قلخ  نیرتابیز  یهاوخیمن  ایآ 
دننکیم يوریپ  وا  زا  هک  تسا  ینادان  قمحا و  درم  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  دوب ؟ هک  درم  نیا  دیـسرپ  هشیاع  تفر  هک  یماگنه 

. تسه زین  شاهفیاط  سیئر  يدید  هک  شتقامح  نیا  اب  و 
ار لوسر  ادخ و  مه  اهنآ  يدرک و  رایتخا  هک  ینانز  زا  دعب  تسین  لالح  وت  رب  ینز  چیه  هک  تسا  نیا  ترابع  يانعم  دنیوگ : رگید  یخرب 
نز نآ  ییابیز  هک  دنچ  ره  يروایب ، وا  ياج  هب  يرگید  نز  یهد و  قالط  ار  اهنآ  زا  یکی  یناوتیمن  و  دنرفن . هن  نامه  هک  دـندرک  رایتخا 

. دناهدش انثتسا  اهزینک  اهنت  دنتسه ، مارح  وت  رب  هک  ینانز  زا  و  دروایب . تفگش  هب  ار  وت 
امـش هب  هک  ینامز  رگم  مکل  نذؤی  نأ  تقو  الإ  تسا : نینچ  نآ  ریدقت  تسا و  فرظ  يانعم  رد  ْمَُکل » َنَذُْؤی  ْنَأ   » ترابع ْمَُکل  َنَذُْؤی  ْنَأ  اَّلِإ 

. دنهد هزاجا 
دنوادـخ ایوگ  تسا ، هدـش  عقاو  ود ، ره  لاح ، رب  مه  نامز و  رب  مه  انثتـسا  و  اُولُخْدـَت » ال   » هلمج يارب  تسا  لاح  ترابع  نیا  َنیِرِظاـن  َْریَغ 

اذغ رظتنم  رگید  هک  اذغ  عقوم  هب  رگم  دـیوشن  دراو  نینچمه  دـنهد و  هزاجا  امـش  هب  هک  ینامز  رگم  دـیوشن  ربمایپ  لزنم  دراو  دـیامرفیم :
. دیشابن
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دراو رتدوز  ببس  نیمه  هب  دنتـشاد و  ار  ربمایپ  ياذغ  هب  توعد  راظتنا  دیما و  هک  دندوب  یناسک  دندش  عقاو  باطخ  دروم  هک  یهورگ  نیا 

ات دیوشیم  توعد  اذغ  يارب  دینادیم  هک  یتعامج  يا  هک  تسا  نیا  دوصقم  نیا  رب  انب  دنتـسشنیم ، اذـغ  ندـش  هدامآ  رظتنم  دـندشیم و 
هزاجا وا  هب  هک  نیا  رگم  دوش  ربمایپ  ياههناخ  دراو  هزاجا  نودب  هک  دوبن  زیاج  يدرف  چیه  يارب  هنرگ  دیوشن و  دراو  دننکن  توعد  ار  امش 

. تسا هورگ  نیا  صوصخم  باطخ  هک  دناسریم  نیمه  و  دوش . نداد  ندروخ  اذغ  يارب  یّصاخ 
هتخپ و اذغ  ینإ  ماعّطلا  ینأ  دنیوگ : هک  نانچ  تسا . فرـصم  يارب  نآ  ندـش  هدامآ  يزیچ و  ره  تقو  ندیـسر  ارف  يانعم  هب  هانإ  هژاو  ُهانِإ 

: دنیوگ یخرب  تسا و  هدش  هدامآ 
. تسا ماعط  ندروخ  تعاس  نامز و  دروم ، نیا  رد  هانإ »  » زا دوصقم 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 1723 

http://www.ghaemiyeh.com


سنا هب  داد و  همیلو  مدـنگ  نان  امرخ و  اب  درک و  حـبذ  ار  يدنفـسوگ  بنیز  اب  جاودزا  يارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  هدـش  تیاور 
هَّللا لوسر  ای  تفگ  سنا  هک  نیا  ات  دنتفریم  دندروخیم و  اذغ  دندمآیم و  هتسد  هتـسد  سپ  دنک ، توعد  ار  شباحـصا  هک  داد  روتـسد 

دندنام و هک  نت  هس  زج  دندش  قّرفتم  مدرم  هرفـس  ندش  عمج  زا  سپ  دـیرادرب و  ار  اذـغ  دومرف  سپ  منک  توعد  هک  تسین  یـسک  رگید 
. دیشک ازارد  هب  دندوب و  تبحص  مرگرس 

اههرجح ندز  رود  زا  سپ  دـنور و  نوریب  اـهنآ  دـیاش  اـت  تفر  دوخ  ياـههرجح  فرط  هب  تساـخرب و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر 
درک و اهنآ  هب  تشپ  اذل  دیوگب ، اهنآ  هب  يزیچ  تسناوتیمن  ایح  مرش و  تّدش  زا  ترضح  دندوب و  هتسشن  زونه  رفن  هس  نآ  یلو  تشگرب 

. دش لزان  هیآ  نیا  تشگزاب و  ترضح  دنتفر و  نوریب  هدرک  اهنآ  هب  تشپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هک  دندید  نوچ  اهنآ 
هک نیا  رب  انب  تسا  بوصنم  ای  دـشاب و  نیرظان »  » رب فطع  هک  نیا  رب  اـنب  تسا  رورجم  اـی  نیـسنأتسم »  » تراـبع ٍثیِدَِـحل  َنیِِـسنْأَتْسُم  ـال  َو 

لها يوگتفگ  هب  ای  دیوش ، سونأم  وگتفگ  رد  رگیدکی  اب  هک  یلاح  رد  دیوشن  لخاد  ینعی  نیـسنأتسم ، اهولخدت  و ال  دشاب : نینچ  ترابع 
. تسا سّسجت  هب  نداد  شوگ  سانیتسا  يانعم  تروص  نیا  رد  دیوش و  سونأم  تیب 
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هدومرف مه  نآ  لیلد  تسا و  مکجارخإ  نم  نآ  لصا  تسا و  ریدقت  رد  مک »  » و نم »  » نایم یفاضم  ریزگان  ترابع  نیا  رد  ْمُْکنِم  ِییْحَتْـسَیَف 

: دیامرفیم هک  تسا  دنوادخ 
. دوش مرش  ایح و  نآ  زا  هک  تسین  هتسیاش  تسا و  ّقح  امش  ندرک  نوریب  ینعی  قحلا » نم  ییحتسی  «ال 

مرش ایح و  ّقحلا » نم  ییحتسی  هَّللا ال  و  : » هدش هتفگ  دهد  ماجنا  ار  اهراک  زا  یـضعب  یناسنا  ات  دوشیم  عنام  هک  تسا  يزیچ  مرـش  نوچ  و 
نیا دنکیمن . كرت  دینکیم  كرت  ایح ، ببس  هب  امش ، زا  یکی  هک  ار  هچنآ  دنوادخ  دوشیمن و  ّقح  راک  ماجنا  زا  عنام  دنوادخ  هب  تبـسن 

. تسا هدومرف  بیدأت  دنزیخیمرب  رید  دنتسه و  نیگنس  نتسشن  رد  هک  ار  یناسک  نآ  هلیسو  هب  دنوادخ  هک  تسا  یبدا 
هاگ ره  تفگ  درکن و  لیمحت  ياهفیظو  اهنآ  رب  دنوادخ  هک  تسا  یفاک  دننیشنیم  نیگنـس  هک  ياهباحـص  يارب  نیمه  تسا : هتفگ  هشیاع 

«1 . » دیوش قّرفتم  دیدروخ  اذغ  هک 
هدشن رکذ  احیرص  اهنآ  مان  دنکیم  تلالد  نآ  رب  هیآ  ّتیعقوم  نوچ  و  ددرگیمرب . ادخ  لوسر  نارـسمه  هب  ّنه »  » ریمـض َّنُهوُُمْتلَأَس  اذِإ  َو 

. تسا
. دیهاوخب هدرپ  تشپ  زا  دیهاوخیم  اهنآ  زا  يزیچ  هاگ  ره  ٍباجِح و  ِءارَو  ْنِم  َّنُهُولَئْسَف 

هـشیاع تسد  هب  اهنآ  زا  یکی  تسد  هک  دندروخیم  اذغ  باحـصا  زا  یـضعب  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدـش  تیاور 
. دش لزان  باجح  هیآ  سپ  دمآ  راوگان  هّیضق  نیا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  رب  درک و  تباصا 

هب هدرپ ؟ تشپ  زا  رگم  مینک  وگتفگ  نامیاهومع  رتخد  اب  هک  میوشیم  یهن  ام  ایآ  دنتفگ : صاخشا  زا  یـضعب  هک  تسا  هدش  تیاور  زین  و 
دریمب دّمحم  رگا  مسق  ادخ 

__________________________________________________

اورشتناف متمعط  اذا  لاق و  مهلمتحی و  مل  یلاعت  هَّللا  ّنأ  ءالقّثلا  یف  کبسح  - 1
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: دش لزان  هیآ  ور  نیا  زا  دوب ، هَّللا  دیبع  نب  ۀحلط  صخش  نیا  تسا : هتفگ  لتاقم  منکیم . جاودزا  هشیاع  اب  نم  دیدرتیب 
يرسمه هب  ار  وا  نارسمه  شتافو  زا  دعب  دینک و  رازآ  ّتیذا و  ار  ادخ  لوسر  امـش  هک  تسین  حیحـص  ِهَّللا  َلوُسَر  اوُذُْؤت  ْنَأ  ْمَُکل  َناک  ام  َو 

هچ یگدنز و  رد  هچ  تسوا  مارتحا  نتشادهگن  ربمایپ و  ماقم  نتشادگرزب  رطاخ  هب  ترضح  نآ  نارسمه  اب  جاودزا  تمرح  نیا  و  دیریگب .
. شتافو زا  دعب 
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رد ای  دـینک  راهظا  نابز  هب  هچ  دـیراد  ربمایپ  نارـسمه  اب  هک  ار  یجاودزا  دـصق  ًامِیلَع  ٍءْیَـش  ِّلُِکب  َناـک  َهَّللا  َّنِإَـف  ُهوُفُْخت  َْوأ  ًاْئیَـش  اوُدـُْبت  ْنِإ 
. تسا هاگآ  اهنآ  مامت  هب  دنوادخ  دینک ، ناهنپ  اههنیس 

148 ص :  ات 58 ..... ] تایآ 55  (: 33  ) بازحألا هروس  ]

هراشا

َنیِقَّتا َو  َّنُُهناْمیَأ  ْتَکَلَم  ام  َو ال  َّنِِهئاِسن  َو ال  َّنِِهتاوَخَأ  ِءاْنبَأ  َو ال  َّنِِهناوْخِإ  ِءاْنبَأ  َو ال  َّنِِهناوْخِإ  َو ال  َّنِِهئاْنبَأ  َو ال  َّنِِهئابآ  ِیف  َّنِْهیَلَع  َحانُج  ـال 
َّنِإ ( 56  ) ًامِیلْسَت اوُمِّلَس  َو  ِْهیَلَع  اوُّلَص  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَُصی  ُهَتَِکئالَم  َو  َهَّللا  َّنِإ  ( 55  ) ًادیِهَش ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا 

اَم ِْریَِغب  ِتاـنِمْؤُْملا  َو  َنِینِمْؤُْـملا  َنوُذْؤـُی  َنیِذَّلا  َو  ( 57  ) ًاـنیِهُم ًاباذَـع  ْمَُهل  َّدَـعَأ  َو  ِةَرِخآـْلا  َو  اْینُّدـلا  ِیف  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َنوُذْؤـُی  َنیِذَّلا 
(58  ) ًانِیبُم ًاْمثِإ  َو  ًاناتُْهب  اُولَمَتْحا  ِدَقَف  اُوبَسَتْکا 

148 ص :  همجرت ..... :

نانز دوخ و  نارهاوخ  نادـنزرف  ناردارب و  نادـنزرف  ناردارب و  نادـنزرف و  ناردـپ و  دزن  رد  هک  تسین  ربمایپ ) نارـسمه   ) اـهنآ رب  یهاـنگ 
(55  ) تسا هاگآ  زیچ  همه  رب  ادخ  هک  دیسرتب  ادخ  زا  و  دنشاب ) باجحیب   ) شیوخ ناگدرب  ناملسم و 

وا رب  شنامرف  میلـست  اب  دـیتسرفب و  دورد  وا  رب  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  مه  امـش  دنتـسرفیم ، دورد  ربمایپ  رب  شناگتـشرف  ادـخ و 
( 56  ) دییوگ مالس 
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تسا و هدومرف  رود  دوخ  تمحر  زا  تسا و  هدرک  نعل  ترخآ  ایند و  رد  ار  اهنآ  دـنوادخ  دـننکیم ، ّتیذا  ار  شربماـیپ  ادـخ و  هک  ناـنآ 

(57 . ) تسا هدرک  هدامآ  ياهدننک  راوخ  باذع  نانآ  يارب 
(58 . ) دناهدش بکترم  ار  یگرزب  تمهت  هانگ و  هتسناد  دنهدیم  رازآ  هانگ  ریصقتیب و  ار  نامیا  اب  نانز  نادرم و  هک  نانآ  و 

149 ص :  ریسفت ..... :

: دنتفگ ترضح  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  نارـسمه  هب  کیدزن  ناگتـسب  نادنزرف و  ناردپ و  دش ، لزان  باجح  هیآ  هک  یماگنه 
: دش لزان  هیآ  نیا  مییوگ ؟ نخس  هدرپ  تشپ  زا  دیاب  اهنآ  اب  زین  ام  ایآ 

. دنشاب باجحیب  تسا ، هدش  هتفگ  هیآ  رد  هک  هورگ  شش  نیا  دزن  رد  هک  تسین  یهانگ  ربمایپ  نارسمه  رب  َّنِْهیَلَع ...  َحانُج  ال 
رد دنوادخ  هک  نانچ  دنتـسه  ردام  ردپ و  ياج  هب  ود  نیا  هک  تسا  ببـس  نیدب  تسا  هدـشن  رکذ  ییاد  ومع و  مراحم ، نایم  رد  هک  نیا  و 

لیعامـسا و میهاربا و  وت  ناردـپ  يادـخ  و   ... » َقاحْـسِإ َو  َلیِعامْـسِإ  َو  َمیِهاْربِإ  َکـِئابآ  َهلِإ  َو  تسا : هدـناوخ  ردـپ  ماـن  هب  ار  وـمع  هیآ  نیا 
. دوب بوقعی  يومع  لیعامسا  و  ( 133 هرقب / « ) ار قاحسا 

يارب دننیبیم  ار  هچنآ  اهنآ  دوب  نکمم  اریز  دنشاب ، باجحیب  ود  نآ  شیپ  ربمایپ ) نارـسمه   ) هک تسا  هورکم  دنیوگ : نارّـسفم  زا  یخرب 
. دنمرحمان اهنآ  نارسپ  هک  نآ  لاح  دننک و  فیصوت  ناشنارسپ 

نتـشاد و باجح  زا  تسا  هدش  اهنآ  هب  هک  يرما  رب  دـیکأت  ندیـشخب و  تّدـش  رب  دراد  تلالد  باطخ ، هب  تبیغ  زا  مالک  لقن  َهَّللا  َنیِقَّتا  َو 
دینک . طایتحا  الماک  نآ  رد  دیریگ و  شیپ  تسا  هدش  هداد  روتسد  امش  هب  هچنآ  رد  ار  یسرتادخ  يوقت و  هار  ینعی  دوخ ، ندناشوپ 
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زا کی  چیه  تسا و  هاگآ  هاوگ و  باجح  نطاب  رهاظ و  راکشآ و  ناهنپ و  زا  يزیچ  ره  رب  دنوادخ  ًادیِهَـش و  ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ 

. درادن یتوافت  وا  ملع  رد  اهتلاح  نیا 
ار وا  دربیم و  الاب  ار  وا  تلزنم  ماقم و  هک  تسا  نیا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  رب  ادـخ  تاولـص  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَُـصی  ُهَتَِکئـالَم  َو  َهَّللا  َّنِإ 

. ترضح نآ  هب  تبسن  دنوادخ  ياهتمارک  عاونا  زا  اهنیا  دننام  درادیم و  گرزب 
. دننکیم تلأسم  تساوخرد و  دنوادخ  زا  وا  يارب  ار  اهتمعن  اهتمارک و  نیا  هک  تسا  نیا  ناگتشرف  تاولص  و 

، میهاربا لآ  میهاربا و  رب  هک  نانچ  مه  تسرفب  دورد  دّمحم  لآ  دّـمحم و  رب  ایادـخ  دـییوگب : نانمؤم  امـش  ِْهیَلَع  اوُّلَـص  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
«1 . » يداتسرف دورد 

نیا هب  دـینک ، مالـس  وا  رب  ینعی  هیلع ، اومّلـس  هک : نیا  ای  دـینک  يوریپ  ار  وا  دیـشاب و  وا  رما  داقنم  میلـست و  روما  مامت  رد  ًامِیلْـسَت  اوُمِّلَـس  َو 
«. 2  » ادخ لوسر  يا  وت  رب  مالس  دییوگب : هک  قیرط 

هب ار  نآ  هانگ ، نیا  یگرزب  نداد  ناشن  يارب  و  وا . يایلوا  وا و  لوسر  ّتیذا  زا  تسا  ترابع  دنوادخ  تیذا  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
. تسا هداد  تبسن  دوخ 

هزادنا هب  سک  ره  دومرف : نم  هب  دوب ، هتفرگ  ار  شیوم  رات  کی  هک  یلاح  رد  ادخ ، لوسر  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا 
دنک ّتیذا  ار  ادـخ  هک  سک  ره  تسا و  هدرک  ّتیذا  ار  ادـخ  دـنک  ّتیذا  ارم  هک  سک  ره  تسا و  هدرک  ّتیذا  ارم  دـنک  ّتیذا  ار  وت  ییوم 

«3 . » تسوا رب  ادخ  تنعل  سپ 
وا ربمایپ  ادخ و  ياذیا  نوچ  اُوبَسَتْکا  اَم  ِْریَِغب  ِتانِمْؤُْملا  َو  َنِینِمْؤُْملا  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  َو 

__________________________________________________

. میهاربا لآ  میهاربإ و  یلع  تیّلص  امک  دّمحم  لآ  دّمحم و  یلع  ّلص  ّمهّللا  - 1
. هَّللا لوسر  ای  کیلع  مالّسلا  - 2

-3
هَّللا يذا  نم  هَّللا و  يذا  دقف  ینذا  نم  ینذا و  دقف  کنم  ةرعـش  يذا  نم  لاقف  هرعـشب  ذـخأ  وه  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ینثدـح 

. هَّللا ۀنعل  هیلعف 
151 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

اَم ِْریَِغب   » تراـبع هب  ار  نمؤـم  ناـنز  نادرم و  ياذـیا  نآ  زا  سپ  یلو  تـسا ، هدـش  رکذ  قـلطم  هـیآ  رد  تـسا  ّقـح  فـالخ  رب  لاـح  ره  رد 
. دنوش ّتیذا  ّقحان  هب  ای  ّقح  هب  تسا  نکمم  هک  دنتسه  نانمؤم  اهنت  اریز  هدرک ، دّیقم  اُوبَسَتْکا »

. دنوش رازآ  ّتیذا و  قاقحتسا ، نودب  تیانج و  باکترا  نودب  هک  تسا  نیا  اُوبَسَتْکا » اَم  ِْریَِغب   » يانعم و 
هانگ هبترم  رد  هک  دناهداد  ماجنا  ار  يراک  نانمؤم  هب  تبـسن  اهنآ  ینعی  تسا ، غورد  يانعم  هب  ناتهب »  » هژاو ًانِیبُم  ًاْمثِإ  َو  ًاناتُْهب  اُولَمَتْحا  ِدَـقَف 

. تسا نابز  هب  ّتیذا  نامه  نآ  تسا و  ناتهب  دننام 

151 ص :  ات 62 ..... ] تایآ 59  (: 33  ) بازحألا هروس  ]

هراشا

ًاروُفَغ ُهَّللا  َناک  َو  َْنیَذُْؤی  الَف  َْنفَْرُعی  ْنَأ  ینْدَأ  َِکلذ  َّنِِهبِیبالَج  ْنِم  َّنِْهیَلَع  َنِینْدـُی  َنِینِمْؤُْملا  ِءاِسن  َو  َکـِتاَنب  َو  َکِـجاوْزَِأل  ْلـُق  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی 
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ًالِیلَق ـَّالِإ  اـهِیف  َکـَنوُرِواُجی  ـال  َُّمث  ْمِِهب  َکَّنَیِْرُغَنل  ِۀَـنیِدَْملا  ِیف  َنوُفِجْرُْملا  َو  ٌضَرَم  ْمِِهبوـُُلق  ِیف  َنیِذَّلا  َو  َنوُِقفاـنُْملا  ِهَْتنَی  َْمل  ِْنَئل  ( 59  ) ًامیِحَر
(62  ) ًالیِْدبَت ِهَّللا  ِۀَّنُِسل  َدَِجت  َْنل  َو  ُْلبَق  ْنِم  اْوَلَخ  َنیِذَّلا  ِیف  ِهَّللا  َۀَّنُس  ( 61  ) ًالِیتْقَت اُولُِّتق  َو  اوُذِخُأ  اوُفُِقث  امَْنیَأ  َنِینوُْعلَم  ( 60)

151 ص :  همجرت ..... :

تّفع رد  هک  نیا  يارب  راک ، نیا  هک  دنناشوپب  دوخ  ياهرداچ  اب  ار  نتشیوخ  هک  وگب  نانمؤم  نانز  دوخ و  نارتخد  نارسمه و  هب  ربمایپ  يا 
(59 . ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  هراومه  دنوادخ  تسا و  رتهب  دنریگن ، رارق  رازآ  دروم  ات  دنوش  هتخانش 

شخپ ساـسایب ، ياـههعیاش  غورد و  راـبخا  هنیدـم  رد  هک  ناـنآ  مـه  و  تـسا ، یکاـپان  ضرم و  ناـشیاهلد  رد  هـک  ناـنآ  ناـقفانم و  رگا 
152 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  ار  وت  دنرادن ، رب  دوخ  راک  زا  تسد  دننکیم ،

(60 . ) دننک تسیز  رهش  نیا  رد  وت  رانک  رد  دنناوتیمن  ینامز  كدنا  زج  سپس  میزیگنا ، رب  نانآ  ّدض  رب 
(61 . ) دنوش هتشک  یتخسب  ریگتسد و  دیاب  دنوش  تفای  اج  ره  دنوشیم و  هدنار  اج  همه  زا  و 

(62 . ) تفای یهاوخن  يرییغت  چیه  یهلا  ّتنس  يارب  تسا و  هدوب  زین  نیشیپ  ياههرود  رد  هک  تسادخ  ّتنس  نیا 

152 ص :  ریسفت ..... :

ار هنیس  نآ  يدایز  هک  يروط  هب  دزادنایم  شرـس  رب  ار  نآ  نز  تسا ، رتکچوک  رداچ  زا  رتگرزب و  يرـسور  زا  هک  تسا  یـسابل  بابلج » »
. دناشوپیم مه 

ای ابع  ای  هفالم  بابلج » : » دـنیوگ یخرب  و  دـناشوپیم . ار  ندـب  اپ  ات  رـس  زا  هک  تسا  یـسابل  رداچ ) ای  اـبع   ) ادر هک  تسا  هتفگ  ساـّبع  نبا 
«. 1  » ابابلج لیّللا  داوس  نم  ببلجم  تسا : هتفگ  رعاش  هک  نانچ  دنناشوپب  ار  ندب  نآ  اب  هک  تسا  يزیچ  ره  رداچ و 

اب ار  دوخ  ندـب  فارطا  تروص و  دـنزادنیب و  دوخ  شود  هب  ار  بابلج  اهنز  هک  تسا  نیا  ترابع  نیا  يانعم  َّنِِهبِیباَـلَج  ْنِم  َّنِْهیَلَع  َنِینْدـُی 
. ناشوپب تسابل  اب  ار  تتروص  کهجو ، یلع  کبوث  یندأ  دنیوگ : دور  رانک  ینز  تروص  زا  شوپور  هک  یماگنه  و  دنناشوپب . نآ 
دندمآیم نوریب  يرسور  نهاریپ و  کی  اب  اهنت  لذتبم  سابل  اب  ّتیلهاج  نامز  دننام  اهنز  مالسا  يادتبا  رد  هک  دوب  ببس  نیا  هب  روتسد  نیا 

. دندشیم تسا ، زینک  هک  نیا  نامگ  هب  يدازآ ، نز  محازم  مه  یهاگ  دندشیم . اهزینک  محازم  زابسوه  شابوا و  دارفا  و 
و دنکن . عمط  اهنآ  هب  ینارسوه  درف  ات  دننک  نازینک  سابل  فالخ  رب  ار  دوخ  شـشوپ  سابل و  هک  دش  هداد  روتـسد  دازآ  نانز  هب  نیا  رب  انب 

: دومرف هک  هیآ  زا  شخب  نیا  تسا  روظنم  نیمه  هب 
__________________________________________________

. دنکیم روتسم  ار  دوخ  بابلج  دننام  بش  یهایس  رد  - 1
153 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

اهنآ ضّرعتم  قساف  دارفا  دـنوش و  هتخانـش  رتدوز  هک  دوشیم  ببـس  ندـب ) لماک  ندـناشوپ   ) لمع نیا  َْنیَذُْؤی  الَف  َْنفَْرُعی  ْنَأ  ینْدَأ  َکـِلذ 
. دنیوگن اهنآ  هب  دنراد  تهارک  ار  هچنآ  دنوشن و 

اب ار  دوخ  تروص  ای  دـنناشوپب . دوخ  ياهرداچ  زا  یتمـسق  اـب  ار  دوخ  ینعی  تسا ، ضیعبت  يارب  ّنهبیبـالج » نم   » تراـبع رد  نم »  » فرح
. دنناشوپب دوخ  ياهسابل  زا  یتمسق 

. تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دروم  نیا  رد  امش  ياههتشذگ  هب  تبسن  دنوادخ  ًامیِحَر و  ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناک  َو 
: دنیوگ یخرب  تسا . فیعض  ناشنامیا  هک  یناسک  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  َو 
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/ بازحا « ) دـننک عمط  امـش  هب  نالد  رامیب  ات  : » ٌضَرَم ِِهْبلَق  ِیف  يِذَّلا  َعَمْطَیَف  دـنوادخ : هدومرف  نیا  لیلد  هب  دـنناراکهبت  ناراـکانز و  دوصقم 
شخپ غورد  ياـهربخ  ناناملـسم  ياـهلد  ندرک  برطـضم  يارب  هنیدـم  رد  هک  دـندوب  یناـسک  نوفجرم »  » ِۀَـنیِدَْملا ِیف  َنوـُفِجْرُْملا  َو  ( 32

غورد هب  تشادـن ، روضح  نآ  رد  ترـضح  دوخ  هک  ییاـهگنج  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربـمغیپ  ياههّیرـس  هراـبرد  اـصوصخم  دـندرکیم و 
ربخ نوچ  و  تسا . شبنج  هلزلز و  يانعم  هب  هک  تسا  هفجر  هداـم  زا  فجرم  لـصا  و  دـندش . هتـشک  دـندرک و  رارف  ناناملـسم  دـنتفگیم 

ناشگنرین و ینمـشد و  زا  ناقفانم  رگا  هک  تسا  نیا  هفیرـش  هیآ  زا  دوصقم  و  دـنیوگ . هفجر  ار  نآ  تسا ، لزلزتم  تباـث و  ریغ  ربخ  غورد 
رب اهنآ  اب  ینمـشد  هب  ار  وت  ام  دـیدرتیب  دـنرادن ، رب  تسد  دـب  ياهربخ  نتفاب  مه  هب  نتخاس و  زا  نایوگغورد  ناـنز و  ّتیذا  زا  ناراـکهبت 
هب انعم  نیمه  و  یکدنا . نامز  رگم  دـننامیمن  هنیدـم  رد  وت  شیپ  سپـس  دـننک . نطو  يالج  هنیدـم  زا  هک  دـنوشیم  ریزگان  میزیگنایم و 

. تسا رگیدکی  اب  ینمشد  هب  مدرم  کیرحت  جییهت و  يانعم : هب  ءارغا  و  تسا . هدش  هدیمان  ءارغا  زاجم  قیرط 
دشاب و لاح  ای  ّمذ و  هب  صوصخم  ای  هک  نیا  رب  انب  تسا  بوصنم  هملک  نیا  َنِینوُْعلَم 

154 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
تـسا هدـش  لخاد  مه  اب  لاح  فرظ و  يود  ره  رب  ّالإ  يانثتـسا  فرح  تروص  نیا  رد  نینوعلم  ّالإ  کنورواجی  ـال  تسا : نینچ  ریدـقت  رد 

هب زین  الیلق »  » ظفل هک  دنیوگ  یخرب  و  تشذگ . نآ  رکذ  ( 53 بازحا /  ) ُهانِإ َنیِرِظان  َْریَغ  ٍماعَط  یلِإ  ْمَُکل  َنَذُْؤی  ْنَأ  اَّلِإ  هیآ : نیا  رد  هک  نانچ 
. دنراوخ زیچان و  هک  یلاح  رد  ینعی  تسا ، هدوب  ّۀلذأ  ءاّلقأ  يانعم  هب  تسا و  بوصنم  لاح  ناونع 

. تسا مسق  يارب  يرگید  باوج  تسا و  کّنیرغنل »  » رب فطع  ترابع  نیا  َکَنوُرِواُجی  ال 
: تسا نینچ  نآ  ریدقت  تسا و  يدیکأت  قلطم  لوعفم  ردصم و  ۀّنس ،»  » هملک ِهَّللا  َۀَّنُس 

هک اج  ره  دـننک ، ییورود  قافن و  ناربمایپ  اب  يدارفا  هاـگ  ره  هک  تسا  هداد  رارق  ّتنـس  ار  راـک  نیا  دـنوادخ  ینعی  نیذـّلا ...  یف  هَّللا  ّنس 
. دنشکب دیاب  دنبایب  ار  اهنآ 

154 ص :  ات 69 ..... ] تایآ 63  (: 33  ) بازحألا هروس  ]

هراشا

ًاریِعَـس ْمَُهل  َّدَـعَأ  َو  َنیِِرفاْکلا  َنََعل  َهَّللا  َّنِإ  ( 63  ) ًابیِرَق ُنوُکَت  َۀَعاَّسلا  َّلََعل  َکیِرْدـُی  ام  َو  ِهَّللا  َدـْنِع  اهُْملِع  امَّنِإ  ُْلق  ِۀَـعاَّسلا  ِنَع  ُساَّنلا  َُکلَئْـسَی 
َو ( 66  ) الوُسَّرلا اَنْعَطَأ  َو  َهَّللا  اَنْعَطَأ  اـنَْتَیل  اـی  َنُولوُقَی  ِراَّنلا  ِیف  ْمُهُهوُجُو  ُبَّلَُقت  َمْوَی  ( 65  ) ًاریِـصَن َو ال  اِیلَو  َنوُدِجَی  ًاَدبَأ ال  اهِیف  َنیِدـِلاخ  ( 64)

(67  ) الِیبَّسلا اَنوُّلَضَأَف  انَءارَبُک  َو  انَتَداس  انْعَطَأ  اَّنِإ  انَّبَر  اُولاق 
َْدنِع َناک  َو  اُولاق  اَّمِم  ُهَّللا  ُهَأَّرَبَف  یسُوم  اَْوذآ  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ( 68  ) ًارِیبَک ًانَْعل  ْمُْهنَْعلا  َو  ِباذَْعلا  َنِم  ِْنیَفْعِض  ْمِِهتآ  انَّبَر 

(69  ) ًاهیِجَو ِهَّللا 

154 ص :  همجرت ..... :

کیدزن تمایق  دـیاش  ینادیم  هچ  وت  تسادـخ و  دزن  اهنت  نآ  ملع  وگب : دـننکیم  لاؤس  وت  زا  تمایق )  ) تعاس هرابرد  مدرم  ام  لوسر  يا 
(63 . ) دشاب

( 64 . ) تسا هدومن  اّیهم  يا  هدننازوس  شتآ  نانآ  يارب  هدرک و  نعل  ار  نارفاک  دنوادخ 
155 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(65 . ) تفای دنهاوخن  يروای  رای و  چیه  دنام و  دنهاوخ  دبا  ات  شتآ  نآ  رد  هراومه  نانآ 
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(66 . ) میدوب هدرک  تعاطا  ار  ربمایپ  ادخ و  شاک  يا  دنیوگیم : دش  دهاوخ  نوگرگد  شتآ  رد  اهنآ  ياهتروص  هک  زور  نآ  رد 
(67 . ) دندرک هارمگ  ار  ام  اهنآ  میدرک و  يوریپ  دوخ  نایاوشیپ  ناگرزب و  زا  ام  اراگدرورپ  دنیوگیم : و 

(68 . ) امرف یگرزب  نعل  ار  اهنآ  نادرگ و  نادنچ  ود  ار  اهنآ  باذع  اراگدرورپ 
شیپ وا  تخاس و  اّربم  تمهت  نآ  زا  ار  وا  دنوادخ  دـنداد و  رازآ  ار  یـسوم  هک  دیـشابن  ینامدرم  دـننامه  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

(69 . ) دوب ردقنارگ  بّرقم و  يربمایپ  ادخ 

155 ص :  ریسفت ..... :

ناحتما يارب  دوهی  و  دندرکیم . لاؤس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  زا  هلجع  اب  ار  تمایق  زور  مایق  نامز  ءازهتـسا  راکنا و  يور  زا  ناکرـشم 
هک تسا  ییاهزیچ  زا  تمایق  زور  نامز  دـیوگب : اهنآ  هب  هک  دـش  هداد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  نیا  رب  اـنب  دـندرکیم . لاؤس 

. تسا دنوادخ  هب  رصحنم  نآ  ملع 
یکیدزن نامز  رد  ای  تسا  یکیدزن  زیچ  نآ  ای  دشاب  کیدزن  تعاس  نآ  ندمآ  دـیاش  دـیامرفیم  دـنوادخ  سپـس  ًابیِرَق  ُنوُکَت  َۀَـعاَّسلا  َّلََعل 

. تسا
. تسا هدننازوس  شتآ  يانعم  هب  ریعس »  » هژاو ًاریِعَس  ْمَُهل  َّدَعَأ  َو 

خرس يارب  هبات »  » رد ار  تشوگ  هعطق  کی  هک  نانچ  مه  فارطا  هب  تسا  تروص  ندنادرگ  يانعم  هب  ای  هوجو  بیلقت  ْمُهُهوُجُو  ُبَّلَُقت  َمْوَی 
یلاح رد  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  روظنم  ای  دنکیم و  رییغت  هرهچ  تلاح  هک  تسا  نیا  انعم  ای  و  دـننادرگیم . رگید  فرط  هب  یفرط  زا  ندـش 
تسا نکمم  تسا و  هدش  رکذ  نآ  اهنت  تسا  ندب  وضع  نیرتمهم  تروص  نوچ  و  دنزادنایم . شتآ  هب  تروص  زا  دنبوکنم  بولغم و  هک 

دشاب . ندب  مامت  هجو  زا  دوصقم  هک 
156 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا لاح  نولوقی »  » تروص نیا  رد  هک  رکذا ، رّدقم  لعف  هلیسو  هب  ای  تسا و  بوصنم  نولوقی »  » هلیسو هب  ای  موی »  » ظفل
. دندرک هارمگ  ار  اهنآ  هک  دندوب  نارفاک  ياسؤر  نایاوشیپ و  اهنآ  هدش و  هدناوخ  زین  انتاداس  انتداس »  » هملک انَتَداس  انْعَطَأ  اَّنِإ 

نآ هدـیاف  تساههیآ و  ياههلـصاف  يارب  رعـش  ياههیفاق  دـننام  تسا و  تاوصا  یگنهامه  قالطا و  يارب  الیبّسلا »  » هملک رد  فلا »  » فرح
. تسا هفنأتسم  هلمج  نآ  زا  دعب  ترابع  تسا و  هدش  مامت  مالک  هک  دنکیم  تلالد  تسا و  فقو 

اریز تسا ، رتبسانم  دروم  نیا  رد  ترثک  هدش و  هدناوخ  زین  اریثک  تروص  هب  اریبک  هملک  ًارِیبَک  ًانَْعل  ْمُْهنَْعلا  َو  ِباذَْعلا  َنِم  ِْنیَفْعِض  ْمِِهتآ  انَّبَر 
تـسا نیا  نیفعـض »  » فعـض ود  زا  دوصقم  و  تسا . یگرزب  تّدش و  يانعم  هب  ریبک  هژاو  و  تسا . هدرک  نعل  اهراب  ار  نارفاک  نآ  دنوادخ 

. دندرک هارمگ  ار  نارگید  هک  نیا  يارب  مه  فعض  کی  دندوب و  هارمگ  هک  نیا  يارب  فعض  کی  هک 
دیز و هرابرد  هیآ  نیا  دنیوگ : نارّسفم  زا  یخرب  دیـشابن . دندرک  تیذا  ار  یـسوم  هک  ینامدرم  دننام  امـش  یـسُوم  اَْوذآ  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  ال 

. تسا هدش  لزان  دنتفگیم  وا  هرابرد  مدرم  زا  یضعب  هک  ینانخس  بنیز و 
« نوراق  » هک تسا  يراکدب  نز  هسموم »  » ناتساد اهتّیذا  هلمج  زا  و  تسا . مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  ياهتیذا  هرابرد  دنیوگ : رگید  یخرب 

هتفر هوک  هب  نوراه  یـسوم و  هک  تسا  یماگنه  نآ  دوصقم  دنیوگ : ياهراپ  و  دنک . شدوخ  اب  انز  هب  مهّتم  ار  یـسوم  هک  درک  راداو  ار  وا 
ات دنداد  ناشن  لیئارسا  ینب  هب  دندروآ و  ار  وا  هزانج  ناگتشرف  دندرک . وا  لتق  هب  مهّتم  ار  یـسوم  لیئارـسا  ینب  درک ، توف  نوراه  دندوب و 

مهّتم قتف  داب  صرب و  ضرم  دـننام  یندـب ، بیع  نتـشاد  هب  ار  وا  دـنیوگ : رگید  ياهراپ  و  تسا . هدـشن  هتـشک  تسا و  هدرم  وا  هک  دـنمهفب 
، عماجلا عماوج  همجرت  تسا . اربم  كاپ و  تاماهتا  نیا  مامت  زا  یـسوم  هک  درک  هاگآ  ار  لیئارـسا  ینب  یلیاسو ) هب   ) دنوادخ و  دندرکیم .

157 ص : ج5 ،
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ندش دراو  زا  ار  وا  ادـخ  ببـس  نیمه  هب  و  تسا . یگرزب  تلزنم  ماقم و  هاج و  ياراد  دـنوادخ  شیپ  یـسوم  ینعی  ًاهیِجَو  ِهَّللا  َدـْنِع  َناک  َو 
دراد یتلزنم  ماقم و  اهنآ  شیپ  هک  یسک  هب  تبسن  ناهاشداپ  هک  نانچ  مه  تخاس . رود  وا  زا  ار  تاماّهتا  مامت  درک و  يرادهگن  اهبیع  نیا 

. دننکیم نینچ 
موهفم و لوقم  ای  لوق  زا  دارم  و  تخاس . اّربم  كاپ و  اهنآ  هتفگ  زا  اـی  راـتفگ  زا  ار  یـسوم  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هکراـبم  هیآ  زا  دوصقم 

. دشابیم تساهبیع ، نامه  هک  نآ ، يانعم 
. تسا لوق  يانعم  هب  هلاق ،»  » دناهدرب و راک  هب  تسا  يدب  بیع و  يانعم  هب  هک  هّبس »  » هملک ياج  هب  ار  هلاق »  » ظفل هک  نانچ 

157 ص :  ات 73 ..... ] تایآ 70  (: 33  ) بازحألا هروس  ]

هراشا

ًازْوَف َزاف  ْدَـقَف  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ِعُِطی  ْنَم  َو  ْمَُکبُونُذ  ْمَُکل  ْرِفْغَی  َو  ْمَُکلامْعَأ  ْمَُکل  ِْحلُْـصی  ( 70  ) ًادـیِدَس ًالْوَق  اُولُوق  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
ًالوُهَج ًامُولَظ  َناک  ُهَّنِإ  ُناْسنِْإلا  اَهَلَمَح  َو  اْهنِم  َنْقَفْشَأ  َو  اهَْنلِمْحَی  ْنَأ  َْنَیبَأَف  ِلابِْجلا  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  یَلَع  َۀَنامَْألا  اَنْـضَرَع  اَّنِإ  ( 71  ) ًامیِظَع

(73  ) ًامیِحَر ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناک  َو  ِتانِمْؤُْملا  َو  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  ُهَّللا  َبُوتَی  َو  ِتاکِرْشُْملا  َو  َنیِکِرْشُْملا  َو  ِتاِقفانُْملا  َو  َنیِِقفانُْملا  ُهَّللا  َبِّذَُعِیل  ( 72)

157 ص :  همجرت ..... :

(70 . ) دییوگ باوص  ّقح و  نخس  هشیمه  دیزیهرپب و  ادخ  زا  نامیا  لها  يا 
. تسا هدش  لیان  یگرزب  يراگتـسر  هب  دنک  شلوسر  ادخ و  تعاطا  هک  ره  دزرمایب و  ار  ناتناهانگ  دنک و  حالـصا  ار  امـش  لامعا  ادـخ  ات 

(71)
ساره نآ  زا  دـندززاب و  رـس  نآ  لـمح  لوبق و  زا  اـهنآ  میتشاد ، هضرع  اـههوک  نیمز و  اهنامـسآ و  رب  ار  فیلکت ) ّتیلوئـسم ،  ) تناـما اـم 

( 72 . ) دوب نادان  راکمتس و  رایسب  شیامزآ ] ماقم  رد   ] وا دیشک ، شود  رب  درک و  لوبق  ار  نآ  ناسنا  اّما  دنتشاد ،
158 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

درذگرد نمؤم  نانز  نادرم و  زا  دنک و  باذع  ار  كرـشم  نانز  نادرم و  قفانم و  نانز  نادرم و  ادـخ  هک  دوب  نیا  تناما  ضرع  زا  فدـه 
(73 . ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  رایسب  دنوادخ  هک 

158 ص :  ریسفت ..... :

ّقح و يوس  هب  دصق  يانعم  هب  دادس  هژاو  و  دـشاب . یتسار  ّقح و  ّتین  دـصق و  نآ  رد  هک  تسا  ینخـس  دـیدس » لوق   » ًادـیِدَس ًالْوَق  اُولُوق  َو 
هب ار  موهفم  نیا  هک  نانچ  مه  تفر . راکش  فرط  هب  میقتـسم  تسار و  ریت  ۀیمّرلا : وحن  مهّـسلا  دّدس  دنیوگ : هک  نانچ  تسا  لدع  هب  نخس 

. ۀیمّرلا وحن  دصاق  مهس  دنیوگیم : مه  قیرط  نیا 
تلادع قح و  نودب  نآ  هرابرد  هک  بنیز  ناتـساد  رد  یـسررب  ضوخ و  زا  ار  ناکرـشم  هک  تسا  نیا  دوصقم  دـنیوگ : نارّـسفم  زا  یخرب 

نابز و يرادهگن  اریز  دنیوگ ، تلادع  ّقح و  هب  نخـس  يدروم  ره  رد  هک  تسا  نیا  هب  نتخیگنارب  نآ  همزال  و  دراد . زاب  دنتفگیم ، نخس 
. تسا اهیبوخ  مامت  ساسا  ّقح ، نخس 

امش هتساوخ  تیاهن  دنوادخ  دینک  نینچ  رگا  و  دییوگ . ّقح  تسار و  نخس  دیرادهگن و  غورد  زا  ار  ناتنابز  هک  تسا  نیا  یلک  دوصقم  و 
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. دنکیم اطع  امش  هب  امش ، ناهانگ  ندیشخب  اهتدابع و  لوبق  لامعا و  هیکزت  زا  ار ،
: دومرف نآ  لابند  هب  درک ، شلوسر  دوخ و  زا  تعاطا  هب  طونم  ار  میظع  زوف  هب  نتفای  تسد  دنوادخ  نوچ  و 

نیا هک  تسا  نیا  یلک  يانعم  و  درک . گرزب  رایـسب  ار  تعاطا  رما  اذـل  و  تسا . تعاـطا  تناـما  زا  دـنوادخ  دوصقم  َۀـَنامَْألا و  اَنْـضَرَع  اَّنِإ 
ياـهتروص هب  ار  اـهنآ  دـنوادخ  هک  نیا  ینیوـکت و  يدوـجو و  تهج  زا  دـنیادخ و  رما  عـیطم  هریغ  نیمز و  نامـسآ ، دـننام  گرزب  مارجا 

تعاطا تسا  مزال  هک  ییاهزیچ  رد  ناسنا  اما  و  دـننکیمن . یچیپرـس  ادـخ  ّتیـشم  زا  زگره  هدومرف ، قلخ  توافتم  ياهتأیه  نوگاـنوگ و 
یهاون  رماوا و  عیطم  دنک و 

159 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسین مارجا  نیا  لاح  دننام  عانتما  دایقنا و  رد  وا  لاح  دراد ، ار  فیلکت  تیحالص  تسا و  یلقاع  دوجوم  هک  یلاح  رد  دشاب ، راگدرورپ 
اهنآ ندیسرت  عانتما و  اهدامج و  هب  نآ  نتشاد  هضرع  و  دوش . ماجنا  تسا  مزال  هک  تسا  تعاطا  نیا  اریز  تسا ، تعاطا  تناما  زا  دوصقم 

. تسا زاجم  روطب 
ات تسا  هدرکن  در  ادا و  شبحاص  هب  ار  تناما  هک  تسا  نیا  تسا . تناما  لماح  ینالف  ییوگیم : هک  نانچ  مه  تناما  لـمح  موهفم  اـما  و 
رب راوس  تناما  رگید  دنک  ادا  هک  هاگ  ره  تسا و  رادتناما  رب  راوس  تناما  هک  ایوگ  اریز  دشاب . هدوسآ  هتفر و  نوریب  شاهدـهع  زا  هک  نیا 

دندرک عانتما  تناما  لوبق  زا  اههوک  نیمز و  اهنامـسآ و  هک  تسا  نیا  روظنم  دـنکیمن ، لـمح  دوخ  شود  رب  ار  نآ  رادتناـما  تسین و  وا 
. درک لوبق  ار  نآ  ناسنا  یلو 

هار زا  هک  نیا  ببس  هب  و  دومرف . فیصوت  ملظ )  ) يراکمتس هب  ار  وا  دنوادخ  درک ، كرت  ار  تناما  در  ناسنا ، نوچ  ًالوُهَج  ًامُولَظ  َناک  ُهَّنِإ ،
. دومرف فیصوت  زین  ینادان  تلاهج و  هب  ار  وا  درک  تلفغ  دوخ ، تداعس 

تـسا نآ  ندرکن  ادا  تناما و  لمح  هجیتن  باذع  اریز  تسا ، ّتلع  مال  ازاجم  بّذـعیل »  » ترابع رد  مال  ِتاِقفانُْملا  َو  َنیِِقفانُْملا  ُهَّللا  َبِّذَُـعِیل 
لماـح دـنوادخ  هک  نیا  ّتلع  هب  ینعی  تسا ، ندز  برـض و  هجیتـن  بیدأـّتلل ، هتبرـض  ییوگیم : هک  یلاـثم  رد  ندرک  بدا  هک  ناـنچ  مه 
نیمه دـهدیم و  رارق  تمحر  دروم  تسین  نآ  لماح  هدرک و  تناما  يادا  هک  ار  يرگید  دـنکیم و  باذـع  هدرک ] تنایخ  هک   ] ار تناـما 

. تسا هدرک  تنایخ  تناما  رد  هک  تسا  یسک  يارب  باذع  یعون  تناما ، هدننک  ادا  رب  تمحر 
160 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

160 ص :  أبس .....  هروس 

هراشا

. تسا هیآ  ياراد 54  یّکم و  هروس  نیا 

160 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

اب نالوسر  ایبنا و  مامت  تمایق  زور  دناوخب  ار  أبس  هروس  هک  ره  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  زا  بعک  نب  ّیبا 
«1 . » دننکیم هحفاصم  وا  اب  دنوشیم و  تسود  وا 

دناوخب بش  کی  رد  دوشیم  زاغآ  دمحلا  اب  هک  ار  رطاف  أبس و  هروس  ود  هک  ره  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  و 
نآ ترخآ  ایند و  ریخ  زا  دـسرن و  وا  هب  یهورکم  چـیه  دـناوخب  زور  رد  ار  ود  نآ  رگا  و  دوب ، دـهاوخ  ادـخ  ظفح  هانپ و  رد  ار  بش  مامت 

«2 . » دشاب هدیسرن  شرکف  هب  هدرکن و  روطخ  شبلق  هب  زگره  هک  دوش  هداد  وا  هب  ردق 
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160 ص :  ات 5 ..... ] تایآ 1  (: 34  ) إبس هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ُجُرْخَی ام  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ُِجلَی  ام  ُمَْلعَی  ( 1  ) ُرِیبَْخلا ُمیِکَْحلا  َوُه  َو  ِةَرِخْآلا  ِیف  ُدْمَْحلا  َُهل  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  َُهل  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا 
ِْبیَْغلا ِِملاع  ْمُکَّنَِیتْأََتل  یِّبَر  َو  یَلب  ُْلق  ُۀَعاَّسلا  اَنِیتَْأت  اوُرَفَک ال  َنیِذَّلا  َلاق  َو  ( 2  ) ُروُفَْغلا ُمیِحَّرلا  َوُه  َو  اهِیف  ُجُْرعَی  ام  َو  ِءامَّسلا  َنِم  ُلِْزنَی  ام  َو  اْهنِم 

َو اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  َيِزْجَِیل  ( 3  ) ٍنِیبُم ٍباتِک  ِیف  َّالِإ  ُرَبْکَأ  َو ال  َِکلذ  ْنِم  ُرَغْـصَأ  َو ال  ِضْرَأـْلا  ِیف  ـال  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  ٍةَّرَذ  ُلاـْقثِم  ُْهنَع  ُبُْزعَی  ـال 
(4  ) ٌمیِرَک ٌقْزِر  َو  ٌةَرِفْغَم  ْمَُهل  َِکئلوُأ  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع 

(5  ) ٌمِیلَأ ٍزْجِر  ْنِم  ٌباذَع  ْمَُهل  َِکئلوُأ  َنیِزِجاعُم  اِنتایآ  ِیف  اْوَعَس  َنیِذَّلا  َو 
__________________________________________________

-1
. احفاصم اقیفر و  ۀمیقلا  موی  هل  ناک  ّالإ  لوسر  یبن و ال  قبی  مل  ابس  ةروس  أرق  نم 

-2
ریخ نم  یطعا  هورکم و  هیف  هبصی  مل  هراهن  یف  امهأرق  نإف  هئالک  هَّللا و  ظفح  یف  هتلیل  لزی  مل  ۀلیل  یف  رطاف  ابس و  اعیمج  نیدمحلا  أرق  نم 

. هانم هغلبی  مل  هبلق و  یلع  رطخی  مل  ام  ةرخالا  اینّدلا و 
161 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

161 ص :  همجرت ..... :

زا زین  ترخآ  يارس  رد  ساپس  رکش و  تسوا و  نآ  زا  تسا  نیمز  نامسآ و  رد  هچنآ  ره  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتـس  دمح و 
(1 . ) تسا هاگآ  میکح و  شنیرفآ ] مظن  هب   ] وا تسوا و  نآ 

نابرهم وا  و  دنادیم ، ار  همه  دور ، الاب  نآ  رب  هچنآ  دیآ و  دورف  نامـسآ  زا  هچنآ  دیآ و  نورب  نآ  زا  هچ  ره  دورورف و  نیمز  رد  هچ  ره  وا 
(2 . ) تسا هدنزرمآ  و 

دهاوخ امـش  همه  غارـس  هب  هّتبلا  هک  دنگوس  نم  يادخ  هب  يرآ  وگب  ام  لوسر  يا  دمآ ، دهاوخن  ام  غارـس  هب  زگره  تمایق  دنتفگ : نارفاک 
رتگرزب هچ  هّرذ و  زا  رتکچوک  هچ  زیچ ، چیه  تسین و  رود  وا  ملع  زا  نیمز  اهنامسآ و  رد  ياهّرذ  هزادنا  هب  تسا و  هاگآ  بیغ  زا  وا  دمآ و 

(3 . ) تسا راکشآ  تبث و  ّقح  نیبم  باتک  رد  هک  نآ  زج  تسین  نآ ، زا 
صوصخم یتشهب  شزرا  رپ  قزر  شزرمآ و  دهد و  شاداپ  دناهداد  ماجنا  کین  ياهراک  دـناهدروآ و  نامیا  هک  ار  نانآ  تمایق  زور  رد  ات 

(4 . ) تساهنآ
(5 . ) دوب دهاوخ  كاندرد  یباذع  اهنآ  رب  دننک  ناوتان  ار  ام  دنناوتیم  هک  دنتشاد  نامگ  دندرکیم و  شالت  ام  تایآ  بیذکت  رد  هک  نانآ 

162 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

162 ص :  ریسفت ..... :

ایوـگ تسا و  ناحبـس  دـنوادخ  ياـهتمعن  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  ماـمت  ِضْرَأـْلا  ِیف  اـم  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  اـم  َُهل  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا 
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هک يویند  ياـهتمعن  ببـس  هب  وا  هک  تسا  نیا  دوصقم  و  دـنکیم . فیـصوت  اـیند ، ياـهتمعن  هدـنیاشخب  معنم و  هب  ار  دوـخ  تاذ  دـنوادخ 
. دوش شیاتس  هک  تسا  بجاو  هدومرف  لّضفت 

دیاب تسا  يدـبا  ياهتمعن  یگـشیمه و  باوث  هک  ترخآ  ياهتمعن  ببـس  هب  دـنوادخ  هک  دـنکیم  مالعا  هیآ  نیا  ِةَرِخآـْلا  ِیف  ُدْـمَْحلا  َُهل  َو 
. دوش يرازگساپس 

ره هب  تسا و  هدومرف  میظنت  نکمم  تروص  نیرتهب  هب  تمکح و  يور  زا  ار  ترخآ  ایند و  روما  هک  تسا  ییادـخ  وا  ُرِیبَْخلا  ُمیِکَْحلا  َوُه  َو 
. تساناد ریبخ و  دوب  دهاوخ  ادعب  تسه و  هچ 

ناهایگ و زا  هک  ار  هچنآ  دوریم و  ورف  نیمز  رب  هدرم  ای  جـنگ  ناراب و  زا  هک  ار  هچنآ  دـنوادخ  اْهنِم  ُجُرْخَی  ام  َو  ِضْرَأـْلا  ِیف  ُجـِلَی  اـم  ُمَْلعَی 
. تسا هاگآ  دنادیم و  دیآیم  نوریب  نیمز  زا  تاناویح  ای  تارهاوج 

ناگتـشرف و زا  هک  ار  هچنآ  دیآیم و  دورف  نامـسآ  زا  اهیزور  ای  ناراب  ای  ناگتـشرف  زا  هک  ار  هچنآ  اهِیف و  ُجُْرعَی  ام  َو  ِءامَّسلا  َنِم  ُلِْزنَی  ام  َو 
. دنادیم دوریم  الاب  نامسآ  هب  ناگدنب  لامعا 

نابرهم و دناهدرک  یهاتوک  بجاو  يرازگساپس  رد  هک  یناگدنب  هب  تبسن  شلماک  لضف  رایسب و  ياهتمعن  اب  دنوادخ  ُروُفَْغلا  ُمیِحَّرلا  َوُه  َو 
. تسا هدنزرمآ 

هّیرخس ازهتـسا و  يور  زا  اهنآ  هتفگ  نیا  دیآیمن . ام  غارـس  هب  تمایق  زور  دنتفگ : تمایق  زور  نارکنم  ُۀَعاَّسلا  اَنِیتَْأت  اوُرَفَک ال  َنیِذَّلا  َلاق  َو 
. تسا نآ  ریخأت  تساوخرد  ای  تمایق و  زور  راکنا  ای 

نامرف  هک  تسانعم  نیا  هب  یفن ، زا  دعب  یلب  هلیسو  هب  باوج  ْمُکَّنَِیتْأََتل  یِّبَر  َو  یَلب  ُْلق 
163 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

دنگوس نآ  زا  سپ  هدرک و  دـیکأت  ّلج  ّزع و  يادـخ  هب  دـنگوس  اـب  ار  باوج  نآ  سپـس  دـمآ . دـهاوخ  زور  نآ  دـیدرتیب  تسا و  یعطق 
. تسا بیغ  ياناد  وا  هک  نیا  هب  هدرک  دییأت  تسا  هدرک  دای  دنگوس  وا  هب  هک  ار  ییادخ  تفص  ندروآ  لابند  هب  اب  ار  يدیکأت 

انب تسین ، نوریب  ادخ  ملع  زا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هّرذ  کی  هزادـنا  هب  ِضْرَْألا  ِیف  َو ال  ِتاوامَّسلا  ِیف  ٍةَّرَذ  ُلاْقثِم  ُْهنَع  ُبُْزعَی  ِْبیَْغلا ال  ِِملاع 
. دیامرفیم دنکیم و  رکذ  تمایق ] موزل  يارب   ] یعطاق لیلد  دنگوس ، لابند  هب  سپس  تسا . جردنم  وا  ملع  رد  مه  تمایق  مایق  تقو  نیا  رب 

يراـکوکین ره  هک  تسا  هداد  رارق  ار  ساـسحا  نـیا  يدرف  ره  لـقع  ترطف و  اـب  دـنوادخ  اریز  ِتاـِحلاَّصلا  اوـُلِمَع  َو  اوـُنَمآ  َنـیِذَّلا  َيِزْجَِیل 
دوشیم و لصّتم  ْمُکَّنَِیتْأََتل »...   » ترابع هب  َنیِذَّلا » َيِزْجَِیل   » ترابع نیا  رب  اـنب  تسا ، رفیک  هتـسیاش  يراـک  هزب  ره  کـین و  شاداـپ  هتـسیاش 

. تسا نآ  يارب  ّتلع 
هک نیا  رب  انب  هدش  هدناوخ  زین  عفر  هب  تسا و  هدش  هدـناوخ  ّرج  هب  تسا  ّیبر  يارب  تفـص  هک  نیا  ناونع  هب  بیغلا  ماّلع  ای  ِْبیَْغلا و  ِِملاع  و 

. دشاب حدم  هب  صوصخم 
لبق ام  زا  هک  تسا  یمالک  نآ  و  تسا . نآ  ندوب  ادتبم  ببس  هب  رغصا »  » عفر و  تسا . لاقثم »  » هملک هب  هراشا  کلذ »  » َِکلذ ْنِم  ُرَغْصَأ  َو ال 

. تسا نآ  زا  عنام  انثتسا  فرح  اریز  دوش ، فطع  لاقثم »  » رب هک  دوشیمن  و  تسا . عطقنم  ادج و  دوخ ،
ار دنوادخ  دنناوتیم  دننکیم  رکف  دننک و  لطاب  ار  ام  ياهلیلد  اهتّجح و  ات  دـننکیم  شالت  هک  یناسک  َنیِزِجاعُم  اِنتایآ  ِیف  اْوَعَـس  َنیِذَّلا  َو 

. دنور نوریب  ادخ  تردق  ورملق  زا  دنناوتیم  دننکیم  نامگ  ای  دنروآ  هوتس  هب 
(. 51 جح / . ) تشذگ جح  هروس  رد  دروم  نیا  رد  ثحب  هدش و  هدناوخ  زین  نیزجعم  نیزجاعم »  » هملک

هدناوخ ّرج  هب  رگا  هدش و  هدناوخ  ّرج  هب  مه  عفر و  هب  مه  میلا »  » ظفل تسا . تخس  كاندرد و  باذع  يانعم  هب  زجر »  » هژاو ٌمِیلَأ  ٍزْجِر  ْنِم 
. تسا رتنشور  رتبسانم و  دشاب  زجر  تفص  ات  دوش 

164 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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164 ص :  ات 9 ..... ] تایآ 6  (: 34  ) إبس هروس  ]

هراشا

ْمُکُّلُدـَن ْلَه  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاق  َو  ( 6  ) ِدـیِمَْحلا ِزیِزَْعلا  ِطارِـص  یلِإ  يِدـْهَی  َو  َّقَْحلا  َوُه  َکِّبَر  ْنِم  َکـَْیلِإ  َلِْزنُأ  يِذَّلا  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  يَرَی  َو 
ِیف ِةَرِخآـْلِاب  َنُونِمُْؤی  ـال  َنیِذَّلا  ِلـَب  ٌۀَّنِج  ِِهب  ْمَأ  ًابِذَـک  ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفَأ  ( 7  ) ٍدـیِدَج ٍْقلَخ  یَِفل  ْمُکَّنِإ  ٍقَّزَمُم  َّلُـک  ُْمْتقُِّزم  اذِإ  ْمُُکئِّبَُـنی  ٍلُـجَر  یلَع 

ْمِْهیَلَع ْطِقُْسن  َْوأ  َضْرَْألا  ُمِِهب  ْفِسَْخن  ْأَشَن  ْنِإ  ِضْرَْألا  َو  ِءامَّسلا  َنِم  ْمُهَْفلَخ  ام  َو  ْمِهیِْدیَأ  َْنَیب  ام  یلِإ  اْوَرَی  ْمَلَف  َأ  ( 8  ) ِدیِعَْبلا ِلالَّضلا  َو  ِباذَْعلا 
(9  ) ٍبِینُم ٍْدبَع  ِّلُِکل  ًۀَیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ِءامَّسلا  َنِم  ًافَسِک 

164 ص :  همجرت ..... :

زیزع يادخ  هار  هب  مدرم  يامنهار  تسا و  ّقح  هدش  لزان  وت  رب  تراگدرورپ  يوس  زا  هچنآ  هک  دنراد  نیقی  دنشناد  ملع و  ياراد  هک  نانآ 
(6 . ) تسا دیمح  و 

رگید راب  دیدش  یـشالتم  مه  زا  دیدرم و  هک  نآ  زا  سپ  امـش  دیوگیم  هک  میهد  ناشن  امـش  هب  ار  يدرم  دـیهاوخیم  ایآ  دـنتفگ : نارفاک 
(7 . ) تفای دیهاوخ  ياهزات  شنیرفآ 

باذـع و رد  دـنروآیمن  ناـمیا  ترخآ  هب  هک  ناـنآ  هکلب  تسین ) نینچ  ( ؟ تسا راـتفرگ  نونج  یعوـن  هب  اـی  هتـسب ؟ غورد  ادـخ  هب  وا  اـیآ 
(8 . ) دنتسه رود  یهارمگ 

هاگآ ادخ  تمکح  تردق و  هب  ات  [ ؟ دنرگنیمن تسا ، هدرک  هطاحا  ار  اهنآ  رس ، تشپ  ورشیپ و  زا  هک  نیمز  نامـسآ و  هب  نارفاک  نیا  ایآ 
ره يارب  ینـشور  هناشن  اهنیا  رد  میزیریم ، ورف  اهنآ  رب  ار  نامـسآ  زا  ییاههعطق  ای  میربیم و  ورف  نیمز  هب  ار  اهنآ  میهاوخب  رگا  ام  دـنوش ]

(9 . ) تسا راک  هبوت  صالخا و  اب  هدنب 
165 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

165 ص :  ریسفت ..... :

زا دوصقم  ملعلا ، اوتوأ  نیّذلا  ملعی  و  تسا : نینچ  ریدقت  رد  تسا و  نتسناد  يانعم  هب  عفر و  ماقم  رد  يری »  » ظفل َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  يَرَی  َو 
. دندش ناملسم  هک  ییاهنآ  يراصن ) دوهی و   ) باتک لها  ياملع  ای  دناهلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  باحصا  ای  ملع ، نابحاص 

(. مالس نب  هَّللا  دبع  رابحألا و  بعک  دننام  )
. تسا لصف  ریمض  وه »  » ظفل دنلوعفم و  يری »  » لعف يارب  ود  ره  ّقحلا »  » و يّذلا »  » هملک َّقَْحلا  َوُه  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  يِذَّلا 

، ملعلا اولوا  ملعیل  نآ : لصا  و  تسا . بصن  عضوم  رد  دشاب  يزجیل »  » هلمج رب  فطع  هک  نیا  رب  انب  يری »  » هلمج دنیوگ : نارّسفم  زا  یخرب 
دوصقم و  درادن . هار  نآ  رد  يدیدرت  چیه  تسا و  ّقح  یتسارب  نآرق  هک  دنامهفیم  ملع  نابحاص  هب  تمایق  زور  دنوادخ  ینعی  تسا . هدوب 

. تسا نآرق  کیلإ » لزنأ  يّذلا   » زا
دنکیم ییامنهار  تسا  هدیدنسپ  شیاهراک  مامت  تساناوت و  هک  يراگدرورپ  هار  هب  ار  مدرم  نآرق  ِدیِمَْحلا و  ِزیِزَْعلا  ِطارِـص  یلِإ  يِدْهَی  َو 

. تسا ناحبس  يادخ  نآ  و 
يدروم نینچ  دـننام  و  دراد . تلالد  نآ  رب  ٍدـیِدَج » ٍْقلَخ  یَِفل  ْمُکَّنِإ   » ترابع هک  تسا  یموهفم  اذإ »  » هملک رد  لماع  ٍقَّزَمُم  َّلُـک  ُْمْتقُِّزم  اذِإ 

. تسا هدش  هداد  حیضوت  شیپ  ياههیآ  رد 
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. تسا ناکم  مسا  ای  یمیم و  ردصم  ای  قّزمم »  » هملک و 
هب تسا ، هدـش  فذـح  تسا  لـصو  هزمه  هک  مّود  هزمه  تسا و  هدوب  يرتفا - أ  لـصا - رد  يرتفا »  » هملک ٌۀَّنِج  ِِهب  ْمَأ  ًابِذَـک  ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفَأ 

هدشن فذح  رحـسلاء  هملک  رد  اّما  دوش ، فذح  دـیاب  هدـعاق  قباطم  تسا و  لصو  هملک  ود  ره  رد  هزمه  هک  نیا  اب  ینعی  رحّـسلا  فالخ أ 
رد یلو  دوشیم ، يربـخ  هلمج  یماهفتـسا و  هلمج  ناـیم  هابتـشا  بجوم  نآ  فذـح  تسا و  حوتفم  هملک  نیا  رد  لـصو  هزمه  اریز  تسا ،

دّمحم  ایآ  هک  تسا  نیا  هفیرش  هیآ  دوصقم  دوشیمن . هابتشا  ثعاب  نآ  فذح  تسا و  روسکم  لصو  هزمه  يرتفا  هملک 
166 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا هدش  مّهوت  نیا  ثعاب  هک  تسا  نونج  یعون  ای  تسا ، غورد  ارتفا و  هار  زا  دهدیم  ادخ  هب  هک  ار  یتبسن  نیا 
: دیامرفیم دنوادخ  ِدیِعَْبلا  ِلالَّضلا  َو  ِباذَْعلا  ِیف  ِةَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  َِلب 

ّقح زا  یهارمگ  شتآ و  باذع  رد  دنرادن  نامیا  ترخآ  هب  هک  یناسک  هکلب  دراد ، نونج  هن  دنزیم و  ارتفا  هن  دـیوگیم  هچنآ  رد  دـمحم 
هک هدش  هداد  رارق  يروط  لالض ) باذع و   ) هملک ود  نیا  تسا  یهارمگ  مزاول  زا  باذع  نوچ  و  تسا . اهنونج  نیرتدیدش  نیا  دنتـسه و 
هار زا  هک  تسا  يدرف  تفـص  دیعب »  » اریز تسا ، زاجم  هار  زا  هدش  فیـصوت  دیعب »  » هملک هب  لالـض »  » هملک هک  نیا  و  دنتـسه . مه  اب  ایوگ 

. دوشیم رود  هارمگ و 
نآ ياههرانک  زا  دنناوتیمن  دنطیحم و  اهنآ  رب  ود  نآ  دنشاب  اج  ره  هک  دنرگنیمن  نیمز  نامـسآ و  هب  دنروک و  نارفاک  نیا  ایآ  اْوَرَی  ْمَلَف  َأ 

. دنزیرگب ود ،
ام تردـق  رب  اهنآ  زا  دـننکیمن و  ّربدـت  رّکفت و  نیمز  نامـسآ و  هرابرد  نارفاک  نآ  اـیآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  دـنیوگ : نارّـسفم  زا  یخرب 

. دننکیمن لالدتسا 
نایب نینچ  اهنآ  ندرک  دوبان  رب  ار  شدوخ  ییاناوت  ناحبس ، دنوادخ  سپس  ِءامَّسلا  َنِم  ًافَـسِک  ْمِْهیَلَع  ْطِقُْـسن  َْوأ  َضْرَْألا  ُمِِهب  ْفِسَْخن  ْأَشَن  ْنِإ 

ورف اهنآ  رب  ار  نامـسآ  زا  ياهّکت  ای  میدربورف . نیمز  هب  ار  نوراق  هک  نانچ  مه  میربیم ، ورف  نیمز  هب  ار  اـهنآ  میهاوخب  رگا  هک  دـیامرفیم 
. مینکفایم

عـیطم و هدـنب  ره  يارب  ّقـح ، رب  تسا  یتلـالد  هناـشن و  نیمز ، نامـسآ و  رد  رّکفت  نیا  رد  دـیدرتیب  ٍبِینُم  ٍدـْبَع  ِّلُِـکل  ًۀَـیَآل  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ 
. ادخ يوس  هب  هدننک  تشگرب 

« مهب فسخن   » ترابع رد  ءاّرق ) زا  یکی   ) یناسک ءای و  اب  مه  دناهدش و  هدناوخ  نون  اب  مه  یگمه  طقـسن »  » و فسخن »  » و أشن »  » ياههملک
. تسین ربتعم  تئارق ، نیا  یلو  تسا ، هدرک  ماغدا  ار  ءاب »  » و ءاف »  » فرح

167 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

167 ص :  ات 14 ..... ] تایآ 10  (: 34  ) إبس هروس  ]

هراشا

اِمب یِّنِإ  ًاِحلاص  اُولَمْعا  َو  ِدْرَّسلا  ِیف  ْرِّدَـق  َو  ٍتاِغباس  ْلَمْعا  ِنَأ  ( 10  ) َدیِدَْحلا َُهل  اََّنلَأ  َو  َْریَّطلا  َو  ُهَعَم  ِیبِّوَأ  ُلابِج  ای  ًالْـضَف  اَّنِم  َدُواد  اْنیَتآ  ْدََـقل  َو 
ْنَم َو  ِهِّبَر  ِنْذِِإب  ِْهیَدَی  َْنَیب  ُلَمْعَی  ْنَم  ِّنِْجلا  َنِم  َو  ِرْطِْقلا  َْنیَع  َُهل  اْنلَـسَأ  َو  ٌرْهَـش  اهُحاوَر  َو  ٌرْهَـش  اهُّوُدُغ  َحـیِّرلا  َناْمیَلُِـسل  َو  ( 11  ) ٌریَِصب َنُولَمْعَت 
َلآ اُولَمْعا  ٍتایِسار  ٍروُُدق  َو  ِباوَْجلاَک  ٍنافِج  َو  َلِیثامَت  َو  َبیِراحَم  ْنِم  ُءاشَی  ام  َُهل  َنُولَمْعَی  ( 12  ) ِریِعَّسلا ِباذَع  ْنِم  ُْهقُِذن  انِْرمَأ  ْنَع  ْمُْهنِم  ْغِزَی 

ُّنِْجلا ِتَنَّیَبَت  َّرَخ  اَّمَلَف  ُهَتَأَْسنِم  ُلُکَْأت  ِضْرَْألا  ُۀَّباَد  َّالِإ  ِِهتْوَم  یلَع  ْمُهَّلَد  ام  َتْوَْملا  ِْهیَلَع  اْنیَضَق  اَّمَلَف  ( 13  ) ُروُکَّشلا َيِدابِع  ْنِم  ٌلِیلَق  َو  ًارْکُش  َدُواد 
(14  ) ِنیِهُْملا ِباذَْعلا  ِیف  اُوِثَبل  ام  َْبیَْغلا  َنوُمَْلعَی  اُوناک  َْول  ْنَأ 
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167 ص :  همجرت ..... :

( موم نوچ   ) ار نهآ  دیوش و  زاوآ  مه  وا  اب  ناگدـنرپ  يا  اههوک و  يا  هک  میدرک  رما  میدیـشخب و  گرزب  یتمعن  دوخ  لضف  زا  دواد  هب  ام 
(10 . ) میدرک مرن  وا  يارب 

هب نم  هک  دـیروآ  اج  هب  کین  لمع  تموق  اب  نک و  بسانتم  هزادـنا و  هب  ار  اـههقلح  زاـسب و  خارف  لـماک و  ياـههرز  هک  میداد  روتـسد  و 
(11  ) مهاگآ دیهدیم  ماجنا  هچنآ 

ار باذم )  ) سم ندعم  و  ار . هام  کی  ریسم  مه  ناهاگرصع  دومیپیم و  ار  هام  کی  ریسم  ناهاگحبص  هک  میتخاس  نامیلس  رّخسم  ار  داب  و 
یچیپرـس اـم  ناـمرف  زا  هک  اـهنآ  زا  کـی  ره  دـندرکیم و  راـک  شروـضح  رد  راـگدرورپ  نذا  هب  ّنج  زا  یهورگ  میدرک و  ناور  وا  يارب 

(12 . ) میدیناشچیم نازوس  شتآ  باذع  زا  ار  وا  درکیم 
ياهگید  اهضوح و  دننام  اذغ  گرزب  فورظ  اهلاثمت ، اهدبعم ، دندرکیم ، تسرد  شیارب  تساوخیم  نامیلس  هچ  ره  اهنآ 

168 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(13 . ) دنرازگ رکش  نم  ناگدنب  زا  یکدنا  دنچ  ره  دیروآ  ياج  هب  ادخ  رکش  دوواد  لآ  يا  کنیا  تباث ، میظع 

ات  ) دروخیم ار  وا  ياصع  هک  هنایروم  رگم  تخاسن  هاـگآ  يو  گرم  زا  ار  اـهنآ  یـسک  میتشاد  رّرقم  نامیلـس  رب  ار  گرم  هک  یماـگنه  و 
یقاب هدـننک  راوخ  باذـع  رد  ینامز  رید  دـندوب  هاـگآ  بیغ  زا  رگا  هک  دـندیمهف  ناـیّنج  داـتفا  نیمز  رب  نامیلـس  هک  یماـگنه  و  تسکش )

(14 . ) دندنامیمن

168 ص :  ریسفت ..... :

. تسا هدوب  لابج  ای  انلق  ای ، لابج  ای  انلوق  ریدقت : رد  هک  تسا  انیتا »  » زا ای  و  الضف »  » زا لدب  ای  لابج » ای   » ترابع َْریَّطلا ، َو  ُهَعَم  ِیبِّوَأ  ُلابِج  ای 
مه دشاب  هدیرفآ  اهنآ  دوجو  رد  ار  حیبست  ناحبـس  يادخ  هک  تساور  و  دیوش . زاوآ  مه  حیبست  رد  وا  اب  ینعی  تسا  بیوأت  هدام  زا  یبّوا » »

هدینـش ییوگ  حیبست  درف  زا  هک  هنوگ  نامه  دشیم  هدینـش  حیبست  اههوک  زا  نیا  رب  انب  دیرفآ . انیـس ) روط   ) تخرد رد  ار  نخـس  هک  نانچ 
. دشاب مالسلا  هیلع  دوواد  يارب  ياهزجعم  ات  دشیم 

نارّسفم زا  یـضعب  و  دوش . فطع  نآ  ّلحم  رب  ای  لابج »  » ظفل رب  هک  نیا  رب  انب  بصن ، هب  مه  تسا  هدش  هدناوخ  عفر  هب  مه  ریّطلا »  » هملک و 
. دشاب هعم  لوعفم  ای  تسا و  هدوب  ریّطلا  هل  انرّخس  ریدقت و  رد  دشاب و  الضف »  » رب فطع  ببس ، هب  ای  نآ  بصن  هک  دناهتسناد  اور 

هک ار  هـچ  ره  شکچ ، اـب  ندـیبوک  شتآ و  نودـب  تـسد  اـب  مـیدرک و  مرن  موـم ، لـگ و  دـننام  وا  يارب  ار  نـهآ  اـم  َدـیِدَْحلا و  ُهـَل  اََّنلَأ  َو 
. درکیم تسرد  نآ  اب  تساوخیم 

زا نآ  زا  شیپ  تخاـس . ار  هرز  هک  دوب  يدرف  نیتسخن  مالـسلا  هیلع  دوواد  ترـضح  و  زاـسب . خارف  لـماک و  ياـههرز  ٍتاـِغباس  ْلَـمْعا  ِنَأ 
. دشیم هدافتسا  نهآ  ياههحفص 

ياج رد  هک  هد  رارق  فیرظ  كزان و  هزادـنا  نآ  هن  ار  اهخیم  نیا  رب  انب  نک ، تاعارم  ار  بسانت  هرز  نتخاس  تفاـب و  رد  ِدْرَّسلا  ِیف  ْرِّدَـق  َو 
. دننکشب ار  هرز  ياههقلح  هک  هد  رارق  تشرد  میخض و  هزادنا  نآ  هن  دنروخب و  ناکت  دنشابن و  مکحم  دوخ 

169 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. ددرگیم رب  شموق  هداوناخ و  دوواد و  هب  اولمعا »  » لعف رد  ریمض  ًاِحلاص  اُولَمْعا  َو 

« حیّرلا .( » تسا انرّخس  رّدقم  لعف  هلیسو  هب  حیّرلا »  » بصن و   ) حیّرلا نامیلسل  انرّخـس  تسا و  نینچ  ریدقت  رد  ترابع  نیا  َحیِّرلا  َناْمیَلُِـسل  َو 
هدناوخ زین  تروص  نیا  هب  ترابع  نیا  ةرخسم  حیرلا  نامیلـسل  و  تسا : نینچ  نآ  ریدقت  تروص  نیا  رد  هک  تسا  هدش  هدناوخ  زین  عفر  هب 
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. حیّرلا ریخست  نامیلسل  و  تسا : هدش 
. دنکیم ریس  هزادنا  نیمه  زین  رصع  ماگنه  و  دنکیم ، ریس  ار  هام  کی  ریسم  ماگنه  حبص  ٌرْهَش  اهُحاوَر  َو  ٌرْهَش  اهُّوُدُغ 

نایرج بآ  دننام  نوچ  و  میدرک . ناور  يراج و  وا  يارب  بآ  همـشچ  دـننام  میتخادـگ و  وا  يارب  ار  سم  ندـعم  ام  ِرْطِْقلا  َْنیَع  َُهل  اْنلَـسَأ  َو 
: دیامرفیم هیآ  نیا  رد  هک  نانچ  مه  سم ) ندعم  هن   ) دیمان سم  همشچ  ار  نآ  دنوادخ  دوب ، هدرک  ادیپ  هک  یبوذ  تلاح  رطاخ  هب  تشاد و 

ِهِّبَر ِنْذِِإب  ِْهیَدَی  َْنَیب  ُلَمْعَی  ْنَم  ِّنِْجلا  َنِم  َو  ( 36 فسوی / « ) مراشفیم بارش  يارب ) روگنا   ) هک مدید  باوخ  رد  نم   » ًارْمَخ ُرِصْعَأ  ِینارَأ  یِّنِإ 
. دنهد ماجنا  دهدیم  روتسد  هک  ار  هچنآ  وا  روضح  رد  ات  میدروآ  رد  نامیلس  نامرف  هب  ار  نایّنج  زا  یهورگ  ام 

رد دنک  ینامرفان  یچیپرس و  نامیلس  زا  تعاطا  رد  ام  روتـسد  زا  هک  ناینج  زا  کی  ره  ِریِعَّسلا و  ِباذَع  ْنِم  ُْهقُِذن  انِْرمَأ  ْنَع  ْمُْهنِم  ْغِزَی  ْنَم  َو 
درکیم لّکوم  وا  رب  ار  ياهتـشرف  ادخ  و  تسا . ایند  رد  باذع  دارم  دنیوگ : نارّـسفم  زا  یـضعب  میناشچیم . وا  هب  نازوس  شتآ  زا  ترخآ 

. دزیم نآ  اب  ار  وا  دوب و  شتآ  زا  ياهنایزات  شتسد  رد  هک 
تسا و گرزب  عیفر و  ياههناخ  يانعم  هب  بیراحم »  » هژاو ٍتایِـسار  ٍروُُدق  َو  ِباوَْجلاَک  ٍنافِج  َو  َلِیثامَت  َو  َبیِراحَم  ْنِم  ُءاشَی  ام  َُهل  َنُولَمْعَی 

. دنوشیم هتخاس  دبعم  ناونع  هب  هک  تسا  ییاهرصق  اهدجسم و  دنیوگ : یخرب 
تاناویح ياهتروص  زا  ریغ  ییاهتروص  لیثامت »  » زا دوصقم  دـنیوگ : نارّـسفم  زا  یخرب  تسا و  اهیـشاّقن  اـهتروص و  ياـنعم  هب  لـیثامت » «و 

زج  اهتخرد و  تروص  دننام  تسا 
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زا بلطم  نیا  و  ناویح . ریغ  هچ  دـشاب و  ناویح  هچ  دـنیوگیم  لاـثمت  دـشاب  هدـش  ریوصت  يرگید  زیچ  لکـش  زا  هک  یتروص  هب  اریز  نآ ،
. تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

ره هک  يروط  هب  دندوب  هتخاس  سکرک  همّـسجم  ود  زین  تخت  يالاب  ریـش و  همّـسجم  ود  نامیلـس  تخت  ریز  نایّنج  هک  هدـش  لقن  نینچمه 
رب دوخ  ياهلاب  اب  اهسکرک  تسشنیم  تخت  يور  هک  نیمه  دندرکیم و  نهپ  وا  يارب  ار  دوخ  ياهتـسد  اهریـش  تفریم  الاب  تخت  زا  هاگ 

. دشاب ظوفحم  باتفآ  زا  ات  دندنکفایم  هیاس  وا 
هب لعف  تبـسن  و  دوشیم . عمج  نآ  رد  بآ  هک  تسا  یفرظ  نآ  و  تسا ) هیباج  نآ  درفم   ) تسا و گرزب  ضوح  ياـنعم  هب  باوج »  » هژاو
رد ای  فقو  لاح  رد  هک  یسک  دوشن و  فذح  ءای »  » فرح دیاب  هدعاق  قباطم  و  ّهباد »  » دننام تسا  بلاغ  تافص  زا  هیباج  تسا و  زاجم  نآ 

. تسا هداد  رارق  هلصاف  هملک  دننام  هیبش و  ار  نآ  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  هدرک  فذح  ار  ءای »  » فقو لصو و  لاح 
. دنهد ماجنا  هک  تسا  هداد  روتسد  دوواد  نادناخ  هب  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نآ  نایب  ترابع  نیا  ًارْکُش  َدُواد  َلآ  اُولَمْعا 

هب ار ، وا  تدابع  دـینک و  لمع  ادـخ  يارب  دواد  لآ  يا  هک  تسا  نیا  انعم  دـشاب و  هل  لوعفم  هک  نیا  رب  انب  إ  تسا ، بوصنم  ارکـش »  » ظـفل
رد ای  يرازگرکـش  قیرط  هب  تسا  بجاو  اهتدابع  ماجنا  هک  دراد  تلالد  انعم  نیا  و  دـیرآ . ياج  هب  شیاـهتمعن ، يارب  يرازگرکـش  ناونع 
هک لیلد  نیا  هب  تسا  اورکشا  يانعم  هب  اولمعا »  » هملک اریز  تسا ، هدوب  ارکش  اورکشا  ریدقت  هب  ارکش »  » بصن ای  دشاب . يرازگ  رکش  لاح 

. تسوا رکش  ناونع  هب  معنم  يارب  یلمع  ره 
هب نآ  يارب  ار  دوخ  شالت  تیاهن  هک  تسا  یسک  دوصقم  تسا و  هدننک  رکـش  رایـسب  يانعم  هب  روکـش »  » هژاو ُروُکَّشلا  َيِدابِع  ْنِم  ٌلِیلَق  َو 

. دشاب لوغشم  نآ  هب  یلمع ، ینابز و  هچ  يداقتعا و  هچ  دوخ ، ياضعا  نابز و  بلق و  مامت  اب  درب و  راک 
یماگنه  ُهَتَأَْسنِم  ُلُکَْأت  ِضْرَْألا  ُۀَّباَد  اَّلِإ  ِِهتْوَم  یلَع  ْمُهَّلَد  ام  َتْوَْملا  ِْهیَلَع  اْنیَضَق  اَّمَلَف 

171 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. درکن هاگآ  نامیلس  گرم  زا  ار  نایّنج  سک  چیه  میدرک ، رّرقم  نامیلس  رب  ار  گرم  ام  هک 

ار نادنفـسوگ  نآ  هب  ناـناپوچ  هک  تسا  یگرزب  بوـچ  اـی  اـصع  ياـنعم  هب  ةأـسنم »  » هژاو دروـخ . ار  نامیلـس  ياـصع  هک  هناـیروم »  » رگم
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. تسا هدش  هدناوخ  مه  هزمه  فذح  هب  هتأسنم »  » هملک تسا . تاناویح  ندنار  ندز و  يانعم  هب  هک  تسا  هتأسن ، هدام : زا  و  دنناریم .
. ءیّشلا نّیبت  دنیوگ : دشاب ، راکشآ  نشور و  يزیچ  هاگ  ره  هک  نانچ  تسا  ندش  رهاظ  راکشآ و  يانعم  هب  تنّیبت »  » ُّنِْجلا ِتَنَّیَبَت  َّرَخ  اَّمَلَف 
هک هلهج ، دـیز  نّیبت  ییوگ : هک  نانچ  تسا ، ّنج »  » هملک يارب  لامتـشا  لدـب  َْبیَْغلا » َنوُمَْلعَی  اُوناک  َْول   » نآ زا  دـعب  هلـص  اـب  نأ »  » فرح و 
راک ماجنا  رد  دنتـشادیم  بیغ  ملع  ناـیّنج  رگا  هک  دـش  نشور  راکـشآ و  هک  تسا  نیا  دوصقم  و  تسا ، دـیز  يارب  لامتـشا  لدـب  لـهج 

زا سپ  نیا  دننادیمن و  بیغ  ملع  هک  دش  نشور  عوضوم  نیا  نایّنج  مامت  يارب  هک  تسا  نیا  انعم  ای  دندرکیمن . گنرد  راوشد  تخس و 
. دننادیم بیغ  ملع  اهنآ  ناگرزب  دندرکیم  نامگ  نایّنج  ماوع  هک  دوب  نآ 

. تسا بعک  نب  ّیبا  تئارق  نیا  دناهدناوخ و  سنإلا - تنّیبت  هک - هدش  تیاور  مالّسلا  مهیلع  هّمئا  زا  و 
دوخ ياعّدا  رد  نایّنج  رگا  هک  دنتـسناد  مدرم  ینعی  ددرگیم  رب  ِْهیَدَـی  َْنَیب  ُلَمْعَی  ْنَم  ِّنِْجلا  َنِم  َو  هیآ  رد  ّنج »  » هملک هب  اوناـک »  » رد ریمض 

َْول ْنَأ  ُّنِْجلا  ِتَنَّیَبَت  تسا  هدرک  تئارق  نینچ  دوعـسم  نبا  دندرکیمن و  گنرد  تمحز  رپ  راک  رد  دندوب ، وگتـسار  دـننادیم  بیغ  ملع  هک 
. َنوُمَْلعَی اُوناک 

لهچ شتنطلس  یهاشداپ و  تّدم  نیا  رب  انب  دیسر ، تنطلس  هب  یگلاس  هدزیس  ّنس  رد  نوچ  دوب و  لاس  هس  هاجنپ و  نامیلـس  ترـضح  رمع 
. تسا هدوب  لاس 

172 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

172 ص :  ات 20 ..... ] تایآ 15  (: 34  ) إبس هروس  ]

هراشا

اْنلَسْرَأَف اوُضَرْعَأَف  ( 15  ) ٌروُفَغ ٌّبَر  َو  ٌۀَبِّیَط  ٌةَْدَلب  َُهل  اوُرُکْشا  َو  ْمُکِّبَر  ِقْزِر  ْنِم  اُولُک  ٍلامِش  َو  ٍنیِمَی  ْنَع  ِناتَّنَج  ٌۀَیآ  ْمِِهنَکْسَم  ِیف  ٍإَبَِـسل  َناک  ْدََقل 
ْلَه َو  اوُرَفَک  اِمب  ْمُهاـْنیَزَج  َکـِلذ  ( 16  ) ٍلِیلَق ٍرْدِـس  ْنِم  ٍءْیَـش  َو  ٍلـْثَأ  َو  ٍطْـمَخ  ٍلُـکُأ  ْیَتاوَذ  ِْنیَتَّنَج  ْمِْهیَتَّنَِجب  ْمُهاْنلَّدـَب  َو  ِمِرَْعلا  َْلیَـس  ْمِْهیَلَع 

(18  ) َنِینِمآ ًاماَّیَأ  َو  َِیلاَیل  اهِیف  اوُریِـس  َْریَّسلا  اَهِیف  انْرَّدَـق  َو  ًةَرِهاظ  ًيُرق  اهِیف  انْکَراب  ِیتَّلا  يَرُْقلا  َْنَیب  َو  ْمُهَْنَیب  اْنلَعَج  َو  ( 17  ) َروُفَْکلا َّالِإ  يِزاُجن 
(19  ) ٍروُکَش ٍراَّبَص  ِّلُِکل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ٍقَّزَمُم  َّلُک  ْمُهاْنقَّزَم  َو  َثیِداحَأ  ْمُهاْنلَعَجَف  ْمُهَسُْفنَأ  اوُمَلَظ  َو  انِرافْسَأ  َْنَیب  ْدِعاب  انَّبَر  اُولاقَف 

(20  ) َنِینِمْؤُْملا َنِم  ًاقیِرَف  َّالِإ  ُهوُعَبَّتاَف  ُهَّنَظ  ُسِیْلبِإ  ْمِْهیَلَع  َقَّدَص  ْدََقل  َو 

172 ص :  همجرت ..... :

يزور زا  میتـفگ : اـهنآ  هب  دوب . ادـخ  زا  یتـیآ  هناـشن و  ناتـسوب  غاـب و  هتـشر  ود  پچ ، تسار و  زا  ناشتنوکـس ، لـحم  رد  ابـس  موـق  يارب 
(15 . ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  ییادخ  تسا و  كاپ  وکین و  يرهش  ناترهش  هک  دیرآ ، ياج  هب  وا  رکش  دیروخب و  ناتراگدرورپ 

هک شزرایب  غاب  هتـسد  ود  هب  ار  تمعنرپ  ياـهغاب  هورگ  ود  میداتـسرف و  اـهنآ  رب  ار  رگناریو  لیـس  اـم  دـندنادرگ و  ور  ادـخ  زا  اـهنآ  اـّما 
(16 . ) میتخاس لّدبم  دنتشاد ، ردس  تخرد  یکدنا  زگ و  هروش  ناتخرد  خلت و  ياههویم 

(17 ( ؟ میهدیم رفیک  یتازاجم  نینچ  هب  ار  هدننک  نارفک  زج  ام  ایآ  دوب و  اهنآ  نارفک  رفیک  نیا 
اهبـش و میتفگ : اهنآ  هب  میداد و  رارق  بسانم ، ياههلـصاف  اب  مه ، هب  کیدزن  ياـهیدابآ  میدوب ، هداد  تکرب  هک  ییاهنیمزرـس  اـهنآ و  ناـیم 

(18 . ) دینک ترفاسم  لماک ، ّتینما  اب  اهیدابآ  نیا  رد  اهزور 
اهنآ  یلو 

173 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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میداد رارق  نارگید  تربع  ار  اهنآ  تشذگرس  ام  دندرک و  متس  نتـشیوخ  هب  اهنآ  نادرگ ، زارد  رود و  ار  ام  ياهرفـس  اراگدرورپ ! دنتفگ :
(19 . ) تسا یتربع  ياههناشن  اههیآ و  رازگرکش  روبص و  نامدرم  يارب  رفیک  نیا  رد  میدرک ، یشالتم  یّلکب  ار  اهنآ  و 

(20 . ) نانمؤم زا  كدنا  یهورگ  زج  دندرک  يوریپ  وا  زا  یگمه  هک  تفای  قّقحم  اهنآ  هرابرد  ار  دوخ  نامگ  سیلبا  نیقی  هب 

173 ص :  ریسفت ..... :

. تسا نمی  ياهبرع  مامت  ردپ  أبس »  » ٌۀَیآ ْمِِهنَکْسَم  ِیف  ٍإَبَِسل  َناک  ْدََقل 
. دناهدناوخ مهنکاسم ، یخرب : و  دنتسه . نکاس  هک  يدلب  رهش و  رد  ینعی  ْمِِهنَکْسَم » ِیف  »

هک نیا  يانعم  و  تسا . هدوب  ناتّنج - ۀیآلا  ریدقت - رد  تسا و  فوذـحم  يادـتبم  يارب  ربخ  ای  تسا و  ۀـیآ »  » زا لدـب  ای  هملک  نیا  ِناتَّنَج » »
تمعن نارفک  و   ] دـندنادرگ يور  دـنوادخ  يرازگ  رکـش  زا  غاـب  ود  نیا  ناـبحاص  نوچ  هک  تسا  نیا  تسا ، تیآ  ناتـسب ، غاـب و  ود  نیا 

عوقو و  داد . رارق  زگهروش  ناتخرد  وبدـب و  خـلت و  ياههویم  اب  ناتخرد  اهغاب و  اهنآ  ياج  هب  درک و  ناریو  ار  اهغاب  نآ  دـنوادخ  دـندرک ]
. تسا نارگید  اهنآ و  يارب  یتربع  تیآ و  دادیور  نیا 

اهنآ رهش  لخاد  یبیرغ  درم  رگا  و  دوبن . رام  برقع و  سگم ، هّشپ ، اهنآ ، يدابآ  رد  هک  تسا  نیا  تیآ  زا  دارم  دنیوگ : نارّـسفم  زا  یخرب 
. درمیم شپش  نآ  دوب ، شپش  شسابل ، رد  دشیم و 

یتمسق تسار و  فرط  رد  اهنآ  زا  یتمسق  هک  تسا  ناتـسب  غاب و  نیدنچ  روظنم  هکلب  تسین ، ناتـسب  ود  غاب و  ود  اهنت  ناتّنج »  » زا دوصقم 
. دندوب غاب  کی  دننام  مه ، هب  ندوب  هدیبسچ  یکیدزن و  ّتلع  هب  اهغاب ، نیا  زا  یتمسق  ره  هدوب و  پچ  فرط  رد  رگید 

دنوادـخ هک  ناـنچ  تسا ، هدوـب  شلزنم  پـچ  فرط  رد  يرگید  تـسار و  تمـس  رد  یکی  هـک  تـسا  يدرف  ره  زا  غاـب  ود  دوـصقم  اـی  و 
ٍبانْعَأ  ْنِم  ِْنیَتَّنَج  امِهِدَحَِأل  اْنلَعَج  دیامرفیم :

174 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(. 32 فهک / « ) میداد روگنا  غاب  ود  اهنآ  زا  یکی  هب  »

ای دـندوب و  هدـش  هداتـسرف  اهنآ  يارب  دـنوادخ  فرط  زا  هک  تسا  یناربماـیپ  راـتفگ  لـقن  تیاـکح و  اـی  تراـبع  نیا  ْمُکِّبَر  ِقْزِر  ْنِم  اُولُک 
. درکیم اضتقا  ار  يراتفگ  نینچ  اهنآ  لاح  نابز  تیعقوم و 

. تسین نآ  رد  يراز  هروش  نیمز  چیه  زیخلصاح و  شنیمز  زبسرس و  تکربرپ و  كاپ و  تسا  يرهش  ٌۀَبِّیَط  ٌةَْدَلب 
. تسا نابرهم  هدنزرمآ و  نارازگساپس  هب  تبسن  تساوخ ، ار  نآ  رکش  دومرف و  اطع  امش  هب  يزور  هک  امش  راگدرورپ  ٌروُفَغ  ٌّبَر  َو 

. دندرواین اج  هب  ار  همسا  ّزع  يادخ  ساپس  دندنادرگ و  يور  دنوادخ  زا  اهنآ  اوُضَرْعَأَف و 
. درک خاروس  ار  اهنآ  ّدس  هک  تسا  یشوم  مان  اج  نیا  رد  مرع »  » هژاو ِمِرَْعلا  َْلیَس  ْمِْهیَلَع  اْنلَسْرَأَف 

دـشیم و عمج  نآ  رد  لیـس  ناراـب و  ياـهبآ  هک  تخاـس  ریق  گنـس و  زا  مکحم  يّدـس  موـق  نآ  يارب  هوـک  ود  ناـیم  ابـس ، هکلم  سیقلب 
دندرک نارفک  نایغط و  هک  نیمه  و  دـندرکیم . هدافتـسا  نآ  زا  دنتـشاد  مزال  بآ  هک  ياهزادـنا  هب  ات  دوب  هدرک  هیبعت  نآ  رد  ییاـههچیرد 

. درک قرغ  ار  اهنآ  مامت  بآ  و  دش ] ناریو  ّدس   ] درک خاروس  ریز  زا  ار  نآ  ات  تخاس  ّطلسم  اهنآ  ّدس  رب  ار  یشوم  دنوادخ 
همرع ار : ياهدوت  ره  مدنگ و  نمرخ  هک  نانچ  تسا ، هدش  هتـشابنا  مکارتم و  ياهگنـس  يانعم  هب  تسا و  همرع  عمج  مرع » : » دـنیوگ یخرب 

هک تسا  ياهّرد  يانعم  هب  مرع »  » دـناهتفگ رگید  یخرب  تسا . هدـش  هتخاس  اهنآ  اب  ّدـس  هک  تسا  یجوراـس  حـلاصم و  دوصقم  و  دـنیوگ .
. تسا اسآ  لیس  دیدش و  ناراب  يانعم  هب  مرع ،» : » دناهتفگ یضعب  و  دشیم . عمج  نآ  رد  اهلیس 

هفاضا ، و  مال »  » نیونت اب  و  فاک »  » نوکس ّمض و  هب  لکأ »  » هملک ٍطْمَخ  ٍلُکُأ  ْیَتاوَذ 
175 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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. تسا هدش  فذح  فاضم  لکأ  هملک  تسا و  هدوب  طمخ  لکأ  لکأ  یتاوذ  ریدقت : رد  هدناوخ ، نیونت  اب  هک  یـسک  و  تسا . هدش  هدناوخ 
هک یـسک  و  تسا . يدب  تشز و  ياهیندروخ  ياراد  عشب ، لکأ  یتاوذ  تسا : هتفگ  ایوگ  هدش و  هداد  رارق  لکأ »  » يارب تفـص  طمخ »  » ای

خـلت و رایـسب  هک  تسا  كارا  تخرد  هویم  ریرب  و   ] تسا ریرب  يانعم  رد  طمخ  لکأ  اریز  ریرب  یتاوذ  تسا : هتفگ  ایوگ  هدـناوخ  هفاـضا  هب 
.[ تسا هزمدب 

ندروخ لکا و  لباق  زگ ] هروش  « ] لثأ  » اریز طمخ »  » رب هن  دنفوطعم ، لکأ »  » هملک رب  ردـس ،»  » و لثأ »  » هملک ٍلِیلَق  ٍرْدِـس  ْنِم  ٍءْیَـش  َو  ٍْلثَأ  َو 
. تسین

. تسا دنخشیر  ازهتسا و  یعون  نآ  رد  و  تسا . مالک  میظنت  هلکاشم و  يارب  نایب ) یناعم  حالطصا  هب   ) غاب ود  مان  هب  ار  لدب  نیا  ندیمان  و 
. دوب هدش  دوبان  ياهغاب  زا  لدب  ضوع و  نیرتشزرارپ  ردس  اریز  داد ، رارق  مک  لیلق و  ار  ردس » : » تسا هتفگ  يرصب  نسح 

رد باذع  هک  يرفیک  شاداپ و  نینچ  هک  تسا  نیا  ترابع  دوصقم  تسا و  هدـش  هدـناوخ  نون  اب  يزاخن »  » هملک َروُفَْکلا  اَّلِإ  يِزاُجن  ْلَه  َو 
. تسین يرگید  سک  يارب  تسا و  نارفاک  يارب  اهنت  تسا ، ایند  نیا 

اهنآ هب  تاتابن  ناتخرد و  بآ و  يرایـسب  هب  هک  ماش - ياههیرق  نایم  اهنآ و  نایم  ًةَرِهاظ  ًيُرق  اهِیف  انْکَراب  ِیتَّلا  يَرُْقلا  َْنَیب  َو  ْمُهَْنَیب  اـْنلَعَج  َو 
نیا رب  انب  میداد ، رارق  دشیم  هدـید  رگید  هیرق  زا  ياهیرق  ره  یکیدزن ، ّتلع  هب  هک  مه  هب  لصتم  ياههیرق  میداد - ناوارف  تمعن  تکرب و 

. دوب راکشآ  رهاظ و  رذگهر ، يارب  ای  درکیم ، روبع  هار  زا  هک  يراوس  يارب  ای  هدننیب ، مشچ  ربارب  رد  هیرق  نآ 
هک يرفاسم  دوب و  هزادـنا  کی  هب  اههیرق  نیب  تفاسم  هک  يروط  هب  میتشاد  ررقم  بساـنتم  یتبـسن  هب  ار  اـهنآ  رد  ریـس  َْریَّسلا  اَـهِیف  انْرَّدَـق  َو 

درکیم هتوتیب  رگید  هیرق  رد  ار  بش  دادیم ، همادا  هک  مه  رهظ  زا  دـعب  تخادرپیم و  تحارتسا  هب  ياهیرق  رد  رهظ  داتفایم ، هار  هب  حـبص 
تسا .) هدوب  هار  زور  فصن  هیرق  ره  نایم  تفاسم  تقیقح  رد   ) دیسریم ماش  هب  ات 

176 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
اذغ و بآ و  هک  تشادن  يزاین  رفاسم  دوبن و  یـسرت  فوخ و  چیه  هدنرد  تاناویح  نانزهار و  زا  ای  یگنـشت  یگنـسرگ و  زا  رفـس  نیا  رد 

. دربب دوخ  اب  رفس  هشوت 
. تسا هدوب  اوریس ،...  انلق  و  ریدقت : رد  ترابع  نیا  َنِینِمآ  ًاماَّیَأ  َو  َِیلاَیل  اهِیف  اوُریِس 

هک دوشیم  هداد  روتـسد  اهنآ  هب  ایوگ  رفـس ، لیاسو  ندوب  ناـسآ  ّتلع  هب  نکل  تسا ، هدوبن  يروتـسد  يرما و  ینخـس و  رهاـظ  رد  هچرگ 
انعم ای  دنکیمن . یتوافت  زور  بش و  رد  هک  تسا  يروط  ّتینما  دینک ، رفـس  زور  رد  هچ  بش و  رد  هچ  هک  تسا  نیا  دوصقم  دینک و  رفس 
اهبـش اهزور و  دوش و  ینالوط  امـش  رفـس  تّدم  ره  دیناما و  نما و  رد  تهج  ره  زا  هک  یلاح  رد  دـینک  رفـس  اههیرق  نیا  رد  هک  تسا  نیا 

. دیشاب هتشادن  یسرت  دشاب  هتشاد  همادا 
لباقم رد  ابـس  موق  دراد . ار  تساوخرد  اعد و  ناونع  تسا و  هدش  هدناوخ  زین  دـعب  تروص  هب  دـعاب »  » هملک انِرافْـسَأ  َْنَیب  ْدِـعاب  انَّبَر  اُولاقَف 

راتـساوخ ار  ترفاسم  بعت  تمحز و  ادـخ  زا  دوب و  هدرک  هتـسخ  هدرزآ و  ار  اهنآ  شیاـسآ  هاـفر و  دـنتفرگ و  شیپ  یـساپسان  هار  اـهتمعن 
. دندش

نیا رد  تسا . مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  تئارق  نیا  تسا و  هدش  هدناوخ  زین  اّنبر ) عفر  هب   ) انرافسا نیب  دعاب  اّنبر  تروص : هب  ترابع  نیا 
بلط تحار  لبنت و  دایز ، مّعنت  رطاخ  هب  مدرم ، نیا  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  یلوا  يانعم  فالخ  نآ  ياـنعم  تسا و  ءادـتبم  اـّنبر  تروص 

. دندرمشیم رود  ار  نآ  دوب  هاتوک  نانآ  ياهرفس  هک  نیا  اب  دندوب و  هدش 
زا يرثا  اریز   ] دـننکیم تیاکح  ناتـساد ، هناسفا و  ناونع  هب  اهنآ  زا  مدرم  هک  يروط  هب  میداد  رارق  ناتـساد  ار  اهنآ  ام  َثیِداحَأ  ْمُهاـْنلَعَجَف 

، ياهدش دوبان  زیچ  ره  يارب  دـش و  لثملا  برـض  مدرم  يارب  اهنآ  لاح  هک  میدرک  دوبان  قرفتم و  ار  اهنآ  نانچ  و  تسا ] هدـنامن  یقاب  اهنآ 
: تسا هتفگ  ریثک  دندش . قّرفتم  ابس  موق  دنتفر و  نیب  زا  أبس  دالوا  دنیوگیم :
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«1  » رظنم كدعب  نینیعلاب  لحی  ملف  مکدعب  تنک  ام  ّزع  ایابس  يدایأ 

زا تعاـط  هلیـسو  هب  هک  یـصخش  ره  يارب  تسا  ییاـههناشن  تربع و  ابـس  موق  تشذگرـس  رد  ٍروُکَـش  ٍراَّبَـص  ِّلُِـکل  ٍتاـیَآل  َکـِلذ  ِیف  َّنِإ 
. دزرو بانتجا  ناهانگ  زا  دنک و  يرازگساپس  دنوادخ  ياهتمعن 

هدناوخ دیدشت  اب  هک  یتروص  رد  تسا . هدش  هدناوخ  دیدشت  نودـب  مه  دـیدشت و  اب  مه  قّدـص »  » هملک ُهَّنَظ  ُسِیْلبِإ  ْمِْهیَلَع  َقَّدَـص  ْدََـقل  َو 
هدناوخ فیفخت  اب  هک  یتروص  رد  و  تفای . تسار  تسرد و  ار  نآ  ای  دش ، مّلـسم  قّقحم و  شیارب  ناطیـش  نامگ  هک  تسا  نیا  انعم  دوش ،

اًلِیلَق اَّلِإ  ُهَتَّیِّرُذ  َّنَِکنَتْحََأل  تفگ : هک  یماـگنه  نآ  دوب  تسرد  تسار و  ناـسنا  ندرک  هارمگ  رد  ناطیـش ، ناـمگ  هک  تسا  نیا  دوصقم  دوش 
ار ناـنآ  رتشیب  و   » َنیِرِکاـش ْمُهَرَثْکَأ  ُدَِـجت  ـال  َو  (. 62 ءارـسا / « ) مناـشکیم تکـاله  هب  هدرک و  راـهم  یکدـنا  زج  هب  ار  مدآ  دـالوا  ماـمت  »
« مهیلع  » هملک رد  ریمض  ( 39 رجح / «. ) درک مهاوخ  هارمگ  ار  اهنآ  همه  و   » َنیِعَمْجَأ ْمُهَّنَیِوْغُأـَل  َو  ( 17 فارعا / « ) تفای یهاوخن  رازگساپس 

دروم نیمه  هب  هراشا  دـننک و  تعاطا  دـنوادخ  زا  هک  یناسک  زجب  تسا  مدرم  ماـمت  نآ  عجرم  دـنیوگ : یخرب  ددرگیم و  رب  ابـس  لـها  هب 
. َنِینِمْؤُْملا َنِم  ًاقیِرَف  اَّلِإ  دیامرفیم : هک  تسا 

177 ص :  ات 25 ..... ] تایآ 21  (: 34  ) إبس هروس  ]

هراشا

َنیِذَّلا اوُعْدا  ُِلق  ( 21  ) ٌظیِفَح ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َکُّبَر  َو  ٍّکَش  ِیف  اْهنِم  َوُه  ْنَّمِم  ِةَرِخْآلِاب  ُنِمُْؤی  ْنَم  َمَْلعَِنل  َّالِإ  ٍناْطلُـس  ْنِم  ْمِْهیَلَع  َُهل  َناـک  اـم  َو 
َو ال ( 22  ) ٍریِهَظ ْنِم  ْمُْهنِم  َُهل  ام  َو  ٍكْرِـش  ْنِم  امِهِیف  ْمَُهل  ام  َو  ِضْرَأـْلا  ِیف  ـال  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  ٍةَّرَذ  َلاـْقثِم  َنوُِکلْمَی  ـال  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ُْمتْمَعَز 

َنِم ْمُُکقُزْرَی  ْنَم  ُْلق  ( 23  ) ُرِیبَْکلا ُِّیلَْعلا  َوُه  َو  َّقَْحلا  اُولاق  ْمُکُّبَر  َلاق  اذ  ام  اُولاق  ْمِِهبُوُلق  ْنَع  َعُِّزف  اذِإ  یَّتَح  َُهل  َنِذَأ  ْنَِمل  َّالِإ  ُهَْدنِع  ُۀَـعافَّشلا  ُعَْفنَت 
(25  ) َنُولَمْعَت اَّمَع  ُلَئُْسن  َو ال  اْنمَرْجَأ  اَّمَع  َنُولَئُْست  ُْلق ال  ( 24  ) ٍنِیبُم ٍلالَض  ِیف  َْوأ  ًيدُه  یلََعل  ْمُکاَّیِإ  َْوأ  اَّنِإ  َو  ُهَّللا  ُِلق  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا 

__________________________________________________

. تسین دنیاشوخ  يرظنم  چیه  نم  نامشچ  رد  وت  زا  دعب  اریز  مشابن  هدنز  مورب و  نایم  زا  ابس  موق  دننام  - 1
178 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

178 ص :  همجرت ..... :

زاب دنتسه ، ّکش  رد  هک  ییاهنآ  زا  ترخآ  هب  نانمؤم  هک  دوب  نیا  شیاههسوسو  رد  وا  يدازآ  زا  فده  تشادن و  یطّلست  اهنآ  رب  ناطیش 
(21 . ) تسا نابهگن  ظفاح و  زیچ  همه  رب  وت  راگدرورپ  دنوش و  هتخانش 

تقلخ رد  هن  دنتـسین ، کلام  نیمز  اهنامـسآ و  رد  ياهّرذ  هزادنا  هب  اهنآ  دیناوخب ، دنّرثؤم  دیدرکیم  نامگ  ادخ  زا  ریغ  هک  ار  یناسک  وگب 
(22 . ) دناهدرک کمک  ادخ  هب  شنیرفآ  رد  هن  دنکیرش و  اهنآ 

نامرجم دوش  لیاز  اهلد  زا  بارطـضا  هک  ینامز  ات  تسا ، هداد  اهنآ  هب  هزاجا  هک  یناسک  يارب  زج  درادن  يدوس  ادخ  شیپ  یتعافـش  چـیه 
: دنیوگ

(23 . ) راوگرزب هبترم و  دنلب  تسوا  و  داد ] نانمؤم  هرابرد  تعافش  هزاجا  ینعی   ] ار ّقح  دنیوگ : ناعیفش  داد ؟ يروتسد  هچ  ناتراگدرورپ 
یهارمگ رد  ای  تیادـه  رد  کی  مادـک  امـش  ای  اـم  هک  نیا  دـنوادخ و  وگب  دـهدیم ؟ يزور  نیمز  اهنامـسآ و  زا  ار  امـش  یـسک  هچ  وگب 

(24 [ ) دش دهاوخ  مولعم  يدوزب   ] میتسه راکشآ 
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(25 . ) میتسین لوئسم  امش  لامعا  ربارب  رد  مه  ام  هک  نانچ  مه  دش ، دیهاوخن  لاؤس  میاهدرک  ام  هک  یهانگ  زا  امش  وگب 

178 ص :  ریسفت ..... :

179 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  تسین . ییالیتسا  ّطلست و  اهنآ  رب  ناطیش  يارب  ینعی  ٍناْطلُس  ْنِم  ْمِْهیَلَع  َُهل  َناک  ام  َو 
ْنَأ اَّلِإ  ٍناْطلُـس  ْنِم  ْمُْکیَلَع  ِیل  َناک  ام  َو  تسا : هتفگ  وا  لوق  زا  دـنوادخ  هک  نانچ  دـنک . روبجم  تلالـض ، یهارمگ و  رب  ار  اهنآ  دـناوتب  اـت 

و ( 22 میهاربا / «. ) دیدرک تباجا  مه  امش  مدرک و  توعد  ار  امش  نم  هک  نیا  زج  تسین  یطّلست  امش  رب  نم  يارب   » ِیل ُْمْتبَجَتْـساَف  ْمُُکتْوَعَد 
نیا نآ  تسا و  هغلاب  تمکح  حیحـص و  فدـه  کی  يارب  دـنک ، اوغا  هسوسو و  ار  ناسنا  دـناوتب  ات  تسا  هدـش  هداد  وا  هب  ناـکما  هک  نیا 
ّتلع و  دوش . مولعم  صّخشم و  تسا ، دیدرت  کش و  رد  نآ  هب  تبسن  هک  یسک  زا  دراد  نامیا  ترخآ  هب  هک  یـسک  ینعی  نمؤم  هک  تسا 
نتفای قّقحت  دوصقم  تقیقح  رد  . ] دریگیم ّقلعت  نآ  هب  ملع  هک  تسا  يزیچ  ندـش  نشور  دوصقم  هّتبلا  هک  داد  رارق  یهاگآ  ملع و  ار  نآ 

.[ تسا جراخ  رد  دنوادخ  ملع 
(. دنتسه انعم  کی  هب  و   ) دنرگیدکی هیبش  لعافم  لیعف و  تسا و  ظفاحم  يانعم  هب  ظیفح »  » هژاو ٌظیِفَح  ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکُّبَر  َو 

دـشاب هَّللا » نود  نم   » هلمج دیاب  ای  یمّود  لوعفم  ددرگیم و  رب  لوصوم  هب  هدش و  فذح  هک  تسا  يریمـض  متمعز »  » لوعفم ود  زا  یکی 
تیخنـس تمیالم و  مات  مالک  اب  هَّللا ، نود  نم  مه  ییوگب : رگا  اریز  تسین  حیحـص  یلوا  دـشاب . هدـش  فذـح  ای  نوکلمی » ال   » تراـبع اـی 
مییوگب دیاب  هک  دـنامیم  یقاب  مّوس  تمـسق  اهنت  دـنرادن . دوخ  نادوبعم  هرابرد  ینامگ  نینچ  اهنآ  اریز  تسین ، تسرد  مه  یمود  درادـن .

مولعم مه  هک  نیا  ببـس  هب  تسا ، هدوب  فوصوم  هک  ۀهلآ  سپ  هَّللا . نود  نم  ۀهلآ  مهومتمعز  تسا  هدوب  نینچ  ریدقت  رد  هدش و  فذـح 
. تسا هدش  فذح  فلتخم  ببس  ود  هب  متمعز »  » لعف لوعفم  نیا و  رب  انب  تسا ، هدش  فذح  هدمآ ، نآ  ياج  هب  تفص  مه  هدوب و 

ّرـش ریخ و  زا  ياهّرذ  هزادنا  هب  اهنآ  هک  دهدیم  ربخ  اهنآ  نایادخ  زا  دنوادخ  سپـس  ِضْرَْألا  ِیف  َو ال  ِتاوامَّسلا  ِیف  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  َنوُِکلْمَی  ال 
دنوادخ  هب  ود  نیا  شنیرفآ ، رد  تسین و  ود ، نیا  رد  اهنآ  يارب  یتکرش  یمهس و  چیه  دنتسین و  کلام  نیمز  اهنامسآ و  رد 

180 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دناهدرکن یکمک 

هدننک تعافـش  یلع  هک  نآ  یکی  دوشیم ، هدیمهف  نآ  زا  انعم  ود  تسا  یلع  يارب  تعافـش  دنیوگ : هک  یماگنه  ُهَْدنِع  ُۀَـعافَّشلا  ُعَْفنَت  َو ال 
َُهل َنِذَأ  ْنَِمل  اَّلِإ  ُهَْدنِع  ُۀَعافَّشلا  ُعَْفنَت  َو ال  دیامرفیم : دنوادخ  هک  راتفگ  نیا  رد  نیا  رب  انب  تسا  هدـش  تعافـش  یلع  هک  نآ  يرگید  تسا و 

دنوادخ هک  هَّللا  يایلوا  ناربمایپ و  ناگتشرف و  دننام  یناگدننک  تعافـش  يارب  زجب  درادن  يدوس  تعافـش  هک  نآ  یکی  تسا ، لامتحا  ود 
تعافـش وا  يارب  دیامرف  هزاجا  دنوادخ  هک  یـسک  يارب  رگم  درادن  يدوس  تعافـش  هک  نآ  رگید  دننک ، تعافـش  هک  دهد  هزاجا  اهنآ  هب 

. دنتسه ادخ  شیپ  ام  ناگدننک  تعافش  اهتب  نیا  دنتفگیم : هک  تسا  ناکرشم  راتفگ  بیذکت  لاح  ره  رد  و  دننک .
نیا رد  هک  تسا  نیا  نآ  و  تسا . لصّتم  طوبرم و  دوشیم ، هدـیمهف  مالک  قایـس  زا  هک  یموهفم  هب  تراـبع  نیا  ْمِِهبُوُلق  ْنَع  َعُِّزف  اذِإ  یَّتَح 

یعون رد  دنوادخ ، نذا  راظتنا  رد  دوش ، تعافش  اهنآ  زا  هک  دنراد  دیما  هک  ییاهنآ  هچ  دنراد و  ندش  عیفش  دیما  هک  ییاهنآ  هچ  ّتیعقوم ،
ایوگ و  فقوت . گنرد و  یتدـم  زا  دـعب  رگم  دـهدیمن  نذا  دـنوادخ  هک  نیا  و  هن ؟ اـی  دـهدیم  نذا  اـیآ  هک  دنتـسه  ینارگن  بارطـضا و 

: دیامرفیم دنوادخ 
زا بارطضا  عزف و  دنوادخ ، نذا  ببس  هب  ینعی  « 1 ، » دوش لیاز  امش  ياهلد  زا  بارطضا  نآ  هک  نیا  ات  دیشاب  بارطـضا  راظتنا و  رد  یتدم 

یخرب زا  یخرب  دـنهدیم و  هدژم  تراشب و  ار  رگیدـکی  ماگنه  نآ  دوش . فرطرب  اهنآ  ناگدـنوش  تعافـش  ناگدـننک و  تعافـش  ياهلد 
: دنیوگ باوج  رد  اهنآ  و  تفگ ؟ هچ  امش  راگدرورپ  هک  دنسرپیم  رگید 

. تسا یضار  وا  زا  هک  یسک  يارب  تسا  تعافش  هزاجا  نذا و  نآ  و  تفگ . ار  ّقح 
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. تسا هدش  هدناوخ  زین  لوهجم  تروص  هب  نذأ  هل و  هَّللا  نذأ  ینعی  مولعم ، تروص  هب  نذأ ، هملک : َُهل  َنِذَأ  ْنَِمل 
__________________________________________________

. مهبولق نع  عّزف  اذإ  یّتح  نیعزف  اّیلم  نوّصبرتی  - 1
181 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا هَّللا »  » نآ لعاف  تسا و  هدش  هدناوخ  مه  مولعم  تروص  هب  عّزف  عّزف »  » ظفل و 
. وا نذا  هب  رگم  دیوگب  نخس  زور  نآ  رد  تسین  رداق  يدرف  چیه  تسا ، گرزب  هبترم و  دنلب  يادخ  وا  ُرِیبَْکلا  ُِّیلَْعلا  َوُه  َو 

يزور امـش  هب  یـسک  هچ  دـیوگب : اهنآ  هب  فارتعا  رارقا و  يارب  هک  دـیامرفیم  رما  ربمایپ  هب  همـسا ) ّزع   ) دـنوادخ سپـس  ْمُُکقُزْرَی  ْنَم  ْلـُق 
نیا هب  مالعا  راعشا و  نیا  و  دهدیم . يزور  امش  هب  هک  تسا  دنوادخ  دهد : باوج  دنک و  رارقا  اهنآ  فرط  زا  هک  دومرف  رما  زاب  دهدیم ؟

. دهدیم يزور  اهنآ  هب  ادخ  هک  دنفرتعم  دنراد و  نامیا  لد  رد  اهنآ  هک  تسا 
. دنروآیمن نابز  هب  دننکیمن و  راهظا  تجاجل  دانع و  رطاخ  هب  اسب  هچ  یلو 

رب امـش  ای  ام  دیدرتیب  دیوگب : اهنآ  هب  ناشمازلا ، زا  سپ  هک  دهدیم  روتـسد  دنوادخ  زاب  ٍنِیبُم و  ٍلالَـض  ِیف  َْوأ  ًيدُه  یلََعل  ْمُکاَّیِإ  َْوأ  اَّنِإ  َو 
ای تیاده  رما  ود  زا  یکی  رب  کشیب  كرـشم ، دّحوم و  هورگ  ود  ام  زا  یکی  هک  تسا  نیا  دوصقم  و  میراکـشآ . یهارمگ  رد  ای  تیادـه 

سک ره  هک  تسا  فاصنا  هار  زا  لالدتسا  نایب و  هنوگ  نیا  لطاب ، ود  ره  ای  میـشاب  ّقح  ود  ره  هک  تسین  نکمم  اریز  میراکـشآ ، تلالض 
. تسا هدوب  یفصنم  مدآ  وت  فرط  هک  دیوگیم  بطاخم  هب  دونشب  نمشد  تسود و  زا 

یهارمگ و رد  مادـک  دـنتیاده و  رب  هورگ  ود  زا  کی  مادـک  هک  دراد  تلالد  تسا و  ییاسر  ناـیب  شیپ ، راـتفگ  زا  سپ  مـالک ، هنوگ  نیا 
مولعم وا  شیپ  وگغورد  هک  نیا  اب  دـیوگیم . غورد  ام  زا  یکی  دـیوگیم : فرط  هب  هک  ياهدـنیوگ  راتفگ  تسا  انعم  نیمه  هب  و  تلالض .

. تسا وگغورد  مادک  هک  دنادیم  تسا و 
: تسا هتفگ  هک  رعاش  ناّسح  راتفگ  تسا  دروم  نیمه  زا  و 

«1  » ءادفلا امکریخل  امکّرشف  وفکب  هل  تسل  هوجهتا و 
__________________________________________________

. داب امش  کین  نادرم  يادف  امش  دب  رش و  نادرم  سپ  ینکیم / وجه  ار  وا  یتسین  وا  نأشمه  هک  نیا  اب  وت  ایآ  - 1
182 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هک نانچ  مه  دوشیمن . تساوخ  زاب  امش  زا  میهد  ماجنا  ام  هک  ییاهینامرفان  ناهانگ و  زا  َنُولَمْعَت  اَّمَع  ُلَئُْسن  َو ال  اْنمَرْجَأ  اَّمَع  َنُولَئُْست  ُْلق ال 
تساوخ و زاب  شدوخ  ياهراک  يارب  اهنت  تسا و  شدوخ  راک  لوئـسم  يدرف  ره  هکلب  دـش . دـهاوخن  تساوخزاب  اـم  زا  امـش  ياـهراک  زا 

. نارگید ياهراک  يارب  هن  دوشیم  تازاجم 

182 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 26  (: 34  ) إبس هروس  ]

هراشا

َو ( 27  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  ُهَّللا  َوُه  َْلب  َّالَک  َءاکَرُش  ِِهب  ُْمتْقَْحلَأ  َنیِذَّلا  َِینوُرَأ  ُْلق  ( 26  ) ُمِیلَْعلا ُحاَّتَْفلا  َوُه  َو  ِّقَْحلِاب  انَْنَیب  ُحَتْفَی  َُّمث  انُّبَر  انَْنَیب  ُعَمْجَی  ُْلق 
ْمَُکل ُْلق  ( 29  ) َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ُدْعَْولا  اَذه  یتَم  َنُولوُقَی  َو  ( 28  ) َنوُمَْلعَی ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  ًاریِذَن  َو  ًاریَِشب  ِساَّنِلل  ًۀَّفاَک  َّالِإ  َكاْنلَـسْرَأ  ام 

(30  ) َنُومِدْقَتْسَت َو ال  ًۀَعاس  ُْهنَع  َنوُرِخْأَتْسَت  ٍمْوَی ال  ُداعیِم 

182 ص :  همجرت ..... :
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ياناد تالکـشم و  هدـنیاشگ  رواد و  وا  و  دومرف . دـهاوخ  يرواد  ّقح  هب  ام  نایم  رد  سپـس  دـنکیم ، عمج  ار  ام  همه  اـم  راـگدرورپ  وگب 
(26  ) تسا رارسا 

ردتقم هک  تسا  دنوادخ  هکلب  چیه ) دنراد ، یتردق  هچ  هک   ) دیهد ناشن  نم  هب  دیاهتخاس  قحلم  وا  هب  کیرش  ناونع  هب  هک  ار  یناسک  وگب 
(27 . ) تسا میکح  و 

. دننادیمن مدرم  رتشیب  یلو  میداتـسرفن . یناسرتب  شباذع ) زا   ) یهد و تراشب  ادـخ ) تمحر  هب   ) ار مدرم  مومع  هک  نیا  يارب  زج  ار  وت  ام 
(28)

(29 ( ؟ دوب دهاوخ  یک  زیخاتسر  هدعو  نیا  دییوگیم  تسار  رگا  دنیوگ : نارفاک 
(30 . ) تفرگ دیهاوخ  یشیپ  یتعاس  هن  دینکیم و  ریخأت  نآ  زا  یتعاس  هن  دیایب ]  ] هک تسا  يزور  امش  هاگ  هدعو  وگب 

183 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

183 ص :  ریسفت ..... :

. دهدیم هلصیف  ار  راک  دنکیم و  تواضق  یتسرد  قح و  هب  ام  نایم  ِّقَْحلِاب  انَْنَیب  ُحَتْفَی  َُّمث 

. تسا هاگآ  اناد و  تقیقح  هب  هک  تسا  هدننک  تواضق  مکاح و  وا  ُمِیلَْعلا و  ُحاَّتَْفلا  َوُه  َو 
هک تسا  نیا  تخانـشیم ، درکیم و  هدـهاشم  ار  اـهنآ  هـک  یتروـص  رد  دـیهد ، ناـشن  نـم  هـب  دـیوگیم  هـک  نـیا  ياـنعم  َِینوُرَأ ...  ْلـُق 

ار اهنآ  راکـشآ  یهارمگ  نیا  زا  دـهد و  ناشن  اهنآ  هب  دـندوب  هداد  رارق  ادـخ  کیرـش  ار  اهتب  هک  ار  ناکرـشم  گرزب  ياـطخ  تساوخیم 
. دنک هاگآ 

ترابع نیا  نایب  اب  و  دنکیم . راکنا  ار  ناکرـشم  بهذم  هملک ، نیا  اب  ربمایپ  تسا و  عدر  يارب  اّلک »  » فرح ُمیِکَْحلا  ُزیِزَْعلا  ُهَّللا  َوُه  َْلب  اَّلَک 
کیرش امش  هک  ار  ییاهزیچ  دیامرفیم : اهنآ  هب  ایوگ  و  دزاسیم . هاگآ  ناشراکـشآ  هابتـشا  طلغ و  هب  ار  اهنآ  ُمیِکَْحلا » ُزیِزَْعلا  ُهَّللا  َوُه  َْلب  »

. تسا همسا ) ّزع   ) اتکی يادخ  صوصخم  اهتفص  نیا  اریز  دنراد ؟ یتافص  نینچ  اجک  دیاهداد ، رارق  ادخ 
عناـم هک  تسا  ّتیموـمع  تروـص  رد  اریز  دراد ، هطاـحا  اـهنآ  همه  هب  تیموـمع و  مدرم  ماـمت  يارب  هـک  یتلاـسر  اـب  رگم  ِساَّنِلل  ًۀَّفاَـک  اَّلِإ 

. دوش جراخ  نآ  زا  رفن  کی  یتح  هک  نیا  زا  دوشیم 
تروص نیا  رد  تسا . مدرم  مامت  ریگارف  وت  تراشب  راذـنا و  هک  یلاح  رد  میداتـسرف  ار  وت  ام  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسا : هتفگ  جاّـجز  و 

. تسا هغلابم  يارب  ۀماّلع  ۀیاور و  ءات »  » دننام نآ  ءات »  » و كانلسرا » « » فاک  » يارب تسا  لاح  ۀّفاک »  » هملک
يارب باوـث  زا  ياهدـیاف  هرهب و  هچ  دـننک ، تعاـطا  يوریپ و  وـت  زا  رگا  هک  دـننادیمن  مدرم  رتـشیب  یلو  َنوُـمَْلعَی  ـال  ِساَّنلا  َرَثْـکَأ  َّنِـکل  َو 

نایز  هچ  دننک  تفلاخم  رگا  و  تساهنآ .
184 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دننادیمن ار  وت  تلاسر  دننادرگیم  ور  وت  ياههزجعم  رد  رظن  ّتقد و  زا  نوچ  هک  تسا  نیا  انعم  ای  تساهنآ . يارب  باذع  زا  يررض  و 
. دوشیم لزان  امش  رب  دیدش  هداد  هدعو  هچنآ  هک  تسا  يزور  هاگهدعو  تاقیم و  ٍمْوَی  ُداعیِم  ْمَُکل  ُْلق 

. جاس بوچ  رد  جاس ، باب  سابل و : هنهک  بوث ، قحس  هفاضا : دننام  تسا  ینایب  هفاضا  موی »  » هب داعیم »  » هفاضا و 
هک دنتسه  يزور  رظتنم  اهنآ  هک  دش  هداد  دیدهت  اب  ناشلاؤس ، قباطم  مه  اهنآ  باوج  دندرک ، لاؤس  راکنا  ازهتـسا و  هار  زا  ناکرـشم  نوچ 

. دنزادنا شیپ  ای  ریخأت  هب  ار  نآ  یتعاس  هک  دنرادن  ار  نآ  ییاناوت  دیآیم و  ناهگان 
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184 ص :  ات 35 ..... ] تایآ 31  (: 34  ) إبس هروس  ]

هراشا

َلْوَْقلا ٍضَْعب  یلِإ  ْمُهُضَْعب  ُعِجْرَی  ْمِهِّبَر  َْدنِع  َنُوفُوقْوَم  َنوُِملاَّظلا  ِذِإ  يَرت  َْول  َو  ِْهیَدَی  َْنَیب  يِذَّلِاب  َو ال  ِنآْرُْقلا  اَذِهب  َنِمُْؤن  َْنل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاق  َو 
يدُْهلا ِنَع  ْمُکانْدَدَص  ُنَْحن  َأ  اوُفِعُْضتْسا  َنیِذَِّلل  اوُرَبْکَتْـسا  َنیِذَّلا  َلاق  ( 31  ) َنِینِمُْؤم اَّنَُکل  ُْمْتنَأ  َْول ال  اوُرَبْکَتْسا  َنیِذَِّلل  اوُفِعُْـضتْسا  َنیِذَّلا  ُلوُقَی 

َلَعَْجن َو  ِهَّللِاب  َرُفْکَن  ْنَأ  انَنوُُرمَْأت  ْذِإ  ِراهَّنلا  َو  ِْلیَّللا  ُرْکَم  َْلب  اوُرَبْکَتْـسا  َنیِذَِّلل  اوُفِعُْـضتْسا  َنیِذَّلا  َلاق  َو  ( 32  ) َنیِمِرُْجم ُْمْتنُک  َْلب  ْمُکَءاج  ْذِإ  َدَْعب 
ِیف اْنلَسْرَأ  ام  َو  ( 33  ) َنُولَمْعَی اُوناک  ام  َّالِإ  َنْوَزُْجی  ْلَه  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِقانْعَأ  ِیف  َلالْغَْألا  اَْنلَعَج  َو  َباذَْعلا  اَُوأَر  اََّمل  َۀَمادَّنلا  اوُّرَـسَأ  َو  ًاداْدنَأ  َُهل 

(35  ) َنِیبَّذَعُِمب ُنَْحن  ام  َو  ًادالْوَأ  َو  ًالاْومَأ  ُرَثْکَأ  ُنَْحن  اُولاق  َو  ( 34  ) َنوُِرفاک ِِهب  ُْمْتلِسْرُأ  اِمب  اَّنِإ  اهُوفَْرتُم  َلاق  َّالِإ  ٍریِذَن  ْنِم  ٍۀَیْرَق 
185 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

185 ص :  همجرت ..... :

ناراکمتـس نآ  هک  یماگنه  رگا  و  دروآ . میهاوخن  نامیا  هدوب ، نآ  زا  شیپ  هک  يرگید  ياهباتک  نآرق و  نیا  هب  زگره  ام  دـنتفگ : نارفاک 
، دزادنایم يرگید  ندرگ  هب  ار  دوخ  هانگ  مادک  ره  هک  یلاح  رد  ینکیم ) بّجعت   ) ینک هدهاشم  دناهتـشاد ، زاب  دـنوادخ ، هاگـشیپ  رد  ار 

(31 . ) میدروآیم نامیا  ادخ  هب  ام  دیدرتیب  دیدوبن  امش  رگا  دنیوگیم : ناربکتسم  هب  نافیعض 
زا ار  امـش  ام  مه  زاب  دش  هداد  ناشن  امـش  هب  تیاده  هار  ادخ  فرط  زا  هک  نآ  زا  سپ  ایآ  دنهدیم : خساپ  نافعـضتسم  هب  ناربکتـسم  یلو 

(32  ) دیدوب راکهبت  مدرم  امش  دوخ  هکلب  تسین ) نینچ  زگره   ) میتشادزاب تیاده 
هک دیدادیم  روتسد  ام  هب  هک  یماگنه  درک  هارمگ  ار  ام  زور  بش و  رد  امش  هناراکبیرف  ياههسوسو  دنیوگ : ناربکتسم  هب  نافعضتسم  زاب 

ریجنز لغ و  ام  دننک و  نامتک  ار  دوخ  تمادن  دننک ، هدهاشم  ار  یهلا  باذع  نوچ  و  میهد . رارق  وا  يارب  ياهکیرـش  میوش و  رفاک  ادخ  هب 
(33  ) دوشیم هداد  رفیک  اهنآ  هب  دنداد  ماجنا  هچنآ  زج  ایآ  میهنیم ، نارفاک  ندرگ  هب 

(34 . ) میرفاک امش  تلاسر  هب  ام  دنتفگ : شاّیع  نادنمتورث  هک  نیا  رگم  میداتسرفن  يراید  رد  راذنا  يارب  ار  یلوسر  چیه  ام  و 
(35 . ) دش میهاوخن  باذع  زگره  ام  تسا و  رتشیب  امش  زا  ام  نادنزرف  لاوما و  هک  دنتفگ  و 

185 ص :  ریسفت ..... :

و لیجنا ) تاروت و  دننام  . ) تسا هدش  هداتسرف  دنوادخ  بناج  زا  نآرق  مالـسا و  زا  شیپ  هک  تسا  ییاهباتک  دوصقم  ِْهیَدَی  َْنَیب  يِذَّلِاب  َو ال 
هک نیا  تسا و  دـنوادخ  فرط  زا  نآرق  هک  دـندوب  رکنم  نارفاک  هک  تسا  نیا  هفیرـش  هیآ  يانعم  تسا  تمایق  زور  روظنم  دـنیوگ : یخرب 

. دراد دوجو  يرفیک  شاداپ و  ترخآ و  زور  اعقاو 
: دیامرفیم دهدیم و  ربخ  اهنآ  راک  تبقاع  زا  ناحبس  يادخ  سپس 

ترخآ رد  ار  نارفاـک  فقوم  تیعقوم و  رگا  هدنونـش  يا  اـی  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  يا  ْمِهِّبَر  َدـْنِع  َنُوفُوقْوَم  َنوُِملاَّظلا  ِذِإ  يَرت  َْول  َو 
عازن و  هب  ناشدوخ  نایم  هک  یلاح  رد  ینیبب 

186 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسا هدش  فذح  دشاب  ابیجع  ارمأ  تیأرل  هک  ول »  » باوج دید . یهاوخ  ار  یبیجع  تفگش و  رما  دناهتخادرپ  هلداجم 

. دنتسه نارفاک  نایاوشیپ  اسؤر و  ناربکتسم ، زا  ناوریپ و  ناعباتم و  نافیعض ، زا  روظنم  اوُرَبْکَتْسا  َنیِذَِّلل  اوُفِعُْضتْسا  َنیِذَّلا 
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نیا هک  دننکیم  تباث  دناهتـشاد و  زاب  تیادـه  زا  ار  دوخ  ناوریپ  اهنآ  هک  دـننکیم  راکنا  نارفاک  ناگرزب  يدُْـهلا  ِنَع  ْمُکانْدَدَـص  ُنَْحن  َأ 
امش نایم  میدرک و  روبجم  ار  امش  ام  ایآ  هک  دنیوگیم  اهنآ  هب  ایوگ  و  دناهتشاد . زاب  تیاده  زا  ار  دوخ  رایتخا ، اب  هک  دنتـسه  ناوریپ  دوخ 

رب ار  تاوهـش  زا  يوریپ  تیادـه و  رب  ار  یهارمگ  هک  دـیدوب  امـش  دوخ  نیا  هکلب  تسین  نینچ  زگره  میدـش ؟ لیاح  عناـم و  ناـترایتخا  و 
. دیداد حیجرت  درخ  لقع و  نامرف 

«. َنیِمِرُْجم ُْمْتنُک  َْلب   » دیرفاک مرجم و  امش  دوخ  نیا  رب  انب 
نیدب تسا و  هدش  هفاضا  فرظ ، رد  شرتسگ  هعـسوت و  ببـس  هب  تسا  فرظ  هشیمه  هک  نیا  اب  ذإ »  » فرح هب  دعب »  » هملک ْمُکَءاج  ْذِإ  َدَْعب 

. تسا هدش  هفاضا  مکءاج »  » هلمج هب  ذإ »  » نانچ مه  هیلا ، فاضم  مه  دشاب و  فاضم  مه  دناوتیم  نامز  فرظ  ببس 
هب دوخ  مه  تسا و  هدـش  هفاضا  ذإ »  » هب نامز  مه  سپ  تسین  نامز  فرظ  ریغ  رد  هک  تسا  یـشیاشگ  هعـسوت و  نامز  فرظ  رد  نیا  رب  انب 

: دراوم نیا  دننام  دوشیم  هفاضا  هلمج 
نایب اب  نایاوشیپ  هب  ناوریپ  سپـس  ِراهَّنلا  َو  ِْلیَّللا  ُرْکَم  َْلب  دیز  جرخ  نیح  ریما و  جاجحلا  نإ  ای  دیز  ءاج  ذإ  دـعب  کتئج  ذـئموی و  ذـئنیح و 
ببس هب  هکلب  تسین  ام  فرط  زا  مرج  هانگ و  دنیوگیم : ایوگ  و  دننکیم . راکنا  هتفگ ، نیا  اب  ار  اهنآ  راتفگ  دننکیم و  هلمح  ترابع ، نیا 

« راهنلا لیّللا و  یف  مکرکم   » ریدقت رد  ترابع  و  دیدرک . راداو  نتفرگ ، کیرش  رفک و  هب  ار  ام  امش  و  دوب . ام  هب  زور ، بش و  رد  امش  رکم 
بش هک  تسا  نیا  انعم  ای  تسا . هدش  هفاضا  نآ  هب  رکم »  » هملک هدش و  ضرف  هب  لوعفم  ياج  هب  فرظ ، رد  هعـسوت  رطاخ  هب  و  تسا . هدوب 

. تسا يزاجم  زور ، بش و  هب  رکم  دانسا  تروص  نیا  رد  هک  دناهدننک . رکم  زور  و 
187 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

نآ عجرم  دوشیم و  نارفاک  فعـضتسم  ربکتـسم و  عون  ود  ره  لـماش  هک  تسا  سنج  ریمـض  اوّرـسأ »  » هملک رد  ریمـض  َۀَـمادَّنلا  اوُّرَـسَأ  َو 
يارب مه  ناشدوخ و  یهارمگ  يارب  مه  نایاوشیپ  نیا  رب  انب  َنُوفُوقْوَم  َنوُِملاَّظلا  ِذِإ  دـیامرفیم : دـنوادخ  هک  تسا  هیآ  نیا  رد  نوملاّـظلا » »

زا ار  دوخ  ینامیـشپ  تمادـن و  هک  تسا  نیا  اـنعم  و  ناـشدوخ . یهارمگ  يارب  اـهنآ  ناوریپ  دـندش و  نامیـشپ  دوخ ، ناوریپ  ندرک  هارمگ 
تـسا دادضا  ياهتغل  زا  هملک  نیا  هک  تسا  نیا  لوق  نیا  يانبم  دننکیم . راهظا  هک  دنیوگ  نارّـسفم  زا  یخرب  و  دنرادیم . ناهنپ  رگیدکی 

: تسا هدش  ریسفت  انعم  ود  ره  هب  سیقلا  ءرما  رعش  رد  هدمآ و  راکشآ  راهظا و  يانعم  هب  مه  دهدیم و  یناهنپ  يانعم  مه  هک 
«1  » یلتقم نوّرسی  ول  اصارح  ّیلع  ارشعم  اهیلا و  اسارحا  تزواجت 

ریمض ياج  هب  اهنآ  تّمذم  شنزرس و  دصق  ّتین و  هب  دنوادخ  نکل  تسا ، هدوب  مهقانعا  یف  ریدقت  رد  ترابع  نیا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِقانْعَأ  ِیف 
. تسا هدومرف  رهاظ  مسا 

187 ص :  ات 42 ..... ] تایآ 36  (: 34  ) إبس هروس  ]

هراشا

َّالِإ یْفلُز  انَْدنِع  ْمُُکبِّرَُقت  ِیتَّلِاب  ْمُکُدالْوَأ  َو ال  ْمُُکلاْومَأ  ام  َو  ( 36  ) َنوُمَْلعَی ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  ُرِدْقَی  َو  ُءاشَی  ْنَِمل  َقْزِّرلا  ُطُْسبَی  یِّبَر  َّنِإ  ُْلق 
َِکئلوُأ َنیِزِجاعُم  اِنتایآ  ِیف  َنْوَعْسَی  َنیِذَّلا  َو  ( 37  ) َنُونِمآ ِتافُرُْغلا  ِیف  ْمُه  َو  اُولِمَع  اِمب  ِفْعِّضلا  ُءازَج  ْمَُهل  َِکئلوُأَف  ًاِحلاص  َلِمَع  َو  َنَمآ  ْنَم 
َنِیقِزاَّرلا ُْریَخ  َوُه  َو  ُهُِفلُْخی  َوُهَف  ٍءْیَـش  ْنِم  ُْمتْقَْفنَأ  ام  َو  َُهل  ُرِدْقَی  َو  ِهِدابِع  ْنِم  ُءاشَی  ْنَِمل  َقْزِّرلا  ُطُْسبَی  یِّبَر  َّنِإ  ُْلق  ( 38  ) َنوُرَضُْحم ِباذَْعلا  ِیف 

(40  ) َنوُُدبْعَی اُوناک  ْمُکاَّیِإ  ِءالُؤه  َأ  ِۀَِکئالَْمِلل  ُلوُقَی  َُّمث  ًاعیِمَج  ْمُهُرُشْحَی  َمْوَی  َو  ( 39)
َو ارَض  َو ال  ًاعْفَن  ٍضْعَِبل  ْمُکُـضَْعب  ُِکلْمَی  َمْوَْیلاَف ال  ( 41  ) َنُونِمُْؤم ْمِِهب  ْمُهُرَثْکَأ  َّنِْجلا  َنوُُدبْعَی  اُوناک  َْلب  ْمِِهنوُد  ْنِم  انُِّیلَو  َْتنَأ  َکَناْحبُـس  اُولاق 

(42  ) َنُوبِّذَُکت اِهب  ُْمْتنُک  ِیتَّلا  ِراَّنلا  َباذَع  اُوقوُذ  اوُمَلَظ  َنیِذَِّلل  ُلوُقَن 
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__________________________________________________

ارم لتق  دنتسناوتیم  رگا  ای  دننک  ناهنپ  ارم  لتق  دنتـسناوتیم  رگا  دندوب  صیرح  نم  نتـشک  رب  یهورگ  ماهبوبحم  هناخ  هب  نتفر  ماگنه  - 1
. دشاب نارگید  تربع  ات  دننک  راکشآ 

188 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

188 ص :  همجرت ..... :

(36 . ) دننادیمن مدرم  رثکا  یلو  دنکیم ، گنت  ای  دهدیم  هعسوت  دهاوخب  ار  سک  ره  يزور  نم  راگدرورپ  وگب 
رد اهنآ ، يارب  هک  دنهد  ماجنا  حلاص  لمع  دنروایب و  نامیا  هک  یناسک  زج  دزاسیمن ، بّرقم  ام  شیپ  ار  امش  زگره  امش  نادنزرف  لاوما و 
(37 . ) دوب دنهاوخ  ّتینما  تیاهن  رد  یتشهب  ياههفرغ  رد  اهنآ  و  تسا . نوزفا  فعاضم و  شاداپ  دناهداد ، ماجنا  هک  یکین  ياهراک  ربارب 

راضحا یهلا  باذـع  يارب  درک  دـنهاوخ  رارف  ام  تردـق  زا  دـنرادنپیم  دـننکیم و  شالت  ام  ياههیآ  يدوبان  راکنا و  يارب  هک  ییاـهنآ  و 
(38 . ) دش دنهاوخ 

دینک قافنا  وا  هار  رد  ار  هچ  ره  دـنکیم و  دودـحم  ای  دـهدیم  هعـسوت  دـهاوخب  هک  ار  شناگدـنب  زا  سک  ره  يزور  نم  راـگدرورپ  وگب 
(39 . ) تسا هدنهد  يزور  نیرتهب  وا  دنکیم و  رپ  ار  نآ  ياج 

(40 ( ؟ دندرکیم شتسرپ  ار  امش  اهنیا  ایآ  دیوگیم : ناگتشرف  هب  هاگ  نآ  دنکیم ، روشحم  ار  مدرم  همه  دنوادخ  هک  يزور 
نامیا اهنآ  هب  ناشرثکا  دندیتسرپیم و  ار  نیطایش  ّنج و  نانیا  اهنآ ، هن  یتسه  ام  ّیلو  وت  اهنت  یهّزنم ، اوران  ياهتبسن  نیا  زا  وت  دنیوگ  اهنآ 

(41 . ) دنتشاد
دیدرکیم راکنا  هک  ار  یـشتآ  باذع  مییوگیم : ناراکمتـس  هب  تسین و  ینایز  دوس و  کلام  يرگید  هب  تبـسن  امـش  زا  کی  چیه  زورما 

(42 . ) دیشچب

188 ص :  ریسفت ..... :

امش  هب  هک  ینادنزرف  اهلام و  یْفلُز  انَْدنِع  ْمُُکبِّرَُقت  ِیتَّلِاب  ْمُکُدالْوَأ  َو ال  ْمُُکلاْومَأ  ام  َو 
189 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دینادب بّرقم  ار  دوخ  اهنآ  نتشاد  اب  ات  تسین . ام  دزن  امش  یکیدزن  بّرقت و  هلیسو  اهنآ  زا  کی  چیه  میتشاد  ینازرا  میدرک و  اطع 
ّلحم رد  هک  تسا  يردـصم  مسا  اج  نیا  رد  تسا و  هدـمآ  زین  هاگیاج  تلزنم و  ياـنعم  هب  تسا و  ۀـبرق ، و  یبرق ، ياـنعم : هب  یفلز »  » هژاو
نیمز زا  ار  امـش  دـنوادخ   » ًاتابَن ِضْرَْألا  َنِم  ْمُکَتَْبنَأ  ُهَّللا  َو  دـیامرفیم : دـنوادخ  هک  تسا  هیآ  نیا  رد  اتابن »  » هملک دـننام  دـشابیم و  بصن 

(. 17 حون / « ) دینایور یهایگ  دننام 
یسک بّرقت  ثعاب  لام  تورث و  هک  تسا  نیا  دوصقم  و  تسا . مکبّرقت »  » هملک رد  مک »  » ریمـض زا  انثتـسا  نیا  ًاِحلاص  َلِمَع  َو  َنَمآ  ْنَم  اَّلِإ 

ار اهنآ  هک  ار  يدرف  رگم  دننکیمن  بّرقم  ار  یـسک  زین  نادنزرف  نینچمه  و  دـنک . قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  نآ  هک  ینمؤم  درف  رگم  دوشیمن 
. دزومایب نید  ملع  اهنآ  هب  دنک و  تیبرت  حالص  هار  هب 

لمع کی  ربارب  رد  دـنوادخ  هک  ییاج  اـت  تسا  نوزفا  نادـنچ و  ود  یـشاداپ  دارفا  هنوگ  نیا  يارب  نیا  رب  اـنب  ِفْعِّضلا  ُءازَج  ْمَُهل  َکـِئلوُأَف 
. دهدیم شاداپ  اهنآ  هب  رتشیب  ربارب و  دصتفه  یتح  ربارب و  هد  هنسح )  ) کین

: نآ لصا  و  تسا . شلوعفم  هب  ردصم  هفاضا  باب  زا  فعّضلا » ءازج   » ترابع
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فعّـضلا ءازج  دـناهدناوخ . نینچ  ار  ترابع  یخرب  و  تسا . هدوب  فعّـضلا ، ءازج  ّمث  فعّـضلا  ءازج  ّمث  فعّـضلا  اوزاجی  نأ  مهل  کـئلوأف 
. ءازج فعّضلا  مهل  کئلوأف  ّیلع 

. تسا هناخ  الاب  ياـنعم  هب  هدـش و  هدـناوخ  ۀـفرغ )  ) درفم تروص  هب  مه  عمج و  تروص  هب  مه  تاـفرغ »  » هملک َنُونِمآ  ِتاـفُرُْغلا  ِیف  ْمُه  َو 
(. نامتخاس ره  يالاب  هقبط  )

. دنتسه ناما  رد  هودنا  گرم و  اهالب و  اهینوگرگد و  زا  اهنآ  نونمآ » »
ام ناربمایپ  دننکیم و  شالت  ام  تایآ  راکنا  لاطبا و  رد  هک  یناسک  َنوُرَضُْحم و  ِباذَْعلا  ِیف  َِکئلوُأ  َنیِزِجاعُم  اِنتایآ  ِیف  َنْوَعْـسَی  َنیِذَّلا  َو 

باذع شتآ و  نانآ  راک  لصاح  دنوشیم ، ریخ  ياهراک  زا  نارگید  عنام  دنریگب و  یـشیپ  ام  زا  دنهاوخیم  دـننادیم و  ناوتان  زجاع و  ار 
دنوشیم . راضحا  نآ  رد  هک  تسا 

190 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
تـسا هدوب  اهنآ  هب  باطخ  نارفاک و  هرابرد  یلوا  هیآ  هک  تسا  ببـس  نیا  هب  هیآ  نیا  رارکت  ِهِدابِع  ْنِم  ُءاشَی  ْنَِمل  َقْزِّرلا  ُطُْسبَی  یِّبَر  َّنِإ  ُْلق 

اهنآ یبوـخ  تمارک و  رطاـخ  هب  نارفاـک  تورث  يزاـینیب و  دـیامرفیم : دـنوادخ  اـیوگ  و  تسا . ناـنمؤم  زردـنا  دـنپ و  يارب  یمود  هیآ  و 
نیا رب  لیلد  دوش ، نانآ  یتخبـشوخ  تداعـس و  ثعاب  تسا  نکمم  دـننک ، قافنا  ادـخ  هار  رد  هک  یتروص  رد  نانمؤم ، تورث  یلو  تسین ،

: دیامرفیم ادخ  هک  تسا  هیآ  نیا  انعم 
نیا رد  ای  دنکیم ، رپ  امـش  يارب  ار  نآ  ياج  دهدیم و  ار  شـضوع  ادخ  دـینک  قافنا  امـش  هک  ار  هچنآ  ُهُِفلُْخی  َوُهَف  ٍءْیَـش  ْنِم  ُْمتْقَْفنَأ  ام  َو 

. دوشیم هریخذ  اهنآ  زا  شیپ  هک  یباوث  هب  ترخآ  رد  ای  اهتمعن و  ندرک  دایز  هلیسو  هب  ایند 
لاؤس و وگتفگ و  نمض  هک  تسا  نیا  ناگتـشرف  زا  لاؤس  ضرغ  َنوُُدبْعَی  اُوناک  ْمُکاَّیِإ  ِءالُؤه  َأ  ِۀَِکئالَْمِلل  ُلوُقَی  َُّمث  ًاعیِمَج  ْمُهُرُـشْحَی  َمْوَی  َو 

هدنونش يارب  نایب  هنوگ  نیا  دنوشیم و  شنزرس  تمالم و  رتدیدش  رتشیب و  نارفاک  هلیـسو  نیدب  دنیوگب و  ار  تقیقح  ناگتـشرف  باوج ،
یـسیع ترـضح  هب  دـنوادخ  هک  هیآ  نیا  تسا  دروـم  نیا  دـننام  و  دوـشیم . هـتفگ  وا  هـیلع  هـک  نـیا  يارب  يرجز  مـه  دراد و  یفطل  مـه 

: دیوگیم میرم  نب  یسیع  هب  دنوادخ   » ِهَّللا ِنُود  ْنِم  ِْنیَهلِإ  یِّمُأ  َو  ِینوُذِخَّتا  ِساَّنِلل  َْتُلق  َْتنَأ  َأ  َمَیْرَم  َْنبا  یَسیِع  ای  دیامرفیم :
(. 116 هدئام / ( »؟ دینک رایتخا  ناهج ، يادخ  زا  ریغ  دوبعم ، ادخ و  ود  ار  مردام  نم و  هک  یتفگ  مدرم  هب  وت  ایآ 

تسا ّقتشم  یلو »  » هدام زا  هلعافم و  باب  زا  تالاوم  تسا و  تالاوم  يانعم  هب  اج  نیا  رد  ّیلو »  » هژاو ْمِِهنوُد  ْنِم  انُِّیلَو  َْتنَأ  َکَناْحبُس  اُولاق 
. تسا يرود  دعب و  يانعم  هب  ءاودع و  هّدام  زا  هلعافم  باب  زا  تاداعم  هک  نانچ  تسا . ندوب  کیدزن  برق و  يانعم  هب  و 

نیا دوصقم  و  دوشیم . هتفگ  ود  ره  لوعفم ) مسا  یلاوم   ) هدـش کیدزن  هب  مه  و  لعاف ) مسا  یلاوم   ) هدـنوش کیدزن  هب  مه  ّیلو »  » ظـفل و 
هنوگ چیه  اریز  اهنآ ، هن  یتسه  وت  میوشیم  کیدزن  وا  هب  میراد و  تسود  هک  ار  یسک  نآ  دنیوگیم  ناگتشرف  هک  تسا 

191 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
تدابع زا  ار  دوخ  يرازیب  تئارب و  نارفاک ، هب  تبـسن  ینمـشد  ادـخ و  هب  برق  تابثا  اب  نیا  رب  انب  درادـن . دوجو  ناکرـشم  ام و  نایم  یبرق 

. دندرک تباث  راک  نیا  هب  تیاضر  اهنآ و 

191 ص :  ات 48 ..... ] تایآ 43  (: 34  ) إبس هروس  ]

هراشا

َنیِذَّلا َلاق  َو  ًيرَتْفُم  ٌْکفِإ  َّالِإ  اذه  ام  اُولاق  َو  ْمُکُؤابآ  ُُدبْعَی  َناک  اَّمَع  ْمُکَّدُصَی  ْنَأ  ُدیُِری  ٌلُجَر  َّالِإ  اذـه  ام  اُولاق  ٍتانَِّیب  اُنتایآ  ْمِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ  َو 
َبَّذَک َو  ( 44  ) ٍریِذَن ْنِم  َکَْلبَق  ْمِْهَیلِإ  اْنلَـسْرَأ  ام  َو  اهَنوُسُرْدَـی  ٍُبتُک  ْنِم  ْمُهاْنیَتآ  ام  َو  ( 43  ) ٌنِیبُم ٌرْحِـس  َّالِإ  اذه  ْنِإ  ْمُهَءاج  اََّمل  ِّقَْحِلل  اوُرَفَک 
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يداُرف َو  یْنثَم  ِهَِّلل  اُوموُقَت  ْنَأ  ٍةَدِحاِوب  ْمُکُظِعَأ  امَّنِإ  ُْلق  ( 45  ) ِریِکَن َناک  َْفیَکَف  ِیلُـسُر  اُوبَّذَکَف  ْمُهاْنیَتآ  ام  َراشْعِم  اوُغََلب  ام  َو  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا 
یَلَع َّالِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ  ْمَُکل  َوُهَف  ٍرْجَأ  ْنِم  ْمُُکْتلَأَس  ام  ْلـُق  ( 46  ) ٍدیِدَش ٍباذَع  ْيَدَی  َْنَیب  ْمَُکل  ٌریِذـَن  َّالِإ  َوُه  ْنِإ  ٍۀَّنِج  ْنِم  ْمُِکبِحاِصب  ام  اوُرَّکَفَتَت  َُّمث 

(47  ) ٌدیِهَش ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  ِهَّللا 
(48  ) ِبُویُْغلا ُمَّالَع  ِّقَْحلِاب  ُفِذْقَی  یِّبَر  َّنِإ  ُْلق 

191 ص :  همجرت ..... :

هک نآ  زج  تسین  يزیچ  دنکیم - يربمایپ  يوعد  هک  صخش - نیا  دنتفگ : دش ، توالت  نارفاک  يارب  ام  رگنشور  تایآ  زا  هک  یماگنه  و 
و تسین . يرگید  زیچ  هتـسب  ادـخ  هب  هک  یگرزب  غورد  زج  مـه  نآرق  نـیا  دـنتفگ  زین  و  دـنادرگرب . ناتناردـپ  نـید  زا  ار  امـش  دـهاوخیم 

(43 . ) تسا راکشآ  رحس  کی  طقف  نیا  دنتفگ : دمآ  ناشتیاده  هب  ّقح  تایآ  هک  یماگنه  نارفاک 
دنروایب لیلد  وت  ّدر  رب  اهنآ  لوق  هب  هک  ینـالوسر  زین  و  دـننک . بیذـکت  ار  وت  دـنناوخب و  هک  میدادـن  اـهنآ  هب  ییاـهباتک  نیا ، زا  شیپ  اـم ،

(44 . ) میداتسرفن
بیذکت ار  ناربمایپ  زین  اهنیا  زا  شیپ  نارفاک 

192 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
نم تازاجم  رفیک و  نیبب  دندرک و  بیذکت  ارم  نالوسر  اهنآ  دناهدیـسرن ، اهنآ  تردق  تورث و  زا  مهد  کی  هب  اهنیا  هک  یلاح  رد  دندرک 

(45 ( !؟ دوب هنوگچ  اهنآ  هب 
سپس دینک ، مایق  ادخ  يارب  ناتنید  رما  رد  رفن  کی  رفن  کی  ای  رفن ، ود  رفن  ود  هک  نیا  نآ  مهدیم و  زردنا  زیچ  کی  هب  ار  امش  اهنت  وگب :
باذع زا  امـش  هدنهد  میب  طقف  وا  درادن ، نونج  چیه  امـش  نیـشنمه  تسود و  نیا  هک  دیبایرد  ات  دیدنب  راک  هب  نم  هب  تبـسن  ار  دوخ  رکف 

(46 . ) دیراد شیپ  رد  هک  تسا  يدیدش  تخس و 
(47 . ) تسا هاوگ  اناد و  زیچ  ره  رب  وا  تسا و  دنوادخ  رب  اهنت  نم  دزم  تسا ، امش  دوخ  يارب  ماهتساوخ  امش  زا  هک  یشاداپ  دزم و  ره  وگب 

(48 . ) تسا هاگآ  بیغ  ياهزار  هب  وا  اریز  دنکیم ، اقلا  ناربمایپ  رب  یحو  ببس  هب  ار  ّقح  نم  راگدرورپ  وگب 

192 ص :  ریسفت ..... :

اذه ْنِإ   » یموس نآرق و  هب  هراشا  ٌْکفِإ » اَّلِإ  اذه  ام   » یمود تسا و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  هراشا  ٌلُجَر » اَّلِإ  اذـه  ام   » لوا هراشا  مسا 
: زا روظنم  و  تسا . ّقح  هب  هراشا  ٌنِیبُم » ٌرْحِس  اَّلِإ 

. تسا مالسا  نید  ّتیهام  تّوبن و  رمأ  ّقح 
: دیامرفیم هک  ترابع  نیا  رد  نینچمه  تسا و  رفک  هب  حیرـصت  هک  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاق  َو  دیامرفیم : هک  دـنوادخ  لوق  و  اولاق »  » لعف رارکت 
رب دراد  تلالد  هک  اّمل »  » موهفم و  ّقح . هرابرد  اهنآ  هتفگ  هب  مه  ناگدـنیوگ و  هب  مه  دراد  هراشا  هک  مـال »  » ود موهفم  ْمُهَءاـج و  اََّمل  ِّقَْحِلل 

و نارفاک . رما  زا  دنوادخ  دیدش  مشخ  میظع و  راکنا  رب  تسا  ینـشور  لیلد  اهنیا  هّمه  لّمأت ، نودب  ههادـبلاب و  ّقح ، راکنا  رفک و  هب  مادـقا 
نیا هب  تقیقح  ّقح و  هرابرد  دننکیم و  تراسج  يّرجت و  ادخ  هب  تبـسن  هک  دندّرمتم  شکرـس و  ینارفاک  نانیا  دیامرفیم  دنوادخ  ایوگ 

. دننکیم راکنا  ار  نآ  هرباکم و  رابتخا ، ّربدت و  نودب  ینشور ،
تسین  يزیچ  مالسا  نید  تلاسر و  قح و  نیا  دنتفگ : نارفاک  ٌنِیبُم  ٌرْحِس  اَّلِإ  اذه  ْنِإ 

193 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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. راکشآ يرحس  رگم 
. دشاب كرش ، تّحص  تیناقح و  رب  یلیلد  ناهرب و  اهنآ  رد  هک  میداتسرفن  ییاهباتک  اهنآ  يارب  ام  اهَنوُسُرْدَی  ٍُبتُک  ْنِم  ْمُهاْنیَتآ  ام  َو 

باقع باذع و  زا  ار  اهنآ  دنشابن  كرشم  اهنآ  رگا  هک  میداتـسرفن  یناربمایپ  اهنآ  يارب  وت  زا  شیپ  ام  ٍریِذَن و  ْنِم  َکَْلبَق  ْمِْهَیلِإ  اْنلَـسْرَأ  ام  َو 
مدرم نیا  يارب  ام  ایآ   » َنوُکِرُْـشی ِِهب  اُوناک  اِمب  ُمَّلَکَتَی  َوُهَف  ًاناْطلُـس  ْمِْهیَلَع  اْنلَْزنَأ  ْمَأ  دیامرفیم : دـنوادخ  هک  نانچ  مه  دـنناسرتب . دـنهد و  میب 

اهنآ يارب  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  ( 35 مور / ( »؟ دیوگ نخس  اهنآ  اب  نآ  تّحص  كرش و  هرابرد  هک  میداتـسرف  یتّجح  باتک و  لوسر و 
چیه دندرکیم و  یگدنز  ّتیلهاج  نارود  رد  دندوب و  یّما »  » ینامدرم اهنآ  اریز  دوش ، هداتسرف  ناشیارب  یلوسر  باتک و  هک  دوبن  ياهرود 

یباتک شیپ  زا  اهنآ  يارب  اـیآ   » َنوُکِـسْمَتْسُم ِِهب  ْمُهَف  ِِهْلبَق  ْنِم  ًاـباتِک  ْمُهاـْنیَتآ  ْمَأ  دـیامرفیم : دـنوادخ  هک  ناـنچ  دنتـشادن . ینّدـمت  ّتیلم و 
(. 21 فرخز / ( ؟» دننک لالدتسا  نآ  هب  لطاب  هدیقع  نیا  رد  هک  میداتسرف 

، دـندوب اهنیا  زا  شیپ  هک  ینارفاک  تسا : هدومرف  هدرک و  دـیدهت  ار  اـهنآ  ناشبیذـکت  رطاـخ  هب  دـنوادخ  سپـس  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َبَّذَـک  َو 
. دننکیم راکنا  بیذکت و  اهنیا  هک  نانچ  مه  دندرکیم ، راکنا  بیذکت و  ار  دوخ  ناربمایپ 

يورین تردق و  دایز و  تورث  رمع و  لوط  زا  میدوب ، هداد  اهنآ  هب  ام  هچنآ  زا  مهد  کی  هب  نانیا  هک  یلاح  رد  ْمُهاْنیَتآ  ام  َراشْعِم  اوُغََلب  ام  َو 
. دناهدیسرن یندب ،

یبوخ ّتیعقوم  نآ  تفرگارف و  ار  اهنآ  ام  تبوقع  باذع و  دـندرک ، راکنا  ار  ام  ناربمایپ  هک  یماگنه  ِریِکَن و  َناک  َْفیَکَف  ِیلُـسُر  اُوبَّذَـکَف 
هب تسناوتن  دنتشادنپیم  دوخ  نابیتشپ  اهنآ  هک  تورث  تردق و  زا  کی  چیه  داد و  رییغت  لاصیتسا  یتخبدب و  یگراچیب و  هب  دنتشاد  هک  ار 

راتفرگ اهنآ  باذع  دننامه  یباذع  هب  هک  دنـسرتیمن  دننکیمن و  رکف  نانیا  ارچ  نیا  رب  انب  درادهگن ، باذع  زا  ار  اهنآ  دنک و  کمک  اهنآ 
؟ دنوش

یصوصخم  راک  کی  تلصخ و  کی  هب  ار  امش  نم  وگب  ٍةَدِحاِوب  ْمُکُظِعَأ  امَّنِإ  ُْلق 
194 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

انب يداُرف و  َو  یْنثَم  ِهَِّلل  اُوموُقَت  ْنَأ  دیامرفیم : دنکیم و  نایب  ریـسفت و  يدعب  ترابع  اب  ار  ةدحاو »  » هملک دنوادخ  سپـس  منکیم . شرافس 
. تسا ةدحاو »  » يارب نایب  فطع  هلمج  نیا  رب 

ماجنا يارب  شـشوک  تّمه و  اب  مادـقا  یگدامآ و  دوصقم  ای  تسا و  ربماـیپ  سلجم  زا  ندـش  قّرفتم  نتـساخ و  اـپ  هب  اـی  ماـیق »  » زا دوصقم 
ياج هب  ار  نآ  رگا  هک  منکیم  شرافس  يرما  کی  هب  ار  امش  نم  هک  تسا  نیا  هفیرش  هیآ  يانعم  و  اپ . ود  يور  نداتـسیا  هن  تسا ، يراک 

هیلع و هَّللا  یّلص  دّمحم  رما  رد  هاگ  نآ  تسا . دنوادخ  يارب  صلاخ  ّتین  اب  یکی  یکی  ای  رفن  ود  رفن  ود  مایق  نآ  و  دیسریم . ّقح  هب  دیرآ 
. دینک ّربدت  دیشیدنیب و  هرباکم ، دانع و  نودب  تلادع  فاصنا و  يور  زا  دیوگیم ، هک  ار  هچنآ  تسا و  هدروآ  هک  ار  هچنآ  هلآ و 

چیه دراد  یگتسب  نآ  هب  ترخآ  ایند و  حالصا  هک  ار  یمیظع  مهم و  رما  نینچ  هک  تسا  نیا  ترابع  نیا  زا  دوصقم  ٍۀَّنِج  ْنِم  ْمُِکبِحاِصب  ام 
تّجح لیلد و  ندروآ  زا  هک  یتروص  رد  دشاب و  هتـشادن  كاب  زیچ  چیه  زا  هک  ياهناوید  یکی  رفن : ود  زج  هب  دنکیمن  مادقا  نآ  رد  سک 
بناج زا  دوشیم و  هدـیزگرب  يربمایپ  هب  هک  یلماک  لقاع و  صخـش  رگید  و  دوشن . هدنمرـش  نآ  ییاوسر  زا  دـشاب  ناوتان  دوخ  ياوعد  رب 

، درادن ینونج  چیه  اهنت  هن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  هک  دینادیم  امـش  و  ددرگیم ، تیوقت  دییأت و  اههزجعم  اهتّجح و  تایآ و  هب  ادخ 
. تسا کین  ياهتفص  رد  اهنآ  نیرتعماج  مدرم و  نیرتوگتسار  نیرتلقاع و  هک  دینادیم  هکلب 

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  رما  رد  رظن  ّتقد  هار  دهاوخیم  دـنوادخ  هک  نیا  رطاخ  هب  تسا و  هیفان  ْمُِکبِحاِصب » ام   » ترابع رد  ام »  » فرح
تـساور و  ۀنج . نم  مکبحاصب  ام  اوملعتف  اورکفتت  مث  دـشاب ، نینچ  ریدـقت  رد  ترابع  هک  تساور  و  تسا . یفانیتسا  مالک  دـهد ، ناشن  ار 

شتثعب ناـمز  اـت  یکدوک  ناـمز  زا  امـش  اـیآ  و  دوشیم ؟ تفاـی  وا  رد  نونج  زا  يزیچ  هچ  هک  اـنعم  نیا  هب  دـشاب  ماهفتـسا  فرح  اـم »  » هک
؟ دشاب هتشاد  تافانم  شتّوبن  ماقم  اب  هک  دیدید  وا  رد  ياهناشن 
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195 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دیراد شیپ  رد  تمایق  زور  هک  یتخس  باذع  زا  امش  هدنهد  میب  رگم  تسین  وا  ٍدیِدَش  ٍباذَع  ْيَدَی  َْنَیب  ْمَُکل  ٌریِذَن  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ 

ود تراـبع  نیا  رد  تسا . امـش  دوخ  يارب  مدرک ، تساوخرد  امـش  زا  شاداـپ  ناوـنع  هب  هک  ار  هچ  ره  ْمَُکل  َوُـهَف  ٍرْجَأ  ْنِم  ْمُُکْتلَأَـس  اـم  ْلـُق 
: تسا لامتحا 

تتـسود یّنئمطم  هک  یماگنه  وت  هک  ناـنچ  تسین . يزیچ  نینچ  الـصا  دـیوگب  دـنک و  یفن  ار  شاداـپ  دزم و  هلأـسم  ـالوصا  هک  نآ  یکی 
نم هک  تسا  نیا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  دوصقم  و  دشاب . تدوخ  لام  ياهداد  نم  هب  هچ  ره  ییوگیم  وا  هب  تسا ، هدادن  وت  هب  يزیچ 

. دینک مهّتم  نآ  هب  ارم  ات  ماهتساوخن  امش  زا  يزیچ  ایند  لام  زا  تلاسر  غیلبت  يارب 
: تسا هدومرف  دنوادخ  هک  تسا  يدزم  رجأ و  نامه  شاداپ  زا  روظنم  هک  نآ  يرگید 

دهاوخب سک  ره  هک  نآ  زج  مهاوخیمن  تلاسر  دزم  امـش  زا  نم  وگب   » اًلِیبَس ِهِّبَر  یلِإ  َذِـخَّتَی  ْنَأ  َءاش  ْنَم  اَّلِإ  ٍرْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ام  ْلـُق 
«. دنیزگرب ار  دوخ  يادخ  هار 

: یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  دیامرفیم : نینچمه  (. 57 ناقرف / - )
«. مناکیدزن نتشاد  تسود  تّدوم و  زج  مهاوخیمن  تلاسر  دزم  امش  زا  نم  وگب  »

يارب شباوث  تیب  لها  یتسود  نینچمه  دوشیم و  اهنآ  دوخ  بیصن  نآ  هرهب  هدیاف و  هک  تسا  يزیچ  ادخ  هار  باختنا  اریز  ( 23 يروش / )
. هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  يارب  هن  دوشیم  هریخذ  اهنآ  دوخ 

. داد دهاوخ  ارم  تلاسر  غیلبت  باوث  وا  نیا  رب  انب  تسادخ  رب  اهنت  نم  لمع  باوث  شاداپ و  ِهَّللا  یَلَع  اَّلِإ  َيِرْجَأ  ْنِإ 
دیآیم و زین  یحو  ندرک و  اقلإ  يانعم  هب  هراعتسا  روط  هب  تسا و  نتخادنا  ندرک و  اهر  يانعم  هب  فذق »  » هژاو ِّقَْحلِاب  ُفِذْقَی  یِّبَر  َّنِإ  ُْلق 

لطاب رب  ار  ّقح  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  اـی  و  دـنکیم . اـقلا  یحو و  دوخ  ناربماـیپ  هب  ار  ّقح  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  اـی  اـج  نیا  رد  دوصقم 
[. دشابیم ُلِطاْبلا ، َقَهَز  َو  ُّقَْحلا  َءاج  موهفم : هب  و  . ] دزاسیم دوبان  ار  نآ  دنکفایم و 

196 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسا فوذحم  يادتبم  يارب  ربخ  نآ  هک  دوش  لمح  نآ  مسا  ّنإ و  ّلحم  رب  هک  نیا  رب  انب  تسا  عوفرم  ماّلع »  » هملک ِبُویُْغلا  ُماَّلَع 

196 ص :  ات 54 ..... ] تایآ 49  (: 34  ) إبس هروس  ]

هراشا

ٌبیِرَق ٌعیِمَس  ُهَّنِإ  یِّبَر  ََّیلِإ  یِحُوی  اِمبَف  ُْتیَدَتْها  ِنِإ  َو  یِسْفَن  یلَع  ُّلِضَأ  امَّنِإَف  ُْتلَلَض  ْنِإ  ُْلق  ( 49  ) ُدیُِعی ام  َو  ُلِطاْبلا  ُئِْدُبی  ام  َو  ُّقَْحلا  َءاج  ُْلق 
ِِهب اوُرَفَک  ْدَق  َو  ( 52  ) ٍدیَِعب ٍناکَم  ْنِم  ُشُوانَّتلا  ُمَُهل  یَّنَأ  َو  ِِهب  اَّنَمآ  اُولاق  َو  ( 51  ) ٍبیِرَق ٍناکَم  ْنِم  اوُذِخُأ  َو  َتْوَف  الَف  اوُعِزَف  ْذِإ  يَرت  َْول  َو  ( 50)

(53  ) ٍدیَِعب ٍناکَم  ْنِم  ِْبیَْغلِاب  َنُوفِذْقَی  َو  ُْلبَق  ْنِم 
(54  ) ٍبیُِرم ٍّکَش  ِیف  اُوناک  ْمُهَّنِإ  ُْلبَق  ْنِم  ْمِهِعایْشَِأب  َلُِعف  امَک  َنوُهَتْشَی  ام  َْنَیب  َو  ْمُهَْنَیب  َلیِح  َو 

196 ص :  همجرت ..... :

(49  ) تسین شنتشگزاب  يارای  دنامن و  لطاب  دمآ و  قح  وگب 
تـسا کیدزن  اهلد  هب  اونـش و  وا  تسا ، نم  راگدرورپ  یحو  هلیـسو  هب  مبای  تیادـه  رگا  تسا و  نم  رب  شناـیز  موش  هارمگ  نم  رگا  وگب 

(50)
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دنوشیم ریگتـسد  یکیدزن  ناکم  زا  دـنزیرگب و  دـنناوتیمن  دوشیم و  دـنلب  ناشدایرف  هک  یماگنه  ینیبب  ار  ناراـکهبت  لاـح  یتخـس  رگا 
(51)

نآ هب  نامیا ، ماقم  زا  يرود  همه  نیا  اب  یناسآ و  نیا  هب  دنناوتیم  هنوگچ  یلو  میدروآ  نامیا  ربمایپ  هب  ام  دنیوگیم : لاح  نآ  رد  نارفاک 
(52 ( ؟ دنبای تسد 

(53 . ) دندزیم تمهت  وا  هب  شیوخ  نامگ  هب  دندش و  رفاک  وا  هب  دندوب  راتخم  دازآ و  هک  نیا  زا  شیپ  اهنآ 
نینچ شیپ  زا  هتـشذگ ، ياهتّما  زا  اهنآ ، لاثما  هب  هک  هنوگ  نامه  دـش ، هدـنکفا  ییادـج  دوب  ناشهقالع  دروم  هچنآ  اهنآ و  ناـیم  ماـجنارس 

(54 . ) دندوب دیدرت  ّکش و  رد  اهنیا  دننام  مه  اهنآ  اریز  دش ، لمع 
197 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

197 ص :  ریسفت ..... :

رگا اما  دنک ، رارکت  هداعا و  ار  یلبق  راک  ای  عورش و  ادتبا  زا  ار  يراک  دناوتیم  ياهدنز  زیچ  ره  ُدیُِعی  ام  َو  ُلِطاْبلا  ُئِْدُبی  ام  َو  ُّقَْحلا  َءاج  ُْلق 
يارب لثم  هیانک و  ار  ُدیُِعی ، ام  َو  ُلِطاْبلا  ُئِْدُبی  ام  َو  ترابع : دنوادخ  و  تسین . نکمم  وا  يارب  ياهداعا  ای  ءادـبا  رگید  دـش ، دوبان  كاله و 

: تسا هتفگ  هک  دیبع  رعش  تسانعم  نیا  هب  و  تسا . هداد  رارق  لطاب ، يدوبان  تکاله و 
«1  » دیعی يدبی و ال  مویلاف ال  دیبع  هلها  نم  رفقا 

. لطابلا کله  ّقحلا و  ءاج  دش  دوبان  لطاب  دمآ و  قح  هک  تسا  نیا  انعم 
یبوچ اب  دش و  هّکم  دراو  دوب  هبعک  هناخ  فارطا  رد  تب  هک 360  یماگنه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  دوعـسم  نبا 

. ُدیُِعی ام  َو  ُلِطاْبلا  ُئِْدُبی  ام  َو  ُّقَْحلا  َءاج  ًاقوُهَز . َناک  َلِطاْبلا  َّنِإ  ُلِطاْبلا  َقَهَز  َو  ُّقَْحلا  َءاج  دومرفیم : دزیم و  ار  اهنآ  تشاد  تسد  رد  هک 
تسا هدوب  مدوخ  فرط  زا  ماهدش  هارمگ  قح  هار  زا  دینکیم  نامگ  امش  هک  هنوگ  نآ  نم  رگا  وگب  یِسْفَن  یلَع  ُّلِضَأ  امَّنِإَف  ُْتلَلَـض  ْنِإ  ُْلق 

. ماهدرک رایتخا  ار  نآ  نم  دوخ  اریز  يرگید ، رب  هن  تسا  نم  رب  اهنت  نآ  باذع  لابو و  و 
تـسا هدرک  یحو  نم  هب  ار  قح  هار  وا  اریز  تسا ، نم  راگدرورپ  لّضفت  زا  مدش  تیاده  ّقح  هب  رگا  یِّبَر و  ََّیلِإ  یِحُوی  اِمبَف  ُْتیَدَتْها  ِنِإ  َو 

. مراد ّتنم  وا  زا  نم  ببس  نیدب  و 
. تسا هدوب  امیظع  ارمأ  تیأرل  ترابع  نآ  تسا و  هدش  فذح  يَرت » َْول  َو   » باوج هفیرش  هیآ  رد  اوُعِزَف  ْذِإ  يَرت  َْول  َو 

دوصقم اج  نیا  رد  یلو  تسا ، هتـشذگ  نامز  یـضام و  يارب  همه  مهنیب » لیح   » و اوذـخأ »  » و اوعزف »  » دـننام ییاـهلعف  و  ذإ »  » و ول »  » فرح
اریز تسا ، لابقتسا  هدنیآ و  نامز 

__________________________________________________

. ].....[ دنک رارکت  ار  یلبق  راعشا  ای  عورش و  ار  يرعش  دناوتیمن  رگید  دش و  دوبان  شاهداوناخ  نایم  زا  دیبع  - 1
198 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا هدش  عقاو  ایوگ  هک  تسا  مّلسم  ياهزادنا  هب  اهنآ  قّقحت  ماجنا و  تساهنآ ، لعاف  دنوادخ  نوچ 
(. روشن ثعب و  زور   ) دنوشیم هتخیگنا  رب  تمایق  رد  باسح  يارب  هک  تسا  يزور  یباتیب ، عزف و  نامز 

زا دوصقم  و  دوشیمن . توف  دنامیمن و  رود  ادخ  رظن  زا  يدرف  چـیه  هک  تسا  نیا  توف » الف   » يانعم ٍبیِرَق  ٍناکَم  ْنِم  اوُذِـخُأ  َو  َتْوَف  الَف 
. تساهنآ ياهربق  نامه  بیرق » ناکم  »

یخرب و  دـننیبیم . حور  ضبق  يارب  ار  باذـع  هکئالم  هک  تسا  یماگنه  نآ  تسا و  گرم  ناـمز  عزف ، ناـمز  دـنیوگ : نارّـسفم  زا  یخرب 
ینایفـس هاپـس  دوصقم  دنیوگ : رگید  یـضعب  دننک و  رارف  دنتـسناوتیمن  دندزیم و  ار  اهنآ  ندرگ  هک  ماگنه  نآ  تسا ، ردـب  زور  دـنیوگ :
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. دنوریم ورف  نیمز  هب  دریگیم و  ار  اهنآ  ياهاپ  نیمز  ادیب ، نابایب  رد  هک  تسا 
: تسا هدوب  نینچ  ریدقت  رد  تسا و  هدش  فطع  اوعزف »  » لعف هب  ای  اوذخأ »  » لعف

. اوذخأ اوتوفی و  ملف  اوعزف  ذا  تسا : هدوب  نیا  نآ  ریدقت  هک  تسا  فطع  توف » ال   » ترابع رب  ای  مهل  توف  الف  اوذخأ  اوعزف و 
تایآ رد  اریز  میدروآ ، نامیا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  ام  دـنیوگیم : ثعب ، ناـمز  اـی  گرم ، ناـمز  یتقو ، نینچ  رد  ِِهب  اَّنَمآ  اُولاـق  َو 

. تسا هدش  هتفگ  ربمایپ  مان  ٍۀَّنِج  ْنِم  ْمُِکبِحاِصب  ام  شیپ 
نیا رگنایب  لثم  نیا  و  تلوهـس . یناسآ و  هب  تسا  يزیچ  نتفایرد  ندش و  لیان  يانعم  هب  شوانت »  » هژاو ٍدیَِعب  ٍناکَم  ْنِم  ُشُوانَّتلا  ُمَُهل  یَّنَأ  َو 

نآ زا  ایند  رد  نانمؤم  هک  هنوگ  نامه  دوب  گرم  نامز  رد  نامیا ، زا  ندش  دـنمهرهب  نآ  دنتـساوخیم و  ار  ینکمم  ریغ  زیچ  اهنآ  هک  تسا 
تـسد هب  عقوم  هب  کیدزن و  هار  زا  نارگید  هک  ار  يزیچ  دهاوخب  هک  تسا  هدز  لاثم  یـسک  لاح  هب  ار  اهنیا  لاح  دنوادخ  دندش . دنمهرهب 

.[ تسین نکمم  هک  مه  نیا  و   ] دروآ تسد  هب  تلوهس  یناسآ و  هب  عقومیب  رود و  هار  زا  دناهدروآ ،
هب  لدب  راد  هّمض  واو  اریز  دناهدناوخ  زین  شءوانت  تروص  هب  ار  شوانت »  » هملک

199 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسا هدش  رودأ »  » هزمه و هب  بلق  واو  رودأ »  » هملک رد  هک  نانچ  تسا  هدش  هزمه 

شوئنملا ردـقلا  شأن  کـیلا  تسا : هتفگ  ۀـبؤر  هک  ناـنچ  تسا . نتـساوخ  ياـنعم  هب  هک  تسا  شاـن »  » هداـم زا  شواـنت »  » دـنیوگ یخرب  و 
: تسا هتفگ  لشهن  دشاب . هارمه  يدنک  ریخأت و  اب  هک  تسا  یتکرح  شیئن  شوؤن و  و  تسوت . بناج  زا  هزادنا  هب  نتساوخ 

«1  » روما رومألا  دعب  تثدح  دق  ینعاطا و  نوکی  نأ  اشیئن  یّنمت 
. تسا بوصنم  ندوب  فرظ  رب  انب  تسا و  هدمآ  تبقاع  رخآ و  يانعم  هب  رعش  رد  هک  تسا  اشیئن  هملک  رد  لاثم  دهاش 

نارفاک ینعی  تسا ، هتـشذگ  نامز  لاح  تیاکح  ود  ره  نوچ  تسا  فطع  اورفک »  » رب نوفذقی »  » ترابع ٍدیَِعب  ٍناکَم  ْنِم  ِْبیَْغلِاب  َنُوفِذْقَی  َو 
دندادیم تبسن  وا  هب  نونج ، غورد و  رعش و  رحـس و  زا  ییاهزیچ  دنتـشاد و  غورد  بذک و  نامگ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  هب  تبـسن 

وگغورد و رعاش و  رحاس و  هک  تهج  نیا  زا  دـندادیم . وا  هب  ار  اهتبـسن  نیا  يرود  ناکم  زا  اهنآ  ایوگ  و  دوب . رود  یلیخ  وا  ماقم  زا  هک 
. دشاب لطاب  هئارا  نتفگ و  غورد  وا  يوخ  زا  هک  دوب  نیا  وا  زا  زیچ  نیرترود  و  دوب . رود  رایسب  وا ، ماقم  ّتیصخش و  زا  ندوب ، هناوید 

نانچ مه  دش  هدنکفا  هلصاف  ییادج و  ناشیاهوزرآ  اههتساوخ و  اهنآ و  نایم  ُْلبَق  ْنِم  ْمِهِعایْـشَِأب  َلُِعف  امَک  َنوُهَتْـشَی  ام  َْنَیب  َو  ْمُهَْنَیب  َلیِح  َو 
. دش ماجنا  يراک  نینچ  دندوب  اهنیا  دننامه  ینید  هدیقع  رفک و  رد  هک  هتشذگ  ياهتّما  زا  یناسک  هب  تبسن  هک 

: دناهتفگ هک  نانچ  دندوب  دیدرت  کش و  رد  هراومه  نانآ  ٍبیُِرم  ٍّکَش  ِیف  اُوناک  ْمُهَّنِإ 
. روآتفگش رایسب  بیجع . بجع 

__________________________________________________

. داد دهاوخ  يور  يروما  زا  سپ  يروما  دنچ  ره  ینک  يوریپ  نم  زا  تبقاع  هک  مراد  وزرآ  - 1
200 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

200 ص :  رطاف ..... )  ) ای هکئالم  هروس 

هراشا

. تسا هیآ  ياراد 45  و  29 و 32 )  ) نآ هیآ  ود  زج  تسا ، یّکم  هکرابم  هروس  نیا 
. تسا يرصب  ریغ  رّونلا »  » و ریصبلا »  » و دیدج » . » تسا يرصب  هیآ  هس  الیدبت ، الوزت و  نأ  و  دیدش ، باذع  مهل 
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200 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

زا هک  دـننک  توعد  ار  وا  تمایق  زور  تشهب  ياهرد  زارد  « 1  » تشه دـناوخب ، ار  هکئـالم  هروس  سک  ره  تسا : بعک  نب  ّیبأ  تیاور  رد 
«2 . » وش دراو  یهاوخ  هک  رد  مادک  ره 

200 ص :  ات 5 ..... ] تایآ 1  (: 35  ) رطاف هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ِّلُک یلَع  َهَّللا  َّنِإ  ُءاشَی  ام  ِْقلَْخلا  ِیف  ُدیِزَی  َعابُر  َو  َثُالث  َو  یْنثَم  ٍۀَِـحنْجَأ  ِیلوُأ  ًالُـسُر  ِۀَِـکئالَْملا  ِلِعاج  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِرِطاف  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا 

ُساَّنلا اَهُّیَأ  ای  ( 2  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  َو  ِهِدَْعب  ْنِم  َُهل  َلِسُْرم  الَف  ْکِسُْمی  ام  َو  اَهل  َکِسْمُم  الَف  ٍۀَـمْحَر  ْنِم  ِساَّنِلل  ُهَّللا  ِحَـتْفَی  ام  ( 1  ) ٌریِدَق ٍءْیَش 
َْتبِّذُک ْدَقَف  َكُوبِّذَُکی  ْنِإ  َو  ( 3  ) َنوُکَفُْؤت یَّنَأَف  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ِضْرَْألا ال  َو  ِءامَّسلا  َنِم  ْمُُکقُزْرَی  ِهَّللا  ُْریَغ  ٍِقلاخ  ْنِم  ْلَه  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْذا 

(4  ) ُرُومُْألا ُعَجُْرت  ِهَّللا  َیلِإ  َو  َِکْلبَق  ْنِم  ٌلُسُر 
(5  ) ُروُرَْغلا ِهَّللِاب  ْمُکَّنَّرُغَی  َو ال  اْینُّدلا  ُةایَْحلا  ُمُکَّنَّرُغَت  الَف  ٌّقَح  ِهَّللا  َدْعَو  َّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای 

__________________________________________________

. تسا هدمآرد  هس  باوبا » ۀثالث   » اهتیاور زا  یضعب  رد  - 1
-2

. تئش باوبألا  ّيأ  نم  لخدا  نأ  ۀّنجلا  باوبا  نم  باوبا  ۀینامث  ۀمیقلا  موی  هتعد  ۀکئالملا  ةروس  أرق  نم 
201 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

201 ص :  همجرت ..... :

هناگهس و هناگود و  ياهلاب  ياراد  هک  داد  رارق  ینالوسر  ار  ناگتشرف  هک  يدنوادخ  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  هدننیرفآ  صوصخم  شیاتس 
(1 . ) تساناوت يزیچ  ره  رب  و  دیازفایم ، شنیرفآ  رد  دهاوخب  هچ  ره  وا  دناهناگراهچ ،

یسک وا  زا  ریغ  دتـسرفن  درادهگن و  هک  ار  هچ  ره  دریگب و  ار  نآ  ولج  دناوتیمن  یـسک  دیاشگب  مدرم  يور  هب  هک  ار  یتمحر  ره  دنوادخ 
(2  ) میکح رادتقا و  اب  تسوا  دتسرفب و  دناوتیمن 

يزور امـش  هب  نیمز  نامـسآ و  زا  هک  تسه  ياهدـننیرفآ  ادـخ  زج  ایآ  دومرف ، اطع  امـش  هب  هک  ار  ادـخ  ياهتمعن  دـیروآ  داـی  هب  مدرم  يا 
(3  ) دیروآیم يور  لطاب  فرط  هب  هنوگچ  سپ  تسین ، ییادخ  اتکی  يادخ  زج  زگره  دهد ؟

(4 . ) تسادخ يوس  هب  اهرما  تشگزاب  دندرک و  بیذکت  زین  ار  وت  زا  شیپ  ناربمایپ  شابم ] نیگهودنا   ] دندرک بیذکت  ار  وت  رگا 
مرک شـشخب و  هب  دهد و  بیرف  ار  امـش  ناطیـش  ادابم  دزاس و  رورغم  ار  امـش  ایند  یگدنز  ادابم  سپ  تسا ، ّقح  دنوادخ  هدـعو  مدرم  يا 

(5 . ) دنک رورغم  ادخ 

201 ص :  ریسفت ..... :

هملک دنـشاب ، زیچ  ود  عقاو  رد  هک  انعم  نیا  هب  مینادـب ، یظفل  هفاضا  ار  هفاـضا  رگا  تراـبع  نیا  رد  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِرِطاـف  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا 
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رگا تسا و  لدب  هَّللا »  » يارب رطاف » »
202 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا نآ  تفص  مینادب  يونعم  هفاضا  ار  هفاضا 
هثالث و : نینثا ، نینثا  زا : هملک  هس  نیا  و  ۀـحنجا »  » يارب دنتفـص  عابر »  » و ثالث »  » و ینثم »  » ياههملک َعاـبُر  َو  َثـُالث  َو  یْنثَم  ٍۀَِـحنْجَأ  ِیلوُأ 

نیا هملک  رد  لصا  و  ینک . هدارا  ار  نینثا ، نینثا  يانعم : ینثم ، زا : هک  تسا  نیا  لودـع  يانعم  و  دـناهدرک . لودـع  هعبرا ، هعبرا  و : هثـالث ،
یلو ینک  ظّفلت  ار  ياهملک  هک  تسا  نیا  لدـع )  ) لودـع و  ار . رگید  هملک  يانعم  هن  ینک  هدارا  نآ  زا  ار  هملک  دوخ  يانعم  اهنت  هک  تسا 
لاب ود  یضعب  يارب  هک  يروط  هب  هدیرفآ  فلتخم  ياههنوگ  هب  ار  ناگتـشرف  دنوادخ  هک  تسا  نیا  انعم  و  دشاب . يرگید  هملک  وت  دوصقم 

. تسا هداد  رارق  لاب  راهچ  ياهراپ  يارب  لاب و  هس  یخرب  يارب  و 
دروم نیا  رد  هیآ  و  دـیازفایم . دـنک  اضتقا  شتمکح  تیـشم و  هک  ار  هچنآ  رگید  ياهزیچ  اهلاب و  شنیرفآ  رد  ُءاشَی و  اـم  ِْقلَْخلا  ِیف  ُدـیِزَی 

زا یخرب  و  دوشیم . نآ ، زج  وـکین و  درخ  یندـب و  يورین  تروـص و  لادـتعا  تماـق و  لوـط  زا  يداـیز ، هنوـگ  ره  لـماش  تسا و  قـلطم 
. تسا ابیز  يوم  شوخ و  يادص  ابیز و  تروص  تقلخ ، يدایز  زا  دوصقم  دنیوگ : نارّسفم 

تـساهتمعن ماـسقا  زا  نآ  زج  یتمالـس و  تّحـص و  ناراـب و  يزور و  تمعن  هک  تمحر  زا  ار  هـچ  ره  ٍۀَـمْحَر ...  ْنـِم  ِساَّنِلل  ُهَّللا  ِحَـتْفَی  اـم 
. دتسرفب دناوتیمن  يدرف  چیه  دتسرفن ، دنوادخ  هک  ار  هچ  ره  و  دریگب . ار  نآ  ولج  دناوتیمن  يدرف  چیه  دتسرفب ، ناسنا  يارب  دنوادخ 

و َُهل » َلِسُْرم  الَف  : » هدومرف هل ، حتاف  الف  ياج : هب  هک  نیا  لیلد  هب  تسا  نداتـسرف  لاسرا و  زا  هیانک  تسا ] هدـمآ  نآ  زا  حـتفی  هک  « ] حـتف  » و
ینامـسآ هچ  دشاب  هک  یتمحر  ره  زا  تسا : هدومرف  دنوادخ  ایوگ  هدمآ و  هرکن  دـشاب  اهتمحر  اهتمعن و  مامت  رگنایب  تمحر  هک  نیا  يارب 

. ینیمز هچ  و 
، هل رّکذم : ریمض  مود  هبترم  رد  و  اهل ، ثنؤم : ریمض  لوا  هلحرم  رد  هک  نیا  ّتلع  و 

203 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
تمحر هملک  لوا  هبترم  رد  هک  تسا  نیا  يارب  نینچمه  انعم  هب  مه  ددرگرب و  ظفل  هب  مه  ریمـض  لاح  ود  ره  رد  هک  تسا  نیا  هدش  هتفگ 

رّکذم لصا ، قباطم  ریمـض  نیا  رب  انب  هدشن ، يریـسفت  مود  هبترم  رد  یلو  تسا . هدمآ  هدش  ریـسفت  هچنآ  قباطم  مه  ریمـض  هدـش و  ریـسفت 
. دوشب ود  ره  تمحر  بضغ و  لماش  دشاب و  قلطم  كاسما  هک  تسا  لمتحم  مود  هلحرم  رد  زین  و  تسا . هدمآ 

تقبس و شبـضغ  رب  ادخ  تمحر  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  تسا  هدشن  ریـسفت  نداتـسرفن )  ) یمود هدش و  ریـسفت  نداتـسرف )  ) یلوا هک  نیا  و 
. دراد یشیپ 

. دیشاب دنوادخ  ياهتمعن  دای  هب  نابز  لد و  اب  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْذا  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای 
. دیروآ اج  هب  ار  اهنآ  رکش  دنوادخ ، زا  تعاطا  اب  تسا و  دنوادخ  فرط  زا  هک  نیا  هب  فارتعا  اب  و  دینکن . نارفک  اهنآ  هب  تبسن  و 

. تسا هدش  هدناوخ  ّرج  هب  مهو  عفر  هب  مه  دشاب ، قلاخ »  » ّلحم تفص  ای  ظفل  تفص  هک  نیا  رب  انب  ریغ »  » هملک ِهَّللا  ُْریَغ  ٍِقلاخ  ْنِم  ْلَه 
: تسا هدش  هتفگ  لامتحا  هس  مکقزری »  » ترابع رد  ِضْرَْألا  َو  ِءامَّسلا  َنِم  ْمُُکقُزْرَی 

. دشاب ّرج  ّلحم  رد  هک  تسا  نکمم  مینادب  قلاخ »  » تفص ار  نآ  هک  نیا  رب  انب  - 1
لعف يرهاظ ، لعف  نیا  و  دـشاب . هتـشادن  یّلحم  هک  تسا  نکمم  مکقزری »  » ریدـقت هب  تسا  عفر  ّلحم  رد  قلاخ »  » مییوگب هک  نیا  رب  اـنب  - 2

. دنکیم ریسفت  ار  يریدقت 
ظفل هک  نیا  رب  دراد  تلالد  تروص  نیا  رد  تسا ، یفانیتسا  مالک  ِهَّللا » ُْریَغ  ٍِقلاخ  ْنِم  ْلَه   » ترابع زا  سپ  مالک ، مییوگب  تسا  نکمم  - 3

تـسین یلیلد  تسا  يریـسفت  تفـص و  هک  رتولج  تروص  ود  رد  یلو  دوشیمن ، هتفگ  يرگید  زیچ  هب  ّلج  ّزع و  يادـخ  زا  ریغ  هب  قلاخ » »
هدش جراخ  قالطا  زا  هدیدرگ و  دّیقم  نیمز  نامـسآ و  زا  نداد  يزور  هب  هَّللا »  » تروص ود  نیا  رد  اریز  دشاب  دنوادخ  ّصتخم  قلاخ »  » هک
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. تسا
. تسا ناهایگ  نیمز ، زا  ناراب و  نامسآ ، زا  يزور  زا  دوصقم 

درادن . یّلحم  چیه  ّلقتسم و  ادج و  تسا  ياهلمج  ترابع  نیا  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ال 
204 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هک تسا  نیا  دوصقم  دـنیوگ : یـضعب  دـیتشگرب ؟ لطاب  يوس  هب  قح  زا  كرـش و  بناج  هب  دـیحوت  زا  ببـس  هچ  هب  ارچ و  َنوُکَفُْؤت  یَّنَأَـف 
. دیدرگیمرب دینکیم و  ضارعا  تسا  هدش  هماقا  دیحوت  رب  امش  يارب  هک  ینشور  حضاو و  لیالد  نیا  زا  هنوگچ 

نم لسّرلا  بیذکتب  ّسأتف  كوبّذکی  نإ  و  تسا : هدوب  نینچ  ریدقت  لصا و  رد  ترابع  نیا  َِکْلبَق  ْنِم  ٌلُسُر  َْتبِّذُـک  ْدَـقَف  َكُوبِّذَُـکی  ْنِإ  َو 
ْنِم ٌلُسُر  َْتبِّذُـک  ْدَـقَف  ترابع  نیا  رب  انب  دـندرک . بیذـکت  مه  ار  وت  زا  شیپ  ناربمایپ  هک  شاب  روبـص  دـندرک  بیذـکت  ار  وت  رگا  کـلبق 

: نایب زا  ٌلُسُر ...  َْتبِّذُـک  ْدَـقَف  رکذ  اب  ینعی  میوشیم ، زاینیب  ّببـسم  نتفگ  زا  ببـس  نتفگ  اب  اریز  تسا ، هدـمآ  ّسأـتف ، ياـج : هب  َکـِْلبَق 
. میوشیم زاینیب  ّسأتف ،

ياراد دوـب و  رایـسب  اـهنآ  هرامـش  هک  یناربماـیپ  هک  تسا  هدوـب  نیا  اـنعم  ریدـقت و  رد  نوـچ  تسا ، هدـمآ  هرکن  تروـص  هب  لـسر ، هملک 
. دنتفرگ رارق  بیذکت  دروم  دندوب . اهلیلد  اههزجعم و 

ّقح و تسا ، لامعا  رفیک  شاداـپ و  مّنهج و  تشهب و  تماـیق و  زور  رد  ندـش  هدـنز  هک  دـنوادخ  هدـعو  دـیدرت  نودـب  ٌّقَح  ِهَّللا  َدـْعَو  َّنِإ 
. تسا تسرد 

هابت دوبان و  یتّدم  كدنا  رد  اهنآ  اریز  دیوشن . رورغم  نآ  ياهتّذل  هب  دنزن و  لوگ  ار  امـش  ایند  یگدنز  نیا  رب  انب  اْینُّدلا  ُةایَْحلا  ُمُکَّنَّرُغَت  الَف 
. دنوشیم

ار امـش  ایند ، ای  ناطیـش ، هک  تسا  نیا  روظنم   ] نآ ياهتنیز  ایند و  ای  تسا و  ناطیـش  ای  رورغ »  » هملک زا  دوصقم  ُروُرَْغلا  ِهَّللِاب  ْمُکَّنَّرُغَی  ـال  َو 
.[ دنکن رورغم  دنوادخ  ششخب  وفع و  هب  تبسن 

204 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 6  (: 35  ) رطاف هروس  ]

هراشا

َو اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ٌدیِدَش  ٌباذَع  ْمَُهل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ( 6  ) ِریِعَّسلا ِباحْـصَأ  ْنِم  اُونوُکَِیل  َُهبْزِح  اوُعْدَی  امَّنِإ  اوُدَع  ُهوُذِخَّتاَف  ٌّوُدَع  ْمَُکل  َناْطیَّشلا  َّنِإ 
ْبَهْذـَت الَف  ُءاشَی  ْنَم  يِدـْهَی  َو  ُءاشَی  ْنَم  ُّلُِضی  َهَّللا  َّنِإَف  ًانَـسَح  ُهآَرَف  ِِهلَمَع  ُءوُس  َُهل  َنِّیُز  ْنَمَف  َأ  ( 7  ) ٌرِیبَک ٌرْجَأ  َو  ٌةَرِفْغَم  ْمَُهل  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع 

َدَْعب َضْرَْألا  ِِهب  اْنیَیْحَأَف  ٍتِّیَم  ٍدََـلب  یلِإ  ُهانْقُـسَف  ًاباحَـس  ُرِیُثتَف  َحایِّرلا  َلَسْرَأ  يِذَّلا  ُهَّللا  َو  ( 8  ) َنوُعَنْصَی اِمب  ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  ٍتارَـسَح  ْمِْهیَلَع  َکُسْفَن 
ِتائِّیَّسلا َنوُرُکْمَی  َنیِذَّلا  َو  ُهُعَفْرَی  ُِحلاَّصلا  ُلَمَْعلا  َو  ُبِّیَّطلا  ُِملَْکلا  ُدَعْصَی  ِْهَیلِإ  ًاعیِمَج  ُةَّزِْعلا  ِهَِّللَف  َةَّزِْعلا  ُدیُِری  َناک  ْنَم  ( 9  ) ُروُشُّنلا َِکلذَک  اِهتْوَم 

(10  ) ُرُوبَی َوُه  َِکئلوُأ  ُرْکَم  َو  ٌدیِدَش  ٌباذَع  ْمَُهل 
205 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

205 ص :  همجرت ..... :

ار همه  هک  دنکیم  توعد  نیا  يارب  ار  شبزح  وا  دیروخن  ار  شبیرف  دینادب و  دوخ  نمشد  ار  وا  مه  امش  تسامش ، نمشد  تخـس  ناطیش 
(6 . ) دنادرگ مّنهج  نازوس  شتآ  لها 

شاداپ ترفغم و  دـنداد  ماجنا  کین  راک  دـندروآ و  ناـمیا  هک  ناـنآ  و  تسا . دـیدش  باذـع  اـهنآ  هرهب  دـنتفرگ  شیپ  رفک  هار  هک  ناـنآ 
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(7 . ) تسا اهنآ  نآ  زا  گرزب 
ار سک  ره  دنوادخ  تسا ؟ نیبتقیقح  درف  دننام  دنیبیم  ابیز  بوخ و  ار  نآ  دیآیم و  هتـسارآ  وا  مشچ  هب  شتـشز  رادرک  هک  یـسک  ایآ 

هدم تسد  زا  اهنآ  رب  دایز  ترـسح  فّسأت و  رطاخ  هب  ار  دوخ  ناج  نیا  رب  انب  دیامرف ، تیاده  دهاوخب  ار  سک  ره  دزاس و  هارمگ  دهاوخب 
(8 . ) تسا هاگآ  الماک  دنهدیم  ماجنا  هچنآ  هب  ادخ  هک  زادنین ) تکاله  هب  )

ناراب هلیسو  هب  میناریم و  ياهدرم  راید  رهش و  يوس  هب  ار  اهربا  نیا  ام  دنروآ . رد  تکرح  هب  ار  ییاهربا  ات  داتسرف  ار  اهداب  هک  تسا  ادخ 
(9 . ) تسا هنوگ  نیمه  مه  تمایق  زور  رد  ناگدرم  ندرک  هدنز  مینکیم . هدنز  شندرم  زا  سپ  ار  نیمز  ربا ، نآ 

الاب وا  يوس  هب  دیحوت ) هملک   ) كاپ نانخـس  دهاوخب ) ادـخ  زا  دـیاب   ) تسادـخ يارب  تّزع  مامت  هک  دـنادب  تسا  تّزع  ناهاوخ  سک  ره 
هک  نانآ  يارب  دربیم و  الاب  ار  نآ  کین ، لمع  دوریم و 

206 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(10 . ) دش دهاوخ  دوبان  یّلک  هب  ناشرکم  تسا و  يدیدش  باذع  دنشکیم  ءوس  ياههشقن  دننکیم و  ریوزت  رکم و 

206 ص :  ریسفت ..... :

ود نیا  زا  ایآ  تفگ : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  شربمغیپ  هب  دومرف  دای  نانمؤم  نارفاـک و  هورگ  ود  زا  دـنوادخ  نوچ  ِِهلَمَع  ُءوُس  َُهل  َنِّیُز  ْنَمَف  َأ 
باوـج رد  ربماـیپ  هک  اـیوگ  و  تسین ؟ نینچ  هک  تـسا  یـسک  دـننام  دـیآ  هتـسارآ  کـین و  شرظن  رد  شرادرک  یتـشز  هـک  یـسک  هورگ 

. ٍتارَسَح ْمِْهیَلَع  َکُسْفَن  ْبَهْذَت  الَف  ُءاشَی  ْنَم  يِدْهَی  َو  ُءاشَی  ْنَم  ُّلُِضی  َهَّللا  َّنِإَف  دومرف : دنوادخ  سپس  تسین . نینچ  هن  دیوگیم :
تمحرم فطل و  یگتـسیاش  هک  تسا  ياهنوگ  هب  راکهانگ  هک  تسا  نیا  نآ  و  تسا . یکی  یهارمگ  تشز و  لمع  ندید  هتـسارآ  يانعم 

نیا رد  و  دـنکب . دـهاوخیم  هچ  ره  اـت  دراذـگاو  شدوخ  هب  ار  وا  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  روخ  رد  نیا  رب  اـنب  درادـن . دـنوادخ  فرط  زا  ار 
. دنیبیم تشز  ار  ابیز  ابیز و  ار  تشز  هک  دوشیم  قرغ  نانچ  تلالض  یهارمگ و  رد  هک  تسا  ماگنه 

اهنآ هب  مه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هک  دراد  اج  دیامرفیم  يراددوخ  اهنآ  هب  يرای  زا  هدرک و  راوخ  ار  ناهارمگ  دنوادخ  هک  یماگنه 
. دروخن ار  اهنآ  ترسح  فّسأت و  دهدن و  یتّیمها 

الَف  » ترابع نوچ  و  ةرسح ، مهیلع  کسفن  تبهذ  هلمع  ءوس  هل  نّیز  نمف  أ  تسا : هدوب  نینچ  ریدقت  رد  ترابع  نیا  هک  هدش  لقن  جاّجز  زا 
ءوس هل  نّیز  نمف  أ  تسا : هدوب  هنوگ  نیا  ای  و  تسا . هدـش  فذـح  کسفن ) تبهذ   ) باوج لصا  دراد ، تلالد  باوج  رب  َکُسْفَن » ْبَهْذـَت 

. دراد تلالد  نآ  رب  ُءاشَی  ْنَم  ُّلُِضی  َهَّللا  َّنِإَف  ترابع  اریز  تسا  هدش  فذح  باوج  سپ  هَّللا ، هده  نمک  هلمع 
. نکن كاله  ار  تدوخ  اهترسح  رطاخ  هب  ینعی  تسا . هل  لوعفم  تارسح »  » هملک

ببس هب  سفن  هک  ییوگ  دشاب و  لاح  هک  تساور  و  اّبح ، هیلع  کله  ییوگب : هک  نیا  دننام  تسا  بهذت »  » لعف يارب  هلـص  مهیلع »  » هملک
ترسح  یمامت  هب  اهترسح  يدایز 

207 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسا هدش 

تسا هدمآ  عراضم  لعف  تروص  هب  شدعب ، ام  لبق و  ام  فالخ  رب  ترابع ، نیا  لعف  دروآیم . تکرح  هب  ار  اهربا  هک  ییاهداب  ًاباحَس  ُرِیُثتَف 
شیپ  ) دراد ادـخ  هلماک  تردـق  رب  تلالد  هک  ار  عیدـب  تروص  نیا  و  دـنک . نایب  دوشیم  داجیا  اهربا  ییاج  هب  اج  زا  هک  ار  یتّیفیک  نآ  ات 

. دنک رضاح  مدرم ) يور 
دراد دـنوادخ  تردـق  رب  تلالد  نوچ  ناشندرم ، زا  سپ  ناراب  اـب  اـهنآ  ندرک  هدـنز  هدرم و  ياهنیمزرـس  فرط  هب  اـهربا  ندـنار  نینچمه 

: دومرف
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ادـخ هب  ار  يراک  نینچ  یـصاصتخا  موهفم  هک  مّلکتم ، هب  تبیغ  ظفل  زا  هک  یلاح  رد  اِهتْوَم  َدـَْعب  َضْرَْألا  ِِهب  اـْنیَیْحَأَف  ٍتِّیَم  ٍدََـلب  یلِإ  ُهانْقُـسَف 
. تسا هدرک  لودع  دناسریم ، رتهب 

دننام تمایق  زور  رد  اههدرم  ندرک  هدنز  هک : تسا  نیا  دوصقم  تسا و  عفر  ّلحم  رد  کلذـک »  » هملک رد  فاک »  » فرح ُروُشُّنلا  َِکلذَـک 
. تسا هدرم  ياهنیمز  نیا  ندرک  هدنز 

ةّزعلا هّللف  ترابع : نوچ  و  هَّللا ، دنع  اهبلطیلف  ةّزعلا  دـیری  ناک  نم  تسا : نینچ  ریدـقت  رد  ترابع  نیا  ًاعیِمَج  ُةَّزِْعلا  ِهَِّللَف  َةَّزِْعلا  ُدـیُِری  َناک  ْنَم 
ییاج زا  يزیچ  اریز  تسا ، هدش  هدروآ  يرگید  نآ  ياج  هب  ترابع  نیا  دراد  تلالد  نآ  رب  دنکیم و  زاینیب  يریدقت  ترابع  زا  ار  ام  ...، 

رد هچ  اـیند و  رد  تّزع  هچ  یماـمت ، هب  يدـنمجرا  تّزع و  هک  تسا  نیا  دوصقم  زیچ و  نآ  کـلام  بحاـص و  زا  رگم  دوشیمن  هتـساوخ 
و دنک . زیزع  دنوادخ  رما  تعاطا  يوریپ و  هلیـسو  هب  ار  دوخ  دیاب  دوش  زیزع  دهاوخب  هک  سک  ره  تسا و  دـنوادخ  تاذ  ّصتخم  ترخآ ،

راگدرورپ دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  دراد ، تلالد  بلطم  نیا  رب  تسا  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  زا  سنا  هک  یتیاور 
«. 1  » دنک تعاطا  ار  زیزع  دیاب  دهاوخیم  ار  ترخآ  ایند و  تّزع  هک  یسک  مزیزع و  نم  دیامرفیم : زور  ره  امش 

ُهُعَفْرَی ُِحلاَّصلا  ُلَمَْعلا  َو  ُبِّیَّطلا  ُِملَْکلا  ُدَعْصَی  ِْهَیلِإ  دیامرفیم : هک  ترابع  نیا  نایب  اب  ناحبس  دنوادخ  سپس 
__________________________________________________

-1
. زیزعلا عطیلف  نیرادلا  زع  دارا  نمف  زیزعلا  انأ  موی : لک  لوقی  مکبر  نإ 
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ره تسا و  هملک  عـمج  ملک ،»  » ظـفل و  تسا . حـلاص  لـمع  ناـمیا و  هک  دـنکیم  یفّرعم  دـنوشیم  تّزع  ثعاـب  وا  شیپ  هک  ار  ییاـهزیچ 
ملک اذه  دنیوگ : هک  نانچ  تسا . ناسکی  نآ  رد  ّثنؤم  رّکذم و  دـشابن  یقرف  رخآ  ياه  زج ، هب  ظّفلت ، رد  شدرفم ، نآ و  نایم  هک  یعمج 

. ملک هذه  و 
نتفر و الاب  هب  دوش ، عقاو  یلاعت  قح  لوبق  دروم  هک  اـهتدابع  زا  یلمع  ره  تسا و  لاـمعا  ندـش  لوبق  ياـنعم  هب  اـج  نیا  رد  دوعـص »  » هژاو

. دنربیم الاب  دهاوخب  دنوادخ  هک  ییاج  ات  دنسیونیم و  ار  اهناسنا  لامعا  ناگتشرف  اریز  دوشیم ، فیصوت  دوعص ،
الاب ياهماقم  رد  ناکین  هدـنورپ  باتک و  دـیدرتیب  تسین  نینچ  هن   » َنیِّیِّلِع یَِفل  ِراْربَأـْلا  َباـتِک  َّنِإ  اَّلَک  تسا : هدومرف  یلاـعت  قح  هک  ناـنچ 

.( تسا نیّیّلع  تشهب  رد  ای  « ) تسا
(. 88 نیفّفطم / )

الإ هلإ  هلمج ال  اهنآ  بیطا  هک  دشاب  هارمه  ادخ  دمح  سیدـقت و  یهلا و  تمظع  دـجم و  اب  هک  تسا  ییاههملک  ّبیط » ملک   » زا دوصقم  و 
. تسا هَّللا 

یخرب ددرگیم . رب  ملک  هب  ءاه »  » ریمـض تروص  نیا  رد  دربیم . الاب  ادخ  بناج  هب  ار  ّبیط  هملک  نآ  کین  لمع  ُهُعَفْرَی  ُحـِلاَّصلا  ُلَمَْعلا  َو 
يدوس تسا ، ّبیط  هملک  هک  دیحوت ، نودب  یلمع  چیه  اریز  دربیم . الاب  ار  حـلاص  لمع  ّبیط  ملک  هک  تسا  نیا  انعم  دـنیوگ  نارّـسفم  زا 

. ددرگیم رب  لمع  هب  ریمض  تروص ، ود  نیا  رد  سپ  دربیم  الاب  شبحاص  يارب  ار  حلاص  لمع  دنوادخ  ینعی  دنیوگ : رگید  هراپ  درادن .
رکملا فانـصا  نورکمی  اـی : تائّیّـسلا ، تارکملا  نورکمی  نیذـّلا  و  تسا : هدوب  نینچ  ریدـقت  رد  تراـبع  نیا  ِتاـئِّیَّسلا  َنوُرُکْمَی  َنیِذَّلا  َو 

. تسا ردصم  مکح  رد  هک  تسا  يزیچ  يارب  ای  تسا  ردصم  يارب  تفص  ای  تائّیس »  » هملک نیا  رب  انب  تائّیّسلا ،
یّلص ربمایپ  هب  تبسن  هک  دنتفرگ  میمصت  دندوب و  هدش  عمج  هودّنلا  راد  رد  هک  هاگ  نآ  تسا  شیرق  ياهرکم  نآ ، دوصقم  دنیوگ : یخرب 

دنوادخ هک  نانچ  مه  دننک . شنوریب  هّکم  زا  ای  دنـشکب و  ای  دننک ، سبح  دّیقم و  ار  وا  ای  دـنهد : ماجنا  ار  راک  هس  زا  یکی  هلآ  هیلع و  هَّللا 
209 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  تیاکح 
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(. 30 لافنا / « ) دندرک رکم  وت  هب  نارفاک  هک  یماگنه   ... » اوُرَفَک َنیِذَّلا  َِکب  ُرُکْمَی  ْذِإ  َو  دیامرفیم : نایب  نینچ  ار  اهنآ 
تبسن دنوادخ  رکم  هن  دوشیم ، دساف  هابت و  هجیتن  رد  تسا و  زیچان  دننک  ییاهرکم  نینچ  هک  یناسک  رکم  اهنت  ُرُوبَی و  َوُه  َِکئلوُأ  ُرْکَم  َو 

مامت دـنوادخ  نیا  رب  انب  درک . ناـشراتفرگ  ردـب  ياـههاچ  رد  داد و  نتـشک  هب  دروآ و  نوریب  هکم  زا  ار  اـهنآ  راـگدرورپ  اریز  نارفاـک ، هب 
. درب راک  هب  ناشدوخ  ررض  هب  ار  اهنآ  ياهرکم 

209 ص :  ات 17 ..... ] تایآ 11  (: 35  ) رطاف هروس  ]

هراشا

ْنِم ُصَْقُنی  َو ال  ٍرَّمَعُم  ْنِم  ُرَّمَُعی  اـم  َو  ِهِْملِِعب  ـَّالِإ  ُعَضَت  ـال  َو  یْثنُأ  ْنِم  ُلِـمَْحت  اـم  َو  ًاـجاوْزَأ  ْمُکَلَعَج  َُّمث  ٍۀَـفُْطن  ْنِم  َُّمث  ٍباُرت  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  ُهَّللا  َو 
َنُولُکَْأت ٍّلُک  ْنِم  َو  ٌجاجُأ  ٌْحِلم  اذه  َو  ُُهبارَش  ٌِغئاس  ٌتاُرف  ٌبْذَع  اذه  ِنارْحَْبلا  يِوَتْـسَی  ام  َو  ( 11  ) ٌریِسَی ِهَّللا  یَلَع  َِکلذ  َّنِإ  ٍباتِک  ِیف  َّالِإ  ِهِرُمُع 

ُِجلُوی َو  ِراهَّنلا  ِیف  َْلیَّللا  ُِجلُوی  ( 12  ) َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  َو  ِِهلْـضَف  ْنِم  اوُغَْتبَِتل  َرِخاوَم  ِهِیف  َْکلُْفلا  يََرت  َو  اهَنوُسَْبَلت  ًۀَْیلِح  َنوُجِرْخَتْـسَت  َو  ایِرَط  ًامَْحل 
ْنِم َنوُِکلْمَی  ام  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُعْدـَت  َنیِذَّلا  َو  ُْکلُْملا  َُهل  ْمُکُّبَر  ُهَّللا  ُمُِکلذ  یمَـسُم  ٍلَجَِأل  يِرْجَی  ٌّلُک  َرَمَْقلا  َو  َسْمَّشلا  َرَّخَـس  َو  ِلـْیَّللا  ِیف  َراـهَّنلا 

ای ( 14  ) ٍرِیبَخ ُْلثِم  َُکئِّبَُنی  َو ال  ْمُکِکْرِِشب  َنوُرُفْکَی  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  َو  ْمَُکل  اُوباجَتْسا  اَم  اوُعِمَس  َْول  َو  ْمُکَءاعُد  اوُعَمْـسَی  ْمُهوُعْدَت ال  ْنِإ  ( 13  ) ٍریِمِْطق
(15  ) ُدیِمَْحلا ُِّینَْغلا  َوُه  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُءارَقُْفلا  ُُمْتنَأ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ 

(17  ) ٍزیِزَِعب ِهَّللا  یَلَع  َِکلذ  ام  َو  ( 16  ) ٍدیِدَج ٍْقلَِخب  ِتْأَی  َو  ْمُْکبِهُْذی  ْأَشَی  ْنِإ 
210 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

210 ص :  همجرت ..... :

سنج چـیه  داد ، رارق  رگیدـکی  نارـسمه  تروص  هب  ار  امـش  نآ  زا  سپ  هفطن و  زا  سپـس  دـیرفآ  كاـخ  زا  ار  رـشب ) عون   ) امـش دـنوادخ 
دوشیمن هتـساک  شرمع  زا  دنکیمن و  ینالوط  رمع  یناسنا  چیه  وا و  هدارا  ملع و  هب  زج  دـنکیمن  لمح  عضو  دوشیمن و  رادراب  ياهدام 

(11  ) تسا ناسآ  رایسب  ادخ  يارب  همه  اهنیا  تسا ، تبث  ّقح ] یلزا  ملع   ] باتک رد  هک  نیا  رگم 
ناسکی تسا ، ریگولگ  روش و  خلت و  هک  رگید  نآ  تسا و  راوگشوخ  شندیشون  نیریش و  اراوگ و  شبآ  یکی  نیا  هک  ایرد  ود  نآ  زگره 

ار اهیتشک  نآ  رد  دینکیم و  جارختسا  یتنیز  لیاسو  اهرویز  ندیشوپ  يارب  دیروخیم و  هزات  تشوگ  ود  ره  زا  امش  نیا  دوجو  اب  دنتسین ،
(12  ) دیروآ اج  هب  ار  وا  رکش  دیاش  دیریگ و  هرهب  ادخ  لضف  زا  ات  دنوریم  شیپ  فرط  ره  هب  هتفاکش و  ار  ایرد  هک  ینیبیم 

ات اهنآ  زا  کی  ره  هدرک  رّخـسم  ار  هام  دیـشروخ و  بش و  هدرپ )  ) نورد ار  زور  دـنکیم و  ناهنپ  زور  هدرپ )  ) نورد ار  بش  هک  تسادـخ 
زج تسوا و  نآ  زا  یتسه  کلم  همه  ّتیمکاح  هک  امـش  راگدرورپ  تسا  ییادخ  نینچ  نیا  دنهدیم ، همادا  دوخ  تکرح  هب  ینّیعم  تّدم 

(13 . ) دنرادن ّتیمکاح  امرخ  هتسه  كزان  تسوپ  هزادنا  هب  یّتح  دیناوخیم ، ییادخ  هب  هک  ار  یناسک  وا ،
رکنم ار  امـش  شتـسرپ ) و   ) كرـش تمایق  زور  دنهدیمن و  خساپ  امـش  هب  دنونـشب  رگا  دنونـشیمن و  ار  امـش  يادص  دیناوخب  ار  اهنآ  رگا 

(14  ) دزاسیمن هاگآ  تقیقح  زا  ار  وت  اناد  يادخ  دننام  سک  چیه  دنوشیم و 
. تسا شیاتـس  دمح و  هنوگ  ره  هتـسیاش  تاّذلاب و  ّینغ  زاینیب و  هک  تسا  دنوادخ  اهنت  دـیتسه ، ادـخ  هب  نادـنمزاین  همه  امـش  مدرم ! يا 

(15)
(16 . ) دنیرفآیم يدیدج  قلخ  دنکیم و  دوبان  ار  امش  دهاوخب  رگا 

(17 . ) تسین راوشد  چیه  ادخ  يارب  راک  نیا  و 
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211 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

211 ص :  ریسفت ..... :

. تسا نز  درم و  يانعم  هب  ای  فانصا و  ماسقا و  يانعم  هب  ای  جاوزا »  » هملک ًاجاوْزَأ  ْمُکَلَعَج  َُّمث 
رگم دنکیمن  لمح  عضو  دشابیمن و  شمکـش  رد  هّچب  ینعی  دوشیمن  هلماح  اههدام  سنج  زا  ِهِْملِِعب و  اَّلِإ  ُعَضَت  َو ال  یْثنُأ  ْنِم  ُلِمَْحت  ام  َو 

. تسا هاگآ  نآ  هب  دنوادخ  هک  نیا 
تـشذگ هب  شرمع  ای  دـنکیمن  رمع  يدرف  چـیه  هک  تسا  نیا  هفیرـش  هیآ  يانعم  ٍباتِک  ِیف  اَّلِإ  ِهِرُمُع  ْنِم  ُصَْقُنی  َو ال  ٍرَّمَعُم  ْنِم  ُرَّمَُعی  ام  َو 

يدرف هب  نوچ  تسا و  هدرک  تبث  شیپ  زا  ار  نآ  دـنوادخ  و  تسا . ظوفحم  ادـخ  ملع  باتک  رد  هک  نیا  رگم  دوشیمن  هاتوک  زور  بش و 
. تسا هدش  هدیمان  رّمعم  يدرف  نینچ  زین  هیآ  رد  اذل  دنیوگیم  رّمعم  تسا  هدرک  ینالوط  رمع  هک 

نیا هب  تسا ، هدش  تبث  دنوادخ  باتک  رد  هک  نیا  رگم  دوشیمن  هاتوک  ینالوط و  يرمع  هک  تسا  نیا  دوصقم  دنیوگ : نارّسفم  زا  یخرب 
درک ینامرفان  هانگ و  رگا  دنکیم و  رمع  تّدم  نالف  ات  درک  ار  ادخ  تعاطا  ینالف  رگا  هک  دسیونیم  ظوفحم  حول  رد  دـنوادخ  هک  قیرط 

، محر هلص  هقدص و  تسا : هدومرف  هک  تسانعم  نیمه  هب  هراشا  مه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  تیاور  و  دوشیم . هتساک  شرمع  تّدم  زا 
«1 . » دنکیم ینالوط  ار  اهرمع  دابآ و  ار  اهرهش 

نمؤم و يارب  لثم  ود  ار ، راوگان  روش و  يایرد  اراوگ و  نیریـش  يایرد  ایرد ، هنوگ  ود  دنوادخ  ٌتاُرف ...  ٌبْذَع  اذه  ِنارْحَْبلا  يِوَتْـسَی  ام  َو 
هلمج تروص  هب  تسا  دوجوم  اهنآ  رد  هک  ییاهتمعن  ایرد و  ود  ّتیفیک  نایب  ماقم  رد  سپس  تسا . هداد  رارق  رفاک 

__________________________________________________

-1
. رامعألا یف  نادیزت  رایّدلا و  نارمعت  محّرلا  ۀلص  ۀقدصلا و  ّنإ 

212 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
: هدومرف هضرتعم 

دـیروخیم و تسا  یهام  نامه  هک  هزات  تشوگ  ایرد  ود  نیا  زا  کی  ره  زا  اهَنوُسَْبَلت  ًۀَْـیلِح  َنوُجِرْخَتْـسَت  َو  ایِرَط  ًامَْحل  َنُولُکْأـَت  ٍّلُـک  ْنِم  َو 
. دینکیم جارختسا  تسا  ناجرم  ؤلؤل و  هک  هیاریپ  رویز و 

شیپ ياههیآ  رد  یلو  هدشن ، رکذ  تسا  هَّللا  هملک  هک  هلـضف  ریمـض  عجرم  هیآ  نیا  رد  دیریگ . هرهب  دـنوادخ  لضف  زا  ات  ِِهلْـضَف  ْنِم  اوُغَْتبَِتل 
رب مالک  قایس  موهفم و  اریز  دروآیمن ، شیپ  ریمض  عجرم  يارب  یلکشم  هَّللا  ظفل  ندشن  رکذ  و  لحن ] رد  هیآ 14  دننام   ] تسا هدش  هتفگ 

. دراد تلالد  نآ 
دنمهرهب هک  نیا  يارب  اورکشتل  اوغتبتل و  دیامرفیم : دنوادخ  ایوگ  تسا . نتـساوخ  هدارا و  زا  هیانک  ّلعل »  » ءاجر فرح  َنوُرُکْـشَت  ْمُکَّلََعل  َو 

. دیروآ اج  هب  ار  نآ  رکش  دیوش و 
ود هب  ار  رفاک  نمؤم و  سنج  ود  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  نآ  و  دـشاب ، هضرتعم  ریغ  تروص  هب  ایرد  ود  هرابرد  هیآ  موهفم  هک  تسا  نکمم 

ؤلؤل و یهام و  نتـشاد  دـننام  یعفانم  رد  روش ، ياـیرد  هک  نیا  هب  تسا  هداد  حـیجرت  رفاـک  رب  ار  خـلت  روش و  ياـیرد  هدرک و  هیبشت  اـیرد 
زا ياهرهب  چـیه  رد  تسا و  يدوس  ره  زا  یلاخ  رفاک  هک  یتروص  رد  دراد  تکراشم  نیریـش  ياـیرد  اـب  نآ ، رد  یتشک  ندـنار  ناـجرم و 

. تسین کیرش  نمؤم  اب  يونعم  عفانم 
. دنربخ بیترت  هب  همه  کلملا » هل   » و مّکبر » « » هَّللا  » يدعب ياههملک  تسادتبم و  کلذ »  » هملک ُْکلُْملا  َُهل  ْمُکُّبَر  ُهَّللا  ُمُِکلذ 

. تسامرخ هتسه  هتسوپ  يانعم  هب  ریمطق »  » هژاو ٍریِمِْطق  ْنِم  َنوُِکلْمَی  ام 
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213 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  دنتسه . دامج  اهنآ  اریز  دنونشیمن ، ار  امش  ياعد  نانخس و  اهتب  نآ  ْمُکَءاعُد  اوُعَمْسَی  ال 
دینکیم اعّدا  اهنآ  هرابرد  امش  هچنآ  یعّدم  اهنآ  اریز  دنهدیمن ، ار  امش  باوج  دنونـشب  هک  مه  ضرف  رب  ْمَُکل و  اُوباجَتْـسا  اَم  اوُعِمَـس  َْول  َو 

. دننادیمن ادخ  کیرش  دوبعم و  ار  دوخ  دنتسین و 
: دنیوگیم دیداد و  رارق  دوخ  دوبعم  ادخ و  کیرش  ار  اهنآ  امـش  هک  دننکیم  راکنا  اهتب  نآ  تمایق  زور  ْمُکِکْرِِـشب  َنوُرُفْکَی  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  َو 

(. 28 سنوی / « ) دیدرکیمن شتسرپ  ار  ام  امش   » َنوُُدبْعَت اناَّیِإ  ُْمْتنُک  ام 
هک تسا  نیا  دارم  دهدیمن و  ربخ  دشاب  رما  هب  ياناد  ریبخ و  هک  یـسک  دننام  يرما ، هب  ار  وت  ياهدنهد  ربخ  چـیه  ٍرِیبَخ و  ُْلثِم  َُکئِّبَُنی  َو ال 

لاـح زا  هک  ار  هچنآ  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  سپ  ناگدـنهد ، ربخ  رگید  هن  دـهدیم  ربخ  تقیقح  یتسرد و  هب  تسا و  روما  هب  ریبخ  وا  اـهنت 
. مریبخ اناد و  مهدیم  ربخ  امش  هب  هچنآ  هب  نم  اریز  تسا ، ّقح  تسرد و  مهدیم  ربخ  امش  هب  اهنآ  نادوبعم 

رد ادـخ  هب  جایتحا  تّدـش  ببـس  هب  هک  دـنامهفب  اهنآ  هب  دـنوادخ  ات  هدـش  هدروآ  هفرعم  ءارقف »  » ظـفل ِهَّللا  َیلِإ  ُءارَقُْفلا  ُُمْتنَأ  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی 
. دیتسه ارقف  زا  روما  زا  یضعب  رد  امش  هک  دوب  نیا  شیانعم  دشیم  هتفگ  هرکن  تروص  هب  رگا  دنتسه و  نادنمزاین  سنج  زا  تقیقح 

دومرف نایب  ار  دیمح  تفـص  درک ، تباث  اهنآ  زا  ار  شدوخ  يزاینیب  شدوخ و  هب  ار  اهنآ  جایتحا  دنوادخ  نوچ  ُدـیِمَْحلا و  ُِّینَْغلا  َوُه  ُهَّللا  َو 
ببـس هب  هک  تسا  یمعنم  دـهدیم و  دوس  ار  اههدـیرفآ  مامت  شیتاذ ، يزاینیب  ببـس  هب  هک  تسا  يزاـینیب  وا  اـهنت  هک  دـنک  تلـالد  اـت 

. دننک شیاتس  دمح و  ار  وا  هک  تسا  هتسیاش  اههدیرفآ  رب  شماعنا 
لهـس و رایـسب  هکلب  تسین ، عنتمم  ادـخ  يارب  اهراک  نآ  ینعی  تسا ، عنتمم  ياـنعم  هب  اـج  نیا  رد  زیزع ، هژاو : ٍزیِزَِعب  ِهَّللا  یَلَع  َکـِلذ  اـم  َو 

. تسا ناسآ 
214 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

214 ص :  ات 26 ..... ] تایآ 18  (: 35  ) رطاف هروس  ]

هراشا

َو ِْبیَْغلِاب  ْمُهَّبَر  َنْوَشْخَی  َنیِذَّلا  ُرِذـُْنت  امَّنِإ  یبُْرق  اذ  َناک  َْول  َو  ٌءْیَـش  ُْهنِم  ْلَمُْحی  اـِهلْمِح ال  یلِإ  ٌۀَـلَْقثُم  ُعْدـَت  ْنِإ  َو  يرْخُأ  َرْزِو  ٌةَرِزاو  ُرَِزت  ـال  َو 
(20  ) ُروُّنلا َو ال  ُتاُملُّظلا  َو ال  ( 19  ) ُریِصَْبلا َو  یمْعَْألا  يِوَتْسَی  ام  َو  ( 18  ) ُریِـصَْملا ِهَّللا  َیلِإ  َو  ِهِسْفَِنل  یَّکَزَتَی  امَّنِإَف  یَّکََزت  ْنَم  َو  َةالَّصلا  اُوماقَأ 

(22  ) ِرُوبُْقلا ِیف  ْنَم  ٍعِمْسُِمب  َْتنَأ  ام  َو  ُءاشَی  ْنَم  ُعِمُْسی  َهَّللا  َّنِإ  ُتاْومَْألا  َو ال  ُءایْحَْألا  يِوَتْسَی  ام  َو  ( 21  ) ُروُرَْحلا َو ال  ُّلِّظلا  َو ال 
ْنِم َنیِذَّلا  َبَّذَک  ْدَقَف  َكُوبِّذَُـکی  ْنِإ  َو  ( 24  ) ٌریِذـَن اهِیف  الَخ  َّالِإ  ٍۀَّمُأ  ْنِم  ْنِإ  َو  ًاریِذـَن  َو  ًاریَِـشب  ِّقَْحلِاب  َكاْنلَـسْرَأ  اَّنِإ  ( 23  ) ٌریِذـَن َّالِإ  َْتنَأ  ْنِإ 

(26  ) ِریِکَن َناک  َْفیَکَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُتْذَخَأ  َُّمث  ( 25  ) ِرِینُْملا ِباتِْکلِاب  َو  ُِربُّزلِاب  َو  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُُهلُسُر  ْمُْهتَءاج  ْمِِهْلبَق 

214 ص :  همجرت ..... :

کمک هب  دوخ  هاـنگ  لـمح  يارب  ار  يرگید  رگا  تسا  نیگنـس  شراـب  هک  نآ  دـشکن و  شود  هب  ار  يرگید  هاـنگ  راـب  يراـکهانگ  چـیه 
يادخ زا  یناهنپ  رد  هک  ینکیم  راذنا  ار  یناسک  اهنت  وت  تفرگ ، دهاوخن  شود  رب  ار  نآ  زا  يزیچ  دشاب ، وا  ناکیدزن  زا  دنچ  ره  دناوخب ،

ددرگیم زاب  شدوخ  هب  نآ  دوس  دنک ، هّزنم  كاپ و  تشز  ياهراک  هانگ و  زا  ار  دوخ  هک  یـسک  دنرادیم و  اپ  هب  زامن  دنـسرتیم و  دوخ 
(18 . ) تسادخ يوس  هب  همه  تشگزاب  و 

(19  ) دنتسین يواسم  ربارب و  زگره  انیب  انیبان و 
(20  ) ییانشور اهیکیرات و  هن  و 
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(21  ) نازوس غاد و  داب  هیاس و  هن  و 
هب ار  دوخ  نخس  یناوتیمن  وت  دناسریم و  دهاوخب  سک  ره  شوگ  هب  ار  دوخ  مایپ  دنوادخ  دنتـسین ، ناسکی  ناگدنز  ناگدرم و  زگره  و 

(22 . ) یناسرب دناهتفخ  ناتسربق  رد  هک  ییاهنآ  شوگ 
(23  ) ياهدنهد میب  اهنت  وت 

(24  ) تسا هتشاد  ياهدننک  راذنا  هتشذگ  رد  یتّما  ره  میداتسرف و  راذنا  تراشب و  يارب  ّقح  هبار  وت  ام 
 215 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ینامـسآ و ياهباتک  تازجعم و  تایآ و  اـب  هک  ار  یناربماـیپ  مه  ناینیـشیپ  رادـم ) مغ   ) دـننکیم بیذـکت  ار  وت  مدرم ]  ] رگا اـم  لوسر  يا 
(25 . ) دندرک بیذکت  ار  همه  دندمآ  ناشتیاده  يارب  رگنشور  ياهلیلد 

(26 . ) دوب هنوگچ  اهنآ  هب  تبسن  نم  تازاجم  میدرک ، دیدش  هذخاؤم  نارفاک  نآ  زا  مه  ام  سپس 

215 ص :  ریسفت ..... :

زا دوصقم  ار و  زیچ  نآ  درک  لمح  ینعی  ءیّـشلا » رزو   » و تسا ، لمح  ینیگنـس و  راب و  ياـنعم  هب  رزو »  » هژاو يرْخُأ  َرْزِو  ٌةَرِزاو  ُرَِزت  ـال  َو 
چیه تسا و  هدـش  بکترم  دوخ  هک  ار  هچنآ  رگم  دـشکیمن  شود  رب  ار  یهانگ  راب  تمایق  زور  رد  سک  چـیه  هک  تسا  نیا  ترابع  نیا 

. دننکیمن هذخاؤم  تساوخ و  زاب  يرگید  هانگ  رطاخ  هب  ار  سک 
شراب هانگ  زا  هک  یـسک  رگا  و  دنکیمن . تساوخزاب  شدوخ ، هانگ  يارب  زج  ار ، يدرف  چـیه  ناحبـس  يادـخ  هک  دراد  تلالد  هیآ  موهفم 

وا هب  دهدیمن و  ار  وا  خساپ  زگره  يرگید  نآ  دشک ، شود  رب  ار  شراب  زا  يرادقم  ات  دـناوخب  کمک  هب  ار  يرگید  تسا ، هدـش  نیگنس 
: نیا رب  انب  ردارب ،...  دنزرف و  ردپ ، دننام  دشاب ، شکیدزن  رایسب  لیماف  زا  دنچ  ره  دشکیمن  شود  رب  ار  وا  راب  زا  يزیچ  دنکیمن و  کمک 

يارب ای  تسا  لاح  لعاف  يارب  اـی  بیغلاـب »  » هملک ( 38 ّرثّدـم / «. ) تسا شدوخ  ياهراک  ورگ  رد  يدرف  ره   » ٌۀَـنیِهَر ْتَبَـسَک  اِمب  ٍسْفَن  ُّلُک 
رد دنسرتیم  دنوادخ  باذع  زا  اهنآ  هک  نیا  ای  دنبیاغ . ناهنپ و  باذع ، زا  هک  یلاح  رد  دنـسرتیم  ناشیادخ  باذع  زا  اهنآ  ینعی  لوعفم ،

. تسا ناهنپ  اهنآ  زا  باذع  هک  یلاح 
. دنک هّزنم  كاپ و  ار  دوخ  یصاعم  كرت  تعاطا و  ببس  هب  هک  یسک  یَّکََزت و  ْنَم  َو 

. دنتسه هیکزت  لیاسو  زا  زین  ود  نیا  اریز  اهنآ ، زامن  هماقا  تیشخ و  رب  تسا  يدکؤم  ضارتعا  هلمج  نیا 
. دهدیم باوث  هدعو  تسا  هدرک  سفن  هیکزت  هک  یسک  هب  دنوادخ  ُریِصَْملا  ِهَّللا  َیلِإ  َو 

216 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
طبر رگید  هلمج  ای  هملک  ود  هب  ار  هلمج  ود  ای  هملک  ود  اهواو  زا  یـضعب  هک  تسا  نیا  اهواو  نایم  توافت  ُریِـصَْبلا  َو  یمْعَْألا  يِوَتْـسَی  اـم  َو 

. دیآیم واو  اب  هیفان  ءال  یفن ، دیکأت  يارب  یهاگ  و  دنکیم . طوبرم  رگید  هملک  کی  هب  ار  هملک  کی  رگید  یضعب  دهدیم و 
. دوشیم هتفگ  نازوس  ياهداب  هب  مومس »  » و رورح »  » ُروُرَْحلا َال  َو  ُّلِّظلا  َال  َو 

تسا و: كرشم  نمؤم و  يارب  یلثم  ریصب ، یمعا و  دنیوگ : نارّسفم  زا  یخرب 
ناملاع يارب  ای  نارفاک  نانمؤم و  يارب  ار  تاوما  ءایحا و  خزود و : تشهب و  يارب  رورح ،»  » و لظ »  » نامیا و كرش و  يارب  رون ، تاملظ و 

. تسا هدز  لثم  ناملاع  ریغ  و 
يارب شاهرهب  دوس و  درک  لوبق  داد و  ارف  شوگ  یسک  راذنا ، ناگدنونش  زا  رگا  نیا  رب  انب  يرادن ، ياهفیظو  غیلبت  زج  وت  ٌریِذَن  اَّلِإ  َْتنَأ  ْنِإ 

. تسین وت  رب  غیلبت  زج  یتّیلوئسم  دوب  ندینشن  رد  ناگدننک  رارصا  زا  رگا  تسوا و  دوخ 
تفص ای  میّقحم و  ام  ای  یّقحم  وت  ینعی  ان و ك ،)  ) تسا ریمض  ود  زا  یکی  يارب  لاح  ای  ّقحلاب »  » هژاو ًاریِذَن  َو  ًاریَِـشب  ِّقَْحلِاب  َكاْنلَـسْرَأ  اَّنِإ 
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راذنا اههدعو و  هب  هدنهد  تراشب  وت  ینعی  تسا  هلص  ریذن »  » و ریشب »  » يارب ای  تسا و  ّقح  هب  وت  نداتسرف  ینعی  تسا ، لاسرا  ردصم  يارب 
. یشابیم ّقح  ياهدیدهت  اهدیعو و  هب  هدننک 

هراومه راذنا  اریز  هدومرفن  رکذ  ار  ریشب  هدرک و  ءافتکا  ریذن »  » هملک رکذ  هب  اهنت  هیآ  نیا  رخآ  رد  دنوادخ  ٌریِذَن  اهِیف  الَخ  اَّلِإ  ٍۀَّمُأ  ْنِم  ْنِإ  َو 
. تسا ود  ره  رکذ  رب  لمتشم  هیآ  لوا  هک  صوصخب  تسه  زین  يرگید  رکذ  رب  لیلد  کی  ره  رکذ  تسا و  نورقم  هارمه و  تراشب  اب 

زا دارم  دـنکیم و  تلالد  ناربمایپ  تّوبن  رب  هک  تسا  ییاههزجعم  تانّیب   » زا دوصقم  ِرِینُْملا  ِباتِْکلِاب  َو  ُِربُّزلاـِب  َو  ِتاـنِّیَْبلِاب  ْمُُهلُـسُر  ْمُْهتَءاـج 
« رینم باتک   » زا و  « 1  » فحص ربز » »

__________________________________________________

. دوواد روبز  دننام  تسا  هدشن  يرکذ  نآ  رد  ماکحا  نیناوق و  زا  تسا و  تاجانم  دنپ و  يوتحم  اهنت  هک  دنیوگ  ار  ییاهباتک  فحص  - 1
217 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا لیجنا  تاروت و 

217 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 27  (: 35  ) رطاف هروس  ]

هراشا

ٌدوُس ُبِیبارَغ  َو  اُهناْولَأ  ٌِفلَتُْخم  ٌرْمُح  َو  ٌضِیب  ٌدَدُـج  ِلابِْجلا  َنِم  َو  اـُهناْولَأ  ًاـِفلَتُْخم  ٍتارَمَث  ِِهب  اـنْجَرْخَأَف  ًءاـم  ِءاـمَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ  َهَّللا  َّنَأ  ََرت  َْمل  َأ 
َنُوْلتَی َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 28  ) ٌروُفَغ ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنِإ  ُءامَلُْعلا  ِهِدابِع  ْنِم  َهَّللا  یَـشْخَی  امَّنِإ  َِکلذَک  ُُهناْولَأ  ٌِفلَتُْخم  ِماْعنَْألا  َو  ِّباَوَّدـلا  َو  ِساَّنلا  َنِم  َو  ( 27)

ُهَّنِإ ِِهلْـضَف  ْنِم  ْمُهَدـیِزَی  َو  ْمُهَروُجُأ  ْمُهَیِّفَُوِیل  ( 29  ) َرُوبَت َْنل  ًةَراِجت  َنوُجْرَی  ًۀَِـینالَع  َو  ارِـس  ْمُهاْنقَزَر  اَّمِم  اوُقَْفنَأ  َو  َةالَّصلا  اُوماـقَأ  َو  ِهَّللا  َباـتِک 
(30  ) ٌروُکَش ٌروُفَغ 

217 ص :  همجرت ..... :

زا میدروآ و  نوریب  نوگانوگ  ياهگنر  اب  ییاههویم  نیمز ) زا   ) نآ هلیـسو  هب  ام  داتـسرف و  ورف  ناراب  نامـسآ  زا  دـنوادخ  هک  يدـیدن  اـیآ 
(27 . ) هدش هدیرفآ  هایس ، الماک  گنر  هب  هاگ  نوگانوگ و  ياهگنر  اب  خرس  دیفس و  گنر  هب  ییاههّداج  اههوک 

، دنـسرتیم وا  زا  نادنمـشناد  اهنت  ادخ  ناگدنب  نایم  زا  دـیرفآ . نوگانوگ  ياهگنر  هب  نایاپراهچ  ناگدـنبنج و  اهناسنا و  زا  هنوگ  نیمه  و 
(28 . ) تسا هدنزرمآ  اناوت و  دنوادخ  هّتبلا 

دننکیم قافنا  اراکـشآ  ناهنپ و  میاهداد  يزور  اهنآ  هب  هچنآ  زا  دـنرادیم و  اپ  رب  ار  زامن  دـننکیم و  توالت  ار  یهلا  باـتک  هک  یناـسک 
(29 . ) تفای دهاوخن  لاوز  نایز و  هک  دنراد  ار  یتراجت  دیما 

(30 . ) تسا ریذپ  رکش  هدنزرمآ و  وا  هک  دیازفیب  اهنآ  شاداپ  رب  شلضف  زا  دنک و  اطع  اهنآ  هب  لماک  شاداپ  دنوادخ  ات 

217 ص :  ریسفت ..... :

روگنا و  رانا ، ریجنا ، دننام  تساههویم  سنج  ای  ناولا ، زا : دوصقم  اُهناْولَأ  ًاِفلَتُْخم 
218 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. هریغ خرس و  زبس ، درز ، دننام  تساهنآ  گنر  يرهاظ و  ّتیفیک  دوصقم  ای  اهنیا  زج 
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ياهطخ ینعی  رامحلا » ةّدج   » تساههار و اهطخ و  يانعم  هب  ددـج »  » هژاو ٌدوُس  ُبِیبارَغ  َو  اُهناْولَأ  ٌِفلَتُْخم  ٌرْمُح  َو  ٌضِیب  ٌدَدُـج  ِلابِْجلا  َنِم  َو 
دنوادـخ ایوگ  ددـج »  » رب فطع  اـی  تسا و  ضیب  رب  فطع  اـی  بیبارغ »  » هملک رخروگ . ياـهطخ  دـننام  تسا  ناویح  تشپ  رب  هک  یهاـیس 

: تسا هتفگ  همرکع  تسا . ياهریت  هایس  گنر  ياراد  یمامت  هب  رگید  یضعب  تسا و  ییاههار  اهطخ و  ياراد  اههوک  زا  یـضعب  دیامرفیم :
. تسا گنر  هایس  دنلب  ياههوک  روظنم 

هدوب مّدقم  ریدـقت  رد  تسا  دّـکؤم  هک  دوس »  » هملک هک  تسا  نیا  هدـمآ  نآ  زا  دـعب  تسا ، دوس  دـیکأت  هک  نیا  اب  بیبارغ »  » هک نیا  ّتلع 
: تسا هتفگ  رعاش )  ) هغبان هک  نانچ  تسا . رّدقم  دوس  نآ  نایب  ریسفت و  يرهاظ  دوس »  » نیا تسا و 

«2  » دنّسلا و  « 1  » لیغلا نیب  ۀّکم  نابکر  اهحسمی  ریّطلا  تاذئاعلا  نمؤملا  و 
هدش هدروآ  لیلد  راهظا ، هار  زا  مه  ریدقت و  هار  زا  مه  هار ، ود  زا  انعم  کی  يارب  اریز  تسا ، هدـش  ماجنا  رتشیب  دـیکأت  رطاخ  هب  راک  نیا  و 

. تسا
رمح ضیب و  ددج  وذ  لابجلا  نم  نآ و  لصا  مییوگب  دوش و  هتفرگ  ریدقت  رد  یفاضم  فذح  دیاب  ریزگان  ٌدَدُـج » ِلابِْجلا  َنِم  َو   » ترابع رد 

ٍتارَمَث تسا : هدومرف  هک  ناـنچ  مه  هناولأ  فلتخم  لاـبجلا  نم  و  دـشاب : هدوـمرف  دـنوادخ  هک  تسا  نینچ  نآ  لـیوأت  یّتـح  تسا و  هدوـب 
. اُهناْولَأ ًاِفلَتُْخم 

. دنراد ینوگانوگ  ياهگنر  نایاپراچ  اههدنبنج و  اهناسنا و  زا  یضعب  ُُهناْولَأ  ٌِفلَتُْخم  ِماْعنَْألا  َو  ِّباَوَّدلا  َو  ِساَّنلا  َنِم  َو 
__________________________________________________

ص 610. ج 3 ، فاّشک ، ریسفت  هبعک . ای  ینعم  کیدزن  تسا  ّلحم  ود  دنس  لیغ و  - 1
. دننکیم حسم  دنس  لیغ و  رد  ار  اهنآ  نایجاح  هک  یلاح  رد  داد  ینمیا  ار  مرح  هب  هدنهانپ  ناگدنرپ  هک  ییادخ  هب  مسق  - 2

219 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
نایب يارب  دنوادخ  سپـس  دوشیم و  مامت  بلطم  اج  نیا  رد  تساههوک . اههویم و  فالتخا  دـننام  نارادـناج  فالتخا  نینچمه  کلذـک » »

: دیامرفیم ياهزات  بلطم 
ریغ هن  دنـسرتیم  ادخ  زا  هک  دنتـسه  ناملاع  نایاناد و  اهنت  ادخ  ناگدـنب  نایم  زا  هک  تسا  نیا  دوصقم  ُءامَلُْعلا  ِهِدابِع  ْنِم  َهَّللا  یَـشْخَی  امَّنِإ 
هیلع قداص  ماما  زا  دـنهاگآ . الماک  وا  یملع  هطاـحا  زا  دنـسانشیم و  دـیاب  هک  ناـنچ  نآ  ار  ادـخ  هک  دنتـسه  نادنمـشناد  نیا  اریز  اـهنآ ،

شراتفگ اب  شرادرک  هک  یـسک  دـشاب و  یکی  شراتفگ  راتفر و  هک  تسا  یـسک  ملاع ، زا  دوصقم  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا 
«1 . » تسین ملاع  دشابن  گنهامه 

اهنآ يوخ  تداع و  راک  نیا  دـنهد و  همادا  ار  نآرق  ندـناوخ  هک  دنتـسه  یناسک  ناگدـننک  توالت  زا  روظنم  ِهَّللا  َباـتِک  َنُوْلتَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
. تسا نآرق  نایراق  يارب  هیآ  نیا  تسا : هتفگ  فّرطم  دشاب . هدش 

« مهیّفویل  » ترابع و  ددرگن . هابت  دوشن و  دـساف  داـسک و  ینعی  روبت » نل   » تراـبع تسا و  ّنإ »  » ربخ نوجری »  » لـعف َرُوبَت  َْنل  ًةَراـِجت  َنوُجْرَی 
هب دـنوادخ  هک  دـنراد  دـیما  اهنآ  تسا و  شزرا  اب  دراد و  جاور  ادـخ  شیپ  هک  تسا  یتراجت  لامعا ، نیا  ینعی  تسا ، روبت » نل   » هب ّقلعتم 
زاب دنتـسه و  نآ  هتـسیاش  اهنآ  هک  تسا  یباوث  نامه  شاداپ  دزم و  زا  روظنم  دیامرف . اطع  ار  اهنآ  شاداپ  وا  شیپ  تراجت  نیا  جاور  رطاخ 

. دیامرف اطع  اهنآ  هب  دنتسه  ّقحتسم  هک  ار  هچنآ  زا  رتدایز  شمرک ، لضف و  زا  دنوادخ ، هک  دنراد  دیما 
دنراد دـیما  هک  یلاـح  رد  دـنروآیم  اـج  هب  ار  لاـمعا  نیا  ماـمت  مییوگب : هک  قیرط  نیا  هب  میهد  رارق  لاـح  ار  نوجری  لـعف : تسا  نکمم 

. دنک اطع  ار  اهنآ  شاداپ  دنوادخ  ات  دشاب  يدوسرپ  تراجت 
ناشلامعا هب  تبـسن  تسا و  هدنزرمآ  روفغ و  اهنآ  دوخ  هب  تبـسن  هک  داد  ربخ  اهنآ  هب  ٌروُکَـش  ٌروُفَغ  ُهَّنِإ  دومرف : هک  ترابع  نیا  اب  دنوادخ 

. تسا رازگقح  روکش و 
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__________________________________________________

و - 1
. ملاعب سیلف  هلوق  هلعف  قّدصی  مل  نم  هلوق و  هلعف  قّدص  نم  ءاملعلاب  ینعی  مالسلا : هیلع  قداّصلا  نع 

220 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

220 ص :  ات 35 ..... ] تایآ 31  (: 35  ) رطاف هروس  ]

هراشا

ْنِم اْنیَفَطْـصا  َنیِذَّلا  َباتِْکلا  اَْنثَرْوَأ  َُّمث  ( 31  ) ٌریَِـصب ٌرِیبََخل  ِهِدابِِعب  َهَّللا  َّنِإ  ِْهیَدَـی  َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَـصُم  ُّقَْحلا  َوُه  ِباتِْکلا  َنِم  َْکَیلِإ  اـْنیَحْوَأ  يِذَّلا  َو 
َنْوَّلَُحی اهَنُولُخْدَی  ٍنْدَع  ُتاَّنَج  ( 32  ) ُرِیبَْکلا ُلْضَْفلا  َوُه  َِکلذ  ِهَّللا  ِنْذِِإب  ِتاْریَْخلِاب  ٌِقباس  ْمُْهنِم  َو  ٌدِـصَتْقُم  ْمُْهنِم  َو  ِهِسْفَِنل  ٌِملاـظ  ْمُْهنِمَف  اـنِدابِع 

يِذَّلا ( 34  ) ٌروُکَـش ٌروُفََغل  انَّبَر  َّنِإ  َنَزَْحلا  اَّنَع  َبَهْذَأ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  اُولاق  َو  ( 33  ) ٌریِرَح اهِیف  ْمُهُـساِبل  َو  ًاُؤلُْؤل  َو  ٍبَهَذ  ْنِم  َرِواسَأ  ْنِم  اـهِیف 
(35  ) ٌبوُُغل اهِیف  انُّسَمَی  َو ال  ٌبَصَن  اهِیف  انُّسَمَی  ِِهلْضَف ال  ْنِم  ِۀَماقُْملا  َراد  انَّلَحَأ 

220 ص :  همجرت ..... :

. تسانیب هاگآ و  الماک  شناگدنب  هب  تبسن  دنوادخ  تسا ، شیپ  ياهباتک  هدننک  قیدصت  تسا ، ّقح  میدرک  یحو  وت  هب  باتک  زا  ار  هچنآ 
(31)

دندوب ورهنایم  یخرب  دندرک و  متس  دوخ  رب  یـضعب  اّما  میداد ، ثرا  هب  دوخ  هدیزگرب  ناگدنب  زا  یهورگ  هب  ار  ینامـسآ  باتک  نیا  سپس 
(32  ) تسا یگرزب  تلیضف  نیا  دنتفرگ و  یشیپ  همه  زا  اهیکین  رد  ادخ  نذا  هب  یضعب  و 

اجنآ رد  ناشـسابل  دناهتـسارآ و  دیراورم  الط و  زا  ییاهدنبتـسد  اب  هک  یلاح  رد  دنوشیم  نآ  دراو  هک  تسا  نادیواج  تشهب  اهنآ  شاداپ 
(33 . ) تسا ناینرپ  ریرح و  زا 

(34 . ) تسا ریذپرکش  هدنزرمآ و  رایسب  ام  راگدرورپ  هّتبلا  تخاس ، فرطرب  ام  زا  ار  هودنا  هک  تسا  يدنوادخ  يارب  ساپس  دنیوگ  اهنآ 
. یگتسخ یتسس و  هن  دسریم و  ام  هب  یجنر  هن  اج  نآ  رد  هک  داد  ياج  تشهب  یمئاد  يارـس  رد  ار  ام  دوخ  مرک  لضف و  اب  هک  يدنوادخ 

(35)
221 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

221 ص :  ریسفت ..... :

سنج دوصقم ، ای  تسا . ینایب  نم »  » فرح تروص  نیا  رد  تسا و  نآرق  باتک ، زا : دوصقم  ِْهیَدَـی  َْنَیب  اـِمل  ًاقِّدَـصُم  ُّقَْحلا  َوُه  ِباـتِْکلا  َنِم 
. تسا یضیعبت  نم »  » فرح تروص  نیا  رد  هک  تسا  باتک 

. تسین یندش  ادج  قیدصت  زا  ّقح  اریز  تسا ، يدیکأت  لاح  ًاقِّدَصُم »  » هملک
. تسا هدوب  نآ  زا  شیپ  هک  ییاهباتک  ینعی  ِْهیَدَی » َْنَیب  اِمل   » ترابع

هک تسناد  نآ  هتسیاش  ار  وت  تسانیب و  ریصب و  وت  لیامـش  رهاظ و  هب  تسا و  هاگآ  ریبخ و  وت  نطاب  هب  دنوادخ  ٌریَِـصب  ٌرِیبََخل  ِهِدابِِعب  َهَّللا  َّنِإ 
. دنک یحو  وت  هب  ار  يرثا  زجعم  باتک  نینچ 
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ناگدـنب نآ  میتشاذـگاو و  ثرا  هب  میاهدـیزگرب  هک  یناگدـنب  هب  ار  باتک  وت  زا  دـعب  سپـس  انِدابِع  ْنِم  اْنیَفَطْـصا  َنیِذَّلا  َباتِْکلا  اَْنثَرْوَأ  َُّمث 
مالّسلا امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  زا  و  « 1 . » دنناربمایپ ناثراو  ناملاع  هک : تسا  هدمآ  ثیدح  رد  اریز  دننادنمشناد ، ناملاع و  هدیزگرب 

هب هداوناـخ  نیا  هک  ارچ  تسا  حیحـص  لوق  نیا  و  میتـسه . اـم  نآ  دوصقم  تساـم و  صوصخم  هیآ  نیا  دـندومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور 
نآرق و نانابهگن  نادنمشناد و  ياوشیپ  ناربمایپ و  ثراو  هک  دنتسه  اهنآ  اهنت  اریز  دنرتراوازس ، رتهتـسیاش و  ادخ  فرط  زا  ندش  هدیزگرب 

. دنتسه نآ  قیاقح  هب  اناد 
رایتخا ار  لوق  نیا  مه  هّرس ، سّدق  یضترم  دیس  ددرگیم و  رب  دابع »  » هب مهنم »  » رد ریمـض  دناهتفگ : نسح  ساّبع و  نبا  ِهِسْفَِنل  ٌِملاظ  ْمُْهنِمَف 

: تسا هتفگ  هدرک و 
دـننکیم و متـس  دوخ  هب  ناگدـنب  زا  یـضعب  هک  تسا  هدومرف  نینچ  مدرم  زا  ناگدـیزگرب  هب  ار  باـتک  تثارو  يراذـگاو  ّتلع  دـنوادخ 

. دنتاریخ هب  قباس  یخرب  دصتقم و  یضعب 
__________________________________________________

-1
. ءایبنألا ۀثرو  ءاملعلا 

222 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هدش تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  دنمسق . هس  ناگدیزگرب  ددرگیم و  رب  ادخ  ناگدیزگرب  هب  ریمـض  دنیوگ : نارّـسفم  زا  یخرب 

: ام زا  دوخ ، هب  هدننک  متس  دومرف  هک  تسا 
. تسا ماما  دوخ  ام : تاریخ  هب  قباس  دنماما و  ّقح  هب  فراع  هک  دنتسه  یناسک  ام : زا  دصتقم  و  دنتخانـشن . ار  ماما  ّقح  هک  دنتـسه  یناسک 

«. 1  » دناهدیزرمآ هورگ  هس  ره  و 
ینعی تاریخ ، هب  قبـس  هب  تسا  هراشا  ای  باتک ، ندرب  ثرا  هب  ندـش و  هدـیزگرب  هب  تسا  هراشا  ای  کلذ »  » هملک ُرِیبَْکلا  ُلْـضَْفلا  َوُه  َکـِلذ 

. تسا یگرزب  لضف  تاریخ  هب  قبس  ای  ادخ ، فرط  زا  باتک  ندرب  ثرا  هب  ندش و  هدیزگرب  نیا 
هب قبـس  نوچ : اریز  تسا ، تاریخ  هب  قبـس  نامه  هک  ریبکلا » لضفلا   » ترابع زا  تسا  لدب  ندـع » تاّنج   » ترابع اهَنُولُخْدَـی  ٍنْدَـع  ُتاَّنَج 

. تسا هدمآ  نآ  زا  لدب  ندع » تاّنج   » هدش و هداد  رارق  باوث  دوخ  ّببسم و  ياج  هب  تسا  باوث  هب  لین  ببس  تاریخ ،
. دناهدناوخ لوهجم  تروص  هب  ار  اهنولخدی »  » لعف یخرب 

تنیز ار  دوـخ  اهدنبتـسد  زا  یـضعب  اـب  ینعی  تسا ، ضیعبت  يارب  َرِواـسَأ » ْنِم   » تراـبع رد  نم »  » فرح ٍبَهَذ  ْنِم  َرِواـسَأ  ْنِم  اـهِیف  َنْوَّلَُحی 
انَّبَر َّنِإ  دراد  يرترب  زایتما و  دـناهداد ، تنیز  نآ  هب  ار  دوخ  نارگید  هک  اهدنبتـسد ، رگید  ضعب  زا  اهدنبتـسد  زا  یـضعب  ایوگ  دـنهدیم و 

. دراد تلالد  اهنآ  تانسح  يرایسب  رب  روکش »  » هملک رکذ  ٌروُکَش  ٌروُفََغل 
اطع و مرک و  زا  دـنوادخ  ینعی  هلـضف » نم   » ترابع تسا و  تماقا  تنوکـس و  يانعم  هب  هماقم »  » هژاو ِِهلْـضَف  ْنِم  ِۀَـماقُْملا  َراد  اـنَّلَحَأ  يِذَّلا 

. تسا هداد  ار  ماقم  نیا  اهنآ  هب  شدوخ  لضف 
دسریم و وا  هب  یسک  زا  یتمعن  لاوز  ببس  هب  هک  تسا  یتّقـشم  جنر و  يانعم  هب  بصن »  » هژاو ٌبوُُغل  اهِیف  انُّسَمَی  َو ال  ٌبَصَن  اهِیف  انُّسَمَی  ال 

یگتسخ و بوغل »  » يانعم
__________________________________________________

-1
. مهل روفغم  مهّلک  مامالا و  وه  تاریخلاب  قباّسلا  مامالا و  ّقحب  فراعلا  اّنم  دصتقملا  مامالا و  ّقح  فرعی  نم ال  اّنم  هسفنل  ملاّظلا 

223 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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. تسا تّقشم  بصن و  هجیتن  بوغل ، نیا  رب  انب  دوشیم ، يدرف  ضراع  تمحز  جنر و  ببس  هب  هک  تسا  یتسس 

223 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 36  (: 35  ) رطاف هروس  ]

هراشا

َنوُخِرَطْصَی ْمُه  َو  ( 36  ) ٍروُفَک َّلُک  يِزَْجن  َِکلذَـک  اِهباذَـع  ْنِم  ْمُْهنَع  ُفَّفَُخی  َو ال  اُوتوُمَیَف  ْمِْهیَلَع  یـضُْقی  َمَّنَهَج ال  ُراـن  ْمَُهل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو 
ٍریِصَن ْنِم  َنیِِملاَّظِلل  امَف  اُوقوُذَف  ُریِذَّنلا  ُمُکَءاج  َو  َرَّکَذَت  ْنَم  ِهِیف  ُرَّکَذَتَی  ام  ْمُکْرِّمَُعن  َْمل  َو  َأ  ُلَمْعَن  اَّنُک  يِذَّلا  َْریَغ  ًاِحلاص  ْلَمْعَن  انْجِرْخَأ  انَّبَر  اهِیف 

َو ُهُْرفُک  ِْهیَلَعَف  َرَفَک  ْنَمَف  ِضْرَْألا  ِیف  َِفئالَخ  ْمُکَلَعَج  يِذَّلا  َوُه  ( 38  ) ِروُدُّصلا ِتاذـِب  ٌمِیلَع  ُهَّنِإ  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِْبیَغ  ُِملاع  َهَّللا  َّنِإ  ( 37)
ِنُود ْنِم  َنوُعْدَت  َنیِذَّلا  ُمُکَءاکَرُـش  ُْمْتیَأَر  َأ  ُْلق  ( 39  ) ًاراسَخ َّالِإ  ْمُهُْرفُک  َنیِِرفاْکلا  ُدـیِزَی  َو ال  ًاتْقَم  َّالِإ  ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ْمُهُْرفُک  َنیِِرفاْکلا  ُدـیِزَی  ال 

َّالِإ ًاضَْعب  ْمُهُضَْعب  َنوُِملاَّظلا  ُدِعَی  ْنِإ  َْلب  ُْهنِم  ٍۀَنَِّیب  یلَع  ْمُهَف  ًاباتِک  ْمُهاْنیَتآ  ْمَأ  ِتاوامَّسلا  ِیف  ٌكْرِـش  ْمَُهل  ْمَأ  ِضْرَْألا  َنِم  اوُقَلَخ  اذ  ام  ِینوُرَأ  ِهَّللا 
(40  ) ًاروُرُغ

223 ص :  همجرت ..... :

فیفخت اهنآ  رب  خزود  باذع  دنریمب و  هک  نیا  ات  هدشن  رّدـقم  اهنآ  يارب  یگرم  زگره  تساهنآ ، يارب  خزود  شتآ  دـندش  رفاک  هک  نانآ 
(36 . ) میهدیم رفیک  ار  يرفاک  ره  هنوگ  نیا  دوشیمن . هداد 

: دوش باطخ  میروآ  اج  هب  کین  لمع  هتـشذگ  فالخ  رب  ات  روآ  نوریب  باذـع  نیا  زا  ار  ام  اراگدرورپ  دـننزیم  دایرف  خزود  رد  نارفاـک 
؟ میداتسرفن امش  رب  ار  یهلا  هدننک  راذنا  میدادن و  تلهم  يرمع  ار  امش  ایآ 

224 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(37 . ) تسین يروای  چیه  ناراکمتس  يارب  هک  دیشچب  ار  یهلا  باذع  زورما  سپ 

(38 . ) دنادیم تساهلد  نورد  رد  هک  ار  هچنآ  وا  زین  تسا و  هاگآ  نیمز  اهنامسآ و  بیغ  اهزار و  هب  ادخ 
شیپ نارفاک  رفک  دوب و  دهاوخ  شدوخ  نایز  هب  دوش  رفاک  هک  ره  داد و  رارق  ناگتشذگ  نانیـشناج  نیمز  رد  ار  امـش  هک  تسا  ییادخ  وا 

(39 . ) دنکیمن هفاضا  اهنآ  رب  نارسخ  نایز و  زج  يزیچ  نارفاک  رفک  زین  دیازفین و  ّقح  بضغ  مشخ و  زج  يزیچ  ادخ 
رد ای  دناهدیرفآ ؟ ار  نیمز  زا  يزیچ  هچ  هک  دیهد  ناشن  نم  هب  دـینکیمن ؟ رکف  دـیاهدناوخ ، ادـخ  زجب  هک  ینادوبعم  هرابرد  امـش  ایآ  وگب 

کی چیه  هن  ( ؟ دنروآ ناهرب  دوخ  ندوب  کیرـش  يارب  هک  میاهداد  یتّجح  باتک و  اهنآ  هب  ای  دناهدوب ؟ کیرـش  ادخ  اب  اهنامـسآ  شنیرفآ 
(40 . ) دنهدیم رگیدکی  هب  نیغورد  هدعو  ناراکمتس  هکلب  تسین ) اهنیا  زا 

224 ص :  ریسفت ..... :

. تسا یضُْقی » ال   » یفن باوج  اُوتوُمَیَف »  » ترابع اُوتوُمَیَف  ْمِْهیَلَع  یضُْقی  ال 
. تسا هدش  هدناوخ  زین  يزجی ، تروص : هب  يزجن »  » لعف میهدیم . ازج  شاداپ و  ام  يرفیک  نینچ  دننام  يِزَْجن  َِکلذَک 

. تسا هدوب  اهیف ، نوخراصتی  يانعم : هب  اهِیف » َنوُخِرَطْصَی   » اهِیف َنوُخِرَطْصَی  ْمُه  َو 
. تسا تّدش  هثاغتسا و  اب  دایرف  يانعم  هب  هک  تسا  خارص  هدام  زا  نولعتفی  نزو  رب  لعف  نیا 

هک یحلاص  ریغ  ياهراک  هب  تسا  یفّـسأت  ترـسح و  هدـشن ، ءافتکا  ًاِحلاص » ْلَـمْعَن   » هب هک  نیا  تراـبع و  نیا  هدـیاف  ُلَـمْعَن  اَّنُک  يِذَّلا  َْریَغ 
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ایادخ دنتفگ  نیا  رب  انب  دنتسه ، یکین  شور  هب  هک  دندرکیم  نامگ  اهنآ  نیا  رب  هوالع  تساهراک ، نآ  هب  رارقا  فارتعا و  دناهداد و  ماجنا 
. میداد ماجنا  تسا  کین  میدرکیم  نامگ  نوچ  هک  ییاهراک  نآ  زا  ریغ  میهد  ماجنا  کین  لمع  ات  دروآ  نوریب  ار  ام 

225 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
نآ تراـبع  نیا  و  مل ...  مهل أ و  لوـقنف  تسا : نینچ  لـصا  رد  دـنوادخ و  فرط  زا  تسا  یـشنزرس  خـیبوت و  تراـبع  نیا  ْمُکْرِّمَُعن  َْمل  َو  َأ 

رتشیب خیبوت  ینالوط  رمع  رد  دنچ  ره  دشاب ، هاتوک  هچرگ  دوشیم  لماش  دوش  انـشآ  دوخ  فیلاکت  هب  دـناوتب  فّلکم  هک  ار  رمع  زا  هزادـنا 
. تسا لاس  هدجه  دنیوگ : ياهراپ  لاس و  لهچ  دنیوگ : یضعب  تسا و  لاس  تصش  رمع  تّدم  زا  روظنم  دنیوگ : یخرب  تسا .

: زا دوصقم  ریذنلا  مکءاج  مکانرمع و  دق  دیامرفیم : دنوادخ  ایوگ  تسا و  فطع  ْمُکْرِّمَُعن » َْمل  َو  َأ   » يانعم رب  ترابع  نیا  ُریِذَّنلا  ُمُکَءاج  َو 
. نآرق ای  تسا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  ای  ریذن ،

. تسا نادنواشیوخ  هناخ و  لها  گرم  دنیوگ : رگید  یخرب  تسا و  یگدروخلاس  يریپ و  ریذن ، زا : دوصقم  دنیوگ : نارّسفم  زا  یخرب 
[. تسا هدش  فذح  هدوب  لوعفم  هک  باذع  و  . ] تسا هدوب  باذعلا  اوقوذف  لصا  رد  اوقوذف »  » ترابع اوقوذف 

ِروُدُّصلا ِتاِذب  ٌمِیلَع  ُهَّنِإ 
نیرتیناهنپ هک  ار ، ياهنیس  لد و  ره  نورد  زار  دنوادخ  هک  یتروص  رد  اریز  تسا ، بیغ  نتسناد  يارب  لیلعت  ّتلع و  هلزنم  هب  ترابع  نیا 

« تاذ  » هملک تسا . نآ  ياهیناهنپ  اهزار و  رودّصلا » تاذ   » زا دوصقم  تسا و  هاگآ  ناهج  زار  رارـسا و  زا  یلوا  قیرط  هب  دنادب  تسا ، زیچ 
. دنتسه اههنیس  اهلد و  بحاصم  اهزار  نیا  رب  انب  دشابیم ، هارمه  بحاصم و  يانعم  هب  وذ  تسا و  وذ ، هملک : ّثنؤم 

. دوشیم وا  نیشناج  ای  دریگیم  ار  يرگید  ياج  هک  تسا  یسک  نآ  تسا و  هفیلخ  عمج  فئالخ »  » هملک ِضْرَْألا  ِیف  َِفئالَخ 
. تسوا يارب  شرفک  شاداپ  نایز و  ُهُْرفُک  ِْهیَلَعَف 

رایسب اهلد  رد  وا  اریز  دنیوگ ، ّیتقم »  » دنک حاکن  شردپ  نز  اب  هک  یسک  هب  تسا و  ترفن  ینمشد و  تدش  يانعم  هب  تقم »  » هژاو ًاتْقَم  اَّلِإ 
. تسا ضوغبم  روفنم و 

ادـخ ایوگ  تسا و  ینوربخأ ، ياـنعم : هب  ُْمْتیَأَر » َأ   » اریز متیأر » أ   » تراـبع زا  تسا  لدـب  ینورأ »  » تراـبع ِضْرَأـْلا  َنِم  اوُقَلَخ  اذ  اـم  ِینوُرَأ 
هچنآ  زا  ناکیرش و  نیا  زا  دیامرفیم :
226 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

رد ایآ  دـناهدیرفآ ؟ ناشدوخ  ار  نیمز  ياهتمـسق  زا  یتمـسق  هچ  هک  دـیهد  ناشن  نم  هب  دـیهد و  ربخ  ارم  دـنکیم  تدابع  هتـسیاش  ار  اهنآ 
اهنآ ندوب  کیرـش  زا  یکاح  هک  تسا  هدمآ  اهنآ  يارب  یباتک  دنوادخ  فرط  زا  ایآ  دناهدوب ؟ کیرـش  ادـخ  اب  نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ 

. دننادب دوخ  تّجح  لیلد و  ار  نآ  اهنآ  دشاب و 
نیا زا  شیپ  ایآ   » ِِهْلبَق ْنِم  ًاباتِک  ْمُهاْنیَتآ  ْمَأ  تسا : هدومرف  دـنوادخ  هک  نانچ  مه  ددرگرب  ناکرـشم  هب  مهانیتآ »  » ریمـض هک  تسا  نکمم  و 

«. میداتسرف یباتک  اهنآ  يارب 
(. 35 مور / « ) میداتسرف اهنآ  يارب  یتّجح  لیلد و  ایآ   » ًاناْطلُس ْمِْهیَلَع  اْنلَْزنَأ  ْمَأ  ( 21 فرخز / )

ناوریپ و هک  ار ، رگید  یخرب  دنشاب ، اهنآ  ياسؤر  هک  ناراکمتس ، زا  یضعب  دنهدیمن  هدعو  ًاروُرُغ  اَّلِإ  ًاضَْعب  ْمُهُضَْعب  َنوُِملاَّظلا  ُدِعَی  ْنِإ  َْلب 
. دنتسه ادخ  شیپ  ام  ناعیفش  اهتب  نیا  دنیوگیم : هک  تسا  نیا  نآ  و  غورد ، بیرف و  زج  دنتسه ، نیعبات 

226 ص :  ات 45 ..... ] تایآ 41  (: 35  ) رطاف هروس  ]

هراشا
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َدْهَج ِهَّللِاب  اوُمَْسقَأ  َو  ( 41  ) ًاروُفَغ ًامِیلَح  َناک  ُهَّنِإ  ِهِدَْعب  ْنِم  ٍدَحَأ  ْنِم  امُهَکَْسمَأ  ْنِإ  اَتلاز  ِْنَئل  َو  الوَُزت  ْنَأ  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُکِسُْمی  َهَّللا  َّنِإ 
َو ِئِّیَّسلا  َرْکَم  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ًارابِْکتْسا  ( 42  ) ًاروُُفن َّالِإ  ْمُهَداز  ام  ٌریِذَن  ْمُهَءاج  اَّمَلَف  ِمَمُْألا  يَدْحِإ  ْنِم  يدْهَأ  َُّننوُکََیل  ٌریِذَن  ْمُهَءاج  ِْنَئل  ْمِِهناْمیَأ 

َْمل َو  َأ  ( 43  ) ًالیِوَْحت ِهَّللا  ِتَّنُِـسل  َدَِـجت  َْنل  َو  ًالیِدـْبَت  ِهَّللا  ِتَّنُِـسل  َدَِـجت  ْنَلَف  َنِیلَّوَْألا  َتَّنُـس  َّالِإ  َنوُرُْظنَی  ْلَهَف  ِِهلْهَِأب  ـَّالِإ  ُئِّیَّسلا  ُرْکَْملا  ُقیِحَی  ـال 
ِیف َو ال  ِتاوامَّسلا  ِیف  ٍءْیَش  ْنِم  ُهَزِْجُعِیل  ُهَّللا  َناک  ام  َو  ًةَُّوق  ْمُْهنِم  َّدَشَأ  اُوناک  َو  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک  اوُرُْظنَیَف  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِسَی 
اذِإَف یمَـسُم  ٍلَجَأ  یلِإ  ْمُهُرِّخَُؤی  ْنِکل  َو  ٍۀَّباَد  ْنِم  اهِرْهَظ  یلَع  َكََرت  ام  اُوبَـسَک  اِمب  َساَّنلا  ُهَّللا  ُذِخاُؤی  َْول  َو  ( 44  ) ًاریِدَق ًامِیلَع  َناک  ُهَّنِإ  ِضْرَْألا 

(45  ) ًاریَِصب ِهِدابِِعب  َناک  َهَّللا  َّنِإَف  ْمُُهلَجَأ  َءاج 
227 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

227 ص :  همجرت ..... :

هاگن ار  اهنآ  دناوتیمن  یـسک  وا  زج  دنهن  لاوز  هب  ور  رگا  درادیم و  هگن  دـنوش  دوبان  هک  نیا  زا  ار  نیمز  اهنامـسآ و  دـنوادخ  دـیدرتیب 
. دراد

(41 . ) تسا هدنزرمآ  رابدرب و  رایسب  ادخ 
هک یماگنه  اّما  دـنبای  تیادـه  رتهب  یتّما  ره  زا  دـیایب  اهنآ  يارب  يربمایپ  رگا  هک  دـندرک  دای  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیکأت  تیاهن  اـب  ناکرـشم 

(42 . ) دوزفین اهنآ  رب  يزیچ  ّقح  زا  يرود  ترفن و  زج  دمآ  اهنآ  يارب  يربمایپ 
اهنت دـب  ياهیرگ  هلیح  نیا  اّما  دنـشیدنیب ، تشز  رکم  دـننک و  یـشکندرگ  ّربکت و  نیمز  رد  دنتـساوخیم  هک  دوب  نآ  رطاـخ  هب  همه  اـهنیا 

یلیدبت ادخ  ّتنـس  يارب  زگره  دـنراد ؟ راظتنا  تشذـگ  اهنآ  رب  ار  هچنآ  ار و  ناینیـشیپ  ّتنـس  زج  اهنآ  ایآ  دوشیم ، شنابحاص  ریگنابیرگ 
(43 . ) دریذپیمن يرییغت  زگره  قح  هقیرط  تفای و  یهاوخن 

رتیوق رایسب  نانیا  زا  اهنآ  هک  یتروص  رد  دش ؟ هنوگچ  هک  دنرگنب  ار  دوخ  زا  شیپ  ناراکمتـس  تبقاع  ات  دننکیمن  ریـس  نیمز  رد  اهنآ  ایآ 
(44 . ) تساناوت اناد و  هّتبلا  ادخ  تسین ، نوریب  ادخ  تردق  هزوح  زا  نیمز  رد  هن  اهنامسآ و  رد  هن  زیچ  چیه  دندوب .

ات ار  اهنآ  یلو  تشاذگ  دـهاوخن  یقاب  نیمز  تشپ  رب  ار  ياهدـنبنج  دـنک  تازاجم  دـناهدرک  هک  ییاهراک  يارب  ار  مدرم  دـنوادخ  هاگ  ره 
دـهدیم و شاداپ  شلمع  ياضتقم  هب  ار  سک  ره  دـسر ، ارف  اهنآ  لجا  هک  یماگنه  اّما  دزادـنایم ، ریخأـت  هب  دـنک  اـضتقا  هک  ینّیعم  تقو 

(45 . ) تسا هاگآ  انیب و  شناگدنب  هب  تبسن  ادخ  امّلسم 

227 ص :  ریسفت ..... :

ای ، الوزت  نأ  ۀهارک  ریدقت : رد  ترابع  الوَُزت  ْنَأ  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُکِسُْمی  َهَّللا  َّنِإ 
228 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا يریگولج  عنم و  يانعم  هب  كاسما  اریز  تسا ، هدوب  الوزت ، نأ  نم  امهعنمی 
، كرـش هانگ  یگرزب  تمظع و  ببـس  هب  نامـسآ ، نیمز و  دـنچ  ره  دـنکیمن  هلجع  باتـش و  تبوقع  رد  دـنوادخ  ًاروُفَغ  ًامِیلَح  َناـک  ُهَّنِإ 

ُّقَْـشنَت َو  ُْهنِم  َنْرَّطَفَتَی  ُتاوامَّسلا  ُداکَت  تسا : هدومرف  هک  نانچ  مه  درادیم  هاگن  ار  اهنآ  دنوادخ  یلو  دنوش ، دوبان  الماک  هک  دننآ  هتـسیاش 
«. دوش هتفاکش  نیمز  ددرگ و  یشالتم  مه  زا  اهنامسآ  تسا  کیدزن   » ُضْرَْألا

نیا رد  تسا . هدمآ  اَتلاز » ِْنَئل   » رد طرش  باوج  ياج  هب  هک  تسا  یمسق  باوج  ترابع  نیا  ِهِدَْعب  ْنِم  ٍدَحَأ  ْنِم  امُهَکَْـسمَأ  ْنِإ  ( 90 میرم / )
كاسما هب  ِهِدَْعب » ْنِم   » رد ریمض  تسا و  ییادتبا  ِهِدَْعب » ْنِم   » یمود نم »  » تسا و دیکأت  يارب  يدایز و  ٍدَحَأ » ْنِم   » یلّوا نم »  » فرح ترابع 
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. هکاسما دعب  نم  ینعی : ددرگیم ، رب 
يریذن ربمایپ و  رگا  هک  دندرک  دای  دنگوس  ادخ  هب  دادش  ظالغ و  اب  دـنگوس و  نیرتمکحم  هب  هکم  نامدرم  ْمِِهناْمیَأ  َدـْهَج  ِهَّللِاب  اوُمَْـسقَأ  َو 

. دنبای تیاده  رتهب  يراصن ، دوهی و  دننام  هتشذگ ، ياهتّما  زا  یتّما  ره  زا  دیدرتیب  دیایب  اهنآ  يارب  ادخ  فرط  زا 
. دوش دایز  اهنآ  سوفن  رد  ّقح  زا  يرود  هک  تسا  نیا  ببس  وا  دوخ  اریز  تسا ، يزاجم  ترابع  نیا  رد  دانسا  ًاروُُفن  اَّلِإ  ْمُهَداز  ام 

ارکم ارابکتسا و  اورفن  نأ  ّالإ  لصا : رد  هک  انعم  نیا  هب  تسا  هل  لوعفم  ای  اروفن »  » يارب تسا  لدب  ای  ارابکتسا »  » هملک ِضْرَْألا  ِیف  ًارابِْکتْـسا 
نینمؤم هب  ای  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  هک  یلاح  رد  ینعی  نیرکام ، نیربکتـسم و  يانعم : هب  تسا  لاح  اـی  تسا و  هدوب  ضرـألا ، یف 

. دندرکیم رکم  ّربکت و 
، دـندرک تشز  رکم  ینعی  تسا ، هدوب  ئیّـسلا  اورکم  نأ  و  نآ : لـصا  دـشاب و  اروفن »  » رب فطع  ئیـسلا » رکم  و   » تراـبع هک  تسا  نکمم 

. ِِهلْهَِأب اَّلِإ  ُئِّیَّسلا  ُرْکَْملا  ُقیِحَی  َو ال  هدومرف : ترابع  نیا  یپ  رد  دنوادخ  هک  تسا  نیا  نآ  رب  لیلد  دندرک و  تشز  رکم  مه  زاب  سپس 
229 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دتفایم نآ  رد  شدوخ  دنکب  یلادوگ  سک  ره  هک  ماهدناوخ  تاروت  رد  نم  تفگ : ساّبع  نبا  هب  هک  تسا  هدـش  تیاور  رابحألا  بعک  زا 
«1 . » درک توالت  ار  هیآ  نیا  ماهتفای و  نآرق  رد  ار  نیا  مه  نم  تفگ  باوج  رد  يو 

«2 . » دتفایم نآ  رد  تروص  اب  شدوخ  دنکب  یهاچ  سک  ره  هک : تسا  هدمآ  اهبرع  لثملا  برض  رد  و 
هک دـیاش  و  تسا . لیقث  ءای »  » هزمه و اب  تاکرح  ظّفلت  هک  تلع  نیا  هب  تسا  هدـناوخ  هزمه  نوکـس  اـب  ار  ئّیّـسلا » رکم  و   » تراـبع هزمح 
لاح رد  ای  تسا  نکاس  هک  تسا  هدش  نامگ  و  تسا ]. هدرکن  راکـشآ  الماک  ار  نآ  رخآ  تکرح  ینعی  ، ] تسا هدـناوخ  سالتخا  اب  هزمح 

. تسا فیفخ  فقو 
راکنا ار  ناربمایپ  هک  یناگتـشذگ  هرابرد  ادـخ  ّتنـس  دـنراد ، راظتنا  ار  ادـخ  شور  تداع و  زج  اهنآ  ایآ  َنِیلَّوَأـْلا  َتَّنُـس  اَّلِإ  َنوُرُْظنَی  ْلَـهَف 

دیاب اهنآ  هدنیآ ، رد  هک  داد  رادشه  اهنآ  هب  نایب  نیا  اب  دنوادخ  درک . دوبان  كاله و  ار  همه  داتـسرف و  اهنآ  رب  باذع  هک  دوب  نیا  دـندرک 
. دنشاب ادخ  فرط  زا  یتّنس  شور و  نینچ  رظتنم 

لیوحت هژاو  رگید و  زیچ  ياج  هب  تسا  يزیچ  نداد  رارق  يانعم  هب  لیدبت  هژاو  اًلیِوَْحت  ِهَّللا  ِتَّنُِـسل  َدَِجت  َْنل  َو  اًلیِدـْبَت  ِهَّللا  ِتَّنُِـسل  َدَِـجت  ْنَلَف 
تلاـح و هک  قـیرط  نیا  هب  تسا  يزیچ  ندرک  نوـگرگید  ياـنعم  هب  رییغت  هملک  هدوـب و  لوا  هـک  یناـکم  ریغ  رد  تـسا  يزیچ  نداد  رارق 

. دنروآ رد  هدوب  هچنآ  فالخ  رب  ار  يزیچ  ّتیفیک 
. دنک جراخ  نآ  ذوفن  زا  ار  دوخ  دریگب و  یشیپ  تقبس و  ادخ  تردق  زا  دناوتیمن  يزیچ  چیه  ُهَزِْجُعِیل  ُهَّللا  َناک  ام  َو 

« اُوبَسَک اِمب   » ترابع ٍۀَّباَد  ْنِم  اهِرْهَظ  یلَع  َكََرت  ام  اُوبَسَک  اِمب  َساَّنلا  ُهَّللا  ُذِخاُؤی  َْول  َو 
__________________________________________________

-1
. ۀیآلا أرق  هَّللا و  باتک  یف  کلذ  تدجو  ّینإ  لاق  اهیف  عقو  ةاوغم  رفح  نم  هنأ  ةاروتلا  یف  تأرق 

-2
. اّبکنم هیف  عقو  اّبج  رفح  نم 

230 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ره ددرگیمرب ، ضرا »  » هملک هب  اهِرْهَظ » یلَع   » ترابع رد  ریمـض  دنداد . ماجنا  هک  ناربمایپ  راکنا  بیذکت و  اهنآ ، ندـیزرو  كرـش  ینعی 

نیمز يور  رد  ياهدنبنج  چیه  هک  تسا  نیا  انعم  تسا و  هدـشن  رکذ  هلمج  رد  نآ ، رب  مالک  ياوحف  تلالد  هابتـشا و  مدـع  ببـس  هب  دـنچ 
ینب هن  دنیوگ : یخرب  و  تسا . مدآ  ینب  روظنم  هک  دنکیم  تکرح  نیمز  يور  هک  تسا  يرادناج  ۀـّباد »  » هژاو زا  دوصقم  دـنامیمن . یقاب 
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. دنوشیم دوبان  راتفرگ و  مدآ  ینب  ناهانگ  رفک و  تماش  یسحن و  هب  هک  اههدنبنج  ریاس  زا  مدآ  ینب  ریغ  هن  دنامیم و  یقاب  مدآ 
. تمایق زور  ات  یمَسُم  ٍلَجَأ  یلِإ 

. ناراکدب يازج  رفیک و  يارب  تسا  يدیدهت  ترابع  نیا  ًاریَِصب  ِهِدابِِعب  َناک 
231 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

231 ص :  سی .....  هروس 

هراشا

هـس داتـشه و  نایفوک  شیپ  نآ  ياههیآ  ددـع  و  ُهَّللا ...  ُمُکَقَزَر  اَّمِم  اوُقِْفنَأ  ْمَُهل  َلِیق  اذِإ  َو  هیآ  کی  زج  تسا  یّکم  هکرابم  هروس  نیا  مامت 
. تسا یفوک  سی  هیآ  تسا و  هیآ  ود  داتشه و  نایفوک  ریغ  دزن  هیآ و 

231 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

هک یـسک  شاداپ  هزادـنا  هب  یـشاداپ  دزرماـیب و  ار  وا  ادـخ  دـناوخب  ّلـج  ّزع و  يادـخ  يارب  ار  سی  هروس  سک  ره  دـیوگ : بعک  نب  ّیبا 
هتشرف هد  نآ  زا  یفرح  ره  ددع  هب  دوش ، هدناوخ  سی  هروس  هک  يرامیب  ره  شیپ  دنکیم و  اطع  وا  هب  دشاب  هدناوخ  ار  نآرق  هبترم  هدزاود 

هزانج دنوشیم و  رضاح  وا  حور  ضبق  عقوم  رد  دننکیم و  شزرمآ  بلط  وا  يارب  دنتسیایم و  فص  هب  وا  ولج  رد  هک  دنوشیم  هداتـسرف 
«1  ... » ربخ رخآ  ات  دنوشیم ...  رضاح  شنفد  هب  دنناوخیم و  زامن  وا  رب  دننکیم و  عییشت  ار  وا 

ار نآ  سک  ره  تسا و  سی  هروس  نآرق  بلق  تسا و  یبلق  يزیچ  ره  يارب  اقّقحم  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 
زا بش  ات  زور  نآ  دناوخب ، زور  رد 

__________________________________________________

-1
هدنع تئرق  ضیرم  امّیأ  ةّرم و  رـشع  یتنثا  نآرقلا  أرق  اّمنأک  رجألا  نم  یطعا  هل و  هَّللا  رفغ  ّلج  ّزع و  هَّللا  هجو  اهب  دیری  سی  ةروس  أرق  نم 

هتزانج و نوعبّتی  هضبق و  نودهـشی  هل و  نورفغتـسی  افوفـص و  هیدی  نیب  نوموقی  كالما  ةرـشع  اهنم  فرح  ّلک  ددعب  هیلع  لزن  سی  ةروس 
. ربخلا رخآ  یلا  هنفد ...  نودهشی  هیلع و  نولصی 

].....[ 
232 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ناطیش ره  زا  ار  وا  ات  دنک  لّکوم  وا  رب  ار  هتـشرف  رازه  دنوادخ  دناوخب  ندیباوخ  زا  شیپ  بش ، رد  سک  ره  تسا و  نیقوزرم  نیظوفحم و 
«1  ... » ربخ رخآ  ات  دنک  لخاد  تشهب  رد  ار  وا  ادخ  دریمب  باوخ  لاح  رد  رگا  دننک و  ظفح  یتفآ  ره  زا  دیلپ و 

232 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 1  (: 36  ) سی هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلَع  ( 3  ) َنِیلَسْرُْملا َنَِمل  َکَّنِإ  ( 2  ) ِمیِکَْحلا ِنآْرُْقلا  َو  ( 1  ) سی

ِیف اـْنلَعَج  اَّنِإ  ( 7  ) َنُونِمُْؤی ـال  ْمُهَف  ْمِهِرَثْـکَأ  یلَع  ُلْوَْقلا  َّقَـح  ْدََـقل  ( 6  ) َنُوِلفاغ ْمُهَف  ْمُهُؤابآ  َرِذـْنُأ  ام  ًاـمْوَق  َرِذـُْنِتل  ( 5  ) ِمیِحَّرلا ِزیِزَْعلا  َلـیِْزنَت 
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(9  ) َنوُرِْصُبی ْمُهَف ال  ْمُهاْنیَشْغَأَف  ادَس  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  َو  ادَس  ْمِهیِْدیَأ  ِْنَیب  ْنِم  اْنلَعَج  َو  ( 8  ) َنوُحَمْقُم ْمُهَف  ِناقْذَْألا  َیلِإ  َیِهَف  ًالالْغَأ  ْمِِهقانْعَأ 
(10  ) َنُونِمُْؤی ْمُهْرِْذُنت ال  َْمل  ْمَأ  ْمُهَتْرَْذنَأ  َأ  ْمِْهیَلَع  ٌءاوَس  َو 

232 ص :  همجرت ..... :

(1  ) ناسنا نیرتلماک  يا  ناربمایپ و  دّیس  يا  یلوق : رب  انب  سی :
(2  ) میکح نآرق  هب  دنگوس 

(3  ) ییادخ ناربمایپ  زا  اعطق  وت  هک 
(4  ) ياهدش هداتسرف  تسار  هار  هب 

(5  ) تسا هدش  لزان  نابرهم  ردتقم و  يادخ  يوس  زا  هک  تسا  یباتک  نآرق  نیا 
(6  ) دنلفاغ تخس  اهنآ  هک  ینک  راذنا  دناهدشن ، راذنا  اهنآ  ناردپ  هک  ار  یموق  ات 

(7  ) دروآ دنهاوخن  نامیا  هجیتن  رد  تسا و  هتفای  قّقحت  نانآ  رتشیب  هرابرد  ام  باذع  نامرف 
هتفرگ ارف  ار  اهنآ  ياههناچ  ات  هک  میاهداد  رارق  ییاهلغ  اهنآ  ياهندرگ  رد  ام 

__________________________________________________

-1
نأ لبق  هلیل  یف  اهأرق  نم  یـسمی و  یتح  نیقوزرملا  نیظوفحملا و  نم  ناک  هراهن  یف  اـهأرق  نمف  سی  نآرقلا  بلق  اـبلق و  ءیـش  ّلـکل  ّنإ 

. هلوطب ربخلا  ۀّنجلا ...  هَّللا  هلخدأ  همون  یف  تام  نا  ۀفآ و  ّلک  نم  میجر و  ناطیش  لک  نم  هنوظفحی  کلم  فلأ  هب  ّلک  مانی و 
233 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(8  ) تسا هتشاد  هاگن  الاب  ار  اهنآ  ياهرس  تسا و 
(9  ) دننیبیمن ار  يزیچ  اذل  میدنکفا ، هدرپ  اهنآ  نامشچ  رب  میداد و  رارق  يّدس  مه  ناشرس  تشپ  رد  يّدس و  اهنآ  يور  شیپ  رد 

(10 . ) دنروآیمن نامیا  زگره  یناسرتن  ای  یناسرتب  ار  نانآ  هچ  تسا  ناسکی  اهنآ  يارب 

233 ص :  ریسفت ..... :

نون و راهظا  اب  ِمَلَْقلا » َو  ن   » هیآ نینچمه  تسا . هدش  هدـناوخ  نآ ، يافخا  و  نون )  ) راهظا اب  نآ و  ّدـم  اب  و  ءای )  ) ّدـم نودـب  هملک  نیا  سی 
: نآ يانعم  هک  تسا  هدـش  لقن  يرـصب ]  ] نسح زا  تسا و  ناسنا  يا  سی »  » يانعم هک  هدـش  تیاور  ساّبع  نبا  زا  هدـش . تئارق  نآ  يافخا 

یّلص ربمایپ  مسا  نآ  هک : تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  نیرخآ  نیلوا و  دّیـس  يا  ینعی  سی ، دنیوگ : یخرب  تسا و  درم  يا 
. تسا هلآ  هیلع و  هَّللا 

مـالک نوچمه  اـی  تسا و  تمکح  هب  قطاـن  هدـنز  درف  دـننام  هک  تسا  یلیلد  نوچ  اـی  تسا ، تمکح  ياراد  هک  ینآرق  ِمیِکَْحلا  ِنآْرُْقلا  َو 
. تسا هدش  فیصوت  تسا  میکح  هک  مالک  نآ  هدنیوگ  تفص  هب  نیا  رب  انب  تسا ، میکح 

. تسا مسق  باوج  ترابع  نیا  َنِیلَسْرُْملا  َنَِمل  َکَّنِإ 
هقیرط رب  هک  یتسه  یتباث  نالوسر  زا  وت  ینعی : تسا  نیلسرم »  » يارب هلـص  ای  تسا و  ربخ  زا  دعب  ربخ  ای  ترابع  نیا  ٍمیِقَتْـسُم  ٍطارِـص  یلَع 

. دنتسه ینشور  تعیرش  تباث و 
رد ار  ینعأ ، هملک : هک  نیا  رب  انب  هدش و  هدناوخ  عفر  هب  دشاب  فوذحم  يادتبم  يارب  ربخ  هک  نیا  رب  انب  لیزنت »  » هملک ِمیِحَّرلا  ِزیِزَْعلا  َلیِْزنَت 
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. تسا هدش  هدناوخ  بصن  هب  میریگب  ریدقت 
یـسیع و نایم  ترتف  نارود  رد  نانآ  اریز  دناهدش ، راذـنا  اهنآ  زا  شیپ  ناشناردـپ  هک  ار  یموق  ینک  راذـنا  ات  ْمُهُؤابآ  َرِذـْنُأ  ام  ًامْوَق  َرِذـُْنِتل 

يارب وت  زا  شیپ  هک  ار  یموق  ات   » ٍریِذَن ْنِم  ْمُهاتَأ  ام  ًامْوَق  َرِْذُنِتل  هیآ : ود  نیا  تسا  دروم  نیا  دننام  دناهدوب و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ام  ربمایپ 
ٍریِذَن ْنِم  َکَْلبَق  ْمِْهَیلِإ  اْنلَسْرَأ  ام  َو  ( 46 صصق / « ) یناسرتب ادخ  زا  تسا ، هدماین  يرذنم  نانآ 

234 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
« اموق  » تفـص هک  نیا  ناونع  هب  ْمُهُؤابآ » َرِذـْنُأ  ام   » ترابع نیا  رب  اـنب  ( 44 أبـس / « ) میداتـسرفن يریذـن  لوسر و  اهنآ  يارب  وت  زا  شیپ  ام  «و 

. تسا بصن  لحم  رد  دشابیم ،
ریدـقت رد  هک  تسا  هیردـصم  ای  ام »  » فرح هک  قیرط  نیا  هب  دـناهدرک  ریـسفت  راذـنإ  تابثا  يارب  ار  َرِذـْنُأ » ام   » تراـبع نیرّـسفم  زا  یخرب 

هک تسا  نیا  يارب  نآ  بصن  تسا و  هلوصوم  ای  و  ینک . راذنا  ناشناردـپ ، راذـنا  دـننامه  ار  یموق  ات  مهئابآ  راذـنإ  اموق  رذـنتل  تیا  نینچ 
هک نیا  دـننامه  یهد . میب  دـناهدش ، راذـنا  ادـخ  باذـع  هب  ناشناردـپ  هک  ار  یموـق  نآ  وـت  هـک  تـسا  نـیا  اـنعم  دـشابیم و  مّود  لوـعفم 

ًابیِرَق ًاباذَع  ْمُکانْرَْذنَأ  اَّن  : دیامرفیم
لعف هب  ّقلعتم  دشاب ، یفن  فرح  ام »  » هک لوا ، ریـسفت  رب  انب  ترابع  نیا  َنُوِلفاغ  ْمُهَف  ( 40 أبن / «. ) میهدیم میب  یکیدزن  باذع  زا  ار  امش  ام  »

هب مود  ریـسفت  رب  انب  تسا و  ناشندشن  راذنا  اهنآ  تلفغ  ببـس  هک  انعم  نیا  هب  نولفاغ ، مهف  اورذنی  مل  تسا : نینچ  ریدـقت  رد  تسا و  یفن 
. یناسرتب ار  وا  ات  متسرفیم  وا  شیپ  ار  وت  تسا  لفاغ  ینالف  نوچ  ییوگ : هک  نانچ  تسا  قلعتم  رذنتل  نیلسرملا  نمل  کنإ  ترابع 

ِساَّنلا َو  ِۀَّنِْجلا  َنِم  َمَّنَهَج  َّنَأَْـلمََأل  هدومرف : هک  تسا  دـنوادخ  نخـس  هیآ ، نیا  رد  لوـق » : » هملک زا  دوـصقم  ْمِهِرَثْـکَأ  یلَع  ُلْوَْـقلا  َّقَـح  ْدََـقل 
، هدش مزال  تباث و  نارفاک  هرابرد  دنوادخ  هدومرف  نیا  ینعی  ( 119 دوه / « ) درک مهاوخ  رپ  سنا  ّنج و  نارفاک  زا  ار  منهج  اعطق   » َنیِعَمْجَأ

. درم دنهاوخ  رفک  لاح  رد  هک  تسا  مولعم  ناشراتفر  زا  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  اریز 
هیبشت تلاح  نیا  هب  دـنهنیمن  ندرگ  نآ  رب  دـننکیمن و  یهّجوت  ّقح  هب  اساسا  هک  نیا  رفک و  رد  ياقب  رب  ار  اهنآ  میمـصت  دـنوادخ  سپس 

هک تهج  نیا  زا  دناهتـسب و  ار  دوخ  مشچ  هدرک و  دـنلب  ار  دوخ  رـس  دـننکیمن  تافتلا  ّقح  هب  هک  يروط  هب  دـنلولغم  اهنآ  هک  تسا  هدرک 
رارق دنتسه  ّدس  ود  نایم  هک  یناسک  دننام  ار  اهنآ  دنرادن  ییانیب  رّکفت و 
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. ار دوخ  رس  تشپ  هن  دننیبیم و  ار  دوخ  ولج  هن  هک  میداد 

« حمقم  » هتـسویپ دنروآ و  نییاپ  ار  دوخ  رـس  دنناوتب  ات  تسا  هدـنامن  یلاخ  ییاج  هک  يروط  هب  هدیـسر  اهنآ  هناچ  ات  اهلغ  ِناقْذَْألا  َیلِإ  َیِهَف 
شرس يرتش  هاگ  ره  دنیبب و  ار  دوخ  فارطا  دناوتیمن  دهنیم و  مه  رب  ار  مشچ  دنکیم و  الاب  ار  شرس  هک  تسا  یسک  حمقم  و  دنتـسه .

لبإ حماق و  ریعب  مدرک و  الاب  ار  شرـس  نم  انا  اهتحمقا  ییوگ : هک  نانچ  ریعبلا  حمق  دنیوگ : دماشاین  بآ  دهن و  مه  رب  مشچ  دریگ ، الاب  ار 
: تسا هتفگ  ياهنیفس  فصو  رد  يرعاش  دماشآیمن . بآ  هتشاذگ و  مه  رب  مشچ  هتفرگ ، الاب  ار  شرس  هک  يرتش  حامق :

«1  » حامقلا لبالاک  فرّطلا  ّضغن  دوعق  اهبناوج  یلع  نحن  و 
هلآ هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  لـتق  رب  میمـصت  هک  یناـسک  ناـمه  دنتـسه  شیرق  زا  یخرب  هیآ  نیا  دوصقم  هک : هدـش  تیاور  ساـّبع  نبا  زا 

ار وا  اـهنآ  هجیتن  رد  دیـشاپ و  اـهنآ  رـس  رب  كاـخ  یتشم  دـمآ و  نوریب  اـهنآ  يوس  هب  ربماـیپ  دـنبای و  تسد  وا  رب  دنتـسناوتن  یلو  دـنتفرگ 
نانآ ياهمـشچ  رب  هک  تسا  نیا  ْمُهاْنیَـشْغَأَف »  » يانعم و  میدرک . انیبان  ار  اـهنآ  هک  تسا  نیا  نیّدـس »  » هملک ياـنعم  نیا  رب  اـنب  دـندیدیمن ،

. میداد رارق  عنام  ربمغیپ  نایم  اهنآ و  نایم  ار  نآ  میدیشک و  ياهدرپ 

235 ص :  ات 21 ..... ] تایآ 11  (: 36  ) سی هروس  ]
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َو ْمُهَراثآ  َو  اُومَّدَـق  ام  ُُبتْکَن  َو  یتْوَْملا  ِیُْحن  ُنَْحن  اَّنِإ  ( 11  ) ٍمیِرَک ٍرْجَأ  َو  ٍةَرِفْغَِمب  ُهْرِّشَبَف  ِْبیَْغلِاب  َنمْحَّرلا  َیِـشَخ  َو  َرْکِّذلا  َعَبَّتا  ِنَم  ُرِْذُنت  امَّنِإ 
امُهُوبَّذَکَف ِْنیَْنثا  ُمِْهَیلِإ  اْنلَـسْرَأ  ْذِإ  ( 13  ) َنُولَسْرُْملا اَهَءاج  ْذِإ  ِۀَیْرَْقلا  َباحْـصَأ  ًالَثَم  ْمَُهل  ْبِرْـضا  َو  ( 12  ) ٍنِیبُم ٍمامِإ  ِیف  ُهاْنیَصْحَأ  ٍءْیَـش  َّلُک 

(15  ) َنُوبِذْکَت َّالِإ  ُْمْتنَأ  ْنِإ  ٍءْیَش  ْنِم  ُنمْحَّرلا  َلَْزنَأ  ام  َو  اُنْلثِم  ٌرََشب  َّالِإ  ُْمْتنَأ  ام  اُولاق  ( 14  ) َنُولَسُْرم ْمُْکَیلِإ  اَّنِإ  اُولاقَف  ٍِثلاِثب  انْزَّزَعَف 
اَّنِم ْمُکَّنَّسَمََیل  َو  ْمُکَّنَمُجْرََنل  اوُهَْتنَت  َْمل  ِْنَئل  ْمُِکب  اـنْرَّیَطَت  اَّنِإ  اُولاـق  ( 17  ) ُنِیبُْملا ُغالَْبلا  َّالِإ  اْنیَلَع  اـم  َو  ( 16  ) َنُولَـسْرَُمل ْمُْکَیلِإ  اَّنِإ  ُمَْلعَی  انُّبَر  اُولاق 

اوُِعبَّتا ِمْوَق  ای  َلاق  یعْـسَی  ٌلُجَر  ِۀَـنیِدَْملا  اَْصقَأ  ْنِم  َءاـج  َو  ( 19  ) َنُوفِرْـسُم ٌمْوَق  ُْمْتنَأ  َْلب  ُْمتْرِّکُذ  ْنِإ  َأ  ْمُکَعَم  ْمُکُِرئاـط  اُولاـق  ( 18  ) ٌمِیلَأ ٌباذَع 
(20  ) َنِیلَسْرُْملا

(21  ) َنوُدَتْهُم ْمُه  َو  ًارْجَأ  ْمُُکلَئْسَی  ْنَم ال  اوُِعبَّتا 
__________________________________________________

، دـماشاین بآ  دـهن و  مه  رب  مشچ  دـنک ، دـنلب  ار  دوخ  رـس  هک  يرتـش  دـننام  ار  دوـخ  ياهمـشچ  میتسـشنیم و  یتـشک  فارطا  رد  اـم  - 1
. میتسبیم
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236 ص :  همجرت ..... :

اب شاداپ  شزرمآ و  هب  ار  یسک  نینچ  دسرتب ، دنوادخ  زا  ناهنپ  رد  دنک و  يوریپ  ار  نآرق )  ) یهلا رکذ  هک  ینکیم  راذنا  ار  یسک  اهنت  وت 
(11  ) هد تراشب  شزرا 

رد ار  زیچ  همه  میسیونیم و  اهنآ ) لمع  همان  رد   ) ار اهنآ  هدنیآ )  ) راثآ مامت  دناهداتسرف و  شیپ  زا  ار  هچنآ  مینکیم و  هدنز  ار  ناگدرم  ام 
(12  ) میاهدروآ رامش  هب  ظوفحم  حول 

(13  ) دندمآ اهنآ  يوس  هب  ادخ  ناگداتسرف  هک  یماگنه  نزب ، لاثم  ار  هیرق  باحصا  لاح  اهنآ  يارب  ام  لوسر  يا 
اهنآ میداتـسرف ، ار  یمّوس  لوسر  ود ، نآ  تیوقت  يارب  دندرک ، بیذکت  نوچ  میداتـسرف ، اهنآ  يوس  هب  ار  نالوسر  زا  رفن  ود  هک  یماگنه 

(14  ) میتسه امش  يوس  هب  ادخ  ناگداتسرف  ام  دنتفگ  یگمه 
دیتسین يرگید  زیچ  نایوگغورد  زج  امش  تسا و  هدرکن  لزان  يزیچ  نامحر  يادخ  دیتسین و  ام  دننامه  يرشب  زج  امـش  دنتفگ : هیرق  لها 

(15)
نیقی  هب  ام  هک  تسا  هاگآ  ادخ  دنتفگ : نالوسر 
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(16  ) میتسه امش  يوس  هب  وا  ناگداتسرف 

(17  ) تسین راکشآ  غالبا  زج  يزیچ  ام  هفیظو  و 
میهاوخ ناتراسگنـس  دیدرتیب  دیرادنرب  تسد  نانخـس  نیا  زا  رگا  و  تسا ) موش  امـش  دوجو   ) میتفرگ دـب  لاف  هب  ار  امـش  ام  دـنتفگ : اهنآ 

(18  ) دیسر دهاوخ  امش  هب  ام  زا  یکاندرد  رفیک  درک و 
(19  ) دیراکفا رسا  یهورگ  امش  هکلب  دیرادنپیم  هک  تسین  نینچ  تسا و  ناتدوخ  زا  امش  یموش  دیشیدنیب  تسرد  رگا  دنتفگ : نالوسر 

(20 . ) دینک يوریپ  ادخ  ناگداتسرف  زا  نم ، موق  يا  تفگ : دیسر و  ارف  باتش  اب  رهش  هطقن  نیرترود  زا  نامیا ) اب   ) يدرم
(21 . ) دناهتفای تیاده  دوخ  دنهاوخیمن و  یشاداپ  امش  زا  هک  دینک  يوریپ  یناسک  زا 
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237 ص :  ریسفت ..... :

يوریپ نآرق  زا  هک  دراد  هدـیاف  یـسک  يارب  وت  راذـنا  اهنت  ٍمیِرَک  ٍرْجَأ  َو  ٍةَرِفْغَِمب  ُهْرِّشَبَف  ِْبیَْغلِاب  َنمْحَّرلا  َیِـشَخ  َو  َرْکِّذـلا  َعَبَّتا  ِنَم  ُرِذـُْنت  امَّنِإ 
شناهانگ و شزرمآ  هب  تسا  هنوگ  نیا  هک  ار  یـصخش  سپ  دـسرتب . ادـخ  زا  تسین ، مدرم  ناـیم  هک  یلاـح  رد  ینعی  یناـهنپ ، رد  دـنک و 

. هد تراشب  دنوادخ  يوس  زا  یگرزب  صلاخ و  شاداپ 
. مینکیم هدنز  رفیک ، شاداپ و  يارب  تمایق  زور  ار  مدرم  ام  یتْوَْملا  ِیُْحن  ُنَْحن  اَّنِإ 

. تسا نامیا  هب  رفک  زا  اهنآ  ندرک  جراخ  ندرک ، هدنز  زا  دوصقم  تسا : هتفگ  يرصب  نسح 
دنتـشاذگ یقاب  دوخ  زا  سپ  هک  ار  يراـثآ  نآ  دـب و  هچ  بوخ و  هچ  دناهداتـسرف ، شیپ  زا  هک  ار  هچنآ  اـم  ْمُهَراـثآ  َو  اُومَّدَـق  اـم  ُُبتْکَن  َو 

هچ وکین و  هنسح و  ّتنـس  هچ  دنریگیم  راک  هب  ار  نآ  دننکیم و  دیلقت  نآ  زا  مدرم  هدش و  یتّنـس  هک  تسا  يراثآ  دوصقم  میـسیونیم و 
فینـصت نید  رد  هک  تسا  یباتک  ای  دـشاب  هداد  دای  یـسک  هب  هک  تسا  یـشناد  بوخ : هنـسح و  راثآ  هلمج  زا  دـشاب . تشز  هئّیـس و  ّتنس 

دننام تسا و  هتخاس  ادخ  ياضر  يارب  هک  تسا  يدجـسم  ای  دشاب  هدرک  فقو  هک  تسا  ياهفوقوم  ای  تسا  هیراج  تاقدص  ای  تسا  هدرک 
. اهنیا
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زاوآ و بعل و  وهل و  زا  ییاهزیچ  داجیا  اـی  دـشاب  ناناملـسم  رب  ررـض  ثعاـب  هک  تسا  یفیلکت  هفیظو و  ندرک  رّرقم  دـب ، هئّیـس و  راـثآ  زا 

َمَّدَق اِمب  ٍِذئَمْوَی  ُناْسنِْإلا  اُؤَّبَُنی  دیامرفیم : هک  لاعتم  يادخ  لوق  تسا  دروم  نیا  ریظن  و  اهنیا ، دننام  دنـشاب و  ادـخ  دای  زا  عنام  هک  ییاهگنهآ 
َرَّخَأ َو 

. دوشیم ربخ  اب  تسا ، هتشاذگ  ياج  هب  دوخ  زا  هک  يراثآ  زا  هداد و  ماجنا  البق  هک  ییاهراک  زا  ناسنا  تمایق  زور  )
هک نآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  دوشیم . هتـشادرب  دجـسم  يوس  هب  هک  تسا  ییاـهماگ  رثا  راـثآ ،»  » زا دوصقم  دـنیوگ : یخرب 

«. 1  » تسا رتشیب  همه  زا  زامن  رد  شدزم  رجا و  تسا ، رترود  همه  زا  شهار 
نآ رثا  نوـچ  تسا و  لاـمعا  ياههفیحـص  دوـصقم  هک  دـنیوگ  یخرب  و  « 2 . » تسا ظوفحم  حول  ٍنِیبـُم » ٍماـمِإ   » زا دوصقم  ٍنِیبـُم  ٍماـمِإ  ِیف 

. تسا هدش  هدیمان  نیبم »  » دوشیمن هنهک  سردنم و 
اذـه نم  يدـنع  دـنیوگ : اهبرع  هک  نانچ  اهنآ ، يارب  نزب  لاثم  ْمَُهل » ْبِرْـضا  َو   » َنُولَـسْرُْملا اَهَءاج  ْذِإ  ِۀَـیْرَْقلا  َباحْـصَأ  اًـلَثَم  ْمَُهل  ْبِرْـضا  َو 

. نزب اهنآ  يارب  هیرق ، باحـصا  لاثم : دـننام  یلاثم  هک  تسا  نیا  هفیرـش  هیآ  دوصقم  تسا و  لاثملا  اذـه  نم  نآ  ياـنعم  هک  اذـک  برّـضلا 
هیکاطنا هیرق ، زا : دوصقم  تسا و  هیرقلا ، باحـصا  زا : لدـب  ذا »  » هملک و  تسا . برـضا ) و   ) یلّوا لثم  يارب : نایب  فطع  مود  لـثم »  » هملک

تسرپ تب  هیرق  نآ  نانکاس  هک  اجنآ  زا  تسا . هیرق  نآ  هب  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  ياههداتسرف  نالوسر و  نولسرم »  » زا دارم  و  تسا .
یسیع ترضح  تقیقح  رد  نوچ  و  دننک . توعد  ّقح  هار  یتسرپ و  ادخ  هب  ار  اهنآ  ات  داتسرف  ینالوسر  مالسلا  هیلع  یسیع  ترـضح  دندوب 

. تسا هداد  تبسن  شدوخ  هب  ار  اهنآ  لاسرا  ناحبس  يادخ  دوب ، هداتسرف  دنوادخ  رما  هب  ار  نالوسر  مالسلا  هیلع 
__________________________________________________

-1
. مهدعباف ایشم  مهدعبا  ةالّصلا  یف  ارجا  ساّنلا  مظعا  ّنإ 

خیـش جاح  همجرت  نایبلا  عمجم  ریـسفت  هب  ر ك : دناهتـسناد . مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ار  نیبم ، ماما  زا  دوصقم  هعیـش  نارّـسفم  رثکا  - 2
ص 378 م. ج 2 ، يزار ، دمحم 
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ینعی ضرألا . زّزعی  رطملا  دنیوگ : هک  نانچ  میدرک  راوتسا  تیوقت و  یموس  لوسر  نداتسرف  اب  ار  لوسر  ود  نآ  تلاسر  ام  ٍِثلاِثب و  انْزَّزَعَف 
. درک مکحم  تخس و  ار  نآ  دنابسچ و  مه  هب  ار  نیمز  ياهفاکش  ناراب 

ار ود  نآ  یموس  لوسر  نداتـسرف  اب  ام  ینعی  تسا ، ندرک  هبلغ  ياـنعم  هب  ّزعی  ّزع  هّداـم  زا  هک  هدـش  هدـناوخ  زین  فیفخت  هب  اـنزّزع »  » لـعف
. میدرک زوریپ 

نیّیراوح هتسدرس  و  افّصلا ، نوعمـش  شمان : هک  تسا  یمّوس ) لوسر   ) هب زّزعم  رکذ  ضرغ  اریز  تسا ، هدشن  رکذ  زّزع »  » زا دعب  هب ، لوعفم 
. تسا هدوب 

نیا َنُولَـسْرَُمل ، ْمُْکَیلِإ  اَّنِإ  دـنتفگ : مود  هلحرم  رد  َنُولَـسُْرم و  ْمُْکَیلِإ  اَّنِإ  دـنتفگ : لوا  هلحرم  رد  نـالوسر  هک  نیا  تلع  َنُولَـسُْرم  ْمُْـکَیلِإ  اَّنِإ 
. تسا راکنا  زا  باوج  مود ، تلاح  رد  تسا و  عالّطا  ربخ و  ناونع  هب  ادتبا  رد  هک  تسا 

: دنیوگیم هک  نیا  لثم  تسا  مسق  ياج  هب  دیکأت  رد  ترابع ، نیا  ُمَْلعَی  انُّبَر  اُولاق 
ام َو  هتفگ  نیا  اب  ار  دوخ  تلاسر  اهنآ  هک  تسا  نیا  تسا  وکین  حیحص و  اهنآ  زا  دیکأت  اب  باوج  نیا  هک  نیا  ببس  هَّللا و  ملع  ای  هَّللا  دهش 

تـسا نآ  تّحـص  رب  هاوگ  هک  ییاههزجعم  اههناشن و  اب  اـم  تلاـسر  هک  تسا  نیا  نآ  ياـنعم  اریز  دـندرک ، تباـث  ُنِیبُْملا  ُغـالَْبلا  اَّلِإ  اـْنیَلَع 
تشز و میوگتسار  قداص و  منکیم  اعّدا  هچنآ  رد  مسق  ادخ  هب  دیوگب  یهاوگ  لیلد و  نودب  یعّدم  کی  رگا  ّالا  هدش و  مّلسم  راکـشآ و 

. تسا حیبق 
نید و زا  هیرق  لها  هک  دوب  نآ  ببـس  هب  نیا  مینزیم و  دـب  لاف  امـش  هب  مینادیم و  موش  ار  امـش  ام  دـنتفگ : هیرق  لها  ْمُِکب  انْرَّیَطَت  اَّنِإ  اُولاق 

. دنتشاد ترفن  تهارک و  اهنآ  تلاسر 
. مییوگیم ازسان  مانشد و  ای  مینکیم  راسگنس  ار  امش  نیقی  هب  دیرادن  رب  تسد  دوخ  ياعّدا  تلاسر و  زا  رگا  ْمُکَّنَمُجْرََنل  اوُهَْتنَت  َْمل  ِْنَئل 

هنرگ تسا و  كرـش  رفک و  رب  يرادـیاپ  نآ  ببـس  تسامـش و  دوخ  اب  امـش  یتخبدـب  یموش و  دـنتفگ : نالوسر  نآ  ْمُکَعَم  ْمُکُِرئاط  اُولاق 
تیاهن  رد  دیحوت  نامیا و  هب  توعد 

240 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسا تکرب  تنمیم و 

نینچ ریدقت  رد  هک  دـناهدناوخ  هزمه  حـتف  هب  مترّکذ ، نإ  أ  یخرب : تسا و  هدوب  مترّکذ ، نإ  نوّریطت  أ  ریدـقت : رد  ترابع  نیا  ُْمتْرِّکُذ  ْنِإ  َأ 
. مترّکذ نأل  متّریطت  أ  تسا :

همادا دوـخ  یهارمگ  هب  دـینکیم و  يور  هداـیز  قـح  زا  فارحنا  یهارمگ و  رد  هک  دـیتسه  یناـمدرم  امـش  هکلب  َنُوفِرْـسُم  ٌمْوَـق  ْمـُْتنَأ  ْلـَب 
. دینادیم موش  ار  وا  دیریگیم و  دب  لاف  هب  تسا ، بوخ  كرابم و  هک  ار  یسک  اریز  دیهدیم ،

هدوب و رهـش  ياههزاورد  زا  هزاورد  نیرترود  رد  شلزنم  دوب و  راّجن  لیئارـسا  نب  بیبح  درم  نآ  یعْـسَی  ٌلُـجَر  ِۀَـنیِدَْملا  اَْـصقَأ  ْنِم  َءاـج  َو 
. دمآ اج  نآ  هب  دیودیم ، تخس  هک  یلاح  رد  دنناسرب ، لتق  هب  ار  نالوسر  دنهاوخیم  رهش  نامدرم  هک  دیسر  ربخ  وا  هب  هک  یماگنه 

هب تبـسن  نآ ] کـی   ] ندز مهب  مشچ  کـی  یّتـح  هک  ناـمیا ، رد  اـهتّما  ناماگـشیپ  هک  تسا  هدـش  تیاور  هلآ  هـیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  زا 
اهنیا و  لیقزح )  ) نوعرف لآ  نمؤم  و  راّجن ) بیبح   ) سی بحاص  مالـسلا و  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  دـنرفن : هس  دـندیزرون ، رفک  دـنوادخ 

«1 . » تساهنآ نیرترب  مالسلا  هیلع  یلع  دنتسه و  ناقیّدص 
زا امش  هک  تسا  نیا  دوصقم  رهش و  نامدرم  قیوشت  رد  تسا  يّرثؤم  عماج و  رایسب  نخس  ترابع  نیا  َنوُدَتْهُم  ْمُه  َو  ًارْجَأ  ْمُُکلَئْـسَی  ْنَم ال 

. دینیبیمن ییایند  نایز  چیه  نالوسر  نیا  فرط 
تسد یگرزب  يراگتسر  میظع و  زوف  هب  ترخآ  ایند و  رد  نیا  رب  انب  دیوشیم ، دنمهرهب  نانآ  زا  ناتنید  ندرک  تسرد  حالـصا و  رد  هکلب 

. دیباییم
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__________________________________________________

-1
نوقیّدصلا مهف  نوعرف  لآ  نمؤم  سی و  بحاص  مالّسلا و  ةالّصلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نیع : ۀفرط  هّللاب  اورفکی  مل  ۀثالث  ممألا  قاّبس 

. مهلضفا مالّسلا  هیلع  ّیلع  و 
241 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

241 ص :  ات 27 ..... ] تایآ 22  (: 36  ) سی هروس  ]

هراشا

ِنوُذِْقُنی َو ال  ًاْئیَش  ْمُُهتَعافَش  یِّنَع  ِنُْغت  ٍّرُِـضب ال  ُنمْحَّرلا  ِنْدُِری  ْنِإ  ًۀَِهلآ  ِِهنوُد  ْنِم  ُذِخَّتَأ  َأ  ( 22  ) َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  َو  ِینَرَطَف  يِذَّلا  ُُدبْعَأ  َِیل ال  ام  َو 
(26  ) َنوُمَْلعَی یِمْوَق  َْتَیل  ای  َلاق  َۀَّنَْجلا  ِلُخْدا  َلِیق  ( 25  ) ِنوُعَمْساَف ْمُکِّبَِرب  ُْتنَمآ  یِّنِإ  ( 24  ) ٍنِیبُم ٍلالَض  یَِفل  ًاذِإ  یِّنِإ  ( 23)

(27  ) َنیِمَرْکُْملا َنِم  ِینَلَعَج  َو  یِّبَر  ِیل  َرَفَغ  اِمب 

241 ص :  همجرت ..... :

(22  ) دینکیم تشگزاب  وا  يوس  هب  یگمه  و  تسا ؟ هدیرفآ  ارم  هک  منکن  شتسرپ  ار  یسک  ارچ  نم 
درادن و ياهدـیاف  نیرتمک  اهنآ  تعافـش  دـناسرب ، نم  هب  ینایز  دـهاوخب  نامحر  دـنوادخ  رگا  هک  منک  باختنا  ار  ینادوبعم  وا  زا  ریغ  ایآ 

(23  ) دنهد تاجن  ارم  دنناوتن 
(24  ) دوب مهاوخ  يراکشآ  یهارمگ  رد  تروص  نیا  رد 

(25  ) دیهد ارف  شوگ  نم  نانخس  هب  مدروآ ، نامیا  امش  راگدرورپ  هب  نم 
(26  ) دندوب هاگآ  گرزب  تمعن  نیا  زا  نم  موق  شاک  يا  تفگ : وش  تشهب  دراو  دش  هتفگ  راّجن ) بیبح   ) وا هب 

(27  ) داد رارق  مرک  فطل و  دروم  دیزرمآ و  ارم  مراگدرورپ  هک 

241 ص :  ریسفت ..... :

لها نداد  دنپ  شدـصق  هک  یتروص  رد  درک ، عورـش  شدوخ  هب  زردـنا  اب  ار  نخـس  هک  نیا  َنوُعَجُْرت  ِْهَیلِإ  َو  ِینَرَطَف  يِذَّلا  ُدـُبْعَأ  َِیل ال  ام  َو 
ار شمالک  هلابند  رگم  دـیتسرپیمن ؟ ار  دوخ  هدـننیرفآ  امـش  ارچ  دـیوگیم : ایوگ  سپ  تساـهنآ  هب  فطل  یناـبرهم و  ببـس  هب  دوب ، رهش 

يوس هب  نم  تشگزاب  عجرأ ، هیلا  دـیوگیمن : تسوا و  يوس  هب  امـش  تشگزاـب  هک  یلاـح  رد  َنوُعَجُْرت » ِْهَیلِإ  َو   » دـیوگیم هک  يرگنیمن 
هب هک  تسا  نیا  شدوصقم  ِنوُعَمْـساَف  ْمُکِّبَِرب  ُْتنَمآ  یِّنِإ  دـیوگیم : هک  اج  نآ  اـت  دـهدیم  همادا  ار  نخـس  هویـش  نیمه  هب  سپـس  تسوا .

دیدرتیب دینک ، يوریپ  نم  زا  دیهد و  ارف  شوگ  نم  راتفگ 
242 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

يارب زج  تسین  اور  شتسرپ  تسا  نیا  تقیقح  نآ  مدرک و  هاگآ  تسین  نآ  زا  يریزگ  هک  تسرد  ینید  نشور و  یتقیقح  هب  ار  امـش  نم 
. دینکیم تشگزاب  وا  يوس  هب  تسا و  هدیرفآ  ار  امش  هک  ییادخ 

امش يارب  ار  يررض  دنوادخ  رگا  هک  دیهد  حیجرت  دنوادخ  شتسرپ  رب  ار  ییاهزیچ  تدابع  هک  تسا  نیا  لقع  شیپ  اهزیچ  نیرتتشز  زا 
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نیا اب  امش  و  دنتسین . امش  ییاهر  هب  رداق  درادن و  امـش  يارب  يدوس  ءایـشا  نیا  تعافـش  دننک . تعافـش  امـش  زا  دنهاوخب  اهنیا  دهاوخب و 
. دیاهدش عقاو  تسین ، ناهنپ  يدنمدرخ  چیه  رب  هک  يراکشآ  رایسب  یهارمگ  رد  ادخ ] ریغ  تدابع   ] رایتخا

اج نآ  رد  درک و  تشهب  دراو  ار  وا  دنوادخ  تشذـگرد ، ات  دـندرک  بوکدـگل  ار  وا  دندینـش  وا  زا  ار  نانخـس  نیا  نوچ  هورگ  نآ  سپس 
. دروخیم يزور  تسا و  هدنز 

تشهب لخاد  درک و  هدنز  ار  وا  ناحبـس  دنوادخ  دنتـشک و  ار  وا  دنیوگ : یخرب  َۀَّنَْجلا  ِلُخْدا  َلِیق  دیامرفیم : دنوادخ  دروم  نیمه  هب  عجار 
نم هب  تبـسن  ار  ادـخ  تمحر  نارفغ و  نـم  موـق  شاـک  يا  َنوُـمَْلعَی  یِمْوَـق  َتـَْیل  اـی  تـفگ  دـش  تـشهب  دراو  هـک  یماـگنه  يو  دوـمرف ،

. دنتسنادیم
تـسد هب  يارب  اـت  دنتـسنادیم  تسا  هدوـمرف  اـطع  وا  هب  دـنوادخ  هک  ار  یگرزب  باوـث  نارفغ و  نیا  شموـق  شاـک  يا  هـک  درک  وزرآ  وا 

. دنروایب نامیا  نآ ، هب  لین  رطاخ  هب  دنوش و  بیغرت  قیوشت و  یتمعن  نینچ  ندروآ 
. درک تحیصن  ار  شموق  گرم  زا  سپ  مه  یگدنز و  لاح  رد  مه  يو  هک  تسا  هدمآ  « 1  » عوفرم ثیدح  رد  و 

هک تسا  هلوصوم  ای  هّیردصم  ِیل » َرَفَغ  اِمب   » ترابع رد  ام »  » فرح یِّبَر  ِیل  َرَفَغ  اِمب 
__________________________________________________

هدومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دنیوگ : هک  نانچ  دوش . هداد  تبـسن  موصعم  هب  ثیدح  ياهیوار  رکذیب  هک  تسا  نآ  عوفرم  ثیدـح  - 1
دوش م. هعجارم  ثیدحلا » ملع   » ياهباتک هب  تسا ... 

243 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
نآ ببـس  هب  هک  يزیچ  نآ  هب  بونّذلا  نم  یل  ّیبر  رفغ  يذـّلاب  ای : ارم ، مراگدرورپ  ندـیزرمآ  هب  یل ، ّیبر  ةرفغمب  تسا : نینچ  ریدـقت  رد 
زا تشاد  اهنآ  اب  هک  تسا  یتیعـضو  دوصقم  یل ؟ رفغ  ءیـش  ّيأب  ینعی : دـشاب ، هّیماهفتـسا  هک  تساور  دـیزرمآ و  ارم  ناهانگ  نم  يادـخ 
نآ تابثا  دنچ  ره  تسا  رتهب  فلا »  » نودب یل ، رفغ  مب  تروص : نیا  رد  اما  دش . هتـشک  هک  نیا  ات  ادخ  نید  زازعا  رد  يرادیاپ  ییابیکش و 

. تسا زیاج  زین 
245 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هیآ 32 رمز  هروس  ات  هیآ 28  سی  هروس  زا  موس  تسیب و  ءزج 
247 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

247 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 28  (: 36  ) سی هروس  ]

هراشا

ًةَرْسَح ای  ( 29  ) َنوُدِماخ ْمُه  اذِإَف  ًةَدِـحاو  ًۀَْحیَـص  َّالِإ  َْتناک  ْنِإ  ( 28  ) َنِیلِْزنُم اَّنُک  ام  َو  ِءامَّسلا  َنِم  ٍدـْنُج  ْنِم  ِهِدـَْعب  ْنِم  ِهِمْوَق  یلَع  اْنلَْزنَأ  اـم  َو 
(30  ) َنُؤِزْهَتْسَی ِِهب  اُوناک  َّالِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  ْمِهِیتْأَی  ام  ِدابِْعلا  یَلَع 

247 ص :  همجرت ..... :

(28  ) دوبن نیا  رب  ام  ّتنس  زگره  میداتسرفن و  نامسآ  زا  يرگشل  چیه  شموق  رب  وا  زا  دعب  ام 
(29  ) دندش شوماخ  یگمه  ناهگان  دوب ، ینامسآ  هحیص  کی  اهنت  اهنآ  يدوبان  ببس 

(30 . ) دندرک ءازهتسا  ار  وا  هک  نیا  زج  دماین  ناشیا  تیاده  يارب  يربمایپ  چیه  هک  ناگدنب  نیا  رب  سوسفا 
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247 ص :  ریسفت ..... :

میداتـسرفن ار  نامـسآ  نایهاپـس  زا  یهاپـس  شموق  ندرک  دوبان  يارب  وا  لتق  زا  سپ  ام  ِءامَّسلا  َنِم  ٍْدنُج  ْنِم  ِهِدـَْعب  ْنِم  ِهِمْوَق  یلَع  اْنلَْزنَأ  ام  َو 
. میداتسرف ردب  گنج  زور  هک  نانچ  نآ 

. میداتسرفن نامسآ  زا  یهاپس  میدرک ، كاله  ار  اهتما  هک  یماگنه  ام  َنِیلِْزنُم و  اَّنُک  ام  َو 
کی  هک  رما  نیرتناسآ  هب  رگم  دوبن  اهنآ  یمامت  يدوبان  ًةَدِحاو  ًۀَْحیَص  اَّلِإ  َْتناک  ْنِإ 
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كاله رخآ  رفن  ات  رهش  نامدرم  مامت  هک  دز  دایرف  کی  تفرگ و  ار  رهش  هزاورد  فرط  ود  لیئربج  هک  قیرط  نیا  هب  دوب ، ینامـسآ  هحیص 

. دوش شوماخ  هرابکی  هک  یشتآ  دننام  دشیمن ، هدید  اهنآ  زا  یتکرح  چیه  هک  يروط  هب  دندش 
هداتسرف هاپس  وا  يارب  هک   ] درادن ار  نآ  ّتیلباق  یسک  ره  مهم و  رایـسب  تسا  يرما  نامـسآ  زا  هاپـس  نداتـسرف  دیامرفیم : دنوادخ  ایوگ  و 

. میدرکن وت  يارب  زج  ار  يراک  نینچ  ام  میداتسرف و  تیارب  قدنخ  ردب و  زور  هک  دّمحم  يا  وت  زجب  دوش ]
ۀحیص ّالإ  تعقو  ام  تسا : نینچ  شریدقت  تسا و  هدش  هدناوخ  زین  عفر  هب  ۀحیـص »  » هملک دشاب ، عقو  يانعم  هب  هّمات و  ناک »  » هک نیا  رب  انب 

. ةدحاو
هک ارچ  تساور  مه  ّثنؤم  نکیل  تسا  هدوب  ۀحیـص  ّالإ  ءیـش  عقو  ام  لصا  رد  اریز  دـشاب  رّکذـم  دـیاب  ناک ،»  » لعف يوحن ، دـعاوق  قباـطم 

«1 . » عشارجلا عولّضلا  ّالإ  تیقب  ام  و  دیوگیم : هک  همّرلا  وذ  رعش  تسا ، دروم  نیا  دننام  تسا و  لعف  لعاف  مکح  رد  ۀحیص » »
رب انب  ۀحیـص »  » ندناوخ بصن  هب  و  تسا .] هدش  هتفگ  ّثنؤم  عولـض ، تبـسانم : هب  نکیل  دشاب ، رّکذم  دیاب  هک  تسا  تیقب  لعف  رد  دهاش  ]

. تسا هدوب  ۀحیص ، ّالإ  ۀبوقعلا  وا  ةذخألا  تناک  نإ  نآ : ریدقت  هک  تسا  نیا 
نیا هک  ایب  تسا : هدش  هتفگ  ترسح  هب  ایوگ  تسا ، هدش  عقاو  ادانم  هدش و ] ضرف  یـصخش  ياج  هب  « ] ةرـسح  » هملک ِدابِْعلا  یَلَع  ًةَرْـسَح  ای 

هک تسا  نیا  دوصقم  دندرکیم و  ازهتسا  ار  ناربمایپ  ناکرشم  هک  تسا  ینامز  نآ  يوش و  رـضاح  وت  تسا  هتـسیاش  هک  تسا  یتقو  نامز 
ناگتـشرف و هک  تسا  نیا  انعم  ای  دـنروخ ، سوسفا  اهنآ  لاح  هب  ناگدـنروخ  سوسفا  ماـمت  تسا  هتـسیاش  هک  دـندوب  یتیعقوم  رد  نارفاـک 

تّدش دنتشاد و  اور  دوخ  رب  نارفاک  هک  ار  یتیانج  نتشادگرزب  روظنم  هب  تسا  نکمم  دنروخیم . رّـسحت  فّسأت و  اهنآ ، لاح  رب  نانمؤم ،
بّجعت ار و  لمع  نیا  دنوادخ  راکنا 

__________________________________________________

. تسا هدنامن  یقاب  يزیچ  شیولهپ ، هنیس و  ياهناوختسا  زج  رتش  تشوگ  زا  - 1
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. دشاب لاعتم  يادخ  فرط  زا  هراعتسا ، هار  زا  فّسأت ، ترسح و  نآ ، زا  دنوادخ 
ترـسح نوچ  تسا و  هدـش  هفاضا  دابع ، هب  ةرـسح  هک  دـناهدناوخ  دابعلا  ةرـسح  ای  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ساـّبع و  نبا  بعک و  نب  ّیبا 

. دراد اهنآ  هب  صاصتخا  تسا  دابع  هب  هجوتم 
[. تسا یصاصتخا  هفاضا  هفاضا ، نیا  رب  انب  ]

249 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 31  (: 36  ) سی هروس  ]

هراشا
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ُۀَْتیَْملا ُضْرَْألا  ُمَُهل  ٌۀَیآ  َو  ( 32  ) َنوُرَـضُْحم اْنیََدل  ٌعیِمَج  اََّمل  ٌّلُک  ْنِإ  َو  ( 31  ) َنوُعِجْرَی ـال  ْمِْهَیلِإ  ْمُهَّنَأ  ِنوُرُْقلا  َنِم  ْمُهَْلبَق  اـنْکَلْهَأ  ْمَک  اْوَرَی  َْمل  َأ 
ام َو  ِهِرَمَث  ْنِم  اُولُکْأَِیل  ( 34  ) ِنُویُْعلا َنِم  اهِیف  انْرَّجَف  َو  ٍبانْعَأ  َو  ٍلیَِخن  ْنِم  ٍتاَّنَج  اهِیف  اْنلَعَج  َو  ( 33  ) َنُولُکْأَی ُْهنِمَف  ابَح  اْهنِم  انْجَرْخَأ  َو  اهاْنیَیْحَأ 

(35  ) َنوُرُکْشَی الَف  َأ  ْمِهیِْدیَأ  ُْهتَلِمَع 
َنوُِملْظُم ْمُه  اذِإَف  َراهَّنلا  ُْهنِم  ُخَلْسَن  ُْلیَّللا  ُمَُهل  ٌۀَیآ  َو  ( 36  ) َنوُمَْلعَی اَّمِم ال  َو  ْمِهِسُْفنَأ  ْنِم  َو  ُضْرَْألا  ُِتْبُنت  اَّمِم  اهَّلُک  َجاوْزَْألا  َقَلَخ  يِذَّلا  َناْحبُس 
ُسْمَّشلا ال  ( 39  ) ِمیِدَْقلا ِنوُجْرُْعلاَک  َداع  یَّتَح  َلِزانَم  ُهانْرَّدَـق  َرَمَْقلا  َو  ( 38  ) ِمِیلَْعلا ِزیِزَْعلا  ُریِدـْقَت  َِکلذ  اَهل  ٍّرَقَتْـسُِمل  يِرَْجت  ُسْمَّشلا  َو  ( 37)

(40  ) َنوُحَبْسَی ٍکَلَف  ِیف  ٌّلُک  َو  ِراهَّنلا  ُِقباس  ُْلیَّللا  َو ال  َرَمَْقلا  َكِرُْدت  ْنَأ  اَهل  یِغَْبنَی 

249 ص :  همجرت ..... :

(31 . ) دندرگیمن زاب  ناشیا  يوس  هب  زگره  اهنآ  میدرک ، كاله  اهنآ  زا  شیپ  ار  یفیاوط  رایسب  هچ  دندیدن  ایآ 
(32  ) دنوشیم رضاح  ام  دزن  تمایق  زور  اهنآ  همه  و 

دنروخیم نآ  زا  اهنآ  میدنایور و  نآ  زا  ییاههناد  میدرک و  هدنز  ار  هدرم  نیمز  ام  هک  تسا  نیا  ناگدرم  ندرک  هدـنز  يارب  ناهرب ، کی 
(33)
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(34  ) میدرک يراج  نآ  رد  ییاههمشچ  میداد و  رارق  روگنا  لخن و  زا  ییاهغاب  نیمز  رد  و 

(35 . ) دنروآیمن اج  هب  ار  ادخ  رکش  ایآ  دننک ، لوانت  دنروآیم ، لمع  هب  اهنآ  زا  دوخ  تسد  اب  هچنآ  نآ و  ياههویم  زا  مدرم  ات 
. دنتـسین هاگآ  نآ  زا  هک  ییاههدیرفآ  رگید  يرـشب و  سوفن  زا  هچ  ناهایگ و  زا  هچ  دیرفآ ، جوز  ار  تانکمم  مامت  هک  ییادـخ  تسا  هّزنم 

(36)
(37 . ) دریگیم ارف  ار  اهنآ  یکیرات  ناهگان  میریگیم ، نآ  زا  ار  زور  ام  ادخ ) تردق  زا   ) تسا ياهناشن  زین  بش 

(38 . ) تساناد اناوت و  دنوادخ  ریدقت  نیا  تسا ، تکرح  رد  شهاگرارق  يوس  هب  هتسویپ  هک  تسا ) يرگید  هناشن  زین   ) دیشروخ و 
(39 . ) ددرگیم زاب  امرخ  هنهک  هخاش  تروص  هب  ماجنارس  میداد و  رارق  ییاههاگلزنم  هام  يارب  و 

(40 . ) دنروانش ینّیعم  رادم  رد  مادک  ره  دریگیم و  یشیپ  زور  رب  بش  هن  دسرب و  هام  هب  هک  تسا  ناکما  نیا  ار  دیشروخ  هن 

250 ص :  ریسفت ..... :

يرثا مک »  » ظفل رد  لعف  نیا  دـننادیمن . ایآ  ینعی  تسا ، اوملعی ، ملا  يانعم : هب  اْوَرَی » َْمل  َأ   » ترابع ِنوُرُْقلا  َنِم  ْمُهَْلبَق  اـنْکَلْهَأ  ْمَک  اْوَرَی  َْمل  َأ 
ماهفتـسا يارب  لصا  رد  مک »  » اریز يربخ ، ای  دشاب  یماهفتـسا  مک »  » هک نیا  زا  ّمعا  دـنکیمن  لمع  نآ  رد  مک »  » زا لبق  لماع  اریز  درادـن ،

. تسا
ةرثک اوری  مل  أ و  تسا : هدوب  نینچ  ریدـقت  رد  تسا و  انْکَلْهَأ » ْمَک   » ترابع زا  لدـب  ظفل  رد  هن  انعم  رد  ترابع  نیا  َنوُعِجْرَی  ْمِْهَیلِإ ال  ْمُهَّنَأ 
دننک ناربج  ار  دوخ  ياهراک  ات  دـندرگیمن  رب  ایند  هب  زگره  میدرک  كاله  هک  ار  نانآ  مهیلإ  نیعجار  ریغ  مهنوک  مهلبق  نورقلا  اـنکالها 

. دنریگیمن دنپ  تربع و  ناگتشذگ  زا  نارفاک  نیا  ایآ 
هدـش هدـناوخ  زین  امل »  » فیفخت هب  تسا ، دـیکأت  يارب  دـیاز و  ام »  » فرح هک  نیا  رب  انب  اّمل »  » هملک َنوُرَـضُْحم  اْنیَدـَل  ٌعیِمَج  اََّمل  ٌّلُـک  ْنِإ  َو 

باسحلل ، نورضحم  نوروشحم  نوعومجمل  مهّلک  نإ  تسا : نینچ  نآ  ریدقت  تسا و  هلیقث  زا  فّفخم  نإ »  » فرح تسا و 
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: تلعف اّمل  هّللاب  کتدشن  هدمآ : هیوبیس  باتکلا ، رد  هک  یلاثم  دننام  دشابیم  ّالإ ، يانعم : هب  دوش  هدناوخ  دیدشت  اب  اّمل »  » هک یتروص  رد  و 
ریدـقت و  تسا . هیفان  نإ »  » فرح و  تسا ] هدـمآ  ّالإ  يانعم  هب  لاثم  نیا  رد  اّمل   ] یهد ماجنا  ار  راک  نیا  هک  مهدیم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وت 

. انیدل نورضحم  نوعومجم  ّالإ  ّلک  ام  تسا : نینچ  ترابع  مامت 
هک ناـنچ  تسا  لوعفم  ياـنعم  هب  لـیعف  زا  عیمج  هملک  تسا و  هدوب  مهّلک  لـصا  رد  تسا و  هیلا  فاـضم  ياـج  هب  ّلـک »  » هملک رد  نیونت 

. اعیمج اوءاج  عیمج و  ّیح  دنیوگ :
. دندمآ یگمه  هلیبق ، عومجم 

نایب تسا و  هفنأتـسم  اهاْنیَیْحَأ »  » هلمج تسا . رتسیلـس  رتعیاش و  ندـناوخ  فیفخت  اب  ار  ُۀَْـتیَْملا »  » هملک اـهاْنیَیْحَأ  ُۀَْـتیَْملا  ُضْرَأـْلا  ُمَُهل  ٌۀَـیآ  َو 
تسا نینچمه  تسا ، ناگدرم  ندرک  هدنز  رب  دنوادخ  ییاناوت  تردق و  رب  لیلد  هناشن و  ناگدنب  يارب  هدرم  نیمز  ندرک  هدنز  هک  دنکیم 

. دعب ياههیآ  رد  ُخَلْسَن » ُْلیَّللا  ُمَُهل   » ترابع رد  خلسن »  » هملک
ار بش  سنج  نیمز و  سنج  اهنآ  زا  دنوادخ  اریز  دنشاب ، تفـص  لیل »  » و ضرا »  » ياههملک يارب  خلـسن »  » و انییحا »  » ود ره  هک  تساور  و 
تسا و هدمآ  اهنآ  تفص  هلمج  هدش و  راتفر  هرکن  مسا  دننام  اهنآ  اب  نیا  رب  انب  دنـشاب  هفرعم  ات  ار  بش  نیمز و  نیع  هن  تسا  هدومرف  هدارا 
. میدرک هدنز  هایگ  ندنایور  اب  ار  هدرم  نیمز  نآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  « 1 . » ینّبسی میئّللا  یلع  ّرما  دقل  و  رعاش : لوق  تسا  دروم  نیا  دننام 

. تسا مدرم  ياذغ  توق و  هک  میدروآ  نوریب  هریغ ...  جنرب و  وج ، مدنگ ، دننام : ییاههناد  نیمز  زا  ابَح و  اْهنِم  انْجَرْخَأ  َو 
هب ناسنا  یتمالـس  تسا و  هتـسباو  اههناد  نیا  هب  رتشیب  یگدـنز  هک  دـنک  تلالد  ات  هدـش  مّدـقم  تسا ، فرظ  هک  هنم »  » هملک َنُولُکْأَـی  ُْهنِمَف 

. دیآیم شیپ  قازرا  يدوب  مک  یطحق و  دنشاب  مک  هاگ  ره  تسا و  رادیاپ  اههناد  نیا  زا  ندروخ 
__________________________________________________

هدش و ضرف  هرکن  دننام  دشابیم و  سنج  هک  تسا  میئّللا ، مال  فلا و  رد : دهاش  تفگیم  ازسان  ارم  هک  متشذگیم  یتسپ  صخـش  رب  - 1
م. تسا - هدمآ  نآ  تفص  هلمج 
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. دنراد ود  نیا  هک  تسا  یناوارف  ياههنوگ  راشرس و  دوس  ببس  هب  روگنا ، امرخ و  صوصخب  رکذ  ٍبانْعَأ  َو  ٍلیَِخن  ْنِم 

. میتفاکش بآ  همشچ  نایرج  يارب  ار  اهغاب  نآ  ای  نیمز  نآ  ِنُویُْعلا و  َنِم  اهِیف  انْرَّجَف  َو 
. دنروخب تسا  هدیرفآ  دنوادخ  هک  ییاههویم  زا  ات  ِهِرَمَث  ْنِم  اُولُکْأَِیل 

رگید امرخ و  ناتخرد  یناشفا  هدرگ  نداد و  بآ  تخرد و  نتـشاک  زا  تسا ، هداد  ماجنا  ناشیاهتـسد  هک  ییاهراک  ْمِهیِدـْیَأ و  ُْهتَلِمَع  اـم  َو 
. دسرب نآ  ندروخ  نامز  لامک و  ّدح  هب  هویم  ات  دوشیم  ماجنا  هک  ییاهراک 

هک نانچ  تسا . هدوب  انرمث  نآ  لصا  تسا و  هدـش  هدـناوخ  هرمث  نوکـس  هّمـض و  اب  هرمث و  هّمـض  ود  اـب  هرمث و  هحتف  ود  اـب  هرمث »  » هملک
. درک لقن  تبیغ  هب  مّلکتم  زا  تافتلا  هقیرط  هب  ار  نخس  انرجف » انلعج و   » دومرف

عجرم تسا ، لخن  دننام  نآ  زا  هدافتسا  ندروخ و  رد  هک  ببـس  نیا  هب  بانعا »  » هملک ددرگرب و  لخن »  » هب هرمث »  » ریمـض هک  تسا  نکمم 
. تسا هتفرگن  رارق  ریمض 

هتفگ هبؤر  هک  نانچ  تسا  کلذ »  » ياج هب  ریمـض  تروص  نیا  رد  دشاب  اههناد  ینعی  روکذـم ، ياههویم  ریمـض ، زا  دوصقم  هک  تساور  و 
: تسا

«1  » قهبلا عیلوت  دلجلا  یف  ّهنأک  قلب  داوس و  نم  طوطخ  اهیف 
ياج هب  ریمـض  هک  تسا  نیا  رد  دهاش   ] تسا هدوب  کلذ  ریمـض  زا  نم  روظنم  تفگ : تسیچ ؟ ریمـض  عجرم  هک  دـش  لاؤس  وا  زا  هاگ  نآ 

[. تسا هدمآ  هراشا  مسا 
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ار نآ  ییاـناوت  دـناهدرواین و  دوجو  هب  ار  اـههویم  نیا  دوخ  تسد  اـب  ینعی  دـشاب ، هیفاـن  هتلمع ، اـم  تراـبع : رد  اـم »  » فرح هک  تساور  و 
« ام  » هک  ] لوا تروص  رب  انب  دنرادن .

__________________________________________________

هدـش هدیـشک  یهایـس  يدیفـس و  تعیبط  زا  يزارد  ياهطخ  ناویح  نآ  تسوپ  رد  ایوگ  تسا  يدیفـس  یهایـس و  زا  ییاـهطخ  نآ  رد  - 1
. تسا

253 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسا هدش  هدناوخ  زین  ءاه ، ریمض  نودب  مهیدیا ، تلمع  ام  و  دشاب ] لوصوم 

. تسا زیچ  ره  زا  سانجا  ماسقا و  لاکشا و  جاوزأ »  » زا دوصقم  اهَّلُک  َجاوْزَْألا  َقَلَخ  يِذَّلا  َناْحبُس 
اهنآ زا  یملع  ياههار  زا  قیرط  چیه  هب  رـشب  زونه  تسا و  هتخاسن  علّطم  نآ  رب  ار  ناسنا  لاعتم  دـنوادخ  هک  ییاهجوز  زا  َنوُمَْلعَی  اَّمِم ال  َو 
ملع قیرط  زا  ناسنا  يارب  دشاب و  هدیرفآ  ار  ییاهدامج  اهناویح و  اهایرد  رعق  نیمز و  لد  رد  دنوادخ  هک  تسین  دیعب  تسا و  هدشن  ربخ  اب 

. دشاب هدادن  رارق  اهنآ  تخانش  يارب  یهار 
ینعی ةاّشلا ، خلـس  دنیوگ : هک  نانچ  تسا  ناویح  تسوپ  ندنک  ندیـشک و  نوریب  يانعم  هب  خلـس ، هژاو : َراهَّنلا  ُْهنِم  ُخَلْـسَن  ُْلیَّللا  ُمَُهل  ٌۀَـیآ  َو 

هتفر راک  هب  هراعتسا  قیرط  هب  نآ ، یکیرات  بش و  ندش  ادیپ  زور و  ییانشور  ندش  فرط  رب  يارب  اج ، نیا  رد  و  دنک . ار  دنفسوگ  تسوپ 
. تسا

. دوبن اهنآ  يارب  ییانشور  چیه  هک  يروط  هب  دندش  لخاد  بش  یکیرات  رد  َنوُِملْظُم  ْمُه  اذِإَف 
: تسا لوق  دنچ  اَهل » ٍّرَقَتْسُِمل   » ترابع ریسفت  رد  اَهل  ٍّرَقَتْسُِمل  يِرَْجت  ُسْمَّشلا  َو 

هاگرارق دنکیم و  تکرح  دوشیم ، یهتنم  ّدح  نادب  لاس  رخآ  ات  شکلف  رد  هدش و  نیعم  رّدقم و  شیارب  هک  يّدح  ات  دیشروخ  ینعی  - 1
. تسا هدش  هیبشت  ترفاسم ، ماگنه  رفاسم ، هاگرارق  هب  دیشروخ 

نیا زا  دیشروخ  اریز  تسا ، نآ  هاگرارق  نیمه  دسریم و  نآ  ياهتنا  هب  تکرح  رد  هک  تسا  يّدح  برغم  قرشم و  رد  دیشروخ  يارب  - 2
. دنکیمن زواجت  ّدح 

. تسا برغم  نامه  هک  تسا  يّدح  دیآیم  ام  رظن  هب  هک  شاهزور  ره  ریسم  رد  دیشروخ  يارب  - 3
تکرح هشیمه  دیشروخ  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  تسا و  نیمه  مه  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  تئارق  هدناوخ و  اهل » ّرقتـسم  ال   » دوعـسم نبا 

254 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  دوشیمن . نکاس  هاگ  چیه  دنکیم و 
هدـش ناوتان  زجاع و  نآ  مهف  زا  اهکرد  هک  يروط  هب  تسا ، قیقد  یباسح  نّیعم و  ریدـقت  رب  انب  هک  یتکرح  نیا  ِمِیلَْعلا  ِزیِزَْعلا  ُریِدـْقَت  َِکلذ 

. تسا طیحم  زیچ  همه  رب  شملع  بلاغ و  زیچ  همه  رب  شتردق  هک  تسا  يدنوادخ  ریبدت  ریدقت و  تسا ،
هک رمقلا  هتایآ  نم  و  ینعی : تسا ، هدش  هدناوخ  زین  عفر  هب  دشاب  لیل »  » رب فطع  ای  ءادتبم ، هک  نیا  رب  انب  رمق »  » هملک َلِزانَم  ُهانْرَّدَق  َرَمَْقلا  َو 

انعم دنکیم و  نایب  ریـسفت و  ار  نآ  هانرّدق »  » لعف هک  تسا  يرّدقم  لعف  هلیـسو  هب  نآ  بصن  تسا و  هدش  لیل »  » رب فطع  تروص  نیا  رد 
دراو یلزنم  رد  هاـم  بش ، ره  هک  تسا  لزنم  تشه  تسیب و  اـهنآ  میدرک و  رّدـقم  نّیعم و  هاـم  ریـسم  رد  ار  ییاـهلزنم  اـم  هـک  تـسا  نـیا 

. دوش یهاتوک  ای  اطخ  نّیعم  ریدقت  نآ  زا  هک  نآیب  دوشیم ،
یخرب دشاب و  نامک  لکـش  هب  هدیمخ  کشخ و  هنهک ، هک  تسا  ییامرخ  هشوخ  بوچ  نوجرع »  » زا دوصقم  ِمیِدَْقلا  ِنوُجْرُْعلاَک  َداع  یَّتَح 

. دوشیم نینچ  هام  شش  تدم  رد  بوچ  نآ  هک  دنیوگ 
یگدیمخ یکیراب ، میدق ، زا : روظنم  تسا و  فاطعنا  ندـش و  جـک  يانعم  هب  هک  تسا  جارعنا  هدام  زا  نولعف  نوجرع »  » تسا هتفگ  جاجز 

. تسا هدش  هیبشت  بوچ  نآ  هب  تروص  هس  نیا  رد  هام  نیا  رب  انب  تسا ، يدرز  و 
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رد ار  شیاهلزنم  دیـشروخ  اریز  دـنکیمن ، دروخرب  هام  هب  زگره  دوخ  ریـس  تعرـس  رد  دیـشروخ  َرَمَْقلا  َكِرْدـُت  ْنَأ  اَهل  یِغَْبنَی  ُسْمَّشلا  اـَل 
هک تسا  هدرک  رود  يروط  ار  ود  نیا  رادم  کلف و  نایم  ناحبـس ، يادخ  هوالع  هب  هام ، کی  تّدم  رد  هام  دنکیم و  ّیط  لاس  کی  تدم 

. دنک دروخرب  يرگید  هب  اهنآ  زا  یکی  تسین  نکمم 
. دریگ یشیپ  زور  زا  دناوتیمن  بش  ِراهَّنلا  ُِقباس  ُْلیَّللا  َال  َو 

دنناگراتس هام و  دیشروخ و  دوصقم  هک  تسا  هدوب  مهّلک ، نآ : لصا  تسا و  هیلا  فاضم  زا  ضوع  ّلک »  » نیونت َنوُحَبْسَی  ٍکَلَف  ِیف  ٌّلُک  َو 
تسا ، دنوادخ  زا  يربنامرف  تعاطا و  هک  نادنمدرخ  ياهراک  هک  نیا  يارب  و  دنروانش . دوخ  رادم  کلف و  رد  کی  ره  هک 

255 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسا هدش  هتفگ  تسا ، نالقاع  عمج  هک  نون ، واو و  اب  نوحبسی ، هملک  هدش ، هداد  تبسن  ناگراتس  هب 

خرچ رد  كود  هک  روط  نامه  دـننزیم  رود  دوخ  رادـم  رد  هام  دیـشروخ و  زا  کـی  ره  هک  تسا  نیا  نآ  ياـنعم  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبا 
. دنزیم رود  دوخ 

255 ص :  ات 50 ..... ] تایآ 41  (: 36  ) سی هروس  ]

هراشا

ْمُه َو ال  ْمَُهل  َخیِرَـص  الَف  ْمُْهقِْرُغن  ْأَشَن  ْنِإ  َو  ( 42  ) َنُوبَکْرَی ام  ِِهْلثِم  ْنِم  ْمَُهل  انْقَلَخ  َو  ( 41  ) ِنوُحْـشَْملا ِْکلُْفلا  ِیف  ْمُهَتَّیِّرُذ  اْنلَمَح  اَّنَأ  ْمَُهل  ٌۀَیآ  َو 
(45  ) َنوُمَحُْرت ْمُکَّلََعل  ْمُکَْفلَخ  ام  َو  ْمُکیِْدیَأ  َْنَیب  ام  اوُقَّتا  ُمَُهل  َلِیق  اذِإ  َو  ( 44  ) ٍنیِح یلِإ  ًاعاتَم  َو  اَّنِم  ًۀَمْحَر  َّالِإ  ( 43  ) َنوُذَْقُنی

َأ اُونَمآ  َنیِذَِّلل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاـق  ُهَّللا  ُمُکَقَزَر  اَّمِم  اوُقِْفنَأ  ْمَُهل  َلـِیق  اذِإ  َو  ( 46  ) َنیِـضِْرعُم اْهنَع  اُوناک  َّالِإ  ْمِهِّبَر  ِتایآ  ْنِم  ٍۀَیآ  ْنِم  ْمِهِیتَْأت  ام  َو 
ًۀَْحیَص َّالِإ  َنوُرُْظنَی  ام  ( 48  ) َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ُدْعَْولا  اَذـه  یتَم  َنُولوُقَی  َو  ( 47  ) ٍنِیبُم ٍلالَـض  ِیف  َّالِإ  ُْمْتنَأ  ْنِإ  ُهَمَعْطَأ  ُهَّللا  ُءاـشَی  َْول  ْنَم  ُمِعُْطن 

(50  ) َنوُعِجْرَی ْمِِهلْهَأ  یلِإ  َو ال  ًۀَیِصَْوت  َنوُعیِطَتْسَی  الَف  ( 49  ) َنوُمِّصِخَی ْمُه  َو  ْمُهُذُخَْأت  ًةَدِحاو 

255 ص :  همجرت ..... :

(41 . ) میدرک لمح  رابرپ  ياهیتشک  رد  ار  ناشنادنزرف  ام  هک  نآ  رگید  ناهرب  و 
(42  ) میدیرفآ نآ  دننامه  يرگید  ياهبکرم  اهنآ  يارب  و 

(43 . ) دهد تاجن  ایرد  زا  ار  اهنآ  یسک  هن  دنشاب و  هتشاد  یسر  دایرف  هن  هک  يروط  هب  مینکیم  قرغ  ار  اهنآ  میهاوخب  رگا  و 
(44  ) دنریگ هرهب  یگدنز  نیا  زا  ینّیعم  تقو  ات  دوش و  اهنآ  لاح  لماش  ام  محر  مه  زاب  رگم 

دیاش دیسرتب ، دینک و  هشیدنا  ترخآ ] ایند و  زا  ای  یهلا ، باذع  زا   ] تسامـش رـستشپ  ورشیپ و  هچنآ  زا  دوش  هتفگ  اهنآ  هب  هک  یماگنه 
(45 . ) دیوش ادخ  تمحر  دروم 

256 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(46  ) دننکیم ضارعا  نآ  زا  هک  نآ  رگم  دیآیمن  اهنآ  يارب  ناشراگدرورپ  ياههیآ  زا  ياهیآ  چیه  و 

هک مینک  ماعطا  ار  یسک  ام  ایآ  دنیوگ : نانمؤم  هب  نارفاک  دینک  قافنا  هدرک  يزور  امـش  هب  ادخ  هچنآ  زا  دوش  هتفگ  اهنآ  هب  هک  یماگنه  و 
(47  ) راکشآ یهارمگ  رد  رگم  امش  دیتسین  درکیم ؟ ماعطا  ار  وا  تساوخیم  ادخ  رگا 

: دنیوگ نارفاک 
(48 ( ؟ دوب دهاوخ  یک  تمایق  هدعو  نیا  دییوگیم  تسار  رگا 
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(49 . ) دنتسه لادج  لوغشم  ایند  روما  رد  هک  یلاح  رد  دریگ  ارف  ار  اهنآ  هک  ینامسآ  هحیص  کی  زج  دنشکن  راظتنا  اهنآ 
(50 . ) دنیامن تعجارم  دوخ  هداوناخ  يوس  هب  هن  دننک و  یشرافس  ّتیصو و  دنناوتیمن  گرم  هظحل  رد 

256 ص :  ریسفت ..... :

هدش و هدناوخ  مهتاّیّرذ )  ) عمج تروص  هب  مه  درفم و  تروص  هب  مه  مهتّیّرذ »  » ترابع ِنوُحْشَْملا  ِْکلُْفلا  ِیف  ْمُهَتَّیِّرُذ  اْنلَمَح  اَّنَأ  ْمَُهل  ٌۀَیآ  َو 
، دوشیم هتفگ  نانز  هب  هّیّرذ  دـنیوگ  نارّـسفم  زا  یخرب  تسا . ّمهم  مدرم  نآ  يارب  اهنآ  لمح  هک  تسا  یناـسک  اـهنآ و  نادـنزرف  دوصقم 

نوچ دومرف و  یهن  اهنز ، ینعی  اههّیّرذ ، نتشک  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسا  ثیدح  رد  دنتـسه و  اههّیّرذ  ياههعرزم  نانز  اریز 
. دندش لمح  هب  صوصخم  دنرادن ، ار  ترفاسم  ییاناوت  ورین و  نادرم  دننام  دنتسه و  نادرم  زا  رتناوتان  نانز 

نارّـسفم زا  یـضعب  تسا . نابایب  یتشک  هک  رتش  دـننام  میدـیرفآ ، ییاهبکرم  یتشک  دـننام  اهنآ  يارب  اـم  َنُوبَکْرَی  اـم  ِِهْلثِم  ْنِم  ْمَُهل  اـنْقَلَخ  َو 
راوس هک  ییاهقروز  رگید و  ياهیتشک  تسا  یتشک  نیا  لثم  ینعی  هلثم »  » زا دارم  تسا و  حون  یتشک  نوحشملا » کلف   » زا دوصقم  دنیوگ :

. دنوشیم
. دمآ اهنآ  يارب  یسر  دایرف  خیرّصلا » مهاتأ  : » دنیوگ تسین . اهنآ  يارب  هدننک  يرای  سر و  دایرف  ْمَُهل  َخیِرَص  الَف 

ندـش قرغ  رطخ  زا  هک  نآ  زا  سپ  دـنبای و  تاجن  دوش و  اهنآ  لاـح  لـماش  هک  اـم  فطل  تمحر و  رگم  ٍنیِح  یلِإ  ًاـعاتَم  َو  اَّنِم  ًۀَـمْحَر  اَّلِإ 
لجا  ریزگان  هک  ینامز  ات  دنتفای ، تاجن 

257 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دنوش دنمهرهب  یگدنز  زا  دسرب ، اهنآ  یعطق  گرم  دیآرس و  اهنآ 

دنوادـخ اـیوگ  دراد . تلـالد  نآ  رب  َنیِـضِْرعُم  اـْهنَع  اُوناـک  اَّلِإ  تراـبع  تسا و  هدـش  فذـح  اذا  باوـج  هیآ  نیا  رد  اوـُقَّتا  ُمَُهل  َلـِیق  اذِإ  َو 
تـسا نیا  اهنآ  تداع  دیامرفیم : سپـس  دننکیم . ضارعا  دننادرگیم و  يور  دیوش  راگزیهرپ  هک  دوش  هتفگ  اهنآ  هب  هاگ  ره  دیامرفیم :

. دننادرگب ور  ياهظعوم  تیآ و  ره  زا  هک 
: دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ْمُکَْفلَخ  ام  َو  ْمُکیِْدیَأ  َْنَیب  ام 

. دیسرتب هتشذگ  ناهانگ  تبوقع  زا  دیراد و  شیپ  رد  هک  یناهانگ  زا  تسا : نیا  انعم 
ياهباوج هلمج  زا  ای  تسا و  نارفاک  هب  نانموم  راتفگ  تیاکح  ای  تسا و  ناحبـس  يادـخ  هتفگ  ای  ترابع  نیا  ٍنِیبُم  ٍلالَـض  ِیف  اَّلِإ  ُْمْتنَأ  ْنِإ 

. تسا نانمؤم  هب  نارفاک 
فرح تسا و  هدـش  ماغدا  داص »  » رد لدـب و  داص »  » هب ءات »  » فرح تسا ، هدوب  نومـصتخی )  ) لصا رد  نومّـصخی »  » لـعف َنوُمِّصِخَی  ْمُه  َو 
هدناوخ نومّصخی »  » بیترت نیدب  تسا ، ءاخ »  » فرح عبات  هرـسک  رد  داص »  » فرح و  رـسک . هب  مه  تسا و  هدش  هدناوخ  حتف  هب  مه  ءاخ » »
شورف دیرخ و  هب  ناشیاهرازاب  رد  دننکیم و  هلداجم  همـصاخم و  ناشیاهراک  رد  ینعی  تسا ، مصخی  مصخ  هدام  زا  لعف  نیا  تسا . هدـش 

زا دنناوتیم  هن  دننک و  یشرافس  ّتیصو و  دنناوتیم  هن  هک  يروط  هب  دریگیم  ارف  ار  اهنآ  ناهگان  تمایق  هک  تسا  نیا  دوصقم  دنلوغـشم ،
. دندرگرب دوخ  ياههناخ  هب  رازاب 

257 ص :  ات 61 ..... ] تایآ 51  (: 36  ) سی هروس  ]

هراشا

َنُولَسْرُْملا َقَدَص  َو  ُنمْحَّرلا  َدَعَو  ام  اذه  انِدَقْرَم  ْنِم  انَثََعب  ْنَم  انَْلیَو  ای  اُولاق  ( 51  ) َنُولِْسنَی ْمِهِّبَر  یلِإ  ِثادْجَْألا  َنِم  ْمُه  اذِإَف  ِروُّصلا  ِیف  َخُِفن  َو 
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َّنِإ ( 54  ) َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  ام  َّالِإ  َنْوَزُْجت  َو ال  ًاْئیَش  ٌسْفَن  ُمَلُْظت  َمْوَْیلاَف ال  ( 53  ) َنوُرَضُْحم اْنیََدل  ٌعیِمَج  ْمُه  اذِإَف  ًةَدِحاو  ًۀَْحیَص  َّالِإ  َْتناک  ْنِإ  ( 52)
(55  ) َنوُهِکاف ٍلُغُش  ِیف  َمْوَْیلا  ِۀَّنَْجلا  َباحْصَأ 

اوُزاْتما َو  ( 58  ) ٍمیِحَر ٍّبَر  ْنِم  ًالْوَق  ٌمالَـس  ( 57  ) َنوُعَّدَـی ام  ْمَُهل  َو  ٌۀَـهِکاف  اهِیف  ْمَُهل  ( 56  ) َنُؤِکَّتُم ِکـِئارَْألا  یَلَع  ٍلـالِظ  ِیف  ْمُهُجاوْزَأ  َو  ْمُه 
(60  ) ٌنِیبُم ٌّوُدَع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  َناْطیَّشلا  اوُُدبْعَت  ْنَأ ال  َمَدآ  ِیَنب  ای  ْمُْکَیلِإ  ْدَهْعَأ  َْمل  َأ  ( 59  ) َنُومِرْجُْملا اَهُّیَأ  َمْوَْیلا 

(61  ) ٌمیِقَتْسُم ٌطارِص  اذه  ِینوُُدبْعا  ِنَأ  َو 
258 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

258 ص :  همجرت ..... :

(51 . ) دنباتشیم تعرس  هب  دوخ  يادخ  يوس  هب  اهربق  زا  همه  ناهگان  دوش  هدیمد  روص  رد  نوچ 
. دـنتفگ تسار  وا  نالوسر  تسا و  نامحر  يادـخ  هدـعو  نامه  نیا  تخیگنارب ؟ نامهاگباوخ  زا  ار  اـم  یـسک  هچ  اـم  رب  ياو  يا  دـنیوگ 

(52)
(53 . ) دنوش رضاح  ام  دزن  یگمه  ناهگان  هک  تسین  شیب  هحیص  کی 

(54 . ) دیوشیمن هداد  ازج  دیدرک  لمع  ار  هچنآ  زج  دوشیمن و  یمتس  سک  چیه  هب  زورما 
(55 . ) دنرورسم لوغشم و  ادخ  ياهتمعن  هب  زورما  تشهب  لها 

(56 . ) دناهدرک هیکت  اهتخت  رب  تشهب  ناتخرد  ياههیاس  رد  ناشنارسمه  نانآ و 
(57 . ) تسا هدامآ  دنهاوخب  هچ  ره  تسا و  ینوگانوگ  ياههویم  تشهب  رد  نانآ  يارب 

(58 . ) نابرهم راگدرورپ  يوس  زا  تسا  ینخس  نیا  تسا ، یهلا  دورد  نانآ  رب 
(59 . ) دیوش ادج  ناراکوکین  فص  زا  زورما  ناراکهنگ ! يا 

(60 . ) تسا يراکشآ  نمشد  امش  يارب  وا  هک  دینکن  شتسرپ  ار  ناطیش  هک  مدرکن  دهع  امش  اب  ایآ  مدآ  نادنزرف  يا 
(61 . ) تسا نیا  میقتسم  هار  هک  دینک  شتسرپ  ارم  و 

258 ص :  ریسفت ..... :

، تسا مود  هخفن  هحیـص و  نیا  تسا و  ندیود  يانعم  هب  نولـسنی »  » تساهربق و يانعم  هب  ثادجأ »  » هژاو َنُولِْـسنَی  ْمِهِّبَر  یلِإ  ِثادْجَْألا  َنِم 
دوب . ندرک  كاله  يارب  یلوا 

259 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
دننام اهنآ  ندرک  هدـنز  اریز  درک  روشحم  تخیگنا و  رب  میدوب  هدـیباوخ  نآ  رد  هک  نامهاگباوخ  زا  ار  ام  یـسک  هچ  انِدَـقْرَم  ْنِم  اـنَثََعب  ْنَم 

. دنرامشیم باوخ  دننام  تمایق  ياهساره  تبسن  هب  ناشیاهربق  رد  ار  دوخ  لاوحا  اهنآ  دنیوگ : یخرب  تسا و  باوخ  زا  ندرک  رادیب 
. تسا ردصم  ثعب »  » ّرج و فرح  نم »  » هک نیا  رب  انب  تسا ، هدناوخ  انثعب ، نم  هک : تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا 

هک تساور  تسا و  هلوصوم  ای  هّیردـصم و  ای  ام »  » فرح تسا و  نآ  ربخ  َدَـعَو » ام   » ترابع ءادـتبم و  اذـه »  » هملک ُنمْحَّرلا  َدَـعَو  ام  اذـه 
. تسا هدوب  نمحّرلا ، دعو  اذه  ریدقت : رد  و  دشاب . فوذحم  يادتبم  يارب  ربخ  دعو » ام   » ترابع و  اندقرم »  » يارب تفص  اذه » »

تسا ناناملسم  راتفگ  ُنمْحَّرلا  َدَعَو  ام  اذه  هیآ  رخآ  ترابع  نارفاک و  نخس  انَثََعب  ْنَم  انَْلیَو  ای  هیآ  لوا  ترابع  هک  تسا  هدش  لقن  هداتق  زا 
یضعب ای  دنهدیم  باوج  دوخ  هب  دنروآیم و  دای  هب  دندوب  هدینش  ناربمایپ  زا  هک  ار  هچنآ  تسا و  نارفاک  نخس  زین  نآ  دنیوگ : یـضعب  و 
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. دنهدیم باوج  رگید  یضعب  هب 
رد ناربمایپ  هک  ار  هچنآ  نولسرملا  هقدص  يّذلا  نمحّرلا و  هدعو  يّذلا  اذه  تسا  نینچ  ریدقت  رد  میهد  رارق  هلوصوم  ار  ام »  » فرح رگا  و 

نیا تسا  دروم  نیا  دننام  دوب و  تسار  دنتفگ  اهنآ  هب  گنج  هرابرد  هچنآ  لاتقلا ، مهوقدـص  دـیوگ : برع  هک  نانچ  دـندوب . وگتـسار  نآ 
رد دـنوادخ  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  ناـیرج  نیا  تسا : نینچ  هیآ  ياـنعم  تفگ . تسار  نم  هب  ار  شرتـش  ّنـس  هرکب ، ّنـس  یقدـص  لاـثم :

شهاگباوخ زا  یباوخ  صخـش  نتخیگنارب  کی  نیا  دوب و  هداد  ار  نآ  هدـعو  داتـسرف ، ورف  شیوگتـسار  ناربمایپ  ناـبز  هب  هک  شیاـهباتک 
هدش هداد  ربخ  امش  هب  البق  هک  تسا  تمایق  زور  ربکا و  رـشح  نتخیگنارب  نیا  هکلب  درک ] رادیب  ار  ام  یـسک  هچ  دیـسرپب  هک  نیا  ات   ] تسین

. دوب
کی نامز  هزادنا  هب  رگم  تسین  رشح  ثعب و  نیا  نامز  ًةَدِحاو  ًۀَْحیَص  اَّلِإ  َْتناک  ْنِإ 

260 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دنوشیم رضاح  عمج و  ام  دزن  باسح  ياج  رد  تمایق و  هصرع  رد  نیرخآ  نیلّوا و  قلخ  یگمه  هاگان  هک  دایرف  هحیص و 

دوشیم هتفگ  رشحم  لها  هب  تمایق  زور  هک  ار  هچنآ  هیآ  ود  نیا  َنوُهِکاف  ٍلُغُـش  ِیف  َمْوَْیلا  ِۀَّنَْجلا  َباحْـصَأ  َّنِإ  ًاْئیَـش ...  ٌسْفَن  ُمَلُْظت  َمْوَْیلاَف ال 
اهسفن رد  اهنآ  نّکمت  ذوفن و  ثعاب  تسا و  هدش  هداد  هدعو  هک  تسا  ییاهزیچ  هدننک  مّسجت  میـسرت و  یتیاکح  نینچ  دنکیم و  تیاکح 

. دنکیم قیوشت  بیغرت و  تسا ، اهتمعن  نیا  شاهرمث  هجیتن و  هک  ییاهراک  ماجنا  رب  دوشیم و 
ینعی تسا ] لاغتشا  نآ  ّتیمها  يارب  هدش  هتفگ  هرکن  تروص  هب  هک  نیا  و  . ] تسا هدش  هدناوخ  زین  لغـش »  » نیغ نوکـس  هب  لغـش »  » هملک

رب انب  درادیم ، زاب  مّنهج  لها  رکف  زا  ار  اهنآ  تسا و  هدش  نایتشهب  لماش  هک  تسا  ییاهتمعن  نآ  دـیآیمن و  فصو  هب  هک  یتّیلوغـشم  هچ 
: دنیوگ یخرب  دشاب . ناشناکیدزن  زا  دنچ  ره  دنتسین  اهنآ  دای  هب  نیا 

. دنهدیم شوگ  ناغرم  ياهزاوآ  هب  دنلوغشم و  یتشهب  ناروح  اههرکاب و  اب  هعقاوم  ندرب و  تّذل  هب  نایتشهب 
تـسانعم نیا  هب  دنربیم و  تّذل  دنمّعنتم و  تشهب  لها  ینعی  دنتـسه ، انعم  کی  هب  تسا  هدش  هدـناوخ  زین  نوهکف »  » هک نوهکاف »  » ترابع

. دوشیم رورس  تّذل و  ثعاب  هک  دوشیم  هتفگ  ییاهزیچ  هب  اریز  ههکاف ، هملک :
، ههکاف هملک : نیا  دننکیم  بّجعت  دنتـسه  نآ  رد  هک  ییاهتمعن  زا  دنلاحـشوخ و  داش و  تشهب  لها  هک  تسا  نیا  دوصقم  دنیوگ : یـضعب 

. تسا نیشنلد  شوخ و  نانخس  حازم و  يانعم  هب  هک  تسا  ۀهاکف »  » هّدام زا 
رب انب  دشاب ، نوهکاف »  » و لغش »  » رد ریمض  يارب  دیکأت  ای  ادتبم و  تسا  نکمم  مه »  » ریمض َنُؤِکَّتُم  ِِکئارَْألا  یَلَع  ٍلالِظ  ِیف  ْمُهُجاوْزَأ  َو  ْمُه 

. دنشاب کیرش  اههیاس ، ریز  تخت  رب  ندز  هیکت  اهیداش و  اهتمعن و  زا  يرادروخرب  رد  اهنآ ، اب  مه  ناشنارسمه  هک  نیا 
. تسا هدش  هدناوخ  زین  تسا  هّلظ ، عمج : هک  للظ  تروص  هب  لالظ »  » هملک

261 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسا هکیرا  دوشیم  هداد  هیکت  نآ  رب  هک  يزیچ  ره  دنیوگ  یخرب  تسا و  هاگ  هلجح  رد  هک  دوشیم  هتفگ  ییاهتخت  هب  هکیرا »  » هژاو

زا یهاوخیم  هچنآ  تئـش : ام  ّیلع  ّعدا  دیوگ : برع  هک  نانچ  دنبلطب  دـننک و  اّنمت  ار  هچ  ره  ینعی  َنوُعَّدَـی » ام   » ترابع َنوُعَّدَـی  ام  ْمَُهل  َو 
. دنهاوخیم ناشدوخ  يارب  ینعی  تسا ، ءاعد  ردـصم  زا  نولعتفی  نوعّدـی  دـنیوگ : یخرب  نک . بلط  ار  تیاهوزرآ  نم  زا  ینعی  هاوخب  نم 

: دنیوگ دنک  نایرب  ار  يزیچ  شدوخ  يارب  يدرف  هاگ  ره  هک  نانچ 
. يوتشا

نیا هک  دنیوگیم  اهنآ  هب  دنکیم و  مالس  اهنآ  هب  دنوادخ  ایوگ  تسا  َنوُعَّدَی » ام   » ترابع زا  لدب  مالس »  » هملک ٍمیِحَر  ٍّبَر  ْنِم  ًالْوَق  ٌمالَس 
رد هغلاـبم  يارب  هطـساویب ، اـی  ناگتـشرف  هطـساو  هب  اـی  ناحبـس  يادـخ  هک  تسا  نیا  دوـصقم  تـسا و  ناـبرهم  راـگدرورپ  نخـس  مـالس 

. دوشیمن غیرد  اهنآ  زا  هک  تساهنآ  تساوخ  وزرآ و  دنوادخ  يوس  زا  مالس  نیا  دنکیم و  مالس  اهنآ  هب  ناشتشادگرزب ،
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: تسا نینچ  ریدقت  رد  تسا و  نآ  ربخ  مالس »  » ءادتبم و َنوُعَّدَی » ام  : » دنیوگ یخرب 
يزیچ هب  هدولآ  هتخیمآ و  نودـب  صلاخ  مالـس  هک  دـنراد  وزرآ  ار  هچنآ  تساهنآ  يارب  و  هیف : بوش  صلاـخ ال  مالـس  نوعّدـی  اـم  مهل  و 
رامـش هب  ادخ  فرط  زا  اهنت  ار  مالـس  نآ  ینعی  تسا ، يدیکأت  قلطم  لوعفم  ٌمالَـس  َنوُعَّدَـی  ام  ْمَُهل  َو  ترابع  يارب  الوق »  » نیا رب  انب  تسا ،

. يرگید ای  ناگتشرف  يوس  زا  هن  دیرآ 
نانمؤم هک  تسا  یماـگنه  نیا  دیـشاب و  وس  کـی  هب  دـیوش و  ادـج  ناـنمؤم  زا  ینعی  اوُزاـْتما » َو   » تراـبع َنُومِرْجُْملا  اَـهُّیَأ  َمْوَْیلا  اوُزاـْتما  َو 

. دش درفنم  ادج و  وا  سپ  درک  ادج  ار  وا  زامنا : زاتماف و  هتزم  دنیوگ : دنوریم . تشهب  يوس  هب  دنوشیم و  روشحم 
نآ لـخاد  هک  تسا  شتآ  رد  ياهناـخ  يرفاـک  ره  يارب  تسا : هتفگ  كاّحـض  دـنوشیم . راـنک  رب  یکین  ریخ و  ره  زا  تسا : هـتفگ  هداـتق 

. دوشیم هدید  هن  دنیبیم و  هن  هک  يروط  هب  دوشیم  هتسب  نآ  رد  دوریم و 
262 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ادخ زا  ینامرفان و  ناطیش  زا  ات  دومرف ، ناسنا  هب  دنوادخ  هک  یـشرافس  دهع و  نآ  هب  تسا  هراشا  هیآ  نیا  َمَدآ ...  ِیَنب  ای  ْمُْکَیلِإ  ْدَهْعَأ  َْمل  َأ 
. دنک تعاطا 

یگتسیاش و هب  نآ  زا  شدوخ  ياج  رد  هک  تسا  هتـسیاش  تسا و  یتسار  تماقتـسا و  تیاهن  رد  هک  تسا  یهار  نیا  ٌمیِقَتْـسُم  ٌطارِـص  اذه 
. دوش فیصوت  لامک 

262 ص :  ات 70 ..... ] تایآ 62  (: 36  ) سی هروس  ]

هراشا

َمْوَْیلا ( 64  ) َنوُرُفْکَت ُْمْتنُک  اِمب  َمْوَْیلا  اَهْوَلْصا  ( 63  ) َنوُدَعُوت ُْمْتنُک  ِیتَّلا  ُمَّنَهَج  ِهِذه  ( 62  ) َنُولِقْعَت اُونوُکَت  ْمَلَف  َأ  ًارِیثَک  الِبِج  ْمُْکنِم  َّلَضَأ  ْدََقل  َو 
یَّنَأَف َطارِّصلا  اوُقَبَتْـساَف  ْمِِهُنیْعَأ  یلَع  انْـسَمََطل  ُءاشَن  َْول  َو  ( 65  ) َنُوبِـسْکَی اُوناک  اِمب  ْمُُهلُجْرَأ  ُدَهْـشَت  َو  ْمِهیِدـْیَأ  اـنُمِّلَُکت  َو  ْمِهِهاْوفَأ  یلَع  ُِمتَْخن 

(66  ) َنوُرِْصُبی
ُهانْمَّلَع ام  َو  ( 68  ) َنُولِقْعَی ـالَف  َأ  ِْقلَْخلا  ِیف  ُهْسِّکَُنن  ُهْرِّمَُعن  ْنَم  َو  ( 67  ) َنوُعِجْرَی َو ال  ایِضُم  اوُعاطَتْسا  اَمَف  ْمِِهتَناکَم  یلَع  ْمُهانْخَـسََمل  ُءاشَن  َْول  َو 

(70  ) َنیِِرفاْکلا یَلَع  ُلْوَْقلا  َّقِحَی  َو  ایَح  َناک  ْنَم  َرِْذُنِیل  ( 69  ) ٌنِیبُم ٌنآُْرق  َو  ٌرْکِذ  َّالِإ  َوُه  ْنِإ  َُهل  یِغَْبنَی  ام  َو  َْرعِّشلا 

262 ص :  همجرت ..... :

(62 . ) دیدرکن هشیدنا  ایآ  درک ، هارمگ  ار  امش  زا  يرایسب  دارفا  وا 
(63 . ) دشیم هداد  امش  هب  هک  تسا  یخزود  نامه  نیا 

(64 . ) دیزوسب دیوش و  لخاد  نآ  شتآ  رد  ناترفک  رفیک  هب  زورما 
(65 . ) دنهدیم یهاوگ  دناهداد  ماجنا  هچنآ  هب  ناشیاهاپ  دنیوگیم و  نخس  ام  اب  ناشیاهتسد  میهنیم و  رهم  اهنآ  ناهد  رب  زورما 

دنناوتیم هنوگچ  اّما  دنریگ  یـشیپ  رگیدکی  رب  دـنهاوخیم  هار  زا  روبع  رد  سپـس  مینکیم ، انیبان  وحم و  ار  اهنآ  نامـشچ  میهاوخب  رگا  و 
(66 . ) دننیبب

( 67  ) دندرگزاب ای  دنورب  هک  دنناوتن  ات  میزاسیم  حوریب  ییاههمّسجم  تروص  هب  مینکیم و  خسم  دوخ  ياجرد  ار  اهنآ  میهاوخب  رگا  و 
 263 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(68  ) دننکیمن هشیدنا  ایآ  مینادرگیم ، زاب  یکدوک  یناوتان  هب  میهاکیم و  شتقلخ  زا  يریپ  رد  میداد  زارد  رمع  ار  سک  ره 
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(69 . ) تسا نشور  نآرق  یهلا و  رکذ  اهنت  ینامسآ  باتک  نیا  هکلب  تسین  وا  ماقم  هتسیاش  يرعاش  میتخوماین و  رعش  ار  وا  زگره  ام 
(70 . ) ددرگ مّلسم  باذع  هدعو  تّجح ، مامتا  اب  نارفاک ، رب  دناسرتب و  یهلا  باذع  زا  ار  ناگدنز  هک  نیا  ات 

263 ص :  ریسفت ..... :

: رارق نیا  زا  تسا  هدش  هدناوخ  قیرط  دنچ  هب  اّلبج »  » ظفل اِلبِج  ْمُْکنِم  َّلَضَأ  ْدََقل  َو 
ناوارف و قلخ  اهنآ  مامت  يانعم  و  اّلبج . دـیدشت  هرـسک و  ود  اب  اّلبج ، دـیدشت  هّمـض و  ود  اب  البج ، نوکـس  هّمـض و  اـب  ـالبج ، هّمـض  ود  اـب 

یهارمگ هب  توعد  ار  اهنآ  ادتبا  هک  قیرط  نیا  هب  دنکیم ، هارمگ  ار  اهنآ  ناطیـش  هک  دناهدش  هدـیرفآ  یتشرـس  رب  هک  تسا  هوبنا  تعامج 
. دزاسیم ناشهارمگ  سپس  دنکیم و 

. دیشاب نآ  مزیه  شتآ و  اب  هارمه  مزالم و  ار ، ناربمایپ  ناتبیذکت  رفک و  ببس  هب  زورما ، َنوُرُفْکَت  ُْمْتنُک  اِمب  َمْوَْیلا  اَهْوَلْصا 
هک نیا  ای  تسا ، هدـمآ  لصّتم  لـعف  هدـش و  فذـح  ّرج  فرح  هدوب ، طارّـصلا  یلإ  لـصا : رد  طارـص »  » َنوُرِْـصُبی یَّنَأَـف  َطارِّصلا  اوُقَبَتْـساَف 

اهنآ نامشچ  میهاوخب  ام  رگا  هک  تسا  نیا  انعم  تسا و  ّتیفرظ  رب  انب  طارص  بصن  ای  تسا ، باتش  تعرـس و  يانعم  هب  اوقبتـسا »  » ترابع
، دنریگ یـشیپ  تعرـس  اب  دنهاوخب  دنورب  ناشلزنم  ای  دوصقم  يوس  هب  هشیمه  دنتـشاد  تداع  هک  یهار  زا  رگا  نیا  رب  انب  مینکیم ، وحم  ار 

دننیبیم ار  هار  تهج  هنوگچ  دنرادن و  ار  نآ  ییاناوت  تردق و  دنتفرگیم ، تعرس  ناشیاهراک  رد  ششوک  يارب  هار  نآ  زا  البق  هک  نانچ 
؟ میدرک انیبان  ار  اهنآ  ام  هک  یتروص  رد  دننادیم  و 

مهتاناکم مهتناکم و  تروص  هب  ظفل  نیا  تسا  یکی  ماقم »  » و ۀماقم »  » دننام ناکم »  » و ۀـناکم »  » هملک ْمِِهتَناکَم  یلَع  ْمُهانْخَـسََمل  ُءاشَن  َْول  َو 
هدناوخ  زین  دشاب  عمج  درفم و  هک 

264 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
دنناوتن هک  دنیآرد  گنس  تروص  هب  دنوش و  دمجنم  دوخ  ياج  رد  هک  مینکیم  خسم  نانچ  ار  اهنآ  ام  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا و  هدش 

. دندرگ زاب  ای  دنور  شیپ  دوخ  ياج  زا 
زا سپ  هن  دنرذگب و  یهلا  باذع  زا  دنناوتیمن  اهنآ  سپ  مینکیم . خسم  هنیزوب  نومیم و  تروص  هب  ار  اهنآ  ام  دنیوگ : نارّـسفم  زا  یخرب 

. دندرگ زاب  هیلوا  تقلخ  هب  دنناوتیم  خسم 
قیرط نیا  هب  مینیرفآیم ، دوب  نوـنک  اـت  هچنآ  سکع  هب  میهدیم و  رییغت  ار  وا  تقلخ  میداد  زارد  رمع  ار  سک  ره  اـم  ُهْسِّکَُنن  ُهْرِّمَُعن  ْنَم  َو 

وا تقلخ  دیـسر  اهتنا  هب  هک  هاگ  نآ  دسرب و  ییاهن  دشر  هب  دورب و  لامک  هب  ور  وا  شناد  درخ و  ورین و  هک  میدیرفآ  يروط  ار  وا  البق  هک 
یکدوک تلاح  دـننامه  شناد  لقع و  یندـب و  فعـض  رد  هک  نیا  ات  دراذـگیم  شهاک  هب  ور  وا  ياوق  ماـمت  هک  میهدیم  رارق  يروط  ار 

َلَفْسَأ ُهانْدَدَر  َُّمث  دیامرفیم : دنوادخ  هک  نانچ  دشاب  الاب  تمس  هب  نآ  هت  نییاپ و  فرط  هب  ریت  رس  ات  دننک  نوگژاو  هک  يریت  دننام  ددرگ ،
ْنَم ْمُْکنِم  َو  دیامرفیم : زین  و  ( 5 نیت / « ) میدنادرگ زاب  تسا ) يریپ  نارود  یناوتان  فعض و  هک   ) رمع هلحرم  نیرتنییاپ  هب  سپس  ، » َنِیِلفاس

ار هچ  ره  ات  ددرگیم  زاب  يریپ  تیاهن  ینعی  رمع  ياهلاس  نیرتتسپ  هب  امش  زا  یضعب   » ًاْئیَـش ٍْملِع  ِدَْعب  ْنِم  َمَْلعَی  ْالیَِکل  ِرُمُْعلا  ِلَذْرَأ  یلِإ  ُّدَُری 
. تسا هدش  هدناوخ  تروص  نیمه  هب  تسا  سیکنت  هدام  زا  نوچ  لعف  نیا  ُهْسِّکَُنن » ( » 70 لحن / « ) دنک شومارف  تسنادیم 

رعش اب  یتبـسانم  چیه  تسین و  رعـش  نآرق  هک  تسا  نیا  ترابع  نیا  موهفم  میتخوماین . رعـش  نآرق ، میلعت  اب  وا ، هب  ام  و  َْرعِّشلا ، ُهانْمَّلَع  ام  َو 
رگا دشاب و  رعاش  هک  تسین  مه  ربمایپ  ماقم  هتسیاش  تسین و  ياهیفاق  نزو و  چیه  نآرق  رد  هیفاق و  نزو و  اب  تسا  ینخس  رعش  اریز  درادن ،

طلغ و شنابز  هب  تفگیم  يرعـش  مه  لـیثمت  يارب  رگا  یتح  درادـن  ار  نآ  ییاـناوت  تسین و  ناـسآ  شیارب  دـیوگب  مه  يرعـش  دـهاوخب 
دشیم . يراج  فرحنم 

265 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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درم نتشادزاب  يارب  يریپ  مالسا و  ایهان  ءرملل  بیّـشلا  مالـسإلا و  یفک  دومرف : ار  رعـش  نیا  لاثم  ناونع  هب  ترـضح  هدش  تیاور  هک  نانچ 
: تفگ رکب  وبا  تسا . یفاک 

: دومرف هک  نیا  اما  ییادخ . لوسر  وت  هک  مهدیم  تداهش  ایهان و  ءرملل  مالسالا  بیّشلا و  یفک  تسا : هتفگ  نینچ  رعاش 
بلّطملا دبع  نبا  انأ  بذک  ّیبنلا ال  انأ 

تسا ینخس  سنج  زا  هدش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  هک  يدراوم  هنوگ  نیا  دننام  مبلّطملا و  دبع  دنزرف  نم  میوگیمن : غورد  مربمایپ و  نم 
. تسا هدش  نوزوم  قاّفتا  روط  هب  اهنت  دشاب ، نآ  رد  يدصق  ای  رعش  زا  یتیصوصخ  هک  نآیب  تسا  هقیلس  قوذ و  يور  زا  هک 

رد دیوگیمن و  رعش  ار  اهنآ  سک  چیه  تسا و  هدش  نایب  نوزوم  یبلاطم  هاگهگ  مدرم  ياههباطخ  اهراتفگ و  زا  يرایسب  رد  هک  نانچ  مه 
ياهتیب ضورع ، ملع  رد  يوحن ، دمحا  نب  لیلخ  نیا  رب  هوالع  دشاب . رعـش  يدراوم  نینچ  هک  دنکیمن  روطخ  مه  هدنونـش  هدنیوگ و  نهذ 

. دروآیمن باسح  هب  رعش  ار  يزجر 
زج تسین  يزیچ  نآرق  نیا  ینعی  ٌرْکِذ ...  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  دومرف  تسنادـن  رعـش  ار  نآرق  ناحبـس  يادـخ  نوـچ  ٌنِیبـُم و  ٌنآُْرق  َو  ٌرْکِذ  اَّلِإ  َوُـه  ْنِإ 

رگم نآرق  تسین   » َنیَِملاـْعِلل ٌرْکِذ  اَّلِإ  َوُـه  ْنِإ  دـیامرفیم : هک  ناـنچ  مه  دـنریگیم . دـنپ  نآ  زا  ّنج  یمدآ و  هـک  ادـخ  بناـج  زا  يرّکذـت 
زوف و هب  نآ  هب  لمع  ندناوخ و  اب  دوشیم و  هدناوخ  اهبارحم  رد  هک  یباتک  رگم  تسین  نآرق  نیا  ( 104 فسوی / « ) نایناهج يارب  يرّکذت 

. دنوشیم لئان  ناهج  ود  يراگتسر 
ریغ اریز  تسا ، هدننک  لّمأت  دنمدرخ و  درف  ای  هدنز  زا  دوصقم  دننکیم و  راذنا  دناهدنز ، هک  ار  یناسک  ربمایپ ، ای  نآرق  ایَح  َناک  ْنَم  َرِذـُْنِیل 

، دنوشیم هدنز  نامیا  رون  هب  دـنروآیم و  نامیا  هک  تسادـیپ  ناشلاح  زا  هک  تسا  یناسک  هدـنز  زا  روظنم  ای  تسا ، هدرم  دـننام  دـنمدرخ 
. تسا هدرم  دننام  رفاک  اریز 

. دوش قّقحم  مّلسم و  اهنآ  رب  ناشرفک ، ببس  هب  نارفاک ، باذع  هدعو  هک  نیا  يارب  َنیِِرفاْکلا و  یَلَع  ُلْوَْقلا  َّقِحَی  َو 
266 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

266 ص :  ات 76 ..... ] تایآ 71  (: 36  ) سی هروس  ]

هراشا

اهِیف ْمَُهل  َو  ( 72  ) َنُولُکْأَی اْهنِم  َو  ْمُُهبوُکَر  اـْهنِمَف  ْمَُهل  اـهاْنلَّلَذ  َو  ( 71  ) َنوُِکلام اَهل  ْمُهَف  ًاـماْعنَأ  انیِدـْیَأ  ْتَلِمَع  اَّمِم  ْمَُهل  اـنْقَلَخ  اَّنَأ  اْوَرَی  َْمل  َو  َأ 
َنوُرَضُْحم ٌْدنُج  ْمَُهل  ْمُه  َو  ْمُهَرْصَن  َنوُعیِطَتْـسَی  ال  ( 74  ) َنوُرَْـصُنی ْمُهَّلََعل  ًۀَِهلآ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اوُذَخَّتا  َو  ( 73  ) َنوُرُکْـشَی الَف  َأ  ُبِراشَم  َو  ُِعفانَم 

(75)
(76  ) َنُوِنْلُعی ام  َو  َنوُّرُِسی  ام  ُمَْلعَن  اَّنِإ  ْمُُهلْوَق  َْکنُزْحَی  الَف 

266 ص :  همجرت ..... :

(71 . ) دنوش کلام  اهنآ  هک  میدیرفآ  ینایاپراهچ  دوخ  تردق  تسد  هب  اهنآ  يارب  هک  دندیدن  نارفاک )  ) اهنآ ایآ 
(72  ) دننک هیذغت  نآ  زا  مه  دنشاب و  نانآ  بکرم  مه  ات  میتخاس  ناشیا  مار  عیطم و  ار  اهنآ 

(73 . ) دننکیمن يرازگ  رکش  ایآ  تسا ، ییاراوگ  ياهیندیشون  یناوارف و  ياههرهب  اهناویح  نآ  رد  نانآ  يارب  و 
(74 . ) دنوش يرای  هک  نیا  دیما  هب  دندیزگرب  ینادوبعم  ادخ  زا  ریغ  اهنآ 

(75  ) دنوشیم رضاح  خزود  شتآ  رد  هک  دنتسه  اهنآ  رکشل  ناکرشم  نیا  دنتسین و  ناشیا  يرای  هب  رداق  نانآ  یلو 
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(. 76  ) مینادیم دننک  راکشآ  ناهنپ و  ار  هچنآ  ام  دنکن  نیگمغ  نوزحم و  ار  وت  اهنآ  نانخس  نیا  رب  انب 

266 ص :  ریسفت ..... :

. دیآیمن رب  نآ  هدهع  زا  یسک  ام  زج  میتفرگ و  هدهع  هب  ار  نآ  شنیرفآ  داجیا و  هک  ار  هچنآ  ًاماْعنَأ  انیِْدیَأ  ْتَلِمَع  اَّمِم 
تسا نیا  انعم  ای  دننکیم ، هناکلام  فّرصت  اهنآ  رد  دندش و  اهناویح  نآ  کلام  اهنآ  میدیرفآ و  اهنآ  يارب  ینایاپراهچ  ام  َنوُِکلام  اَهل  ْمُهَف 

رداق نامدرم  ات  میدیرفاین  هدننک ) رارف   ) هدنمر یشحو و  ار  اهناویح  نآ  ام  دنراد و  رایتخا  رد  ار  اهنآ  دنطّلسم و  اهناویح  نآ  رب  نامدرم  هک 
نامدرم  تعاطا  رد  رّخسم و  اهناویح  نآ  نیا  رب  انب  دنشابن ، اهنآ  طبض  هب 

267 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. ْمَُهل اهاْنلَّلَذ  َو  دومرف  هک  تسا  موهفم  نیمه  هب  هراشا  و  دنتسه .

تسا یناویح  هبولح  بولح و  هک  نانچ  دهدیم  يراوس  هک  تسا  یناویح  يانعم  هب  هبوکر  و  بوکر »  » هژاو َنُولُکْأَی  اْهنِم  َو  ْمُُهبوُکَر  اْهنِمَف 
. اهنآ تشوگ  ندروخ  ندرک و  حبذ  اب  ار  یخرب  دننکیم و  هدافتسا  اهنآ  زا  ندش  راوس  اب  ار  اهناویح  زا  یضعب  ینعی  دهدیم ، ریش  هک 

نوگانوگ ياههرهب  ریـش و  ندیـشون  نینچمه  تساهنآ ، يوم  كرک و  مشپ و  زا  سابل  هّیهت  عفانم ، هلمج  زا  ُبِراـشَم  َو  ُِعفاـنَم  اـهِیف  ْمَُهل  َو 
. تسا رگید 

. تسا بآ  ندیماشآ  ياج  نآ  تسا و  برشم  عمج  براشم »  » هملک
دننک و عافد  اهنآ  زا  دنهد و  يرای  ار  اهنآ  هک  نیا  دیما  هب  و  دندیزگرب ، ار  ینایادخ  ناکرشم  َنوُرَْـصُنی  ْمُهَّلََعل  ًۀَِهلآ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اوُذَخَّتا  َو 

یهورگ ناکرـشم  نیا  دندرکیم و  رّوصت  هک  دش  نآ  سکع  رب  راک  یلو  دندرکیم ، شتـسرپ  ار  اهنآ  دـنوش ، اهنآ  عیفـش  دـنوادخ  شیپ 
نآ هک  تسا  نیا  انعم  ای  دـنداد ، رارق  شتآ  مزیه  ار  اهنآ  ناشنادوبعم  اریز  دـنوشیم ، رـضاح  باذـع  رفیک و  يارب  تمایق  زور  هک  دنتـسه 

، دندرکیم نامگ  هک  دش  نآ  فالخ  رب  راک  یلو  دـنوش ، اهنآ  يدـنمورین  تیوقت و  ثعاب  اهتب  هک  نیا  عمط  هب  دـندرک  رایتخا  ار  اهدوبعم 
. دندوبن اهنآ  يرای  هب  رداق  نایادخ  نآ  هک  یلاح  رد  دندرکیم  عافد  تیامح و  اهنآ  زا  تمدخ و  نادوبعم  هب  هک  دندوب  ناکرشم  نیا  اریز 
نوزحم و ار  وت  دنوشیم  تتّیذا  ببـس  دـننکیم و  تبیذـکت  هک  اهنآ  راتفگ  نیا  رب  انب  َنُوِنْلُعی  ام  َو  َنوُّرُِـسی  ام  ُمَْلعَن  اَّنِإ  ْمُُهلْوَق  َْکنُزْحَی  الَف 

. میهدیم رفیک  راک  نیا  ببس  هب  ار  اهنآ  میهاگآ و  دننکیم  ینمشد  اراکشآ  یناهنپ و  رد  هک  هچنآ  هب  ام  دزاسن و  نیگمغ 

267 ص :  ات 83 ..... ] تایآ 77  (: 36  ) سی هروس  ]

هراشا

ُْلق ( 78  ) ٌمیِمَر َیِه  َو  َماظِْعلا  ِیُْحی  ْنَم  َلاق  ُهَْقلَخ  َیِسَن  َو  ًالَثَم  اَنل  َبَرَض  َو  ( 77  ) ٌنِیبُم ٌمیِصَخ  َوُه  اذِإَف  ٍۀَفُْطن  ْنِم  ُهانْقَلَخ  اَّنَأ  ُناْسنِْإلا  َرَی  َْمل  َو  َأ 
َْسَیل َو  َأ  ( 80  ) َنوُدـِقُوت ُْهنِم  ُْمْتنَأ  اذِإَف  ًاران  ِرَـضْخَْألا  ِرَجَّشلا  َنِم  ْمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  ( 79  ) ٌمِیلَع ٍْقلَخ  ِّلُِکب  َوُه  َو  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  اـهَأَْشنَأ  يِذَّلا  اَـهِییُْحی 

(81  ) ُمِیلَْعلا ُقَّالَْخلا  َوُه  َو  یَلب  ْمُهَْلثِم  َُقلْخَی  ْنَأ  یلَع  ٍرِداِقب  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا 
(83  ) َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  َو  ٍءْیَش  ِّلُک  ُتوُکَلَم  ِهِدَِیب  يِذَّلا  َناْحبُسَف  ( 82  ) ُنوُکَیَف ْنُک  َُهل  َلوُقَی  ْنَأ  ًاْئیَش  َدارَأ  اذِإ  ُهُْرمَأ  امَّنِإ 

268 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

268 ص :  همجرت ..... :
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(77 . ) تساخرب راکشآ  ینمشد  هب  وا  میدیرفآ و  شزرایب  ياهفطن  زا  ار  وا  ام  هک  دنادیمن  دیدن و  ناسنا  ایآ 
(78 ( ؟ دنکیم هدنز  ار  هدیسوپ  ياهناوختسا  نیا  یسک  هچ  تفگ : درک و  شومارف  ار  دوخ  شنیرفآ  دز و  هنالهاج )  ) یلاثم ام  يارب  و 

(79 . ) تساناوت هاگآ و  یشنیرفآ  ره  هب  وا  دیرفآ و  ار  نآ  راب  نیتسخن  هک  دنکیم  هدنز  ار  نآ  ییادخ  نامه  وگب 
(80 . ) دیزورفایم شتآ  نآ ، اب  امش  دیرفآ و  شتآ  زبس  تخرد  زا  امش  يارب  هک  ییادخ  نامه 

(81 . ) تساناد هدننیرفآ  وا  و  دناوتیم )  ) يرآ دنیرفایب ؟ ار  اهنآ  دننامه  تسین  رداق  دیرفآ  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  ییادخ  ایآ 
(82 . ) دوشیم دوجوم  هلصافالب  زین  نآ  شاب ، دوجوم  دیوگیم  وا  هب  دنک  هدارا  ار  يزیچ  هاگ  ره  هک  تسا  نیا  اهنت  ادخ  نامرف 

(83 . ) دیدرگیم زاب  وا  يوس  هب  همه  تسوا و  تسد  رد  زیچ  همه  ّتیمکاح  ّتیکلام و  هک  ییادخ  تسا  هّزنم  كاپ و  سپ 

268 ص :  ریسفت ..... :

268 ص :  لوزن ..... ] نأش  ]

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  يا  تفگ : دروآ و  ار  ياهدش  مرن  هدیسوپ و  ناوختـسا  لئاو  نب  صاع  ای  فلخ ، نب  ّیبا  هک  تسا  هدش  تیاور 
ار اهنآ  راکنا  دنوادخ  دش . لزان  هیآ  نیا  سپ  يرآ ، دومرف : ترضح  دنکیم ؟ هدنز  ار  يزیچ  نینچ  ادخ  هک  ینکیم  نامگ  ایآ 

269 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هک تسا  ياهفطن  زا  اهنآ  شنیرفآ  هک  درک  تباث  نانآ  رب  دنوادخ  اریز  درک ، حـیبقت  درمـش و  تشز  تّدـشب  تمایق ) زور   ) ثعب هب  تبـسن 

یـسک هچ  دنیوگیم : دـننکیم و  همـصاخم  راّبج  يادـخ  اب  دـنراد ، هک  یتسپ  زاغآ  نیا  اب  اهنآ  هک  تسا  تفگـش  تسا و  زیچ  نیرتتسپ 
يزیچ رد  ناسنا  همـصاخم  هلداجم و  هک  تسا ) نیا  رتبیجع  نیا  زا  ( ؟ دنک هدـنز  تسا  هدیـسوپ  شیاهناوختـسا  هک  ار  ياهدرم  دـناوتیم 

نیا اب  و  هفطن ) . ) تسا تاوم  هدرم و  زیچ  زا  وا  دوجو  يادتبا  أشنم و  هک  تسا  نیا  نآ  و  تسوا ، ياهتفـص  اهتلاح و  نیرتمزال  زا  هک  تسا 
. درادن یپ  رد  ار  يدوصقم  فده و  هک  تسا  لیلد  نودب  ینخس  نیا  دوشیم و  رکنم  ار  تاوم  زا  ندش  هدنز  لاح 

نینچ رب  دـش و  رونخـس  روعـش و  اب  لماک و  يدرم  دـمآ ، دوجو  هب  یتسپ  بآ  زا  هک  نآ  زا  سپ  ناسنا  هک  تسا  نیا  اـنعم  دـنیوگ : یخرب 
. دنک نایب  راهظا و  تحاصف ، اب  دراد ، ریمض  رد  ار  هچنآ  تسناوت  تفای و  ییاناوت  ياهمصاخم 

هک دنکیم  تلالد  یتفگـش  ناتـساد  رب  هک  تسا  نیا  ببـس  هب  ای  دیمان ، لثم  ار  ترابع  نیا  دـنوادخ  هک  نیا  ٌمیِمَر  َیِه  َو  َماظِْعلا  ِیُْحی  ْنَم 
هچنآ اریز  تسا ، یهیبشت  نآ  رد  هک  تسا  نیا  ببـس  هب  ای  و  تسا ، ناگدرم  ندرک  هدـنز  رب  ادـخ  تردـق  راـکنا  نآ  و  تسا ، لـثم  دـننام 
راکنا ناونع  هب  هک  یماگنه  نیا  رب  انب  تسا ، هدیرفآ  ار  اهنآ  ادتبا  زا  اریز  دراد ، ار  نآ  ییاناوت  دـنوادخ  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  هدـش  راکنا 

زجاع ناوتان و  دراد  ار  نآ  ییاناوت  تردـق و  هک  يزیچ  رد  ار  دـنوادخ  دـنکیم ؟ هدـنز  ار  هدیـسوپ  ناوختـسا  نیا  یـسک  هچ  دـنیوگیم :
ناوختسا يانعم  هب  میمر »  » هژاو دناهدرک ، هیبشت  تسین ، راک  نیا  رب  رداق  هک  ادخ ، قلخ  هب  یناوتان  رد  ار ، ادخ  تروص  نیا  رد  دناهتسناد و 

. تسا هدشن  ّثنؤم  ببس  نیمه  هب  تفص و  هن  تسا  مسا  میمر »  » تافر و و  هّمر »  » هژاو تسا  نآ  دننام  تسا و  هدیسوپ 
: تخرد ود  رضخا »  » تخرد زا : دوصقم  ًاران  ِرَضْخَْألا  ِرَجَّشلا  َنِم  ْمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا 

، نایب نیا  اب  دـنوادخ  دـنزورفایم . شتآ  رگیدـکی  هب  اهنآ  ياههخاش  ندـییاس  اب  اهبرع  هک  دنتـسه  یناتخرد  ود ، نیا  تسا و  راقع  خرم و 
رد تسا  رداق  هک  یسک  دنکیم  تباث 

270 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
نـشور شتآ  دوش  هدییاس  رگیدکی  هب  نآ  ياههخاش  هاگ  ره  هک  يروط  هب  دـهد ، رارق  شتآ  تسا  يرت  تبوطر و  تیاهن  رد  هک  یتخرد 
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. دنک هدنز  ار  هدرم  هک  دراد  مه  ار  نآ  ییاناوت  دوشیم ،
َُقلْخَی ْنَأ   » تراـبع رد  تسا . هدـش  هدـناوخ  زین  ردـقی  فاـقحا ، هروس  رد  مه  اـج و  نیا  رد  مه  رداـقب »  » هملک ْمُهَْلثِم  َُقلْخَی  ْنَأ  یلَع  ٍرِداـِقب 

ای و  دـنیرفایب ، رتفیعـض  رتکچوک و  ياهدوجوم  دـناوتیم  نیمز  اهنامـسآ و  تبـسن  هب  هک  تسا  نیا  انعم  اـی  تساـنعم : ود  لاـمتحا  ْمُهَْلثِم »
نآ دـننام  لثم و  هکلب  تسین ، ندـیرفآ  يادـتبا  یگدـنز  هداعا  ثعب و  اریز  دـنکیم ، هدـنز  رگید  راب  ار  اـههدرم  نآ  هک  تسا  نیا  دوصقم 

. تسا
ره هک  تسا  يروط  دـنوادخ  ماقم  نأش و  ینعی  تسا ، نأش  ماقم و  ياـنعم  هب  رمأ »  » هملک ُنوُکَیَف  ْنُک  َُهل  َلوُقَی  ْنَأ  ًاْئیَـش  َدارَأ  اذِإ  ُهُْرمَأ  اـمَّنِإ 

دروآیم و دوجو  هب  يریخأت  فّقوت و  نودب  ار  زیچ  نآ  هک  انعم  نیا  هب  وش  دوجوم  شاب ، دیوگیم : نآ  هب  دـنک  هدارا  ار  يزیچ  ندوب  هاگ 
هک تسا  یعیطم  رومأم  دننام  زیچ  نآ  دوشیمن و  نآ  ندمآ  دوجو  هب  عنام  زیچ  چیه  هک  تسا  نیا  تقیقح  دیآیم و  دوجو  هب  ریزگان  نآ 

. دوش هداد  نآ  هب  يروتسد  یعاطم ، رمآ  فرط  زا 
هل لوقی  نأ  هرما  هلمج  رب  هک  تسا  ياهلمج  نیا  سپ  نوکی . وهف  تسا : نینچ  نآ  ریدقت  تسا و  فوذحم  يادتبم  يارب  ربخ  نوکی »  » لعف

يارب يزیچ  داجیا  هک  تسا  نیا  دوصقم  و  دنکیم . فطع  لوقی »  » ترابع رب  دناوخیم  بوصنم  ار  نآ  هک  یسک  تسا و  هدش  فطع  نک 
ندرب راک  هب  دـننام  دـشاب  هتـشاد  یتامّدـقم  هب  زاین  دـنهد  ماجنا  ار  يراک  دـنهاوخب  هاگ  ره  هک  تسین  تاقولخم  ياهراک  دـننام  دـنوادخ ،
تسوا یتاذ  ییاناد  ییاناوت و  وا  نأش  اهنت  تسین و  نینچ  ادخ  دراد . یپ  رد  هک  یتمحز  جنر و  لمحت  اههلیـسو و  نتفرگ  راک  هب  تردق و 

ات دوشیم  ناوتان  يراک  ماجنا  زا  هنوگچ  همـسا ) ّزع   ) ییادخ نینچ  و  دـیآیم . دوجو  هب  ءیـش  نآ  يزیچ ، داجیا  هب  وا  هدارا  ضحم  هب  هک 
دشاب ؟ ناوتان  هدرم  ندرک  هدنز  هداعا و  زا 
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هیآ نیا  موهفم  دنکیم . فّرصت  زیچ  ره  رد  شتمکح ، ياضتقم  ّتیشم و  بجوم  هب  و  تسا . يزیچ  ره  کلام  وا  ٍءْیَـش  ِّلُک  ُتوُکَلَم  ِهِدَِیب 

. دنکیم كاپ  هّزنم و  تسین ، هتسیاش  وا  هب  تبسن  هک  یتفص  ره  ناگدرم و  ندنادرگرب  رد  یناوتان  زا  ار  دنوادخ  هفیرش ،
نیا رطاخ  هب  متـسناد  هک  نیا  ات  تسا ، هتفای  صاـصتخا  سی  هروس  تئارق  هب  اهتلیـضف  نیا  هنوگچ  متـسنادیمن  نم  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبا 

«1 . » تسا هیآ 
__________________________________________________

. ۀیآلا هذهل  ّهنإ  اذاف  اهتءارق  یف  تیور  یّتلا  لئاضفلاب  سی »  » ةروس تّصخ  فیک  ملعأ  تنک ال  - 1
272 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

272 ص :  تاّفاص .....  هروس 

هراشا

ام َو  هیآ : و  تسا . نارگید  شیپ  هیآ  ود  داتشه و  دصکی و  نایرصب و  دزن  رد  هیآ  کی  داتـشه و  دصکی و  ياراد  و  تسا . یّکم  هروس  نیا 
. تسا يرصب  ریغ  َنوُُدبْعَی ، اُوناک 

272 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

هد یناطیش  ّنج و  ره  ددع  هب  دناوخب  ار  تاّفاص  هروس  هک  یـسک  دومرف ]: هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  هک   ] تسا بعک  نب  ّیبا  ثیدح  رد 
وا ظفح  رومأم  هک  ياهتشرف  ود  دوشیم و  كاپ  كرش  زا  دنوشیم و  رود  وا  زا  هدش  هدنار  دیلپ و  ياهناطیـش  دوشیم و  اطع  وا  هب  هنـسح 
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«. 1  » تسا هتشاد  نامیا  ادخ  ناربمایپ  هب  هک  دنهدیم  تداهش  وا  هرابرد  تمایق  زور  دنتسه 
ظوفحم هراومه  یتـفآ  ره  زا  دـناوخب  هعمج  زور  ره  رد  ار  تاـّفاص  هروس  هک  یـسک  دومرف : هک  تسا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  و 

لام و رد  ار  وا  دـنوادخ  دـش و  دـهاوخ  هداد  اـهیزور  نیرتناوارف  هب  اـیند  رد  ددرگیم و  عفد  وا  زا  ییـالب  ره  اـیند  یگدـنز  رد  دـنامیم و 
نآ رد  رگا  دنکیمن و  جوجل  ناشکندرگ  میجر و  ياهناطیش  راتفرگ  ندب  نادنزرف و 

__________________________________________________

-1
كرّـشلا و نم  ءيرب  ناطیّـشلا و  ةدرم  هنع  تدعابت  ناطیـش و  یّنج و  ّلک  ددعب  تانـسح  رـشع  رجألا  نم  یطعأ  تاّفاّصلا  هروس  أرق  نم  و 

. نیلسرملاب انمؤم  ناک  ّهنأ  ۀمیقلا  موی  هاظفاح  هل  دهش 
273 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

«1 . » دزاسیم تشهب  دراو  ادهش  هجرد  اب  ار  وا  دناریمیم و  دیهش  دنکیم و  ثوعبم  دیهش  ار  وا  دنوادخ  دورب ، ایند  زا  زور  بش و 

273 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 1  (: 37  ) تافاصلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ٌدِحاَول ْمُکَهلِإ  َّنِإ  ( 3  ) ًارْکِذ ِتاِیلاَّتلاَف  ( 2  ) ًارْجَز ِتارِجاَّزلاَف  ( 1  ) افَص ِتاَّفاَّصلا  َو 

ال ( 7  ) ٍدِرام ٍناْطیَـش  ِّلُک  ْنِم  ًاظْفِح  َو  ( 6  ) ِبِکاوَْکلا ٍۀَنیِِزب  اْینُّدـلا  َءامَّسلا  اَّنَّیَز  اَّنِإ  ( 5  ) ِقِراشَْملا ُّبَر  َو  امُهَْنَیب  ام  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُّبَر 
(9  ) ٌبِصاو ٌباذَع  ْمَُهل  َو  ًاروُحُد  ( 8  ) ٍِبناج ِّلُک  ْنِم  َنُوفَذُْقی  َو  یلْعَْألا  ِإَلَْملا  َیلِإ  َنوُعَّمَّسَی 

(10  ) ٌِبقاث ٌباهِش  ُهَعَْبتَأَف  َۀَفْطَْخلا  َفِطَخ  ْنَم  َّالِإ 

273 ص :  همجرت ..... :

(1  ) دناهدرک ییارآ  فص  ناگتشرف ]  ] ناگدزفص هب  دنگوس 
(2  ) دنرادیم زاب  ادیدش  هک  اهنامه  هب  مسق  و 
(3  ) یهلا رکذ  ناگدننک  توالت  هب  دنگوس  و 

(4  ) تسا یکی  امش  يادخ  امّلسم  هک 
(5 . ) تساهقرشم راگدرورپ  تساهنآ و  نایم  رد  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  راگدرورپ 

(6  ) میتسارایب ناگراتس  اب  ار  نامسآ  نیرتکیدزن  ام 
(7  ) میدرک ظفح  یثیبخ  ناطیش  ره  زا  ار  نآ  و 

(8  ) دنریگ رارق  باهش  ياهریت  فده  وس  ره  زا  دنهد و  ارف  شوگ  الاب  ملاع  ناگتشرف  نانخس  یحو و  هب  دنناوتیمن  اهنآ 
(9 . ) تسا یگشیمه  باذع  نانآ  يارب  دنوشیم و  هدنار  بقع  هب  تّدشب  اهنآ 

رد هک  نیطایش ] زا   ] یسک نآ  زج 
__________________________________________________
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نم نوکی  ام  عسواب  اقوزرم  اینّدـلا  تایح  یف  ۀـّیلب  ّلک  هنع  اعوفدـم  ۀـفآ  ّلک  نم  اظوفحم  لزی  مل  ۀـعمج  ّلـک  یف  تاـّفاّصلا  ةروس  أرق  نم 
هَّللا هثعب  هتلیل  یف  وا  هموی  یف  تام  نإ  دـینع و  راّبج  نم  میجر و ال  ناطیـش  نم  ءوسب  هندـب  هدـلو و ال  هلاـم و ال  یف  هَّللا  هبـصی  مل  قزّرلا و 

. ءادهّشلا عم  ۀّنجلا  هلخدا  ادیهش و 
274 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(10 . ) دنکیم بیقعت  نازورف  باهش  ار  وا  دیابرب ، الاب  ملاع  زا  ار  يربخ  دهاوخب  هاتوک  ياهظحل 

274 ص :  ریسفت ..... :

هب نارّـسفم  رتشیب  یلو  دناهدرک ، ماغدا  تایراّذـلا ، لاذ »  » رد تارجاّزلا و  ياز »  » رد تاّفاص و  داص »  » رد ار  ءات »  » فرح نارّـسفم  زا  یخرب 
. دناهدناوخ راهظا 

، نانمؤم زامن  فص  دننام  ار  دوخ  ياهمدق  هک  یناگتشرف  هب  ای  دناهتـسب و  فص  نامـسآ  رد  هک  یناگتـشرف  هب  دنوادخ - افَـص  ِتاَّفاَّصلا  َو 
. تسا هدومرف  دای  دنگوس  دنتسه - ادخ  رماوا  رظتنم  هدرتسگ و  اوه  رد  ار  دوخ  ياهلاب  هک  یناگتشرف  هب  ای  دناهداد و  رارق  زامن  فص  رد 

دنناریم رجز  اب  ار  اهربا  هک  یناگتـشرف  هب  ای  دنرادیم و  زاب  هانگ  زا  ادیدش  ار  مدرم  هک  یناگتـشرف  هب  دنوادخ  نینچمه  ًارْجَز  ِتارِجاَّزلاَف 
. تسا هدومرف  دای  دنگوس 

. درادیم زاب  اهیدیلپ  حیابق و  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  ینآرق  ياههیآ  تارجاز  زا  دوصقم  دنیوگ : یضعب 
هتشون اهنآ  يارب  هک  ار  ادخ  باتک  هک  دنتسه  یناگتشرف  تایلات »  » زا دوصقم  هدومرف و  دای  دنگوس  زین  تایلات »  » هب دنوادخ  ًارْکِذ  ِتاِیلاَّتلاَف 

. دوشیم دایز  ربخم  دوجو  هب  اهنآ  نیقی  عیاقو ، نآ  ندوب  تسرد  ببس  هب  دننکیم و  توالت  تسا ، هدش  رکذ  نآ  رد  اهدادیور  هدش و 
اهزامن و ریاس  دّجهت و  يرازگرب  يارب  هک  دنتـسه  ینادنمـشناد  نیلماع و  ياملع  تاّفاص »  » زا دوصقم  هک  دنیوگ  نارّـسفم  زا  رگید  یخرب 
« تایلات  » زا دوصقم  دنوشیم و  هانگ  عنام  اهتحیـصن  اهدنپ و  هلیـسو  هب  ینعی  تارجاز ،»  » تروص نیا  رد  دناهدز . فص  تاعامج ، فوفص 

. دننکیم نایب  ار  وا  عیارش  هک  تسا  دنوادخ  ياههیآ 
قوس داهج  يارب  ار  اهبـسا  دـنیارآیم و  ار  دوخ  ياهفـص  هک  دنتـسه  ادـخ  هار  رد  نایوجگنج  ناگدـنمزر و  دارم  دـنیوگ : رگید  ياهراـپ 

رکذ  لاح  نیا  اب  دنناریم و  دنهدیم و 
275 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هدـش لقن  بلطم  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  هک  نانچ  مه  درادیمن ، زاب  ادـخ  رکذ  زا  ار  اهنآ  اـهراک  هنوگ  نیا  دـننکیم و  توـالت  ار  ادـخ 
. تسا

. تسا ربخ  زا  دعب  ربخ  ای  فوذحم و  يادتبم  يارب  ربخ  ای  ِتاوامَّسلا » ُّبَر   » ترابع ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُّبَر 
بورغ برغم ، رد  دـنکیم و  عولط  نآ  زا  دیـشروخ  زور  ره  هک  تسا  یلحم  تسا  هدـمآ  عمج  هک  قراـشم »  » زا دوصقم  ِقِراـشَْملا  ُّبَر  َو 

هدمآ عمج  اذل  و  دراد . توافت  شیپ  زور  اب  نآ  لحم  زور  ره  هکلب  دنکیمن  بورغ  عولط و  لحم  کی  زا  زور  ود  رد  دیـشروخ   ] دـنکیم
. تسا نآ  بورغ  زا  شیپ  دیشروخ  عولط  هک  تسا  نیا  هدش  رکذ  اهقرشم  اهنت  هک  نیا  ببس  تسا .]

دننام تسا  ردصم  ۀنیز »  » هملک تسا . کیدزن  امـش  هب  هک  تسا  ینامـسآ  اْینُّدلا » َءامَّسلا   » زا دوصقم  ِبِکاوَْکلا  ٍۀَنیِِزب  اْینُّدـلا  َءامَّسلا  اَّنَّیَز  اَّنِإ 
، دـنراذگیم تاود  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  مسا  هک  هقیل  دـننام  دوشیم ، هداد  تنیز  يرگید  ياهزیچ  نآ  اب  هک  تسا  يزیچ  مسا  ۀبـسن و 

لعاف بکاوک  تروص  نیا  رد  هک  دـنهدیم  تنیز  بکاوک  ار  نامـسآ  ینعی  تسا ، هدـش  هفاضا  لعاف  هب  ای  دـشاب ، ردـصم  رگا  نیا  رب  اـنب 
وکین و ار  اـهنآ  هداد و  تنیز  ار  بکاوک »  » دـنوادخ ینعی  تسا ، هدـش  هفاـضا  لوعفم  هب  اـی  تسا  هدوب  بکاوـکلا  ۀـنیزب  لـصا  رد  تسا و 

بـصن هب  هک  نیا  تسا و  هدوب  بکاوکلا ، ۀـنیزب  نآ : لصا  دوشیم و  هداد  تنیز  اهنآ  یتاذ  نسح  هب  نامـسآ  اریز  تسا ، هدرک  ناـشخرد 
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تنیز يارب  زیمت  هلزنم  هب  نایب و  بکاوک  ای  تسا : هجو  ود  هفاضا  يارب  دشاب ، مسا  رگا  اما  تسا و  شاّیع  نب  رکب  یبا  تئارق  دوش  هدناوخ 
ای دنتنیز و  هلیـسو  هک  يرگید  ياهزیچ  زا  بکاوک  زا  ریغ  اب  ای  دشاب  بکاوک  اب  تسا  نکمم  هک  انعم  نیا  هب  تسا  مهبم  تنیز  اریز  تسا ،

بکاوک ییانـشور  ءوض و  تنیز ، زا  دوصقم  تسا : هتفگ  ساـّبع  نبا  دـناهدش . هداد  تنیز  نآ  اـب  بکاوـک  هک  تسا  يزیچ  نآ  دوـصقم ،
زا نیا  زج  نیورپ و  هشوخ  اّیرث و  لکش  شعّنلا و  تانب  لکش  دننام  دشاب ، ناگراتس  نوگانوگ  ياهلکش  دوصقم  هک  تسا  زیاج  تسا و 

276 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
تروص رد  دـشاب و  نآ  لدـب  ات  تسا  رورجم  بکاوک  تسا و  هدـش  هدـناوخ  نیونت  اب  ۀـنیزب  انعم ، نیا  رب  انب  اهنآ و  عولط  لحم  اهرادـم و 

. دشاب ۀنیزب »  » ّلحم زا  لدب  هک  تسا  زیاج  بکاوک ، بصن 
نم اظفح  ءامّـسلل و  ۀنیز  بکاوکلا  انقلخ  تسا : نینچ  ریدـقت  رد  اریز  دوشیم ، انعم  رب  لمح  اظفح »  » هملک ٍدِرام  ٍناْطیَـش  ِّلُک  ْنِم  ًاظْفِح  َو 

ياهغارچ اب  ار  ایند  نامـسآ  ام  ، » ِنیِطاـیَّشِلل ًاـموُجُر  اـهاْنلَعَج  َو  َحـِیباصَِمب  اْینُّدـلا  َءاـمَّسلا  اَّنَّیَز  ْدََـقل  َو  دـیامرفیم : هک  ناـنچ  مه  نیطایّـشلا -
رد یلعف  تسا  زیاج  ( 5 کلم / «. ) میداد رارق  اهناطیش  ندنار  يارب  ییاهباهش )  ) ییاهریت ار  اهنآ  میدیـشخب و  تنیز  ناگراتـس  زا  یغورفرپ 
هب بکاوکلاب و  اهاّنّیز  ناطیـش  ّلـک  نم  اـظفح  و  دوشیم : نینچ  ریدـقت  رد  دـشاب و  نآ  هل  لوعفم  ّتلع و  اـظفح »  » هک دوش  هتفرگ  ریدـقت 

اهانظفح نآ : لصا  تسا و  ریدـقت  رد  انظفح  لـعف  دـنیوگ : یـضعب  میداد . تنیز  ناگراتـس  هب  ار  نآ  یناطیـش  ره  زا  نامـسآ  ظـفح  ّتلع 
. تسا هدوب  اظفح ... 

. دشاب جراخ  تسا  هدش  هتساوخ  وا  زا  هچنآ  ّقح و  تعاطا  زا  هک  تسا  يدرف  يانعم  هب  درام »  » هژاو
، عمج ریمـض  زا  دوصقم  اریز  تساهناطیـش ، مامت  يارب  َنوُعَّمَّسَی » ال   » رد ریمـض  ٍِبناج  ِّلُـک  ْنِم  َنُوفَذـُْقی  َو  یلْعَأـْلا  ِإَـلَْملا  َیلِإ  َنوُعَّمَّسَی  ـال 

عّمست يانعم  تسا و  هدوب  عّمـست  ردصم  زا  نوعّمستی  نآ  لصا  هدش و  هدناوخ  دیدشت  اب  مه  فیفخت و  اب  مه  هملک  نیا  دنتـسه . اهناطیش 
. دینشن ای  دینش  هاگ  نآ  دونشب ، تساوخ  عمسی : ملف  وأ  عمسف  عّمست  دیوگ : برع  تسا ، ندینش  هب  هقالع  نتساوخ و 

، دننکیم عمس  قارتسا  هک  تسا  ییاهناطیش  لاح  نایب  هیآ  نیا  رد  تسا . عطقنم  شلبق  ام  زا  هفنأتسم و  مالک  رخآ ، ات  َنوُعَّمَّسَی » ال   » ترابع
ياهریت اب  ار  اهنآ  نامسآ  يوس  همه  زا  نکیل  دنهد ، ارف  شوگ  ندینش  يارب  دنهاوخیم  ای  دنونشب و  ار  ناگتـشرف  نانخـس  دنناوتیمن  یلو 

دننکیم . درط  عفد و  ار  اهنآ  تّدش  اب  دنناریم و  باهش 
277 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا یمئاد  باذع  تمایق  زور  ات  اهناطیش  نیا  يارب  ٌبِصاو و  ٌباذَع  ْمَُهل  َو 
عمـس قارتسا  ای  دنیابرب  ار  ینخـس  تعرـسب  ات  دننک  شـشوک  شالت و  هک  ییاهناطیـش  زا  رگم  ٌِبقاث  ٌباهِـش  ُهَعَْبتَأَف  َۀَفْطَْخلا  َفِطَخ  ْنَم  اَّلِإ 

: ترابع ود  نایم  توافت  دنوشیم . كاله  يدوزب  تسا ، هدننازوس  رونرپ و  یشتآ  هک  بقاث ، باهـش  ندرک  لابند  اب  ماگنه  نیا  رد  دننک .
رد تسا . هدش  يّدعتم  لوعفم  هب  هطـساویب  شدوخ و  عمـس ) لعف   ) یلوا رد  هک  تسا  نیا  ثّدحتی ، هیلا  تعمـس  ثّدحتی و : انالف  تعمس 

تسا و هدش  يّدعتم  یلا »  » هطـساو هب  لعف  یمود  ترابع  رد  یلو  تسا ، بلطم  ندیمهف  كاردا و  دیفم  نداد ، شوگ  نودـب  تروص ، نیا 
. تسا ندیمهف  اب  نداد  شوگ  دیفم 

لفسا ءالم  دننیمز ، نانکاس  زا  نوچ  نایّنج ، اهناسنا و  دنراد و  تنوکس  اهنامـسآ  رد  اهنآ  اریز  دنتـسه ، ناگتـشرف  یلعأ » ءالم   » زا دوصقم 
: تسا هتفگ  ساّبع  نبا  دنتسه .

. دنتسه هدنسیون  ناگتشرف  هکئالم  ناگرزب  زا  روظنم  تسا و  هکئالم  ناگرزب  دوصقم 
رود يارب  دـننزیم  اهنآ  هب  باهـش  ياهریت  ینعی  تسا ، هل  لوعفم  ای  دـننکیم  ناشرود  هک  یلاـح  رد  ینعی  تسا ، لاـح  اـی  اروحد »  » ظـفل

. ندش
ناگتشرف نانخس  هب  دنناوتیمن  اهناطیش  هک  تسا  نیا  انعم  تسا و  َنوُعَّمَّسَی » ال   » ریمـض زا  لدب  تسا و  عفر  ّلحم  رد  َفِطَخ » ْنَم   » ترابع
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. دنیابرب ار  ینخس  يدزد  هب  هک  ییاهناطیش  رگم  دنهد  ارف  شوگ 

277 ص :  ات 26 ..... ] تایآ 11  (: 37  ) تافاصلا هروس  ]

هراشا

اذِإ َو  ( 13  ) َنوُرُکْذَی اوُرِّکُذ ال  اذِإ  َو  ( 12  ) َنوُرَخْسَی َو  َْتبِجَع  َْلب  ( 11  ) ٍبِزال ٍنیِط  ْنِم  ْمُهانْقَلَخ  اَّنِإ  انْقَلَخ  ْنَم  ْمَأ  ًاْقلَخ  ُّدَشَأ  ْمُه  َأ  ْمِِهتْفَتْساَف 
(15  ) ٌنِیبُم ٌرْحِس  َّالِإ  اذه  ْنِإ  اُولاق  َو  ( 14  ) َنوُرِخْسَتْسَی ًۀَیآ  اَْوأَر 

ْمُه اذِإَف  ٌةَدِحاو  ٌةَرْجَز  َیِه  امَّنِإَف  ( 18  ) َنوُرِخاد ُْمْتنَأ  َو  ْمَعَن  ُْلق  ( 17  ) َنُولَّوَْألا اَنُؤابآ  َو  َأ  ( 16  ) َنُوثوُْعبََمل اَّنِإ  َأ  ًاماظِع  َو  ًاباُرت  اَّنُک  َو  اـْنتِم  اذِإ  َأ 
(20  ) ِنیِّدلا ُمْوَی  اذه  انَْلیَو  ای  اُولاق  َو  ( 19  ) َنوُرُْظنَی

یلِإ ْمُهوُدـْهاَف  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ( 22  ) َنوُدـُبْعَی اُوناک  اـم  َو  ْمُهَجاوْزَأ  َو  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  اوُرُـشْحا  ( 21  ) َنُوبِّذَُـکت ِِهب  ُْمْتنُک  يِذَّلا  ِلْصَْفلا  ُمْوَی  اذـه 
(25  ) َنوُرَصانَت ْمَُکل ال  ام  ( 24  ) َنُولُؤْسَم ْمُهَّنِإ  ْمُهوُِفق  َو  ( 23  ) ِمیِحَْجلا ِطارِص 

(26  ) َنوُِملْسَتْسُم َمْوَْیلا  ُمُه  َْلب 
278 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

278 ص :  همجرت ..... :

ام میدیرفآ  ام  هک  نیمز ] اهنامـسآ ،  ] رگید تمظع  اب  تادوجوم  شنیرفآ  ای  تسا  رتتخـس  اهنآ  شنیرفآ  ایآ  سرپب : اهنآ  زا  ام  لوسر  يا 
(11 . ) میدیرفآ ياهدنبسچ  لگ  زا  ار  اهنآ 

(12 . ) دننکیم هرخسم  اهنآ  یلو  ینکیم  بّجعت  اهنآ  راکنا  زا  وت 
(13 . ) دنوشیمن رّکذتم  چیه  دوش  هداد  رکذت  اهنآ  هب  هاگ  ره  و 

(14 . ) دنناوخیم ازهتسا  هب  زین  ار  نارگید  دننک  هدهاشم  یتیآ  هزجعم و  نوچ  و 
(15 . ) تسین شیب  يرحس  هک  تسادیپ  دوخ  نیا  دنیوگ  و 

(16 ( ؟ دش میهاوخ  هتخیگنا  رب  رگید  راب  دش  كاخ  ام  ياهناوختسا  میدرم و  ام  هک  یماگنه  ایآ  دنیوگ : اهنآ 
(17 ( ؟ دنوشیم هدنز  ام  هتشذگ  ناردپ  ای 

(18 . ) دوب دیهاوخ  کچوک  راوخ و  هک  یلاح  رد  دیوشیم  هدنز  امش  همه  يرآ ، وگب 
(19 . ) دنرگنب ار  تمایق  هصرع  دنزیخرب و  اهربق  زا  همه  ناهگان  دوشیم  عقاو  میظع  هحیص  کی  اهنت 

(20 . ) تسازج زور  نیا  ام  رب  ياو  يا  دنیوگ  و 
(21 . ) دیدرکیم راکنا  ار  نآ  امش  هک  تسا  لطاب  زا  ّقح  ییادج  زور  نامه  نیا  يرآ 

(22 . ) دینک رضاح  دندیتسرپیم  هک  ار  هچنآ  ار و  اهنآ  نافیدرمه  ناراکمتس و  کنیا  دوشیم  هداد  روتسد  ناگتشرف  هب  ماگنه  نیا  رد 
(23 . ) دینک ناشتیاده  خزود  يوس  هب  دیروایب و  دندیتسرپیم  ادخ  زج  ار  هچنآ 

(24 . ) دنوش تساوخزاب  دیاب  دنلوئسم و  هک  دیراد  هاگن  ار  اهنآ 
(25 ( ؟ دیهاوخیمن يرای  رگیدکی  زا  امش  ارچ 

(26 . ) دندنوادخ تردق  میلست  زور  نیا  رد  اهنآ  یلو 
279 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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279 ص :  ریسفت ..... :

رتلکـشم و اهنآ  شنیرفآ  ایآ  هک  سرپب  نک و  یهاوخ  رظن  داعم ، نارکنم  نیا  زا  یمارگ  لوسر  يا  انْقَلَخ  ْنَم  ْمَأ  ًاْقلَخ  ُّدَشَأ  ْمُه  َأ  ْمِِهتْفَتْـساَف 
، تسا هدش  هداد  هبلغ  لقاع  ریغ  رب  دنمدرخ ، لقاع و  نوچ  و  میدیرفآ ؟ نیمز ، اهنامـسآ و  ناگتـشرف و  زا  ام  هک  ار  هچنآ  ای  تسا  رتتخس 

. انْقَلَخ ْنَم  ْمَأ  تسا  هدومرف  دنوادخ  هدش و  هتفگ  نم »  » هملک
نینچ زا  همه  دنتسه ، وا  هّیرذ  لسن و  زا  اهناسنا  مامت  نوچ  میدیرفآ و  هدنبـسچ  لگ  زا  ار  مالـسلا  هیلع  مدآ  ام  ٍبِزال  ٍنیِط  ْنِم  ْمُهانْقَلَخ  اَّنِإ 

. دناهدش هدیرفآ  یلگ 
دشاب و هدـیبسچ  مه  هب  رگیدـکی و  مزالم  هک  تسا  یلگ  يانعم  هب  هدـش  لیدـبت  ءاب »  » هب نآ  میم »  » هدوب و مزال  لصا  رد  هک  بذال »  » هژاو

تخس دناوتیمن  تسا  هدش  هدیرفآ  یتسس  لگ  نینچ  زا  هک  يدوجوم  اریز  دنفیعض ، تسـس و  اهناسنا  هک  تسا  نیا  رب  دهاش  هاوگ و  نیا 
. دشاب يوق  و 

انعم ای  ینکیم و  بّجعت  دننکیم  هرخسم  راکنا و  ار  ثعب  زور  اهنآ  هک  نیا  زا  وت  هک  تسا  نیا  هفیرـش  هیآ  يانعم  َنوُرَخْـسَی  َو  َْتبِجَع  َْلب 
. دننکیم هرخسم  ار  وت  بّجعت  اهنآ  ینکیم و  بّجعت  تدوخ  هب  تبسن  ناشراکنا  بیذکت و  زا  وت  هک  تسا  نیا 

نیا نآ  يانعم  تسا و  ساّبع  نبا  مالـسلا و  هیلع  یلع  تئارق  نیا  تسا و  هدـش  هدـناوخ  زین  تبجع ، لب  ءات :»  » ّمض هب  َْتبِجَع » َْلب   » تراـبع
اهنآ هک  نیا  زا  منک  بّجعت  نم  هک  دراد  نآ  ياـج  نم ، میظع  ياـهقولخم  اـههیآ و  اـههناشن و  همه  نیا  اـب  دـیامرفیم : دـنوادخ  هک  تسا 

فیـصوت روشن  ثعب و  رب  ییاناوت  هب  ارم  هک  یـسک  زین  دـننکیم و  راـکنا  تسا ، هداد  ماـجنا  ییاـهراک  نینچ  هک  یـسک  زا  ار ، نتخیگنارب 
. دننکیم هرخسم  دنکیم 

يراز و هآ و  زا  امش  راگدرورپ  تسا : هدمآ  ثیدح  رد  تسا . راک  نآ  ّتیمها  نتشاد و  گرزب  يانعم  هب  یلاعت  يادخ  هب  بّجعت  تبسن  و 
نآ  تباجا  تعرس  امش و  ياهاعد 

280 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تبجع لب  دّمحم  ای  لق  تسا  نینچ  هیآ  ریدقت  دنیوگ : یخرب  « 1 . » تسا تفگش  رد 

. دنوشیمن هّبنتم  دنریذپیمن و  دنپ  یهد  زردنا  دنپ و  نآرق  اب  یناسرتب و  ادخ  زا  ار  اهنآ  هک  یماگنه  َنوُرُکْذَی و  اوُرِّکُذ ال  اذِإ  َو 
. دننکیم هغلابم  ازهتسا  ندرک و  هرخسم  رد  دننیبب  ار ، نآ  ریغ  و  رمقلا ، ّقش  دننام : ياهزجعم ، ای  ياهیآ  هاگ  ره  َنوُرِخْـسَتْسَی  ًۀَیآ  اَْوأَر  اذِإ  َو 

هرخـسم هک  دندرک  رواب  ینعی  دنیوگ : ياهراپ  دننک . هرخـسم  ازهتـسا و  هک  دـنهاوخیم  مه  نارگید  زا  ینعی  نورخـستسی ، دـنیوگ : یخرب 
. تسا تشز  حیبق و  نآ  هک  تشاد  رواب  ینعی  هحبقتسا  دنیوگ : هک  نانچ  تسا .

زیاـج ماهفتـسا  هزمه  ندـش  هلـصاف  ّتلع  هب  ار ، فطع  نیا  و  تسا ، نوثوعبم »  » ریمـض رب  فـطع  اـَنُؤابآ » َو  َأ   » تراـبع َنُولَّوَأـْلا  اـَنُؤابآ  َو  َأ 
چیه نونکا  دـناهدرم و  رتولج  هک  اهنآ  ناردـپ  نتخیگنارب  هک  تسا  نیا  دوصقم  دـشابیم و  شمـسا  ّنإ و  ّلحم  رب  فطع  اـی  دناهتـسناد و 

. تسین لوبق  لباق  ناشیارب  تسا و  رتدیعب  اهنآ  رظن  هب  تسین ، اهنآ  زا  يرثا 
. َنُولَّوَْألا اَنُؤابآ  َو  َأ  هعقاو  هروس  رد  ( 48  ) هیآ تسا  هیآ  نیا  دننامه  و 

. دیریقح لیلذ و  رایسب  هک  یلاح  رد  دیوشیم  هتخیگنارب  امش  يرآ  وگب : ربمایپ  يا  َنوُرِخاد  ُْمْتنَأ  َو  ْمَعَن  ُْلق 
هخفن کی  ةدحاو  ةرجز  الإ  یه  امف  کلذ  ناک  اذإ  تسا : نینچ  نآ  ریدقت  تسا و  رّدقم  طرش  باوج  ترابع  نیا  ٌةَدِحاو  ٌةَرْجَز  َیِه  امَّنِإَف 

ار رـشحم  هنحـص  دـندش  اـنیب  هدـنز و  هک  یماـگنه  تسا و  نـتخیگنارب  ندرک و  هدـنز  هـخفن  نآ  هـک  لیفارـسا  روـص  رد  ندـیمد  کـی  و 
ۀثعبلا اـّمنإف  دـشاب : نینچ  هیآ  هک  تسا  نکمم  دـهدیم و  حیـضوت  ار  نآ  شربخ  درادـن و  یعجرم  تسا و  مهبم  یه »  » ریمـض دـنرگنیم .

. ةدحاو ةرجز 
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: دنیوگیم دنراد  رارقا  دوخ  يراک  هزب  هب  هک  ینارفاک  ِنیِّدلا  ُمْوَی  اذه  انَْلیَو  ای  اُولاق  َو 
__________________________________________________

-1
. مکاّیإ مکتباجا  ۀعرس  مکطونق و  مکَّلإ و  نم  مّکبر  بجع 

281 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. شاداپ رفیک و  باسح و  زور  تسا  نیا  ام  رب  ياو  يا 

. دوشیم ادج  لطاب  زا  ّقح  هک  تسا  يزور  تسا و  نامدرم  نایم  يرواد  تواضق و  زور  نیا  ِلْصَْفلا  ُمْوَی  اذه 
تسا ناگتـشرف  مالک  نیا  دنیوگ : نارّـسفم  زا  یخرب  دنیوگیم و  رگید  ضعب  هب  نارفاک  زا  یـضعب  ار  ترابع  نیا  َنُوبِّذَُکت  ِِهب  ُْمْتنُک  يِذَّلا 

. دنیوگیم نارفاک  باوج  رد  هک 
رگید یـضعب  هب  هکئالم  زا  یـضعب  باطخ  ای  تسا و  هکئالم  هب  دـنوادخ  باطخ  ای  اورـشحا »  » رما لـعف  ْمُهَجاوْزَأ  َو  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  اوُرُـشْحا 

اب رمخ  ناـبراش  ناگدـننکانز ، اـب  ناگدـننکانز  نیا  رب  اـنب  تسا ، رگید  نارفاـک  زا  نارفاـک ، دـننام  هیبـش و  مهجاوزأ »  » زا دوـصقم  تسا و 
نیطایـش زا  اهنآ  نانیـشنمه  دارم  دـنیوگ : ياهراپ  تساـهنآ و  رفاـک  نارـسمه  دوصقم  دـنیوگ : یخرب  دـنوشیم . روشحم  رمخ ...  ناـبراش 

. دنتسه
. دنورب اج  نآ  هب  ات  دیهد  ناشن  اهنآ  هب  ار  خزود  هار  ِمیِحَْجلا و  ِطارِص  یلِإ  ْمُهوُدْهاَف 

دیعـس وبا  دنلوئـسم . دناهدرک  هک  ییاوران  ياهراک  اهتعدب و  ربارب  رد  اهنآ  اریز  دینک ، تشادزاب  فّقوتم و  ار  اهنآ  َنُولُؤْسَم  ْمُهَّنِإ  ْمُهوُِفق  َو 
: دناهتفگ ریبج  نب  دیعس  يردخ و 

مه ار  يرگید  مداتسیا و  دوخ  ینعی  يریغ ، تفقو  انا و  تفقو  دنیوگ : دنلوئسم . بلاط  یبا  نب  ّیلع  تیالو  ربارب  رد  هک  تسا  نیا  دوصقم 
. متشاد هگن 

، دیدرکیم کمک  رگیدکی  هب  هک  ایند  فالخ  رب  تسا ، هنوگچ  دیامرفیم : اهنآ  شنزرس  ازهتسا و  ناونع  هب  دنوادخ  َنوُرَصانَت  ْمَُکل ال  ام 
. دیناوتان زجاع و  رگیدکی  هب  يرای  کمک و  زا  زورما 

. درادیم رب  وا  يرای  زا  تسد  دنکیم و  میلست  ار  رگید  یضعب  یضعب  َنوُِملْسَتْسُم  َمْوَْیلا  ُمُه  َْلب 
282 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

282 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 27  (: 37  ) تافاصلا هروس  ]

هراشا

ْمُْکیَلَع اَنل  َناک  ام  َو  ( 29  ) َنِینِمُْؤم اُونوُکَت  َْمل  َْلب  اُولاق  ( 28  ) ِنیِمَْیلا ِنَع  انَنُوتَْأت  ُْمْتنُک  ْمُکَّنِإ  اُولاق  ( 27  ) َنُولَءاسَتَی ٍضَْعب  یلَع  ْمُهُضَْعب  َلَْبقَأ  َو 
(31  ) َنوُِقئاَذل اَّنِإ  انِّبَر  ُلْوَق  اْنیَلَع  َّقَحَف  ( 30  ) َنیِغاط ًامْوَق  ُْمْتنُک  َْلب  ٍناْطلُس  ْنِم 

َهلِإ ْمَُهل ال  َلِیق  اذِإ  اُوناک  ْمُهَّنِإ  ( 34  ) َنیِمِرْجُْملِاب ُلَعْفَن  َِکلذَک  اَّنِإ  ( 33  ) َنوُکِرَتْشُم ِباذَْعلا  ِیف  ٍِذئَمْوَی  ْمُهَّنِإَف  ( 32  ) َنیِواغ اَّنُک  اَّنِإ  ْمُکاْنیَوْغَأَف 
(36  ) ٍنُونْجَم ٍرِعاِشل  اِنتَِهلآ  اوُکِراَتل  اَّنِإ  َأ  َنُولوُقَی  َو  ( 35  ) َنوُِربْکَتْسَی ُهَّللا  َّالِإ 

َنیِصَلْخُْملا ِهَّللا  َدابِع  َّالِإ  ( 39  ) َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  ام  َّالِإ  َنْوَزُْجت  اـم  َو  ( 38  ) ِمِیلَْألا ِباذَْعلا  اوُِقئاَذل  ْمُکَّنِإ  ( 37  ) َنِیلَـسْرُْملا َقَّدَص  َو  ِّقَْحلِاب  َءاج  َْلب 
(40)

282 ص :  همجرت ..... :
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(27 . ) دننکیم لاؤس  مه  زا  هدرک و  رگیدکی  هب  ور  اهنآ  ماگنه  نیا  رد 
(28 . ) دیدش دراو  یکین  یهاوخ و  ریخ  هار  زا  امش  دنیوگیم : ناشناربهر  هب  نیعبات 

(29 . ) دیدوبن نامیا  لهأ  ناتدوخ  امش  دنیوگ : باوج  رد  اهنآ 
(30 . ) دیدوب رگنایغط  یموق  دوخ  امش  هکلب  میتشادن ، امش  رب  یطّلست  چیه  ام 

(31 . ) میشچیم ار  وا  باذع  یگمه  هّتبلا  تسا و  یمتح  مّلسم و  ام  همه  رب  ادخ  ماقتنا  هدعو  نونکا 
(32 . ) میدوب هارمگ  دوخ  هک  هنوگ  نامه  میدرک  هارمگ  ار  امش  ام  يرآ 

(33 . ) دنکرتشم ادخ  باذع  رد  اهنآ  همه  زورما  و 
(34 . ) مینکیم راتفر  ناراکهزب  اب  هنوگ  نیا  ام  يرآ 

(35 . ) دندرکیم یشکرس  دشیم ، هتفگ  اهنآ  هب  هَّللا  ّالإ  هلإ  ال  دیحوت : هملک  یتقو  هک  دندوب  اهنآ 
(36 . ) مینک اهر  ار  دوخ  نایادخ  ياهناوید  رعاش  رطاخ  هب  ام  ایآ  دنتفگیم : هتسویپ  و 

(37 . ) تسا هدرک  قیدصت  ار  نیشیپ  ناربمایپ  تسا و  هدروآ  ار  ّقح  وا  هکلب  تسین ، نینچ 
( 38 . ) دیشچ دیهاوخ  ار  یهلا  كاندرد  باذع  زورما  مّلسم  روطب  دیدرک  بیذکت  ار  وا  هک  امش  اّما 

283 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(39 . ) دیوشیمن تازاجم  ناترادرک  هب  زج  و 

(40 . ) ادخ صلاخ  ناگدنب  زج  دنوشیم  تازاجم  همه  زورما 

283 ص :  ریسفت ..... :

هارمگ هب  هدش  هارمگ  دـنداد و  رارق  شنزرـس  باتع و  دروم  ار  رگیدـکی  اهنآ  ینعی  َنُولَءاسَتَی »  » لعف َنُولَءاسَتَی  ٍضَْعب  یلَع  ْمُهُـضَْعب  َلَْبقَأ  َو 
؟ یتفریذپ ارم  فرح  يدرک و  يوریپ  نم  زا  ارچ  وت  تفگیم : وا  باوج  رد  هدننک  هارمگ  يدرک و  هارمگ  ارم  ارچ  تفگیم : هدننک 

دیداد ناشن  ام  هب  ار  یّقح  نید و  دیدش و  دراو  نید  هار  زا  امش  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا و  تکرب  یهاوخ و  ریخ  زا  هیانک  نیمی »  » هژاو
اذل تسا ، تردق  هب  فوصوم  تسار  تسد  اریز  تسا ، هبلغ  ورین و  زا  هیانک  نآ  هک  دناهتفگ  یهورگ  میدـش و  هارمگ  نآ  ببـس  هب  ام  هک 

. دیدرک یهارمگ  هب  روبجم  ار  ام  دیدش و  دراو  يدنمورین  تردق و  هار  زا  امش  هک  تسا  نیا  روظنم  دوشیم و  هلمح  نآ  هلیسو  هب 
رب تمالم  شنزرس و  هکلب  دییوگیم  امـش  هک  تسین  نینچ  دنتفگ : دنداد و  باوج  ناوریپ  هب  ناربهر  نآ  سپ  َنِینِمُْؤم  اُونوُکَت  َْمل  َْلب  اُولاق 
زا دیدوب و  رگنایغط  یهورگ  دوخ  امـش  هکلب  مینک  یهارمگ  هب  روبجم  ار  امـش  نآ  اب  ات  میتشادن  امـش  رب  یتردق  چیه  ام  تسامـش و  دوخ 

. دیدش دراو  رفک  هب  هتشذگ  قح  دح 
هاگآ ام  لاح  هب  دـنوادخ  اریز  دـش ، مزال  قّقحم و  ام  يارب  ام  راگدرورپ  دـیدهت  باذـع و  لوق  نیا  رب  انب  َنوُِقئاذـَل  اَّنِإ  انِّبَر  ُلْوَق  اْنیَلَع  َّقَحَف 

. دیشچ میهاوخ  ار  وا  باذع  راچان  سپ  میراد  ار  تبوقع  رفیک و  قاقحتسا  مه  ام  تسا و 
نینچ نارفاک  نوچ  نکیل  نوقئاذل  مکنإ  دیامرفب : یتسیابیم  دومرفیم ، مالک  قایس  قباطم  ار  دیعو  باذع و  لوق  تیاکح  دنوادخ  رگا  و 

نخس تسا  دروم  نیا  دننام  و  تشگرب . مّلکتم  ظفل  هب  باطخ  زا  دنوادخ  دنتفگیم  دوخ  شیپ  ار  یبلطم 
284 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

، دـنک لقن  ار ، نز  نآ  هتفگ  نیع  تساوخیم  رعاش  رگا  و  تسا ] ینز  مان  نزاوه  « ] 1 . » یلام ّلق  نزاوه  تمعز  دقل  تسا : هتفگ  هک  رعاش 
. کلام ّلق  دیوگب ... : یتسیابیم 
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مه دنکیرـش  ادخ  رفیک  باذع و  رد  يزور  نینچ  رد  یگمه  ناگدننک  تعباتم  ناگدش و  تعباتم  نآ  َنوُکِرَتْشُم  ِباذَْعلا  ِیف  ٍِذئَمْوَی  ْمُهَّنِإَف 
. دندوب کیرش  یهارمگ  رد  هک  نانچ 

توعد هملک  نیا  هب  ار  اهنآ  يربمایپ  ناونع  هب  هک  یسک  هب  دندزیم و  زاب  رس ، دیحوت  هملک  نتفگ  زا  َنوُِربْکَتْسَی  ُهَّللا  اَّلِإ  َهلِإ  ْمَُهل ال  َلِیق  اذِإ 
. دندرکیم تناها  درکیم 

، دیهدیم تبـسن  نونج  يرعاش و  هب  ار  ادخ  لوسر  هک  ببـس  نیا  هب  ناترفک و  ببـس  هب  ناکرـشم ، يا  امـش  ِمِیلَْألا  ِباذَْعلا  اوُِقئاذـَل  ْمُکَّنِإ 
. دیشچ دیهاوخ  ار  ادخ  باذع  امتح 

رفیک یتشز  لمع  ره  ربارب  رد  نیا  رب  انب  دیاهدرک ، لمع  هک  هزادـنا  نامه  هب  رگم  دـیوشیمن  هداد  شاداپ  َنُولَمْعَت  ُْمْتنُک  ام  اَّلِإ  َنْوَزُْجت  ام  َو 
. دیوشیم

. دناهدش انثتسم  عطقنم ، يانثتسا  هلیسو  هب  ادخ  صلاخ  ناگدنب  نکل  َنیِصَلْخُْملا  ِهَّللا  َدابِع  اَّلِإ 

284 ص :  ات 61 ..... ] تایآ 41  (: 37  ) تافاصلا هروس  ]

هراشا

ٍنیِعَم ْنِم  ٍسْأَِکب  ْمِْهیَلَع  ُفاُطی  ( 44  ) َنِیِلباقَتُم ٍرُرُس  یلَع  ( 43  ) ِمیِعَّنلا ِتاَّنَج  ِیف  ( 42  ) َنُومَرْکُم ْمُه  َو  ُهِکاوَف  ( 41  ) ٌمُوْلعَم ٌقْزِر  ْمَُهل  َِکئلوُأ 
(45)

َلَْبقَأَف ( 49  ) ٌنُونْکَم ٌْضَیب  َّنُهَّنَأَک  ( 48  ) ٌنیِع ِفْرَّطلا  ُتارِصاق  ْمُهَْدنِع  َو  ( 47  ) َنُوفَْزُنی اْهنَع  ْمُه  َو ال  ٌلْوَغ  اهِیف  ـال  ( 46  ) َنِیبِراَّشِلل ٍةََّذل  َءاْضَیب 
(50  ) َنُولَءاسَتَی ٍضَْعب  یلَع  ْمُهُضَْعب 

ُْمْتنَأ ْلَه  َلاق  ( 53  ) َنُونیِدََمل اَّنِإ  َأ  ًاماظِع  َو  ًاباُرت  اَّنُک  َو  اْنتِم  اذِإ  َأ  ( 52  ) َنِیقِّدَصُْملا َنَِمل  َکَّنِإ  َأ  ُلوُقَی  ( 51  ) ٌنیِرَق ِیل  َناک  یِّنِإ  ْمُْهنِم  ٌِلئاق  َلاق 
(55  ) ِمیِحَْجلا ِءاوَس  ِیف  ُهآَرَف  َعَلَّطاَف  ( 54  ) َنوُِعلَّطُم

ُنَْحن ام  َو  یلوُْألا  اَـنَتَتْوَم  ـَّالِإ  ( 58  ) َنِیتِّیَِمب ُنَْـحن  اـمَف  َأ  ( 57  ) َنیِرَـضْحُْملا َنِم  ُْتنَُکل  یِّبَر  ُۀَـمِْعن  ـال  َْول  َو  ( 56  ) ِنیِدُْرَتل َتْدِـک  ْنِإ  ِهَّللاَت  َلاـق 
(60  ) ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َوَُهل  اذه  َّنِإ  ( 59  ) َنِیبَّذَعُِمب

(61  ) َنُوِلماْعلا ِلَمْعَْیلَف  اذه  ِْلثِِمل 
__________________________________________________

. ].....[ تسا كدنا  نم  لام  هک  هدرک  نامگ  نزاوه  - 1
285 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

285 ص :  همجرت ..... :

(41 . ) تسا نّیعم  باسحیب  يزور  تشهب ) رد   ) نانآ يارب 
(42 . ) دنمرتحم راوگرزب و  اهنآ  شزرا و  رپ  نوگانوگ  ياههویم 

(43 ( ) دنمّعنتم . ) تشهب تمعن  رپ  ياهغاب  رد 
(44 . ) دناهدز هیکت  رگیدکی  يوربور  یلاع  ياهتخت  رب 

(45 . ) دننادرگیم نانآ  نوماریپ  رد  ار  روهط  بارش  زا  رپ  ياهماج  ناملغ  روح و 
(46 . ) تسا شخب  تّذل  ناگدنشون  يارب  هک  هدنشخرد  دیفس و  یبارش 
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(47 . ) ددرگیم یتسم  بجوم  هن  تسا و  لقع  داسف  هیام  نآ  رد  هن  هک  یبارش 
(48 . ) دنرگنن سک  چیه  هب  دوخ  نارهوش  هب  زج  هک  تسا  یمشچ  ابیز  ناروح  نآ  دزن  و 

(49 ( ) تسا هدرکن  سمل  ار  نآ  یسک  تسد  و   ) دناهدنام ناهنپ  هک  دنتسه  ییاهغرم  مخت  نوچمه  يدیفس ، تفاطل و  زا  ایوگ ،
(50 . ) دننکیم لاؤس  رگیدکی  زا  هدرک و  رگید  ضعب  هب  ور  یضعب  نانمؤم  اج  نآ  رد 

: دیوگ اهنآ  زا  یکی 
(51 . ) دوب ینیشنمه  ارم 

(52 ( ؟ ياهدرک رواب  ار  نخس  نیا  وت  یتسارب  ایآ  تفگیم : هتسویپ  هک 
(53 ( ؟ دش میهاوخ  هداد  ازج  میوشیم و  هدنز  رگید  راب  میدش  ناوختسا  كاخ و  میدرم و  یتقو  هک 

(54 ( ؟ دیریگب يربخ  وا  زا  دیناوتیم  امش  ایآ  دیوگیم : سپس 
(55 . ) دنیبیم مّنهج  طسو  رد  ار  وا  ناهگان  دزیخیم ، رب  وجتسج  هب  هک  هاگ  نآ 

(56 . ) ینادرگ كاله  دوخ  دننام  زین  ارم  هک  دوب  هدنامن  يزیچ  دنگوس  ادخ  هب  دیوگیم :
رگا و 

286 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(57 . ) مدوب خزود  رد  ناگدش  راضحا  زا  زین  نم  دوبن  مراگدرورپ  تمعن 

(58 ( ؟ میریمیمن زگره  ام  ایآ 
(59 ( ؟ دش میهاوخن  تازاجم  زگره  ام  تسین و  ام  يارب  یگرم  لوا ، گرم  نامه  زج  و 

(60 . ) تسا گرزب  يراگتسر  تداعس و  نامه  نیا  یتسارب 
(61 . ) دنشوکب نارگشالت  دیاب  یشاداپ  نینچ  يارب  يرآ 

286 ص :  ریسفت ..... :

هویم هب  ار  نآ  سپـس  دـیامرفیم : صخـشم  ار  ياهژیو  نّیعم و  قزر  دوخ  صلخم  ناگدـنب  يارب  ناحبـس  يادـخ  ٌمُوْلعَم  ٌقْزِر  ْمَُهل  َِکئلوُأ 
مامت ام  هک  نیا  ینعی  دوش ، هیذغت  ندب  یتمالس  يرادهگن  اقب و  يارب  هک  نآ  هن  تسا ، ندرب  تّذل  يارب  اهنت  اههویم  نآ  و  دنکیم . ریـسفت 
يارب تسا و  راوتـسا  مکحم و  اـهنآ  ياهندـب  نوـچ  و  رگید . زیچ  هن  تسا  ندرب  تّذـل  يارب  اـهنت  میداد ، رارق  اـهنآ  يزور  هـک  ار  اـههویم 
. تسا تّذل  يارب  اهنت  دنروخیم  هک  ار  هچنآ  نیا  رب  انب  تسا ، زاینیب  هحّصلا  ظفح  يارب  هیذغت  زا  تسا ، هدش  هدیرفآ  ندوب  ینادواج 

رد اهنآ  يزور  و   » ایِشَع َو  ًةَرُْکب  اهِیف  ْمُُهقْزِر  ْمَُهل  َو  دیامرفیم : هک  نانچ  تسا . نامز  تقو و  مولعم »  » زا دوصقم  دنیوگ : نارّـسفم  زا  یخرب 
شاداپ باوث و  فیرعت  رد  املع  ناگرزب و  هک  تسا  يزیچ  نآ  نیا  َنُومَرْکُم  ْمُه  َو  ( 62 میرم / . ) دسریم اهنآ  هب  ماش ، حبص و  ره  تشهب ،

. مارکا لالجا و  میظعت و  اب  هارمه  تسا  شاداپ  قاقحتسا  نآ  هک  دناهتفگ 
. تسا ینامداش  سنا و  نیرتلماک  نیا  دربیم و  هرهب  تّذل و  يرگید  تروص  هب  ندرک  هاگن  اب  یضعب  ینعی  َنِیِلباقَتُم »  » َنِیِلباقَتُم ٍرُرُس  یلَع 

: دیوگ شفخا  دشاب . بارش  نآ  رد  هک  تسا  یفرظ  سأک »  » هژاو ٍنیِعَم  ْنِم  ٍسْأَِکب 
دراد و نایرج  تشهب  ياهیوج  رد  هک  یبارـش  ینعی  ٍنیِعَم » ْنِم   » ترابع تساراوگ . بارـش  يانعم  هب  تسا ، نآرق  رد  هک  یـسأک  هملک  ره 

بارش  نوچ  دنیبیم و  ار  نآ  مشچ 
287 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا هدش  فیصوت  بآ  دننامه  تسا ، يراج  رهن  رد  بآ  دننام  تشهب  رد 
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يرعاش تسا . عّبط  ّبص و  دننام  لعف  نزو  رب  هک  تسا  ّذل ، ّثنؤم : ةّذل »  » هملک و  تسا . سأک »  » تفص ءاضیب »  » هملک َنِیبِراَّشِلل  ٍةََّذل  َءاْضَیب 
: تسا هتفگ  باوخ  فصو  رد 

«1  » ناثدحلا ۀیشخ  نم  يدعلا  ضرأب  هتکرت  ّيدخرّصلا  معطک  ّذل  و 
. تسا نآ  دوخ  تّذل و  نیع  بارش  هک  تسا  نیا  تّذل  هب  بارش  فیصوت  زا  دوصقم  ای 

. دوشیمن اهنآ  يارب  یجنر  درد و  ثعاب  نینچمه  دوش و  لیاز  ناشلقع  هک  نیا  ات  درادن  يررض  اهنآ  لقع  هب  ٌلْوَغ  اهِیف  ال 
لیاز رمخ  براش  لقع  هک  یماگنه  تسا و  يزیچ  یجیردـت  يدوبان  يانعم  هب  تسا و  فزن »  » هدام زا  َنُوفَْزُنی »  » لعف َنُوفَْزُنی  اْهنَع  ْمُه  َو ال 
نیا درم . سپـس  تفر و  شنوخ  تامف  فزن  دـنیوگ : تسا  هتفر  ندـب  زا  شنوخ  مامت  هک  یحورجم  هب  براّـشلا و  فزن  دـنیوگ : دوشیم 

ای تفر و  نیب  زا  شلقع  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  براّـشلا ، فزنأ  دـنیوگ : تسا . هدـش  هدـناوخ  زین  فزنأ  هداـم  زا  نوفزنی  تروـص  هب  لـعف 
عـشقأ لاـثم  تسا  دروـم  نیا  دـننام  دـنوشیم و  تسم  هک  تسا  نیا  تراـبع  نیا  زا  دوـصقم  دـش و  ماـمت  شبارـش  هک  تسا  نیا  دوـصقم 

متخادنا ور  هب  ار  وا  نم  داتفا و  ور  هب  درم  هتببک  لجّرلا و  ّبکأ  درک و : هدنکارپ  ار  اهنآ  داب  دندش ، هدنکارپ  اهربا  حیّرلا  هتعشق  باحّـسلا و 
. دش ّبک  عشق و  رد  لخاد  ود ، نیا  تقیقح  هک  تسا  نیا  دوصقم  و 

هاگن يرگید  سک  هب  اـهنآ  هب  زج  تسا و  ناـشدوخ  نارهوش  هب  اـهنت  ناشنامـشچ  هک  تسا  نیا  دوصقم  ٌنیِع  ِفْرَّطلا  ُتارِـصاق  ْمُهَدـْنِع  َو 
. دننکیمن زاب  زان  هوشع و  اب  ار  دوخ  نامشچ  هک  تسا  نیا  انعم  ای  دننکیمن ،

__________________________________________________

. مدرک اهر  راوگان  ياهدماشیپ  سرت  زا  نمشد  نیمزرس  رد  ار  نآ  نم  تسا و  يدخرص  بارش  معط  دننام  نآ  تّذل  هک  یباوخ  اسب  - 1
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هدروخن تسد  ناـهنپ و  دوخ  ياـج  رد  هک  تسا  یغرم  مخت  دـننام  يدیفـس  تفاـطل و  رد  یتشهب  ناروح  نآ  اـیوگ  ٌنُونْکَم  ٌْضَیب  َّنُهَّنَأَـک 
، ناـهنپ ياـهغرم  مخت  رودـخلا  تاـضیب  ار  اـهنآ  دـننکیم و  هیبـشت  نآ  هب  ار  ناـنز  اـهبرع  و  تسا . غرمرتـش  مخت  دوـصقم  تـسا و  هدـنام 

. دنمانیم
هب نآ  هرابرد  دنشونیم و  بارش  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا و  فوطعم  ْمِْهیَلَع  ُفاُطی  هیآ  رب  هیآ  نیا  َنُولَءاسَتَی  ٍضَْعب  یلَع  ْمُهُـضَْعب  َلَْبقَأَف 

. دننکیم لاؤس  تسا  هداد  يور  اهنآ  يارب  ایند  رد  هک  يروما  زا  هدرک و  ور  رگید  ضعب  هب  یضعب  دنزادرپیم و  وگتفگ 
. تسا هدمآ  یضام  هغیص  هب  اههیآ  نیا  رد  اهلعف  دیامرفیم ، نایب  یضام  تروص  هب  ار  شرابخا  هک  همسا ) ّزع   ) دنوادخ هویش  هب  اما 

. متشاد یتسود  ایند  رد  نم  هک  دیوگیم  اهنآ  زا  ياهدنیوگ  ٌنیِرَق  ِیل  َناک  یِّنِإ  ْمُْهنِم  ٌِلئاق  َلاق 
قیدصت يراد و  رواب  ار ، شاداپ  باسح و  تمایق و  زور  ندش  هدنز  وت  ایآ  تفگیم : نم  هب  راکنا  قیرط  هب  َنِیقِّدَـصُْملا  َنَِمل  َکَّنِإ  َأ  ُلوُقَی 

؟ ینکیم
هدش تسایـس  يانعم  هب  ای  تسا و  شاداپ  ازج و  يانعم  هب  هک  تسا  نید  هدام  زا  تسا و  نّویزجم ، يانعم : هب  نونیدم »  » هژاو َنُونیِدََمل  اَّنِإ  َأ 

هساس و ینعی  هناد ، دنیوگ : دننک  تسایـس  ار  یـسک  هک  یماگنه  و  تسا . ندرک  تسایـس  يانعم  هب  ناد  هّدام  زا  تروص  نیا  رد  هک  تسا 
«1 . » دنک راک  شگرم  زا  سپ  يارب  دنک و  تسایس  ار  دوخ  سفن  هک  تسا  یسک  تسارف  اب  كریز و  صخش  هک  تسا  ثیدح  رد 

ات دـیراد  عالّطا  نآ  زا  دـیتسه و  فرـشم  شتآ  خزود و  رب  امـش  اـیآ  تفگ : تشهب  رد  شناردارب  هب  هدـنیوگ  نآ  َنوُِعلَّطُم  ُْمْتنَأ  ْلَـه  َلاـق 
ناگتشرف زا  یضعب  دنیوگ : رگید  هراپ  تسا و  لاعتم  يادخ  هدنیوگ  لئاق و  دنیوگ : یخرب  دیهد ؟ ناشن  نم  هب  ارم  تسود 

__________________________________________________

-1
. توملا دعب  امل  لمع  هسفن و  ناد  نم  سّیکلا 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 1802 

http://www.ghaemiyeh.com


289 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دنتسه انعم  کی  هب  ود  ره  علّطا  علطأ و  تسا و  فرشم  ام  رب  ینالف  نالف : انیلع  علط  دوشیم : هتفگ  دنتسه .

. تسا مّنهج  طسو  رد  هک  دید  ار  شتسود  وا  هاگ  نآ  دندرک  هاگن  شتآ  هب  اهنآ  درک  علّطم  فرشم و  خزود  رب  ار  اهنآ  دنوادخ 
نإ نایم  قراف  هک  تسا  هقرافم  فرح  نیدرتل »  » تراـبع رد  مـال »  » فرح و  تسا . هلیقث  زا  هفّفخم  نإ »  » هملک ِنیِدُْرَتل  َتْدِـک  ْنِإ  ِهَّللاـَت  َلاـق 

. ینک كاله  ارم  دوب  کیدزن  تیاههتفگ  اب  وت  یتسارب  ینعی  تسا ، هفّفخم  نإ  هیفان و 
وت اب  زورما  مّلسم  روط  هب  داد ، قیفوت  تشادهگن و  هانگ  زا  ارم  هک  دوبن  مراگدرورپ  تمعن  رگا  َنیِرَـضْحُْملا و  َنِم  ُْتنَُکل  یِّبَر  ُۀَمِْعن  َْول ال  َو 

. مدوب شتآ  رد  نیرضاح  زا  باذع  يارب 
نحن امف   » نومّعنم نودـّلخم  نحن  أ  تسا -: نینچ  ریدـقت  رد  و  تسا . فوذـحم  تراـبع  رب  هدـننک  فطع  ءاـف »  » فرح َنِیتِّیَِمب  ُنَْحن  اـمَف  َأ 

هب هک  نارفاک  فالخ  رب  دنـشچیم  ار  لوا  گرم  یخلت  اهنت  هک  تسا  نینچ  نانمؤم  لاـح  هک  تسا  نیا  دوصقم  و  نیبّذـعم - ـال  و  نیتّیمب »
. دیوگیم ادـخ  تمعن  ندرک  وگزاب  ناونع  هب  نمؤم  ار  بلاطم  نیا  دـنراد و  ار  گرم  يوزرآ  نآ  ره  اهیراوگان ، اهمغ و  اهیتخـس و  ببس 

. دشاب نانمؤم  همه  راتفگ  بلاطم  نیا  هک  تساور  دشاب و  وا  يارب  یشنزرس  خیبوت و  ات  دونشب  شتسود  هک  يروط  هب 
نآ رد  اـم  هک  یتمعن  تلاـح و  نیا  هک  تسا  نیا  شدوصقم  تسا و  نمؤم  هدـنیوگ  نآ  راـتفگ  زین  تراـبع  نیا  ُمیِظَْعلا  ُزْوَْفلا  َوَُهل  اذـه  َّنِإ 

ناتـساد اج  نیا  رد  تسا . هدومرف  نایب  ناـنمؤم  لوق  زا  هک  تسا  ّلـج  ّزع و  يادـخ  نخـس  نیا  دـنیوگ : یخرب  تسا و  یمیظع  زوف  میتسه 
. دباییم نایاپ  شتسود  نمؤم و 
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290 ص :  ات 74 ..... ] تایآ 62  (: 37  ) تافاصلا هروس  ]

هراشا

ُُسُؤر ُهَّنَأَک  اـهُْعلَط  ( 64  ) ِمیِحَْجلا ِلْـصَأ  ِیف  ُجُرَْخت  ٌةَرَجَـش  اـهَّنِإ  ( 63  ) َنیِِملاَّظِلل ًۀَْـنِتف  اـهاْنلَعَج  اَّنِإ  ( 62  ) ِموُّقَّزلا ُةَرَجَـش  ْمَأ  ًـالُُزن  ٌْریَخ  َکـِلذ  َأ 
(66  ) َنوُُطْبلا اَْهنِم  َنُِؤلامَف  اْهنِم  َنُولِکَآل  ْمُهَّنِإَف  ( 65  ) ِنیِطایَّشلا

َنوُعَرُْهی ْمِهِراـثآ  یلَع  ْمُهَف  ( 69  ) َنیِّلاض ْمُهَءاـبآ  اْوَْفلَأ  ْمُهَّنِإ  ( 68  ) ِمیِحَْجلا َیلِإـَل  ْمُهَعِجْرَم  َّنِإ  َُّمث  ( 67  ) ٍمیِمَح ْنِم  ًاـبْوََشل  اـْهیَلَع  ْمَُهل  َّنِإ  َُّمث 
(71  ) َنِیلَّوَْألا ُرَثْکَأ  ْمُهَْلبَق  َّلَض  ْدََقل  َو  ( 70)

(74  ) َنیِصَلْخُْملا ِهَّللا  َدابِع  َّالِإ  ( 73  ) َنیِرَْذنُْملا ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک  ْرُْظناَف  ( 72  ) َنیِرِْذنُم ْمِهِیف  اْنلَسْرَأ  ْدََقل  َو 

290 ص :  همجرت ..... :

(62 ( ؟ مّوقز تخرد  ای  تسا ، رتهب  یلاع  ماقم  یتشهب و  ياهتمعن  نیا  ایآ 
(63 . ) میداد رارق  ناراکمتس  يالب  جنر و  هیام  ار  نآ  ام 

(64 . ) دیوریم مّنهج  رعق  زا  هک  تسا  یتخرد  نآ  یتسارب 
(65 . ) تساهناطیش ياهرس  ایوگ  تثابخ ) رد   ) نآ هفوکش 

(66 . ) دننکیم رپ  ار  دوخ  ياهمکش  دنروخیم و  نآ  زا  مّنهج ) لها   ) اهنآ
(67 . ) دنشونیم ینّفعتم  غاد  بآ  نآ  يور  سپس 
(68 . ) تسا مّنهج  يوس  هب  ناشتشگزاب  هاگ ، نآ 
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(69 . ) دنتفای هارمگ  ار  دوخ  ناردپ  اهنآ  هک  ارچ 
(70 . ) دنتفاتش دوخ  ناردپ  لابند  هب  لاح  نیا  اب 

(71 . ) دندش هارمگ  زین  ناینیشیپ  رتشیب  اهنآ  زا  شیپ 
(72 . ) میداتسرف ینالوسر  ناگدننک و  راذنا  اهنآ  يارب  ام 

(73 . ) دوب هنوگچ  ناگدنوش  راذنا  راک  نایاپ  رگنب 
(74 . ) ادخ صلاخ  ناگدنب  زج  دندش  كاله  همه 

290 ص :  ریسفت ..... :

يزور يروآ  دای  رّکذت و  هب  ناحبس  يادخ  سپس  ِموُّقَّزلا  ُةَرَجَش  ْمَأ  ًالُُزن  ٌْریَخ  َِکلذ  َأ 
291 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هجیتن لصاح و  يارب  اج  نیا  رد  تسا و  ماعط  رد  يدایز  لزن   » هژاو لصا  الصاح . ریخ  ًالُُزن  ٌْریَخ  َِکلذ  َأ  دومرف  تشگزاب و  نایتشهب  مولعم 
و تسا . باذع  جنر و  مّوقز  تخرد  لصاح  تسا و  ینامداش  یبایماک و  مولعم ، قزر  لصاح  و  تسا . هدش  هدروآ  هراعتسا  روط  هب  يزیچ 

ییاریذـپ نامهم  زا  نآ  اـب  یلـصا  ياذـغ  ياـج  هب  هک  تسا  یماـعط  لزن »  » تسا و بوصنم  لاـح  ناونع  هب  اـی  زیمت  ناونع  هب  ـالزن »  » هملک
يزور يارب  هک  تسا  نیا  دوصقم  دشاب ، لوا  يانعم  هب  لزن »  » رگا نیا  رب  انب  دنروآیم ، نامهم  يارب  هک  تسا  ییاذغ  نیلوا  ای  دـننکیم و 
يانعم هب  رگا  و  تسا ؟ رتهب  لصاح  ود  نیا  زا  کی  مادک  تسا و  یلـصاح  هجیتن و  زین  مّوقز  تخرد  يارب  تسا و  یلـصاح  هجیتن و  مولعم 

ماعط ود  نیا  زا  کی  مادـک  تسا و  نایخزود  ياذـغ  مّوقز  تخرد  تسا و  تشهب  لـها  ياذـغ  مولعم  قزر  هک  تسا  نیا  دارم  دـشاب  مّود 
؟ تسا رتهب 

نارّـسفم زا  یـضعب  و  دندرک . بیذـکت  ار  تخرد  نآ  دوجو  اهنآ  اریز  درک ، شیامزآ  تخرد  نیا  اب  ار  ناکرـشم  دـنوادخ  َنیِِملاَّظِلل  ًۀَْـنِتف 
شتآ رد  ار  اـهنآ  هک  يزور  َنوـُنَتُْفی  ِراَّنلا  یَلَع  ْمُه  َمْوَـی  دـیامرفیم : هک  نیا  دـننام  میداد ، رارق  اـهنآ  يارب  باذـع  ار  تخرد  نآ  دـنیوگ :

. مینکیم باذع 
هراعتسا ناونع  هب  علط » ، » دراد ياهفوکش  زین  مّوقز  تخرد  نوچ  یلو  تسامرخ . تخرد  هویم  ای  هفوکش  علط »  » ِنیِطایَّشلا ُُسُؤر  ُهَّنَأَک  اهُْعلَط 

اریز تسا ، هدومرف  اهناطیش  رـس  هب  هیبشت  دنک ، نایب  ار  نآ  لکـش  یتشز  تهارک و  تیاهن  هک  نیا  يارب  دنوادخ  تسا و  هدش  هتفگ  نآ  هب 
. تسا حیبق  تشز و  ناطیش  ناسنا  نهذ  رد 

زا دوصقم  دـنیوگ : رگید  یخرب  تسا . كانـسرت  رایـسب  رظنم و  دـب  هک  رادـلای  گرزب و  تسا  يراـم  ناطیـش  دـنیوگ : نارّـسفم  زا  یخرب 
، نیطایّشلا سؤر  ار : نآ  هویم  تسا و  رظنملا  هیرک  خلت و  وبدب و  رایسب  دنیوگیم و  نتـسا »  » نآ هب  اهبرع  هک  تسا  یتخرد  مّوقز »  » تخرد

. دنیوگ
تخرد  نآ  هویم  هفوکش و  زا  نارفاک  نآ  َنوُُطْبلا  اَْهنِم  َنُِؤلامَف  اْهنِم  َنُولِکَآل  ْمُهَّنِإَف 
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. دننکیم رپ  نآ  زا  ار  دوخ  ياهمکش  یگنسرگ  تدش  زا  دنروخیم و 

. دنشونیم تسا  هدولآ  هک  ینازوس  غاد و  بآ  زا  سپس  دنوشیم و  هنشت  هاگ  نآ  ٍمیِمَح  ْنِم  ًابْوََشل  اْهیَلَع  ْمَُهل  َّنِإ  َُّمث 
و دننادرگیم . زاب  خزود  هب  ار  اهنآ  دندیـشون ، میمح »  » زا دـندروخ و  مّوقز »  » زا اهنآ  هک  نآ  زا  دـعب  سپـس  ِمیِحَْجلا  َیلَِإل  ْمُهَعِجْرَم  َّنِإ  َُّمث 

زاب تسا  ياهتخورفا  رب  شتآ  هک  میحج »  » هب سپس  دننکیم و  دراو  میمح »  » روخشبآ هب  دنربیم ، هاگبآ  هب  هک  ینارتش  دننام  ار  اهنآ  ایوگ 
. دننادرگیم
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. دندش هارمگ  فرحنم و  ّقح  هار  زا  ناشناردپ  هک  دنتفایرد  دندرک و  قیدصت  اهنآ  َنیِّلاض  ْمُهَءابآ  اْوَْفلَأ  ْمُهَّنِإ 
زا شیپ  هک  تسا  نیا  دوصقم  دـننکیم ، يوریپ  اهنآ  زا  دـنوریم و  دوخ  ناردـپ  لابند  هب  تعرـس  اب  اهنآ  سپ  َنوُعَرُْهی  ْمِهِراـثآ  یلَع  ْمُهَف 

. دناهدوب رتمک  لطاب  لها  زا  ّقح  لها  ياهرود  ره  رد  هک  دناسریم  نیا  دندوب و  هارمگ  زین  هتشذگ  ياهتّما  رتشیب  دنهارمگ  هک  نارفاک  نیا 
حون و ناتـساد  نایب  هب  هدومرف ، نایب  ار  ّقح  تایآ  ناگدننک  راکنا  دب  ماجنارـس  ناربمایپ و  نیرذـنم و  لاح  حرـش  هک  نآ  زا  سپ  دـنوادخ 

: دیامرفیم دزادرپیم و  ناشتیاده ، زا  يو  ندش  دیماان  زا  سپ  شموق ، هب  وا  نیرفن 

292 ص :  ات 96 ..... ] تایآ 75  (: 37  ) تافاصلا هروس  ]

هراشا

َنیِرِخْآلا ِیف  ِْهیَلَع  انْکََرت  َو  ( 77  ) َنِیقاْبلا ُمُه  ُهَتَّیِّرُذ  اْنلَعَج  َو  ( 76  ) ِمیِظَْعلا ِبْرَْکلا  َنِم  ُهَلْهَأ  َو  ُهاْنیََّجن  َو  ( 75  ) َنُوبیِجُْملا َمِْعنَلَف  ٌحُون  انادان  ْدََقل  َو 
(79  ) َنیَِملاْعلا ِیف  ٍحُون  یلَع  ٌمالَس  ( 78)

ٍْبلَِقب ُهَّبَر  َءاج  ْذِإ  ( 83  ) َمیِهاْربَِإل ِِهتَعیِش  ْنِم  َّنِإ  َو  ( 82  ) َنیِرَخْآلا اَْنقَرْغَأ  َُّمث  ( 81  ) َنِینِمْؤُْملا اَنِدابِع  ْنِم  ُهَّنِإ  ( 80  ) َنِینِسْحُْملا يِزَْجن  َِکلذَک  اَّنِإ 
(84  ) ٍمِیلَس

(88  ) ِموُـجُّنلا ِیف  ًةَرْظَن  َرَظَنَف  ( 87  ) َنیَِملاْعلا ِّبَِرب  ْمُکُّنَظ  اـمَف  ( 86  ) َنوُدیُِرت ِهَّللا  َنُود  ًۀَِـهلآ  ًاْکفِإ  َأ  ( 85  ) َنوُدـُبْعَت اذ  ام  ِهِمْوَق  َو  ِهِیبَِأل  َلاـق  ْذِإ 
(89  ) ٌمیِقَس یِّنِإ  َلاقَف 

ِْهَیلِإ اُولَْبقَأَف  ( 93  ) ِنیِمَْیلِاب ًابْرَـض  ْمِْهیَلَع  َغارَف  ( 92  ) َنوُقِْطنَت ْمَُکل ال  اـم  ( 91  ) َنُولُکَْأت ـال  َأ  َلاـقَف  ْمِِهتَِهلآ  یلِإ  َغارَف  ( 90  ) َنیِِربْدـُم ُْهنَع  اْوَّلَوَتَف 
(94  ) َنوُّفِزَی

(96  ) َنُولَمْعَت ام  َو  ْمُکَقَلَخ  ُهَّللا  َو  ( 95  ) َنُوتِْحنَت ام  َنوُُدبْعَت  َأ  َلاق 
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293 ص :  همجرت ..... :

(75 . ) میتسه ياهدننک  تباجا  بوخ  هچ  میدرک و  تباجا  ار  وا  ياعد  ام  درک و  ادن  دوخ  يرای  رب  ار  ام  حون  انامه 
(76 . ) میداد تاجن  گرزب  هودنا  زا  ار  شنادناخ  وا و  و 

(77 . ) میداد رارق  نیمز  يور  ناگدنامزاب  ار  شنادنزرف  و 
(78 . ) میدراذگ یقاب  ناگدنیآ  نایم  رد  ار  وا  کین  مان  و 

(79 . ) داب حون  رب  نایناهج  نایم  رد  دورد  مالس و 
(80 . ) میهدیم شاداپ  هنوگ  نیا  ار  ناراکوکین  ام 

(81 . ) دوب ام  نامیا  اب  ناگدنب  زا  تقیقحب  وا  هک  ارچ 
(82 . ) میدرک قرغ  ار  شناوریپ ) وا و  زا  ریغ   ) نارگید سپس 

(83 . ) تسا لیلخ  میهاربا  دیحوت ، هب  توعد  رد  حون ، ناوریپ  زا  تقیقح  هب  و 
(84 . ) دمآ شراگدرورپ  هاگشیپ  هب  میلس  بلق  اب  میهاربا  هک  ار  یماگنه  روایب  دای  هب 

(85 ( ؟ دیتسرپیم هک  تسا  زیچ  هچ  اهنیا  تفگ : شموق  ردپ و  هب  هک  یماگنه 
(86 ( ؟ دیوریم نیغورد  نادوبعم  نیا  غارس  هب  ادخ  زا  ریغ  ایآ 
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(87 ( ؟ دیربیم نامگ  هچ  نایناهج  راگدرورپ  هرابرد  امش 
(88 . ) دنکفا ناگراتس  هب  یهاگن  میهاربا  هاگ  نآ 

(89 ( ) میآیمن نشج  مسارم  هب  و   ) مرامیب نم  تفگ  و 
(90 . ) دندش رود  تعرس  هب  دندرک و  تشپ  وا  هب  هتفات و  رب  يور  وا  زا  اهنآ 

(91 ( ؟ دیروخیمن اهاذغ ) نیا  زا   ) ارچ تفگ : رخسمت  اب  درک و  اهنآ  نادوبعم  هب  یهاگن  دش و  هناختب  دراو  یناهنپ  وا 
(92 ( ؟ دییوگیمن نخس  ارچ 

294 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  مهرد  ار  همه  گرزب  تب  زج  دز و  اهتب  رب  مکحم  ياهبرض  ربت  اب  تسار و  تسد  اب  سپس 
(93  ) تسکش

(94 . ) دندمآ وا  يوس  هب  باتش  اب  اهنآ 
(95 ( ؟ دیشارتیم دوخ  تسد  اب  هک  دیتسرپیم  ار  يزیچ  ایآ  تفگ : میهاربا 

(96 . ) تسا هدیرفآ  دیزاسیم  هک  ار  ییاهتب  مه  ار و  امش  مه  دنوادخ  هک  نیا  اب 

294 ص :  ریسفت ..... :

. تسا فوذحم  مسق  باوج  َمِْعنَلَف »  » مال و  میتسه . ياهدننک  تباجا  بوخ  ام  َنُوبیِجُْملا  َمِْعنَلَف 
یقاب حون  هّیرذ  هک  تسا  نیا  انعم  ای  دـنوشیم ، دوبان  كاله و  همه  اهنآ  زجب  دـنامیم و  یقاب  حون  لسن  هک  تسا  نیا  دوصقم  َنِیقاْبلا  ُمُه 

حون و نب  ماس  نادنزرف  زا  مجع  برع و  داژن  دنتـسه : حون  نادنزرف  زا  مدرم  مامت  اریز  دننکیم ، لسانت  دلاوت و  تمایق  زور  ات  دـننامیم و 
. دنتسه حون  نب  ثفای  نادنزرف  زا  جوجأم  جوجای و  اهیرزخ و  اهکرت و  حون و  نب  ماح  نادنزرف  زا  ناهایس 

: تسا نیا  نآ  میتشاذگ و  یقاب  حون  يارب  ار  هملک  نیا  اهتّما  نایم  رد  َنیِرِخْآلا و  ِیف  ِْهیَلَع  انْکََرت  َو 
ترابع زا  تیاکح  هک  تسا  یمالک  نخـس  نیا  دنتـسرفیم و  دورد  مالـس و  حون  رب  تمایق  زور  ات  اهتما  نیا  َنیَِملاْعلا  ِیف  ٍحُون  یلَع  ٌمـالَس 
تمارک نیا  میظع و  شاداپ  نیا  ّتلع  و  تسا . تباث  نایناهج  عیمج  يارب  دورد  ّتیحت و  نیا  هک  تسا  نیا  نیملاع »  » ياـنعم تسا و  شیپ 
نـسحم تلع  هدوب و  راکوکین  نسحم و  وا  هک  تسا  نیا  تسوا ، رب  تمایق  زور  ات  نایناهج  همه  دورد  وا و  رکذ  ندـنام  یقاب  هک  هدرتسگ ،

. دهد هئارا  ار  نامیا  ماقم  هک  تسا  نیا  يارب  اهنیا  همه  تسا و  هدوب  نمؤم  ناگدنب  زا  وا  هک  تسا  نیا  شندوب 
رد هک  تسا  یـسک  دارم  اـی  تسا ، هدرکیم  يوریپ  نید  لوصا  رد  ار  حون  هک  تسا  یـسک  ِِهتَعیِـش »  » زا دوصقم  َمیِهاْربِإـَل  ِِهتَعیِـش  ْنِم  َّنِإ  َو 

ادخ و  نید  رد  يرادیاپ  يراوتسا و 
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. تسا هدرکیم  يوریپ  وا  زا  نیرکنم  ربارب  رد  ییابیکش 
یلع هعیاش  نّمم  ّنإ  و  تسا : نینچ  ریدـقت  رد  تسا و  ّقلعتم  تسا  هعیـش  يانعم  رد  هک  تعیاشم  هب  اـی  ذإ »  » هملک ٍمِیلَـس  ٍْبلَِقب  ُهَّبَر  َءاـج  ْذِإ 

هب میلـس  بلق  اب  هک  یماگنه  درک ، يوریپ  يوقت  نید و  رد  ار  حون  هک  یـسک  یتسارب  میهاربـإل  میلـس » بلقب  ّهبر  ءاـج   » نیح هاوقت  هنید و 
ار شلد  میهاربا  هک  یماگنه  روآ  دای  هب  هک  تسا  نیا  انعم  تسا و  ّقلعتم  رکذا  فوذحم  لعف  هب  ای  و  تسا ، میهاربا  دروآ ، ور  ادخ  هاگرد 

نینچ يارب  ار  ءاج »  » هملک و  تشادـن . ّقلعت  ادـخ  زج  زیچ  چـیه  هب  شلد  تخاس و  كاپ  ادـخ  زج  يزیچ  ره  زا  درک و  صلاخ  ادـخ  يارب 
. تسا هداد  رارق  لاثم  یموهفم 

: تسا نینچ  ریدقت  رد  تسا و  هل  لوعفم  اکفإ »  » هملک َنوُدیُِرت  ِهَّللا  َنُود  ًۀَِهلآ  ًاْکفِإ  َأ 
هب تیانع  هّجوت و  ببـس  هب  و  دننیزگیم ؟ رب  ناشندوب  لطاب  غورد و  يارب  ار  ینایادخ  ادخ ، زا  ریغ  ایآ  اکفا  هَّللا  نود  نم  ۀـهلآ  نودـیرت  أ 
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رد هک  دنامهفب  ناکرشم  هب  هک  تسا  نیا  ّمهم  میهاربا  شیپ  اریز  تسا ، هدش  مّدقم  زین  ۀهلآ )  ) هب لوعفم  رب  نینچمه  تسا ، هدش  مّدقم  نآ 
. دـیاهدرک هدارا  ار  یغورد  کـفا و  دـنوادخ ، ضوع  هب  ینعی  دـشاب  هب  لوعفم  اـکفا »  » هک تساور  و  دنتـسه . لـطاب  غورد و  رب  ناـشکرش 
« اکفا  » هک تسا  نکمم  و  دنتـسه . غورد  کفا و  دوخ  امـش  نایادـخ  هک  تسا  هدرک  ریـسفت  نینچ  ار  کفا »  » هملک ۀـهلآ »  » نتفگ اب  سپس 

. دنغورد کفا و  همه  هک  یلاح  رد  دیاهدرک  هدارا  ار  ینایادخ  ادخ ، زج  امش  ایآ  ینعی  دشاب ، لاح 
راگدرورپ هک  یـسک  تقیقح  رد  اریز  تسیچ ؟ تسا  شتـسرپ  تدابع و  هتـسیاش  هک  یـسک  هب  امـش  نامگ  سپ  َنیَِملاْعلا  ِّبَِرب  ْمُکُّنَظ  امَف 

ار وا  شتسرپ  اهتب  تدابع  رطاخ  هب  هک  دیاهدرک  نامگ  هچ  نیا  رب  انب  دننک ، شتـسرپ  تدابع و  ار  وا  اهنآ  هک  تسا  هتـسیاش  تسا  نایناهج 
هچ امـش  هک  تسا  نیا  انعم  ای  دوش ، وا  شتـسرپ  عنام  دـناوتیمن  مهو ، نامگ و  رد  يزیچ  چـیه  هک  تسا  نیا  دوصقم  اـی  دـیاهدرک ، كرت 

دینکیم . شتسرپ  ار  وا  ریغ  هک  یتروص  رد  دنکب  دیاب  هچ  امش  اب  دنوادخ  دینکیم و  ینامگ 
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هدـش و دراو  موجن  ملع  رد  موق  نآ  اریز  تسا ، موجن  ماکحا  ای  موجن و  باتک  اـی  موجن و  ملع  اـی  موجن »  » زا دوصقم  ِموُجُّنلا  ِیف  ًةَرْظَن  َرَظَنَف 
نم تفگ  نیا  رب  انب  تسا ، هتفای  دوخ  یضیرم  رب  ياهناشن  موجن  ملع  رد  میهاربا  ترـضح  هک  دندرک  نامگ  هجیتن  رد  دنتخادرپیم ، نآ  هب 
رخآ سک  ره  هک  تسا  هدوب  نیا  شدوـصقم  تسا و  هیروـت  هیاـنک و  نخـس  یعوـن  نیا  و  متـسه . ندـش  ضیرم  رب  فرـشم  ینعی  مضیرم 

ضیرم هن  مسق  ادخ  هب  دندومرف : هک  هدش  تیاور  مالـسلا  امهیلع  قداص  ترـضح  رقاب و  ترـضح  زا  و  تسا . ضیرم  دشاب ، گرم  شراک 
. تفگ غورد  هن  دوب و 

. دنتفر هاگنشج  هاگدیع و  يوس  هب  هدرک و  كرت  ار  وا  دندنادرگ و  ور  وا  زا  سپ  َنیِِربْدُم  ُْهنَع  اْوَّلَوَتَف 
اهنآ ناگدـننک  شتـسرپ  شنزرـس  شهوکن و  رطاخ  هب  ازهتـسا و  هّیرخـس و  اب  درک و  هجوت  اـهتب  هب  یناـهنپ  رد  هاـگ  نآ  ْمِِهتَِهلآ  یلِإ  َغارَف 

. َنوُقِْطنَت ْمَُکل ال  ام  َنُولُکَْأت  َأ ال  دییوگیمن ؟ نخس  ارچ  دیروخیمن ؟ اذغ  ارچ  تفگ :
تخس و رایسب  ینعی  دز ، تسار  تسد  اب  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  انعم  ای  دز ، تّدشب  ار  اهنآ  درک و  ور  اهتب  هب  سپ  ِنیِمَْیلِاب  ًابْرَض  ْمِْهیَلَع  َغارَف 

. تسا تسد  ود  نیرتدنمورین  نیرتیوق و  تسار  تسد  اریز  دز ، دیدش 
َّنَدـیِکََأل ِهَّللاـَت  تسا : هیآ  نیا  رد  نآ  تـسا و  هدوـب  مـسق  ببـس  هـب  ندز  ینعی  تـسا ، مـسق  نـیمی  زا  دوـصقم  دـنیوگ : نارّـسفم  زا  یخرب 

ياهراک مامتا  زا  سپ  َنوُّفِزَی  ِْهَیلِإ  اُولَْبقَأَـف  ( 57 ءایبنا / « ) منکـشیم مهرد  مناوتب  هک  يریبدـت  ره  اب  ار  اهتب  نیا  نم  مسق  ادـخ  هب   » ْمُکَمانْـصَأ
. دندروآ يور  میهاربا  هب  تعرس  اب  نشج 

تـسا یتکرح  هک  غرم  رتش  تکرح  ینعی  تسا ، ماعّنلا ، فیفز  يانعم : هب  ای  نیا  و  تسا . هدش  هدناوخ  زین  نّوفزی  تروص  هب  نّوفزی »  » هملک
راداو يانعم  هب  هک  تسا  هّفزا  هّدام  زا  ای  تسا و  نتفرگ  تعرـس  يانعم  هب  هک  تسا  ّفزا  هداـم  زا  اـی  یلومعم و  نتفر  هار  ندـیود و  ناـیم 

هب  ار  رگید  یضعب  یضعب ، ینعی  تسا ، تعرس  باتش و  رب  ار  یسک  ندرک 
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. دشابیم فزی  فزو  هدام  زا  هک  تسا  هدش  هدناوخ  زین  نوفزی  فّفخم  تروص  هب  و  دنتشادیم . او  باتش  تعرس و 
؟ دینکیم شتسرپ  دیشارتیم ، دوخ  تسد  اب  هک  ار  هچنآ  ایآ  تفگ : اهنآ  ندرک  باجم  يارب  میهاربا  ترضح  َنُوتِْحنَت  ام  َنوُُدبْعَت  َأ 

دننام نولمعت » ام  و   » ترابع تسا . هدیرفآ  دیزاسیم  هک  ار  ییاهتب  مه  ار و  امـش  مه  دـنوادخ  هک  یتروص  رد  َنُولَمْعَت  ام  َو  ْمُکَقَلَخ  ُهَّللا  َو 
. تخاس ار  رتشگنا  دنبتسد و  نآ  رگرز  ای  تخاس . ار  یلدنص  ای  رد ، نالف  راّجن ، دنیوگ : هک  تسا  نیا 

دننام  ) ياهدام لصا و  کی  ياراد  مه  اـهتب  اـهنآ . هداـم  رهوج و  لـصا  هن  تساـهزیچ  نیا  تروص  لکـش و  نتخاـس  روظنم  دراوم  نیا  رد 
شقن نداد و  لکـش  یلو  تسا  دـنوادخ  اهنآ  هدام  رهوج و  هدـننیرفآ  نیا  رب  انب  دنتـسه ، یتروص  لکـش و  ياراد  و  دـنابوچ ) ای  گـنس 

. تساهنآ هدنزاس  شارت و  تب  هب  طوبرم  ندیشارت ، هلیسو  هب  اهنآ  ینیرفآ 
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نیا رد  و  هّیردـصم ) هن   ) تسا هلوصوم  َنُوتِْحنَت » ام   » ترابع رد  ام »  » ظفل تسا و  َنُوتِْحنَت » ام   » هلمج ریـسفت  همجرت و  َنُولَمْعَت » ام   » تراـبع
[. دنتسه هلوصوم  ود  ره  ینعی   ] تسا ییوگروز  فّسعت و  َنُولَمْعَت » ام   » رد يام »  » نآ و نایم  نتشاذگ  توافت  تسین و  یثحب 

297 ص :  ات 113 ..... ] تایآ 97  (: 37  ) تافاصلا هروس  ]

هراشا

ْبَه ِّبَر  ( 99  ) ِنیِدْهَیَـس یِّبَر  یلِإ  ٌبِهاذ  یِّنِإ  َلاق  َو  ( 98  ) َنِیلَفْـسَْألا ُمُهاْنلَعَجَف  ًاْدیَک  ِِهب  اوُدارَأَف  ( 97  ) ِمیِحَْجلا ِیف  ُهوُْقلَأَف  ًاناْیُنب  َُهل  اُوْنبا  اُولاـق 
(101  ) ٍمِیلَح ٍمالُِغب  ُهانْرَّشَبَف  ( 100  ) َنیِِحلاَّصلا َنِم  ِیل 

َنِم ُهَّللا  َءاش  ْنِإ  ِینُدِجَتَـس  ُرَمُْؤت  ام  ْلَْعفا  َِتبَأ  ای  َلاـق  يَرت  اذ  اـم  ْرُْظناَـف  َکَُـحبْذَأ  یِّنَأ  ِماـنَْملا  ِیف  يرَأ  یِّنِإ  َّیَُنب  اـی  َلاـق  َیْعَّسلا  ُهَعَم  َغََلب  اَّمَلَف 
َّنِإ ( 105  ) َنِینِسْحُْملا يِزَْجن  َِکلذَک  اَّنِإ  ایْؤُّرلا  َْتقَّدَص  ْدَق  ( 104  ) ُمیِهاْربِإ ای  ْنَأ  ُهاْنیَدان  َو  ( 103  ) ِنِیبَْجِلل ُهََّلت  َو  امَلْسَأ  اَّمَلَف  ( 102  ) َنیِِرباَّصلا

(106  ) ُنِیبُْملا ُءالَْبلا  َوَُهل  اذه 
اَنِدابِع ْنِم  ُهَّنِإ  ( 110  ) َنِینِسْحُْملا يِزَْجن  َِکلذَک  ( 109  ) َمیِهاْربِإ یلَع  ٌمالَس  ( 108  ) َنیِرِخْآلا ِیف  ِْهیَلَع  انْکََرت  َو  ( 107  ) ٍمیِظَع ٍْحبِِذب  ُهاْنیَدَف  َو 

(111  ) َنِینِمْؤُْملا
(113  ) ٌنِیبُم ِهِسْفَِنل  ٌِملاظ  َو  ٌنِسُْحم  امِِهتَّیِّرُذ  ْنِم  َو  َقاحْسِإ  یلَع  َو  ِْهیَلَع  انْکَراب  َو  ( 112  ) َنیِِحلاَّصلا َنِم  اِیبَن  َقاحْسِِإب  ُهانْرََّشب  َو 

298 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

298 ص :  همجرت ..... :

(97 . ) دینکفیب شتآ  زا  یمّنهج  رد  ار  وا  دیزاسب و  وا  يارب  یعفترم  هناخشتآ  دنتفگ  اهنآ 
(98 . ) میتخاس بولغم  تسپ و  ار  اهنآ  ام  یلو  دندوب  هتخیر  میهاربا  يدوبان  يارب  یحرط  اهنآ 

(99 . ) دومرف دهاوخ  متیاده  هّتبلا  هک  موریم  مراگدرورپ  يوس  هب  نم  تفگ : نایدورمن  زا  تاجن  زا  سپ  میهاربا 
(100 . ) امرف اطع  حلاص  نادنزرف  زا  نم  هب  اراگدرورپ 

(101 . ) میداد هدژم  تماقتسا  اب  رابدرب و  یناوج  هب  ار  وا  ام 
ار وت  هعقاو  نیا  رد  منک  ینابرق  ار  وت  دیاب  هک  مدید  باوخ  رد  نم  مدنزرف  تفگ : میهاربا  دیسر  ششوک  یعس و  ماقم  هب  وا  اب  هک  یماگنه 

(102 . ) تفای یهاوخ  نارباص  زا  ارم  هَّللا  ءاش  نا  هک  هد  ماجنا  يراد  روتسد  هچ  ره  مردپ  تفگ : تسا ؟ يرظن  هچ 
(103 . ) داهن كاخ  رب  ار  وا  نیبج  میهاربا  دندش و  میلست  ود  ره  هک  یماگنه 

(104 . ) میهاربا يا  هک  میداد  ادن  ار  وا 
(105 . ) میهدیم شاداپ  هنوگ  نیا  ار  ناراکوکین  ام  يداد ، ماجنا  یتفای ، ّتیرومأم  باوخ  رد  ار  هچنآ 
(106 .( ) دنکیم نشور  ار  نامیا  لها  لاح  تقیقح  هک   ) تسا يراکشآ  گرزب و  ناحتما  امّلسم  نیا 

(107 . ) میدرک وا  يادف  ار  یگرزب  حبذ  ام 
(108 . ) میتشاذگ یقاب  دعب  ياهتّما  رد  ار  وا  کین  مان  و 

(109 . ) داب میهاربا  رب  مالس 
(110 . ) میهدیم شاداپ  هنوگ  نیا  ار  ناراکوکین  ام 

(111 . ) تسام نامیا  اب  ناگدنب  زا  میهاربا )  ) وا
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(112 . ) میداد تراشب  تسا ، هتسیاش  يربمایپ  هک  قاحسا  شدنزرف  هب  ار  وا  ام 

(113 . ) دندرک متس  دوخ  هب  اراکشآ  ياهراپ  دندمآ و  دوجو  هب  راکوکین  یخرب  اهنآ  نامدود  زا  میداد و  تکرب  قاحسا  وا و  هب  ام 

299 ص :  ریسفت ..... :

: دـنتفگ دـندرک  موکحم  اهتب ] نتـسکش  ماّهتا  هب   ] ار میهاربا  دوخ ، نامگ  هب  نایدورمن ، هک  یماگنه  ِمیِحَْجلا  ِیف  ُهوُْقلَأَف  ًاـناْیُنب  َُهل  اُوْنبا  اُولاـق 
عرذ یس  نآ  لوط  هک  دنتخاس  گنـس  زا  يراوید  هک  تسا  هتفگ  ساّبع  نبا  دیزاسب . دشاب ، يرایـسب  شتآ  ياج  هک  یعیفر ، يانب  وا  يارب 

. دندنکفا نآ  رد  ار  میهاربا  ترضح  دندرک و  شتآ  زا  رپ  دوب و  عرذ  تسیب  نآ  ضرع  و 
. میتشاد هگن  ملاس  ار  وا  میداد و  تاجن  ار  میهاربا  میدرک و  دوبان  ار  نایدورمن  َنِیلَفْسَْألا  ُمُهاْنلَعَجَف 

اجنآ هب  هک  تسا  هداد  روتـسد  مراگدرورپ  هک  منکیم  ترجاهم  ماش  نیمزرـس  زا  ياـج  هب  نم  تفگ : میهاربا  یِّبَر  یلِإ  ٌبِهاذ  یِّنِإ  َلاـق  َو 
. منک ترجاهم 

: ظفل اریز  تسا ، دنزرف  دنوادخ ، هبه  زا  میهاربا  دوصقم  َنیِِحلاَّصلا  َنِم  ِیل  ْبَه  ِّبَر 
اِیبَن َنوُراه  ُهاخَأ  اِنتَمْحَر  ْنِم  َُهل  اْنبَهَو  َو  تسا : هدمآ  هبه  ظفل  مه  ردارب  هرابرد  هیآ  نیا  رد  هچرگ  دوشیم ، هتفگ  دـنزرف  هرابرد  رتشیب  هبه ،

: تسا هدومرف  رگید  ياههیآ  رد  دنوادخ  نکیل  ( 53 میرم / « ) میدیشخب وا  هب  ار  نوراه  شردارب  دوخ  تمحر  زا  ام  «و 
«. میدرک اطع  ار  بوقعی  قاحسا و  وا  هب  ام  و   » َبوُقْعَی َو  َقاحْـسِإ  َُهل  اْنبَهَو  َو  ( 90 ءایبنا / «. ) میدیـشخب ار  ییحی  وا  هب  ام  و   » ییْحَی َُهل  اْنبَهَو  َو 

یگرزب نس  هب  هک  نیا  مود  تسا . رسپ  دنزرف  نآ  هک  نیا  لوا  تسا : دروم  دنچ  لماش  اج  نیا  رد  تراشب  ٍمِیلَح  ٍمالُِغب  ُهانْرَّشَبَف  ( 84 ماعنا / )
نوچ هک  تسا  رتالاب  رتگرزب و  نیا  زا  یملح  ییابیکش و  هچ  تسا و  هدش  فیصوت  يرابدرب  ییابیکش و  تفـص  هب  هک  نیا  موس  دسریم .

َنیِِرباَّصلا َنِم  ُهَّللا  َءاش  ْنِإ  ِینُدِجَتَس  تفگ : درک  دزشوگ  وا  هب  ار  ندش  حبذ  ینابرق و  رما  شردپ 
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. دش دنوادخ  رما  میلست  سپس  و 
تـسناوت هک  دیـسر  يّدح  هب  لیعامـسا  نوچ  دومرف : ادخ  هک  یماگنه  ایوگ  تسا ، فوذحم  ترابع  نایب  هعم »  » هملک َیْعَّسلا  ُهَعَم  َغََلب  اَّمَلَف 

دید باوخ  رد  میهاربا  هک  ماگنه  نیا  شردپ و  اب  هعم »  » تسا هدش  هداد  باوج  یسک ؟ هچ  اب  دش  هدیـسرپ  دنک  یعـس  هورم ] افـص و  نیب  ]
. دوب هلاس  هدزیس  یناوجون  لیعامسا  دنک ، ینابرق  ار  شرسپ  دیاب  هک 

یحو مییوگب  تسا  رتهب  و  تفگ . ار  ترابع  نیا  میهاربا  تسا ، یحو  ناربمایپ  باوخ  نوچ  َکَُحبْذَأ  یِّنَأ  ِمانَْملا  ِیف  يرَأ  یِّنِإ  َّیَُنب  اـی  َلاـق 
. تسا هدوب  نآ  رب  دیکأت  دّبعت و  باوخ  رد  نکیل  تسا ، هدش  يرادیب  رد 

تسا و مسا  کی  ياج  هب  بصن و  ّلحم  رد  اذ » ام   » هملک نیا  رب  انب  يراد ؟ يرظن  يأر و  هچ  اـی  یهدیم ؟ رظن  هچ  رگنب  يَرت  اذ  اـم  ْرُْظناَـف 
؟ تسا زیچ  هچ  وت  يأر  ینعی : تسا . يّذلا »  » يانعم هب  اذ »  » لوا يانعم  رب  انب 

تـسا نیا  دوصقم  هدش و  هدناوخ  ءار »  » رـسک و  ءات »  » ّمض هب  يرت ، اذ  ام  تروص : هب  تسا و  نآ  ربخ  شاهلـصو  لوصوم  ادتبم و  ام »  » ظفل
. یباتیب تسس و  ای  يرادیاپ  راوتسا و  ینک  لّمحت  دیاب  هچنآ  رد  ایآ  هک 

فذـح رعـش  نیا  رد  هک  نانچ  هدـش  فذـح  هب »  » هملک هک  تسا  هدوب  هب ، رمؤت  ام  لصا : رد  ای  ُرَمُْؤت » ام   » ترابع ُرَمُْؤت  ام  ْلَْعفا  َِتبَأ  ای  َلاـق 
لوعفم هب  ردـصم  هفاضا  هک  تسا  هدوب  كرمأ  لـصا  رد  اـی  تسا .] هدوب  هب  ترما  اـم  هک  « ] 1  » ترمأ ام  لعفاف  ریخلا  کـترمأ  تسا : هدـش 

. تسا هدش  هدیمان  رما  زین  هب  رومأم  تسا و 
ندرگ نآ  هب  درک و  عضاوت  ادخ  رما  ربارب  رد  یـسک  هاگ  ره  دـناهدناوخ و  امّلـس  ساّبع ، نبا  مالـسلا و  هیلع  یلع  ِنِیبَْجِلل  ُهََّلت  َو  امَلْـسَأ  اَّمَلَف 
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هَّللا رمأل  ملستسا  ای  ملسأ ، ای  مّلس ، دنیوگ : داهن 
__________________________________________________

. هد ماجنا  ياهدش  رما  ار  هچنآ  سپ  منکیم  رما  یکین  هب  ار  وت  - 1
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. درک ملاس  صلاخ و  ادخ  يارب  ار  شدوخ  سفن  تاذ و  هک  تسا  نیا  انعم  تقیقح  و 
. درک میلست  ار  شدوخ  ناج  دنزرف ، ار و  شدنزرف  ردپ ، ینعی  املسأ  تسا : هتفگ  هداتق 

میهاربا هک  یماگنه  ایؤّرلا  تقّدص  دق  میهاربا  ای  نأ  هانیدان  نیبجلل و  هّلت  املـسأ و  اّملف  تسا  نینچ  نآ  ریدقت  هدـش و  فذـح  اّمل »  » باوج
اهنآ هب  هک  ییاهتمعن  ببس  هب  ار  دنوادخ  اهنآ  ساپس  رکـش و  لیبق  زا  تسین  فیـصوت  لباق  هک  داد  ماجنا  ار  ییاهراک  نینچ  دش و  میلـست 

هک یـشزرا  اب  ياهـضوع  ادـخ و  يدونـشخ  باوث و  ندروآ  تسد  هب  زین  دوب و  هدروآ  يور  اهنآ  هب  هک  یگرزب  يالب  عفد  و  دومرف ، اـطع 
. يداد ماجنا  ار  دوخ  تیرومأم  میهاربا  يا  میتفگ  اهنیا  همه  زا  دعب  دش ، اهنآ  بیصن 

ّتقر و شوختسد  دنیبن و  ار  وا  تروص  ات  تشاذگ  نیمز  رب  ار  دنزرف  یناشیپ  دنیوگ  تسا . ندنکفا  نیمز  هب  عرـص و  يانعم  هب  ّلت »  » هژاو
. ددرگن يردپ  رهم 

. يداد ماجنا  دوب  هدش  رما  وت  هب  باوخ  رد  هک  ار  هچنآ  ایْؤُّرلا  َْتقَّدَص  ْدَق 
اهالب و زا  سپ  جرف  شیاشگ و  زا  دوب ، هدومرف  اطع  اهنآ  هب  دنوادخ  هک  ییاهتمعن  يارب  تسا  ّتلع  هیآ  نیا  َنِینِـسْحُْملا  يِزَْجن  َِکلذَک  اَّنِإ 

. اهیتخس
هک تسا  نیا  انعم  ای  تسین  نآ  زا  رتتخـس  هک  تسا  یتخـس  جنر  راکـشآ و  ناحتما  نیا  هک  تسا  نیا  دوصقم  ُنِیبُْملا  ُءالَْبلا  َوَُهل  اذـه  َّنِإ 

. دنوشیم صّخشم  ادج و  نارگید  زا  صلاخ  ناگدنب  نآ  هلیسو  هب  هک  تسا  يراکشآ  شیامزآ  نیا 
هّثج و یگرزب  میظع »  » زا روظنم  دوش و  ینابرق  حبذ و  هک  هدش  اّیهم  هدامآ و  هک  تسا  یناویح  نآ  حبذ »  » زا دوصقم  ٍمیِظَع  ٍْحبِِذب  ُهاْنیَدَـف  َو 

هدننک ادف  مالـسلا  هیلع  میهاربا  تسا و  هدرک  حبذ  هب  رما  وا  اریز  دوشیم ، ادف  وا  يارب  هک  تسا  یتاذ  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  تسا . نآ  یقاچ 
نکمم هک  ار  يزیچ  نآ  دـنوادخ  نوچ  و  دـنک . ینابرق  وا  ياج  هب  لیعامـسا و  يادـف  ار  نآ  اـت  داتـسرف  وا  يارب  ار  یچوق  دـنوادخ  تسا ،

 ...« ُهاْنیَدَف َو   » دومرف داد و  تبسن  دوخ  هب  ندرک ، هیده  ببس  هب  ار ، ادف  دومرف ، اطع  دوش  ادف  تسا 
302 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  لوق  ود  هدرک و  فالتخا  دوش  ینابرق  یتسیابیم  هک  یسک  نآ  و  حیبذ »  » رد نارّسفم 

حیبذ هک  تسا  نیا  دوشیم  هدـیمهف  رتـشیب  اـهتیاور  زا  هچنآ  نکیل  تسا  قاحـسا  ترـضح  حـیبذ  هک  تسا  نیا  لوق  ود  زا  یکی  دـناهتفگ :
: دومرف هک  دنکیم  دییأت  ار  نآ  زین  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  راتفگ  نیا  تسا و  هدوب  لیعامسا  ترضح 

نیحیبّذلا نبا  انأ 
اِیبَن َقاحْسِِإب  ُهانْرََّشب  َو  هدومرف : حبذ  ناتـساد  زا  سپ  هک  ناحبـس  يادخ  راتفگ  تسا  بلطم  نیا  دّیؤم  نینچمه  و  « 1  » محیبذ ود  دنزرف  نم 
یلاح اّیبن »  » هملک تسا و  هدوب  قحـسا  دوجوب  هانرّـشب  و  نآ : لصا  تسا و  ریدـقت  رد  یفوذـحم  فاضم  ریزگان  اـج  نیا  رد  َنیِِحلاَّصلا  َنِم 

رد لماع  تسا و  هدش  رّدقم  وا  يربمایپ  هک  یلاح  رد  دـیآیم  دوجو  هب  قاحـسا  ینعی  دـبای ، قّقحت  هدـنیآ  رد  تسا  هدـش  رّدـقم  هک  تسا 
دییآ رد  تشهب  رد   » َنیِِدلاخ اهُولُخْداَف  تسا : هیآ  نیا  دننام  دروم  نیا  هانرّشبف و  ترابع : رد  تراشب  لعف  هن  تسا  دوجو  هملک  نامه  لاح 

ناحلاص زا  راچان  يربمایپ  ره  اریز  تسا ، هدش  هتفگ  شیاتـس  دـیجمت و  يارب  هک  تسا  یمّود  لاح  نیحلاص »  » هملک (. 73 رمز / « ) هنادواج
. تسا

دارم هک  تسا  نکمم  و  میداد . رارق  یمئاد  تباـث و  میدرک  اـطع  ود  نآ  هب  هک  ار  ییاـهیبوخ  ریخ و  تکرب  َقاحْـسِإ  یلَع  َو  ِْهیَلَع  اـنْکَراب  َو 
. دشاب تمایق  زور  ات  يدامتم  ياهنرق  رد  اهنآ  ياقب  ماود و  نادنزرف و  يدایز 
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302 ص :  ات 122 ..... ] تایآ 114  (: 37  ) تافاصلا هروس  ]

هراشا

اَمُهاْنیَتآ َو  ( 116  ) َنِیِبلاْغلا ُمُه  اُوناکَف  ْمُهانْرَصَن  َو  ( 115  ) ِمیِظَْعلا ِبْرَْکلا  َنِم  امُهَمْوَق  َو  امُهاْنیََّجن  َو  ( 114  ) َنوُراه َو  یسُوم  یلَع  اَّنَنَم  ْدََقل  َو 
(118  ) َمیِقَتْسُْملا َطارِّصلا  اَمُهاْنیَدَه  َو  ( 117  ) َنِیبَتْسُْملا َباتِْکلا 

َنِینِمْؤُْملا اَنِدابِع  ْنِم  اـمُهَّنِإ  ( 121  ) َنِینِـسْحُْملا يِزَْجن  َِکلذَک  اَّنِإ  ( 120  ) َنوُراه َو  یسُوم  یلَع  ٌمالَـس  ( 119  ) َنیِرِخْآلا ِیف  امِْهیَلَع  اـنْکََرت  َو 
(122)
__________________________________________________

دنوش م. حبذ  ود  ره  دوب  رارق  هک  تسا ، ربمایپ  ردپ  هَّللا ، دبع  لیعامسا و  ترضح  دوصقم   1
303 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

303 ص :  همجرت ..... :

(114  ) میدیشخب ینیگنس  تمعن  نوراه  یسوم و  هب  ام 
(115 . ) میداد تاجن  ناینوعرف ، گرزب  يالب  زا  ار  ناشموق  اهنآ و 

(116 . ) دندش زوریپ  ناینوعرف ، دوخ ، نانمشد  رب  ات  میدرک  يرای  ار  اهنآ  و 
(117 . ) میدرک اطع  نشور  نایب  اب  یباتک  ود  نآ  هب  ام 

(118 . ) میدرک تیاده  تسار  هار  هب  ار  ود  ره 
(119 . ) میدراذگ یقاب  ناگدنیآ  رد  ار  اهنآ  کین  مان  و 

(120 . ) داب نوراه  یسوم و  رب  ادخ  دورد  مالس و 
(121 . ) میداد نوراه  یسوم و  هب  هک  میهدیم  شاداپ  هنوگ  نیا  ار  ناراکوکین  ام 

(122 . ) دندوب ام  نامیا  اب  ّصاخ و  ناگدنب  زا  ود  ره 

303 ص :  ریسفت ..... :

. تسا تمحز  رپ  تخس و  ياهراک  رد  ناشنتفرگ  راک  هب  اهنآ و  رب  ناینوعرف  ّطلست  میظع » برک   » زا دوصقم  ِمیِظَْعلا  ِبْرَْکلا  َنِم 
. امُهَمْوَق َو  امُهاْنیََّجن  َو  دیامرفیم : هک  نانچ  مه  ددرگیم ، رب  اهنآ  موق  هب  نوراه و  یسوم و  هب  مه »  » ریمض ْمُهانْرَصَن  َو 

. تسا تاروت  نآ  میدرک و  اطع  اهنآ  هب  نشور  غیلب و  رایسب  ینایب  اب  یباتک  َنِیبَتْسُْملا  َباتِْکلا 

303 ص :  ات 132 ..... ] تایآ 123  (: 37  ) تافاصلا هروس  ]

هراشا

َّبَر َو  ْمُـکَّبَر  َهَّللا  ( 125  ) َنیِِقلاْخلا َنَسْحَأ  َنوُرَذـَت  َو  ًالَْعب  َنوُعْدـَت  َأ  ( 124  ) َنوُقَّتَت ـال  َأ  ِهِمْوَِقل  َلاـق  ْذِإ  ( 123  ) َنِیلَـسْرُْملا َنَِمل  َساْیلِإ  َّنِإ  َو 
(127  ) َنوُرَضْحَُمل ْمُهَّنِإَف  ُهُوبَّذَکَف  ( 126  ) َنِیلَّوَْألا ُمُِکئابآ 
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ْنِم ُهَّنِإ  ( 131  ) َنِینِسْحُْملا يِزَْجن  َِکلذَک  اَّنِإ  ( 130  ) َنیِسایْلِإ یلَع  ٌمالَس  ( 129  ) َنیِرِخْآلا ِیف  ِْهیَلَع  انْکََرت  َو  ( 128  ) َنیِصَلْخُْملا ِهَّللا  َدابِع  َّالِإ 
(132  ) َنِینِمْؤُْملا اَنِدابِع 

304 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

304 ص :  همجرت ..... :

(123 . ) دوب ام  نالوسر  زا  سایلا  امّلسم 
(124 . ) دینکیمن هشیپ  يوقت  ایآ  تفگ : شموق  هب  هک  یماگنه  روآ  دای  هب 

(125 ( ؟ دیزاسیم اهر  ار  هدننیرفآ  نیرتهب  دیناوخیم و  ادخ  ار  لعب »  » تب ایآ 
(126 . ) تسامش ناکاین  راگدرورپ  امش و  راگدرورپ  هک  ییادخ 

(127 . ) دنوشیم راضحا  یهلا  لدع  هاگداد  رد  باذع ، يارب  یگمه ، دیدرتیب  یلو  دندرک  راکنا  ار  وا  تلاسر  اهنآ  اّما 
(128 . ) ادخ صلاخ  ناگدنب  زج 

(129 . ) میدرک رارقرب  هدنیآ  ياهتّما  نایم  رد  ار  سایلا )  ) وا کین  مان  ام 
(130 . ) نیسایلا رب  مالس 

(131 . ) میداد سایلا  هب  هک  میهدیم  شاداپ  هنوگ  نیا  ار  ناراکوکین  ام 
(. 132 . ) تسام نامیا  اب  ّصاخ و  ناگدنب  زا  وا 

304 ص :  ریسفت ..... :

نادنزرف زا  لیئارسا  ینب  زا  يربمایپ  وا  دنیوگ : یضعب  تسا  ربمایپ  سیردا  وا  دنیوگ : یخرب  دناهدرک ، فالتخا  سایلا  صخش  رد  نارّـسفم 
هب درب و  الاب  ار  وا  دنوادخ  درک و  دوخ  نیشناج  لیئارسا  ینب  رد  ار  عسی  وا  دنیوگ : رگید  ياهراپ  تسا  عسی  يومع  رسپ  نارمع  نب  نوراه 

رـضخ تساهنابایب و  بحاص  سایلا  دنیوگ : یخرب  دـمآ  رد  ینامـسآ  هتـشرف  کی  تروص  هب  ینیمز  ناسنا  کی  هک  دومرف  اطع  ییاهلاب  وا 
. دنوشیم عمج  تافرع »  » يارحص رد  هفرع »  » زور ره  تساههریزج و  بحاص 

. دندرکیم شتسرپ  ار  نآ  هک  دوب  اهنآ  زا  یتب  مان  لعب »  » اًْلَعب َنوُعْدَت  َأ 
. دناهدناوخ بصن  هب  دشاب  لدب  هک  نیا  رب  انب  عفر و  هب  دشاب ، ادتبم  هک  نیا  رب  انب  ار ، هَّللا »  » هملک ْمُکَّبَر  َهَّللا 

. دنوشیم راضحا  شتآ ، رد  دورو  ای  باذع  يارب  ای  باسح  يارب  اهنآ  دیدرتیب  َنوُرَضْحَُمل  ْمُهَّنِإَف 
. دناهدش ینثتسم  باذع ، راضحا و  يارب  دندرک ، شتسرپ  صلاخ  ار  ادخ  هک  یناسک  موق  نآ  زا  َنیِصَلْخُْملا  ِهَّللا  َدابِع  اَّلِإ 

305 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  کی  هب  ود  ره  و  سایلا ، يانعم : هب  تسا  یتغل  نیسایلا »  » هملک َنیِسایْلِإ  یلَع  ٌمالَس 
. تسانعم

یّـصاخ يانعم  نون »  » و ءای »  » ندش دایز  يارب  ینایرـس  نابز  رد  دیاش  دناهدناوخ و  نیـساردا ، یلع  سیردا و  ّنإ  و  شمعا ، دوعـسم و  نبا 
. تسا هدش  هدناوخ  زین  نیسی » لآ   » تروص هب  ترابع  نیا  دشیم . هتفگ  فیرعت  مال  فلا و  اب  امّلسم  دوبیم  عمج  هملک  نیا  رگا  دشاب و 

، تسا هتفگ  یـسراف  یلع  وبا  هک  نانچ  مه  لآ »  » هک دراد  تلالد  شندوب  ادج  تسا و  هدش  تفای  نیـسای »  » زا يادج  لآ »  » هملک نآرق  رد 
. تسا لیها  نآ  رّغصم  هک  تسا  یظفل 

. تسا ترضح  نآ  ياهمان  زا  یکی  نیسای  اریز  تسا ، دّمحم  ترضح  نادناخ  نیسای  لآ  زا  دوصقم  هک  تسا  هدش  لقن  ساّبع  نبا  زا 
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305 ص :  ات 148 ..... ] تایآ 133  (: 37  ) تافاصلا هروس  ]

هراشا

ْمُکَّنِإ َو  ( 136  ) َنیِرَخْآلا اـَنْرَّمَد  َُّمث  ( 135  ) َنیِِرباـْغلا ِیف  ًازوُجَع  ـَّالِإ  ( 134  ) َنیِعَمْجَأ ُهَـلْهَأ  َو  ُهاـْنیََّجن  ْذِإ  ( 133  ) َنِیلَـسْرُْملا َنَِمل  ًاـطُول  َّنِإ  َو 
(137  ) َنیِِحبْصُم ْمِْهیَلَع  َنوُّرُمََتل 

(141  ) َنیِضَحْدُْملا َنِم  َناکَف  َمَهاسَف  ( 140  ) ِنوُحْشَْملا ِْکلُْفلا  َیلِإ  ََقبَأ  ْذِإ  ( 139  ) َنِیلَسْرُْملا َنَِمل  َُسنُوی  َّنِإ  َو  ( 138  ) َنُولِقْعَت الَف  َأ  ِْلیَّللِاب  َو 
(142  ) ٌمِیُلم َوُه  َو  ُتوُْحلا  ُهَمَقَْتلاَف 

ْنِم ًةَرَجَـش  ِْهیَلَع  اْنتَْبنَأ  َو  ( 145  ) ٌمیِقَـس َوُه  َو  ِءارَْعلِاب  ُهانْذَـبَنَف  ( 144  ) َنوـُثَْعُبی ِمْوَـی  یلِإ  ِِهنَْطب  ِیف  َِثبََلل  ( 143  ) َنیِحِّبَـسُْملا َنِم  َناک  ُهَّنَأ  ـال  ْوَلَف 
(147  ) َنوُدیِزَی َْوأ  ٍْفلَأ  ِۀَئاِم  یلِإ  ُهاْنلَسْرَأ  َو  ( 146  ) ٍنیِطْقَی

(148  ) ٍنیِح یلِإ  ْمُهانْعَّتَمَف  اُونَمآَف 

305 ص :  همجرت ..... :

(133 . ) دوب ام  نالوسر  زا  طول 
306 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  تاجن  ار  شنادناخ  یگمه  وا و  مینک ، كاله  ار  وا  موق  میتساوخ  ام  هک  ار  ینامز  روآدای  هب 

(134 . ) میداد
(135 [. ) دش كاله  اهنآ  دننام  و   ] دنام یقاب  دندش  كاله  هک  یموق  نایم  رد  هک  ینز  ریپ  رگم 

(136 . ) میتخاس دوبان  ار  همه  سپس 
(137 . ) دیرذگیم اهنآ  ناریو  راید  رب  ناهاگحبص  هتسویپ  امش  و 

(138 . ) دیشیدنایمن مه  زاب  ایآ  هاگنابش  و 
(139 . ) دوب ام  نالوسر  زا  سنوی  و 

(140 . ) تخیرگ یتیعمج  رپ  یتشک  يوس  هب  وا  هک  ار  ینامز  روایب  رطاخ  هب 
(141 . ) دش بولغم  درک و  تباصا  وا  مان  هب  دنکفا و  هعرق  اهنآ  اب  و 

(142 . ) دوب شنزرس  هتسیاش  هک  یلاح  رد  دیشک  ماک  هب  ار  وا  یمیظع  یهام  دندنکفا و  ایرد  هب  ار  وا 
(143 . ) دوبن ناگدننک  حیبست  زا  وا  رگا  و 

(144 . ) دنامیم یهام  مکش  رد  تمایق  زور  ات 
(145 . ) دوب رامیب  هک  یلاح  رد  میدنکفا  هایگ  زا  یلاخ  کشخ و  نیمزرس  هب  یهام  مکش  زا  ار  سنوی  زاب 

(146 [. ) دبای شمارآ  شیاهگرب  هیاس  رد  ات   ] میدنایور ییودک  هتوب  شرس  زارف  رب  و 
(147 . ) میداتسرف تلاسر  هب  نآ ، رب  نوزفا  ای  يرفن  رازه  دصکی  موق  يوس  هب  ار  وا  زاب  و 

(148 . ) میتخاس دنمهرهب  یگدنز  بهاوم  زا  یمولعم  تدم  ات  ار  اهنآ  مه  ام  دندروآ  نامیا  اهنآ 

306 ص :  ریسفت ..... :

. دـیرذگیم اـهنآ  ناریو  ياـهلزنم  رب  ماـش  حبـص و  ره  دـیوریم ، ماـش  هب  تراـجت  يارب  هـک  یماـگنه  َنیِِحبْـصُم  ْمِْـهیَلَع  َنوُّرُمََتل  ْمُـکَّنِإ  َو 
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. دیوشیم حبص  رد  لخاد  هک  یلاح  رد  ینعی  نیحبصم » »
َنُولِقْعَت الَف  َأ  ِْلیَّللِاب  َو 

هـشیدنا دـیریگیمن و  تربـع  اـههناریو  نیا  ندـید  اـب  اـیآ  دـیوشیم و  بش  رد  لـخاد  ینعی  تسا ، نیحبـصم »  » رب فـطع  لـیّللاب »  » هملک
؟ دینکیمن

ِنوُحْشَْملا ِْکلُْفلا  َیلِإ  ََقبَأ  ْذِإ 
باذـع هب  و   ] دـشاب اـهنآ  ناـیم  رد  مه  وا  دوـشب و  لزاـن  شموـق  رب  یباذـع  هک  نیا  سرت  زا  ینعی  تسا ، ندرک  رارف  ياـنعم  هب  قـبا »  » هژاو

. درک رارف  راب  ّتیعمج و  زا  رپ  یتشک  يوس  هب  دوش ] راتفرگ 
َنیِضَحْدُْملا َنِم  َناکَف  َمَهاسَف 

هعرق  ینعی  دوب ، نیبولغم  زا  وا  دندنکفا و  هعرق  هاگ  نآ 
307 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دندنکفا ایرد  رد  ار  وا  درک و  تباصا  وا  مان  هب 
شموق نایم  زا  دنوادخ  روتـسد  نودـب  نوچ  وا ، هک  یلاح  رد  درک ) همقل  کی   ) دـیعلب ار  وا  یگرزب  یهام  سپ  ٌمِیُلم  َوُه  َو  ُتوُْحلا  ُهَمَقَْتلاَف 

. دوب شنزرس  تمالم و  هتسیاش  دوب ، هتفر  نوریب 
. دننکیم دای  رایسب  سیدقت  حیبست و  هب  ار  دنوادخ  هک  یناسک  َنیِحِّبَسُْملا  َنِم 

هداتق « 1 . » درکیم گـنرد  ثعب  زور  اـت  دوب ، هدـنز  هک  یلاـح  رد  یهاـم ، مکـش  رد  هک  تسا  نیا  دوصقم  َنُوثَْعُبی  ِمْوَـی  یلِإ  ِِهنَْطب  ِیف  َِثبََلل 
. تسوا ربق  تمایق ، زور  ات  یهام  مکش  تسا : هتفگ 

تخرد هایگ و  زا  یلاـخ  هک  تسا  ینیمزرـس  ياـنعم  هب  ءارع »  » هژاو میدـنکفا و  ار  وا  ینعی  ُهانْذَـبَنَف »  » تراـبع ٌمیِقَـس  َوُه  َو  ِءارَْعلاـِب  ُهانْذَـبَنَف 
.- میدنکفا دوب  تخرد  هایگ و  زا  یلاخ  هک  ینیمزرس  رد  دوب ، رامیب  هک  یلاح  رد  ار ، وا  هک  تسا  نیا  دوصقم  دشاب -.

یخرب رایخ و  هزبرخ و  هتوب  دننام  دوشیم  هدرتسگ  نیمز  يور  هقاس  نودـب  هک  تسا  یهایگ  ره  يانعم  هب  ٍنیِطْقَی »  » هژاو ٍنیِطْقَی  ْنِم  ًةَرَجَش 
: دنیوگ رگید  ياهراپ  دوشیمن . عمج  نآ  کیدزن  سگم  هک  تسا  نیا  شاهدیاف  تسا و  لبنت  ودک  هتوب  روظنم  دنیوگ :

راطفا شیاههویم  زا  دنکفایم و  هیاس  وا  رب  شیاههخاش  دناشوپیم و  ار  وا  شیاهگرب  هک  تسا  زوم  دوصقم  دنیوگ : یضعب  تسا و  نوتیز 
. دنکیم

. دوشیم هدیشک  ناسنا  رس  يالاب  همیخ  هک  نانچ  مه  دشابیم . هقوف ، انتبنا  يانعم : هب  ترابع  نیا  ِْهیَلَع  اْنتَْبنَأ  َو 
زا اونین  مدرم  يوس  هب  ار  وا  دنوادخ  تسا : هتفگ  هداتق  ٍْفلَأ  ِۀَئاِم  یلِإ  ُهاْنلَسْرَأ  َو 

__________________________________________________

ثعب زور  ات  یهام  مکـش  رد  دوب  هدـنز  هک  یلاح  رد  هک  تسا  نیا  ترابع  رهاظ  ثعبلا : موی  یلا  اّیح  هیف  هثبل  رهاّظلا  يرـشخمزلا : لاـق  - 1
رهاظ فالخ  تسا  هتفگ  هداتق  هچنآ  اما  و   ) هیلع لیلد  ّلدـی  مل  ام  هیلإ  راصی  رهاّظلا ال  فالخ  وهف  هداتق  نع  لقن  ام  اّمأ  و  درکیم . گـنرد 

(. دناسریمن ار  نآ  ترابع  دنکن  تلالد  نآ  رب  یلیلد  ات  تسا و 
308 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. داتسرف لصوم  نیمزرس 
رازه دص  اهنآ  دادعت  تفگیم  تسیرگنیم ، اهنآ  هب  يرظان  هاگ  ره  دمآیم و  رتدایز  ياهدـننیب  رظن  رد  هک  تسا  نیا  دوصقم  َنوُدـیِزَی  َْوأ 

. تسا هدناوخ  واو »  » اب نودیزی » و   » مالسلا هیلع  قداص  ماما  تسا . رتشیب  ای 
دنمهرهب یگدـنز  زا  ناشیعیبط ، لجا  ندیـسر  ات  ار  اهنآ  زین  ام  نیا  رب  اـنب  دـندرک  هبوت  دـندروآ و  ناـمیا  اـهنآ  ٍنیِح  یلِإ  ْمُهاـنْعَّتَمَف  اُونَمآَـف 
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. دشاب هدش  هداتسرف  تلاسر  هب  شدوخ ، یلوا  موق  نامه  يارب  ای  شدوخ و  موق  زا  ریغ  يرگید  موق  يارب  سنوی  هک  دراد  لامتحا  میتخاس .

308 ص :  ات 160 ..... ] تایآ 149  (: 37  ) تافاصلا هروس  ]

هراشا

ُهَّللا ََدلَو  ( 151  ) َنُولوُقََیل ْمِهِْکفِإ  ْنِم  ْمُهَّنِإ  الَأ  ( 150  ) َنوُدِهاش ْمُه  َو  ًاثانِإ  َۀَِکئالَْملا  اَنْقَلَخ  ْمَأ  ( 149  ) َنُونَْبلا ُمَُهل  َو  ُتانَْبلا  َکِّبَِرل  َأ  ْمِِهتْفَتْساَف 
(153  ) َنِینَْبلا یَلَع  ِتانَْبلا  یَفَطْصَأ  ( 152  ) َنُوبِذاَکل ْمُهَّنِإ  َو 

َو ُهَْنَیب  اُولَعَج  َو  ( 157  ) َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُِکباتِِکب  اُوتْأَف  ( 156  ) ٌنِیبُم ٌناْطلُس  ْمَُکل  ْمَأ  ( 155  ) َنوُرَّکَذَت الَف  َأ  ( 154  ) َنوُمُکَْحت َْفیَک  ْمَُکل  ام 
(158  ) َنوُرَضْحَُمل ْمُهَّنِإ  ُۀَّنِْجلا  ِتَِملَع  ْدََقل  َو  ًابَسَن  ِۀَّنِْجلا  َْنَیب 

(160  ) َنیِصَلْخُْملا ِهَّللا  َدابِع  َّالِإ  ( 159  ) َنوُفِصَی اَّمَع  ِهَّللا  َناْحبُس 

308 ص :  همجرت ..... :

ینارـسپ اهنآ  يارب  دراد و  ینارتخد  وت  راگدرورپ  ایآ  سرپب  دـنناوخیم ) ادـخ  نارتخد  ار  ناگتـشرف  هک   ) ناکرـشم نیا  زا  ام ) لوسر  يا  )
(149 ( ؟ تسا

(150 ( ؟ دندوب دهاش  رظان و  اهنآ  میدیرفآ و  نارتخد  تروص  هب  ار  ناگتشرف  ام  ایآ 
(151 : ) دنیوگیم دناهتسب و  گرزب  یغورد  تمهت و  ادخ  رب  اهنآ  هک  نادب 

(152 . ) دنیوگیم غورد  اعطق  یلو  دشابیم ، دنزرف  ار  ادخ 
309 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(153 ( ؟ هداد حیجرت  نارسپ  رب  ار  نارتخد  ادخ  ایآ 
(154 ( ؟ دینکیم مکح  هنالهاج  نینچ  ارچ  امش 

(155 ( ؟ دیوشیمن رّکذتم  ایآ 
(156 ( ؟ دیراد ینشور  لیلد  دوخ  هدیقع  رب  امش  ایآ 

(157 . ) دییوگیم تسار  رگا  دیروایب  ار  ناتناهرب  باتک و 
رفیک يارب  یهلا  هاگرد  رد  ناتـسرپ  تب  نیا  هک  دنتـسنادیم  نایّنج  هک  یلاح  رد  دـناهدش  لئاق  یـشیوخ  تبـسن و  ّنج  ادـخ و  ناـیم  اـهنآ 

(158 . ) دنوشیم راضحا 
(159 . ) دننکیم اهنآ  هک  یفیصوت  زا  ادخ  تسا  هّزنم  كاپ و 

(160 . ) ادخ صلاخ  ناگدنب  رگم 

309 ص :  ریسفت ..... :

. تسا يدایز  هلـصاف  ود  نآ  نایم  دنچ  ره  تسا ، هدش  فطع  هروس ، نیمه  رد  هیآ 11 ] مهتفتساف   ] شدوخ دننام  هب  ترابع  نیا  ْمِِهتْفَتْـساَف 
بـسانت لاّصتا و  اب  سپـس  دننکیم ؟ راکنا  ار  تمایق  زور  ندش  هدنز  ارچ  هک  دنک  لاؤس  شیرق  زا  دومرف  رما  ار  شلوسر  اج  نآ  رد  ادـخ 

نیا ّتلع  ناکرـشم  زا  هک  دـیامرفیم  رما  شربمایپ  هب  دـنوادخ  زاب  نآ  زا  سپ  دـباییم و  همادا  مـالک  رگید ، یـضعب  اـب  اـهترابع  زا  یخرب 
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نیع رد  دندرکیم  روگ  هب  هدنز  ار  اهنآ  دنتشاد و  تهارک  رتخد  دوجو  زا  اهنآ  هک  نیا  اب  ارچ  هک  دسرپب  ار  هنالداع  ریغ  تسردان و  میسقت 
. دنتسه ادخ  نارتخد  ناگتشرف  هَّللا  تانب  ۀکئالملا  دنتفگیم : اریز  ناشدوخ ، يارب  ار  نارسپ  دنداد و  رارق  ادخ  يارب  ار  نارتخد  لاح 

 ...، انقلخأ لب  لصا : رد  اَنْقَلَخ » ْمَأ   » ترابع َنوُدِهاش  ْمُه  َو  ًاثانِإ  َۀَِکئالَْملا  اَنْقَلَخ  ْمَأ 
هک نیا  اب  سپ  دندوب ؟ رـضاح  دهاش و  ناکرـشم  میدـیرفآ ، ار  اهنآ  ام  هک  یماگنه  میدـیرفآ و  رتخد  ار  ناگتـشرف  ام  ایآ  ینعی  تسا  هدوب 

؟ دنرتخد اهنآ  دنیوگیم  هنوگچ  دناهدیدن 
، تسا ماسجا  صوصخم  دنزرف  ّدلوت  اریز  دنتـسناد ، مسج  ار  ادـخ  هک  نیا  لوا  دـندش : هانگ  هنوگ  هس  بکترم  ناشراتفگ  نیا  اب  ناکرـشم 

رتخد اـب  هک  نیا  موس  ادـخ ، يارب  ار  رتخد  دـندرک و  راـیتخا  دوخ  يارب  ار  رـسپ  اریز  دـنداد ، يرترب  دـنوادخ  رب  ار  ناـشدوخ  هک  نیا  مود 
دناهرمش . کچوک  تسپ و  ار  اهنآ  ناگتشرف ، نتسناد 

310 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
لصو هزمه  هدش و  لخاد  لصو  هزمه  رب  ماهفتسا  هزمه  هک  تسا  هدوب  یفطصا ، أ  لصا : رد  یفطـصأ »  » هملک َنِینَْبلا  یَلَع  ِتانَْبلا  یَفَطْـصَأ 

: همّرلا يذ  رعش  نیا  دننام  تسا  هدش  فذح 
برط هب  ارطأ  نم  بلقلا  عجار  ما  اربخ  مهعایشا  نع  بکّرلا  ثدحتسا 

. تسا هدوب  ثدحتسا ، أ  لصا : رد  ثدحتسا »  » هملک اج  نیا  رد 
. نارسپ هب  ناتدوخ  يارب  دینک و  مکح  نارتخد  هب  ادخ  يارب  امش  هک  تسا  هدش  ثعاب  زیچ  هچ  َنوُمُکَْحت  َْفیَک  ْمَُکل  ام 

. دییوگن ار  ینخس  نینچ  هک  دینکیمن  هشیدنا  ایآ  َنوُرَّکَذَت  الَف  َأ 
ار یباتک  نآ  نیا  رب  انب  دنتـسه ؟ ادخ  نارتخد  هکئالم  هک  تسا  هدش  لزان  امـش  يارب  نامـسآ  زا  یلیلد  تجح و  ایآ  ٌنِیبُم  ٌناْطلُـس  ْمَُکل  ْمَأ 

. دیروایب تسا  هدش  هداتسرف  امش  يارب  نامسآ  زا  صوصخ  نیا  رد  هک 
يدننامه عماج و  ّتیـسنج  فرح  نیا  اب  دندنوادخ ، نارتخد  ناگتـشرف ، هک  دندرکیم  نامگ  اهنآ  نوچ  ًابَـسَن و  ِۀَّنِْجلا  َْنَیب  َو  ُهَْنَیب  اُولَعَج  َو 

زا یخرب  دـناهدش . هدـیمان  هّنج » ، » دـنوشیمن هدـید  مشچ  اب  دـنناهنپ و  هدـید  زا  ناگتـشرف  نوچ  و  دـندرک . تباث  ناگتـشرف ، ادـخ و  يارب 
: دنتفگیم هک  تسا  ناقیدنز  نخس  ترابع  نیا  دنیوگ : نارّسفم 

. تسا ّرش  قلاخ  ناطیش  ریخ و  قلاخ  دنوادخ 
رد باذـع  يارب  ناشتمهت  غورد و  نیمه  ببـس  هب  دـنیوگیم و  غورد  اهنآ  هک  دـننادیم  ناگتـشرف  َنوُرَـضْحَُمل  ْمُهَّنِإ  ُۀَّنِْجلا  ِتَِملَع  ْدََـقل  َو 

. دنوشیم راضحا  شتآ 
. دنکیم هّزنم  كاپ و  دناهداد  تبسن  وا  هب  هچنآ  زا  ار  شدوخ  دنوادخ  سپس  َنوُفِصَی  اَّمَع  ِهَّللا  َناْحبُس 

فیصوت ییاهزیچ  نینچ  هب  ار  دنوادخ  ناکرـشم  ینعی  تسا ، نوفـصی »  » رد واو »  » زا عطقنم  يانثتـسا  ترابع ، نیا  َنیِـصَلْخُْملا  ِهَّللا  َدابِع  اَّلِإ 
. دننادیم هّزنم  كاپ و  اهتفص  هنوگ  نیا  زا  ار  ادخ  صلاخ ، ناگدنب  ناصلخم و  نکیل  دننکیم ،

311 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

311 ص :  ات 182 ..... ] تایآ 161  (: 37  ) تافاصلا هروس  ]

هراشا

ُنْحََنل اَّنِإ  َو  ( 164  ) ٌمُوْلعَم ٌماقَم  َُهل  ـَّالِإ  اَّنِم  اـم  َو  ( 163  ) ِمیِحَْجلا ِلاص  َوُه  ْنَم  ـَّالِإ  ( 162  ) َنِیِنتاِفب ِْهیَلَع  ُْمْتنَأ  اـم  ( 161  ) َنوُدـُبْعَت ام  َو  ْمُکَّنِإَف 
(165  ) َنوُّفاَّصلا
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ِِهب اوُرَفَکَف  ( 169  ) َنیِصَلْخُْملا ِهَّللا  َدابِع  اَّنَُکل  ( 168  ) َنِیلَّوَْألا َنِم  ًارْکِذ  انَْدنِع  َّنَأ  َْول  ( 167  ) َنُولوُقََیل اُوناک  ْنِإ  َو  ( 166  ) َنوُحِّبَسُْملا ُنْحََنل  اَّنِإ  َو 
(170  ) َنوُمَْلعَی َفْوَسَف 

(174  ) ٍنیِح یَّتَح  ْمُْهنَع  َّلَوَتَف  ( 173  ) َنُوِبلاْغلا ُمَُهل  انَْدنُج  َّنِإ  َو  ( 172  ) َنوُروُْصنَْملا ُمَُهل  ْمُهَّنِإ  ( 171  ) َنِیلَسْرُْملا اَنِدابِِعل  اُنتَِملَک  ْتَقَبَس  ْدََقل  َو 
(175  ) َنوُرِْصُبی َفْوَسَف  ْمُهْرِْصبَأ  َو 

َنوُرِْصُبی َفْوَسَف  ْرِْـصبَأ  َو  ( 178  ) ٍنیِح یَّتَـح  ْمُْهنَع  َّلَوـَت  َو  ( 177  ) َنیِرَذـْنُْملا ُحابَـص  َءاسَف  ْمِِهتَحاِسب  َلََزن  اذِإَف  ( 176  ) َنُولِْجعَتْـسَی اِنباذَِعبَف  َأ 
(180  ) َنوُفِصَی اَّمَع  ِةَّزِْعلا  ِّبَر  َکِّبَر  َناْحبُس  ( 179)

(182  ) َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  ( 181  ) َنِیلَسْرُْملا یَلَع  ٌمالَس  َو 

311 ص :  همجرت ..... :

(161 . ) دینکیم شتسرپ  هچنآ  امش و 
(162 . ) دینک هارمگ  نوتفم و  ار  یسک  دیناوتیمن  زگره 

(163 . ) دنزوسب خزود  شتآ  رد  دوخ ] رایتخا  اب   ] دنهاوخب هک  یناسک  رگم 
(164 . ) میراد یمولعم  ماقم  ناگتشرف )  ) ام زا  کی  ره 

(165 . ) میاهداتسیا فص  هب  ادخ ، تعاطا  يارب  همه ، و 
(166 . ) مییوگیم وا  حیبست  یگمه  ام  و 

(167 . ) دنتفگیم هتسویپ  نارفاک  و 
(168 . ) دوب ام  دزن  ناینیشیپ  ياهباتک  زا  یکی  رگا 

(169 . ) میدوب ادخ  صالخا  اب  ناگدنب  زا  ام 
(170 . ) تسناد دنهاوخ  ار  دوخ  راک  هجیتن  يدوزب  یلو  دندش  رفاک  نآ  هب  اهنآ  دش . لزان  اهنآ  رب  نآرق  اریز  دنتفگیم ، غورد  هّتبلا 

(171 . ) تسا هدش  مّلسم  شیپ  زا  میداتسرف  تلاسر  هب  هک  یناگدنب  يارب  ام  یعطق  هدعو 
(172 . ) دنوشیم يرای  اهنآ  هک 

(173 . ) تسا زوریپ  نمشد  رب  ام  هاپس  هراومه  و 
(174 . ) ینّیعم نامز  ات  نادرگب  يور  اهنآ  زا  کنیا  و 

(175 . ) دننیبیم ار  دوخ  راک  نیا  هجیتن  يدوزب  اهنآ  رگنب و  راکنا  هب  رارصا  دانع و  رد  ار  اهنآ  عضو  و 
312 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(176 ( ؟ دننکیم باتش  ام  باذع  يارب  نارفاک  ایآ 
(177 . ) تشاد دنهاوخ  يدب  ناهاگحبص  دیآ  دورف  اهنآ  فارطا  رد  ام  باذع  هک  یماگنه  اّما 

(178 . ) نادرگب يور  ینّیعم  نامز  ات  اهنآ  زا  و 
(179 . ) دننیبیم ار  دوخ  راک  هجیتن  يدوزب  مه  اهنآ  رگنب ، ار  اهنآ  عضو  و 

(180 . ) دننکیم اهنآ  هک  ییاهفیصوت  زا  اتمهیب ، ردتقم و  راگدرورپ  وت ، راگدرورپ  تسا  هّزنم  كاپ و 
(181 . ) نالوسر رب  یهلا  مالس  و 

(182 . ) تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتس  دمح و  و 
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312 ص :  ریسفت ..... :

يدحا دیناوتیمن  یگمه ، ناتیاهدوبعم  امش و  هک  تسا  نیا  انعم  ددرگیم و  رب  ّلج  ّزع و  يادخ  هب  هیلع »  » رد ریمـض  َنِیِنتاِفب  ِْهیَلَع  ُْمْتنَأ  ام 
: دنیوگ دنک  هارمگ  شدرم  هب  تبسن  ار  ینز  یسک  هاگ  ره  هک  نانچ  دینک . هارمگ  دینزب و  لوگ  دنوادخ  هب  تبسن  ار 

. درک هارمگ  اوغا و  وا  هب  تبسن  ار  ینالف  نز  ینالف 
مّنهج رد  نتخوس  هتـسیاش  شتـشز  ياهراک  ببـس  هب  هک  تسا  هتـشذگ  ادـخ  ملع  رد  رتشیپ  هک  ار  یـسک  زج  هب  ِمیِحَْجلا  ِلاص  َوُه  ْنَم  اَّلِإ 

. تسا
نآ رب  توکس  تسا و  یّلقتسم  هلمج  هیآ  تروص  نیا  رد  دشاب ، عم »  » يانعم هب  َنوُُدبْعَت » ام  َو   » ترابع رد  واو »  » فرح هک  تسا  لمتحم  و 
نیا دـیتسرپیم  هچنآ  اب  امـش  ترابع  يانعم  نیا  رب  انب  شیاهدروآ ، تسد  اب  يدرم  ره  هتعیـض : لجر و  ّلک  ییوگ : هک  نانچ  تسا  زیاـج 

ددرگیم و رب  َنوُدـُبْعَت » ام  َو   » ترابع رد  ام »  » هملک هب  هیلع »  » رد ریمـض  دوخ و  ياهدـننامه  اـب  امـش  اـی  ناـتیتسرپ ، تب  اـب  امـش  هک  تسا 
خزود دوخ  رایتخا  هب  هک  ار  یسک  زج  هب  دینک  هارمگ  ار  وا  لیمحت و  یسک  هب  ار  ناتیاهتب  ندیتسرپ  دیناوتیمن  امـش  هک  تسا  نیا  دوصقم 

. دزوسیم نآ  رد  امش  دننام  تسا و  هدیزگرب  ار 
نانچ مه  تسا . هدمآ  نآ  ياج  هب  تفـص  هدـش و  فذـح  فوصوم  هک  هدوب  کلم ،...  اّنم  ام  و  ترابع : ریدـقت  ٌمُوْلعَم  ٌماقَم  َُهل  اَّلِإ  اَّنِم  ام  َو 

عالط  الج و  نب  انا  تسا : هتفگ  رعاش  هک 
313 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

اج نآ  رد  ناگتشرف  هدش  رّرقم  هک  اهنامسآ  رد  تسا  ییاج  مولعم » ماقم   » زا دوصقم  و  تسا . هدوب  لجر ...  نب  انا  ریدقت  رد  هک  « 1  » ایانّثلا
نآ زا  تسا و  هداد  روتـسد  اهنآ  هب  دنوادخ  هک  تسا  ینّیعم  هزادـنا  ماقم و  تدابع  رد  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دـننک ، تدابع  ار  دـنوادخ 

دنعوکر و رد  یضعب  دننکیمن و  عوکر  دندوجس و  رد  هشیمه  ناگتـشرف  زا  یـضعب  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد  هک  نانچ  دننکیمن  زواجت 
. دننکیمن مایق 

نیا انعم  ای  میاهتـسب و  فص  زامن  يارب  نامیاهمدق  اب  هک  تسا  نیا  دوصقم  میتسه و  فص  لاح  رد  هشیمه  ینعی  نّوفاص »  » َنوُّفاَّصلا ُنْحََنل 
میاهتـسب و فص  اوه  رد  هک  تسا  نیا  روظنم  ای  مینکیم و  اـعد  ار  ناـنمؤم  میاهتـسب و  فص  ضرع  فارطا  رد  دوخ  ياـهلاب  اـب  هک  تسا 

. میدنوادخ ياهروتسد  رظتنم 
. دندنبیمن فص  زامن  رد  ناناملسم  زج  یتّلم  چیه  دنتسب و  فص  زامن  رد  ناناملسم  دش ، لزان  هیآ  نیا  هک  یماگنه  زا  دنیوگ : یخرب 

. تسا یکاپ  هب  دنوادخ  ناگدننکدای  ای  نارازگزامن ، نوّحبسم »  » زا دوصقم  َنوُحِّبَسُْملا  ُنْحََنل  اَّنِإ  َو 
یباتک رگا  ارکذ » اندنع  ّنأ  ول   » دنتفگیم هک  دنشیرق  ناکرشم  دوصقم  تسا و  هلّقثم  زا  هفّفخم  اج  نیا  رد  نإ »  » فرح َنُولوُقََیل  اُوناک  ْنِإ  َو 

یتفلاخم چیه  میدادیم و  ماجنا  ادخ  يارب  صلاخ  ار  دوخ  تدابع  اعطق  دوب  ام  شیپ  لیجنا ، تاروت و  دـننام  نیـشیپ ، نالوسر  ياهباتک  زا 
. دمآ ناکرشم  يارب  دوب ، هزجعم  اهنآ  نایم  رد  ینامسآ و  ياهباتک  نیرتگرزب  هک  یباتک  نآرق ، سپ  میدرکیمن .
. تسناد دنهاوخ  ار  دوخ  رفک  هجیتن  تبقاع و  يدوزب  دندش و  رفاک  نآرق  هب  اهنآ  سپ  َنوُمَْلعَی  َفْوَسَف  ِِهب  اوُرَفَکَف 

اندنج ّنإ  نوروصنملا و  مهل  مّهنإ   » ترابع هملک ،  » زا دوصقم  اُنتَِملَک ...  ْتَقَبَس  ْدََقل  َو 
__________________________________________________

. دشیم هدیزگرب  تخس  ياهراک  يارب  تسا و  راکشآ  وا  تعاجش  هک  متسه  يدرم  دنزرف  نم  - 1
314 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هملک کی  هلزنم  هب  دننکیم و  نایب  ار  انعم  کی  نوچ  یلو  دنتـسه  يدایز  ياههملک  ياراد  اهترابع  نیا  دـنچ  ره  دـشابیم . نوبلاغلا » مهل 
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. دیمان هملک  ار  اهنآ  دنوادخ  دنتسه ،
تـسا هداد  دوخ  نالوسر  هب  دنوادخ  هک  تسا  ياهدژم  دـیون و  دوصقم  تسا و  لصف  ریمـض  مهل »  » رد مه »  » ریمـض َنوُروُْصنَْملا  ُمَُهل  ْمُهَّنِإ 

. دنوشیم زوریپ  دوخ  نانمشد  رب  ترخآ  ایند و  رد  اهنآ  هک 
رب تسد  گـنج  زا  هک  تسا  یتدـم  ناـمز ، نآ  نادرگب و  ور  اـهنآ  زا  یمک  ناـمز  اـت  نک و  ضارعا  اـهنآ  زا  سپ  ٍنیِح  یَّتَـح  ْمُْهنَع  َّلَوَتَف 

. دنرادیم
. دوشیم ماجنا  ترخآ ، رد  كاندرد  باذـع  ایند و  نیا  رد  تراسا  لتق و  زا  اهنآ  هراـبرد  هچنآ  اـهنآ و  هب  َنوُرِْـصُبی و  َفْوَسَف  ْمُهْرِْـصبَأ  َو 
. دید دنهاوخ  دوشیم ، ماجنا  ایند ، نآ  ياهتمعن  باوث و  ایند و  نیا  رد  يزوریپ  زا  وت  هرابرد  ار  هچنآ  يدوزب  مه  اهنآ  و  نک . هاگن  رگنب و 

عوقو دـتفایم و  قاّفتا  ریزگان  رظتنم » دوعوم   » نآ هک  تسا  نیا  لاح ، ناـمز  رد  تسا ، راـظتنا  دروم  هک  ياهدـعو  ندـید  هب  رما  زا  دوصقم 
. تسا هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  زا  ییوجلد  تیلست و  نایب  نیا  رد  تسا . وت  مشچ  ود  ولج  ییوگ  تسا و  کیدزن  نآ 

ایوگ تسا و  هدش  هتفگ  اهبرع  تداع  ساسا  رب  ترابع  نیا  درکیم و  شروی  حبـص  ماگنه  نانمـشد ، تراغ  يارب  هک  تشاد  تداع  برع 
هدروآ شروی  تراغ  يارب  فرط  راهچ  زا  تسا و  هدرک  هلمح  اهنآ  هناخ  هب  هک  تسا  ینمـشد  هاپـس  دوشیم  لزان  اهنآ  هناخ  هب  هک  یباذع 

َْسَیل َأ  ُْحبُّصلا  ُمُهَدِعْوَم  َّنِإ  تسا : هدورف  هک  نانچ  دنک  باذع  حبص  ماگنه  ار  اهتما  هک  تسا  هتـشاذگ  نیا  رب  ار  تداع  زین  دنوادخ  تسا .
(. 81 دوه / « ) تسین کیدزن  حبص  ایآ  تسا  حبص  ناشیا  هدعو  انامه   » ٍبیِرَِقب ُْحبُّصلا 

. ناکرشم حبص  نینچمه  تسا و  يدب  حبص  هچ  ناگدش  راذنا  حبص  هک  تسا  نیا  نیرذنملا » حابص  ءاسف   » ترابع يانعم 
315 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  يارب  يرگید  تیلست  ات  تسا  هدش  رارکت  هیآ  نیا  ْمُْهنَع  َّلََوت  َو 

. تسا ترخآ  يرگید ، زا  ایند و  یکی ، زا  دوصقم  دنیوگ : نارّسفم  زا  یخرب  دشاب و  اههدعو  لوصح  يارب  يدیکأت 
تسوت يارب  هک  ینامداش  عاونا  ربمایپ ] يا   ] هک تسا  نیا  رگنایب  دراد و  يرایسب  هدیاف  هیآ  نیا  رد  لوعفم  فذح  َنوُرِْصُبی  َفْوَسَف  ْرِْصبَأ  َو 

. تسین فیصوت  لباق  هک  تسا  ياهزادنا  هب  تسا ، نارفاک  يارب  هک  اهیراوگان  باذع و  عاونا  و 
: تسا هدومرف  ایوگ  تسا و  هدش  هفاضا  ةّزعلا »  » هب ّبر »  » هملک تسا  دنوادخ  صوصخم  تّزع  نوچ  َنوُفِصَی  اَّمَع  ِةَّزِْعلا  ِّبَر  َکِّبَر  َناْحبُس 

ُّزُِعت َو  دیامرفیم : هک  نانچ  تسا  نآ  کلام  دنوادخ  هک  نیا  رگم  تسین  یسک  يارب  یتّزع  چیه  تسا و  تّزع  کلام  بحاص و  ةّزعلا ، اوذ 
دهاوخیم سک  ره  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ( 26 نارمع / لآ  « ) دنکیم زیزع  دهاوخب  هک  ار  سک  ره   » ُءاشَت ْنَم 

: دیوگب هک  دشاب  نیا  شسلجم  رد  يو  راتفگ  نیرخآ  دیاب  دشاب  رپ  لماک و  تمایق  زور  رد  شرجا  هنامیپ 
. هروس رخآ  ات  « 1  ... » َنوُفِصَی اَّمَع  ِةَّزِْعلا  ِّبَر  َکِّبَر  َناْحبُس 

__________________________________________________

-1
 ... نوفصی اّمع  ةّزعلا  ّبر  ّکبر  ناحبس  هسلجم  یف  همالک  رخآ  نکیلف  یفوألا  لایکملاب  لاتکی  نأ  دارا  نم 

316 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

316 ص :  ص ..... »  » هروس

هراشا

هیآ  86 نایماش ) نایزاجح - نایرـصب -  ) ناـیفوک ریغ  شیپ  تسا و  هیآ  ياراد 88  نایفوک  شیپ  هدـش و  لزاـن  هّکم  رد  هکراـبم  هروس  نیا 
. دننادیم هیآ  کی  يدعب  هیآ  اب  ار  ( 37 « ) صاّوغ  » هیآ و  ِرْکِّذلا » ِيذ   » هیآ هک  تسا 
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316 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

هک یهوک  ره  نزو  هزادنا  هب  دـناوخب  ار  ص »  » هروس سک  ره  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  بعک  نب  ّیبا 
«1 . » دوشیم هداد  وا  هب  هنسح  تسا ، هدومرف  دواد  رّخسم  ادخ 

ترخآ ایند و  ریخ  زا  دنوادخ  دناوخب ، هعمج  بش  رد  ار  ص »  » هروس هک  ره  تسا : هدمآ  نینچ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  رگید  یثیدح  رد 
هک ار  یسک  ره  ار و  وا  دنوادخ  تسا و  هدرکن  اطع  بّرقم ، ناگتـشرف  لسرم و  ناربمایپ  زج  سک ، چیه  هب  هک  دیـشخبیم  وا  هب  هزادنا  نآ 

«2 . » دنکیم تشهب  دراو  دهاوخب ، شاهداوناخ  زا 
__________________________________________________

-1
. تانسح دوادل  هَّللا  هرّخس  لبج  ّلک  نزوب  رجألا  نم  یطعا  ص »  » ةروس ءرق  نم 

-2
هلخدأ بّرقم و  کلم  وا  لسرم  ّیبن  ّالإ  ساّنلا  نم  دـحأ  طعی  مل  اـم  ةرخـآلا  اینّدـلا و  ریخ  نم  یطعأ  ۀـعمجلا  ۀـلیل  یف  ص »  » ةروس ءرق  نم 

. هتیب لهأ  نم  ّبحا  نم  ّلک  ۀّنجلا و 
317 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

317 ص :  ات 8 ..... ] تایآ 1  (: 38  ) هروس ص ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
اُوبِجَع َو  ( 3  ) ٍصانَم َنیِح  َتال  َو  اْوَدانَف  ٍنْرَق  ْنِم  ْمِِهْلبَق  ْنِم  انْکَلْهَأ  ْمَک  ( 2  ) ٍقاقِش َو  ٍةَّزِع  ِیف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َِلب  ( 1  ) ِرْکِّذلا ِيذ  ِنآْرُْقلا  َو  ص 

(4  ) ٌباَّذَک ٌرِحاس  اذه  َنوُِرفاْکلا  َلاق  َو  ْمُْهنِم  ٌرِْذنُم  ْمُهَءاج  ْنَأ 
انْعِمَس ام  ( 6  ) ُداُری ٌءْیََشل  اذه  َّنِإ  ْمُِکتَِهلآ  یلَع  اوُِربْصا  َو  اوُْشما  ِنَأ  ْمُْهنِم  ُأَلَْملا  َقَلَْطنا  َو  ( 5  ) ٌباجُع ٌءْیََشل  اذه  َّنِإ  ًادِحاو  ًاهلِإ  َۀَِهلْآلا  َلَعَج  َأ 

(8  ) ِباذَع اُوقوُذَی  اََّمل  َْلب  يِرْکِذ  ْنِم  ٍّکَش  ِیف  ْمُه  َْلب  اِنْنَیب  ْنِم  ُرْکِّذلا  ِْهیَلَع  َلِْزنُأ  َأ  ( 7  ) ٌقالِتْخا َّالِإ  اذه  ْنِإ  ِةَرِخْآلا  ِۀَّلِْملا  ِیف  اذِهب 

317 ص :  همجرت ..... :

ینآرق هب  دنگوس  دنوادخ . ياهمان  زا  قداص  عناص و  دمـص و  ياه  داص »  » هب تسا  هراشا  ای  شلوسر و  ادـخ و  نایم  تسا  يزمر  ای  «ص »
(1 . ) تسا رکذ  بحاص  هک 

(2  ) دناتوادع یشکرس و  ماقم  رد  نارفاک  نکیل  تسوا .] هزجعم  دیجم  نآرق  ّقح و  رب  لوسر  دّمحم  هک  ]
(3 . ) دوب هتشذگ  تاجن  نامز  یلو  دندرک ، اهدایرف  باذع  نداتسرف  ماگنه  هب  میدرک و  دوبان  اهنآ  زا  شیپ  ار  يرایسب  ياهموق  اهتّلم و  ام 

(4 . ) تسوگغورد يرحاس  نیا  دنتفگ : نارفاک  هتساخرب و  اهنآ  نایم  زا  ياهدنهد  میب  ربمایپ  هک  دندرک  بّجعت  هّکم  ناکرشم 
(5 . ) تسا یبیجع  زیچ  یتسارب  نیا  هداد ؟ رارق  يدحاو  يادخ  نایادخ  همه  نیا  ياج  هب  وا  ایآ 

(6 . ) تسا بولطم  یشور  نیا  هک  دیشاب  تباث  دوخ  نایادخ  شتسرپ  رد  دیورب و  دنتفگ  دندمآ و  نوریب  اهنآ  نایاوشیپ 
(7 . ) تسا غورد  کی  طقف  نیا  میاهدینشن ، رگید  ياهتّلم  زا  يزیچ  نینچ  زگره  ام 
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ار یهلا  باذـع  زونه  اهنآ  هکلب  دـنراد ، دـیدرت  نم  یحو  رد  تقیقح  رد  اهنآ  دـمآ ؟ دورف  دّـمحم )  ) وا رب  اهنت  نآرق  اـم  همه  ناـیم  زا  اـیآ 
(8 . ) دناهدیشچن

318 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

318 ص :  ریسفت ..... :

هتفگ نآرق ، تمظع  زاـجعا و  هب  ندـیناهاگآ  ییوج و  هزراـبم  يارب  تروـص  نیا  رد  میهد  رارق  اـبفلا  فورح  زا  یفرح  ار  ص »  » رگا ص :
ایوگ تسا و  هدـش  فذـح  نآ ، رب  يدـحت  تلـالد  ببـس  هب  نآ ، باوج  هک  تسا  يدـنگوس  ِرْکِّذـلا  ِيذ  ِنآْرُْقلا  َو  تراـبع  تسا و  هدـش 

هب ار ، ص »  » رگا تسا و  هزجعم  نآرق  نآ  هک  رکذ  بحاص  نآرق  هب  دنگوس  زجعم : مالکل  ّهنإ  رکذلا  يذ  نآرقلا  و  تسا : هدومرف  دنوادخ 
ِنآْرُْقلا َو  ص »  » هذـه تسا : هدومرف  ادـخ  ایوگ  تسا و  نینچ  ریدـقت  رد  میهد  رارق  فوذـحم  يادـتبم  ربخ  تسا ، هروس  مان  هک  نیا  ناونع 

: ییوگیم هک  نانچ  مه  تسا ، رکذ  بحاص  هک  نآرق  هب  مسق  تسا و  هدرک  زجاـع  ار  برع  ياحـصف  هک  تسا  ياهروس  نیا  ِرْکِّذـلا : ِيذ 
ياهدرک هدارا  وت  مسق  ادخ  هب  هک  تسا ، متاح  نامه  صخـش  نیا  ادخ ، هب  دنگوس  هک  تسا  نیا  روظنم  تسا . متاح  نیا  ادخ ، هب  دـنگوس 

دننام تسا ، هدومرف  دای  دنگوس  ص »  » هب دنوادخ  ینعی  میهد ، رارق  مسق  ار  رگا ص  و  تسا ، تواخس  دوج و  هب  روهـشم  مسق  ادخ  هب  وا  و 
یلو رکذ ، بحاص  نآرق  هب  مسق  هب ص و  مسق  زجعمل ، ّهنا  رکذـلا  يذ  نآرقلا  داصب و  تمـسقا  هدومرف  دـنوادخ  ایوگ  تسا و  یلبق  دروم 

ای نآرق و  ماـمت  اـی  نآرق  هملک  زا  هک  تساور  مینک  نآ  هب  فطع  ار  ِرْکِّذـلا » ِيذ  ِنآْرُْقلا  َو   » تراـبع یهد و  رارق  مسق  دروم  ار  ص »  » اـهنت
: ییوگیم هک  نانچ  رکذ  بحاص  نآرق  هفیرـش و  هروس  نیا  هب  مروخیم  مسق  تسا : نینچ  انعم  نیا  رب  انب  مینک ، هدارا  ار  هروس  نیمه  اهنت 

. تسا میرک  درم  نامه  فیرش ، سفن  زا  تدوصقم  متشذگ و  یفیرش  سفن  هب  میرک و  درم  هب 
دـیحوت و ینید و  ماکحا  لیبق  زا  دراد  زاین  نآ  هب  ناسنا  هچنآ  نایب  اـی  تسا  هظعوم  رکذـت و  اـی  تسا  تزع  فرـش و  اـی  رکذ »  » زا دوصقم 

. تمایق لاوحا  اهتما و  رابخا  ناربمایپ و  ندربمان 
ربکت و  تیاهن  رد  قح  لوبق  زا  هکم  نارفاک  ٍقاقِش  َو  ٍةَّزِع  ِیف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َِلب 

319 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دندیدش ینمشد  تفلاخم و 

. دنتفرگ شیپ  ار  ینمشد  تفلاخم و  رورغ و  هار  هک  ینارفاک  يارب  تسا  يدیدهت  ترابع  نیا  ٍنْرَق  ْنِم  ْمِِهْلبَق  ْنِم  انْکَلْهَأ  ْمَک 
ال»  » فرح دوب . هتشذگ  نآ  نامز  یلو  دندرکیم  هثاغتـسا  دندزیم و  دایرف  ندش  كاله  باذع و  عوقو  ماگنه  ٍصانَم  َنیِح  َتال  َو  اْوَدانَف 
و ّبر »  » فرح هب  دـیکأت  يارب  هک  نانچ  تسا  هدـش  هدوزفا  نآ  رب  دـیکأت ، يارب  ثینأت ، ءات  تسا و  سیل  هب  ههبـشم  ءال » « » تـال  » هملک رد 

طقف دوشیم و  لخاد  نامز  رب  اـهنت  اریز  دـنکیم ، رییغت  ـال »  » مکح تروص  نیا  رد  و  هدـش ) هتفگ  تّمث  ّتبر و   ) دوشیم هدوزفا  زین  ّمث » »
سیل صانم و  نیح  نیحلا  تال  و  تسا : نینچ  نآ  ریدـقت  و  دـنوشیمن . هتفگ  مه  اب  ود  ره  زگره  دـیآیم و  تراـبع  رد  شربخ  اـی  مسا و 
يانعم هب  صانم »  » هژاو و  مهل . الـصاح  صانم  نیح  تال  و  تسا : نینچ  نآ  ریدـقت  میناوخب  عفر  هب  ار  نیح »  » رگا و  صاـنم . نیح  نیحلا و 

. تسا هاگهانپ  و  أجلم » »
« اولاق  » عمج ظفل  اب  دومرف و  لاق »  » درفم هغیـص  هب  ار  نارفاک  دـنک ، راکـشآ  ار  دوخ  مشخ  تدـش  هک  نآ  يارب  دـنوادخ  َنوُِرفاـْکلا  َلاـق  َو 

همادا دوخ  رفک  هب  هک  يرفاک  رگم  درادن ، ار  يراتفگ  نینچ  تراسج  تأرج و  سک  چـیه  هک  دراد  تلالد  نایب  نیا  نآ  رب  هوالع  دومرفن .
. دهدیم

شیرق نارفاک  ایوگ  عقاو ، بسح  هب  هن  تساعدا  راتفگ و  بسح  هب  نداد  رارق  يانعم  هب  اج  نیا  رد  لعج »  » هملک ًادِحاو  ًاهلِإ  َۀَِـهلْآلا  َلَعَج  َأ 
. دنکیم یکی  ار  یتعامج  شداقتعا  راتفگ و  هب  وا  دنیوگیم :
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فارشا و ألم » ، » ْمُْهنِم ُأَلَْملا  َقَلَْطنا  َو  دهدیم ، رارق  یکی  ار  يدادعت  هک  تسا  یتفگش  رایسب  زیچ  نیا  اهنآ  نامگ  هب  ٌباجُع  ٌءْیََـشل  اذه  َّنِإ 
رفن جنپ  تسیب و  اهنآ  دنورب ، نوریب  بلاط  وبا  سلجم  زا  دنتساوخ  دندمآ و  بلاط  وبا  ترضح  شیپ  هک  دندوب  شیرق  ناگرزب 

320 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
بلاط وبا  هب  سپ  ثراح ، نب  رـضن  و  هیبش ، هبتع ، هیما ، شردارب  فلخ ، نب  یبا  لهج ، وبا  دوب ، اهنآ  نیرتگرزب  هک  هریغم  نب  دـیلو  دـندوب ،

نایادخ دنکیم و  ءازهتـسا  هرخـسم و  ار  ام  ياهلقع  دیاقع و  وا  اریز  ینک ، تواضق  تردارب  دنزرف  ام و  نایم  ات  میدمآ  وت  شیپ  ام  دنتفگ :
ام و وت  دـنیوگیم  دـننکیم و  شـسرپ  وت  زا  هک  دنتـسه  وت  ناشیوخ  اهنیا  مردارب  رـسپ  يا  تفگ : بلاـط  وبا  سپ  دـیوگیم . ازـسان  ار  اـم 

کلام ات  دییوگیم  نم  هب  هملک  کی  ایآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  مینکیم . اهر  ار  وت  يادخ  وت و  مه  ام  نک  اهر  ار  ام  نایادخ 
دومرف سپ  مییوگیم . وت  يارب  ار  نآ  ربارب  هد  ار و  نآ  ام  دـنک  تمحر  ار  تردـپ  ادـخ  تفگ  لهج  وبا  دـیوشب ؟ مجع  برع و  هاـشداپ  و 

هَّللا یّلص  دمحم  راک  يارب  اریز  دینک . هشیپ  يرابدرب  ربص و  دیورب  دنتفگ  رگیدکی  هب  دندش و  دنلب  یگمه  هاگ  نآ  هَّللا ، الا  هلا  ال  دییوگب :
. دیرادن ياهراچ  هلآ  هیلع و 

تـسد رد  ار  دیـشروخ  رگا  مسق  ادخ  هب  ومع  يا  دومرف : سپـس  دش و  نیگهودـنا  شیرق  راتفگ  زا  عالطا  زا  سپ  ربمغیپ  هک  هدـش  تیاور 
. موش هتشک  نآ  رطاخ  هب  ای  منک و  ارجا  ار  نآ  ای  هک  نیا  ات  منکیمن . كرت  ار  دوخ  نخـس  زگره  دنراذگب  مپچ  تسد  رد  ار  هام  متـسار و 

. تشاذگ مهاوخن  اهنت  ار  وت  زگره  دنگوس  ادخ  هب  نک ، يریگ  یپ  ار  تراک  ورب  تفگ : بلاط  وبا  هاگ  نآ 
، وگتفگ سلجم  زا  شیرق  فارـشا  نتفر  نوریب  اریز  تسا ، يا »  » هملک ياـنعم  هب  تسا و  ریـسفت  فرح  وشما » نأ   » تراـبع رد  نأ »  » فرح

. دنکیم ریسفت  ار  نآ  نأ »  » فرح هک  تسا  یلوق  راتفگ و  نمضتم 
ریذپان فلخت  دنک ، هدارا  ادخ  هک  ار  هچ  ره  تسا و  هتساوخ  ار  نآ  لاعتم  يادخ  ینعی  هدش ، هدارا  هک  تسا  يرما  نیا  ُداُری  ٌءْیََشل  اذه  َّنِإ 

. تسین نآ  رد  ربص  زج  ياهراچ  تسا و 
ياـهالب زا  تسا  يزیچ  مینیبیم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحم  ناراـی  ندـش  داـیز  زا  اـم  هک  يرما  نیا  تسا ، نیا  دوـصقم  دـنیوگ : یخرب 

321 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  ادج  نآ  زا  میناوتیمن  هدش و  دراو  ام  هب  هک  راگزور 
. میوش

. دیوشن رود  اهنآ  زا  هک  يروط  هب  دیشاب  رابدرب  ناتیاهتب  هب  کسمت  تدابع و  رد  هک  تسا  نیا  دوصقم  ْمُِکتَِهلآ  یلَع  اوُِربْصا  َو 
اراصن اریز  دندوب ، مالسا  زا  شیپ  تلم  نیرخآ  هک  تساراصن  یسیع و  ترـضح  ای  ریخا ، تلم  زا  دوصقم  ِةَرِخْآلا  ِۀَّلِْملا  ِیف  اذِهب  انْعِمَـس  ام 

زا ام  ینعی  تسا ، شیرق  دوخ  روظنم  ای  تسا ، رفن  هس  زا  رفن  نیموس  دنوادخ  دـنتفگیم  دـندوب و  سدـقلا ) حور  نبا ، با ،  ) ثیلثت هب  لئاق 
عقاو نامزلا  رخآ  هرود  رد  يزیچ  نینچ  هک  میدینـشن  ام  هک  تسا  نیا  دارم  ای  و  میدینـشن ، ار  يزیچ  نینچ  دندوب  ام  ناردپ  هک  شیرق  تلم 

ناـنهاک زا  اـهباتک و  زا  اـم  هک  تسا  نیا  دوصقم  دـشاب و  اذـهب »  » يارب لاـح  ِةَرِخآـْلا  ِۀَّلِْملا  ِیف  هلمج  هک  تسا  یتروص  رد  اـنعم  نیا  دوش .
. دنکیم روهظ  دیحوت  نید  نامزلا  رخآ  رد  هک  میدینشن 

. تسا هتخاس  دوخ  شیپ  زا  هک  تسین  شیب  یغورد  فرح  نیا  ٌقالِتْخا  اَّلِإ  اذه  ْنِإ 
ماقم نآرق و  لوزن  هب  اهنآ ، نودـب  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحم  اهنت  ناشناگرزب  اهنآ و  نایم  زا  هک  دـننکیم  راکنا  شیرق  نارفاک  سپس 

. اننیب نم  رکذلا  هیلع  لزنأ  أ  دنتفگ : اذل  دبای و  صاصتخا  توبن ،
قالتخا ار  نآ  ناشدوخ ، هدیقع  فالخ  رب  تداسح ، ببـس  هب  دـیدرت و  کش و  رد  نآرق  لوزن  زا  اهنآ  هکلب  يِرْکِذ ، ْنِم  ٍّکَش  ِیف  ْمُه  َْلب 

. دنتفگیم غورد  و 
دیدرت و دنشچب ، ارم  باذع  هک  یماگنه  دننکیم و  ییاهیخاتـسگ  نینچ  هک  دناهدیـشچن  ارم  باذع  زونه  اهنآ  هکلب  ِباذَع  اُوقوُذَی  اََّمل  َْلب 

. دوشیم فرط  رب  اهنآ  تداسح 
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321 ص :  ات 16 ..... ] تایآ 9  (: 38  ) هروس ص ]

هراشا

ام ٌْدنُج  ( 10  ) ِبابْـسَْألا ِیف  اوُقَتْرَْیلَف  امُهَْنَیب  اـم  َو  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُکـُْلم  ْمَُهل  ْمَأ  ( 9  ) ِباَّهَوـْلا ِزیِزَْعلا  َکِّبَر  ِۀَـمْحَر  ُِنئازَخ  ْمُهَدـْنِع  ْمَأ 
َِکئلوُأ ِۀَْکیَْألا  ُباحْـصَأ  َو  ٍطُول  ُمْوَق  َو  ُدوُمَث  َو  ( 12  ) ِداتْوَْألا ُوذ  ُنْوَعِْرف  َو  ٌداع  َو  ٍحُون  ُمْوَق  ْمُهَْلبَق  َْتبَّذَـک  ( 11  ) ِبازْحَْألا َنِم  ٌموُزْهَم  َِکلانُه 

(13  ) ُبازْحَْألا
ِمْوَی َْلبَق  انَِّطق  اَنل  ْلِّجَع  انَّبَر  اُولاـق  َو  ( 15  ) ٍقاوَف ْنِم  اَهل  ام  ًةَدِـحاو  ًۀَْحیَـص  َّالِإ  ِءالُؤه  ُرُْظنَی  ام  َو  ( 14  ) ِباقِع َّقَحَف  َلُسُّرلا  َبَّذَـک  َّالِإ  ٌّلُک  ْنِإ 

(16  ) ِباسِْحلا
322 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

322 ص :  همجرت ..... :

(9 ( ؟) دنشخبب دنهاوخ  هک  ره  هب  ار  تّوبن  ماقم  ات   ) تساهنآ شیپ  تاهدنشخب  رداق و  راگدرورپ  تمحر  ياههنیزخ  ایآ 
هک ببـس  ره  هب  تسا  نینچ  رگا  تساـهنآ ؟ نآ  زا  تـسا  ود  نـیا  ناـیم  رد  هـچنآ  نـیمز و  اهنامـسآ و  ّتیمکاـح  ّتیکلاـم و  هـک  نـیا  اـی 

(10 . ) دنریگب دّمحم  رب  ار  یحو  لوزن  ولج  دنورب و  اهنامسآ  هب  دنناوتیم 
(11 . ) دنبازحا زا  ياهدروخ  تسکش  زیچان  هاپس  اهنیا  ام ) لوسر  يا  )

(12 . ) دندرک بیذکت  ار ) ام  ناربمایپ   ) تردق اب  نوعرف  داع و  حون و  موق  اهنآ  زا  شیپ 
(13 . ) دندرک بیذکت  ار  ناربمایپ  هک  دندوب  یبازحا  بیعش ،) موق   ) هکیا باحصا  طول و  دومث و  موق  و 

(14 . ) دش بجاو  تباث و  اهنآ  هرابرد  یهلا  باذع  دندرک و  بیذکت  ار  ناربمایپ  اههورگ  نیا  زا  کی  ره 
دیآ و دورف  تسین ، نآ  رد  یتشگزاب  زگره  هک  ياهحیـص  ینامـسآ ، هحیـص  کی  هک  دنـشکیمن  نیا  زج  يراظتنا  ناشلامعا ، نیا  اب  اهنیا ،

(15 . ) دزاس دوبان  ار  یگمه 
(16 . ) هدب ام  هب  باسح ، زور  زا  شیپ  رتدوز ، هچ  ره  تباذع  زا  ار  ام  تمسق  ایادخ  دنتفگ : رخسمت ) يرس و  هریخ  يور  زا   ) اهنآ

322 ص :  ریسفت ..... :

ات تسین  اهنآ  تسد  رد  يربمایپ  ياهدـیلک  تسب و  اهنآ  شیپ  نابرهم  يادـخ  ياههنیجنگ  ِباَّهَْولا  ِزیِزَْعلا  َکِّبَر  ِۀَـمْحَر  ُِنئازَخ  ْمُهَدـْنِع  ْمَأ 
. دننیزگرب يربمایپ  هب  دنهاوخب  ار  سک  ره  دنراذگب و  دنهاوخب  اج  ره 

زا نیمز  اهنامسآ و  تیمکاح  تنطلس و  ای  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْکُلم  ْمَُهل  ْمَأ 
323 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

؟ دننک ارچ  نوچ و  تلاخد و  تساناوت  راگدرورپ  صوصخم  هک  یمهم  روما  ادخ و  ياهراک  رد  ات  تساهنآ 
هک دنراد  ار  نآ  شناد  تمکح و  تساهنآ و  تسد  رد  ناهج  ياهراک  ریبدت  رگا  دـیوگیم : اهنآ  هب  ازهتـسا  هیرخـس و  اب  دـنوادخ  سپس 

ياهراک دـنریگ و  رارق  نآ  رب  دنـسرب و  شرع  هب  ات  دـنور . الاب  نامـسآ  ياههار  زا  سپ  تسا ، توبن  ماقم  هب  رتهتـسیاش  يدرف  هچ  دـننادب 
. دنتسرف ورف  دناهدیزگرب ، يربمایپ  هک  سک  ره  هب  ار  یحو  دننک و  هرادا  ار  ناهج 

نانیا ینعی  َِکلانُه » ام  ٌْدنُج  : » دـیامرفیم دـهدیم و  ربخ  اهنآ  تبقاع  تیعـضو و  زا  دـنوادخ  سپـس  ِبازْحَْألا  َنِم  ٌموُزْهَم  َِکلانُه  ام  ٌدـْنُج 
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دـنهدیم و لیکـشت  بزح  شناربماـیپ  ادـخ و  هیلع  هراومه  هک  دنتـسه  ییاـههورگ  نارفاـک و  هلمج  زا  دنتـسین و  شیب  يزیچاـن  ناـیهاپس 
. شاب هتشادن  یکاب  اهنآ  زا  نیا  رب  انب  دروخ ، دنهاوخ  تسکش  شیپ ، بازحا  دننام  يدوزب ،

و تسا : هتفگ  سیقلا  ءرما  هک  نانچ  تسا . ماظعتـسا  يانعم  هب  ءازهتـسا  هیرخـس و  قیرط  هب  تسا و  دـیاز  ام » ٌدـْنُج   » ترابع رد  ام »  » فرح
«. 1  » هرصق یلع  ام  ثیدح 

یمیظع راـتفگ  نینچ  نتفگ  يارب  ار  دوـخ  دـنداد و  رارق  نآ  رد  ار  ناـشدوخ  نارفاـک  هک  تسا  یتـیعقوم  هب  هراـشا  کـلانه »  » هراـشا مـسا 
نآ هتسیاش  وت  کلانه ، تسل  دنیوگیم : دشاب  هتشادن  ار  نآ  یگتسیاش  دوشب و  يراک  رادهدهع  هک  يدرف  هب  هک  نانچ  دنتـسناد ، هتـسیاش 

. دش راکشآ  ردب  گنج  رد  شلیوأت  ریسفت و  هک  تساهنآ  هاگلتق  هب  هراشا  دنیوگ : یخرب  یتسین ، ماقم 
اهیف اونغ  دـقل  و  تسا : هتفگ  دوسا  هک  نانچ  تسا  نوعرف  تنطلـس  ماکحتـسا  تابث و  زا  هیاـنک  ِداـتْوَْألا » ُوذ   » تراـبع ِداـتْوَْألا  ُوذ  ُنْوَعِْرف  َو 

تباث کلم  ّلظ  یف  هشیع - معنأب 
__________________________________________________

. شیهاتوک اب  یمهم  همان  ای  راتفگ  - 1
324 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

«. 1  » داتوالا
. درکیم هجنکش  اهنآ  ياهندب  هب  خیم  ندیبوک  اب  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  تبسانم  هب  تفص  نیا  دنیوگ : نارسفم  زا  یخرب 

هک دنتسه  ییاههورگ  نیمه  میداد  رارق  هدروخ  تسکـش  نایهاپـس  زا  هک  ار  یبازحا  نآ  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  کئلوا »  » ُبازْحَْألا َِکئلوُأ 
. دندرک بیذکت  ار  ناربمایپ  هک  دنتسه  ییاههورگ  نآ  زا  مه  شیرق  نارفاک  نیا  و  دومث )...  نوعرف ، داع ، موق  . ) دندش هتفگ 

، هیآ نیا  رد  سپس  هدرک و  نایب  مهبم  روط  هب  ار  اههورگ  نآ  بیذکت  يربخ ، هلمج  نمض  شیپ  هیآ  رد  دنوادخ  َلُسُّرلا ، َبَّذَک  اَّلِإ  ٌّلُک  ْنِإ 
ار يربمایپ  یهورگ  هاگ  ره  اریز  دـندرک ، راکنا  ار  ناربمایپ  مامت  اـههورگ  نیا  زا  کـی  ره  هک  هداد  حیـضوت  ار  نآ  ییانثتـسا ، هلمج  نمض 

. تسا هدرک  راکنا  ار  اهنآ  مامت  هک  تسا  نیا  دننام  دنک  راکنا 
. منک رفیک  دنباذع ، هتسیاش  هک  روط  نآ  ار  اهنآ  هک  تسا  مزال  بجاو و  ناشراکنا  ببس  هب  ِباقِع  َّقَحَف 

. ار ینامسآ  هحیص  کی  رگم  دنرادن  يراظتنا  هکم  نارفاک  نیا  ًةَدِحاو  ًۀَْحیَص  اَّلِإ  ِءالُؤه  ُرُْظنَی  ام  َو 
تـسا هدش  هدناوخ  نآ  مض  هب  مه  و  ءاف »  » حـتف هب  مه  قاوف »  » هملک تسین . نآ  يارب  یتلهم  تشگزاب و  هک  ياهحیـص  نآ  ٍقاوَف  ْنِم  اَهل  ام 

هک تسا  ناتـسپ  زا  ریـش  ندیـشود  ود  نامز  ای  قاوف  هژاو  دوشیمن . هداد  تلهم  مه  قاوف  تدم  هزادنا  هب  دیایب ، هحیـص  هک  یماگنه  ینعی 
هب دیایب ، هحیص  تقو  هاگ  ره  هک  تسا  نیا  دوصقم  دهدیم و  ریش  ار  شاهچب  یناویح  هک  تسا  ینامز  ود  هلصاف  ای  و  تسا . كدنا  رایـسب 

زا رادقم  نیا  هزادنا 
__________________________________________________

. دندرکیم یگدنز  شیاسآ  تباث و  تردق  تنطلس و  هیاس  رد  تسا  هناریو  نونکا  هک  نیمزرس  نآ  رد  مدرم  نآ  املسم  - 1
325 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

تحـص و هب  ضیرم  هک  یماـگنه  و  تسین . یعوجر  تشگزاـب و  هحیـص  نآ  يارب  تسا : هتفگ  ساـبع  نبا  دـتفایمن . ریخأـت  هب  مه  ناـمز 
رب ناویح  ناتـسپ  هب  ریـش  هک  تسا  ینامز  ۀقانلا : قاوف  تسا و  هدام  نیا  زا  قاوف »  » ضیرملا و قافأ  دنیوگیم : ددرگیم . زاب  دوخ  یتمالس 

. دراد یتشگرب  هن  دوشیم و  هحیص  ود  هن  هک  تسا  هحیص  کی  اهنت  هک  تسا  نیا  هفیرش  هیآ  دوصقم  ددرگیم .
ار ام  لامعا  همان  هک  تسا  نیا  انعم  ای  هدب و  رتدوز  یهدیم  هدعو  هک  یباذع  زا  ار  ام  مهـس  تمـسق و  هک  تسا  نیا  دوصقم  انَِّطق  اَنل  ْلِّجَع 

رگید زیچ  زا  هک  دنیوگیم  يزیچ  هب  طق »  » اریز تسا ، يزیچ  زا  تمـسق  کی  يانعم : هب  طق »  » هژاو و  مینک . هاگن  ار  نآ  ات  هدب  ام  هب  رتدوز 
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زا هعطق  کی  اریز  دنیوگیم ، طق »  » دشاب هتـشون  نآ  رد  ياهزیاج  هک  ياهمان  هب  ببـس  نیمه  هب  و  دشاب . نآ  زا  ياهعطق  دشاب و  هدش  ادـج 
. تسا ذغاک 

325 ص :  ات 25 ..... ] تایآ 17  (: 38  ) هروس ص ]

هراشا

ًةَروُشْحَم َْریَّطلا  َو  ( 18  ) ِقارْشِْإلا َو  ِّیِشَْعلِاب  َنْحِّبَُسی  ُهَعَم  َلابِْجلا  اَنْرَّخَس  اَّنِإ  ( 17  ) ٌباَّوَأ ُهَّنِإ  ِْدیَْألا  اَذ  َدُواد  انَدـْبَع  ْرُکْذا  َو  َنُولوُقَی  ام  یلَع  ِْربْصا 
(21  ) َبارْحِْملا اوُرَّوَسَت  ْذِإ  ِمْصَْخلا  ُأَبَن  َكاتَأ  ْلَه  َو  ( 20  ) ِباطِْخلا َلْصَف  َو  َۀَمْکِْحلا  ُهاْنیَتآ  َو  ُهَْکُلم  انْدَدَش  َو  ( 19  ) ٌباَّوَأ َُهل  ٌّلُک 

ِطارِّصلا ِءاوَس  یلِإ  انِدْها  َو  ْطِطُْـشت  َو ال  ِّقَْحلِاب  انَْنَیب  ْمُکْحاَف  ٍضَْعب  یلَع  انُـضَْعب  یَغب  ِنامْـصَخ  ْفََخت  اُولاق ال  ْمُْهنِم  َعِزَفَف  َدُواد  یلَع  اُولَخَد  ْذِإ 
َِکتَْجعَن ِلاؤُِسب  َکَمَلَظ  ْدََقل  َلاق  ( 23  ) ِباطِْخلا ِیف  ِینَّزَع  َو  اهِیْنلِفْکَأ  َلاقَف  ٌةَدِحاو  ٌۀَْجعَن  َِیل  َو  ًۀَْجعَن  َنوُعِْـست  َو  ٌعِْست  َُهل  یِخَأ  اذـه  َّنِإ  ( 22)

ُهاَّنَتَف اـمَّنَأ  ُدُواد  َّنَظ  َو  ْمُه  اـم  ٌلـِیلَق  َو  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ـَّالِإ  ٍضَْعب  یلَع  ْمُهُـضَْعب  یِْغبََیل  ِءاـطَلُْخلا  َنِم  ًارِیثَک  َّنِإ  َو  ِهِجاـِعن  یلِإ 
(25  ) ٍبآَم َنْسُح  َو  یْفلَُزل  انَْدنِع  َُهل  َّنِإ  َو  َِکلذ  َُهل  انْرَفَغَف  ( 24  ) َبانَأ َو  ًاعِکار  َّرَخ  َو  ُهَّبَر  َرَفْغَتْساَف 

326 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

326 ص :  همجرت ..... :

هب هتـسویپ  دوب و  دـنمورین  رایـسب  ام  نامرف  يارجا  رد  هک  نک  دای  دواد  ام  هدـنب  زا  شاب و  ابیکـش  دـنیوگیم  هچنآ  ربارب  رد  ام ) لوسر  يا  )
(17 . ) درکیم هبوت  ام  هاگرد 

(18 . ) دنتفگیم حیبست  وا  اب  هاگحبص  هاگماش و  ره  هک  میدرک  وا  رّخسم  ار  اههوک  ام 
(19 . ) دنیآ زاب  شرابرد  هب  همه  دنیوگ و  ادخ  حیبست  وا  هارمه  ات  میتخاس  وا  رّخسم  یگمه  زین  ار  ناگدنرپ  و 

(20 . ) میدرک اطع  لطاب  زا  ّقح  زیمت  هّوق  مه  تمکح و  شناد و  مه  وا  هب  میتخاس و  دنمورین  ار  وا  تنطلس  تموکح و  و 
(21 . ) تسا هدیسر  وت  هب  دنتفر ، الاب  دواد  بارحم  زا  هک  یماگنه  نایکاش ، ناتساد  ایآ 

متـس يرگید  رب  ام  زا  یکی  هک  میتسه  یکاش  رفن  ود  ام  سرتن  دـنتفگ  نانآ  دـش ، ناساره  تخـس  دـندش  دراو  وا  رب  ناـهگان  هک  یماـگنه 
(22 . ) امرف تیاده  تسار  هار  هب  ار  ام  رادم و  اور  متس  نک و  يرواد  ّقح  هب  ام  نایم  نونکا  هدرک ،

رد راذگاو و  نم  هب  مه  ار  یکی  نیا  هک  دنکیم  رارـصا  وا  اّما  مرادـن ، شیب  یکی  نم  دراد و  شیم  سأر  هن  دون و  هک  تسا  نم  ردارب  نیا 
(23 . ) تسا هدرک  هبلغ  نم  رب  نخس 

رگیدکی هب  ناتـسود  زا  يرایـسب  تسا و  هدرک  متـس  وت  هب  شیاهـشیم  هب  ندوزفا  يارب  وت  شیم  کی  تساوخرد  اب  وا  یتسارب  تفگ : دواد 
، نایرج نیا  اب  ار ، وا  ام  درک  نامگ  دواد  دـنکدنا . رایـسب  اـهنآ  اـّما  دـنراد ، حـلاص  لـمع  دـناهدروآ و  ناـمیا  هک  اـهنآ  رگم  دـننکیم  متس 

(24 . ) درک هبوت  داتفا و  هدجس  هب  درک و  شزرمآ  بلط  شراگدرورپ  زا  اذل  میاهدومزآ ،
(25 . ) تسا کین  ياهدنیآ  الاو و  یماقم  ياراد  ام  شیپ  وا  میدیشخب و  وا  رب  ار  لمع  نیا  ام 

326 ص :  ریسفت ..... :

يادا لمحت  بات  هک  ییاناوت  ورین و  نآ  تسا ، تدابع  رد  ورین  توق و  بحاص  ياـنعم  هب  دـیالا » اذ   » تراـبع ِدـْیَْألا  اَذ  َدُواد  انَدـْبَع  ْرُکْذا  َو 
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. دشاب هتشاد  ار  تلاسر  توبن و 
327 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

زا دزیم  يدرف  هنیـس  رب  یگنـس  شنخالف  اـب  رگا  دوواد  اریز  دوب ، شنانمـشد  هب  تبـسن  ورین  تردـق و  ياراد  دـنیوگ : نارـسفم  زا  یخرب 
. تشکیم مه  ار  وا  دروخیم و  يدعب  رفن  هب  دشیم و  جراخ  شتشپ 

. تسا يدنمورین  تردق و  يانعم  هب  یگمه  دایا ، دآ و  وذ  دیا و  وذ  ّدئا و  نالف  دنیوگیم : هک  نیا  دننام  ییاهترابع 
یضعب تشگیم . رب  تشادیم  تسود  دنوادخ  هچنآ  هب  درکیم و  هبوت  رایسب  تهارک  ادخ  شیپ  هک  هچ  ره  زا  دوواد  ترـضح  ٌباَّوَأ  ُهَّنِإ 

. دوب ادخ  عیطم  درکیم و  حیبست  رایسب  هک  تسا  نیا  باوت  زا  روظنم  دنیوگیم : نارسفم  زا 
نوچ نکیل  دناسریم ، ار  نحبسی »  » يانعم نامه  مه  تاحبسم ، هملک : هچ  رگا  تسا . لاح  نّحبـسی »  » ترابع ِقارْـشِْإلا  َو  ِّیِـشَْعلِاب  َنْحِّبَُـسی 

هب هملک  نیا  تسا ، هتفرگیم  ماجنا  رگید ، ناـمز  زا  سپ  یناـمز  هدـشیم و  دـیدجت  نآ  هب  نآ  اـههوک  حـیبست  هک  تسا  هدوب  نیا  دوصقم 
هدش و ادصمه  وا  اب  مه  اههوک  درکیم . ادخ  حیبست  دوواد  هاگ  ره  هک  دوب  هداد  رارق  نینچ  دنوادخ  تسا و  هدش  رایتخا  تاحبسم »  » ياج

. دندرکیم حیبست 
. اهنآ رشح  يانعم  تسا  نیمه  و  دندرکیم . حیبست  وا  اب  دندشیم و  عمج  دوواد  شیپ  ناگدنرپ  ًةَروُشْحَم  َْریَّطلا  َو 

هک دوب  دوواد  حیبست  ببـس  هب  اهنآ  اریز  دندرکیم ، دنوادخ  حیبست  دوواد ، حـیبست  رطاخ  هب  ناگدـنرپ ، اههوک و  زا  کی  ره  ٌباَّوَأ  َُهل  ٌّلُک 
عوجر رایـسب  حیبست ، رکذ  هب  اهنآ  هک  تسا  نیا  يارب  ای  تسا ، هدـش  هداد  رارق  حبـسم  ياج  هب  باوا »  » هملک هک  نیا  و  دـنتفگیم ، حـیبست 
عوـجر ببـس  هب  اـهنآ  هک  تسا  نیا  دوـصقم  اـی  و  تسا ) باوا  ياـنعم  کـی  نیا  و   ) تسا عاـجر » ، » رایـسب هدـننک  هـعجارم  و  دـندرکیم .

رد ریمض  دنیوگ : یخرب  تسا .) باوا  رگید  يانعم  مه  نیا  و   ) دناهدننک هبوت  رایسب  وا ، رکذ  حیبست و  همادا  ادخ و  يدونشخ  هب  ناشرایـسب 
دنتفگیم . حیبست  رایسب  ادخ  يارب  ناگدنرپ  اههوک و  دوواد و  ترضح  ینعی  ددرگیم  رب  ادخ  هب  هل » »

328 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
، تسا عیارـش  هب  ملع  روبز و  نامه  هک  ار ، تمکح  وا  هب  میتخاس و  راوتـسا  دنمورین و  شتنطلـس  رد  ار  وا  َۀَمْکِْحلا  ُهاْنیَتآ  َو  ُهَْکُلم  انْدَدَـش  َو 

. تسا تمکح  دشاب  قح  قفاوم  هک  یمالک  ره  دنیوگ : یخرب  میدرک ، اطع 
هب ردصم  تقیقح  رد  و   ) تسا بورضم  يانعم  هب  برـض  هک  ریمالا ، برـض  دننام  تسا  لوصفم  يانعم ، هب  لصف »  » هژاو ِباطِْخلا  َلْصَف  َو 

تسین نآ  رد  وا  يارب  یماهبا  هابتـشا و  چیه  دمهفیم و  الماک  نآ  بطاخم  هک  راکـشآ  نشور و  تسا  یمالک  نآ  و  تسا ) لوعفم  يانعم 
بحاص هک  يدرف  و  تسا ) لعاف  يانعم  هب  ردـصم ، تقیقح  رد  و   ) تسا مئاص ، ياـنعم : هب  هک  موص  دـننام  تسا  لـصاف ، ياـنعم : هب  اـی  و 

« باطخ لصف   » و دنکیم . صخـشم  ادج و  تسردان ، زا  ار  تسرد  لطاب و  زا  ار  قح  هک  تسا  یـسک  تسا ، باطخ  هدـنهد  لصف  يأر و 
: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  یلع  دومرفیم . تکلمم  هرادا  تموکح و  تواضق و  دروم  رد  دوواد  ترضح  هک  تسا  یمالک  نخـس و  نامه 

ترضح نآ  شیامرف  زا  ترابع  باطخ ، لضف 
هیلع یعّدملا  یلع  نیمیلا  یعّدملا و  یلع  ۀنّیبلا 

، دربیم راک  هب  نخـس  زاغآ  زا  شیپ  دوواد  ترـضح  هک  ار  دـعب  اما  ترابع  یخرب  و  تسا . لـطاب  قح و  ناـیم  لـصاف  هدـعاق  نیا  و  تسا .
(. تسا هتفگ  ار  هلمج  نیا  هک  تسا  هدوب  يدرف  نیلّوا  دوواد  ترضح  اریز  . ) دناهتسناد باطخ  لضف 

. دنامب ناهنپ  دیابن  هک  تسا  یبیجع  ياهربخ  زا  ربخ  نآ  هک  تسا  نیا  شدوصقم  تسا و  ماهفتسا  ترابع  رهاظ  ِمْصَْخلا  ُأَبَن  َكاتَأ  ْلَه  َو 
، فیض هملک  دننام  دوریم ، راک  هب  عمج  يارب  مه  درفم و  يارب  مه  هملک  نیا  دشابیم ، امـصخ  يانعم  هب  عمج و  اج  نیا  رد  مصخ  هملک 
. تسا هدوب  نمـشد  هقرف  ود  دوصقم  تسا ، هدـش  هدارا  عمج  نامـصخ  زا  هک  يدروم  رد  تموـصخ و  دـننام  تسا ، ردـصم  لـصا  رد  اریز 

هملک َبارْحِْملا  اوُرَّوَسَت  ْذِإ  ( 19 جح /  ) دننمـشد رگیدکی  اب  هورگ  ود  نیا  اوُمَـصَتْخا ، ِنامْـصَخ  ِناذه  تسا : هدمآ  رگید  هیآ  رد  هک  نانچ 
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نآ ریدقت  تسا و  بوصنم  فوذحم ، لعف  هلیسو  هب  ذا » »
329 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دـندش دراو  دوواد  رب  دـنتفر و  الاب  بارحم  راوید  زا  اهنآ  ینعی  بارحملا » اورّوست   » نیح مصخلا ، مکاـحت  ؤبن  كاـتأ  لـه  و  تسا : نینچ 
دننام و  دوشیم . هتفگ  رتش ) ناهوک   ) مانس زا : نتفر  الاب  ماگنه  هک  تسا  هّمست  ترابع : دننام  نیا  تسا و  دنلب  راوید  يانعم  هب  روس »  » هژاو

. دوشیم هدرب  راک  هب  ندروآ  عزف  هب  ماگنه  هک  تسا  هعزفت 
. دشابیم اورّوست » ذا   » ترابع زا  لدب  اولخد » ذا   » هلمج َدُواد  یلَع  اُولَخَد  ْذِإ 

. تسا هدوب  نامصخ » نحن   » نآ لصا  و  تسا . فوذحم  يادتبم  يارب  ربخ  نامصخ  هملک  ضعب ، یلع  انضعب  یغب  نامصخ  فخت  ال 
«1 . » یلزاوع تّطشأ  دق  یموقل  ای  الأ  تسا . هتفگ  رعاش  هک  نانچ  نکن ، متس  روج و  ْطِطُْشت  َو ال 

تبحم یتسود و  رد  ای  تسا و  ینید  ردارب  ای  ردارب ، زا  دوصقم  تسا و  نا »  » يارب ربخ  اـی  و  اذـه »  » زا لدـب  اـی  یخأ »  » هملک یِخَأ  اذـه  َّنِإ 
. تفلا سنا و  ای  تسا و  ردارب 

دنناـم هد ، رارق  نم  یتسرپرـس  تلاـفک و  رد  ار  نآ  هک  تسا  نیا  اـهِیْنلِفْکَأ »  » تقیقح و  هدـب ، نم  تـیکلم  هـب  ار  شیم  نآ  اـهِیْنلِفْکَأ  َلاـقَف 
. منکیم دوخ  لاوما  زا  هک  یتلافک 

« باـطخ  » زا دوـصقم  اـی  دوـشیم و  زوریپ  نم  رب  هلداـجم  ندروآ و  تجح  ندز و  فرح  رد  هک  تسا  نـیا  اـنعم  اـی  ِباـطِْخلا  ِیف  ِینَّزَع  َو 
رد وا  ینعی  اـباطخ  ینبطاـخ  دـنیوگ : درک و  يراگتـساوخ  ار  نز  نآ  درم  وـه ، اـهبطخ  دـنیوگ : هک  ناـنچ  تـسا  نز  ندرک  يراگتـساوخ 
رد رعاش  هک  نانچ  مه  تسا . نز  زا  هیانک  ۀـجعن »  » هملک نیا  رب  انب  نم  هن  درک ، جاودزا  نز  نآ  اب  يو  اریز  درک ، هبلغ  نم  رب  يراگتـساوخ 

«2 . » یمرحت مل  اهتیلو  ّیلع  تمرح  هل  تلح  نمل  صنق  ام  ةاش  ای  تسا : هدروآ  نز  زا  هیانک  ار  ةاش »  » هملک رعش  نیا 
__________________________________________________

. دناهدرک متس  نم  هداوناخ  هک  یتسارب  نم  موق  يا  - 1
. يدشیمن مارح  شاک  يا  ياهدش و  مارح  نم  رب  هک  ياهدش  لالح  یسک  هچ  يارب  هدشن  راکش  دنفسوگ  يا  - 2
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هفاضا لوعفم  هب  هک  تسا  يردـصم  لاؤس  هملک  تسا و  فوذـحم  مسق  باوج  َکَمَلَظ » ْدََـقل   » ترابع َِکتَْجعَن  ِلاؤُِسب  َکَـمَلَظ  ْدََـقل  َلاـق 

دواد ترـضح  ایوگ  تسا و  هدش  يدعتم  هجاعن )  ) مود لوعفم  هب  یلا »  » هلیـسو هب  تسا  هفاضا  يانعم  نمـضتم  لاؤس »  » نوچ تسا و  هدـش 
وا ياهشیم  هب  ار  دوخ  شیم  کی  هک  تسا  هدرک  تساوخ  رد  لاؤس و  وت  زا  هک  صخش  نآ  ینعی  هجاعن ، یلا  کتجعن  ۀفاضاب  تسا : هتفگ 

. تسا هدرک  متس  وت  هب  ینک ، هفاضا 
. تساهنآ یکدنا  رد  هغلابم  یتفگش و  نآ  موهفم  تسا و  يدایز  ترابع  نیا  رد  ام »  » فرح ْمُه ، ام  ٌلِیلَق  َو 

هدش هتفگ  نآ  ياج  هب  تسا و  ملع  زا  هیانک  نظ »  » هملک تسا ، نیقی  ملع و  دننام  يزیچ  رد  يوق  نامگ  نظ و  نوچ  ُهاَّنَتَف  امَّنَأ  ُدُواد  َّنَظ  َو 
هب ریزگاـن  میداد و  رارق  شیاـمزآ  دروـم  ار  وا  اـم  هک  تسناد  درک و  نیقی  دوواد  ینعی  تسا ، هدوـب  دواد ، ملع  هـیآ : تـقیقح  رد  تـسا و 

. میدرک شراتفرگ  ایروا »  » رسمه
ار دوخ  رـسمه  تسا ، هدش  وا  رـسمه  هتفیـش  هک  يرگید  درم  رطاخ  يارب  يدرم  هک  دوب  نیا  مدرم  مسر  تداع و  دوواد  نامز  رد  دـنیوگ :

شرهوش زا  دش و  وا  هتفیـش  داتفا و  ایر  وا  مان  هب  يدرم  رـسمه  هب  دوواد  مشچ  اقافتا  و  دنک . جاودزا  وا  اب  دـناوتب  يرگید  ات  درکیم  كرت 
هب درک و  جاودزا  وا  اب  دوواد  داد و  قالط  ار  شرسمه  دنکن و  لوبق  هک  درک  مرش  دوواد  زا  مه  وا  دنک ، كرت  ار  دوخ  رسمه  هک  تساوخ 

دراد رـسمه  کی  اهنت  هک  يدرم  زا  دوبن  هتـسیاش  يراد ، هک  يرایـسب  نارـسمه  دـنلب و  هاـگیاج  نیا  اـب  وت  دـش : هتفگ  دوواد  هب  ببـس  نیا 
نآ هداوناخ  درک و  يراگتساوخ  مه  دواد  ترـضح  درک و  يراگتـساوخ  نز  نآ  زا  ایروا  هک  دنیوگ  یخرب  دنک ، كرت  ار  وا  هک  یهاوخب 
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. دندیزگرب ار  دوواد  ترضح  نز 
رگم هدرک ، جاودزا  ایروا  رسمه  اب  دوواد  دیوگب  هک  دنروآیمن  نم  شیپ  ار  یسک  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا 

يراج دح  ود  وا  هرابرد  هک  نیا 
331 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(. ینمؤم هب  تبسن  غورد  ارتفا و  يارب  « ) 1 « ؟ مالسا دح  یکی  توبن و  ماقم  هب  نیهوت  يارب  یکی  منکیم ،
یخرب و  دـندوب ] هدـمآ  ناسنا  ود  تروص  هب  دوواد  شیامزآ  يارب  هک  . ] تسا هدوب  هتـشرف  ود  نایم  همکاحم  فـالتخا و  هک  هدـش  تیاور 

اهنآ زا  یکی  دندوب ، طولخم  کیرـش و  مه  اب  اهدنفـسوگ  رد  یلو  تسا ، هدوب  ود  نآ  نایم  اعقاو  فالتخا  دندوب و  ناسنا  ود  اهنآ  دنیوگ :
يرگید رسمه  رـسمه ، کی  زج  هدوب و  زیچیب  ریقف و  یمود  و  تسا . هدوب  هیرهم  اب  دازآ  نانز  زینک و  زا  رایـسب  نارـسمه  ياراد  رگناوت و 

. دنک كرت  ار  شرسمه  هک  تسا  هتساوخ  وا  زا  رگناوت  نآ  و  تسا . هتشادن 
تلع دنـشاب و  تسیرورت  اهنآ  هک  دیـسرت  دوواد ، دندش ، دراو  درکیم  مکح  تواضق و  دوواد  هک  یماگنه  زا  ریغ  ینامز  رد  اهنآ  نوچ  و 

هک دوب  هتسیاش  درک و  باتـش  مکح ، رودص  تواضق و  رد  قح ، تابثا  زا  شیپ  هک  دوب  نیا  تفرگ  رارق  تمالم  شنزرـس و  دروم  هک  نیا 
. دیوگب دهاوخیم  هک  ار  هچنآ  ات  درکیم  شسرپ  مه  يرگید  زا  اهنآ  زا  یکی  ياعدا  ندینش  ماگنه 

هدجس زا  ار  شرس  يرورض ، ياهراک  ای  بجاو و  ياهزامن  ندناوخ  يارب  زج  دوب و  هدجس  لاح  رد  زور  لهچ  دوواد  تسا : هتفگ  دهاجم 
. درکیمن دنلب 

(. تسا هدجس  نامه  عوکر ، زا : دوصقم  نیا  رب  انب  . ) دوشیم عوکر  هب  ریبعت  دوجس ، زا : یهاگ 

331 ص :  ات 29 ..... ] تایآ 26  (: 38  ) هروس ص ]

هراشا

ِهَّللا ِلِیبَس  ْنَع  َنوُّلِـضَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  َکَّلُِـضیَف  يوَْهلا  ِِعبَّتَت  َو ال  ِّقَْحلِاب  ِساَّنلا  َْنَیب  ْمُکْحاَف  ِضْرَْألا  ِیف  ًۀَـفِیلَخ  َكاْنلَعَج  اَّنِإ  ُدُواد  ای 
اوُرَفَک َنیِذَِّلل  ٌْلیَوَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُّنَظ  َِکلذ  ًالِطاب  امُهَْنَیب  ام  َو  َضْرَْألا  َو  َءامَّسلا  اَنْقَلَخ  اـم  َو  ( 26  ) ِباسِْحلا َمْوَی  اوُسَن  اِمب  ٌدیِدَش  ٌباذَـع  ْمَُهل 
َْکَیلِإ ُهاْنلَْزنَأ  ٌباتِک  ( 28  ) ِراَّجُْفلاَک َنیِقَّتُْملا  ُلَعَْجن  ْمَأ  ِضْرَْألا  ِیف  َنیِدِـسْفُْملاَک  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُلَـعَْجن  ْمَأ  ( 27  ) ِراَّنلا َنِم 

(29  ) ِباْبلَْألا اُولوُأ  َرَّکَذَتَِیل  َو  ِِهتایآ  اوُرَّبَّدَِیل  ٌكَرابُم 
__________________________________________________

-1
. مالسالل ادح  ةوبنلل و  ادح  نیّدح  هتدّلج  الا  ایروا  ةأرما  جوزت  دوواد  ّنأ  معزی  لجرب  یتوا  ال 

].....[ 
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332 ص :  همجرت ..... :

يوریپ سفن  ياوه  زا  زگره  نک و  يرواد  یتسرد  هب  مدرم  نایم  رد  سپ  میداد ، رارق  نیمز  رد  دوخ ) هدنیامن  و   ) هفیلخ ار  وت  ام  دوواد  يا 
یباذع هب  دناهدرب ، دای  زا  ار  باسح  زور  هک  ببـس  نادب  دنوش ، هارمگ  ادـخ  هار  زا  هک  نانآ  دزاسیم و  هارمگ  ادـخ  هار  زا  ار  وت  هک  نکم 

(26 . ) دنوشیم راتفرگ  تخس 
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(27 (. ) خزود  ) شتآ زا  نارفاک  رب  ياو  سپ  تسا ، نارفاک  نامگ  نیا  میدیرفاین ، هدوهیب  تساهنآ  نایم  هک  ار  هچنآ  نیمز و  نامسآ و  ام 
نوچ ار  ناراکزیهرپ  ای  داد  میهاوخ  رارق  نیمز  رد  ناگدننکداسف  دننامه  دـناهدرک  هتـسیاش  ياهراک  دـناهدروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  ایآ 

(28 ( ؟ میهدیم رارق  ناراکهانگ 
(29 . ) دنریگ دنپ  نآ  زا  نادنمدرخ  دنشیدنیب و  شیاههیآ  رد  ات  میداتسرف  ورف  وت  رب  هک  تکرب  رپ  تسا  یباتک  نیا 

332 ص :  ریسفت ..... :

فرط زا  ار  وت  ام  هک  تسا  نیا  انعم  ای  میداد ، رارق  نیـشیپ  ناربمایپ  هفیلخ  ار  وت  اـم  هک  تسا  نیا  دوصقم  ِضْرَأـْلا  ِیف  ًۀَـفِیلَخ  َكاـْنلَعَج  اَّنِإ 
. میداد تنطلس  میدرک و  هفیلخ  نیمز  رد  دوخ 

نیا دوصقم  ای  تساهنآ ، يارب  يدـیدش  باذـع  دـندرک ، شومارف  ار  تمایق  زور  هک  ببـس  نیدـب  تسا : نیا  انعم  ِباـسِْحلا  َمْوَی  اوُسَن  اـِمب 
زور  تخس  باذع  تسادخ ، هار  زا  ندش  هارمگ  نامه  هک  دندرک  شومارف  ار  تقیقح  زا  ییاهزیچ  هک  نیا  ببس  هب  تسا :

333 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تساهنآ يارب  تمایق 

ای دـشاب ، یلماک  تمکح  نودـب  ای  یتسرد  فدـه  نودـب  هک  میدـیرفاین  ياهدوهیب  هدـیرفآ  ام  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  ـالطاب ، اـمهنیب  اـم  و 
ياج هب  یلطاب »  » هملک هک  تسا  نیا  اـی  میدـیرفاین ، دـشاب ، لـطاب  تفـص  ياراد  هک  ياهدـننک  هدوهیب  لـطبم و  قلخ  هک  تسا  نیا  دوصقم 

ار هچنآ  ار  نیمز  نامـسآ و  ام  ینعی  تسا ، تفـص  الطاب »  » دـناهداد و رارق  ردـصم  ياج  هب  ار  ائینه  هملک  هک  نانچ  هدـش  هداد  رارق  ثبع » »
هب میدـیرفآ و  ار  اهناسنا  هک  تسا  نیا  نآ  میدـیرفآ و  يراکـشآ  یتسرد  قح و  يارب  هکلب  میدـیرفاین ، ندوب  هدوهیب  يارب  تساهنآ ، نایم 

. میتخاس هدامآ  شاداپ  اهنآ  ياهراک  يارب  میداد و  هئارا  اهنآ  هب  یگرزب  عفانم  فیلکت  نییعت  اب  میدرک و  اطع  صیخشت  يورین  درخ و  اهنآ 
ینعی تسا ، نونظم  يانعم  هب  نظ »  » هملک و  تسا . نیمز  نامـسآ و  شنیرفآ  ندوب  لطاب  هب  هراـشا  کـلذ »  » هملک اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُّنَظ  َکـِلذ 

هب تبسن  نارفاک  راکنا  نوچ  تسا و  نارفاک  نونظم  نامگ و  دشاب ، حیحص  فدهیب  تمکحیب و  هک  نیمز  نامسآ و  قلخ  ندوب  هدوهیب 
نامگ يزیچ  نینچ  هب  ایوگ  هک  دـهدیم  رارق  یتیعقوم  رد  ار  اهنآ  ادـخ  دـننادب ، ثبع  ار  شنیرفآ  هک  دوشیم  ثعاـب  نتخیگنارب ، ثحب و 

، دـنک راـکنا  ار  شاداـپ  هک  یـسک  دـشاب و  تمکح  ياراد  ناـهج  شنیرفآ  اـت  دوـشیم  ثعاـب  هک  تسا  رفیک  شاداـپ و  نیا  اریز  دـنراد ،
هتخانشن ار  ادخ  تلزنم  قح و  هک  تسا  راکشآ  دنک . راکنا  ار  ناهج  شنیرفآ  تمکح  هک  یسک  تسا و  هدرک  راکنا  ار  شنیرفآ  تمکح 

. تسا
اهراک رفیک  شاداپ و  رگا  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا و  يراکنا  ماهفتسا  نآ  ماهفتسا  تسا و  هعطقنم  ما »  » فرح اُونَمآ ...  َنیِذَّلا  ُلَعَْجن  ْمَأ 
دنادـب يواسم  ربارب و  ار  اهنآ  هک  یـسک  دـنربارب و  يواسم و  دـنوادخ  شیپ  راکدـب  راکوکین و  دـب و  کین و  دارفا  هنیآ  ره  مینک  لطاب  ار 

. تسین میکح 
دنیامن و تقد  رکفت و  اهنآ  رد  هک  تسا  نیا  تایآ ، رد  ربدت  يانعم  دناهدناوخ و  زین  بطاخم ، تروص  هب  اوربدتل »  » ار ترابع  نیا  اوُرَّبَّدَِیل 

دنپ  اهنآ  ياهزردنا  دنپ و  زا 
334 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا رایسب  ریخ  عفن و  يانعم  هب  تسا  نآرق )  ) باتک تفص  هک  كرابم ، هملک  و  دنریگب .

334 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 30  (: 38  ) هروس ص ]

هراشا
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یِّبَر ِرْکِذ  ْنَع  ِْریَْخلا  َّبُح  ُْتبَبْحَأ  یِّنِإ  َلاقَف  ( 31  ) ُدایِْجلا ُتاِنفاَّصلا  ِّیِشَْعلِاب  ِْهیَلَع  َضِرُع  ْذِإ  ( 30  ) ٌباَّوَأ ُهَّنِإ  ُْدبَْعلا  َمِْعن  َناْمیَلُس  َدُواِدل  اْنبَهَو  َو 
َبانَأ َُّمث  ًادَسَج  ِهِّیِـسْرُک  یلَع  اْنیَْقلَأ  َو  َناْمیَلُـس  اَّنَتَف  ْدََـقل  َو  ( 33  ) ِقانْعَْألا َو  ِقوُّسلِاب  ًاحْـسَم  َقِفَطَف  َّیَلَع  اـهوُّدُر  ( 32  ) ِباـجِْحلِاب ْتَراَوت  یَّتَح 

(34)
َباصَأ ُْثیَح  ًءاخُر  ِهِْرمَِأب  يِرَْجت  َحیِّرلا  َُهل  انْرَّخَـسَف  ( 35  ) ُباَّهَْولا َْتنَأ  َکَّنِإ  يِدـَْعب  ْنِم  ٍدَـحَِأل  یِغَْبنَی  ًاـْکُلم ال  ِیل  ْبَه  َو  ِیل  ْرِفْغا  ِّبَر  َلاـق 

(39  ) ٍباسِح ِْریَِغب  ْکِْسمَأ  َْوأ  ُْنْنماَف  انُؤاطَع  اذه  ( 38  ) ِدافْصَْألا ِیف  َنِینَّرَقُم  َنیِرَخآ  َو  ( 37  ) ٍصاَّوَغ َو  ٍءاََّنب  َّلُک  َنیِطایَّشلا  َو  ( 36)
(40  ) ٍبآَم َنْسُح  َو  یْفلَُزل  انَْدنِع  َُهل  َّنِإ  َو 

334 ص :  همجرت ..... :

(30 . ) درکیم تشگزاب  ادخ  يوس  هب  هراومه  اریز  دوب ، ییوکین  هدنب  هچ  میدرک ، اطع  دوواد  هب  ار  نامیلس  ام 
(31 . ) دنداد هئارا  وا  هب  دندوب  هداتسیا  هک  ار  ورزیت  نابسا  رصع  ماگنه  هب  هک  ار  هاگ  نآ  روایب  دای  هب 

(32  ) دش هدیشوپ  بورغ  هدرپ  رد  دیشروخ  ات  مدش  لفاغ  ادخ  زامن  رکذ و  زا  وکین  نابسا  نیا  یتسود  زا  نم  تفگ 
(33 . ) دیشک اهنآ  ياهندرگ  اهقاس و  هب  تسد  دینادرگ و  زاب  ار  اهنآ  رگید  راب  تفگ :

(34 . ) درک هبانا  هبوت و  دنوادخ  هاگرد  هب  وا  سپس  میدنکفا ، يدبلاک  وا  تخت  رب  میدومزآ و  ار  نامیلس  ام 
رایـسب وـت  هک  دـشابن  سک  چـیه  راوازـس  نم  زا  سپ  هک  نک  اـطع  نم  هب  یتـموکح  شخبب و  ارم  تمرک  فـطل و  هـب  اراـگدرورپ  تـفگ :

(35 . ) ياهدنشخب
335 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(36 . ) دوش ناور  یمرن  هب  شنامرف  هب  دنک  اج  ره  گنهآ  ات  میدرک  وا  مار  ار ، داب  ام 
(37 . ) میتشاذگ وا  نامرف  هب  صاّوغ ، مه  دندوب و  اّنب  مه  هک  ار  اهوید  و 

(38 . ) میداد رارق  وا  رایتخا  رد  دندوب  ریجنز  لغ و  رد  هک  ار  اهناطیش ) زا   ) يرگید هورگ  و 
(39 . ) رادهگن یهاوخ  هک  ره  زا  شخبب و  یهاوخ  هک  ره  هب  تسام ، باسحیب  ياطع  نیا 

(40 . ) تسا کین  یماجنارس  دنمجرا و  یماقم  ام  شیپ  نامیلس )  ) وا يارب  و 

335 ص :  ریسفت ..... :

نیا وا  یکین  تلع  و  تسا . هدش  فذح  وه )  ) حدم هب  صوصخم  تسا و  هدوب  وه ،...  دبعلا  معن  لصا : رد  ترابع  نیا  ٌباَّوَأ  ُهَّنِإ  ُْدبَْعلا  َمِْعن 
حـیبست و هب  رایـسب  هک  تسا  نیا  باوا »  » زا دوصقم  اـی  دروآیم . يور  ادـخ  هب  رایـسب  دوخ ، ياـهراک  رد  درکیم و  هبوـت  هک  تسا  هدوـب 

. تسا باوا  رایسب  ياهدننک  حیبست  ره  اریز  درکیم ، عوجر  ادخ  سیدقت 
ره ییوگ   ] دنراذگیم نیمز  يور  ار  تسد  کی  مس  رس  دنتسیایم و  اپ  هس  يور  هک  دنتسه  ینابسا  تانفاص »  » زا روظنم  ُدایِْجلا  ُتاِنفاَّصلا 

: هژاو و  دنتکرح ] هدامآ  نآ 
نداتسیا لاح  رد  یکی  هک  ار  نابسا  نیا  کین  تفص  ود  ناحبس ، يادخ  دنراد . يرتخارف  ياهماگ  هک  تسا  ور  دنت  نابسا  يانعم  هب  دایج ،

. دومرف رکذ  مه  اب  تسا ، ندیود  لاح  رد  یکی  و 
ریخلا ّبح  تبنا  تسا : هتفگ  نامیلـس  ایوگ  درادرب و  رد  ار  نع »  » هب يددـعتم  لعف  يانعم  تببحا »  » لـعف یِّبَر  ِرْکِذ  ْنَع  ِْریَْخلا  َّبُح  ُْتبَبْحَأ 

: تسا هتفگ  ای  مدیزگرب ، ادخ  دای  رب  ار  نابسا  نیا  یتسود  ّیبر  رکذ  نع 
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. مداد رارق  ادخ  دای  زا  هدننک  زاینیب  ار  نابسا  یتسود  یبر  رکذ  نع  اینغم  ریخلا  بح  تلعج 
تخـس ایند  لام  یتسود  رب  ناسنا  ٌدـیِدََشل و  ِْریَْخلا  ِّبُِحل  ُهَّنِإ  َو  تسا : هدـمآ  اـههیآ  نیا  رد  هک  ناـنچ  تسا  تورث  لاـم و  ریخ »  » زا دوصقم 

ًاْریَخ َكََرت  ْنِإ  ( 8 تایداع -  ) تسا هتفیرف 
336 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

« ریخ  » ار لیخ »  » و دندرک . لوغشم  دوخ  هب  ار  نامیلس  هک  دنتسه  ینابـسا  نامه  لام  زا  روظنم  و  هرقب 180 )  ) تشاذگ ياج  هب  یلام  رگا  ، 
: تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  هک  نانچ  دنتسه . ریخ  دوخ  دنراد ، رب  رد  يرایسب  ياهیبوخ  هک  نیا  يارب  اهبسا  ایوگ  دناهتفگ 

، دروآ مالـسا  دش و  دراو  ربمایپ  رب  هک  یماگنه  لیخلا ، دـیز  هب  نینچمه  و  تسا . هدـش  هتـسب  اهبـسا  یناشیپ  رب  تمایق  زور  ات  یکین  ریخ و 
. یتسه ریخلا  دیز  وت  دومرف :

يراوت  » ترابع زا  يراوت ، هملک  درک و  بورغ  دیشروخ  ینعی  ددرگیمرب ، سمـش »  » هب تراوت »  » هملک رد  ریمـض  ِباجِْحلِاب  ْتَراَوت  یَّتَح 
هک تسا  یـشع »  » هملک رکذ  ددرگیم ، رب  سمـش » هب   » ریمـض هک  نیا  لیلد  تسا و  هدمآ  بورغ  يانعم  هب  زاجم  روط  هب  هباجحب » کلملا 
رب تانفاص »  » هب ریمـض  دـنیوگ : یـضعب  دـشاب . نآ  رکذ  رب  یلیلد  ای  دـشاب  هدـش  يرکذ  دـیاب  اـی  رمـضم  يارب  راـچان  هدـمآ و  نآ  زا  شیپ 

. دندش ناهنپ  تسا ، یکیرات  تملظ و  هک  بش ، باجح  رد  ات  درکیم  هاگن  اهبسا  رب  نامیلس  ینعی  ددرگیم ،
. اهنآ ياهندرگ  اهقاس و  ندرک  عطق  هب  درک  عورـش  ریـشمش  اب  ینعی  ًاحْـسَم » َقِفَطَف   » تراـبع ِقاـنْعَْألا  َو  ِقوُّسلاـِب  ًاحْـسَم  َقِفَطَف  َّیَلَع  اـهوُّدُر 
ار باتک  فارطا  یباتک ، هدنـسیون  هک  یماگنه  نینچمه  هتوالع و  حسم  دنیوگ : دنک  عطق  ار  يرگید  ندرگ  ریـشمش  اب  يدرف  هک  یماگنه 

یگتفیـش ینابرهم و  يور  زا  هک  تسا  نیا  روظنم  دنیوگ : نارـسفم  زا  یخرب  باتکلا . رفـسملا  حـسم  دـنیوگ  دـنک ، عطق  دربب و  ریـشمش  اب 
. درک داهج  هناور  ادخ  هار  رد  ار  اهنآ  سپس  و  دیشک . اهنآ  ياهندرگ  اهاپ و  هب  تسد 

نآ ریدقت  دوشیم و  لصتم  یفوذحم  ترابع  هب  َّیَلَع » اهوُّدُر   » ترابع تسا  دـسا  عمج  هک  دـسا ، دـننام : تسا . قاس »  » عمج قوس »  » هملک
اـضق شزامن  ات  تسایند  روما  هب  ادـخ  ربمایپ  لاغتـشا  هک  رما  رهاظ - نوچ  تسا . ریدـقت  رد  زین  نآ  باوج  ّیلع و  اهودر  لاـق  تسا : نینچ 

هک نیا  يارب  ادـخ و  هب  برقت  يارب  نامیلـس  دـنتفگ : یـضعب  و  تفگ ؟ هچ  نامیلـس  هک : دـسرپیم  يدرف  دـنکیم ، لاؤـس  ياـضتقا  دوـش 
337 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  درک . حبذ  ار  اهنآ  دهدب ، هقدص  ار  اهبسا  تشوگ 

دیشروخ مه  دنوادخ  دنادرگرب و  يو  يارب  ار  دیشروخ  ات  تساوخ  ادخ  زا  هک  تسا  نیا  َّیَلَع » اهوُّدُر   » يانعم دنیوگ : نارسفم  زا  یـضعب 
« سمش  » هملک هب  اهوّدر »  » ترابع رد  ءاه »  » ریمـض نیا  رب  انب  دروآ ، اج  هب  دوب  هدش  اضق  هک  ار  شرهظ  زا  دعب  زامن  ات  دنادرگرب  شیارب  ار 

. ددرگیم رب 
. میدرک راتفرگ  یتخس  ياهیراوگان  هب  میداد و  رارق  شیامزآ  دروم  ار  نامیلس  ام  َبانَأ  َُّمث  ًادَسَج  ِهِّیِسْرُک  یلَع  اْنیَْقلَأ  َو  َناْمیَلُس  اَّنَتَف  ْدََقل  َو 

دنتسه رفن  داتفه  هک  منارـسمه  اب  بشما  تفگ : دوخ  اب  نامیلـس  يزور  دناهتفگ : نینچ  یخرب  دناهدرک ، فالتخا  دسج »  » هرابرد نارـسفم 
چیه دش  رتسبمه  نوچ  هَّللا و  ءاش  نا  تفگن : یلو  دـنزب ، ریـشمش  ادـخ  هار  رد  هک  دروایب  میارب  يرـسپ  اهنآ  زا  کی  ره  ات  موشیم  رتسبمه 

هک هدش  تیاور  و  دندنکفا . شتخت  يور  هک  تسا  يدسج  نامه  نآ  دروآ و  ایند  هب  یـصقان  دنزرف  مه  نآ  یکی  زج  دـندشن  رادراب  کی 
: دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ 

داـهج ادـخ  هار  رد  هراوـس  هک  تشادیم  ینادـنزرف  تفگیم ، هَّللا  ءاـش  نإ  نامیلـس  رگا  تسا ، وا  تسد  رد  دـمحم  ناـج  هک  نآ  هب  مسق 
«1 . » دندرکیم

. دربیم هانپ  وا  هب  دنوادخ  هاگرد  هب  اعد  زامن و  اب  هتسویپ  درک و  هبوت  تشگزاب و  ادخ  يوس  هب  سپس  َبانَأ ، َُّمث 
يربخ وا  زا  تشاذـگ و  اـهربا  رد  نداد ، ریـش  يارب  ار ، وا  اـهوید  اهناطیـش و  سرت  زا  وا  دـش و  هداز  يرـسپ  نامیلـس  يارب  دـنیوگ : یخرب 

زا دناوتیمن  تبظاوم  هک  دنامهفب  وا  هب  تساوخ  ادخ  دوب و  وا  هیبنت  ببـس  هب  نیا  دنتـشاذگ و  شتخت  يور  ار  وا  هدرم  هک  نیا  ات  تشادـن 
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. دنک يریگولج  تشونرس  ریدقت و 
تداع ببس  هب  تشاد  مدقم  تنطلس  ششخب  تساوخرد  هب  ار  شزرمآ  ترفغم و  بلط  نامیلس  هک  نیا  ًاْکُلم  ِیل  ْبَه  َو  ِیل  ْرِفْغا  ِّبَر  َلاق 

نید روما  هک  تسا  ناربمایپ 
__________________________________________________

-1
. اناسرف هَّللا  لیبس  یف  اودهاجل  هَّللا  ءاشنا  لاق  ول  هدیب  دمحم  سفن  يذلا  و 

338 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دنرادیم مدقم  ایند  روما  رب  ار 

. نم زج  هب  ینعی  يِدَْعب » ْنِم   » ترابع دشابن و  ناسآ  نکمم و  يرگید  يارب  نآ  دوجو  هک  یتیصوصخ  اب  یتنطلس  يِدَْعب  ْنِم  ٍدَحَِأل  یِغَْبنَی  ال 
تساوخرد دنوادخ  زا  دیسریم ، زاجعا  ّدح  هب  هک  اج  نآ  ات  رگید ، ياهتنطلس  زا  رتشیب  رایسب  یتیصوصخ  اب  ار  یتنطلس  نامیلـس  ترـضح 

. تسا نیمه  يِدَْعب » ْنِم  ٍدَحَِأل  یِغَْبنَی  ال   » تفگ هک  شراتفگ  يانعم  دشاب و  شیربمایپ  تحص  رب  یلیلد  ات  درک 
دودح شتکلمم  رد  دناوتن  وا  دوش و  هداد  يرگید  سک  هب  یتنطلس  نینچ  هک  دیسرت  نامیلـس  دوب ، یگرزب  تنطلـس  نوچ  دنیوگ : یـضعب 

نآ رد  هک  یهدیم  رارق  ار  یناسک  نیمز  رد  ایآ   » اهِیف ُدِسُْفی  ْنَم  اهِیف  ُلَعَْجت  َأ  دنتفگ : دنوادخ  هب  ناگتـشرف  هک  نانچ  دـنک . ظفح  ار  ادـخ 
«1 .« » دننکیم داسف 

ره هب  تسوا و  رادربنامرف  داب  ینعی  دـنیوگ : یخرب  تسا و  ندروخ  ناکت  نودـب  مارآ و  مرن و  يانعم  هب  ءاخر »  » هژاو َباـصَأ  ُْثیَح  ًءاـخُر 
. دنک هدارا  دصق و  هک  اج  ره  ینعی  باصأ » ثیح   » و دوریم . دهاوخب  هک  اج 

. تسا نیطایشلا »  » زا لدب  ءاّنب » ّلک   » ترابع و  تسا . فطع  حیرلا »  » هملک هب  نیطایشلا »  » هملک صاوغ  ءاّنب و  ّلک  نیطایشلا  و 
. تسه مه  ّلک ، زا  ّلک  لدب  تسا و  لدب  مکح  رد  تسا و  فطع  ّلک »  » هملک هب  نیرخا »  » هملک ِدافْصَْألا  ِیف  َنِینَّرَقُم  َنیِرَخآ  َو 

زا هک  ار  هچنآ  دندرکیم و  یصاوغ  ایرد  رد  دنتخاسیم و  تساوخیم ، هک  ار  هچ  ره  عیفر  ياهنامتخاس  زا  نامیلس  يارب  اهوید  اهناطیش و 
، نامیلـس درک . جارختـسا  رهوـگ  ّرد و  اـیرد  زا  هک  تسا  یـسک  نـیلوا  وا  دـندروآیم و  نوریب  اـیرد  زا  وا  يارب  تساوـخیم  رهوـگ  ّرد و 

عمج اهریجنز  اهلغ و  رد  رگیدکی  اب  ار  درمتم  شکرس و  ياهناطیش 
__________________________________________________

.30 هرقب / - 1
339 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. درکیم بدا  هیبنت و  ار  اهنآ  دندرکیم ، ینامرفان  یشکرس و  هاگ  ره  تسبیم و  ریجنز  کی  هب  ار  رفن  هس  ای  ود  ره  درکیم و 
معنم  ) هدنریگ تمعن  هک  دوشیم  ثعاب  شـشخب  اریز  دـنیوگیم  دفـص  مه  ار  اطع  شـشخب و  تسا و  دـنب  دـیق و  يانعم  هب  دفـص »  » هژاو

دیق و يانعم  هب  دفـص  دـناهتفگ : دناهتـشاذگ و  توافت  دفـصأ »  » و دفـص »  » لعف ود  نایم  یخرب  دـشاب . تمعن  اطع و  دـیق  رد  ریـسا و  هیلع )
. تسا ششخب  يانعم  هب  دفصأ 

وت هب  تسین ، شرامـش  لباق  هک  يدایز  رایـسب  ياهتمعن  باسحیب و  تردق  طسب  تنطلـس و  زا  هچنآ  هک  تسا  هیآ  نیا  يانعم  انُؤاطَع  اذه 
. دوشیمن یباسح  شسرپ و  نآ  زا  تمایق  زور  یشخبن ، ای  یشخبب  هک  ار  هچنآ  اهتمعن  نیا  زا  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  میدیشخب ،

شـشخبب و یتساوخ  اهتمعن  نیا  زا  ینعی  تسا ، شـشخب  اطع و  يانعم  هب  و  ّتنم »  » هدام زا  ننماـف »  » هملک ٍباـسِح  ِْریَِغب  ْکِْـسمَأ  َْوأ  ُْنْنماَـف 
هک ار  سک  ره  دنتـسه  وت  رخـسم  هک  ییاهناطیـش  زا  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  تسا . هدـش  راذـگاو  وت  هب  نآ  رد  فرـصت  شخبن  یتساوخ 

. تسین وت  رب  یباسح  دروم  نیا  رد  رادهگن و  دوخ  رایتخا  رد  یتساوخ  هک  ار  سک  ره  شخبب و  ندرک ، دازآ  اب  یتساوخ ،
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دـنلب و ماقم  نآ  و  تسا : دوجوم  يدـیواج  ياهتمعن  اـم  شیپ  تماـیق  زور  رد  نامیلـس  يارب  امّلـسم  ٍبآَـم ، َنْسُح  َو  یْفلَُزل  انَدـْنِع  َُهل  َّنِإ  َو 
. تسا کین  ماجرف  ام و  دزن  برقت 

339 ص :  ات 44 ..... ] تایآ 41  (: 38  ) هروس ص ]

هراشا

َُهل اْنبَهَو  َو  ( 42  ) ٌبارَـش َو  ٌدِراب  ٌلَسَتْغُم  اذه  َِکلْجِِرب  ْضُکْرا  ( 41  ) ٍباذَـع َو  ٍبُْصِنب  ُناْطیَّشلا  َِینَّسَم  یِّنَأ  ُهَّبَر  يدان  ْذِإ  َبوُّیَأ  انَدـْبَع  ْرُکْذا  َو 
ُهَّنِإ ُْدبَْعلا  َمِْعن  ًاِرباص  ُهانْدَجَو  اَّنِإ  ْثَنَْحت  َو ال  ِِهب  ْبِرْـضاَف  ًاثْغِـض  َكِدَِیب  ْذُـخ  َو  ( 43  ) ِباْبلَْألا ِیلوُأـِل  يرْکِذ  َو  اَّنِم  ًۀَـمْحَر  ْمُهَعَم  ْمُهَْلثِم  َو  ُهَلْهَأ 

(44  ) ٌباَّوَأ
340 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

340 ص :  همجرت ..... :

(41 . ) تسا هدنکفا  باذع  جنر و  رد  ارم  ناطیش  هک  داد  ادن  ار  شراگدرورپ  هک  هاگ  نآ  نک  دای  بّویا  ام  هدنب  زا  و 
(42  ) ندیماشآ يارب  وشتسش و  يارب  درس  تسا  یبآ  همشچ  نیا  بوکب ، نیمز  هب  ار  تیاپ  میتفگ ) وا  هب  )

(43 . ) دشاب درخ  نابحاص  يارب  يرّکذت  ام و  يوس  زا  یتمحر  ات  میدیشخب  وا  هب  اهنآ  اب  ار  اهنآ  دننامه  ار و  شاهداوناخ  ام  و 
ار دوخ  دـنگوس  نزب و  ار  ترـسمه  نآ  اب  ریگ و  تسد  هب  ار  نآ ) دـننام  مدـنگ و  ياههقاس   ) کیراب ياـهبوچ  زا  ياهتـسد  میتفگ ) وا  هب  )

(44 . ) تشاد ام  هاگرد  هب  يور  هتسویپ  هک  دوب  ياهدنب  وکین  هچ  میتفای ، ییابیکش  هدنب  ار ) بّویا   ) ار وا  ام  نکشم ،

340 ص :  ریسفت ..... :

. تسا نآ  یلامتشا  لدب  ذإ »  » فرح نایب و  فطع  بویا »  » هملک ٍباذَع  َو  ٍبُْصِنب  ُناْطیَّشلا  َِینَّسَم  یِّنَأ  ُهَّبَر  يدان  ْذِإ  َبوُّیَأ  انَْدبَع  ْرُکْذا  َو 
وا نخس  تیاکح  لوق و  لقن  رگا  داد و  ادن  ار  ادخ  نآ  ببس  هب  هک  تسا  بویا  لوق  لقن  تسا و  هدوب  ینّـسم  ینأب  لصا  رد  ّینا »  » ترابع

: هژاو تسا و  هدـش  هدـناوخ  نون »  » مض هب  مه  و  داص »  » و نون »  » حـتف هب  مه  بصنب »  » هملک هّسم  ّهنأـب  تفگیم : نینچ  یتسیاـبیم  دوبیمن 
اهدرد و باذع ، زا  دوصقم  و  تسا . بصن  لّقثم  بصن »  » هملک تسا و  تّقـشم  جنر و  يانعم  هب  ود  ره  دشر  دشر و  دننام  بصن  بصن و 

روظنم تسا و  یندب  ياهررض  اهضرم و  بصن »  » زا دوصقم  دنیوگ : یخرب  دوب . هدش  راتفرگ  اهنآ  هب  بویا  هک  تسا  ینوگانوگ  ياهضرم 
ار وا  دادیم و  هولج  گرزب  شرظن  رد  ار  اهالب  درکیم و  هسوسو  ار  وا  ناطیش  نوچ  و  تسوا . نادناخ  لاوما و  ندش  هدنکارپ  باذع »  » زا
زا ار  وا  اهالب ، عفر  اب  ات  تساوخ  ادـخ  زا  داد و  تبـسن  وا  هب  ار  اهالب  نیا  دـنک ، يربصیب  راهظا  هلان و  هآ و  هک  درکیم  راداو  کـیرحت و 

. دنک ظفح  ناطیش  ياههسوسو  رش 
موهفم  َِکلْجِِرب » ْضُکْرا   » ترابع رد  ٌبارَش  َو  ٌدِراب  ٌلَسَتْغُم  اذه  َِکلْجِِرب  ْضُکْرا 

341 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
بآ همـشچ  نیا  نزب و  نیمز  هب  ار  تیاـپ  هک  میتـفگ  وا  هب  اـم  ینعی  تسا ، هدوب  کـلجرب  ضکرا  هل  اـنلق  لـصا  رد  تسا و  ریدـقت  رد  لوق 

زا یخرب  دـبای . يدوبهب  تنطاب  مه  تندـب و  رهاظ  مه  ات  یماـشآیم  نآ  زا  یهدیم و  وش  تسـش و  ار  تندـب  نآ  اـب  مه  هک  تسا  يدرس 
رهاظ و زا  اهضرم  دنوادخ  نذا  هب  هک  نیا  ات  دیماشآ  يرگید  زا  درک و  لسغ  یکی  اب  هک  دمآ  دیدپ  همشچ  ود  اج  نآ  رد  دنیوگ : نارـسفم 
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. دنتفر وا  نورد 
هب ار  شاهداوناخ  ندیـشخب  هک  تسا  نیا  انعم  دنتـسه و  هلجأل  لوعفم  ود  ره  يرکذ »  » و ۀـمحر »  » هملک ِباْبلَْألا  ِیلوُِأل  يرْکِذ  َو  اَّنِم  ًۀَـمْحَر 

، دـنمهفب ار  یـششخب  نینچ  اهنآ  رگا  اریز  دـنوش ، رکذـتم  نادـنمدرخ  هک  دوب ، رطاـخ  نیا  هب  دوب و  وا  هب  یناـبرهم  تمحر و  رطاـخ  هب  وا ،
. دنشاب ابیکش  رباص و  اهالب  رد  هک  دنوشیم  قیوشت 

( نآ دننام  ای   ) امرخ كزان  ياهبوچ  زا  رپ  تشم  کی  يانعم  هب  ثغـض »  » هژاو تسا و  ضکرا »  » رب فطع  ذخ »  » لعف ًاثْغِـض  َكِدَِـیب  ْذُـخ  َو 
بوخ هاگ  ره  هک  دوب  هدرک  دای  دـنگوس  مالـسلا  هیلع  بویا  دوب و  هدرک  تحاران  ار  وا  يرما  رد  شرـسمه  هک  دوب  نیا  نآ  ببـس  تسا و 

. دنزب وا  هب  هنایزات  دص  دوش ،
. نکشن ار  تدنگوس  نزب و  وا  هب  ار ) كزان  ياهبوچ   ) هبترم کی  ْثَنَْحت و  َو ال  ِِهب  ْبِرْضاَف 

. تسابیکش رباص و  میدوب ، هدرک  راتفرگ  ار  وا  ام  هک  ییاهالب  ربارب  رد  وا  هک  میتسناد  ام  ًاِرباص  ُهانْدَجَو  اَّنِإ 

341 ص :  ات 54 ..... ] تایآ 45  (: 38  ) هروس ص ]

هراشا

َنَِمل انَدـْنِع  ْمُهَّنِإ  َو  ( 46  ) ِراَّدلا يَرْکِذ  ٍۀَِصلاِخب  ْمُهانْـصَلْخَأ  اَّنِإ  ( 45  ) ِراـْصبَْألا َو  يِدـْیَْألا  ِیلوُأ  َبوُقْعَی  َو  َقاحْـسِإ  َو  َمیِهاْربِإ  اـنَدابِع  ْرُکْذا  َو 
(49  ) ٍبآَم َنْسَُحل  َنیِقَّتُْمِلل  َّنِإ  َو  ٌرْکِذ  اذه  ( 48  ) ِرایْخَْألا َنِم  ٌّلُک  َو  ِلْفِْکلا  اَذ  َو  َعَسَْیلا  َو  َلیِعامْسِإ  ْرُکْذا  َو  ( 47  ) ِرایْخَْألا َْنیَفَطْصُْملا 

اذه ( 52  ) ٌباْرتَأ ِفْرَّطلا  ُتارِصاق  ْمُهَْدنِع  َو  ( 51  ) ٍبارَش َو  ٍةَرِیثَک  ٍۀَهِکاِفب  اهِیف  َنوُعْدَی  اهِیف  َنِیئِکَّتُم  ( 50  ) ُباْوبَْألا ُمَُهل  ًۀَحَّتَفُم  ٍنْدَع  ِتاَّنَج 
(54  ) ٍدافَن ْنِم  َُهل  ام  اُنقْزَِرل  اذه  َّنِإ  ( 53  ) ِباسِْحلا ِمْوَِیل  َنوُدَعُوت  ام 

342 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

342 ص :  همجرت ..... :

(45 . ) دندوب انیب  دنمورین و  هک  ینادرم  نآ  ار  بوقعی  قاحسا و  میهاربا و  ام  ناگدنب  روآ  دای  هب 
(46 . ) دننک تمایق  دای  ات  میدرک  لدکاپ  صلاخ و  ار  اهنآ 

(47 . ) دنناکین ناگدیزگرب و  زا  ام  شیپ  اهنآ 
(48 . ) دندوب ناکین  زا  همه  هک  لفکلا  اذ  عسی و  لیعامسا و  زا  نک  دای  و 

(49  ) تسا ییوکین  تشگزاب  ناراکزیهرپ  يارب  تسا و  دنپ  يروآدای و  نیا 
(50  ) تسا زاب  نانآ  يور  هب  شیاهرد  هک  یتشهب  نادیواج  ياهغاب 

(51 . ) دنبلطیم يرایسب  نوگانوگ  ياهیندیشون  اههویم و  دناهدز ، هیکت  اهتخت  رب  هک  یلاح  رد 
(52 . ) تساهنآ درگادرگ  دنرادن ، رظن  شیوخ  رهوش  هب  زج  هک  لاسمه  ناروح  زا  ینارسمه 

(53 . ) دناهداد هدعو  امش  هب  باسح  زور  يارب  هک  ییاهزیچ  نآ  تسا  نیا 
(54 . ) دریگیمن نایاپ  زگره  هک  تسام  يزور  نیا 

342 ص :  ریسفت ..... :
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هدـناوخ اندـبع  هک  یـسک  و  دـننایب . فطع  اندابع »  » ترابع يارب  بوقعی  قاحـسا و  میهاربا و  َبوُقْعَی  َو  َقاحْـسِإ  َو  َمیِهاْربِإ  انَدابِع  ْرُکْذا  َو 
. تسا هدرک  اندبع  رب  فطع  ار  بوقعی  قاحسا و  دنادیم و  نایب  فطع  ار  میهاربا  اهنت  تسا 

نارکفتم دـننامه  دـننادیمن و  ار  ترخآ  لامعا  هک  یناسک  ایوگ  یملع . ياههشیدـنا  ینید و  ياـهراک  بحاـص  ِراـْصبَْألا  َو  يِدـْیَْألا  ِیلوُأ 
اب راـک  ییاـناوت  هدـش و  ریگ  نیمز  هک  دنتـسه  یناـسک  نوچمه  دـننکیمن  هشیدـنا  رکفت و  ماهدرک  مزـال  اـهنآ  يارب  هک  يروـما  رد  ینید 

زا ار  ییانیب  تریصب و  هک  دنتسه  ینادرخیب  دننامه  و  دنرادن . ار  دوخ  ياضعا 
343 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دناهداد تسد 
. تسا یلقع  ییانیب  درخ و  دوصقم  هک  تسا  رصب  عمج  راصبأ »  » هملک

نآ اب  زیچ  چیه  هک  یلدکاپ ، صولخ و  تلـصخ  میداد و  رارق  صلاخ  نامدوخ  هب  تبـسن  ار  اهنآ  ام  ِراَّدـلا  يَرْکِذ  ٍۀَِـصلاِخب  ْمُهانْـصَلْخَأ  اَّنِإ 
اهنآ هک  تسا  هاوگ  دوخ  نیا  هدرک و  نایب  ریسفت و  ِراَّدلا » يَرْکِذ   » ترابع اب  ار  صلاخ  تلصخ  نآ  سپس  میداد و  اهنآ  هب  تسا ، هتخیماین 

. دناهدوب ترخآ  دای  هب  هتسویپ  یترودک  چیه  نودب  افص و  صولخ و  اب 
دوب كاپ  صلاخ و  نانچ  ترخآ  رکذ  هک  تسا  نیا  دوصقم  دناهدناوخ و  هفاضا ، هب  يرکذ ، ۀـصلاخب  ار : يَرْکِذ » ٍۀَِـصلاِخب   » ترابع یخرب 

ای ِراَّدلا » يَرْکِذ   » هلمج يانعم  رگید و  زیچ  هن  دوب و  ترخآ  رکذ  اهنآ  مزع  تمه و  اهنت  دوبن و  نآ  هارمه  يرگید  دـصق  هدارا و  چـیه  هک 
نیا انعم  ای  و  دننک ، شومارف  ار  ایند  روما  هک  دوب  هدش  ثعاب  ترخآ  دای  نآ  هک  يروط  هب  دندوب  ترخآ  دای  هب  هتـسویپ  اهنآ  هک  تسا  نیا 
نیا انعم  ای  و  دـننک ، شومارف  ار  ایند  روما  هک  دوب  هدـش  ثعاب  ترخآ  دای  نآ  هک  يروط  هب  دـندوب  ترخآ  داـی  هب  هتـسویپ  اـهنآ  هک  تسا 
نأش ماقم و  هک  نانچ  دندوب . رظنیب  دهاز و  ایند  هب  تبسن  دنتـشاد و  نآ  هب  تبغر  لیامت و  دندوب و  ترخآ  رکف  هب  هراومه  اهنآ  هک  تسا 

. تسا نیمه  ناربمایپ 
روظنم تسین و  نارگید  يارب  هک  یتسار  نابز  ایند و  رد  تسا  کین  شیاتـس  دمح و  رادلا ، يرکذ  زا  دوصقم  دناهتفگ : نارـسفم  زا  یخرب 

نیا دوصقم  ای  و  دنتسه ، تلصخ  تفص و  نیا  لها  اهنآ  هک  نیا  میاهداد و  رادلا  يرکذ  ماقم  تلصخ ، نیا  ببـس  هب  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا 
ناگدـیزگرب زا  اهناسنا ، نایم  زا  ام ، شیپ  اهنآ  ِرایْخَْألا  َْنیَفَطْـصُْملا  َنَِمل  ِراَّدـلا » يَرْکِذ   » نتفای قیفوت  هب  میدرک  صلاخ  ار  اهنآ  ام  هک  تسا 

. دنتسه
. تسا تیم  ّتیم و  عمج  هک  تاوما ، دننام : تسا ، دیدشت  نودب  ریخ  ای  دیدشت ) اب   ) ّریخ عمج  رایخا »  » هملک

فیرعت  فرح  میناوخب ، تروص  نیمه  هب  ار  َعَسَْیلا » َو   » رگا َعَسَْیلا  َو  َلیِعامْسِإ  ْرُکْذا  َو 
344 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

زا لعیف  نزو  رب  هملک  نیا  تسا . هدـش  لخاد  عسیل  رب  فیرعت  فرح  میناوخب  عسیللا  اهیـضعب  دـننام  هچنانچ  تسا و  هدـش  لـخاد  عسی »  » رب
. تسا ندیزگ  يانعم  هب  عسل ، هدام :

: نآ لصا  تسا و  هیلا  فاضم  زا  ضوع  لک »  » هملک رد  نیونت  ِرایْخَْألا  َنِم  ٌّلُک  َو 
. تسا هدوب  رایخألا ، نم  مهلک 

اذـه  » تفگ دـناسر ، نایاپ  هب  درک و  نایب  ار  همئا  ناربمایپ و  رکذ  دـنوادخ  نوچ  تسا و  نآرق  روظنم  تسا و  رکذ  زا  یعون  نآ  ٌرْکِذ  اذـه 
. باب اذه  دنیوگ : هک  نانچ  ٌرْکِذ »

َّنِإ  » دومرف اذل  دـنک ، نایب  ار  نآ  لها  تشهب و  ناتـساد  ات  دـش  نآ  رب  روکذـم  ناتـساد  یپ  رد  دـنوادخ  سپـس  ٍبآَم  َنْسَُحل  َنیِقَّتُْمِلل  َّنِإ  َو 
ناتساد نآ  لابند  هب  هک  تساوخ  درک و  مامت  ار  تشهب  ناتساد  نوچ  تسا و  ناراگزیهرپ  يارب  ییوکین  تشگزاب  ياج  ینعی  َنیِقَّتُْمِلل »... 

: دنیوگ یضعب  بأم . رشل  نیغاطلل  نا  اذه و  دومرف : دنک  نایب  ار  خزود  لها 
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نیا تسا : هتفگ  سابع  نبا  دـننکیم . داـی  نآ  اـب  ار  اـهنآ  هتـسویپ  هک  تسا  ییاـهیکین  تفارـش و  رکذ  میتفگ ، هک  اـهنیا  تسا  نیا  دوصقم 
. تسا هتشذگ  يایبنا  زا  يرکذ 

دنوادخ هک  یندع  تشهب   » هدابع نمحرلا  دـعو  یتلا  ندـع  تانج  دومرف : هیآ  رد  هک  نیا  لیلد  هب  تسا . هفرعم  ترابع  نیا  ٍنْدَـع » ِتاَّنَج  »
. دشابیم ٍبآَم » َنْسَُحل   » هلمج يارب  نایب  فطع  ٍنْدَع » ِتاَّنَج   » ترابع « 1 « » هدومرف هدعو  حلاص  ناگدنب  يارب 

يریمـض هملک  نیا  رد  دـشابیم . نیقتملل »  » هملک رد  هک  تسا  یلعف  موهفم  نآ ، لـماع  تسا و  لاـح  ۀـحتفم »  » هملک ُباْوبَأـْلا  ُمَُهل  ًۀَـحَّتَفُم 
هک ناـنچ  باوبـألا ، یه  ۀـحتفم  تسا : نینچ  ریدـقت  رد  و  تسا . ریمـض  نآ  زا  لدـب  باوـبأ »  » هملک ددرگیم و  رب  تاـنج »  » هب هـک  تـسا 

. تسا لامتشا  لدب  نیا  دندز و  ار  دیز  ياپ  تسد و  لجرلا  دیلا و  دیز  برض  دنیوگ :
نامز کی  رد  ار  اهنآ  كاـخ ، هک  نیا  يارب  دـنمانیم ، بارتأ »  » ار اـهنآ  اـیوگ  تسا ، برت »  » عمج بارتا »  » هملک ٌباْرتَأ  ِفْرَّطلا  ُتارِـصاق 

دلوتم تقو  کی  رد   ) دنکیم سمل 
__________________________________________________

.61 میرم / ( 1)
345 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

اب اـهنآ  دـنیوگ : نارـسفم  زا  یخرب  دـناهداد ، رارق  لاـسمه  ار  اـهنآ  تسا ، رترادـیاپ  تبحم  یتـسود و  نـالاسمه  ناـیم  نوچ  و  دـنوشیم )
. تسا ناشنارهوش  نس  هزادنا  هب  اهنآ  نس  دنتسه و  نس  کی  رد  ناشنارهوش 

ینعی باسحلا ) مویل   ) ترابع تسا . هدـش  هدـناوخ  نودـعوی ) « ) ءای  » اب مه  و  ءات »  » اب مه  نودـعوت »  » لعف ِباسِْحلا  ِمْوَِیل  َنوُدَـعُوت  اـم  اذـه 
نآ يدرف  ره  هک  يزور  ینعی  تسا ، هدـش  هریخذ  باسح  زور  رطاخ  هب  هک  تسا  يزیچ  نیا  دـنیوگ : هک  نانچ  باـسح ، زور  رطاـخ  يارب 

. دوشیم هداد  شاداپ  تسا  هدرک  راک  هک  روط 
یتسین و زگره  هک  تسام  یگـشیمه  هتـسویپ و  شـشخب  يزور و  میدـش ، رکذـتم  اـم  هک  ار  هچنآ  یتسارب  ٍداـفَن  ْنِم  َُهل  اـم  اـُنقْزَِرل  اذـه  َّنِإ 

. تسین نآ  يارب  یعاطقنا 

345 ص :  ات 66 ..... ] تایآ 55  (: 38  ) هروس ص ]

هراشا

(58  ) ٌجاوْزَأ ِِهلْکَش  ْنِم  ُرَخآ  َو  ( 57  ) ٌقاَّسَغ َو  ٌمیِمَح  ُهُوقوُذَْیلَف  اذه  ( 56  ) ُداهِْملا َْسِئبَف  اهَنْوَلْصَی  َمَّنَهَج  ( 55  ) ٍبآَم َّرََـشل  َنیِغاَّطِلل  َّنِإ  َو  اذه 
(59  ) ِراَّنلا اُولاص  ْمُهَّنِإ  ْمِِهب  ًابَحْرَم  ْمُکَعَم ال  ٌمِحَتْقُم  ٌجْوَف  اذه 

اَنل ال ام  اُولاق  َو  ( 61  ) ِراَّنلا ِیف  ًافْعِـض  ًاباذَع  ُهْدِزَف  اذه  اَنل  َمَّدَق  ْنَم  انَّبَر  اُولاق  ( 60  ) ُرارَْقلا َْسِئبَف  اَنل  ُهوُُمْتمَّدَـق  ُْمْتنَأ  ْمُِکب  ًابَحْرَم  ُْمْتنَأ ال  َْلب  اُولاق 
(64  ) ِراَّنلا ِلْهَأ  ُمُصاَخت  ٌّقََحل  َِکلذ  َّنِإ  ( 63  ) ُراْصبَْألا ُمُْهنَع  ْتَغاز  ْمَأ  ایِرْخِس  ْمُهانْذَخَّتَأ  ( 62  ) ِرارْشَْألا َنِم  ْمُهُّدُعَن  اَّنُک  ًالاجِر  يَرن 

(66  ) ُراَّفَْغلا ُزیِزَْعلا  اَمُهَْنَیب  ام  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُّبَر  ( 65  ) ُراَّهَْقلا ُدِحاْولا  ُهَّللا  َّالِإ  ٍهلِإ  ْنِم  ام  َو  ٌرِْذنُم  اَنَأ  امَّنِإ  ُْلق 

345 ص :  همجرت ..... :

( 55 . ) تسا تشگزاب  ّلحم  نیرتدب  ناشکرس  يارب  تسا و  ناراکوکین  شاداپ  نیا 
346 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(56 . ) تسا یهاگیاج  دب  هک  دنوریم  خزود  هب 
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(57 . ) دنشونب ار  نایخزود  هبانوخ  كرچ و  ناشوج و  بآ  دیاب  اج  نآ 
(58 . ) دنراد يرگید  نوگانوگ  ياههجنکش  اهنیا  زج  و 

شتآ رد  هک  دابم  اهنآ  رب  دـمآشوخ  دـنیوگ ) اـهنآ   ) دـنوشیم دراو  شتآ  هب  امـش  اـب  ناـعبات ، هورگ  اـهنیا ، دوشیم  هتفگ  رفک  ياـسؤر  هب 
(59 . ) تخوس دنهاوخ 

(60 . ) تسا یهاگیاج  دب  هچ  دیتخاس ، مهارف  ام  يارب  شیپاشیپ  ار  باذع  نیا  هک  دابم  ار  امش  دمآشوخ  هن ، دنیوگ : باوج  رد  اهنآ 
(61 . ) نک نوزفا  نادنچ  ود  شتآ  رد  ار  شباذع  تسا ، هتخاس  مهارف  ام  يارب  ار  باذع  نیا  سک  ره  اراگدرورپ  دنیوگ : ناعبات 

(62 . ) مینیبیمن نونکا  میدرمشیم  رارشا  زا  هک  ار  ینادرم  ارچ  دنیوگ :
(63 ( ؟ دناهدنام رود  اهرظن  زا  ای  میتفرگ  هّیرخس  هب  ار  نانآ  ام  ایآ 

(64 . ) تسا ّتیعقاو  کی  نایخزود  هنامصخ  يوگتفگ  لادج و  نیا 
(65 . ) تسین راّهق  ياتکی  يادخ  زج  ییادخ  چیه  متسین و  شیب  ياهدنهد  میب  نم  وگب :

(66 . ) تسا هدنزرمآ  ردتقم و  يادخ  تساهنآ  نایم  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  راگدرورپ 

346 ص :  ریسفت ..... :

. دش نایب  هک  تسا  روط  نآ  اهراک  نایرج  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  تسا . نینچ  رما  اذه 
. تسا يدب  رایسب  تشگزاب  ياج  دننکیم ، نایغط  یشکرس و  دنوادخ  هب  تبسن  هک  یناسک  يارب  تقیقح  هب  ٍبآَم  َّرََشل  َنیِغاَّطِلل  َّنِإ  َو 

. تسا بأم » ّرشل   » ترابع يارب  نایب  فطع  منهج »  » هملک ُداهِْملا  َْسِئبَف  اهَنْوَلْصَی  َمَّنَهَج 
هک تسا  يرتسب  اـی  هراوهگ  داـهم » « » داـهملا سئبف   » تسا هدومرف  هدرک و  هیبـشت  هراوهگ ، باوخ و  رتـسب  هب  ار  اـهنآ  ریز  شتآ  دـنوادخ ،

. دباوخیم نآ  رد  ناسنا 
نینچ ریدقت  رد  ای  دیشچب و  دیاب  هک  تسا  ناشوج  بآ  میمح و  نیا  ُهُوقوُذَْیلَف  اذه 

347 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
: دیامرفیم دنکیم و  عورش  ادتبا  زا  ار  هلمج  سپس  دیشچب و  دیاب  هک  یباذع  تسا  نیا  هوقوذیلف  اذه  باذعلا  تسا : هدوب 

: تسا هدوب  نینچ  ترابع  ای  تسا  نایخزود  كرچ  ناشوج و  بآ  نآ ، قاّسغ  میمح و  وه 
زا اهنت   » ِنُوبَهْراَف َياَّیِإَف  دومرف  هک  هیآ  نیا  دننام  دندیشچ ، مه  اهنآ  سپ  دیشچب  ار  نازوس  نفعتم و  هباشون  نیا  دیاب  هوقوذیلف  اذه  اوقوذیل 

نایخزود ياهمخز  زا  هک  تسا  یکرچ  نآ  ياـنعم  دـناهدناوخ و  دـیدشتیب  مه  دـیدشت و  هب  مه  ار  قاّـسغ »  » هملک « 1 « » دیـسرتب دیاب  نم 
هک تسا  یبآ  میمح »  » زا دوصقم  دـنیوگ : یخرب  نیعلا . تقـسغ  دـنیوگیم : دوشیم  يراج  مشچ  کـشا  هک  یماـگنه  دوشیم و  يراـج 

. دنازوسیم نآ  تدورب  يدرس و  هک  تسا  ياهباشون  قاّسغ »  » دنازوسیم و نآ  ترارح  یمرگ و 
. تساهیندیـشون نیا  دـننام  یگدـنزوس  نفعت و  رد  هک  تسا  يرگید  یندیـشون  ياهزیچ  رخا »  » هملک زا  دوصقم  ٌجاوْزَأ  ِِهلْکَـش  ْنِم  ُرَخآ  َو 

. تسا يرگید  یندیشچ  ای  رگید  باذع  نآ  يانعم  هک  دناهدناوخ  رخآ  یخرب  تسا . ددعتم  نوگانوگ و  يانعم  هب  جاوزا » »
هملک هس  ره  يارب  تفـص  هک  تسا  نکمم  ای  دـشاب و  ینوگانوگ  ماـسقا  تسا  نکمم  رخآ »  » اریز تسا  رخا »  » يارب تفـص  جاوزا »  » هملک

. دشاب هلکش » نم  رخا   » و قاّسغ » «، » میمح »
نانخـس تیاـکح  لوـق و  لـقن  نیا  دـنوشیم و  كاـنلوه  خزود  نیا  دراو  امـش  اـب  هک  تسا  یهوـبنا  هورگ  نیا  ْمُکَعَم  ٌمِـحَتْقُم  ٌجْوَـف  اذـه 

 ...« ٌجْوَف اذه   » دنتفگیم رگیدکی  هب  هک  تسا  نایغاط  ناشکرس و 
__________________________________________________
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.40 هرقب / - 1
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هب ندش  دراو  رطخ  دیاب  مه  نونکا  دنتفریذپ و  اهنآ  اب  ار  یهارمگ  تلالض و  رطخ  هک  دنتسه  اهنآ  نیعبات  هورگ  جوف »  » هملک زا  دوصقم  و 
. دنریذپب اهنآ  اب  ار  خزود 

ناشناوریپ دـناهدرک . رایتخا  ار  شتآ  اهنآ  اریز  دـنباین ، تسد  یـشیاشگ  تعـسو و  هب  هک  ناشناوریپ  هب  اسؤر  زا  تسا  ینیرفن  ْمِِهب  ًابَحْرَم  ال 
زورما هک  دیدرب  یهار  هب  ار  ام  هک  دیدوب  امش  اریز  دشاب ، هتشادن  تعسو  امـش  ياج  تسا  هتـسیاش  هک  دیتسه  امـش  نیا  دنتفگ : باوج  رد 

يارب و  دیدرک . ایهم  ام  يارب  شیپ  زا  ار  باذـع  امـش  ینعی  ددرگیمرب ، باذـع  هب  هومتمّدـق »  » ترابع رد  ریمـض  دـش . بجاو  ام  رب  شتآ 
تـسا نیا  دوصقم  ای  يدـش . دراو  یعیـسو  خارف و  ییاج  هب  ینعی  ابحرم ، ییوگیم : ییوگب ، دـمآشوخ  یهاوخب  هک  يدراو  هزات  نامهم و 

. دوشیم لخاد  نآ  رب  ال »  » فرح دمآشوخ ) دض   ) نیرفن يارب  سپس  داب و  تعسو  اب  وت  رهش  وت و  ياج  هک 
. دنشاب ناوریپ  هک  تسا  خزود  هب  ياههدش  توعد  يارب  نایب  مهب »  » هملک

راتفرگ یباذع  نینچ  هب  ار  ام  شیپاشیپ  هک  ار  یناسک  باذع  ایادخ  دـنتفگ : ناوریپ  ِراَّنلا  ِیف  ًافْعِـض  ًاباذَـع  ُهْدِزَف  اذـه  اَنل  َمَّدَـق  ْنَم  انَّبَر  اُولاق 
: دیامرفیم هیآ  نیا  رد  هک  نانچ  دوشیم  ربارب  ود  اهنآ  باذع  نیا  رب  انب  تسا و  يزیچ  دننام  لثم و  فعض »  » هملک نک . ربارب  ود  دناهدرک 
« الاجر  » زا دوصقم  اَّنُک  ًالاجِر  يَرن  اَنل ال  ام  اُولاق  َو  « 1 « » زاس ربارب  ود  فعاضم و  ار  اهنآ  باذع  اراگدرورپ   » ِباذَْعلا َنِم  ِْنیَفْعِض  ْمِِهتآ  انَّبَر 

. دندرکیمن ییانتعا  اهنآ  هب  نارفاک  هک  دندوب  ینانمؤم 
ناکرـشم دندوب ، اهنآ  نید  فالخ  رب  نانمؤم  نوچ  تسین و  اهنآ  رد  یکین  ریخ و  هک  دنتـسه  یناسک  رارـشا  زا  روظنم  ِرارْـشَْألا  َنِم  ْمُهُّدُعَن 

زا یکی  دنگوس  ادخ  هب  دیتسه ، امش  اهنآ  دوصقم  تسا : هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  دندرمشیم . رارشا  ار  اهنآ 
__________________________________________________

.68 بازحا / - 1
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. دننیبیمن شتآ  رد  ار  نانمؤم  امش 
يراکنا ات  تسا  هدش  هدناوخ  ماهفتـسا  هزمه  اب  دشاب و  لاجر »  » تفـص ات  تسا  هدش  هدناوخ  ربخ  ناونع  هب  ترابع  نیا  ایِرْخِـس  ْمُهانْذَخَّتَأ 

« انل ام   » هلمج هب  هک  نآ  یکی  تسا : لامتحا  ود  ترابع  نیا  رد  ُراْصبَْألا  ُمُْهنَع  ْتَغاز  ْمَأ  دشاب  اهنآ  ندرک  هیرخـس  زا  ياهبوت  ناشدوخ و  رب 
ام مشچ  زا  یلو  دنتـسه  اج  نیمه  ای  دنتـسین  خزود  رد  اـهنآ  اـی  مینیبیمن  شتآ  رد  ار  اـهنآ  اـم  ارچ  هک  تسا  نیا  دوصقم  دـشاب و  لـصتم 

. مینیبیمن ار  اهنآ  ام  دنرانکرب و 
هلصتم رگا  هعطقنم ، ای  تسا  هلصتم  ای  مأ »  » فرح تروص  نیا  رد  دشاب . لصتم  ایِرْخِس » ْمُهانْذَخَّتَأ   » ترابع هب  هک  تسا  نیا  رگید  لامتحا 

نیا ندرمـش و  کچوک  ای  اهنآ ، ندرک  هرخـسم  میداد ، ماجنا  اهنآ  هب  تبـسن  ار  لمع  ود  زا  کی  مادـک  ام  هک  تسا  نیا  دوصقم  میتسناد ،
. تسا راک  ود  ره  راکنا  ناشروظنم  میدرکیم و  هاگن  اهنآ  هب  تراقح  مشچ  هب  ام  هک 

نانچ تسا . یماهفتـسا  ای  تسا  يربخ  هلمج  ای  ایِرْخِـس » ْمُهانْذَخَّتَأ   » ترابع تشذگ ، هک  نانچ  تروص  نیا  رد  دشاب . هعطقنم  ما »  » رگا اما 
هک تسا  نکمم  دـناوخیم  هزمه  نودـب  هک  مه  یـسک  رمع و  ای  تسا ، وت  شیپ  دـیز  ای  دنفـسوگ  ای  تسا  رتش  اـی  ناویح  نآ  دـنیوگ : هک 

( هزمهیب هزمه و  اب   ) تئارق ود  نایم  دوصقم ، ینعم و  رد  تروص  نیا  رد  دراد . تلـالد  نآ  رب  مأ »  » فرح اریز  دـنادب ، ریدـقت  رد  ار  هزمه 
. تسین یتوافت 

. دنیوگیم رگیدکی  اب  ار  ینانخس  نینچ  اهنآ  ریزگان  تسا و  قح  میتفگ  نارفاک  هرابرد  هچنآ  ِراَّنلا  ِلْهَأ  ُمُصاَخت  ٌّقََحل  َِکلذ  َّنِإ 
وگتفگ نایخزود  نایم  هک  ار  هچنآ  نوچ  و  دـیامرفیم ، نایب  ریبعت و  ِراَّنلا » ِلـْهَأ  ُمُصاـَخت   » تراـبع اـب  ار  اـهنآ  يوگم  وگب  دـنوادخ  سپس 
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. تسا هدیمان  مصاخت »  » ار نآ  هدومرف ، هیبشت  همصاخم  هب  دوشیم 
350 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

350 ص :  ات 88 ..... ] تایآ 67  (: 38  ) هروس ص ]

هراشا

ٌنِیبُم ٌریِذَن  اَنَأ  امَّنَأ  َّالِإ  ََّیلِإ  یحُوی  ْنِإ  ( 69  ) َنوُمِصَتْخَی ْذِإ  یلْعَْألا  ِإَلَْملِاب  ٍْملِع  ْنِم  ِیل  َناک  ام  ( 68  ) َنوُضِْرعُم ُْهنَع  ُْمْتنَأ  ( 67  ) ٌمیِظَع ٌأَبَن  َوُه  ُْلق 
(71  ) ٍنیِط ْنِم  ًارََشب  ٌِقلاخ  یِّنِإ  ِۀَِکئالَْمِلل  َکُّبَر  َلاق  ْذِإ  ( 70)

َنیِِرفاْکلا َنِم  َناک  َو  َرَبْکَتْسا  َسِیْلبِإ  َّالِإ  ( 73  ) َنوُعَمْجَأ ْمُهُّلُک  ُۀَِکئالَْملا  َدَجَسَف  ( 72  ) َنیِدِجاس َُهل  اوُعَقَف  یِحوُر  ْنِم  ِهِیف  ُتْخَفَن  َو  ُُهْتیَّوَس  اذِإَف 
ُهَتْقَلَخ َو  ٍران  ْنِم  ِینَتْقَلَخ  ُْهنِم  ٌْریَخ  اَنَأ  َلاـق  ( 75  ) َنِیلاْعلا َنِم  َْتنُک  ْمَأ  َتْرَبْکَتْـسَأ  َّيَدَِـیب  ُْتقَلَخ  اِمل  َدُجْـسَت  ْنَأ  َکَعَنَم  ام  ُسِیْلبِإ  ای  َلاق  ( 74)

(76  ) ٍنیِط ْنِم 
َنِم َکَّنِإَف  َلاـق  ( 79  ) َنُوثَْعُبی ِمْوَی  یلِإ  ِینْرِْظنَأَـف  ِّبَر  َلاـق  ( 78  ) ِنیِّدـلا ِمْوَی  یلِإ  ِیتَـنَْعل  َکـْیَلَع  َّنِإ  َو  ( 77  ) ٌمیِجَر َکَّنِإَف  اْهنِم  ْجُرْخاَـف  َلاـق 

(81  ) ِمُوْلعَْملا ِْتقَْولا  ِمْوَی  یلِإ  ( 80  ) َنیِرَْظنُْملا
َکَِعبَت ْنَّمِم  َو  َْکنِم  َمَّنَهَج  َّنَأَْلمََأل  ( 84  ) ُلُوقَأ َّقَْحلا  َو  ُّقَْحلاَف  َلاق  ( 83  ) َنیِصَلْخُْملا ُمُْهنِم  َكَدابِع  َّالِإ  ( 82  ) َنیِعَمْجَأ ْمُهَّنَیِوْغَُأل  َِکتَّزِِعبَف  َلاق 

(86  ) َنیِفِّلَکَتُْملا َنِم  اَنَأ  ام  َو  ٍرْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ام  ُْلق  ( 85  ) َنیِعَمْجَأ ْمُْهنِم 
(88  ) ٍنیِح َدَْعب  ُهَأَبَن  َّنُمَْلعََتل  َو  ( 87  ) َنیَِملاْعِلل ٌرْکِذ  َّالِإ  َوُه  ْنِإ 

350 ص :  همجرت ..... :

(67 . ) تسا گرزب  يربخ  نیا  وگب 
(68 . ) دیتسه نادرگ  يور  نآ  زا  امش  هک 

(69 . ) متشادن يربخ  دندرکیم ، لادج  مدآ ) شنیرفآ  هرابرد   ) رگیدکی اب  هک  یماگنه  الاب  ملاع  نانکاس  زا  نم 
(70 . ) متسه اراکشآ  ياهدنهد  میب  نم  هک  تسا  نیا  دوشیم  یحو  نم  هب  هک  يزیچ  اهنت 

(71 . ) منیرفآیم لگ  زا  ار  يرشب  نم  تفگ : ناگتشرف  هب  تراگدرورپ  هک  ار  یماگنه  روآ  دایب 
دوخ  حور  زا  نآ  رد  مدرک و  شمامت  الماک  نوچ 

351 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(72 . ) دینک هدجس  وا  رب  همه  مدیمد 

(73 . ) دندرک هدجس  ناگتشرف  همه  ماگنه  نآ 
(74 . ) دش نارفاک  زا  دیزرو و  ّربکت  هک  سیلبا  رگم 

: تفگ
یماقم ای  يدرک  توخن  ّربکت و  ایآ  ینکن ، هدجـس  مدیرفآ  ار  وا  دوخ  تردـق  اب  نم  هک  يدوجوم  هب  وت  هک  دـش  ثعاب  زیچ  هچ  سیلبا  يا 

(75 ( ؟ یتشاد دنمجرا 
(76 . ) لگ زا  ار  وا  ياهدیرفآ و  شتآ  زا  ارم  مرتهب  وا  زا  نم  تفگ :

(77 . ) ینم هاگرد  هدنار  وت  هک  وش  رود  هاگیاج  نیا  زا  دومرف :
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(78 . ) تسوت رب  نم  تنعل  تمایق  زور  ات  امّلسم  و 
(79 . ) منام هدنز  تمایق  زور  ات  هک  هد  تلهم  ارم  سپ  تفگ : ناطیش 

(80 . ) یناگتفای تلهم  زا  وت  دومرف :
(81 . ) یمولعم نّیعم و  زور  ات  یلو ) )

(82 . ) درک مهاوخ  هارمگ  ار  ناگمه  دنگوس  تلالج  تّزع و  هب  تفگ :
(83 . ) دنشاب وت  صلاخ  ناگدنب  زا  هک  اهنآ  رگم 

(84 . ) تسا تسار  ّقح و  میوگیم  هچنآ  دنگوس و  ّقح  هب  تفگ : دنوادخ 
(85 . ) منکیم رپ  تناوریپ  همه  زا  وت و  زا  ار  مّنهج  هک 

(86 . ) دندنبیم دوخ  رب  يزیچ  غورد  هب  هک  متسین  نانآ  زا  نم  مهاوخیمن و  يدزم  امش  زا  نم  وگب : ام ) لوسر  يا  )
(87 . ) تسین نایناهج  يارب  دنپ  زردنا و  زج  نآرق  نیا 

(88 . ) دیوشیم هاگآ  نآ  ربخ  زا  یتّدم  زا  سپ  و 

351 ص :  ریسفت ..... :

دنتـسه یمهم  گرزب و  ياهربخ  همه  تمایق ، زور  زا  تسا و  یکی  ادخ  مربمایپ و  نم  هک  نیا  زا  مداد  ربخ  امـش  هب  هچنآ  ٌمیِظَع  ٌأَبَن  َوُه  ُْلق 
. تسا نآرق  ٌمیِظَع » ٌأَبَن   » زا دوصقم  دنیوگ : نارسفم  زا  یخرب  دنکیمن . ضارعا  نآ  زا  ربخیب  لفاغ و  رایسب  درف  زج  هک 

. دوبن یهاگآ  دندرکیم ، همصاخم  هک  یماگنه  ناگتشرف ، نانخس  زا  نم  يارب  َنوُمِصَتْخَی  ْذِإ  یلْعَْألا  ِإَلَْملِاب  ٍْملِع  ْنِم  ِیل  َناک  ام 
هک دنتـسه  يدـعب  ناتـساد  دارفا  نامه  یلعأ » ـألم   » زا دوصقم  تسا و  َنوُمِـصَتْخَی » ْذِإ   » هلمج زا  لدـب  َلاـق » ْذِإ   » تراـبع َکُّبَر ...  َلاـق  ْذِإ 

دوب . اهنآ  نایم  وگتفگ  دندوب و  نامسآ  رد  همه  اهنآ  اریز  سیلبا ، مدآ و  ناگتشرف ، زا  دنترابع 
352 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

امش هب  هک  نخس  نیا  زج  ینعی  تسا ، هدش  هدناوخ  رسک  هب  دشاب ، لوق  لقن  تیاکح و  هک  نیا  ناونع  هب  امنأ »  » هملک ٌنِیبُم  ٌریِذَن  اَنَأ  امَّنَأ  اَّلِإ 
اّمنأل ریدقت  رد  دوش  هدناوخ  حتف  هب  هک  یتروص  رد  تسا و  هدشن  یحو  يرگید  زیچ  نم  هب  متـسه ، يراکـشآ  هدـنهد  میب  اهنت  نم  میوگب 

هب لعف  تسا و  هدـش  فذـح  مال )  ) فرح سپ  نداد ، میب  راذـنا و  يارب  رگم  تسا  هدـشن  یحو  نم  هب  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا و  هدوب 
هک تسا  نیا  نآ  تسا و  هدـشن  یحو  نخـس  نیا  زج  نم  هب  ینعی  دـشاب ، عفر  لـحم  عضوم و  رد  هک  تسا  نکمم  دوـشیم و  طوـبرم  نآ 

. منکن یهاتوک  نآ  رد  منک و  غیلبت  راذنا و 
اب هدومرف  هک  نیا  تلع  متفرگ و  هدـهع  هب  ار  وا  ندـیرفآ  ریغ ، هطـساویب  مدوخ ، نم  هک  تسا  نیا  يدـیب »  » زا دوـصقم  َّيَدَِـیب  ُْتقَلَخ  اـِمل 

، دوشیم ماجنا  رگید  ياضعا  اب  هک  ییاهراک  هب  تبسن  دهدیم و  ماجنا  تسد  اب  ار  شیاهراک  رتشیب  ناسنا  هک  تسا  نیا  مدیرفآ  میاهتسد 
: دنیوگیم مه  بلق  راک  رد  یتح  تسا ، تسد  ياهراک  اب  هبلغ 

: دنیوگ درادن ، تسد  ود  یسک  هب  نینچمه  دهدیم و  ماجنا  تیاهتسد  هک  تسا  يراک 
هب هک  یتاناویح  زا  ، » انیِْدیَأ ْتَلِمَع  اَّمِم  دـیامرفیم : دـنوادخ  هک  هیآ  نیا  تسا ، دروم  نیا  زا  و  دـمدیم ) تناهد  تسا و  هتـسب  تیاهتـسد  )

تردق و رب  ار  نیدی  نادـی و  هملک  برع  دـنیوگ : یخرب  َّيَدَِـیب » ُْتقَلَخ  اِمل   » ثحب دروم  هیآ  تسا  نینچمه  و  « 1 « » میدیرفآ دوخ  تردق 
«2 . » نادی تایسارلا  لابجلل  هب و ال  یل  سیل  ام  ءافلذ  نم  تلمحت  تسا : هتفگ  رعاش  هک  نانچ  دنکیم . قالطا  ییاناوت 

نیا زا  رتالاب  ناشماقم  نأش و  هک  ینادیم  یناـسک  زا  ار  دوخ  اـی  ینادیم  یتسه ، هچنآ  زا  رتـالاب  ار  دوخ  َنِیلاـْعلا  َنِم  َْتنُک  ْمَأ  َتْرَبْکَتْـسَأ 
: دناهتفگ مه  یخرب  اهنامسآ و  ای  تسا و  تشهب  ای  اج ) نیا   ) زا روظنم  ور و  نوریب  اج  نیا  زا  نیا  رب  انب  دننک ، هدجس  هک  تسا 
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__________________________________________________

.71 سی / - 1
. دنلب ياههوک  تردق  رد  هن  دوب و  نم  تردق  رد  هن  هک  مدرک  لمحت  ار  يزیچ  افلذ  زا  نم  - 2

353 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
یهایـس هب  تشاد ، هک  یتینارون  يدیفـس و  زا  ندش ) هدنار  زا  سپ  و  : ) دوب هدش  هداد  وا  هب  شنیرفآ  رد  هک  تسا  ياهبترم  ماقم و  دوصقم ،

. تفای رییغت  تملظ ، و 
يارب ربـخ  اـی  هک  تسا  نیا  رب  اـنب  عفر  تروص  رد  بصن ، هب  مه  تسا  هدـش  هدـناوخ  عفر  هب  مه  قحلاـف »  » هملک ُلُوقَأ  َّقَْحلا  َو  ُّقَْحلاَـف  َلاـق 

. تسا هدوب  یمـسق  قحلاف  لصا  رد  هدش و  فذح  نآ  ربخ  هک  تسا  ییادتبم  ای  تسا و  هدوب  قحلا  اناف  ریدقت  رد  تسا و  فوذحم  يادتبم 
و منکیم . رپ  ار  منهج  هک  مسق  قح  هب  تسا  هدوب  نـالمأل » قحلا   » ریدـقت رد  تسا و  مسق  دروم  هک  تسا  نیا  رب  اـنب  بصن ، تروص  رد  و 

. مهدیم ماجنا  املسم  دنگوس  ادخ  هب  نلعفأل  هَّللا  تسا : ترابع  نیا  دننام 
تسا و هدـش  ناـیب  دـیکأت  يارب  َمَّنَهَج )...  َّنَأَْـلمََأل   ) هیلع مسقم  و  قحلا )  ) هب مسقم  ناـیم  هک  تسا  هضرتـعم  هلمج  ُلُوقَأ » َّقَْـحلا  َو   » تراـبع

گرزب ار  نآ  نآ ، هب  ندروخ  مسق  اب  ادـخ  و  تسا . لطاب  ضیقن  هک  تسا  يزیچ  اـی  تسـالع و  لـج و  دـنوادخ  ماـن  اـی  قح »  » زا دوصقم 
. تسا هتشاد 

زا یناسک  و  دنتـسه . اهناطیـش  نامه  روظنم  هک  تسا  وت  سنج  زا  هک  نآ  ینعی  کنم »  » َنیِعَمْجَأ ْمُْهنِم  َکَِعبَت  ْنَّمِم  َو  َکـْنِم  َمَّنَهَج  َّنَأَْـلمََأل 
. منکیم رپ  یگمه  ناعبات ، ناعوبتم و  زا  ار  منهج  هک  تسا  نیا  دوصقم  دندرک و  يوریپ  اهنآ  زا  هک  مدآ  نادنزرف 

. مهاوخیمن يدزم  رجا و  امش  زا  نآرق  يارب  نم  ٍرْجَأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ام  ُْلق 
. درادن ار  نآ  هک  دنک  يزیچ  هب  عنصت  ییامن و  دوخ  هک  متسین  یناسک  زا  نم  َنیِفِّلَکَتُْملا و  َنِم  اَنَأ  ام  َو 

ییاهراک هب  مادقا  دنکیم ، هعزانم  لادج و  شدوخ  زا  رترب  اب  تسا : هناشن  هس  فلکتم ، صخـش  يارب  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ 
. دنادیمن هک  دیوگیم  ییاهزیچ  دباییمن ، تسد  اهنآ  هب  هک  دنکیم 

. مدرم همه  نایناهج و  يارب  يزردنا  رکذت و  زج  تسین  يزیچ  نآرق  نیا  َنیَِملاْعِلل  ٌرْکِذ  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ 
354 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ندش راکـشآ  نامز  ای  گرم ، زا  سپ  نامز  تسناد ، دیهاوخ  ینامز  زا  دعب  ار  نآرق  تقیقح  یتسار و  ربخ  هتبلا  ٍنیِح و  َدـَْعب  ُهَأَبَن  َّنُمَْلعََتل  َو 
. مالسا شرتسگ  نید و 

355 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

355 ص :  رمز .....  هروس 

هراشا

. تسا یّکم  هدش و  لزان  هّکم  رد  شاهیآ ،) هس  یلوقب   ) ياهیآ دنچ  زج  هکرابم ، هروس  نیا 
: ترابع تسا . هیآ  نایرصب 72  شیپ  هیآ و  نایفوک 75  شیپ  هروس  نیا  ياههیآ  ددع 

ره َنوُمَْلعَت ، َفْوَسَف  یمّود و : ٍداه  ْنِم  ِینیِد و : َُهل  ًاِصلُْخم  یمّود و : َنیِّدـلا  َُهل  ًاِصلُْخم  ترابع : و  تسا . یفوک  ریغ  َنوُِفلَتْخَی ، ِهِیف  ْمُه  اـم  ِیف 
. دنتسه یفوک  ات  راهچ 

355 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]
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و دنکیمن . عطق  دوخ  تمحر  زا  ار  وا  دیما  ادـخ  دـناوخب  ار  رمز  هروس  سک  ره  دومرف : هک  تسا  هدرک  لقن  ادـخ  لوسر  زا  بعک  نب  ّیبا 
«1 . » دهدیم وا  هب  ار  ادخ  زا  نافئاخ  باوث 

لام و نودب  دـهدیم و  وا  هب  ار  ترخآ  ایند و  تّزع  تفارـش و  ادـخ  دـناوخب  ار  رمز  هروس  سک  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
«2 . » دنکیم مارح  شتآ  رب  ار  شندب  دنیبیم و  تبیه  هوکش و  اب  ار  وا  سک  ره  هک  ياهنوگ  هب  دنکیم  مرتحم  زیزع و  ار  وا  هریشع 

__________________________________________________

-1
. هَّللا اوفاخ  نیفئاخلا  باوث  هاطعا  هءاجر و  هَّللا  عطقی  مل  رمّزلا  ةروس  أرق  نم  و 

-2
. راّنلا یلع  هدسج  مّرح  هاری و  نم  هباهی  یّتح  ةریشع  لام و ال  الب  هّزعا  ةرخآلا و  اینّدلا و  فرش  هَّللا  هاطعا  رمّزلا  ةروس  أرق  نم 

356 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

356 ص :  ات 5 ..... ] تایآ 1  (: 39  ) رمزلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
َنیِذَّلا َو  ُِصلاْخلا  ُنیِّدلا  ِهَِّلل  الَأ  ( 2  ) َنیِّدلا َُهل  ًاِصلُْخم  َهَّللا  ِدـُبْعاَف  ِّقَْحلِاب  َباتِْکلا  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  اَّنِإ  ( 1  ) ِمیِکَْحلا ِزیِزَْعلا  ِهَّللا  َنِم  ِباتِْکلا  ُلـیِْزنَت 
ٌبِذاک َوُه  ْنَم  يِدْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ  َنوُِفلَتْخَی  ِهِیف  ْمُه  ام  ِیف  ْمُهَْنَیب  ُمُکْحَی  َهَّللا  َّنِإ  یْفلُز  ِهَّللا  َیلِإ  انُوبِّرَُقِیل  َّالِإ  ْمُهُدـُبْعَن  ام  َءاِیلْوَأ  ِِهنوُد  ْنِم  اوُذَـخَّتا 

(4  ) ُراَّهَْقلا ُدِحاْولا  ُهَّللا  َوُه  ُهَناْحبُس  ُءاشَی  ام  ُُقلْخَی  اَّمِم  یفَطْصال  ًاَدلَو  َذِخَّتَی  ْنَأ  ُهَّللا  َدارَأ  َْول  ( 3  ) ٌراَّفَک
َوُه الَأ  یمَسُم  ٍلَجَِأل  يِرْجَی  ٌّلُک  َرَمَْقلا  َو  َسْمَّشلا  َرَّخَس  َو  ِْلیَّللا  یَلَع  َراهَّنلا  ُرِّوَُکی  َو  ِراهَّنلا  یَلَع  َْلیَّللا  ُرِّوَُکی  ِّقَْحلِاب  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ 

(5  ) ُراَّفَْغلا ُزیِزَْعلا 

356 ص :  همجرت ..... :

(1 . ) تسا هدش  لزان  میکح  دنمزوریپ  دنوادخ  بناج  زا  هک  تسا  یباتک  نیا 
(2 . ) نادرگ صلاخ  وا  يارب  ار  تنید  نک و  شتسرپ  ار  ادخ  سپ  میداتسرف ، وت  رب  یتسار  قح و  هب  ار  باتک  نیا  ام 

میتسرپیمن ار  نانیا  ام  دنتفگ  دنتفرگرب و  شتسرپ  یتسود و  هب  ار  ادخ  زج  هک  نانآ  و  تسا . دنوادخ  نآ  زا  صلاخ  نید  هک  دیـشاب  هاگآ 
وگغورد هک  ار  نآ  ادخ  دنکیم . يرواد  اهنآ  نایم  دنتشاد  فالتخا  هچنآ  رد  ادخ  دنشاب و  دنوادخ  هب  ام  بّرقت  هلیـسو  هک  نیا  يارب  رگم 

(3 . ) دنکیمن تیاده  زگره  تسا  هدننک  نارفک  رایسب  و 
، تسا هّزنم  وا  دیزگیمرب ، تساوخیم  هک  ار  هچ  ره  شتاقولخم  نایم  زا  دنک ، باختنا  دنزرف  هک  تساوخیم  ادـخ  لاحم ) ضرف  هب   ) رگا

(4 . ) راّهق ياتکی  يادخ  تسوا 
357 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  بش و  رب  ار  زور  دنکیم و  لخاد  زور  رب  ار  بش  دیرفآ ، ّقح  هب  ار  نیمز  اهنامسآ و 

هدنشخب رداق  وا  دیـشاب  هاگآ  دنهدیم ، همادا  دوخ  تکرح  هب  ینیعم  تّدم  ات  مادک  ره  داد ، رارق  شیوخ  نامرف  رّخـسم  ار  هام  دیـشروخ و 
(5 . ) تسا
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357 ص :  ریسفت ..... :

اذه تسا : نینچ  ریدـقت  رد  تسا و  فوذـحم  يادـتبم  ربخ  ای  تسا و  فرظ  نآ  ربخ  تسادـتبم و  ای  لیزنت »  » هملک ِهَّللا  َنِم  ِباتِْکلا  ُلیِْزنَت 
زا دعب  ربخ  دشابن و  هلص  هک  تسا  نکمم  و  هَّللا ، دنع  نم  لزن  ییوگ : هک  نانچ  تسا ، لیزنت »  » هلـص رورجم  راج و  ترابع  باتکلا  لیزنت 

. تسا نآ  لماع  هراشا  مسا  يانعم  هک  لیزنت »  » يارب تسا  لاح  ای  دشاب و  ربخ 
ینید صلاخ  نید  یشاب و  هدرک  كاپ  ایر  كرش و  زا  نطاب ، يافـص  دیحوت و  هب  نامیا  ببـس  هب  ار ، تنید  هک  یلاح  رد  َنیِّدلا  َُهل  ًاِصلُْخم 

. تسادخ یگناگی  هب  تداهش  روظنم  تسا : هتفگ  هداتق  دشاب . كاپ  هعمس  ایر و  هنوگ  ره  زا  هک  تسا 
. مالسا زا  ریغ  رگید  ياهنید  زا  يرازیب  نید و  ياهروتسد  هب  لمع  تّوبن و  لدع ، دیحوت ، زا  تسا  بجاو  داقتعا  نآ  دنیوگ : یخرب 
مینکیمن تدابع  شتـسرپ و  ار  اهنآ  ام  دنتفگ : دنتفرگ و  ینادوبعم  ناتـسود و  دـنوادخ ، زج  هک  یناسک  َءاِیلْوَأ  ِِهنوُد  ْنِم  اوُذَـخَّتا  َنیِذَّلا  َو 

. دنوش ام  عیفش  دنوادخ  شیپ  ینعی  دنشاب ، ادخ  شیپ  ام  بّرقت  یکیدزن و  هلیسو  هک  نیا  يارب  رگم 
« ْمُهَْنَیب ُمُکْحَی  َهَّللا  َّنِإ   » ترابع نیذلا »  » ربخ و  تسا . هدمآ  یبرق »  » ردصم ياج  هب  هک  تسا  یمـسا  یفلز »  » هملک یْفلُز  ِهَّللا  َیلِإ  انُوبِّرَُقِیل  اَّلِإ 

. تسا
دنوادخ ملع  رد  دـهدیمن و  رارق  دوخ  تمحرم  فطل و  دروم  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  ندرکن  تیادـه  زا  روظنم  يِدـْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ 

هیآ نیا  رد  هک  لیلد  نیا  هب  دنک  تیاده  نامیا ، هب  ار  اهنآ  هک  تسا  هدرکن  هدارا  دنوادخ  دنناگدنوش و  كاله  زا  اهنآ  هک  تسا  هتـشذگ 
ینعی  میدرک » تیاده  ار  دومث  موق  اما   » ْمُهاْنیَدَهَف ُدوُمَث  اَّمَأ  تسا : هدومرف 

358 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. میداتسرف لوسر  اهنآ  يارب 

نآ یپ  رد  اذـل  دـنکیم ، بیذـکت  دـندنوادخ  نارتـخد  ناگتـشرف  دـنتفگیم : هک  ار  یناـسک  نخـس  دـنوادخ  ًادـَلَو  َذِـخَّتَی  ْنَأ  ُهَّللا  َدارَأ  َْول 
ناـیم زا  هـک  نـیا  رگم  تـسا ، لاـحم  رما  نـیا  اریز  دوـب ، عـنتمم  دریگب  يدـنزرف  هـک  درکیم  هدارا  ادــخ  رگا  ُهَّللا ...  َدارَأ  ْوـَل  دــیامرفیم 

. دنک کیدزن  دوخ  هب  ار  شدنزرف  يردپ  هک  نانچ  دزاس . کیدزن  دوخ  هب  دنیزگرب و  ار  یضعب  شیاههدیرفآ 
هزنم كاـپ و  دـنک ، ذاـختا  يدـنزرف  هک  نیا  زا  ار  شدوـخ  ُهَناْحبُـس »...   » هیآ نیا  رکذ  اـب  دـنوادخ  سپـس  ُراَّهَْقلا  ُدِـحاْولا  ُهَّللا  َوُـه  ُهَناـْحبُس 

. دنادیم
دیشروخ ندرک  رخسم  رگیدکی و  رب  ار  زور  بش و  ندیچیپ  مه  هب  نیمز و  اهنامسآ و  شنیرفآ  دنوادخ ، سپس  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ 

دوخ و تینادحو  یگناگی و  رب  ار  اهناویح  تقلخ  ردـپ و  کی  زا  ار  اهناسنا  ترثک  ندـش و  هدـنکارپ  نیعم و  نامز  ات  ار  اهنآ  ریـس  هام و  و 
. تسا هدروآ  لیلد  درادن ، ییاتمه  کیرش و  هک  نیا 

. دوشیمن بولغم  روهقم و  زگره  تسا و  زوریپ  هشیمه  ینعی  راهق »  » هژاو راهقلا  دحاولا 
همامع اهروک : هسأر و  یلع  ۀـمامعلا  ناک  دـنیوگ : هک  نانچ  تسا  ندـیچیپ  يانعم  هب  ریوکت ، هدام : زا  ُرِّوَُکی »  » لعف ِراهَّنلا  یَلَع  َْلیَّللا  ُرِّوَُکی 

. دیچیپ ار  نآ  داد و  چیپ  شرس  رب  ار 
هک نانچ  مه  تسا  هدش  هدـیچیپ  زور  هب  بش  ایوگ  دریگیم ، ار  نآ  ياج  بش  دربیم و  ار  زور  بش  یکیرات  نوچ  هک  تسا  نیا  دوصقم 

ناهنپ ار  يرگید  کی  ره  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  دـنیوگ : نارـسفم  زا  یـضعب  تسا ، هدـش  هدـیچیپ  هدیـشوپ  ار  نآ  هک  یـصخش  هب  ساـبل 
. دنکیم ناهنپ  اهرظن  زا  ار  نآ  دوش  هدیچیپ  نآ  رب  يزیچ  هاگ  ره  هک  تسا  هدش  هیبشت  يرهاظ  ءیش  هب  نیا  رب  انب  دنکیم ،

359 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

359 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 6  (: 39  ) رمزلا هروس  ]
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هراشا

ِیف ٍْقلَخ  ِدـَْعب  ْنِم  ًاْقلَخ  ْمُِکتاهَّمُأ  ِنوُُطب  ِیف  ْمُکُُقلْخَی  ٍجاوْزَأ  َۀَِـینامَث  ِماْعنَْألا  َنِم  ْمَُکل  َلَْزنَأ  َو  اهَجْوَز  اْهنِم  َلَـعَج  َُّمث  ٍةَدِـحاو  ٍسْفَن  ْنِم  ْمُکَقَلَخ 
ْنِإ َو  َْرفُْکلا  ِهِدابِِعل  یـضْرَی  َو ال  ْمُْکنَع  ٌِّینَغ  َهَّللا  َّنِإَف  اوُرُفْکَت  ْنِإ  ( 6  ) َنُوفَرُْـصت یَّنَأَف  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ُْکلُْملا ال  َُهل  ْمُکُّبَر  ُهَّللا  ُمُِکلذ  ٍثالَث  ٍتاُملُظ 

َّسَم اذِإ  َو  ( 7  ) ِروُدُّصلا ِتاِذب  ٌمِیلَع  ُهَّنِإ  َنُولَمْعَت  ُْمْتنُک  اِمب  ْمُُکئِّبَُنیَف  ْمُکُعِجْرَم  ْمُکِّبَر  یلِإ  َُّمث  يرْخُأ  َرْزِو  ٌةَرِزاو  ُرَِزت  َو ال  ْمَُکل  ُهَضْرَی  اوُرُکْـشَت 
َكِْرفُِکب ْعَّتَمَت  ُْلق  ِِهلِیبَس  ْنَع  َّلُِضِیل  ًاداْدنَأ  ِهَِّلل  َلَعَج  َو  ُْلبَق  ْنِم  ِْهَیلِإ  اوُعْدَی  َناک  ام  َیِسَن  ُْهنِم  ًۀَمِْعن  َُهلَّوَخ  اذِإ  َُّمث  ِْهَیلِإ  ًابِینُم  ُهَّبَر  اعَد  ٌّرُض  َناْسنِْإلا 

َنوُمَْلعَی َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه  ُْلق  ِهِّبَر  َۀَمْحَر  اوُجْرَی  َو  َةَرِخْآلا  ُرَذْحَی  ًاِمئاق  َو  ًادِجاس  ِْلیَّللا  َءانآ  ٌِتناق  َوُه  ْنَّمَأ  ( 8  ) ِراَّنلا ِباحْصَأ  ْنِم  َکَّنِإ  ًالِیلَق 
ِهَّللا ُضْرَأ  َو  ٌۀَنَـسَح  اْینُّدـلا  ِهِذـه  ِیف  اُونَـسْحَأ  َنیِذَِّلل  ْمُکَّبَر  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِدابِع  ای  ُْلق  ( 9  ) ِباْبلَْألا اُولوُأ  ُرَّکَذَـتَی  امَّنِإ  َنوُمَْلعَی  ـال  َنیِذَّلا  َو 

(10  ) ٍباسِح ِْریَِغب  ْمُهَرْجَأ  َنوُِرباَّصلا  یَّفَُوی  امَّنِإ  ٌۀَعِساو 

359 ص :  همجرت ..... :

مکـش رد  ار  امـش  وا  درک . داجیا  تفج  تشه  نایاپراهچ  زا  ناتیارب  دیرفآ و  ار  شرـسمه  نت  کی  نآ  زا  دـیرفآ و  نت  کی  زا  ار  امـش  وا 
نآ زا  ییاورنامرف  امـش ، راگدرورپ  اتکی  يادـخ  تسا  نیا  دیـشخب . شنیرفآ  هناگهس ، ياهیکیرات  رد  نوگانوگ  هلحرم  دـنچ  رد  ناـتردام 

. تسوا
(6 . ) دیوشیم نادرگیور  ّقح  زا  هنوگچ  سپ  تسین . وا  زج  ییادخ  دوبعم و  چیه 

زگره  تسا و  زاینیب  امش  زا  ادخ  دینک  یساپسان  رگا 
360 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

شود رب  ار  يرگید  هانگ  راب  سک  چیه  ددنسپیم و  امـش  يارب  ار  نآ  دیـشاب  رازگـساپس  رگا  و  ددنـسپیمن . شناگدنب  يارب  ار  یـساپسان 
. دشکیمن

هب قلخ  نورد  ياهزار  زا  وا  اریز  دزاسیم ، هاگآ  دیدرکیم  هک  ییاهراک  زا  ار  امش  وا  تسا ، ناتراگدرورپ  يوس  هب  همه  تشگزاب  سپس 
(7 . ) تسا هاگآ  یبوخ 

هک ار  اهاعد  نآ  همه  دشخبب  وا  هب  یتمعن  هک  هاگ  نآ  اّما  دناوخیم  ار  وا  دروآیم و  يور  شراگدرورپ  هب  دـسر  يدـنزگ  یمدآ  هب  نوچ 
ترفک زا  یکدـنا  وـگب : دـنک ، هارمگ  وا  هار  زا  ار  مدرم  اـت  دـهدیم  رارق  یناـیاتمه  ادــخ  يارب  دربیم و  داـی  زا  دوـب ، هدرک  نـیا  زا  شیپ 

(8 . ) دوب یهاوخ  نایخزود  زا  وت  هک  وش  دنمهرهب 
هب تسا و  كانمیب  ترخآ  باذع  زا  مایق  هدجس و  لاح  رد  تسا و  لوغـشم  تدابع  هب  بش  ياهتعاس  رد  هک  سک  نآ  اب  یـسک  نینچ  ایآ 

رّکذـتم نادـنمدرخ  اهنت  دـنربارب ؟ دـننادیمن  هک  اهنآ  اب  دـننادیم  هک  نانآ  ایآ  وگب  تسا ؟ ناـسکی  تسا  راوادـیما  شراـگدرورپ  تمحر 
(9 . ) دنوشیم

تسا و کین  شاداپ  دـناهدرک  یکین  ناهج  نیا  رد  هک  یناسک  يارب  دیـسرتب ، ناتراگدرورپ  زا  دـیاهدروآ  نامیا  هک  نم  ناگدـنب  يا  وگب 
(10 . ) دوشیم ادا  لماک  باسحیب و  نارباص  شاداپ  انامه  تسا ، روانهپ  رایسب  ادخ  نیمز 

360 ص :  ریسفت ..... :

« ّمث  » هلیـسو هب  اهَجْوَز » اْهنِم  َلَعَج   » ترابع دیرفآ . وا  ياههدند  زا  زین  ار  شرـسمه  اوح  دیرفآ و  مدآ  زا  ار  امـش  ٍةَدِـحاو  ٍسْفَن  ْنِم  ْمُکَقَلَخ 
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يداع نایرج  فالخ  رب  دـنکیم و  درف  کی  زا  درف  کی  شنیرفآ  رب  تلالد  هک  هیآ  زا  تمـسق  نیا  هک  دـنک  تلالد  اـت  تسا  هدـش  فطع 
. دراد تنیابم  تیزم  تلیضف و  رد  تسا ، درف  کی  زا  يریثک  قلخ  داجیا  رگنایب  هک  هیآ  لوا  تمسق  اب  تسا ،

ار اوح  نآ  زا  سپ  درک و  جراـخ  هچروم  دـننام  شتـشپ  زا  ار  مدآ  هیرذ  ادـتبا  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  دوـصقم  دـنیوگ : نارـسفم  زا  یخرب 
. دیرفآ

نوچ  تسا  هدش  امش  ردقم  تمسق و  نایاپراچ  نیا  ِماْعنَْألا  َنِم  ْمَُکل  َلَْزنَأ  َو 
361 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

زا ییوگ  تسا و  هدش  هتـشون  ظوفحم  حول  رد  دوشب  دیاب  هچنآ  اریز  دنوشیم ، فیـصوت  نامـسآ  زا  لوزن  هب  ناسنا  ياهتمـسق  تاردقم و 
زا مه  ناراب  دـیوریم و  ناراب  هلیـسو  هب  هایگ  دـننکیم و  یگدـنز  هایگ  هلیـسو  هب  اهناویح  نوچ  دـناهتفگ : یخرب  دوشیم و  لزان  اـج  نآ 

. دناهدش لزان  اهناویح  ایوگ  دوشیم ، لزان  نامسآ 
«1 . » هدام رن و  زب  هدام ، رن و  شیم  هدام ، رن و  واگ  هدام ، رن و  رتش  تسا ، تاناویح  نیا  هدام  رن و  جاوزا »  » هملک زا  دوصقم  ٍجاوْزَأ  َۀَِینامَث 

اب هغـضم  دـعب  و  هغـضم ، نآ  زا  سپ  و  هقلع ، سپـس  تسا ، هفطن  ادـتبا  هک  قـیرط  نیدـب  یـشنیرفآ  زا  سپ  یـشنیرفآ  ٍقـْلَخ  ِدـَْعب  ْنِم  ًاـْقلَخ 
. تشوگ اب  ناوختسا  سپس  ناوختسا ،

. دوشیم لماک  هقلخلا و  يوتسم  یناسنا  هک  نیا  ات 
(. نادهچب  ) همیشم یکیرات  محر ، یکیرات  مکش ، یکیرات  زا : دنترابع  هناگ  هس  ياهیکیرات  ٍثالَث  ٍتاُملُظ  ِیف 

. تسامش راگدرورپ  هک  تسا  ییادخ  دنکیم  ییاهراک  نینچ  هک  نآ  ْمُکُّبَر  ُهَّللا  ُمُِکلذ 
. تسوا نآ  زا  یتسه  ناهج  ییاورنامرف  و 

. دیروآیم يور  وا  ریغ  تدابع  هب  دیوشیم و  فرصنم  ادخ  تدابع  زا  امش  هنوگچ  راکشآ  ياهلیلد  نیا  اب  َنُوفَرُْصت  یَّنَأَف 
. دیدنمزاین وا  هب  هک  دیتسه  امش  نیا  تسا و  زاینیب  ناتنامیا  امش و  زا  دنوادخ  املسم  ْمُْکنَع  ٌِّینَغ  َهَّللا  َّنِإَف  اوُرُفْکَت  ْنِإ 

، تسین یـضار  نآ  زا  ددنـسپیمن و  شناگدنب  يارب  ار  یـساپسان  رفک و  دراد ، هک  یتمحر  فطل و  زا  دـنوادخ ، َْرفُْکلا  ِهِدابِِعل  یـضْرَی  َو ال 
. دوشیم اهنآ  يدوبان  تکاله و  ببس  اریز 

__________________________________________________

م. دنوشیم - جوز  تشه  اعومجم  هک  تسا  هدش  هتفگ  هدام  رن و  سنج  زا  کی  ره  هب  جوز »  » هملک هک  تشاد  هجوت  دیاب  - 1
362 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

نیا تسامش و  يراگتسر  یبایماک و  ببس  نآ  اریز  تسا ، یضار  نآ  زا  ددنـسپیم و  دیـشاب  رازگـساپس  رگا  ْمَُکل و  ُهَضْرَی  اوُرُکْـشَت  ْنِإ  َو 
زا  ) هنرگ تسامش و  حالص  عفن و  تهج  هب  تسا  دونشوخ  يرازگساپس  رکش و  زا  تسا و  یـضاران  امـش  یـساپسان  رفک و  زا  دنوادخ  هک 

موهفم زا  هک  ددرگیم  رب  رکش »  » هب هک  تسا  يریمض  هضری »  » لعف رد  ءاه »  » فرح دسریمن . وا  هب  ياهرهب  یعفن و  زگره  امش ) ياهراک 
. دوشیم هدیمهف  اورکشت » نا   » ترابع

. دیشاب هتشادن  يدیما  وا  ریغ  زا  دینک و  تشگرب  ادخ  يوس  هب  اهنت  ِْهَیلِإ  ًابِینُم 
لاخ و  لام ، لئاخ  ار ، ناسنا  ادـخ  هک  تسانعم  نیا  هب  ای  لوخ »  » لصا دـنک ، اطع  شـشخب و  ناسنا  هب  دـنوادخ  هک  یماـگنه  َُهلَّوَخ  اذِإ  َُّمث 

ار ناسنا  دنوادخ  هک  تسا  نیا  انعم  ای  دیآرب ، نآ  هدهع  زا  یبوخ  هب  دنک و  یتسرپرـس  یلام  زا  هک  تسا  یـسک  وا  تسا و  هداد  رارق  لام ،
«1 . » سایم لیذلا  لیوط  ینغلا  دنیوگ : هک  لاثم  نیا  تسانعم  نیا  زا  درک و  رختفم  گرزب و 

شومارف دنک  فرط  رب  ار  اهنآ  ات  تساوخیم  ادخ  زا  هک  ار  ییاهررـض  اهالب و  نآ  انغ ] لاح  رد   ] ناسنا ُْلبَق  ْنِم  ِْهَیلِإ  اوُعْدَـی  َناک  ام  َیِـسَن 
: دناهتفگ نارسفم  زا  یخرب  دنکیم .
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نیا رد  هک  نانچ  تسا  هدمآ  نم )  ) ياج هب  ام »  » فرح دنکیم . شومارف  درکیم ، يراز  عرـضت و  وا  هاگردب  هک  ار  ییادخ  تسا  نیا  انعم 
هتفگ نم »  » ياج هب  ام »  » فرح هک  « ] دیرفآ هدام  رن و  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  ییاهقولخم  هب  مسق   » یْثنُْألا َو  َرَکَّذلا  َقَلَخ  ام  َو  تسا : هدومرف  هیآ 

«. 2 [ » تسا هدش 
يارب نداد  رارق  کیرش  هجیتن  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا و  هدش  هدناوخ  نآ  مض  هب  مه  و  ءای »  » حتف هب  مه  لضیل »  » لعف ِِهلِیبَس  ْنَع  َّلُِضِیل 

هارمگ ای  ندش  هارمگ  دنوادخ ،
__________________________________________________

. دوریم نامارخ  تسوکین و  شلاح  تسا  نماد  دنلب  دنمتورث  ینغ و  - 1
.3 لیللا / - 2

363 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسین فده  ضرغ و  راک  هجیتن  یهاگ  تسا و  نآ  هجیتن  راک ، زا  فده  ضرغ و  یهاگ  تسا . دنوادخ  قح و  هار  زا  ندرک 

ام عنـصاف  یحتـست  مل  اذا  دـنیوگیم : اهبرع  هک  نیا  دـننام  تسا ، ربخ  يانعم  رد  هک  تسا  يرما  هلمج  ترابع  نیا  اًلِیلَق  َكِْرفُِکب  ْعَّتَمَت  ْلـُق 
، ینکیمن تعاطا  نامیا ، هب  رما  روتسد و  زا  هک  نونکا  دنیوگیم : وا  هب  ایوگ  هد . ماجنا  یهاوخیم  هچ  ره  ینکیمن  مرش  هک  نونکا  تئش 

. يوش نآ  كرت  هب  رما  تتواقش ، یتخبدب و  ندش  دایز  يارب  یتح  دوشن و  يرما  وت  هب  سپ  نیا  زا  هک  تسا  هتسیاش 
انب هدش  هدناوخ  دیدشت  اب  مه  تسا و  ماهفتـسا  فرح  هزمه  تروص  نیا  رد  هک  هدش  هدناوخ  دیدشت  نودب  مه  نمأ »  » هملک ٌِتناق  َوُه  ْنَّمَأ 

ببـس هب  نآ  ربخ  هک  تسا  ادـتبم  نم » ، » هریغک تناق  وه  نم  ما  تسا : نینچ  ریدـقت  رد  هدـش و  لخاد  نم »  » هملک رب  مأ »  » فرح هک  نیا  رب 
يِوَتْـسَی ْلَه  ُْلق  نآ  زا  سپ  هیآ  نینچمه  نآ و  زا  شیپ  تسا  نارفاک  رکذ  ناـیرج  نآ  و  تسا . هدـش  فذـح  نآ ، رب  مـالک  قایـس  تلـالد 

. َنوُمَْلعَی َنیِذَّلا ال  َو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا 
هک تسا  نیا  انعم  ای  تسا و  هدننک  تدابع  هک  یـسک  ای  تسا  رتهب  هارمگ ] صخـش   ] نیا ایآ  هک  تسا  نیا  انعم  دوصقم و  دنیوگ : یـضعب 

؟ تسا رفاک  هک  یسک  ای  تسا  رتهب  هدننک  تدابع  صخش  ایآ 
هدجـس و رد  یهاگ  بش  زامن  رد  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا ، هدـننک  مایق  هدـننک و  هدجـس  بش  ياهتعاس  رد  ًاِمئاق  َو  ًادِـجاس  ِْلیَّللا  َءاـنآ 

زامن نیرتهب  هک  تسا  ثیدـح  رد  دـناوخیم و  رتو »  » زامن رد  هداتـسیا  رازگزاـمن  هک  تسا  ییاـعد  تونق  زا  دارم  تسا و  ماـیق  رد  یهاـگ 
«1 . » دشاب ینالوط  نآ  تونق  هک  تسا  يزامن 

ای دننادیم ، هک  یناسک  زا  دوصقم  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا ال  َو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه  ُْلق 
__________________________________________________
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هک تسا  نیا  انعم  ای  و  دنتـسین . ملاع  دننکیمن ، لمع  دوخ  ملع  هب  هک  یناسک  ایوگ  دـننکیم . لمع  دوخ  ملع  هب  هک  دنتـسه  ینید  ناملاع 

مالـسلا هیلع  قداص  ترـضح  زا  دنتـسین . ربارب  نالهاج  اب  نادنمـشناد  هک  نانچ  مه  دنتـسین ، ربارب  ناگدننک  تونق  ریغ  اب  ناگدـننک  تونق 
« بابلالا اولوا   » ام نایعیـش  و  دـننادیمن . هک  دنتـسه  یناسک  ام  نانمـشد  دـننادیم و  هک  میتسه  یناـسک  اـم  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور 

«1 . » دنتسه درخ  نابحاص 
هک یناسک  تسا  نیا  انعم  ۀنسح »  » هملک هب  هن  تسا  اُونَسْحَأ »  » هلمج هب  قلعتم  اْینُّدلا » ِهِذه  ِیف   » ترابع ٌۀَنَسَح  اْینُّدلا  ِهِذه  ِیف  اُونَـسْحَأ  َنیِذَِّلل 

ياهنسح دوصقم ، تسا و  تشهب  رد  لوخد  نامه  هک  تسا  هنـسح  کین و  شاداپ  ترخآ ، رد  اهنآ  يارب  دناهدرک ، کین  راک  ایند  نیا  رد 
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کین شاداپ  هنـسح و  اـیند  نیمه  رد  ناراـکوکین ، يارب  ینعی  تسا ، ۀنـسح »  » هب قلعتم  دـنیوگ : یخرب  درادـن . یتیاـهن  هزادـنا و  هک  تسا 
. تسا ناوارف  يزور  یتمالس و  ندوتس و  شیاتس و  نآ  و  تسا .

تـسد کین  ياهراک  هب  میناوتیمن  دوخ  نطو  رد  ام  دـنیوگیم : هک  ناـنآ  يارب  ياهناـهب  رذـع و  چـیه  هک  نیا  يارب  ٌۀَعِـساو  ِهَّللا  ُضْرَأ  َو 
رب انب  دراد ، ناوارف  ياهرهـش  تسا و  روانهپ  ادخ  نیمز  هدش : هتفگ  اهنآ  هب  دـنامن  یقاب  میهد  ماجنا  یبوخ  هب  ار  دوخ  ینید  لامعا  میزای و 

ناسحا رب  امش  ناسحا  ات  دینک  يوریپ  هدیزگرب ، نانمؤم  ناربمایپ و  زا  رگید ، ياهرهش  هب  ترجاهم  رد  و  دینک . چوک  يرگید  رهـش  هب  نیا 
. دوش هدوزفا  اهنآ 

لامک مامت و  هب  اهیتخس ، تعاطا و  رد  ناشتماقتسا  ییابیکـش و  ببـس  هب  نارباص ، شاداپ  رجا و  ٍباسِح  ِْریَِغب  ْمُهَرْجَأ  َنوُِرباَّصلا  یَّفَُوی  امَّنِإ 
باسح هب  يرگباسح  چـیه  هک  تسا  هتفگ  سابع  نبا  تسین . نکمم  نآ  باسح  هرامـش و  يدایز ، تلع  هب  و  دوشیم . هداد  باـسح  یب  و 

. دسرب دناوتیمن  نآ 
: تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  و 
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یلمع همان  هن  دوشیم و  بصن  ییوزارت  هن  الب  لهأ  يارب  ددرگ ، بصن  تلادـع  ياـهوزارت  دوش و  هدوشگ  لاـمعا  ياـههمان  هک  یماـگنه 
«1 . » دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  سپس  و  دش . دهاوخ  هدوشگ 

365 ص :  ات 20 ..... ] تایآ 11  (: 39  ) رمزلا هروس  ]

هراشا

ٍمْوَی َباذَع  یِّبَر  ُْتیَـصَع  ْنِإ  ُفاخَأ  یِّنِإ  ُْلق  ( 12  ) َنیِِملْـسُْملا َلَّوَأ  َنوُکَأ  ْنَِأل  ُتِْرمُأ  َو  ( 11  ) َنیِّدلا َُهل  ًاِصلُْخم  َهَّللا  َدـُبْعَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  یِّنِإ  ُْلق 
ِۀَمایِْقلا َمْوَی  ْمِهِیلْهَأ  َو  ْمُهَسُْفنَأ  اوُرِسَخ  َنیِذَّلا  َنیِرِـساْخلا  َّنِإ  ُْلق  ِِهنوُد  ْنِم  ُْمْتئِـش  ام  اوُُدبْعاَف  ( 14  ) ِینیِد َُهل  ًاِصلُْخم  ُدـُبْعَأ  َهَّللا  ُِلق  ( 13  ) ٍمیِظَع

(15  ) ُنِیبُْملا ُنارْسُْخلا  َوُه  َِکلذ  الَأ 
َو اهوُُدبْعَی  ْنَأ  َتوُغاَّطلا  اُوبَنَتْجا  َنیِذَّلا  َو  ( 16  ) ِنوُقَّتاَف ِدابِع  ای  ُهَدابِع  ِِهب  ُهَّللا  ُفِّوَُخی  َِکلذ  ٌلَلُظ  ْمِِهتَْحت  ْنِم  َو  ِراَّنلا  َنِم  ٌلَـلُظ  ْمِِهقْوَف  ْنِم  ْمَُهل 

ِباْبلَْألا اُولوُأ  ْمُه  َِکئلوُأ  َو  ُهَّللا  ُمُهادَه  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ُهَنَـسْحَأ  َنوُِعبَّتَیَف  َلْوَْقلا  َنوُعِمَتْـسَی  َنیِذَّلا  ( 17  ) ِدابِع ْرِّشَبَف  يرُْـشْبلا  ُمَُهل  ِهَّللا  َیلِإ  اُوبانَأ 
ْنِم يِرَْجت  ٌۀَِّیْنبَم  ٌفَرُغ  اـِهقْوَف  ْنِم  ٌفَرُغ  ْمَُهل  ْمُهَّبَر  اْوَـقَّتا  َنیِذَّلا  ِنِکل  ( 19  ) ِراَّنلا ِیف  ْنَم  ُذـِْقُنت  َْتنَأَف  َأ  ِباذَْـعلا  ُۀَِـملَک  ِْهیَلَع  َّقَح  ْنَمَف  َأ  ( 18)

(20  ) َداعیِْملا ُهَّللا  ُِفلُْخی  ِهَّللا ال  َدْعَو  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت 

365 ص :  همجرت ..... :

(11 . ) میامن صلاخ  وا  يارب  ار  منید  منک و  شتسرپ  ار  ادخ  هک  مرومأم  نم  وگب :
(12 . ) مشاب ناملسم  نیتسخن  هک  دناهدومرف  ارم  و 

( تمایق  ) گرزب زور  باذع  زا  منک ، مراگدرورپ  ینامرفان  نم  رگا  وگب :
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(13 . ) مسرتیم

(14 . ) منکیم صلاخ  وا  يارب  ار  منید  متسرپیم و  ار  ادخ  اهنت  نم  وگب 
: وگب دیتسرپب ، دیهاوخیم  وا  زج  ار  سک  ره  امش 

راکـشآ ینایز  نیا  هک  دیـشاب  شوه  هب  دنهدب . تسد  زا  ار  دوخ  ناشیوخ  دوخ و  سفن  تمایق  زور  رد  هک  دنتـسه  یناسک  ناگدننک  نایز 
(15 . ) تسا

اب ار  دوخ  ناگدنب  ادخ  هک  تسا  يزیچ  نیا  تسا ، ییاهشرف  اههدرپ و  زین  ناشیاپ  ریز  رد  تسا و  شتآ  زا  یتاقبط  اههدرپ و  ناشرس  يالاب 
(16 . ) دیزیهرپب نم  ینامرفان  زا  نم  ناگدنب  يا  سپ  دناسرتیم . نآ 

(17 . ) هد تراشب  ارم  ناگدنب  نیا  رب  انب  تساهنآ ، نآ  زا  تراشب  دناهدروآ ، يور  ادخ  هب  دناهدرک و  يرود  ناتب  شتسرپ  زا  هک  یناسک 
. دننادنمدرخ نانیا  هدرک و  ناشتیاده  ادخ  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  دننکیم ، يوریپ  نآ  نیرتوکین  زا  دنهدیم و  شوگ  نخـس  هب  هک  نانآ 

(18)
، تسا شتآ  نورد  هک  ار  یـسک  یناوتیم  ایآ  یـشخب ؟ ییاـهر  هدـش ، یعطق  قّقحم و  وا  رب  باذـع  ناـمرف  هک  ار  یـسک  یناوتیم  وت  اـیآ 

(19 . ) یناهرب
تسا دنوادخ  هدعو  نیا  تسا . يراج  اهرهن  اههفرغ  نآ  ریز  زا  هک  هدش  هتخاس  مه  زارف  رب  ییاههفرغ  دنسرتیم  ادخ  زا  هک  نانآ  يارب  اّما 

(20 . ) دنکیمن فالخ  دوخ  هدعو  رد  دنوادخ  و 

366 ص :  ریسفت ..... :

. مدش رومأم  ادخ  يارب  نید  صالخا  هب  نم  َنیِّدلا  َُهل  ًاِصلُْخم  َهَّللا  َُدبْعَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  یِّنِإ  ُْلق 
مریگب و یشیپ  همه  زا  مالـسا  رد  ینعی  مشاب ، ناناملـسم  نیتسخن  زا  هک  تسا  نیا  صالخا  هب  رما  تلع  َنیِِملْـسُْملا  َلَّوَأ  َنوُکَأ  ْنَِأل  ُتِْرمُأ  َو 
هک یـسک  نیا  رب  انب  تسه ، مه  نید  رد  تقبـس  ادـخ ، يارب  صالخا  هک  تسا  نیا  دوصقم  مشاـب و  ترخآ  اـیند و  رد  ناناملـسم  ياوشیپ 

ترابع رد  هک  تسا  نیا  يارب  ترابع  نیا  رارکت  ِینیِد  َُهل  ًاِصلُْخم  ُدـُبْعَأ  َهَّللا  ُِلق  دراد  مه  نآ  رد  تقبـس  دـنک ، صلاـخ  ادـخ  يارب  ار  نید 
نید و اهنت  نم  هک  دهدیم  ربخ  یمود  رد  و  دهدیم . ربخ  صالخا  تدابع و  هب  رما  زا  یلوا 
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هدـش رکذ  دـبعا »  » زا سپ  یلوا  رد  یلو  تسا ، هدـمآ  دـبعا »  » زا شیپ  هَّللا »  » ظفل یمود  رد  اذـل  و  منکیم ، صلاـخ  ادـخ  يارب  ار  متداـبع 

نآ زا  سپ  اذـل  دوشیم ، ماجنا  وا  يارب  تدابع  هک  ییادـخ  زا  یمود  رد  تسا و  تدابع  سفن  زا  نخـس  لوا  ترابع  رد  نیا  رب  اـنب  تسا ،
. ِِهنوُد ْنِم  ُْمْتئِش  ام  اوُُدبْعاَف  دومرف : ار  هیآ  نیا 

ناگتـسب هب  تبـسن  دوخ و  سفن  هب  تبـسن  هک  دنتـسه  یناسک  دنراکنایز ، الماک  هک  نانآ  وگب  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُرِـسَخ  َنیِذَّلا  َنیِرِـساْخلا  َّنِإ  ُْلق 
زگره و  . ) تسا هدش  هدامآ  ناشیارب  هک  دنتـسه  یتشهب  رد  اهنآ  ناشیوخ  دناهتخادنا و  خزود  رد  ار  دوخ  سفن  اریز  دناهدرک ، نایز  دوخ ،

(. تشاد دنهاوخن  یطابترا  اهنیا  اب 
تسا و هدمآ  ربخ  ادـتبم و  نایم  وه )  ) لصف ریمـض  دوشیم و  عورـش  هیبنت  فرح  اب  هک  هیآ  نیا  اب  دـنوادخ  ُنِیبُْملا  ُنارْـسُْخلا  َوُه  َِکلذ  الَأ 
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. دیامرفیم نایب  ار  اهنآ  نایز  تیاهن  تسا ، هدش  فیصوت  نیبم »  » تفص هب  نارسخ »  » هملک
یتاقبط روظنم  دشاب و  هدـش  بصن  الاب  تمـس  رد  هک  تسا  ياهدرپ  يانعم  هب  تسا و  هلظ  عمج  للظ »  » هملک ِراَّنلا  َنِم  ٌلَلُظ  ْمِِهقْوَف  ْنِم  ْمَُهل 

. تسا شتآ  زا 
تاقبط شتآ  اریز  دنتـسه ، ریز  رد  هک  نارگید  يارب  تسا  ییاههدرپ  و  للظ »  » هک تسا  شتآ  زا  یتاقبط  اهنآ  ریز  زا  ٌلَـلُظ و  ْمِِهتَْحت  ْنِم  َو 

. تسا هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  نییاپ 
لاثتما اب  ات  دناسرتیم  ار  شناگدنب  نآ  هلیـسو  هب  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  دش ، نایب  هک  باذع  یگنوگچ  نیا  ُهَدابِع  ِِهب  ُهَّللا  ُفِّوَُخی  َِکلذ 

. دننک زیهرپ  شباذع  زا  وا  ياهروتسد  زا 
. تسا هدش  مامت  امش  رب  تجح  اریز  دیشاب ، راگزیهرپ  نم  ناگدنب  يا  ِنوُقَّتاَف  ِدابِع  ای 

، دوشیم هتفگ  اهناطیـش  عمج ) يارب  مه  و   ) ناطیـش کی  درفم ) يارب  مه  ، ) تسا ردـصم  نوچ  توغاـط )  ) هژاو َتوُغاَّطلا  اُوبَنَتْجا  َنیِذَّلا  َو 
تسا . عمج  روظنم  اج  نیا  رد  یلو 
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. تسا توغاط )  ) زا لامتشا  لدب  ترابع  نیا  اهوُُدبْعَی  ْنَأ 

، دـننکیم يوریپ  ار  شنیرتهب  دـنهدیم و  ارف  شوگ  نخـس  هب  هک  یناگدـنب  زا  دوصقم  ُهَنَـسْحَأ  َنوُِعبَّتَیَف  َلْوَْقلا  َنوُعِمَتْـسَی  َنیِذَّلا  ِدابِع  ْرِّشَبَف 
هدروآ ریمـض  ياج  هب  رهاظ  مسا  هاگ  نآ  اهنآ . ریغ  هن  دناهدرک ، تشگزاب  ادخ  يوس  هب  يرود و  توغاط ، زا  هک  دنتـسه  یناگدـنب  نامه 
اهبهذم لماش  يداقن  نیا  دنهد و  زیمت  رتبوخ  بوخ و  نایم  دنشاب و  داقن  نید  رد  ناگدنب  نآ  هک  تسا  هدرک  هدارا  دنوادخ  و  تسا . هدش 

. دننک رایتخا  تسا ، رتيوق  لیلد  رظن  زا  رتتباث و  هک  ار  یبهذم  دیاب  دوشیم و  مه 
 ... قح نمف  أ  تسا : نینچ  ریدقت  لصا و  رد  هیآ  نیا  ِباذَْعلا  ُۀَِملَک  ِْهیَلَع  َّقَح  ْنَمَف  َأ 

هلمج رخآ  ِباذَْعلا » ُۀَِـملَک   » ترابع دـنیوگ : یخرب  تسا  هدـمآ  ریمـض  ياج  هب  رانلا » یف  نم   » رهاظ مسا  رانلا  نم  هصلخت  هذـقنت و  تنأف  أ 
سپـس تسا . هدش  بجاو  اهنآ  رب  تشهب  هک  دنتـسه  یناسک  دننام  تسا  هدش  بجاو  اهنآ  رب  باذع  هک  یناسک  تسا  نیا  دوصقم  تسا و 

هیآ نیا  ِباذَْعلا » ُۀَِـملَک   » زا دارم  و  تسا ) هلمج  ود  ياراد  هیآ  تروص  نیا  رد   ) دوشیم عورـش  هک  تسا  يرگید  هلمج  ُذـِْقُنت »...  َْتنَأَف  َأ  »
: دیامرفیم هک  تسا 

. ینک دراو  اهنآ  لد  رد  روز  هب  ار  مالسا  یناوتیمن  وت  ام  لوسر  يا  هک  تسا  نیا  روظنم  َمَّنَهَج »...  َّنَأَْلمََأل  »
. دوشیم هتخاس  مه  يور  هک  تسا  نامتخاس  یناقوف  ياههقبط  اج  نیا  رد  فرغ »  » زا دوصقم  ٌفَرُغ  اِهقْوَف  ْنِم  ٌفَرُغ  ْمَُهل 

« کلذ هَّللا  مهدعو   » يانعم هب  ٌفَرُغ » ْمَُهل   » ترابع اریز  تسا  يدیکأت  قلطم  لوعفم  ردصم و  دعو »  » هملک َداعیِْملا  ُهَّللا  ُِفلُْخی  ِهَّللا ال  َدـْعَو 
. تسا

368 ص :  ات 25 ..... ] تایآ 21  (: 39  ) رمزلا هروس  ]

هراشا

َّنِإ ًاماطُح  ُُهلَعْجَی  َُّمث  ارَفْـصُم  ُهارَتَف  ُجـیِهَی  َُّمث  ُُهناْولَأ  ًاِفلَتُْخم  ًاعْرَز  ِِهب  ُجِرُْخی  َُّمث  ِضْرَْألا  ِیف  َعِیبانَی  ُهَکَلَـسَف  ًءام  ِءاـمَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ  َهَّللا  َّنَأ  ََرت  َْمل  َأ 
َِکئلوُأ ِهَّللا  ِرْکِذ  ْنِم  ْمُُهبُوُلق  ِۀَیِـساْقِلل  ٌْلیَوَف  ِهِّبَر  ْنِم  ٍرُون  یلَع  َوُهَف  ِمالْـسِْإِلل  ُهَرْدَص  ُهَّللا  َحَرَـش  ْنَمَف  َأ  ( 21  ) ِباْبلَْألا ِیلوُِأل  يرْکِذـَل  َِکلذ  ِیف 

یلِإ ْمُُهبُوُلق  َو  ْمُهُدُولُج  ُنِیَلت  َُّمث  ْمُهَّبَر  َنْوَشْخَی  َنیِذَّلا  ُدُولُج  ُْهنِم  ُّرِعَـشْقَت  َِیناثَم  ًاِهباشَتُم  ًاباتِک  ِثیِدَْحلا  َنَسْحَأ  َلََّزن  ُهَّللا  ( 22  ) ٍنِیبُم ٍلالَض  ِیف 
َلِیق َو  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  ِباذَْـعلا  َءوُس  ِهِهْجَِوب  یِقَّتَی  ْنَمَف  َأ  ( 23  ) ٍداه ْنِم  َُهل  امَف  ُهَّللا  ِِللُْـضی  ْنَم  َو  ُءاشَی  ْنَم  ِِهب  يِدـْهَی  ِهَّللا  يَدُـه  َکـِلذ  ِهَّللا  ِرْکِذ 
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(25  ) َنوُرُعْشَی ُْثیَح ال  ْنِم  ُباذَْعلا  ُمُهاتَأَف  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َبَّذَک  ( 24  ) َنُوبِسْکَت ُْمْتنُک  ام  اُوقوُذ  َنیِِملاَّظِلل 
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369 ص :  همجرت ..... :

ناهایگ و نآ  اب  هاگ  نآ  دینادرگ . ناور  نیمز  رد  ییاهراس  همشچ  تروص  هب  ار  نآ  داتـسرف و  ناراب  نامـسآ  زا  دنوادخ  هک  ياهدیدن  ایآ 
. دنکیم ناشدرخ  دنکشیم و  نآ  زا  سپ  ینیبیم و  درز  ار  نآ  هک  ياهنوگ  هب  دنوشیم  کشخ  همه  سپس  دینایورب . نوگانوگ  ياهعرز 

(21 . ) تسا نادنمدرخ  يارب  يزردنا  نایرج  نیا  رد  هنیآ  ره 
نامیا هک  تسا  یـسک  دننامه  تسا ، هتفرگ  رارق  شراگدرورپ  رون  وترپ  رد  وا  هدوشگ و  مالـسا  يارب  ار  شلد  هنیـس و  ادخ  هک  یـسک  ایآ 

(22 . ) دنراکشآ یهارمگ  رد  اهنآ  دنراد ، ادخ  رکذ  ربارب  رد  تخس  ییاهلد  هک  نانآ  رب  ياو  سپ  درادن ؟
زا هک  دراد  رّرکم  ییاههیآ  تسا و  رگیدکی  دـننامه  تغالب ، تحاصف و  رد  شتایآ ، هک  یباتک  تسا . هدرک  لزان  ار  نخـس  نیرتهب  ادـخ 

. دتفایم دنسرتیم ، ناشراگدرورپ  زا  هک  یناسک  مادنا  رب  هزرل  شتایآ ، ندینش 
باتک  نیا  دزاس . لوغشم  مارآ و  ادخ  رکذ  هب  ار  ناشنت  ناج و  سپس 
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. دوب دهاوخن  ییامنهار  چیه  وا  يارب  دنک ، هارمگ  ادـخ  ار  هک  ره  دـنکیم و  ییامنهار  نآ  اب  دـهاوخب  ار  سک  ره  هک  تسا  یهلا  تیادـه 

(23)
هتفگ ناراکمتـس  هب  تسا ؟ یتشهب  درف  دـننام  درادیم ، زاب  دوخ  زا  شیوخ  هرهچ  اـب  ار  یهلا  تخـس  باذـع  تماـیق ، زور  هک  یـسک  اـیآ 

(24 . ) دیشچب ار  باذع  دیدرکیم  هک  ییاهراک  رفیک  هب  دوشیم :
(25 . ) دمآ دورف  اهنآ  رب  دنتسنادیمن  هک  ییاج  زا  باذع  دندرک و  بیذکت  ار  ام  تایآ  دندوب ، اهنآ  زا  شیپ  هک  یناسک 

370 ص :  ریسفت ..... :

يراج نیمز  يور  تانق ، رهن و  همـشچ و  تروص  هب  اج ، نآ  زا  دـنکیم و  ذوفن  نیمز  لخاد  هب  ناراب  بآ  نیا  ِضْرَأـْلا  ِیف  َعِیباـنَی  ُهَکَلَـسَف 
. دوشیم

نآ ياهگنر  ای  هریغ و  جـنرب و  وج ، مدـنگ ، دـننام  تسا  نآ  ماسقا  ای  تعارز ، ندوب  نوگانوگ  زا  دوصقم  ُُهناْولَأ  ًاِفلَتُْخم  ًاعْرَز  ِِهب  ُجِرُْخی  َُّمث 
. خرس دیفس و  درز ، زبس ، دننام  تسا 

. دوشیم کشخ  تعارز  نآ  یتدم  زا  سپ  ُجیِهَی  َُّمث 
. دنکیم درخ  دنکشیم و  ار  اهنآ  سپس  ًاماطُح  ُُهلَعْجَی  َُّمث 

هدننک داجیا  هک  یعناص  نتخانش  رد  میلس  لقع  ناگدنراد  يارب  تسا  يرکذت  زردنا و  دنیارف  نیا  رد  ِباْبلَْألا  ِیلوُِأل  يرْکَِذل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ 
. تسا ناهج 

وا هنیس  هک  هدرک  فطل  وا  هب  تسا و  تمحرم  فطل و  ياراد  هک  تسناد  تخانش و  ار  ادخ  هک  یسک  ایآ  ِمالْسِْإِلل  ُهَرْدَص  ُهَّللا  َحَرَش  ْنَمَف  َأ 
دننام مه  هیآ  نیا  رد  تسا . تخس  شلد  گنت و  شاهنیس  هدشن و  وا  هب  یفطل  هک  تسا  یسک  دننام  تسا ، هدرک  زاب  مالـسا  لوبق  يارب  ار 

. تسا هدش  فذح  ربخ  ٌِتناق  َوُه  ْنَّمَأ  هیآ 
. تسوا تمحر  فطل و  نامه  ادخ  رون  زا  دوصقم  ِهِّبَر  ْنِم  ٍرُون  یلَع  َوُهَف 
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دـندشیم و رفنتم  دـندرکیم  يروآدای  اهنآ  شیپ  ار  وا  تایآ  دـنوادخ و  هاگ  ره  هک  تسا  نیا  دوصقم  ادـخ . رکذ  ببـس  هب  ِهَّللا  ِرْکِذ  ْنِم 
دشیم . رتشیب  اهنآ  یلدگنس  تواسق و 
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. تسا ثیدحلا » نسحأ   » ترابع يارب  لاح  ای  لدب  باتک  هملک  َِیناثَم  ًاِهباشَتُم  ًاباتِک 
دنناـم تساـنعم  رد  هباـشت  لـماش  مه  نیا  رب  اـنب  تسا ، رگید  شخب  هیبش  نآرق  زا  یـشخب  ره  ینعی  تسا ، تهابـش  قلطم  اـهباشتم »  » هملک

اهنآ و لادـتعا  رد  هباشت  ظافلا و  رد  بساـنت  دـننام  تسا ، ظاـفلا  رد  هباـشت  لـماش  مه  نآ و  زا  مدرم  ندـش  دـنمهرهب  یتسرد و  تحص و 
. زاجعا فیلأت و  مظن و  رد  یگنهامه  یناعم و  تدوج 

هب تسا . هدـش  رارکت  نآرق  ياهزردـنا  ماـکحا و  اهناتـساد و  نوچ  و  تسا . رارکت  ررکم و  ياـنعم  هب  تسا و  ینثم » : » عمج یناـثم »  » هملک
نآرق فصو  رد  هک  نانچ  تسین ، روآ  لالم  شتوالت  رارکت  هک  تسا  ببـس  نیدـب  دـنیوگ : یخرب  تسا . هدـش  فیـصوت  یناـثم »  » تفص

«1 . » دوشیمن هنهک  جرایب و  ررکم  ندناوخ  اب  نآرق  تسا : هدش  هتفگ 
تـسا درفم  هک  نیا  اب  باتک ، ظفل  يارب  تسا ، نآ  هعومجم  نامه  زیچ  کی  ءازجا  تساهلیـصفت و  تایئزج و  زا  ياهعومجم  باتک  نوچ 

. تسا هدش  هدروآ  دشاب  یناثم  هک  عمج  تفص  شاهعومجم ،) هب  رظن  )
ار يدرم  لئامش  انسح  الجر  تیأر  ییوگ : هک  نانچ  ندوب ) تفص  ببس  هب  هن   ) دشاب اهباشتم »  » زیمت ناونع  هب  یناثم »  » بصن تسا  نکمم 

نیا رارکت  هدـیاف  تسا و  هباشتم  یناثم »  » رظن زا  باتک )  ) هک تسا  نیا  انعم  تروص  نیا  رد  مدـید . دوب ، وکین  تشرـس  يوخ و  رظن  زا  هک 
. تشاد دهاوخن  ینادنچ  ریثأت  دوشن  رارکت  لوا  هبترم  زا  سپ  رگا  تسا و  رفنتم  هظعوم  زردنا و  زا  یناسنا  سفن  هک  تسا 

تخـس ادـخ ) فوخ  زا   ) اهنآ مادـنا  ینعی  تسا ، ندـش  ضبقنم  ندـیزرل و  يانعم  هب  رعـشقت »  » لعف ْمُهَّبَر  َنْوَشْخَی  َنیِذَّلا  ُدُولُج  ُْهنِم  ُّرِعَـشْقَت 
فقو فوخلا  نم  هدولج  رعـشقا  دـنیوگ : دوش  تسار  شندـب  يوـم  دزرلب و  سرت  زا  یـسک  مادـنا  هاـگ  ره  دوـشیم و  ضبقنم  دزرلیم و 

ار نآ  زیمآ  دیدهت  ياههیآ  نآرق و  هاگ  ره  هک  تسا  نیا  دوصقم  هرعش ،
__________________________________________________

. درلا ةرثک  یلع  قلخی  ناشتیالو و ال  هفتی  ال  - 1
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مرن و ناشمادنا  دنوشیم ، رکذتم  ار  شاهعساو  ترفغم  تمحر و  ادخ و  هک  یماگنه  سپس  دریگیم . ارف  ار  اهنآ  يدیدش  كرت  دنونـشب ،
دنوادخ ایوگ  تسا و  هدش  يدعتم  یلا  هب  درادرب ، رد  دوشیم  يدـعتم  یلا »  » هب هک  ار  یلعف  يانعم  نال »  » نوچ و  دوشیم . مارآ  ناشیاهلد 

. دنباییم فوخ  سرتیب و  دیما  ضابقنایب و  یمرن  دنوشیم و  نئمطم  ادخ  دای  اب  ینعی  هَّللا ، رکذ  یلا  تنأمطا  ای  تنکس ، تسا : هدومرف 
لصا و نیا  رب  انب  تسا ، هدش  ءافتکا  تمحر ، رکذ  نودب  هَّللا » رکذ   » هب اهنت  تدابع  رد  دراد ، یشیپ  شبـضغ  رب  ادخ  تمحر  هک  اج  نآ  زا 

ینابرهم تمحر و  رب  هک  ار  وا  راک  يانبم  ادـخ و  هک  یماگنه  تسا : هدومرف  دـنوادخ  ایوگ  تسا و  تفأر  تمحر و  رب  ادـخ  راک  ساـسا 
. دوشیم یمرن  دیما و  هب  لدب  ناشمادنا  شزرل  ناشلد و  سرت  دنوشیم  رکذتم  تسا ،

ینعی دـهاوخب ، هـک  ار  شناگدـنب  زا  سک  ره  نآ  اـب  تـسا و  یهلا  تیادــه  باـتک ، نآ  و  تـسا ، باـتک »  » هـب هراـشا  ِهَّللا  يَدـُـه  َکـِلذ 
. دیامرفیم تیاده  دهدیم و  قیفوت  اجر ، فوخ و  نیا  ماقم  هب  ندیسر  يارب  ار ، ناراکزیهرپ 

دیما میب و  نیمه  تسوا ، فطل  نامه  هک  دنوادخ ، تیاده  رثا  ینعی  تسا ، یهلا  تیادـه  اجر  فوخ و  هک  تسا  هراشا  کلذ »  » هک نیا  ای 
. تسا هدیمان  تیاده  ار  نآ  دنوادخ  هدش ، لصاح  تیاده  ببس  هب  دیما  میب و  نیا  نوچ  تسا و 

نیا اب  سک  ره  هک  تسا  نیا  دوصقم  دنکیم . تیاده  دهاوخب  هک  ار  شناگدنب  زا  سک  ره  رثا  نیا  هلیـسو  هب  دنوادخ  ُءاشَی  ْنَم  ِِهب  يِدْهَی 
. دنکیم يوریپ  اهنآ  زا  دنیبب ، دیما  میب و  لاح  رد  ار  اهنآ  دنک و  تبحاصم  یتسود و  یجار  فئاخ و  دارفا 
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زیچ چـیه  دـنکن ، رثا  اهنآ  رد  ادـخ  فطل  ناشلد  تواسق  تلع  هب  ینعی  دـنک ، هارمگ  ادـخ  هک  ار  یناسک  ٍداه  ْنِم  َُهل  اـمَف  ُهَّللا  ِِللُْـضی  ْنَم  َو 
. دنوشیمن تیاده  درادن و  يرثا  اهنآ  رد  ییامنهار  يارب  يرگید 

ءوس  ههجوب  یقتی  نمف  أ  لصا : رد  ترابع  نیا  ِباذَْعلا  َءوُس  ِهِهْجَِوب  یِقَّتَی  ْنَمَف  َأ 
373 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا هدش  فذح  نآ  ربخ  و  تسا . هدوب  باذعلا  نمأ  نمک  باذعلا 
دوصقم درک ، ظفح  رپس  اب  ار  شدوخ  سپـس  دش و  وربور  ياهثداح  اب  ادتبا  ینعی  درک ، ظفح  ار  شدوخ  رپس  اب  هسرتب ، هاقتا  دـیوگ : برع 

هثداح زا  تسد  اب  ار  شدوخ  هرهچ  دـهاوخیم  دوریم و  نآ  هلباقم  هب  تسد  اب  دوشیم ، وربور  ياهثداح  اب  ناـسنا  هاـگ  ره  هک  تسا  نیا 
. تسا ندب  ياضعا  نیرتمهم  تروص  اریز  درادهگن ،

هک ناشتروص  زج  دنرادهگن  شتآ  زا  ار  دوخ  هک  دنرادن  ياهلیسو  چیه  دنوشیم  هدنکفا  شتآ  رد  هتسب  ندرگ  هب  ياهتـسد  اب  هک  یناسک 
. دندرکیم ظفح  تسد ) دننام   ) رگید ياضعا  هلیسو  هب  ار  نآ  اههثداح  رد 

نیا زا  هک  دندرکیمن  رکف  چـیه  دـندربیمن و  نامگ  هک  ییوس  زا  ینعی  تسا  َنوُرُعْـشَی » ُْثیَح ال  ْنِم   » هلمج هجو  زا  دارم  دـناهتفگ  یخرب 
. دوش دراو  اهنآ  رب  باذع  هار 

373 ص :  ات 31 ..... ] تایآ 26  (: 39  ) رمزلا هروس  ]

هراشا

ْمُهَّلََعل ٍلَثَم  ِّلُک  ْنِم  ِنآْرُْقلا  اَذه  ِیف  ِساَّنِلل  اْنبَرَـض  ْدََقل  َو  ( 26  ) َنوُمَْلعَی اُوناک  َْول  ُرَبْکَأ  ِةَرِخْآلا  ُباذََعل  َو  اْینُّدـلا  ِةایَْحلا  ِیف  َيْزِْخلا  ُهَّللا  ُمُهَقاذَأَف 
ْلَه ٍلُجَِرل  ًامَلَـس  ًالُجَر  َو  َنوُسِکاـشَتُم  ُءاکَرُـش  ِهِیف  ًـالُجَر  ًـالَثَم  ُهَّللا  َبَرَـض  ( 28  ) َنوـُقَّتَی ْمُـهَّلََعل  ٍجَوِـع  ِيذ  َْریَغ  اِیبَرَع  ًاـنآُْرق  ( 27  ) َنوُرَّکَذَتَی

(30  ) َنُوتِّیَم ْمُهَّنِإ  َو  ٌتِّیَم  َکَّنِإ  ( 29  ) َنوُمَْلعَی ْمُهُرَثْکَأ ال  َْلب  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ًالَثَم  ِنایِوَتْسَی 
(31  ) َنوُمِصَتَْخت ْمُکِّبَر  َْدنِع  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ْمُکَّنِإ  َُّمث 

373 ص :  همجرت ..... :

(26 . ) تسا رتتخس  رایسب  ترخآ ، باذع  دننادب ، رگا  یلو  دیناشچ ، اهنآ  هب  ار  ایند  يراوخ  باذع و  دنوادخ 
(27 . ) دنریگ دنپ  دیاش  میدروآ  یلثم  هنوگ  ره  نآرق  نیا  رد  مدرم  يارب  ام 

(28 . ) دنوش راکزیهرپ  مدرم  دیاش  یجک  فارحنا و  چیهیب  حیصف )  ) یبرع نابز  هب  تسا  ینآرق 
374 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

دنراد و فالتخا  وا  رس  رب  و  دشاب .] كرتشم  رفن  دنچ  نایم  هک  ياهدرب  دننام   ] دنکیرش وا  رد  نت  دنچ  هک  ار  يدرم  دنزیم : یلثم  دنوادخ 
؟ دنناسکی ود  نیا  ایآ  تسا ، رفن  کی  نامرف  میلست  هک  ار  يدرم 

(29 . ) دننادیمن ناشرتشیب  یلو  تسادخ  صوصخم  ساپس 
(30 . ) دنریمیم زین  اهنآ  يریمیم و  وت 

(31 . ) دینکیم یهاوخداد  همصاخم و  ناتراگدرورپ  دزن  تمایق  زور  امش  مامت  سپس 

374 ص :  ریسفت ..... :
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دمآ و نم  شیپ  تسا ، یحلاص  درم  هک  دیز  احلاص ، الجر  دیز  ینءاج  دـنیوگ : هک  نانچ  دنتـسه . يدـیکأت  لاح  هملک  ود  ره  اِیبَرَع  ًانآُْرق 
[. دشاب هدش  فذح  حدم  لعف  و   ] دنشاب حدم  هب  بوصنم  هک  تسا  نکمم 

هن تسا  يونعم  ياـهیجک  صوصخم  جوـع »  » هژاو تسین ، نآ  رد  یفـالتخا  داـضت و  یجک و  هنوـگ  چـیه  تسا و  میقتـسم  ٍجَوِـع  ِيذ  َْریَغ 
. یظفل يرهاظ و  ياهفارحنا 

کی ره  دـنراد و  عازن  فالتخا و  مه  اب  هتـسویپ  اهکیرـش  تسا و  کیرـش  دـنچ  نایم  كرتشم  هک  ياهدرب  َنوُسِکاـشَتُم  ُءاکَرُـش  ِهِیف  اًـلُجَر 
. دنک تمدخ  تبون  هب  دیاب  مه  وا  دشاب و  وا  تمدخ  رد  اهنت  هدرب  نآ  هک  دهاوخیم 

دـنکیم و دامتعا  وا  هب  تسوا  حالـص  هچنآ  رد  تسوا و  يارب  صلاخ  اهنت  تسا و  کلام  کی  میلـست  هک  يدرم  ٍلُـجَِرل و  ًامَلَـس  اًـلُجَر  َو 
؟ تسا رتکیدزن  حالص  هب  شراک  رتهب و  شلاح  هدنب  ود  نیا  زا  کی  مادک  ایآ  تسا ، زیچ  کی  هب  طقف  وا  ّمه  هجوت و 

یگدنب و اهنآ  زا  کی  ره  یبهذم  رظن  زا  دراد و  هدیقع  ددعتم  نایادـخ  هب  هک  ار  یـسک  لاح  هدرک  مسجم  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  دوصقم 
دهاوخیم ار  دوخ  يزوریپ  کی  ره  دننکیم و  فالتخا  هعزانم و  رگیدکی  اب  عوضوم  نیا  رـس  رب  دـنهاوخیم و  دوخ  يارب  ار  وا  تیدوبع 

هب اهنت  هک  ار  یـسک  لاح  دنک و  دامتعا  کی  مادک  هب  تدابع و  ار  دوبعم  مادک  هک  دنادیمن  تسا و  فیلکت  الب  نادرگرـس و  هدرب ، نآ  و 
. تساناد فراع و  دنکیم ، دونشخان  ای  دونشوخ  ار  وا  هچنآ  هب  و  دهدیم . ماجنا  تسا  هداد  روتسد  وا  ار  هچنآ  دراد و  هدیقع  ادخ  کی 

375 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. هیف اوکرتشا  دیامرفیم : دنوادخ  ایوگ  تسا  ءاکرش »  » هب قلعتم  هیف »  » هملک

، دراد توافتم  مظنمان و  ياهنادـند  فلتخم و  ياـهتلاح  هک  یـسک  هب  تسا و  تواـفت  فـالتخا و  ياـنعم  هب  سخاـشت  سکاـشت و  هژاو  و 
. تسا مظنمان  توافتم و  وا  ياهنادند  فلتخم و  وا  لاوحا  هنانسأ : تسخاشت  هلاوحا و  تسکاشت  دنیوگ 

صخش نآ  صلاخ  كولمم  هدرب  نآ  ینعی  لجرل ، ۀمالس  اذ  ترابع : و  تسا . زیچ  کی  هب  ندوب  رصحنم  صلاخ و  يانعم  هب  ملاس »  » هملک
صلاخ یعورزم ) نیمز  ای  غاب   ) هعیض ۀعیضلا  هل  تملس  دنیوگ : هک  تسا  لاثم  نیا  دننام  دروم  نیا  يرگید و  نتشاد  تکرـش  نودب  تسا 

. تسوا لام 
. تسا بوصنم  زیمت  ناونع  هب  تسا و  تفص  يانعم  هب  الثم »  » هملک اًلَثَم  ِنایِوَتْسَی  ْلَه 

؟ تسا ناسکی  ربارب و  رگیدکی  اب  درم  ود  نیا  لاح  تفص و  ایآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  و 
. تسین وا  زج  يدوبعم  چیه  يارب  شیاتس  درادن و  یکیرش  چیه  هک  تسا  يدنوادخ  هتسیاش  شیاتس  دمح و  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا 

کیرـش مه  ار  ادخ  زا  ریغ  شیاتـس ، رد  نیا  رب  انب  دـننادیمن ، ناشرتشیب  دـش  هراشا  نادـب  هک  ار  عوضوم  نیا  هکلب  َنوُمَْلعَی  ْمُهُرَثْکَأ ال  َْلب 
. دننکیم

عقاو ملـسم  متح و  روط  هب  هک  يزیچ  ره  اریز  دیناگدرم ، رامـش  رد  نکل  دـیاهدنز  نونکا  هک  دـنچ  ره  اهنآ  وت و  َنُوتِّیَم  ْمُهَّنِإ  َو  ٌتِّیَم  َکَّنِإ 
. تسا هدش  عقاو  نونکا  هک  تسا  نیا  لثم  دش  دهاوخ 

. تسا هدش  هداد  هبلغ  بیاغ  ریمض  رب  بطاخم  ریمض  هدوب و  مهایا ، کنا و  ترابع : نیا  لصا  ْمُکَّنِإ  َُّمث 
يروآیم  لیلد  تجح و  اهنآ  هیلع  وت  دینکیم  همصاخم  هک  تمایق  زور  َنوُمِصَتَْخت 

376 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دندرک بیذکت  راکنا و  اهنآ  یلو  يدرک  غالبا  ار  دوخ  تلاسر  هک 

هدـش لزان  باتک  لها  ام و  هراـبرد  هیآ  نیا  میدوب  دـقتعم  هک  یلاـح  رد  میدـنارذگ  ار  دوخ  رمع  زا  زارد  یتدـم  تفگ : رمع  نب  هَّللا  دـبع 
تـشذگ اب  هک  نیا  ات  مینکیم ، همـصاخم  لادـج و  مه  اب  هنوگچ  میتسه  باتک  کی  ربمایپ و  کی  ياراد  هک  ام  میتفگ : دوخ  شیپ  تسا ،

تسا . هدش  لزان  ام  هرابرد  هیآ  هک  متسناد  هاگ  نآ  دنشکیم ، ریشمش  رگیدکی  يور  هب  یخرب  هک  مدید  راگزور 
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377 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هیآ 46 تلّصف  هروس  ات  هیآ 32  رمز  هروس  زا  مراهچ  تسیب و  ءزج 

379 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

379 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 32  (: 39  ) رمزلا هروس  ]

هراشا

ِِهب َقَّدَـص  َو  ِقْدِّصلِاب  َءاـج  يِذَّلا  َو  ( 32  ) َنیِِرفاـْکِلل ًيوـْثَم  َمَّنَهَج  ِیف  َْسَیل  َأ  ُهَءاـج  ْذِإ  ِقْدِّصلاـِب  َبَّذَـک  َو  ِهَّللا  یَلَع  َبَذَـک  ْنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَمَف 
ْمُهَرْجَأ ْمُهَیِزْجَی  َو  اوـُلِمَع  يِذَّلا  َأَوْـسَأ  ْمُْهنَع  ُهَّللا  َرِّفَُکِیل  ( 34  ) َنِینِـسْحُْملا ُءازَج  َِکلذ  ْمِهِّبَر  َدـْنِع  َنُؤاشَی  ام  ْمَُهل  ( 33  ) َنوُقَّتُْملا ُمُه  َکـِئلوُأ 

(36  ) ٍداه ْنِم  َُهل  امَف  ُهَّللا  ِِللُْضی  ْنَم  َو  ِِهنوُد  ْنِم  َنیِذَّلِاب  َکَنُوفِّوَُخی  َو  ُهَْدبَع  ٍفاِکب  ُهَّللا  َْسَیل  َأ  ( 35  ) َنُولَمْعَی اُوناک  يِذَّلا  ِنَسْحَِأب 
ام ُْمْتیَأَرَف  َأ  ُْلق  ُهَّللا  َُّنلوُقََیل  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  ْنَم  ْمُهَْتلَأَـس  ِْنَئل  َو  ( 37  ) ٍماِقْتنا ِيذ  ٍزیِزَِعب  ُهَّللا  َْسَیل  َأ  ٍّلِضُم  ْنِم  َُهل  اـمَف  ُهَّللا  ِدـْهَی  ْنَم  َو 

ُلَّکَوَتَی ِْهیَلَع  ُهَّللا  َِیبْسَح  ُْلق  ِِهتَمْحَر  ُتاکِسْمُم  َّنُه  ْلَه  ٍۀَمْحَِرب  ِینَدارَأ  َْوأ  ِهِّرُض  ُتافِشاک  َّنُه  ْلَه  ٍّرُِـضب  ُهَّللا  َِینَدارَأ  ْنِإ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدَت 
(40  ) ٌمیِقُم ٌباذَع  ِْهیَلَع  ُّلِحَی  َو  ِهیِزُْخی  ٌباذَع  ِهِیتْأَی  ْنَم  ( 39  ) َنوُمَْلعَت َفْوَسَف  ٌلِماع  یِّنِإ  ْمُِکتَناکَم  یلَع  اُولَمْعا  ِمْوَق  ای  ُْلق  ( 38  ) َنُولِّکَوَتُْملا

380 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

380 ص :  همجرت ..... :

نارفاک هاگیاج  ایآ  تسا ؟ یسک  هچ  دنکیم  راکنا  تسا  هدمآ  وا  رب  هک  ار  یتسار  نخس  ددنبیم و  غورد  ادخ  رب  هک  یـسک  زا  رتراکمتس 
(32 . ) تسین خزود  شتآ 

(33 . ) دنناراکزیهرپ نانآ  دنک ، قیدصت  ار  نآ  هک  یسک  دروایب و  تسار  نخس  هک  یسک  اّما 
(34 . ) ناراکوکین شاداپ  تسا  نیا  تساّیهم و  اهنآ  يارب  ناشراگدرورپ  دزن  دنهاوخب  هچنآ 

(35 . ) دهد شاداپ  اهنآ  هب  ناشکین  ياهراک  زا  رتهب  هب  دزرمایب و  دناهدش  بکترم  هک  ار  ییاهراک  نیرتتشز  دنوادخ  ات 
وا يارب  ییامنهار  چیه  دنک  هارمگ  ادخ  ار  سک  ره  دنناسرتیم و  ادخ  ریغ  زا  ار  وت  اهنآ  تسین ؟ یفاک  شاهدنب  يرادـهگن  يارب  ادـخ  ایآ 

(36 . ) دوب دهاوخن 
(37 . ) تسین هدنریگ  ماقتنا  ردتقم و  دنوادخ  ایآ  تسین . ياهدننک  هارمگ  چیه  وا  يارب  دنک  تیاده  ادخ  ار  سک  ره 

شتسرپ ادخ  زا  ریغ  هک  ییاهتب  هرابرد  وگب : اتکی . يادخ  دنیوگیم : هّتبلا  تسا ؟ هدیرفآ  ار  نیمز  اهنامسآ و  یسک  هچ  یسرپب  اهنآ  زا  رگا 
هب یتمحر  دهاوخب  رگا  ای  دنزاس ؟ فرطرب  ار  نآ  دنناوتیم  اهنآ  ایآ  دناسرب ، ینایز  نم  هب  دهاوخب  ادخ  رگا  دیراد ؟ يرّوصت  هچ  دینکیم 

لّکوت وا  رب  دیاب  ناگدننک  لّکوت  مامت  تسا و  یفاک  ارم  ادخ  وگب : دـنراد ؟ زاب  نم  زا  ار  تمحر  نآ  دـنناوتیم  اهنآ  ایآ  دراد ، ینازرا  نم 
(38 . ) دننک

(39  ... ) هک تسناد  دیهاوخ  يدوزب  اّما  منکیم . لمع  دوخ  هفیظو  هب  زین  نم  دیهد . ماجنا  دیراد  ناوت  رد  هچ  ره  امش  نم  موق  يا  وگب 
(40 . ) دریگیم ارف  ار  یسک  هچ  ترخآ  دیواج  باذع  دوشیم و  راتفرگ  ایند  هدننکراوخ  باذع  هب  یسک  هچ 

380 ص :  ریسفت ..... :
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. تسا کیرش  دنزرف و  ياراد  ادخ  اهنآ  نامگ  هب  هک  تسا  نیا  دناهداد  ادخ  هب  تبسن  هک  ار  یغورد  ِهَّللا  یَلَع  َبَذَک  ْنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَمَف 
. دندرک راکنا  بیذکت و  ار  دیحوت  نآرق و  ینعی  تسار  نخس  ِقْدِّصلِاب و  َبَّذَک  َو 

نینچ  ياج  هک  هدرک  دیدهت  دنوادخ  سپس  َنیِِرفاْکِلل  ًيْوثَم  َمَّنَهَج  ِیف  َْسَیل  َأ 
381 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا خزود  رد  یصاخشا 
(. دنراد ياج  خزود  رد  املسم  ینعی   ) تسا يریرقت  ماهفتسا  نآ  ماهفتسا  و 

زا دوصقم  تسا . ربماـیپ  تشاد  ناـمیا  دوب  هدروآ  هچنآ  هب  دروآ و  ار  یتـسار  قدـص و  هک  یـسک  نآ  ِِهب  َقَّدَـص  َو  ِقْدِّصلاـِب  َءاـج  يِذَّلا  َو 
ْمُهَّلََعل َباتِْکلا  یَـسُوم  اْنیَتآ  ْدََـقل  َو  هیآ  رد  هک  نانچ  مه  دـناهدروآ ، نامیا  وا  هب  هک  یناـسک  مه  تسا و  ترـضح  نآ  دوخ  مه  هب »  » ریمض
ناوریپ مه  یـسوم و  ترـضح  دوخ  مه  یـسوم »  » زا دوـصقم  «. 1 « » دـنوش تیادـه  دـیاش  میدرک  اطع  یـسوم  هب  ار  باتک  هتبلا   » َنوُدَـتْهَی

نایب رهاظ  مسا  هب  اج  نآ  رد  هدش و  هتفگ  تفـص  تروص  هب  اج  نیا  رد  طقف  َنوُقَّتُْملا » ُمُه  َِکئلوُأ   » دومرف هب ) قّدص  زا  سپ   ) اذل تسوا ،
قیدصت ار  نآ  دندروآ و  ار  یتسار  هک  یهورگ  ینعی  دشاب ، هب  قدص  قدصلاب و  ءاج  يذـلا  قیرفلا  دوصقم : هک  تسا  زیاج  تسا و  هدـش 

. دندرک قیدصت  ار  وا  هک  دنتسه  ینانمؤم  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هورگ  نآ  هک  دندرک 
هداد ماجنا  ندروآ  نامیا  زا  شیپ  هک  تسا  یناهانگ  كرش و  نامه  تشز ، ءوس و  ياهراک  زا  دوصقم  اُولِمَع  يِذَّلا  َأَوْسَأ  ْمُْهنَع  ُهَّللا  َرِّفَُکِیل 

. دندوب
نـسح زین  ار  حابم  اریز  تسا ، حابم  ياهراک  هب  تبـسن  تابحتـسم ، تاـبجاو و  نسحأ ، ياـهراک  زا  دوصقم  َنُولَمْعَی  اُوناـک  يِذَّلا  ِنَسْحَأـِب 

. دنیوگیم
. دنناربمایپ دارم  هک  تسا  هدش  هدناوخ  مه  هدابع  هملک ، نیا  تسادخ  لوسر  هدبع »  » زا روظنم  ُهَْدبَع  ٍفاِکب  ُهَّللا  َْسَیل  َأ 

رب انب  نیونتیب  لصا و  رب  انب  نیونت  اب  تروص ، ود  هب  تاکسمم »  » و تافشاک »  » هملک ِِهتَمْحَر  ُتاکِسْمُم  َّنُه  ْلَه  ِهِّرُض ...  ُتافِشاک  َّنُه  ْلَه 
. تسا هدش  هدناوخ  هفاضا ،

ترابع رد  ار  اهنآ  هک  نآ  زا  سپ  دـنک ، نایب  دوشیم  هتـساوخ  اهنآ  زا  هچنآ  ماجنا  رد  ار  اهتب  رتشیب  زجع  یناوتان و  هک  نیا  يارب  دـنوادخ 
« ِِهنوُد ْنِم  َنیِذَّلِاب  َکَنُوفِّوَُخی  َو  »

__________________________________________________

.46 نونمؤم / - 1
382 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

تدش تیلوجر  رد  هک  نانچ  مه  تسا  فعض  یتسس و  یمرن و  تیثونا  رد  اریز  هدومرف ، رکذ  ثنؤم  تروص  هب  اج  نیا  رد  هدروآ ، رکذم 
اهنآ زا  يزیچ  هک  دـننآ  زا  رتناوتان  رتزجاع و  دنتـسه  تاـنم  يزع و  تـال و  هک ، ناـنز  نیا  دـیامرفیم : دـنوادخ  اـیوگ  و  تسا . یتخـس  و 

. دوش هتساوخ 
دوخ تردق  ییاناوت و  هزادنا  هب  دیتسه ، نید  راکنا  ینمشد و  رد  هک  یماقم  تلاح و  نیا  رب  ناکرـشم  يا  ْمُِکتَناکَم  یلَع  اُولَمْعا  ِمْوَق  ای  ُْلق 

. دینک شالت 
هک ثیح »  » و انه »  » هملک هک  نانچ  مه  تسا . هتفر  راک  هب  ناکم  ياج  هب  تناکم  هراعتـسا ، روط  هب  تسا و  ناکم »  » يانعم هب  ۀـناکم »  » ظفل

. دنوریم راک  هب  هراعتسا  روط  هب  مه  نامز  يارب  دنتسه  ناکم  يارب 
. تسا هدش  فذح  راصتخا  يارب  تسا و  هدوب  یتناکم ، یلع  لماع  ینا  تقیقح : رد  ترابع  نیا  ٌلِماع  یِّنِإ 

. دوب ردب »  » زور باذع  نآ  تسا و  هدننک  اوسر  راوخ و  هک  یباذع  ینعی  تسا ، باذع »  » تفص ترابع  نیا  ِهیِزُْخی 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 1855 

http://www.ghaemiyeh.com


382 ص :  ات 45 ..... ] تایآ 41  (: 39  ) رمزلا هروس  ]

هراشا

َسُْفنَْألا یَّفَوَتَی  ُهَّللا  ( 41  ) ٍلیِکَِوب ْمِْهیَلَع  َْتنَأ  ام  َو  اْهیَلَع  ُّلِضَی  امَّنِإَف  َّلَض  ْنَم  َو  ِهِسْفَِنلَف  يدَـتْها  ِنَمَف  ِّقَْحلِاب  ِساَّنِلل  َباتِْکلا  َکـْیَلَع  اـْنلَْزنَأ  اَّنِإ 
ٍمْوَِقل ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  یمَـسُم  ٍلَجَأ  یلِإ  يرْخُأـْلا  ُلِـسُْری  َو  َتْوَْملا  اَْـهیَلَع  یـضَق  ِیتَّلا  ُکِـسُْمیَف  اـهِمانَم  ِیف  ْتُمَت  َْمل  ِیتَّلا  َو  اـِهتْوَم  َنیِح 
ُْکُلم َُهل  ًاعیِمَج  ُۀَـعافَّشلا  ِهَِّلل  ْلـُق  ( 43  ) َنُولِقْعَی ـال  َو  ًاْئیَـش  َنوُِـکلْمَی  ـال  اُوناـک  ْوـَل  َو  َأ  ْلـُق  َءاعَفُـش  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اوُذَـخَّتا  ِمَأ  ( 42  ) َنوُرَّکَفَتَی

اذِإ ِِهنوُد  ْنِم  َنیِذَّلا  َرِکُذ  اذِإ  َو  ِةَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  ُبُوُلق  ْتَّزَأَمْـشا  ُهَدْحَو  ُهَّللا  َرِکُذ  اذِإ  َو  ( 44  ) َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  َُّمث  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا 
(45  ) َنوُرِْشبَتْسَی ْمُه 

383 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

383 ص :  همجرت ..... :

هک ره  تسوا و  دوخ  دوس  هب  تفای  تیادـه  هک  سک  ره  سپ  میدرک . لزاـن  وت  رب  ّقح  هب  مدرم  تیادـه  يارب  ار  ینامـسآ  باـتک  نیا  اـم 
(41 . ) یتسین اهنآ  لیکو  وت  دوب و  دهاوخ  وا  دوخ  نایز  هب  دش  هارمگ 

هک ار  یناسک  ياهناج  سپـس  دریگیم . باوخ  ماـگنه  هب  دـناهدرمن  هک  ار  یناـسک  ياـهناج  دریگیم و  ار  اـهناج  گرم ، ماـگنه  هب  ادـخ 
نیا رد  گرم . نّیعم  تقو  ات  دـنادرگیم  زاب  دـننامب ] هدـنز  دـیاب  هک   ] ار نارگید  درادیم و  هگن  تسا  هدرک  رداص  ار  اـهنآ  گرم  ناـمرف 

(42 . ) دنشیدنایم هک  اهنآ  يارب  ادخ ) تردق  زا   ) تسا ینشور  ياههناشن  نایرج 
. دنباینرد يزیچ  دنـشابن و  يزیچ  کلام  دنچ  ره  دیهاوخیم  تعافـش  اهنآ  زا  ایآ  وگب  اهنآ  هب  دـندیزگرب ؟ یناعیفـش  ادـخ  ياوس  اهنآ  ایآ 

(43)
(44 . ) دیدرگیم زاب  وا  يوس  هب  همه  سپس  تسوا . نآ  زا  نیمز  اهنامسآ و  ییاورنامرف  اریز  تسادخ ، نآ  زا  یگمه  تعافش  وگب 

هدرب وا  زج  يرگید  مان  نوچ  دـباییم و  راجزنا  دـنرادن  نامیا  تمایق  هب  هک  یناسک  ياهلد  دوشیم ، دای  یگناگی  هب  دـنوادخ  هک  یماگنه 
(45 . ) دنوشیم نامداش  دوش ،

383 ص :  ریسفت ..... :

. تسا مدرم  مامت  يارب  نآ ، هب  مدرم  زاین  ببس  هب  ینعی  سانلل »  » ترابع تسا و  نآرق  باتک ، زا  دوصقم  ِساَّنِلل  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اْنلَْزنَأ  اَّنِإ 
نآ زا  تسا  سفن  یتمالـس  تحـص و  كرد و  ساسحا و  ندوب و  هدـنز  ثعاب  هک  ار  يزیچ  نآ  دـنوادخ  اـِهتْوَم  َنیِح  َسُْفنَأـْلا  یَّفَوَتَی  ُهَّللا 

و دریگیم . ار  اهنآ  حور  باوخ  ماگنه  رد  ینعی  دریگیم ، دنباوخ  رد  یلو  دناهدرمن  هک  ار  یناسک  ناج  زین  و  دریگیم .
384 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دننکیمن فرصت  يزیچ  رد  دنهدیمن و  صیخشت  ار  يزیچ  ناگدرم  دننام  مه  اهنآ  اریز  تسا ، هدرک  هیبشت  ناگدرم  هب  ار  اههدیباوخ 
ماـگنه رد  ار  اـهناج  نآ  ینعی  درادیم ، هگن  تسا  هدیـسر  اـهنآ  یقیقح  گرم  هک  ار  یناـسک  حور  َتْوَْملا و  اَْـهیَلَع  یـضَق  ِیتَّلا  ُکِـسُْمیَف 

. دسرب اهنآ  یعطق  گرم  نامز  ات  دنادرگیم  رب  دنباوخ  هک  نارگید  زا  دنادرگیمن و  رب  ندش  هدنز  يارب  ناشگرم 
. دندیزگرب ار  یناعیفش  شیرق  نارفاک  هکلب  ینعی  تسا ، لب »  » يانعم هب  تسا و  هعطقنم  مأ »  » فرح َءاعَفُش  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اوُذَخَّتا  ِمَأ 

وا شیپ  ادخ  نذایب  سک  چیه  هک  یلاح  رد  دنتسه  ادخ  شیپ  ام  ناعیفش  اهتب  نیا  دنتفگ : نارفاک  اریز  ادخ ، نذا  هزاجایب و  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم 
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. دنکیمن تعافش 
دنچ ره  دننکیم  تعافـش  اهنیا  ایآ  ینعی  اوناک ،...  ول  نوعفـشی و  أ  تسا : هدوب  نینچ  ریدـقت  رد  ترابع  نیا  ًاْئیَـش  َنوُِکلْمَی  اُوناک ال  َْول  َو  َأ 

؟ دنرادن يروعش  مهف و  دنتسین و  يزیچ  کلام 
رد دنوادخ  هک  نیا  رگم  تسین  نآ  کلام  يدرف  چیه  نیا  رب  انب  تسادخ ، کلم  رایتخا و  رد  تعافـش  یمامت  وگب  ًاعیِمَج  ُۀَـعافَّشلا  ِهَِّلل  ُْلق 

. دهد رارق  وا  تیکلام  هب  رایتخا و 
مان یگناگی  ییاهنت و  هب  همسا  زع  ییادخ  هک  یماگنه  هک  تسا  نیا  دوصقم  دنزیم و  رود  هدحو »  » هملک يور  انعم  ُهَدْحَو  ُهَّللا  َرِکُذ  اذِإ  َو 
دوش رکذ  مه  اهنآ  ياهتب  ادـخ  رکذ  اب  هاگ  ره  دوشیم و  مهرد  هتفرگ و  اهنآ  ياـهتروص  دـنوشیم و  رفنتم  زئمـشم و  اـهنآ  دوشیم ، هدرب 
مشخ زا  رپ  لد  هک  تسا  یتلاح  زازئمشا  داد . رارق  ینامداش  راشبتسا و  ربارب  رد  ار  ترفن  زازئمـشا و  نیا  رب  انب  دنوشیم ، نامداش  شاشب و 

هب تسا  رورس  يداش و  زا  رپ  لد  هک  تسا  یتلاح  راشبتسا  دوشیم و  راکـشآ  تروص  رد  ضابقنا  یگتفرگ و  هک  يروط  هب  تسا  ترفن  و 
. دوشیم زاب  شاّشب و  هرهچ  هک  يروط 

تقو اوءاجاف  هنود  نم  نیذـلا  رکذ  تقو  تسا : نینچ  ریدـقت  رد  هیآ  تسا و  تاجافم  يانعم  ُهَّللا » َرِکُذ  اذِإ   » ترابع رد  اذا »  » فرح لـماع 
اهتب  زا  هک  یماگنه  راشبتسالا :

385 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دوشیم اهنآ  ینامداش  راشبتسا و  ماگنه  ناهگان  دیآیم  نایم  هب  يرکذ  ادخ ، نودب 

385 ص :  ات 51 ..... ] تایآ 46  (: 39  ) رمزلا هروس  ]

هراشا

اوُمَلَظ َنیِذَِّلل  َّنَأ  َْول  َو  ( 46  ) َنوُِفلَتْخَی ِهِیف  اُوناک  ام  ِیف  َكِدابِع  َْنَیب  ُمُکَْحت  َْتنَأ  ِةَداهَّشلا  َو  ِْبیَْغلا  َِملاع  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َرِطاـف  َّمُهَّللا  ِلـُق 
ُتائِّیَس ْمَُهل  اَدب  َو  ( 47  ) َنُوبِـسَتْحَی اُونوُکَی  َْمل  ام  ِهَّللا  َنِم  ْمَُهل  اَدب  َو  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ِباذَْعلا  ِءوُس  ْنِم  ِِهب  اْوَدَْتفال  ُهَعَم  ُهَْلثِم  َو  ًاعیِمَج  ِضْرَْألا  ِیف  ام 

ٌۀَْنِتف َیِه  َْلب  ٍْملِع  یلَع  ُُهتِیتوُأ  امَّنِإ  َلاق  اَّنِم  ًۀَمِْعن  ُهاْنلَّوَخ  اذِإ  َُّمث  اناعَد  ٌّرُض  َناْسنِْإلا  َّسَم  اذِإَف  ( 48  ) َنُؤِزْهَتْسَی ِِهب  اُوناک  ام  ْمِِهب  َقاح  َو  اُوبَسَک  ام 
(50  ) َنُوبِسْکَی اُوناک  ام  ْمُْهنَع  ینْغَأ  امَف  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  اََهلاق  ْدَق  ( 49  ) َنوُمَْلعَی ْمُهَرَثْکَأ ال  َّنِکل  َو 

(51  ) َنیِزِْجعُِمب ْمُه  ام  َو  اُوبَسَک  ام  ُتائِّیَس  ْمُُهبیُِصیَس  ِءالُؤه  ْنِم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َو  اُوبَسَک  ام  ُتائِّیَس  ْمَُهباصَأَف 

385 ص :  همجرت ..... :

یهاوخ يرواد  دنتـشاد  فالتخا  هچنآ  رد  تناگدنب  نایم  رد  وت  راکـشآ ، ناهن و  ياناد  نیمز ، اهنامـسآ و  هدننیرفآ  ییوت  ایادـخ  راب  وگب 
(46 . ) درک

ییاهر تمایق  زور  تخـس  باذع  زا  ات  دننک  ادف  ار  همه  دنرـضاح  دشاب ، ناراکمتـس  نآ  زا  نآ  دـننامه  تسا و  نیمز  يور  رد  هچنآ  رگا 
(47 . ) دندرکیمن نامگ  زگره  هک  دوش  راکشآ  اهنآ  رب  يروما  ادخ  يوس  زا  دنبای و 

(48 . ) دنکیم هطاحا  ار  اهنآ  دندرکیم  ازهتسا  ار  هچنآ  دوشیم و  رهاظ  اهنآ  يارب  دناهداد  ماجنا  هک  ار  يدب  لامعا  زور  نآ  رد 
شلکشم ] لح  يارب   ] ار ام  دسر  يدنزگ  ار  ناسنا  هک  یماگنه 

386 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
شیامزآ هلیـسو  نیا  هکلب  دـناهداد . نم  هب  مییاـناد  ببـس  هب  ار  تمعن  نیا  دـیوگ : میداد  شینازرا  یتمعن  هک  یماـگنه  سپـس  دـناوخیم ،
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(49 . ) دننادیمن ناشرتشیب  یلو  تساهنآ 
(50 . ) درکن يدوس  اهنآ  يارب  دندوب  هدروآ  درگ  ار  هچنآ  یلو  دنتفگیم ، مه  اهنآ  ناینیشیپ  ار  نخس  نیمه 

باذع لاگنچ  زا  زگره  تفای و  دنهاوخ  ار  ناشتشز  ياهراک  رفیک  يدوزب  مدرم  نیا  زا  ناراکمتس  دیسر و  اهنآ  هب  ناشلامعا  رفیک  سپس 
(51 . ) دنزیرگب دنناوتیمن  یهلا 

386 ص :  ریسفت ..... :

هتـسیاش ار  هچنآ  ات  درب  وا  شیپ  ار  نارفاک  همکاحم  هک  هداد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  شربمایپ  هب  دـنوادخ  َكِداـبِع  َْنَیب  ُمُکَْحت  َْتنَأ 
ندرک مکح  تواضق و  رب  وت  ینعی  مکحت ،...  تنا  ناوخب : اعد  نیا  اب  ارم  هک  هدومرف  ربمایپ  هب  نیا  رب  انب  دـهد ، ماـجنا  اـهنآ  هراـبرد  تسا 

. ییاناوت اهنآ  نم و  نایم 
، دـنک اعد  داد  روتـسد  ربمایپ  هب  هک  دـنوادخ  اریز  نارفاک ، رب  يزوریپ  هب  تسا  یتراـشب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  يارب  روتـسد  نیا  رد 

. دنکیم تباجا  ار  نآ  ریزگان 
ادخ زا  يزیچ  هک  یلاح  رد  دـناوخیمن  ار  نآ  یـسک  زگره  هک  مسانـشیم  ار  ياهیآ  نم  تفگ : هک  تسا  هدـش  لقن  بیـسم  نب  دیعـس  زا 

 ... ِتاوامَّسلا َرِطاف  َّمُهَّللا  ُِلق  دناوخ : ار  هیآ  نیا  دنکیم و  اطع  وا  هب  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دهاوخب 
: هیآ نیا  تراشب ، هدعو و  رد  تسا  هیآ  نیا  دننام  درادـن و  یتیاهن  هک  تسا  يدـیدهت  هیآ  نیا  َنُوبِـسَتْحَی  اُونوُکَی  َْمل  ام  ِهَّللا  َنِم  ْمَُهل  ادـَب  َو 

ینـشور ببـس  هـک  تـسا  هدـش  هتـشاد  ناـهنپ  وا  يارب  ییاهـشاداپ  هـچ  دـنادیمن  یـسک  : » ٍنـُیْعَأ ِةَُّرق  ْنـِم  ْمَُـهل  َیِفْخُأ  اـم  ٌسْفَن  ُمَْـلعَت  ـالَف 
«1 « » تساهمشچ

__________________________________________________

.17 هدجس / ملا  - 1
387 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

نیا دناسرتیم و  ارم  نآرق  زا  ياهیآ  تفگ : دندیـسرپ  ار  شتلع  درکیم  یباتیب  عزج و  گرم  ماگنه  ردکنم  نب  دمحم  هک  تسا  هدش  لقن 
تـسا لقن  يروث  نایفـس  زا  مدرکیمن . نامگ  زگره  هک  دنک  راکـشآ  نم  رب  ار  يروما  دنوادخ  هک  مسرتیم  تفگ  سپـس  دناوخ ، ار  هیآ 

. ایر لها  رب  ياو  ایر  لها  رب  ياو  تفگ : دناوخ و  ار  هیآ  نیا  هک 
ياهیدـب دـنهدیم ، ار  ناشلامعا  همان  هک  یماگنه  ای  دوشیم . راکـشآ  اهنآ  يارب  ناشیا  اهراک  ياـهیتشز  اُوبَـسَک و  اـم  ُتائِّیَـس  ْمَُهل  ادـَب  َو 

. دوشیم راکشآ  دوب  یفخم  هک  ناشیاهراک 
طبـض ار  ناشیاهراک  مامت  دـنوادخ   » ُهوُسَن َو  ُهَّللا  ُهاصْحَأ  دـیامرفیم : هک  هیآ  نیا  دـننام  دـناسرتیم  دـنکیم و  دـیدهت  ار  نارفاـک  هیآ  نیا 

نآ دوشیم و  راکـشآ  رهاظ و  باذـع ، عاونا  زا  اهنآ  يدـب  شاداپ  ازج و  هک  تسا  نیا  انعم  اـی  « 1 « » دـناهدرک شومارف  اهنآ  تسا و  هدرک 
َو « 2 « » يدب نآ  دننامه  تسا  یـشاداپ  يدـب  شاداپ   » اُهْلثِم ٌۀَئِّیَـس  ٍۀَئِّیَـس  ُءازَج  هدومرف : هیآ  نیا  رد  هک  نانچ  مه  هدـیمان  تائّیـس »  » ار شاداپ 

. دریگیم ارف  ار  اهنآ  دسریم و  اهنآ  هب  دندرکیم ، هک  ییازهتسا  شاداپ  ْمِِهب  َقاح 
: دنیوگ دوش ، اطع  یسک  هب  شاداپ ، راظتنا  نودب  يزیچ  هاگ  ره  ًۀَمِْعن  ُهاْنلَّوَخ  اذِإ  َُّمث 

. دش هدیشخب  وا  هب  يزیچ  ائیش  هلوخ 
تـسا نیا  انعم  ای  مراد . نم  هک  تسا  یقاقحتـسا  لضف و  ملع و  رطاخ  هب  تسا  هدش  اطع  نم  هب  هچنآ  دـیوگیم : ٍْملِع  یلَع  ُُهتِیتوُأ  امَّنِإ  َلاق 

. تسا هدومرف  اطع  نم  هب  ار  تمعن  نیا  دراد ، ملع  نم  قاقحتسا  یگتسیاش و  هب  دنوادخ  نوچ  هک 
. تسا هدش  هداد  نم  هب  تمعن  نیا  مراد ، یهاگآ  ملع و  تراجت  بسک و  ياههار  هب  نم  نوچ  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای 
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__________________________________________________

.6 هلداجم / - 1
.40 يروش / - 2

388 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
«. 1 « » تسا نم  دوخ  ملع  ببس  هب  تورث  نیا   » يدنع ملع  یلع  تفگیم : مه  نوراق  هک  نانچ  مه 

ریمض و   ] هدش هدارا  نآ  زا  یتمسق  ای  تمعن و  زا  یئیـش  هک  تسا  نیا  يارب  ددرگیم  رب  ۀمعن »  » ظفل هب  هک  هتیتوا »  » رد ریمـض  ندوب  رکذم 
. ددرگیم رب  نآ  هب  ریمض  نیا  رب  انب  هفاک و  هن  دشاب  هلوصوم  امنا »  » رد ام »  » فرح هک  تسا  نکمم  و  ددرگیم ] رب  مسق  ای  ءیش  هب 

: دنیوگیم اهنآ  هک  روط  نآ  ینعی  تسا ، نارفاک  نخس  راکنا  ترابع  نیا  ٌۀَْنِتف  َیِه  َْلب 
ای دـننکیم  رکـش  ایآ  هک  تساـهنآ  يـالتبا  ناـحتما و  يارب  تمعن  نیا  هکلب  تسین ، دـشابیم ] اـم  دوخ  ملع  تهج  هب  تمعن  ياـطعا  هک  ]

؟ نارفک
رب ۀمعن »  » ظفل هب  نوچ  ریمـض ، اج  نیا  رد  یلو  ددرگیم ، رب  تمعن  موهفم  انعم و  هب  هک  تسا  هدمآ  رکذـم  ریمـض  هتیتوا »  » رد لوا ، هبترم 

. تسا ثنؤم  مه  ادتبم  تسا ، ثنؤم  ربخ  هک  ببس  نیدب  ای  تسا و  هدش  هدروآ  ثنؤم  ددرگیم ،
هملک ترابع ، نیا  اریز  دوشیم ، هدیمهف  ٍْملِع » یلَع  ُُهتِیتوُأ  امَّنِإ   » ترابع زا  هک  ددرگیم  رب  ياهلمج  ای  هملک  هب  اهلاق »  » رد ریمـض  اََهلاق  ْدَـق 

. تسا راتفگ  لوق و  زا  ياهلمج  ای  و 
وا موق  نوچ  تسا و  نم  ملع  رطاخ  هب  نم  تورث  تفگیم : مه  نوراق  اریز  تسوا ، موق  نوراق و  اهنآ  ناینیشیپ  زا  دوصقم  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا 

نخس نیا  دننام  هک  دناهدوب  یناسک  هتشذگ  ياهتما  رد  تسا  نکمم  دناهتفگ و  ار  نخس  نیا  همه  ییوگ  دندوب ، یـضار  راتفگ  نیا  هب  مه 
. دیسر اهنآ  هب  ناشتشز  ياهراک  رفیک  دش و  اهنآ  لابو  نیمه  دنتفگیم و  ار 

__________________________________________________

.76 صصق / - 1
389 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

389 ص :  ات 60 ..... ] تایآ 52  (: 39  ) رمزلا هروس  ]

هراشا

ْمِهِسُْفنَأ ال یلَع  اُوفَرْسَأ  َنیِذَّلا  َيِدابِع  ای  ُْلق  ( 52  ) َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ُرِدـْقَی  َو  ُءاشَی  ْنَِمل  َقْزِّرلا  ُطُْـسبَی  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَْلعَی  َْمل  َو  َأ 
ُباذَْعلا ُمُکَِیتْأَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  َُهل  اوُِملْسَأ  َو  ْمُکِّبَر  یلِإ  اُوبِینَأ  َو  ( 53  ) ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ  ًاعیِمَج  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِۀَـمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت 

ای ٌسْفَن  َلوُقَت  ْنَأ  ( 55  ) َنوُرُعْـشَت ُْمْتنَأ ال  َو  ًۀَتَْغب  ُباذَْـعلا  ُمُکَِیتْأَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ْمُکِّبَر  ْنِم  ْمُْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  َنَسْحَأ  اوُِعبَّتا  َو  ( 54  ) َنوُرَْصُنت َُّمث ال 
(56  ) َنیِرِخاَّسلا َنَِمل  ُْتنُک  ْنِإ  َو  ِهَّللا  ِْبنَج  ِیف  ُتْطَّرَف  ام  یلَع  یتَرْسَح 

ْدَق یَلب  ( 58  ) َنِینِـسْحُْملا َنِم  َنوُکَأَـف  ًةَّرَک  ِیل  َّنَأ  ْوـَل  َباذَْـعلا  يََرت  َنـیِح  َلوـُقَت  َْوأ  ( 57  ) َنیِقَّتُْملا َنِم  ُتـْنَُکل  ِینادَـه  َهَّللا  َّنَأ  ْوـَل  َلوـُقَت  َْوأ 
ِیف َْسَیل  َأ  ٌةَّدَوْسُم  ْمُهُهوُجُو  ِهَّللا  یَلَع  اُوبَذَک  َنیِذَّلا  يََرت  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  َو  ( 59  ) َنیِِرفاْکلا َنِم  َْتنُک  َو  َتْرَبْکَتْسا  َو  اِهب  َْتبَّذَکَف  ِیتایآ  َْکتَءاج 

(60  ) َنیِرِّبَکَتُْمِلل ًيْوثَم  َمَّنَهَج 

389 ص :  همجرت ..... :
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، دوخ نیا  رد  دزاسیم ؟ يزور  گنت  دـهاوخب  ار  سک  ره  دـهدیم و  عیـسو  يزور  دـهاوخب  سک  ره  هب  دـنوادخ  هک  دـننادیمن  اهنآ  ایآ 
(52 . ) تسا نامیا  لها  يارب  ییاههناشن 

وا اریز  دیشخب ، دهاوخ  ار  ناهانگ  همه  ادخ  هّتبلا  دیشابم ، دیماان  ادخ  تمحر  زا  دیاهدرک ، متس  فارسا و  دوخ  رب  هک  نم  ناگدنب  يا  وگب 
(53 . ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  رایسب  ییادخ 

390 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
يرای سک  چـیه  يوس  زا  سپـس  دـسر و  ارف  ادـخ  باذـع  هک  نآ  زا  شیپ  دـیوش  وا  رما  میلـست  دـیدرگ و  زاب  ناتراگدرورپ  هاـگرد  هب  و 

(54 . ) دیوشن
دیآ دورف  امش  رب  ناهگان  یهلا  باذع  هک  نآ  زا  شیپ  دینک  يوریپ  هدش  لزان  امش  رب  ناتراگدرورپ  فرط  زا  هک  ییاهروتسد  نیرتهب  زا  و 

(55 . ) دیشابن هاگآ  نآ  زا  هک  یلاح  رد 
: دیوگن یسک  تمایق ) زور   ) ات

(56 . ) متفرگ ءازهتسا  هیرخس و  هب  ار  ادخ  ياههدعو  مدرک و  یهاتوک  ادخ  نامرف  تعاطا  رد  هک  نم  رب  ترسح  سوسفا و 
(57 ( ؟ مدوب ناراکزیهرپ  زا  درکیم  ییامنهار  تیاده و  ارم  ادخ  رگا  دیوگب : یسک  ادابم  ات  تسا  هدش  هداد  اهروتسد  نیا 

(58  ) مدشیم ناراکوکین  زا  ات  متشگیم  زاب  ایند  هب  رگید  راب  شاک  يا  دیوگب : دنیبیم  ار  باذع  هک  هاگ  نآ  ای 
(59  ) يدوب نارفاک  زا  يدیزرو و  ّربکت  يدرک و  بیذکت  ار  نآ  اّما  دمآ  وت  تیاده  يارب  نم  ياههیآ  يرآ 

(60 ( ؟ تسین خزود  رد  ناّربکتم  هاگیاج  ایآ  تسا . هایس  ناشیاهتروص  هک  ینیبیم  دنتسب  غورد  ادخ  رب  هک  ار  یناسک  تمایق  زور  رد 

390 ص :  ریسفت ..... :

نودـب ینمؤم  رگا  نیا  رب  انب  دزرمآیم  دـنک  هبوت  هک  ار  یـسک  ناهانگ  مامت  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  دوصقم  ًاـعیِمَج  َبُونُّذـلا  ُرِفْغَی  َهَّللا  َّنِإ 
دهاوخب رگا  دنکیم و  باذع  ار  وا  دنک  راتفر  وا  اب  شتلادع  قباطم  دهاوخب  دنوادخ  رگا  تسا . دنوادخ  تیـشم  هب  وا  شزرمآ  دریمب  هبوت 

. دزرمآیم ار  وا  دنک  راتفر  وا  اب  شمرک  لضف و  قباطم 
«. 1 « » دشخبیم دهاوخب  هک  ار  یسک  ره  هانگ  كرش  زج  و   » ُءاشَی ْنَِمل  َِکلذ  َنُود  ام  ُرِفْغَی  َو  تسا : هدومرف  هیآ  نیا  رد  هک  نانچ  مه 

زا یخرب  دیوش . وا  میلـست  وا  ياهروتـسد  زا  ندرک  يوریپ  اب  دیدرگ و  زاب  ادخ  يوس  هب  هانگ  كرـش و  زا  َُهل  اوُِملْـسَأ  َو  ْمُکِّبَر  یلِإ  اُوبِینَأ  َو 
هک تسا  نیا  دوصقم  دنیوگ : نارسفم 

__________________________________________________

.48 ءاسن / - 1
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یهد و ماجنا  ياهدـش  رومأم  نآ  هب  ار  هچنآ  هک  تسا  نیا  روظنم  ْمُْکَیلِإ  َلِْزنُأ  اـم  َنَسْحَأ  اوُِعبَّتا  َو  دـینک . صلاـخ  ادـخ  يارب  ار  دوخ  سفن 
. ینک كرت  ياهدش  یهن  نآ  زا  هک  ار  هچنآ 

نوچ و  دییوگب ) ار  یبلطم  نینچ  هک  دیـشاب  یتیعقوم  رد  دیرادن  تسود  ینعی   ) دییوگب ار  يزیچ  نینچ  هک  دـیراد  تهارک  ٌسْفَن  َلوُقَت  ْنَأ 
تسا یـسفن  ای  تسا و  رفاک  سفن  ای  روظنم  تسا و  هدش  هدروآ  هرکن  تروص  هب  هملک  نیا  تسا  هدوب  اهـسفن  زا  یـضعب  سفن  زا  دوصقم 

. دشاب صخشم  رگید  ياهسفن  زا  هک 
. تسا هدش  عمج  دنتسه ، هنع  ضوعم  ضوع و  هک  ءای »  » و فلا »  » نایم تسا و  هدش  هدناوخ  زین  ياترسح  ای  یترسح » ای   » هملک

رعاش مدرک . یهاتوک  وا  قح  رد  ینعی  هبنج ، یف  تطرف  ترابع  نیا  رب  انب  تسا ، يزیچ  قح  بناج و  ياـنعم  هب  بنج »  » هژاو ِهَّللا  ِْبنَج  ِیف 
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«1 . » عطقت کیلع  يرح  دبک  هل  قماو  بنج  یف  هَّللا  نیقتت  امأ  تسا : هتفگ 
تروـص نـیا  رد  ياهداد ، ماـجنا  وا  يارب  تـقیقح  رد  یهد . ماـجنا  يدرم  ياـج  هـب  ار  يراـک  وـت  رگا  اریز  تـسا ، هیاـنک  باــب  زا  نـیا  و 

هیلا فاضم  ریزگان  و  تسا . هدوب  هَّللا ، تاذ  یف  تطرف  لصا : رد  ترابع  نیا  رب  انب  تسا ، هداد  ماجنا  وت  رطاخ  يارب  ار  راک  نیا  دنیوگیم :
يانعم تروص  ود  ره  رد  هک  دوش  هتفگ  هَّللا  یف  تروص  هب  ای  هَّللا  بنج  یف  تروص : هب  ترابع  هک  نیا  زا  معا  تسا  ریدـقت  رد  یفوذـحم 

. تسا نآ  دننام  ادخ و  تدابع  تعاط و  رد  یهاتوک  تدابع ،
. تسا هیردصم  تطرف ،» ام  : » هلمج رد  ام »  » فرح

. تسا هلیقث  زا  هففخم  اج  نیا  رد  نا »  » فرح َنیِرِخاَّسلا  َنَِمل  ُْتنُک  ْنِإ  َو 
، درکیمن ءافتکا  ندرکن  تعاطا  هب  اهنت  درف  نآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا : هتفگ  هداتق 

__________________________________________________

. تسا هدش  هراپ  هراپ  وت  قشع  ترارح  زا  هک  تسا  يرگج  وا  يارب  هک  یسرتیمن  یقشاع  قح  رد  ادخ  زا  ایآ  - 1
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ادخ تعاطا  هک  یلاح  رد  نم  تسا : هتفگ  ایوگ  تسا و  لاح  لحم  رد  تنک »...  نا   » هلمج درکیم ، هرخسم  ازهتسا و  مه  ار  نارگید  هکلب 
. مدرکیم ازهتسا  هیرخس و  زین  ار  ناگدننک  تعاطا  لاح  نامه  رد  مدرکیمن ، ار 

تلع دنادیمن . راوازس  ار  دوخ  هک  يزیچ  يارب  ار  نآ  دیوگیم و  ینادرگرس  تریح و  ببـس  هب  ار  ترابع  نیا  ِینادَه  َهَّللا  َّنَأ  َْول  َلوُقَت  َْوأ 
. دننادیم اهناطیش  ناشنایاوشیپ و  ندرک  هارمگ  ار ، دوخ  یهارمگ  تلع  هک  دیامرفیم : اهنآ  لوق  زا  دنوادخ  هک  نانچ  مه  دروآیم .

اب ار  وت  اـم  هتبلا  يرآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  وا و  راـتفگ  رب  همـسا  زع  دـنوادخ  زا  تسا  يدر  باوج و  هلمج  نیا  ِیتاـیآ  َکـْتَءاج  ْدَـق  یَلب 
. يدش رفاک  يدیزرو و  ربک  نآ  لوبق  زا  يدرک و  راکنا  ار  نآ  وت  نکیل  میدرک ، ییامنهار  تیاده و  رگید ) ياهروتسد  و   ) نآرق

ام ياـنعم : هب  ینادـه » هَّللا  نأ  وـل   » تراـبع هک  تسا  نیا  هدـش ، عـقاو  یفنم  ریغ  يارب  باوـج  یلب »  » فرح تراـبع  نیا  رد  هک  نـیا  تـلع 
. دشابیم تیده ،

دنزرف و تبسن  دندرک و  فیصوت  تسین  هتـسیاش  هک  ییاهزیچ  هب  ار  ادخ  اریز  دنداد ، تبـسن  ادخ  هب  ار  یغورد  ییاهزیچ  ِهَّللا  یَلَع  اُوبَذَک 
ادخ رگا   » ْمُهانْدَبَع ام  ُنمْحَّرلا  َءاش  َْول  «. 1 « » دنتسه ادخ  شیپ  ام  ياهعیفش  ناتب  نیا   » ِهَّللا َْدنِع  انُؤاعَفُش  ِءالُؤه  دنتفگ : دنداد و  وا  هب  کیرش 

هک یناسک  زا  اـهفرح  نیا  «. 3 « » تسا هدرک  رما  نآ  هب  ار  ام  دـنوادخ  و   » اـِهب اـنَرَمَأ  ُهَّللا  َو  «. 2 « » میدرکیمن تدابع  ار  اهنآ  اـم  تساوخیم 
دننام هیبش و  ادخ  يارب  نیا  رب  انب  ، ) تسین دیعب  دننادیم  میدق  مه  ار  يرگید  ياهزیچ  دنوادخ  اب  دنهدیم و  ادـخ  هب  تبـسن  ار  حـیبق  لعف 

(. دنلئاق
__________________________________________________

.18 سنوی / - 1
.20 فرخز /  2
.28 فارعا /  3
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يولع و هچ  رگا  دش  هتفگ  تسا  هیآ  نیا  لها  دشاب  ادخ  بناج  زا  هک  نآیب  دنادب  ماما  ار  دوخ  سک  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح 

«1 . » يرآ دومرف : دشاب ؟ یمطاف 
رگا درک  میهاوخ  لاؤس  وا  زا  يزور  ام  دـنک  لـقن  اـم  زا  یتیاور  سک  ره  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 

یماگنه ام  اریز  تسا ، هتـسب  غورد  شلوسر  ادخ و  رب  ددنب ، غورد  ام  رب  رگا  و  تسا . هدرک  قیدصت  ار  شلوسر  ادـخ و  دـنک  لقن  تسار 
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. دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  سپـس  تسا ، هتفگ  شربمایپ  ادخ و  مییوگیم  هکلب  دناهتفگ . نالف  نالف و  مییوگیمن  مییوگیم ، ار  يزیچ  هک 
«2»

نیا دشاب  لد  هدید  اب  ندید  زا  دوصقم  رگا  تسا و  لاح  عضوم  رد  ترابع  نیا  مینادـب  رهاظ  مشچ  اب  ندـید  ار  انعم  رگا  ٌةَّدَوْسُم  ْمُهُهوُجُو 
. تسا مود  لوعفم  ترابع 

393 ص :  ات 67 ..... ] تایآ 61  (: 39  ) رمزلا هروس  ]

هراشا

َُهل ( 62  ) ٌلیِکَو ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  ٍءْیَـش  ِّلُـک  ُِقلاـخ  ُهَّللا  ( 61  ) َنوـُنَزْحَی ْمُه  ـال  َو  ُءوُّسلا  ُمُهُّسَمَی  ـال  ْمِِهتَزاـفَِمب  اْوَـقَّتا  َنیِذَّلا  ُهَّللا  یِّجَُنی  َو 
َو ( 64  ) َنُولِهاْجلا اَهُّیَأ  ُدـُبْعَأ  یِّنوُُرمَْأت  ِهَّللا  َْریَغَف  َأ  ْلـُق  ( 63  ) َنوُرِـساْخلا ُمُه  َِکئلوُأ  ِهَّللا  ِتایِآب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُدـِیلاقَم 

(65  ) َنیِرِساْخلا َنِم  َّنَنوُکََتل  َو  َُکلَمَع  َّنَطَبْحََیل  َتْکَرْشَأ  ِْنَئل  َِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َیلِإ  َو  َْکَیلِإ  َیِحوُأ  ْدََقل 
ُهَناْحبُس ِِهنیِمَِیب  ٌتاَّیِوْطَم  ُتاوامَّسلا  َو  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ُُهتَْضبَق  ًاعیِمَج  ُضْرَْألا  َو  ِهِرْدَق  َّقَح  َهَّللا  اوُرَدَق  ام  َو  ( 66  ) َنیِرِکاَّشلا َنِم  ْنُک  َو  ُْدبْعاَف  َهَّللا  َِلب 

(67  ) َنوُکِرُْشی اَّمَع  یلاعَت  َو 
__________________________________________________

-1
ناک نا  لاق و  ایمطاف  ایولع  ناک  نا  لیق و  ۀیآلا  هذه  لهأ  نم  وهف  هَّللا  نم  هل  تسیل  ۀماما  لحتنا  ماما  لک 

-2
یلع بذکی  امناف  انیلع  بذک  نا  هلوسر و  یلع  هَّللا و  یلع  قدـصی  امناف  انیلع  قدـص  ناف  اموی  هنع  هولئاس  نحنف  ثیدـحب  انع  ثدـح  نم 

. ۀیآلا هذه  الت  مث  هلوسر  لاق  هَّللا و  لاق  لوقن  اّمنا  نالف و  لاق  نالف و  لاق  لوقن  انثدح ال  اذا  انال  هلوسر  یلع  هَّللا و 
].....[ 

394 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

394 ص :  همجرت ..... :

(61 . ) دباین هار  اهنآ  هب  یهودنا  زگره  دسریمن و  اهنآ  هب  یجنر  چیه  دشخبیم . ییاهر  باذع  زا  يراگتسر  اب  ار  يوقت  لها  دنوادخ  و 
(62 . ) تسا نابهگن  رظان و  زیچ  همه  رب  تسا و  زیچ  ره  هدننیرفآ  ادخ 

(63 . ) دنناراکنایز دندش  رفاک  ادخ  تایآ  هب  هک  یناسک  و  تسوا . نآ  زا  نیمز  اهنامسآ و  ياهدیلک 
(64 ( ؟ منک تدابع  ار  ادخ  ریغ  هک  دیهدیم  روتسد  نم  هب  ایآ  هیفس ، نادان و  مدرم  يا  وگب : نارفاک  هب 

(65 . ) دوب یهاوخ  ناراکنایز  زا  دوشیم و  دوبان  تلامعا  مامت  يوش  كرشم  رگا  هک  هدش  یحو  وت  زا  شیپ  ناربمایپ  همه  وت و  هب 
(66 . ) شاب نارازگساپس  زا  نک و  شتسرپ  ار  ادخ  اهنت  هکلب 

تسد رد  هدیچیپ  اهنامسآ  تسوا و  تردق  دی  رد  نیمز  مامت  تمایق  زور  هک  نآ  لاح  دنتخانشن و  تسا  هتسیاش  هک  هنوگ  نآ  ار  ادخ  اهنآ 
(67 . ) ناکرشم كرش  زا  تسا  هّزنم  دنوادخ  تسوا .

394 ص :  ریسفت ..... :
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تسا و یکی  زوف  هزافم و  موهفم  دناهدناوخ و  عمج ، تروص  هب  مهتازافم  ار  ْمِِهتَزافَِمب »  » هملک یـضعب  ْمِِهتَزافَِمب  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  ُهَّللا  یِّجَُنی  َو 
« یّجنی  » هملک دناوخ  عمج  تروص  هب  ار  نآ  ناوتیم  دـشاب  فلتخم  ردـصم  سانجا  هاگ  ره  هک  تسا  نیا  دـناهدناوخ  عمج  هک  نانآ  لیلد 

. تسا هدش  هدناوخ  زین  یجنی  دیدشت  نودب 
ناشکین ياهراک  ببـس  هب  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دـنکیم و  ریـسفت  ار  هزافم »  » هملک اـی  تراـبع  نیا  َنُونَزْحَی  ْمُه  ـال  َو  ُءوُّسلا  ُمُهُّسَمَی  ـال 

بـصن لحم  رد  هیلاح و  هلمج  مود  تروص  رد  درادن و  بارعا  زا  یلحم  تسا و  هفنأتـسم  هلمج  لوا  تروص  رد  دـسریمن . اهنآ  هب  يدـب 
395 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  تسا .

. تسا نیمز  اهنامسآ و  روما  هدنرادهگن  کلام و  دنوادخ  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُدِیلاقَم  َُهل 
هملک دراد و  رایتخا  رد  ار  اهجنگ  دیلک  هک  تسا  یـسک  اهجنگ  نابهگن  اریز  تسا ، هیانک  باب  زا  هدش  هتفگ  ُدـِیلاقَم »  » هیآ نیا  رد  هک  نیا 

. درادن درفم  شدوخ  ظفل  زا  تسا و  حیتافم ، يانعم : هب  دیلاقم » »
دنوادـخ هضرتـعم ، هلمج  ناوـنع  هب  تراـبع  ود  نیا  ناـیم  تسا و  لـصتم  اْوَـقَّتا » َنیِذَّلا  ُهَّللا  یِّجَُنی  َو   » تراـبع هب  هلمج  نیا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو 

هک یناسک  تسین و  ناهنپ  وا  رب  زیچ  چـیه  اهنآ  شاداپ  اهراک و  زا  نیا  رب  انب  تساـهنآ ، ناـبهگن  زیچ و  همه  هدـننیرفآ  وا  هک  تسا  هدومرف 
. دنناراکنایز زا  دنشاب  انعم  نیا  رکنم 

لـصا رد  تسا و  هضرتعم  هلمج  یِّنوُُرمَْأت » : » ترابع تسا و  بوصنم  دـبعأ »  » لـعف هلیـسو  هب  ِهَّللا » َْریَغَف  َأ   » تراـبع یِّنوُُرمْأـَت  ِهَّللا  َْریَغَف  َأ  ْلـُق 
شتسرپ ریذپب و  ار  ام  نایادخ  زا  یضعب  وت  دنتفگیم  ربمایپ  هب  ناکرشم  هک  دوب  یماگنه  نیا  و  مکرمأب » دبعا  هَّللا  ریغف  أ   » تسا هدوب  نینچ 

. میروایب نامیا  وت  يادخ  هب  مه  ام  ات  نک 
: تسا نینچ  ترابع  ریدقت  اریز  دشاب ، بوصنم  دراد ، تلالد  نآ  رب  ُُدبْعَأ » یِّنوُُرمَْأت   » هلمج هک  یموهفم  ببـس  هب  ِهَّللا » َْریَغَف  َأ   » تسا نکمم 

هَّللا ریغف  ترابع أ  لصا  نینچمه  منک و  تدابع  ار  ادـخ  زا  ریغ  هک  ییوگیم  دـیناوخیم و  شتـسرپ  هب  ارم  دـبعأ  یل  نولوقت  یننودـبعت و 
. تسا هدش  عوفرم  لعف  هدیدرگ و  فذح  نأ »  » فرح هک  تسا  هدوب  دبعأ ، نأ  یّننورمأت 

: تسا هدش  هدناوخ  قیرط  دنچ  هب  یِّنوُُرمَْأت »  » هلمج و 
. تسا زیاج  ماغدا  تسا ، واو  نیل  فرح  همغدم  نون  زا  شیپ  نوچ  و  ینورمأت ، نون : دیدشت  ماغدا و  اب  - 1

. نآ لصا  قباطم  ماغدا و  نودب  ینورمأت  تروص  هب  - 2
. تسا عفر  تمالع  یلوا  نون  اریز  یمود ، نون  فذح  اب  یننورمأت  تروص  هب  - 3

396 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسا زیاج  ود  ره  نوکس ، ای  هحتف  اب  ار  ءای »  » ندناوخ و 

یحوأ لصا : رد  ای  هلثم ، کلبق  نم  نیذلا  یلا  تکرـشأ و  نئل  کیلا  یحوأ  دـقل  و  تسا : نینچ  لصا  رد  ترابع  نیا  َْکَیلِإ  َیِحوُأ  ْدََـقل  َو 
. تسا هدوب  تکرشأ ، نئل  مهنم  دحاو  لک  یلا  کیلا و 

درفم هک  تکرـشأ  اب  دنعمج  هک  ناربمایپ  هک  تسا  نیا  يارب  هیجوت  نیا  . ) دیناشوپ ياهلح  ام  زا  کی  ره  هب  ۀلح  اناسک  و  دنیوگ : هک  نانچ 
. تسا باوج  مال  نطبحیل ) مال   ) مود مال  تسا و  دنگوس  ياج  هب  نئل ) مال   ) لوا مال »  » ترابع نیا  رد  دوش .) بسانم  تسا ، بطاخم 

زیچ ره  ضرف  اریز  دنروایب ، كرش  هک  نیا  زا  دنهزنم  ناربمایپ  هنرگ  تسا و  ریدقت  ضرف و  لیبس  رب  ناربمایپ  هب  تبسن  دنوادخ  راتفگ  نیا 
. تسا رتنییاپ  لاحم  هجرد  زا  هک  ییاهزیچ  هب  دسر  هچ  ات  تسا  حیحص  یصاخ  ضرغ  يارب  یلاحم 

ایوگ و  دنکیم . در  دنک ، تدابع  ار  ناشیاهتب  زا  یـضعب  هک  دندوب  هداد  ناربمایپ  هب  نارفاک  هک  ار  يروتـسد  نآ  ترابع  نیا  ُْدبْعاَف  َهَّللا  َِلب 
، نک شتسرپ  ار  ادخ  يراوتسا ، دنمدرخ و  رگا  هکلب  نکم . شتسرپ  ینک ، تدابع  هک  دناهداد  روتسد  اهنآ  ار  هچنآ  تسا : هدومرف  دنوادخ 

. تسا هدمآ  فوذحم  زا  ضوع  مدقم  لوعفم  تسا و  هدش  فذح  طرش  فرح  نیا  رب  انب 
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دنکیم و میظعت  ار  اهنآ  دسانـشب ، تسا  هتـسیاش  هک  روط  نآ  ار ، تمظع  اب  ءایـشا  یگرزب  شزرا و  ناسنا  رگا  ِهِرْدَـق  َّقَح  َهَّللا  اوُرَدَـق  ام  َو 
تـسا هتـسیاش  هک  نانچ  نآ  ار  ادخ  تمظع  هک  تسا  نیا  دوصقم  ِهِرْدَق  َّقَح  َهَّللا  اوُرَدَق  ام  َو  هدومرف : دـنوادخ  ور  نیا  زا  درادیم ، گرزب 

ربدت هار  زا  ار  اهنآ  ادخ  سپ  دنک ، شتسرپ  ار  ادخ  ریغ  مه  وا  هک  دنهدیم  روتـسد  شربمایپ  هب  دننکیم و  تدابع  ار  وا  ریغ  هک  دنتخانـشن 
: دیامرفیم دنکیم و  هاگآ  شدوخ  یگرزب  تمظع و  هب  رکفت ، و 

هب اهنت  هیآ  نیا  ِِهنیِمَِیب  ٌتاَّیِوْطَم  ُتاوامَّسلا  َو  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ُُهتَْضبَق  ًاعیِمَج  ُضْرَْألا  َو 
397 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

روصت نیمی »  » و هضبق »  » هملک زا  هک  نآیب  رگید ، زیچ  هن  تسا  دنوادخ  ماقم  تمظع  هوکـش و  لالج و  ندـنایامن  ندرک و  مسجم  روظنم 
. دشاب هدش  يزاجم  ای  یقیقح  يانعم 

يارب هکلب  تسین ، نیمز  کی  يارب  ربخ  هک  دـنک  هاگآ  ات  تسا  هدـش  دـیکأت  اـعیمج »  » هملک هلیـسو  هب  ضرا »  » هملک ربخ ، ندـمآ  زا  شیپ 
اب ار  اهنیمز  مامت  یلو  تسا  يدایز  ياههضبق  بحاص  وا  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا و  هدوب  اعیمج  نوضرألا  انعم : رد  تساـهنیمز و  ماـمت 

. دریگیم هضبق  کی  اب  ار  اهنآ  ایوگ  دنتسه و  وا  هضبق  کی  هزادنا  هب  دنراد  هک  یگرزب  مامت  اب  اهنیمز  ینعی  دریگیم ، هضبق  کی 
هیآ نیا  رد  دـنوادخ  هک  نانچ  مه  تسا  ندـنکارپ  رـشن و  دـض  هک  تسا  ندـیچیپ  مه  رد  يانعم  هب  تسا و  یط ، هدام : زا  ٌتاَّیِوْطَم »  » هژاو
نیا تداع  و  « 1 «. » میچیپیم مهرد  باتک  ياههقرو  دـننام  ار  نامـسآ  هک  يزور   » ُِبتُْکِلل ِّلِجِّسلا  ِّیَطَک  َءاـمَّسلا  يِوْطَن  َمْوَی  تسا : هدومرف 

. دنچیپیم تسار  تسد  اب  ار  لجس  هک  تسا 
. تسوا ییاناوت  تردق و  نیمی »  » زا روظنم  عزانمیب و  عنام و  نودب  یهاشداپ  کلم و  هتضبق »  » زا دوصقم  دنیوگ  نارسفم  زا  یخرب 

دوصقم تروص  نیا  رد   ) دنکیم دوبان  شدنگوس ، ببس  هب  ار ، اهنآ  دنوادخ  هک  تسا  نیا  ِِهنیِمَِیب » ٌتاَّیِوْطَم   » زا دوصقم  دنیوگ : یـضعب  و 
. تسا هدش  ضارعا  نآ  زا  هک  تسا  یلوق  نیا  و  تسا ) دنگوس  نیمی  زا 

397 ص :  ات 75 ..... ] تایآ 68  (: 39  ) رمزلا هروس  ]

هراشا

ِتَقَرْشَأ َو  ( 68  ) َنوُرُْظنَی ٌماِیق  ْمُه  اذِإَف  يرْخُأ  ِهِیف  َخـُِفن  َُّمث  ُهَّللا  َءاش  ْنَم  ـَّالِإ  ِضْرَأـْلا  ِیف  ْنَم  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  ْنَم  َقِعَـصَف  ِروُّصلا  ِیف  َخـُِفن  َو 
َو ْتَلِمَع  ام  ٍسْفَن  ُّلُک  ْتَیِّفُو  َو  ( 69  ) َنوُمَلُْظی ْمُه ال  َو  ِّقَْحلِاب  ْمُهَْنَیب  َیُِـضق  َو  ِءادَـهُّشلا  َو  َنیِِّیبَّنلِاب  َءیِج  َو  ُباتِْکلا  َعِضُو  َو  اهِّبَر  ِرُوِنب  ُضْرَْألا 

ْمُْکنِم ٌلُسُر  ْمُِکتْأَی  َْمل  َأ  اُهتَنَزَخ  ْمَُهل  َلاق  َو  اُهباْوبَأ  ْتَِحُتف  اـهُؤاج  اذِإ  یَّتَح  ًارَمُز  َمَّنَهَج  یلِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َقیِـس  َو  ( 70  ) َنُولَعْفَی اِمب  ُمَلْعَأ  َوُه 
َباْوبَأ اُولُخْدا  َلِیق  ( 71  ) َنیِِرفاْکلا یَلَع  ِباذَْـعلا  ُۀَِـملَک  ْتَّقَح  ْنِکل  َو  یَلب  اُولاق  اذـه  ْمُکِمْوَی  َءاِقل  ْمُکَنوُرِذـُْنی  َو  ْمُکِّبَر  ِتاـیآ  ْمُْکیَلَع  َنُوْلتَی 

(72  ) َنیِرِّبَکَتُْملا يَْوثَم  َْسِئبَف  اهِیف  َنیِِدلاخ  َمَّنَهَج 
َو ( 73  ) َنیِِدلاخ اهُولُخْداَف  ُْمْتبِط  ْمُْکیَلَع  ٌمالَس  اُهتَنَزَخ  ْمَُهل  َلاق  َو  اُهباْوبَأ  ْتَِحُتف  َو  اهُؤاج  اذِإ  یَّتَح  ًارَمُز  ِۀَّنَْجلا  َیلِإ  ْمُهَّبَر  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  َقیِـس  َو 

ِلْوَح ْنِم  َنیِّفاَح  َۀَِکئالَْملا  يََرت  َو  ( 74  ) َنِیِلماْعلا ُرْجَأ  َمِْعنَف  ُءاشَن  ُْثیَح  ِۀَّنَْجلا  َنِم  ُأَّوَبَتَن  َضْرَْألا  اَنَثَرْوَأ  َو  ُهَدْعَو  انَقَدَص  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  اُولاق 
(75  ) َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َلِیق  َو  ِّقَْحلِاب  ْمُهَْنَیب  َیُِضق  َو  ْمِهِّبَر  ِدْمَِحب  َنوُحِّبَُسی  ِشْرَْعلا 

__________________________________________________

.104 ءایبنا /  1
398 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

398 ص :  همجرت ..... :
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رد رگید  راب  سپس  دنوشیم  شوهیب  دهاوخب ، ادخ  هک  نآ  زج  دنتسه ، نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  یناسک  مامت  دوشیم و  هدیمد  روص  رد  و 
(68 (. ) دنشاداپ باسح و  رظتنم  دنناریح و   ) دننک هراظن  دنزیخرب و  یگمه  ناهگان  دوشیم  هدیمد  روص 

رد دننکیم و  رـضاح  ار  ناهاوگ  ناربمایپ و  دـنهنیم و  شیپ  ار  لامعا  ياههمان  دوشیم و  نشور  راگدرورپ  رون  هب  زور ) نآ  رد   ) نیمز و 
(69 . ) دش دهاوخن  یمتس  یسک  هب  ادبا  دوشیم و  يرواد  ّقح  هب  مدرم  نایم 

(70 . ) تسا رتهاگآ  دندادیم  ماجنا  مدرم  هک  ییاهراک  هب  سک  ره  زا  ادخ  دوشیم و  هداد  تساک  مکیب و  سک  ره  لمع  شاداپ  و 
399 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

دوشیم و هدوشگ  مّنهج  ياـهرد  دنـسرب  اـجنآ  هب  نوچ  دـنوشیم و  هدـنار  خزود  يوس  هب  هورگ  هورگ  دـندش  رفاـک  ادـخ  هب  هک  ناـنآ  و 
تاقالم زا  ار  امش  دنناوخب و  امش  يارب  ار  ناتراگدرورپ  تایآ  هک  دندماین  امـش  نایم  زا  ینالوسر  ایآ  دنیوگیم : اهنآ  هب  خزود  نانابهگن 

(71 . ) تسا هدش  مّلسم  نارفاک  رب  یهلا  باذع  نامرف  یلو  دییوگیم ) هک  تسا  نینچ   ) يرآ دنیوگ : باوج  دنناسرتب ؟ زور  نیا 
(72 . ) ناّربکتم هاگیاج  تسا  یهاگیاج  دب  دینامب و  هنادواج  نآ  رد  دیوش و  دراو  مّنهج  ياهرد  زا  دنیوگ : نارفاک  هب  هاگ  نآ 

هدوشگ تشهب  ياهرد  دنـسرب  اجنآ  هب  نوچ  دـنرب و  تشهب  يوس  هب  هورگ  هورگ  دـندش ، راگزیهرپ  دندیـسرت و  ادـخ  زا  هک  ار  یناسک  و 
(73 . ) دینامب هنادواج  دیوش و  تشهب  لخاد  داب  اراوگ  امش  رب  اهتمعن  نیا  امش  رب  مالس  دنیوگب : اهنآ  هب  تینهت  اب  تشهب  نانابهگن  دوش و 
ات دینادرگ  تشهب  نیمزرس  همه  ثراو  ار  ام  درک و  افو  ام  هرابرد  دوخ  هدعو  هب  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتـس  دنیوگ : نایتشهب 

(74 . ) ناراکوکین شاداپ  تسا  وکین  هچ  مینیزگ  لزنم  میهاوخب  اج  ره 
ادخ ناگدنب  نایم  دننک و  ادخ  شیاتـس  حـیبست و  هدـمآ و  رد  ادـخ  شرع  درگادرگ  هک  ینیبیم  ار  ناگتـشرف  زور  نآ  رد  ام ) لوسر  يا  )

(75 . ) تسا نایناهج  راگدرورپ  صوصخم  ساپس  دمح و  دنیوگ : همه  ماجنارس  دوش و  يرواد  ّقح  هب  خزود ) لها  تشهب و  لها  )

399 ص :  ریسفت ..... :

. تسا یناهگان  تشحو و  لاح  رد  گرم  يانعم  هب  قعص »  » هژاو ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم  َقِعَصَف  ِروُّصلا  ِیف  َخُِفن  َو 
یخرب و  لیئارزع ) لیفارسا - لیئاکیم - لیئربج -  ) دناهتـشرف راهچ  اهنآ  دننامب و  هدنز  دهاوخب  دنوادخ  هک  ار  یناسک  رگم  ُهَّللا  َءاش  ْنَم  اَّلِإ 

. دنتسه ادهش  اهنآ  دنیوگ :
هملک  تسا  نکمم  و  تسا . هدوب  يرخأ » ۀخفن  هیف   » ترابع لصا  يرْخُأ  ِهِیف  َخُِفن  َُّمث 

400 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دشاب بوصنم  دناوخیم ، ةدحاو » ۀخفن   » هک یسک  تئارق  رب  انب  ۀخفن » »

هدـش فذـح  هدوب ، مولعم  اـج  نیا  رد  شدوجو  نوچ  رگید ، ياـج  رد  شرکذ  ببـس  هب  نآ و  رب  يرخأ »  » تلـالد ببـس  هب  ۀـخفن »  » هملک
. تسا

فارطا هب  دـنناریح  توهبم و  هک  یلاـح  رد  ار  دوخ  ياهمـشچ  دـنوشیم  يراوگاـن  رما  راـتفرگ  هک  یناـسک  دـننام  َنوُرُْظنَی  ٌماـِیق  ْمُه  اذِإَـف 
. دش دهاوخ  ماجنا  هچ  اهنآ  اب  هک  دنرظتنم  دنیوگ : یخرب  دننادرگیم .

. دندوب فیلکتالب  ناریح و  اهنآ  اریز  دشاب ، ییاج  رد  تکرح  نودب  نداتسیا  مایق »  » زا دوصقم  هک  تسا  زیاج 
دروم نیا  تسا و  هتفگ  ناهرب ، نآرق و  قح و  يارب : هیانک  هب  نآرق  زا  دروم  دـنچ  رد  ار  رون »  » هژاو دـنوادخ  اهِّبَر  ِرُوِنب  ُضْرَأـْلا  ِتَقَرْـشَأ  َو 

. دوشیم ارجا  نآ  رد  هک  تسا  یتلادع  قح و  ببس  هب  نیمز  ندش  نشور  تساهنآ و  زا  یکی  مه 
. تسا لامعا  همان  نآ  زا  دوصقم  تسا و  سنج  مسا  باتکلا »  » هملک ُباتِْکلا  َعِضُو  َو 
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. دنرگید یضعب  لابند  یضعب  هک  دنتسه  یقرفتم  ياههورگ  يانعم  هب  رمز »  » هژاو ًارَمُز  َمَّنَهَج  یلِإ 
ام يارب  ار  ادـخ  ياهتجح  تایآ و  دـندمآ و  ام  يارب  ناربمایپ  يرآ  دـنتفگ : نارفاک  َنیِِرفاْکلا  یَلَع  ِباذَْـعلا  ُۀَِـملَک  ْتَّقَح  ْنِکل  َو  یَلب  اُولاق 

. دش بجاو  مزال و  ام  رب  باذع  ام ، تشز  فالخ و  ياهراک  ببس  هب  َمَّنَهَج ...  َّنَأَْلمََأل  هدومرف : هک  دنوادخ  راتفگ  نکل  دندرک ، نایب 
هملک هک  مذ  هب  صوصخم  تسا و  سنج  يارب  نآ  مال » فلا و   » تسا و سئب »  » لـعاف َنیِرِّبَکَتُْملا » يَْوثَم   » تراـبع َنیِرِّبَکَتُْملا  يَْوثَم  َْسِئبَف 

. تسا هدش  فذح  هدوب ، منهج » »
دوشیم و  هتفگ  هلمج  نآ ، زا  دعب  هک  تسا  یفرح  یتح »  » هملک اهُؤاج  اذِإ  یَّتَح 

401 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
لها باوث  تفـص  هرابرد  ازج  نوچ  و  تسا . هدش  فذح  نآ  يازج  باوج و  نکیل  تسا ، هیطرـش  هلمج  دـیآیم  نآ  زا  دـعب  هک  ياهلمج 
هملک زا  سپ  نآ  ياـج  تسین و  فیـصوت  لـباق  تشهب  لـها  باوـث  هک  دـنکیم  تلـالد  نآ  فذـح  تسا و  هدـش  فذـح  تسا ، تـشهب 

. دشابیم نیدلاخ » »
. دندمآ اهنآ  تشهب  ياهرد  ندش  هدوشگ  اب  اهباوبأ  تحتف  اهوءاج و  اهوءاج  اذا  یتح  دناهدناوخ : نینچ  ار  ترابع  یخرب 

نآ زا  روظنم  تسا و  منهج  يوس  هب  تناها ، اب  مأوت  فنع و  روز و  هب  ندنار  هدش ، هتفگ  خزود  لها  هرابرد  هک  قیـس »  » ترابع زا  دوصقم 
. دنورب تشهب  اهتمعن و  يوس  هب  رتعیرس  هک  ار  اهنآ  ندرک  راداو  تساهنآ و  ياهبکرم  ندنار  تشهب  لها  هرابرد 

: هیآ نیا  لیلد  هب  تشهب  ياهرد  یلو  نآ  رد  خزود  لها  ندـش  دراو  ماـگنه  رگم  دوشیمن  زاـب  منهج  ياـهرد  دـنیوگ : نارـسفم  زا  یخرب 
. دوشیم زاب  تشهب  لها  دورو  ماگنه  زا  شیپ  «- 1 « » تسا زاب  اهنآ  يارب  اهرد  هک  یلاح  رد   » ُباْوبَْألا ُمَُهل  ًۀَحَّتَفُم 

. تسا هدش  هتفگ  اهباوبا  تحتف  دق  ایوگ و  تسا و  هدمآ  واو »  » اب اُهباْوبَأ » ْتَِحُتف   » ترابع ببس  نیمه  هب  و 
رد ندوب  ینادواج  یتمالـس و  هب  تسا  تشهب  لها  هب  ناگتـشرف  فرط  زا  دورد  اعد و  ترابع ، نیا  َنیِدـِلاخ  اهُولُخْداَف  ُْمْتبِط  ْمُْکیَلَع  ٌمالَس 

تشهب لخاد  نیا  رب  انب  تسا ، هزنم  كاپ و  امش  ياهراک  دیرهاط و  كاپ و  ایند  رد  ناتبوخ  كاپ و  ياهراک  هلیـسو  هب  امـش  هک  نیا  نآ و 
هجیتن لولعم و  ار  نآ  رد  لوخد  تسا  هدرک  كاپ  یگدولآ  یتشز و  ره  زا  ار  اج  نآ  دـنوادخ  تسا و  ناکاپ  ياـج  تشهب  نوچ  دـیوش و 

رود ردـقچ  تفـص  نیا  باستکا  زا  ام  لاوحا  دنـشاب و  هزنم  كاپ و  هک  دـنوشیم  نآ  دراو  یناسک  اهنت  تسا و  هداد  رارق  كاـپ  ياـهراک 
دوخ تمحر  لضف و  لومشم  ار  ام  دنوادخ  هک  نیا  رگم  تسا 

__________________________________________________

.50 ص / - 1
402 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا هدش  ردقم  يارب  نآ  رد  ینادواج  دولخ و  هک  یلاح  رد  دیوش  تشهب  دراو  هک  تسا  نیا  نیدلاخ ، زا : دوصقم  دنک و 
زا روظنم  تسا و  هدرک  باختنا  نآ  رد  ندـنام  تنوکـس و  يارب  يدرف  هک  تسا  ییاج  ترابع  نیا  رد  ضرا »  » زا دوصقم  َضْرَْألا  اَنَثَرْوَأ  َو 

دازآ ام  يارب  نآ  رد  فرـصت  نیا  رب  انب  میداد ، رارق  نآ  کلام  ار  اهنآ  میدروآ و  رد  اهنآ  تیکلم  هب  ار  نآ  هک  تسا  نیا  َضْرَْألا » اَـنَثَرْوَأ  »
. تسا هدش  هیبشت  هیثرا ، رد  شتافرصت  ثراو و  تلاح  هب  تلاح ، نیا  تسا و 

شگرزب تافـص  هب  ار  دـنوادخ  دـننزیم و  هقلح  نآ  رود  دـننکیم و  فاوـط  ادـخ  شرع  فارطا  رد  ناگتـشرف  ِشْرَْعلا  ِلْوَـح  ْنِم  َنیِّفاَـح 
. دنناوخیم

: دنیوگ یضعب  دنکیم و  يرواد  قح  هب  اهتما  ناربمایپ و  نایم  دنیوگ : یخرب  دنکیم و  يرواد  قح و  هب  مدرم  نایم  ِّقَْحلِاب و  ْمُهَْنَیب  َیُِضق  َو 
. تسا خزود  لها  تشهب و  لها  نایم  يرواد  دوصقم 

راتفگ نیا  دنیوگ : یـضعب  درک . تواضق  قح  یتسرد و  هب  ام  نایم  هک  ار  يادـخ  ساپـس  دـنیوگ : نامدرم  َنیَِملاْعلا  ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  َلِیق  َو 
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مه نآ  همتاخ  نایاپ و  رد  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  دومرف : شنیرفآ  يادـتبا  رد  هک  ناـنچ  مه  و  تسا . گرزب  دـنوادخ 
. دنیوگب ار  هَّلل ...  دمحلا  ترابع  يراک  ره  رخآ  لوا و  رد  هک  دهدب  دای  مدرم  هب  ات  دومرف  ار  ترابع  نیا 

403 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

403 ص :  نمؤم .....  هروس 

هراشا

(. هیآ 57 هیآ 56 و  یلوق  رب  انب   ) نآ هیآ  ود  رگم  تسا  هدش  لزان  هّکم  رد  هروس  نیا  مامت 
. تسا هیآ  ود  داتشه و  نایرصب  شیپ  هیآ و  جنپ  داتشه و  نایفوک  شیپ  نآ  ياههیآ  ددع 

403 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

هتفگ جات  اـهتیاور  یخرب  رد  « ) 1 . » دنتـسه نآرق  ریرح  مح  ياههروس  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  زا  سنا 
وا رب  نانمؤم  ناقیّدص و  ناربمایپ و  همه  حور  دناوخب  ار  نمؤم  مح  هروس  سک  ره  دومرف : ربمایپ  هک  تسا  هدش  لقن  ّیبا  زا  و  تسا .) هدش 

«2 . » دننک شزرمآ  بلط  وا  يارب  دنتسرف و  دورد 
هتـشذگ و ناهانگ  ادخ  دناوخب  راب  هس  بش  ره  رد  ار  نمؤم  مح  هروس  سک  ره  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  و 

ار اوقت  هملک  دزرمآیم و  ار  وا  هدنیآ 
__________________________________________________

-1
«. نآرقلا جابید  میماوحلا  »

-2
. هل اورفغتسا  هیلع و  اّولص  ّالإ  نمؤم  قیّدص و ال  ّیبن و ال  حور  قبی  مل  نمؤملا  مح  أرق  نم 

404 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
«1 . » دهدیم رارق  ایند  زا  رتهب  وا  يارب  ار  ترخآ  دنکیم و  وا  مزالم 

404 ص :  ات 5 ..... ] تایآ 1  (: 40  ) رفاغ هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ام ( 3  ) ُریِـصَْملا ِْهَیلِإ  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ِلْوَّطلا ال  ِيذ  ِباقِْعلا  ِدـیِدَش  ِبْوَّتلا  ِِلباق  َو  ِْبنَّذـلا  ِِرفاـغ  ( 2  ) ِمِیلَْعلا ِزیِزَْعلا  ِهَّللا  َنِم  ِباتِْکلا  ُلـیِْزنَت  ( 1  ) مح

(4  ) ِدالِْبلا ِیف  ْمُُهبُّلَقَت  َكْرُْرغَی  الَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّالِإ  ِهَّللا  ِتایآ  ِیف  ُلِداُجی 
َْفیَکَف ْمُُهتْذَخَأَف  َّقَْحلا  ِِهب  اوُضِحْدـُِیل  ِلِطاْبلِاب  اُولَداج  َو  ُهوُذُـخْأَِیل  ْمِِهلوُسَِرب  ٍۀَّمُأ  ُّلُک  ْتَّمَه  َو  ْمِهِدـَْعب  ْنِم  ُبازْحَْألا  َو  ٍحُون  ُمْوَق  ْمُهَْلبَق  َْتبَّذَـک 

(5  ) ِباقِع َناک 

404 ص :  همجرت ..... :
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(1  ) مح
(2 . ) تسا هدش  لزان  اناد  رداق و  دنوادخ  يوس  زا  هک  تسا  یباتک  نیا 

. تسین وا  زج  يدوبعم  چیه  تسا . ناوارف  تمعن  بحاص  هدننک و  باقع  تخس  هبوت و  هدنریذپ  هانگ و  هدنزرمآ  هک  ییادخ 
(3 . ) تسوا يوس  هب  همه  تشگزاب  و 

(4 . ) دبیرفب ار  وت  اهرهش  رب  نانآ  ّطلست  هک  ادابم  دنرفاک و  هک  یناسک  زج  دنکیمن  هلداجم  یسک  ادخ  ياههیآ  رد 
دریگب و ار  دوخ  ربـمغیپ  هک  تشاـمگ  تّمه  یتـّما  ره  دـندرک و  بیذـکت  ار  ناـشناربمایپ  حون  زا  دـعب  ياـهتّما  حون و  موق  ناـنیا ، زا  شیپ 

یهلا باذـع  نیبب  مداد . رفیک  تخـس  مدرک و  هذـخاؤم  ار  اهنآ  نم  اّما  دـندز ، تسد  لـطاب  هلداـجم  هب  ّقح  يدوباـن  يارب  دـنک و  كـاله 
(5 . ) تسا هنوگچ 

__________________________________________________

-1
. اینّدلا نم  هل  اریخ  ةرخآلا  لعج  يوقّتلا و  ۀملک  همزلا  رّخأت و  ام  هبنذ و  نم  مّدقت  ام  هل  هَّللا  رفغ  تاّرم  ثالث  ۀلیل  یف  نمؤملا  مح  أرق  نم 

405 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

405 ص :  ریسفت ..... :

. هلاما نودب  میخفت و  اب  مه  تسا و  هدش  هدناوخ  هلاما  اب  مه  مح » « » فلا  » مح
. تسا تشگزاب  عوجر و  يانعم  هب  دنفدارتم و  بوا »  » و بوث »  » و بوت »  » هملک ِلْوَّطلا  ِيذ  ِباقِْعلا  ِدیِدَش  ِبْوَّتلا  ِِلباق  َو  ِْبنَّذلا  ِِرفاغ 

. تسا لضفت ، يانعم  هب  لوطت  تسا و  ینالوط  شبحاص  يارب  نآ  تدم  هک  تسا  ییاهتمعن  يانعم  هب  لوط »  » هملک
لاح و رد  لعف  ود  ثودـح  ود ، نآ  زا  اریز  تسین ، یقیقح  هفاضا  اهنآ  هفاضا  و  دـناهفرعم . ود  ره  بوتلا » لـباق   » و بنذـلا » رفاـغ   » تراـبع

هباقع دیدش  ریدقت  رد  باقعلا » دیدش   » ترابع اما  دنتفص . ود  ره  نیا  رب  انب  تساهنآ ، همادا  توبث و  دوصقم  هکلب  تسا  هدشن  هدارا  هدنیآ 
. تسا تفص  هک  تسا  نیا  حیحص  هجو  نکیل  تسا ، لدب  نآ  دنیوگ : یخرب  تسا . هدوب 

. دشاب قفاوم  ظفل  رد  شدوخ  زا  دعب  شیپ و  ياهترابع  اب  ترابع  نیا  هک  نیا  ات  تسا  هدش  فذح  دیدش  هملک  زا  مال » فلا و  »
هکلب دـنکن  نانیمطا  دـنوادخ  نارفغ  تمحر و  هب  اهنت  فلکم  درف  هک  نیا  ات  تسا  هدـش  هتفگ  ِْبنَّذـلا » ِِرفاغ   » تراـبع زا  سپ  هلمج  نیا  و 

. دشاب راودیما  اجر  فوخ و  نایم 
. شناگدنب يایند  نید و  رد  ناوارف  ياهتمعن  بحاص  لوطلا  يذ 

. دنکیمن همصاخم  هلداجم و  نارفاک ، زج  یسک ، دنوادخ  ياهلیلد  در  يارب  ِهَّللا  ِتایآ  ِیف  ُلِداُجی  ام 
ماجنا رـس  اریز  دبیرفب ، ار  وت  دیابن  اهنآ  ياهتمعن  اهرهـش و  رد  تراجت  بسک و  يارب  نارفاک  دمآ  تفر و  ِدالِْبلا و  ِیف  ْمُُهبُّلَقَت  َكْرُْرغَی  الَف 

. دنرادن ییاهر  ییادخ  رفیک  زا  لاح  ره  رد  تسا و  يدوبان  لاوز و  اهنآ 
زا اهنآ ، لطاب  هلداجم  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هب  تبسن  اهنآ  راکنا  يارب  ناحبس  يادخ  سپس 

406 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
: دیامرفیم دنزیم و  یلثم  دندوب ، اهنیا  دننام  هک  هتشذگ  ياهتما 

زا سپ  يرگید  ياهتلم  نینچمه  دندرک و  بیذکت  ار  دوخ  ربمایپ  زین  حون  موق  اهنیا  زا  شیپ  ْمِهِدَْعب  ْنِم  ُبازْحَْألا  َو  ٍحُون  ُمْوَق  ْمُهَْلبَق  َْتبَّذَک 
کی ره  دندوب و  نارگید  نوعرف و  دومث و  داع و  موق  اهنآ  دنتفگیم و  ازسان  ار  اهنآ  دنتشاد و  دیدرت  کش و  دوخ  ناربمایپ  هب  تبسن  اهنآ 
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ذیخا ریـسا ، صخـش  هب  یبرع ) نابز   ) رد دنتـشامگ ، تمه  دـنهد ، رازآ  ای  دـننک  كاله  ار  وا  هک  ناشربمایپ  يریگتـسد  يارب  اهتما  نیا  زا 
. دنیوگیم

اهنآ رفیک  نیا  رب  انب  دننک . ریگتـسد  ار  ناربمایپ  هک  دنتـشاد  دصق  اهنآ  هک  تسا  نیا  ْمُُهتْذَـخَأَف »  » زا دوصقم  ِباقِع  َناک  َْفیَکَف  ْمُُهتْذَـخَأَف 
يانعم هک  تسا  يریرقت  ترابع ، هنوگ  نیا  و  نم !؟ باقع  تسا  هنوگچ  منک و  باقع  ار  اهنآ  نم  هک  تسا  نیا  دنتشاد  هک  يدصق  قباطم 

. دناسریم زین  ار  یتفگش  بجعت و 

406 ص :  ات 12 ..... ] تایآ 6  (: 40  ) رفاغ هروس  ]

هراشا

َو ْمِهِّبَر  ِدْـمَِحب  َنوُحِّبَُـسی  َُهلْوَـح  ْنَم  َو  َشْرَْعلا  َنوـُلِمْحَی  َنیِذَّلا  ( 6  ) ِراَّنلا ُباحْـصَأ  ْمُـهَّنَأ  اوُرَفَک  َنـیِذَّلا  یَلَع  َکِّبَر  ُۀَِـملَک  ْتَّقَح  َِکلذَـک  َو 
(7  ) ِمیِحَْجلا َباذَـع  ْمِِهق  َو  َکَلِیبَس  اوُعَبَّتا  َو  اُوبات  َنیِذَِّلل  ْرِفْغاَف  ًاْملِع  َو  ًۀَـمْحَر  ٍءْیَـش  َّلُک  َْتعِـسَو  انَّبَر  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  َنوُرِفْغَتْـسَی  َو  ِِهب  َنُونِمُْؤی 
َو ِتائِّیَّسلا  ُمِِهق  َو  ( 8  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  ْمِِهتاَّیِّرُذ  َو  ْمِهِجاوْزَأ  َو  ْمِِهئابآ  ْنِم  َحَلَـص  ْنَم  َو  ْمُهَتْدَعَو  ِیتَّلا  ٍنْدَـع  ِتاَّنَج  ْمُْهلِخْدَأ  َو  انَّبَر 

َنْوَعُْدت ْذِإ  ْمُکَـسُْفنَأ  ْمُِکتْقَم  ْنِم  ُرَبْکَأ  ِهَّللا  ُْتقََمل  َنْوَداُنی  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 9  ) ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َوُه  َِکلذ  َو  ُهَتْمِحَر  ْدَقَف  ٍذـِئَمْوَی  ِتائِّیَّسلا  َِقت  ْنَم 
(10  ) َنوُرُفْکَتَف ِنامیِْإلا  َیلِإ 

ْكَرُْشی ْنِإ  َو  ُْمتْرَفَک  ُهَدْحَو  ُهَّللا  َیِعُد  اذِإ  ُهَّنَِأب  ْمُِکلذ  ( 11  ) ٍلِیبَس ْنِم  ٍجوُرُخ  یلِإ  ْلَهَف  اِنبُونُذـِب  اْنفَرَتْعاَف  ِْنیَتَْنثا  اَنَْتیَیْحَأ  َو  ِْنیَتَْنثا  اَنَّتَمَأ  انَّبَر  اُولاق 
(12  ) ِرِیبَْکلا ِِّیلَْعلا  ِهَِّلل  ُمْکُْحلاَف  اُونِمُْؤت  ِِهب 

407 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

407 ص :  همجرت ..... :

(6 . ) دنخزود لها  همه  اهنآ  هک  هدش  مّلسم  قّقحم و  نارفاک  رفیک  رد  تراگدرورپ  هدعو  هنوگ  نیا  و 
لها يارب  دنراد و  نامیا  وا  هب  دنلوغـشم و  ادـخ  شیاتـس  حـیبست و  هب  دـندرگیم  نآ  نوماریپ  هک  نانآ  دنـشرع و  نالماح  هک  یناگتـشرف 

وت هار  هدرک و  هبوت  هک  ار  نانآ  سپ  تسا  هتفرگ  ارف  ار  زیچ  همه  تتمحر  ملع و  ام  راگدرورپ  يا  هک  دـنهاوخیم  شزرمآ  ادـخ  زا  نامیا 
(7 . ) رادهگن خزود  باذع  زا  ار  اهنآ  شخبب و  دناهدومیپ  ار 

نارـسمه و ناردـپ و  نینچمه  نک . دراو  ياهدومرف  هدـعو  اهنآ  هب  هک  تشهب  نادـیواج  ياـهغاب  رد  ار  اـهنآ  اراـگدرورپ  دـنیوگ ): اـهنآ  )
(8 . ) یمیکح اناوت و  وت  هک  ار ، اهنآ  حلاص  نادنزرف 

تقیقح هب  ياهدومرف و  رایسب  تمحر  تیانع و  وا  ّقح  رد  يرادهگن  زور  نیا  ياهیتشز  زا  وت  هک  ار  سک  ره  رادهگن و  اهیدب  زا  ار  اهنآ  و 
(9 . ) گرزب يراگتسر  تسا  نیا 

نامیا هب  ار  امش  هک  ارچ  تسا ، رتتخـس  رایـسب  ناتدوخ  رب  امـش  مشخ  زا  ادخ  رهق  مشخ و  هک  دوشیم  باطخ  دندش  رفاک  هک  یناسک  هب 
(10 . ) دیدش رفاک  امش  دندرک و  توعد 

زا ندش  جراخ  يارب  یهار  ایآ  میفرتعم ، دوخ  ناهانگ  هب  نونکا  يدرک  هدنز  راب  ود  يدناریم و  راب  ود  ار  ام  وت  اراگدرورپ  دنیوگ : نارفاک 
(11 ( ؟ تسه خزود  باذع 

وا يارب  رگا  دـیدرکیم و  راکنا  امـش  دـشیم  هدـناوخ  یگناـگی  هب  دـنوادخ  یتقو  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  باذـع  نیا  دـنیوگ ): اـهنآ  هب  )
(12 . ) تسا گرزب  لاعتم و  دنوادخ  صوصخم  يرواد  کنیا  دیدروآیم ، نامیا  کیرش  نآ  هب  دندشیم  لئاق  کیرش 
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408 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

408 ص :  ریسفت ..... :

هدش مزال  اهنآ  رب  هک  يرفیک  نیا  دننام  ینعی  تسا ، کبر  تملک  ترابع  زا  لدب  تسا و  عفر  لحم  رد  ای  ترابع  نیا  ِراَّنلا  ُباحْـصَأ  ْمُهَّنَأ 
ملـسم زا  سپ  ایند  نیا  رد  هک  نانچ  مه  هک  تسا  نیا  دوصقم  دنـشاب و  شتآ  لـها  هک  تسا  هدـش  بجاو  نارفاـک  رب  مه  رفیک  نیا  تسا ،

هدـش ملـسم  بجاو و  شتآ  رد  باذـع  ببـس  هب  ترخآ  رد  اهنآ  تکاله  يدوبان و  نانچ  مه  دـش ، بجاو  اهنآ  يدوباـن  ناـشرفک  ندـش 
. تسا

. تسا هدش  لصتم  لعف  هدش و  فذح  تلع  مال  هک  نیا  رب  انب  تسا  بصن  لحم  رد  ترابع  ای 
دـش بجاو  هتـشذگ  ياهتما  نارفاک  يدوبان  تکاله و  هک  روطنامه  ینعی  دـناهکم ، نارفاک  ترابع ، رد  نارفاک  زا  دارم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  یَلَع 

. تسا هداد  رارق  شتآ  لها  ار  اهنآ  همه  هک  تسا  تلع  کی  اریز  تسا ، بجاو  نارفاک  نیا  يدوبان  مه  روطنامه 
. تسا هدش  هدناوخ  زین  عمج  ظفل  هب  تاملک  تروص  هب  تملک »  » ظفل

بلط نانآ  يارب  هتـسویپ  برقم  ناگتـشرف  هک  نیا  ناکین و  نانمؤم و  لاح  نایب  يارب  نارفاـک ، لاـح  حرـش  زا  سپ  ناحبـس  يادـخ  سپس 
: تسا هدومرف  دننکیم  شزرمآ 

هک ناگتـشرف  زا  یناـسک  دـنربیم و  دوخ  شود  هب  ار  شرع  ادـخ  رما  لاـثتما  يارب  هک  یناگتـشرف  َُهلْوَـح ...  ْنَم  َو  َشْرَْعلا  َنوـُلِمْحَی  َنیِذَّلا 
. دنتسه ناگتشرف  زا  ناگرزب  نایبورک و  نانآ  دننکیم و  فاوط  نآ  نوماریپ 

. دننادیم كاپ  هزنم و  دننکیم  فیصوت  نارفاک  هچنآ  زا  ار  وا  و  دننکیم . شیاتس  حیبست و  ار  دنوادخ  ْمِهِّبَر : ِدْمَِحب  َنوُحِّبَُسی 
 ...« انبر : » دنیوگیم ینعی  دننکیم ، حیبست  يدعب  دوهعم  ترابع  اب  ار  دنوادخ  ناگتشرف  هک  تسا  نیا  انعم  ای 

ای  دشاب و  نایب  نورفغتسی  يارب  هک  نیا  رب  انب  تسا . عفر  لحم  رد  ای  انبر »  » رد ریمض 
409 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دشاب لاح  هک  نیا  رب  انب  تسا  بصن  لحم  رد 
رد ترابع  دـنوشیم و  زیچ  همه  لماش  تقیقح  انعم و  رد  هک  دنتـسه  یتفـص  ود  ملع ، تمحر و  هملک  ًاْملِع  َو  ًۀَـمْحَر  ٍءْیَـش  َّلُک  َْتعِـسَو 

هدش هداد  دانـسا  تفـص  ود  نیا  بحاص  هب  لعف  تفـص ، رد  قارغا  يارب  یلو  کملع  کتمحر و  ءیـش  لک  عسو  تسا : هدوب  نینچ  لصا 
ارف ار  يزیچ  ره  هک  تسا  ملع  تمحر و  نیع  ناحبـس  يادـخ  تاذ  اـیوگ  دـناهدش و  هتفگ  زیمت  ناوـنع  هب  بوـصنم و  ناـشدوخ  تـسا و 

. تسا هتفرگ 
رذـگرد و اهنآ  ناهانگ  زا  زرمایب و  دـندرک  يوریپ  ار  وت  هار  هک  نانآ  ینادیم و  ار  اهنآ  هبوت  هک  نانآ  َکَلِیبَس  اوُعَبَّتا  َو  اُوبات  َنیِذَِّلل  ْرِفْغاَـف 

. تسا هدرک  توعد  هار  نآ  هب  ار  شناگدنب  دنوادخ  هک  تسا  یتسرد  قح و  هار  نامه  ادخ  هار 
بجاو رگا  اریز  دشاب ، بجاو  هک  نآ  هن  تسا  لضفت  تمحر و  دـنوادخ ، بناج  زا  باذـع ، عفر  هبوت و  لوبق  هک  دراد  تلالد  هیآ  موهفم 

. دوبن لاؤس  اعد و  هب  يزاین  دوب 
ءازج لصا : رد  ترابع  ای  دـناهتفگ و  تائیـس  ار  اهنآ  انعم  هعـسوت  يارب  تساـهتبوقع و  اـهرفیک و  اـی  تائیـس ، زا : دوصقم  ِتاـئِّیَّسلا  ُمِِهق  َو 

. تسا هدش  فذح  فاضم  تسا و  هدوب  تائیسلا 
: دـنیوگیم اهنآ  هب  دوشیم و  باـطخ  دـنرفاک  هک  یناـسک  هب  تماـیق  زور  ْمُکَـسُْفنَأ  ْمُِکتْقَم  ْنِم  ُرَبْکَأ  ِهَّللا  ُْتقََمل  َنْوَداـُنی  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 

انب مکسفنأ ، مکتقم  نم  ربکأ  مکسفنأ  هَّللا  تقمل  تسا : نینچ  ریدقت  رد  ترابع  تسا و  رتگرزب  امش  ترفن  مشخ و  زا  ادخ  ترفن  مشخ و 
. تسا هدش  لصاح  يزاینیب  مکسفنأ ، هملک : رارکت  زا  نیا  رب 
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(. دنکیم نایب  ار  ادخ  مشخ  ندوب  رتگرزب  تلع  و   ) تسا لیلعت  هلمج  نیا  َنْوَعُْدت  ْذِإ 
. تسا هدش  هدرب  راک  هب  هبترم  ود  راکنا  نیرتدیدش  ماقم  رد  نیا  رب  انب  تسا ، ترفن  ضغب و  تیاهن  يانعم  هب  تقم  هژاو 

گرم ود  زا  دارم  تسا و  یگدنز  ود  گرم و  ود  ای  تسا و  ندرک  هدنز  ود  ندناریم و  ود  ای  دوصقم  ِْنیَتَْنثا  اَنَْتیَیْحَأ  َو  ِْنیَتَْنثا  اَنَّتَمَأ  انَّبَر  اُولاق 
دندرم و هک  تسا  هیلوا  توم  یکی 

410 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
یکی تسایند و  نیا  رد  یلوا  ندش  هدـنز  یکی  مه  یگدـنز  ود  زا  روظنم  تسا و  یگدـنز  نایاپ  گرم  مه  یکی  دـندش و  هدـیرفآ  سپس 

. تسا ترخآ  رد  ندش  هدنز 
تسا و ثعب  زا  شیپ  ربـق  رد  گرم  یکی  ناـهج و  نـیا  رد  یگدـنز  زا  سپ  گرم  یکی  گرم ، ود  زا  روـظنم  دـنیوگ : نارـسفم  زا  یخرب 

. تسا تمایق  زور  رد  ندش  هدنز  یکی  باوج و  لاؤس و  يارب  ربق  رد  ندش  هدنز  یکی  مه  یگدنز  ود  زا  دوصقم 
. مینکیم فارتعا  میدش  بکترم  ایند  رد  هک  یناهانگ  هب  اِنبُونُِذب  اْنفَرَتْعاَف 

هار چـیه  تسا و  يدـیماان  سأـی و  هجیتـن  اـقلطم  دروم  نیا  رد  اـی  دراد ، دوجو  جورخ  هار  ياهنوگ  زگره  اـیآ  ٍلـِیبَس  ْنِم  ٍجوُرُخ  یلِإ  ْلَـهَف 
؟ تسین یجورخ 

یگناگی دیحوت و  هب  تبسن  امش  هک  تسا  نیا  ببس  هب  تسین ، اهنآ  زا  یجورخ  هار  چیه  هک  نیا  دیتسه و  نآ  رد  هک  یتیعـضو  ُهَّنَِأب  ْمُِکلذ 
. دیتشاد داقتعا  كرش  هب  دیدش و  رفاک  دنوادخ 

. تسا هدرک  موکحم  یگشیمه  يدبا و  باذع  هب  ار  امش  هک  تسا  دنوادخ  صوصخم  مکح  زورما )  ) سپ ِهَِّلل  ُمْکُْحلاَف 

410 ص :  ات 20 ..... ] تایآ 13  (: 40  ) رفاغ هروس  ]

هراشا

َنوُِرفاْکلا َهِرَک  َْول  َو  َنیِّدـلا  َُهل  َنیِِـصلُْخم  َهَّللا  اوُعْداَف  ( 13  ) ُبِیُنی ْنَم  َّالِإ  ُرَّکَذَـتَی  اـم  َو  ًاـقْزِر  ِءاـمَّسلا  َنِم  ْمَُکل  ُلِّزَُنی  َو  ِِهتاـیآ  ْمُکیُِری  يِذَّلا  َوُه 
ِهَّللا یَلَع  یفْخَی  َنوُزِراب ال  ْمُه  َمْوَی  ( 15  ) ِقالَّتلا َمْوَی  َرِْذُنِیل  ِهِدابِع  ْنِم  ُءاشَی  ْنَم  یلَع  ِهِْرمَأ  ْنِم  َحوُّرلا  یِْقُلی  ِشْرَْعلا  ُوذ  ِتاجَرَّدـلا  ُعِیفَر  ( 14)

(17  ) ِباسِْحلا ُعیِرَس  َهَّللا  َّنِإ  َمْوَْیلا  َْملُظ  ْتَبَسَک ال  اِمب  ٍسْفَن  ُّلُک  يزُْجت  َمْوَْیلا  ( 16  ) ِراَّهَْقلا ِدِحاْولا  ِهَِّلل  َمْوَْیلا  ُْکلُْملا  ِنَِمل  ٌءْیَش  ْمُْهنِم 
یِفُْخت ام  َو  ُِنیْعَأـْلا  َۀَِـنئاخ  ُمَْلعَی  ( 18  ) ُعاُطی ٍعیِفَـش  َو ال  ٍمیِمَح  ْنِم  َنیِِملاَّظِلل  اـم  َنیِمِظاـک  ِرِجاـنَْحلا  يَدـَل  ُبُولُْقلا  ِذِإ  ِۀَـفِزْآلا  َمْوَی  ْمُهْرِذـْنَأ  َو 

(20  ) ُریِصَْبلا ُعیِمَّسلا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ  ٍءْیَِشب  َنوُضْقَی  ِِهنوُد ال  ْنِم  َنوُعْدَی  َنیِذَّلا  َو  ِّقَْحلِاب  یِضْقَی  ُهَّللا  َو  ( 19  ) ُروُدُّصلا
411 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

411 ص :  همجرت ..... :

زج دنوشیمن  رّکذتم  ار  اهتقیقح  نیا  دتسرفیم و  يزور  امش  يارب  نامـسآ  زا  دهدیم و  ناشن  امـش  هب  ار  دوخ  تایآ  هک  تسا  ییادخ  وا 
(13 . ) دندرگزاب ادخ  يوس  هب  هک  یناسک 

(14 . ) دشابن نارفاک  دنیاشوخ  دنچ  ره  دینک  صلاخ  وا  يارب  ار  دوخ  نید  دیناوخب و  ار  ادخ  اهنت  سپ 
و  ] دتـسرفیم دهاوخب  هک  شناگدنب  زا  هک  ره  رب  دوخ  نامرف  هب  ار  حور  تسا . گرزب  شرع  بحاص  دنلب و  ياههجرد  ياراد  هک  ییادخ 

(15 . ) دهد میب  تمایق  زور  زا  ار  مدرم  ات  دهدیم ] تّوبن  ماقم 
يادخ اب  تسیک ؟ يارب  زورما  تموکح  تردق و  دنام . دهاوخن  ناهنپ  ادخ  رب  مدرم  زا  يّرس  چیه  دنوشیم و  راکـشآ  مدرم  همه  زور  نآ 
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(16 . ) تسا راّهق  ياتکی 
باسحلا عیرس  دنوادخ  دیدرتیب  تسین و  یمتـس  چیه  زورما  دوشیم و  هداد  شاداپ  تسا ، هداد  ماجنا  هک  يراک  ربارب  رد  سک  ره  زورما 

(17 . ) تسا
زا دسریم و  ولگ  هب  اهناج  ساره  لوه و  تّدـش  زا  هک  ناسرتب  تسا  کیدزن  شندـمآ  هک  تمایق ] زور   ] يزور زا  ار  اهنآ  ام ) لوسر  يا  )

(18 . ) درادن دوجو  دوش  لوبق  شتعافش  هک  ياهدننک  تعافش  زین  تسین و  یتسود  ناراکمتس  يارب  دنربیم ، ورف  دوخ  مشخ  نآ  میب 
(19 . ) تسا ربخ  اب  تسا  ناهنپ  اههنیس  رد  هچنآ  زا  دنادیم و  ار  اهمشچ  تنایخ  وا 

. دنرادن يرواد  چیه  دنناوخیم  وا  زا  ریغ  هک  ار  ییاهدوبعم  دنکیم و  مکح  ّقح  هب  ناهج  رد  دنوادخ 
(20 . ) تسانیب اونش و  هک  تسا  دنوادخ 

412 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

412 ص :  ریسفت ..... :

. دنکیم تلالد  وا  یگناگی  تردق و  لامک  رب  هک  تسا  دنوادخ  تاعونصم  اههدیرفآ و  تایآ ، زا  دوصقم  ِِهتایآ  ْمُکیُِری  يِذَّلا  َوُه 
زاب ادـخ  يوس  هب  هک  یناسک  زج  دـنریگیمن ، دـنپ  اـهنآ  زا  دـننکیمن و  رکفت  ربدـت و  ادـخ  تاـیآ  تقیقح  رد  ُبِیُنی  ْنَم  اَّلِإ  ُرَّکَذَـتَی  اـم  َو 
نمل  » دومرف اذل  تسین  ندش  رکذتم  نتفرگ و  دنپ  رد  یهار  رفاک  ادخ و  نمـشد  يارب  نوچ  دـنروآیم و  يور  وا  تعاطا  هب  دـندرگیم و 

«. بینی
دینک و تدابع  ینعی  دیناوخب ، ار  ادخ  دـیامرفیم : دناهتـشگزاب  وا  يوس  هب  هک  یناسک  هب  دـنوادخ  سپـس  َنیِّدـلا  َُهل  َنیِِـصلُْخم  َهَّللا  اوُعْداَف 

. دیزاس صلاخ  وا  يارب  كرش  زا  ار  نید 
. دشابن نارفاک  امش و  نانمشد  دنیاشوخ  امش  راک  نیا  هک  دنچ  ره  َنوُِرفاْکلا  َهِرَک  َْول  َو 

فوذحم و يادتبم  يارب  دنربخ  ای  ْمُکیُِری » يِذَّلا  َوُه   » هیآ رد  وه »  » يارب دنربخ  ای  ترابع ، هس  نیا  َحوُّرلا  یِْقُلی  ِشْرَْعلا  ُوذ  ِتاجَرَّدـلا  ُعِیفَر 
. دنراد توافت  ندوب  هرکن  هفرعم و  رد  هس  نیا 

: دناهتفگ یخرب  دناهتفگ ، یفلتخم  ياهانعم  ِتاجَرَّدلا » ُعِیفَر   » هلمج يارب  نارسفم 
یگرزب و رب  لیلد  نیا  دربیم و  الاب  شرع  ات  ار  ناگتـشرف  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسا و  جراعملا » يذ   » ترابع دـننام  هلمج  نیا 

. تسوا تردق 
. تساهنآ همه  يالاب  شرع  تسا و  ینامسآ  يالاب  ینامسآ  هک  تسا  نیا  روظنم  تسا : هتفگ  ریبج  نب  دیعس 
دهدیم . دوخ  يایلوا  ناربمایپ و  هب  تشهب  رد  دنوادخ  هک  تسا  یباوث  ياههجرد  دوصقم  دناهتفگ : ياهراپ 

413 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هیانک شرعلا » وذ   » ترابع هک  نانچ  مه  تسا . لاعتم  يادخ  تنطلـس  تردق و  نأش و  تعفر  زا  هیانک  ترابع  نیا  دناهتفگ : رگید  یـضعب 

. تسوا تنطلس  تردق و  زا 
. دتسرفیم شدوخ  نامرف  هب  تساهلد ، ندش  هدنز  ببس  هک  ار  یحور  دنوادخ  ِهِْرمَأ  ْنِم  َحوُّرلا  یِْقُلی 

«1 . » تسا لیئربج  حور  زا  روظنم  دنیوگ : یخرب  دنکیم و  یکین  ریخ و  هب  رما  هک  تسا  یحو  رما »  » زا دوصقم  و 
ربمایپ هب  باطخ  ای  تسا  ثنؤم  حور  هک  نیا  ناونع  هب  لعف  نیا  تسا . حور  ای  دشاب  ربمایپ  هک  هیلع  یقلم  ای  هَّللا »  » ای لعف ، نیا  لعاف  َرِذـُْنِیل 

. تسا هدش  هدناوخ  زین  رذنتل  ءات »  » اب تسا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 
نیلوا و نامدرم  نامـسآ و  نیمز و  لها  ای  دـننکیم و  تاـقالم  ار  رگیدـکی  مدرم  زور  نآ  رد  اریز  تسا  تماـیق  زور  دوصقم  ِقـالَّتلا  َمْوَی 
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. دننیبیم ار  رگیدکی  نیرخآ 
رهاظ نانچ  زورما  یلو  دنیبیمن  ار  اهنآ  دنوادخ  دـننک  ناهنپ  ار  دوخ  رگا  دـندرکیم  نامگ  نارفاک  هک  تسا  نیا  دوصقم  َنوُزِراب  ْمُه  َمْوَی 

. درک دنهاوخن  ار  یمهوت  نینچ  زگره  هک  دندیدرگ  اراکشآ  و 
رد هک  يزیچ  زا  دوشیم و  هدیـسرپ  زور  نآ  رد  هک  يزیچ  زا  تسا  لوق  لقن  تیاکح و  ترابع  نیا  ِراَّهَْقلا  ِدِـحاْولا  ِهَِّلل  َمْوَْیلا  ُکـْلُْملا  ِنَِمل 

رشحم لها  و  تسا ؟ یسک  هچ  نآ  زا  تردق  تنطلس و  زورما  هک  دسرپیم  دنزیم و  دایرف  یـسک  هک  انعم  نیدب  دوشیم ، هتفگ  نآ  خساپ 
هدننک ادن  دوخ  ای  تسا و  راهق  ياتکی  دنوادخ  يارب  هک  دنهدیم  باوج 

__________________________________________________

اقلا هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هب  هک  یحور  دراد  نیا  رب  تلالد  تسا و  نتخادنا  يانعم  هب  یسراف  رد  تسا و  ءاقلا  هدام  زا  یقلی  ظفل  - 1
مهیلع تیب  لها  زا  هدراو  ثیداـحا  زا  نینچمه  رگید و  هفیرـش  ياـههیآ  هیآ و  نیا  رهاـظ  رد  تقد  زا  تسا و  لـیئربج  زا  ریغ  تسا ، هدـش 

هب رتشیب  یهاگآ  يارب  تسا  ناربمایپ  دوجو  رد  هک  تسا  یمجنپ  حور  نآ  تسا و  سدقلا  حور  دوصقم  هک  دوشیم  هدیمهف  نینچ  مالسلا 
. دینک هاگن  میاهتشاگن  ( 1380  ) ۀنس زیربت  هحفص 333 ط 1  يوأملا  ۀنج  باتک  رد  ام  هچنآ 

414 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسا هدنهد  باوج 

: درامشیم نینچ  ار  نآ  جیاتن  تسا ، اتکی  يادخ  صوصخم  تردق  زور  نآ  رد  هک  دش  تباث  نوچ  و 
. دوشیم هداد  شاداپ  تسا  هداد  ماجنا  هچنآ  هب  سک  ره  زورما  - 1

. دوشیمن یمتس  يرگید  درف  رب  يدرف  چیه  زا  - 2
. دوشیمن هدوزفا  مه  سک  چیه  باقع  رفیک و  هب  دوشیمن و  مک  سک  چیه  کین  شاداپ  باوث و  زا  - 3

باسحلا عیرس  وا  و   ) درادیمن زاب  يرگید  دروم  باسح  زا  ار  دنوادخ  يدروم  باسح  اریز  دشکیمن ، لوط  ناگدنب  ياهراک  باسح  - 4
.( تسا

شندـمآ هک  يزیچ  ره  اریز  تسا  تمایق  زور  ندوب  کیدزن  دوصقم  تسا و  ندوب  کیدزن  ياـنعم  هب  ۀـفزآ »  » هژاو ِۀَـفِزْآلا  َمْوَی  ْمُهْرِذـْنَأ  َو 
بولق باحـصا  يارب  لاح  هک  نیا  رب  انب  تسا  بوصنم  نیمظاک »  » هملک نیمظاـک  رجاـنحلا  يدـل  بولقلا  اذإ  تسا  کـیدزن  دـشاب  یعطق 

« بولق  » يارب لاح  هک  تساور  تسا و  کیدزن  ناشیولگ  هب  اهنآ  ياهلد  دـنکانهودنا  رایـسب  هک  یلاح  رد  اهنآ  هک  تسا  نیا  انعم  دـشاب و 
. دناهدیسر ولگ  هب  دنرپ  هودنا  مغ و  زا  هک  یلاح  رد  اهبلق  ینعی  دشاب ،

. تسا هدش  هتسب  عمج  ملاس ، عمج  تروص  هب  مظاک »  » هملک هدش ، فیصوت  تسا  القع  تفص  هک  مظک  هلیسو  هب  بولق  نوچ  و 
. دشاب وت  زا  رتالاب  هک  تسا  یسک  زا  اهنت  تعاطا  اریز  تسا ، هدش  هدروآ  عیفش »  » يارب زاجم  روط  هب  عاطی »  » لعف ُعاُطی  ٍعیِفَش  َو ال 

هاگن يارب  تفـص  ای  تسا و  ندوب  تمالـس  يانعم  هب  هک  ۀیفاع ، دننام : تنایخ  يانعم  هب  تسا  ردـصم  ای  ۀـنئاخ »  » هملک ُِنیْعَْألا  َۀَِـنئاخ  ُمَْلعَی 
. تسین لالح  نآ  هب  هاگن  هک  تسا  يزیچ  هب  یمشچ  ریز  یکدزد و  هاگن  دارم  تسا و  ندرک 

يِذَّلا  َوُه   » هلمج رد  تسا  وه »  » ياهربخ زا  یکی  ُِنیْعَْألا » َۀَِنئاخ  ُمَْلعَی   » ترابع
415 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

« ْمُکیُِری
هب دروآ و  َحوُّرلا » یِْقُلی   » يارب تلع  ار  ِقـالَّتلا » َمْوَـی  َرِذـُْنِیل   » تراـبع دـنوادخ  نکیل  تسا ،) ربـخ  زین  نآ  هک  « ) َحوُّرلا یِْقُلی   » هـلمج دـننام 

ياههلمج زا  يربخ  هلمج  نیا  ببـس  نیمه  هب  هدومرف  رکذ  ُعاُطی » ٍعیِفَـش  َو ال   » ترابع ات  ار  زور  نآ  لاوحا  فاصوا و  قالت  زور  تبـسانم 
(. هداتفا هلصاف  اهنآ  نایم  و   ) هدش رود  رگید 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 1873 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا متس  زا  زاینیب  وا  اریز  دنکیم ، يرواد  یتسرد  قح و  هب  دش  فیصوت  نینچ  نیا  هک  يدنوادخ  ِّقَْحلِاب و  یِضْقَی  ُهَّللا  َو 
. تسا نارفاک  ياهتب  نادوبعم و  دوصقم  و  نوعدت )  ) ءات اب  مه  تسا و  هدش  هدناوخ  ءای »  » اب مه  نوعدی »  » لعف َنوُعْدَی ، َنیِذَّلا  َو 

شاهراـبرد تسین  ییاـناوت  تردـق و  ياراد  هک  يزیچ  اریز  تسا ، نارفاـک  ءازهتـسا  رخـسمت و  ياهنوـگ  تراـبع  نـیا  ٍءْیَِـشب  َنوُـضْقَی  ـال 
. دنکیمن ای  دنکیم  يرواد  تواضق و  هک  دنیوگیمن 

415 ص :  ات 27 ..... ] تایآ 21  (: 40  ) رفاغ هروس  ]

هراشا

ُهَّللا ُمُهَذَـخَأَف  ِضْرَْألا  ِیف  ًاراـثآ  َو  ًةَُّوق  ْمُْهنِم  َّدَـشَأ  ْمُه  اُوناـک  ْمِِهْلبَق  ْنِم  اُوناـک  َنیِذَّلا  ُۀَِـبقاع  َناـک  َْفیَک  اوُرُْظنَیَف  ِضْرَأـْلا  ِیف  اوُریِـسَی  َْمل  َو  َأ 
ِباقِْعلا ُدـیِدَش  ٌّيِوَق  ُهَّنِإ  ُهَّللا  ُمُهَذَـخَأَف  اوُرَفَکَف  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُُهلُـسُر  ْمِهِیتَْأت  َْتناک  ْمُهَّنَِأب  َکـِلذ  ( 21  ) ٍقاو ْنِم  ِهَّللا  َنِم  ْمَُهل  َناـک  اـم  َو  ْمِِهبُونُذـِب 

ْنِم ِّقَْحلِاب  ْمُهَءاـج  اَّمَلَف  ( 24  ) ٌباَّذَـک ٌرِحاس  اُولاقَف  َنوُراـق  َو  َناـماه  َو  َنْوَعِْرف  یلِإ  ( 23  ) ٍنِیبُم ٍناْطلُـس  َو  اِنتایِآب  یـسُوم  اْنلَـسْرَأ  ْدََقل  َو  ( 22)
(25  ) ٍلالَض ِیف  َّالِإ  َنیِِرفاْکلا  ُْدیَک  ام  َو  ْمُهَءاِسن  اُویْحَتْسا  َو  ُهَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َءاْنبَأ  اُوُلْتقا  اُولاق  انِْدنِع 

ُتْذُع یِّنِإ  یسُوم  َلاق  َو  ( 26  ) َداسَْفلا ِضْرَْألا  ِیف  َرِهُْظی  ْنَأ  َْوأ  ْمُکَنیِد  َلِّدَُـبی  ْنَأ  ُفاخَأ  یِّنِإ  ُهَّبَر  ُعْدَْـیل  َو  یـسُوم  ُْلْتقَأ  ِینوُرَذ  ُنْوَعِْرف  َلاق  َو 
(27  ) ِباسِْحلا ِمْوَِیب  ُنِمُْؤی  ٍرِّبَکَتُم ال  ِّلُک  ْنِم  ْمُکِّبَر  َو  یِّبَِرب 

416 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

416 ص :  همجرت ..... :

راـثآ رتيوق و  ناـنیا  زا  اـهنآ  دوب ؟ هنوـگچ  هک  دـننیبب  ار  ناشناینیـشیپ  راـک  ماجنارـس  اـت  دـننکیمن  رفـس  ریـس و  نیمز  يور  رد  اـهنآ  اـیآ 
ناشرادهگن سک  چیه  ادخ  باذع  ربارب  رد  درک و  هذخاؤم  ناشهانگ  رفیک  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  یلو  دوب ، رتشیب  نیمز  يور  رد  ناشیدوجو 

(21 . ) دوبن
هب ار  اهنآ  دنوادخ  اذل  و  دندرکیم ، راکنا  ار  همه  اهنآ  یلو  دـندمآ  اهنآ  يوس  هب  نشور  ياهلیلد  اب  ناشناربمایپ  هک  دوب  نآ  ببـس  هب  نیا 

(22 . ) تسا رفیک  تخس  اناوت و  رایسب  دنوادخ  درک و  هذخاؤم  ناشهانگ  رفیک 
(23 . ) میداتسرف نشور  لیلد  دوخ و  تایآ  اب  ار  یسوم  ام 

(24 . ) تسا ییوگغورد  رایسب  رحاس  وا  دنتفگ  اهنآ  یلو  نوراق ، ناماه و  نوعرف و  يوس  هب 
هدـنز ار  ناشنانز  و  دیـشکب . دـناهدروآ  نامیا  یـسوم  هب  هک  ار  یناسک  نارـسپ  دـنتفگ : دـمآ ، اـهنآ  يارب  اـم  يوس  زا  ّقح  هک  یماـگنه  و 

(25 . ) تسین یهارمگ  رد  زج  نارفاک  ریبدت  هشقن و  اّما  دیراذگب ،
( مراذگ هدنز  ار  يو  رگا  هک   ) مسرتیم نآ  زا  نم  دناوخب ، کمک ) هب   ) ار شراگدرورپ  وا  مشکب و  ار  یسوم  نم  دیراذگب  تفگ : نوعرف 

(26 . ) دزیگنارب داسف  نیمز  يور  رد  ای  دزاس و  نوگرگد  ار  امش  نییآ 
(27 . ) مربیم هانپ  دروآیمن ، نامیا  باسح  زور  هب  هک  يّربکتم  ره  زا  امش ، راگدرورپ  مراگدرورپ و  هب  نم  تفگ : یسوم 

416 ص :  ریسفت ..... :

ببـس دیآیمن و  هفرعم  ود  نایم  زج  ییاج  لصف  ریمـض  تسا و  لصف  ریمـض  ْمُه »...  اُوناک   » ترابع رد  مه »  » ریمـض ْمُْهنِم  َّدَـشَأ  ْمُه  اُوناک 
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هک تسا  نیا  دروم  نیا  رد  نآ 
417 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هب ترابع  نیا  تسا . هدـش  هداد  رارق  نآ  ياج  هب  نیا  رب  انب  تسا  هفرعم  هیبش  دریگیمن ، مال  فلا و  هک  تهج  نیا  زا  ْمُْهنِم » َّدَـشَأ   » ترابع
. تسا هدش  هدناوخ  زین  مکنم ، دشأ  تروص :

. تسا هدش  فیصوت  يدنمورین  تدش و  ناونع  هب  هک  تساهنآ  دارفا  دادعت  اههعلق و  اهوراب و  راثآ »  » زا دوصقم  ِضْرَْألا  ِیف  ًاراثآ  َو 
. دندیمان غورد  رحس و  ار  دنوادخ  راکشآ  تجح  لیلد و  نیا  رب  انب  تسوگغورد ، رحاس و  یسوم  نیا  دنتفگ : سپ  ٌباَّذَک  ٌرِحاس  اُولاقَف 

(. یسوم ترضح   ) يربمایپ توبن و  ای  تسا و  قح  نید  ای  قح »  » زا روظنم  ِّقَْحلِاب  ْمُهَءاج  اَّمَلَف 
نیا هک  تسا  نیا  دوب  لوا  هک  نانچ  مه  دـینک  عورـش  ون  زا  ار  اـهنآ  راتـشک  تفگ  هک  نوعرف  دوصقم  تسا : هتفگ  ساـبع  نبا  اُوُلْتقا  اُولاـق 

(. دنتشکیم ار  لیئارسا  ینب  رسپ  نادازون  یسوم ، دوجو  زا  يریگولج  يارب  هک  دوب  یماگنه  نآ  و   ) تسا یلوا  راتشک  زا  ریغ  راتشک 
. درادن اهنآ  يارب  يدوس  چیه  دوریم و  نایم  زا  تسا و  هدوهیب  همه  دننکیم  نارفاک  هک  ییاهراک  ٍلالَض  ِیف  اَّلِإ 

زا لبق  هلمج  دیسرتیم و  رایسب  دناوخب ، کمک  هب  ار  شیادخ  هک  نیا  زا  یـسوم و  زا  نوعرف  هک  تسا  نیا  رگنایب  ترابع  نیا  ُهَّبَر  ُعْدَْیل  َو 
نم دیراذگیمن  هک  دیتسه  امـش  نیا  دـیوگیم : اهنآ  هب  ایوگ  تسا ، شنایفارطا  هب  عقاو  فالخ  راهظا  یـسوم  لتقأ  ینورذ  تفگ : هک  نآ 

.[ تسا نیا  زا  ریغ  عقاو  هک  یتروص  رد  . ] مشکب ار  یسوم 
. دوبن يو ) يادخ  یسوم و  زا   ) نوعرف سرت  نامه  زج  یسوم  نتشک  زا  عنام  و 

هدـش هدـناوخ  زین  داسف  مض  و  ءای »  » حـتف و  واو »  » اب داسفلا ، ضرألا  یف  رهظی  نأ  و  تروص : هب  ترابع  نیا  َداسَْفلا  ِضْرَْألا  ِیف  َرِهُْظی  ْنَأ  َْوأ 
. مسرتیم مه ، اب  امش  يایند  نید و  رد  یهابت  داسف و  زا  نم  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا و 

418 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

418 ص :  ات 34 ..... ] تایآ 28  (: 40  ) رفاغ هروس  ]

هراشا

ِْهیَلَعَف ًابِذاک  ُکَی  ْنِإ  َو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُکَءاج  ْدَـق  َو  ُهَّللا  َیِّبَر  َلوُقَی  ْنَأ  ًالُجَر  َنُوُلتْقَت  َأ  ُهَنامیِإ  ُُمتْکَی  َنْوَعِْرف  ِلآ  ْنِم  ٌنِمُْؤم  ٌلُـجَر  َلاـق  َو 
ِیف َنیِرِهاظ  َمْوَْیلا  ُْکلُْملا  ُمَُکل  ِمْوَق  ای  ( 28  ) ٌباَّذَک ٌفِرْـسُم  َوُه  ْنَم  يِدْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ  ْمُکُدِعَی  يِذَّلا  ُضَْعب  ْمُْکبُِـصی  ًاقِداص  ُکَی  ْنِإ  َو  ُُهبِذَک 
ِمْوَق ای  َنَمآ  يِذَّلا  َلاق  َو  ( 29  ) ِداشَّرلا َلِیبَس  َّالِإ  ْمُکیِدْهَأ  ام  َو  يرَأ  ام  َّالِإ  ْمُکیِرُأ  ام  ُنْوَعِْرف  َلاق  انَءاج  ْنِإ  ِهَّللا  ِسَْأب  ْنِم  انُرُْـصنَی  ْنَمَف  ِضْرَْألا 
ِمْوَق ای  َو  ( 31  ) ِدابِْعِلل ًاْملُظ  ُدیُِری  ُهَّللا  اَم  َو  ْمِهِدَْعب  ْنِم  َنیِذَّلا  َو  َدوُمَث  َو  ٍداع  َو  ٍحُون  ِمْوَق  ِْبأَد  َْلثِم  ( 30  ) ِبازْحَْألا ِمْوَی  َْلثِم  ْمُْکیَلَع  ُفاخَأ  یِّنِإ 

(32  ) ِدانَّتلا َمْوَی  ْمُْکیَلَع  ُفاخَأ  یِّنِإ 
ِیف ُْمْتلِز  امَف  ِتانِّیَْبلِاب  ُْلبَق  ْنِم  ُفُسُوی  ْمُکَءاج  ْدََـقل  َو  ( 33  ) ٍداه ْنِم  َُهل  امَف  ُهَّللا  ِِللُْـضی  ْنَم  َو  ٍمِصاع  ْنِم  ِهَّللا  َنِم  ْمَُکل  ام  َنیِِربْدـُم  َنوُّلَُوت  َمْوَی 

(34  ) ٌباتُْرم ٌفِرْسُم  َوُه  ْنَم  ُهَّللا  ُّلُِضی  َِکلذَک  ًالوُسَر  ِهِدَْعب  ْنِم  ُهَّللا  َثَْعبَی  َْنل  ُْمْتُلق  َکَلَه  اذِإ  یَّتَح  ِِهب  ْمُکَءاج  اَّمِم  ٍّکَش 

418 ص :  همجرت ..... :

راگدرورپ دیوگیم : هک  نیا  ببـس  هب  ار  يدرم  دیهاوخیم  ایآ  تفگ : دوب  هتـشاد  ناهنپ  ار  دوخ  نامیا  هک  نوعرف  نادـناخ  زا  ینمؤم  درم 
ار شدوخ  نماد  شغورد  هانگ  دشاب  وگغورد  رگا  دیـشکب ؟ تسا  هدروآ  ناتراگدرورپ  يوس  زا  ینـشور  ياهلیلد  تساتکی و  يادخ  نم 

هداد  هدعو  هک  ییاهباذع  زا  ياهراپ  لقا ) ال   ) دشاب وگتسار  رگا  تفرگ و  دهاوخ 
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419 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(28 . ) دنکیمن تیاده  ار  ییوگغورد  راکفارسا و  چیه  دنوادخ  نامگیب  دیسر و  دهاوخ  امش  هب  تسا 

؟ درک دهاوخ  يرای  ار  ام  یسک  هچ  دیآ  ام  رس  رب  ادخ  باذع  رگا  دیزوریپ . نیمزرس  نیا  رد  تسامـش و  نآ  زا  ییاورنامرف  زورما  موق ، يا 
(29 . ) منکن ییامنهار  باوص  هار  هب  زج  میامنن و  یهار  یسوم ) لتق   ) ماهداد يأر  هچنآ  زج  ار  امش  نم  تفگ : نوعرف 

(30 . ) مکانمیب تسا ، هدمآ  رگید  نامدرم  رس  رب  هچنآ  زا  امش  رب  نم  موق ، يا  تفگ : نامیا  اب  درم  نآ 
يارب دـنوادخ  و  دـندش ] كاله  رفک  رفیک  هب  همه  و   ] دـندوب اهنآ  زا  دـعب  هک  یناـسک  و  دومث ، داـع ، حون ، موق  راوگاـن  راـگزور  دـننامه 

(31 . ) تسین متس  راتساوخ  شناگدنب 
(32 . ) مکانمیب دسریمن ] ییاج  هب  ناشدایرف  و   ] دنناوخیم دایرف  هب  ار  رگیدکی  مدرم  هک  يزور  زا  امش  رب  نم  موق ، يا 

دنک هارمگ  ادخ  هک  ار  سک  ره  درادیمن و  هاگن  ادـخ  باذـع  زا  ار  امـش  سک  چـیه  دـینکیم و  رارف  دـینادرگیم و  ور  هک  يزور  نامه 
(33 . ) درادن ییامنهار  چیه 

تفر ایند  زا  هک  ینامز  ات  دیدوب  دیدرت  رد  دوب  هدروآ  هچنآ  زا  امش  یلو  دمآ  امش  يارب  يربمایپ ) هب   ) نشور لیالد  اب  فسوی  نیا  زا  شیپ 
: دیتفگ

(34 . ) دزاسیم هارمگ  هنوگ  نیا  ار  هدننک  دیدرت  فرسم و  دارفا  دنوادخ  داتسرف . دهاوخن  يربمایپ  وا  زا  سپ  دنوادخ  زگره 

419 ص :  ریسفت ..... :

متکی لصا : رد  تسا  متکی »  » يارب هلـص  اـی  تسا و  لـجر »  » يارب تفـص  اـی  َنْوَعِْرف » ِلآ  ْنِم   » تراـبع َنْوَعِْرف  ِلآ  ْنِم  ٌنِمُْؤم  ٌلُـجَر  َلاـق  َو 
(. تسا هدش  هتفگ  زین  لیقزح »  » وا مان   ) تسا هدوب  لیبزخ ، ای  لیبرخ ، ای  بیبح ، وا  مان  تسا . هدوب  نوعرف ، لآ  نم  هنامیا 

یتسار نخس  هک  نیا  ببـس  هب  ار  يدرم  ایآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا و  هدوب  لوقی ، نال  لصا : رد  َلوُقَی » ْنَأ   » ترابع ُهَّللا  َیِّبَر  َلوُقَی  ْنَأ 
ياهلیلد دوخ  راتفگ  یتسار  یتسرد و  يارب  هک  نیا  اب  دیـشکب ؟ دـیهاوخیم  تساـتکی  يادـخ  نم  يادـخ  دـیوگیم : دروآیم و  ناـبز  هب 

اهنت  وا  تسا و  هدروآ  دهدیم  وا  هب  تیبوبر  تبسن  هک  یسک  شیپ  زا  ینشور 
420 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دنتفریذپ ار  وا  فرح  دندش و  قفاوم  وا  اب  مک  مک  جیردتب و  اهنآ  نایب  نیا  اب  تسه . مه  امش  يادخ  هکلب  تسین  یسوم  يادخ 
غورد ای  تسا  تسار  ای  تسین  نوریب  لاح  ود  زا  یـسوم  نخـس  تفگ : هک  تروص  نیا  هب  دروآ  اهنآ  يارب  لیلد  میـسقت ، هقیرط  هب  سپس 

امـش هب  دهدیم  هک  ار  ییاههدعو  نآ  زا  یـضعب  لقا ) ال   ) دـشاب تسار  رگا  ددرگیم و  زاب  شدوخ  هب  نآ  ررـض  نایز و  دـشاب  غورد  رگا 
. دوشیم امش  يدوبان  ببس  ضعب  نامه  و  دسریم .

تباث تسا  قداص  نخـس  حرط  ماگنه  نوچ  اریز  دـنهد ، ارف  شوگ  شنخـس  هب  اـت  دـهدیم  ناـشن  فاـصنا  اـب  ار  هدـنیوگ  ناـیب  هنوگ  نیا 
زا یـضعب  رهاظ  رد  مه  ات  تفگ  ار  ْمُکُدـِعَی » يِذَّلا  ُضَْعب  ْمُْکبُِـصی   » ترابع نآ  هلاـبند  رد  تسا و  تسار  دـیوگیم  ار  هچ  ره  هک  دـنکیم 

. درادن یبصعت  یسوم  هب  تبسن  هک  تسا  یسک  راتفگ  نیا  هک  دنامهفب  اهنآ  هب  مه  دشاب و  هدرک  در  ار  یسوم  نانخس 
. دیاهتفای يرترب  لیئارسا  ینب  رب  رصم  نیمزرس  رد  ِضْرَْألا  ِیف  َنیِرِهاظ 

چیه نم  هک  دوب  نیا  نوعرف  دوصقم  منکیمن و  داهنشیپ  امش  هب  يرگید  يأر  هدیقع و  وا  نتـشک  زج  نم  يرَأ  ام  اَّلِإ  ْمُکیِرُأ  ام  ُنْوَعِْرف  َلاق 
. تسین تحلصم  باوص و  هب  دییوگیم  امش  هک  ار  هچنآ  منادیمن و  باوص  تسرد و  وا  لتق  زج  ار  يراک 

يراگتـسر تسرد و  هار  نم  شیپ  هک  یهار  هب  رگم  ماهدرکن  ییامنهار  ار  امـش  يأر  نیا  راهظا  اب  نم  ِداـشَّرلا و  َلـِیبَس  اَّلِإ  ْمُکیِدـْهَأ  اـم  َو 
. تسا
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تسا و هدـش  هفاضا  بازحا »  » هب موی »  » هملک نوچ  نکیل  دـشاب ، بازحألا  مایا  لـثم  یتسیاـبیم  لـصا  رد  تراـبع  نیا  ِبازْحَأـْلا  ِمْوَی  َلـْثِم 
يدوبان یتخبدـب و  زور  یموق  بزح و  ره  يارب  هک  تسین  یهابتـشا  دـیدرت و  ياج  تسا و  دومث  داع و  حون و  موق  مه  بازحا  زا  دوصقم 

عمج زا  ار  فاضم  هیلإ  فاضم  اریز  تسا ، هدـش  ءاـفتکا  تسا ] موی  هک   ] درفم هب  تسا ] ماـیا  هک   ] عمج ياـج  هب  ببـس  نیدـب  تسا ، هدوب 
دننام دنکیم  زاینیب 

421 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
.( دشاب مکنوطب  یتسیابیم  لصا  رد  هک  « 1  » اوفعت مکنطب  ضعب  یف  اولک  تسا  هتفگ  هک  رعاش  نخس  نیا 

هنوگ نیا  تسا و  دـنوادخ  ینامرفان  ناربمایپ و  راکنا  رفک و  زا  اهنآ  راتفر  تداـع و  بأد »  » زا دوصقم  َدوُمَث  َو  ٍداـع  َو  ٍحُون  ِمْوَق  ِْبأَد  َلـْثِم 
لصا رد  تفرگ و  رظن  رد  ار  یفوذحم  فاضم  دیاب  راچان  ترابع  نیا  رد  دندرکیمن . یتسس  نآ  رد  هک  دوب  اهنآ  یگشیمه  يوخ  تداع ،

نیرخآ اریز  تسا ، بوـصنم  تسا ، یلوا  لـثم »  » يارب ناـیب  فـطع  هک  نیا  رب  اـنب  یمود ، لـثم »  » هـملک تـسا و  هدوـب  مـهبأد ، ءازج  لـثم 
. تسا حون » موق   » دوشیم نآ  لماش  هفاضا  هک  ياهملک 

فطع زج  درک ، كاله  دندوب  دومث  داع و  حون و  موق  هک  ار  یبازحا  دنوادخ  دومث  داع و  حون و  موق  بازحألا  هَّللا  کلهأ  ییوگب : رگا  و 
عقاو هفاضا  دروم  ادتبا  رد  هچنآ  هب  مکح  ببـس  نیدب  تسا و  هدـش  هفاضا  صخـشم  ملع و  ياهمـسا  هب  موق  اریز  تسین . يرگید  زیچ  نایب 

. دنکیم تیارس  تسا  هدش 
ياهراک اریز  تسا ، هدوب  قح  تلادـع و  قباطم  اهنآ  يدوبان  رفیک و  هک  تسا  نیا  رگنایب  تراـبع  نیا  موهفم  ِداـبِْعِلل  ًاـْملُظ  ُدـیُِری  ُهَّللا  اَـم  َو 

. تسا هدوب  باذع  نیا  ببس  اهنآ  دوخ 
لها  » ِراَّنلا َباحْـصَأ  ِۀَّنَْجلا  ُباحْـصَأ  يداـن  َو  تسا : هدومرف  فارعا  هروس  رد  دـنوادخ  هک  تسا  ناـمه  داـنت »  » زور زا  دوصقم  ِداـنَّتلا  َمْوَـی 

: دـنیوگ یخرب  دـننکیم » ادـص  ار  تشهب  لها  خزود  لها  و   » ِۀَّنَْجلا َباحْـصَأ  ِراَّنلا  ُباحْـصَأ  يدان  َو  دـننکیم .» ادـن  ار  منهج  لها  تشهب 
نیدب ای  و  دنناوخیم . يراز  یگراچیب و  اب  ار  رگیدکی  تسا و  دنلب  الیواو  هب  ناشدایرف  ناراکمتـس  زور  نآ  رد  هک  تسا  تبـسانم  نیدـب 

. دوشیم هدناوخ  شیاوشیپ  اب  سک  ره  زور  نآ  هک  تسا  ببس 
__________________________________________________

. دینک يراددوخ  دایز  ندروخ  اذغ  زا  دیروخب و  ناتیاهمکش  زا  یتمسق  هزادنا  هب  - 1
422 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دراد يدوس  اهنآ  يارب  رارف  هک  دنربیم  نامگ  دننکیم و  رارف  تشپ و  نآ  هب  دننادرگیم و  رب  ور  شتآ  زا  هک  يزور  َنوُّلَُوت  َمْوَی 
نامز نوعرف  نامه  یـسوم  نامز  نوعرف  هک  دنیوگ  یخرب  تسا و  بوقعی  دنزرف  فسوی  نامه  فسوی  زا  دوصقم  ُفُسُوی  ْمُکَءاج  ْدََـقل  َو 

. تسا هدوب  يرگید  نوعرف  هک  دنیوگ  یضعب  دوب و  هدرک  رمع  نامز  نیا  ات  هک  تسا  فسوی  ترضح 
ناربمایپ يربمایپ  دنوادخ و  یگناگی  هب  تبـسن  دنک و  فارـسا  هک  ار  يدرف  ره  دـنوادخ  شیپ ، ماوقا  یهارمگ  دـننامه  ُهَّللا  ُّلُِضی  َِکلذَـک 

. دنکیم هارمگ  دشاب  ددرم  رفاک و 

422 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 35  (: 40  ) رفاغ هروس  ]

هراشا

(35  ) ٍراَّبَج ٍرِّبَکَتُم  ِْبلَق  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  ُعَبْطَی  َِکلذَک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َْدنِع  َو  ِهَّللا  َْدنِع  ًاتْقَم  َُربَک  ْمُهاتَأ  ٍناْطلُـس  ِْریَِغب  ِهَّللا  ِتایآ  ِیف  َنُولِداُجی  َنیِذَّلا 
َنِّیُز َِکلذَک  َو  ًابِذاک  ُهُّنُظََأل  یِّنِإ  َو  یسُوم  ِهلِإ  یلِإ  َِعلَّطَأَف  ِتاوامَّسلا  َبابْـسَأ  ( 36  ) َبابْسَْألا ُُغْلبَأ  یِّلََعل  ًاحْرَـص  ِیل  ِْنبا  ُناماه  ای  ُنْوَعِْرف  َلاق  َو 
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ای ( 38  ) ِداشَّرلا َلِیبَس  ْمُکِدـْهَأ  ِنوُِعبَّتا  ِمْوَق  ای  َنَمآ  يِذَّلا  َلاق  َو  ( 37  ) ٍبابَت ِیف  َّالِإ  َنْوَعِْرف  ُدـْیَک  ام  َو  ِلِیبَّسلا  ِنَع  َّدُـص  َو  ِِهلَمَع  ُءوُس  َنْوَعْرِِفل 
(39  ) ِرارَْقلا ُراد  َیِه  َةَرِخْآلا  َّنِإ  َو  ٌعاتَم  اْینُّدلا  ُةایَْحلا  ِهِذه  امَّنِإ  ِمْوَق 

(40  ) ٍباسِح ِْریَِغب  اهِیف  َنُوقَزُْری  َۀَّنَْجلا  َنُولُخْدَی  َِکئلوُأَف  ٌنِمُْؤم  َوُه  َو  یْثنُأ  َْوأ  ٍرَکَذ  ْنِم  ًاِحلاص  َلِمَع  ْنَم  َو  اهَْلثِم  َّالِإ  يزُْجی  الَف  ًۀَئِّیَس  َلِمَع  ْنَم 

422 ص :  همجرت ..... :

راکنا لادج و  هب  یلیلد  ناهرب و  چیهیب  ادخ  تایآ  رد  هک  نانآ 
423 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(35 . ) دنزیم رهم  يراّبج  ّربکتم  ره  لد  رب  ادخ  هنوگ  نیا  درآ . بضغ  مشخ و  هب  ار  نامیا  لها  ادخ و  تخس  هک  تسا  يراک  دنزیخرب ،
(36 . ) مبای تسد  نامسآ  ياهرد  هب  دیاش  زاسب  دنلب  یخاک  نم  يارب  ناماه  يا  تفگ : شریزو  هب  نوعرف 

شرظن رد  نوعرف  تشز  رادرک  ناس  نیدب  دـشاب و  وگغورد  وا  منکیم  نامگ  دـنچ  ره  منیبب  ار  یـسوم  يادـخ  هتفای و  ار  اهنامـسآ  هار  ات 
(37  ) دوبن چیه  شیدوبان  نایز و  هب  زج  نوعرف  ییوجهراچ  ریبدت و  تشادزاب و  ّقح  هار  زا  ار  وا  دش و  هتسارآ 

(38 . ) منک ییامنهار  باوص  هار  هب  ار  امش  ات  دینک  يوریپ  نم  زا  تفگ : دوب  هدروآ  نامیا  نوعرف ] لآ  زا   ] هک يدرم  نآ 
(39 . ) تسا ینادواج  يارس  ترخآ  تسا و  يزیچان  یناف و  يالاک  ایند  یگدنز  نیا  نم ، موق  يا 

، دـشاب نمؤم  هک  یلاح  رد  دروآ ، ياج  هب  یکین  لمع  نز  درم و  زا  سک  ره  دـباین و  رفیک  شراـک  دـننامه  زج  دـنک  يدـب  راـک  سک  ره 
(40 . ) دنهدیم شیزور  باسحیب  دوشیم و  تشهب  دراو 

423 ص :  ریسفت ..... :

دناوتیم عمج  و   ) تسا هدوب  فرـسم » ّلک   » لصا رد  هلمج  نیا  اریز  تسا ، فرـسم »...  وه  نم   » هلمج زا  لدب  ترابع  نیا  َنُولِداُجی  َنیِذَّلا 
(. دشاب نآ  يانعم  لدب 

. ددرگیم رب  فرسم » وه  نم   » ترابع هب  هک  تسا  يریمض  ربک »  » لعاف ًاتْقَم  َُربَک 
دـیز و ـالجر  سئب  ییوـگب : هک  دـشاب  نیا  دـننامه  ِهَّللا » َدـْنِع  ًاـتْقَم  َُربَـک   » هلمج دـشاب و  ادـتبم  َنُولِداـُجی » َنیِذَّلا   » تراـبع هـک  تـساور  و 

. دشاب ادتبم  ربخ  هلمج  مامت  هدش و  فذح  تسا ، مهلادج »  » هک مذ  هب  صوصخم 
هتفگ يرـشخمز  هَّللا  راج  هچنآ  رب  اـنب  تسا و  فوذـحم  لـعاف  تروص  نیا  رد  اریز  تسناد ، ربک »  » لـعاف ار  مهلادـج »  » هملک ناوتیمن  و 

. تسا عنتمم  لعاف  فذح  تسا 
بلق نوچ  تسا و  نآ  تفـص  رابج »  » و ربکتم »  » تسا و هدش  هدـناوخ  نیونت  اب  بلق »  » هملک ٍراَّبَج  ٍرِّبَکَتُم  ِْبلَق  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  ُعَبْطَی  َِکلذَـک 

يوخ  ود  نیا  همشچرس  ساسا و 
424 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

راکهانگ شلد  هک  یتسارب   » ُُهْبلَق ٌِمثآ  ُهَّنِإَف  تسا : هدومرف  دنوادخ  هک  نانچ  مه  دنوش . عقاو  تفـص  بلق  يارب  ود  نیا  هک  تسا  زیاج  تسا 
. تسا تفص  یلو  تسا  هلمج  مثآ »  » دنچ ره  اج  نیا  رد  «. 1 « » تسا

هفاضا هب  هک  یـسک  و  ربکتم . بلق  يذ  لک  یلع  تسا : هدوب  نینچ  هلمج  لصا  و  تسا . فوذحم  یفاضم  ترابع  رد  مییوگب  تسا  نکمم 
هدـش هتفگ  رتولج  هک  ببـس  نیدـب  یمود  رد  لک »  » هملک تسا و  هدوب  ربکتم  بلق  لک  یلع  لـصا  رد  دـناوخیم  ربکتم ) بلق  لـک  یلع  )

هک تسین  هیپ  يدیفـس  ره  امرخ و  یهایـس  ره  ۀمحـش : ءاضیب  ةرمث و ال  ءادوس  لک  ام  تسا : هدمآ  لاثم  رد  هک  نانچ  تسا . هدـش  فذـح 
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. تسا هدش  فذح  یمود  رد  هدش  هتفگ  یلوا  رد  لک ، هملک : نوچ  تسا و  هدوب  ءاضیب ، لک  ال  ترابع : لصا 
دـشاب رود  مه  يرادقم »  » دنچ ره  هدـننیب ، رظن  زا  هک  تسا  يراکـشآ  گرزب و  نامتخاس  يانعم  هب  حرـص »  » هژاو ًاحْرَـص  ِیل  ِْنبا  ُناماه  ای 

روما رایتخا  بحاص  ریزو و  ناماه  ءیـشلا و  حّرـص  دنیوگ : دـشاب  راکـشآ  يزیچ  هاگ  ره  هک  نانچ  تسا ، حّرـص  هدام  زا  تسین و  یفخم 
. دوب نوعرف  یتکلمم 

ره یلک  روط  هب  دشاب و  اهنآ  هب  ندیسر  هلیسو  هک  تسا  يزیچ  ره  اهنآ و  ياهرد  اههار و  اهنامسآ ، بابـسا  زا  دوصقم  ِتاوامَّسلا  َبابْـسَأ 
.( دوشیم بآ  هب  ندیسر  ببس  هک   ) نآ دننام  ولد و  نامسیر  لثم  تسا  نآ  ببس  دشاب ، يزیچ  هب  ندیسر  هلیسو  هچ 

مهم و رایسب  تشاد ، ار  نآ  هب  ندیسر  يوزرآ  هک  ار  اهنامـسآ  بابـسا  تساوخ  نوعرف )  ) نوچ هک  تسا  نیا  بابـسا »  » هملک رارکت  هدیاف 
. درک نایب  نشور  راکشآ و  روط  هب  سپس  مهبم و  روط  هب  ادتبا  دهد ، ناشن  گرزب 

دوش و فطع  غلبأ »  » هملک رب  هک  تسا  نیا  يارب  نآ  عفر  بصن ، هب  مه  تسا  هدـش  هدـناوخ  عفر  هب  مه  علطا )  ) لعف یـسُوم  ِهلِإ  یلِإ  َِعلَّطَأَـف 
هک تسا  تبسانم  نیدب  نآ  بصن 

__________________________________________________

.283 هرقب / - 1
425 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا هدش  هیبشت  ینمت  هب  یجرت  اریز  دشاب  یجرت  باوج 
. دش هتسارآ  شیارب  نوعرف  تشز  ياهراک  عناوم ، نیا  اهتنیز و  نیا  دننامه  َنِّیُز  َِکلذَک  َو 

قح هار  زا  ار  نارگید  شدوخ و  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  تسا و  هدش  هدناوخ  زین  ّدص )  ) مولعم تروص  هب  ّدص »  » هملک ِلِیبَّسلا  ِنَع  َّدُص  َو 
. تسا هدرک  عنم 

يدوس چـیه  دوبن و  يزیچ  نایز ، یهابت و  زج  یـسوم ، ياهلیلد  هزجعم و  ندرک  لطاب  يارب  نوعرف  گنرین  ٍبابَت  ِیف  اَّلِإ  َنْوَعِْرف  ُدـْیَک  ام  َو 
. تشادن نوعرف  يارب 

. ددرگیم رب  نوعرف  لآ  نمؤم  ياهزردنا  نایب  هب  دنوادخ  سپس  ِداشَّرلا  َلِیبَس  ْمُکِدْهَأ 
ریـسفت و هب  سپـس  منکیم . ییامنهار  داشر  يراگتـسر و  هب  ار  امـش  تفگ : شموق  هب  هتـسبرس  لامجا و  روط  هب  ادتبا  نوعرف ) لآ  نمؤم  )
مشخ و هدننک  بلج  يدب و  هانگ و  ره  هشیر  ایند  هب  یگتسبلد  اریز  درک ، عورـش  ایند  ریقحت  تمذم و  اب  ار  نخـس  تخادرپ و  نآ  حیـضوت 
کین و تشز و  ياهراک  سپس  تسا . هنادواج  يارس  اج  نآ  اریز  درک ، نایب  ار  ترخآ  شیاتـس  تمظع و  نآ  زا  سپ  تسا . یهلا  باذع 

. درک دزشوگ  ار  کی  ره  رفیک  شاداپ و 
اب هانگ ، تشز و  ياهراک  رفیک  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  تسا و  اهَْلثِم » اَّلِإ   » هلمج ربارب  رد  ٍباسِح » ِْریَِغب   » ترابع ٍباسِح  ِْریَِغب  اـهِیف  َنُوقَزُْری 

ياهزادـنا باسح و  کین ، ياهراک  شاداـپ  یلو  دوشیمن ، داـیز  يزیچ  تسا  راوازـس  هتـسیاش و  هچنآ  رب  تسا و  نیعم  هزادـنا  باـسح و 
قحتسم هچنآ  زا  درادن و  ياهزادنا  باسح و  کین ، ياهراک  شاداپ  یلو  دوشیمن ، دایز  يزیچ  تسا  راوازـس  قحتـسم و  هچنآ  زا  درادن و 

. دوشیم رتشیب  رتدایز و  دهاوخب ، دنوادخ  هک  هزادنا  ره  تسا ، راوازس  و 
426 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

426 ص :  ات 46 ..... ] تایآ 41  (: 40  ) رفاغ هروس  ]

هراشا
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َیلِإ ْمُکوُعْدَأ  اَنَأ  َو  ٌْملِع  ِِهب  ِیل  َْسَیل  ام  ِِهب  َكِرْـشُأ  َو  ِهَّللِاب  َرُفْکَِأل  ِینَنوُعْدـَت  ( 41  ) ِراَّنلا َیلِإ  ِینَنوُعْدـَت  َو  ِةاجَّنلا  َیلِإ  ْمُکوُعْدَأ  ِیل  ام  ِمْوَق  اـی  َو 
ُباحْـصَأ ْمُه  َنِیفِرْـسُْملا  َّنَأ  َو  ِهَّللا  َیلِإ  انَّدَرَم  َّنَأ  َو  ِةَرِخْآلا  ِیف  َو ال  اْینُّدـلا  ِیف  ٌةَوْعَد  َُهل  َْسَیل  ِْهَیلِإ  ِینَنوُعْدـَت  امَّنَأ  َمَرَج  ال  ( 42  ) ِراَّفَْغلا ِزیِزَْعلا 

َنْوَعِْرف ِلِآب  َقاح  َو  اوُرَکَم  ام  ِتائِّیَـس  ُهَّللا  ُهاـقَوَف  ( 44  ) ِدابِْعلِاب ٌریَِـصب  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  َیلِإ  يِْرمَأ  ُضِّوَفُأ  َو  ْمَُکل  ُلُوقَأ  اـم  َنوُرُکْذَتَـسَف  ( 43  ) ِراَّنلا
(45  ) ِباذَْعلا ُءوُس 

(46  ) ِباذَْعلا َّدَشَأ  َنْوَعِْرف  َلآ  اُولِخْدَأ  ُۀَعاَّسلا  ُموُقَت  َمْوَی  َو  ایِشَع  َو  اوُدُغ  اْهیَلَع  َنوُضَْرُعی  ُراَّنلا 

426 ص :  همجرت ..... :

(41 ( ؟ دیناوخیم ارف  شتآ  هب  ارم  امش  اّما  منکیم  توعد  تاجن  هار  هب  ار  امش  نم  هک  تسیچ  نم  موق  يا 
يوس هب  ار  امش  نم  هک  نآ  لاح  مهد  رارق  وا  کیرش  مسانـشیمن  هک  ار  يزیچ  موش و  رفاک  هناگی  يادخ  هب  هک  دینکیم  توعد  ارم  امش 

(42  ) منکیم توعد  هدنزرمآ  رایسب  ردتقم و  يادخ 
ام تشگزاب  اهنت  دناوخ و  ارف  دوخ  يوس  هب  ار  یـسک  ترخآ  ایند و  رد  هک  درادن  ار  نآ  ییاناوت  دیناوخیم  وا  يوس  هب  ارم  هچنآ  کشیب 

(43 . ) دنخزود لها  ناراکفازگ  تسادخ و  يوس  هب  تمایق  رد 
. دروآ دیهاوخ  دای  هب  میوگیم  هک  ار  هچنآ  يدوزب  و 

(44 . ) تسانیب شناگدنب  هب  تبسن  وا  اریز  منکیم ، راذگاو  ادخ  هب  ار  دوخ  راک  نم 
(45 . ) دمآ دورف  نوعرف  لآ  رب  یتخس  ياهباذع  تشادهگن و  اهنآ  ءوس  ياههشقن  زا  ار  وا  دنوادخ 

427 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  تمایق  هک  يزور  دنوشیم و  هضرع  نآ  رب  ماش  حبص و  ره  هک  تسا  شتآ  اهنآ  باذع 
(46 . ) دینک دراو  اهباذع  نیرتتخس  رد  ار  نوعرف  لآ  هک  دسریم  باطخ  دوش  اپرب 

427 ص :  ریسفت ..... :

اده لعف  هک  نانچ  مه  ءیـشلل  ءیـشلا و  یلا  هاعد  دنیوگ : اذل  مال )»  » هب مه  دوشیم  يدـعتم  یلا »  » هب مه  اعد »  » لعف  ) ِةاجَّنلا َیلِإ  ْمُکوُعْدَأ 
. قیرطلل قیرطلا و  یلا  هاده  دنیوگ : تسا و  نینچ  زین 

کیرـش تسا : هتفگ  ایوگ  تسا و  مولعم  یفن  ملع ، یفن  زا  دوصقم  تسین و  یملع  نآ  تیبوبر  ییادـخ و  هب  نم  يارب  ٌْملِع  ِِهب  ِیل  َْسَیل  اـم 
. تسناد ادخ  ار  وا  دوشیم  هنوگچ  تسین ، مولعم  شیئادخ  هک  يزیچ  و  تسین ؟ مولعم  وا  ییادخ  هک  ار  يزیچ  مهد  رارق 

« مرج  » تسا و هداد  رارق  شموق  توعد  رب  رد  ار  ال »  » هملک تسا و  هرـصب  لها  بهذم  هویـش  هب  مرج » ال   » هملک ِْهَیلِإ  ِینَنوُعْدَت  امَّنَأ  َمَرَج  ال 
. دوشیم مزال  ققحم و  شتوعد  نالطب  ینعی  تسا ، نآ  لعاف  اج  نیا  رد  ام »  » و نأ »  » دشابیم و قح ، يانعم : هب  تسا و  لعف 

توعد لوبق  لصاح  هک  انعم  نیا  هب  تسوا  توعد  نالطب  وا  فرط  زا  توعد  نیا  بسک  ینعی  تسا ، بسک ، يانعم : هب  مرج »  » هک نیا  اـب 
. تسوا دوخ  توعد  نالطب  اهنآ 

زا تسا  لعف  ّدب  هک  نانچ  مه  تسا  ییادج  عطق و  يانعم  هب  هک  تسا  مرج ، هدام : زا  لعف  تسا و  ّدب  دـننامه ال  مرج » ال  : » دـنیوگ یـضعب 
: يانعم هب  ینک ، نینچ  هک  يریزگان  وت  اذک  لعفت  کنأ  دب  ال  يانعم : هک  نانچ  مه  نیا  رب  انب  تسا ، قیرفت  يانعم  هب  دیدبت و  هدام 

رانلا مهل  عطق  ال  يانعم : هب  تسا ، شتآ  اـهنآ  يارب  ریزگاـن  َراَّنلا  ُمَُهل  َّنَأ  َمَرَج  ـال  هلمج : ياـنعم  نینچمه  دـشابیم ، هلعف ، نم  کـل  دـب  ـال 
، دوشیمن عطق  مه  اهتب  توعد  ندوب  لطاب  نینچمه  دوشیمن و  عطق  زگره  اـهنآ  قاقحتـسا  دـناشتآ و  قحتـسم  هشیمه  يارب  ینعی  تسا ،

قح و  هب  ات  دوشیمن  ادج  نالطب  زا  زگره  تسا و  لطاب  هتسویپ  ینعی 
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428 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دوش لیدبت  یتسرد 

ياعدا دناهدرکن و  یتوعد  ناشدوخ  يارب  اهنآ  دوخ  دـینکیم ، توعد  اهنآ  تدابع  هب  ارم  هک  ییاهتب  نآ  تسا  نیا  دوصقم  ٌةَوْعَد  َُهل  َْسَیل 
: دنیوگ یخرب  دنرادن . ییادخ 

هک ار  یتوعد  تسا  نیا  روظنم  ای  دنرادن ، دشاب  هتشاد  يدوس  ترخآ  ایند و  يارب  هک  ار  یتوعد  تباجتـسا  ییاناوت  اهنآ  تسا  نیا  دوصقم 
هب تباجتـسا  تسا و  تباجتـسا  توعد ، زا  دوصقم  هک  تسا  نیا  انعم  ای  تسا و  یتوعدیب  دننام  درادن و  يدوس  چیه  دننکیم  تباجتـسا 

. تسا هدش  هدناوخ  ازج  مان  هب  نادت  نیدت  امک  لاثم  نیا  رد  هیلع  يزجم  لعف  هک  نانچ  تسا  هدش  هدناوخ  توعد  مسا 
دای هب  ماهتفگ  امش  هب  هک  ار  ییاهزردنا  یتسرد و  تحص و  تمایق  زور  ای  باذع  لوزن  ماگنه  يدوزب ، امش  سپ  ْمَُکل  ُلُوقَأ  ام  َنوُرُکْذَتَسَف 

. دروآ دیهاوخ 
. منکیم لکوت  وا  رب  مراذگیم و  او  ادخ  هب  ار  میاهراک  نم  و  ِهَّللا ...  َیلِإ  يِْرمَأ  ُضِّوَفُأ  َو 

هدوب راّنلا  وه  لصا  رد  فوذـحم و  يادـتبم  يارب  تسا  ربخ  ای  و  ِباذَْـعلا » ُءوُس   » ترابع زا  تسا  لدـب  ای  راّنلا »  » هملک اْهیَلَع  َنوُضَْرُعی  ُراَّنلا 
. دشابیم اْهیَلَع » َنوُضَْرُعی   » هلمج شربخ  تسادتبم و  ای  تسا و 

هب ار  اهنآ  ای  سپ  تسا ، رتهاگآ  اهنآ  لاح  هب  دـنوادخ  ناـمز  ود  نیا  ناـیم  رد  مینکیم و  باذـع  ار  اـهنآ  تقو  ود  نیا  رد  ایِـشَع  َو  اوُدُـغ 
. درادیم زاب  اهنآ  زا  ار  باذع  ای  دنکیم و  باذع  رگید  ياهنوگ 

منهج شتآ  نیرتتخـس  هب  نوعرف  لآ  يا  ینعی  ِباذَْـعلا » َّدَـشَأ  َنْوَعِْرف  َلآ  اُولِخْدَأ   » دـنیوگ نانآ  هب  دوش  اـپ  رب  تماـیق  زور  هک  یماـگنه 
و  ] ربق باذع  تحـص  رب  هیآ  نیا  دینک . منهج  لخاد  ار  اهنآ  دنیوگ  خزود  هنزخ  هب  ینعی  تسا  هدـش  هدـناوخ  زین  اولخدا »  » دـیوش و لخاد 

. دراد تلالد  زین  خزرب ] ملاع 
429 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

429 ص :  ات 50 ..... ] تایآ 47  (: 40  ) رفاغ هروس  ]

هراشا

اَّنِإ اوُرَبْکَتْسا  َنیِذَّلا  َلاق  ( 47  ) ِراَّنلا َنِم  ًابیِصَن  اَّنَع  َنُونْغُم  ُْمْتنَأ  ْلَهَف  ًاعَبَت  ْمَُکل  اَّنُک  اَّنِإ  اوُرَبْکَتْسا  َنیِذَِّلل  ُءافَعُّضلا  ُلوُقَیَف  ِراَّنلا  ِیف  َنوُّجاحَتَی  ْذِإ  َو 
َْمل َو  َأ  اُولاق  ( 49  ) ِباذَْعلا َنِم  ًامْوَی  اَّنَع  ْفِّفَُخی  ْمُکَّبَر  اوُعْدا  َمَّنَهَج  ِۀـَنَزَِخل  ِراَّنلا  ِیف  َنیِذَّلا  َلاق  َو  ( 48  ) ِدابِْعلا َْنَیب  َمَکَح  ْدَـق  َهَّللا  َّنِإ  اهِیف  ٌّلُک 

(50  ) ٍلالَض ِیف  َّالِإ  َنیِِرفاْکلا  ُءاعُد  ام  َو  اوُعْداَف  اُولاق  یَلب  اُولاق  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُُکلُسُر  ْمُکِیتَْأت  ُکَت 

429 ص :  همجرت ..... :

ار یـشتآ  زا  یکدنا  دیناوتیم  ایآ  میدوب  امـش  وریپ  ام  دنیوگ : ناشکندرگ  هب  ناناوتان  دنزیخرب و  هلداجم  هب  رگیدکی  اب  خزود  شتآ  رد  و 
(47 ( ؟ دییازفیب دوخ  رب  دیهاکب و  هدش  ام  بیصن  هک 

: دنیوگ ناشکرس 
(48 . ) تسا هدرک  يرواد  شناگدنب  نایم  هک  تسادخ  هّتبلا  میشتآ  رد  یگمه  ام 

(49 . ) دهاکب ار  ام  باذع  زا  زور  کی  هک  دیهاوخب  ناتراگدرورپ  زا  دنیوگ : مّنهج  نانابهگن  هب  دنشتآ  رد  هک  اهنآ  و 
؟ دندوب هدماین  امش  شیپ  نشور  ياهلیلد  اب  ناتناربمایپ  ایآ  دنیوگیم :
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(50 . ) دوب دهاوخن  یهابت  رد  زج  نارفاک  ياعد  هک  دینک  اعد  سپ  دنیوگیم  يرآ ، دنیوگیم :

429 ص :  ریسفت ..... :

. دننکیم هلداجم  رگیدکی  اب  شتآ  رد  هک  یماگنه  روآدای  هب  ِراَّنلا  ِیف  َنوُّجاحَتَی  ْذِإ  َو 
هک تسا  عبت  يوذ  يانعم  هب  ای  تسا و  مداخ »  » عمج هک  مدـخ »  » دـننام تسا  عبات  عمج  ناوریپ و  يانعم  هب  ای  اعبت »  » هملک ًاعَبَت  ْمَُکل  اَّنُک  اَّنِإ 

تسا . هدش  هتفگ  ردصم  تروص  هب  هک  تسا  یتفص  ای  تسا و  ناوریپ  يانعم  هب  مه  نآ 
430 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا هدوب  اهیف » انّلک   » لصا رد  هیلا و  فاضم  ياج  هب  نآ  نیونت  تسا و  هفرعم  ّلک »  » هملک اهِیف  ٌّلُک  اَّنِإ 
هک دوریم  لاـمتحا  تسا و  رتزیگنا  لوه  منهج  رکذ  اریز  ددرگرب » راـن  هب  اهریمـض  هک   » اـهتنزخل هدوـمرفن  تراـبع  نیا  رد  َمَّنَهَج  ِۀـَنَزَِخل 

. ماّنهج رئب  دنیوگ : هاچ »  » ياج نیرتدوگ  هب  هک  نانچ  دشاب  شتآ  ياج  نیرتدوگ  منهج 
. تسه زین  اهنآ  شنزرس  خیبوت و  نینچمه  دیحوت و  لیالد  هب  تساهنآ  مازتلا  ترابع  نیا  ْمُکِیتَْأت  ُکَت  َْمل  َو  َأ 

رد دنوادخ  مینک و  اعد  میناوتیمن  دنوادخ  هزاجا  اب  زج  ام  اریز  دینک  اعد  ار  ناتدوخ  امـش  دنتفگ : نارفاک  هب  خزود  نانابهگن  اوُعْداَف  اُولاق 
. تسا هدادن  اعد  هزاجا  ام  هب  دروم  نیا 

430 ص :  ات 60 ..... ] تایآ 51  (: 40  ) رفاغ هروس  ]

هراشا

ِراَّدلا ُءوُس  ْمَُهل  َو  ُۀَـنْعَّللا  ُمَُهل  َو  ْمُُهتَرِذـْعَم  َنیِِملاَّظلا  ُعَْفنَی  َمْوَی ال  ( 51  ) ُداهْـشَْألا ُموُقَی  َمْوَی  َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  انَلُـسُر  ُرُْـصنََنل  اَّنِإ 
ْرِفْغَتْسا َو  ٌّقَح  ِهَّللا  َدْعَو  َّنِإ  ِْربْصاَف  ( 54  ) ِباْبلَْألا ِیلوُِأل  يرْکِذ  َو  ًيدُه  ( 53  ) َباتِْکلا َلِیئارْسِإ  ِیَنب  اْنثَرْوَأ  َو  يدُْهلا  یَسُوم  اْنیَتآ  ْدََقل  َو  ( 52)

(55  ) ِراْکبِْإلا َو  ِّیِشَْعلِاب  َکِّبَر  ِدْمَِحب  ْحِّبَس  َو  َِکْبنَِذل 
ُْقلََخل ( 56  ) ُریِصَْبلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِهَّللِاب  ْذِعَتْساَف  ِهیِِغلاِبب  ْمُه  ام  ٌْربِک  َّالِإ  ْمِهِروُدُص  ِیف  ْنِإ  ْمُهاتَأ  ٍناْطلُس  ِْریَِغب  ِهَّللا  ِتایآ  ِیف  َنُولِداُجی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
اُولِمَع َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُریِـصَْبلا  َو  یمْعَأـْلا  يِوَتْـسَی  اـم  َو  ( 57  ) َنوُمَْلعَی ـال  ِساَّنلا  َرَثْـکَأ  َّنِکل  َو  ِساَّنلا  ِْقلَخ  ْنِم  ُرَبْـکَأ  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا 

ِینوُعْدا ُمُکُّبَر  َلاق  َو  ( 59  ) َنُونِمُْؤی ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  اهِیف  َْبیَر  ٌۀَِـیتَآل ال  َۀَـعاَّسلا  َّنِإ  ( 58  ) َنوُرَّکَذَتَت ام  ًالِیلَق  ُءیِـسُْملا  َو ال  ِتاِحلاَّصلا 
(60  ) َنیِرِخاد َمَّنَهَج  َنُولُخْدَیَس  ِیتَدابِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْسَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ْمَُکل  ْبِجَتْسَأ 

431 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

431 ص :  همجرت ..... :

(51 . ) میهدیم يرای  دنتسیایم  ياپ  هب  ناهاوگ  هک  تمایق  زور  ایند و  یگدنز  رد  ار  نانمؤم  نامناربمایپ و  مّلسم  روط  هب  ام 
(52 . ) تساهنآ يارب  زین  دب  يارس  اهنآ و  نآ  زا  ادخ  تنعل  دهدن و  يدوس  ناراکمتس  نتساوخ  شزوپ  هک  يزور 

(53 . ) میداد رارق  تاروت )  ) باتک ناثراو  ار  لیئارسا  ینب  میداد و  تیاده  هبترم  یسوم  هب  ام 
(54 . ) تسا نادنمدرخ  يارب  رّکذت  تیاده و  هیام  هک  یباتک 

اج هب  دادماب  هاگماش و  ره  ار  تیادـخ  شیاتـس  حـیبست و  هاوخب و  شزرمآ  تهانگ  يارب  تسا و  ّقح  ادـخ  هدـعو  هک  نک  هشیپ  ییابیکش 
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(55 . ) روآ
تسین يزیچ  توخن  رورغ و  زج  ناشیاهلد  رد  دننکیم  ییوج  هزیتس  ادخ  تایآ  هرابرد  دشاب  هدمآ  نامـسآ  زا  هک  یلیلد  چیهیب  هک  نانآ 

(56 . ) تسانیب اونش و  وا  هک  ربب  هانپ  ادخ  هب  سپ  دیسر . دنهاوخن  دوخ  روظنم  هب  زگره  و 
(57  ) دننادیمن مدرم  رتشیب  یلو  تسا ، رتّمهم  رتگرزب و  یسب  اهناسنا  شنیرفآ  زا  نیمز  اهنامسآ و  شنیرفآ 

هک نانآ  دنکدنا  یلو  دنتـسین ، ناسکی  ناراک  هزب  اب  دندش  راکوکین  دناهدروآ و  نامیا  هک  یناسک  نینچمه  دنتـسین  ربارب  انیب  انیبان و  زگره 
(58 . ) دنوشیم رّکذتم 

(59 . ) دنروآیمن نامیا  مدرم  رتشیب  یلو  تسین ، يدیدرت  نآ  رد  دمآ و  دهاوخ  تمایق  یتسارب 
میوگ . خساپ  ار  امش  ات  دیناوخب  ارم  تفگ  ناتراگدرورپ 

432 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(60 . ) دنوشیم خزود  دراو  ّتلذ  يراوخ و  اب  يدوزب  دننکیم  یشکرس  نم  شتسرپ  زا  هک  یناسک 

432 ص :  ریسفت ..... :

دنوشیم زوریپ  نافلاخم  یهاگ  دـنچ  ره  میهدیم  يزوریپ  ترخآ  ایند و  رد  ناشفلاخم  رب  یگریچ  اب  ار ، نامناربمایپ  اـم  انَلُـسُر  ُرُْـصنََنل  اَّنِإ 
. تسا ناربمایپ  اب  يزوریپ  ماجنارس  یلو 

. تسا نآ  زا  شیپ  موی »  » زا لدب  ترابع  نیا  رد  موی »  » هملک َنیِِملاَّظلا  ُعَْفنَی  َمْوَی ال 
. تسا هدش  هدناوخ  ءای »  » اب مه  و  ءات »  » اب مه  عفنی » ال   » لعف دنئایلوا  ناربمایپ و  ناگتشرف و  دوصقم  تسا و  دهاش  عمج  راهشا »  » ظفل

. تسا هداد  اهنآ  هب  دنوادخ  هک  تسا  ینید  ياهروتسد  تاروت و  اههزجعم  تیاده  زا  دوصقم  يدُْهلا  یَسُوم  اْنیَتآ  ْدََقل  َو 

. میتشاذگ ثرا  هب  لیئارسا  ینب  يارب  ار  تاروت  باتک  ینید  ياهروتسد  تیاده و  زا  سپ  َباتِْکلا  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  اْنثَرْوَأ  َو 
. تسا يروآدای  رکذت و  تیاده و  يارب  اهنآ  نایم  رد  باتک  ندوب  يرْکِذ  َو  ًيدُه 

. دنتسه هل  لوعفم  ای  دنلاح و  ای  هملک  ود  نیا 
دنوادخ اج  نیا  رد  تسا . ملـسم  قح و  شناربمایپ  يرای  تنامـض  رد  دنوادخ  هدعو  اریز  نک  ربص  ربمایپ  يا  سپ  ٌّقَح  ِهَّللا  َدْعَو  َّنِإ  ِْربْصاَف 

نیا رب  انب  تسا  هدروآ  دهاش  لیئارـسا  ینب  رد  ار  تیادـه  راثآ  نتـشاذگ  یقاب  شنایهاپـس و  نوعرف و  رب  ار  شندرک  زوریپ  یـسوم و  لاح 
. دنکیم يرای  مه  ار  وت  درک  يرای  ار  یسوم  هک  روط  نامه  دنوادخ 

رافغتسا هب  رما  ار  وا  دوش ، شتما  هویش  تنس و  رافغتـسا  نینچمه  دیازفیب و  شناربمایپ  تاجرد  رب  هک  نیا  يارب  دنوادخ  َِکْبنَِذل  ْرِفْغَتْـسا  َو 
. تسا هدرک  اعد  و 

زا رتالاب  یسک  هک  دنهاوخیم  دنراد و  مدقت  تسایر و  هدارا  اهنآ  تسین و  يزیچ  رورغ  ربک و  زج  اهنآ  هنیس  رد  ٌْربِک  اَّلِإ  ْمِهِروُدُص  ِیف  ْنِإ 
نمشد  ار  وت  اذل  دشابن ، اهنآ 

433 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هک تسا  نیا  دوصقم  ای  تسا و  یتسایر  تنطلـس و  ره  زا  رترب  توبن  هک  تسا  ببـس  نادب  نیا  دننکیم و  راکنا  ار  تتازجعم  دـنرادیم و 

. وت نآ  زا  هن  دشاب  اهنآ  نآ  زا  يربمایپ  دنتساوخیم 
. دنتفاین تسد  دوب ، توبن  ماقم  ای  تسایر  هدارا  نامه  هک  دوب ، اهنآ  توخن  ربک و  ياضتقم  هچنآ  دوخ و  ياههتساوخ  هب  اهنآ  ِهیِِغلاِبب  ْمُه  ام 

موهفم تسانیب . نانآ  لاوحا  هب  دونشیم و  ار  اهنآ  نانخس  وا  اریز  ربب ، هانپ  ادخ  هب  اهنآ  رش  زا  نیا  رب  انب  ُریِصَْبلا  ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِهَّللِاب  ْذِعَتْساَف 
. تسا نارفاک  يارب  يدیدهت  هیآ  نیا 
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زور ندش  هدنز  ثعب و  راکنا  لماش  ادخ  تایآ  رد  اهنآ  ياههلداجم  نارفاک و  راکنا  نوچ  ِساَّنلا  ِْقلَخ  ْنِم  ُرَبْکَأ  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْقلََخل 
تسا هدیرفآ  ار  نیمز  اهنامسآ و  دنوادخ  هک  نیا  هب  نارفاک  اریز  دروآ ، لیلد  نیمز  اهنامسآ و  شنیرفآ  زا  اهنآ  يارب  دنوادخ  دوب ، تمایق 

. تسا رتهداس  رتناسآ و  رایسب  دنوادخ ) يارب   ) نیمز اهنامسآ و  هب  تبسن  ناسنا  شنیرفآ  نیا  رب  انب  دنتشاد ، فارتعا  رارقا و 
. تسا هدروآ  لاثم  راکهزب ، راکوکین و  نایم  توافت  نایب  يارب  ار ، انیبان  انیب و  نایم  توافت  دنوادخ  سپس  ُریِصَْبلا  َو  یمْعَْألا  يِوَتْسَی  ام  َو 

. تسا هدش  هدناوخ  نورکذتی ) ( ) ءای  ) اب مه  و  ءات )  ) اب مه  نورکذتت »  » لعف َنوُرَّکَذَتَت  ام  اًلِیلَق 
. تسا ملسم  یمتح و  اهراک  يازج  شاداپ و  اریز  تسین ، نآ  رد  يدیدرت  چیه  دیآیم و  تمایق  زور  ریزگان  اهِیف  َْبیَر  ال 

. منکیم تباجا  ار  امش  دشاب  تحلصم  هک  هاگ  ره  دینک و  اعد  دیناوخب و  ارم  امش  ْمَُکل  ْبِجَتْسَأ  ِینوُعْدا 
: دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسا  ثیدح  رد  مهدب و  امش  هب  باوث  ات  دینک  اعد  امش  هک  تسا  نیا  انعم  دنیوگ : یخرب 

ةدابعلا وه  ءاعدلا 
ار  هیآ  نیا  تسا و  تدابع  دوخ  اعد  : 
434 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تساعد زین  تدابع  نیرتالاب  تساعد و  نامه  ینوعدا ) : ) دومرف هک  تسا  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دومرف و  توالت 

434 ص :  ات 68 ..... ] تایآ 61  (: 40  ) رفاغ هروس  ]

هراشا

ْمُکُّبَر ُهَّللا  ُمُِکلذ  ( 61  ) َنوُرُکْشَی ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  ِساَّنلا  یَلَع  ٍلْضَف  وَُذل  َهَّللا  َّنِإ  ًارِْصبُم  َراهَّنلا  َو  ِهِیف  اُونُکْسَِتل  َْلیَّللا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  ُهَّللا 
َضْرَْألا ُمَُکل  َلَـعَج  يِذَّلا  ُهَّللا  ( 63  ) َنوُدَـحْجَی ِهَّللا  ِتایِآب  اُوناک  َنیِذَّلا  ُکَفُْؤی  َِکلذَـک  ( 62  ) َنوُکَفُْؤت یَّنَأَف  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ٍءْیَـش ال  ِّلُک  ُِقلاـخ 

َهلِإ ُّیَْحلا ال  َوُه  ( 64  ) َنیَِملاْعلا ُّبَر  ُهَّللا  َكَرابَتَف  ْمُکُّبَر  ُهَّللا  ُمُِکلذ  ِتابِّیَّطلا  َنِم  ْمُکَقَزَر  َو  ْمُکَرَوُص  َنَسْحَأَـف  ْمُکَرَّوَص  َو  ًءاـِنب  َءاـمَّسلا  َو  ًارارَق 
(65  ) َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َنیِّدلا  َُهل  َنیِِصلُْخم  ُهوُعْداَف  َوُه  َّالِإ 

ْمُکَقَلَخ يِذَّلا  َوُه  ( 66  ) َنیَِملاْعلا ِّبَِرل  َِملْـسُأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  َو  یِّبَر  ْنِم  ُتانِّیَْبلا  ِینَءاج  اََّمل  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدـَت  َنیِذَّلا  َدـُبْعَأ  ْنَأ  ُتیُِهن  یِّنِإ  ُْلق 
ًالَجَأ اوُُغْلبَِتل  َو  ُْلبَق  ْنِم  یَّفَوَُتی  ْنَم  ْمُْکنِم  َو  ًاخُویُـش  اُونوُکَِتل  َُّمث  ْمُکَّدُـشَأ  اوُُغْلبَِتل  َُّمث  ًـالْفِط  ْمُکُجِرُْخی  َُّمث  ٍۀَـقَلَع  ْنِم  َُّمث  ٍۀَـفُْطن  ْنِم  َُّمث  ٍباُرت  ْنِم 

(68  ) ُنوُکَیَف ْنُک  َُهل  ُلوُقَی  امَّنِإَف  ًاْرمَأ  یضَق  اذِإَف  ُتیُِمی  َو  ِییُْحی  يِذَّلا  َوُه  ( 67  ) َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل  َو  یمَسُم 
435 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

435 ص :  همجرت ..... :

ینازرا مدرم  هب  ار  دوخ  لضف  ادـخ  دیـشخب . ییانـشور  ار  زور  دـیمارایب و  نآ  رد  اـت  دروآ  دـیدپ  امـش  يارب  ار  بش  هک  تسا  يدـنوادخ 
(61 . ) دنتسین رازگساپس  مدرم  رتشیب  نکیل  درادیم ،

(62 . ) دینادرگیم رب  يور  اجک  هب  ادخ  هب  نامیا  زا  تسین ، وا  زج  ییادخ  يزیچ ، ره  هدننیرفآ  امش  راگدرورپ  اتکی  يادخ  تسا  نیا 
(63 . ) دننادرگیم رب  يور  نامیا  زا  دننکیم  راکنا  ار  ادخ  تایآ  هک  نانآ 

دیرفآ و وکین  ار  ناتیاهتروص  دیشخب و  تروص  ار  امش  تشارفارب و  ییانب  نوچ  ار  نامـسآ  تخاس و  امـش  هاگرارق  ار  نیمز  هک  تسادخ 
. تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  ییادخ  تسا  راوگرزب  رترب و  امـش  راگدرورپ  اتکی  يادخ  تسا  نیا  داد ، يزور  امـش  هب  اهزیچ  نیرتکاپ  زا 

(64)
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ییادخ نآ  زا  شیاتـس  دیـشاب . هتفریذپ  صالخا  هب  ار  وا  نید  هک  یلاح  رد  دیناوخب  ار  وا  سپ  تسین ، وا  زج  ییادخ  تسا ، يدبا  هدـنز  وا 
(65 . ) تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  تسا 

تسا هدمآ  میارب  ینشور  ياهلیلد  مراگدرورپ  بناج  زا  هک  یلاح  رد  دناهتشاد  زاب  دیتسرپیم  امش  هک  یلطاب  ياهزیچ  شتسرپ  زا  ارم  وگب 
(66 . ) مشاب میلست  نایناهج  راگدرورپ  ربارب  رد  اهنت  هک  مرومأم  نم  و 

. دیرفایب ینوخ  هتخل  زا  سپس  هفطن و  زا  سپس  كاخ  زا  ار  امش  هک  تسا  ییادخ  وا 
زا یخرب  دـیوش ، هدروخلاس  ریپ و  سپـس  دیـسرب و  لامک  یناوج و  ّنس  هب  ات  دروآ  نوریب  یلفط  تروص  هب  ردام  محر  زا  ار  امـش  هاگ  نآ 

(67 . ) دینک لّقعت  ادخ  تردق  رد  دیاش  دیسرب و  دوخ  رمع  دمآ  رس  هب  هک  تسا  نیا  فده  دیریمیم و  يریپ  زا  شیپ  امش 
گنردیب سپ  وش  دوجوم  دیوگیم : نآ  هب  اهنت  دنک  هدارا  ار  يزیچ  تقلخ  هک  یماگنه  دناریمیم و  دنکیم و  هدنز  هک  تسا  ییادخ  وا 

(68 . ) دوشیم دوجوم 

435 ص :  ریسفت ..... :

دید . ناوتیم  زور  رد  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا و  يزاجم  دانسا  راهن »  » هب رصبم ،»  » دانسا ًارِْصبُم  َراهَّنلا  َو 
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هنزاوم يربارب و  نآ  اب  یلـضف  چـیه  هک  دـشاب  نیا  رگنایب  اـت  تسا  هدـش  رکذ  هرکن  هفاـضا و  تروص  هب  لـضف »  » هملک ٍلْـضَف  وُذـَل  َهَّللا  َّنِإ 
. دنکیمن

يرازگـساپس هک  تسا  ناسنا  اهنت  تسا و  ناسنا  هب  صوصخم  تمعن  نارفک  هک  دنامهفب  ات  هدـش  رارکت  ببـس  نیا  هب  هیآ  رد  سان »  » ظفل
. دنکیمن

تـساهراک نیا  هب  صتخم  هک  یـصخشم  مولعم و  تاذ  نآ  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  مکلذ »  » َوُه اَّلِإ  َهلِإ  ٍءْیَـش ال  ِّلُک  ُِقلاخ  ْمُکُّبَر  ُهَّللا  ُمُِکلذ 
ایشا ندیرفآ  ّتیبوبر و  زا  اهتفص  نیا  مامت  عماج  هک  یسک  ینعی  دنتـسه  فدارتم  رابخا  همه  هَّللا »  » زا دعب  ياههملک  تسا و  دنوادخ  ومه 

. تسا دنوادخ  تسا  یگناگی  و 
. دیروآیم يور  اهتب  شتسرپ  هب  ادخ  شتسرپ  زا  هنوگچ  لاح  نیا  اب  َنوُکَفُْؤت  یَّنَأَف 

نارفاک نیا  هک  ناـنچ  مه  دـنیوگغورد  فرحنم و  دـننکیم  راـکنا  ار  ادـخ  تاـیآ  هک  یناـسک  ماـمت  هک  دـهدیم  رکذـت  دـنوادخ  سپس 
. دنفرحنم

دنکیم و فیـصوت  تسوا  دوخ  هب  صتخم  هک  ییاهراک  هب  ار  شدوخ  دـنوادخ  رگید  راب  ًءاِنب  َءامَّسلا  َو  ًارارَق  َضْرَْألا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  ُهَّللا 
. تشارفارب ياهبق  ینعی  انب  نوچمه  ار  نامسآ  تخاس و  ناسنا  هاگرارق  ار  نیمز  هک  تسا  یسک  نآ  ادخ  دیامرفیم :

يور هک  تسا  یگرزب  رداچ  هبق و  دننام  رظن  رد  زین  نامسآ  « 1 . » تساهنآ ياهانب  تسا ) هبق  دننام  هک   ) اهبرع گرزب  ياهرداچ  اههمیخ و 
. تسا هدش  هتشارفا  نیمز 

: دـییوگیم هک  یماگنه  نینچمه  وا و  تدابع  اعد و  تعاـطا و  رد  ار  دوخ  هک  یلاـح  رد  دـیناوخب  ار  وا  سپ  َنیِّدـلا  َُهل  َنیِِـصلُْخم  ُهوُعْداَـف 
. دیشاب هدرک  صلاخ  هتخاس و  كاپ  كرش  زا  نیملاعلا  ّبر  هَّلل  دمحلا 

. مشاب میلست  نایناهج  راگدرورپ  رما  هب  تبسن  هک  مراد  روتسد  نم  َنیَِملاْعلا  ِّبَِرل  َِملْسُأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  َو 
__________________________________________________

. مهبراضمل برعلا  ۀینبا  هنم : و  تسا : نینچ  فاشک  ریسفت  ترابع  - 1
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: تسا نینچ  ریدقت  رد  تسا و  یفوذحم  لعف  هب  قلعتم  ترابع  نیا  ْمُکَّدُشَأ  اوُُغْلبَِتل 
. دیسرب يریپ  یناوج و  نامز  هب  ات  مراذگیم  یقاب  ار  امش  اخویش  اونوکتل  اوغلبتل و  مکیقبی  ّمث 

. دسرب تسا  تمایق  زور  ای  گرم  تقو  هک  دوخ  یمتح  لجا  نیعم و  نامز  هب  سک  ره  ات  دوشیم  ماجنا  اهراک  نیا  یمَسُم و  اًلَجَأ  اوُُغْلبَِتل  َو 
رد نآ  و   ) تساهنایرج نیا  مامت  زا  لبق  ای  تسا و  یگدروخلاس  يریپ و  زا  لبق  توف  اـی  لـبق » نم   » زا دوصقم  ُلـْبَق  ْنِم  یَّفَوَُتی  ْنَم  ْمُْکنِم  َو 

(. دوش طقس  هچب  هک  تسا  یتروص 
. دیشیدنیب دنوادخ  ياهتجح  زومآ و  دنپ  ییاهزیچ  رد  دینک و  قلعت  روما  نیا  هرابرد  امش  دیاش  َنُولِقْعَت  ْمُکَّلََعل  َو 

. دروآیم دوجو  هب  ار  نآ  یتقشم  تمحزیب و  دنک  هدارا  ار  يزیچ  ادخ  هک  یماگنه  ًاْرمَأ  یضَق  اذِإَف 
هک دنارگنایامن  همه  هک  ییاهراک  نآ  تسا  هداد  رارق  روکذم  ياهراک  ریاس  ندناریم و  ندرک و  هدنز  رب  شییاناوت  هجیتن  ار  هدارا  دنوادخ 
دنک هدارا  ار  يرما  هاگ  ره  هک  تسا  تردـق  ییاناوت و  نیا  ببـس  هب  تسا : هدومرف  اـیوگ  تسین و  عنتمم  وا  يارب  تارودـقم  زا  زیچ  چـیه 

. تسا زیچ  نیرتعیرس  نیرتناسآ و  رما  نآ  ندرک  دوجوم  تسین و  وا  عنام  زیچ  چیه  دهدیم و  ماجنا 

437 ص :  ات 76 .... ] تایآ 69  (: 40  ) رفاغ هروس  ]

هراشا

ِذِإ ( 70  ) َنوُمَْلعَی َفْوَسَف  انَلُـسُر  ِِهب  اْنلَـسْرَأ  اِمب  َو  ِباـتِْکلِاب  اُوبَّذَـک  َنیِذَّلا  ( 69  ) َنُوفَرُْـصی یَّنَأ  ِهَّللا  ِتاـیآ  ِیف  َنُولِداـُجی  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  ْمـَل  َأ 
(73  ) َنوُکِرُْشت ُْمْتنُک  ام  َْنیَأ  ْمَُهل  َلِیق  َُّمث  ( 72  ) َنوُرَجُْسی ِراَّنلا  ِیف  َُّمث  ِمیِمَْحلا  ِیف  ( 71  ) َنُوبَحُْسی ُلِسالَّسلا  َو  ْمِِهقانْعَأ  ِیف  ُلالْغَْألا 

ِْریَِغب ِضْرَْألا  ِیف  َنوُحَْرفَت  ُْمْتنُک  اـِمب  ْمُِکلذ  ( 74  ) َنیِِرفاْکلا ُهَّللا  ُّلُِضی  َِکلذَک  ًاْئیَـش  ُْلبَق  ْنِم  اوُعْدـَن  ْنُکَن  َْمل  َْلب  اَّنَع  اوُّلَـض  اُولاق  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم 
(76  ) َنیِرِّبَکَتُْملا يَْوثَم  َْسِئبَف  اهِیف  َنیِِدلاخ  َمَّنَهَج  َباْوبَأ  اُولُخْدا  ( 75  ) َنوُحَرْمَت ُْمْتنُک  اِمب  َو  ِّقَْحلا 

438 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

438 ص :  همجرت ..... :

(69 . ) دنوشیم فرحنم  ّقح  هار  زا  هنوگچ  دننکیم ، هلداجم  ادخ  تایآ  رد  هک  ییاهنآ  يدیدن  ایآ 
(70 . ) دید دنهاوخ  ار  دوخ  رفیک  يدوزب  دنراگنایم  غورد  میداتسرف  ناربمایپ  هلیسو  هب  هک  ار  هچنآ  باتک و  نیا  هک  یناسک 

(71 . ) دنشکب ار  اهنآ  دنزادنا و  ناشندرگ  هب  ار  اهریجنز  اهلغ و  هک  هاگ  نآ 
(72 . ) دنوش هتخورفا  شتآ  رد  سپس  دنوش و  هدنکفا  ناشوج  بآ  رد 

(73 ( ؟ دیدادیم رارق  ادخ  يارب  هک  یناکیرش  نآ  دنتسه  اجک  دوشیم : هتفگ  اهنآ  هب  هاگ  نآ 
! میدرکیمن شتـسرپ  ار  يزیچ  نیا  زا  شیپ  الـصا  ام  هکلب  دندش ، دوبان  وحم و  همه  دنیوگیم : دـیدرکیم ؟ شتـسرپ  ادـخ  زج  هک  ینانآ 

(74 . ) دنکیم هارمگ  ناس  نیدب  ار  نارفاک  ادخ 
لوغـشم یتسرپ  توهـش  طاشن و  هب  میاد  یتسم ، رورغ و  يور  زا  دیدرکیم و  يداش  نیمز  رد  ّقحان  هب  هک  تسا  ببـس  نادب  باذـع  نیا 

(75 . ) دیدوب
(76 . ) تسا یهاگیاج  دب  هچ  ناشکرس  هاگیاج  دینامب و  نآ  رد  هنادواج  دیوش و  دراو  خزود  ياهرد  زا 

438 ص :  ریسفت ..... :
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. دندرگیم زاب  یهارمگ  هب  قح  هار  زا  هنوگچ  یهار و  هچ  زا  ینیبیمن ) ایآ   ) َنُوفَرُْصی یَّنَأ 
هک يزیچ  تروص  هب  نآ  زا  دـنوادخ  دـشاب  ملـسم  یمتح و  هدـنیآ  رد  يرما  عوقو  هاگ  ره  اریز  تسا  اذا »  » ذإ ظفل  ْمِِهقانْعَأ  ِیف  ُلالْغَْألا  ِذِإ 

439 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  دهدیم . ربخ  تسا  هداتفا  قافتا 
(. تسا بوصنم  الحم  و   ) تسا لاح  نوبحسی »  » ترابع َنُوبَحُْسی  ُلِسالَّسلا  َو 

. دشاب ترارح  ششوج و  تیاهن  رد  هک  دوشیم  هتفگ  یناشوج  بآ  هب  میمح »  » هژاو ِمیِمَْحلا  ِیف 
. دوشیم هتخورفا  اهنآ  هلیسو  هب  شتآ  دنوشیم و  هدنکفا  شتآ  رد  سپس  َنوُرَجُْسی  ِراَّنلا  ِیف  َُّمث 

. میدرکیمن تدابع  ار  اهنآ  يور  چیه  هب  مه  ام  دندوبن و  يزیچ  اهنآ  هک  دش  راکشآ  ام  يارب  ًاْئیَش  ُْلبَق  ْنِم  اوُعْدَن  ْنُکَن  َْمل  َْلب 
هب درک  هارمگ  ناشنایادخ  هرابرد  زین  ار  نارفاک  دـنوادخ  اهنآ ، رظن  زا  نارفاک  نادوبعم  ندـش  هارمگ  دـننامه  َنیِِرفاْکلا  ُهَّللا  ُّلُِضی  َِکلذَـک 

. دندرکیمن دروخرب  رگیدکی  اب  دنتسناوتیمن و  دننک  تاقالم  ار  رگیدکی  دنتساوخیم  رگا  هک  يروط 
كرـش و نآ  دـیتشاد و  نیمز  رد  قح  فالخ  رب  هک  تسا  يراشرـس  ینامداش  ببـس  هب  یهارمگ  نیا  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُحَْرفَت  ُْمْتنُک  اِمب  ْمُِکلذ 

. تساهتب شتسرپ 
(. تسا یهاگیاج  دب  رایسب  هک   ) تسا منهج  يوثم ، زا : دوصقم  َنیِرِّبَکَتُْملا  يَْوثَم  َْسِئبَف 

439 ص :  ات 81 ..... ] تایآ 77  (: 40  ) رفاغ هروس  ]

هراشا

انْصَصَق ْنَم  ْمُْهنِم  َِکْلبَق  ْنِم  ًالُسُر  اْنلَسْرَأ  ْدََقل  َو  ( 77  ) َنوُعَجُْری اْنَیلِإَف  َکَّنَیَّفَوَتَن  َْوأ  ْمُهُدِعَن  يِذَّلا  َضَْعب  َکَّنَیُِرن  اَّمِإَف  ٌّقَح  ِهَّللا  َدـْعَو  َّنِإ  ِْربْصاَف 
َنُولِْطبُْملا َِکلانُه  َرِسَخ  َو  ِّقَْحلِاب  َیُِضق  ِهَّللا  ُْرمَأ  َءاج  اذِإَف  ِهَّللا  ِنْذِِإب  َّالِإ  ٍۀَیِآب  َِیتْأَی  ْنَأ  ٍلوُسَِرل  َناک  ام  َو  َْکیَلَع  ْصُصْقَن  َْمل  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  َْکیَلَع 

یَلَع َو  اْهیَلَع  َو  ْمُکِروُدُص  ِیف  ًۀَـجاح  اْهیَلَع  اوُُغْلبَِتل  َو  ُِعفانَم  اهِیف  ْمَُکل  َو  ( 79  ) َنُولُکَْأت اْهنِم  َو  اْهنِم  اُوبَکْرَِتل  َماْعنَْألا  ُمَُکل  َلَـعَج  يِذَّلا  ُهَّللا  ( 78)
(81  ) َنوُرِْکُنت ِهَّللا  ِتایآ  َّيَأَف  ِِهتایآ  ْمُکیُِری  َو  ( 80  ) َنُولَمُْحت ِْکلُْفلا 

440 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

440 ص :  همجرت ..... :

. میربب ایند  زا  ار  وت  ای  میهدیم  ناشن  وت  هب  میاهداد  هدعو  اهنآ  هب  هک  ار  ییاهرفیک  زا  یضعب  ای  تسا ، ّقح  ادخ  هدعو  هتبلا  هک  نک  ربص 
(77 . ) تسام يوس  هب  اهنآ  تشگزاب 

زج ياهزجعم  هک  دسرن  ار  يربمایپ  چیه  میاهتفگن ، ار  یخرب  ناتساد  میاهتفگ و  تیارب  ار  یهورگ  ناتساد  میداتـسرف ، یناربمایپ  وت  زا  شیپ 
(78 . ) دید دنهاوخ  نایز  دناهدوب  لطاب  رب  هک  نانآ  دش و  دهاوخ  يرواد  ّقح  هب  دسر  رد  ادخ  نامرف  نوچ  دروایب و  ادخ  نامرف  هب 

(79 . ) دیروخب ار  یضعب  تشوگ  دیوش و  راوس  ار  یضعب  ات  دیرفآ  ناتیارب  ار  نایاپراهچ  هک  تسادخ 
اهیتشک رب  اهنآ و  رب  دیسرب و  دیراد  رظن  رد  هک  ییاهفده  اهتجاح و  هب  اهنآ  اب  دیناوتیم  تسا و  يرگید  رایـسب  عفانم  اهنآ  رد  امـش  يارب  و 

(80 . ) دیوش راوس 
(81 ( ؟ دینکیم راکنا  ار  وا  تایآ  زا  کی  مادک  سپ  دنایامنیم  امش  هب  ار  شتایآ  وا 

440 ص :  ریسفت ..... :
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تسا ببـس  نیمه  هب  تسا و  هدش  دایز  طرـش ، يانعم  دیکأت  يارب  ام »  » فرح تسا و  هدوب  کنیرن » نا   » لصا رد  ترابع  نیا  َکَّنَیُِرن  اَّمِإَف 
. کمرکأ ینمرکت  اما  دنیوگیم : نکیل  کمرکأ ، ینمرکت  نا  دنیوگیمن : لاثم  ناونع  هب  تسا ، هدش  قحلم  لعف  هب  دیکأت  نون  هک 

کنیرن اماف   » تسا هدوب  نینچ  لصا  رد  هدش و  فذح  کنیرن »  » طرش ءازج  تسا و  طوبرم  َکَّنَیَّفَوَتَن »  » هلمج هب  ترابع  نیا  َنوُعَجُْری  اْنَیلِإَف 
میاهداد هدعو  اهنآ  هب  هک  ار  اهباذع  زا  یـضعب  ای  تسا  نیا  روظنم  كدف  ردب  موی  لتقلا  وه  کتایح و  یف  باذعلا  نم  مهدعن  يذلا  ضعب 

هک  ردب ، زور  راتشک  دننام  میهدیم ، ناشن  وت  هب  وت  یگدنز  رد 
441 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دش عقاو 
ام و  تسام . يوس  هب  همه  تشگزاب  تمایق  زور  اریز  میربیم ، ایند  زا  ار  وت  دسرب  باذع  اهنآ  هب  هک  نیا  زا  شیپ  تسا  نیا  ای  َکَّنَیَّفَوَتَن  َْوأ 

. دنام دهاوخن  رود  ام  رظن  زا  کی  چیه  داد و  میهاوخ  ماجنا  تساهنآ  هتسیاش  هک  ار  هچنآ 
. میاهتفگ وت  يارب  ار  اهنآ  رابخا  ناتساد و  هک  دنتسه  ناربمایپ  زا  یخرب  َْکیَلَع  انْصَصَق  ْنَم  ْمُْهنِم 
. میاهتفگن وت  يارب  ار  اهنآ  تشذگرس  هک  دنتسه  رگید  یضعب  َْکیَلَع و  ْصُصْقَن  َْمل  ْنَم  ْمُْهنِم  َو 

، ملع لیصحت  ای  نید  غیلبت  يارب  رگید ، رهش  هب  يرهش  زا  ای  گنج  ای  جح  يارب  دیوش و  راوس  اهناویح  زا  یضعب  رب  هک  نیا  ات  اْهنِم  اُوبَکْرَِتل 
تسا یحابم  عفانم  اهنآ  زا  هیذغت  یلو  دریگیم ، قلعت  اهنآ  هب  میکح  يادخ  هدارا  هک  تسا  ینید  ياهفده  اهراک  هنوگ  نیا  دینک . ترجه 

. دریگیمن قلعت  نآ  هب  دنوادخ  هدارا  هک 
. دیوشیم راوس  ایرد  یکشخ و  رد  اهیتشک  رب  اهناویح و  رب  َنُولَمُْحت  ِْکلُْفلا  یَلَع  َو  اْهیَلَع  َو 

ِِهتایآ ْمُکیُِری 
. دهدیم ناشن  امش  هب  ار  شدوخ  تایآ  اهلیلد و  اهتجح و  دنوادخ 

َنوُرِْکُنت ِهَّللا  ِتایآ  َّي  َ
. دننکیم راکنا  ار  ادخ  تایآ  هک  یناسک  يارب  تسا  یشنزرس  خیبوت و  ترابع  نیا  موهفم 

441 ص :  ات 85 ..... ] تایآ 82  (: 40  ) رفاغ هروس  ]

هراشا

ام ْمُْهنَع  ینْغَأ  امَف  ِضْرَْألا  ِیف  ًاراـثآ  َو  ًةَُّوق  َّدَـشَأ  َو  ْمُْهنِم  َرَثْکَأ  اُوناـک  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  ُۀَِـبقاع  َناـک  َْفیَک  اوُرُْظنَیَف  ِضْرَأـْلا  ِیف  اوُریِـسَی  ْمَلَف  َأ 
اُولاق انَسَْأب  اَْوأَر  اَّمَلَف  ( 83  ) َنُؤِزْهَتْسَی ِِهب  اُوناک  ام  ْمِِهب  َقاح  َو  ِْملِْعلا  َنِم  ْمُهَْدنِع  اِمب  اوُحِرَف  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُُهلُسُر  ْمُْهتَءاج  اَّمَلَف  ( 82  ) َنُوبِسْکَی اُوناک 
َرِـسَخ َو  ِهِدابِع  ِیف  ْتَلَخ  ْدَـق  ِیتَّلا  ِهَّللا  َتَّنُـس  انَـسَْأب  اَْوأَر  اََّمل  ْمُُهنامیِإ  ْمُهُعَْفنَی  ُکَی  ْمَلَف  ( 84  ) َنیِکِرْـشُم ِِهب  اَّنُک  اِمب  انْرَفَک  َو  ُهَدْـحَو  ِهَّللِاب  اَّنَمآ 

(85  ) َنوُِرفاْکلا َِکلانُه 
442 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

442 ص :  همجرت ..... :

رتشیب و ناشیورین  هک  یمدرم  تسا ؟ هدوب  هنوگچ  دنرگنب  دـناهدوب  اهنیا  زا  شیپ  هک  ار  یناسک  تبقاع  ات  دـننکیمن  رـس  نیمز  رد  اهنآ  ایآ 
(82 . ) دنک زاینیب  ار  اهنآ  تسناوتن  ناشیاهدروآ  تسد  زگره  دوب  رتنوزف  نیمز  رد  ناشراثآ 

ارف ار  همه  دندرکیم  هرخـسم  هک  یباذـع  هدـعو  ات  دـندوب  شوخلد  دوخ  شناد  هب  دـندمآ  ناشیوس  هب  نشور  ياهلیلد  اب  ناشربمایپ  نوچ 
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(83 . ) تفرگ
میدوب هداد  رارق  ادخ  کیرـش  هک  ییاهتب  هب  میدروآ و  نامیا  اتکی  يادخ  هب  نونکا  مه  دـنتفگ : دـندید  ار  ام  باذـع  یتخـس  هک  یماگنه 

(84 . ) میدش رفاک 
نآ رد  نارفاک  شناگدنب و  اب  راتفر  رد  تسادخ  ّتنـس  نیا  تشادن ، يدوس  ناشیارب  اهنآ  نامیا  دـندید  ار  ام  باذـع  هک  ماگنه  نادـب  اّما 

(85 . ) دناهدش راکنایز  زور 

442 ص :  ریسفت ..... :

. دنتـشاد هک  ییاههناخراک  اههاگراک و  دـندوب و  هتخاس  هک  تسا  یگرزب  ياهرـصق  اهنامتخاس و  راـثآ »  » زا دوصقم  ِضْرَأـْلا  ِیف  ًاراـثآ  َو 
. دنامیم ياج  هب  اهنآ ، مادنا  یگرزب  ببس  هب  نتفر ، هار  ماگنه  هب  هک  تساهنآ  ياهاپ  راثآ  روظنم  دنیوگ : یخرب 

ای مود  ي  ام »  » تسا و بصن  لحم  رد  هیماهفتـسا و  ای  تسا و  هیفان  ای  ینْغَأ » امَف   » هلمج رد  ام »  » فرح َنُوبِـسْکَی  اُوناک  اـم  ْمُْهنَع  ینْغَأ  اـمَف 
. درک زاینیب  زیچ  هچ  زا  ار  اهنآ  ناشیاهدروآ  تسد  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا و  عفر  لحم  رد  تسا و  هلوصوم  ای  هیردصم و 

443 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  دناهتفگ : لوق  دنچ  ملع  يانعم  ترابع و  نیا  موهفم  رد  نارسفم  ِْملِْعلا  َنِم  ْمُهَْدنِع  اِمب  اوُحِرَف 
ِةَرِخْآلا ِیف  ْمُهُْملِع  َكَراَّدا  َِلب  تسا : نینچ  هیآ  نیا  رد  هک  نانچ  مه  تسا  هدـش  هتفگ  رخـسمت  ازهتـسا و  قیرط  هب  ترابع  نیا  هک  نآ  لوا 

هب میوشیمن و  هدنز  هبترم  ود  ام  دـنتفگیم : هک  دوب  نیا  ترخآ  هب  تبـسن  اهنآ  ملع  و  «. 1 « » دندرک ادـیپ  ملع  ترخآ  باب  رد  اهنآ  هکلب  »
. دندرکیم در  ار  ناربمایپ  ملع  یحو و  نآ ، اب  دندوب و  شوخلد  دوخ  نامگ  نیا 

. دنتسنادیم کچوک  دوخ  ملع  ربارب  رد  ار  ناربمایپ  ملع  نانآ  هک  تسا  هفسالف  ملع  شناد و  ملع ، زا  دوصقم  هک  نیا  مود 
. میرادن امنهار  هب  يزاین  میتسه و  یبّذهم  نامدرم  ام  تفگ : دمآ و  یسوم  شیپ  « 2  » دوب یسوم  نامز  رد  هک  طارقس  دنیوگ :

هب تبسن  ار  نانآ  يازهتسا  نارفاک و  ینادان  ناربمایپ ، نوچ  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا و  ناربمایپ  يارب  یشوخلد  ینامداش و  هک  نیا  موس 
یهلا ياهروتسد  نید و 

__________________________________________________

.66 لمن / - 1
ملاع ود  نیا  يوس  زا  ناتـساد  نیا  لقن  تسا و  هدرک  لـقن  فاـشک  رد  يرـشخمز  زا  يوریپ  هب  ار  ناتـساد  نیا  مرتحم  فنـصم  همـالع  - 2

نس رد  حیـسم  دالیم  زا  شیپ  لاس  دصراهچ  دودح  رد  طارقـس  اریز  تسا ، یتفگـش  تیاهن  رد  دنقیقحت  ثحب و  لها  ود  ره  هک  راوگرزب 
نب یلع  هقث ، خیش  ریـسفت  رد  هچنآ  رب  انب  اریز  تسا ، هدوب  طارقـس  زا  لبق  لاس  رازه  زا  شیب  یـسوم  تسا و  هدرم  رتشیب  ای  یگلاس  داتـشه 

، تسا رتشیب  مه  نیا  زا  خیرات  ياهباتک  زا  یضعب  رب  انب  تسا و  هلصاف  لاس  دصشش  رازه  یـسیع  یـسوم و  نامز  نایم  تسا  هدمآ  میهاربا ،
تب و اب  شیگدنز  لوط  رد  دناوخیم و  یگناگی  هب  ار  شموق  هک  یهلا  دوب  یمیکح  طارقس  اجک ؟ یسوم  نامز  اجک و  طارقس  نیا  رب  انب 

ریسفت خیرات ، ياهباتک  تسین . ناهنپ  قیقد  رگشهوژپ  صخـش  رب  میتفگ  ام  هچنآ  دندیناشون . وا  هب  مس  ماجنارـس  ات  درک  هزرابم  یتسرپ  تب 
دیروخن لوگ  دیوشن و  رورغم  فاشک ، بحاص  فنـصم و  ماقم  یگرزب  تمظع و  هب  دیبایب و  ار  ام  راتفگ  یتسرد  ات  دیرگنب  ار  ثیدـح  و 

رد تسا . هتـشاذگ  يرخآ  يارب  یلوا  هک  تسا  ییاهزیچ  اسب  رخآلل : لوألا  كرت  مک  دناهتفگ : میدـق  زا  هک  دـیوش  روآدای  ار  لاثم  نیا  و 
تاقیلعت رد  ام ، دناهتفگ . مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  اب  سونیلاج  ای  یهلا  نوطالفا  هرابرد  ار  یهاو  ناتـساد  نینچ  نیا  اهباتک  زا  یـضعب 

اجک و ود  نآ  نامز  اریز  درادن ، زین  یتیعقاو  زین  ناتـساد  نیا  هک  میاهدش  رکذـتم  زیربت ، لوا  پاچ  ص 262 ، يوأملا ، ۀـنج  باتک  رب  دوخ 
م. اجک -؟ یسیع  نامز 

444 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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نامداش تفرگ ، ارف  ار  اهنآ  نارفاک  ینادان  ازهتسا و  رفیک  باذع و  هک  نیا  ببس  هب  دوب و  هداد  ناربمایپ  هب  ادخ  هک  یملع  ببس  هب  دندید ،
. دنتفگیم ساپس  ار  يادخ  دندوب و 

َنِم ًارِهاـظ  َنوُمَْلعَی  تسا : هدومرف  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  هک  ناـنچ  تساـیند ، روما  هب  نارفاـک  ملع  شناد و  ملع ، زا  روـظنم  هک  نیا  مراـهچ 
مولع هب  نارفاک  دـندمآ ، اهنآ  يوس  هب  ینید  یهلا و  مولع  اب  ناربمایپ  هک  یماگنه  و  « 1 « » دنهاگآ ایند  یگدنز  رهاظ  هب  نانآ   » اْینُّدلا ِةایَْحلا 

هک دندوب  دقتعم  نارفاک  دوب و  تاوهـش  یناسفن و  ياهاوه  زا  يریگولج  ایند و  كرت  ثعاب  ناربمایپ  مولع  اریز  دندرکن ، یهجوت  ناربمایپ 
. دندوب شوخلد  داش و  نیا  رب  انب  تسین ، ناشدوخ  ملع  زا  رتعفان  یملع 

. دشاب هتشاد  يدوس  ناشیارب  باذع ، ندید  ماگنه  اهنآ ، ندروآ  نامیا  هک  تسا ) تلادع  فالخ  و   ) تسین اور  ْمُُهنامیِإ  ْمُهُعَْفنَی  ُکَی  ْمَلَف 
. دشابیم هَّللا  دعو  ياج  هب  يدکؤم ، ردصم  ره  دننام  ِهَّللا » َتَّنُس   » ترابع ِیتَّلا  ِهَّللا  َتَّنُس 

نایز باذع ، ندـید  نامز  رد  ینعی  تسا ، هدـمآ  نامز  يارب  هراعتـسا  هیانک و  هب  یلو  تسا  یناکم  هراشا  کلانه »  » ظفل َنوُِرفاْکلا  َِکلانُه 
َِکلاـنُه َرِـسَخ  َو  دوـمرف : ِّقَْحلاـِب ، َیُِـضق  ِهَّللا  ُْرمَأ  َءاـج  اذِإَـف  تسا : هتفگ  هک  نآ  زا  سپ  ادـخ  هیآ  نیا  رد  نـینچمه  دـش ، راکـشآ  نارفاـک 

«2 «. » دنوش راکنایز  نارفاک  دوش  يرواد  قح  هب  هک  ینامز  ای  دیایب ، ادخ  رما  هک  ینامز  ینعی  ، » َنُولِْطبُْملا
__________________________________________________

.76 مور / - 1

.78 مور / - 2
445 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

445 ص :  تلّصف ..... )  ) هدجس مح  هروس 

هراشا

کی زین  ار  دومث  داع و  هیآ و  کی  ار  مح  ناـیفوک  اریز  تسا  هیآ  نایرصب 52  شیپ  هیآ و  ياراد 54  نایفوک  شیپ  تسا . یّکم  هروس  نیا 
. دننادیم هیآ 

445 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

هب هنسح  هد  هروس  نیا  زا  یفرح  ره  دادعت  هب  دناوخب  ار  هدجس  مح  هروس  سک  ره  دومرف :] ربمایپ  هک   ] تسا هدش  تیاور  بعک  نب  ّیبأ  زا 
«1 . » دوشیم هداد  وا 

ییاج ات  وا  ربارب  رد  هروس  نیا  تمایق  زور  دناوخب  ار  هدجس  مح  هک  یـسک  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
هطبغ شیاتس و  دروم  هک  دسریم  یماقم  هب  زین  ایند  رد  دش و  دهاوخ  وا  رورس  هیام  دوشیم و  ییانـشور  رون و  دنکیم  راک  شمـشچ  هک 

«2 . » دوب دهاوخ  نارگید 

445 ص :  ات 8 ..... ] تایآ 1  (: 41  ) تلصف هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
َنوُعَمْسَی ْمُهَف ال  ْمُهُرَثْکَأ  َضَرْعَأَف  ًاریِذَن  َو  ًاریَِشب  ( 3  ) َنوُمَْلعَی ٍمْوَِقل  اِیبَرَع  ًانآُْرق  ُُهتایآ  ْتَلُِّصف  ٌباتِک  ( 2  ) ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  َنِم  ٌلیِْزنَت  ( 1  ) مح
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(4)
یحُوی ْمُُکْلثِم  ٌرََشب  اَنَأ  امَّنِإ  ُْلق  ( 5  ) َنُوِلماع انَّنِإ  ْلَمْعاَف  ٌباجِح  َِکْنَیب  َو  اِنْنَیب  ْنِم  َو  ٌْرقَو  اِنناذآ  ِیف  َو  ِْهَیلِإ  انوُعْدـَت  اَّمِم  ٍۀَّنِکَأ  ِیف  اُنبُوُلق  اُولاـق  َو 

َّنِإ ( 7  ) َنوُِرفاک ْمُه  ِةَرِخآـْلِاب  ْمُه  َو  َةاـکَّزلا  َنُوتُْؤی  ـال  َنیِذَّلا  ( 6  ) َنیِکِرْـشُْمِلل ٌْلیَو  َو  ُهوُرِفْغَتْـسا  َو  ِْهَیلِإ  اوُمیِقَتْـساَف  ٌدِحاو  ٌهلِإ  ْمُکُهلِإ  امَّنَأ  ََّیلِإ 
(8  ) ٍنُونْمَم ُْریَغ  ٌرْجَأ  ْمَُهل  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

__________________________________________________

-1
. تانسح رشع  اهنم  فرح  لک  ددعب  رجألا  نم  یطعأ  ةدجّسلا  مح  أرق  نم 

-2 ].....[ 
. ادومحم اطوبغم  اینّدلا  هذه  یف  شاع  ارورس و  هرصب و  ّدم  ۀمایقلا  موی  ارون  هل  تناک  ةدجّسلا  مح  أرق  نم 

446 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

446 ص :  همجرت ..... :

(1  ) مح
(2 . ) تسا هدش  هداتسرف  ورف  نابرهم  هدنیاشخب  يادخ  بناج  زا  هک  تسا  یباتک  نیا 

(3 . ) دنهاگآ هک  یمدرم  يارب  یبرع  نابز  هب  تسا  ینآرق  هدش  نایب  ینشورب  شیاههیآ  هک  تسا  یباتک 
(4 . ) دنونشیمن يزیچ  اذل  دندش و  نادرگیور  ناشرتشیب  یلو  تسا  هدنهد  میب  مه  هدنهد و  هدژم  مه 

ام زادرپ  دوخ  نید  راک  هب  وت  تسا . یباجح  وت  ام و  نایم  تسا و  نیگنـس  نامیاهـشوگ  تسا و  هدرپ  رد  تتوعد  زا  ام  ياهلد  دنتفگ : اهنآ 
(5 . ) میزادرپیم دوخ  شیک  راک  هب  مه 

شزرمآ يو  زا  دـیروآ و  يور  ودـب  سپ  تسا . اتکی  يادـخ  ناـتراگدرورپ  هک  هدـش  یحو  نم  هب  متـسه . امـش  دـننامه  یناـسنا  نم  وگب 
(6 . ) ناکرشم رب  ياو  دیهاوخب و 

(7 . ) دنرکنم ار  ترخآ  ملاع  دنهدیمن و  تاکز  هک  ییاهنآ 
(8 . ) دنراد ینادواج  شاداپ  دننکیم  هتسیاش  ياهراک  دناهدروآ و  نامیا  هک  نانآ  اما 

446 ص :  ریسفت ..... :

لدب ای  باتک »  » تسا و فوذحم  يادـتبم  يارب  ربخ  ای  تسا و  نآ  ربخ  باتک »  » تسا و ادـتبم  ای  لیزنت »  » هملک ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  َنِم  ٌلیِْزنَت 
تسا . ربخ  زا  دعب  ربخ  ای  نآ و  زا 

447 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
یگژیو نیا  ياراد  هک  تسا  ینآرق  لّـصفم  باـتک  زا  نم  دوصقم  ینعی  تسا  بوـصنم  حدـم و  هب  صوـصخم  اـناءرق »  » هملک اِیبَرَع  ًاـنآُْرق 

. یبرع نابز  هب  تسا  ینآرق  هک  یلاح  رد  هدش  هداد  لیصفت  نآ  ياههیآ  ینعی  تسا  لاح  ناونع  هب  نآ  بصن  دنیوگ : یخرب  دشاب 
هبتـشم و اهنآ  يارب  اههیآ  نآ  زا  زیچ  چـیه  دوب و  ناشدوخ  یبرع  ناـبز  هب  میداتـسرف  هک  نشور  لـصفم و  ياـههیآ  زا  هچنآ  َنوُمَْلعَی  ٍمْوَِقل 

. دوبن موهفمان 
بناج زا  اـهنآ  يارب  اـی  میداد و  لیـصفت  ار  اـههیآ  نیا  اـهنآ  يارب  ینعی  تسا ، لـیزنت »  » هب قلعتم  اـی  و  تلـصف »  » هب قلعتم  اـی  موقل »  » هملک
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. تسا هدش  هداتسرف  ورف  نامحر  يادخ 
هب نآرق  ینعی  دشابن  قرف  اههلص  اهتفـص و  نایم  ات  میهد ، رارق  تفـص  شدعب  ام  لبق و  ام  دننام  ار  نآ  هک  تسا  نیا  لوق  ود  نیا  زا  رتهب  و 

. تسا برع  مدرم  يارب  یبرع  نابز 
دیدهت رگنایب  هک  ییاههیآ  هلیسو  هب  ار  نارفاک  دهدیم و  دیما  هدژم و  تسا  تراشب  رگنایب  هک  ییاههیآ  هلیسو  هب  ار  نانموم  ًاریِذَن  َو  ًاریَِشب 

. دهدیم میب  تسا 
. دندرکیم يوریپ  هن  دنتفریذپیمن و  ار  نانآ  ینعی  دندادیمن ، شوگ  َنوُعَمْسَی  ْمُهَف ال 

. دنکیمن ذوفن  نآ  رد  ییوگیم  وت  هچنآ  نیا  رب  انب  تسا  هتفرگ  وت  توعد  ربارب  رد  ياهدرپ  ار  ام  لد  ٍۀَّنِکَأ  ِیف  اُنبُوُلق 
. تسا اونشان  نیگنس و  نآرق  ندینش  رد  ام  شوگ  ٌْرقَو  اِنناذآ  ِیف  َو 

رفنت راـجزنا و  ندـنایامن  يارب  تسا  ییاـهلاثم  اـهنیا  تسا . یگرزب  رایـسب  عناـم  هدرپ و  وـت  ناـیم  اـم و  ناـیم  ٌباـجِح  َکـِْنَیب  َو  اـِنْنَیب  ْنِم  َو 
. ّقح نید  نتفریذپ  زا  ناشیاهلد 

ماجنا یناوتیم  هچ  ره  ام  دض  رب  وت  هک  تسا  نیا  انعم  ای  مینکیم ، لمع  دوخ  نید  هب  مه  ام  نک  لمع  دوخ  نید  هب  وت  َنُوِلماع  انَّنِإ  ْلَمْعاَف 
. میهدیم ماجنا  میناوتیم  هچ  ره  وت  دض  رب  مه  ام  هد 

448 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
کی فرط  ود  نایم  هک  دوب  نیا  اـنعم  باـجح  کـنیب  اـننیب و  و  تفگیم : رگا  هک  تسا  نیا  اـِنْنَیب »...  ْنِم   » تراـبع رد  هدـیاز  نم »  » هدـیاف
تسا عنام  هدرپ و  زا  رپ  وت  ام و  نایم  تفاسم  رـسارس  هک  تسا  نیا  ٌباجِح » َِکْنَیب  َو  اِنْنَیب  ْنِم   » يانعم هک  یتروص  رد  دراد ، دوجو  ياهدرپ 

. تسین یلاخ  ياج  چیه  و 
هکلب متسین  هتشرف  نم  هک  تسا  نیا  دوصقم  و  ٍۀَّنِکَأ » ِیف  اُنبُوُلق   » دنتفگ هک  تسا  نارفاک  نانخس  باوج  ترابع  نیا  ْمُُکْلثِم  ٌرََشب  اَنَأ  امَّنِإ  ُْلق 

نم يربمایپ  یحو  لیلد  هب  نونکا  دوشیمن و  امش  هب  یلو  دوشیم  یحو  نم  هب  هک  تسا  نیا  توافت  اهنت  امش  دننام  متـسه  یناسنا  مه  نم 
. دینک يوریپ  نم  زا  هک  تسا  بجاو  امش  رب  تسا  تباث  تسرد و 

تب كرـش و  زا  دـینک و  هجوت  وا  هب  تدابع  رد  صالخا  وا و  یگناگی  هب  نامیا  اب  دـیرآ و  وا  هب  ور  نیا  رب  انب  ُهوُرِفْغَتْـسا  َو  ِْهَیلِإ  اوُمیِقَتْـساَف 
. دینک رافغتسا  شزرمآ و  بلط  وا  زا  یتسرپ 

مه هب  ترخآ  هب  رفک  اب  صوصخب  ار  تاکز  عنم  نارفاک  ياهتفـص  ناـیم  زا  دـنوادخ  َنوُِرفاـک  ْمُه  ِةَرِخآـْلِاب  ْمُه  َو  َةاـکَّزلا  َنُوتُْؤی  ـال  َنیِذَّلا 
، دیـشخب ادـخ  هار  رد  ار  نآ  رگا  دراد و  تسود  رتـشیب  زیچ  ره  زا  ار  شلاـم  تورث و  ناـسنا  اریز  تـسا  هداد  رارق  مـه  دـننامه  تسوـیپ و 
تاکز و تخادرپ  هب  دـیدش  کیرحت  قیوشت و  نآ  موهفم  رد  نیا  رب  نوزفا  دراد . شتـسرد  تین  شنید و  رد  يرادـیاپ  تابث و  رب  تلـالد 

. تسا هتسناد  یکی  ترخآ  راکنا  اب  ار  نآ  عنم  دنوادخ  اریز  دراد ، دوجو  نآ  عنم  زا  ندناسرت 
. تسا تنم  نودب  اهنآ  رجا  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  تسا  یمئاد  هتسویپ و  دوشیمن و  عطق  اهنآ  رجا  شاداپ و  ٍنُونْمَم  ُْریَغ  ٌرْجَأ  ْمَُهل 
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449 ص :  ات 15 ..... ] تایآ 9  (: 41  ) تلصف هروس  ]

هراشا

َكَراب َو  اِهقْوَف  ْنِم  َیِـساوَر  اهِیف  َلَعَج  َو  ( 9  ) َنیَِملاْعلا ُّبَر  َِکلذ  ًادادـْنَأ  َُهل  َنُولَعَْجت  َو  ِْنیَمْوَی  ِیف  َضْرَْألا  َقَلَخ  يِذَّلِاب  َنوُرُفْکََتل  ْمُکَّنِإ  َأ  ْلـُق 
اَتلاق ًاهْرَک  َْوأ  ًاعْوَط  اِیْتئا  ِضْرَْأِلل  َو  اَهل  َلاقَف  ٌناخُد  َیِه  َو  ِءامَّسلا  َیلِإ  يوَتْـسا  َُّمث  ( 10  ) َنِیِلئاَّسِلل ًءاوَس  ٍماَّیَأ  ِۀََعبْرَأ  ِیف  اهَتاْوقَأ  اهِیف  َرَّدَق  َو  اهِیف 
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ُریِدْقَت َِکلذ  ًاظْفِح  َو  َحـِیباصَِمب  اْینُّدـلا  َءامَّسلا  اَّنَّیَز  َو  اهَْرمَأ  ٍءامَـس  ِّلُک  ِیف  یحْوَأ  َو  ِْنیَمْوَی  ِیف  ٍتاوامَـس  َْعبَـس  َّنُهاضَقَف  ( 11  ) َنیِِعئاط اْنیَتَأ 
(13  ) َدوُمَث َو  ٍداع  ِۀَقِعاص  َْلثِم  ًۀَقِعاص  ْمُُکتْرَْذنَأ  ْلُقَف  اوُضَرْعَأ  ْنِإَف  ( 12  ) ِمِیلَْعلا ِزیِزَْعلا 

اَّمَأَف ( 14  ) َنوُِرفاک ِِهب  ُْمْتلِـسْرُأ  اِمب  اَّنِإَف  ًۀَِـکئالَم  َلَْزنََأل  انُّبَر  َءاش  َْول  اُولاق  َهَّللا  َّالِإ  اوُدـُبْعَت  َّالَأ  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  َو  ْمِهیِدـْیَأ  ِْنَیب  ْنِم  ُلُسُّرلا  ُمُْهتَءاـج  ْذِإ 
َنوُدَحْجَی اِنتایِآب  اُوناک  َو  ًةَُّوق  ْمُْهنِم  ُّدَشَأ  َوُه  ْمُهَقَلَخ  يِذَّلا  َهَّللا  َّنَأ  اْوَرَی  َْمل  َو  َأ  ًةَُّوق  اَّنِم  ُّدَشَأ  ْنَم  اُولاق  َو  ِّقَْحلا  ِْریَِغب  ِضْرَْألا  ِیف  اوُرَبْکَتْـساَف  ٌداع 

(15)

449 ص :  همجرت ..... :

. تسا نایناهج  راگدرورپ  وا  دیهدیم ؟ رارق  دننام  اتمه و  وا  يارب  و  دیوشیم ؟ رفاک  دیرفآ  زور  ود  رد  ار  نیمز  هک  یسک  هب  امش  ایآ  وگب 
(9)

هزادـنا هب  ناسکی  تسرد  درک  نّیعم  ار  همه  يزور  زور ، راـهچ  رد  تخاـس و  تکرب  رپ  ار  نآ  دروآ و  دـیدپ  ییاـههوک  نیمز  يور  رب  وا 
(10 . ) نالئاس همه 

ام دنتفگ : اهنآ  دییآ ] دوجو  هب   ] دییایب هاوخان  ای  هاوخ  تفگ : نیمز  نامسآ و  هب  سپ  تخادرپ . دوب  يدود  هک  نامسآ  شنیرفآ  هب  هاگ  نآ 
(11 . ) مییآیم يرادربنامرف  تعاط و  يور  زا 

یحو  نآ  هب  ار  ینامسآ  ره  راک  دیرفآ و  زور  ود  رد  ار  نامسآ  تفه  هاگ  نآ 
450 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ریدـقت تسا  نیا  میدرک . ظفح  نیطایـش  عمـس  قارتسا  زا  اهباهـش ) اب   ) و میتسارایب . ناگراتـس )  ) ییاـهغارچ هب  ار  نیریز  نامـسآ  دومرف و 
(12 . ) اناد دنوادخ 

(13 . ) منکیم دیدهت  دومث  داع و  هقعاص  دننامه  ياهقعاص  هب  ار  امش  نم  وگب : دندنادرگ  يور  اهنآ  رگا 
: دنتفگ نارفاک  دندرک  توعد  هناگی  يادخ  شتسرپ  هب  ار  اهنآ  دندمآ و  ناشدزن  وس ) ره  زا   ) رس تشپ  ور و  شیپ  زا  نالوسر  هک  هاگ  نآ 

(14 . ) میروآیمن نامیا  دیاهدش  ثوعبم  امش  هچنآ  هب  اذل  داتسرفیم ، یناگتشرف  تساوخیم  ام  راگدرورپ  رگا 
اهنآ هک  يدنوادخ  دندیدیمن  اهنآ  ایآ  تسا ؟ رتدنمورین  ام  زا  یسک  هچ  دنتفگ : دندرک و  یشکرس  ّربکت و  نیمز  رد  قحان  هب  داع  موق  اما 

(15 . ) دندرکیم راکنا  ار  ام  تایآ  لاح  نیا  اب  تسا ، رتيوق  رایسب  اهنآ  زا  تسا  هدیرفآ  ار 

450 ص :  ریسفت ..... :

نامسآ نیمز و  هک  یسک  هب  دنهدیم  هزاجا  ناشدوخ  هب  هنوگچ  ینعی  تسا  یبجعت  ماهفتسا  ترابع  نیا  رد  ماهفتسا  َنوُرُفْکََتل  ْمُکَّنِإ  َأ  ُْلق 
. دننک شتسرپ  ار  نانآ  دنهد و  رارق  ییاهدننام  هیبش و  وا  يارب  دنوش و  رفاک  دیرفآ  زور  ود  رد  ار 

. تساهنآ رد  فرصت  کلام  ناهج و  هدننک  تیبرت  تسا  اناوت  تادوجوم  شنیرفآ  رب  هک  یسک  نآ  َنیَِملاْعلا  ُّبَر  َِکلذ 
اههوک عفاـنم  زا  دـناوتب  دـهاوخب  هک  سک  ره  اـت  داد  رارق  ییاـجرباپ  تباـث و  ياـههوک  نیمز  يور  رد  اـِهقْوَف و  ْنِم  َیِـساوَر  اـهِیف  َلَـعَج  َو 

. دوش دنمهرهب 
. دراد رارق  نیمز  رد  تکرب  ریخ و  اهِیف و  َكَراب  َو 

. درک نیعم  ردقم و  نیمز  رد  ار  نیمز  يور  تادوجوم  ياهاذغ  يزور و  اهَتاْوقَأ و  اهِیف  َرَّدَق  َو 
مامت تسا : هدومرف  ایوگ  مامت و  زور  لهچ  شنیرفآ  ات  زاغآ  زا  ینعی  تسا  هدوب  مایا ، ۀعبرا  ۀـمتت  یف  لصا : رد  ترابع  نیا  ٍماَّیَأ  ِۀََـعبْرَأ  ِیف 
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رگید ناهج و  شنیرفآ   ) اهراک نیا 
451 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا هدش  ماجنا  دایز  مکیب و  يواسم  روط  هب  لماک  زور  راهچ  رد  اهراک )
رد هک  نیا  ناونع  هب  بصن  دشاب ، ماّیا »  » يارب تفـص  هک  نیا  ناونع  هب  ّرج  تسا : هدش  هدـناوخ  تکرح  هس  اب  ءاوس »  » هملک نیلئاّسلل  ءاوس 

. تسا هدوب  ءاوس  یه  ریدقت : رد  هک  نیا  ناونع  هب  عفر  يواسم و  ناسکی و  ینعی  تسا ، هدوب  ءاوس ، توتسا  لصا :
رد هچنآ  نیمز و  دنـسرپب  هک  یناسک  يارب  زور  راهچ  رد  راصحنا  نیا  تسا  هتفگ  ایوگ  تسا و  فوذـحم  هب  قلعتم  اـی  َنِیِلئاَّسِلل »  » تراـبع

بلاط هک  یناسک  يارب  نیمز  يور  رد  ار  اذغ  يزور و  دنوادخ  ینعی  تسا  ردق »  » هب قلعتم  ای  تسا ؟ هدش  هدـیرفآ  زور  دـنچ  رد  تسا  نآ 
. تسا هدرک  نیعم  ردقم و  دنتسه  نآ  هب  دنمزاین  و 

یماگنه لثم  نیا  دراد  لماک  هجوت  ناکم  نآ  هب  اذـک  ناکم  یلا  يوتـسا  ییوگب : هک  تسا  نیا  دـننام  ترابع  نیا  ِءاـمَّسلا  َیلِإ  يوَتْـسا  َُّمث 
دـض هک  تسا  ءاوتـسا  هداـم  زا  نیا  دـشابن و  رظن  رد  رگید  زیچ  چـیه  هک  يروـط  هب  دوـش  يزیچ  يوـس  هب  هجوـت  ماـمت  هک  دوـشیم  هتفگ 

: دنیوگیم هک  اهبرع  نخس  تسانعم  نیمه  هب  تسا و  یجک  جاجوعا و 
. دش هدیشک  وا  بناج  هب  درک و  وا  يوس  هب  ار  دوخ  هجوت  مامت  هیلا : ّدتما  و  هیلا . ماقتسا 

نیا هفیرش  هیآ  دوصقم  ( 6 تلـصف / «. ) دینک لماک  هجوت  وا  يوس  هب   » ِْهَیلِإ اوُمیِقَتْـساَف  دومرف : دنوادخ  هک  هیآ  نیا  تسا  دروم  نیا  دـننام  و 
راک نیا  زا  ار  وا  يزیچ  هک  نآیب  دناوخ  نامـسآ  ندیرفآ  هب  ار  وا  دنوادخ  تمکح  تسا  نآ  رد  هچنآ  نیمز و  شنیرفآ  زا  سپ  هک  تسا 

. دنک فرصنم 
هک اهنآ  خـساپ  ندـمآ و  هب  درک  رما  ار  نیمز  نامـسآ و  ادـخ  هک  نیا  زا  دوصقم  َنیِِعئاط  اْنیَتَأ  اَتلاق  ًاهْرَک  َْوأ  ًاعْوَط  اِیْتئا  ِضْرَْأِلل  َو  اـَهل  َلاـقَف 

دندرکن عانتما  دنوادخ  هدارا  زا  اهنآ  درک و  هدارا  ار  اهنآ  یتسه  داجیا و  دنوادخ  هک  تسا  نیا  مییآیم ، يرادربنامرف  لاح  رد  ام  دـنتفگ :
نآ هب  هک  تسا  ییاهزاجم  زا  نیا  دشاب و  یباوج  يرما و  تقیقح  رد  هک  تسین  نینچ  و  دنتفای . یتسه  دوب  هتـساوخ  ادخ  هک  روط  نامه  و 

هداد  اهنآ  هب  يروتسد  یعاطم  رمآ  يوس  زا  هک  يرومام  ود  دننام  اهنآ  هک  تسا  نیا  دارم  دنیوگیم و  لیثمت » »
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. دندوب رادربنامرف  عیطم و  دوش 
َدَْعب َضْرَأـْلا  َو  دـیامرفیم : هک  ناـنچ  داد  شرتسگ  ار  نآ  نامـسآ  قلخ  زا  سپ  دـیرفآ و  نآ  شرتسگیب  ار  نیمز  مرج  زاـغآ  رد  دـنوادخ 

تسا نیا  تسا  هتسیاش  هک  یلکـش  هب  ود  نآ  نایتا  زا  روظنم  نیا  رب  انب  ( 30 تاعزان / «. ) تفای شرتسگ  نآ  زا  سپ  نیمز  و   » اهاحَد َکـِلذ 
يانعم ریگ و  رارق  نیمز  نانکاس  يور  رب  یفقس  دننام  نامسآ  يا  وت  وش و  هدرتسگ  یشاب  تنانکاس  هاگیاج  هک  نیا  يارب  نیمز  يا  وت  هک :

. دش عقاو  لوبق  دروم  ینالف  لمع  الوبقم  نالف  لمع  یتا  دنیوگ : هک  نانچ  تسا  ندمآ  دوجو  هب  ندش و  عقاو  نایتا » »
ناشدوخ و هب  صوصخم  تیفیک  رب  اهنآ  نداد  رارق  نامـسآ و  نیمز و  رد  دنوادخ  تردق  ریثأت  يارب  تسا  لاثم  ترابع  يا  اهرک  وا  اعوط 

. تسا هدمآ  نیتهرکم  نیتعئاط و  ياج  هب  ًاهْرَک » َْوأ  ًاعْوَط  »
« نیعئاط  » تاعئاط ياج  هب  اذـل  دـندش  فیـصوت  هرک  عوط و  اب  هداد و  رارق  هدـنهد  خـساپ  دـنوش  عقاو  باطخ  دروم  نامـسآ  نیمز و  نوچ 
سی 40) ، 33 ءایبنا - « ) دننکیم ریـس  ینیعم  رادم  رد  کی  ره  و   » َنوُحَبْـسَی ٍکَلَف  ِیف  ٌّلُک  َو  تسا : هدومرف  هک  نیا  دننام  تسا . هدـش  هتفگ 

ینعی ءامـس »  » هب انعم  رد  تسا  نکمم  ّنه »  » ریمـض َّنُهاـضَقَف  ( 4 فسوی / « ) دـننکیم هدجـس  ارم  هک  ار  اهنآ  مدـید   » َنیِدِـجاس ِیل  ْمُُهْتیَأَر 
توافت دنک ، ریـسفت  ار  نآ  دیآ و  باسح  هب  نآ  زیمت  ٍتاوامَـس » َْعبَـس   » ترابع دشاب و  مهبم  ریمـض  هک  تسا  نکمم  ددرگ و  رب  اهنامـسآ 

. تسا زیمت  ناونع  هب  یمود  رب  انب  لاح و  ناونع  هب  یلوا  رب  انب  ٍتاوامَس » َْعبَس   » بصن هک  تسا  نیا  تلاح  ود  نیا  نایم 
ار نآ  درک و  رداص  ار  شرما  ینامسآ  ره  رد  هک  تسا  نیا  دارم  داد و  روتـسد  ای  دیرفآ  ینعی  یحوا »  » هژاو اهَْرمَأ  ٍءامَـس  ِّلُک  ِیف  یحْوَأ  َو 
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اههراتس و  ناگتشرف  دننام  دشاب  اهنامسآ  رد  یتسیاب  هک  تسا  ییاهزیچ  نآ  ای  رما ، زا : دوصقم  دروآ و  ناماس  مظن و  هب 
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. تسا اهنآ  حالصا  بجوم  هک  تسا  ییاهزیچ  اهزاین و  روظنم  ای  رگید  ياهزیچ 
. دنوش ییامنهار  بش ) رد  نایناوراک   ) اهنآ ببس  هب  ات  میتسارآ  ناگراتس  اب  ار  ایند  نامسآ  َحِیباصَِمب  اْینُّدلا  َءامَّسلا  اَّنَّیَز  َو 

تروص نیا  رد   ) میتشادهگن اهناطیـش  عمـس » قارتسا   » زا اهباهـش  هلیـسو  هب  ار  نامـسآ  ام  تسا : هدوب  اظفح  اهانظفح  ریدـقت و  رد  ًاظْفِح  َو 
ام اظفح : ۀـنیز و  حـیباصملا  انقلخ  و  دوشیم : نینچ  ریدـقت  رد  هک  دـشاب  هل  لوعفم  اظفح  هک  تسا  زیاـج  و  تسا ). قلطم  لوعفم و  اـظفح 

. میدیرفآ اهنامسآ  ظفح  يارب  تنیز و  يارب  ار  اههراتس 
يور مه  زاب  يدـناوخ  اهنآ  يارب  دـنراد  تلـالد  ادـخ  تردـق  یگناـگی و  رب  هک  ییاـهناهرب  اـهلیلد و  هک  نآ  زا  سپ  رگا  اوُضَرْعَأ و  ْنِإَـف 

. ناسرتب تسا  هقعاص  دننام  هک  یتخس  رایسب  باذع  زا  ار  اهنآ  سپ  دندنادرگ 
مهیلع ناربمایپ  تسا و  بناوج  همه  هب  هراـشا  ْمِهِْفلَخ » ْنِم  َو  ْمِهیِدـْیَأ  ِْنَیب  ْنِم   » تراـبع ْمِهِْفلَخ  ْنِم  َو  ْمِهیِدـْیَأ  ِْنَیب  ْنِم  ُلُـسُّرلا  ُمُْهتَءاـج  ْذِإ 

. دندیدن يزیچ  قح  راکنا  متس و  زج  موق  نآ  زا  مالّسلا 
نینچ نیا  اریز  ناسرتب  ترخآ  هدنیآ  باذع  زا  نیشیپ و  ياهتما  هرابرد  ادخ  باذع  زا  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  انعم  دنیوگ : نارّسفم  زا  یخرب 

زردنا دنپ و  رادشه و  دنوش ، راچد  تسا  نکمم  هک  هدنیآ  باذـع  هب  تبـسن  مه  ناگتـشذگ و  باذـع  هب  تبـسن  مه  اهنآ  يارب  يریذـحت 
. تسا

هدوب اودـبعت  ّهناب ال  لصا : رد  تسا و  هلقثم  زا  هففخم  ای  دـشابیم و  يا »  » يانعم هب  اوُدـُبْعَت » اَّلَأ   » تراـبع رد  نا »  » فرح َهَّللا  اَّلِإ  اوُدـُبْعَت  اَّلَأ 
. دینکن تدابع  ار  يرگید  زیچ  اتکی  يادخ  زج  هک  تسا  نیا  امش  يارب  ام  مالک  تیعقوم  ناش و  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا و 

. ۀکئالم لزن  لسّرلا ال  لاسرا  اّنبر  ءاش  ول  تسا : هدوب  نینچ  نآ  لصا  تسا و  فوذحم  ءاش »  » لعف لوعفم  ترابع  نیا  رد  انُّبَر  َءاش  َْول  اُولاق 
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. تسا ندب  يدنمورین  لادتعا و  یتمالس و  ناسنا  رد  انعم  نیا  تسا و  ییاناوت  تردق و  يدایز  توق ، تقیقح  ًةَُّوق  اَّنِم  ُّدَشَأ  ْنَم  اُولاق  َو 
تناما ياهدنریگ  تناما  هک  نانچ  مه  دندرکیم  راکنا  مه  زاب  تسا  قح  رب  ام  تایآ  دنتـسنادیم  اهنآ  هک  نیا  اب  َنوُدَـحْجَی  اِنتایِآب  اُوناک  َو 

. تسا اوُرَبْکَتْساَف »  » هلمج رب  فطع  ترابع  نیا  دنک . راکنا  ار 

454 ص :  ات 23 ..... ] تایآ 16  (: 41  ) تلصف هروس  ]

هراشا

َو ( 16  ) َنوُرَْـصُنی ْمُه ال  َو  يزْخَأ  ِةَرِخْآلا  ُباذََعل  َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ِیف  ِيْزِْخلا  َباذَع  ْمُهَقیُِذِنل  ٍتاسَِحن  ٍماَّیَأ  ِیف  ًارَـصْرَص  ًاحیِر  ْمِْهیَلَع  اْنلَـسْرَأَف 
اُوناک َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَْـنیََّجن  َو  ( 17  ) َنُوبِـسْکَی اُوناک  اِمب  ِنوُْهلا  ِباذَْعلا  ُۀَقِعاص  ْمُْهتَذَخَأَف  يدُْهلا  یَلَع  یمَْعلا  اوُّبَحَتْـساَف  ْمُهاْنیَدَـهَف  ُدوُمَث  اَّمَأ 
اُوناک اِمب  ْمُهُدُولُج  َو  ْمُهُراْصبَأ  َو  ْمُهُعْمَس  ْمِْهیَلَع  َدِهَش  اهُؤاج  ام  اذِإ  یَّتَح  ( 19  ) َنوُعَزُوی ْمُهَف  ِراَّنلا  َیلِإ  ِهَّللا  ُءادْعَأ  ُرَشُْحی  َمْوَی  َو  ( 18  ) َنوُقَّتَی

(20  ) َنُولَمْعَی
َنوُِرتَتْسَت ُْمْتنُک  ام  َو  ( 21  ) َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  َو  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  ْمُکَقَلَخ  َوُه  َو  ٍءْیَـش  َّلُک  َقَْطنَأ  يِذَّلا  ُهَّللا  اَنَقَْطنَأ  اُولاق  اْنیَلَع  ُْمتْدِهَـش  َِمل  ْمِهِدُولُِجل  اُولاق  َو 

ُْمْتنَنَظ يِذَّلا  ُمُکُّنَظ  ْمُِکلذ  َو  ( 22  ) َنُولَمْعَت اَّمِم  ًارِیثَک  ُمَْلعَی  َهَّللا ال  َّنَأ  ُْمْتنَنَظ  ْنِکل  َو  ْمُکُدُولُج  َو ال  ْمُکُراْصبَأ  َو ال  ْمُکُعْمَـس  ْمُْکیَلَع  َدَهْـشَی  ْنَأ 
(23  ) َنیِرِساْخلا َنِم  ُْمتْحَبْصَأَف  ْمُکادْرَأ  ْمُکِّبَِرب 

454 ص :  همجرت ..... :
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باذع  میناشچب و  اهنآ  هب  ار  هدننک  راوخ  باذع  ایند  رد  ات  میداتسرف  اهنآ  رب  موش  ییاهزور  رد  زیگنا  لوه  تخس و  يداب  دنت  ماجنارس 
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(16 . ) دنوشیمن يرای  وس ) چیه  زا   ) تسا و رتهدننک  راوخ  ترخآ 
باذع هقعاص  دندرکیم  هک  یلامعا  ببـس  هب  اذل  دـندیزگرب ، تیادـه  رب  ار  یهارمگ  يروک  اهنآ  یلو  میدرک ، تیادـه  ار  دومث  موق  اما 

(17 . ) تفرگ ارف  ار  اهنآ  هدننکراوخ 
(18 . ) میداد تاجن  دندوب ، هدرک  هشیپ  يراکزیهرپ  هدروآ و  نامیا  هک  ار  نانآ  ام  و 

(19 . ) دنراد زاب  ار  همه  يروآعمج  يارب  اج  نآ  ناشدننارب و  خزود  يوس  هب  هدرک  درگ  ار  ادخ  نانمشد  هک  ار  يزور  دیروآ  دای  هب  و 
(20 . ) دنهدیم یهاوگ  ناشّدض  رب  اهنآ و  ياهراک  هب  ناشیاهتسوپ  اهمشچ و  اهشوگ و  دنسر  خزود  هب  نوچ 

راب نیتسخن  ار  امـش  دروآیم و  نخـس  هب  ار  يزیچ  ره  هک  ییادخ  نآ  دنیوگ : دیداد ؟ یهاوگ  ام  ّدـض  رب  ارچ  دـنیوگ : دوخ  ياهتـسوپ  هب 
(21 . ) تسوا يوس  هب  ناشتشگزاب  تخاس و  ایوگ  ار  ام  دیرفایب ،

هکلب دنهدن ، تداهش  امش  نایز  هب  زورما  ناتیاهتسوپ  مشچ و  شوگ و  هک  دوبن  نیا  ببس  هب  دیدرکیم  ناهنپ  ار  ناتتشز  ياهراک  هک  امش 
(22 . ) تسین هاگآ  ناتیاهراک  زا  يرایسب  رب  دنوادخ  هک  دیتشادنپیم 

(23 . ) دیدش ناراکنایز  زا  ماجنارس  درک و  كاله  ار  امش  دیتشاد  ناتراگدرورپ  هب  هک  يدب  نامگ  نیا  يرآ 

455 ص :  ریسفت ..... :

هب تسا و  ّرـص  هدام  زا  هژاو  نیا  دـنیوگ : یخرب  تسا . هحیـص  دایرف و  يانعم  هب  ّرـص  هژاو  دـشکیم و  هزوز  هک  يداب  دـنت  ًارَـصْرَص  ًاحیِر 
. دنکیم ضبقنم  عمج و  هک  تسا  ییامرس  نآ  دنازوسیم و  امرس  تدش  زا  هک  تسا  يدرس  هنوگ  نآ  يانعم 

. تسا هدش  هدناوخ  نآ  نوکس  و  ءاح »  » رسک هب  تاسحن »  » هملک ٍتاسَِحن  ٍماَّیَأ  ِیف 
هب یتفـص  تسا  نکمم  سحن و  فـفخم  تسا  نکمم  سحن  نـیا  رب  اـنب  تـسا  سحن  ناـمه  سحن  هـک  اـسحن  سحن  دـنیوگ : هـک  ناـنچ 

. لدع لجر  دننام  دشاب  ردصم  تروص 
دشاب و باذع  تفـص  يزخ »  » هک تسا  نیا  ناونع  هب  نآ  هب  باذع »  » هفاضا تسا و  يراوخ  تسپ و  يانعم  هب  يزخ »  » هژاو ِيْزِْخلا  َباذَع 

يزخ ، باذع  تسا : هتفگ  ایوگ 
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ِةَرِخْآلا ُباذََعل  َو  هدومرف : دنوادخ  هک  تسا  يدعب  ترابع  نا  رب  لیلد  تسا و  ئّیّسلا » لعفلا   » دوصقم ءوسلا  لعف  ییوگب : هاگ  ره  هک  نانچ 
.[ تسا تفص  مه  يزخ  دیدرتیب  تسا  یلیصفت  تفص  يزخا  نوچ   ] يزْخَأ

نیا نایم  اریز  دشاب ، نارفاک  يارب  تفـص  هک  نیا  زا  تسا  رتغیلب  رتاسر و  موهفم  نایب  رد  دوش  هداد  رارق  باذـع  تفـص  يزخ »  » هک نیا  و 
. تسا يدایز  توافت  تسا ، هنارعاش  رعش  وا  يارب  ای  تسا . رعاش  وا  ییوگب : هک  ترابع  ود 

نایب اهنآ  يارب  ار  رـش  ریخ و  هار  میداد و  ناشن  دومث  موق  هب  ار  تداعـس  تیاده و  هار  یهارمگ و  تلالـض و  هار  ام  ْمُهاْنیَدَهَف  ُدوُمَث  اَّمَأ  َو 
يدُْهلا یَلَع  یمَْعلا  اوُّبَحَتْساَف  دلب 10 ) «. ) میداد ناشن  اهنآ  هب  ار  هار  ود  ام   » ِْنیَدْـجَّنلا ُهاْنیَدَـه  َو  تسا : هدومرف  هیآ  رد  هک  نانچ  مه  میدرک .

. دندرک رایتخا  تیاده  رب  ار  یهارمگ  نامیا و  رب  ار  رفک  اهنآ  اما 
باذع تفـص  نیا  تسا و  ناوه  زا  نوه »  » هژاو تفرگ . ارف  ار  اهنآ  باذع  یگدننک  تسـس  یکانـسرت و  ِنوُْهلا  ِباذَْعلا  ُۀَقِعاص  ْمُْهتَذَـخَأَف 

. تسا هیربج  ّدض  رب  ینشور  لیلد  هیآ  نیا  تسا  نآ  زا  لدب  ای  هغلابم و  يارب  ای  تسا  هدش  عقاو 
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« ءادعا  » مولعم و تروص  هب  زین  تسا و  هدش  هدناوخ  عفر  هب  ءادعا »  » لوهجم و تروص  هب  و  ءای »  » اب رـشحی »  » لعف ِهَّللا  ُءادْعَأ  ُرَـشُْحی  َمْوَی  َو 
. تسا هدش  هدناوخ  زین  بصن  هب 

. دنوش قحلم  اهیلوا  هب  دنا  هدنام  بقع  هک  ییاهنآ  اهیرستشپ و  ات  دنرادیم  هگن  ار  رتولج  َنوُعَزُوی  ْمُهَف 
نامه شتآ ، اب  ندـش  ور  هب  ور  ماگنه  ریزگان  ینعی  تسا  دـیکات  يارب  دـیاز و  ترابع  نیا  رد  ام »  » فرح ْمِْهیَلَع  َدِهَـش  اهُؤاج  ام  اذِإ  یَّتَح 

تخرد هک  نانچ  مه  دنوادخ - هک  تسا  نیا  حراوج  نتفگ  نخـس  یگنوگچ  اما  دنهدیم . تداهـش  اهنآ  دض  رب  اهمادنا  هک  تسا  ینامز 
ایوگ و زین  ار  اهنآ  درک - ایوگ  روط ) هوک  رد  یسوم  ترضح  يارب   ) ار

457 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دیامرفیم داجیا  اهنآ  رد  ار  مالک  هک  هنوگ  نیدب  دنکیم  وگنخس 

(. ندب تسوپ  قلطم  هن   ) تسا یلسانت  تلآ  زا  هیانک  دولج » زا   » دوصقم دنیوگ : نارسفم  زا  یخرب  ْمِهِدُولُِجل  اُولاق  َو 
ام نتفگ  نخس  دنیوگیم  دوخ  نابحاص  باوج  رد  اهمادنا  هک  تسا  نیا  روظنم  دنتسه و  اهناویح  ٍءْیَش » َّلُک   » زا دوصقم  ٍءْیَـش  َّلُک  َقَْطنَأ 

دیرفآ ار  امش  لوا  راب  هک  تسا  ییادخ  نامه  وا  تسین ، یتفگـش  زیچ  دنک ، ایوگ  ار  یناویح  ره  دناوتیم  هک  يدنوادخ  تردق  هب  تبـسن 
. دنادرگ زاب  دنک و  هدنز  هبترم  ود  ازج - شاداپ و  يارب  ار - امش  هک  تسا  رداق  زین  و 

ناـهنپ ار  دوـخ  تشز  ياـهراک  دـنهدیم  یهاوـگ  امـش  دـض  رب  ناـتیاضعا  هک  نیا  سرت  زا  امـش  ْمُْکیَلَع  َدَهْـشَی  ْنَأ  َنوُِرتَتْـسَت  ْمـُْتنُک  اـم  َو 
ار امـش  ياهراک  رتشیب  دـنوادخ  هک  دـیدرکیم  نامگ  امـش  نکیل  دـنهدیم  تداهـش  امـش  هیلع  اـهنآ  هک  دـیتسنادیمن  اریز  دـیدرکیمن ،

. دنادیمن
ام هک  ار  ییاـهزیچ  اـهنت  دـنادیمن و  تساـم  سفن  نطاـب و  رد  هک  ار  هچنآ  دـنوادخ  دـنتفگیم : نارفاـک  هک  تسا  تیاور  ساـبع  نـبا  زا 

. دنادیم میهدیم  ماجنا  اراکشآ 
هک تسا  نکمم  دـنربخ و  ود  ره  مکیدرا »  » و مکّنظ »  » تسا و عوفرم  الحم )  ) ادـتبم و تراـبع  نیا  رد  مکلذ »  » ُْمْتنَنَظ يِذَّلا  ُمُکُّنَظ  ْمُِکلذ  َو 

. دشاب ربخ  مکیدرا »  » لدب و مکّنظ » »
تسا و یکین  ریخ و  نآ  هجیتن  دشاب  هتـشاد  کین  نامگ  ادخ  هب  رگا  تسا  هدـنب  نامگ  دزن  دـنوادخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 

«1 . » تسا رش  يدب و  نآ  هجیتن  دشاب  هتشاد  دب  نامگ  رگا 
__________________________________________________

-1
. ّرشف ارش  نا  ریخف و  اریخ  نا  هدبع  ّنظ  دنع  هَّللا  ّنا 

458 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

458 ص :  ات 32 ..... ] تایآ 24  (: 41  ) تلصف هروس  ]

هراشا

َّقَح َو  ْمُهَْفلَخ  ام  َو  ْمِهیِدـْیَأ  َْنَیب  ام  ْمَُهل  اُونَّیَزَف  َءاـنَُرق  ْمَُهل  انْـضَّیَق  َو  ( 24  ) َنِیبَتْعُْملا َنِم  ْمُه  امَف  اُوِبتْعَتْـسَی  ْنِإ  َو  ْمَُهل  ًيْوثَم  ُراَّنلاَـف  اوُِربْصَی  ْنِإَـف 
اْوَْغلا َو  ِنآْرُْقلا  اَذِهل  اوُعَمْسَت  اوُرَفَک ال  َنیِذَّلا  َلاق  َو  ( 25  ) َنیِرِـساخ اُوناک  ْمُهَّنِإ  ِْسنِْإلا  َو  ِّنِْجلا  َنِم  ْمِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  ٍمَمُأ  ِیف  ُلْوَْقلا  ُمِْهیَلَع 

ْمَُهل ُراَّنلا  ِهَّللا  ِءادْعَأ  ُءازَج  َِکلذ  ( 27  ) َنُولَمْعَی اُوناک  يِذَّلا  َأَوْسَأ  ْمُهَّنَیِزْجََنل  َو  ًادیِدَش  ًاباذَـع  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَقیِذـُنَلَف  ( 26  ) َنُوِبْلغَت ْمُکَّلََعل  ِهِیف 
(28  ) َنوُدَحْجَی اِنتایِآب  اُوناک  اِمب  ًءازَج  ِْدلُْخلا  ُراد  اهِیف 
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َُّمث ُهَّللا  اَنُّبَر  اُولاق  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 29  ) َنِیلَفْسَْألا َنِم  انوُکَِیل  انِماْدقَأ  َتَْحت  امُْهلَعَْجن  ِْسنِْإلا  َو  ِّنِْجلا  َنِم  انَّالَضَأ  ِْنیَذَّلا  اَنِرَأ  انَّبَر  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاق  َو 
ِیف َو  اْینُّدـلا  ِةایَْحلا  ِیف  ْمُکُؤاِیلْوَأ  ُنَْحن  ( 30  ) َنوُدَـعُوت ُْمْتنُک  ِیتَّلا  ِۀَّنَْجلِاب  اوُرِْـشبَأ  َو  اُونَزَْحت  َو ال  اُوفاَخت  َّالَأ  ُۀَِـکئالَْملا  ُمِْهیَلَع  ُلَّزَنَتَت  اُوماقَتْـسا 

(32  ) ٍمیِحَر ٍروُفَغ  ْنِم  ًالُُزن  ( 31  ) َنوُعَّدَت ام  اهِیف  ْمَُکل  َو  ْمُکُسُْفنَأ  یِهَتْشَت  ام  اهِیف  ْمَُکل  َو  ِةَرِخْآلا 

458 ص :  همجرت ..... :

(24 . ) دنباین ششخب  دننک  ششخب  ياضاقت  رگا  تسا و  ناشیاج  خزود  دننکن ) ای   ) دننک ربص  اهنآ  رگا 
هرابرد یهلا  باذع  نامرف  دنتسارایب و  ناشرظن  رد  رس  تشپ  ورشیپ و  زا  ار  اهیتشز  اهنآ  میتشامگ و  تریـس ) تشز   ) ینامدمه اهنآ  رب  ام 

راتفرگ  دندوب  اهنآ  زا  شیپ  هک  سنا  ّنج و  زا  یهارمگ  ياهتّما  نوچمه  تفای و  قّقحت  اهنآ 
459 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(25 . ) دندوب راکنایز  اهنآ  دیدرتیب  هک  دندش 
(26 . ) دیدرگ زوریپ  دیاش  دیزیمایب ، نآ  هب  هدوهیب  نخس  دیهدن و  ارف  شوگ  نآرق  نیا  هب  دنتفگ : نارفاک 

(27 . ) میهدیم رفیک  دندرکیم  هچنآ  زا  رتدب  میناشچیم و  تخس  یباذع  ار  نارفاک  دیدرتیب 
(28 . ) دندرکیم راکنا  ار  ام  تایآ  هک  تسا  نآ  رفیک  هب  نیا  تسا . نآ  رد  اهنآ  يدبا  هاگیاج  هک  تسا  شتآ  ادخ  نانمشد  رفیک 

مدرم نیرتتسپ  زا  ات  مینکفا  دوخ  ياپ  ریز  ات  هد  ناشن  ام  هب  دـندرک  هارمگ  ار  ام  سنا  ّنج و  زا  هک  ییاهنآ  اراـگدرورپ ! دـنتفگ : نارفاـک 
(29 . ) دنشاب

دیشابم و نیگهودنا  دیسرتم و  هک  دنیآیم  دورف  اهنآ  رب  ناگتشرف  دندرک  يرادیاپ  تسا و  هناگی  يادخ  ام  راگدرورپ  دنتفگ : هک  یناسک 
(30 . ) دیاهدش هداد  هدعو  هک  یتشهب  هب  ار  امش  داب  تراشب 

(31 . ) تسا مهارف  اّیهم و  دینک  وزرآ  دیهاوخب و  هچ  ره  دیواج  تشهب  رد  مییامش و  رادتسود  ترخآ  ایند و  رد  ام ،
(32 . ) تسا نابرهم  هدنزرمآ  يادخ  ناسحا  ییاریذپ  هرفس  نیا 

459 ص :  ریسفت ..... :

تماقا زا  ار  اهنآ  درادـن و  يدوس  اهنآ  لاح  هب  ییابیکـش  نیا  دـننک  هشیپ  يرابدرب  رگا  هک  تسا  نیا  دوصقم  ْمَُهل  ًيْوثَم  ُراَّنلاَف  اوُِربْصَی  ْنِإَف 
. دهدیمن تاجن  شتآ  رد 

یخساپ اهنآ  وفع  ياضاقت  هب  دنوشیمن و  هدیشخب  دننک  تیاضر  ياضاقت  ششخب و  وفع و  بلط  رگا  َنِیبَتْعُْملا  َنِم  ْمُه  امَف  اُوِبتْعَتْـسَی  ْنِإ  َو 
. تسین اهنآ  يارب  یتیاضر  دوشیمن و  هداد 

نیا تسا . نیرق »  » عمج ءانرق »  » هملک میداد . رارق  ناتریس  تشز  ناتفص و  ناطیش  زا  ینانیشنمه  ناتسود و  اهنآ  يارب  ام  َءانَُرق  ْمَُهل  انْـضَّیَق  َو 
، دنادرگ يور  ادخ  دای  زا  سک  ره   » ٌنیِرَق َُهل  َوُهَف  ًاناْطیَـش  َُهل  ْضِّیَُقن  ِنمْحَّرلا  ِرْکِذ  ْنَع  ُشْعَی  ْنَم  َو  دیامرفیم : هک  تسا  هیآ  نیا  دننام  دروم 

«. تسوا هارمه  هراومه  هک  میهدیم  رارق  وا  نیشنمه  ار  یناطیش 
ار  اهنآ  رفک  رب  ناشرارصا  میمصت و  ببس  هب  هک  تسا  نیا  دوصقم  فرخز 36 ) )

460 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دنامن یقاب  اهنآ  يارب  اهناطیش  زج  یناتسود  نیا  رب  انب  میدرک  رود  قیفوت  زا  تخبدب و 

نونکا هک  ییاهراک  دناهداتـسرف و  دوخ  يارب  شیپ  زا  هک  ار  ییاهراک  اهنآ  يارب  اهناطیـش  نآ  سپ  ْمُهَْفلَخ  ام  َو  ْمِهیِْدیَأ  َْنَیب  ام  ْمَُهل  اُونَّیَزَف 
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یناسفن ياهتوهش  زا  يوریپ  يویند و  ياهتذل  زا  تساهنآ  يور  شیپ  ار  هچنآ  نیطایش  هک  تسا  نیا  روظنم  ای  دنداد  تنیز  دنهدیم  ماجنا 
. دنداد تنیز  اهنآ  يارب  یباتک ، باسح و  هن  تسا و  یثعب  هن  دنتفگیم  هک  ترخآ  ياهراک  زا  تسا  ناشیا  رس  تشپ  هک  ار  هچنآ  و 

نیا دیتسه . اهتما  هلمج  رد  هرمز و  رد  مما » یف  ( » دش ملـسم  اهنآ  هرابرد  باذع  ینعی  ، ) تسا باذـع  لوق »  » زا دوصقم  ُلْوَْقلا  ُمِْهیَلَع  َّقَح  َو 
«. 1  » اوکفا دق  نیرخآ  یفف  اکوفأم  ةورملا  نسحا  نع  کت  نا  دیوگیم : هک  تسا  رعاش  راتفگ  نیا  دننامه  دروم 

. ینکیم نینچ  هک  یتسین  يدرف  اهنت  وت  دنا و  هدرک  نینچ  هک  یتسه  یناسک  رامش  رد  نارگید و  دننام  مه  وت  هک  تسا  نیا  دوصقم 
. تسا هدوب  نیرخآ ، ۀلمج  یف  دوصقم : هک  تسا  نیرخآ » یف   » ترابع رد  دهاش 

. تسا بصن  لحم  رد  مهیلع »  » ریمض يارب  لاح  ناونع  هب  ترابع ، نیا  ٍمَمُأ  ِیف 
. ددرگیم رب  مما »  » هب مهل  رد  ریمض  دنکیم  نایب  باذع  هب  ار  اهنآ  قاقحتسا  تلع  ترابع  نیا  َنیِرِساخ  اُوناک  ْمُهَّنِإ 

. دنتفگ رگید  یخرب  هب  نارفاک  زا  یخرب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاق  َو 
. دیونشن ار  نآ  دیهدن و  ارف  شوگ  دناوخیم  دمحم  هک  ینآرق  نیا  هب  ِنآْرُْقلا  اَذِهل  اوُعَمْسَت  ال 

ماگنه امـش  هک  تسا  نیا  روظنم  دشاب . هتـشادن  رب  رد  ياهجیتن  هدـیاف و  دـشاب و  هدوهیب  هک  دـنیوگ  ینخـس  هب  وغل  یغلی و  یغل  ِهِیف  اْوَْغلا  َو 
ار نآرق  ندناوخ  ات  دیزادرپب  ییوگ  نایذه  زیمآ و  رخسمت  نانخس  هب  دینک و  دنلب  ار  دوخ  يادص  دمحم ، ندناوخ  نآرق 

__________________________________________________

. دناهتشگرب یکین  زا  هک  یتسه  ینامدرم  هلمج  رد  یشاب - هتشگرب  ناسحا  زا  تیاهراک  رد  وت  رگا  - 1
461 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دیراد زاب  نآرق  ندینش  زا  ار  شنارای  دیوش و  زوریپ  وا  رب  هلیسو  نیدب  دیاش  دینک و  ناشیرپ  هتفشآ و 
. تسا فوذحم  يادتبم  يارب  ربخ  ای  و  ءازج »  » يارب نایب  فطع  ای  راّنلا )  ) هملک ُراَّنلا  ِهَّللا  ِءادْعَأ  ُءازَج  َِکلذ 

ْدََقل دـیامرفیم : دـنوادخ  هک  هیآ  نیا  دـننام  تسا  ینادواج  يارـس  هسفن  یف  شدوخ  شتآ ، هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  ِدـْلُْخلا  ُراد  اـهِیف  ْمَُهل 
نیا هَّللا » لوسر  یف   » ترابع يانعم  ( 12 بازحا / « ) تسا هنسح  يوگلا  ادخ  لوسر  امش  يارب  انامه   » ٌۀَنَـسَح ٌةَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل  َناک 

. تسا هنسح » هوسا   » ربمایپ صخش  هک  تسا 
. تسا رورس  انیع  هناخ  دوخ  هک  تسا  نیا  دوصقم  و  رورس ، راد  رادلا  اذه  یف  کل  ییوگب : يدرف  هب  هک  نانچ 

راکنا رافک  لمع  ببس  نوچ  و  دیدادیم . ماجنا  نآرق  هب  تبـسن  هک  تسا  يوغل  لمع  رفیک  دیواج  شتآ  َنوُدَحْجَی  اِنتایِآب  اُوناک  اِمب  ًءازَج 
. تسا هدش  رکذ  تسا  ببس  هک  نودحجی »  » ترابع دوب  ادخ  تایآ 

هک نانچ  تسا  هدـش  هدـناوخ  زین  ءار »  » نوکـس هب  انرأ  رـسک ، ینیگنـس  ببـس  هب  انرا »  » ترابع اناَّلَـضَأ  ِْنیَذَّلا  اَنِرَأ  انَّبَر  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاق  َو 
. دندناوخ مه  ذخف  ار  ذخف ، هملک :

. هدب ناشن  ام  هب  دندرک  هارمگ  ار  ام  سنا  نج و  زا  هک  ییاهناطیش  اراگدرورپ  ینعی 
. دنشابیم نایمدآ  سنج  زا  هک  ییاهناطیش  ناینج و  سنج  زا  هک  ییاهناطیش  دناهنوگ  ود  اهناطیش  هک  تشاد  هجوت  دیاب 

خزود نیریز  تاقبط  هب  ای  مینک و  بوکدگل  ار  اهنآ  ای  هک  تسا  نیا  دوصقم  مینکفا . دوخ  ياهاپ  ریز  ار  اهنآ  ام  ات  انِماْدقَأ  َتَْحت  امُْهلَعَْجن 
. دشاب رتدیدش  ام  زا  ناشباذع  ات  مینکفیب 

رادیاپ راوتـسا و  نآ  زا  يوریپ  تعاطا و  هنوگ  ره  رد  دـندیزرو و  تماقتـسا  هداد و  رارمتـسا  ار  دوخ  هدـیقع  نامیا و  سپـس  اُوماقَتْـسا  َُّمث 
. دندوب

462 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
امش هک  تسا  ياهویش  نامه  دنگوس  ادخ  هب  : » دومرف ترضح  دیسرپ  تماقتسا  زا  مالسلا  هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  یلع  زا  لیـضف  نب  دمحم 
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رد نا »  » فرح دیـسرتن . هک  دنهدیم  هدژم  دـنوشیم و  دراو  اهنآ  رب  ناگتـشرف  گرم  ماگنه  اُوفاَخت  اَّلَأ  ُۀَِـکئالَْملا  ُمِْهیَلَع  ُلَّزَنَتَت  « 1 « » دیراد
ریمـض ءاه »  » فرح تسا و  هدوب  اوفاخت  ّهنأب ال  نآ : لصا  تسا و  هلیقث  زا  ففخم  ای  تسا و  هرـسفم  يا )  ) يانعم هب  ای  اوفاخت » نا   » ترابع

يدروم رد  نزح »  » هملک دراد و  ار  ییوس  دـماشیپ  راـظتنا  ناـسنا  هک  تسا  يدروم  رد  هودـنا  مغ و  ياـنعم  هب  فوـخ »  » هملک تسا . نأـش 
هداد ناما  یهودنا  میب و  ره  زا  ار  امـش  دنوادخ  هک  تسا  نیا  همیرک  هیآ  يانعم  دـهد . يور  ینایز  ای  دورب و  تسد  زا  يدوس  ای  هک  تسا 

. دنهارمه نانآ  اب  ترخآ  ایند  رد  دننانموم و  ناتسود  ناگتشرف  دننارفاک  ناتسود  اهناطیش  هک  نانچ  مه  تسا و 
َنوُعَّدَت ام  اهِیف  ْمَُکل  َو 

. تسا هدامآ  دینک  وزرآ  اهتمعن  زا  هچنآ  ترخآ  رد  امش  يارب 
هدامآ اهنآ  يارب  دـنهاوخب  ار  هچنآ  تشهب  رد  هک  نیا  تسا و  هدـش  هداد  هدژم  ترخآ  اـیند و  رد  ناگتـشرف  یتسود  هب  ناـنموم  هب  هک  نیا 
هجرد تساهکلـسم و  نیرتجرارپ  زا  ادخ و  ياهتدابع  نیرتفیرـش  زا  لمع  نامیا و  رد  يرادـیاپ  يراوتـسا و  هک  تسا  نیا  رب  ّلاد  تسا ،

. تسا نآ  رد  لامک  ییاهن 
يوس زا  اهتمعن  نیا  هک  تسا  نیا  دوصقم  اج  نیا  رد  دنروآیم و  نامهم  يارب  هک  تسا  ییاذغ  يانعم  هب  لزن »  » هملک ٍمیِحَر  ٍروُفَغ  ْنِم  ًالُُزن 

ام لصا : رد  ترابع  اریز  فوذـحم ، بوصنم  ریمـض  زا  لاح  ای  لوصوم  ءام »  » زا لاح  اـی  تسا  لاـح  ناونع  هب  نآ  بصن  تسا و  دـنوادخ 
. تسا هدوب  هنوعّدت ،

__________________________________________________

« هیلع متنا  ام  هَّللا  یه و   » 1
463 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

463 ص :  ات 38 ..... ] تایآ 33  (: 41  ) تلصف هروس  ]

هراشا

ُنَسْحَأ َیِه  ِیتَّلِاب  ْعَفْدا  ُۀَئِّیَّسلا  َو ال  ُۀَنَسَْحلا  يِوَتْسَت  َو ال  ( 33  ) َنیِِملْـسُْملا َنِم  ِینَّنِإ  َلاق  َو  ًاِحلاص  َلِمَع  َو  ِهَّللا  َیلِإ  اعَد  ْنَّمِم  ًالْوَق  ُنَسْحَأ  ْنَم  َو 
َنِم َکَّنَغَْزنَی  اَّمِإ  َو  ( 35  ) ٍمیِظَع ٍّظَح  ُوذ  َّالِإ  اهاَّقَُلی  ام  َو  اوُرَبَص  َنیِذَّلا  َّالِإ  اهاَّقَُلی  اـم  َو  ( 34  ) ٌمیِمَح ٌِّیلَو  ُهَّنَأَک  ٌةَوادَـع  ُهَْنَیب  َو  َکَْنَیب  يِذَّلا  اَذِإَف 

َو ِرَمَْقِلل  ـال  َو  ِسْمَّشِلل  اوُدُجْـسَت  ـال  ُرَمَْقلا  َو  ُسْمَّشلا  َو  ُراـهَّنلا  َو  ُلـْیَّللا  ِِهتاـیآ  ْنِم  َو  ( 36  ) ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِهَّللاـِب  ْذِعَتْـساَف  ٌغَْزن  ِناـْطیَّشلا 
(37  ) َنوُُدبْعَت ُهاَّیِإ  ُْمْتنُک  ْنِإ  َّنُهَقَلَخ  يِذَّلا  ِهَِّلل  اوُدُجْسا 

(38  ) َنُومَأْسَی ْمُه ال  َو  ِراهَّنلا  َو  ِْلیَّللِاب  َُهل  َنوُحِّبَُسی  َکِّبَر  َْدنِع  َنیِذَّلاَف  اوُرَبْکَتْسا  ِنِإَف 

463 ص :  همجرت ..... :

هک دیوگیم  دنکیم و  هتسیاش  ياهراک  دناوخیم و  ادخ  يوس  هب  ار  مدرم  هک  تسا  یـسک  نخـس  زا  رتهب  رتوکین و  یـسک  هک  هچ  نخس 
(33 ( ؟ مناناملسم زا  نم  هّتبلا 

(34 . ) دنوش یمیمص  مرگ و  ناتسود ، نوچمه  وت  نانمشد  ات  هد  خساپ  یکین  اب  ار  يدب  هراومه  دنتسین  ربارب  زگره  يدب  یکین و 
(35 . ) دنشاب هتشاد  نامیا  زا  یمیظع  هرهب  هک  یناسک  دنشاب و  ابیکش  هک  یناسک  زج  دنوشن  رادروخرب  ماقم  نیا  زا 

(36 . ) تسا هاگآ  اونش و  وا  هک  رب  هانپ  ادخ  هب  يوش  ياهسوسو  راچد  ناطیش  زا  هاگ  ره  و 
هک ار  ییادخ  دیتسرپ  ادخ  تقیقح  هب  رگا  هکلب  دینکن  هدجس  هام  باتفآ و  هب  تسا ، هام  دیـشروخ و  زور و  بش و  وا  تردق  ياههناشن  زا 
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(37 . ) دینک هدجس  تساهنآ  هدننیرفآ 
زور بش و  دنوش ، هتسخ  لولم و  هک  نآیب  ناگتشرف )  ) دنتسه وت  راگدرورپ  دزن  هک  نانآ  دنزرویم  ّربکت  ادخ  شتـسرپ  زا  نارفاک )  ) رگا

(38 . ) دنیوگیم وا  حیبست 
464 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

464 ص :  ریسفت ..... :

هک دنتـسه  وا  نانیـشناج  ناماما  ربمایپ و  دـنناوخیم  ارف  ادـخ  يوس  هب  ار  مدرم  هک  یناسک  زا  دوصقم  ِهَّللا  َیلِإ  اعَد  ْنَّمِم  ًالْوَق  ُنَسْحَأ  ْنَم  َو 
ياهیگژیو نیا  هک  ار  یناسک  ماـمت  دراد و  تیمومع  هیآ  موهفم  اـّما  دـننایوگ  ناذا  روظنم  دـنیوگ : نارـسفم  زا  یخرب  دـنقح . هب  ناـیعاد 

. دنناوخب ادخ  يوس  هب  ار  مدرم  دنزادرپ 3 - کین  ياهراک  هب  دنشاب 2 - ادخ  هب  دقتعم  دحوم و  دریگیم 1 - ارف  دنشاب  اراد  ار  هناگهس 
تـشز ياهراک  کین و  ياهراک  نیا  رب  انب  دنتوافتم ، دوخ  تاذ  رد  يدـب  یکین و  هک  تسا  نیا  دوصقم  ُۀَـئِّیَّسلا  َال  َو  ُۀَنَـسَْحلا  يِوَتْـسَت  َو ال 

. هد ماجنا  تسا  رتهب  يرگید  زا  هک  ار  نآ  دش  هئارا  وت  هب  کین  راک  ود  هاگ  ره  دنتسین و  ربارب 
نیا رد  یکین  نک . عفد  وگ و  خـساپ  یکین  اب  وت  دـناهداد و  ماجنا  وت  هب  تبـسن  تنانمـشد  هک  ار  ياهیدـب  زا  یخرب  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلاـِب  ْعَفْدا 

ار وت  يدـب  وا  رگا  ـالثم  اـی  ینک  یکین  وت  وا  يدـب  ربارب  رد  هک  تسا  نیا  نآ  زا  رتوکین  یـشخبب و  ینک و  وـفع  ار  وا  هک  تسا  نیا  دروـم 
. دوشیم وت  گنر  کی  افص و  اب  یمیمص و  تسود  وت  تخسرس  نمشد  ینک  نینچ  وت  هاگ  ره  ینک . شیاتس  ار  وا  وت  تفگ 

دوخ مشخ  دنشاب و  ابیکش  هک  یناسک  هب  زج  دنک  یکین  يدب  ربارب  رد  هک  هدیدنسپ  يوخ  کین و  تفـص  نیا  اوُرَبَص  َنیِذَّلا  اَّلِإ  اهاَّقَُلی  ام  َو 
. دوشیمن هداد  رگید  سک  هب  دنشاب  هتشاد  يرفاو  هرهب  اهیکین  باوث و  زا  هک  یناسک  زین  دننک و  يرابدرب  اهیتخس  ربارب  رد  دنرب و  ورف  ار 

کس ندز و  خیـس  يانعم  هب  هس  ره  هک   ) تسا سخن »  » دننامه و  غسن ، يانعم : هب  عزن »  » هژاو ِهَّللِاب  ْذِعَتْـساَف  ٌغَْزن  ِناْطیَّشلا  َنِم  َکَّنَغَْزنَی  اَّمِإ  َو 
. دنزیم خیس  هانگ  ماجنا  يارب  ار  وا  هک  تسا  نیا  دننام  دنک  کیرحت  ناهانگ  زا  یخرب  هب  ار  ناسنا  ناطیـش  هاگ  ره  و  تسا ) ناویح  نداد 

465 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  اهبرع  هک  نانچ  تسا  هدش  هداد  تبسن  غزن »  » هب غزنی »  » لعف و 
. دشاب شیاههسوسو  ناطیش و  تفص  عزن »  » ردصم هک  تسا  نکمم  ای  و  درک ) ششوک  تخس   ) هّدج ّدج  دنیوگیم :

میاهدرک شرافـس  وت  هب  اـم  هک  ُنَسْحَأ » َیِه  ِیتَّلاـِب  ْعَفْدا   » زا ینعی  عاـفد  هار  نیرتـهب  زا  ار  وت  تساوخ  ناطیـش  رگا  هک  تسا  نیا  دوصقم  و 
. نکم يوریپ  ناطیش  زا  روآ و  هانپ  ادخ  هب  وا  ّرش  زا  دنادرگزاب 

اب تسا  زور  بش و  دراد  تلـالد  دـنوادخ  یگناـگی  رب  هـک  ییاـهلیلد  اـهتجح و  زا  یخرب  ُرَمَْقلا  َو  ُسْمَّشلا  َو  ُراـهَّنلا  َو  ُلـْیَّللا  ِِهتاـیآ  ْنـِم  َو 
دوخ رادم  رد  هک  يریـسم  ریبدت و  زا  ییاههناشن  اب  تسا  هام  دیـشروخ و  يرگید  تسا و  هدومرف  ررقم  اهنآ  يارب  دنوادخ  هک  ییاهیگژیو 

. دنراد
: دـنیوگ هک  نانچ  تسا  ثنوم  عمج  ای  ثنوم  درفم  مکح  رد  لـقاع  ریغ  عمج  اریز  ددرگیم  رب  اـهنآ  ماـمت  هب  َّنُهَقَلَخ »  » تراـبع رد  ریمض 
رد همه  ای  و  تسا ) هدش  هدروآ  روّدـلا  لقاع  ریغ  عمج  يارب  ثنوم  عمج  ریمـض  مه  ثنوم و  درفم  ریمـض  مه  هک   ) ّنهتیار اهتیار و  روّدـلا 

«. ّنهقلخ  » دومرف اذل  دنتسه  تایآ »  » يانعم
هفینح وبا  رظن  هب  تسا و  هدش  تیاور  مالـسلا  مهیلع  ام  ناماما  زا  بلطم  نیمه  و  تسا . نودبعت »  » ترابع هدجـس  عضوم  یعفاش  هدـیقع  هب 

. تسا َنُومَأْسَی » ال   » ترابع هدجس  لحم 
. تسا دنوادخ  شیپ  برقت  الاو و  ماقم  ندوب  اراد  ترابع  نیا  دوصقم  َکِّبَر  َْدنِع 

465 ص :  ات 46 ..... ] تایآ 39  (: 41  ) تلصف هروس  ]
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هراشا

(39  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّنِإ  یتْوَْملا  ِیْحَُمل  اهایْحَأ  يِذَّلا  َّنِإ  َْتبَر  َو  ْتَّزَتْها  َءاْملا  اَْهیَلَع  اْنلَْزنَأ  اذِإَف  ًۀَعِـشاخ  َضْرَْألا  يََرت  َکَّنَأ  ِِهتایآ  ْنِم  َو 
ٌریَِـصب َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّنِإ  ُْمْتئِـش  ام  اُولَمْعا  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ًانِمآ  ِیتْأَی  ْنَم  ْمَأ  ٌْریَخ  ِراَّنلا  ِیف  یْقُلی  ْنَمَف  َأ  اْنیَلَع  َنْوَفْخَی  اِنتایآ ال  ِیف  َنوُدِْـحُلی  َنیِذَّلا  َّنِإ 

ٍدیِمَح ٍمیِکَح  ْنِم  ٌلیِْزنَت  ِهِْفلَخ  ْنِم  َو ال  ِْهیَدَـی  ِْنَیب  ْنِم  ُلِطاْبلا  ِهِیتْأَـی  ـال  ( 41  ) ٌزیِزَع ٌباـتَِکل  ُهَّنِإ  َو  ْمُهَءاـج  اََّمل  ِرْکِّذـلِاب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 40)
(43  ) ٍمِیلَأ ٍباقِع  ُوذ  َو  ٍةَرِفْغَم  وَُذل  َکَّبَر  َّنِإ  َِکْلبَق  ْنِم  ِلُسُّرِلل  َلِیق  ْدَق  ام  َّالِإ  ََکل  ُلاُقی  ام  ( 42)

ْمِِهناذآ ِیف  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  َو  ٌءافِـش  َو  ًيدُـه  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  َوُه  ُْلق  ٌِّیبَرَع  َو  ٌّیِمَجْعَأ  َء  ُُهتایآ  ْتَلُِّصف  َْول ال  اُولاـَقل  ایِمَجْعَأ  ًاـنآُْرق  ُهاـْنلَعَج  َْول  َو 
َیِضَُقل َکِّبَر  ْنِم  ْتَقَبَس  ٌۀَِملَک  َْول ال  َو  ِهِیف  َِفُلتْخاَف  َباتِْکلا  یَسُوم  اْنیَتآ  ْدََقل  َو  ( 44  ) ٍدیَِعب ٍناکَم  ْنِم  َنْوَداُنی  َِکئلوُأ  یًمَع  ْمِْهیَلَع  َوُه  َو  ٌْرقَو 

(46  ) ِدِیبَْعِلل ٍمَّالَِظب  َکُّبَر  ام  َو  اْهیَلَعَف  َءاسَأ  ْنَم  َو  ِهِسْفَِنلَف  ًاِحلاص  َلِمَع  ْنَم  ( 45  ) ٍبیُِرم ُْهنِم  ٍّکَش  یَِفل  ْمُهَّنِإ  َو  ْمُهَْنَیب 
466 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

466 ص :  همجرت ..... :

هایگ دیآ و  شبنج  هب  میتسرفب  نآ  رب  ناراب  بآ  هک  یماگنه  اما  ینیبیم ، عضاخ  کشخ و  ار  نیمز  هک  تسا  نیا  وا  تردـق  ياههناشن  زا 
(39 . ) تساناوت زیچ  ره  رب  وا  دنکیم ، هدنز  زین  ار  ناگدرم  درک  هدنز  ار  نآ  هک  سک  نآ  دبای . یمّرخ  دنایورب و 

زور هک  نآ  ای  تسا  رتهب  دوشیم  هدـنکفا  شتآ  رد  هک  نآ  ایآ  دنتـسین . ناهنپ  اـم  زا  دـنریگیم  شیپ  لـطاب  هار  اـم  تاـیآ  رد  هک  یناـسک 
؟ دیآیم ناما  نما و  تیاهن  رد  تمایق 

(40 . ) تسانیب امش  ياهراک  مامت  هب  وا  هک  دینکب  دوخ  رایتخا  هب  دیهاوخیم  هچ  ره 
گرزب و هزجعم  نامه  باـتک  نیا  هک  نآ  لاـح  دیـسر و  دـنهاوخ  رفیک  هب  دـندش  رفاـک  دـمآ  ناشتیادـه  يارب  هک  نآرق  نیا  هب  هک  ناـنآ 

(41 . ) تسا ریذپان  تسکش 
(42 . ) تسا هدش  لزان  یندوتس  میکح و  دنوادخ  يوس  زا  هک  اریز  دباین ، ودب  هار  رس  تشپ  زا  هن  يور و  شیپ  زا  هن  یلطاب  چیه 

وت  زا  شیپ  ناربمایپ  هب  دنهدیم  وت  هب  هک  ییاوران  ياهتبسن 
467 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هدـنزرمآ مه  وت ، راـگدرورپ  دـیدرتیب  تسا . هدـش  هتفگ  وت  زا  شیپ  ناربماـیپ  هب  هچنآ  زج  دوشیمن  وت  هب  ییحو  هک  نیا  اـی  دـناهداد ، زین 
(43 . ) تسا یکاندرد  تبوقع  بحاص  مه  تسا و 

: وگب تسا ؟ تسرد  یبرع  ربمغیپ  زا  یمجع  نآرق  ایآ  تسین ؟ نشور  شتایآ  ارچ  دنتفگیم : میداتسرفیم  برع  ریغ  نابز  هب  ار  نآرق  رگا 
ناشیاهمشچ تسا و  نیگنس  ناشیاهشوگ  دناهدرواین  نامیا  هک  یناسک  یلو  تسافـش  تیاده و  دناهدروآ  نامیا  هک  نانآ  يارب  نآرق  نیا 

(44 . ) دنهدیم ادن  رود  یهار  زا  ار  اهنآ  ییوگ  هک  دننانچ  تسانیبان و 
يرواد ناشنایم  دوب  هتفگ  شیپ  زا  تراگدرورپ  هک  ینخس  نآ  دوبن  رگا  دندرک و  فالتخا  نآ  رد  اما  میداد  ینامسآ  باتک  یـسوم  هب  ام 

(45 . ) دندیدرت رد  یتخس  هب  زونه  هتبلا  دندشیم . راتفرگ  باذع  هب  دشیم و 
اور متس  ناگدنب  هب  زگره  تراگدرورپ  تسا و  هدرک  دوخ  نایز  هب  دنک  دب  سک  ره  تسوا و  دوخ  دوس  هب  دنک  هتـسیاش  يراک  سک  ره 

(46 . ) درادیمن

467 ص :  ریسفت ..... :
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کشخ هک  نیا  ببس  هب  نیمز  اریز  تسا ، هراعتسا  هیانک و  ناونع  هب  تسا  ضرا  تفص  هک  عوشخ  ًۀَعِـشاخ  َضْرَْألا  يََرت  َکَّنَأ  ِِهتایآ  ْنِم  َو 
سکع رب  تسا و  سردـنم  هراپ و  ياهـسابل  ياراد  عشاخ و  لیلذ و  ریقف و  رایـسب  هک  تسا  هدـش  هیبشت  يدرف  هب  تسا  هایگیب  بآیب و  و 

تسا یسک  زا  هیانک  تسا  هدش  فیـصوت  ندمآ  الاب  توارط و  یمرخ و  هب  تسا و  نوگانوگ  ناهایگ  ياراد  زبسرـس و  نیمز  هک  یماگنه 
. دنک رب  رد  ار  رخاف  ياهسابل  دبای و  تسد  یفاک  تورث  هب  هنهک  ياهسابل  نآ  یگراچیب و  زا  سپ  هک 

. تسا هایگ  ندمآ  نوریب  ماگنه  نیمز و  یگدمآرب  يانعم  هب  هک  تسا  هدش  هدناوخ  زین  تأبر  تبر ، هملک 
دحلأ ای  رفاحلا  دحل  دنیوگ : دشابن  طسو  رد  دوش و  هدنک  يدودـحم  نیمز  تمـس  کی  رد  یلادوگ  هاگ  ره  اِنتایآ  ِیف  َنوُدِْـحُلی  َنیِذَّلا  َّنِإ 

راک رد  هدننک  رفح  ینعی  رفاحلا ،
468 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

روط هب  دـنوشیم  فرحنم  ینآرق  ياـههیآ  لـیوات  رد  حیحـص  تسرد و  هار  زا  هک  يدارفا  يارب  موهفم  نیمه  تسا و  هدـش  فرحنم  دوخ 
. دوشیم هتفگ  دحلا )  ) دیزم یثالث  نزو  تغل و  هب  مه  و  دحل )  ) درجم یثالث  نزو  تغل و  هب  مه  هملک  نیا  دوشیم . هتفگ  هراعتسا  هیانک و 

. تسا نارفاک  هب  دنوادخ  زا  يدیدهت  ترابع  نیا  اْنیَلَع  َنْوَفْخَی  ال 
هب نانآ  اریز  تسا  میرک  نآرق  رکذ ، زا : دوصقم  دشابیم و  انتایآ  یف  نودـحلی  نیذـّلا  ّنا  هیا  زا  لدـب  شخب  نیا  ِرْکِّذـلِاب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 

. دندش فرحنم  نآ  تایآ  یعقاو  موهفم  زا  دندرکیم و  ءازهتسا  ار  نآ  نآرق  هب  تبسن  ناشرفک  راکنا و  ببس 
. دوشیم تیامح  ینابیتشپ و  دنوادخ  بناج  زا  هک  ریذپان  تسکش  گرزب و  تسا  یباتک  نآرق  نیا  ٌزیِزَع و  ٌباتَِکل  ُهَّنِإ  َو 

قداص ماما  رقاب و  ماما  زا  َنوُِظفاَحل  َُهل  اَّنِإ  َو  هیآ  تسا  هیآ  نیا  دننامه  دـباییمن و  هار  نآ  هب  یتهج  چـیه  زا  لطاب  ینعی   ... » ُلِطاْبلا ِهِیتْأَی  ال 
اب قباطم  شیاهربخ  مامت  هکلب  هدـنیآ  زا  شرابخا  رد  هن  تسا و  لطاب  اههتـشذگ  زا  شرابخا  رد  هن  هک  تسا  هدـش  تیاور  مالّـسلا  اـمهیلع 

«1 «. » تسا تقیقح  عقاو و 
ناشناربمایپ هب  شیپ  ياهتما  نارفاک  هک  تسا  ینانخـس  دـننامه  دـنیوگیم  وت  هب  اوراـن  نانخـس  زا  وت  موق  نارفاـک  هچنآ  َکـَل ...  ُلاـُقی  اـم 

. دنتفگیم
هب تبـسن  تسا و  هدنـشخب  رایـسب  دندروآ  نامیا  وت  هب  هک  نانآ  هب  تبـسن  وت  راگدرورپ  هک  یتسارب  ٍمِیلَأ  ٍباقِع  ُوذ  َو  ٍةَرِفْغَم  وَُذل  َکَّبَر  َّنِإ 

. تسا كاندرد  یباذع  بحاص  دننک  راکنا  ار  وت  هک  یناسک 
هک تسا  نامه  دیوگیم  وت  هب  ادخ  هک  ار  هچنآ  تسا : نیا  هفیرش  هیآ  يانعم  ای  و 

__________________________________________________

-1
. اهتاربخمل ۀقفاوم  اهّلک  هرابخا  لب  لطاب  لبقتسملا  یف  نوکی  اّمع  هرابخا  یف  یضم و ال  اّمع  هرابخا  یف  سیل 

469 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
«. ٍمِیلَأ ٍباقِع  ُوذ  َو  ٍةَرِفْغَم  وَُذل  َکَّبَر  َّنِإ   » هک تسا  نیا  نآ  و  تسا . هتفگ  وت  زا  شیپ  ناربمایپ 

شتایآ ارچ  دنتفگیم : اهبرع  املسم  ُُهتایآ » ْتَلُِّصف  َْول ال  اُولاَقل   » میدادیم رارق  یبرع  ریغ  نابز  هب  ار  نآرق  رگا  ایِمَجْعَأ و  ًانآُْرق  ُهاْنلَعَج  َْول  َو 
هتفگ هرتنع  دـنیوگ . مجعا  دـشاب ، هک  یتیلم  ره  زا  تسین ، موهفم  شنخـس  هک  یـسک  هب  اـهبرع  درکن . ناـیب  دوش  هدـیمهف  هک  یناـبز  هب  ار 

تـسا نکمم  يزیچ  نینچ  ایآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا و  يراکنا  ماهفتـسا  هزمه  یبرع  یمجعأ و  مطمط أ  مجع  ۀّینامی ال  قزح  تسا :
هیلا بوتکم  هک  نیا  هن  تسا  هیلا  بوتکم  باتک و  نایم  تافانم  راکفا ، ياـنبم  اریز  یبرع ، هیلا  لـسرم  اـی  لوسر  دـشاب و  یمجع  نآرق  هک 

. رتشیب ای  دشاب  رفن  کی 
کش و زا  اههنیس  هدنهد  افـش  تسا و  قح  هب  يامنهار  نآرق  نآ  ینعی  ددرگیم  رب  نآرق  هب  وه  ریمـض  ٌءافِـش  َو  ًيدُه  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  َوُه  ُْلق 
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. تساهدرد زا  ای  دیدرت و 
نونمؤی ـال  نیذـّلل  وه  ییوگیم : اـیوگ  تسا و  ّرج  لـحم  رد  مینک  فطع  اُونَمآ » َنیِذَِّلل   » هلمج رب  ار  تراـبع  نیا  رگا  َنُونِمُْؤی  ـال  َنیِذَّلا  َو 

ار نآ  رگا  اما  دـنادیم . زیاج  ار  نآ  شفخا  اهنت  هک  تسا  هدـش  فطع  تیئادـتبا ) لماع  رج و  لـماع   ) لـماع ود  هب  تروص  نیا  رد  نکیل 
. دشابیم رقو  هنم  مهناذا  یف  هلمج : ای  تسا و  هدش  فذح  وه »  » تسا ٌْرقَو » ْمِِهناذآ  ِیف   » ترابع ای  نآ  ربخ  میهدیم  رارق  ادتبم 

دنتـسه يدارفا  دننام  دروم  نیا  رد  اهنآ  نیا  رب  انب  دنهدیمن  ياج  دوخ  ياهـشوگ  رد  دـنریذپیمن و  ار  نآرق  اهنآ  ٍدـیَِعب  ٍناکَم  ْنِم  َنْوَداُنی 
. دنهدیم ارف  شوگ  نآ  يادص  هب  هن  دنونشیم و  ار  یتوص  نینچ  هن  دننک  ادص  ار  اهنآ  رود  ییاج  زا  هک 

. تسام ربمایپ  يارب  یتیلست  هکرابم  هیآ  نیا  دندرک . راکنا  ار  نآ  رگید  یخرب  دندروآ و  نامیا  نآ  هب  یخرب  ِهِیف  َِفُلتْخاَف 
نیمه رد  ار  اهنآ  هتبلا  دوب  هدشن  رداص  شیپ  زا  اهنآ  باذع  ریخأت  يارب  تراگدرورپ ، يوس  زا  ینامرف  رگا  َکِّبَر  ْنِم  ْتَقَبَس  ٌۀَِملَک  َْول ال  َو 

راتفرگ  دوبان  باذع و  هب  ایند 
470 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

( 46 رمق / « ) تساهنآ هاگ  هدعو  تمایق  زور  هکلب   » ْمُهُدِعْوَم ُۀَعاَّسلا  َِلب  دیامرفیم : هک  هیآ  نیا  تسا  دروم  نیا  دننامه  میدرکیم .
471 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هیآ 37 هیثاج  هروس  ات  هیآ 47  تلّصف  هروس  زا  مجنپ  تسیب و  ءزج 
473 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

473 ص :  ات 54 ..... ] تایآ 47  (: 41  ) تلصف هروس  ]

هراشا

اُولاق ِیئاکَرُـش  َْنیَأ  ْمِهیِداـُنی  َمْوَی  َو  ِهِْملِِعب  ـَّالِإ  ُعَضَت  ـال  َو  یْثنُأ  ْنِم  ُلِـمَْحت  اـم  َو  اـهِمامْکَأ  ْنِم  ٍتارَمَث  ْنِم  ُجُرَْخت  اـم  َو  ِۀَـعاَّسلا  ُْملِع  ُّدَُری  ِْهَیلِإ 
ْنِإ َو  ِْریَْخلا  ِءاعُد  ْنِم  ُناْسنِْإلا  ُمَأْسَی  ال  ( 48  ) ٍصیِحَم ْنِم  ْمَُهل  ام  اوُّنَظ  َو  ُْلبَق  ْنِم  َنوُعْدَی  اُوناک  ام  ْمُْهنَع  َّلَض  َو  ( 47  ) ٍدیِهَش ْنِم  اَّنِم  ام  َكاَّنَذآ 
َّنِإ یِّبَر  یلِإ  ُْتعِجُر  ِْنَئل  َو  ًۀَِمئاق  َۀَعاَّسلا  ُّنُظَأ  ام  َو  ِیل  اذه  ََّنلوُقََیل  ُْهتَّسَم  َءاَّرَض  ِدَْعب  ْنِم  اَّنِم  ًۀَمْحَر  ُهاْنقَذَأ  ِْنَئل  َو  ( 49  ) ٌطُونَق ٌسُؤَیَف  ُّرَّشلا  ُهَّسَم 
اذِإ َو  ِِهِبناِجب  يَأن  َو  َضَرْعَأ  ِناْسنِْإلا  یَلَع  اـنْمَْعنَأ  اذِإ  َو  ( 50  ) ٍظِیلَغ ٍباذَع  ْنِم  ْمُهَّنَقیُِذَنل  َو  اُولِمَع  اِمب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَئِّبَُننَلَف  ینْـسُْحَلل  ُهَْدنِع  ِیل 

(51  ) ٍضیِرَع ٍءاعُد  وُذَف  ُّرَّشلا  ُهَّسَم 
َنَّیَبَتَی یَّتَح  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  َو  ِقافْآلا  ِیف  اِنتایآ  ْمِهیُِرنَس  ( 52  ) ٍدیَِعب ٍقاقِـش  ِیف  َوُه  ْنَّمِم  ُّلَضَأ  ْنَم  ِِهب  ُْمتْرَفَک  َُّمث  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  َناک  ْنِإ  ُْمْتیَأَر  َأ  ُْلق 

(54  ) ٌطیُِحم ٍءْیَش  ِّلُِکب  ُهَّنِإ  الَأ  ْمِهِّبَر  ِءاِقل  ْنِم  ٍۀَیِْرم  ِیف  ْمُهَّنِإ  الَأ  ( 53  ) ٌدیِهَش ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّنَأ  َکِّبَِرب  ِفْکَی  َْمل  َو  َأ  ُّقَْحلا  ُهَّنَأ  ْمَُهل 
474 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

474 ص :  همجرت ..... :

دوشیمن و رادراب  ياهدام  چـیه  دـیآیمن و  نوریب  دوخ  فالغ  زا  ياهویم  چـیه  دـنادیم و  ادـخ  اهنت  ار  نآ  عوقو  ناـمز  تماـیق و  هب  ملع 
هک میتشاد  هضرع  ام  هک  دنیوگ  دنیاجک ؟ نم  ناکیرـش  هک  دهد  ادـن  ار  ناشیا  هک  زور  نآ  و  تسا . هاگآ  نادـب  وا  هک  نیا  رگم  دـیازیمن 

(47 . ) میرادن دوخ  هتفگ  رب  یهاوگ  چیه 
(48 . ) دنرادن يزیرگ  چیه  هک  دننادیم  دوشیم و  دوبان  وحم و  ناشدید  زا  دندناوخیم  دوبعم  ناونع  هب  ایند  رد  هک  ار  هچنآ  و 

(49 . ) ددرگیم دیمون  سویأم و  دسر  وا  هب  يدب  ّرش و  هاگ  ره  دوشیمن و  هتسخ  ریخ  بلط  زا  یمدآ 
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دوش اپرب  یتمایق  هک  منکیمن  نامگ  تسا و  نم  یگتـسیاش  زا  نیا  دیوگ : مینک  اطع  وا  هب  یتمحر  هدیـسر  وا  هب  هک  یجنر  زا  سپ  هاگ  ره 
هاگآ دـناهدرک  هک  ییاهراک  هب  ار  نارفاک  اـما  تسا ، کـین  ياهـشاداپ  وا  شیپ  نم  يارب  هتبلا  دـننادرگزاب  مراـگدرورپ  دزن  ارم  مه  رگا  و 

(50 . ) میناشچیم اهنآ  هب  یتخس  باذع  مینکیم و 
(51 . ) دنکیم اعد  رایسب  دسر  ودب  يدب  رگا  دنکیم و  يزارف  ندرگ  دوشیم و  نادرگیور  ادخ  زا  میتشاد  ینازرا  یتمعن  یمدآ  هب  نوچ 

تفلاخم نآ  اب  هک  دوب  دهاوخ  یسک  زا  رتهارمگ  یسک  هچ  دیوش  رفاک  نادب  امش  تسادخ و  بناج  زا  نآرق  نیا  رگا  دیرادنپیم  هچ  وگب 
(52 ( ؟ دنکیم

هک نیا  ایآ  تسا . ّقح  وا  هک  دوش  راکـشآ  ات  داد  میهاوخ  ناشن  اهنآ  هب  ناشدوخ  دوجو  رد  ناهج و  فارطا  رد  ار  دوخ  ياههناشن  يدوزب 
(53 ( ؟ تسین یفاک  تسا  رضاح  اج  همه  رد  دنوادخ 

(54 . ) دراد هطاحا  يزیچ  ره  رب  وا  هک  دشاب  هاگآ  دندیدرت  رد  ناشراگدرورپ  رادید  زا  اهنآ  هک  شاب  شوهب 

474 ص :  ریسفت ..... :

نآیب تسا  صخش  دوخ  يارب  همه  تشز  ياهراک  ررـض  نایز و  کین و  ياهراک  هرهب  دوس و  اْهیَلَعَف  َءاسَأ  ْنَم  َو  ِهِسْفَِنلَف  ًاِحلاص  َلِمَع  ْنَم 
. دشاب هتشاد  يرثا  يرگید  هب  هک 

475 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دنادیمن یسک  ادخ  زج  ار  نآ  وگب  ای  دنادیم  ادخ  اهنت  وگب  دندرک  لاؤس  تمایق  زور  زا  رگا  ۀعاّسلا  ّدری  هیلا 

ياج هب   ) ترابع نیا  رد  تسا . هویم  تسوپ  فالغ و  نآ  و  فاک »  » رـسک هب  مک »  » عمج مامکا »  » هژاو اهِمامْکَأ  ْنِم  ٍتارَمَث  ْنِم  ُجُرَْخت  ام  َو 
. تسا هدش  هدناوخ  عمج  تروص  هب  تارمث » ( » هرمث

. تسا نانآ  يازهتسا  شنزرس و  یعون  نیا  داد و  رارق  دوخ  ياکرش  نارفاک  رادنپ  هب  ار  اهتب  دنوادخ  ِیئاکَرُش  َْنیَأ 
تـسا نیا  انعم  ای  دنکیرـش  وت  اب  اهنآ  هک  میهدیمن  یهاوگ  زورما  ام  زا  کی  چـیه  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  ٍدیِهَـش  ْنِم  اَّنِم  ام  َكاَّنَذآ  اُولاق 

. دناهدش مگ  اهنآ  اریز  مینکیمن ، هدهاشم  ار  اهنآ  ام  زا  کی  چیه  هک 
ناطلـس ییوگ : هک  تسا  لاثم  نیا  دـننام  نآ  موهفم  ای  ینادیم و  ام  سفن  نطاب و  زا  ار  نآ  دوخ  وت  هک  تسا  نیا  كّانذا »  » ترابع يانعم 

(. يربخ هن  تسا  ییاشنا  هلمج  تروص  نیا  رد   ) دنادیم رتهب  ار  بلطم  نالف  دوخ 
بلط ترادـص  ماهفتـسا  فرح  دـننام  هیفان  ي  ام »  » اریز دـشابیم ، طوبرم  تسا  مالعا  هک  كّانذا )  ) يانعم هب  ٍدیِهَـش » ْنِم  اَّنِم  اـم   » تراـبع

. تسا هدش  مدقم  تسا  بلط  ترادص  هک  سنج  یفن  فرح  رب  اّونظ  هک  ْمَُهل » ام  اوُّنَظ  َو   » ترابع تسا  نینچمه  تسا و 
. تسا هدمآ  ملع  هملک  ياج  هب  ّنظ »  » ظفل اج  نیا  رد  دنرادن . يزیرگ  هار  ادخ  باذع  زا  هک  دننادیم  نارفاک  ٍصیِحَم  ْنِم  ْمَُهل  ام  اوُّنَظ  َو 

. تسا یتمالس  تورث و  رد  هعسوت  شیاشگ و  تساوخرد  ریخ ، ياعد  زا : دوصقم  ِْریَْخلا  ِءاعُد  ْنِم 
نیا هتبلا  دوشیم . دـیمون  ادـخ  تمحر  لضف و  زا  سویأم و  تخـس  دوش  اـهجنر  ـالب و  راـتفرگ  ناـسنا  رگا  ٌطُونَق و  ٌسُؤَیَف  ُّرَّشلا  ُهَّسَم  ْنِإ  َو 

: هیآ نیا  لیلد  هب  تسا  نارفاک  تلاح 
سویأم  ادخ  تمحر  زا  نارفاک  اهنت   » َنوُِرفاْکلا ُمْوَْقلا  اَّلِإ  ِهَّللا  ِْحَور  ْنِم  ُسَْأیَی  ال 

476 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
مراد هک  ییاهتلیضف  ببس  هب  اریز  تسا ، هدوب  نم  قح  هدیـسر  نم  هب  هک  ییاهتمعن  نیا  دیوگیم : ِیل  اذه  ََّنلوُقََیل  فسوی 87 ) « ) دنوشیم

. تسا نم  نآ  زا  دبا  ات  هتسویپ و  اهتمعن  نیا  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  متسه  اهتمحر  نیا  هتسیاش 
ياهـشاداپ وا  شیپ  دنیوگیم ، ناناملـسم  هک  روط  نآ  مدرگرب ، ادخ  دزن  هک  مه  ضرف  رب  یِّبَر  یلِإ  ُْتعِجُر  ِْنَئل  َو  ًۀَِـمئاق  َۀَـعاَّسلا  ُّنُظَأ  ام  َو 
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. تسا تشهب  نامه  هک  مراد  یکین 
. درک دهاوخ  اطع  نم  هب  زین  ترخآ  رد  هداد  نم  هب  ایند  رد  هک  ار  ییاهتمعن  نامه  دنوادخ  هک  تسا  نیا  روظنم 

. تسا باذع  تدش  زا  هیانک  ظیلغ »  » هک نانچ  تساعد  ماود  ترثک و  زا  هیانک  ضیرع »  » هملک ٍضیِرَع  ٍءاعُد  وُذَف 
هتفگ زین  ءار » « » يار  » رد هک  نانچ  مه  تسا  هدش  هدناوخ  زین  بلق  هب  يان »  » نون و رسک  هلاما و  هب  يان »  » تروص هب  ان »  » لعف ِِهِبناِجب  يَأن  َو 

تـسا ندـنادرگ  ور  بناج ، زا  دوصقم  ای  دزرویم  ربکت  شدوخ  تسا : هتفگ  ایوگ  تسوا و  سفن  تاذ و  بناـج »  » زا دارم  و  تسا . هدـش 
. درک تشپ  دنادرگرب و  ور  هنکرب  ّیلوت  هفطع و  یّنث  دنیوگ : هک  نانچ  تسا  دنوادخ  زا  تشگزاب  فارحنا و  نآ  يانعم  هک 

ار نآ  امـش  دشاب و  ادخ  شیپ  زا  نآرق  رگا  هک  دیهد  ربخ  نم  هب  امـش  ینعی  تسا  نداد  ربخ  ینعم  هب  اج  نیا  رد  ُْمْتیَأَر » َأ   » لعف ُْمْتیَأَر  َأ  ُْلق 
. تسا رتهارمگ  دیاهدناسر ، تیاهن  هب  ار  ینمشد  تفلاخم و  هک  امش  زا  یسک  هچ  دینک  راکنا 

متیرا دننام : دنکیم  فذح  نآرق  مامت  رد  هزمه ، ود  ظفلت  ینیگنس  ببس  هب  دشاب ، ماهفتسا  هزمه  اب  هک  یتروص  رد  ار  يار  هزمه  ییاسک 
. سمّشلا يار  رمقلا و  يار  دننام : دنکیمن  فذح  ار  هزمه  دروم  نیا  ریغ  رد  و  مکتیرا ، و 

دننام ایند  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحم  نامربمایپ  يزوریپ  لیبق  زا  ار  دوخ  تاـیآ  يدوزب  اـم  ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  َو  ِقاـفْآلا  ِیف  اـِنتایآ  ْمِهیُِرنَس 
477 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  ناریا و  ناهاشداپ  نانمشد و  رب  ربمایپ  ياهیزوریپ 

زور رد  يزوریپ  دـننام  نارفاک  دوخ  هب  تبـسن  يزوریپ  رگید و  يداع  ریغ  ياهراک  رتشیب و  تارفن  رب  يرتمک  تارفن  اب  نتفاـی  هبلغ  مور و 
. داد میهاوخ  ناشن  اهنآ  هب  ار  هریغ  هکم و  رد  يزوریپ  ای  ردب 

لحم لدـب  ٌدیِهَـش » ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  ُهَّنَأ   » ترابع تسا و  عفر  لحم  رد  تسا  لـعاف  هک  نیا  ناونع  هب  کـّبرب »  » تراـبع َکِّبَِرب  ِفْکَی  َْمل  َو  َأ 
: تسا نینچ  هیآ  ریدقت  و  نآ ) ظفل  لدب  هن   ) تسا ّکبرب » »

رد اـیند و  رد  ادـخ  تاـیآ  راـهظا  زا  ار  هچنآ  نارفاـک  هک  تسا  نیا  هکراـبم  هیآ  دوصقم  دیهـش  ءیـش  لـک  یلع  هنأ  کـبرب  فـکی  مل  وأ 
هک دوشیم  راکشآ  اهنآ  يارب  ماگنه  نآ  درک و  دنهاوخ  هدهاشم  مشچ  اب  دید و  دنهاوخ  يدوزب  تسا - هدش  هداد  هدعو  هک  ناشدوجو -
هب هدهاشم  نیمه  تسا و  هدش  لزان  تسا  ربارب  وا  شیپ  راکـشآ  ناهنپ و  تسا و  هاگآ  زیچ  ره  رب  هک  یبیغلا » ملاع   » يادـخ يوس  زا  نآرق 

. تسا دنوادخ  بناج  زا  ّقح و  نآرق  هک  دنکیم  تیافک  ار  اهنآ  لیلد ، ناونع 
478 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

478 ص :  يروش .....  هروس 

هراشا

رگید رظن  هب  هیآ و  هس  هاجنپ و  نایفوک  رظن  هب  نآ  تایآ  هرامـش  و  تسا ) هدش  لزان  هّکم  رد   ) تسا یّکم  شاهّیقب  هیآ  دنچ  زج  هروس  نیا 
. تسا هدمآ  رامش  هب  هیآ  هس  هیآ 32 ] رد   ] مالعالاک قسع ، مح ، نایفوک ، دزن  و  تسا ، هیآ  هاجنپ  املع 

478 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

شزرمآ شیارب  دنتــسرفیم و  دورد  وا  رب  ناگتــشرف  هـک  تـسا  یناـسک  زا  دـناوخب  ار  هروـس  نـیا  هـک  ره  هدرک  تـیاور  بـعک  نـب  ّیبا 
رد دزیگنایم  رب  تمایق  زور  رد  ار  وا  دنوادخ  دناوخب  ار  هروس  نیا  سک  ره  هدش : تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  « 1  » دنهاوخیم

«2 . » ثیدح رخآ  ات  دشخردیم  هدراهچ  بش  هام  دننام  شتروص  هک  یلاح 

478 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 1  (: 42  ) يروشلا هروس  ]
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هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ُِّیلَْعلا َوُه  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  اـم  َُهل  ( 3  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  ُهَّللا  َِکْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َیلِإ  َو  َْکَیلِإ  یِحُوی  َِکلذَـک  ( 2  ) قسع ( 1  ) مح

(4  ) ُمیِظَْعلا
َو ( 5  ) ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ  الَأ  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَِمل  َنوُرِفْغَتْـسَی  َو  ْمِهِّبَر  ِدْـمَِحب  َنوُحِّبَُـسی  ُۀَِـکئالَْملا  َو  َّنِِهقْوَف  ْنِم  َنْرَّطَفَتَی  ُتاوامَّسلا  ُداکَت 

ْنَم َو  يرُْقلا  َّمُأ  َرِذـُْنِتل  اِیبَرَع  ًانآُْرق  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  َِکلذَـک  َو  ( 6  ) ٍلیِکَِوب ْمِْهیَلَع  َْتنَأ  ام  َو  ْمِْهیَلَع  ٌظـیِفَح  ُهَّللا  َءاـِیلْوَأ  ِِهنوُد  ْنِم  اوُذَـخَّتا  َنیِذَّلا 
ِیف ُءاشَی  ْنَم  ُلِخُْدی  ْنِکل  َو  ًةَدِـحاو  ًۀَّمُأ  ْمُهَلَعََجل  ُهَّللا  َءاش  َْول  َو  ( 7  ) ِریِعَّسلا ِیف  ٌقیِرَف  َو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ٌقیِرَف  ِهِیف  َْبیَر  ِعْمَْجلا ال  َمْوَی  َرِذـُْنت  َو  اَهلْوَح 

ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  یتْوَْملا  ِیُْحی  َوُه  َو  ُِّیلَْولا  َوُه  ُهَّللاَف  َءاِیلْوَأ  ِِهنوُد  ْنِم  اوُذَخَّتا  ِمَأ  ( 8  ) ٍریِصَن َو ال  ٍِّیلَو  ْنِم  ْمَُهل  ام  َنوُِملاَّظلا  َو  ِِهتَمْحَر 
(9)

(10  ) ُبِینُأ ِْهَیلِإ  َو  ُْتلَّکََوت  ِْهیَلَع  یِّبَر  ُهَّللا  ُمُِکلذ  ِهَّللا  َیلِإ  ُهُمْکُحَف  ٍءْیَش  ْنِم  ِهِیف  ُْمتْفَلَتْخا  اَم  َو 
__________________________________________________

. هل نورفغتسی  ۀکئالملا و  هیلع  یلصت  نّمم  ناک  قسعمح  أرق  نم  ّیبا ، ثیدح  یف  1
. هلوطب ربخلا  ردبلا  ۀلیل  رمقلاک  ههجو  ۀمایقلا و  موی  هَّللا  هثعب  اهأرق  نم  مالسلا : هیلع  قداصلا  نع  2

479 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

479 ص :  همجرت ..... :

(1  ) مح
(2  ) قسع

(3  ) دنکیم یحو  دندوب  وت  زا  شیپ  هک  یناربمایپ  وت و  هب  میکح  زیزع و  دنوادخ  هنوگ  نیا 
(4  ) تسا گرزب  هبترم و  دنلب  وا  تسوا و  نآ  زا  تسا  نیمز  رد  هچنآ  اهنامسآ و  رد  هچنآ 

دننکیم و حیبست  ناشراگدرورپ  شیاتس  هب  ناگتشرف  دنوش ، یشالتم  الاب  زا  ناکرشم ) ياوران  ياهتبسن  ببس  هب   ) اهنامـسآ تسا  کیدزن 
(5 . ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  هک  دینادب  دنهاوخیم ، شزرمآ  دنتسه  نیمز  رد  هک  یناسک  يارب 

روبجم ار  اهنآ  هک  یتسین  رومأم  وت  درادیم و  هاگن  ار  اهنآ  لامعا  مامت  باسح  دنوادخ  دندرک  باختنا  دوخ  ّیلو  ار  ادـخ  ریغ  هک  یناسک 
(6  ) ینک قح  لوبق  هب 

زا ار  اهنآ  و  ینک ، راذـنا  دنتـسه  نآ  فارطا  هک  ار  یناـسک  يرقلا و  ّما  اـت  میدرک  یحو  وت  رب  اـیوگ ) حیـصف و   ) یبرع ینآرق  هنوگ  نیا  و 
عمج  زور  نآ  رد  قیالخ  مامت  هک  يزور 

480 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(7 ! ) شتآ رد  یهورگ  دنتشهب و  رد  یهورگ  هک  زور  نامه  یناسرتب  تسین  نآ  رد  يدیدرت  کش و  دنوشیم و 

اما درادـن ) ياهدـیاف  يرابجا  تیادـه  یلو  درکیم  تیادـه  رابجا  هب  و   ) دادیم رارق  يدـحاو  تّما  ار  اهنآ  مامت  تساوخیم ، ادـخ  رگا  و 
(8 . ) تسین يروای  ّیلو و  ناملاظ  يارب  دنکیم و  دراو  شتمحر  رد  دهاوخب  ار  سک  ره  دنوادخ 

رب هک  تسوا  و  دنکیم ، هدـنز  ار  ناگدرم  هک  تسوا  و  تسا ، ّیلو  دـنوادخ  اهنت  هک  یلاح  رد  دـندیزگرب  دوخ  ّیلو  ار  ادـخ  ریغ  اهنآ  ایآ 
(9 . ) تساناوت يزیچ  ره 
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. مدرگیم زاب  وا  يوس  هب  و  ماهدرک ، لّکوت  وا  رب  نم ، راگدرورپ  دـنوادخ  تسا  نیا  تسادـخ ، اـب  نآ  يرواد  دـینک  فـالتخا  زیچ  ره  رد 
(10)

480 ص :  ریسفت ..... :

ار هروس  نیا  ياوتحم  ریظن  دنوادخ  رگید  ترابع  هب  دنکیم  یحو  نیـشیپ  ناربمایپ  وت و  رب  هنوگ  نیا  دنوادخ  ینعی  َْکَیلِإ  یِحُوی  َِکلذَک 
. درک یحو  نیشیپ  ناربمایپ  وت و  رب  اههروس  رگید  رد 

شناگدـنب يارب  هک  رظن  نآ  زا  ار  یناـعم  نیا  ادـخ  هک  تسا  نیا  هتـشذگ  ناربماـیپ  هب  یحو  ینعی  هیآ  زا  روـظنم  َکـِْلبَق  ْنِم  َنـیِذَّلا  َیلِإ  َو 
، نیا رب  انب  دش ، هدناوخ  زین  لوهجم  تروص  هب  َْکَیلِإ » یِحُوی   » هلمج تسا  هدومرف  رارکت  ینامسآ  بتک  مامت  نآرق و  رد  دراد  ینید  دیاوف 

هتفگ شخـساپ  رد  تسیک ؟ هدـننک  یحو  تسا  هدیـسرپ  یـسک  ییوگ  دراد و  تلالد  نآ  رب  یحوی »  » هک تسا  يردـقم  لعف  هب  هَّللا »  » عفر
هک نیا  لیلد  هب  تسا و  هدش  تئارق  زین  نورّطفتی  نرّطفتی »  » هدش تئارق  ءای )  ) و ءات )  ) اب داکت »  » ّنهقوف نم  تاومـسلا ...  داکت  هَّللا .»  » هدـش

ياـنعم دـناهتفگ  و  دـنوشیم ، هتفاکـش  قـح  تاذ  ماـقم  يدـنلب  تمظع و  زا  اهنامـسآ  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  میظعلا  ّیلعلا  زا  سپ  هـلمج 
ياههناشن نیرتگرزب  زا  هک  یـسرک  شرع و  تسا  دوز  ادخ  نتـشاد  دنزرف  رب  ینبم  ناکرـشم  ياعدا  زا  هک  تسا  نیا  َّنِِهقْوَف » ْنِم  َنْرَّطَفَتَی  »

نیا  روظنم  دناهتفگ  دنوش و  هتفاکش  دنیادخ  تمظع  هوکش و 
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. دنوشیم هتفاکش  اهنیمز  يالاب  زا  اهنامسآ  هک  تسا 
شزرمآ نانموم  يارب  ناگتـشرف  هک  تسا  نیا  هلمج  زا  روظنم  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَِمل  َنوُرِفْغَتْـسَی  َو 

. دنهاوخیم
دننکیم بیذـکت  ار  وت  هک  نیا  زا  یتسین و  نانآ  لامعا  ظفح  رومأم  وت  درک و  دـهاوخ  ظفح  ناشیارب  ار  نانآ  لامعا  دـنوادخ  ٌظیِفَح  ُهَّللا 

. وشم تحاران  گنتلد و 
میب اهنت  يرادن و  یتیرومأم  نینچ  وت  دنکیم و  ظفح  ار  اهنآ  لامعا  ادخ  هک  تسا  لبق  هیآ  يانعم  هب  هراشا  کلذ  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  َِکلذَک  َو 

يارب لاح  اِیبَرَع » ًانآُْرق   » و انیحوا »  » لوعفم کیلا ] رد  ( ] فاـک  ) نیا رب  اـنب  تسا  هدـش  رکذ  نآرق  ياـج  دـنچ  رد  هتکن  نیا  اریز  ياهدـنهد ،
« انیحوا  » ردـصم هب  هراشا  کلذـک » رد  کلذ   » تفگ ناوتیم  و  میدرک ، یحو  وت  رب  تسا  یبرع  هک  یلاح  رد  ار  نآرق  ینعی  تسا  لوعفم 

. میدرک یحو  وت  هب  تسوت  نابز  هک  ار  یبرع  نآرق  راکشآ  یحو  نآ  دننام  هک  ینعم  نیا  هب  تس 
: تسا لوق  دنچ  ِعْمَْجلا » َمْوَی   » يانعم رد  ِعْمَْجلا  َمْوَی  َرِْذُنت  َو  ینک  راذنا  ار  نآ  فارطا  هکم و  لها  ات  هلوح ، نم  يرقلا و  ّما  رذنتل 

« رذـنت  » لوا و لوعفم  هب  هیآ  رد  لوا  رذـنت » . » دروآیم درگ  ار  نیرخآ  نیلوا و  قلخ  زور  نآ  رد  دـنوادخ  هک  تسا  تمایق  زور  روظنم  - 1
. دناهتفگ اذکب  هترذنا  اذک و  هترذنا  دوشیم : هتفگ  هک  نانچ  تسا  هدش  يدعتم  ِعْمَْجلا » َمْوَی   » مود لوعفم  هب  مود 

. دزاسیم قحلم  مه  هب  ار  اهندب  اهحور و  زور  نآ  رد  ادخ  - 2
. دنکیم عمج  شلمع  صخش و  ره  نایم  ادخ  - 3

. درادن بارعا  زا  یلحم  تسا و  هضرتعم  هلمج  ِهِیف  َْبیَر  ال 
دزاس فلکم  ار  نانآ  تساوخیم  یلو  دنروایب  نامیا  درکیم  روبجم  ار  اهنآ  مامت  دنک  تردـق  لامعا  تساوخیم  ادـخ  رگا  ُهَّللا  َءاش  َْول  َو 

دنوش . وا  تمحر  لخاد  نانموم  ات  دنشاب  راتخم  ناشراک  رد  و 
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. تسا راکنا  يانعم  هب  هزمه  عطقنم و  ما »  » اوُذَخَّتا ِمَأ 
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هن تسا  تیالو  راوازـس  وا  اهنت  هک  دـشاب  نیا  رب  داقتعا  تسا و  هناگی  تیـالو  رد  هک  تسا  یـسک  یلو  یتْوَْملا  ِیُْحی  َوُه  َو  ُِّیلَْولا  َوُه  ُهَّللاَـف 
وا دیهاوخیم ، یقح  هب  یلو  رگا  دـیوگیم  ادـخ ، زج  یلو  ره  راکنا  زا  سپ  ییوگ  تسا  ردـقم  طرـش  باوج  هّللاف ) رد  ( ) ءاف  ) يرگید و

یـسک هن  دوش  هتفرگ  یلو  وا ، هک  تسا  هتـسیاش  ور  نیا  زا  تساناوت  يراک  ره  رب  تسا و  ناگدرم  ندرک  هدـنز  یلو  نیا  راک  تسادـخ و 
. تسین اناوت  يزیچ  ره  رب  هک 

فالتخا راچد  ایند  نید و  روما  زا  هچ  ره  هرابرد  هک  ینعم  نیا  هب  تسا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  لوق  لـقن  ٍءْیَـش  ْنِم  ِهِیف  ُْمتْفَلَتْخا  اَـم  َو 
. دنکیم تازاجم  تسا  لطاب  رب  هک  ار  نآ  دهدیم و  شاداپ  ار  قح  بحاص  هک  تسوا  اریز  دیراذگاو  ادخ  هب  ار  نآ  يرواد  دیوشیم 

عوجر وا  هب  اـهراک  ماـمت  رد  هدرک و  لّـکوت  وا  رب  نانمـشد  رکم  عـفد  رد  تسا و  نم  راـگدرورپ  هک  تسادـخ  مکاـح  نآ  یِّبَر  ُهَّللا  ُمُِکلذ 
. منکیم

482 ص :  ات 15 ..... ] تایآ 11  (: 42  ) يروشلا هروس  ]

هراشا

َُهل ( 11  ) ُریِصَْبلا ُعیِمَّسلا  َوُه  َو  ٌءْیَش  ِِهْلثِمَک  َْسَیل  ِهِیف  ْمُکُؤَرْذَی  ًاجاوْزَأ  ِماْعنَْألا  َنِم  َو  ًاجاوْزَأ  ْمُکِسُْفنَأ  ْنِم  ْمَُکل  َلَعَج  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُرِطاف 
يِذَّلا َو  ًاحُون  ِِهب  یَّصَو  اـم  ِنیِّدـلا  َنِم  ْمَُکل  َعَرَـش  ( 12  ) ٌمِیلَع ٍءْیَـش  ِّلُِکب  ُهَّنِإ  ُرِدـْقَی  َو  ُءاشَی  ْنَِمل  َقْزِّرلا  ُطُْسبَی  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُدـِیلاقَم 
ِیبَتْجَی ُهَّللا  ِْهَیلِإ  ْمُهوُعْدَت  ام  َنیِکِرْـشُْملا  یَلَع  َُربَک  ِهِیف  اُوقَّرَفَتَت  َو ال  َنیِّدلا  اوُمِیقَأ  ْنَأ  یـسیِع  َو  یـسُوم  َو  َمیِهاْربِإ  ِِهب  اْنیَّصَو  ام  َو  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ 

ٍلَجَأ یلِإ  َکِّبَر  ْنِم  ْتَقَبَـس  ٌۀَِـملَک  َْول ال  َو  ْمُهَْنَیب  ًایَْغب  ُْملِْعلا  ُمُهَءاج  ام  ِدـَْعب  ْنِم  َّالِإ  اُوقَّرَفَت  اـم  َو  ( 13  ) ُبِیُنی ْنَم  ِْهَیلِإ  يِدـْهَی  َو  ُءاـشَی  ْنَم  ِْهَیلِإ 
ِْعبَّتَت َو ال  َتِْرمُأ  اـمَک  ْمِقَتْـسا  َو  ُعْداَـف  َِکلذـِلَف  ( 14  ) ٍبیُِرم ُْهنِم  ٍّکَـش  یَِفل  ْمِهِدـَْعب  ْنِم  َباـتِْکلا  اوـُثِروُأ  َنیِذَّلا  َّنِإ  َو  ْمُهَْنَیب  َیِـضَُقل  یمَـسُم 

ُمُکَْنَیب َو  انَْنَیب  َۀَّجُح  ْمُُکلامْعَأ ال  ْمَُکل  َو  اُنلامْعَأ  اَنل  ْمُکُّبَر  َو  اـنُّبَر  ُهَّللا  ُمُکَْنَیب  َلِدـْعَِأل  ُتِْرمُأ  َو  ٍباـتِک  ْنِم  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اـِمب  ُْتنَمآ  ْلـُق  َو  ْمُهَءاوْهَأ 
(15  ) ُریِصَْملا ِْهَیلِإ  َو  انَْنَیب  ُعَمْجَی  ُهَّللا 
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483 ص :  همجرت ..... :

هلیسو نیا  هب  ار  امش  و  دیرفآ ، نایاپراهچ  زا  ییاهتفج  و  داد ، رارق  ناتیارب  ینارـسمه  امـش  سنج  زا  و  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  هدننیرفآ  وا 
(11 . ) تسانیب اونش و  وا  و  تسین ، يزیچ  وا  دننامه  دنکیم ، ریثکت  نارسمه ) هلیسو  هب  )

، دزاسیم دودحم  دهاوخب  سک  ره  يارب  دهدیم و  شرتسگ  دـهاوخب  سک  ره  يارب  ار  يزور  تسوا ، نآ  زا  نیمز  نامـسآ و  ياهدـیلک 
(12 . ) تسا هاگآ  زیچ  همه  زا  وا 

شرافس یسیع  یـسوم و  میهاربا و  هب  میداتـسرف و  یحو  وت  هب  ار  هچنآ  و  دوب ، هدرک  هیـصوت  حون  هب  هک  درک  عیرـشت  امـش  يارب  ار  ینییآ 
وا يوـس  هب  هک  ار  یـسک  و  دـنیزگیم ، رب  دـهاوخب  ار  سک  ره  دـنوادخ  دـینکن  داـجیا  هقرفت  نآ  رد  دـیراد و  اـپ  رب  ار  نید  هـک  میدوـمن 

(13 . ) دنکیم تیاده  ددرگزاب 
زا ینامرف  رگا  و  دسح ) توادع و  و   ) دوب قح  زا  فارحنا  رطاخ  هب  ییوج  هقرفت  نیا  و  یهاگآ ، ملع و  زا  سپ  رگم  دـندشن  هدـنکارپ  اهنآ 
هک یناسک  درکیم و  يرواد  اهنآ  نایم  رد  دنوادخ  دنـشاب  دازآ  هدنز و  ینّیعم  دـمآ  رـس  ات  اهنآ  هک  دوب  هدـشن  رداص  تراگدرورپ  يوس 

(14 . ) ّنظ ءوس  ینیبدب و  اب  مأوت  یّکش  دندیدرت ، کش و  رد  نآ  زا  دندش  باتک  ناثراو  اهنآ  زا  سپ 
يوریپ نانآ  ياهـسوه  اوه و  زا  زروب و  تماقتـسا  ياهدش  رومأم  هک  نانچ  نآ  و  نک ، توعد  یهلا  دحاو  نییآ  نیا  يوس  هب  ار  اهنآ  زین  وت 
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زا  هک  یباتک  ره  هب  وگب : و  نکم ،
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نآ زا  ام  لامعا  هجیتن  تسامـش ، ام و  راگدرورپ  دنوادخ  منک ، تلادع  امـش  نایم  رد  مرومأم  ماهدروآ و  نامیا  هدـش  لزان  دـنوادخ  يوس 
و دـنکیم ، عمج  اج  کی  رد  ار  امـش  اـم و  دـنوادخ  و  تسین ، اـم  ناـیم  رد  یـصخش  تموصخ  امـش ، نآ  زا  امـش  لاـمعا  هجیتن  تساـم و 

(15 . ) تسوا يوس  هب  همه  تشگزاب 

484 ص :  ریسفت ..... :

سنج زا  زین  نایاپراهچ  يارب  ییاهتفج و  ناتدوخ  سنج  زا  امـش  يارب  ینعی  تسا  فوذحم  يادـتبم  ربخ  ای  مکلذ »  » يارب مود  ربخ  رطاف » »
اهناسنا و ثانا  روکذ و  ناـیم  رد  ار  لـسانت  دـلاوت و  هک  هنوگ  نیدـب  دـیازفیب  امـش  رامـش  رب  ریبدـت  نیا  اـب  اـت  دـیرفآ  ییاـهتفج  ناـشدوخ 

. ددرگیم رب  نایاپراهچ  بطاخم و  ییاهناسنا  هب  مکأرذی »  » ریمض داد . رارق  نایاپراهچ 
ره اهنآ  اریز  تسا  هیانک  تروص  هب  صخـش  تاذ  زا  لخب  یفن  دوصقم  و  لخبی ، کلثم ال  تسا  برع  هتفگ  نیا  دـننام  ٌءْیَـش  ِِهْلثِمَک  َْسَیل 

یفن هلمج ، يانعم  نیا  رب  انب  دناهدرک  یفن  نیقیب  مه  صخـش  نآ  دوخ  زا  دننک  یفن  تسا  يرگید  نیـشناج  هک  یـصخش  زا  ار  يزیچ  هاگ 
هیانک هدیاف  نامه  زج  تسین  یتوافت  چیه  ءیـش ، هلثمک  سیل  ءیـش و  هَّللا  اک  سیل  نایم  سپـس  تسا  ناحبـس  يادخ  تاذ  زا  ریظن  هیبش و 
هدـش رارکت  رعاـش  هتفگ  رد  هک  ناـنچ  تسا  دـیکات  يارب  ك )  ) هیبشت هملک  رارکت  هدـش  هتفگ  و  تسین ) یلوا  رد  و   ) تسه یمود  رد  هک 

«1 . » نیفثؤی امکک  تایلاص  و  تسا :
__________________________________________________

دنکیم فصو  ار  ییاههناخ  لبق  تیب  رد  رعاش  نیدو ، وا  لذاج  ّدو  ریغ  و  تسا : نیا  شلوا  عارـصم  تسا و  یعـشاجم  ماـطخ  زا  رعـش  - 1
طقف هک  هدش  ناریو  اههناخ  نانچ  دیوگیم : تیب  نیا  رد  هدنامن و  یقاب  نآ  زا  ناوختـسا  ياههدوت  رتسکاخ و  زج  يرثا  هدـش و  ناریو  هک 
يارب هک  دنایهایس  ياهگنـس  دننام  دناهدش  هایـس  رایـسب  شتآ  دود و  رثا  رب  هک  ینانز  تلذ و  يراوخ  تسا و  هدنام  ياج  رب  نآ  ياهخیم 

. دنتسه شتآ  اب  هراومه  شتآ  ندش  نشور 
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نآ درک  عیرـشت  دندوب  ود  نآ  نایم  هلـصاف  رد  هک  ار  یناربمایپ  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحم  حون و  نید  امـش  يارب  ِنیِّدلا  َنِم  ْمَُکل  َعَرَش 
هک درک  ریـسفت  هیف » اوقّرفتت  نیّدـلا و ال  اومیقا  نا   » دوخ راتفگ  هب  دـنکرتشم  نآ  رد  ناربمایپ  نیا  هدـش و  شرافـس  عیرـشت و  ار  هچنآ  هاـگ 

. تسازج زور  ادخ و  ياهتجح  ناربمایپ و  هب  نامیا  وا و  یگدنب  ادخ و  دیحوت  مالسا و  نید  نتشاداپرب  دوصقم 
ینعی نیکرشم : یلع  ربک  تسا  ِِهب » اْنیَّصَو  ام  َو  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  يِذَّلا  َو   » نآ فوطعم  ود  و  عرش »  » لوعفم زا  لدب  بوصنم و  الحم  اوُمِیقَأ  ْنَأ 

(. تسا نارگ  اهنآ  رب  یتسرپ  اتکی  هب  ناکرشم  توعد   ) تسا نارگ  راوشد و  ناکرشم  رب 
نید فرط  هب  شیوـخ  قـیفوت  فـطل و  هب  دـهاوخب  ار  سک  ره  ادـخ  هک  تساـنعم  نیا  هب  ددرگیم و  رب  نید  هب  هیلا )  ) ریمـض ِْهَیلِإ  ِیبَـتْجَی 

. دنکیم بذج 
: دراد ینعم  ود  ملعلا » مهءاج  ام  دعب  نم   » هلمج ُْملِْعلا  ُمُهَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  اَّلِإ  اُوقَّرَفَت  ام  َو 

. تسا یهابت  یهارمگ و  هقرفت و  هک  نیا  هب  ملع  اب  رگم  دندشن  هدنکارپ  ناشناربمایپ  زا  سپ  باتک  لها  - 1
. دندش هاگآ  ادخ  لوسر  تثعب  زا  هک  نآ  زا  سپ  رگم  دندشن  قرفتم  باتک  لها  - 2

نیا رگا  ینعی  تسا  تمایق  زور  ات  ناکرـشم  باذع  ریخات  دروم  رد  یهلا  هدعو  ْتَقَبَـس » ٌۀَِـملَک   » زا روظنم  َکِّبَر  ْنِم  ْتَقَبَـس  ٌۀَِـملَک  َْول ال  َو 
. دوب گرزب  یهانگ )  ) اهنآ قرفت  هک  ارچ  درکیم  يرواد  ناشنایم  دندش  قرفتم  هک  هاگ  نآ  دوبن  هدعو 
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دندرک دیدرت  ناشدوخ  باتک  رد  ادخ  لوسر  نامز  رد  هک  دنباتک  لها  زا  هتـسد  نآ  هیآ  زا  روظنم  ْمِهِدـَْعب  ْنِم  َباتِْکلا  اُوثِروُأ  َنیِذَّلا  َّنِإ  َو 
. تسا نآرق  باتک  زا  دوصقم  و  دنیاهبرع . نانآ  زا  سپ  باتک  ناثراو  زا  روظنم  دنتشادن و  نامیا  نآ  هب  دوب  هتسیاش  هک  هنوگ  نآ  و 

نک . توعد  ماجسنا  داحتا و  هب  ار  مالسا  تما  هقرفت  نیا  رطاخ  هب  َِکلِذلَف 
486 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

بتک هب  وگب  نکم و  يوریپ  ناشلطاب  نوگانوگ و  ياه  هتـساوخ  زا  هد و  ناشن  يدرمیاپ  نآ  هب  توعد  نید و  نیا  رب  يرومأم  هک  ناـنچ  و 
چیه زا  منک و  تیاعر  ار  تلادع  قح  هب  امش  توعد  رد  ات  ماهدش  رومام  مراد و  نامیا  هدرک  لزان  اهنآ  رب  ادخ  هک  مدوخ  زا  شیپ  ناربمایپ 

. منک رارقرب  تلادع  امش  نایم  روما  همه  رد  ای  مشاب  هتشادن  یمیب  سک 
هب يزاین  نیا  رب  انب  تسا . هدـش  مامت  امـش  رب  تجح  راکـشآ و  قح  هک  ارچ  تسین . یتموصخ  امـش  ام و  نایم  ینعی  ُمُکَْنَیب  َو  انَْنَیب  َۀَّجُح  ـال 

دـنکیم و يرواد  ام  نایم  دروآیم و  درگ  ار  امـش  ام و  تمایق  زور  رد  ادـخ  تسین  یثحب  امـش  ام و  نایم  ینعی  دـشابیمن  لدـج  ثحب و 
. دریگیم امش  زا  ار  ام  ماقتنا 

486 ص :  ات 20 ..... ] تایآ 16  (: 42  ) يروشلا هروس  ]

هراشا

َلَْزنَأ يِذَّلا  ُهَّللا  ( 16  ) ٌدیِدَش ٌباذَـع  ْمَُهل  َو  ٌبَضَغ  ْمِْهیَلَع  َو  ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ٌۀَـضِحاد  ْمُُهتَّجُح  َُهل  َبیُِجتْـسا  ام  ِدـَْعب  ْنِم  ِهَّللا  ِیف  َنوُّجاَُحی  َنیِذَّلا  َو 
َنوُمَْلعَی َو  اْهنِم  َنوُقِفْشُم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  اِهب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  اَِهب  ُلِْجعَتْـسَی  ( 17  ) ٌبیِرَق َۀَعاَّسلا  َّلََعل  َکیِرْدـُی  ام  َو  َنازیِْملا  َو  ِّقَْحلِاب  َباتِْکلا 

َناک ْنَم  ( 19  ) ُزیِزَْعلا ُّيِوَْقلا  َوُه  َو  ُءاـشَی  ْنَم  ُقُزْرَی  ِهِداـبِِعب  ٌفـیَِطل  ُهَّللا  ( 18  ) ٍدـیَِعب ٍلالَـض  یَِفل  ِۀَـعاَّسلا  ِیف  َنوُراُمی  َنیِذَّلا  َّنِإ  الَأ  ُّقَْحلا  اَهَّنَأ 
(20  ) ٍبیِصَن ْنِم  ِةَرِخْآلا  ِیف  َُهل  ام  َو  اْهنِم  ِِهتُْؤن  اْینُّدلا  َثْرَح  ُدیُِری  َناک  ْنَم  َو  ِِهثْرَح  ِیف  َُهل  ْدَِزن  ِةَرِخْآلا  َثْرَح  ُدیُِری 

486 ص :  همجرت ..... :

. دننکیم هّجاحم  وا ، توعد  نتفریذپ  زا  سپ  ادخ  هرابرد  هک  اهنآ 
487 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(16 . ) اهنآ نآ  زا  دیدش  باذع  تساهنآ و  رب  بضغ  تسا و  ساسایب  لطاب و  ناشراگدرورپ  دزن  اهنآ  لیلد 
. دشاب کیدزن  تمایق ) مایق   ) تعاس دیاش  ینادیم  هچ  وت  اّما  ار ، لطاب ) قح و  شجنس   ) نازیم درک و  لزان  قح  هب  ار  باتک  هک  يدنوادخ 

(17)
و دنتسه ، نآ  بقارم  ساره  فوخ و  اب  هتسویپ  دناهدروآ  نامیا  هک  اهنآ  یلو  دننکیم ، باتـش  نآ  هرابرد  دنرادن  نامیا  تمایق  هب  هک  اهنآ 

(18 . ) دنتسه یقیمع  یهارمگ  رد  دننکیم  دیدرت  تمایق  رد  هک  اهنآ  دیشاب  هاگآ  تسا  قح  نآ  دننادیم 
(19 . ) تسا ریذپان  تسکش  يوق و  وا  و  دهدیم ، يزور  دهاوخب  ار  سک  ره  دراد ، فطل  شناگدنب  هب  تبسن  دنوادخ 

زا یمک  دنبلطیم  ار  ایند  تشک  طقف  هک  اهنآ  و  مییازفایم ، شلوصحم  رب  و  میهدیم ، تکرب  وا  هب  دـهاوخب  ار  ترخآ  تعارز  هک  یـسک 
(20 . ) دنرادن یبیصن  چیه  ترخآ  رد  اّما  میهدیم  اهنآ  هب  نآ 

487 ص :  ریسفت ..... :
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ناحبـس يادخ  هک  ییاهناشن  تازجعم و  رطاخ  هب  ربمایپ  توعد  نتفریذـپ  زا  سپ  هک  نانآ  َبیُِجتْـسا  ام  ِدـَْعب  ْنِم  ِهَّللا  ِیف  َنوُّجاَُحی  َنیِذَّلا  َو 
. دننکیم هّجاحم  ادخ  نید  رد  تخاس  راکشآ  وا  سدقم  دوجو  رد 

داقتعا هب  ههبـش  نیا  هک  تسا  نیا  هدـیمان  ناهرب  تجح و  ار  اهنآ  ههبـش  ادـخ  هک  نیا  لیلد  تسا و  لطاب  نانآ  لالدتـسا  ٌۀَـضِحاد  ْمُُهتَّجُح 
. تسا هدوب  لیلد  تجح و  اهنآ ، دوخ 

. دومرف لزان  ار  باتک  سنج  هک  ییادخ  َباتِْکلا  َلَْزنَأ  يِذَّلا  ُهَّللا 
هدیجنس نآ  اب  ایـشا  هک  تسا  يزیچ  نازیم  دناهتفگ  تسا ، هدرک  لزان  دوخ  ینامـسآ  ياهباتک  رد  ار  يربارب  لدع و  نامرف  ینعی  َنازیِْملا  َو 

. دوشیم
زا ار  اهنآ  زج  مارح و  لالح و  نتسناد  بجاو  اب  ای  حیحص  یفده  اب  تمکح  ياضتقم  هب  ای  داتـسرف ، قح  اب  هارمه  ار  نآ  نامـسآ  زا  ِّقَْحلِاب 

. داتسرف ورف  نامسآ 
کیدزن دومرف  ور  نیا  زا  تسا  زیخاتسر  تعاس ، زا  روظنم  ٌبیِرَق  َۀَعاَّسلا  َّلََعل 

488 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دشاب کیدزن  تمایق  ندمآ  دیاش  ای  تسا 

زا تمایق  ندش  اپ  رب  اریز  دنرود  قح  زا  دنهدیم و  ناشن  جاجل  تموصخ و  تمایق  ندـمآ  دروم  رد  ینعی  نورامی »  » َنوُراُمی َنیِذَّلا  َّنِإ  الَأ 
تماـیق زور  دـیدرت  نودـب  هک  دراد  نیا  رب  تلـالد  تسا  هزجعم  هک  نآرق  تسین و  رود  تسا  شتاذ  نـیع  وا  تردـق  هـک  ییادـخ  تردـق 

. دشاب هتشاد  دوجو  شاداپ  رفیک و  يارب  ایند ) زج   ) ياهناخ دیاب  یلقع  لیلد  هب  زین  دمآ و  دهاوخ 
. دسریمن سک  چیه  نامگ  هب  هک  تسا  يا  هزادنا  هب  شناگدنب  هب  دنوادخ  یکین  ینعی  ِهِدابِِعب  ٌفیَِطل  ُهَّللا 

و ثرح »  » زاجم باب  زا  دـنهدیم  ماجنا  هرهب  هب  یبایتسد  يارب  ایند  رد  صاخـشا  هک  يراک  ِِهثْرَح  ِیف  َُهل  ْدَِزن  ِةَرِخآـْلا  َثْرَح  ُدـیُِری  َناـک  ْنَم 
قـفوم و راـک  رد  دـنک  راـک  ترخآ  يارب  سک  ره  هک  هنوـگ  نیدـب  هتـشاذگ  قرف  صخـش  ود  رادرک  ناـیم  تسا و  هدـش  هدـیمان  تعارز 

. دهاوخب هچ  ره  هن  دنهدیم  وا  هب  نآ  زا  یمک  دنک  راک  ایند  يارب  سک  ره  دوشیم و  ربارب  دنچ  شتانسح 
ياهرهب لاح  نیع  رد  دنکیم و  راک  ترخآ  يارب  هک  یـسک  هب  عجار  درادـن و  یبیـصن  زگره  ترخآ  رد  ٍبیِـصَن و  ْنِم  ِةَرِخْآلا  ِیف  َُهل  ام  َو 

لباقم رد  يویند  هرهب  هک  دزاس  ناشن  رطاخ  ات  تسا  هدشن  رکذ  ینعم  نیا  دـسریم  وا  هب  ریزگان  شردـقم  قزر  هک  نیا  اب  دراد  ایند  زا  مه 
. تسا شزرایب  تسا  نآ  بلط  رد  هک  يورخا  تداعس  يراگتسر و 

488 ص :  ات 27 ..... ] تایآ 21  (: 42  ) يروشلا هروس  ]

هراشا

يََرت ( 21  ) ٌمِیلَأ ٌباذَـع  ْمَُهل  َنیِِملاَّظلا  َّنِإ  َو  ْمُهَْنَیب  َیِـضَُقل  ِلْصَْفلا  ُۀَِـملَک  َْول ال  َو  ُهَّللا  ِِهب  ْنَذْأَـی  َْمل  اـم  ِنیِّدـلا  َنِم  ْمَُهل  اوُعَرَـش  ُءاکَرُـش  ْمَُهل  ْمَأ 
َوُه َِکلذ  ْمِهِّبَر  َدـْنِع  َنُؤاشَی  ام  ْمَُهل  ِتاَّنَْجلا  ِتاضْوَر  ِیف  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ْمِِهب  ٌِعقاو  َوُه  َو  اُوبَـسَک  اَّمِم  َنیِقِفْـشُم  َنیِِملاَّظلا 
ْنَم َو  یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  َّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ْلـُق ال  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَداـبِع  ُهَّللا  ُرِّشَُبی  يِذَّلا  َکـِلذ  ( 22  ) ُرِیبَْکلا ُلْضَْفلا 
ُهَّللا ُحْـمَی  َو  َِکْبلَق  یلَع  ِْمتْخَی  ُهَّللا  ِإَـشَی  ْنِإَـف  ًابِذَـک  ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  َنُولوُقَی  ْمَأ  ( 23  ) ٌروُکَـش ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  ًانْـسُح  اهِیف  َُهل  ْدَِزن  ًۀَنَـسَح  ْفِرَتْقَی 

(25  ) َنُولَعْفَت ام  ُمَْلعَی  َو  ِتائِّیَّسلا  ِنَع  اوُفْعَی  َو  ِهِدابِع  ْنَع  ََۀبْوَّتلا  ُلَبْقَی  يِذَّلا  َوُه  َو  ( 24  ) ِروُدُّصلا ِتاِذب  ٌمِیلَع  ُهَّنِإ  ِِهتاِملَِکب  َّقَْحلا  ُّقُِحی  َو  َلِطاْبلا 
ِیف اْوَغََبل  ِهِدابِِعل  َقْزِّرلا  ُهَّللا  َطََسب  َْول  َو  ( 26  ) ٌدیِدَش ٌباذَع  ْمَُهل  َنوُِرفاْکلا  َو  ِِهلْضَف  ْنِم  ْمُهُدیِزَی  َو  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُبیِجَتْسَی  َو 

(27  ) ٌریَِصب ٌرِیبَخ  ِهِدابِِعب  ُهَّنِإ  ُءاشَی  ام  ٍرَدَِقب  ُلِّزَُنی  ْنِکل  َو  ِضْرَْألا 
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489 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

489 ص :  همجرت ..... :

دـشیم يرواد  ناشنایم  رد  دوبن  اهنآ  يارب  يرّرقم  تلهم  رگا  دناهدرک ؟ عیرـشت  دنوادخ  نذایب  اهنآ  يارب  ینییآ  هک  دنراد  ینادوبعم  ایآ 
(21 . ) تسا یکاندرد  باذع  ناملاظ  يارب  و  تشگیم ) رداص  باذع  روتسد  (و 

اّما دریگیم  ارف  ار  اهنآ  لامعا ] يازج   ] هک یلاح  رد  دنکانمیب ، تخـس  دـناهداد  ماجنا  هک  یلامعا  زا  هک  ینیبیم  ار  نارگمتـس  زور  نآ  رد 
مهارف اهنآ  يارب  ناشراگدرورپ  دزن  دنهاوخب  هچ  ره  دنتـشهب و  ياهغاب  نیرتهب  رد  دنداد  ماجنا  حـلاص  لمع  دـندروآ و  نامیا  هک  یناسک 

(22 . ) گرزب لضف  تسا  نیا  تسا 
دیون  نآ  هب  دناهداد  ماجنا  حلاص  لمع  دناهدروآ و  نامیا  هک  ار  شناگدنب  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا 

490 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
رب دهد  ماجنا  یکین  لمع  سک  ره  مناکیدزن و  نتشاد  تسود  زج  منکیمن  تساوخرد  متلاسر  رب  امش  زا  یـشاداپ  چیه  نم  وگب  دهدیم ،

(23 . ) تسا رازگ  قح  هدنزرمآ و  دنوادخ  هک  ارچ  مییازفایم ، شایکین 
و دریگیم ) وت  زا  ار  تایآ  نیا  راهظا  تردق  وا   ) دهنیم رهم  وت  بلق  رب  دـهاوخب  ادـخ  رگا  یلو  هتـسب ، غورد  ادـخ  رب  وا  دـنیوگیم ، اهنآ 

(24 . ) تسا هاگآ  تساهلد  نورد  رد  هچنآ  هب  وا  هک  ارچ  دزاسیم ، اجرباپ  شنامرف  هب  ار  قح  دنکیم و  وحم  ار  لطاب 
(25 . ) دنادیم دیهدیم  ماجنا  ار  هچنآ  دشخبیم و  ار  ناهانگ  دریذپیم و  شناگدنب  زا  ار  هبوت  هک  تسا  ییادخ  وا 

نارفاک يارب  اّما  دیازفایم ، اهنآ  رب  شلضف  زا  و  دنکیم ، تباجا  دناهداد  ماجنا  حلاص  لمع  دناهدروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  تساوخرد  و 
(26 . ) تسا يدیدش  باذع 

لزان دهاوخیم  هک  يرادـقم  هب  ور  نیا  زا  دـننکیم ، متـس  نایغط و  نیمز  رد  دـشخب  تعـسو  شناگدـنب  يارب  ار  يزور  دـنوادخ  هاگ  ره 
(27 . ) تسانیب هاگآ و  شناگدنب  هب  تبسن  وا  هک  دنکیم 

490 ص :  ریسفت ..... :

ایند و يارب  ندرک  لمع  كرش و  هک  دنیاهنآ  ياهناطیش  ناشناکیرـش  زا  روظنم  تسا و  نتفرگ  رارقا  شهوکن و  يارب  ما »  » ُءاکَرُـش ْمَُهل  ْمَأ 
هک یهلا  هدـعو  دوـبن  رگا  دناهتـسارآ و  ناـشرظن  رد  تسا  هدادـن  هزاـجا  هدرکن و  رما  نآ  هب  ادـخ  ار  هچنآ  ازج و  رفیک و  تماـیق و  راـکنا 

. درکیم ناشباذع  دیسریم و  ناشباسح  هب  ایند  رد  تسا  هتخادنا  ریخأت  هب  تمایق  زور  ات  ار  تما  نیا  باذع 
نیا اب  دنسرتیم  تخس  دنتسه  نآ  قحتسم  هک  يرفیک  هدش و  بکترم  هک  یناهانگ  زا  دید  یهاوخ  ار  نارگمتس  ترخا  رد  َنیِِملاَّظلا  يََرت 

، هضور و  دنکیم ، تلالد  نآ  رب  اوبسک  لعف  هک  ددرگیم  رب  ناکرشم  بسک  هب  وه )  ) ریمض دسریم و  اهنآ  هب  رفیک  دنسرتن  ای  دنسرتب  هک 
. تساهنآ نیرتکاپ  نیرتهب و  زبسرس ، ياهنیمز  نایم  رد  تشهب  ياهغاب  ییوگ  دشاب و  هتشاد  بوخ  ناهایگ  هک  تسا  يزبسرس  نیمز 
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. دنراذگیم ناشرایتخا  رد  دنهاوخب  هچ  ره  َنُؤاشَی  ام  ْمَُهل 

. دشاب هداد  بصن  ار  نآ  نوءاشی  هک  نیا  هن  تسا  بوصنم  ندوب  فرظ  رب  انب  ْمِهِّبَر  َْدنِع 
هتفگ ریبک  شاداپ  نآ  هب  تسا  هتـسیاش  تسا و  راگدرورپ  يوس  زا  یگرزب  فطل  یگـشیمه  شاداپ  باوث و  نآ  ُرِیبَْکلا  ُلْـضَْفلا  َوُه  َکـِلذ 

. دوش
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[ هدابع هب  هَّللا  رـشبی  لصا  رد   ] هدش فذح  ّرج  فرح  دهدیم و  دیون  شناگدـنب  هب  ادـخ  هک  تسا  نامه  شاداپ  نآ  ُهَّللا  ُرِّشَُبی  يِذَّلا  َِکلذ 
ینعی و تسا  هدش  فذح  ددرگیم  رب  لوصوم  هب  هک  ریمض  سپس  هدش و  فذح  نم  رج  فرحا  هموق  یـسوم  راتخا  و  رد ، هک  نانچ  هدوب 

نآ هب  ایند  رد  ات  دهدیم  دیون  نآ  هب  ار  دوخ  راگتـسر  نموم و  ناگدنب  ادخ  هک  تسا  یتراشب  نآ  خلا و  هب  هَّللا  رـشبی  يذلا  ریـشبتلا  کلذ 
دنتفگیم ناشدوخ  نایم  رد  ناکرـشم  هک  هدـش  تیاور  لاعفا ، باب  زا  مه  هدـش و  تئارق  لیعفت  باب  زا  مه  رـشبی »  » لعف دـنوش  هداد  هدژم 

زا يزیچ  تلاسر  غیلبت  ربارب  رد  ینعی  دش . لزان  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  هیآ  سپ  دنهدب  ار  شتلاسر  دزم  هک  دهاوخیم  مدرم  زا  دینیبیم  ار  دمحم 
. مهاوخیمن امش 

مهاوخیمن و يرگید  دزم  نادنواشیوخ  یتسود  زج  هک  ینعم  نیا  هب  دشاب  لصتم  يانثتـسا  دناوتیم  ةّدوملا  الا  یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ 
ياضتقم هب  اهنآ  اب  یتسود  دنویپ و  دندوب و  ناشدوخ  ناشیوخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  نادنواشیوخ  هک  ارچ  دوبن  يدزم  عقاو  رد  نیا 

هک مهاوخیم  امـش  زا  یلو  مهاوخیمن  يدزم  امـش  زا  زگره  هک  ینعم  نیا  هب  دشاب  عطقنم  يانثتـسم  دـناوتیم  دوب و  مزال  نانآ  رب  تورم 
هَّللا یّلـص  ربمایپ  هک  تسا  نیا  یبْرُْقلا » ِیف   » يانعم دـیراد و  هاگن  ارم  تمرح  اهنآ  هب  مارتحا  اب  دـیرادب و  تسود  ار  مترتع  نادـنواشیوخ و 

و دیدش ، ّبح  مهیف  یلو  ةّدوم  نالف  لآ  یف  یل  ییوگیم  هک  نانچ  تسا  هداد  رارق  یتسود  ّرقم  ّلحم و  ار  دوخ  نادـنواشیوخ  هلآ  هیلع و 
« یبْرُْقلا ِیف   » رد یف » ، » دنشابیم وت  یتسود  تبحم و  لحم  نانآ  يراد و  تسود  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  تدوصقم 
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نانچ تسا  فوذـحم  لعف  هب  قلعتم  هکلب  تسین ، هلـص  مال  دـییوگب ، مه  یبرقلل » ةّدوملا  ّالا   » رگا هک  نانچ  تسین ، تدوم  هب  قلعتم )  ) هلص

نادـنواشیوخ رد  هک  ار  تدوم  زج  هک  تسا  نینچ  شیانعم  تسا و  ّقلعتم  فوذـحم  لـعف  هب  سیکلا ) یف  لاـملا   ) هتفگ نیا  رد  فرظ  هک 
[. مهاوخیمن  ] تسا تباث 

، تسا هدرک  رما  اهنآ  یتسود  هب  ار  ام  ادخ  هک  نادنواشیوخ  نیا  دندیـسرپ  ربمایپ  زا  دش  لزان  هیآ  نیا  نوچ  هک  هدـش  تیاور  سابع  نبا  زا 
«1 . » دنیاهنآ نادنزرف  همطاف و  یلع و  دومرف : دننایک ؟

هک ره  رگم  دنکیمن  ظفح  ار  ام  تبحم  نآ  قبط  هک  دراد  ياهیآ  ام  هرابرد  مح  هروس  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ناذاز 
اهلّوات ۀیآ  مح  لآ  یف  مکل  اندجو  دراد : هراشا  تیاور  نیمه  هب  دوخ  رعـش  رد  رعاش  تیمک  درک و  تئارق  ار  هیآ  نیا  سپـس  دـشاب  نموم 

«2 . » برعم ّیقت و  اّنم 
. تسا هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  نادناخ  یتسود  هنسح  زا  روظنم  هک  هدش  تیاور  يدس  زا  ًۀَنَسَح  ْفِرَتْقَی  ْنَم  َو 

ات ًةَرِیثَک  ًافاعْـضَأ  َُهل  ُهَفِعاُضیَف  هیآ : نیا  دـننام  تسا  نآ  شاداپ  نتخاس  فعاـضم  یکین ، نسح و  ندرک  نوزفا  زا  روظنم  ًانْـسُح  اـهِیف  َُهل  ْدَِزن 
(. 245 هرقب / « ) دنک ربارب  نیدنچ  وا  يارب  ار  نآ  دنوادخ 

__________________________________________________

-1
امهدلو ۀمطاف و  یلع و  لاق  مهتّدومب . هَّللا  انرما  نیذلا  ءالؤه  کتبارق  نم  اولاق  تلزن  امل  اهنا  سابع  نبا  نع 

و تسا : هدرک  لقن  نینچ  ، 220 ص 219 ، ج 4 ، فاشک ، رد  يرشخمز 
- امهانبا همطاف و  یلع و  لاق  مهتدوم ؟ انیلع  تبجو  نیذلا  ءالؤه  کتبارق  نم  هَّللا  لوسر  ای  لیق  تلزن  امل  اهنا  يور 

ام هیلع  لدی  و 
لوا ۀعبرا : عبار  نوکت  نا  یـضرت  اما  لاقف  یل  سانلا  دسح  نم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  یلا  توکـش  مالـسلا : هیلع  یلع  نع  يور 

. انلئامش اننامیا و  نع  انجاوزا  نیسحلا و  نسحلا و  تنا و  انا و  ۀنجلا  لخدی  نم 
م.
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. دناهدرک ینعم  امش  هرابرد  ار  نآ  نارگید ، هاوخ  دنک و  هیقت  هک  نآ  هاوخ  ام  مامت  هک  میتفای  امش  تلیضف  رد  ياهیآ  اروش  هروس  رد  - 2
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هب دهدیم و  لماک  شاداپ  نآ  هب  دـنکیم و  هجوت  ناگدـنب  تدابع  هب  ادـخ  هک  رظن  نآ  زا  تسا  يزاجم  یتفـص  دـنوادخ  يارب  روکـش  و 
. دنکیم تیانع  فطل و  شاداپ  دروم  صخش 

هَّللا یّلـص  ربمایپ  نوچ  صخـش  ایآ  تسا : هدومرف  دـنوادخ  ییوگ  تسا  شنزرـس  خـیبوت و  يانعم  هب  هزمه  عطقنم و  ما »  » يرَْتفا َنُولوُقَی  ْمَأ 
. تساهغورد اهارتفا و  نیرتگرزب  نیرتتشز و  هک  نیا  اب  دنهد  یم  تبسن  ادخ  هب  نتسب  غورد  هب  ار  هلآ  هیلع و 

اهنت اریز  يدنبب  غورد  ادخ  هب  ات  تسا  هدروخ  رهم  ناشیاهلد  هک  دادیم  رارق  ییاهنآ  هرمز  رد  زین  ار  وت  تساوخیم  ادـخ  رگا  ُهَّللا  ِإَشَی  ْنِإَف 
زا نتـسب  غورد  هک  تسا  نیا  يریبعت  نینچ  يانعم  دـشاب  هداهن  ناـشیاهلد  رب  رهم  ادـخ  هک  دـنراد  ار  ادـخ  هب  نتـسب  غورد  تأرج  یناـسک 
رب ادخ  هک  تسا  یناسک  هرمز  رد  لخاد  ادـخ و  هب  كرـش  لثم  دـسریم و  رظن  هب  دـیعب  رایـسب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  دـننام  صخش 
هب دنکیم  لطاب  ار  ناکرـشم  راتفگ  هک  هداد  ربخ  َلِطاْبلا » ُهَّللا  ُحْـمَی  َو   » دوخ راتفگ  اب  ناحبـس  دـنوادخ  هاگ  نآ  دـشاب . هدز  رهم  ناشیاهلد 

ُفِذْقَن َْلب  هدومرف : هک  نانچ  دیامرف  تیبثت  دوخ  مکح  ای  یحو  هلیـسو  هب  ار  قح  وحم و  ار  لطاب  هک  تسا  یهلا  ياهتداع  زا  هک  ینعم  نیا 
اهنآ هک  ار  یلطاب  ادـخ  نیا  رب  انب  ( 18 ءایبنا / .« ) دزاس كاله  ار  نآ  ات  میبوکیم  لطاب  رـس  رب  ار  قح  ام  هکلب   » ُهُغَمْدَـیَف ِلِطاْبلا  یَلَع  ِّقَْحلاـِب 
هبلغ ناـنآ  رب  ار  وـت  درادیم و  رادـیاپ  ینآ  رب  وـت  هک  ار  یقح  دربیم و  نیب  زا  تسوـت  رب  نتـسب  ناـتهب  بیذـکت و  هـک  دـنراتفرگ  نآ  رد 

. دهدیم
هتلبق مداد و  رارق  مراتفگ  أدـبم  ار  نآ  متفرگ و  وا  زا  هک  ینعم  نیا  هب  هنم  ءیـشلا  تلبق  دـنیوگ  اوُفْعَی  َو  ِهِدابِع  ْنَع  َۀـَبْوَّتلا  ُلَبْقَی  يِذَّلا  َوُه  َو 

هک نیا  هب  تسا  بجاو  راک  هب  لالخا  زا  عوجر  تشز و  راک  زا  تشگزاب  يانعم  هب  هبوت  و  مدـش ، رود  نآ  زا  هک  ینعم  نیا  هب  دـنیوگ  هنع 
هدوب بجاو  هب  لالخا  تشز و  هتشگزاب  نآ  زا  هک  یلمع  اریز  ددرگن  رب  راک  نآ  هب  هدنیآ  رد  دریگب  میمصت  دوش و  نامیـشپ  دوخ  لمع  زا 

ود  ره  ءای )  ) و ءات )  ) هب َنُولَعْفَت » ام  . » دنک ادا  ار  نآ  نکمم  قیرط  هب  دیاب  ریزگان  هدوب  یقح  ياهدنب  يارب  لمع  نآ  رد  رگا  تسا و 
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. تسا هدش  تئارق 
هک یماـگنه  اـیآ   » ْمُهُولاـک اذِإ  َو  هیآ  رد  هک  ناـنچ  تسا  هدـش  فذـح  مـال )  ) تسا و مهل  بیجتـسی  ياـنعم  هب  اوـُنَمآ  َنـیِذَّلا  ُبیِجَتْـسَی  َو 

ار یـشاداپ  دوخ  فطل  هب  دریذپیم و  ار  ناشیاهتدابع  ینعی  هدوب ) مهل  اولاک  ( ) 3 نیفّفطم / « ) دننک نزو  ای  لیک  نارگید  يارب  دـنهاوخیم 
. دهدیم شیازفا  دنرامشیم  کبس  هک 

. دهدیم اهنآ  هب  ناش  هتساوخ  زا  شیب  هدرک و  باجتسم  ار  ناشیاعد  دنناوخب  ار  وا  هاگ  ره  و 
قحتـسم هک  تسا  یناـسک  زا  تعافـش  روظنم  هک  هدـش  تیاور  هلـضف  نم  مهدـیزی  هراـبرد و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  زا  هَّللا  دـبع  زا 

. دناهدرک یکین  تیب  لها  هب  تبسن  ایند  رد  یلو  دنخزود 
ینعم نیا  هب  دندرکیم  متـس  نیمز  يور  رد  دادیم  تعـسو  ار  اهنآ  يزور  مدرم  هتـساوخ  قباطم  دـنوادخ  رگا  ینعی  َقْزِّرلا  ُهَّللا  َطََسب  َْول  َو 
نکیل تسا  یفاـک  نتفرگ  تربـع ، يارب  نوراـق  لاـح  تسا و  ناـیغط  یـشکرس و  هلیـسو  يزاـینیب  اریز  دـندرکیم  متـس  رگیدـکی  هب  هک 

مسرتیم متما  رب  هک  يزیچ  نیرتشیب  تسا  هدمآ  ثیدح  رد  و  دتسرفیم ، ورف  ار  ياهدنب  ره  يزور  يریگ  هزادنا  ریدقت و  يور  زا  دنوادخ 
دندادیم ماجنا  يدسافم  دندیزرو و  ّربکت  نیمز  يور  رد  انامه  ینعی  دشاب  ّربکت  يانعم  هب  یغب  زا  دناوتیم  تسایند و  ناوارف  قرب  قزر و 

زا ادـخ  یتسارب  تسا  رتشیب  يزور  هعـسوت  لاح  رد  رتمک و  رقف  لاح  رد  داسف  ربکت و  دـیدرت  نودـب  تفرگیم و  تأـشن  ناـشربکت  زا  هک 
. تسانیب ناشدسافم  حلاصم و  هب  هاگآ و  دوخ  ناگدنب  لاح 

494 ص :  ات 35 ..... ] تایآ 28  (: 42  ) يروشلا هروس  ]
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هراشا

ْنِم امِهِیف  ََّثب  ام  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْقلَخ  ِِهتایآ  ْنِم  َو  ( 28  ) ُدیِمَْحلا ُِّیلَْولا  َوُه  َو  ُهَتَمْحَر  ُرُْشنَی  َو  اوُطَنَق  ام  ِدَْعب  ْنِم  َْثیَْغلا  ُلِّزَُنی  يِذَّلا  َوُه  َو 
ِیف َنیِزِْجعُِمب  ُْمْتنَأ  ام  َو  ( 30  ) ٍرِیثَک ْنَع  اوُفْعَی  َو  ْمُکیِْدیَأ  ْتَبَسَک  اِمبَف  ٍۀَبیِصُم  ْنِم  ْمَُکباصَأ  ام  َو  ( 29  ) ٌریِدَق ُءاشَی  اذِإ  ْمِهِعْمَج  یلَع  َوُه  َو  ٍۀَّباد 

(32  ) ِمالْعَْألاَک ِرْحَْبلا  ِیف  ِراوَْجلا  ِِهتایآ  ْنِم  َو  ( 31  ) ٍریِصَن َو ال  ٍِّیلَو  ْنِم  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ْمَُکل  ام  َو  ِضْرَْألا 
(34  ) ٍرِیثَک ْنَع  ُفْعَی  َو  اُوبَسَک  اِمب  َّنُهِْقبُوی  َْوأ  ( 33  ) ٍروُکَش ٍراَّبَص  ِّلُِکل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ِهِرْهَظ  یلَع  َدِکاوَر  َْنلَلْظَیَف  َحیِّرلا  ِنِکُْسی  ْأَشَی  ْنِإ 

(35  ) ٍصیِحَم ْنِم  ْمَُهل  ام  اِنتایآ  ِیف  َنُولِداُجی  َنیِذَّلا  َمَْلعَی  َو 
495 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

495 ص :  همجرت ..... :

دیمح ّیلو و  وا  و  دنارتسگیم ، ار  شیوخ  تمحر  هنماد  و  دنکیم ، لزان  دندش  دیمون  هک  نآ  زا  سپ  ار  دنمدوس  ناراب  هک  تسا  یسک  وا 
(28 . ) تسا

اهنآ عـمج  رب  دـهاوخب  هاـگ  ره  وا  هدرک و  رـشتنم  قـلخ و  اـهنآ  رد  ناگدـنبنج  زا  هچنآ  نـیمز و  اهنامـسآ و  شنیرفآ  تـسوا  تاـیآ  زا  و 
(29 . ) تساناوت

(30 . ) دنکیم وفع  زین  ار  يرایسب  و  دیاهداد ، ماجنا  هک  تسا  یلامعا  رطاخ  هب  دسر  امش  هب  یتبیصم  ره 
(31 ! ) تسین امش  يارب  يروای  ّیلو و  چیه  ادخ  زا  ریغ  و  دینک ، رارف  دنوادخ  تردق  زا  نیمز  رد  دیناوتیمن  زگره  امش  و 

(32 . ) تسا تکرح  رد  ایرد  رد  هک  اههوک  نوچمه  تسا  ییاهیتشک  وا  ياههناشن  زا 
(33 . ) رازگرکش هدننک  ربص  يارب  تسا  ییاههناشن  نیا  رد  دنوش ، فّقوتم  ایرد  تشپ  رب  اهنآ  ات  دنکیم  نکاس  ار  داب  دنک  هدارا  رگا 
(34 . ) دشخبیم ار  يرایسب  لاح  نیع  رد  دزاسیم و  دوبان  دناهدش  بکترم  ناشنانیشنرس  هک  یلامعا  رطاخ  هب  ار  اهنآ  دهاوخب  رگا  ای 

(35 . ) دنرادن یهاگهانپ  چیه  دننادب  دننکیم  هلداجم  ام  تایآ  رد  هک  یناسک  ات 

495 ص :  ریسفت ..... :

نوریب ناهایگ و  ندنایور  هلیسو  هب  هک  تسا  تمعن  یناوارف  ناراب و  عفانم  تاکرب و  تمحر ، رشن )  ) زا دنوادخ  زا  دوصقم  ُهَتَمْحَر  ُرُْـشنَی  َو 
لصاح  ناراب  زا  تاجهویم  ندروآ 

496 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ار شاهدرتسگ  ياهتمحر  رگید  دتـسرفیم و  ورف  ار  ناراب  هک  ینعم  نیا  هب  دـشاب  دوخ  ماع  تمحر  دـنوادخ  دوصقم  دـناوتیم  و  دوشیم ،

. دهدیم رارق  رشب  رایتخا  رد 
. دوش فطع  فاضم  ای  هیلا  فاضم  هب  هک  نیا  رب  انب  دشاب  عوفرم  مه  رورجم و  مه  دناوتیم  ّثب  ام  و 

نامـسآ و  ) هدش رکذ  هچنآ  مامت  هب  يزیچ  تسا  نکمم  اریز  دنتـسه  نیمز  رد  ناگدنبنج  هک  نیا  اب  هدومرف  امهیف »  » هب ریبعت  دنوادخ  امهیف 
ناجرم ؤلؤل و  ود  نآ  زا   » ُناجْرَْملا َو  ُُؤلْؤُّللا  اَـمُْهنِم  ُجُرْخَی  هیآ : نیا  دـننام  دـشاب ، هارمه  نآ  زا  یـضعب  اـب  هچ  رگا  دوش  هداد  تبـسن  نیمز )

. دیآیم نوریب  کمن  زا  ناجرم  دیراورم و  هک  نآ  لاح  و  ( 22 نامحر / «. ) دوشیم جراخ 
، هدـش قالطا  ناگتـشرف  رب  ۀـباد »  » ددرگ و دـنیزگیمرب  نیمز  نامـسآ و  هب  امهیف »  » رد ریمـض  هک  نیا  هب  هجوت  اب  ٍۀَّباد  ْنِم  امِهِیف  ََّثب  اـم  َو 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 1916 

http://www.ghaemiyeh.com


هک تسین  دیعب  دوشیم و  فصّتم  نآ  هب  ناسنا  هک  نانچ  دنوریم  هار  مه  دـننکیم و  زاورپ  مه  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  ناگتـشرف  ندـیبنج 
. دوریم هار  نیمز  يور  رد  ناسنا  هک  روط  نامه  دنورب  هار  نآ  رد  هک  دنشاب  یتادوجوم  اهنامسآ  رد 

ام ادـتبم  ربخ  تبـسک » امب   » هک نیا  رب  انب  تسا  نینچ  هنیدـم  مدرم  ياهنآرق  رد  هدـش و  تئارق  زین  ءاـف )  ) نودـب تبـسک  اـمب  ْتَبَـسَک  اـِمبَف 
رد ادخ  ار  نامرجم  رفیک  زا  یخرب  هک  درادن  یعنام  دبای و  صاصتخا  نامرجم  هب  هیآ  دشاب و  هتشاد  طرش  يانعم  هک  نآیب  دشاب  مکباصا 

ییاهدرد راچد  هاگ  ره  دنرادن  یمرج  هک  ناگناوید  فلکم و  ریغ  لافطا  ای  نیموصعم  دننام  یناسک  اما  دنک و  وفع  ار  یضعب  دهدب و  ایند 
یلع زا  دنادب . تحلـصم  ادـخ  هچنآ  زین  دـهدب و  اهنآ  هب  ترخا  رد  ار  نآ  ضوع  ادـخ  هک  تسا  نیا  يارب  دـنوش . نآ  زج  يرامیب و  نوچ 

شزغل ای  یبوچ  شارخ  چیه  یلع  ای  تسا  هیآ  نیا  نآرق  رد  هیآ  نیرتهب  دومرف  هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  زا  مالـسلا  هیلع 
زا  رتمیرک  هدرک ، وفع  ایند  رد  ادخ  هک  ار  یناهانگ  اما  و  تسا . هدرک  یهانگ  لباقم  رد  رگم  دیآیمن  شیپ  یمدآ  يارب  یمدق 

497 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دـهد رفیک  ترخا  رد  هرابود  هک  تسا  نآ  زا  رتلداع  دـنوادخ  هداد  رفیک  ایند  رد  هک  ار  یناهانگ  دـنک و  تبوقع  ترخآ  رد  هک  تسا  نآ 

«1»
. تسا ملع  نآ  درفم  تساههوک و  مالعا  زا  روظنم  ِمالْعَْألاَک  ِرْحَْبلا  ِیف  ِراوَْجلا  ِِهتایآ  ْنِم  َو 

اب تسا و  هدش  تئارق  نآ  فذـح  و  ءای )  ) اب يراوجلا  « 2  » ران هسأر  یف  ملع  ّهنأک  هب  ةادهلا  متاتل  ارخـص  نا  و  دیوگ : برع ) هرعاش   ) اسنخ
زا دوصقم  تسا و  هدمآ  رد  هدعاق  تروص  هب  ور  نیا  زا  تسا ، رایـسب  برع  مالک  رد  ءای )  ) لیبق نیا  فذـح  یلو  تسا  هدـعاق  قباطم  ای ) )

. دنتکرح رد  هک  تسا  ییاهیتشک  يراوج 
شاهلماک تردـق  هب  ناحبـس  دـنوادخ  سپ  دنتـسیاب ، بآ  يور  رب  اهیتشک  ات  دزاـسیم  فقوتم  ار  داـب  دـهاوخب  ادـخ  رگا  ِنِکُْـسی  ْأَـشَی  ْنِإ 

. دنتکرح رد  وس  نادب  اهیتشک  هک  دهدیم  رارق  وس  نآ  رد  ار  داب  ندیزو 
. دراذگب ساپس  ار  وا  ياهتمعن  دشاب و  ابیکش  ادخ  يالب  رب  هک  یسک  ره  يارب  ٍروُکَش  ٍراَّبَص  ِّلُِکل 

. تسا صالخا  اب  نمؤم  تافص  زا  روکش » راّبص و  »
وفع ار  اهنآ  زا  يرایـسب  دـیامنیم و  قرغ  بآ  رد  ناشناهانگ  ببـس  هب  دـنکیم و  دوبان  دـیدش  داب  نداتـسرف  اـب  ار  ناـنآ  ینعی  َّنُهِْقبُوی  َْوأ 

ار نآ  ای  دزاسیم  فقوتم  ار  داـب  دـهاوخب  ادـخ  رگا  تسا  نینچ  شیاـنعم  هک  رظن  نیا  زا  هدرک  فطع  نکـسی »  » رب ار  نهبوی »  » دـنکیم و
. دنکیم قرغ  بآ  رد  ار  اهنآ  داب  ندیزو  تدش  رثا  رب  دنکیم و  دیدش 

__________________________________________________

-1
ایندلا یف  هَّللا  یفع  ام  بنذب و  الا  مدق  ۀبکن  دوع و ال  شدـخ  نم  ام  یلع  ای  ۀـیالا  هذـه  هَّللا  باتک  یف  ۀـیآ  ریخ  هلآ : هیلع و  هَّللا  یّلـص  لاق 

. هدبع یلع  ینثی  نا  نم  لدعا  وهف  ایندلا  یف  هیلع  بقاع  ام  هیف و  دوعی  نا  نم  مرکا  وهف 
نوچ تسا  یـشتآ  نآ  هلق  رد  هک  تسا  یهوک  ییوگ  دـنوشیم  عمج  وا  نوماریپ  نایامنهار  هک  تسا  یـسک  رخـص  ام  رورـس  یتسارب  - 2

یهوک هب  ار  دوخ  حودـمم  رعاش  دـنوشیم و  هاگآ  هوک  نانکاس  یگدنـشخب  زا  دـننک  هدـهاشم  شتآ  هوک  هلق  رد  هاگ  ره  اههوک  ناـیهار 
م تسا . یشتآ  شاهلق  رب  هک  هدرک  هیبشت 

498 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
فوذـحم تلع  رب  هک  تسا  نیا  رب  انب  بصن  تسا  هدـش  تئارق  ود  ره  عفر  بصن و  هب  َمَْلعَی » َو   » ْمَُهل ام  اـِنتایآ  ِیف  َنُولِداـُجی  َنیِذَّلا  َمَْلعَی  َو 

ًۀَیآ َکَـلَعْجَِنل  َو  هلمج : زا  تسا  رایـسب  نآرق  رد  نآ  ریظن  و  هدوب ، نولداـجی  نیذـلا  ملعی  مهنم و  مقتنتل  لـصا  رد  دـشاب و  فـطع  مقتنتل » »
رد سک  ره  ات  ْتَبَـسَک ، اِمب  ٍسْفَن  ُّلُـک  يزُْجِتل  َو  ( 259 هرقب / « ) میهد رارق  داـعم  دروم  رد  مدرم  يارب  ياهناـشن  ار  وـت  هک  نیا  يارب   » ِساَّنِلل
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. میریگب هفنأتسم  ار  هلمج  هک  تسا  نیا  هب  ملعی »  » عفر اما  ( 22 هیثاج / « ) دوش هداد  ازج  هداد  ماجنا  هک  یلامعا  ربارب 

498 ص :  ات 46 ..... ] تایآ 36  (: 42  ) يروشلا هروس  ]

هراشا

َو ِْمثِْإلا  َِرئابَک  َنُوِبنَتْجَی  َنیِذَّلا  َو  ( 36  ) َنُولَّکَوَتَی ْمِهِّبَر  یلَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  یْقبَأ  َو  ٌْریَخ  ِهَّللا  َْدنِع  ام  َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ُعاتَمَف  ٍءْیَش  ْنِم  ُْمتِیتوُأ  امَف 
(38  ) َنوُقِْفُنی ْمُهاْنقَزَر  اَّمِم  َو  ْمُهَْنَیب  يروُش  ْمُهُْرمَأ  َو  َةالَّصلا  اُوماقَأ  َو  ْمِهِّبَِرل  اُوباجَتْـسا  َنیِذَّلا  َو  ( 37  ) َنوُرِفْغَی ْمُه  اُوبِضَغ  ام  اذِإ  َو  َشِحاوَْفلا 

(40  ) َنیِِملاَّظلا ُّبُِحی  ُهَّنِإ ال  ِهَّللا  یَلَع  ُهُرْجَأَف  َحَلْصَأ  َو  افَع  ْنَمَف  اُهْلثِم  ٌۀَئِّیَس  ٍۀَئِّیَس  ُءازَج  َو  ( 39  ) َنوُرِصَْتنَی ْمُه  ُیْغَْبلا  ُمَُهباصَأ  اذِإ  َنیِذَّلا  َو 
َِکئلوُأ ِّقَْحلا  ِْریَِغب  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُْغبَی  َو  َساَّنلا  َنوُِملْظَی  َنیِذَّلا  یَلَع  ُلـِیبَّسلا  اَـمَّنِإ  ( 41  ) ٍلِیبَس ْنِم  ْمِْهیَلَع  ام  َِکئلوُأَف  ِهِْملُظ  َدَْعب  َرَـصَْتنا  ِنََمل  َو 

اََّمل َنیِِملاَّظلا  يََرت  َو  ِهِدـَْعب  ْنِم  ٍِّیلَو  ْنِم  َُهل  امَف  ُهَّللا  ِِللُْـضی  ْنَم  َو  ( 43  ) ِرُومُْألا ِمْزَع  ْنَِمل  َکـِلذ  َّنِإ  َرَفَغ  َو  َرَبَص  ْنََمل  َو  ( 42  ) ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمَُهل 
اُونَمآ َنیِذَّلا  َلاق  َو  ٍّیِفَخ  ٍفْرَط  ْنِم  َنوُرُْظنَی  ِّلُّذلا  َنِم  َنیِعِـشاخ  اْهیَلَع  َنوُضَْرُعی  ْمُهاَرت  َو  ( 44  ) ٍلِیبَس ْنِم  ٍّدَرَم  یلِإ  ْلَه  َنُولوُقَی  َباذَْعلا  اَُوأَر 

(45  ) ٍمیِقُم ٍباذَع  ِیف  َنیِِملاَّظلا  َّنِإ  الَأ  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ْمِهِیلْهَأ  َو  ْمُهَسُْفنَأ  اوُرِسَخ  َنیِذَّلا  َنیِرِساْخلا  َّنِإ 
(46  ) ٍلِیبَس ْنِم  َُهل  امَف  ُهَّللا  ِِللُْضی  ْنَم  َو  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ْمُهَنوُرُْصنَی  َءاِیلْوَأ  ْنِم  ْمَُهل  َناک  ام  َو 

499 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

499 ص :  همجرت ..... :

ناشراگدرورپ رب  دناهدروآ و  نامیا  هک  یناسک  يارب  تسادـخ  دزن  هچنآ  و  تسایند ، یگدـنز  رذـگدوز  يالاک  هدـش  اطع  امـش  هب  هچنآ 
(36  ) تسا رترادیاپ  رتهب و  دننکیم ، لّکوت 

(37 . ) دننکیم وفع  دنوشیم  نیگمشخ  هک  یماگنه  دنزرویم و  بانتجا  تشز  لامعا  گرزب و  ناهانگ  زا  هک  یناسک  نامه 
دریگیم و تروص  اهنآ  نایم  رد  تروشم  قیرط  هب  ناشیاهراک  و  هتشاد ، اپ  رب  ار  زامن  هدرک و  تباجا  ار  ناشراگدرورپ  توعد  هک  اهنآ  و 

(38  ) دننکیم قافنا  میاهداد  يزور  اهنآ  هب  هچنآ  زا 
(39 . ) دنبلطیم يرای  و  دنوشیمن ) ملظ  میلست   ) دسر اهنآ  هب  یمتس  هاگ  ره  هک  اهنآ  و 

. درادن تسود  ار  ناملاظ  دنوادخ  تسادـخ ، اب  وا  شاداپ  رجا و  دـنک  حالـصا  وفع و  سک  ره  و  نآ ، دـننامه  تسا  ییدـب  يدـب ، رفیک  و 
(40)

(41 . ) دهاوخب يرای  هک  تسین  يداریا  تسا  هدش  عقاو  متس  دروم  هک  یسک  رب  و 
. تسا كاندرد  یباذـع  اهنآ  يارب  دـنرادیم ، اور  ملظ  قحان  هب  نیمز  رد  دـننکیم و  متـس  مدرم  هب  هک  تسا  یناـسک  رب  تازاـجم  داریا و 

(42)
(43 . ) تسا شزرا  رپ  ياهراک  زا  راک  نیا  دننک ، وفع  ییابیکش و  هک  یناسک  اما 

ار یهلا  باذـع  یتـقو  هک  ینیبیم  تماـیق ) زور   ) ار ناـملاظ  و  تشاد ، دـهاوخن  يرواـی  ّیلو و  وا  زا  سپ  دـنک  هارمگ  ادـخ  هک  ار  یـسک 
(44 ( ؟ دراد دوجو  ناربج ) و   ) تشگزاب يوس  هب  یهار  ایآ  دنیوگیم : دننکیم ، هدهاشم 

هک یناسک  دننکیم و  هاگن  نآ ) هب   ) یمشچ ریز  دنعـشاخ و  ّتلذم  تّدش  زا  هک  یلاح  رد  دنوشیم  هضرع  شتآ  رب  هک  ینیبیم  ار  اهنآ  و 
هاگآ  دناهداد  تسد  زا  تمایق  زور  ار  شیوخ  هداوناخ  دوخ و  هک  دنتسه  اهنآ  یعقاو  ناراکنایز  دنیوگیم  دناهدروآ  نامیا 

500 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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(45 . ) دنمئاد باذع  رد  زورما )  ) ناملاظ هک  دیشاب 
(46 . ) تسین وا  يارب  یتاجن  هار  دزاس  هارمگ  ادخ  ار  سک  ره  و  دنک ، ناشیرای  هک  دنرادن  یناروای  ءایلوا و  ادخ  زج  اهنآ 

500 ص :  ریسفت ..... :

َو هیآ : نیا  رد  تمعن  هک  نانچ  درک  عمج  هدارا  نآ  زا  ناوتیم  هدش و  تئارق  زین  درفم  تروص  هب  مثالا  ریبک  ِْمثِْإلا  َِرئابَک  َنُوِبنَتْجَی  َنیِذَّلا  َو 
عمج تسا و  درفم  ( 34 میهاربا / « ) درک دیهاوخن  اصحا  ار  اهنآ  زگره  دیرامـشب  ار  ادخ  ياهتمعن  رگا  و   » اهوُصُْحت ِهَّللا ال  َۀَـمِْعن  اوُّدـُعَت  ْنِإ 

. تسا هدش  هدارا 
. مدش مورحم  قارع  زیفق  مهرد و  زا  اهزیفق  اهمهرد و  قارعلا  تعنم  تسا . هدش  هدارا  عمج  نآ  زا  هدمآ و  درفم  ظفل  زین  ثیدح  رد 

 ...( اوبضغ ام  اذا  و   ) نآ دعب  ام  هلمج  نینچمه  تسا و  اُونَمآ » َنیِذَِّلل   » رب فطع  َنُوِبنَتْجَی  َنیِذَّلا  َو 
دـیابریمن و مدرم  رگید  ياهدرخ  دـننام  ار  نانآ  ياهدرخ  مشخ  دـنراد و  صاصتخا  ندرک  وفع  هب  مشخ  لاح  رد  نانآ  ینعی  َنوُرِفْغَی  ْمُه 
رد ینعی  تسا  رواشت  يانعم  هب  ردصم  يروُش  دعب ) تایآ  رد  « ) َنوُرِـصَْتنَی ْمُه   » تسا نآ  ریظن  تسا و  نیمه  مه »  » ندش عقاو  ادـتبم  هدـیاف 

: تسا نیا  هیآ  دوصقم  هدش و  هتفگ  دنتخادرپیم و  ینز  يار  هب  ار  ناشیاهراک 
وا هب  ات  هدمآ  درگ  بویا  وبا  هناخ  رد  دنتخادرپ و  ینز  يار  هب  ربمایپ  هرابرد  نانآ  دـندش  دراو  راصنا  رب  ربمایپ  يوس  زا  ینابیقن  هک  هاگ  نآ 

دندوب هتـشاد  اور  متـس  اهنآ  هب  نارفاک  هدش و  جارخا  هکم  زا  هک  دـندوب  ینانموم  دـندش  يرای  هک  يدارفا  دـننک و  شیرای  هدروآ و  نامیا 
(. دنریگب ماقتنا  رافک  زا  ات   ) دندش عقاو  ترصن  دروم  داد و  تردق  اهنآ  هب  ادخ  سپس 

ار  نآ ) رفیک  يدب و   ) لمع ود  ره  رظن  نآ  زا  ناحبس  دنوادخ  اُهْلثِم  ٌۀَئِّیَس  ٍۀَئِّیَس  ُءازَج  َو 
501 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

دنک يدب  يدب ، ربارب  رد  دهاوخب  هاگ  ره  هک  تسا  نیا  شیانعم  دوشیم و  تحاران  دـسرب  سک  ره  هب  نآ  رفیک  يدـب و  هک  هدـیمان  يدـب 
. رتشیب هن  دنک  لثم  هب  هلباقم  تسا  مزال 

وفع و اب  ار  شنمـشد  ادخ  دوخ و  نایم  دریگب و  ماقتنا  وا  زا  دناوتیم  تسا و  رفیک  راوازـس  هک  ار  یـسک  دنک  وفع  سک  ره  سپ  افَع  ْنَمَف 
. تسین اصحا  لباق  شتیمها  ببس  هب  شاداپ  نآ  دادعت  داد و  دهاوخ  ار  وا  شاداپ  دنوادخ  دنک  حالصا  یشوپ  مشچ 

تـسین ناما  رد  زاجم  دح  زا  زواجت  زا  مشخ  لاح  رد  هژیوب  نتفرگ  رفیک  رد  ناسنا  هک  دراد  نیا  رب  تلالد  هلمج  نیا  َنیِِملاَّظلا  ُّبُِحی  ُهَّنِإ ال 
هک یسک  ره  شاداپ  دنکیم  دایرف  يرگدایرف  دوش  تمایق  زور  نوچ  هک  تسا  ثیدح  رد  دوش و  رگمتس  هتـسنادن  هدنریگ  رفیک  اسب  هچ  و 

دناهدرکیم وفع  ار  مدرم  هک  نانآ  دـنیوگیم : باوج  رد  تسادـخ ؟ اب  یـسک  هچ  شاداپ  دوش  هتفگ  سپ  دـیآ  رد  تشهب  هب  تسادـخ  اـب 
«1 . » دنیآ رد  تشهب  هب  باسح  نودب 

تسا و هدرک  متـس  زواجت و  وا  رب  هک  نیا  زا  سپ  ینعی  تسا  هدـش  هفاـضا  دوخ  لوعفم  هب  تسا  ردـصم  هک  ملظ  ِهِْملُظ  َدـَْعب  َرَـصَْتنا  ِنََمل  َو 
. ظفل هب  هن  تسا  ینعم  هب  هراشا  کئلوا » »

. تسین یشنزرس  تازاجم و  هانگ و  ناگدنریگ  ماقتنا  رب  ینعی  ٍلِیبَس  ْنِم  ْمِْهیَلَع  ام 
ربص و نمل  و  دنتـسه . مدرم  هب  متـس  رگزاغآ  قحان  هب  هک  تسا  یناسک  رب  شهوکن  رفیک و  ینعی  َساَّنلا  َنوُِملْظَی  َنیِذَّلا  یَلَع  ُلِیبَّسلا  اَـمَّنِإ 
زا مولظم  صخش  زا  یششخب  بیکـش و  نینچ  دریگن  ماقتنا  دشخبب و  دشاب و  ابیکـش  نارگید )  ) رازآ متـس و  ربارب  رد  هک  یـسک  يارب  رفغ 

ناونم نمّـسلا  هلمج  رد  ریمـض  هک  نانچ  تسا  مولعم  هک  هدش  فذح  رظن  نآ  زا  ددرگیم  رب  مولظم  هب  هک  يریمـض  تساهراک و  نیرتهب 
. تسا هدش  فذح  مهردب 

__________________________________________________
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(1)
نولخدی سانلا  نع  نوفاعلا  لاقیف : هَّللا  یلع  هرجا  يذلا  اذ  نم  لاقیف  ۀنجلا  لخدیلف  هَّللا  یلع  هرجا  ناک  نم  دانم  يدان  ۀـمایقلا  موی  ناک  اذا 

. باسح ریغب  ۀنجلا 
502 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا نآ  هجرد  نیرتالاب  ندروآ  تسد  هب  باوث  رجا و  هب  ندیسر  باب  رد  رومالا » مزع   » زا روظنم  و 
هنادزد مشچ و  هشوگ  زا  دـنوشیم و  ریقح  نتورف و  هدیـسر  اـهنآ  هب  هک  یتلذـم  يراوخ و  رثا  رب  ینعی  َنیِعِـشاخ  اـْهیَلَع  َنوُضَْرُعی  ْمُهاَرت  َو 
یمشچ ریز  دراد  تسود  هک  يزیچ  هب  ناسنا  هک  روطنامه  درگنیمن و  ریشمش  هب  لماک  روطب  هجنکـش  دروم  صخـش  هک  نانچ  دنرگنیم 

«1 . » دنکیم هاگن 
تمایق زور  رد  هک  تسا  نیا  ینعم  دشاب  لاق  هب  قلعتم  رگا  دوشیم و  عقاو  ایند  رد  نانموم  راتفگ  دشاب  اورـسخ »  » هب قلعتم  رگا  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی 
تـسد زا  ار  ناشنارـسمه  نادنزرف و  نادناخ و  هداد و  تسد  زا  ار  یتشهب  ياهتمعن  زا  يروهرهب  هک  دـنیاهنآ  یعقاو  ناراکنایز  دـنیوگیم 

. دناهدش لیاح  نیعلاروح  ناشنادناخ و  نادنزرف و  نانآ و  نایم  اریز  هدش  عقاو  نارسخ  رد  دناهداد و 

502 ص :  ات 53 ..... ] تایآ 47  (: 42  ) يروشلا هروس  ]

هراشا

َكاْنلَـسْرَأ امَف  اوُضَرْعَأ  ْنِإَف  ( 47  ) ٍریِکَن ْنِم  ْمَُکل  ام  َو  ٍذـِئَمْوَی  ٍإَْـجلَم  ْنِم  ْمَُکل  اـم  ِهَّللا  َنِم  َُهل  َّدَرَم  ـال  ٌمْوَی  َِیتْأَـی  ْنَأ  ِلـْبَق  ْنِم  ْمُکِّبَِرل  اُوبیِجَتْـسا 
(48  ) ٌروُفَک َناْسنِْإلا  َّنِإَف  ْمِهیِْدیَأ  ْتَمَّدَق  اِمب  ٌۀَئِّیَس  ْمُْهبُِصت  ْنِإ  َو  اِهب  َحِرَف  ًۀَمْحَر  اَّنِم  َناْسنِْإلا  اَْنقَذَأ  اذِإ  اَّنِإ  َو  ُغالَْبلا  َّالِإ  َْکیَلَع  ْنِإ  ًاظیِفَح  ْمِْهیَلَع 

ْنَم ُلَعْجَی  َو  ًاثانِإ  َو  ًانارْکُذ  ْمُهُجِّوَُزی  َْوأ  ( 49  ) َروُکُّذـلا ُءاشَی  ْنَِمل  ُبَهَی  َو  ًاثانِإ  ُءاشَی  ْنَِمل  ُبَهَی  ُءاشَی  ام  ُُقلْخَی  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْکُلم  ِهَِّلل 
ٌِّیلَع ُهَّنِإ  ُءاشَی  ام  ِِهنْذِِإب  َیِحُویَف  ًالوُسَر  َلِسُْری  َْوأ  ٍباجِح  ِءارَو  ْنِم  َْوأ  ًایْحَو  َّالِإ  ُهَّللا  ُهَمِّلَُکی  ْنَأ  ٍرَشَِبل  َناک  ام  َو  ( 50  ) ٌریِدَق ٌمِیلَع  ُهَّنِإ  ًامیِقَع  ُءاشَی 

(51  ) ٌمیِکَح
َکَّنِإ َو  انِدابِع  ْنِم  ُءاشَن  ْنَم  ِِهب  يِدـْهَن  ًارُون  ُهاْنلَعَج  ْنِکل  َو  ُنامیِْإلا  َو ال  ُباتِْکلا  اَم  يِرْدـَت  َْتنُک  ام  انِْرمَأ  ْنِم  ًاحوُر  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  َِکلذَـک  َو 

(53  ) ُرُومُْألا ُریِصَت  ِهَّللا  َیلِإ  الَأ  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  َُهل  يِذَّلا  ِهَّللا  ِطارِص  ( 52  ) ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  يِدْهََتل 
__________________________________________________

رد ریمـض  زا  ندوب  لاح  رب  انب  تسا  بوصنم  الحم  نوضرعی  هلمج  نوضرعی و  رد  ریمـض  زا  ندوب  لاح  رب  انب  تسا  بوصنم  نیعـشاخ  (1)
. ].....[ م نایبلا ج 22 ص 159 -. عمجم  ریسفت  همجرت  مهارت .) )

503 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

503 ص :  همجرت ..... :

نآ رد  و  تسین ، ادخ  هدارا  ربارب  رد  نآ  يارب  یتشگزاب  رگید  هک  دسر  ارف  يزور  هک  نآ  زا  شیپ  دینک  تباجا  ار  دوخ  راگدرورپ  توعد 
(47 . ) یعفادم هن  دیراد و  یهاگهانپ  هن  زور 

ام هک  یماگنه  تسا و  تلاسر  غالبا  اهنت  وت  هفیظو  میاهدادـن ، رارق  اهنآ  ظفاح  ار  وت  ام  شابم ) نیگمغ   ) دـنوش نادرگیور  اـهنآ  رگا  سپ 
هب دـسرب  اهنآ  هب  دـناهداد  ماجنا  هک  یلاـمعا  ببـس  هب  ییـالب  رگا  و  دوشیم . لـفاغ  رورغم و  میناـشچیم  ناـسنا  هب  دوخ  يوس  زا  یتمحر 

(48 . ) دنزادرپیم نارفک 
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ره هب  دـشخبیم و  رتخد  دـنک  هدارا  سک  ره  هب  دـنیرفآیم و  دـهاوخب  ار  هچ  ره  تسادـخ ، نآ  زا  نیمز  اهنامـسآ و  ّتیمکاح  ّتیکلام و 
(49  ) رسپ دهاوخب  سک 

(50 ! ) دراذگیم میقع  دهاوخب  ار  سک  ره  دهدیم و  اهنآ  هب  ود  ره  رتخد  رسپ و  دنک  هدارا  رگا  ای 
هچنآ وا  نامرف  هب  دتسرفیم و  یلوسر  ای  باجح ، يارو  زا  ای  یحو ، قیرط  زا  رگم  دیوگب ، نخس  وا  اب  ادخ  هک  تسین  یناسنا  چیه  هتسیاش 

(51  ) تسا میکح  ماقم و  دنلب  وا  هک  ارچ  دنکیم ، یحو  دهاوخب  ار 
باتک و یتسنادیمن  نیا  زا  شیپ  وت  میدرک ، یحو  دوخ  نامرف  هب  ار  یحور  زین  وت  رب  میداتـسرف  یحو  نیـشیپ  ناربمایپ  رب  هک  هنوگ  ناـمه 

رارق  يرون  ار  نآ  یلو ، يدوبن ) هاگآ  نآرق  ياوتحم  زا  و   ) تسیچ نامیا 
504 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(52 . ) ینکیم تیاده  میقتسم  هار  يوس  هب  امّلسم  وت  و  مینکیم ، تیاده  میهاوخب  ار  شیوخ  ناگدنب  زا  سک  ره  نآ  هلیسو  هب  هک  میداد 
. تسادـخ يوس  هب  يزیچ  ره  تشگزاب  دیـشاب  هاـگآ  تسوا ، نآ  زا  تسا  نیمز  رد  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  یماـمت  هک  يدـنوادخ  هار 

(53)

504 ص :  ریسفت ..... :

: تسا لوق  ود  ِهَّللا » َنِم   » قلعتم رد  ِهَّللا  َنِم  َُهل  َّدَرَم  ٌمْوَی ال  َِیتْأَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ْمُکِّبَِرل  اُوبیِجَتْسا 
. ددرگیمن رب  شمکح  درک  مکح  ادخ  هک  نآ  زا  سپ  ینعی  ّدرم » ال   » هب ّقلعتم  رورجم و  راج و  ِهَّللا » َنِم  « » تسا ّدرم  ال  - » 1

. دنادرگرب ار  زور  نآ  دناوتن  سک  چیه  هک  دیایب  يزور  ادخ  يوس  زا  هک  نآ  زا  شیپ  ینعی  تسا  یتای  هب  قلعتم  - 2
. تسا نداد  رییغت  راکنا و  ریکن »  » زا روظنم  ٍریِکَن  ْنِم  ْمَُکل  ام  َو 

هب هک  ار  لعف  هب  لصتم  ریمـض  هک  لیلد  نیا  هب  ناسنا  زا  يدرف  هن  تساهناسنا  همه  اج  نیا  رد  ناسنا  زا  دوصقم  ًۀَمْحَر  اَّنِم  َناْسنِْإلا  اَْنقَذَأ  اذِإ 
شیپ هک  ییاهراک  ربارب  رد  يدب  ندیسر  اریز  دنمرجم  ياهناسنا  دوصقم  و  ْمُْهبُِصت » ْنِإ  َو   » تسا هدومرف  هدروآ و  عمج  ددرگیم  رب  ناسنا 

. تسا تینما  يزاینیب و  یتسردنت و  تمعن  تمحر  زا  دوصقم  دیآیمن و  تسار  اهنآ  هرابرد  زج  دناهداتسرف 
. دشابیم ازتشحو  روما  یطحق و  رقف و  يرامیب و  يراتفرگ  دوصقم  ٌۀَئِّیَس » ْمُْهبُِصت  ْنِإ  »

سنج هک  دنک  دیکات  ات  دومرفن  روفک  ّهنإف  دشاب ، هدیسر  هجرد  نیرخآ  هب  تمعن  نارفک  رد  هک  دنیوگ  یسک  هب  روفک  ٌروُفَک  َناْسنِْإلا  َّنِإَف 
َّنِإ ( 34 میهاربا / « ) تسا هدننک  نارفک  رگمتس و  ناسنا   » ٌراَّفَک ٌمُولََظل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  دومرف : هک  نانچ  تسا  هدش  هتخانش  اهتمعن  نارفک  هب  رشب 

ياهتمعن  ربارب  رد  ناسنا  هک   » ٌدُونََکل ِهِّبَِرل  َناْسنِْإلا 
505 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(. 6 تایداع / « ) تسا لیخب  ساپسان و  شراگدرورپ 
. دربیم دای  زا  ار  اهتمعن  دوشیم و  روآدای  ار  يراتفرگ  الب و  ینعی 

: دومرف نآ  یپ  رد  درک  دای  ار  وا  هب  ـالب  ندیـسر  ناـسنا و  هب  تمحر  ندـناشچ  ناحبـس  دـنوادخ  نوچ  ِضْرَأـْلا و  َو  ِتاواـمَّسلا  ُکـُْلم  ِهَِّلل 
هب دنک  هدارا  هنوگ  ره  زین  و  دنکیم ، میسقت  دهاوخب  روط  ره  ار  تمقن  تمعن و  تسوا و  رایتخا  رد  نیمز  اهنامسآ و  تیمکاح  تیکلام و 

يدنزرف وا  هب  دهدیم و  رارق  نورتس  دهاوخب  ار  هک  ره  ود و  ره  یخرب  هب  رـسپ و  یـضعب  هب  رتخد و  یـضعب  هب  دهدیم  دـنزرف  شناگدـنب 
. دشخبیمن

: ریز ياههار  زا  یکی  هب  زج  دیوگب  نخس  يادخ  اب  هک  دسریمن  ار  يرشب  چیه  ُهَّللا  ُهَمِّلَُکی  ْنَأ  ٍرَشَِبل  َناک  ام  َو 
ار شدنزرف  هک  دومرف  رما  میهاربا  هب  درک و  یحو  یـسوم  ردام  رب  ادخ  هک  نانچ  بوخ  هار  زا  ای  ندنکفا  لد  هب  ماهلا و  یحو و  هار  زا  - 1
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. درک یحو  دواد  هنیس  هب  ار  روبز  دنک و  حبذ 
نخس وا  اب  هک  ار  یسک  هدنونـش  هک  نآیب  دناونـشب  صخـش  رب  دنکیم  داجیا  يدام  يایـشا  زا  یـضعب  رد  هک  ار  دوخ  نخـس  دنوادخ  - 2

اب هدرپ  تشپ  زا  ناطلـس  نتفگ  نخـس  يانعم  هب  تسا  یلاثم  ٍباجِح » ِءارَو  ْنِم   » تسین یندید  تاذ  بسح  رب  دنوادخ  اریز  دنیبب  دـیوگیم 
یـسوم و اب  ناحبـس  دنوادخ  نتفگ  نخـس  دننام  دوشیمن  شدوخ  یلو  دوشیم  هدینـش  شیادص  تروص  نیا  رد  دوخ  صاوخ  زا  یـضعب 

. ناگتشرف
یسوم ترـضح  زا  ریغ  یناربمایپ  اب  ادخ  هک  نانچ  دنک  یحو  وا  هب  هتـشرف  دتـسرفب و  صخـش  يوس  هب  ار  ناگتـشرف  زا  یکیپ  دنوادخ  - 3

اهنآ هب  هتـشرف  هلیـسو  هب  هک  ناربمایپ  رگید  دـننام  هک : تسا  نیا  هیآ  يانعم  رد  رگید  لوق  تفگ ، نخـس  ناـشدوخ  ناـمز  هب  مالـسلا  هیلع 
. تسا هتفگ  نخس  ناشدوخ  نابز  هب  ناربمایپ  تما  اب  هک  نانچ  دتسرفب  يربمایپ  ای  دوش  یحو  صخش  هب  هدشیم  یحو 

506 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
الاسرا يانعم  هب  لسری » نا   » اریز ائیـش  تیتا  اضکر و  تئج  دـنیوگ  هک  نانچ  دـناهدش  لاح  نیـشناج  هک  دـنردصم  ود  لسری » نا  ایحو و  »

. دشابیم
نینچ هیآ  ریدـقت  امئاق و  وا  ادـعاق  وا  هبنجل  اناعد  دـنوادخ  لوق  دـننام  تسا  هدـش  لاـح  نیـشناج  هک  تسا  یفرظ  زین  ٍباـجِح  ِءارَو  ْنِم  َْوأ 

نداتـسرف ای  هدرپ  تشپ  زا  ندناونـش  هار  زا  ای  دشاب  هدـننک  یحو  هک  نیا  رگم  دـیوگب  نخـس  سک  چـیه  اب  ادـخ  هک  تسین  تسرد  تسا :
اب زج  ارهج  ّالا  همّلکا  دنیوگ ال  هک  نانچ  تسا  عیرس  یناهنپ و  ینخـس  یحو  نوچ  دشاب  الماک »  » نیـشناج ایحو »  » دناوتیم و  دشاب . لوسر 

ياج هب  ار  ربمایپ  نابز  رب  نخـس  الاسرا »  » تسا نینچمه  تسا و  نتفگ  نخـس  زا  یعون  رهج  هک  ارچ  میوگیمن ، نخـس  وا  اب  دنلب  يادـص 
َْوأ  » دـنوادخ راتفگ  تسا و  هتفگ  تکیپ  ای  تلیکو  هک  یلاح  رد  متفگ  نینچ  ینالف  هب  ییوگیم : تسا  هدروآ  رامـش  هب  هطـساویب  نخس 
نآ رب  فطع  ار  َلِسُْری » َْوأ   » هتفرگ و یحوی  نا  يانعم  هب  ار  ایحو »  » هک یـسک  تسا و  هدرپ  تشپ  زا  ندناونـش  شیاـنعم  ٍباـجِح » ِءارَو  ْنِم 
نیا رگم  دیوگب  نخـس  ادخ  اب  هک  دسریمن  ار  يرـشب  چـیه  لسری ، ناب  وا  یحوی  ناب  ّالا  هملکی  نا  رـشبل  ناک  ام  هک و  ینعم  نیا  هب  هدرک 
دنک قیبطت  ینعم  ود  نآ  اب  هک  دریگب  ریدـقت  رد  يزیچ  ٍباجِح » ِءارَو  ْنِم  َْوأ   » رد تسا  ریزگان  کـیپ ، نداتـسرف  اـی  دـشاب  یحو  هار  زا  هک 

. باجح ءارو  نم  عمسی  نا  وا  دیوگب : هک  نیا  دننام 
و الـسرم »  » يانعم هب  ای  دـشاب . لسری  وه  وا  ریدـقت  هک : نیا  رب  انب  تسا  هدـش  تئارق  یحویف  الوسر  لسری  وا  ینعی  عفر  هب  ًالوُسَر  َلِـسُْری  َْوأ 

. دشاب ایحوم »  » يانعم هب  و  ایحو »  » رب فطع 
تمکح يارجم  زا  ار  شیاـهراک  هک  یـسک  ینعی  ٌمیِکَح »  » دـشاب هتـشاد  ار  نیقولخم  تافـص  هک  تسا  نآ  زا  رتـالاو  وا  ینعی  ٌمیِکَح  ٌِّیلَع 

. باطخ ای  ماهلا  تروص  هب  ای  هطساو  نودب  راب  رگید  دیوگیم و  نخس  هطساو  اب  راب  کی  ود  نیا  زا  دهدیم  ماجنا 
دوشیم  هدنز  نآرق  هلیسو  هب  مدرم  نید  اریز  تسا  نآرق  روظنم  انِْرمَأ  ْنِم  ًاحوُر 

507 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ای لیئربج  زا  رتگرزب  تسا  ياهتـشرف  وا  دنیوگ  تسا و  « 1  » سدقلا حور  حور ، زا  دوصقم  هدـش : هتفگ  تسا . هدـنز  حور  هب  نت  هک  نانچ 

. تسا هدوب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  هارمه  هک  لیئاکیم 
. تسا نایدا  رد  نامیا  ياههناشن  نامیا  زا  روظنم  ُنامیِْإلا  َال  َو 

__________________________________________________

. تسا نیمه  مه  قح  دوشیم و  هدافتسا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  زا  تسا  سدقلا  حور  هفیرش ، هیآ  رد  حور  زا  دوصقم  هک  نیا  - 1
508 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

508 ص :  فرخز .....  هروس 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 1922 

http://www.ghaemiyeh.com


هراشا

تیب رد  اْنلَسْرَأ  ْنَم  ْلَئْـس  َو  هیآ  هک  هدش  تیاور  تسا و  یّکم  شاهیقب  هیآ  دنچ  زج  یلوق  هب  و  هدش ) لزان  هّکم  رد   ) تسا یّکم  هروس  نیا 
. تسا هدش  لزان  عادولا  ۀّجح  رد  اههیآ  رخآ  ات  َِکب  َّنَبَهْذَن  اَّمِإَف  هیآ  زا  هک  هدش  هتفگ  تسا و  هدش  لزان  سّدقملا 

. تسا هیآ  کی  نیهم  وه  نایرصب  بهذم  هب  هیآ و  کی  مح  نایفوک  بهذم  هب  دراد ، هیآ  فرخز 89  هروس 

508 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

ُمُْکیَلَع ٌفْوَخ  ِدابِع ال  ای  دنیوگب ، وا  هب  تمایق  رد  هک  دوب  دهاوخ  یناسک  زا  دناوخب  ار  فرخز  هروس  سک  ره  هک  هدمآ  ّیبا  ثیدـح  رد  و 
رقاب ترـضح  زا  و  « 1 ( » 68 فرخز / «. ) دـیوشیم نیگهودـنا  هن  تسامـش و  رب  یـسرت  هن  زورما  نم ! ناگدـنب  يا   » َنُونَزَْحت ُْمْتنَأ  َو ال  َمْوَْیلا 
ناما رد  ربق  راشف  نیمز و  تارـشح  زا  شربق  رد  ار  وا  ادخ  دـنک  تموادـم  فرخز  هروس  ندـناوخ  رب  سک  ره  هدـش : تیاور  مالـسلا  هیلع 

«2 . » درادیم
__________________________________________________

-1
. نونزحت متنا  مویلا و ال  مکیلع  فوخ  يدابع ال  ای  ۀمایقلا ، موی  هل  لاقی  نّمم  ناکف  فرخزلا  ةروس  أرق  نم  ّیبا ، ثیدح  یف 

و - 2
. ربقلا ۀّمض  نم  ضرألا و  ماوه  نم  هربق  یف  هَّللا  هنمآ  فرخزلا  مح  ةءارق  نمدا  نم  مالسلا ، هیلع  رقابلا  نع 

509 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

509 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 1  (: 43  ) فرخزلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ٌمیِکَح ٌِّیلََعل  اْنیََدل  ِباتِْکلا  ِّمُأ  ِیف  ُهَّنِإ  َو  ( 3  ) َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل  اِیبَرَع  ًانآُْرق  ُهاْنلَعَج  اَّنِإ  ( 2  ) ِنِیبُْملا ِباتِْکلا  َو  ( 1  ) مح

َنُؤِزْهَتْسَی ِِهب  اُوناک  َّالِإ  ٍِّیبَن  ْنِم  ْمِهِیتْأَی  ام  َو  ( 6  ) َنِیلَّوَْألا ِیف  ٍِّیبَن  ْنِم  اْنلَسْرَأ  ْمَک  َو  ( 5  ) َنِیفِرْسُم ًامْوَق  ُْمْتنُک  ْنَأ  ًاْحفَص  َرْکِّذلا  ُمُْکنَع  ُبِرْضَنَف  َأ 
(9  ) ُمِیلَْعلا ُزیِزَْعلا  َّنُهَقَلَخ  َُّنلوُقََیل  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  ْنَم  ْمُهَْتلَأَس  ِْنَئل  َو  ( 8  ) َنِیلَّوَْألا ُلَثَم  یضَم  َو  ًاشَْطب  ْمُْهنِم  َّدَشَأ  انْکَلْهَأَف  ( 7)

(10  ) َنوُدَتْهَت ْمُکَّلََعل  ًالُبُس  اهِیف  ْمَُکل  َلَعَج  َو  ًادْهَم  َضْرَْألا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا 

509 ص :  همجرت ..... :

(1  ) مح
(2  ) تسا راکشآ  شقیاقح  هک  یباتک  نیا  هب  دنگوس 

(3  ) دینک كرد  ار  نآ  امش  ات  میداد  رارق  یبرع  حیصف و  ینآرق  ار  نآ  ام 
(4 . ) تسا زومآ  تمکح  هیاپدنلب و  هک  تسام  دزن  ظوفحم ) حول   ) یلصا باتک  رد  نآ  و 

(5 ( ؟ دیراکفا رسا  یموق  هک  ببس  نیدب  میریگزاب  امش  زا  ار  نآرق )  ) رکذ نیا  ایآ 
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(6 . ) میداتسرف نیشیپ  ماوقا  رد  تیاده ) يارب   ) هک ار  ناربمایپ  زا  رایسب  هچ 
(7 . ) دندرکیم ازهتسا  ار  وا  هک  نیا  رگم  دمآیمن  ناشغارس  هب  يربمایپ  چیه  یلو 

(8 . ) تشذگ البق  ناینیشیپ ، ناتساد  میدرک و  كاله  دندوب  اهنیا  زا  رتدنمورین  هک  ار  یناسک  ام 
(9 . ) تسا هدیرفآ  ار  اهنآ  اناد  رداق و  دنوادخ  دنیوگیم  امّلسم  هدیرفآ ،؟ ار  نیمز  اهنامسآ و  یسک  هچ  یسرپب  اهنآ  زا  هاگ  ره 

510 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  يارب  داد و  رارق  امش  شمارآ  ّلحم  هراوهاگ و  ار  نیمز  هک  یسک  نامه 
(10 . ) دیسرب دصقم  هب  دیوش و  تیاده  ات  دیرفآ  ییاههار  نآ  رد  امش 

510 ص :  ریسفت ..... :

هار هک  تسا  یباـتک  هدـش  هتفگ  تساـهنآ و  دوخ  ناـبز  هب  نوچ  تسا  نشور  اـهنابز  برع  يارب  هک  تسا  نآرق  روظنم  ِنِیبُْملا  ِباـتِْکلا  َو 
. تسا هتخاس  راکشآ  دراد  زاین  نآ  هب  تما  هک  ار  مالسا  نیناوق  مارح و  لالح و  تیاده و 

. تسا هانقلخ  يانعم  هب  هدش و  يدعتم  لوعفم  کی  هب  ای  هدش و  يدعتم  لوعفم  ود  هب  تسا و  هانریص »  » يانعم هب  مسق و  باوج  ُهاْنلَعَج  اَّنِإ 
رارق یمجع  ریغ  یبرع و  ار  نآرق  ینعی  دوش  ظاحل  یجرت  يانعم  هارمه  نآ  يانعم  ات  تسا  هدارا  زا  هراعتـسا  ّلعل  تسا و  لاح  اِیبَرَع  ًاـنآُْرق 

زین هزمه  رـسک  هب  ِباتِْکلا » ِّمُأ  . » دـشیم حیرـشت  نآ  تاـیآ  دوب  بوخ  هچ  دـنیوگن : دـننک و  لـقعت  نآ  رد  اـهبرع  هک  روظنم  نیا  هب  میداد 
: دنوادخ لوق  دننام  تسا  حول  نآ  زا  روظنم  هدش و  تئارق 

خاسنتـسا لقن و  نآ  زا  هدش و  تبث  نآ  رد  اهباتک  هک  تسا  یلـصا  نوچ  هدش  هدیمان  ِباتِْکلا » ِّمُأ   » ظوفحم و حول  یف  دـیجم  نآرق  وه  لب 
ياراد میکح »  » دوشیم بوسحم  هزجعم  اهباتک  نایم  رد  نوچ  تسا  رادروخرب  نأش  تعفر  زا  اهباتک  ناـیم  رد  نآرق  ینعی  یّلعل »  » دوشیم

نینچ نیا  دراد و  ار  ٌمیِکَح » ٌِّیلََعل   » تفـص ود  نآ  هک  تسا  یباتک  هاگیاج  ام  هاگـشیپ  رد  نآ  هاگیاج  هک  ینعم  نیا  هب  تسا  اـسر  یتمکح 
. تسا هدش  تبث  ِباتِْکلا » ِّمُأ  »

برـض تسا  برع  راتفگ  زا  و  مینکیم . عفد  رود و  امـش  زا  ار  نآرق  ام  اـیآ  هک  تسا  نیا  هلمج  يزاـجم  ياـنعم  َرْکِّذـلا  ُمُْکنَع  ُبِرْـضَنَف  َأ 
نآ ریدـقت  هک  تسا  یفوذـحم  رب  فطع  تسا و  هفطاع  برـضنف » أ   » رد ءاف )  ) دـندش و هدـنار  ضوح  زا  ناگناگیب  ضوحلا ، نع  بئارغلا 

. مینکیم رود  امش  زا  ار  نآرق  میراذگیم و  او  دوخ  هب  ار  امش  ایآ  رکّذلا  مکنع  برضنف  مکلمهن  أ  تسا : نینچ 
: تسا لوق  ود  احفص  هملک  رد 

511 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ورف اـم  اـیآ  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  دـشاب و  هدـش  بوصنم  لوـعفم  ناوـنع  هب  دـنادرگب و  ور  هاـگ  ره  دـشاب  هنع ) حفـص   ) زا ردـصم و  - 1

. میزاس رود  امش  زا  ندنادرگ  يور  اب  ار  تجح  نتخاس  مزلم  نآرق و  نداتسرف 
هار وس  کی  هب  ینالف  ابناج » یـشمی  نالف   » ییوگیم هک  ناـنچ  دـشاب  بوصنم  ندوب  فرظ  رب  اـنب  دـشاب و  بناـج  ياـنعم  هب  احفـص » - » 2

. دوریم
ار یطرش  يانعم  دنراکفارسا  انیقی  هک  نیا  اب  هدش و  تئارق  زین  متنک  نا  هزمه  رـسک  هب  تسا و  متنک  نال  يانعم  هب  هزمه ) حتف   ) هب ُْمْتنُک  ْنَأ 

: دیوگیم راک  بحاص  هب  رگراک  هک  نانچ  تسا  طرش  دروم  یتسرد  هب  هک  دوشیم  رداص  یسک  يوس  زا  طرش  نیا  اریز  دراد 
يور و هداـیز  یلو  تـسا  هدرک  راـک  وا  يارب  دراد  نـیقی  هـک  یلاـح  رد  زادرپـب  لـماک  روـط  هـب  ار  مـقح  ماهدرک  راــک  وـت  يارب  نـم  رگا 

راتفر یـسک  دـننام  دـنک و  لهاجت  ترجا  رد  شقح  ندوب  حـضاو  اب  رگراک  هک  دوش  یم  بجوم  قح  هار  زا  نتفر  نوریب  رد  راـکبحاص ) )
. دراد کش  ترجا  قاقحتسا  رد  هک  دنک 

ربارب رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هب  نداد  يرادلد  یعون  دراد و  رارمتسا  هک  تسا  ياهدش  يرپس  لاح  تشذگرـس  ٍِّیبَن  ْنِم  ْمِهِیتْأَی  ام  َو 
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. تسوا موق  ندرک  دنخشیر 
هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هجوتم  هدنادرگرب و  نانآ  زا  ار  باطخ  دنوادخ  اریز  ددرگیم  رب  نیفرسم ) هب   ) هلمج نیا  رد  ریمـض  ْمُْهنِم  َّدَشَأ 

. دهدیم ربخ  نانآ  لاح  زا  ار  ترضح  هتخاس و 
هیلع و هَّللا  یّلص  ربمایپ  يارب  نیا  تسا و  هتشذگ  هدش  لثملا  برض  هک  اهنآ  يارجام  حرش  نآرق  ياج  دنچ  رد  ینعی  َنِیلَّوَْألا  ُلَثَم  یضَم  َو 

. دنهدیم تبسن  دنوادخ  هب  ار  نیمز  اهنامسآ و  شنیرفآ  هتبلا  ُمِیلَْعلا » ُزیِزَْعلا  َّنُهَقَلَخ  َُّنلوُقََیل  . » تسا دیدهت  اهنآ  يارب  هدعو و  هلآ 

511 ص :  ات 20 ..... ] تایآ 11  (: 43  ) فرخزلا هروس  ]

هراشا

ِماْعنَْألا َو  ِْکلُْفلا  َنِم  ْمَُکل  َلَعَج  َو  اهَّلُک  َجاوْزَْألا  َقَلَخ  يِذَّلا  َو  ( 11  ) َنوُجَرُْخت َِکلذَک  ًاْتیَم  ًةَْدَلب  ِِهب  انْرَْشنَأَف  ٍرَدَِقب  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلََّزن  يِذَّلا  َو 
َنِینِْرقُم َُهل  اَّنُک  ام  َو  اذه  اَنل  َرَّخَـس  يِذَّلا  َناْحبُـس  اُولوُقَت  َو  ِْهیَلَع  ُْمْتیَوَتْـسا  اَذِإ  ْمُکِّبَر  َۀَمِْعن  اوُرُکْذـَت  َُّمث  ِهِروُهُظ  یلَع  اوُوَتْـسَِتل  ( 12  ) َنُوبَکَْرت ام 

(15  ) ٌنِیبُم ٌروُفََکل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  ًاءْزُج  ِهِدابِع  ْنِم  َُهل  اُولَعَج  َو  ( 14  ) َنُوِبلَْقنَُمل انِّبَر  یلِإ  اَّنِإ  َو  ( 13)
ْنَم َو  َأ  ( 17  ) ٌمیِظَک َوُه  َو  ادَوْسُم  ُهُهْجَو  َّلَظ  ًالَثَم  ِنمْحَّرِلل  َبَرَـض  اِمب  ْمُهُدَحَأ  َرُِّشب  اذِإ  َو  ( 16  ) َنِینَْبلِاب ْمُکافْـصَأ  َو  ٍتاَنب  ُُقلْخَی  اَّمِم  َذَخَّتا  ِمَأ 

َو ْمُُهتَداهَش  ُبَتُْکتَـس  ْمُهَْقلَخ  اوُدِهَـش  َأ  ًاثانِإ  ِنمْحَّرلا  ُدابِع  ْمُه  َنیِذَّلا  َۀَِکئالَْملا  اُولَعَج  َو  ( 18  ) ٍنِیبُم ُْریَغ  ِماصِْخلا  ِیف  َوُه  َو  ِۀَْـیلِْحلا  ِیف  اُؤَّشَُنی 
(20  ) َنوُصُرْخَی َّالِإ  ْمُه  ْنِإ  ٍْملِع  ْنِم  َِکلِذب  ْمَُهل  ام  ْمُهانْدَبَع  ام  ُنمْحَّرلا  َءاش  َْول  اُولاق  َو  ( 19  ) َنُولَئُْسی

512 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

512 ص :  همجرت ..... :

هدنز تمایق  رد  هنوگ  نیمه  و  میدیشخب ، تایح  ار  هدرم  نیمزرس  نآ  هلیسو  هب  و  نّیعم ، رادقم  هب  داتسرف  یبآ  نامسآ  زا  هک  ییادخ  نآ  و 
(11 . ) دیوشیم

(12 . ) دیوش راوس  اهنآ  رب  هک  داد  رارق  ییاهبکرم  نایاپراهچ  اهیتشک و  زا  امش  يارب  دیرفآ و  ار  اهجوز  همه  هک  ییادخ  نامه  و 
هّزنم كاپ و  دییوگب  و  دیوش ، رّکذتم  دیدش  راوس  اهنآ  رب  هک  یماگنه  ار  ناتراگدرورپ  تمعن  سپـس  دیریگ  رارق  یبوخب  اهنآ  تشپ  رب  ات 

(13 . ) میتشادن ار  نآ  ییاناوت  ام  هنرگ  تخاس و  ام  رّخسم  ار  نیا  هک  ییادخ  تسا 
(14 . ) میدرگیم زاب  نامراگدرورپ  يوس  هب  ام  و 

(15 ! ) تسا يراکشآ  هدننک  نارفک  ناسنا  دندناوخ ) ادخ  نارتخد  ار  هکئالم  و   ) دنداد رارق  یئزج  شناگدنب  نایم  زا  دنوادخ  يارب  اهنآ 
(16 ( !؟ امش يارب  ار  نارسپ  و  هدرک ، باختنا  دوخ  يارب  ار  نارتخد  شتاقولخم  نایم  زا  ایآ 

يارب هک  يزیچ  نامه  هب  ار  اهنآ  زا  یکی  هاگ  ره  هک  یلاح  رد 
513 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(17 ! ) دوشیم مشخ  زا  رپ  هایس و  یتحاران  طرف  زا  شتروص  دنهد  تراشب  رتخد ) ّدلوت  هب   ) هداد رارق  هیبش  نامحر  دنوادخ 
!؟) دیناوخیم ادخ  دنزرف   ) تسین دوخ  دوصقم  ندرک  نایب  هب  رداق  لادج  ماگنه  هب  دـباییم و  شرورپ  اهتنیز  يالبال  رد  هک  ار  یـسک  ایآ 

(18)
هتـشون اهنآ  یهاوگ  نیا  دـندوب ؟ رـضاح  دـهاش و  اهنآ  شنیرفآ  ماگنه  هب  اـیآ  دنتـشادنپ ، ّثنؤم  دـنیادخ  ناگدـنب  هک  ار  ناگتـشرف  اـهنآ 

(19 ! ) دش دنهاوخ  تساوخزاب  نآ  زا  دوشیم و 
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(20 . ) دنیوگیمن يزیچ  غورد  زج  و  دنرادن ، نیقی  رما  نیا  هب  یلو  میدرکیمن ، شتسرپ  ار  اهنآ  ام  تساوخیم  ادخ  رگا  دنتفگ  نانآ 

513 ص :  ریسفت ..... :

اهجوز عاونا  ناگدـنب و  اهرهـش و  يارب  هک  ینافوط  تروص  هب  بآ  تسا و  زاین  هزادـنا  ردـقب  زا  روظنم  ٍرَدَِـقب  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلََّزن  يِذَّلا  َو 
نیا اب  کلفلا و  یف  اوبکر  ماعنالا و  اوبکر  دوشیم  هتفگ  دـیوشیم  نآ  راوس  یکـشخ  ایرد و  رد  ینعی  نوبکرت  ام  و  تسین . دـشاب  راـبنایز 

( هطساو اب   ) حیرـص ریغ  لوعفم  هب  يدعتم  زا  حیرـص  لوعفم  هب  يدعتم  نوچ  تسا  هتفگ  هنوبکرت  تسا  هدش  رکذ  هیآ  رد  کلف  ماعنا و  هک 
هب لد  رد  هک  نیا  هب  دینک  دای  ناتراگدرورپ  تمعن  زا  دیریگب و  رارق  دـیوشیم  راوس  هچنآ  تشپ  رب  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسا و  رتيوق 

. دییاتسب اهتمعن  نآ  رب  ار  ادخ  ناتیاهنابز  اب  هاگ  نآ  دیرامشب  گرزب  ار  اهنآ  هدرک و  رارقا  اهتمعن  نآ 
تفگیم ریبکت  راب  هس  تفرگیم  رارق  شرتش  تشپ  رب  رفس  دصق  هب  هاگ  ره  هک  هدش  تیاور  دروم  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  زا 

: دومرفیم و 
یـضرت امب  لمعلا  يوقّتلا و  ّربلا و  اذه  انرفـس  یف  کلأسن  انا  مهللا  نوبلقنمل ، اّنبر  یلا  ّانا  نینرقم و  هل  اّنک  ام  اذه و  انل  رّخـس  يّذلا  ناحبس 

رفسلا و اثعو  نم  کب  ذوعا  ینا  مهللا  لاملا ، لهالا و  یف  ۀفیلخلا  رفـسلا و  یف  بحاصلا  تنا  ّمهللا  هدعب  اّنع  وطا  انرفـس و  انیلع  نّوه  مهّللا 
، لاملا لهالا و  یف  رظنملا  ءوس  بلقنملا و  ۀبآک 

رد  دومرف ، مار  ام  يارب  ار  بکرم  نیا  هک  سک  نآ  تسا  هزنم  »
514 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

رب ندرک  لمع  اوقت و  یکین و  وت  زا  رفـس  نیا  رد  اراگدرورپ  تسام ، راگدرورپ  يوس  هب  ام  تشگزاب  میدـشیمن ، وا  فیرح  ام  هک  یلاح 
. میراد تساوخرد  ار  تاهتساوخ  قبط 

نادناخ و نایم  رد  نم  زا  سپ  ینم و  هارمه  رفس  رد  وت  ادنوادخ  نادرگ  لهس  ام  رب  ار  نآ  يرود  نک و  ناسآ  ام  رب  ار  نامرفـس  ادنوادخ !
نادناخ و هب  دب  هاگن  زا  زین  و  مربیم ، هانپ  وت  هب  هنانیگمغ ، یتشگزاب  زا  هار و  يراومهان  یتخس و  زا  اراگدرورپ  یشابیم ، منیشناج  ملاوما 
هک یلاـح  رد  میتشگزاـب  ناـنکهبوت   » نودـماح اـّنبرل  نوبئاـت  نوبئآ  دومرفیم : تشگیم  زاـب  رفـس  زا  هاـگ  ره  مروآیم و  هاـنپ  وت  هب  ملاـم 

«. مییاتسیم ار  نامراگدرورپ 
: ییوگب هک  تسا  نیا  تمعن  يروآ  دای  : » دومرف هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحمب  انیلع  ّنم  نآرقلا و  انمّلع  مالسالل و  اناده  يّذلا  هَّلل  دمحلا 
ام رب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحم  ترـضح  توبن )  ) هب تخومآ و  ام  هب  ار  نآرق  دومرف و  تیادـه  مالـسا  هب  ار  ام  هک  ار  ییادـخ  ساپـس  ، 

میتشادـن و ار  نآ  ناوت  ام  ینعی  تسا ، نیقیطم  يانعم  هب  نینرقم » « » َنِینِْرقُم اذـه ...  اَنل  َرَّخَـس  يِذَّلا  َناْحبُـس  ییوگب : نآ  زا  سپ  داـهن  تنم 
دوشیمن و فیعـض  ءیـش  هب  نورقم  راوشد  ءیـش  اریز  دـشاب  يرگید  هب  نورقم  هک  تسا  يزیچ  هنیرق و  نتفاـی  ياـنعم  هب  هنرقا »  » تقیقح
دنکن و شومارف  ار  ادخ  هب  دوخ  تشگزاب  هک  تسا  راوازـس  هراوس  صخـش  رب  رطخ ، اب  هارمه  تسا  يراک  بکرم ) رب   ) ندـش راوس  نوچ 

. دوش ادخ  رادید  يایهم  ات  دزاسن  اهر  ار  ادخ  دای 
رد دـننکیم  فارتعا  وا  دوجو  هب  یـسرپب  قلاخ  دروم  رد  نانآ  زا  رگا  ینعی  دـشابیم  مهتلاس  نئل  هب و  لـصتم  ًاءْزُج  ِهِداـبِع  ْنِم  َُهل  اُولَعَج  َو 

رارق ادخ  زا  یئزج  ار  اهنآ  دـنیادخ و  نارتخد  هکئالم  دـنتفگ  دـنداد و  تبـسن  وا  هب  یئزج  ادـخ  ناگدـنب  نایم  زا  فارتعا  نآ  اب  هک  یلاح 
. دناهتخاس اهقولخم  تافص  هب  فصتم  ار  ادخ  سپ  تسه  شردپ  زا  یئزج  دنزرف  هک  نانچ  دناهداد 

. تسا نارفک  مامت  لصا و  ادخ  هب  دنزرف  نداد  تبسن  اریز  تسا  راکشآ  شراکنا  دنکیم و  تمعن  راکنا  ناسنا  ٌروُفََکل  َناْسنِْإلا  َّنِإ 
515 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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نوچ تساهنآ  تیبرت  كرد و  زا  یتفگـش  اهنآ و  هب  لهج  نداد  تبـسن  باب  زا  راکنا و  يارب  هزمه  تسا و  ذـّختا  لب  يانعم  هب  َذَـخَّتا ، ِمَأ 
دناهداد رارق  رـسپ  هن  تسا  رتخد  هک  ءزج  ود  نیرتتسپ  ار  ءزج  نآ  هکلب  دناهداد  رارق  یئزج  شناگدنب  نایم  زا  ادخ  يارب  هک  دـندش  عناق 

. دندرکیم روگ  هب  هدنز  ار  نارتخد  یتح  تسا  رتشیب  نارتخد  هب  تبسن  مدرم  همه  زا  بارعا  ینمشد  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
اریز تسنادیم  ادخ  ءزج  ار  وا  يو  هک  دندادیم ، ربخ  رتخد  سنج  زا  ار  اهنآ  زا  یکی  هاگ  ره  اًلَثَم  ِنمْحَّرِلل  َبَرَـض  اِمب  ْمُهُدَـحَأ  َرُِّشب  اذِإ  َو 

. تسا ردپ  سنج  زا  دنزرف  نوچ  دناهداد  رارق  وا  لثم  ادخ و  سنج  زا  ار  وا  تقیقح  رد  دوش  هداد  رارق  ادخ  زا  یئزج  هکئالم  هاگ  ره 
ایآ دومرف : هاگ  نآ  دشیم  مغ  زا  ولمم  ینعی  میظک » وه  و   » دشیم هایس  شتروص  ربخ  نآ  فسأت  مشخ و  يور  زا  ینعی  ادَوْسُم  ُهُهْجَو  َّلَظ 

نادرم نمـشد و  اـب  هک  دوش  جاـتحم  هاـگ  ره  دوـشیم و  تیبرت  تمعن  تنیز و  رد  هک  دـنهدیم  رارق  تفـص  نیا  اـب  يدـنزرف  ادـخ  يارب 
. تسا فیعض  نانز  لوقع  نوچ  دروایب  ناهرب  جاجتحا و  نمشد  رب  هک  درادن  نایب  تردق  دزرو  ینمشد 

صاـصتخا و هک  تسا  یلثم  نآ  تسا و  هدـش  تئارق  زین  نمحرلا  دـبع  ِنـمْحَّرلا » ُداـبِع   ... » ِنـمْحَّرلا ُداـبِع  ْمُـه  َنـیِذَّلا  َۀَِـکئالَْملا  اوـُلَعَج  َو 
دنتفگ دندیمان و  ینعی  تسا  اوّمس  يانعم  هب  اُولَعَج » َو   » تسا هدش  تئارق  دیدشت ) نودب   ) اشنی اّشنی  دنکیم  نایب  ار  اهنآ  تلزنم  یکیدزن و 

: هدش تئارق  تروص  هس  هب  اوُدِهَش » َأ   » دنرتخد ناگتشرف 
. تسا جیار  هدمآ و  هیآ  رد  هک  تروص  نامه  هب  - 1

نیا هب  تساهنآ  هب  دنخـشیر  یعون  نیا  اودهـشا و  دشاب  فلا  اهنآ  نیب  رد  هک  هزمه  ود  اب  - 3 اودهشأ »  » مومـضم حوتفم و  هزمه  ود  اب  - 2
هدـهاشم ار  ناشدوخ  شنیرفآ  هک  نیا  زج  هدـنامن  یقاب  يزیچ  نیا  رب  انب  دـنتفگیم  لیلد  نودـب  هناهاگآان و  ار  نخـس  نیا  نانآ  هک  ینعم 

دناهدش . هداد  ربخ  هدهاشم  زا  ور  نیا  زا  دننک 
516 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا دیدهت  یعون  نولاسی  دش و  دهاوخ  هتشون  يدوزب  دناهداد  هکئالم  رب  هک  یتداهش  ْمُُهتَداهَش  ُبَتُْکتَس 
دقتعم هک  نیا  رگید  دـندیتسرپ  ار  ناگتـشرف  نانیا  هک  نیا  یکی  تسا : رفک  عون  ود  لماش  راتفگ  نیا  ْمُهانْدَـبَع  ام  ُنمْحَّرلا  َءاش  َْول  اُولاـق  َو 

ْنِإ  ) هلمج اب  ناحبـس  دنوادخ  هاگ  نآ  دنتفگیم  اهنآ  کلـسم  يربج  ناردارب  هک  نانچ  دندیتسرپیم  ار  ناگتـشرف  ادخ  تساوخ  هب  دندوب 
. دومرف بیذکت  ار  نانآ  نوبّذکی  يا  َنوُصُرْخَی ) اَّلِإ  ْمُه 

516 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 21  (: 43  ) فرخزلا هروس  ]

هراشا

ام َِکلذَـک  َو  ( 22  ) َنوُدَـتْهُم ْمِهِراثآ  یلَع  اَّنِإ  َو  ٍۀَّمُأ  یلَع  انَءابآ  انْدَـجَو  اَّنِإ  اُولاـق  ْلـَب  ( 21  ) َنوُکِـسْمَتْسُم ِِهب  ْمُهَف  ِِهْلبَق  ْنِم  ًاباتِک  ْمُهاـْنیَتآ  ْمَأ 
يدْهَِأب ْمُُکْتئِج  َْول  َو  َأ  َلاق  ( 23  ) َنوُدَتْقُم ْمِهِراثآ  یلَع  اَّنِإ  َو  ٍۀَّمُأ  یلَع  انَءابآ  انْدَجَو  اَّنِإ  اهُوفَْرتُم  َلاق  َّالِإ  ٍریِذَن  ْنِم  ٍۀَیْرَق  ِیف  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَـسْرَأ 

(25  ) َنِیبِّذَکُْملا ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک  ْرُْظناَف  ْمُْهنِم  انْمَقَْتناَف  ( 24  ) َنوُِرفاک ِِهب  ُْمْتلِسْرُأ  اِمب  اَّنِإ  اُولاق  ْمُکَءابآ  ِْهیَلَع  ُْمتْدَجَو  اَّمِم 
ْمُهَّلََعل ِِهبِقَع  ِیف  ًۀَِـیقاب  ًۀَِـملَک  اـهَلَعَج  َو  ( 27  ) ِنیِدْهَیَـس ُهَّنِإَف  ِینَرَطَف  يِذَّلا  ـَّالِإ  ( 26  ) َنوُدـُبْعَت اَّمِم  ٌءاَرب  ِینَّنِإ  ِهِمْوَـق  َو  ِهِیبَأـِل  ُمـیِهاْربِإ  َلاـق  ْذِإ  َو 

(30  ) َنوُِرفاک ِِهب  اَّنِإ  َو  ٌرْحِس  اذه  اُولاق  ُّقَْحلا  ُمُهَءاج  اََّمل  َو  ( 29  ) ٌنِیبُم ٌلوُسَر  َو  ُّقَْحلا  ُمُهَءاج  یَّتَح  ْمُهَءابآ  َو  ِءالُؤه  ُْتعَّتَم  َْلب  ( 28  ) َنوُعِجْرَی

516 ص :  همجرت ..... :

نآ  هب  اهنآ  میاهداد و  اهنآ  هب  نیا  زا  شیپ  یباتک  ام  هک  نیا  ای 
517 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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(21 . ) دنیوجیم کّسمت 
(22 . ) میاهدش تیاده  اهنآ  راثآ  هب  زین  ام  میتفای و  یبهذم  رب  ار  دوخ  ناکاین  ام  دنیوگیم  اهنآ  هکلب 

ناردپ ام  دنتفگ  رورغم  تسم و  نادنمتورث  هک  نیا  رگم  میداتـسرفن  هدننک  راذنا  يربمایپ  وت  زا  شیپ  يراید  رهـش و  چـیه  رد  هنوگ  نیمه 
(23 . ) مینکیم ادتقا  اهنآ  راثآ  هب  میتفای و  یبهذم  رب  ار  دوخ 

دنتفگ دینکیم )!؟ راکنا  مه  زاب   ) مشاب هدروآ  دیتفای  نآ  رب  ار  ناتناردـپ  هچنآ  زا  رتشخب  تیادـه  ینییآ  نم  رگا  ایآ  تفگ : ناشربمایپ ) )
(24 . ) میرفاک دیاهدش  ثوعبم  نآ  هب  امش  هچنآ  هب  ام  يرآ ) )

(25 . ) دوب هنوگچ  ناگدننک  بیذکت  راک  نایاپ  رگنب  میتفرگ . ماقتنا  نانآ  زا  ور  نیا  زا 
(26 ! ) مرازیب دیتسرپیم  امش  هچنآ  زا  تفگ  شموق  و  رذآ ) شیومع   ) شردپ هب  میهاربا  هک  ار  یماگنه  روایب  رطاخ  هب 

(27  ) درک دهاوخ  متیاده  وا  هک  هدیرفآ  ارم  هک  ییادخ  نآ  رگم 
(28  ) دندرگ زاب  ادخ  يوس  هب  ات  داد  رارق  دوخ  باقعا  رد  هیقاب  هملک  ار ، دیحوت  هملک  وا 

(29 . ) دمآ ناشغارس  هب  یهلا  راکشآ  هداتسرف  قح و  ات  میتخاس  دنمهرهب  ایند  بهاوم  زا  ار  اهنآ  ناردپ  هورگ و  نیا  ام  یلو 
(30 ! ) میرفاک نآ  هب  تبسن  ام  تسا و  رحس  نیا  دنتفگ  دمآ  ناشغارس  هب  قح  هک  یماگنه  اما 

517 ص :  ریسفت ..... :

؟ دینکیم بیذکت  هک  تسا  يزیچ  نآرق )  ) نیا ایآ  ینعی  ِِهْلبَق ...  ْنِم  ًاباتِک  ْمُهاْنیَتآ  ْمَأ 
دنرادن یلیلد  چیه  هکلب  دننکیم  کّسمت  باتک  نآ  هب  دناهداد و  رفک  تبسن  ام  هب  نآ  رد  هک  میداد  یباتک  نانآ  هب  باتک ، نیا  زا  شیپ  ای 
تیادـه ناشراثآ  هب  میتفای و  یهار  نید و  رب  ار  نامناردـپ  ام  ٍۀَّمُأ » یلَع  انَءابآ  انْدَـجَو  اَّنِإ  : » ناشراتفگ نیا  زج  دـنیوج  کّـسمت  نآ  هب  هک 

. میاهدش
. دشاب نودتهم »  » هب ّقلعتم  ْمِهِراثآ » یلَع   » رورجم راج و  ای  تسا  ّنا  يارب  ربخ  َنوُدَتْهُم  ْمِهِراثآ  یلَع 

ار نانآ  تمعن ، هک  یناسک  ینعی  اهُوفَْرتُم  َلاق  اَّلِإ  ٍریِذَن  ْنِم  ٍۀَیْرَق  ِیف  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَسْرَأ  ام  َِکلذَک  َو 
518 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دندرک دیلقت  دوخ  ناینیشیپ  زا  یهورگ  ره  دناهتفرن و  تخس  ياهفیلکت  راب  ریز  دناهدیزگرب و  لیلد  بلط  رب  ار  هافر  سپ  هتخاس  تسمرس 
. تسا هدش  تئارق  زین  لق  لاق »  » ْمُکَءابآ ِْهیَلَع  ُْمتْدَجَو  اَّمِم  يدْهَِأب  ْمُُکْتئِج  َْول  َو  َأ  َلاق 

. وگب اهنآ  هب  ینعی  تسا  هدش  یحو  هدننک  راذنا  هب  هچنآ  زا  تسا  یتیاکح  لق » . )» تفگ اهنآ  هب  هدننک  راذنا  ینعی  لاق » »
ناتیارب ناتناردپ  نید  زا  رترگتیاده  ینید  هچ  رگا  دینکیم  يوریپ  ناتناردـپ  زا  ایآ  ینعی  تسا  هدـش  تئارق  زین  مکانئج  ولوا  ْمُُکْتئِج  َْول  َو  َأ 

. دشاب رتهدننک  تیاده  نامناردپ  نید  زا  هک  دیروایب  نامیارب  ینید  هچ  رگا  میتباث  نامناردپ  نید  رب  ام  دنتفگ  باوج  رد  میروایب 
نوچ تسا  ناـسکی  ّثنؤـم ، رّکذـم و  ینثم و  عـمج و  درفم و  هملک ، نیا  رد  ءارب »  » َنوُدـُبْعَت اَّمِم  ٌءاَرب  ِینَّنِإ  ِهِمْوَـق  َو  ِهِیبَأـِل  ُمیِهاْربِإ  َلاـق  ْذِإ  َو 

. کنم ءالخلا  کنم و  ءاربلا  نحن  دوشیم  هتفگ  تسا و  ردصم 
: تسا لوق  ود  هلمج  نیا  بارعا  رد  ِینَرَطَف  يِذَّلا 

متیادـه يدوزب  تسا  هدرک  داـجیا  هدـیرفآ و  ارم  هک  یـسک  نکیل  تسا  هتفگ  ییوگ  میریگب  عـطقنم  يانثتـسا  هک  نیا  رب  اـنب  بوـصنم  - 1
. دنکیم

. تسا هدیرفآ  ارم  هک  یسک  زا  زج  مرازیب  دیتسرپیم  امش  هچنآ  زا  نم  تسا  هتفگ  ییوگ  دشاب  نم  هب  رورجم  زا  لدب  رورجم و  - 2
هفوصوم دناوتیم  َنوُُدبْعَت » اَّمِم   » رد ام »  » و دندیتسرپیم . ار  اهتب  هک  نیا  اب  تسادخ  ام  راگدرورپ  دنتفگیم  اهنآ  هک  هدـش  تیاور  هداتق  زا 
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. تسا هدیرفآ  ارم  هک  ییادخ  زج  مرازیب  دیتسرپیم  هک  ینایادخ  زا  نم  دوش ، نینچ  ریدقت  دشاب و  ریغ  يانعم  هب  تفص و  ّالا »  » و
نانچ مه  داد و  رارق  شاهّیرذ  نایم  رد  نادواج  ياهملک  تفگ  نخس  نآ  زا  هک  ار  دیحوت  هملک  میهاربا  ینعی  ِِهبِقَع  ِیف  ًۀَِیقاب  ًۀَِملَک  اهَلَعَج  َو 

هک  یناسک  دندوب  نانآ  نایم  رد 
519 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ترضح زا  داد . رارق  هیقاب  هملک  ار  نآ  ادخ  هَّللا » اهلعج  و   » هدش هتفگ  دندناوخیم و  ارف  وا  یگناگی  هب  ار  مدرم  هتـسنادیم و  هناگی  ار  ادخ 
هک هدـش  تیاور  يدـس  زا  و  تسا . هدوب  تمایق  زور  ات  تماما  میهاربا ، زا  سپ  هیقاب  هملک  زا  روظنم  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص 

. دنتسه هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  لآ  نآ  زا  روظنم 
. دندرگ زاب  ناشنادّحوم  ياعد  هب  اهنآ  ناکرشم  هک  دشاب  َنوُعِجْرَی  ْمُهَّلََعل 

هدـش و هتفیرف  رمع  تلهم  هب  سپ  متخاـس  دـنمهرهب  تمعن  رمع و  لوط  زا  دـنامیهاربا  نادـنزرف  هک  ار  هکم  یلاـها  ینعی  ِءـالُؤه  ُْتعَّتَم  ْلـَب 
. دمآ نانآ  رب  نآرق  ینعی  قح  ات  دندش  مرگرس  اهتوهش  يوریپ  هب  دیحوت  هملک  ياجب 

وا هدرک و  بیذکت  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  نانآ  اما  دیناسر  تابثا  هب  تسرد  هک  یتازجعم  اب  ار  نآ  دمآ و  تلاسر  ٌنِیبُم و  ٌلوُسَر  َو 
. دندیمان رحس  ار  نآرق )  ) شباتک رحاس و  ار 

519 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 31  (: 43  ) فرخزلا هروس  ]

هراشا

اْینُّدلا ِةایَْحلا  ِیف  ْمُهَتَشیِعَم  ْمُهَْنَیب  انْمَسَق  ُنَْحن  َکِّبَر  َتَمْحَر  َنوُمِسْقَی  ْمُه  َأ  ( 31  ) ٍمیِظَع ِْنیَتَیْرَْقلا  َنِم  ٍلُجَر  یلَع  ُنآْرُْقلا  اَذه  َلُِّزن  َْول ال  اُولاق  َو 
ًۀَّمُأ ُساَّنلا  َنوُکَی  ْنَأ  ـال  ْوـَل  َو  ( 32  ) َنوُعَمْجَی اَّمِم  ٌْریَخ  َکِّبَر  ُتَمْحَر  َو  ایِرْخُـس  ًاضَْعب  ْمُهُـضَْعب  َذِـخَّتَِیل  ٍتاجَرَد  ٍضَْعب  َقْوَف  ْمُهَـضَْعب  انْعَفَر  َو 

َو ( 34  ) َنُؤِکَّتَی اْهیَلَع  ًارُرُـس  َو  ًاـباْوبَأ  ْمِِهتُوُیِبل  َو  ( 33  ) َنوُرَهْظَی اْهیَلَع  َجِراعَم  َو  ٍۀَِّضف  ْنِم  ًافُقُـس  ْمِِهتُوُیِبل  ِنمْحَّرلاـِب  ُرُفْکَی  ْنَِمل  اـْنلَعََجل  ًةَدِـحاو 
(35  ) َنیِقَّتُْمِلل َکِّبَر  َْدنِع  ُةَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا  ِةایَْحلا  ُعاتَم  اََّمل  َِکلذ  ُّلُک  ْنِإ  َو  ًافُرْخُز 

اذِإ یَّتَح  ( 37  ) َنوُدَتْهُم ْمُهَّنَأ  َنُوبَـسْحَی  َو  ِلِیبَّسلا  ِنَع  ْمُهَنوُّدُصََیل  ْمُهَّنِإ  َو  ( 36  ) ٌنیِرَق َُهل  َوُهَف  ًاناْطیَـش  َُهل  ْضِّیَُقن  ِنمْحَّرلا  ِرْکِذ  ْنَع  ُشْعَی  ْنَم  َو 
َْتنَأَف َأ  ( 39  ) َنوُکِرَتْشُم ِباذَْعلا  ِیف  ْمُکَّنَأ  ُْمتْمَلَظ  ْذِإ  َمْوَْیلا  ُمُکَعَْفنَی  َْنل  َو  ( 38  ) ُنیِرَْقلا َْسِئبَف  ِْنیَقِرْشَْملا  َدُْعب  َکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  َْتَیل  ای  َلاق  انَءاج 

(40  ) ٍنِیبُم ٍلالَض  ِیف  َناک  ْنَم  َو  َیْمُْعلا  يِدْهَت  َْوأ  َّمُّصلا  ُعِمُْست 
520 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

520 ص :  همجرت ..... :

(31 ( !؟ تسا هدشن  لزان  فئاط ) هکم و   ) رهش ود  نیا  زا  يدنمتورث ) درم   ) یگرزب درم  رب  نآرق  نیا  ارچ  دنتفگ  و 
یـضعب رب  ار  یـضعب  میدرک و  میـسقت  نانآ  نایم  رد  ایند  تایح  رد  ار  اهنآ  تشیعم  ام  دننکیم ؟ میـسقت  ار  تراگدرورپ  تمحر  اهنآ  ایآ 
(32  ) تسا رتهب  دننکیم  يروآعمج  هچنآ  مامت  زا  تراگدرورپ  تمحر  دننک و  نواعت  مه  اب  ریخست و  ار  رگیدکی  ات  میداد  يرترب 
ییاههناخ دندشیم ، رفاک  هک  یناسک  يارب  ام  دنوش  یهارمگ  دحاو  تّما  مدرم  همه  هک  دشیمن  ببس  يّدام  بهاوم  زا  راّفک  نّکمت  رگا 

(33  ) دنور الاب  نآ  زا  هک  ییاهنابدرن  هرقن و  زا  ییاهفقس  اب  میدادیم  رارق 
(34 . ) دننک هیکت  نآ  رب  هک  میدادیم  رارق  ياهرقن ) ابیز و   ) ییاهتخت اهرد و  اهنآ  ياههناخ  يارب  و 

(35 . ) تسا ناراگزیهرپ  نآ  زا  تراگدرورپ  دزن  ترخآ  تسایند و  یگدنز  عاتم  اهنیا  مامت  یلو  یلّمجت ، لیاسو  عاونا  و 
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(36  ) دشاب وا  نیرق  هراومه  هک  میتسرفیم  وا  غارس  هب  ار  یناطیش  دوش  نادرگیور  ادخ  دای  زا  سک  ره 
(37 . ) دنتسه اهنآ  یقیقح  ناگتفای  تیاده  دننکیم  نامگ  هک  یلاح  رد  دنرادیم ، زاب  ادخ  هار  زا  ار  هورگ  نیا  نیطایش )  ) اهنآ و 
(38 ! ) وت یتسه  ینیشنمه  دب  هچ  دوب ، برغم  قرشم و  هلصاف  وت  نم و  نایم  شاک  يا  دیوگیم : دوش  رضاح  ام  دزن  هک  ینامز  ات 

(39 . ) دیکرتشم باذع  رد  دیدرک و  ملظ  هک  ارچ  درادن ، يدوس  امش  لاح  هب  زورما  اهوگتفگ  نیا  زگره 
(40 . ) ینک تیاده  دنراکشآ  یهارمگ  رد  هک  ار  یناسک  نایانیبان و  ای  یناسرب  نارک  شوگ  هب  ار  دوخ  نخس  یناوتیم  وت  ایآ 

521 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

521 ص :  ریسفت ..... :

هدـش هتفگ  رهـش و  ود  زا  یکی  ینعی  تسا  فئاط  هّکم و  نیتیرق »  » زا روظنم  ٍمیِظَع  ِْنیَتَیْرَْقلا  َنِم  ٍلُجَر  یلَع  ُنآْرُْقلا  اَذـه  َلُِّزن  ـال  َْول  اُولاـق  َو 
هریغم نب  دیلو  سابع و  نبا  تسا . فئاط  زا  یفقث  ورمع  نب  بیبح  هکم و  زا  هریغم  نب  دـیلو  رهـش ، ود  نیا  زا  گرزب  نادرم  زا  ناشروظنم 

. تسایند رد  وا  تسایر  درم ، یگرزب  زا  روظنم  هک  دناهدرک  تیاور  هداتق  زا  یفقث  دوعسم  نب  ةورع  و 
ایآ ینعی  دـنتفگ ، روز  دـندرک و  ضارتـعا  هک  نیا  زا  بّجعت  تسا  بّجعت  راـکنا و  يارب  مها )  ) رد هزمه  َکِّبَر ...  َتَمْحَر  َنوُمِـسْقَی  ْمُه  َأ 

میـسقت ار  ادخ  تمحر  دنهاوخیم  دـننیزگیم و  رب  دـنک  مایق  تّوبن  رما  هب  هک  ار  ياهتـسیاش  صخـش  دـننکیم و  ریبدـت  ار  تّوبن  رما  اهنآ 
نانآ هک  تسا  هتشاد  مالعا  هدز و  یلثم  ناشیارب  هاگ  نآ  دراد  ار  نآ  یتسرپرس  یگتـسیاش  دوخ  تمکح  ساسا  رب  دنوادخ  طقف  هک  دننک 

ار یضعب  تسا و  هدومرف  ریدقت  میسقت و  ناشنایم  رد  ار  اهنآ  يزور  هک  تسا  ناحبس  يادخ  نیا  و  دنزجاع ، دوخ  يویند  حلاصم  ریبادت  زا 
هب یضعب  ات  تسا  هداد  رارق  ناناوتان  نادنمورین و  نادنمزاین و  نادنمتورث و  اهنآ  نایم  رد  تسا و  هداد  يرترب  یـضعب  رب  يزور  قزر و  رد 
هک نیا  اب  ار  قزر  ریبدت  ّتیلوئـسم  دنوادخ  دـنبای  تسد  دوخ  عفانم  هب  دنـشکب و  يراگیب  اهنآ  زا  اهراک  رد  دـنیآ و  رد  یـضعب  تمدـخ 

تمحر دراد و  هک  یجرا  ّتیمها و  همه  اب  ار  تّوبن  رایتخا  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  تسا  هدرکن  راذگاو  اهناسنا  هب  تسا  كدنا  شرطخ 
؟ دراذگاو نانآ  هب  تسادخ  گرزب 

دریگیم همـشچرس  نآ  زا  هک  تسا  یـشاداپ  يراگتـسر و  ادخ و  نید  هک  تمحر  نیا  دومرف : هاگ  نآ  َنوُعَمْجَی  اَّمِم  ٌْریَخ  َکِّبَر  ُتَمْحَر  َو 
. دننکیم عمج  نانیا  هک  تسایند  شزرایب  لام  زا  رتهب 

هداد و ربخ  دوخ  هاگشیپ  رد  نآ  یجرا  مک  ایند و  یتسپ  زا  ناحبس  دنوادخ  سپس 
522 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

: تسا هدومرف 
هرقن الط و  زا  ییاهتخت  اهرد و  اههّلپ و  اهفقـس و  نارفاک  يارب  دوبن  دنـسپان  رفک  رب  مدرم  عامتجا  رگا  ًةَدِحاو ، ًۀَّمُأ  ُساَّنلا  َنوُکَی  ْنَأ  َْول ال  َو 

و فاق )  ) نوکس و  نیس )  ) حتف هب  افقس »  » تسا ُرُفْکَی » ْنَِمل   » زا لامتـشا  لدب  ْمِِهتُوُیِبل » َو   » هدش فطع  هّضف  ّلحم  رب  افرخز »  » میدادیم رارق 
. نهر و  نهر ، دننام  تسا  فقس  عمج  هدش و  تئارق  ود  ره  ّمض 

اوُعاطْـسا اَمَف  تسا ، هیآ  نیا  رد  هک  نانچ  دنوریم  ماب  يالاب  هک  تسا  ییاههلپ  يانعم  هب  جارعم و  يارب  عمج  مسا  ای  جرعم  عمج  جراعم » »
«. دنور الاب  نآ  زا  هک  دندوبن  رداق  اهنآ  هک  تخاس ) يدنمورین  ّدس  نانچ  نآ  ماجنارس  « ») 1  » ُهوُرَهْظَی ْنَأ 

« مال  » هک نیا  رب  انب  دیدشت  نودب  تسا ، هدش  تئارق  دـیدشت  نودـب  مه  دّدـشم و  مه  اّمل »  » اْینُّدـلا ِةایَْحلا  ُعاتَم  اََّمل  َِکلذ  ُّلُک  ْنِإ  َو  ًافُرْخُز  َو 
نا ّالا و  يانعم  هب  اّمل »  » هک نیا  رب  انب  دیدشت  اب  دشاب ، هلّقثم  زا  هفّفخم  نا »  » هدیاز و ام »  » دـشاب و تابثا  یفن و  نایم  ندـنکفا  ییادـج  يارب 

. دشاب هیفان 
، یـشعی یـشع  و  دشابن ، یتفآ  وا  مشچ  رد  درگنب و  فیعـض  هاگن  اب  هاگ  ره  اوشعی ، یـشع  دوشیم  هتفگ  ِنمْحَّرلا ...  ِرْکِذ  ْنَع  ُشْعَی  ْنَم  َو 
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ادخ ندوب  قح  هب  ملع  اب  دـنزب و  يروک  هب  ار  دوخ  ادـخ  دای  رد  هک  یـسک  ینعی  دـیآ  دـیدپ  یتفآ  ناسنا  مشچ  رد  هک  دوش  هتفگ  هاگ  نآ 
ام  » َءانَُرق ْمَُهل  انْضَّیَق  َو  دننام  مینکیم  نیرق  نیطایش  اب  ار  وا  میزاسیم و  راوخ  ار  وا  ینعی  میرامگیم  وا  رب  یناطیـش  دنزب  ینادان  هب  ار  دوخ 
زین ءای )  ) اـب ضّیقی  میرادیم ، لیـسگ  ار  نیطایـش  اـم  هک  ینیبیمن  رگم  ( 25 تلّـصف / «. ) میداد رارق  یتریـس ) تشز   ) نانیـشنمه اهنآ  يارب 

. تسا هدش  تئارق 
ریمض و  لبق ) هیآ  رد  « ) نم  » ریمض هیآ  نیا  رد  ِلِیبَّسلا  ِنَع  ْمُهَنوُّدُصََیل  ْمُهَّنِإ  َو 

__________________________________________________

تسا م. هدش  هتشون  هابتشا  ریسفت  نتم  رد  تسا و  هطوقنم ) يات  نودب   ) هورهظی نا  اوعاطسا  امف  هیآ : حیحص  - 1
523 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

یناطیـش تسا و  مهبم  هدرب ) دای  زا  ار  ادخ  هک  یـسک   ) یـشاع صخـش  سنج  دروم  رد  لبق ) هیآ  رد  « ) نم  » اریز هدش  هدروآ  عمج  ناطیش 
عومجم هب  ریمـض  تسا  زیاج  دوش  ود  ره  لماش  دـناوتیم  شندوب  مهبم  رثا  رب  نوچ  هدـش و  هدرامگ  وا  رب  تسین  صخـشم  نآ  سنج  هک 

. ددرگرب ود  نآ 
هدش تئارق  اناءاج »  » دشاب ود  ره  شناطیـش  یـشاع و  يارب  لعف  هک  نیا  رب  انب  دـیایب و  ام  دزن  یـشاع  صخـش  ات  َْتَیل  ای  َلاق  انَءاج  اذِإ  یَّتَح 

رب هک   ) قرشم نداد  هبلغ  باب  زا  نیقرشم »  » دوبیم و برغم  قرـشم و  نایم  هلـصاف  وت  نم و  نایم  شاک  يا  تفگ  شناطیـش  هب  لاق »  » تسا
. دنیوگیم نارمق »  » هام دیشروخ و  يارب  هک  نانچ  هدش  هتفگ  تسا ) وت 

: دیوگیم رعاش 
«1  » علاوّطلا موّجنلا  اهارمق و  انل  مکیلع  ءامّسلا  قافاب  انذخا 

. تسا قرشم  زا  برغم  برغم و  زا  قرشم  يرود  نآ  لصا  تسا و  رگیدکی  زا  ود  نآ  يرود  نیقرشملا  دعب  رد  دعب »  » زا روظنم  و 
« ُْمتْمَلَظ ْذِإ   » درادـن ناـتلاح  هب  یعفن  باذـع  رد  ناـتندوب  كرتـشم  ینعی  تسا  عوفرم  ـالحم  مّکنا »  ... » ْمُکَّنَأ ُْمتْمَلَظ  ْذِإ  َمْوَْـیلا  ُمُکَعَْفنَی  َْنل  َو 

. تسا هدش  راکشآ  تباث و  امش  ملظ  اریز  ینعی 
راداو نامیا  هب  ربج  هب  ار  نانآ  یناوتیمن  وت  هک  تسا  نیا  دوصقم  بجعت و  اب  هارمه  تسا  يراکنا  َیْمُْعلا  يِدـْهَت  َْوأ  َّمُّصلا  ُعِمُْـست  َْتنَأَـف  َأ 

. ینک

523 ص :  ات 45 ..... ] تایآ 41  (: 43  ) فرخزلا هروس  ]

هراشا

َکَّنِإ َْکَیلِإ  َیِحوُأ  يِذَّلِاب  ْکِسْمَتْـساَف  ( 42  ) َنوُرِدَـتْقُم ْمِْهیَلَع  اَّنِإَف  ْمُهانْدَـعَو  يِذَّلا  َکَّنَیُِرن  َْوأ  ( 41  ) َنوُمِقَْتنُم ْمُْهنِم  اَّنِإَف  َِکب  َّنَبَهْذـَن  اَّمِإَـف 
ِنُود ْنِم  اْنلَعَج  َأ  اِنلُـسُر  ْنِم  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  ْنَم  ْلَئْـس  َو  ( 44  ) َنُولَئُْـست َفْوَس  َو  َکِمْوَِقل  َو  ََکل  ٌرْکِذـَل  ُهَّنِإ  َو  ( 43  ) ٍمیِقَتْسُم ٍطارِـص  یلَع 

(45  ) َنوُدَبُْعی ًۀَِهلآ  ِنمْحَّرلا 
__________________________________________________

اهارمق هب  هام  دیشروخ و  زا  رعاش  . ) تسام نآ  زا  شناشخرد  ناگراتس  دیشروخ و  هام و  میاهتفرگ  گنت  امش  رب  ار  نامـسآ  ياههنارک  - 1
م. تسا ) هدش  فذح  هفاضا  ببس  هب  هینثت  نون  هدوب و  نارمق  لصا  رد  هک  هدرک  ریبعت 

524 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

524 ص :  همجرت ..... :
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(41 . ) درک میهاوخ  تازاجم  ار  اهنآ  امتح  میربب  اهنآ  نایم  زا  ار  وت  هاگ  ره 
(42 . ) میطّلسم اهنآ  رب  ام  زاب  میهد  هئارا  وت  هب  میاهداد  هدعو  نانآ  باذع  زا  ار  هچنآ  ینامب و  هدنز  رگا  ای 

(43 . ) یتسه میقتسم  طارص  رب  وت  هک  ریگب  مکحم  هدش  یحو  وت  رب  ار  هچنآ 
(44 . ) دش دیهاوخ  لاؤس  يدوزب  تسوت و  موق  وت و  يروآدای  هیام  نیا  و 

(45 ( !؟ میداد رارق  اهنآ  شتسرپ  يارب  ینادوبعم  نامحر  دنوادخ  زا  ریغ  ایآ  سرپب ، میداتسرف  وت  زا  لبق  هک  ینالوسر  زا 

524 ص :  ریسفت ..... :

هب دّـکؤم )  ) هلیقث نون  دوش ، لخاد  ياهملک ] رب   ] مسق مال  هاگ  ره  هک  تهج  نیا  رد  تسا  مسق  مال  هلزنم  هب  هلمج  نیا  رد  ام »  » َّنَبَهْذـَن اَّمِإَف 
میناریمب ار  وت  مینک و  ضبق  ار  تحور  رگا  كدـعب ، مهنم  نومقتنم  انإف  كانیفوت  كانـضبق و  نا  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  و  دراد . هارمه 

الب و نیا  هک  دومرف  مارکا  شربمایپ  رب  دـنوادخ  هک  هدـش  تیاور  هداتق  نسح و  زا  و  تفرگ ، میهاوخ  نانآ  زا  ار  تماقتنا  وت  گرم  زا  سپ 
مه دیدیم و  دمآیم  شتّما  رـس  رب  وا  زا  سپ  ار  هچنآ  ترـضح  نآ  هک  هدـش  تیاور  داد و  يور  ترـضح  نآ  زا  سپ  دـیدن و  ار  باذـع 

. دش هتفرگ  شحور  ات  دیدنخن  دشن و  زاب  شتروص  دوب و  هتفرگ  نانچ 
رفک هب  نم  زا  سپ  هک  منیبن  دومرف : هک  مدوب  رتکیدزن  ربمایپ  هب  همه  زا  ینم  رد  عادولا  ۀّجح  رد  نم  دیوگ : هدرک  تیاور  هَّللا  دبع  نب  رباج 

دیهاوخ دـیگنجیم  نآ  اب  هک  يرکـشل  فص  رد  ارم  دـینکب  ار  راک  نیا  رگا  ادـخ  هب  دـینزب ، ار  رگید  هورگ  ندرگ  یهورگ  دـیدرگ و  زاب 
دیهاوخ ار  یلع  هک  نآ  ای  دومرف : هدرک و  هّجوت  دوخ  رس  تشپ  هب  سپس  تفای ،

525 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
«1  » دش لزان  هیآ  نیا  نآ  زا  سپ  هدرک و  ياهراشا  لوسر  ترضح  هب  لیئربج  هک  میدید  هاگ  نآ  درک ، رارکت  راب  هس  ار  هلمج  نیا  تفای و 

مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هلیسو  هب  میربب  ایند  زا  ار  وت  رگا  سپ  مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلعب  نومقتنم  مهنم  ّانإف  کب  ّنبهذن  اّماف 
. میریگیم ماقتنا  نانآ  زا 

هطیح رد  اـهنآ  میهد  ناـشن  وت  هب  تندوب ) هدـنز  رد   ) میاهداد هدـعو  اـهنآ  هب  هک  ار  یباذـع  میهاوخب  رگا  و  ْمُهانْدَـعَو ...  يِذَّلا  َکَّنَیُِرن  َْوأ 
دید ردب  زور  ار  اهنآ  دروم  رد  ادخ  باذع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  دنیوگ  و  دنوشیمن . جراخ  ام  رایتخا  هریاد  زا  دنتـسه و  ام  تردـق 

. دندش ریسا  یهورگ  هتشک و  یهورگ  هک 
نیا رد  نک  کّـسمت  اـهنآ  هب  ندرک  لـمع  میدرک و  یحو  وـت  رب  هچنآ  هـب  ٍمیِقَتْـسُم  ٍطارِـص  یلَع  َکَّنِإ  َکـَْیلِإ  َیِحوُأ  يِذَّلاـِب  ْکِسْمَتْـساَف 

. دوشیمن فرحنم  نآ  زا  هارمگ  صخش  زج  دوب و  یهاوخ  تسار  هار  هب  تروص 
نیا و  تساـهبرع ، اـی  شیرق  موق  وت و  يارب  تفارـش  يروآ و  داـی  هدـش  یحو  وت  رب  هچنآ  َنُولَئُْـست  َفْوَس  َو  َکـِمْوَِقل  َو  َکـَل  ٌرْکِذـَل  ُهَّنِإ  َو 

. دنشاب رتکیدزن  وت  هب  هک  دراد  یناسک  هب  صاصتخا  تفارش 
داد و امش  هب  هک  یتمعن  ربارب  رد  دیدرک و  مایق  ادخ  قح  هب  تبـسن  ایآ  هک  دوشیم  لاؤس  امـش  زا  تمایق  زور  رد  يدوزب  نولئـست  فوس  و 

؟ دیدرک يرازگساپس  داد  صاصتخا  نآ  هب  ار  امش  نایناهج  نایم  رد 
نید زا  صّحفت  یـسررب و  ناربمایپ ، زا  شـسرپ  روظنم  َنوُدَـبُْعی  ًۀَِـهلآ  ِنمْحَّرلا  ِنُود  ْنِم  اْنلَعَج  َأ  اِنلُـسُر  ْنِم  َکـِْلبَق  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  ْنَم  ْلَئْـس  َو 

ناشیاهتّلم نایم  رد  ایآ  هک  تساهنآ 
__________________________________________________
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يدعب نوعجرت  مکّنیفلا  لاق ال  نیح  ینمب  عادولا  ۀّـجح  یف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نم  مهاندال  ینا  لاق  هَّللا ، دـبع  نب  رباج  يور 
ّیلع وا  ّیلع  وا  لاقف : هفلخ  یلا  تفتلا  مث  مکب  داضت  یّتلا  ۀبیتکلا  یف  یّنفرعتل  اهومتلعف  نئل  هَّللا  میا  ضعب و  باقر  مکضعب  برـضی  اراّفک 

. کلذ رثا  یلع  یلاعت  هَّللا  لزناف  هزمغ  مالسلا  هیلع  لیئربج  نا  انیأرف  تاّرم  ثالث 
526 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ار تیاـهرهن  یـسک  هچ  سرپـب  نیمز  زا  خـلا ...  تسا  كراـهنا  ّقش  نم  ضرـالا  لـس  لـیبق  زا  لاؤس  نیا  و  هن ؟ اـی  تسا  هدوب  یتـسرپ  تب 
ار تباوج  لاح  تربع و  نابز  هب  دـهدن  ار  تخـساپ  نتفگ  نخـس  اب  رگا  هک  ارچ  دـیچ ؟ ار  تیاههویم  تشاک و  ار  تیاهتخرد  تفاـکش و 

ربمایپ دندش و  عمج  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  رـضحم  رد  سدقملا  تیب  رد  ناربمایپ  جارعم )  ) ءارـسا بش  رد  دنیوگ  داد ، دهاوخ 
ربماـیپ سرپب ، نایادـخ ] رگید  شتـسرپ  دروم  رد   ] ناربماـیپ زا  دـش  هتفگ  ترـضح  نآ  هب  سپ  درک  تماـما  اـهنآ  يارب  تعاـمج  زاـمن  رد 

. درکن یلاؤس  اهنآ  زا  دروم  نیا  رد  دناهدیتسرپن و  ار  ادخ  ریغ  ءایبنا  هک  نیا  رد  درکن  يدیدرت 

526 ص :  ات 56 ..... ] تایآ 46  (: 43  ) فرخزلا هروس  ]

هراشا

ام َو  ( 47  ) َنوُکَحْضَی اْهنِم  ْمُه  اذِإ  اِنتایِآب  ْمُهَءاج  اَّمَلَف  ( 46  ) َنیَِملاْعلا ِّبَر  ُلوُسَر  یِّنِإ  َلاقَف  ِِهئالَم  َو  َنْوَعِْرف  یلِإ  اِنتایِآب  یسُوم  اْنلَـسْرَأ  ْدََقل  َو 
انَّنِإ َكَْدنِع  َدِهَع  اِمب  َکَّبَر  اَنل  ُْعدا  ُرِحاَّسلا  اَهُّیَأ  ای  اُولاق  َو  ( 48  ) َنوُعِجْرَی ْمُهَّلََعل  ِباذَْعلِاب  ْمُهانْذَخَأ  َو  اِهتْخُأ  ْنِم  ُرَبْکَأ  َیِه  َّالِإ  ٍۀَیآ  ْنِم  ْمِهیُِرن 

(50  ) َنُوثُْکنَی ْمُه  اذِإ  َباذَْعلا  ُمُْهنَع  انْفَشَک  اَّمَلَف  ( 49  ) َنوُدَتْهَُمل
يِذَّلا اَذه  ْنِم  ٌْریَخ  اَنَأ  ْمَأ  ( 51  ) َنوُرِْـصُبت الَف  َأ  ِیتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ُراْهنَْألا  ِهِذـه  َو  َرْـصِم  ُْکُلم  ِیل  َْسَیل  َأ  ِمْوَق  ای  َلاق  ِهِمْوَق  ِیف  ُنْوَعِْرف  يدان  َو 

اُوناک ْمُهَّنِإ  ُهوُعاطَأَف  ُهَمْوَق  َّفَخَتْساَف  ( 53  ) َنِینِرَتْقُم ُۀَِـکئالَْملا  ُهَعَم  َءاج  َْوأ  ٍبَهَذ  ْنِم  ٌةَرِوْسَأ  ِْهیَلَع  َیِْقلُأ  ْوَلَف ال  ( 52  ) ُنِیُبی ُداکَی  َو ال  ٌنیِهَم  َوُه 
(55  ) َنیِعَمْجَأ ْمُهاْنقَرْغَأَف  ْمُْهنِم  انْمَقَْتنا  انوُفَسآ  اَّمَلَف  ( 54  ) َنیِقِساف ًامْوَق 

(56  ) َنیِرِخْآِلل ًالَثَم  َو  ًافَلَس  ْمُهاْنلَعَجَف 
527 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

527 ص :  همجرت ..... :

(46 . ) منایملاع راگدرورپ  هداتسرف  نم  تفگ : اهنآ ) هب   ) میداتسرف وا  نایرابرد  نوعرف و  يوس  هب  دوخ  تایآ  اب  ار  یسوم  ام 
(47 . ) دندیدنخیم نآ  زا  دروآ  اهنآ  يارب  ار  ام  تایآ  وا  هک  یماگنه  یلو 

میداد رادـشه  تازاجم  اب  ار  اـهنآ  دوب و  رتمهم ) و   ) رتگرزب يرگید  زا  هک  نیا  رگم  میدادیمن  ناـشن  اـهنآ  هب  ياهزجعم ) و   ) هیآ چـیه  اـم 
(48 . ) دندرگزاب دیاش 

( دناهرب جنر  درد و  نیا  زا  ار  ام  ات   ) ناوخب هدرک  وت  اب  هک  يدـهع  هب  ار  تراگدرورپ  رحاس ! يا  دـنتفگ : دـندش ) الب  راتفرگ  هک  یماگنه  )
(49 . ) تفای میهاوخ  تیاده  ام  هک 

(50 ! ) دنتسکشیم ار  دوخ  نامیپ  میتخاسیم  فرطرب  اهنآ  زا  ار  باذع  هک  یعقوم  اّما 
؟ درادن نایرج  نم  نامرف  تحت  اهرهن  نیا  و  تسین ، نم  نآ  زا  رـصم  تموکح  ایآ  نم ! موق  يا  تفگ : داد و  ادن  دوخ  موق  نایم  رد  نوعرف 

(51 ( !؟ دینیبیمن ایآ 
(52 ! ) مرترب دیوگب  نخس  حیصف  دناوتیمن  زگره  تسا و  یتسپ  هقبط  هداوناخ و  زا  هک  يدرم  نیا  زا  نم 
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(. دننک دییأت  ار  شراتفگ  ات  ( ؟ دناهدماین وا  هارمه  ناگتـشرف  ارچ  هک  نیا  ای  هدشن !؟ هداد  وا  هب  الط  ياهدنبتـسد  ارچ  دـیوگیم  تسار  رگا 
(53)

(54  ) دندوب قساف  ینامدرم  اهنآ  هک  یتسارب  دندرک  تعاطا  يو  زا  نانآ  درک و  راوخ  درمش و  کبس  ار  دوخ  موق  وا 
(55 . ) میدرک قرغ  ار  همه  میتفرگ و  ماقتنا  اهنآ  زا  دندروآ  مشخ  هب  ار  ام  هک  یماگنه  اما 

(56 . ) میداد رارق  نارگید  يارب  یتربع  و  باذع ) رد   ) ناماگشیپ ار  اهنآ  و 

527 ص :  ریسفت ..... :

« َنیَِملاْعلا ِّبَر  ُلوُسَر  یِّنِإ   » تفگ هک  هاگ  نآ  دنداد  یسوم  هب  ناینوعرف  هک  یخساپ  َنیَِملاْعلا  ِّبَر  ُلوُسَر  یِّنِإ  َلاقَف  یسُوم ...  اْنلَسْرَأ  ْدََقل  َو 
زا  ناینوعرف  نتساوخ  لیلد  نآ  َنوُکَحْضَی و  اْهنِم  ْمُه  اذِإ  اِنتایِآب  ْمُهَءاج  اَّمَلَف  دنکیم  تلالد  نآ  رب  دعب  هیآ  هدش و  فذح 

528 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
رد تاجافم  دوخ  اب  تاجافم  لـعف  اریز  تسا  اّـمل »  » باوج تسا  یناـهگان  تاـجافم و  يارب  هک  اذا »  » هدوب و شیاـعدا  لـباقم  رد  یـسوم 

ناهگان دـمآ  اهنآ  رب  ام  تایآ  نوچ  مهکحـض  تقو  اوءاجاف  انتایآب  مهءاج  اّملف  تسا  هتفگ  ییوگ  تسا  لعف  لحم  بصن  لـماع  ریدـقت و 
. دیسر ناشهدنخ  نامز 

، شپـش خلم ، نافوط ، ینعی  یپایپ  تایآ  زا  ياهیآ  چیه  ام  َنوُعِجْرَی  ْمُهَّلََعل  ِباذَْعلِاب  ْمُهانْذَخَأ  َو  اِهتْخُأ  ْنِم  ُرَبْکَأ  َیِه  اَّلِإ  ٍۀَـیآ  ْنِم  ْمِهیُِرن  ام  َو 
. دوب رتگرزب  یلبق  باذع  زا  مادک  ره  هک  نیا  زج  میدادیمن  ناشن  اهنآ  هب  ار  يدوبان  نوخ و  اههغابروغ ،

. دندرگرب نامیا  هب  رفک  زا  هک  هدوب  نیا  نامدصق  َنوُعِجْرَی  ْمُهَّلََعل 
نیا تسا و  هتسب  وت  اب  ادخ  هک  توبن  نامیپ  هب  ینعی  َكَْدنِع » َدِهَع  اِمب   » َنوُدَتْهَُمل انَّنِإ  َكَْدنِع  َدِهَع  اِمب  َکَّبَر  اَنل  ُْعدا  ُرِحاَّسلا  اَهُّیَأ  ای  اُولاق  َو 

. دوشیم هتشادرب  دنبای  تیاده  هک  ییاهنآ  زا  باذع  عفر  هرابرد  وت  ياعد  هک 
یسوم ترضح  نانآ  ندناوخ  رحاس  نیا  رب  انب  دندرک  دصق  ار  نآ  فالخ  یسوم  موق  هک  تسا  ياهدعو  هب  هراشا  هلمج  نیا  َنوُدَتْهَُمل  انَّنِإ 

. درادن تافانم  َنوُدَتْهَُمل ) انَّنِإ   ) ناش هتفگ  نیا  اب  ار 
ینعم نیا  هب  دز  ادـص  ار  دوخ  موق  نوعرف  ِیتَْحت ...  ْنِم  يِرَْجت  ُراْهنَْألا  ِهِذـه  َو  َرْـصِم  ُْکُلم  ِیل  َْسَیل  َأ  ِمْوَق  ای  َلاـق  ِهِمْوَق  ِیف  ُنْوَعِْرف  يداـن  َو 

تبـسن نوعرف  هب  ندز  ادـص  ور  نیا  زا  دـننزب  دایرف  رـصم  رب  نوعرف  تموکح  دروم  رد  ناشیاهلفحم  رد  ات  داد  نامرف  یناـسک  هب  هک  تسا 
. درک عطق  ار  دزد  تسد  ریما  ّصللا ، ریمالا  عطق  دنیوگیم : دهد  نامرف  دزد  تسد  ندرک  عطق  هب  ریما  هاگ  ره  هک  نانچ  تسا  هدش  هداد 

« راهنا  » تسا نکمم  و  تسا ، يراج  نم  ناـمرف  هب  اـه  رهن  رگید  لـین و  ياـهرهن  ینعی  تسا  ربخ  ادـتبم و  ِیتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ُراـْهنَْألا  ِهِذـه  َو 
. دشاب راهنا  يارب  لاح  هک  نیا  رب  انب  دشاب  بوصنم  يرجت »  » رصم و کلم  رب  فطع 

529 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  الَف  َأ   » يانعم اریز  تسا  هلصتم  ما »  » ُنِیُبی ُداکَی  َو ال  ٌنیِهَم  َوُه  يِذَّلا  اَذه  ْنِم  ٌْریَخ  اَنَأ  ْمَأ 
« َنوُرِْصُبت

دزن رد  نانآ  يرتهب ، وت  دـنیوگب  نوعرف  هب  هاگ  ره  نوعرف  موق  اریز  هدـش  هداـهن  نورـصبت  ياـجب  ٌْریَخ » اـَنَأ   » هک نیا  زج  تسا  نورـصبت  ما 
تباث امـش  دزن  رد  ینعی  ریرقت  يارب  هزمه  مرتهب و  نم  هکلب  ریخ ، انا  لب  يانعم  هب  دشاب  هعطقنم  ما »  » دناوتیم و  دنتـسه . شنیب  لها  نوعرف 

ار نخـس  نابز  تنکل  ببـس  هب  دناوتیمن  هک  یـسوم )  ) ریقح فیعـض و  ناسنا  نیا  زا  مرتهب  مراد  هک  یتلاح  نینچ  اب  نم  هک  تسا  رّرقم  و 
َو  » درک ضرع  ادخ  هاگرد  هب  هک  نانچ  دش  فرطرب  یـسوم  نابز  زا  تنکل  یگتفرگ و  هک  هدش  تیاور  يرـصب  نسح  زا  دیوگب . راکـشآ 

. داد رییغت  دوب  مالسلا  هیلع  یسوم  نابز  رد  توبن  زا  شیپ  هک  ار  یگتفرگ  نآ  ياشگب و  منابز  زا  ار  یگتفرگ  ِیناِسل » ْنِم  ًةَدْقُع  ُْللْحا 
هک نیا  رب  انب  تسا  راوسا  عمج  تسا و  هدش  تئارق  زین  ةرواسا ، ةروسا ،»  » َنِینِرَتْقُم ُۀَِکئالَْملا  ُهَعَم  َءاج  َْوأ  ٍبَهَذ  ْنِم  ٌةَرِوْسَأ  ِْهیَلَع  َیِْقلُأ  ْوَلَف ال 
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هدـش هتفرگ  اونراقت  يانعم  هب  اونرتقا  زا  اـی  هب ، نرتقاـف  هتنرق  زا  هب ) نینرتقم   ) تسا راوس  عمج  هروسا »  » دـشاب ریواـسا  ي  اـی )  ) ضوع ءاـت ) )
. تسا

ربارب رد  هک  تشاداو  ار  نانآ  هک  تسا  نیا  شتقیقح  تخاس و  کبـس  ار  دوخ  موق  لوقع  نوعرف  تسا  هّزفتـساف  يانعم  هب  ُهَمْوَق  َّفَخَتْـساَف 
. تسا راوخ  فیفخ و  نامه  ّزف  اریز  تسانعم  نیمه  هب  زین  ّزفتسا  دنشاب و  میلست  شاهتساوخ  وا و 

ادخ هدارا  ناراکهنگ  رب  ناحبس  دنوادخ  مشخ  دندروآ و  مشخ  هب  ار  ام  ینعی  انوفـسآ ، اّملف  َنیِعَمْجَأ  ْمُهاْنقَرْغَأَف  ْمُْهنِم  انْمَقَْتنا  انوُفَـسآ  اَّمَلَف 
. تسه زین  هودنا  مشخ  رد  هک  ارچ  دندروآ  مشخ  هب  ار  ام  ناربمایپ  هک  تسا  نیا  شیانعم  هدش  هتفگ  تساهنآ و  نداد  رفیک  رب 

: تسا هدش  تئارق  تروص  ود  هب  افلس »  » َنیِرِخْآِلل اًلَثَم  َو  ًافَلَس  ْمُهاْنلَعَجَف 
. فلاس عمج  افلس » - » 1

. فیلس عمج  مال ) نیس و  مض  هب  « ) افلس - » 2
دننک ادتقا  اهنآ  هب  ات  دنیآیم  اهنآ  زا  سپ  هک  میداد  رارق  ینارفاک  ياوشیپ  ار  اهنآ  ینعی 
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. دندادیم ماجنا  ار  اهنآ  ياهراک  نامه  زین  نانیا  هک  ارچ  دندوب  راوازس  نانآ  هک  دنشاب  يرفیک  نامه  راوازس  هک  تهج  نیا  رد 

. دنکیم هیبشت  رافک  رگید  هب  ار  اهنآ  تسا و  هدمآ  رد  لثملا  برض  تروص  هب  هک  تفگش  ینخس  الثم ،

530 ص :  ات 65 ..... ] تایآ 57  (: 43  ) فرخزلا هروس  ]

هراشا

(58  ) َنوُمِصَخ ٌمْوَق  ْمُه  َْلب  ًالَدَج  َّالِإ  ََکل  ُهُوبَرَـض  ام  َوُه  ْمَأ  ٌْریَخ  اُنتَِهلآ  َأ  اُولاق  َو  ( 57  ) َنوُّدِصَی ُْهنِم  َکُمْوَق  اذِإ  ًالَثَم  َمَیْرَم  ُْنبا  َبِرُـض  اََّمل  َو 
ِۀَعاَّسِلل ٌْملَِعل  ُهَّنِإ  َو  ( 60  ) َنوُُفلْخَی ِضْرَْألا  ِیف  ًۀَِـکئالَم  ْمُْکنِم  اْنلَعََجل  ُءاشَن  َْول  َو  ( 59  ) َلِیئارْـسِإ ِینَِبل  ًالَثَم  ُهاْنلَعَج  َو  ِْهیَلَع  انْمَْعنَأ  ٌْدبَع  َّالِإ  َوُه  ْنِإ 

(61  ) ٌمیِقَتْسُم ٌطارِص  اذه  ِنوُِعبَّتا  َو  اِهب  َّنُرَتْمَت  الَف 
ِهِیف َنوُِفلَتَْخت  يِذَّلا  َضَْعب  ْمَُکل  َنَِّیبُِأل  َو  ِۀَمْکِْحلِاب  ْمُُکْتئِج  ْدَق  َلاق  ِتانِّیَْبلِاب  یسیِع  َءاج  اََّمل  َو  ( 62  ) ٌنِیبُم ٌّوُدَع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  ُناْطیَّشلا  ُمُکَّنَّدُصَی  َو ال 
ْنِم اوُمَلَظ  َنیِذَِّلل  ٌْلیَوَف  ْمِِهْنَیب  ْنِم  ُبازْحَْألا  َفَلَتْخاَف  ( 64  ) ٌمیِقَتْسُم ٌطارِص  اذه  ُهوُُدبْعاَف  ْمُکُّبَر  َو  یِّبَر  َوُه  َهَّللا  َّنِإ  ( 63  ) ِنوُعیِطَأ َو  َهَّللا  اوُقَّتاَف 

(65  ) ٍمِیلَأ ٍمْوَی  ِباذَع 

530 ص :  همجرت ..... :

(57 (. ) دندرکیم هرخسم  و   ) دندیدنخیم نآ  زا  وت  موق  دش  هدز  یلثم  میرم  دنزرف  هرابرد  هک  یماگنه  و 
اهنآ یلو  هدش ]! عقاو  دوبعم  هک  ارچ  تسا  خزود  رد  زین  حیـسم  دنخزود  رد  ام  نادوبعم  رگا  حیـسم ، [ ؟ وا ای  دنرتهب  ام  ایادخ  ایآ  دـنتفگ  و 

531 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  وت  يارب  لادج  قیرط  زا  زج  ار  لثم  نیا 
(58 . ) دنرگشاخرپ زوتهنیک و  یهورگ  اهنآ  دندزن 

(59 . ) میداد رارق  شلیئارسا  ینب  يارب  ییوگلا  هنومن و  میدیشخب و  تمعن  وا  هب  ام  هک  دوب  ياهدنب  طقف  وا 
(60 . ) دندرگ امش )  ) نیشناج هک  میهدیم  رارق  ياهکئالم  نیمز  رد  امش  ياجب  میهاوخب  هاگ  ره  و 

هک دینک  يوریپ  نم  زا  دینکن و  دیدرت  نآ  رد  زگره  تسا ) زیخاتسر  یکیدزن  هاوگ  یـسیع  لوزن   ) تسا تمایق  زور  رب  یهاگآ  ببـس  وا  و 
(61 . ) تسا میقتسم  هار  نیا 
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(62 . ) تسامش راکشآ  نمشد  وا  هک  درادن  زاب  ادخ ) هار  زا   ) ار امش  ناطیش  و 
نآ رد  هک  ار  يروما  زا  ياهراپ  ات  ماهدمآ  ماهدروآ و  تمکح  امش  يارب  نم  تفگ  دمآ  اهنآ  غارس  هب  نشور  لیالد  اب  یـسیع  هک  یماگنه 

(63 . ) دییامن تعاطا  نم  زا  دینک و  هشیپ  یهلا  ياوقت  منک ، نییبت  دیراد  فالتخا 
(64 . ) تسا نیمه  تسار  هار  هک  دیتسرپب  ار  وا  تسامش ، راگدرورپ  نم و  راگدرورپ  دنوادخ 

متـس هک  اهنآ  رب  ياو  دنتـشادنپ ) ادـخ  ار  وا  یـضعب  و   ) دـندومن فالتخا  حیـسم ) هرابرد   ) هک دـندرک  روهظ  اهنآ  نایم  زا  ییاههورگ  یلو 
(65 . ) كاندرد زور  باذع  زا  دندرک 

531 ص :  ریسفت ..... :

« َنوُّدِصَی »
ریز حرـش  هب  فالتخا  هوجو  تسا و  فالتخا  هیآ  يانعم  رد  و  داـص )  ) رـسک هب  - 2 داـص )  ) ّمض هب  - 1 تسا : هدـش  تئارق  تروص  ود  هب 

: تسا
ناکرـشم دش  لزان  دوب ، دهاوخ  خزود  مزیه  دیتسرپیم  ار  هچنآ  اهامـش و  َمَّنَهَج  ُبَصَح  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُُدبْعَت  ام  َو  ْمُکَّنِإ  هیآ ، نوچ  فلا :

هدیتسرپ دوهی ) نید  رد   ) زیزع دنتسرپیم ، ار  وا  اهینارـصن  ینادیم  هک  نیا  اب  یتسین ؟ یـسیع  توبن  هب  وت  دقتعم  ایآ  ربمایپ ) يا   ) دنتفگیم
. دنوشیم شتسرپ  ناگتشرف  دوشیم و 

میرم نب  یسیع  شتسرپ  نوچ  تسا : نینچ  هیآ  يانعم  میـشاب و  شتآ  رد  نانآ  اب  زین  نامنایادخ  ام و  هک  میدونـشخ  دنخزود  رد  نانیا  رگا 
تسا  یتروص  رد  ینعم  نیا   ) دنداد رس  هدنخ  يداش و  ویرغ  لثم  نیا  زا  شیرق  ناهگان  دندز  لثم  ار  اراصن  يوس  زا 

532 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
تسا و لـثم  نیا  رطاـخ  هب  قح  زا  ندـنادرگ  يور  ياـنعم  هب  میناوـخب  داـص )  ) مض هب  رگا  و  میناوـخب » داـص )  ) رـسک هب  ار  نودـصی »  » هک

. تسا ینعم ) کی  هب   ) تغل ود  تسا و  دایرف  اغوغ و  يانعم  هب  دیدص و  زا  نوّدصی ، دنیوگ :
نایادخ راک  دشاب  خزود  مزیه  یـسیع  هاگ  ره  سپ  تسین  یـسیع  زا  رتهب  وت  دزن  رد  ام  نایادخ  ینعی  ُهُوبَرَـض  ام  َوُه  ْمَأ  ٌْریَخ  اُنتَِهلآ  َأ  اُولاق  َو 

نآ هن  دـنیآ  بلاغ  وت  رب  راتفگ  رد  دـننک و  زیتس  هلداجم و  وت  اب  هک  نیا  يارب  دـندز  وت  يارب  ار  لثم  نیا  ینعی  ُهُوبَرَـض » ام   » تسا ناسآ  ام 
. دنشاب تخانش  يوجتسج  رد  هک 

َنوُُدبْعَت ام  َو  ْمُکَّنِإ  هیآ  زا  دوصقم  هک  لیلد  نیا  هب  تسا  تجاجل  ینمشد و  ناشتداع  هک  دنتسه  یهورگ  نانیا  هکلب  َنوُمِـصَخ  ٌمْوَق  ْمُه  َْلب 
. دشاب ناگتشرف  ناربمایپ و  نآ  زا  دوصقم  هک  تسا  لاحم  تساهتب و  طقف 

ار یناسنا  اهنآ  اریز  مینایاسرت  زا  رتهتفای  تیادـه  ام  دـنتفگ  تسا  مدآ  تقلخ  دـننامه  یـسیع  تقلخ  لثم  هک  دندینـش  نوچ  ناکرـشم  ب :
ترـضح رب  ناشن  ایادـخ  نداد  يرترب  َوُه  ْمَأ  ٌْریَخ  اُنتَِهلآ  تروص  نیا  رد  دـش  لزاـن  هیآ  نیا  سپ  میتسرپیم  ار  ناگتـشرف  اـم  دـندیتسرپ و 

. دشاب لدج  تلاح  يانعم  هب  لاح و  الدج  ای  دنتفگ  عازن  هلداجم و  يارب  طقف  ار  نخس  نیا  و  تسا ، یسیع 
هک تسا  نیا  ندوتس  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  دصق  دنتفگ  ناکرشم  دوتس  ار  شردام  حیسم و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  نوچ  ج :

هیلع و هَّللا  یّلـص  دمحم  هب  وه » ما   » رد ریمـض  تسا و  نوّجـضی ، و  نورجـضی ، نودصی »  » يانعم میتسرپب و  ار  دمحم  نایاسرت  نوچ  زین  ام 
هک هدش  تیاور  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  تسا و  ازهتسا  دنخشیر و  ناشنایادخ  یـسیع و  نایم  هسیاقم  زا  ناشدوصقم  ددرگیم و  رب  هلآ 
هاگ نآ  درک  هاگن  نم  هب  ترـضح  متفای  شیرق  زا  یهورگ  اـب  ار  وا  سپ  متفر  ربماـیپ  رـضحم  هب  يزور  تفگ : مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ 

طارفا هب  یهورگ  دندش و  كاله  دندرک و  طارفا  وا  تبحم  رد  یسیع  موق  تسا ، میرم  نب  یسیع  لثم  تما  نیا  رد  وت  لثم  یلع  ای  دومرف :
یهورگ دندیسر و  تکاله  هب  دندیزرو و  ینمشد  يو  اب 
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اَّلِإ َوُه  ْنِإ  « » 1 . » دش لزان  هیآ  سپ  دندیدنخ  دمآ و  نارگ  ناکرـشم  رب  نانخـس  نیا  دنتفای ، تاجن  دندرک و  تیاعر  ار  يورهنایم  لادتعا و 

نودب ار  وا  میداد و  رارق  ياهزجعم  تیآ و  ار  وا  هک  ارچ  میدیـشخب  تمعن  وا  رب  هک  تسا  ناگدنب  رگید  دننام  ياهدـنب  یـسیع  ینعی  ٌدـْبَع »
بیجع هک  نآیب  ار  وا  میتشاد و  ینازرا  وا  هب  توبن  فیرشت  میدیرفآ و  ردام ) ردپ و   ) ببس نودب  ار  مدآ  هک  نانچ  میدیرفآ  ردپ )  ) ببس

. میدروآ رد  لیئارسا  ینب  يارب  یلثملا  برض  تروص  هب  دیآ  رظن  هب 
امـش زا  میتـساوخیم  رگا  نادرم  يا  میراد  ییاـناوت  بیجع  ياـهراک  رب  نوـچ  َنوـُُفلْخَی و  ِضْرَأـْلا  ِیف  ًۀَِـکئالَم  ْمُْـکنِم  اـْنلَعََجل  ُءاـشَن  ْوـَل  َو 

زا ار  یسیع  هک  روط  نامه  دنوشیم  امش  نیشناج  ناتنادنزرف  هک  نانچ  دنوش  امـش  نیـشناج  نیمز  رد  هک  میدروآیم  دوجو  هب  ناگتـشرف 
رد مکنم  دنوش و  امـش  نیـشناج  نیمز  رد  هک  میدادیم  رارق  یناگتـشرف  ناگدازیمدآ  يا  امـش  ياج  هب  ای  میدروآ  دوجو  هب  رهوشیب  ینز 

. تسا رعاش  هتفگ  نیا  دننام  هفیرش  هیآ 
«2 . » نایهّطلا یلع  تتاب  ةدربم  ۀبرش  مزمز  ءام  نم  انل  تیلف 

ییانعم نم  هک  ینعم  نیا  هب  تسا  دیرجت  باب  زا  مکنم »  » تروص نیا  رد  میدادیم  رارق  ناگتـشرف  ار  امـش  رـشب  يا  هک  تسا  نیا  ینعم  ای 
. دنک هتشرف  هب  لیدبت  ار  رشب  نامتخاس  دناوتیم  ادخ  هک  دراد  ادخ  تردق  هب  هراشا  هکلب  درادن 

وا هلیسو  هب  هک  تسا  تمایق  ياههناشن  زا  یکی  مالسلا  هیلع  یـسیع  ّهنا »  » ٌمیِقَتْـسُم و ٌطارِـص  اذه  ِنوُِعبَّتا  َو  اِهب  َّنُرَتْمَت  الَف  ِۀَعاَّسِلل  ٌْملَِعل  ُهَّنِإ  َو 
طرش دوخ  ور  نیا  زا  دوشیم  مولعم 

__________________________________________________

-1
یلع ای  لاق  مث  ّیلا  رظنف  شیرق  نم  ءالم  یف  هتدـجوف  اموی  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  یلا  تئج  لاق : مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  ّنا  يور 

هیف دصتقا  اوکلهف و  هضغب  یف  اوطرفا  موق و  هضغبا  اوکلهف و  هّبح  یف  اوطرفا  موق و  هّبحا  میرم  نب  یـسیع  لثمک  ۀـّمالا  هذـه  یف  کلثم  امنا 
. ۀیآلا تلزنف  اوکحض  مهیلع و  کلذ  مظعف  اوجنف  موق 

. دشیم درس  بش  ياوه  اب  هتشاذگ  هوک  يور  هک  میتشادیم  درس  بآ  مزمز  بآ  ياجب  شاک  يا  - 2
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الَف  » تسا هدرک  تئارق  هناشن  تمالع و  يانعم  هب  ملعل  ّهنا  سابع و  نبا  تسا  هدـش  هدـیمان  ملع »  » دوشیم لصاح  نآ  زا  تمایق  هب  ملع  هک 
زا یخالگنـس  رد  مالـسلا  هیلع  یـسیع  هک  تسا  ثیدـح  رد  دـینکن ، بیذـکت  ار  نآ  دیـشاب و  هتـشادن  کش  تمایق  تعاس  رد  اِهب » َّنُرَتْمَت 
هک دراد  تسد  رد  ياهحلـسا  تسا و  ینغور  شرـس  يوم  دراد و  نت  رب  يرـصم  تفاب  ساـبل  دـیآیم و  دورف  قیفا »  » ماـن هب  هسدـقم  ضرا 

دنراد ار  حبـص  زامن  يرازگرب  دصق  جع ) يدهم   ) ماما تماما  هب  مدرم  هک  یلاح  رد  دـیآیم  سدـقملا  تیب  هب  دـشکیم و  نآ  اب  ار  لاجد 
هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  نییآ  رب  درادیم و  مدقم  دوخ  رب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یـسیع  یلو  دیآیم  سپاو  یـسیع ) مارتحا  هب  ( ) جع  ) ماما

دوهی دباعم  اههاگشتسرپ و  دنکشیم و  ار  بیلص  دشکیم و  ار  ریزانخ  مالسلا  هیلع  یسیع  هاگ  نآ  دراذگیم  زامن  ترضح  نآ  رس  تشپ 
«1 . » دنروایب نامیا  يدهم )  ) وا هب  هک  ار  ییاهنآ  رگم  دشکیم  ار  نایاسرت  دزاسیم و  ناریو  ار 

یّلص ادخ  لوسر  هب  رما  ِنوُِعبَّتا » َو   » درادیم مالعا  ار  تمایق  تعاس  نآرق  هک  ارچ  ددرگیم  رب  نآرق  هب  هنا »  » ریمض هک  هدش  لقن  نسح  زا 
. دینک يوریپ  نم  لوسر  زا  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  ای  دینک . يوریپ  منید  تیاده و  زا  ینعی  دیوگب  ار  نآ  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هَّللا 

. دراد تلالد  وا  توبن  رب  هک  یتازجعم  ینعی  ِهِیف  َنوُِفلَتَْخت  يِذَّلا  َضَْعب  ْمَُکل  َنَِّیبُِأل  َو  ِۀَمْکِْحلِاب  ْمُُکْتئِج  ْدَق  َلاق  ِتانِّیَْبلِاب  یسیِع  َءاج  اََّمل  َو 
. ایند روما  هن  دیسانشب  دیاب  هک  ینید  روما  ای  تسامش  زاین  دروم  ایند  روما  زا  هک  هچنآ  زا  ینعی  ْمَُکل ...  َنَِّیبُِأل  َو 

دوجو هب  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  زا  سپ  هک  تسا  ییاههقرف  روظنم  ُبازْحَْألا  َفَلَتْخاَف 
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__________________________________________________

-1
اهب ۀبرح و  هدیب  نیهر و  هسأر  رعش  ناترصمم و  هیلع  قیفا و  اهل  لاقی  ۀسّدقملا  ضرالاب  ۀّینث  یلع  لزنی  مالسلا  هیلع  یسیع  ّنا  ثیدحلا  یف 
یلع هفلخ  یّلصی  یسیع و  همدقیف  مامالا  رخأتیف  مهب  ّمؤی  مالسلا  هیلع  مامالا  حبصلا و  ةولص  یف  سانلا  سدقملا و  تیب  یتأیف  لاجدلا  لتقی 

. هب نمآ  نم  ّالا  يراصنلا  لتقی  سئانکلا و  عیبلا و  برخی  بیلصلا و  رسکی  ریزانخلا و  لتقی  مث  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  ۀعیرش 
.( تسا م هدرک  لقن  ص 261 ، ج 4 ، يرشخمز ، فاشک  زا  ار  ثیدح  نیا  یسربط  موحرم  )

535 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دندمآ

535 ص :  ات 80 ..... ] تایآ 66  (: 43  ) فرخزلا هروس  ]

هراشا

ٌفْوَخ ِدابِع ال  اـی  ( 67  ) َنیِقَّتُْملا َّالِإ  ٌّوُدَـع  ٍضْعَِبل  ْمُهُـضَْعب  ٍذـِئَمْوَی  ُءَّالِخَْألا  ( 66  ) َنوُرُعْـشَی ْمُه ال  َو  ًۀَـتَْغب  ْمُهَِیتَْأت  ْنَأ  َۀَـعاَّسلا  َّالِإ  َنوُرُْظنَی  ْلَـه 
(70  ) َنوُرَبُْحت ْمُکُجاوْزَأ  َو  ُْمْتنَأ  َۀَّنَْجلا  اُولُخْدا  ( 69  ) َنیِِملْسُم اُوناک  َو  اِنتایِآب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ( 68  ) َنُونَزَْحت ُْمْتنَأ  َو ال  َمْوَْیلا  ُمُْکیَلَع 

اهوُُمْتثِروُأ ِیتَّلا  ُۀَّنَْجلا  َْکِلت  َو  ( 71  ) َنوُِدلاخ اهِیف  ُْمْتنَأ  َو  ُُنیْعَْألا  ُّذََلت  َو  ُسُْفنَْألا  ِهیِهَتْشَت  ام  اهِیف  َو  ٍباوْکَأ  َو  ٍبَهَذ  ْنِم  ٍفاحِِصب  ْمِْهیَلَع  ُفاُطی 
ِهِیف ْمُه  َو  ْمُْهنَع  ُرَّتَُفی  ـال  ( 74  ) َنوُِدلاخ َمَّنَهَج  ِباذَـع  ِیف  َنیِمِرْجُْملا  َّنِإ  ( 73  ) َنُولُکَْأت اْهنِم  ٌةَرِیثَک  ٌۀَـهِکاف  اهِیف  ْمَُکل  ( 72  ) َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب 

(75  ) َنوُِسْلبُم
َّنِکل َو  ِّقَْحلِاب  ْمُکاْنئِج  ْدََـقل  ( 77  ) َنُوثِکام ْمُکَّنِإ  َلاق  َکُّبَر  اْنیَلَع  ِضْقَِیل  ُِکلام  اـی  اْوَداـن  َو  ( 76  ) َنیِِملاَّظلا ُمُه  اُوناک  ْنِکل  َو  ْمُهاـنْمَلَظ  اـم  َو 

(80  ) َنُوُبتْکَی ْمِْهیََدل  اُنلُسُر  َو  یَلب  ْمُهاوَْجن  َو  ْمُهَّرِس  ُعَمْسَن  اَّنَأ ال  َنُوبَسْحَی  ْمَأ  ( 79  ) َنُومِْربُم اَّنِإَف  ًاْرمَأ  اُومَْربَأ  ْمَأ  ( 78  ) َنوُهِراک ِّقَْحِلل  ْمُکَرَثْکَأ 

535 ص :  همجرت ..... :

(66 ( ؟ دنرادن ربخ  هک  یلاح  رد  دیآ  اهنآ  غارس  هب  ناهگان  تمایق  هک  نیا  زج  دنشکیم ؟ يراظتنا  هچ  اهنآ 
(67 . ) ناراکزیهرپ رگم  دنرگیدکی  نمشد  زور  نآ  رد  ناتسود 

(68 . ) دیوشیم نیگهودنا  هن  تسامش و  رب  یسرت  هن  زورما  نم ! ناگدنب  يا 
(69 . ) دندوب میلست  دندروآ و  نامیا  ام  تایآ  هب  هک  اهنآ 

536 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(70 . ) ینامداش تیاهن  رد  ناتنارسمه  امش و  دیوش  تشهب  دراو  دوشیم ) باطخ  اهنآ  هب  )

نآ زا  مشچ  دـهاوخیم و  لد  هچنآ  تشهب )  ) نآ رد  دـننادرگیم و  اهنآ  درگادرگ  ـالط  زا  روهط ) بارـش  ي   ) اـهماج و  اذـغ ) ي   ) اـهفرظ
(71 . ) دنام دیهاوخ  هشیمه  نآ  رد  امش  دراد و  دوجو  دربیم  تّذل 

(72 . ) دیدادیم ماجنا  هک  یلامعا  رطاخ  هب  دیوشیم  نآ  ثراو  امش  هک  تسا  یتشهب  نیا 
(73 . ) دینکیم لوانت  نآ  زا  هک  تسا  ناوارف  ياههویم  نآ  رد  امش  يارب 

(74 . ) دننامیم هنادواج  خزود  باذع  رد  نامرجم 
(75 . ) دنسویأم زیچ  همه  زا  اجنآ  رد  اهنآ  دباییمن و  فیفخت  اهنآ  زا  باذع  زگره 
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(76 . ) دندوب راکمتس  دوخ  اهنآ  میدرکن  متس  اهنآ  هب  ام 
یندنام اجنیا  رد  امش  دیوگیم : کلام  میوش )! هدوسآ  ات   ) دناریمب ار  ام  تراگدرورپ  میراد  وزرآ  خزود ! کلام  يا  دنشکیم  دایرف  اهنآ 

(77 ! ) دیتسه
(78 . ) دیدوب لیمیب  قح  هب  تبسن  امش  رتشیب  یلو  میدروآ ، ار  قح  امش  يارب  ام 

(79 . ) میراد اهنآ ) هرابرد   ) یمکحم هدارا  زین  ام  دنتفرگ  هئطوت  رب  مکحم  میمصت  اهنآ  هکلب 
دنتـسه و اهنآ  دزن  ام  ناگتـشرف ) و   ) نالوسر يرآ  میونـشیمن  ار  نانآ  یـشوگ  رد  نانخـس  یناهنپ و  رارـسا  ام  هک  دنرادنپیم  نینچ  اهنآ 

(80 . ) دنسیونیم

536 ص :  ریسفت ..... :

. یناهگان ۀتغب » . » تسا تعاس  زا  لدب  ْمُهَِیتَْأت » ْنَأ   » ًۀَتَْغب ْمُهَِیتَْأت  ْنَأ  َۀَعاَّسلا  اَّلِإ  َنوُرُْظنَی  ْلَه 
. دنتسه دوخ  يویند  ياهراک  هب  مرگرس  نوچ  دنایگدز  تلفغ  لاح  رد  َنوُرُعْشَی  ْمُه ال  َو 

لّدـبم ینمـشد  هب  عطق و  یتسود  هنوگ  ره  زور  نآ  رد  هک  ینعم  نیا  هب  هدـش ، بوصنم  ودـع »  » هب ذـئموی »  » ٍضْعَِبل ْمُهُـضَْعب  ٍذـِئَمْوَی  ُءاَّلِخَْألا 
رتراوتـسا و یندـنام و  یتسود  هنوگ  نیا  هک  ارچ  دـنزرویم  یتسود  رگیدـکی  هب  تبـسن  ادـخ  يارب  هک  ناگـشیپاوقت  یتسود  زج  دوشیم 

. دوشیم رتنوزفا 
537 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا بوصنم  فاضم و  يادانم  فوصوم  نوچ  تسا  يدابع »  » تفص بوصنم و  الحم  اونما  نیّذلا  َنیِِملْسُم  اُوناک  َو  اِنتایِآب  اُونَمآ  َنیِذَّلا 
. دناهداد رارق  ام  یگدنب  يارب  ملاس  ار  دوخ  سوفن  دنعیطم و  نتورف و  دنتسه  ام  نامرف  میلست  نیملسم  اوناک  و 

هب دـنوشیم  ناـمداش  امـش  دـننامه  دـننامیا  اـب  هک  ناتنارـسمه  امـش و  َنوُرَبُْحت » ْمُکُجاوْزَأ  َو  ُْمْتنَأ   » َنوُرَبُْحت ْمُکُجاوْزَأ  َو  ُْمْتنَأ  َۀَّنَْجلا  اُولُخْدا 
طاشن توارط و  اهنآ  ياههرهچ  رد   » ِمیِعَّنلا َةَرْـضَن  ْمِهِهوُجُو  ِیف  ُفِْرعَت  هیآ  نیا  دـننام  دوشیم  رهاـظ  ناـتیاههرهچ  رد  نآ  رثا  هک  ياهنوگ 

« فاحـص  » ُُنیْعَأـْلا ُّذََـلت  َو  ُسُْفنَأـْلا  ِهیِهَتْـشَت  اـم  اـهِیف  َو  ٍباوْـکَأ  َو  ٍبَهَذ  ْنِم  ٍفاحِِـصب  ْمِْهیَلَع  ُفاـُطی  ( 24 نـیففطم / ینیبیم .( » ار  تــمعن 
. تسا هریاد  لکش  هب  درگ و  نآ  هناهد  هک  تسا  یفرظ  باوکا »  » هدش هتفگ  تسا و  هتسدیب  ياههزوک  باوکا » . » تسا گرزب  ياههساک 

ندش لماش  شیانعم  و  هیهتـشت ، ام  یهتـشت و  ام  هدـش  تئارق  تروص  ود  هب  هیهتـشت ،» ام  . » ددرگیم رب  تشهب )  ) تنج هب  اهیف  ریمـض  اهیف » »
. دربیم تذل  نا  زا  ناگدید  هک  يروما  ای  تساهلد و  ياههتساوخ  ای  اهتمعن  اریز  تساهتمعن  عاونا  همه 

. تسا کلت »  » ربخ ۀنجلا » . » تسا ادـتبم  تسا و  هدـش  دای  تشهب )  ) تنج هب  هراشا  کلت »  » َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب  اهوُُمْتثِروُأ  ِیتَّلا  ُۀَّنَْجلا  َْکِلت  َو 
تسا و تنج »  » تفـص اهومتثروا  یّتلا  ای  تسا  ادتبم  ربخ  اهوُُمْتثِروُأ » ِیتَّلا  و  کلت »  » تفـص تنج »  » ای و  تنج »  » تفـص اهومتثروا » یّتلا  »
هک رظن  نیا  زا  تس و  اهومتثروا »  » هب قلعتم  اب )  ) لوا لوق  هب  انب  تسا و  فوذـحم  هب  قلعتم  امب )  ) رد اب )  ) ادـتبم و ربخ  َنُولَمْعَت » ُْمْتنُک  اـِمب  »

. دنامیم ناثراو  يارب  هک  هدش  هیبشت  یثاریم  هب  دنامیم  یقاب  شنادناخ  يارب 
تشهب ياههویم  زا  سک  چیه  تسا  ثیدح  رد  ار و  اهنآ  زا  یضعب  زج  دیروخیمن  هک  ینعم  نیا  هب  تسا  ضیعبت  يارب  نم »  » َنُولُکَْأت اْهنِم 

. دوشیم هداهن  شیاجب  نآ  دننام  هک  نیا  رگم  دنیچیمن 
538 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دندیماان يریخ  ره  زا  نامرجم  « 1  » َنوُِسْلبُم ِهِیف  ْمُه  َو 
فذح هب  مخرم و  تروص  هب  لام  ای  دوعـسم  نبا  مالـسلا و  هیلع  یلع  زا  کلام » ای   » َنُوثِکام ْمُکَّنِإ  َلاق  َکُّبَر  اْنیَلَع  ِضْقَِیل  ُِکلام  ای  اْوَدان  َو 
هدوسآ اهر و  میراتفرگ  نادـب  هک  یباذـع  زا  ات  دـناریمب  ار  ام  هک  نک  لاؤس  تراگدرورپ  زا  هک  ینعم  نیا  هب  تسا  هدـش  تیاور  فاـک ) )
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. دینامیم نینچمه  امش  دیوگیم  کلام  سپ  میوش ،
ناگتـشرف زا  کلام  هک  تسا  نیا  هتفگ  ریغلا ) عم  ملکتم  « ) مکاـنئج  » تروص هب  هک  نیا  تلع  تسا و  کـلام  نخـس  ِّقَْحلاـِب  ْمُکاـْنئِج  ْدََـقل 

ادخ زا  هک  دنتساوخ  کلام  زا  اهنآ  نوچ  ینعی  ددرگیم  رب  هَّللا  هب  لاق  ریمـض  تروص  نیا  رد  تسا و  دنوادخ  نخـس  هدش : هتفگ  تسا و 
. تسا هداد  خساپ  ار  اهنآ  قحلاب ) مکانئج   ) نخس نیا  اب  ادخ  دناریمب  ار  نانآ  دهاوخب 

. دـنتخاس راوتـسا  وت  رما  اب  تفلاخم  رد  ار  يرکم  يرما و  شیرق  هورگ  هکلب  ینعی  تسا  هعطقنم  ما »  » اومربا ما »  » َنُومِْربُم اَّنِإَف  ًاْرمَأ  اُومَْربَأ  ْمَأ 
. دنتخاس مکحتسم  ار  ناشرکم  اهنآ  هک  نانچ  میدیشخب  ماکحتسا  ار  نامرکم  زین  ام  َنُومِْربُم » اَّنِإَف  »

يرگید ای  دوخ  هب  یتولخ  ياج  رد  صخش  هک  تسا  ینخس  ّرسلا »  » َنُوُبتْکَی ْمِْهیََدل  اُنلُسُر  َو  یَلب  ْمُهاوَْجن  َو  ْمُهَّرِس  ُعَمْسَن  اَّنَأ ال  َنُوبَـسْحَی  ْمَأ 
درادیم ناهنپ  دوخ  لد  رد  ناسنا  هک  تسا  يزیچ  ّرس  هدش : هتفگ  دنیوگب و  ناشدوخ  نایم  رد  یهورگ  هک  تسا  ینخـس  يوجن » . » دیوگب

نیا اب  میوشیم و  هاگآ  نآ  زا  میونـشیم و  ار  اهنآ  نخـس  ام  هکلب  انلـسر  یلب و  دیوگیم . يرگید  هب  ناهن  رد  هک  تسا  ینخـس  يوجن  و 
رد ام  هدننک  طبض  نالوسر  لاح 

__________________________________________________

بجوم یهودنا  نینچ  نوچ  دهدیم و  تسد  ناسنا  هب  دایز  یتحاران  زا  هک  تسا  یهودـنا  يانعم  هب  لصا  رد  سالبا )  ) هدام زا  سلبم ، - 1
دوخ تاجن  زا  اهیتخـس  رد  ناسنا  هک  اج  نآ  زا  هتفر و  راک  هب  زین  باوج  زا  ندـنامزاب  توکـس و  يانعم  هب  سالبا )  ) هدام دوشیم  توکس 

نیمه هب  ادخ  تمحر  زا  سویأم  ینعی  دناهتفگ  سیلبا  هک  ار  ناطیـش  تسا و  هتفر  راک  هب  مه  يدـیماان  يانعم  هب  هدام  نای  دوشیم  سویأم 
121 م. ص - ج 21 ، هنومن ، ریسفت  تسا . تبسانم 

539 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هدش لقن  تیب  لها  زا  یتیاور  هیآ  ود  نیا  لوزن  ببس  هرابرد  دنسیونیم  دننکیم  یحارط  هک  ار  ییاههشقن  اهگنرین و  دنرضاح و  نانآ  دزن 

. تسا

539 ص :  ات 89 ..... ] تایآ 81  (: 43  ) فرخزلا هروس  ]

هراشا

َو اوُضوُخَی  ْمُهْرَذَـف  ( 82  ) َنوُفِـصَی اَّمَع  ِشْرَْعلا  ِّبَر  ِضْرَْألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِّبَر  َناْحبُـس  ( 81  ) َنیِدـِباْعلا ُلَّوَأ  اَنَأَف  ٌدـَلَو  ِنمْحَّرِلل  َناک  ْنِإ  ْلـُق 
َُهل يِذَّلا  َكَرابَت  َو  ( 84  ) ُمِیلَْعلا ُمیِکَْحلا  َوُه  َو  ٌهلِإ  ِضْرَأـْلا  ِیف  َو  ٌهلِإ  ِءاـمَّسلا  ِیف  يِذَّلا  َوُه  َو  ( 83  ) َنوُدَـعُوی يِذَّلا  ُمُهَمْوَی  اُوقالُی  یَّتَح  اُوبَْعلَی 

(85  ) َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  َو  ِۀَعاَّسلا  ُْملِع  ُهَْدنِع  َو  امُهَْنَیب  ام  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْکُلم 
َنوُکَفُْؤی یَّنَأَف  ُهَّللا  َُّنلوُقََیل  ْمُهَقَلَخ  ْنَم  ْمُهَْتلَأَـس  ِْنَئل  َو  ( 86  ) َنوُمَْلعَی ْمُه  َو  ِّقَْحلِاب  َدِهَـش  ْنَم  َّالِإ  َۀَعافَّشلا  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُعْدَـی  َنیِذَّلا  ُِکلْمَی  َو ال 

(89  ) َنوُمَْلعَی َفْوَسَف  ٌمالَس  ُْلق  َو  ْمُْهنَع  ْحَفْصاَف  ( 88  ) َنُونِمُْؤی ٌمْوَق ال  ِءالُؤه  َّنِإ  ِّبَر  ای  ِِهلِیق  َو  ( 87)

539 ص :  همجرت ..... :

(81 . ) مدوب وا  عیطم  نیتسخن  نم  دوب  يدنزرف  دنوادخ  يارب  رگا  وگب 
(82 . ) دننکیم اهنآ  هک  یفیصوت  زا  شرع ، راگدرورپ  نیمز ، اهنامسآ و  راگدرورپ  تسا  هّزنم 

و  ) دننک تاقالم  تسا  هدش  هداد  هدعو  اهنآ  هب  هک  ار  يزور  ات  يزاب ، مرگرـس  دنـشاب و  روهطوغ  لطاب  رد  ات  راذگاو  دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ 
(83 (. ) دننیبب ار  دوخ  راک  هجیتن 
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(84 . ) تسا میلع  میکح و  وا  دوبعم و  نیمز  رد  تسا و  دوبعم  نامسآ  رد  هک  تسا  یسک  وا 
تمایق زا  یهاگآ  و  دـشابیم ، تسا  ود  نآ  نایم  رد  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  مکاح  کـلام و  هک  یـسک  تسا  ریذـپان  لاوز  تکرب و  رپ 

(85 . ) دیدرگیم زاب  وا  يوس  هب  تسوا و  دزن  طقف 
رب  رداق  دیناوخیم  وا  زا  ریغ  هک  ار  اهنآ 

540 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(86 . ) دنهاگآ یبوخ  هب  و  دناهداد ، قح  هب  تداهش  هک  یناسک  رگم  دنتسین  تعافش 

(87 . ) دیوشیم فرحنم  وا  تدابع  زا  هنوگچ  سپ  ادخ ، دنیوگیم : اعطق  هدیرفآ ؟ ار  اهنآ  یسک  هچ  ینک  لاؤس  اهنآ  زا  رگا  و 
(88 ( .)؟ دنوشیم لفاغ   ) دنروآیمن نامیا  هک  دنتسه  یموق  اهنیا  اراگدرورپ ! دیوگیم : هک  ربمایپ  تیاکش  زا  هنوگچ  اهنآ 

(89 ! ) تسناد دنهاوخ  يدوزب  اّما  امش ، رب  مالس  وگب  نادرگرب و  يور  اهنآ  زا  تسا  نینچ  هک  نونکا 

540 ص :  ریسفت ..... :

متسه یسک  نیتسخن  نم  دوش  تباث  حیحـص  لیلد و  اب  دشاب و  تسرد  ادخ  نتـشاد  دنزرف  رگا  َنیِِدباْعلا  ُلَّوَأ  اَنَأَف  ٌَدلَو  ِنمْحَّرِلل  َناک  ْنِإ  ُْلق 
طرـش نیا  دننکیم . میظعت  شردپ  مارتحا  هب  ار  ناطلـس  دنزرف  صخـش  هک  نانچ  منکیم  تعاطا  وا  زا  هدرمـش و  گرزب  ار  دنزرف  نآ  هک 
تسا لاحم  هب  هک  قیلعت  هک  هدرک  دنزرف  نتـشاد  هب  طونم  ار  شتـسرپ  اریز  تسا  هدش  دراو  ادخ  زا  دنزرف  یفن  رد  هغلابم  روظنم  هب  هیآ  رد 

هک تسا  نیا  دوصقم  دـیآیم و  رد  تاـبثا  تروص  هب  هلمج  هجیتـن  رد  تسا  لاـحم  زین  نتـشاد ) دـنزرف   ) هتفرگ رارق  قـیلعت  دروـم  هچنآ  و 
هک نم  دشاب  يدنزرف  ادخ  يارب  امـش  رادـنپ  هب  رگا  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  هدـش  هتفگ  دـنک و  یفن  ار ) دـنزرف  نتـشاد   ) تروص نیرتهب 

متسه یـسک  نیتسخن  نم  هک  تسانعم  نیا  هب  هدش  هتفگ  منکیم و  بیذکت  ار  امـش  هتفگ  منادیم  هناگی  ار  وا  میادخ و  هدنتـسرپ  نیتسخن 
شتـسرپ نایاش  تسا و  ثداح  تسا و  مسج  دراد و  دـنزرف  هک  یـسک  اریز  مراد  گنن  دـنزرف  نآ  شتـسرپ  ای  ادـخ  نتـشاد  دـنزرف  زا  هک 

. تسا هدنتسرپ  هدنب و  یصخش  نینچ  دلامب و  كاخ  هب  تخس  ار  دوخ  ینیب  هاگ  ره  تسا  دبعی  دبع  زا  نیدباعلا »  » تسین
هدنتـسرپ نیتسخن  نم  نیا  رب  انب  تسین  يدنزرف  نامحر  دنوادخ  يارب  هک  ینعم  نیا  هب  تسا  هیفان  نمحرلل ) ناک  نا   ) رد نا »  » هدش هتفگ  و 

. متسه ادخ 
هزنم دنزرف  نتشاد  هب  ناکرشم  فیـصوت  زا  ار  دوخ  دنوادخ  هاگ  نآ  ناحبـس »  » َنوُفِـصَی اَّمَع  ِشْرَْعلا  ِّبَر  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِّبَر  َناْحبُس 

تسا . هتسناد 
541 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

تسا یفصو  يانعم  ياراد  هک  تسا  یمـسا  ددرگیم و  رب  لوصوم  هب  هک  تسادتبم  ربخ  هلا »  » ٌهلِإ ِضْرَْألا  ِیف  َو  ٌهلِإ  ِءامَّسلا  ِیف  يِذَّلا  َوُه  َو 
انب بلغت  یف  متاح  ّیط و  یف  متاح  وه  دنیوگیم  هک  نانچ  تسا  هتفرگ  قلعت  نآ  هب  فرظ  ٌهلِإ » ِضْرَْألا  ِیف  َو  ٌهلِإ  ِءامَّسلا  ِیف   » رد ور  نیا  زا 

( بلغت یف  داوج  یط  یف  داوج  وه  ییوگب  هک  تسا  نینچ  و   ) ینک نیمـضت  هلمج  رد  تسا  روهـشم  دوج  هب  هک  ار  داوج  يانعم  هک  نیا  رب 
رب ادخ  هب  هک  وه »  » ریمض تسوا و  طقف  دوبعم  ای  کلام  ییوگب  هک  تسا  نینچ  تسا و  نآ  ریظن  زین  ِضْرَْألا  ِیف  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ُهَّللا  َوُه  و 
هک متسین  یسک  نم  ائیـش  کل  لئاق  يذلاب  انا  ام  برع  هتفگ  نیا  دننام  تسا  هدش  فذح  هلـص  اب  نخـس  ندش  ینالوط  ببـس  هب  ددرگیم 

. تسا هلص  ّلحم  رد  لخاد  فوطعم  هلمج  تسا و  هدش  رتینالوط  هلمج  هیآ  رد  یلو  میوگب  وت  هب  يزیچ 
دنناوخیم ناـنآ  هک  ار  اـتکی  يادـخ  زا  ریغ  ینایادـخ  ُکـِلْمَی » ـال  َو   » ِّقَْحلاـِب َدِهَـش  ْنَم  اَّلِإ  َۀَـعافَّشلا  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُعْدَـی  َنیِذَّلا  ُکـِلْمَی  ـال  َو 

. دنیادخ دزن  رد  ناشناعیفش  اهنآ  دنرادنپیم  هک  نانچ  دننک  ناشتعافش  دنناوتیمن 
ییادخ نامه  هداد  یهاوگ  صالخا  شنیب و  اب  هک  دنادیم  دهد و  تداهـش  ادـخ  یگناگی  قح و  هب  هک  یـسک  یلو  ِّقَْحلِاب » َدِهَـش  ْنَم  اَّلِإ  »
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نوعدی نیذلا   » هلمج رد  هک  ارچ  دشاب  لصتم  يانثتسم  دناوتیم  تسا و  عطقنم  يانثتـسم  هلمج  نیا  تسوا و  رایتخا  رد  تعافـش  هک  تسا 
. تسا هدش  تئارق  زین  نوعدت  دنناگتشرف و  روظنم  هَّللا » نود  نم 

: تسا لوق  هس  هلیق »  » بارعا رد  َنُونِمُْؤی  ٌمْوَق ال  ِءالُؤه  َّنِإ  ِّبَر  ای  ِِهلِیق  َو 
. دشاب فطع  تسا  هب  لوعفم  هک  ۀعاسلا »  » لحم رب  هک  نیا  رب  انب  بصن  - 1

وا اورمع  دیز و  برض  نم  تبجع  ییوگیم : هک  نانچ  هلیق  ۀعاسلا و  ملع  هدنع  ینعی و  دشاب ، فطع  ۀعاس »  » ظفل رب  هک  نیا  رب  انب  ّرج  - 2
. تسا هب  لوعفم  تسین و  فرظ  ۀـعاس »  » اریز دـنادیم  ار  اهنآ  راتفگ  زین  دـنراد و  قیدـصت  ار  نآ  هک  یناسک  تماـیق و  ادـخ  ینعی  ورمع ،

542 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسا هدرک  رکذ  عفر  يارب  هجو  ود  تسا ) هدرک  تئارق  عوفرم  ار  نآ  سک  ره  و   ) تسا هتسناد  عوفرم  ار  نآ  دهاجم ، عفر  - 3

. هلیق ملع  ینعی و  دشاب  هدش  فذح  فاضم  هک  ریدقت  نیا  رب  دشاب  فطع  ات  فلا :
. هدوب ّبر  ای  لیق  هلیق  ای و  تسا  هدوب  لبقتم  عومسم و  ّبر  ای  هلیق  ریدقت و  هدش و  فذح  ربخ  دشاب و  ندوب  ادتبم  رطاخ  هب  نآ  عفر  ب :

ار نآ  هک  نیا  رب  انب  بصن  هک  هدش  لقن  وا  زا  زین  تسا . هدرک  لمح  هلیق » مهرس و  عمسن  انا ال  نوبـسحی  ما   » رب ار  نآ  بصن  تلاح  شفخا 
. مینک لیوأت  هلیق » لاق  و   » هب

رب انب  عوفرم  دشاب و  فوذـحم  ریدـقت و  رد  مسق  فرح  هک  نیا  رب  انب  هدـش  تئارق  عوفرم  رورجم و  هلیق » : » تسا هتفگ  يرـشخمز  هَّللا  راج 
ای ّبر  اـی  هلیقب  مسقا  لاـق و  تسا : هتفگ  نینچ  ییوگ  تسا و  مسق  باوج  نونمؤی  ـال  موق  ءـالؤه  ّنا  كرمعل و  هَّللا و  نمیا  برع ، راـتفگ 

. نونمؤی موق ال  ءالؤه  ّنا  یمسق  ّبر  ای  هلیق 
. دنروآیمن نامیا  هک  دنتسه  یهورگ  هورگ  نیا  تسا  نم  دنگوس  ناشراتفگ  اراگدرورپ  ای  مروخیم . دنگوس  ناشراتفگ  هب  اراگدرورپ 

. منکیم كرت  ار  امش  میوجیم و  يرازیب  امش  زا  وگب : نانآ  هب  نادرگرب و  اهنآ  زا  ار  تتروص  َنوُمَْلعَی  َفْوَسَف  ٌمالَـس  ُْلق  َو  ْمُْهنَع  ْحَفْـصاَف 
. تسا هدش  تئارق  زین  ت »  » اب نوملعی »  » تسادخ يوس  زا  يدیدهت  َنوُمَْلعَی » َفْوَسَف  »

543 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

543 ص :  ناخد .....  هروس 

هراشا

ود ار  َنُولوُقََیل  ِءـالُؤه  َّنِإ  مح و  تسا  هیآ  هک 59  یفوک  تئارق  هب  هیآ و  هرصب 57  لها  تئارق  هب  دراد و  هیآ  تسا و 59  یّکم  هروس  نیا 
. دناهدرمش هیآ 

543 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

«1 . » دزرمایب ار  وا  ادخ  دناوخب  ار  ناخد  هروس  هعمج  بش  رد  هک  ره  هک  تسا  بعک  نب  ّیبا  ثیدح  رد 
وا تمایق  زور  رد  ادخ  دناوخب  ّبحتسم  بجاو و  ياهزامن  رد  ار  ناخد  هروس  سک  ره  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا 

. دوش هداد  شتـسار  تسد  هب  شلمع  همان  دسرب و  ناسآ  ار  شباسح  دـهد و  ياج  دوخ  شرع  هیاس  رد  دزیگنا و  رب  ناگدـش  نمیا  ءزج  ار 
«2»

543 ص :  ات 9 ..... ] تایآ 1  (: 44  ) ناخدلا هروس  ]
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هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ٍمیِکَح ٍْرمَأ  ُّلُک  ُقَْرُفی  اهِیف  ( 3  ) َنیِرِْذنُم اَّنُک  اَّنِإ  ٍۀَکَرابُم  ٍۀَْلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ  ( 2  ) ِنِیبُْملا ِباتِْکلا  َو  ( 1  ) مح

ال ( 7  ) َنِیِنقُوم ُْمْتنُک  ْنِإ  امُهَْنَیب  ام  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِّبَر  ( 6  ) ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ  َکِّبَر  ْنِم  ًۀَمْحَر  ( 5  ) َنِیلِسُْرم اَّنُک  اَّنِإ  انِْدنِع  ْنِم  ًاْرمَأ 
(9  ) َنُوبَْعلَی ٍّکَش  ِیف  ْمُه  َْلب  ( 8  ) َنِیلَّوَْألا ُمُِکئابآ  ُّبَر  َو  ْمُکُّبَر  ُتیُِمی  َو  ِییُْحی  َوُه  َّالِإ  َهلِإ 

__________________________________________________

-1
. هل هَّللا  رفغ  ۀعمجلا  ۀلیل  یف  ناخدلا  ةروس  أرق  نم  و  ّیبا ، ثیدح  یف 

و - 2
اریسی و اباسح  هبـساح  هشرع و  ّلظ  تحت  هَّللا  هّلظا  ۀمایقلا و  موی  نینمآلا  نم  هَّللا  هثعب  هلفاون  هضئارف و  یف  اهأرق  نم  مالـسلا  هیلع  رقابلا  نع 

. هنیمیب هباتک  یطعا 
544 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

544 ص :  همجرت ..... :

(1 . ) مح رگشیاشخب . هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 
(2 . ) راکشآ باتک  نیا  هب  دنگوس 

(3 . ) میاهدوب هدننک  راذنا  هراومه  ام  میدرک ، لزان  تکرب  رپ  یبش  رد  ار  نآ  ام  هک 
(4 . ) دوشیم میظنت  دنوادخ  تمکح  قبط  رب  يرما  ره  هک  بش  نآ  رد 

(5  ) میداتسرف ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  ام  ام ، هیحان  زا  دوب  ینامرف 
(6 . ) تساناد هدنونش و  وا  هک  تراگدرورپ  يوس  زا  تسا  یتمحر  رطاخ  هب  همه  اهنیا 

(7 . ) دنتسه نیقی  لها  رگا  تساهنآ  نایم  رد  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  راگدرورپ 
(8 . ) تسامش نیتسخن  ناردپ  راگدرورپ  امش و  راگدرورپ  دناریمیم  دنکیم ، هدنز  تسین ، وا  زج  يدوبعم  چیه 

(9 . ) دننکیم يزاب  قیاقح ) اب   ) دنّکش و رد  اهنآ  یلو 

544 ص :  ریسفت ..... :

نیمه حیحـص  لوق  تسا و  ردق  بش  روظنم  ٍۀَـکَرابُم » ٍۀَْـلَیل  ِیف   » تسا مسق  باوج  ُهاْنلَْزنَأ » اَّنِإ   » َنیِرِذـْنُم اَّنُک  اَّنِإ  ٍۀَـکَرابُم  ٍۀَْـلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ 
رد ار  نآرق  مامت  هک  تسا  نیا  داتسرف  ورف  ردق  بش  رد  ار  نآرق  ادخ  هک  نیا  يانعم  و  تسا ، نابعـش  همین  بش  روظنم  هدش : هتفگ  تسا و 

جیردت و هب  « 1 ( » اموجن  ) ار نآ  لیئربج  داتسرف و  ایند  نامسآ  هب  ردق  بش 
__________________________________________________

تسیب تاقوا  نییعت  نازیم  ینعی  دندرکیم  نییعت  ناگراتس  موجن )  ) عولط اب  ار  تاقوا  دنتشادن  باسح  ملع  زا  یفاک  عالطا  نوچ  اهبرع  - 1
بیترت اب  دشیم و  ریبعت  ءون ) عمج  ءاونا ،  ) هب اهنآ  زا  هک  دوب  ياهراتس  تشه  و 
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دـشیم لزان  بش  نیا  رد  لاس  ره  تجاح  رادقم  هب  نآرق  هدـش : هتفگ  دروآیم و  دورف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ  رب  شخب  شخب 
. دمآیم دورف  ربمایپ ] رب   ] جایتحا موزل و  تقو  رد  كدنا  كدنا  سپس 

ياهتکرب دنکیم و  میـسقت  دوخ  ناگدنب  رب  ار  شیاهتمعن  دنوادخ  هک  تسا  هدش  هدـناوخ  كرابم  رظن  نآ  زا  بش  نیا  ٍۀَـکَرابُم » ٍۀَْـلَیل  ِیف  »
ورف زج  دـشیمن  تفاـی  زیچ  چـیه  بش  نآ  رد  رگا  تسا و  تکرب  ریخ و  رب  هکراـبم  تسا و  ریخ  ندرک  دـشر  تکرب  دـباییم و  ماود  نآ 

. دوب یفاک  تکرب  رظن  زا  نیقی  هب  نآرق  نداتسرف 
نیا هب  دوشیم  ماجنا  تمکح  قبط  رب  يراـک  ره  میکح » رما  لـک  . » دوشیم ادـج  هتـشون و  يراـک  ره  قرفی »  » ٍمیِکَح ٍْرمَأ  ُّلُـک  ُقَْرُفی  اـهِیف 
يارب میکح  تفـص  ندروآ  دوشیم . تبث  رگید  ردـق  بش  ات  لاس  نآ  هب  طوبرم  ياهراک  رگید  ناشیاهلجا و  ناگدـنب و  يزور  هک  ینعم 

. تسا رما )  ) دنوادخ تفص  تقیقح  رد  میکح  اریز  تسا  زاجم  باب  زا  رما ) )
هدـش ریـسفت  مسق  باوج  ود ، نآ  هلیـسو  هب  هک  تسا  رگیدـکی  هب  لصتم  هفنأتـسم و  هلمج  ود  میکح ، رما  لک  اهیف  قرفی  نیرذـنم  انک  اـنا 

. راذنالا اننأش  نم  نأل  هانلزنأ  ّانا  هدش : هتفگ  ییوگ  تسا و 
مکحم ياهراک  زا  نآرق  لازنا  اریز  میداتـسرف  ورف  بش  نیا  رد  اصوصخم  ار  نآرق  تسام و  راک  راذـنا  هک  ارچ  میداتـسرف  ورف  ار  نآرق  ام 

. دوشیم تبث  میسقت و  بش  نیا  رد  یمکحم  راک  ره  تسا و 
ریبدـت تمکح و  ياضتقم  هب  دوشیم و  لصاح  ام  هیحاـن  زا  هک  منکیم  دـصق  ار  يرما  ینعی  تسا  صاـصتخا  هب  بوصنم  انِدـْنِع  ْنِم  ًاْرمَأ 

هک ارچ  هدش  هداهن  اناقرف )  ) ردصم ياجب  دشاب و  یهن  لباقم  رد  رما  رما )  ) زا دوصقم  دناوتیم  و  دشابیم . نامدوخ 
__________________________________________________

، یچهناش داتـسا  ثیدحلا ، ملع  تفر  راک  هب  تاعفد  تاقوا و  لداعم  اموجن )  ) حالطـصا نامز  رورم  هب  و  دنتـشاد . بورغ  عولط و  یـصاخ 
. ].....[ ص 16 م موس ، پاچ 

546 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ای تسا و  هدومن  بجاو  هدرک و  رما  نآ  هب  تقیقح  رد  دسیونب  ار  نآ  دنک و  مکح  يزیچ  هب  هک  یسک  اریز  تسا  یکی  ناقرف  رما و  يانعم 
ار نآ  ای  تسا ، بجاو  يراک  ماجنا  هب  روتسد  هک  یلاح  رد  میداتسرف  ورف  ار  نآ  ینعی  دشاب  هانلزنا  رد  ریمـض  ود  زا  یکی  يارب  لاح  رما ) )

. مینکیم رما  هک  یلاح  رد  میداتسرف  ورف 
هک ارچ  میدرک  لزان  ار  نآرق  ام  هک  ینعم  نیا  هب  لوعفم » َکِّبَر  ْنِم  ًۀَـمْحَر   » دـشاب و َنیِرِذـْنُم » اَّنُک  اَّنِإ   » زا لدـب  دـناوتیم  َنِیلِـسُْرم  اَّنُک  اَّنِإ 
نم ارما   » ای قرفی »  » يارب تلع  دـناوتیم  میراد و  فطل  دوخ  ناگدـنب  هب  نوچ  تسام  نوؤش  زا  ینامـسآ  ياـهباتک  اـب  ناربماـیپ  نداتـسرف 

تـسا نیا  ام  شور  هک  ارچ  دوشیم  رداص  ام  هیحان  زا  رماوا  ای  دوشیم  ادج  يراک  ره  بش  نیا  رد  ینعی  دشاب ، لوعفم  ۀمحر »  » و اندـنع »
میزاـس و ادـج  مه  زا  تساـهراک  رگید  قازرا و  میـسقت  هب  طوبرم  هک  ار  يراـک  ره  فـطل  باـب  زا  میراد و  لیـسگ  ار  دوـخ  تمحر  هک 

ضرعم رد  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  ناگدـنب  نتخاـس  فلکم  زا  ضرغ  اریز  دوشیم  رداـص  لـج  ّزع و  يادـخ  هیحاـن  زا  هک  يرماوا  نینچمه 
ياضتقم هک  دراد  مالعا  ات  تسا  هدـش  هداهن  ریمـض  ياج  هب  رهاظ  مسا  هدوب و  اّنم ، ۀـمحر  نیلـسرم  اـنک  اـنا  نآ  لـصا  دـهد و  رارق  عفاـنم 

هتسیاش ار  یسک  هدرک و  تیبثت  ار  دنوادخ  تیبوبر  نآ  زا  دعب  هیآ  هلمج و  نیا  میلعلا ، عیمسلا  وه  ّهنا  تسا  ناگدیرفآ  هب  ینابرهم  تیبوبر 
. دشاب هتشاد  یتافص  نینچ  هک  دنادیم  تیبوبر 

. دشاب کبر »  » لدب هک  نیا  رب  انب  هدش  تئارق  رورجم  ّبر »  » هیآ نیا  رد  ُمُِکئابآ  ُّبَر  َو  ْمُکُّبَر  ِتاوامَّسلا ...  ِّبَر 
هاگ نآ  دشاب ، هتفرگ  تأشن  نیقی  تخانش و  زا  دراد ، ياهدننیرفآ  راگدرورپ و  نیمز  اهنامسآ و  هک  نیا  هب  امش  رارقا  رگا  َنِیِنقُوم  ُْمْتنُک  ْنِإ 

هتفرگن همـشچرس  تقیقح  ملع و  زا  اهنآ  رارقا  هک  ینعم  نیا  هب  َنُوبَْعلَی » ٍّکَش  ِیف  ْمُه  َْلب  : » دیامرف یم  دـنکیم و  ّدر  ار  اهنآ  نتـشاد  نیقی 
. تسا هچیزاب  دنخشیر و  هب  هتخیمآ  يراتفگ  هکلب 
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547 ص :  ات 21 ..... ] تایآ 10  (: 44  ) ناخدلا هروس  ]

هراشا

ُمَُهل یَّنَأ  ( 12  ) َنُونِمُْؤم اَّنِإ  َباذَْـعلا  اَّنَع  ْفِـشْکا  اَـنَّبَر  ( 11  ) ٌمِیلَأ ٌباذَع  اذـه  َساَّنلا  یَـشْغَی  ( 10  ) ٍنِیبُم ٍناخُدـِب  ُءامَّسلا  ِیتْأـَت  َمْوَی  ْبِقَتْراَـف 
(14  ) ٌنُونْجَم ٌمَّلَعُم  اُولاق  َو  ُْهنَع  اْوَّلََوت  َُّمث  ( 13  ) ٌنِیبُم ٌلوُسَر  ْمُهَءاج  ْدَق  َو  يرْکِّذلا 

ٌلوُسَر ْمُهَءاج  َو  َنْوَعِْرف  َمْوَق  ْمُهَْلبَق  اَّنَتَف  ْدََـقل  َو  ( 16  ) َنوُمِقَْتنُم اَّنِإ  يْربُْکلا  َۀَشْطَْبلا  ُشِْطبَن  َمْوَی  ( 15  ) َنوُِدئاع ْمُکَّنِإ  ًالِیلَق  ِباذَْعلا  اوُفِـشاک  اَّنِإ 
(19  ) ٍنِیبُم ٍناْطلُِسب  ْمُکِیتآ  یِّنِإ  ِهَّللا  یَلَع  اُوْلعَت  ْنَأ ال  َو  ( 18  ) ٌنیِمَأ ٌلوُسَر  ْمَُکل  یِّنِإ  ِهَّللا  َدابِع  ََّیلِإ  اوُّدَأ  ْنَأ  ( 17  ) ٌمیِرَک

(21  ) ِنُولِزَتْعاَف ِیل  اُونِمُْؤت  َْمل  ْنِإ  َو  ( 20  ) ِنوُمُجَْرت ْنَأ  ْمُکِّبَر  َو  یِّبَِرب  ُتْذُع  یِّنِإ  َو 

547 ص :  همجرت ..... :

(10 . ) دروآ دیدپ  راکشآ  يدود  نامسآ  هک  شاب  يزور  رظتنم 
(11 . ) تسا یکاندرد  باذع  نیا  دریگیم ، ارف  ار  مدرم  همه 

(12  ) میروآیم نامیا  هک  نک  فرط  رب  ام  زا  ار  باذع  اراگدرورپ ! دنیوگیم ) )
(13 ( ؟ دمآ اهنآ  غارس  هب  نشور ) قطنم  تازجعم و  اب   ) راکشآ لوسر  هک  نیا  اب  دنوشیم  رّکذتم  اجک  زا  هنوگچ و 

: دنتفگ دندش و  نادرگیور  وا  زا  سپس 
(14 ! ) دنهدیم میلعت  وا  هب  نارگید  هک  تسا  ياهناوید 

(15 ! ) دیدرگیم رب  دوخ  ياهراک  هب  زاب  یلو  میزاسیم  فرطرب  ار  باذع  یکدنا  ام 
(16  ) میریگیم ماقتنا  اهنآ  زا  ام  يرآ  تفرگ ، میهاوخ  تردق  اب  ار  اهنآ  هک  زور  نآ  رد  میریگیم  ماقتنا  اهنآ  زا  ام 

(17  ) دمآ اهنآ  غارس  هب  يراوگرزب  لوسر  میدومزآ و  ار  نوعرف  موق  اهنیا  زا  لبق  ام 
متسه امـش  يارب  ینیما  هداتـسرف  نم  هک  دیوش  میلـست  نم  ربارب  رد  دیهد و  ماجنا  تسا  هداد  روتـسد  امـش  هب  ار  هچنآ  ادخ  ناگدنب  يا  هک 

(18)
(19  ) ماهدروآ ینشور  لیلد  امش  يارب  نم  هک  دیزرون  ّربکت  ادخ  ربارب  رد  و 

دوخ و  راگدرورپ  هب  نم  و 
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(20 . ) دینک راسگنس ) ای   ) مهّتم ارم  هک  نیا  زا  مربیم  هانپ  امش  راگدرورپ 
(21 (. ) دیوشن مدرم  ندروآ  نامیا  عنام  و   ) دینک يریگ  هرانک  نم  زا  ّلقا  دیروآیمن ال  نامیا  نم  هب  رگا  و 

548 ص :  ریسفت ..... :

(. يدعتم تروص  هب   ) دنیوگ هتبقترا  هتبقر و  و  « 1  » تسا بقترم  هب  لوعفم  ِیتَْأت » َمْوَی   » ٍنِیبُم ٍناخُِدب  ُءامَّسلا  ِیتَْأت  َمْوَی  ْبِقَتْراَف 
: تسا لوق  دنچ  ناخد  دروم  رد 
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دیآیم و نامـسآ  زا  تمایق  ندش  اپ  رب  زا  شیپ  هک  تسا  يدود  ناخد  هک  دـناهدرک  تیاور  نسح  سابع و  نبا  مالـسلا و  هیلع  یلع  فلا :
ضراع ماکز  هب  هیبش  يرد  دود  نآ  زا  نموم  رب  دوشیم و  ناـیرب  تشوگ  دـننام  ناشیاهرـس  هک  يروطب  دوشیم  نارفاـک  ياهـشوگ  دراو 

( اهدود ندش  نوریب  يارب   ) يذفنم چیه  دشاب و  هدش  هتخورفا  شتآ  نآ  رد  دـیآیم  رد  ياهتـسب  رد  قاتا  تروص  هب  نیمز  مامت  دوشیم و 
. دبای همادا  زور  لهچ  ات  دود  نیا  دشابن  نآ  رد 

درک و نیرفن  اـهنآ  رب  تفرگ  رارق  دوخ  موـق  بیذـکت  دروـم  هک  نآ  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  ربماـیپ  دوعـسم  نبا  تیاور  هب  ب :
نآ زا  سپ  زاس  راتفرگ  فسوی  ياهلاس  دننامه  یطحق  ياهلاس  هب  ار  اهنآ  نک و  ناشبوکرـس  رـضم  هلیبق  دـننامه  ادـنوادخ  تشاد : هضرع 

نخـس هک  یـصخش  يادص  دـندیدیم و  دولآدود  ار  نامـسآ  دـش و  رات  ناشناگدـید  یگنـسرگ  رثا  رب  دـندش و  یلاس  طحق  راچد  نیرفن 
دنچ اب  نایفـس  وبا  دیماجنا ، ناوختـسا  رادرم و  تشوگ  ندروخ  هب  ناشراک  دشیمن و  هدید  شدوخ  دود  رثا  رب  دشیم و  هدینـش  تفگیم 

کمک وا  زا  دندمآ و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  تمدخ  دندوب  شهارمه  هک  رفن 
__________________________________________________

. تسا زیگنارب  لاؤس  هدنناوخ  يارب  هک  هدرک  لقن  ار  اجنآ  ترابع  نیع  فلؤم  هتفرگ و  بقترم  لوعفم  ار  یتأت » موی   » فاشک ریسفت  رد  - 1
عوجر ص 230 ، قداصلا ، ۀـبتکم  پاـچ  ج 2 ، يربکع ، ءاـقبلا  وبا  نمحّرلا  هب  ّنم  اـم  ءـالما  هب  تسا . بقتراـف »  » لـعف لوعفم  یتأـت » موی  »

م. دینک -
549 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

رب یلاسکـشخ  دنک و  اعد  ربمایپ  رگا  هک  دنداد  هدعو  و  دـندش ) كاله   ) هک سرب  تنادـنواشیوخ  داد  هب  دـمحم  يا  دـنتفگ : دنتـساوخ و 
. دنتشگزاب دوخ  كرش  رفک و  هب  هرابود  دش  فرط  رب  یلاسکشخ  ربمایپ  ياعد  هب  نوچ  دنروایب و  نامیا  دوش  فرط 

الحم ناخد و  تفص  هلمج  دریگیم ، ششوپ  ریز  ار  نانآ  دوشیم و  اهنآ  لماش  باذع  ینعی  َساَّنلا » یَشْغَی   » ٌمِیلَأ ٌباذَع  اذه  َساَّنلا  یَشْغَی 
: تسا دعب  هیآ  رخآ  هک  نونموم »  » ات تسا  كاندرد  یباذع  نیا  دنیوگیم  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ، رورجم 

فرط رب  ناشباذع  رگا  میروایب  نامیا  میهدیم  هدعو  ام  دنیوگیم  هک  یلاح  رد  ینعی  تسا  بوصنم  ندوب  لاح  رب  انب  فوذحم و  نولوقی 
. دوش

یلیلد هک  یلاح  رد  دننکیم  افو  دوخ  هدعو  هب  دنریگیم و  دـنپ  دـنوشیم و  رکذـتم  هنوگچ  ٌنِیبُم  ٌلوُسَر  ْمُهَءاج  ْدَـق  َو  يرْکِّذـلا  ُمَُهل  یَّنَأ 
هدنبوک و تازجعم  رگید  نآرق و  دننام  دـمآ  دـیدپ  ربمایپ  يوس  زا  هک  دوب  یتازجعم  نآ  دـمآ و  اهنآ  يارب  دود  ندـش  فرطرب  زا  رتگرزب 

نآ دـهدیم و  میلعت  ار  ربماـیپ  ساّدـع  ماـن  هب  برع  ریغ  ناوـج  دـنتفگ  هدز  ناـتهب  وا  هب  دـندنادرگ و  رب  يور  وا  زا  هدـشن و  رّکذـتم  اـهنآ 
. دنداد تبسن  نونج  هب  ار  ترضح 

« َنوُِدئاع ْمُکَّنِإ  . » میرادیم رب  امـش  زا  ار  دود  یگنـسرگ و  رفیک  كدنا  كدنا  ام  دومرف  هاگ  نآ  َنوُدـِئاع  ْمُکَّنِإ  اًلِیلَق  ِباذَْـعلا  اوُفِـشاک  اَّنِإ 
هک یعرـضت  يراز و  تلاح  نآ  هب  باذع  ندش  فرطرب  زا  سپ  دیدرگیم و  زاب  دوخ  كرـش  هب  دش  هتـشادرب  امـش  زا  باذع  نوچ  ینعی 

، دروآ رب  دود  نامسآ  هاگ  ره  دناهتفگ : باذعلا  اوفشاک  انا  رد  لوا ) لوق   ) دننادیم تمایق  زا  شیپ  ار  دود  هک  یناسک  دینامیمن و  دیتشاد 
نامیا میدرگیم و  زاب  وت  يوس  هب  ام  رادرب  ام  زا  ار  باذع  اراگدرورپ ! دنیوگیم : دننکیم و  يراز  دنا  هدش  راتفرگ  باذع  هب  هک  ییاهنآ 

. دنوشیم ّدترم  درادیم  رب  اهنآ  زا  ار  باذع  نوچ  درادیم و  رب  اهنآ  زا  ار  باذع  دنوادخ  سپ  میروآیم 
هچنآ دـیایب  گرزب  هیلب  نوچ  و   » يْربُْکلا ُۀَّماَّطلا  ِتَءاج  اذِإَـف  هیآ : دـننام  تسا  تماـیق  زور  روظنم  َنوُمِقَْتنُم  اَّنِإ  يْربُْکلا  َۀَـشْطَْبلا  ُشِْطبَن  َمْوَی 

. دوشیم عقاو  تسا  یندش  عقاو 
550 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

تلالد نآ  رب  نومقتنم  ّانا  هک  یلماع  هب  هدـش  بوصنم  ُشِْطبَن » َمْوَی   » میریگیم و ماـقتنا  زور  نآ  رد  اـهنآ  زا  َنوُمِقَْتنُم » اَّنِإ  ( » 34 تاعزان / )
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. دنکیمن لمع  نآ  لبق  ام  رد  ّنا  دعب  ام  هک  ارچ  دنکیم 
. تسا هدش  تئارق  ود  ره  ءاط )  ) مض رسک و  هب  شطبن » »

تعـسو اـهنآ  يزور  رد  داد و  تلهم  نوعرف  موق  هب  ادـخ  هک  تسا  نیا  هنتف  ياـنعم  ٌمیِرَک  ٌلوُسَر  ْمُهَءاـج  َو  َنْوَـعِْرف  َمْوَـق  ْمُهَْلبَق  اَّنَتَف  ْدََـقل  َو 
دـنروایب و ناـمیا  هک  داتـسرف  ناـنآ  يوس  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  دـنور و  ورف  ناـهانگ  رد  هک  دـش  بجوـم  نیمه  دیـشخب و 
رب دوب  میرک  لاعفا  قالخا و  ياراد  ای  دوب  گرزب  ادـخ  هاگـشیپ  رد  هک  يربمایپ  دـندیزگرب و  نامیا  رب  ار  رفک  اـهنآ  یلو  درک  ناـشناحتما 

. دمآ اهنآ 
ار راتفگ  لوق و  يانعم  نیا  رب  انب  دشاب  ریذن  ریشب و  ات  دوشیم  ثوعبم  شموق  رب  ربمایپ  هک  ارچ  تسا  هرسفم  نا »  ... » ِهَّللا َدابِع  ََّیلِإ  اوُّدَأ  ْنَأ 
« ِهَّللا َدابِع   » تسا و هدش  لوحم  نم  هب  نتفگ  نخس  راک و  دومرف : دمآ و  نانآ  يوس  هب  ربمایپ  ینعی  تسا  هلقثم  زا  هففخم  نا »  » ای دراد  ربرد 
ندروآ و نامیا  زا  هچنآ  ادخ  ناگدنب  يا  ای  دـیتسرفب  نم  هارمه  دـینک و  لوحم  نم  هب  ار  اهنآ  ینعی  دنتـسه  لیئارـسا  ینب  روظنم  لوعفم و 

. دینک ادا  نم  هب  تسا  هدش  بجاو  امش  رب  نم  توعد  لوبق 
تسا مالـسلا  هیلع  یـسوم  ندوب  نیما  نآ  هدرک و  نایب  ار  یـسوم  هب  لیئارـسا  ینب  ندروآ  نامیا  موزل  ّتلع  هیآ  نیا  ٌنیِمَأ  ٌلوُسَر  ْمَُکل  یِّنِإ 

. تسا هداد  رارق  نیما  دوخ  نید  یحو و  رب  ار  وا  ادخ  هک 
. دینکن ربکت  ادخ  هب  تبسن  ادخ ، یحو  ربمایپ و  ندرمش  راوخ  اب  ینعی  دراد  ار  لبق  هیآ  مکح  هیآ  نیا  رد  نا »  » ِهَّللا یَلَع  اُوْلعَت  ْنَأ ال  َو 

هانپ شیوخ  راگدرورپ  هب  يو  هک  ینعم  نیا  هب  هدـش  تئارق  ءات  رد  لاذ )  ) ماـغدا هب  ّتع  تذـع »  » ِنوُمُجَْرت ْنَأ  ْمُکِّبَر  َو  یِّبَِرب  ُتْذُـع  یِّنِإ  َو 
ادخ  هب  ناینوعرف  رکم  زا  هدرب و 
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. دهدیمن تیمها  راسگنس  لتق و  هب  اهنآ  دیدهت  هب  ور  نیا  زا  تسا  هتسج  کسمت 

رب هن  دـیزاس  اهر  ارم  ای  دـینک  عطق  ارم  اب  دـنویپ  بابـسا  دـیوش و  رود  نم  زا  دـیروآیمن  نامیا  نم  هب  رگا  هک  تسا  نیا  دوصقم  ِنُولِزَتْعاَف 
ریخ و هچنآ  هب  هدرک  توعد  ار  امـش  هک  یـسک  شاداـپ  اریز  دـیرادب  ناـما  رد  دوـخ  رازآ  رـش و  زا  ارم  نم و  عـفن  هب  هن  دیـشاب و  نم  هیلع 

. تسین نداد  رازآ  تسامش  حالص 

551 ص :  ات 33 ..... ] تایآ 22  (: 44  ) ناخدلا هروس  ]

هراشا

ْنِم اوُکََرت  ْمَک  ( 24  ) َنُوقَْرغُم ٌْدنُج  ْمُهَّنِإ  ًاوْهَر  َرْحَْبلا  ِكُْرتا  َو  ( 23  ) َنوُعَبَّتُم ْمُکَّنِإ  ًْالَیل  يِدابِِعب  ِرْسَأَف  ( 22  ) َنُومِرُْجم ٌمْوَق  ِءالُؤه  َّنَأ  ُهَّبَر  اعَدَف 
(26  ) ٍمیِرَک ٍماقَم  َو  ٍعُورُز  َو  ( 25  ) ٍنُویُع َو  ٍتاَّنَج 

ْدََقل َو  ( 29  ) َنیِرَْظنُم اُوناک  ام  َو  ُضْرَْألا  َو  ُءامَّسلا  ُمِْهیَلَع  ْتََکب  اـمَف  ( 28  ) َنیِرَخآ ًامْوَق  اهاْنثَرْوَأ  َو  َِکلذَک  ( 27  ) َنیِهِکاف اهِیف  اُوناک  ٍۀَمْعَن  َو 
(31  ) َنِیفِرْسُْملا َنِم  ًاِیلاع  َناک  ُهَّنِإ  َنْوَعِْرف  ْنِم  ( 30  ) ِنیِهُْملا ِباذَْعلا  َنِم  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  اْنیََّجن 
(33  ) ٌنِیبُم اُؤَلب  ِهِیف  ام  ِتایْآلا  َنِم  ْمُهاْنیَتآ  َو  ( 32  ) َنیَِملاْعلا یَلَع  ٍْملِع  یلَع  ْمُهانْرَتْخا  ِدََقل  َو 

551 ص :  همجرت ..... :

(22 . ) دنمرجم یموق  اهنیا  هک  تشاد  هضرع  شراگدرورپ  هاگشیپ  هب  یسوم ) )
(23 . ) دنیآیم امش  بیقعت  هب  اهنآ  هک  هد  تکرح  هنابش  ارم  ناگدنب  دش ) هداد  روتسد  وا  هب  )
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(24 . ) دوب دنهاوخ  قرغ  نوعرف  رکشل  ینعی  اهنآ  هک  راذگب  هداشگ  مارآ و  ار  ایرد  دیتشذگ ) ایرد  زا  هک  یماگنه  )
(25 . ) دنتشاذگ ياج  هب  دوخ  زا  هک  اههمشچ  اهغاب و  رایسب  هچ 

(26 ! ) تمیقنارگ بلاج و  ياهرصق  اهتعارز و  و 
(27 . ) دندوب مّعنتم  نآ  رد  هک  رگید  ناوارف  ياهتمعن  و 

يارب  ثاریم  ار  اهنیا  ام  اهنآ و  يارجام  دوب  نینچنیا 
552 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(28 . ) میداد رارق  يرگید  ماوقا 
(29 . ) دش هداد  یتلهم  اهنآ  هب  هن  نیمز و  هن  تسیرگ و  اهنآ  رب  نامسآ  هن 

(30 . ) میدیشخب ییاهر  رابّتلذ  باذع  زا  ار  لیئارسا  ینب  ام 
(31 . ) دوب ناراکفارسا  زا  ّربکتم و  يدرم  هک  نوعرف  زا 

(32 . ) میداد يرترب  میدیزگرب و  نایناهج  رب  شیوخ  ملع  اب  ار  اهنآ  ام 
(33 (. ) دندش تازاجم  دندرک و  نارفک  اهنآ  یلو   ) دوب نآ  رد  يراکشآ  شیامزآ  هک  میداد  اهنآ  هب  شیوخ ) تردق  زا   ) یتایآ و 

552 ص :  ریسفت ..... :

. دنروآیمن نامیا  هورگ  نیا  ینعی  تسا  نوکرشم  يانعم  هب  نومرجم  َنُومِرُْجم  ٌمْوَق  ِءالُؤه  َّنَأ  ُهَّبَر  اعَدَف 
هک نیا  مود  تسا . هدوب  رـسا  لاقف  لصا  رد  دوش و  هتفرگ  ریدـقت  رد  لوق  هدام  ءاـف )  ) زا سپ  هک  نیا  یکی  تسا : لوق  ود  يِداـبِِعب » ِرْـسَأَف  »

سپ ییوگیم  وت  هک  تسا  نانچ  بلطم  رگا  يدابعب ، رـساف  لوقت  امک  رمالا  ناک  نا  دننام : هدـش  فذـح  هک  دـشاب  یطرـش  باوج  رـسا » »
. هدب تکرح  هنابش )  ) ارم ناگدنب 

: دیوگیم یشعا  تسا  نتفر  هار  هداس  مارآ و  یکی  تسا  لوق  ود  اوهر »  » هملک يانعم  رد  ًاوْهَر  َرْحَْبلا  ِكُْرتا  َو 
«1  » لکّتت زاجعالا  یلع  رودصلا  ۀلذاخ و ال  زاجعالا  الف  اوهر  نیشمی 

ياصع هک  درک  دصق  درذگب  ایرد  زا  تساوخ  مالسلا  هیلع  یسوم  نوچ  هک  تسا  نتفر  هار  هداس  مارآ و  يانعم  هب  هک  تسا  اوهر »  » روظنم
مارآ ار  ایرد  هک  درک  رماوا  هب  ناحبـس  دنوادخ  سپ  دش  هتفاکـش  دز و  ار  اصع  زاغآ  رد  هک  نانچ  دوش  لصتم  مهب  ات  دنزب  ایرد  رب  ار  دوخ 

. دنوش قرغ  دنیآرد و  نآ  هب  شناوریپ  نوعرف و  ات  دشاب  کشخ  هار  دراذگب و  دوخ  لاح  هب  و 
__________________________________________________

هن دوش و  هدید  ناشرس  تشپ  یگتسجرب  ات  تسا  هدیمخ  ولج  هب  ناشهنیـس  رـس و  هن  هک  يروطب  دنوریم  هار  هتـسهآ  هداس و  اهنز  نیا  - 1
. دنک هیکت  اهنآ  تشپ  رب  ناشیاه  هنیس  هک  هدیشک  ندرگ 
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. دراذگب زاب  دوخ  لاح  هب  ار  ایرد  ینعی  تسا  خارف  فاکش  يانعم  هب  وهر » : » مود لوق 

. تسابیز فیرظ و  لزنم  مهم و  سلجم  میرک  ماقم  زا  روظنم  ٍمیِرَک  ٍماقَم  َو 
. تسا یگدنز  رد  تعسو  تمعن و  زا  يرادروخرب  يانعم  هب  َنیِهِکاف  اهِیف  اُوناک  ٍۀَمْعَن  َو 

نآ زا  ار  ناـنآ  ندـنار  نوریب  نآ  دـننام  ینعی  بوصنم  تسا و  لـثم  ياـنعم  هب  « 1 « » کلذـک  » رد فاک  َنیِرَخآ  ًامْوَق  اـهاْنثَرْوَأ  َو  َِکلذَـک 
. تسا نینچ  بلطم  کلذک  رمالا  ینعی  تسا  عوفرم  الحم  ای  میدرک  نوریب  اهناکم 

. دنتسین شیک  مه  دنرادن و  يدنواشیوخ  هنوگ  چیه  اهنآ  اب  هک  یهورگ  ینعی  نیرخآ  اموق  اهانثروا  و 
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تبیصم و هک  یـسک  لاح  اب  تسا  فلاخم  هک  دنکیم  ریقحت  ار  اهنآ  تلاح  شموق و  نوعرف و  هیآ  نیا  ُضْرَْألا  َو  ُءامَّسلا  ُمِْهیَلَع  ْتََکب  امَف 
. تسیرگ وا  رب  نامسآ  ءامسلا  هیلع  تکب  دنیوگیم  وا  هرابرد  تسا و  گرزب  وا  نادقف 

. دوشیمن هداد  یتلهم  نانآ  هب  ینعی  َنیِرَْظنُم  اُوناک  ام  َو 
ارچ دوب  كدنا  یباذـع  نوعرف  رظن  رد  ییوگ  و  ِنیِهُْملا » ِباذَْـعلا  َنِم   » زا تسا  لدـب  َنْوَعِْرف » ْنِم   » َنِیفِرْـسُْملا َنِم  ًاِیلاع  َناک  ُهَّنِإ  َنْوَعِْرف  ْنِم 

يوس زا  باذع  نیا  هک  ینعم  نیا  هب  دشاب  ِباذَْعلا » َنِم   » زا لاح  دناوتیم  َنْوَعِْرف » ْنِم  . » دوب هدرک  طارفا  لیئارـسا  ینب  نداد  باذع  رد  هک 
. تسا هدزرس  نوعرف 

دوب و نیب  گرزب  دوخ  وج و  تعفر  ای  راکفارسا  رایـسب  دوب و  هعماج  يالاو  تاقبط  ءزج  نانآ  نایم  رد  گرزب و  ینعی  َنِیفِرْـسُْملا  َنِم  ًاِیلاع 
ناک مود  ربخ  َنِیفِرْسُْملا » َنِم  »

__________________________________________________

و اهنم . مهانجرخا  جارخالا  کلذ  لثم  ینعم : یلع  ۀبوصنم  فاکلا  کلذک ) : ) تسا هدرک  لقن  ار  فاّشک  ترابع  نیع  یسربط  موحرم  - 1
م. خلا - بصنلا  عضوم  یف  فاکلا  دیوگب  دوب  رتهب  الحم و  رگم  دشاب  بوصنم  دناوتیمن  هیبشت  فاک )  ) هک تسا  نشور 

554 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دوب راکفارسا  ربکتم و  نوعرف  افرسم  اربکتم  ناک  تسا  هدومرف  دنوادخ  ییوگ  تسا و 

رب هک  دناهتسیاش  نانآ  هک  نیا  ندیزگرب و  لحم  هب  دنهاگآ  ینعی  تسا  لاح  لحم  رد  ملع » یلع   » َنیَِملاْعلا یَلَع  ٍْملِع  یلَع  ْمُهانْرَتْخا  ِدََقل  َو 
. دنوش هداد  يرترب  هدیزگرب و  ناشدوخ  نامز  نایناهج 

میرگنب ات  راکشآ  شیامزآ  ای  تسه  راکشآ  تمعن  نآ  رد  هک  میداد  ییاههناشن  اههزجعم و  نانآ  هب  ٌنِیبُم  اُؤَلب  ِهِیف  ام  ِتایْآلا  َنِم  ْمُهاْنیَتآ  َو 
. دننکیم لمع  هنوگچ 

554 ص :  ات 50 ..... ] تایآ 34  (: 44  ) ناخدلا هروس  ]

هراشا

َو ٍعَُّبت  ُمْوَـق  ْمَأ  ٌْریَخ  ْمُه  َأ  ( 36  ) َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  اِنئابِآب  اُوتْأَـف  ( 35  ) َنیِرَْـشنُِمب ُنَْحن  ام  َو  یلوُْألا  اَُنتَتْوَم  ـَّالِإ  َیِه  ْنِإ  ( 34  ) َنُولوُقََیل ِءالُؤه  َّنِإ 
(38  ) َنِیبِعال امُهَْنَیب  ام  َو  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  اَنْقَلَخ  ام  َو  ( 37  ) َنیِمِرُْجم اُوناک  ْمُهَّنِإ  ْمُهانْکَلْهَأ  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا 

ْمُه َو ال  ًاْئیَش  ًیلْوَم  ْنَع  ًیلْوَم  ِینُْغی  َمْوَی ال  ( 40  ) َنیِعَمْجَأ ْمُُهتاقیِم  ِلْصَْفلا  َمْوَی  َّنِإ  ( 39  ) َنوُمَْلعَی ْمُهَرَثْکَأ ال  َّنِکل  َو  ِّقَْحلِاب  َّالِإ  امُهانْقَلَخ  اـم 
(43  ) ِموُّقَّزلا َةَرَجَش  َّنِإ  ( 42  ) ُمیِحَّرلا ُزیِزَْعلا  َوُه  ُهَّنِإ  ُهَّللا  َمِحَر  ْنَم  َّالِإ  ( 41  ) َنوُرَْصُنی

ْنِم ِهِسْأَر  َقْوَف  اوُّبُـص  َُّمث  ( 47  ) ِمیِحَْجلا ِءاوَس  یلِإ  ُهُوِلتْعاَـف  ُهوُذُـخ  ( 46  ) ِمـیِمَْحلا ِْیلَغَک  ( 45  ) ِنوُُطْبلا ِیف  ِیْلغَی  ِلـْهُْملاَک  ( 44  ) ِمِیثَْألا ُماعَط 
(48  ) ِمیِمَْحلا ِباذَع 

(50  ) َنوُرَتْمَت ِِهب  ُْمْتنُک  ام  اذه  َّنِإ  ( 49  ) ُمیِرَْکلا ُزیِزَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  ْقُذ 

554 ص :  همجرت ..... :

(34  ) دنیوگیم ناکرشم )  ) اهنیا
( 35 (. ) دش میهاوخن  هدنز  زگره  و   ) تسین لوا  گرم  نامه  زج  ام  گرم 
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(36 ( ) دنهد یهاوگ  ات   ) دینک هدنز  ار  ام  ناردپ  دییوگیم  تسار  رگا 
(37 . ) دندوب مرجم  هک  ارچ  میدرک  كاله  ار  اهنآ  ام  دندوب ؟ نانآ  زا  شیپ  هک  یناسک  عّبت و  موق  ای  دنرتهب  اهنآ  ایآ 

(38 . ) میدیرفاین فدهیب  تسا  ود  نیا  نایم  رد  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  ام 
(39 . ) دننادیمن اهنآ  رثکا  یلو  میدیرفآ ، قح  هب  طقف  ار  ود  نآ  ام 

(40 . ) تساهنآ همه  هاگ  هدعو  لطاب ) زا  قح   ) ییادج زور 
(41 . ) دنوشیمن يرای  وس  چیه  زا  دنکیمن و  شتسود  هب  یکمک  نیرتمک  یتسود  چیه  هک  يزور 

(42 . ) تسا میحر  زیزع و  وا  و  هداد ، رارق  تمحر  دروم  ار  وا  ادخ  هک  یسک  رگم 
(43  ... ) مّوقز تخرد 

(44 . ) تسا ناراکهنگ  ياذغ 
(45 . ) دشوجیم اهمکش  رد  هتخادگ  ّزلف  دننامه 

(46 . ) نازوس بآ  نوچمه  یششوج 
(47 . ) دینک شباترپ  خزود  نایم  هب  دیریگب و  ار  مرجم  رفاک  نیا 

(48 . ) دیزیرب نازوس  باذع  زا  وا  رس  رب  سپس 
(49 ! ) يدوب مرتحم  دنمتردق و  رایسب  دوخ ) رادنپ  هب   ) هک شچب  دوشیم ) هتفگ  وا  هب  )

(50 . ) دیدرکیم دیدرت  نآ  رد  هتسویپ  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا 

555 ص :  ریسفت ..... :

ناـنیا دـیامرفیم : هدرک و  داـی  ناـنآ  زا  هروس  لوا  رد  هک  ددرگیم  رب  شیرق  راـفک  رکذ  هب  ناحبـس  يادـخ  هاـگ  نآ  َنوـُلوُقََیل  ِءـالُؤه  َّنِإ 
: دنیوگیم

یتشگزاب روشن و  ندـش و  هدـنز  نآ  زا  سپ  تسین و  ایند  نیتسخن  گرم  نامه  زج  گرم  َنیِرَْـشنُِمب  ُنَْحن  اـم  َو  یلوُأـْلا  اَُـنتَتْوَم  اَّلِإ  َیِه  ْنِإ 
. درادن دوجو 

. دینادرگرب دـناهدرم  ام  زا  شیپ  هک  ار  نامناردـپ  دـنادرگیم  رب  ار  ناگدرم  ادـخ  هک  دـییوگیم  تسار  رگا  َنِیقِداص  ُْمْتنُک  ْنِإ  اِنئابِآب  اُوتْأَف 
: تفگ دوب و  لهج  وبا  نخس  نیا  هدنیوگ 

اریز دزرـس  لهج  وبا  زا  هک  دوب  یلهج  نیا  نادرگرب و  ار  بالک  نب  یـصق  تدـج  ییوگیم  تسار  رگا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحم  يا 
فیلکت هناخ  هکلب  تسین  شاداپ  هناخ  اـیند  هک  ارچ  فیلکت  ماـجنا  يارب  هن  دوش  هداد  یـسک  ره  شاداـپ  اـت  تسا  مزـال  ترخآ  مود  هاـشن 

تسا و 
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ماـجنا يارب  ار  ناـنآ  دـنادرگیم  رب  نداد  شاداـپ  يارب  ار  مدرم  ادـخ  هک  ییوگیم  تسار  رگا  دـمحم ) يا   ) تسا هتفگ  لـهج  وبا  ییوگ 
تسا و هدرک  لودـع  تسا  رتدـنمدوس  وا  لاـح  هب  هـک  دـیدهت  دـنپ و  هـب  لـهج  وـبا  هـتفگ  اـب  هلباـقم  يارب  ور  نـیا  زا  نادرگزاـب  فـیلکت 

: دیامرفیم
: ادخ نخس  نیا  دننام  عبت ) موق   ) ای دنرتشیب  تازیهجت  تارفن و  رظن  زا  شیرق  رافک  ایآ  ینعی  ٍعَُّبت  ُمْوَق  ْمَأ  ٌْریَخ  ْمُه  َأ 

. دنکیم دای  ار  نوعرف  لآ  ادخ  هک  نآ  زا  سپ  (. 43 رمق / ( »؟ دنتسه اهنیا  زا  رتهب  امش  رافک  ایآ   » ْمُِکئلوُأ ْنِم  ٌْریَخ  ْمُکُراَّفُک  َأ 
یـشکرکشل هک  تسا  یـسک  ناـمه  عّبت  دـندوب  رفاـک  وا  موق  یلو  دوب  نموم  يدرم  هک  تسا  يریمح  عبت  هیآ ) رد  روکذـم   ) عّبت زا  روـظنم 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 1950 

http://www.ghaemiyeh.com


مان هب  تشونیم : نینچ  شیاههمان  رد  درک و  انب  دیدجت  سپس  تخاس  ناریو  ار  نآ  دمآ و  دنقرمـس  هب  هاگ  نآ  تفرگ  ار  هریح  درکیم و 
زا تسا . هدرکن  تمالم  ار  وا  دوخ  یلو  هدرک  شهوکن  ار  وا  موق  دـنوادخ ، تساـهداب  دیـشروخ و  اـیرد و  یکـشخ و  کـلم  هک  ییادـخ 

رگا دنک و  روهظ  مالـسا ) ربمایپ   ) ربمایپ نیا  ات  دینامب  اجنیا  رد  تفگ  جرزخ  سوا و  هب  عّبت  هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
. دوب مهاوخ  وا  تمدخ  رد  مروآیم و  نامیا  وا  هب  منک  كرد  ار  وا  نم 

. تسا نیمز  نامسآ و  نایم  هک  تسا  ییاهزیچ  امُهَْنَیب » ام   » زا روظنم  َنِیبِعال  امُهَْنَیب  ام  َو  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  اَنْقَلَخ  ام  َو 
. تسا دوصقم  اهنآ  مامت  شاداپ  باسح و  نامز  َنیِعَمْجَأ  ْمُُهتاقیِم  ِلْصَْفلا  َمْوَی  َّنِإ 

هک ره  یتـسود  چـیه  زا  هناـگیب  اـی  دـشاب  دـنواشیوخ  هچ  یتـسود  چـیه  هک  يزور  َنوُرَْـصُنی  ْمُه  ـال  َو  ًاْئیَـش  ًیلْوَم  ْنَع  ًیلْوَم  ِینُْغی  ـال  َمْوَی 
. دزاس رود  وا  زا  ار  باذع  دناوتیمن  دنکیمن و  زاینیب  دشاب  دهاوخیم 

ییالوم ره  لـماش  مهبم  تروص  هب  یلوم  طـقل  اریز  دنرایـسب  ینعم  رد  یلاوم  نوچ  ددرگیم  رب  یلاوم  هب  مه »  » ریمـض َنوُرَْـصُنی  ْمُه  ـال  َو 
. دوشیم
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لومـشم هک  یـسک  رگم  دوـشیمن  هتـشادرب  یـسک  زا  باذـع  ینعی  تسا  نورـصنی »  » واو زا  لدـب  عوـفرم  ُهَّللا » َمِحَر  ْنَم   » ُهَّللا َمِحَر  ْنَم  اَّلِإ 

هاگرد هک  یناـسک  هب  دـهدیم  هزاـجا  اـی  درادیم  رب  اـهنآ  زا  ار  رفیک  لوا  ناـمه  زا  اـی  تسا  هنوگ  ود  ادـخ  تمحر  دوش و  ادـخ  تمحر 
. دوشیم هتشادرب  عیفش  تعافش  اب  تعافش  دروم  صخش  باذع  هجیتن  رد  دننک  تعافش  اهنآ  زا  ات  دنبرقم  دنوادخ 

ءانثتـسا رب  انب  ُهَّللا » َمِحَر  ْنَم   » دـناوتیم تسا و  میحر  نانموم  هب  زیزع و  دوخ  نانمـشد  زا  نتفرگ  ماـقتنا  رد  دـنوادخ  ُمیِحَّرلا  ُزیِزَْعلا  َوُه  ُهَّنِإ 
. دشاب بوصنم 

ره دـندروآ و  هرک  امرخ و  وا  يارب  هک  هدـش  تیاور  تسا و  لهج  وبا  دوصقم  دـنیوگ  تسا و  راکهنگ  مثآ و  يانعم  هب  میثا »  » ِمِیثَْألا ُماعَط 
. مینکیم رپ  نآ  زا  ار  دوخ  ياهنهد  ام  تسا و  هدناسرت  نآ  زا  ار  ام  دمحم  هک  تسا  یمّوقز  نامه  نیا  تفگ : دروخ و  مه  اب  ار  ود 

ود ره  ءات )  ) و ءای )  ) اب یلغی »  » تسا نوتیز  نغور  هلافت  یلوق  هب  و  تسا ، هدـش  هتخادـگ  سم  ياـنعم  هب  لـهم »  » ِنوُُطْبلا ِیف  ِیْلغَی  ِلـْهُْملاَک 
اریز تسا  هدرک  لمح  ماعط  رب  هدرک  تئارق  ءای )  ) اب سک  ره  تسا و  هرجـش  بسانم  هب  هدرک  تئارق  ءات )  ) اب سک  ره  تسا و  هدش  تئارق 

الحم لهملاک  رد  فاک )  ) هدـش و هیبشت  لهم  هب  هک  هدـش  لمح  يزیچ  رب  هکلب  هدـشن  لـمح  لـهم  رب  تسا و  هرجـش  ياـنعم  هب  مه  ماـعط 
. یلغی تسا  نینچمه  تسا و  ّنا »  » مود ربخ  عوفرم و 

ینعم نیا  هب  دـیربب و  خزود  فرط  هب  ربج  روز و  اب  دـیریگب و  ار  وا  دوشیم  هتفگ  باذـع  ناگتـشرف  هب  ِمیِحَْجلا  ِءاوَس  یلِإ  ُهُوِلتْعاَـف  ُهوُذُـخ 
رسک هب  هدش و  هتفرگ  انعم  نیمه  زا  زین  لتع  دنربب و  ناشک  ناشک  ار  وا  ندش  ینادنز  ای  نتـشک  يارب  دوش و  هتفرگ  صخـش  هقی  هک  تسا 
نیا دناهتفگ  ءاوس  ار  يزیچ  طسو  هک  نیا  لیلد  دیربب و  خزود  طسو  هب  ار  وا  ینعی  میحجلا ) ءاوس  یلا   ) تسا هدـش  تئارق  ود  ره  ات  ّمض و 

. تسا ربارب  نآ  هب  طیحم  فارطا  اب  يزیچ  طسو  نایم  هلصاف  هک  تسا 
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دننام ببص و  نم  رهدلا  فورص  هیلع  ّتبص  رعاش : هتفگ  دننام  دشاب  هراعتسا  دناوتیم  «« 1  » ّبص  » ِمیِمَْحلا ِباذَع  ْنِم  ِهِسْأَر  َقْوَف  اوُّبُص  َُّمث 
.( 126 فارعا / هرقب 250 ، ( ) زیرب ام  رب  ار  تماقتسا  ییابیکش و  هنامیپ  اراگدرورپ   ) ًاْربَص اْنیَلَع  ْغِْرفَأ  دنوادخ  راتفگ 

تمارک تردق و  تزع و  راهظا  دوخ  موق  ربارب  رد  هک  دوشیم  هتفگ  یسک  هب  دنخشیر  ناونع  هب  نخـس  نیا  ُمیِرَْکلا  ُزیِزَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  ْقُذ 
زا رتمرتحم  زیزع و  هکم )  ) هوک ود  نایم  هلـصاف  رد  تفگیم : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  هب  لهج  وبا  هدـش  تیاور  تسا  هدرکیم 

. تسین نم 
. تسا ّکنال »  » يانعم هب  هدش و  تئارق  زین  هزمه )  ) حتف هب  ّکنا 
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. دیدشیم نآ  رکنم  ای  دیدرکیم  کش  نآ  رد  امش  هک  تسا  يزیچ  نامه  رما  نیا  ای  باذع ، نیا  َنوُرَتْمَت  ِِهب  ُْمْتنُک  ام  اذه  َّنِإ 

558 ص :  ات 59 ..... ] تایآ 51  (: 44  ) ناخدلا هروس  ]

هراشا

ٍنیِع ٍروُِحب  ْمُهانْجَّوَز  َو  َِکلذَـک  ( 53  ) َنِیِلباقَتُم ٍقَْربَتْـسِإ  َو  ٍسُدنُـس  ْنِم  َنوُسَْبلَی  ( 52  ) ٍنوـُیُع َو  ٍتاَّنَج  ِیف  ( 51  ) ٍنیِمَأ ٍماـقَم  ِیف  َنیِقَّتُْملا  َّنِإ 
(55  ) َنِینِمآ ٍۀَهِکاف  ِّلُِکب  اهِیف  َنوُعْدَی  ( 54)

ُهانْرَّسَی اـمَّنِإَف  ( 57  ) ُمیِظَْعلا ُزْوَْـفلا  َوُـه  َکـِلذ  َکِّبَر  ْنِم  ًالْـضَف  ( 56  ) ِمیِحَْجلا َباذَـع  ْمُهاقَو  َو  یلوُْألا  َۀـَتْوَْملا  ـَّالِإ  َتْوَْملا  اَـهِیف  َنُوقوُذَـی  ـال 
(59  ) َنُوبِقَتُْرم ْمُهَّنِإ  ْبِقَتْراَف  ( 58  ) َنوُرَّکَذَتَی ْمُهَّلََعل  َِکناِسِلب 

__________________________________________________

دندوب تحار  هّفرم و  یگدنز  رد  هک  یصاخشا  رایسب  هچ  ببـص  نم  رهّدلا  فورـص  هیلع  ّتبـص  ۀعد  یف  ضفخ و  یف  ناک  ئرما  مک  - 1
م. ص 282 ، ج 4 ، فاّشک ، يرشخمز ، تخیر  ورف  اهنآ  رب  لیس  دننامه  راگزور  ثداوح  یلو 

559 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

559 ص :  همجرت ..... :

(51 . ) دنتسه یناما  نما و  هاگیاج  رد  ناراگزیهرپ 
(52 . ) اههمشچ اهغاب و  نایم  رد 

(53 . ) دننیشنیم رگیدکی  ربارب  رد  دنشوپیم و  میخض  كزان و  ریرح  زا  ییاهسابل  اهنآ 
(54 . ) مینکیم جیوزت  نیعلا ) روح   ) اب ار  اهنآ  و  نایتشهب ، دنانینچ  نیا 

(55 . ) دنربیم رس  هب  ّتینما  تیاهن  رد  و  دریگیم ، رارق  ناشرایتخا  رد  دنهاوخب  ار  ياهویم  عون  ره  هاگ  نآ 
(56 . ) دنکیم ظفح  خزود  باذع  زا  ار  اهنآ  دنوادخ  دیشچ و  دنهاوخن  دناهدیشچ ) ایند  رد  هک   ) لوا گرم  نامه  زج  یگرم  زگره 

(57 . ) تسا یگرزب  يزوریپ  نیا  تراگدرورپ و  يوس  زا  تسا  یششخب  لضف و  نیا 
(58 . ) دنوش رّکذتم  ات  میتخاس  ناسآ  وت  نابز  رب  ار  نآرق )  ) نآ ام 

(59 .( ) دنشاب تسکش  باذع و  رظتنم  اهنآ  یهلا و  يزوریپ  رظتنم  وت   ) دنرظتنم زین  اهنآ  شاب  رظتنم  دندشن ) اریذپ  رگا  اّما  )

559 ص :  ریسفت ..... :

لحم يانعم  هب  میم )  ) مض هب  نداتـسیا و  لحم  يانعم  هب  میم )  ) حـتف هب  تسا : هدـش  تئارق  تروص  ود  هب  ماقم »  » ٍنیِمَأ ٍماقَم  ِیف  َنیِقَّتُْملا  َّنِإ 
هک يراوگان  روما  ببس  هب  ییوگ  تسا  ناکم  نآ  رد  هک  ار  یسک  كانـسرت  ناکم  اریز  تسا  ناکم  يارب  يراعتـسا  تفـص  نیما »  » تماقا

. دزادنایم تشحو  هب  دنکیم  داجیا  نآ  رد 
( یسراف  ) ربتسا نآ  لصا  میخض و  تسا  يریرح  ٍقَْربَتْسِإ »  » مرن و تسا  يریرح  سدنس »  » دناهتفگ َنِیِلباقَتُم  ٍقَْربَتْـسِإ  َو  ٍسُدنُـس  ْنِم  َنوُسَْبلَی 

هملک هک  تسا  نیا  بیرعت  يانعم  اریز  تسا ، هدش  زیوجت  نآرق  رد  نآ  ندمآ  ندـش ) یبرع   ) بیرعت رطاخ  هب  تسا و  هدـش  برعم  هدوب و 
(. دنزاس برعم  ار  نآ  و   ) دنروآ رد  یبرع  هملک  تروص  هب  بارعا ، عاونا  هب  شیازجا  نآ و  نتخاس  نوگرگد  اب  ار  یبرع  ریغ 
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لثم ینعی  دـشاب  بوصنم  ای  دـشاب  کلذـک » رمالا  نآ  لصا  عوفرم و  تسا : لوق  ود  کلذـک »  » فاک رد  ٍنیِع  ٍروُِحب  ْمُهاـنْجَّوَز  َو  َِکلذَـک 
560 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  داد . میهاوخ  اهنآ  هب  شاداپ  نآ  دننام  هب  مهانبثا ، کلذ 

جیوزت تشهب  رد  هک  هدش  لقن  شفخا  ریغ  زا  تسا  فورعم  جیورت  نامه  هیآ  رد  جیورت  زا  روظنم  هک  هدـش  لقن  شفخا  زا  ْمُهانْجَّوَز » َو  »
. میهدیم رارق  نیشنمه  مشچ ) هایس  نانز   ) نیعلا روح  اب  ار  نانآ  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  تسین و 

بلط دـنوش  لیام  نآ  هب  دـنهاوخب و  ار  ياهویم  ره  هک  ینعم  نیا  هب  تسا  نوعدتـسی  ياـنعم  هب  نوعدـی  َنِینِمآ  ٍۀَـهِکاف  ِّلُِـکب  اـهِیف  َنوُعْدَـی 
. دورب نیب  زا  ای  دشاب  هتشاد  ررض  ناشیارب  ای  دوش  مامت  هک  دنرادن  یسرت  دننکیم و 

توم ياج  هب  یلوُْألا » َۀَتْوَْملا  اَّلِإ   » و دنشچیمن . ار  گرم  تشهب  رد  نیقی  هب  نایتشهب  َنُوقوُذَی » ال   » یلوُْألا َۀَتْوَْملا  اَّلِإ  َتْوَْملا  اَهِیف  َنُوقوُذَی  ال 
لاـحم و تسا  يرما  رب  مکح  نتخاـس  قلعم  باـب  زا  نیا  تسین و  نکمم  هدـنیآ  رد  هتـشذگ  گرم  معط  ندیـشچ  هک  ارچ  هدـش  هتـشاذگ 

. دیشچ دنهاوخ  ار  نآ  تشهب  لها  نیقیب  دیشچ  هدنیآ  رد  ار  ایند ) گرم   ) نیتسخن گرم  معط  ناوتب  رگا  تسا  هتفگ  ییوگ 
شـشخب و فطل و  شتآ  زا  ییاهر  هدـش و  هداد  ناگـشیپ  اوقت  هب  هک  یتشهب  ياهتمعن  مامت  ینعی  ُمیِظَْعلا  ُزْوَْفلا  َوُه  َِکلذ  َکِّبَر  ْنِم  اًلْـضَف 

. تسادخ يوس  زا  یشاداپ 
نابز هب  ار  نآ  ام  هک  ارچ  نک  يروآداـی  اـهنآ  هب  ار  نآرق  نیبم  باـتک  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  َنوُرَّکَذَـتَی  ْمُهَّلََعل  َکـِناِسِلب  ُهاـنْرَّسَی  اـمَّنِإَف 

. دشاب ناسآ  تموق  وت و  رب  نآ  رکذت  كرد و  ات  میدرک  لزان  تسا  یبرع  هک  تدوخ 
یـضعب دیآ . دراو  ییاهتبیـصم  وت و  رب  هک  دـنرظتنم  زین  نانآ  هک  ارچ  دوش  دراو  اهنآ  رب  یهلا  باذـع  ات  شاب  رظتنم  َنُوبِقَتُْرم  ْمُهَّنِإ  ْبِقَتْراَف 

. دنوش زوریپ  وت  رب  دنراظتنا  رد  دوخ  لطاب  لایخ  هب  زین  نانآ  هک  يوش  زوریپ  اهنآ  رب  هک  شاب  رظتنم  دناهتفگ :
561 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

561 ص :  هیثاج .....  هروس 

هراشا

نیا تایآ  دادـعت  نایفوک  داقتعا  هب  تسا . هدـش  لزان  هنیدـم  رد  هک  اوُرِفْغَی  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ُْلق  هیآ  زج  تسا  یّکم  ياههروس  زا  هیثاـج  هروس 
. تسا هیآ  کی  نایفوک  داقتعا  هب  مح »  » تسا و هیآ  نارگید 36  داقتعا  هب  هروس 37 و 

561 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

وا سرت  زیخاتـسر )  ) باسح ماگنه  رد  دناشوپب و  ار  شیاهبیع  ادخ  دناوخب  ار  هیثاج » مح   » سک ره  هک  هدمآ  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدـح  رد 
«1 . » دنک لّدبم  شمارآ  هب  ار 

یلاح رد  دنیبن  ار  خزود  زگره  هک  تسا  نیا  وا  شاداپ  دناوخب  ار  هروس  نیا  سک  ره  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و 
«2 . » دوب دهاوخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  اب  هک 

561 ص :  ات 6 ..... ] تایآ 1  (: 45  ) ۀیثاجلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ٍۀَّباد ْنِم  ُُّثبَی  اـم  َو  ْمُـکِْقلَخ  ِیف  َو  ( 3  ) َنِینِمْؤُْمِلل ٍتایَآل  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  َّنِإ  ( 2  ) ِمیِکَْحلا ِزیِزَْعلا  ِهَّللا  َنِم  ِباـتِْکلا  ُلـیِْزنَت  ( 1  ) مح
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(4  ) َنُوِنقُوی ٍمْوَِقل  ٌتایآ 
َْکِلت ( 5  ) َنُولِقْعَی ٍمْوَِقل  ٌتایآ  ِحایِّرلا  ِفیِرْـصَت  َو  اِهتْوَم  َدـَْعب  َضْرَْألا  ِِهب  ایْحَأَف  ٍقْزِر  ْنِم  ِءامَّسلا  َنِم  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  َو  ِراهَّنلا  َو  ِْلیَّللا  ِفـالِتْخا  َو 

(6  ) َنُونِمُْؤی ِِهتایآ  َو  ِهَّللا  َدَْعب  ٍثیِدَح  ِّيَِأبَف  ِّقَْحلِاب  َْکیَلَع  اهُوْلتَن  ِهَّللا  ُتایآ 
__________________________________________________

-1
. باسحلا دنع  هتعور  نکس  هتروع و  هَّللا  رتس  ۀیثاجلا ، مح  أرق  نم  و  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدح  یف 

-2
. هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  عم  وه  ادبا و  راّنلا  يری  نا ال  اهباوث  ناک  اهأرق  نم  مالسلا : هیلع  قداّصلا  نع 

562 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

562 ص :  همجرت ..... :

(1 . ) مح
(2 . ) تسا هدش  لزان  میکح  زیزع و  دنوادخ  يوس  زا  باتک  نیا 

(3 . ) دننامیا لها  هک  اهنآ  يارب  تسا  یناوارف  ياههناشن  نیمز  اهنامسآ و  رد  کش  نودب 
(4 . ) دننیقی لها  هک  یتّیعمج  يارب  تسا  ییاههناشن  هتخاس  رشتنم  نیمز  رسارس  رد  هک  یناگدنبنج  امش و  شنیرفآ  رد  نینچمه 

و هدیـشخب ، تایح  شندرم  زا  دعب  ار  نیمز  نآ  هلیـسو  هب  هدرک و  لزان  نامـسآ  زا  دـنوادخ  هک  یقزر  زور و  بش و  دـش  دـمآ و  رد  زین  و 
(5 . ) دنرّکفت لها  هک  یتّیعمج  يارب  تسا  ینشور  ياههناشن  اهداب  شزو  رد  نینچمه 

ادخ نخـس  زا  دعب  نخـس  مادک  هب  دنرواین  نامیا  تایآ  نیا  هب  اهنآ  رگا  مینکیم  توالت  وت  رب  قح  هب  ار  نآ  ام  هک  تسا  یهلا  تایآ  اهنیا 
(6 ( !؟ دنروآیم نامیا  شتایآ  و 

562 ص :  ریسفت ..... :

يانعم هب  دـناوتیم  مه  تفرگ و  شايرهاظ  يانعم  نامه  هب  ناوتیم  ار  ِتاوامَّسلا » ِیف  َّنِإ   » َنِینِمْؤُْمِلل ٍتایَآل  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  َّنِإ 
و َنُوِنقُوی » ٍمْوَِقل  ٌتایآ   » رد تاـیآ  تسا : هدومرف  ْمُکِْقلَخ » ِیف  َو   » دـعب هیآ  رد  هک  لـیلد  نیا  هب  دـشاب  یف  ریدـقت  هب  تاومـسلا ، قلخ  یف  نا 

راّدـلا یف  ّنا  دربیم ) راک  هب  برع  هک   ) هلمج نیا  دانتـسا  هب  لوا  هیآ  رد  اما  هدـش  تئارق  بصن  عفر و  تروص  ود  هب  َنُولِقْعَی » ٍمْوَِقل  ٌتایآ  »
(. تسا دیز  لحم  رب  فطع  بصن  تلاح  رد  دیز و  ظفل  رب  فطع  عفر  تلاح  رد  رمع   ) اورمع تیبلا  یف  وا  ورمع  تیبلا  یف  وا  دیزل 

دوش فطع  فلتخم  لماع  ود  رب  هک  رابتعا  نیا  هب  َنُولِقْعَی » ٍمْوَِقل  ٌتایآ   » مود هیآ  اما 
563 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

لماع ود  دوش  عوفرم  هاگ  ره  دنتـسه و  یف »  » و ّنا »  » نآ لـماع  دوش  بوصنم  تاـیآ )  ) هاـگ ره  نیا  رب  اـنب  عوفرم  اـی  دـشاب  بوصنم  هاوخ 
زیاج و شفخا  لوق  رب  انب  لماع  ود  رب  نآ  فطع  تسا و  فالتخا )  ) ّرج لماع  یف »  » تسا و تایآ )  ) عفر لماع  ادتبا  دشابیم  یف ) ادتبا و  )
ود رد  یف »  » اریز دوش  هتفرگ  ریدقت  رد  یف »  » هک تسا  نیا  هیوبیـس  بهذـم  رب  انب  هیآ  رد  هیجوت  دـنادیمن و  زیاج  هیوبیـس  یلو  تسا  ربتعم 

: تسا هتفرگ  ریدقت  رد  رعاش  رعش  مود  عارصم  رد  ار  ّلک »  » هیوبیس هک  نانچ  تسا  هدش  رکذ  هیآ  نیا  زا  شیپ  هیآ 
«1 « ؟ اران لیللاب  جّجأت  ران  ارما و  نیبسحت  ءرما  ّلک  أ 
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و  » تسین نآ  راهظا  هب  يزاین  هدش و  ظفلت  ییوگ  زین  مود  عرصم  رد  تسا  هدش  رکذ  رعش  لوا  عارـصم  رد  ّلک )  ) نوچ تسا  هتفگ  هیوبیس 
. دوشیم بوسحم  ججأت » ران  لک 

هلمج ندوب  ینالوط  نآ  رارکت  تلع  میهد و  رارق  يرارکت  ار  تایآ »  » دوشیم و لمح  هدـش  رکذ  ـالبق  هک  یف »  » رب ِلـْیَّللا » ِفـالِتْخا  َو   » اـی
دنک ینمـشد  شلوسر  ادخ و  اب  سک  ره  دـننادیمن  ایآ  َمَّنَهَج  َران  َُهل  َّنَأَف  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ِدِداُحی  ْنَم  ُهَّنَأ  اوُمَْلعَی  َْمل  َأ  هیآ : رد  هک  نانچ  دـشاب 

. تسا هدش  رارکت  هک  تسا  لوا ) « ) نا  » نامه مود ) « ) ّنا ( » هبوت 63 . ) تسا خزود  شتآ  وا  يارب 
هدش و یـضقنم  رورجم  هک  نیا  زا  سپ  دوش  هتفرگ  ریدقت  رد  ّصخا  لعف  دـشاب  صاصتخا  هب  بوسنم  َنُولِقْعَی » ٍمْوَِقل  ٌتایآ   » رد تایآ »  » ای
هک نیا  رب  انب  دـناوخ ، عوفرم  ار  تایآ  ناوتیم  و  تسا ) فوطعم  شدوخ  زا  شیپ  رورجم  تاملک  هب  حاـیر   ) هدـش فطع  دوخ  لـبق  اـم  هب 

. دش حرطم  رظن  هس  مود  هیآ  رد  تایآ »  » بارعا رد  نیا  رب  انب  دشاب  یه )  ) ردقم يادتبم  ربخ 
هب هراشا  کلت »  » َنُونِمُْؤی ِِهتایآ  َو  ِهَّللا  َدَْعب  ٍثیِدَح  ِّيَِأبَف  ِّقَْحلِاب  َْکیَلَع  اهُوْلتَن  ِهَّللا  ُتایآ  َْکِلت 

__________________________________________________

. يرامشیم شتآ  دش  هتخورفا  رب  بش  هک  یشتآ  ره  ینادیم و  یسک  ار  یصخش  ره  ایآ  - 1
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دوشیم تئارق  وت  رب  قح  هب  هک  یلاح  رد  ینعی  تسا  لاح  بوصنم و  الحم  اهولتن »  » و تسادخ ، تایآ  تایآ ، نیا  ینعی  تسا  شیپ  تایآ 
. تسا هراشا  يانعم  لاح  لماع  و 

ارم دـیز  شـشخب  ینعی  تسا  دـیز  مرک  ینبجعا  دوصقم ، همرک ، دـیز و  ینبجعا  دـنیوگ : هک  نانچ  ادـخ  تایآ  زا  سپ  ینعی  هتاـیآ  هَّللا و 
ناـمیا نآرق  ادـخ و  باـتک  زا  دـعب  نخـس  مادـک  هب  ینعی  دـشاب  هَّللا ، ثیدـح  دـعب  ثیدـح  يأـبف  دوـصقم  دـناوتیم  درک و  هدز  تفگش 

. دنکیم ادج  لطاب  زا  ار  قح  هک  یلیالد  ینعی  هتایآ  ثیدحلا و  نسحا  لّزن  هَّللا  ادخ  نخس  نیا  دننام  دیروآیم 

564 ص :  ات 13 ..... ] تایآ 7  (: 45  ) ۀیثاجلا هروس  ]

هراشا

ًاْئیَش اِنتایآ  ْنِم  َِملَع  اذِإ  َو  ( 8  ) ٍمِیلَأ ٍباذَِعب  ُهْرِّشَبَف  اهْعَمْسَی  َْمل  ْنَأَک  ًاِربْکَتْسُم  ُّرُِـصی  َُّمث  ِْهیَلَع  یْلُتت  ِهَّللا  ِتایآ  ُعَمْـسَی  ( 7  ) ٍمِیثَأ ٍكاَّفَأ  ِّلُِکل  ٌْلیَو 
ْمَُهل َو  َءاِیلْوَأ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اوُذَـخَّتا  اَم  َو ال  ًاْئیَـش  اُوبَـسَک  ام  ْمُْهنَع  ِینُْغی  ـال  َو  ُمَّنَهَج  ْمِِهئارَو  ْنِم  ( 9  ) ٌنیِهُم ٌباذَع  ْمَُهل  َِکئلوُأ  ًاوُزُه  اهَذَـخَّتا 

(11  ) ٌمِیلَأ ٍزْجِر  ْنِم  ٌباذَع  ْمَُهل  ْمِهِّبَر  ِتایِآب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  ًيدُه  اذه  ( 10  ) ٌمیِظَع ٌباذَع 
ِیف ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  اـم  ْمَُکل  َرَّخَـس  َو  ( 12  ) َنوُرُکْـشَت ْمُکَّلََعل  َو  ِِهلْـضَف  ْنِم  اوُغَْتبَِتل  َو  ِهِْرمَِأب  ِهِیف  ُکـْلُْفلا  َيِرْجَِتل  َرْحَْبلا  ُمَُکل  َرَّخَـس  يِذَّلا  ُهَّللا 

(13  ) َنوُرَّکَفَتَی ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ُْهنِم  ًاعیِمَج  ِضْرَْألا 

564 ص :  همجرت ..... :

(7 ! ) راکهنگ يوگغورد  ره  رب  ياو 
، تسا هدینشن  ار  نآ  الصا  ییوگ  دراد  تفلاخم  رب  رارـصا  ّربکت  يور  زا  اّما  دوشیم  توالت  وا  رب  هک  دونـشیم  ار  یهلا  تایآ  هتـسویپ  هک 

(8 ! ) هد تراشب  كاندرد  باذع  هب  ار  یسک  نینچ 
(9 . ) تسا ياهدننکراوخ  باذع  اهنآ  يارب  دریگیم ، ءازهتسا  داب  هب  ار  نآ  دوش  هاگآ  ام  تایآ  یضعب  زا  هاگ  ره  و 

ادخ زا  ریغ  هک  یئایلوا  هن  و  دشخبیمن ، ییاهر  یهلا  باذع  زا  ار  اهنآ  دناهدروآ  تسد  هب  ار  هچنآ  زگره  و  تسا ، خزود  اهنآ  رس  تشپ  و 
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( 10 . ) تساهنآ يارب  یکاندرد  باذع  و  دندیزگرب ، دوخ  يارب 
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(11 . ) دنراد كاندرد  تخس و  یباذع  دندش  رفاک  ناشراگدرورپ  تایآ  هب  هک  یناسک  و  تسا ، تیاده  هیام  نآرق )  ) نیا
رکـش دیاش  و  دیریگ ، هرهب  وا  لضف  زا  دـیناوتب  دـننک و  تکرح  نآ  رد  شنامرف  هب  اهیتشک  ات  درک  امـش  رّخـسم  ار  ایرد  هک  تسا  دـنوادخ 

(12 . ) دیروآ اجب  ار  شیاهتمعن 
يارب تسا  یّمهم  ياـههناشن  هراـب  نیا  رد  و  هتخاـس ، امـش  رّخـسم  شدوـخ  يوـس  زا  ار  همه  تسا  نیمز  رد  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  وا 

(13 . ) دنرکف لها  هک  یناسک 

565 ص :  ریسفت ..... :

رفک هب  ینعی  ّرـصی »  » اهْعَمْـسَی َْمل  ْنَأَک  ًاِربْکَتْـسُم  ُّرُِـصی  َُّمث  دـیوگیم  غورد  رایـسب  هک  تسا  یـسک  يانعم  هب  كافا »  » ٍمِیثَأ ٍكاَّفَأ  ِّلُِکل  ٌْلیَو 
. دزرویم ربکت  قح  زا  تعاطا  و  ادخ )  ) تایآ هب  ندروآ  نامیا  زا  دنامیم و  راوتسا  نآ  رب  دروآیم و  يور  شیوخ 

نأش ریمض  اهعمسی » مل   » رد ریمض  دناهدینـشن و  ار  ادخ  تایآ  ییوگ  ینعی  تسا  هلقثم  زا  هففخم  و  دّدشم ) نون  اب  « ) ّناک  » لصا رد  ناک » »
. دزرویم رفک  تسا  هدینشن  ار ) ادخ  تایآ   ) هک یسک  دننام  ینعی  ندوب  لاح  رب  انب  تسا  بوصنم  الحم  هلمج ، تسا و 

یهلا تایآ  ءزج  هک  دنادب  دسرب و  وا  هب  ام  ياههناشن  زا  يزیچ  هاگ  ره  ٌنیِهُم  ٌباذَـع  ْمَُهل  َِکئلوُأ  ًاوُزُه  اهَذَـخَّتا  ًاْئیَـش  اِنتایآ  ْنِم  َِملَع  اذِإ  َو 
وگغورد صخـش  هاگ  ره  هک  دراد  مالعا  ات  رکذم  هن  هدروآ  ثنوم  ار  اهذـختا »  » ریمـض ببـس  نیدـب  دریگیم و  هرخـسم  هب  ار  اهنآ  تسا 
هرخـسم هب  ار  ادخ  تایآ  مامت  تسا  هدومرف  لزان  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  رب  ادخ  هک  تسا  یهلا  تایآ  ءزج  ینخـس  هک  دنک  ساسحا 

. دنکیمن ءافتکا  تسا  هدیسر  وا  هب  هک  یتیآ  نامه  نتفرگ  دنخشیر  هب  دریگیم و 
. تسا راکهنگ  يوگغورد  ره  هب  هراشا  کئلوا » »

ٌمیِظَع ٌباذَع  ْمَُهل  َو  َءاِیلْوَأ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اوُذَخَّتا  اَم  َو ال  ًاْئیَش  اُوبَسَک  ام  ْمُْهنَع  ِینُْغی  َو ال  ُمَّنَهَج  ْمِِهئارَو  ْنِم 
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زا هک  ار  یلاوما  تسا و  خزود  اهنآ  يور  شیپ  رد  ینعی  ولج ، ای  دشاب  رـس  تشپ  هاوخ  تسا  ناهنپ  صخـش  زا  هک  تسا  یتهج  مان  ءارو » »
هب ناشلوخد  زا  عنام  . ) دـنکیمن زاینیب  ار  نانآ  دـناهتفرگ  دوخ  دوبعم  ادـخ  ضوع  هب  هک  ار  ییاهنت  هب  دـناهدروآ و  تسد  هب  تراـجت  هار 

(. دنوشیمن خزود 
هک تسا  لماک  ییامنهار  يده »  » زا روظنم  تسا  نآرق  هب  هراشا  اذه »  » ٌمِیلَأ ٍزْجِر  ْنِم  ٌباذَـع  ْمَُهل  ْمِهِّبَر  ِتایِآب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  ًيدُـه  اذـه 

نیرتتخـس زجر »  » زا روظنم  تسا و  لماک  يدرم  رد  دـیز  ینعی  لجر  ّيا  لجر ، دـیز  ییوگیم  هک  ناـنچ  دـناسریم ، قح  هب  ار  صخش 
. دوشیم هدناوخ  عفر  ّرج و  تروص  ود  هب  میلا »  » تساهباذع

دوـخ یگناـگی  هب  ناحبـس  يادـخ  هاـگ  نآ  َنوُرُکْـشَت  ْمُکَّلََعل  َو  ِِهلْـضَف  ْنِم  اوـُغَْتبَِتل  َو  ِهِْرمَأـِب  ِهِیف  ُکـْلُْفلا  َيِرْجَِتل  َرْحَْبلا  ُمَُکل  َرَّخَـس  يِذَّلا  ُهَّللا 
نآ رد  اـهیتشک  اـت  داد  رارق  امـش  رخـسم  ار  اـیرد  هک  تسا  ادـخ  ینعی  ُکـْلُْفلا » َيِرْجَِتل   ...« » يِذَّلا ُهَّللا   » تـسا هدوـمرف  هدرک و  ییاـمنهار 

. دننک تکرح 
هزات و تشوگ  جارختـسا  ناجرم و  دـیراورم و  ندروآ  تسدـب  يارب  ایرد  هب  نتفر  ورف  اب  ای  ایرد و  رد  تراجت  اب  ینعی  هلـضف  نم  اوغتبتل  و 

. دیریگب هرهب  ادخ  لضف  زا  ایرد  عفانم  رگید 
: تسا لوق  هس  هنم »  » بارعا رد  َنوُرَّکَفَتَی  ٍمْوَِقل  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ُْهنِم  ًاعیِمَج  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ْمَُکل  َرَّخَس  َو 

. تسا هداد  رارق  شناگدنب  رّخسم  هدیرفآ و  ار  هدش  دای  ءایشا  ادخ  ینعی  تسا  لاح  ماقم  مئاق  فلا :
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و تسا ، دـنوادخ  زا  دوشیم  لصاح  ایرد  زا  هک  ییاهتمعن  نیا  ماـمت  دـشاب ، هنم ، اـعیمج  یه  هلمج ، ریدـقت  فوذـحم و  يادـتبم  ربخ  ب :
. تسادتبم ِضْرَْألا » ِیف  ام   » تفگ ناوتیم 

. دشاب نآ  ربخ  هنم »  » ادتبم و ِضْرَْألا » ِیف  ام  : » ج
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567 ص :  ات 20 ..... ] تایآ 14  (: 45  ) ۀیثاجلا هروس  ]

هراشا

یلِإ َُّمث  اْهیَلَعَف  َءاسَأ  ْنَم  َو  ِهِسْفَِنلَف  ًاِحلاص  َلِمَع  ْنَم  ( 14  ) َنُوبِـسْکَی اُوناک  اِمب  ًامْوَق  َيِزْجَِیل  ِهَّللا  َماَّیَأ  َنوُجْرَی  َنیِذَِّلل ال  اوُرِفْغَی  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ُْلق 
ْمُهاْنیَتآ َو  ( 16  ) َنیَِملاْعلا یَلَع  ْمُهاْنلَّضَف  َو  ِتابِّیَّطلا  َنِم  ْمُهاْنقَزَر  َو  َةَُّوبُّنلا  َو  َمْکُْحلا  َو  َباتِْکلا  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  اْنیَتآ  ْدََقل  َو  ( 15  ) َنوُعَجُْرت ْمُکِّبَر 

َُّمث ( 17  ) َنوُِفلَتْخَی ِهِیف  اُوناک  امِیف  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  ْمُهَْنَیب  یِـضْقَی  َکَّبَر  َّنِإ  ْمُهَْنَیب  ًایَْغب  ُْملِْعلا  ُمُهَءاج  ام  ِدـَْعب  ْنِم  َّالِإ  اوُفَلَتْخا  اَـمَف  ِْرمَأـْلا  َنِم  ٍتاـنَِّیب 
(18  ) َنوُمَْلعَی َنیِذَّلا ال  َءاوْهَأ  ِْعبَّتَت  َو ال  اهِْعبَّتاَف  ِْرمَْألا  َنِم  ٍۀَعیِرَش  یلَع  َكاْنلَعَج 

ٍمْوَِقل ٌۀَمْحَر  َو  ًيدُه  َو  ِساَّنِلل  ُِرئاَصب  اذـه  ( 19  ) َنیِقَّتُْملا ُِّیلَو  ُهَّللا  َو  ٍضَْعب  ُءاِیلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  َنیِِملاَّظلا  َّنِإ  َو  ًاْئیَـش  ِهَّللا  َنِم  َکـْنَع  اُونُْغی  َْنل  ْمُهَّنِإ 
(20  ) َنُوِنقُوی

567 ص :  همجرت ..... :

یلامعا هب  ار  یموق  ره  زور  نآ  رد  دنوادخ  ات  دنهد  رارق  وفع  دروم  دنرادن  زیخاتسر ) زور   ) هَّللا ماّیا  هب  دیما  هک  ار  یناسک  وگب : نانمؤم  هب 
(14 . ) دهد ازج  دندادیم  ماجنا  هک 

يوس هب  امش  همه  سپس  تسوا ، دوخ  نایز  هب  دنکیم  دب  راک  هک  یسک  تسا و  هدروآ  اجب  دوخ  يارب  دروآ  اجب  یحلاص  لمع  هک  یسک 
(15 . ) دیدرگیم زاب  ناتراگدرورپ 

مدرم و   ) نایناهج رب  ار  اهنآ  میدرک و  اطع  اهنآ  هب  هزیکاپ  ياهیزور  زا  میدیشخب و  تّوبن  تموکح و  ینامـسآ و  باتک  ار  لیئارـسا  ینب  ام 
(16 . ) میدیشخب يرترب  شیوخ ) رصع 

هب فالتخا  نیا  و  یهاگآ ، ملع و  زا  دعب  رگم  دندرکن  فالتخا  اهنآ  میداد ، رارق  اهنآ  رایتخا  رد  تعیرـش  تّوبن و  رما  زا  ینـشور  لیالد  و 
( 17 . ) دنکیم يرواد  دنتشاد  فالتخا  هچنآ  رد  اهنآ  نایم  رد  تمایق  زور  تراگدرورپ  اّما  دوب ، ییوج  يرترب  متس و  رطاخ 

568 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(18 . ) نکم يوریپ  دنرادن  یهاگآ  هک  یناسک  شکرس  ياهسوه  زا  نک و  يوریپ  نآ  زا  میداد  رارق  یّقح  نییآ  تعیرش و  رب  ار  وت  سپس 

روای رای و  دنوادخ  اّما  دنرگیدکی  روای  رای و  ناملاظ  دنناهرب و  شباذع  زا  دـننک و  زاینیب  دـنوادخ  ربارب  رد  ار  وت  دـنناوتیمن  زگره  اهنآ 
(19 . ) تسا ناراکزیهرپ 

(20 . ) دنراد نیقی  نآ  هب  هک  یمدرم  يارب  تسا  تمحر  تیاده و  هیام  ییانیب و  لیاسو  ینامسآ ) تعیرش  نآرق و   ) نیا

568 ص :  ریسفت ..... :

دیهد رارق  وفع  دروم  وگب  نانموم  هب  اورفغی : اورفغا  يا  َنُوبِـسْکَی  اُوناک  اِمب  ًامْوَق  َيِزْجَِیل  ِهَّللا  َماَّیَأ  َنوُجْرَی  َنیِذَِّلل ال  اوُرِفْغَی  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ْلـُق 
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فوذحم دنکیم  تلالد  نآ  فذـح  رب  تسا و  اورفغی »  » هک لوق  باوج  هنیرق  هب  هدوب  لوق  لوقم  هک  اورفغا » . » دـیریگب رارق  وفع  دروم  ات 
هب هک  برع  لوق  زا  نآ  دریگ و  رارق  شنانمـشد  رب  ادـخ  ياـهرفیک  دـنرادن  راـظتنا  هک  یناـسک  ینعی  َنوُـجْرَی »...  ـال  َنیِذَِّلل  . » تسا هدـش 

نانمؤم شاداپ  يارب  ادـخ  هک  یتاقوا  هب  اهنآ  هک  تسا  نیا  روظنم  هدـش  هتفگ  تسا و  هدـش  هتفرگ  دـنتفگیم  برعلا ، ماّیا  ناشیاهدادـیور 
. دنرادن دیما  تسا ، هداد  يراگتسر  هدعو  اهنآ  هب  تاقوا  نآ  رد  هدومرف و  نیعم 

هب دنوادخ  ات  دـندش  نارگید  زا  تشذـگ  وفع و  هب  رومأم  ور  نیا  زا  نانموم  ینعی  دـنکیم  نایب  ار  شزرمآ  تلع  هلمج  نیا  ًامْوَق » َيِزْجَِیل  »
تـسا نیا  دنتـسه  نانموم  نآ  زا  دوصقم  هک  یلاح  رد  اموق »  » ندروآ هرکن  لیلد  دـهدب . اهنآ  هب  لماک  شاداپ  ترخآ  رد  وفع ، نآ  شاداپ 

ربارب رد  هک  نیا  يارب  ار  صوصخم  یهورگ  ای  دشاب  هک  یهورگ  رب  ار  یهورگ  دـهد  شاداپ  ات  تسا  هدومرف  ییوگ  دیاتـسب و  ار  اهنآ  هک 
. دندرک ربص  یشوپ و  مشچ  نانمشد  رازآ 

. دناهدروآ تسد  هب  مشخ  ندروخ  ورف  اهیراوگان و  لمحت  رثا  رب  هک  يدایز  باوث  ربارب  رد  َنُوبِسْکَی » اُوناک  اِمب  »
. تسا هدش  تئارق  زین  ملکتم ) لعف  تروص  هب  نون و  اب  « ) يزجنل « » يزجیل »

569 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دهد شاداپ  ار  یموق  ات  ینعی  هدش  تئارق  زین  اموق  ءازجلا  يزجیل  يانعم  هب  ًامْوَق » َيِزْجَِیل  »

. تسا هداد  رارق  لالح  كاپ و  ناشیارب  ادخ  هک  تسا  ییاهیزور  روظنم  ِتابِّیَّطلا  َنِم  ْمُهاْنقَزَر  َو 
. میاهداد يرترب  نایناهج  رب  ار  اهنآ  دناهدش  هدیزگرب  نانآ  نایم  زا  يدایز  ناربمایپ  هک  لیلد  نیا  هب  َنیَِملاْعلا  یَلَع  ْمُهاْنلَّضَف  َو 

. میداد نید  راک  هب  طوبرم  یتازجعم  ناربمایپ  نآ  هب  ینعی  ُْملِْعلا ...  ُمُهَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  اَّلِإ  اوُفَلَتْخا  اَمَف  ِْرمَْألا  َنِم  ٍتانَِّیب  ْمُهاْنیَتآ  َو 
. دادن يور  یفالتخا  نید  رد  اهنآ  نایم  رد  ینعی  هیف  اوفلتخا  امف 

يدسح ینمشد و  ناشفالتخا  لماع  اهنت  دیـسر و  نانآ  هب  تسا  ملع  هک  فالتخا  عفر  تابجوم  هک  نیا  زا  سپ  رگم  ُمُهَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  اَّلِإ 
. دمآ دیدپ  اهنآ  نایم  رد  هک  دوب 

نآ زا  میداد و  رارق  یهار  رد  نید  راک  رد  ار  وت  هاگ  نآ  ینعی  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا ال  َءاوْهَأ  ِْعبَّتَت  َو ال  اهِْعبَّتاَف  ِْرمَْألا  َنِم  ٍۀَعیِرَـش  یلَع  َكاْنلَعَج  َُّمث 
. نکم يوریپ  دنتسین  هاگآ  تقیقح  زا  هک  تنادان  موق  یناسفن  ياوه  زا  نک و  يوریپ  تازجعم  لیلد و  اب  دوخ  تباث  هار 

. تسا بآ  هب ) ندیسر   ) هار يانعم  هب  هعیرش و  زا  تعیرش  لصا 
. دننکیمن زاینیب  ار  وت  ینک  يوریپ  اهنآ  یناسفن  ياههتساوخ  زا  رگا  ینعی  ًاْئیَش  ِهَّللا  َنِم  َْکنَع  اُونُْغی  َْنل  ْمُهَّنِإ 

هک هداد  رارق  یـشنیب  هلزنم  هب  ار  نآرق  رد  دوجوم  عیارـش  نید و  ياههناشن  دنوادخ  ینعی  َنُوِنقُوی  ٍمْوَِقل  ٌۀَمْحَر  َو  ًيدُه  َو  ِساَّنِلل  ُِرئاَصب  اذـه 
. تسادخ يوس  زا  یتمحر  مدرم و  رگتیاده  نآرق  نیا  هداد و  رارق  یگدنز  حور و  ار  نآ  هک  نانچ  تساهلد  رد 

570 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

570 ص :  ات 27 ..... ] تایآ 21  (: 45  ) ۀیثاجلا هروس  ]

هراشا

َقَلَخ َو  ( 21  ) َنوُمُکْحَی ام  َءاس  ْمُُهتامَم  َو  ْمُهایْحَم  ًءاوَس  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَـک  ْمُهَلَعَْجن  ْنَأ  ِتاـئِّیَّسلا  اوُحَرَتْجا  َنیِذَّلا  َبِسَح  ْمَأ 
ٍْملِع یلَع  ُهَّللا  ُهَّلَضَأ  َو  ُهاوَه  ُهَهلِإ  َذَخَّتا  ِنَم  َْتیَأَرَف  َأ  ( 22  ) َنوُمَلُْظی ْمُه ال  َو  ْتَبَـسَک  اِمب  ٍسْفَن  ُّلُک  يزُْجِتل  َو  ِّقَْحلِاب  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُهَّللا 

َو ُتوُمَن  اْینُّدـلا  اَُنتایَح  َّالِإ  َیِه  ام  اُولاق  َو  ( 23  ) َنوُرَّکَذَت الَف  َأ  ِهَّللا  ِدَْعب  ْنِم  ِهیِدْهَی  ْنَمَف  ًةَواشِغ  ِهِرََـصب  یلَع  َلَعَج  َو  ِِهْبلَق  َو  ِهِعْمَـس  یلَع  َمَتَخ  َو 
اُولاق ْنَأ  َّالِإ  ْمُهَتَّجُح  َناک  ام  ٍتاـنَِّیب  اـُنتایآ  ْمِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ  َو  ( 24  ) َنوُّنُظَی َّالِإ  ْمُه  ْنِإ  ٍْملِع  ْنِم  َِکلذـِب  ْمَُهل  ام  َو  ُرْهَّدـلا  َّالِإ  انُِکلُْهی  ام  َو  اـیَْحن 
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(25  ) َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  اِنئابِآب  اُوْتئا 
ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا  ُْکُلم  ِهَِّلل  َو  ( 26  ) َنوُمَْلعَی ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  ِهِیف  َْبیَر  ِۀَمایِْقلا ال  ِمْوَی  یلِإ  ْمُکُعَمْجَی  َُّمث  ْمُُکتیُِمی  َُّمث  ْمُکِییُْحی  ُهَّللا  ُِلق 

(27  ) َنُولِْطبُْملا ُرَسْخَی  ٍِذئَمْوَی  ُۀَعاَّسلا  ُموُقَت  َمْوَی  َو 

570 ص :  همجرت ..... :

رارق دناهداد  ماجنا  حلاص  لمع  دناهدروآ و  نامیا  هک  یناسک  نوچمه  ار  اهنآ  ام  هک  دندرک  نامگ  دندش  تائّیـس  بکترم  هک  یناسک  ایآ 
(21 . ) دننکیم يرواد  دب  هچ  دشاب ؟ ناسکی  ناشگرم  تایح و  هک  میهدیم 

یمتـس اـهنآ  هب  و  دوش ، هداد  ازج  تسا  هداد  ماـجنا  هک  یلاـمعا  ربارب  رد  سک  ره  اـت  تسا ، هدـیرفآ  قح  هب  ار  نیمز  اهنامـسآ و  دـنوادخ 
(22 . ) دش دهاوخن 

( تسین تیادـه  هتـسیاش  هک  نیا  رب   ) یهاگآ اـب  ار  وا  دـنوادخ  و  هداد ؟ رارق  شیوخ  سفن  ياوه  ار  دوخ  دوبعم  هک  ار  یـسک  يدـید  اـیآ 
تیادـه ار  وا  ادـخ  زا  ریغ  دـناوتیم  یـسک  هچ  لاح  نیا  اب  هدـنکفا ، ياهدرپ  شمـشچ  رب  و  هدز ، رهم  شبلق  شوگ و  رب  و  هتخاـس ، هارمگ 

(23 ( !؟ دیوشیمن رّکذتم  ایآ  دنک ؟
یگدنز  نیمه  زج  يزیچ  دنتفگ : اهنآ 
571 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هب اهنآ  دـنکیمن ، كاله  ار  ام  راگزور  تعیبط و  زج  و  دـنریگیم ، ار  اهنآ  ياج  یهورگ  دـنریمیم و  ام  زا  یهورگ  تسین ، راک  رد  اـیند 
(24 . ) دنراد ياهیاپیب  نامگ  اهنت  هکلب  دنرادن ، نیقی  دنیوگیم  هک  نخس  نیا 

ار ام  ناردپ  دییوگیم  تسار  رگا  دنیوگیم  هک  نیا  زج  دنرادن  نآ  ربارب  رد  یلیلد  دوشیم  هدـناوخ  اهنآ  رب  ام  نشور  تایآ  هک  یماگنه 
(25 !( ) دنهد یهاوگ  ات   ) دیروایب دینک و  هدنز 

رثکا یلو  دنکیم ، يروآ  عمج  تسین  يدیدرت  نآ  رد  هک  تمایق  زور  رد  رگید  راب  دناریمیم ، سپس  دنکیم ، هدنز  ار  امـش  دنوادخ  وگب 
(26 . ) دننادیمن مدرم 

(27 . ) دننیبیم نایز  لطاب  لها  دوشیم  اپ  رب  تمایق  هک  زور  نآ  تسادخ و  يارب  نیمز  اهنامسآ و  ّتیمکاح  ّتیکلام و 

571 ص :  ریسفت ..... :

 ... ِتاِحلاَّصلا اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَک  ْمُهَلَعَْجن  ْنَأ  ِتائِّیَّسلا  اوُحَرَتْجا  َنیِذَّلا  َبِسَح  ْمَأ 
« َبِسَح ْمَأ  »

. دنکیم راکنا  ار  رادنپ  تسا و  يراکنا  نآ  هزمه  تسا و  هعطقنم  ما » »
« اوُحَرَتْجا »

. تسا لد  ندروآ  تسد  هب  حارتجا  زا  روظنم 
« ْمُهَلَعَْجن ْنَأ  »

اءاوس هلمج   » تسا و فاـک )  ) مود لوعفم  و  ریمـض ، لـعج ، لوا  لوعفم  تسا  مهّریـصن  ياـنعم  هب  لوعفم و  ود  هب  يدـعتم  لـعج  هداـم  زا 
. تسا درفم  مکح  رد  دوشیم و  مود  لوعفم  اریز  تسا  فاک  زا  لدب  مهتامم » مهایحم و 

«. 1  » تسا هداد  رارق  ایوتسم  مکح  رد  ار  نآ  هدرک ، تئارق  بوصنم  ار  اءاوس  سک  ره  مهتامم ، مهایحم و  اءاوس 
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« ْمُُهتامَم َو  ْمُهایْحَم   » و
رد هورگ  ود  نیا  لاـح  هک  ارچ  تسا  ناراـکوکین  ناراکدـب و  گرم  یگدـنز و  ندوـب  ربارب  راـکنا  هلمج  ياـنعم  تـسا و  لـعاف  عوـفرم و 

یگدنز
__________________________________________________

دشاب م. قتشم  دیاب  لاح  تسا و  قتشم  هک  دوشیم  هتفرگ  ایوتسم  يانعم  هب  دشاب  بوصنم  ندوب  لاح  رب  انب  اءاوس  رگا  - 1
572 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ندیـسر تمحر و  هب  گرم  لاح  رد  ار  ناراکوکین  تسا و  هانگ  اب  هارمه  ناراکدب  یگدنب و  اب  هارمه  ناراکوکین  یگدـنز  تسا  فلتخم 
و دنـسریم ، ادخ  رفیک  ادخ و  مشخ  هب  دـیماان و  ادـخ  تمحر  زا  گرم  لاح  رد  ناراکدـب  دـنهدیم و  هدژم  ادـخ  شاداپ  يدونـشخ و  هب 
ناراکدـب و یگدـنز  هک  ارچ  دـندوب  ربارب  مه  اب  یگدـنز  رد  هک  نانچ  تسا  گرم  رد  هورگ  ود  نآ  يربارب  راکنا  هلمج  ياـنعم  دـناهتفگ 

« ْمُُهتامَم َو  ْمُهایْحَم   » دناهتفگ دنراد و  قرف  مه  اب  گرم  رد  اهنت  تسا و  ربارب  یتسردنت  يزور و  رظن  زا  ناراکوکین 
دوـخ یگدـنز  قـبط  رب  هورگ  ره  تسا و  ربارب  ناراـکوکین  ناراکدـب و  گرم  یگدـنز و  هک  تساـنعم  نـیا  هـب  فنأتـسم و  تـسا  ینخس 

. دنریمیم
هَّللا قلخ  هلمج و  ریدقت  هدش و  فذـح  هک  تسا  یللعم  رب  فطع  ای  تسا ، لیلعت  ینعم  نآ  رد  هک  ارچ  تسا  قحلاب »  » رب فطع  يزجتل » «و 

. دوش هداد  شاداپ  یسفن  ره  و  دنک ، تلالد  ادخ  تردق  رب  ات  تسا  ضرالا  تاومسلا و 
ارف نادب  ار  وا  سفن  ياوه  هچنآ  درب و  نامرف  نآ  زا  تسا و  هدـیزگرب  شیوخ  دوبعم  ار  دوخ  هتـساوخ  ینعی  ُهاوَه  ُهَهلِإ  َذَـخَّتا  ِنَم  َْتیَأَرَف  َأ 

. دنکیم يوریپ  دناوخیم 
ای درادـن ، وا  لاـح  هب  یفطل  یعفن و  سفن  ياوـه  دـنادیم  هدرک و  كرت  ار  وا  تیادـه  هتـشادرب و  وا  زا  ار  ادـخ  فـطل  ینعی  ُهَّللا  ُهَّلَـضَأ  َو 

نیا زا  سپ  دنکیم  تیاده  ار  وا  یـسک  هچ  سپ  دوشیمن  تیادـه  لاح  نیا  اب  دراد  هطاحا  اهفطل  عاونا  رب  دـنادیم و  ار  تیادـه  ياههار 
. تسا هدرک  شهارمگ  ادخ  هک 

هب ود  ره  یگدنز  گرم و  ای  دننامیم  هدنز  یـضعب  دنریمیم و  ام  زا  یـضعب  ای  دننامیم  هدنز  نامدالوا  میریمیم و  ام  ینعی  ایَْحن  َو  ُتوُمَن 
. تسین یتایح  نآ  زج  تسا و  نآ  زا  دعب  گرم  ایند و  رد  یگدنز  ناشدوصقم  دسریم و  ام 

دندادیم و تبـسن  راگزور  هب  ار  ياهزات  هدیدپ  ره  اهنآ  دناریمیمن  ار  ام  يزیچ  نابـش  نازور و  تشذگ )  ) زج ینعی  ُرْهَّدلا  اَّلِإ  انُِکلُْهی  ام  َو 
دب  رهد  هب  دومرف : هک  تسا  دروم  نیمه  هب  طوبرم  مالسلا  هیلع  موصعم  راتفگ  دنتسنادیم و  رثؤم  صاخشا  ندرک  كاله  رد  ار  نآ 

573 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
تسین لیلد  هک  نانآ  لطاب  راتفگ  رهد و  هن  تسادخ  ياهثداح  هدیدپ و  ره  هدنروآ  دیدپ  ینعی  « 1  » تسا رهد  نامه  ادخ  هک  ارچ  دییوگن 

، دننادیم لیلد  ار  نآ  دننکیم و  لالدتسا  زین  دوخ  لطاب  نخس  هب  دننکیم  لالدتـسا  تجح  هب  هک  روطنامه  اهنآ  اریز  هدش  هدیمان  تّجح 
: دنیوگیم هک  تسا  برع  راتفگ  ریظن  ناشراتفگ  هک  نیا  يارب  ای  هدش  هدیمان  لیلد  ییوگروز  دنخشیر و  ناونع  هب  نانآ  نخـس  ور  نیا  زا 
هک یبلطم  زج  تسین  اهنآ  لیلد  تجح و  هدـش  هتفگ  ییوگ  روآدرد و  تسا  یندز  ناـنآ  ناـیم  رد  دورد  ینعی  عیج  برـض و  مهنیب  ۀـّیحت 

. تسا تجح  ندرک  یفن  دوصقم  دشابیمن و  تجح 
هب ور  نیا  زا  دناهدرک ، راکنا  ار  گرم ) زا  سپ   ) ندش هدنز  اهنآ  هک  هدش  عقاو  اِنئابِآب » اُوْتئا   » باوج ببس  نیدب  هلمج  نیا  ْمُکِییُْحی  ُهَّللا  ُِلق 

دناریمیم و ار  اهنآ  سپـس  دنکیم  هدنز  ار  اهنآ  هک  تسادخ  ینعی  دناهدش  باجم  مزلم و  دـنهارمه  نآ  اب  هک  گرم ) یگدـنز و   ) يزیچ
دناوتب سک  ره  تسا و  تمایق  رد  اهنآ  ندروآ  درگ  نآ  دیهد و  فاصنا  هک  تسا  هدـش  شاهمیمـض  تسا  مزال  نآ  هب  رارقا  هچنآ  هب  مازلا 

. دروایب زین  ار  ناشناردپ  دناوتیم  دنک  عمج  تمایق  رد  ار  اهنآ 
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. تسا ُۀَعاَّسلا » ُموُقَت  َمْوَی   » زا لدب  ذئموی »  » و تسا . رسخی »  » لعف هلمج  نیا  رد  بصن  لماع  ُۀَعاَّسلا  ُموُقَت  َمْوَی  َو 

573 ص :  ات 37 ..... ] تایآ 28  (: 45  ) ۀیثاجلا هروس  ]

هراشا

ام ُخِْسنَتْـسَن  اَّنُک  اَّنِإ  ِّقَْحلِاب  ْمُْکیَلَع  ُقِْطنَی  اُنباتِک  اذـه  ( 28  ) َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  ام  َنْوَزُْجت  َمْوَْیلا  اَِهباتِک  یلِإ  یعْدـُت  ٍۀَّمُأ  ُّلُک  ًۀَِـیثاج  ٍۀَّمُأ  َّلُـک  يَرت  َو 
ْمَلَف َأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  اَّمَأ  َو  ( 30  ) ُنِیبُْملا ُزْوَْفلا  َوُه  َِکلذ  ِِهتَمْحَر  ِیف  ْمُهُّبَر  ْمُُهلِخْدـُیَف  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّمَأَف  ( 29  ) َنُولَمْعَت ُْمْتنُک 

ُۀَعاَّسلا اَم  يِرْدَن  ام  ُْمْتُلق  اهِیف  َْبیَر  ُۀَعاَّسلا ال  َو  ٌّقَح  ِهَّللا  َدْعَو  َّنِإ  َلِیق  اذِإ  َو  ( 31  ) َنیِمِرُْجم ًامْوَق  ُْمْتنُک  َو  ُْمتْرَبْکَتْساَف  ْمُْکیَلَع  یْلُتت  ِیتایآ  ْنُکَت 
(32  ) َنِینِْقیَتْسُِمب ُنَْحن  ام  َو  انَظ  َّالِإ  ُّنُظَن  ْنِإ 

ام َو  ُراَّنلا  ُمُکاوْأَم  َو  اذـه  ْمُکِمْوَی  َءاِقل  ُْمتیِـسَن  امَک  ْمُکاْسنَن  َمْوَْیلا  َلِیق  َو  ( 33  ) َنُؤِزْهَتْـسَی ِِهب  اُوناک  ام  ْمِِهب  َقاح  َو  اُولِمَع  ام  ُتائِّیَـس  ْمَُهل  اَدب  َو 
ِهَِّللَف ( 35  ) َنُوبَتْعَتُْـسی ْمُه  َو ال  اْهنِم  َنوُجَرُْخی  َمْوَْیلاَف ال  اْینُّدلا  ُةایَْحلا  ُمُْکتَّرَغ  َو  ًاوُزُه  ِهَّللا  ِتایآ  ُْمتْذَـخَّتا  ُمُکَّنَِأب  ْمُِکلذ  ( 34  ) َنیِرِصان ْنِم  ْمَُکل 

(37  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ُءایِْربِْکلا  َُهل  َو  ( 36  ) َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِضْرَْألا  ِّبَر  َو  ِتاوامَّسلا  ِّبَر  ُدْمَْحلا 
__________________________________________________

-1
. رهّدلا وه  هَّللا  ّناف  رهّدلا  اّوبست  ال 

574 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

574 ص :  همجرت ..... :

اهنآ هب   ) دوشیم و هدـناوخ  شباـتک  يوس  هب  یتـما  ره  هتـسشن ، وـناز  رب  تشحو ) سرت و  تّدـش  زا  هک   ) ینیبیم ار  یتـّما  ره  زور  نآ  رد 
(28 . ) دنهدیم امش  هب  دیدادیم  ماجنا  ار  هچنآ  يازج  زورما  دنیوگیم )

(29 ! ) میتشونیم دیدادیم  ماجنا  ار  هچنآ  ام  دنکیم ) وگزاب  ار  امش  لامعا  و   ) دیوگیم نخس  امش  اب  قح  هب  هک  تسام  باتک  نیا 
. تسا گرزب  يزوریپ  نیا  دنکیم  دراو  دوخ  تمحر  رد  ار  اهنآ  ناشراگدرورپ  دنداد  ماجنا  حلاص  لمع  دـندروآ و  نامیا  هک  یناسک  اّما 

(30)
. دیدوب یمرجم  موق  دیدرک و  یشکندرگ  امش  دشیمن و  هدناوخ  امـش  رب  نم  تایآ  رگم  دوشیم  هتفگ  اهنآ  هب  دندش  رفاک  هک  یناسک  اما 

(31)
ام و  تسیچ ؟ تمایق  مینادیمن  ام  دیتفگیم : امـش  تسین ، یّکـش  چیه  تمایق  رد  تسا و  قح  دنوادخ  هدـعو  دـشیم  هتفگ  هک  یماگنه  و 

(32 ! ) میرادن نیقی  هجو  چیه  هب  میراد و  هراب  نیا  رد  ینامگ  اهنت 
( 33 . ) دوشیم عقاو  اهنآ  رب  دندرکیم  ءازهتسا  ار  هچنآ  ماجنارس  و  دوشیم ، راکشآ  اهنآ  يارب  ناشلامعا  تائّیس  و 

575 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
خزود امـش  هاگیاج  و  دـیدرک ، شومارف  ار  زورما  رادـید  امـش  هک  هنوگ  ناـمه  مینکیم  شومارف  ار  امـش  زورما  دوشیم : هتفگ  اـهنآ  هب  و 

(34 ! ) دیرادن يروای  چیه  و  تسا ،
جراـخ خزود  زا  اـهنآ  زورما  درک ، رورغم  ار  امـش  اـیند  یگدـنز  دـیتفرگ و  هّیرخـس  هب  ار  ادـخ  تاـیآ  امـش  هک  تـسا  نآ  رطاـخ  هـب  نـیا 

(35 . ) تسین هتفریذپ  اهنآ  زا  يرذع  هنوگ  چیه  و  دنوشیمن ،
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(36  ) نایناهج همه  راگدرورپ  نیمز و  اهنامسآ و  راگدرورپ  تسادخ ، صوصخم  شیاتس  دمح و  نیا  رب  انب 
(37 . ) تسا میکح  زیزع و  وا  نیمز و  نامسآ و  رد  تمظع  ایربک و  تسوا  يارب  و 

575 ص :  ریسفت ..... :

. تسا نتـساخرب  هدامآ  هک  یـسک  نوچمه  هتـسشن  دوخ  يوناز  يور  رب  هک  ینیبیم  ار  یتلم  ره  لها  تمایق  زور  رد  ًۀَِیثاج  ٍۀَّمُأ  َّلُک  يَرت  َو 
اهگنـس و مّنهج ، یثج  نم  تسا ، ثیدـح  رد  و  تسا ، یثج »  » نآ عمج  هورگ و  يانعم  هب  هوثج  زا  هیثاج »  » هک تسا  هدـش  تیاور  هداتق  زا 

. خزود هدش  عمج  ياهگیر 
( باتک  ) سنج مسا  رکذ  هب  دوشیم و  هدـناوخ  ارف  دناهتـشون  شیارب  هک  دوخ  لمع  ياههمان  هب  یتما  ره  ینعی  اَِهباتِک  یلِإ  یعْدـُت  ٍۀَّمُأ  ُّلُک 

: هیآ رد  هک  نانچ  تسا  هدرک  ءافتکا 
: هدش هتفگ  تسا . هدمآ  ( 69 رمز /  ) دنهنیم شیپ  ار  شلامعا  ياههمان  ُباتِْکلا و  َعِضُو 

لوق دـناهدرک و  راتفر  هنوگچ  باتک  نآ  اب  هک  دوشیم  لاؤس  تّما  نآ  زا  هدـش و  لزان  یتما  ره  ربمایپ  رب  هک  تسا  یباتک  باتک  زا  روظنم 
. تسا رتحیحص  لوا 

. دیریگیم ار  ناتلامعا  يازج  زورما  دنیوگیم : ینعی  تسا  لوق  لوقم  َنْوَزُْجت  َمْوَْیلا 
همان باتک  تسا و  تسبالم  يارب  هفاضا  هک  تسا  نیا  هدـش  هداد  تبـسن  ود  ره  ادـخ  قولخم و  هب  باتک » « » اُنباتِک اذـه   » رد هک  نیا  لـیلد 

رما ار  دوخ  ناگتـشرف  اریز  تسا  هاگآ  نآ  زا  ناحبـس  يادـخ  هدـش و  تبث  نآ  رد  نانآ  لامعا  هک  ارچ  تساهنآ  نیـشنمه  سبالم و  لمع 
. دنسیونب نآ  رد  ار  ناگدنب  لامعا  هک  هدومرف 

تساک مکیب و  قح و  هب  دیاهدرک  هک  ار  يراک  ره  لمع ، همان  ِّقَْحلِاب  ْمُْکیَلَع  ُقِْطنَی 
576 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دهدیم تداهش 
. تشون میهاوخ  ار  امش  لامعا  ناگتشرف ، ام  ُخِْسنَتْسَن  اَّنُک  اَّنِإ 

. تسا هدرک  تئارق  مکیلع » قطنی   » لوهجم تروص  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  دنوادخ و  باوث  تشهب و  رد  ینعی  ِِهتَمْحَر  ِیف 
. تسا هدوب  مهل » لاقیف   » هلمج ریدقت  و  هدش ، فذح  هلمج  نیا  باوج  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  اَّمَأ  َو 

هیلع فوطعم  دـندرکن و  توالت  امـش  رب  ارم  تایآ  دـندشن و  هتخیگنا  رب  امـش  يارب  نم  ناربمایپ  اـیآ  ینعی  ْمُْکیَلَع  یْلُتت  ِیتاـیآ  ْنُکَت  ْمَلَف  َأ 
. تسا هدش  فذح  یلسر » مکتای  ملا  »

. دیداد ناشن  یگرزب  نم  تایآ  لوبق  ربارب  رد  امش  ُْمتْرَبْکَتْساَف و 
رارق نامرجم  نوچمه  ار  نانموم  ایآ   » َنیِمِرْجُْملاَک َنیِِملْـسُْملا  ُلَعْجَنَف  َأ  دومرف : هک  نانچ  دـیتسه  رفاک  یهورگ  امـش  َنیِمِرُْجم  ًاـمْوَق  ُْمْتنُک  َو 

(. 35 ملق / . ) میهدیم
هک دوش  لمح  نآ  لماع  و  ّنا »  » لحم رب  هک  نیا  رب  انب  عفر  تسا  هدـش  تئارق  بصن  عفر و  تروص  ود  هب  ۀـعاسلا »  » اهِیف َْبیَر  ُۀَـعاَّسلا ال  َو 

. دوش لمح  ّنا »  » ظفل رب  هک  بصن  تسا . عفر  نآ  لحم 
(. دشاب ّنا  يارب  ربخ  لحم  رد  هک  نیا  رب  انب   ) تسا عوفرم  الحم  اهِیف  َْبیَر  و ال 

؟ تسیچ تعاس  ُۀَعاَّسلا ، اَم 
هدش لخاد  نآ  ریغ  یفن  نامگ و  تابثا  روظنم  هب  ءانثتـسا  یفن و  فرح  تسا و  نامگ  تابثا  يانعم  هب  انظ » ّنظن   » لصا رد  انَظ  اَّلِإ  ُّنُظَن  ْنِإ 

. دنک دیکات  ار  نینقیتسمب » نحن  ام  و   » ات تسا  هدوزفا  ار  نامگ  ریغ  یفن  تسا و 
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رفیک  » اُهْلثِم ٌۀَئِّیَس  ٍۀَئِّیَـس  ُءازَج  َو  دنوادخ  هتفگ  نیا  دننام  دش  رهاظ  ناشدب  ياهراک  رفیک  ای  دش  راکـشآ  نانآ  تشز  لامعا  ینعی  ْمَُهل  اَدب  َو 
(. 40 اروش / «. ) تسا نآ  دننامه  یتازاجم  يدب ،

577 ص : ج5 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
امش ای  دیدرب  دای  زا  هدرک و  اهر  تسا  تعاط  هک  ار  زورما  رادید  هدعو  امـش  هک  نانچ  مینکیم  اهر  رفیک  رد  ار  امـش  ینعی  ْمُکاْسنَن ، َمْوَْیلا 

دیدادن و تیمها  دوخ  زور  نیا  رادید  هب  امـش  هک  روط  نامه  میهدیم  رارق  دنهدیمن  یتیمها  نآ  هب  هک  هدـش  شومارف  يزیچ  هلزنم  هب  ار 
هیام زور  بش و  رد  امـش  هناراکبیرف  ياههسوسو  ، » ِراهَّنلا َو  ِْلیَّللا  ُرْکَم  َْلب  هفیرـش  هیآ  رد  رکم  ندـش  هفاضا  دـننام  مویلا »  » هب ءاقل »  » هفاـضا

. دیدرب دای  زا  زور  نیا  رد  ار  وا  يازج  رادید  ادخ و  رادید  ناتدوخ  امش  ینعی  ( 33 ابس / «. ) دش ام  یهارمگ 
. دش ماجنا  امش  هب  تبسن  هک  يراک  تسا  نیا  ینعی  «، 1  » مکب لوعفملا  ْمُِکلذ 

. تسایند هب  ناتندش  هتفیرف  ادخ و  تایآ  هب  رخسمت  ببس  هب  ُْمتْذَخَّتا  ُمُکَّنَِأب 
. دنزاس دونشخ  ار  دوخ  يادخ  هک  دوشیمن  هتساوخ  اهنآ  زا  َنُوبَتْعَتُْسی  ْمُه  َو ال 

هک دیرامـشب  گرزب  ار  وا  دییاتـسب و  تسا  نایناهج  نیمز و  اهنامـسآ و  راگدرورپ  تسامـش و  راگدرورپ  هک  ار  ییادخ  ینعی  ُدْمَْحلا  ِهَِّللَف 
رایتخا رد  ار  زیچ  همه  شرورپ  هک   ) لماش یناگمه و  تیبوبر  نینچ  همزال  اریز  تسا  هدـش  راکـشآ  تادوجوم  مامت  رد  وا  ییاـیربک  راـثآ 

. تسا نیبوبرم  ناگتفای و  شرورپ  يوس  زا  میظعت  ریبکت و  ساپس و  شیاتس و  دراد )
__________________________________________________

« مکلذ : » تسا هتفگ  هیآ  حیضوت  رد  ص 81 ، ج 9 و 10 ، هیمالسا ، یـشورف  باتک  تاراشتنا  يدلج ، نایبلا 5  عمجم  ریـسفت  رد  فلؤم  - 1
م. تسا - هدرک  هدیچیپ  ار  ترابع  هدروآ و  لوهجم  ار  هلمج  مکب و  لوعفملا  مکلذ » : » تسا هتفگ  عماوج  رد  مکب و  انلعف  يذلا 

مشش دلج 

هراشا

7 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  هیآ 30  تایراذ  هروس  ات  هیآ 1  فاقحا  هروس  زا  مشش  تسیب و  ءزج 

7 ص :  فاقحا .....  هروس 

هراشا

نایفوک داـقتعا  هب  و  تسا ، هیآ  هّیقب 34  تئارق  هب  اـنب  هیآ و  نایفوک 35  تئارق  هب  نآ  تایآ  رامـش  هیآ و  دـنچ  زجب  تسا  یّکم  هروس  نیا 
. تسا هیآ  کی  مح ) )

7 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

دوش و هداد  شاداپ  هنـسح  هد  تسه  ایند  رد  هک  یگیر  ره  ددع  هب  دنک  تئارق  ار  هروس  نیا  سک  ره  هک  تسا  بعک ] نب   ] ّیبا ثیدح  رد 
دناوخب هعمج  بش  ره  اـی  بش  ره  رد  ار  هروس  نیا  سک  ره  هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  و  « 1 ، » دور ـالاب  هجرد  هد 

. درادیم ناما  رد  زیخاتسر  زور  تشحو  زا  ار  يو  دنکیمن و  راتفرگ  سرت  هب  ایند  رد  ار  وا  ادخ 
«2»
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7 ص :  ات 8 ..... ] تایآ 1  (: 46  ) فاقحألا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
اَّمَع اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  یمَـسُم  ٍلَجَأ  َو  ِّقَْحلِاب  َّالِإ  امُهَْنَیب  ام  َو  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  اَنْقَلَخ  ام  ( 2  ) ِمیِکَْحلا ِزیِزَْعلا  ِهَّللا  َنِم  ِباتِْکلا  ُلیِْزنَت  ( 1  ) مح
ْنِم ٍباتِِکب  ِینُوْتئا  ِتاوامَّسلا  ِیف  ٌكْرِـش  ْمَُهل  ْمَأ  ِضْرَْألا  َنِم  اوُقَلَخ  اذ  ام  ِینوُرَأ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدـَت  ام  ُْمْتیَأَر  َأ  ْلـُق  ( 3  ) َنوُضِْرعُم اوُرِْذنُأ 

(4  ) َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ٍْملِع  ْنِم  ٍةَراثَأ  َْوأ  اذه  ِْلبَق 
ًءادْعَأ ْمَُهل  اُوناک  ُساَّنلا  َرِشُح  اذِإ  َو  ( 5  ) َنُوِلفاغ ْمِِهئاعُد  ْنَع  ْمُه  َو  ِۀَمایِْقلا  ِمْوَی  یلِإ  َُهل  ُبیِجَتْسَی  ْنَم ال  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اوُعْدَی  ْنَّمِم  ُّلَضَأ  ْنَم  َو 

ُْلق ُهارَْتفا  َنُولوُقَی  ْمَأ  ( 7  ) ٌنِیبُم ٌرْحِـس  اذـه  ْمُهَءاج  اََّمل  ِّقَْحِلل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاق  ٍتانَِّیب  اُنتایآ  ْمِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ  َو  ( 6  ) َنیِِرفاک ْمِِهتَدابِِعب  اُوناک  َو 
(8  ) ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  َو  ْمُکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  ًادیِهَش  ِِهب  یفَک  ِهِیف  َنوُضیُِفت  اِمب  ُمَلْعَأ  َوُه  ًاْئیَش  ِهَّللا  َنِم  ِیل  َنوُِکلْمَت  الَف  ُُهْتیَرَْتفا  ِنِإ 

__________________________________________________

-1
. تاجرد رشع  هل  عفر  تانسح و  رشع  ایندلا  یف  لمر  ّلک  ددعب  رجألا  نم  یطعا  فاقحألا  ةروس  أرق  نم  ّیبا ، ثیدح  یف 

-2
. ۀمایقلا موی  عزف  نم  هنمآ  ایندلا و  یف  ۀعورب  هَّللا  هبصی  مل  ۀعمج  ّلک  وا  ۀلیل  ّلک  اهأرق  نم  مالّسلا : هیلع  قداصلا  نع 

8 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

8 ص :  همجرت ..... :

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1  ) مح

(2  ) تسا هدش  لزان  میکح  زیزع و  دنوادخ  يوس  زا  باتک  نیا 
يور دـنوش  یم  راذـنا  هچنآ  زا  نارفاک  اـّما  میدـیرفاین . ینّیعم  دـمآ  رـس  يارب  قح و  هب  زج  تسا  ود  نیا  ناـیم  رد  ار  نیمز  اهنامـسآ و  اـم 

(3  ) دنتسه نادرگ 
رد یتکرـش  اـی  دـناهدیرفآ ؟ ار  نیمز  زا  يزیچ  اـیآ  دـیهد  ناـشن  دـیتسرپ ، یم  ادـخ  ریغ  هک  ار  ییاـهدوبعم  دـیهد  ربخ  نم  هب  وگب  اـهنآ  هب 

رگا دشاب ) ناتراتفگ  قدص  لیلد  هک   ) دیروایب نم  يارب  ناگتشذگ  زا  یملع  رثا  ای  نیا ، زا  شیپ  ینامسآ  یباتک  دنراد ؟ اهنامسآ  شنیرفآ 
(4 . ) دییوگیم تسار 

يادص الصا  و  دنیوگیمن ، ناشخساپ  دنناوخب  ار  نانآ  مه  تمایق  ات  رگا  هک  دنتـسرپیم  ار  ادخ  ریغ  هک  اهنآ  زا  تسا  رتهارمگ  یـسک  هچ 
(5 . ) دنونشیمن ار  اهنآ 

(6 . ) دننکیم راکنا  ار  اهنآ  تدابع  یتح  دوب ، دنهاوخ  ناشنانمشد  اهنآ  ياهدوبعم  دنوشیم  روشحم  مدرم  هک  یماگنه  و 
9 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(7 . ) تسا راکشآ  رحس  نیا  دنیوگیم : هدمآ  اهنآ  يارب  هک  یّقح  ربارب  رد  نارفاک  دوش  یم  هدناوخ  اهنآ  رب  ام  تانّیب  تایآ  هک  یماگنه 
امش دنک و ) اوسر  ارم  تسا  مزال   ) مشاب هداد  تبسن  ادخ  هب  غورد  هب  ار  نآ  نم  رگا  وگب : هتسب ، ارتفا  ادخ  رب  ار  تایآ  نیا  دنیوگیم : هکلب 
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هاوگ دنوادخ  هک  سب  نیمه  دنادیم ، رتهب  دیوشیم  دراو  نآ  رد  امـش  هک  ار  ییاهراک  وا  دینک ، عافد  نم  زا  دنوادخ  ربارب  رد  دـیناوتیمن 
(8 . ) تسا میحر  روفغ و  وا  و  دشاب ، امش  نم و  نایم 

9 ص :  ریسفت ..... :

لطاـب هدوـهیب و  ار  ناگدـیرفآ  تسا و  هارمه  حیحـص  فدـه  تـمکح و  قـح و  اـب  هـک  نـیا  زج  میدـیرفاین  ار  يزیچ  اـم  ینعی  ِّقَْحلاـِب  اَّلِإ 
. میاهدیرفاین

. تسا تمایق  زور  نآ  دماجنایم و  نآ  هب  هک  ینّیعم  نامز  يریگهزادنا  اب  رگم  یمَسُم  ٍلَجَأ  َو 
هدنادرگ و يور  نآ  زا  تسا  نآ  رفیک  تمایق و  زور  هک  دـناهدناسرت  ار  اهنآ  هچنآ  هب  تبـسن  دـندیزرو  رفک  هک  ییاهنآ  اوُرَفَک و  َنیِذَّلا  َو 

اَّمَع رد  ام )  ) دـناهدشن و اّیهم  زور  نآ  يارب  دوشیم  یهتنم  اجنآ  هب  ياهدـیرفآ  ره  اـهنآ و  ماجنارـس  هک  نیا  اـب  دـناهدرواین و  ناـمیا  نآ  هب 
. راذنا زا  ینعی  دشاب  هّیردصم  دناوتیم  اوُرِْذنُأ ،

. دناهدنادرگ يور  ندناسرت  راذنا و  زا  ینعی  دشاب  هّیردصم  دناوتیم  اورذنأ » اّمع   » رد ام »  » َنوُضِْرعُم اوُرِْذنُأ  اَّمَع 
. دیرادنپیم ادخ  دیناوخیم  ادخ  اب  هارمه  ار  اهنآ  دیتسرپیم و  هک  ار  ییاهتب  ایآ  وگب  اهنآ  هب  َنوُعْدَت  ام  ُْمْتیَأَر  َأ  ُْلق 

هب یکیدزن  بجوم  تدابع و  هتـسیاش  نآ  ببـس  هب  ات  دناهدیرفآ  ار  نیمز  زا  یتمـسق  هچ  دیهد  ناشن  نم  هب  ِضْرَْألا  َنِم  اوُقَلَخ  اذ  ام  ِینوُرَأ 
. دننک ییاعّدا  نینچ  دنناوتیمن  ناتسرپ  تب  هک  ارچ  دناهتشاد  یتکرش  اهنامسآ  شنیرفآ  رد  ای  دوش  اهنآ 

یتسرد  رب  دشاب و  هداتسرف  ورف  ادخ  هک  دیروایب  میارب  یباتک  ٍباتِِکب  ِینُوْتئا 
10 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دنک تلالد  ادخ  ریغ  شتسرپ  رد  ناتراتفگ 
. دشاب هدنام  هیلّوا  ناربمایپ  زا  هک  دیروایب  ملع  زا  ياهدنام  یقاب  ای  ٍْملِع  ْنِم  ٍةَراثَأ  َْوأ 

انب تسا  هدش  لقن  ءاث ) هزمه و   ) حتف هب  ةرثأ »  » سابع نبا  زا  تسا و  هدش  تیاور  ءاث »  » نوکس هب  ةرثأ »  » مالّسلا هیلع  یلع  زا  ّذاش  تئارق  رد 
ياهژیو ملع  ینعی  تسا  هدمآ  زین  راثآ  يانعم  هب  هرثأ  دشابیم و  ثیدح  ندرک  تیاور  يانعم  هب  ثیدحلا » رثا   » زا هّرم  ردصم  هرثا »  » نیا رب 

(. دنرادن یهاگآ   ) دنرادن هطاحا  نآ  هب  نارگید  تسا و  هتفای  صاصتخا  امش  هب  هک 
رد دنـشاب  ناتـسرپ  تب  زا  يرتنـشور  یهارمگ  رد  اهنآ  مامت  هک  تسا  بلطم  نیا  راکنا  ماهفتـسا ، رد  تسا و  یماهفتـسا  هلمج  ُّلَضَأ  ْنَم  َو 

ناوت تماـیق  ماـیق  اـت  تساـیند و  اـیند  اـت  دـنهدیمن و  خـساپ  ناـنآ  هب  هک  دـنناوخیم  ار  یناـج  یب  تادوـجوم  ناتـسرپ  تب  هک  یتروـص 
. دنناوخیمن تسا  هدنهد  خساپ  اونش و  اناوت و  زیچ  ره  رب  هک  ار  ییادخ  دنرادن و  ار  سک  چیه  هب  ییوگخساپ 

جنر و رد  اهنآ  زا  ترخآ  ایند و  رد  نیا  رب  انب  دوب  دنهاوخ  ناشنمـشد  دنیاهنآ و  ّدض  رب  دـنوش  روشحم  مدرم  هاگ  ره  ُساَّنلا و  َرِـشُح  اذِإ  َو 
. دنتسه نایز 

. تسا راکشآ  ياهزیچ  روظنم  ای  تسا  دهاش  تّجح و  يانعم  هب  و  هنّیب »  » عمج تانّیب »  » ٍتانَِّیب اُنتایآ  ْمِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ  َو 
« دوب یبوخ  زیچ  مالـسا  رگا  : » دـنتفگ نینچ  نانمؤم  هرابرد  نارفاـک ]  ] تسا ًاْریَخ  َناـک  َْول  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  رد  مـال ، ریظن  ّقحلل »  » رد مـال  ِّقَْحِلل 
« اوُرَفَک َنیِذَّلا   » زا روظنم  تساههناشن و  تایآ و  قح  زا  دوصقم  دـناهدروآ ، ناـمیا  هک  یناـسک  رطاـخ  هب  قح و  يارب  ینعی  ( 11 فاقحا / )
رب هک  ار  هچنآ  ّتیناّقح  نانآ و  رفک  ات  هدـش  هداهن  ریمـض  ود  ياجب  رهاظ  مسا  ود  تسا و  هدـش  توالت  ناـنآ  رب  تاـیآ  هک  تسا  یناـسک 

. دنک تیبثت  تسا  هدش  توالت  اهنآ 
ّتقد و نودب  دش  هدناوخ  اهنآ  رب  یهلا  تایآ  هک  یتعاس  نامه  ینعی  ْمُهَءاج  اََّمل 

11 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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. تخاسیم راکشآ  ار  ناشدانع  يرگمتس و  هک  دندیمان  راکشآ  يرحس  ار  نآ  هدش و  نآ  رکنم  دندینش  هک  راب  نیلوا  رّکفت 
اهنآ نخـس  نیا  هب  هدرک و  ضارعا  دندوب  هدـیمان  رحـس  ار  نآرق  تایآ  هک  ناکرـشم  نخـس  لقن  زا  دـنوادخ  هیآ  نیا  رد  ُهارَْتفا  َنُولوُقَی  ْمَأ 
نخس نیا  تسا : هدومرف  دنوادخ )  ) ییوگ دهدیم و  تبـسن  ادخ  هب  غورد  هب  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  دنتفگیم : هک  هتخادرپ 

نآ ات  تشادـن  ار  راک  نیا  ناوت  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  هک  نیا  يارب  ونـشب  ار  ناکرـشم  روآ  تفگـش  تشز و  راتفگ  نک و  اـهر  ار 
ياشنا رب  ربمایپ  ناوت  نیا  دوب  رداق  راک  نیا  هب  اهنت  حیـصف  ياهبرع  رگید  ناـیم  رد  ربماـیپ  رگا  ددـنبب و  غورد  ادـخ  هب  دـیوگب و  ار  تاـیآ 
قیدصت ار  وگغورد  میکح  يادخ  هک  یلاح  رد  درکیم  قیدـصت  ار  وا  دـنوادخ  دوب  هزجعم  رگا  تداع و  فالخ  رب  دوب  ياهزجعم  تایآ ،
. تسا ینآرق  تایآ  نامه  نتسب  ارتفا  زا  دوصقم  ددرگیم و  رب  ادخ  هب  ارتفا  ریمض  دنزیمن و  ارتفا  یسک  هب  ادخ  نیا  رب  انب  دنکیمن 

درک و دـهاوخ  تازاجم  تعرـسب  وا  رب  ندز  ارتفا  رفیک  هب  ارم  ادـخ  ریزگان  مشاب  هدز  ارتفا  نم  هک  ضرف  رب  وگب : ربماـیپ  يا  ُُهْتیَرَْتفا  ِنِإ  ْلـُق 
دوش نیگمـشخ  هاـگ  ره  ینـالف  دـنیوگ  مهد . رارق  وا  رفیک  ضرعم  رد  ار  دوخ  هنوگچ  سپ  دـینک  عفد  نم  زا  ار  وا  رفیک  دـیناوتیمن  اـمش 
ادـخ رگا  وگب   » َمَیْرَم َْنبا  َحیِـسَْملا  َِکلُْهی  ْنَأ  َدارَأ  ْنِإ  ًاْئیَـش  ِهَّللا  َنِم  ُکـِلْمَی  ْنَمَف  ْلـُق  هیآ : تسا  نآ  ریظن  و  درادـهاگن ، ار  دوخ  دـناوتیمن 

/ هدئام ( »؟ دنک يریگولج  دناوتیم  یسک  هچ  دنک ، كاله  دنتسه  نیمز  يور  رد  هک  ار  یناسک  همه  شردام و  میرم و  نب  حیسم  دهاوخب 
. تسا هاگآ  شتایآ  هب  ندز  نعط  دوخ و  یحو  هب  تبسن  ییوجبیع  زا  ادخ  دیوگیم : هاگ  نآ  ( 17

داد و دهاوخ  یهاوگ  امـش  راکنا  غورد و  هب  زین  دهدیم و  یهاوگ  یحو  ندناسر  نم و  ییوگتـسار  هب  ادخ  ْمُکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  ًادیِهَـش  ِِهب  یفَک 
هبوت دـندرگرب و  رفک  زا  رگا  ینعی  تسا  ناـبرهم  هدنـشخب و  دـنوادخ  تساـهنآ و  ندرک  رفیک  هب  دـیدهت  تداهـش  ملع و  رکذ  زا  دوصقم 

تسا و  هداد  تمحر  شزرمآ و  هدعو  اهنآ  هب  ادخ  دنروایب  نامیا  دننک و 
12 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا هتشذگ  رد  اهنآ  زا  ادخ  دندش  بکترم  هک  یگرزب  ياطخ  اب  هک  دنامهفیم  ام  هب  هیآ  نیا  زین 

12 ص :  ات 16 ..... ] تایآ 9  (: 46  ) فاقحألا هروس  ]

هراشا

ْنِم َناک  ْنِإ  ُْمْتیَأَر  َأ  ُْلق  ( 9  ) ٌنِیبُم ٌریِذَن  َّالِإ  اَنَأ  ام  َو  ََّیلِإ  یحُوی  ام  َّالِإ  ُِعبَّتَأ  ْنِإ  ْمُِکب  َو ال  ِیب  ُلَعُْفی  ام  ِيرْدَأ  ام  َو  ِلُسُّرلا  َنِم  ًاعِْدب  ُْتنُک  ام  ُْلق 
اوُرَفَک َنیِذَّلا  َلاق  َو  ( 10  ) َنیِِملاَّظلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ  ُْمتْرَبْکَتْسا  َو  َنَمآَف  ِِهْلثِم  یلَع  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  ْنِم  ٌدِهاش  َدِهَش  َو  ِِهب  ُْمتْرَفَک  َو  ِهَّللا  ِْدنِع 

اذه َو  ًۀَمْحَر  َو  ًامامِإ  یسُوم  ُباتِک  ِِهْلبَق  ْنِم  َو  ( 11  ) ٌمیِدَق ٌْکفِإ  اذه  َنُولوُقَیَسَف  ِِهب  اوُدَتْهَی  َْمل  ْذِإ  َو  ِْهَیلِإ  انوُقَبَـس  ام  ًاْریَخ  َناک  َْول  اُونَمآ  َنیِذَِّلل 
ْمُه َو ال  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  ـالَف  اُوماقَتْـسا  َُّمث  ُهَّللا  اَـنُّبَر  اُولاـق  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 12  ) َنِینِـسْحُْمِلل يرُْـشب  َو  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َرِْذُنِیل  اِیبَرَع  ًاناِسل  ٌقِّدَـصُم  ٌباتِک 

(13  ) َنُونَزْحَی
َو ًاهْرُک  ُْهتَعَـضَو  َو  ًاهْرُک  ُهُّمُأ  ُْهتَلَمَح  ًاناسْحِإ  ِْهیَدـِلاِوب  َناْسنِْإلا  اَْـنیَّصَو  َو  ( 14  ) َنُولَمْعَی اُوناک  اِمب  ًءازَج  اهِیف  َنیِدـِلاخ  ِۀَّنَْجلا  ُباحْـصَأ  َِکئلوُأ 
َو َّيَِدلاو  یلَع  َو  َّیَلَع  َتْمَْعنَأ  ِیتَّلا  َکَتَمِْعن  َرُکْشَأ  ْنَأ  ِینْعِزْوَأ  ِّبَر  َلاق  ًۀَنَـس  َنیَِعبْرَأ  َغََلب  َو  ُهَّدُشَأ  َغََلب  اذِإ  یَّتَح  ًارْهَـش  َنُوثالَث  ُُهلاِصف  َو  ُُهلْمَح 
َو اُولِمَع  ام  َنَسْحَأ  ْمُْهنَع  ُلَّبَقَتَن  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ( 15  ) َنیِِملْسُْملا َنِم  یِّنِإ  َو  َْکَیلِإ  ُْتُبت  یِّنِإ  ِیتَّیِّرُذ  ِیف  ِیل  ِْحلْـصَأ  َو  ُهاضَْرت  ًاِحلاص  َلَمْعَأ  ْنَأ 

(16  ) َنوُدَعُوی اُوناک  يِذَّلا  ِقْدِّصلا  َدْعَو  ِۀَّنَْجلا  ِباحْصَأ  ِیف  ْمِِهتائِّیَس  ْنَع  ُزَواجَتَن 
13 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

13 ص :  همجرت ..... :
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یحو نم  رب  هک  منکیم  يوریپ  يزیچ  زا  اهنت  نم  درک ؟ دهاوخ  هچ  امـش  اب  نم و  اب  دنوادخ  منادیمن  متـسین و  يروهظون  ربمایپ  نم  وگب :
(9 . ) متسین يراکشآ  هدنهد  میب  زج  و  دوشیم ،

تداهـش نآ  رب  لیئارـسا  ینب  زا  يدهاش  هک  یلاح  رد  دیوش  رفاک  نآ  هب  امـش  دشاب و  ادخ  يوس  زا  نآرق  نیا  رگا  دـیهد  ربخ  نم  هب  وگب :
(10 . ) دنکیمن تیاده  ار  ملاظ  موق  دنوادخ  دوب ) دهاوخ  رتهارمگ  امش  زا  یسک  هچ   ) دینک رابکتسا  امش  دروآ و  نامیا  وا  دهد و 

نآ هلیـسو  هب  ناشدوخ  نوچ  و  دـنتفرگیمن ! یـشیپ  ام  رب  اهنآ  زگره  دوب  یبوخ  زیچ  مالـسا )  ) رگا دـنتفگ : نینچ  نانمؤم  هراـبرد  نارفاـک 
(11 . ) تسا یمیدق  غورد  کی  نیا  دنیوگیم  دندشن  تیاده 

رد تسا ، تاروت  ياههناشن  اب  گنهامه  باتک  نیا  و  هدرک ) نایب  ار  نآ  ياه  هناشن   ) دوب تمحر  اوشیپ و  هک  یـسوم  باتک  نآ  زا  شیپ  و 
(12 . ) دهد تراشب  ار  ناراکوکین  دنک و  راذنا  ار  ناملاظ  ات  تسایوگ  حیصف و  یبرع و  نابز  هب  هک  یلاح 

(13 . ) دنراد یمغ  هن  تساهنآ و  رب  یسرت  هن  دنداد و  جرخ  هب  تماقتسا  سپس  تسا ، هَّللا  ام  راگدرورپ  دنتفگ  هک  یناسک 
(14 . ) دندادیم ماجنا  هک  تسا  یلامعا  شاداپ  نیا  دننامیم ، نآ  رد  هنادواج  دنتشهب و  لها  اهنآ 

و دراذگیم ، نیمز  رب  یتحاران  اب  و  دنکیم ، لمح  یتحاران  اب  ار  وا  شردام  دنک ، یکین  شردام  ردـپ و  هب  هک  میدرک  هیـصوت  ناسنا  هب  ام 
: دیوگیم دوش  دراو  یگلاس  لهچ  هب  و  دسرب ، دشر  تردق و  لامک  هب  هک  ینامز  ات  تسا ، هام  یس  شنتفرگ  زاب  ریش  زا  لمح و  نارود 

دونشخ نآ  زا  هک  مهد  ماجنا  یحلاص  لمع  و  مروآ ، ياجب  يداد  مردام  ردپ و  هب  نم و  هب  هک  ار  یتمعن  رکش  ات  هد  قیفوت  ارم  اراگدرورپ !
(15 . ) منیملسم زا  نم  منکیم و  هبوت  مدرگیم و  زاب  وت  يوس  هب  نم  نک ، حلاص  ارم  نادنزرف  یشاب و 

هدـعو نیا  دـنراد ، ياج  نایتشهب  نایم  رد  و  میرذـگیم ، ناشناهانگ  زا  و  مینکیم ، لوبق  ار  ناشلامعا  نیرتهب  ام  هک  دنتـسه  یناسک  اـهنآ 
(16 . ) دندشیم هداد  هدعو  هک  تسا  یقدص 

13 ص :  ریسفت ..... 

، تسا فیفخ  يانعم  هب  هک  ّفخ  دننام  تسا  عیدب  يانعم  هب  عدب »  » ًاعِْدب ُْتنُک  ام  ُْلق 
14 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

نم زا  امـش  هدـشن و  یحو  نم  هب  هک  یبـیغ  روـما  ماـمت  زا  مرواـیب و  دـیهاوخب  امـش  ار  ياهیآ  ره  هـک  متـسین  يروـهظون  ربماـیپ  نـم  ینعی 
. دنک یحو  نانآ  هب  ادخ  هک  دنهدیم  ربخ  یبیغ  روما  زا  دهدب و  اهنآ  هب  ادخ  هک  دنروآیم  ار  یتایآ  ناربمایپ  اریز  مهد  خساپ  دیسرپیم 

: تسا لوق  ود  هلمج  نیا  يانعم  رد  ِيرْدَأ  ام  َو 
. دومرف دهاوخ  رّدقم  امش  نم و  يارب  ار  ییاهدماشیپ  اهراک و  هچ  درک و  دهاوخ  هچ  امش  نم و  اب  ادخ  هدنیآ  رد  منادیمن  - 1

: هک تسا  نیا  حیحـص  و  دش ، میهاوخ  بولغم  ام  نیمادک  بلاغ و  ام  نیمادـک  دـماجنایم و  اجک  هب  ایند  رد  امـش  نم و  راک  منادیمن  - 2
لعفی ام   » لماش يردا » ام   » رد یفن  و  یفنم ، هن  تسا  تبثم  تروص  نیا  هب  هلمج  اریز  درک ، دهاوخ  هچ  امش  نم و  هب  تبـسن  ادخ  منادیمن 

. تسوکین حیحص و  دوشیم و  لماش  تسا  ام »  » ّزیح رد  ار  هچنآ  و  ام »  » هلمج نیا  نوچ  دوشیمن  ...« 
: تسا لوق  ود  ام »  » بارعا شقن و  رد  ُلَعُْفی  ام 

. دشاب بوصنم  لوصوم و  - 1
. دشاب عوفرم  یماهفتسا و  - 2

هب مترفک  هَّللا و  دنع  نم  نآرقلا  ناک  نا  تسا : نینچ  هلمج  ریدقت  تسا و  فوذحم  طرـش  هلمج  باوج  ِهَّللا  ِدـْنِع  ْنِم  َناک  ْنِإ  ُْمْتیَأَر  َأ  ُْلق 
. دنکیم تلالد  فوذحم  هلمج  رب  َنیِِملاَّظلا  َمْوَْقلا  يِدْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ  ثحب ، دروم  هیآ  رخآ  هلمج  و  نیملاظ ، متسلا 

تروص هب  دش  هنیدـم  دراو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  نوچ  هک  تسا  مالـس  نب  هَّللا  دـبع  لیئارـسا ، ینب  دـهاش  زا  روظنم  ٌدِـهاش  َدِهَـش  َو 
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رد هک  يربمایپ  هک  دـش  تباـث  دـنادیمن و  ار  نآ  یـسک  ربماـیپ  زج  هک  دیـسرپ  وا  زا  هلأـسم  هس  درک و  تقد  نآ  رد  تسیرگن و  ترـضح 
یهورگ نایدوهی  ادـخ  لوسر  يا  تفگ  هاگ  نآ  ییادـخ  قح  رب  ربمایپ  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  تفگ  سپ  تسا  ناـمه  دنتـسه  شراـظتنا 

مهّتم  امش  شیپ  ارم  دنوش ، هاگآ  نم  ندش  ناملسم  زا  یسرپب  يزیچ  اهنآ  زا  نم  هب  عجار  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  دننز و  تمهت 
15 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ام نیرتهب  دنتفگ  تسا  يدرم  هنوگچ  امـش  نایم  رد  هَّللا  دبع  تفگ : نانآ  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  دندمآ و  نایدوهی  سپ  دنزاسیم 
دش دهاوخ  ناملسم  هَّللا  دبع  ایآ  امش  هدیقع  هب  دومرف : تسام . نیرتاناد  رسپ  ام و  نیرتاناد  ام و  رورس  رـسپ  ام و  رورـس  ام ، نیرتهب  رـسپ  و 

ادّمحم ّنا  دهـشا  هَّللا و  ّالا  هلا  نا ال  دهـشا  تفگ : دمآ و  نانآ  روضح  هب  هَّللا  دبع  سپ  دنک  ظفح  لمع  نیا  زا  ار  وا  ادـخ  دـنتفگ  نایدوهی 
نآ زا  هچنآ  دوـب  نیا  درک  ضرع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  هـب  هَّللا  دـبع  اـم ، نیرتدـب  رـسپ  اـم و  نیرتدـب  دـنتفگ  ناـیدوهی  هَّللا  لوـسر 

دنوریم هار  نیمز  يور  رد  هک  اهنآ  زا  رفن  کی  هرابرد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  مدینـشن  دیوگ : صاّقو  یبا  نب  دعـس  مدیـسرتیم ،
هدش لزان  وا  هرابرد  ثحب ) دروم  هیآ   ) َلِیئارْسِإ ِیَنب  ْنِم  ٌدِهاش  َدِهَـش  َو  هیآ : و  مالـس ، نب  هَّللا  دبع  هرابرد  زج  تسا  تشهب  لها  هک  دیوگب 

. تسا
نآرق یناعم  اب  هک  تسا  تاروت  رد  دوجوم  یناعم  روظنم  تسا و  نآرق  دـننام  ینعم  رد  ینعی  ددرگیم  رب  نآرق  هب  هلثم »  » ریمـض ِِهْلثِم  یلَع 

و ( 196 ءارعـش / « ) تسا هدمآ  ناینیـشیپ  بتک  رد  نآ  فیـصوت  و   » َنِیلَّوَْألا ُِربُز  یَِفل  ُهَّنِإ  َو  هیآ : دراد ، تلالد  بلطم  نیا  رب  دراد و  تقباطم 
َدِهَـش َو  هیآ ، يانعم  دـناوتیم  و  (. 18 یلعا / «. ) تسا هدـمآ  نیـشیپ  ینامـسآ  بتک  رد  تاروتـسد  نیا   » یلوُْألا ِفُحُّصلا  یَِفل  اذـه  َّنِإ  هیآ :

ار مترفک » و   » لّوا واو  هک  تسا  نینچ  مالک  نیا  مظن  تسادخ و  دزن  زا  نآرق  هک  داد  تداهـش  يدهاش  ینعی  دشاب  کلذ  وحن  یلع  ٌدِهاش 
ٌدِهاش َدِهَش  َو  هلمج  دهـش  رد و  واو  اّما  دنکیم  فطع » دهـش   » لعف رب  ار  متربکتـسا » و   » ریخا واو  نینچمه  دنکیم و  فطع  طرـش  لعف  رب 

هک تسا  نیا  هیآ  يانعم  و  تسا ، هدرک  فطع  ِِهب ، ُْمتْرَفَک  َو  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  َناک  هلمج  رب  ار  ُْمتْرَبْکَتْسا  َو  َنَمآَف  و  ِِهْلثِم ، یلَع  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  ْنِم 
هداد تداهش  لیئارـسا  ینب  ملعا  دیزرویم و  رفک  نآ  هب  امـش  هک  نیا  اب  تسادخ  يوس  زا  نآرق  هک  دناهدش  قفّتم  رگا  دیهد  ربخ  ارم  وگب 

ناشن نآ  هب  نامیا  نآرق و  هب  تبسن  امـش  ندیزرو  ّربکت  اب  نآرق  هب  وا  ندروآ  نامیا  تروص  نیا  رد  تسا  هدش  لزان  نآرق  ریظن  هک  تسا 
هب نداد  تداهش  هجیتن  لولعم و  ار  نمآف »  » رد نامیا »  » و دیتسه ؟ مدرم  نیرترگمتس  نیرتهارمگ و  امش  هک  تسین  نیا 

16 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
یـسوم رب  نآرق  ریظن  یباتک  هک  تسناد  مالـس  نب  هَّللا  دـبع  هک  یماگنه  اریز  تسا  هداد  رارق  تسا ، یـسوم  تاروت  هک  نآرق  دـننام  لوزن 

هداد و یهاوگ  زین  نآرق  ندوب  ینامـسآ  ندوب و  یحو  هب  ملع ، نآ  هجیتـن  رد  تسین  رـشب  نخـس  تسا و  یحو  هدـش و  لزاـن  مالّـسلا  هیلع 
. تسا هدرک  فارتعا 

هیلع و هَّللا  یّلـص  دّمحم  ناوریپ  مامت  دناهتفگ  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  هب  ناگدنورگ  رطاخ  هب  ینعی  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلاق  َو 
ملسا و هنیزم و  هنیهج و  نوچ  هدش : هتفگ  دنتفرگیمن و  تقبـس  ام  رب  نانیا  دوبیم  ریخ  هدروآ  دّمحم  هچنآ  رگا  دنتـسه و  یتسپ  دارفا  هلآ 

اهنارچواگ دوبیم  ریخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  نید  رگا  دنتفگ : عجشا  دسا و  نافطغ و  هعـصعص و  نب  رماع  ونب  دندش  ناملـسم  راّفغ 
هب اودتهی  مل  ذإ  لصا و  رد  دنکیم و  تلالد  نآ  رب  نخس  دوخ  نوچ  هدش  فذح  ِِهب ،) اوُدَتْهَی  َْمل  ْذِإ   ) رد لماع  دنتفرگیمن و  تقبس  ام  رب 

. تسا هدوب  مهدانع ، رهظ 
. دنتفگیم نیلّوألا  ریطاسا  نآرق  هب  هک  تسا  راّفک  راتفگ  ریظن  ٌمیِدَق  ٌْکفِإ  اذه  َنُولوُقَیَسَف 

راّدلا یف  دننام  تسا  هب » اّمتؤم   » يانعم هب  فرظ و  زا  لاح  اماما »  » تسا و مّدقم  ربخ  هلبق  نم  ادتبم و  یسوم  باتک  یسُوم  ُباتِک  ِِهْلبَق  ْنِم  َو 
نآرق نینچمه  دوب و  تمحر  اوشیپ و  دروآیم  نامیا  نآ  هب  هک  سک  ره  يارب  ادخ  نید  رد  یـسوم  باتک  نآرق  زا  شیپ  ینعی  امئاق ، دیز 

« قّدصم  » هک تسا  باتک »  » ریمض يارب  لاح  اِیبَرَع » ًاناِسل   » دنکیم و قیدصت  ار  دوخ  نیـشیپ  بتک  رگید  یـسوم و  باتک  هک  تسا  یباتک 
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نآ رد  هراشا  لعف )  ) يانعم و  دراد ، قیدـصت  تفـص  هب  صاصتخا  نوچ  تسا  باتک  يارب  لاح  اـی  تسا  نآ  لـماع  قّدـصم »  » دـشابیم و
. دنکیم لمع 

بوصنم اّلحم  هدش و  فطع  تسا  لوعفم  هک  رذنتل »  » ّلحم رب  يرـشب »  » و ای ) ات و  اب   ) تسا هدش  تئارق  تروص  ود  هب  رذـنیل  َنیِذَّلا  َرِذـُْنِیل 
. تسا

تئارق  اناسحا » انسح -  » تروص ود  هب  اناسحإ »  » ًاناسْحِإ ِْهیَِدلاِوب  َناْسنِْإلا  اَْنیَّصَو  َو 
17 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

رب انب  ای  تسا  تهارک  ياراد  هک  ینز  ینعی  تسا  بوصنم  ندوب  لاح  رب  انب  تسا و  هدش  تئارق  فاک )  ) حـتف مض و  هب  زین  اهرک »  » هدـش و
. تسا یضاران  هّچب  نآ  هب  ندش  هلماح  زا  ینعی  دشاب  ردصم  يارب  تفص  هک  نیا 

تئارق زین  هلـصف » «، » هلاصف  » ياجب تسا و  هام  یـس  اعمج ]  ] وا نتفرگ  ریـش  زا  كدوک و  لمح  نامز  ینعی  ًارْهَـش  َنُوثالَث  ُُهلاِصف  َو  ُُهلْمَح  َو 
نکیل وا ، نتفرگ  ریش  زا  هن  تسا  كدوک  یگراوخ  ریش  نامز  حرش  هیآ  دوصقم  تسا و  هراوخ  ریش  نتفرگ  ریش  زا  يانعم  هب  ود  ره  هدش و 

دماجنایم و نآ  هب  تسا و  یگراوخ  ریش  لابند  هب  یگتفرگ  ریش  زا  هک  ارچ  تسا ، هدرک  ریبعت  یگتفرگ  ریش  زا  هب  یگراوخ  ریـش  تّدم  زا 
نآ تقو  یگتفرگ و  ریـش  زا  هب  هک  تسا  یگراوخریـش  نارود  لماک  تدم  ندرک  صخـشم  نآ  و  دراد ، دوجو  زین  يا  هدیاف  ریبعت  نیا  رد 

. دماجنایم
تسا ینامز  نآ  دوش و  يوق  وا  صیخـشت  يورین  لقع و  لاس  نس و  نآ  رد  دسرب و  لامک  نس  هب  هک  تسا  نیا  روظنم  ُهَّدُشَأ  َغََلب  اذِإ  یَّتَح 

لاس هس  یس و  هب  ندیسر  هلمج ، زا  روظنم  هک  هدش  لقن  هداتق  سابع و  نبا  زا  دوش . لاس  لهچ  هب  کیدزن  لاس و  یس  زا  شیب  وا  رمع  هک 
لزان یحو  ناربمایپ  رب  هک  تسا  ینامز  نآ  تسا و  یگلاـس  لـهچ  نآ  تیاـهن  یگلاـس و  هس  یـس و  ّدـشا )  ) زاـغآ هک  لـیلد  نیا  هب  تسا 

. دوشیم
. تسا نید  تمعن  هدش  رکش  بلط  نآ  رب  هک  یتمعن  زا  دوصقم  نک و  ماهلا  نم  هب  ایادخ  ینعی  ِینْعِزْوَأ  ِّبَر  َلاق 

نک اطع  ار  ماهیّرذ  حالص  نم  هب  تسا  هتفگ  ییوگ  دهد و  رارق  حالص  لها  ار  وا  هیّرذ  هک  تسا  هتـساوخ  ادخ  زا  ِیتَّیِّرُذ  ِیف  ِیل  ِْحلْـصَأ  َو 
. هدب رارق  اهنآ  نایم  رد  ار  حالص  و 

. متسه وت  نامرف  عیطم  هک  ما  یناسک  زا  نم  َنیِِملْسُْملا  َنِم  یِّنِإ  َو 
: دناهدش تئارق  تروص  ود  هب  نسحا » زواجتن و  لّبقتن و   » تاملک ْمِِهتائِّیَس  ْنَع  ُزَواجَتَن  َو  اُولِمَع  ام  َنَسْحَأ  ْمُْهنَع  ُلَّبَقَتَن  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ 

. دشاب عوفرم  نسحا  زواجتن و  لّبقتی و  - 1
18 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دشاب بوصنم  نسحا  هدمآ و  هیآ  رد  هک  دشاب  یتروص  نامه  هب  لعف  ود  ره  - 2
هب مارتحا  نمض  رد  ارم  ریما  هک  تسا  نیا  تدوصقم  هباحـصا و  نم  سان  یف  ریمألا  ینمرکا  ییوگب  هک  تسا  نیا  ریظن  ِۀَّنَْجلا  ِباحْـصَأ  ِیف 

. دروآ رامش  هب  نانآ  هرمز  زا  ارم  درک و  مارتحا  دوخ  نارای 
. دنتسه نایتشهب  نایم  رد  دنیآیم و  رامش  هب  نایتشهب  زا  هک  ینعم  نیا  هب  ندوب  لاح  رب  انب  تسا  بوصنم  اّلحم  ِۀَّنَْجلا  ِباحْصَأ  ِیف 
ناشناهانگ زا  دـنک و  لوبق  ار  ناشلامعا  هک  ادـخ  يوس  زا  تسا  ياهدـعو  مهنع » لـّبقتی   » هلمج اریز  تسا  يدـیکأت  ردـصم  ِقْدِّصلا  َدـْعَو 

. درذگرد

18 ص :  ات 20 ..... ] تایآ 17  (: 46  ) فاقحألا هروس  ]

هراشا
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ُلوُقَیَف ٌّقَح  ِهَّللا  َدْعَو  َّنِإ  ْنِمآ  َکَْلیَو  َهَّللا  ِناثیِغَتْـسَی  امُه  َو  ِیْلبَق  ْنِم  ُنوُرُْقلا  ِتَلَخ  ْدَق  َو  َجَرْخُأ  ْنَأ  ِیِننادِعَت  َأ  امَُکل  ٍّفُأ  ِْهیَدـِلاِول  َلاق  يِذَّلا  َو 
(18  ) َنیِرِساخ اُوناک  ْمُهَّنِإ  ِْسنِْإلا  َو  ِّنِْجلا  َنِم  ْمِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  ٍمَمُأ  ِیف  ُلْوَْقلا  ُمِْهیَلَع  َّقَح  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ( 17  ) َنِیلَّوَْألا ُریِطاسَأ  َّالِإ  اذه  ام 

ُمُِکتایَح ِیف  ْمُِکتاـبِّیَط  ُْمْتبَهْذَأ  ِراَّنلا  یَلَع  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُضَْرُعی  َمْوَی  َو  ( 19  ) َنوُمَلُْظی ْمُه ال  َو  ْمَُهلامْعَأ  ْمُهَیِّفَُوِیل  َو  اُولِمَع  اَّمِم  ٌتاجَرَد  ٍّلُِـکل  َو 
(20  ) َنوُقُسْفَت ُْمْتنُک  اِمب  َو  ِّقَْحلا  ِْریَِغب  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُِربْکَتْسَت  ُْمْتنُک  اِمب  ِنوُْهلا  َباذَع  َنْوَزُْجت  َمْوَْیلاَف  اِهب  ُْمتْعَتْمَتْسا  َو  اْینُّدلا 

18 ص :  همجرت ..... :

زا لبق  هک  یلاح  رد  موشیم ؟ ثوعبم  تمایق  زور  نم  هک  دیهدیم  هدعو  نم  هب  ایآ  امـش ! رب  فا  دـیوگیم : شردام  ردـپ و  هب  هک  یـسک 
روایب نامیا  وت ! رب  ياو  هک  دنبلطیم  يرای  هب  ار  ادخ  دنـشکیم و  دایرف  هتـسویپ  اهنآ  و  دـندشن ) ثوعبم  زگره  و   ) دـندوب يدایز  ماوقا  نم 

( 17 . ) تسین ناینیشیپ  ياههناسفا  زج  يزیچ  اهنیا  دیوگیم : هتسویپوا  اّما  تسا ، قح  ادخ  هدعو  هک 
19 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هک ارچ  هدـش ، لّجـسم  نانآ  هرابرد  دـندوب  سنا  ّنج و  زا  اهنآ  زا  لبق  هک  يرفاـک )  ) ماوقا هارمه  باذـع  ناـمرف  هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنآ 
(18 . ) دندوب راکنایز  یگمه 

لیوحت نانآ  هب  تساک  مکیب و  ار  اهنآ  ياهراک  دـنوادخ  ات  دـناهداد ، ماجنا  هک  یلامعا  قبط  رب  تسا  یتاجرد  اـهنآ  زا  مادـک  ره  يارب  و 
(19 . ) دش دهاوخن  یمتس  چیه  اهنآ  هب  و  دهد ،

نآ زا  و  دیدرک ، هدافتسا  دوخ  يایند  یگدنز  رد  ذیاذل  تابّیط و  زا  دوشیم  هتفگ  اهنآ  هب  دننکیم  هضرع  شتآ  رب  ار  نارفاک  هک  زور  نآ 
يازج دیدادیم  ماجنا  هک  یناهانگ  رطاخ  هب  دـیدرک و  قح  انب  نیمز  رد  هک  يرابکتـسا  رطاخ  هب  راب  ّتلذ  باذـع  زورما  اّما  دـیتفرگ ، هرهب 

(20 . ) دوب دهاوخ  امش 

19 ص :  ریسفت ..... :

لوق نآ  هدنیوگ  سنج  لاق » يّذلا   » زا دوصقم  ربخ و  ُلْوَْقلا ، ُمِْهیَلَع  َّقَح  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ادتبم ، لاق » يّذلا  و   » امَُکل ٍّفُأ  ِْهیَِدلاِول  َلاق  يِذَّلا  َو 
يارب نتفگ  ّفا »  » نیا ینعی  تسا ، ناـیب  يارب  اـمکل »  » رد مـال  تسا و  یگنتلد  هملک  ّفا »  » تسا هدـمآ  عمج  ظـفل  هب  ربخ  ور  نیا  زا  تسا 

. نارگید هن  تسامش  رطاخ  يارب  هژیوب  امش و 
يا  ] وت يارب  دـنیوگیم : ردام ) ردـپ و   ) ود نآ  هک  یلاح  رد  موش  هتخیگنارب  نیمز  زا  هک  دـیهدیم  هدـعو  نم  هب  ایآ  َجَرْخُأ  ْنَأ  ِیِننادـِعَت  َأ 

. میهاوخیم يرای  ادخ  زا  تنخس  و  دنزرف ]
هک نیا  هن  تسا  نامیا  هب  هدـش ] نیرفن  صخـش   ] ندرک قیوشت  دوصقم  تسوا و  يدوبان  يارب  اعد  کلیو »  » ٌّقَح ِهَّللا  َدـْعَو  َّنِإ  ْنِمآ  َکَْلیَو 

. دوش كاله  اتقیقح 
رد نیرفن ] دروم  صخـش   ] وا سپ  تسا  قح  هداد  رفیک  شاداپ و  و  تمایق ] رد   ] اهناسنا ندش  هدنز  هب  دـنوادخ  هک  ياهدـعو  ِهَّللا  َدـْعَو  َّنِإ 

. تسین غورد  هدش  هتشون  ياهناتساد  زج  يزیچ  دیناوخیم  ارف  نآ  هب  ارم  هچنآ  ای  نآرق  نیا  دیوگیم : نیدلاو  خساپ 
اهنآ و تاجرد  بسانت  هب  تسا  یتاجرد  خزود ) تشهب و   ) هدش دای  سنج  ود  زا  کی  ره  يارب  تسا و  ۀّنجلا ، باحـصا  یف  دننام  ٍمَمُأ  ِیف 

هب  ای  ناشرش  ریخ و  ياهراک 
20 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

تاجرد و ياراد  تشهب  هک  یلاح  رد  خزود ] تشهب و  سنج  ود  رب  « ] تاجرد  » قالطا ٌتاجَرَد و  ٍّلُِکل  َو  ناشدـب ، کین و  لاـمعا  رطاـخ 
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مدرم زا  یهورگ  تاکرد  تاجرد و  زا  مادـک  ره  نوچ  تسا  يرگید  رب  یکی  نداد  هبلغ  ینعی  بیلغت  باب  زا  تسا  تاکرد  ياراد  خزود 
. دناهداد ياج  دوخ  رد  ار 

ییوگ دنکیم و  تلالد  نآ  رب  مالک  نوچ  تسا  هدـش  فذـح  هدـش ) هدروآ  ّتلع  شیارب  هک  يزیچ   ) نآ لّلعم  هک  تسا  یتلع  ْمُهَیِّفَُوِیل  َو 
ناشلامعا هزادـنا  هب  ار  اهنآ  شاداپ  رادـقم  دوشن و  زواجت  اهنآ  قوقح  هب  دوش و  هداد  لماک  روط  هب  ناشلامعا  شاداپ  ات  تسا ، هتفگ  نینچ 

. تسا هداد  رارق  تاکرد  ار  رفیک  تاجرد و  ار  باوث  هدرک و  نّیعم 
: تسا لوق  ود  نآ  يانعم  رد  تسا و  متبهذا » ( » لعف  ) زا شیپ  رتتسم  لوق  هب  بوصنم  ُضَْرُعی  َمْوَی  َو 

دروم نیمه  زا  دنوش و  هتشک  ریشمش  اب  هاگ  ره  دندش ، هضرع  ریـشمش  رب  نالف  نادنزرف  دنیوگ ، هک  نانچ  تساهنآ  نداد  رفیک  روظنم  - 1
(. 46 نمؤم / « ) دنوشیم هضرع  نآ  رب  ماش  حبص و  ره  هک  تسا  شتآ  اهنآ  باذع   » اْهیَلَع َنوُضَْرُعی  ُراَّنلا  هیآ : تسا 

زا ریبعت  نیا  دوشیم و  هضرع  رتش  رب  ضوح  هک  یلاح  رد  دـش  هضرع  ضوح  رب  رتش  دـنیوگ  هک  ناـنچ  دوشیم  هضرع  ناـنآ  رب  شتآ  - 2
فرط هب  دـنبوکیم  ناشندـب  رب  هک  یلاح  رد  ار  نارفاـک  تسا ] هتفگ  هک   ] دراد تلـالد  بلطم  نیا  رب  ساـبع  نبا  ریـسفت  تسا و  بلق  عون 

. دوشیم هدوشگ  نانآ  يور  رب  خزود  شتآ  دنربیم و  شتآ 
: تسا لوق  ود  هلمج  يانعم  رد  ْمُِکتابِّیَط  ُْمْتبَهْذَأ 

نیا رب  انب  دیاهدرب  نیب  زا  ار  نآ  دیاهتفرگ و  هدیـسر و  نآ  هب  ناتایند  رد  هک  نامه  رگم  هدشن  هتـشون  ناتیارب  هزیکاپ  ياهزیچ  زا  ياهرهب  - 1
. تسا هدنامن  یقاب  امش  يارب  اهنآ  زا  يزیچ  دوخ  هرهب  زا  لماک  يرادروخرب  زا  سپ 

. دیدرکن قافنا  ادخ  ياضر  هار  رد  دیدرک و  جرخ  ناتیایند  ياهتّذل  اهتوهش و  هار  رد  هدش  هداد  امش  هب  هک  یکاپ  ياهیزور  - 2
21 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

دندرکیم هلصو  هدش  یغّابد  تسوپ  اب  ار  دوخ  ياههماج  هک  یلاح  رد  دش  دراو  هّفص  لها  رب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هک  هدش  تیاور 
کی امـش  زا  یکی  حبـص  هک  يزور  ای  دـیبوخ  زورما  امـش  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  دـنتفاییمن  شدوخ ) سنج  زا   ) ياهلـصو و 

[ ياهچراپ اب   ] ار شاهناخ  رگید و  هساک  زا  بش  دـنک و  هدافتـسا  ياهساک  کی  زا  حبـص  يرگید و  يابید  هماج  بش  دـشوپب و  ابید  ساـبل 
«1 . » دیرتهب زورما  امش  هکلب  دومرف : لوسر  ترضح  میتسه  بوخ  زور  نآ  دنتفگ : دنناشوپیم ؟ ار  هبعک  هک  نانچ  دناشوپب 

: تسا هدش  تئارق  تروص  دنچ  هب  ُْمْتبَهْذَأ 
. دوشیم هدناوخ  نآرق  رد  هک  روهشم  تئارق  - 1

«. متبهذا أ   » ماهفتسا هزمه  اب  - 2
«. متبهذأآ  » دشاب هزمه  ود  نایم  هک  فلا  اب  - 3

21 ص :  ات 28 ..... ] تایآ 21  (: 46  ) فاقحألا هروس  ]

هراشا

ٍمْوَی َباذَـع  ْمُْکیَلَع  ُفاخَأ  یِّنِإ  َهَّللا  َّالِإ  اوُدـُبْعَت  َّالَأ  ِهِْفلَخ  ْنِم  َو  ِْهیَدَـی  ِْنَیب  ْنِم  ُرُذُّنلا  ِتَلَخ  ْدَـق  َو  ِفاقْحَْألِاب  ُهَمْوَق  َرَذـْنَأ  ْذِإ  ٍداـع  اـخَأ  ْرُکْذا  َو 
َو ِِهب  ُْتلِـسْرُأ  ام  ْمُکُغَِّلبُأ  َو  ِهَّللا  َْدنِع  ُْملِْعلا  اَمَّنِإ  َلاق  ( 22  ) َنِیقِداَّصلا َنِم  َْتنُک  ْنِإ  انُدـِعَت  اِمب  اِنتْأَف  اِنتَِهلآ  ْنَع  انَِکفْأَِتل  انَْتئِج  َأ  اُولاـق  ( 21  ) ٍمیِظَع

ٌمِیلَأ ٌباذَع  اهِیف  ٌحیِر  ِِهب  ُْمْتلَْجعَتْسا  اَم  َوُه  َْلب  انُرِطْمُم  ٌضِراع  اذه  اُولاق  ْمِِهتَیِدْوَأ  َِلبْقَتْسُم  ًاضِراع  ُْهَوأَر  اَّمَلَف  ( 23  ) َنُولَهَْجت ًامْوَق  ْمُکارَأ  یِّنِکل 
(25  ) َنیِمِرْجُْملا َمْوَْقلا  يِزَْجن  َِکلذَک  ْمُُهنِکاسَم  َّالِإ  يُری  اوُحَبْصَأَف ال  اهِّبَر  ِْرمَِأب  ٍءْیَش  َّلُک  ُرِّمَُدت  ( 24)

ْذِإ ٍءْیَش  ْنِم  ْمُُهتَِدْئفَأ  َو ال  ْمُهُراْصبَأ  َو ال  ْمُهُعْمَس  ْمُْهنَع  ینْغَأ  امَف  ًةَِدْئفَأ  َو  ًاراْصبَأ  َو  ًاعْمَـس  ْمَُهل  اْنلَعَج  َو  ِهِیف  ْمُکاَّنَّکَم  ْنِإ  امِیف  ْمُهاَّنَّکَم  ْدََقل  َو 
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َنوُعِجْرَی ْمُهَّلََعل  ِتایْآلا  اَْنفَّرَـص  َو  يرُْقلا  َنِم  ْمَُکلْوَح  ام  اـنْکَلْهَأ  ْدََـقل  َو  ( 26  ) َنُؤِزْهَتْـسَی ِِهب  اُوناک  ام  ْمِِهب  َقاح  َو  ِهَّللا  ِتایِآب  َنوُدَـحْجَی  اُوناک 
(28  ) َنوُرَتْفَی اُوناک  ام  َو  ْمُهُْکفِإ  َِکلذ  َو  ْمُْهنَع  اوُّلَض  َْلب  ًۀَِهلآ  ًانابُْرق  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اوُذَخَّتا  َنیِذَّلا  ُمُهَرَصَن  ْوَلَف ال  ( 27)

__________________________________________________

-1
موی ما  ریخ  مویلا  متنا  لاقف  اعاقر  اهل  نودـجی  ام  مدالاب و  مهبایث  نوعّقری  مه  ۀّفـصلا و  لها  یلع  لخد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ّنا  يور 

ریخ ذئموی  نحن  اولاق  ۀبعکلا ؟ رتسی  امک  هتیب  رتسی  يرخاب و  هیلع  حاری  ۀنفجب و  هیلع  يدـغی  يرخا و  یف  حوری  ۀـّلح و  یف  مکدـحا  اودـغی 
. ریخ مویلا  متنا  لب  لاق 

22 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

22 ص :  همجرت ..... :

هک یلاـح  رد  درک ، راذـنا  فاـقحا )  ) نیمزرـس رد  ار  شموق  هک  ناـمز  نآ  نک ، يروآداـی  اـهنآ  هب  ار  داـع  موق  ردارب  دوه ) تشذگرـس  )
زور باذـع  زا  امـش  رب  نم  دـیتسرپن ، ار  هناگی  دـنوادخ  زج  هک  دـندوب  هدـمآ  کیدزن  رود و  ياههتـشذگ  رد  وا  زا  لـبق  يداـیز  ناربماـیپ 

(21 . ) مسرتیم یگرزب 
یهدیم هدـعو  ام  هب  هک  ار  یباذـع  ییوگیم  تسار  رگا  ینادرگرب ، نامنایادـخ  زا  تیاهغورد )  ) اـب ار  اـم  هک  ياهدـمآ  وت  دـنتفگ : اـهنآ 

(22 . ) روایب
منکیم غالبا  امـش  هب  ماهدش  هداتـسرف  نآ  هب  ار  هچنآ  نم  دـنک  تازاجم  ار  امـش  ینامز  هچ  دـنادیم  وا  تسادـخ  دزن  اهنت  یهاگآ  تفگ :

(23 . ) دیتسه گنج  رد  امئاد  هک  منیبیم  یموق  ار  امش  یلو  تسا ) نیمه  نم  هفیظو  )
دنتفگ دـندش ) لاحـشوخ   ) تسا تکرح  رد  نانآ  ياهریگبآ  اـههّرد و  يوس  هب  هک  دـندید  ياهدرتسگ  ربا  تروص  هب  ار  نآ  هک  یماـگنه 

( كانتشحو  ) تسا يداب  دنت  دیدرکیم ، باتش  شندمآ  يارب  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  دش ) هتفگ  اهنآ  هب  یلو   ) ازناراب تسا  يربا  نیا 
(24 . ) تسا نآ  رد  یکاندرد  باذع  هک 

مـشچ هب  اهنآ  ياههناخ  زج  يزیچ  هک  یلاح  رد  دـندرک  حبـص  اهنآ  دـنکیم ، دوباـن  دـبوکیم و  مهرد  راـگدرورپ  ناـمرف  هب  ار  زیچ  همه 
(25 ! ) میهدیم رفیک  ار  نامرجم  هنوگ  نیا  دروخیمن ،

يارب میدادن و  امش  هب  هک  میداد  یتردق  داع ) موق   ) اهنآ هب  ام 
23 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ارچ تشادن ، يدوس  اهنآ  يارب  ناشیاهلقع  هن  و  اهمـشچ ، اهـشوگ و  هن  باذع ) لوزن  ماگنه  هب  اّما   ) میداد رارق  بلق  مشچ و  شوگ و  اهنآ 
(26 . ) دش دراو  اهنآ  رب  دندرکیم  ازهتسا  ار  هچنآ  ماجنارس  و  دندرکیم ، راکنا  ار  ادخ  تایآ  هک 

. دندرگزاب دیاش  میدومن  نایب  اهنآ  يارب  نوگانوگ  ياهتروص  هب  ار  دوخ  تایآ  و  میدرک ، كاله  دندوب  امـش  فارطا  رد  هک  ار  یماوقا  ام 
(27)

نایم زا  هکلب  دندرکن ؟ يرای  ار  اهنآ  دـنکیم  کیدزن  ادـخ  هب  ار  اهنآ  هک  نیا  نامگ  هب  دـندیزگرب  ادـخ  زا  ریغ  هک  ار  ینادوبعم  ارچ  سپ 
(28 . ) دنتسبیم ارتفا  ار  هچنآ  اهنآ و  غورد  هجیتن  دوب  نیا  دندش ! مگ  اهنآ 

23 ص :  ریسفت ..... :
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. تسا مالّسلا  هیلع  دوه  بانج  داع ، اخا  زا  روظنم 
، ءیّـشلا فقوقحا  زا  دـشابیم و  انحنا  ياراد  هک  تسا  عفترم  لیطتـسم و  یگیر  ّلت »  » يانعم هب  و  ءاح ) رـسک  هب  « ) فقح  » عمج فاقحا » »
ناّمع و نایم  داع ، هدش  هتفگ  تشاد و  رارق  نمی  ياهرهـش  زا  ایرد  هب  فرـشم  ياهلمر  نایم  رد  داع  و  دناهتفرگ ، دوش  جـک  يزیچ  هاگ  ره 

. تسا هدوب  هرهم 
. تسا راذنا  ای  هدننک  راذنا  يانعم  هب  ریذن  عمج  رذن » »

امـش رب  یهلا )  ) باذـع زا  نم  دـیتسرپن  ار  يادـخ  زج  تفگ  دوـخ  موـق  هب  داـع  ینعی  وا  زا  سپ  دوـه و  زا  شیپ  هفلخ  نم  هیدـی و  نیب  نم 
. مسرتیم

. تسا هضرتعم  هلمج  ِهِْفلَخ  ْنِم  َو  ِْهیَدَی  ِْنَیب  ْنِم  ُرُذُّنلا  ِتَلَخ  ْدَق  َو 
. ینادرگرب نامنایادخ  شتسرپ  زا  ار  ام  هک  ياهدمآ  ینعی  انَِکفْأَِتل  انَْتئِج  َأ  اُولاق 

. روایب ام  رب  ياهداد  ام  هب  هک  ار  باذع  هدعو  سپ  انُدِعَت  اِمب  اِنتْأَف 
هاگآ نآ  زا  ادـخ  اهنت  منادیمن و  باوث  تمکح و  رظن  زا  دـش  دـیهاوخ  باذـع  نآ  رد  امـش  هک  ار  ینامز  ینعی  ِهَّللا  َدـْنِع  ُْملِْعلا  اَـمَّنِإ  َلاـق 

. دنک لزان  امش  رب  ار  شباذع  تقو  نیا  رد  هک  مناوخب  ار  ادخ  هنوگچ  نیا  رب  انب  تسا ،
امش يوس  هب  نامه  يارب  متسه و  نآ  غیلبت  رومأم  هک  ار  هچنآ  نم  ینعی  ْمُکُغَِّلبُأ  َو 

24 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. منکیم غالبا  امش  هب  ماهدش  هداتسرف 

تبثم خـساپ  تسا  نآ  رد  امـش  تاـجن  حالـص و  ریخ و  هچنآ  هب  نوچ  منادیم  ناداـن  یهورگ  ار  امـش  اـّما  َنوـُلَهَْجت  ًاـمْوَق  ْمُکارَأ  یِّنِکل  َو 
. دیباتشیم تسا  نآ  رد  امش  كاله  هک  یباذع  هب  ندیسر  رد  دیهدیمن و 

: تسا لوق  ود  هار »  » ریمض رد  هوار  املف 
. ددرگرب اندعت » ام   » هب ریمض  - 1

. تسا هدش  نشور  لاح ، ای  تسا  زیمت  ای  هک  اضراع »  » هلیسو هب  هک  دشاب  مهبم  ریمض  - 2
ّنع زا  تسا  نانع »  » نآ ریظن  دیآیم و  دیدپ  نامـسآ  ياههنارک  زا  ياهنارک  رد  هک  تسا  يربا  ضراع  زا  روظنم  ْمِِهتَیِدْوَأ  َِلبْقَتْـسُم  ًاضِراع 

هچ رگا  دـناهرکن  فاضم  ود  ره  نوچ  تسین  یقیقح  ان »  » هب رطمم »  » و هیدوا »  » هب لبقتـسم )  ) هفاضا ابح و  زا  یبح  دوش و  ضراـع  هاـگ  ره 
البقتسم اضراع  تسا  هتفگ  ییوگ  لصفنم و  اریدقت  دناهرکن و  يارب  تفص  فاضم  ود  ره  هک  ینیبیمن  رگم  تسا  هفرعم  اهنآ  هیلا  فاضم 

. اناّیا رطمم  ضراع  اذه  مهتیدوا و 
اب مأوت  هک  تسا  يداب  نآ  دیتفاتـش و  نادـب  دوخ  هک  تسا  یباذـع  هکلب  تسین  دـیتشادنپ  امـش  هک  نانچ  باذـع  و  وه ، لاـق  ینعی  َوُه  ْلـَب 

. تسا كاندرد  یباذع 
. تسا هدرک  ریبعت  لک  هب  ترثک  ياج  هب  دنکیم و  كاله  ار  اهنآ  ناوارف  نایاپ  راهچ  داع و  موق  مامت  ینعی  ُرِّمَُدت 

. ینیبیمن ار  اهنآ  ياههناخ  زج  هدننیب  يا  وت  دندش و  حبص  دراو  سپ  اوُحَبْصَأَف 
(. لعاف بیان   ) عوفرم ْمُُهنِکاسَم » اَّلِإ   » تسا و هدش  تئارق  بیاغ )  ) لوهجم تروص  هب  يُری  ال 

لام رمع و  لوط  ماسجا و  يورین  زا  تسا  ترابع  هک  میدادن  تردق  نآ  رد  امـش  هب  ام  هچنآ  رد  ینعی  تسا  هیفان  نا »  » ِهِیف ْمُکاَّنَّکَم  ْنِإ  امِیف 
ظّفلت  رد  نا »  » هک نیا  زج  رایسب ،

25 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
يارب تسا  هدـش  عمج  ام )  ) ود هک  اـم ) اـم   ) رد ناـبز ] لـها   ] هک دـینیبیمن  رگم  تسا ، تشز  اـم  ندـش  ررکم  هک  نیا  يارب  تسا ، رتوکین 
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زاینیب ار  اهنآ  مه  یمک  اهنآ ) ياضعا   ) ینعی ءیـش ، نم  دناهدروآ . رد  امهم  تروص  هب  هدرک و  لیدـبت  ه )  ) هب ار  یکی  فلا  رارکت  یتشز 
. دنکیمن

اذا هتبرـض  اب  هتئاسإل ، هتبرـض  هک  ینیبیمن  رگم  تسا  ّتلع  نیـشناج  هدـش و  بوصنم  ینْغَأ » امَف   » لعف هب  اُوناـک » ْذِإ   » َنوُدَـحْجَی اُوناـک  ْذِإ 
. تسا هتشاد  دوجو  وا  رد  يدب  هک  ياهدز  لیلد  نیا  هب  ینزب  شندوب  دب  نامز  رد  ار  وا  هاگ  ره  هک  ارچ  تسا  ربارب  ینعم  رد  ءاسا ،

میتخاس و دوبان  ار  اـهنآ  زج  مودـس و  هیرق  دومث و  رجح  دـننام  دوب  امـش  نوماریپ  هک  ییاهرهـش  هکم  لـها  يا  ْمَُکلْوَح  اـم  اـنْکَلْهَأ  ْدََـقل  َو 
. دندرگرب رفک  زا  اجنآ  مدرم  دیاش  َنوُعِجْرَی ، ْمُهَّلََعل  دیامرفیم  هک  لیلد  نیا  هب  تساهنآ  مدرم  رهش ، زا  دوصقم 

هب اهنآ  هلیـسو  هب  هدیزگرب و  عیفـش  ار  اهنآ  دندوب و  ناگدش  كاله  شتـسرپ  دروم  هک  اهتب  نیا  دشیم  هچ  سپ  َنیِذَّلا ...  ُمُهَرَـصَن  ْوَلَف ال 
. دندرکیم يرای  ار  اهنآ  دنتسه  ام  ناعیفش  ادخ  هاگشیپ  رد  نانیا  دنتفگیم  دنتسجیم و  بّرقت  ادخ 

تسا و ههلآ »  » نآ مّود  لوعفم  ددرگیم و  رب  نیذـّلا »  » هب هدـش و  فذـح  شلّوا  لوـعفم  دراد  لوـعفم  ود  اوذـّختا »  » ِهَّللا ِنُود  ْنِم  اوُذَـخَّتا 
يرای ار  اهنآ  دندش و  هارمگ  ینعی  ْمُْهنَع  اوُّلَـض  َْلب  دـندشن  ناشتکاله  عنام  ناشنایادـخ  ارچ  سپ  تسا  نیا  هیآ  يانعم  تسا ، لاح  انابرق » »

نانآ كرـش  غورد و  هجیتن  نیا  دندش و  هارمگ  اهنآ  هلیـسو  هب  تسین و  نکمم  اهنآ  زا  ناشنایادـخ  يرای  هک  دراد  هراشا  هلمج  دـندرکن و 
. دشابیم کیرش  ياراد  هک  دنتسب  غورد  ادخ  رب  دنتفرگ و  دوخ  نایادخ  ار  اهنآ  غورد ) هب   ) هک دوب 

25 ص :  ات 35 ..... ] تایآ 29  (: 46  ) فاقحألا هروس  ]

هراشا

اَّنِإ انَمْوَق  ای  اُولاق  ( 29  ) َنیِرِْذنُم ْمِهِمْوَق  یلِإ  اْوَّلَو  َیُِضق  اَّمَلَف  اُوتِْـصنَأ  اُولاق  ُهوُرَـضَح  اَّمَلَف  َنآْرُْقلا  َنوُعِمَتْـسَی  ِّنِْجلا  َنِم  ًارَفَن  َْکَیلِإ  اْنفَرَـص  ْذِإ  َو 
ِِهب اُونِمآ  َو  ِهَّللا  َیِعاد  اُوبیِجَأ  انَمْوَق  اـی  ( 30  ) ٍمیِقَتْـسُم ٍقیِرَط  یلِإ  َو  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدْهَی  ِْهیَدَی  َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَصُم  یـسُوم  ِدـَْعب  ْنِم  َلِْزنُأ  ًاباتِک  انْعِمَس 

ُءاـِیلْوَأ ِِهنوُد  ْنِم  َُهل  َْسَیل  َو  ِضْرَأـْلا  ِیف  ٍزِْجعُِمب  َْسیَلَف  ِهَّللا  َیِعاد  ْبُِـجی  ـال  ْنَـم  َو  ( 31  ) ٍمِیلَأ ٍباذَـع  ْنِم  ْمُکْرُِجی  َو  ْمُِکبوـُنُذ  ْنِم  ْمَُـکل  ْرِفْغَی 
ُهَّنِإ یَلب  یتْوَْملا  َِییُْحی  ْنَأ  یلَع  ٍرِداِقب  َّنِهِْقلَِخب  َیْعَی  َْمل  َو  َضْرَْألا  َو  ِتاواـمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  َهَّللا  َّنَأ  اْوَرَی  َْمل  َو  َأ  ( 32  ) ٍنِیبُم ٍلالَض  ِیف  َِکئلوُأ 

(33  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع 
َرَبَص امَک  ِْربْصاَف  ( 34  ) َنوُرُفْکَت ُْمْتنُک  اِمب  َباذَْـعلا  اُوقوُذَـف  َلاق  اـنِّبَر  َو  یَلب  اُولاـق  ِّقَْحلاـِب  اذـه  َْسَیل  َأ  ِراَّنلا  یَلَع  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُضَْرُعی  َمْوَی  َو 

َنوُقِـساْفلا ُمْوَْقلا  َّالِإ  ُکَلُْهی  ْلَهَف  ٌغالَب  ٍراهَن  ْنِم  ًۀَـعاس  َّالِإ  اُوثَْبلَی  َْمل  َنوُدَـعُوی  ام  َنْوَرَی  َمْوَی  ْمُهَّنَأَک  ْمَُهل  ْلِْجعَتْـسَت  َو ال  ِلُسُّرلا  َنِم  ِمْزَْعلا  اُولوُأ 
(35)

26 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

26 ص :  همجرت ..... :

دنتفگ رگیدکی  هب  دـنتفای  روضح  یتقو  دـننک ، عامتـسا  ار  نآرق  هک  میتخاس  هّجوتم  وت  يوس  هب  ار  ّنج  زا  یهورگ  هک  یماگنه  روآدای  هب 
(29 . ) دندرک راذنا  ار  اهنآ  دنتشگزاب و  دوخ  موق  يوس  هب  تفرگ  نایاپ  هک  یماگنه  و  دیونشب ، دیشاب و  شوماخ 

قح يوس  هب  هک  نآ ، زا  لبق  بتک  ياههناشن  اب  گنهامه  هدـش ، لزاـن  یـسوم  زا  دـعب  هک  میدرک  عامتـسا  ار  یباـتک  اـم  موق ! يا  دـنتفگ :
(30 . ) تسار هار  يوس  هب  دنکیم و  تیاده 

(31 . ) دهد هانپ  میلا  باذع  زا  ار  امش  دشخبب و  ار  ناتناهانگ  ات  دیروآ  نامیا  وا  هب  دینک و  تباجا  ار  یهلا  هدننک  توعد  ام ! موق  يا 
يروایو رای  ادخ ، زا  ریغ  و  دنک ، رارف  نیمز  رد  یهلا  باذع  لاگنچ  زا  دـناوتیمن  زگره  دـیوگن  خـساپ  یهلا  هدـننک  توعد  هب  سک  ره  و 
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( 32 . ) دنراکشآ یهارمگ  رد  ناسک  نینچ  و  تسین ، وا  يارب 
 27 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

وا يرآ  دنک ؟ هدنز  ار  ناگدرم  تسا  رداق  هدشن  ناوتان  اهنآ  شنیرفآ  زا  و  هدیرفآ ، ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  يدنوادخ  دـننادیمن  اهنآ  ایآ 
(33 . ) تساناوت زیچ  ره  رب 

هب يرآ ، دـنیوگیم : تسین ؟ قـح  نـیا  اـیآ  دوـشیم ) هـتفگ  اـهنآ  هـب  و   ) دـنرادیم هـضرع  شتآ  رب  ار  نارفاـک  هـک  روآداـی  هـب  ار  يزور 
(34 ! ) دیشچب ناترفک  رطاخ  هب  ار  باذع  سپ  دیوگیم : ماگنه ) نیا  رد  تسا و  قح  هک   ) دنگوس ام  راگدرورپ 

هک ار  ییاههدعو  هک  یماگنه  نکم ، باتـش  اهنآ  باذع )  ) يارب دـندرک و  ییابیکـش  مزعلا  ولوا  ناربمایپ  هک  هنوگ  نآ  نک  ربص  نیا  رب  انب 
، ناگمه يارب  تسا  یغالبا  نیا  دنتـشاد ، فقوت  ایند  رد  زور  کی  زا  یتعاس  طقف  ییوگ  هک  دننکیم  ساسحا  دـننیبیم  دـش  هداد  اهنآ  هب 

(35 ( .؟ دنوشیم كاله  قساف  موق  زج  ایآ 

27 ص :  ریسفت ..... :

، دندمآ وت  دزن  ات  میتخاس  نابرهم  وت  هب  فطل  قیفوت و  اب  ناشدوخ  ياهرهش  زا  ار  ّنج  هفیاط  زا  رفن  دنچ  ِّنِْجلا  َنِم  ًارَفَن  َْکَیلِإ  اْنفَرَـص  ْذِإ  َو 
ریت هلیسو  هب  اهنامسآ  رد  عمـس  قارتسا  زا  ار  اهنآ  هک  هدش  تیاور  سابع  نبا  زا  دنیوگیم  درف  هد  زا  رتمک  هب  تسا  رافنا  نآ  عمج  هک  رفن 

نیمز رد  سپ  هداتفا  قافتا  نیمز  رد  هک  تسا  ياهثداح  رطاخ  هب  هداد  يور  نامـسآ  رد  هچنآ  دـنتفگ  میتخاس و  هّجوتم  وت  يوس  هب  باهش 
ندناوخ لاح  رد  تسا ] یلحم  مان   ] هلخن نطب  رد  تفریم و  ظاکع  دصق  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  يرفـس  رد  ات  دندرک  شدرگ 

ود هورـضح  ریمـض  رد  دنتـسیرگن  ربمایپ  ندرازگزامن  یگنوگچ  هب  دندینـش و  ار  نآرق  تایآ  دندیـسر و  ربمایپ  تمدـخ  دوب  حبـص  زاـمن 
. ددرگرب ادخ  لوسر  هب  مود  ددرگرب ، نآرق  هب  هک  نیا  یکی  تسه  لامتحا 

تفای تغارف  نآرق  توالت  زا  ربمایپ  نوچ  دیهدب و  شوگ  دـینک و  توکـس  دـنتفگ  یـضعب  هب  اهّنج  زا  یـضعب  انْعِمَـس ...  اَّنِإ  انَمْوَق  ای  اُولاق 
هب  اهّنج  و  دندناسرتیم ، یهلا  باذع  زا  ندرواین ، نامیا  تروص  رد  ار  اهنآ  هک  یلاح  رد  دنتشگزاب  دوخ  موق  يوس  هب  اهّنج 

28 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دندوب يدوهی  نآ  زا  شیپ  هک  دنتفگ  یسوم ، دعب  نم  لیلد  نیا 

« هب  » ریمض دیروایب و  نامیا  ادخ  هب  دینک و  تباجا  ار  هلآ ] هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحم  ترـضح   ] ادخ هدننک  توعد  توعد  ِهَّللا  َیِعاد  اُوبیِجَأ 
اهنآ هب  ار  مالسا  ماکحا  ربمایپ  دندروآ و  نامیا  هدمآ و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  رضحم  هب  اهّنج  سپ  ددرگیم . رب  ادخ  هب  هب ، اونمآ  رد 

ربمایپ هک  دراد  تلالد  دوخ  نیا  دندشیم و  فرشم  ربمایپ  تمدخ  نامز  ره  رد  اهنآ  دومرف ، لزان  ار  ّنج  هروس  ناحبـس  يادخ  تخومآ و 
. تسا هدش  ثوعبم  سنا  ّنج و  رب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 

. دریگیمن تقبس  وا  رب  ياهدنریگ  تقبس  چیه  درادن و  ییاهر  نآ  زا  ياهدننک  رارف  چیه  ِضْرَْألا  ِیف  ٍزِْجعُِمب  َْسیَلَف 
. دننک عفد  اهنآ  زا  دوش  لزان  اهنآ  رب  یهلا  باذع  نوچ  هک  دنرادن  یناروای  ینعی  ُءاِیلْوَأ  ِِهنوُد  ْنِم  َُهل  َْسَیل  َو 

تـسا نیا  رب  لیلد  دراد و  لومـش  هیآ  لّوا  یفن  هک  تسا  نیا  هدـمآ  رد  اب )  ) شلّوا رد  هک  نیا  ّتلع  تسا و  عوفرم  اّلحم  و  ّنا »  » ربخ رداقب 
هک دنکیم  تباث  یلب »  » هک ینیبیمن  رگم  تسین ؟ رداق  ادخ  ایآ  تسا ، هدومرف  دـنوادخ  ییوگ  دنتـسه و  یفن  لحم  رد  زین  ام »  » و ّنا »  » هک

. اهنآ ندید  رب  اهنت  هن  تسا ، رداق  يزیچ  ره  رب  ناحبس  يادخ 
. تسا هدش  تئارق  زین  ردقب ، ردقب 

ِلَّوَْألا ِْقلَْخلِاب  انِییَعَف  َأ  تسانعم : نیمه  هب  و  دـنادن . ار  نآ  هجو  دـشاب و  هتفاین  هار  نآ  هب  هک  دـنیوگیم  یتقو  نالف ، ییع  َّنِهِْقلَِخب  َیْعَی  َْمل  َو 
(. 15 ق / « ) میشابن زیخاتسر  قلخ  رب  رداق  هک  میدنام  زجاع  نیتسخن  شنیرفآ  زا  ام  ایآ  »
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موی اورکذا  ینعی  تسا ، اورکذا ]  ] لـعف نآ  هداد و  بصن  ار  موـی »  » فرظ هدـش  لـقن  يرّدـقم  لـعف  زا  سپ  نخـس  نیا  ِّقَْحلاـِب  اذـه  َْسَیل  َأ 
. ضرعی

دنخـشیر هب  ار  ادخ  ياهمیب  اهتراشب و  هک  تسا  ناکرـشم  شنزرـس  نآ  َباذَْعلا و  اُوقوُذَف  هلمج  نیا  تلالد  هب  تسا  باذع  هب  هراشا  اذـه 
. دندوب هتفرگ 

هینایب  ِلُسُّرلا » َنِم   » رد نم »  » دنیوگ ربص و  يرادیاپ و  شالت و  نابحاص  ِمْزَْعلا  اُولوُأ 
29 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دشاب ضیعبت  يارب  هک  تسا  نیا  رتراکشآ  یلو  دنناربمایپ  مامت  دوصقم  تسا و 
رفن جـنپ  اـهنآ  دـننک و  خـسن  ار  دوخ  زا  شیپ  ربماـیپ  نید  دـنروایب و  يدـیدج  نید  هک  دنتـسه  یناربماـیپ  مزعلا  ولوا  ناربماـیپ  زا  دوـصقم 

. هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  مالّسلا و  هیلع  یسیع  یسوم ، میهاربا ، حون ، دناهدوب :
ریخأت هب  هچ  رگا  دـش  دـهاوخ  لزان  اهنآ  رب  باذـع  ریزگان  هک  ارچ  نکن  اعد  اهنآ  رب  باذـع  لوزن  لـیجعت  يارب  ینعی  ْمَُهل  ْلِْجعَتْـسَت  ـال  َو 

. دنرادنپیم زور  زا  یتعاس  ار  نآ  هک  اجنآ  ات  دنرامشیم  هاتوک  دننامیم  ایند  رد  هک  ینامز  تّدم  تروص  نیا  رد  دتفیب و 
. ربمایپ يوس  زا  تسا  یغیلبت  نیا  ای  تسا ، یفاک  رشب ] يارب   ] دراد هک  ینایب  اب  نآرق  نیا  ینعی  ٌغالَب 

راچد دننکیم  یچیپرـس  ادخ  رما  زا  هانگ  باکترا  اب  دنوریم و  نوریب  ادخ  نامرف  زا  هک  یهورگ  زج  ایآ  َنوُقِـساْفلا  ُمْوَْقلا  اَّلِإ  ُکَلُْهی  ْلَهَف 
. تسا هدماین  رتاسر  هیآ  نیا  زا  ياهیآ  ادخ  تمحر  هب  دیما  دروم  رد  هک  تسا  هدش  تیاور  جاجز  زا  دوشیم ؟ تکاله 

30 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

30 ص :  دّمحم .....  هروس 

هراشا

. دراد هیآ  لهچ  و  تسا ) هدش  لزان  هنیدم  رد   ) تسا یندم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  هروس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 
هیآ و کی  ار  نیبراّشلل »  » هرـصب ياملع  هیآ ، تشه  یـس و  هفوک  ياـملع  داـقتعا  هب  دراد و  هیآ  لـهچ  هروس  نیا  هرـصب  ياـملع  داـقتعا  هب 

. دناهدرمش هیآ  کی  زین  ار  اهرازوا » »

30 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

ياهرابیوج زا  ار  وا  هک  تسا  دـنوادخ  رب  دـناوخب  ار  دّـمحم  هروس  سک  ره  هک  تسا  هدـمآ  ربمایپ  زا  لقن  هب  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدـح  رد 
کش وا  نید  رد  زگره  دنک  تئارق  ار  دّمحم  هروس  سک  ره  هک  هدش : تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و  « 1 . » دنک بآریس  تشهب 

«2 . » دریمب ات  دوب  دهاوخ  ظوفحم  رفک  كرش و  زا  هراومه  دوشن و  دراو 

30 ص :  ات 6 ..... ] تایآ 1  (: 47  ) دمحم هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ْنِم ُّقَْحلا  َوُه  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َلُِّزن  اـِمب  اُونَمآ  َو  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  َو  ( 1  ) ْمَُهلامْعَأ َّلَضَأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  اوُّدَـص  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا 

َِکلذَـک ْمِهِّبَر  ْنِم  َّقَْحلا  اوـُعَبَّتا  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  َّنَأ  َو  َلِـطاْبلا  اوـُعَبَّتا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَأـِب  َکـِلذ  ( 2  ) ْمَُهلاـب َحَلْـصَأ  َو  ْمِِهتائِّیَـس  ْمُْهنَع  َرَّفَک  ْمِهِّبَر 
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یَّتَح ًءادـِف  اَّمِإ  َو  ُدـَْعب  انَم  اَّمِإَف  َقاثَْولا  اوُّدُـشَف  ْمُهوُُمْتنَْخثَأ  اذِإ  یَّتَح  ِباقِّرلا  َبْرَـضَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُُمتیَِقل  اذِإَف  ( 3  ) ْمَُهلاْثمَأ ِساَّنِلل  ُهَّللا  ُبِرْـضَی 
(4  ) ْمَُهلامْعَأ َّلُِضی  ْنَلَف  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َو  ٍضْعَِبب  ْمُکَضَْعب  اَُوْلبَِیل  ْنِکل  َو  ْمُْهنِم  َرَصَْتنال  ُهَّللا  ُءاشَی  َْول  َو  َِکلذ  اهَرازْوَأ  ُبْرَْحلا  َعَضَت 

(6  ) ْمَُهل اهَفَّرَع  َۀَّنَْجلا  ُمُُهلِخُْدی  َو  ( 5  ) ْمَُهلاب ُِحلُْصی  َو  ْمِهیِدْهَیَس 
__________________________________________________

-1
. ۀّنجلا راهنا  نم  هیقسی  نا  هَّللا  یلع  اّقح  ناک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  ةروس  أرق  نم  و  ّیبا ، ثیدح  یف 

-2 ].....[ 
. تومی یتح  رفکلا  كرشلا و  نم  ظوفحم  لزی  مل  ادبا و  هنید  یف  ّکش  هلخدی  مل  اهأرق  نم  مالّسلا : هیلع  قداصلا  نع 

31 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

31 ص :  همجرت ..... :

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1 . ) دنکیم دوبان  ار  ناشلامعا  ادخ  دنتشادزاب  ادخ  هار  زا  ار  مدرم  دندش و  رفاک  هک  یناسک 

زین هدمآ  راگدرورپ  يوس  زا  تسا و  قح  همه  و  هدش ، لزان  دّمحم  رب  هچنآ  هب  دنداد و  ماجنا  حـلاص  لمع  دـندروآ و  نامیا  هک  یناسک  و 
(2 . ) دنکیم حالصا  ار  ناشراک  دشخبیم و  ار  ناشناهانگ  دنوادخ  دندروآ  نامیا 

يارب دـنوادخ  هنوگ  نیا  دوب ، ناشراگدرورپ  يوس  زا  هک  یقح  زا  ناـنمؤم  دـندرک و  يوریپ  لـطاب  زا  نارفاـک  هک  تسا  رطاـخ  نادـب  نیا 
(3 . ) دنکیم فیصوت  ار  ناشیگدنز  مدرم 

رد ار  نمـشد  یفاک  هزادنا  هب  ات  دـیهد  همادا  نانچ  مه  و  دـینزب ، ار  ناشیاهندرگ  دـیوشیم  وربور  گنج  نادـیم  رد  نارفاک  اب  هک  یماگنه 
هیدف اهنآ  زا  يدازآ  ربارب  رد  ای  دینک ) ناشدازآ  و   ) دیراذگ ّتنم  اهنآ  رب  ای  سپـس  دیدنبب ، مکحم  ار  ناریـسا  ماگنه  نیا  رد  دـیبوکب ، مه 

شدوخ تساوخیم  ادخ  هاگ  ره  و  تسا ، نیا  همانرب  دهن  نیمز  رب  ار  دوخ  نیگنـس  راب  گنج  ات  دبای  همادا  نانچ  مه  عضو  نیا  دـیریگب و 
زگره دنوادخ  دندش  هتشک  ادخ  هار  رد  هک  یناسک  دیامزایب و  رگید  یضعب  اب  ار  امـش  زا  یـضعب  دهاوخیم  اّما  درکیم ، تازاجم  ار  اهنآ 

(4 . ) دنکیمن دوبان  ار  ناشلامعا 
(5 . ) دنکیم حالصا  ار  اهنآ  راک  دنکیم و  تیاده  ار  اهنآ  يدوزب 

(6 . ) دنکیم دراو  هدرک  وگزاب  ناشیارب  ار  نآ  فاصوا  هک  شنادیواج )  ) تشهب رد  ار  اهنآ  و 
32 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

32 ص :  ریسفت ..... :

ياهتمارک زا  هک  ار  اهنآ  دـننام  ناگیاسمه و  قوقح  تیاعر  يزاون ، نامهم  محر ، هلـص  لیبق  زا  نارفاـک  لاـمعا  دـنوادخ  ْمَُهلاـمْعَأ  َّلَـضَأ 
زگره ییوگ  هک  دربیم  نیب  زا  هدرک و  دوبان  نانچ )  ) تسادخ هب  بّرقت  بجوم  دنمدوس و  ناشلاح  هب  دـنرادنپیم  دنرامـشیم و  یقالخا 

. دناهدادن ماجنا  ار  لامعا  نآ 
. دندرک ماعطا  ردب  گنج  رد  ار  مالسا  رگشل  زور  کی  اهنآ  مادک  ره  هک  هدش  لزان  يرفن  هد  نآ  هرابرد  هیآ  نیا  دناهتفگ  یضعب 

عنم نآ  هب  دورو  زا  ار  نارگید  ای  هدـنادرگ  يور  مالـسا  نیا  رد  ندـش  دراو  زا  هک  دوشیم  یناسک  ماـمت  لـماش  هیآ  نیا  دـناهتفگ  یـضعب 
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مگ و هک  يرتش  دـننام  دـهدیمن  شاداپ  نآ  رب  دریذـپیمن و  ار  اهنآ  یـسک  هدرک و  عیاض  ار  ناشلامعا  ینعی  ّلضا »  » تقیقح دـناهدرک و 
. دشاب هتشادن  ینابهگن  هدش و  عیاض 

نآ هب  یهورگ  هدـش و  لزان  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  رب  هک  هتفاـی  صاـصتخا  نآرق  هب  هیآ  نیا  رد  ناـمیا  ٍدَّمَُحم  یلَع  َلُِّزن  اـِمب  اُونَمآ  َو 
تـسا بجاو  نآ  هب  ندروآ  ناـمیا  هچنآ  ناـیم  زا  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحم  ترـضح  هب  ناـمیا  هـک  نـیا  لـیلد  دـناهدروآ و  ناـمیا 

ادخ و هب  نامیا  هک  دنک  نالعا  ات  هدوب  ترـضح  نآ  فیرـشت  میظعت و  هتخاس  ناشنرطاخ  اصاصتخا  ار  وا  هب  نامیا  هدرک و  نایب  هناگادـج 
هلمج اب  تسا و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  متاخ  ربمایپ  هب  ندروآ  نامیا  رد  طقف  نامیا  ندش  لماک  تسین و  یفاک  اهنآ  ینامـسآ  بتک  ءایبنا و 

. تسا هدومرف  دیکأت  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  هب  نامیا  يور  رب  ْمِهِّبَر ، ْنِم  ُّقَْحلا  َوُه  َو  هضرتعم 
خـسن شدوخ  تسا و  ناـیدا  رگید  خـسان  نوـچ  تسا  قـح  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحم  نید  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  دـناهتفگ  یـضعب 

. دوشیمن
تـشهب دراو  ترخآ  رد  زوریپ و  ناشنانمـشد  رب  ایند  رد  ار  نانآ  هک  نیا  هب  دنکیم  حالـصا  ار  اهنآ  راک  لاح و  ادخ  ینعی  ْمَُهلاب  َحَلْـصَأ  َو 

دزاسیم .
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اهنآ راک  حالصا  نینمؤم و  ناهانگ  ندش  هدوشخب  رافک و  لامعا  نتفر  رده  ینعی  تسادتبم  کلذ »  » َلِطاْبلا اوُعَبَّتا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَِأب  َِکلذ 
هب ینعی  دشاب  فوذـحم  يادـتبم  ربخ  کلذ  دـناوتیم  و  دـندوب ، قح  عبات  نانمؤم  دـندرک و  يوریپ  لطاب  زا  نارفاک  هک  تسا  لیلد  نیا  هب 

لّوا لوق  هب  انب  تسا و  بوصنم  اّلحم  َنیِذَّلا ) َّنَِأب   ) رورجم راج و  تروص  نیا  رد  دوب  دـهاوخ  نیا  نانمؤم  نارفاک و  عضو  هدـش  دای  لیالد 
زا دوصقم  هک  هدش  تیاور  هداتق  زا  درادن . ياهرهب  هک  تسا  يزیچ  لطاب  زا  روظنم  تسا ، عوفرم  الحم  رورجم  راج و  کلذ ] ندوب  ادـتبم  ]

. تسا ناطیش  لطاب 
: تسا لوق  هس  مهلاثما »  » ریمض عجرم  رد  دروآیم ، ناشدوخ  ياهلثم  ریظن  یلثم  مدرم  يارب  دنوادخ  ینعی  ُهَّللا ...  ُبِرْضَی  َِکلذَک 

. ددرگرب مدرم  هب  - 1
. دناهدش هدرب  مان  هک  ددرگرب  یناسک  هب  - 2

نیا رد  دنوادخ  دنریگب ، تربع  اهنآ  تشونرـس ]  ] زا ات  دروآیم  لثم  ار  اهنآ  مدرم  يارب  ادـخ  ینعی  ددرگرب  رفاک  نمؤم و  هورگ  ود  هب  - 3
دروم نیا  رد  ای  تسا ، هدز  لثم  اهنآ  يراگتـسر  يارب  ار  نانمؤم  لاح  حالـصا  نارفاک و  يدیماان  يارب  ار  لامعا  نتفر  رده  یهارمگ و  اج 

رارق يروط  ار  لطاب  دـناهدرک و  تباجا  ار  وا  هدـناوخ و  ارف  دوخ  هب  ار  نانمؤم  قح ، ییوگ  هک  تسا  هداد  رارق  يروط  ار  قح  هک  هدز  لثم 
. دناهدرک تباجا  ار  لطاب  اهنآ  هدرک و  توعد  دوخ  هب  ار  نارفاک  ییوگ  هک  هداد 

. تسا گنج  يانعم  هب  اقل »  » زا متیقل »  » ِباقِّرلا َبْرَضَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُُمتیَِقل  اذِإَف 
لعف ياج  هب  هلمج و  لّوا  رد  ردـصم  هدـش و  فذـح  لعف  تسا ، هدوب  دـینزب ، ار  اهندرگ  ابرـض » باقّرلا  اوبرـضاف  « » ِباقِّرلا َبْرَـضَف   » لصا
دوجو رب  ابرـض »  » بوصنم ردصم  رکذ  اریز  تسه ، زین  راصتخا  دیفم  دیکأت  هدافا  رب  هوالع  تسا و  هدش  هفاضا  باقر »  » لوعفم هب  هدـمآ و 

هچ رگا  رگید  وضع  هن  دوش  هدز  ندرگ  اصوصخم  تسا  بجاو  نتـشک  رد  اریز  تسا  نتـشک  ندز  ندرگ  زا  روظنم  دـنکیم . تلالد  لـعف 
ياضعا  رگید  رب  ندز 
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. تسا زیاج  زین  ندب 

هتخاس نیگنـس  ار  اهنآ  نتخاس  حورجم  نتـشک و  اب  ای  دیتفرگ ، تخـس  اهنآ  رب  دیتشک و  رایـسب  ار  اهنآ  هاگ  ره  ینعی  ْمُهوُُمْتنَْخثَأ  اذِإ  یَّتَح 
مان واو ، حتف  رـسک و  هب  قاثو » . » دـینک مکحم  دـیدنبیم  ناشیاپ  تسد و  رب  هچنآ  دـیروآ و  رد  ناشتراسا  هب  دـیتفرگ  نانآ  زا  ار  مایق  ناوت 
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. دندنبیم نآ  هب  ار  يزیچ  هک  تسا  يدنب 
ینعی تسا  هدوب  ءادف » نودفت  اّما   » و اّنم » نّونمت  امإف   » لصا رد  دناهدش و  بوصنم  ردـقم  لعف  ود  هب  ءادـف » اّنم و   » ًءادـِف اَّمِإ  َو  ُدـَْعب  انَم  اَّمِإَف 

اهنآ لوپ ، نتفرگ  ای  و  ریسا ، ناناملـسم  يدازآ  ربارب  رد  ای  دینک و  ناشدازآ  دیهن و  ّتنم  اهنآ  رب  هک  دیتسه  ّریخم  اهنآ  ندرک  ریـسا  زا  سپ 
اب ناشرایتخا  دنوشیم  ریسا  گنج  ندش  مامت  زا  شیپ  هک  هورگ  کی  دناهتسد  ود  ناریـسا  هک  تسا  هدش  تیاور  ناماما ، زا  دینک . دازآ  ار 

دنیآیم رد  تراسا  هب  گنج  نایاپ  زا  سپ  ناریـسا  زا  یهورگ  و  دنک ، عطق  ار  ناشپچ  ياپ  تسار و  تسد  ای  دشکب  ار  اهنآ  هک  تسا  ماما 
ای دریگب و  یگدرب  هب  ار  اهنآ  ای  دریگب و  هیدـف  ناج  لام و  اب  ای  دـنک  ناشدازآ  هداهن  ّتنم  اهنآ  رب  هک  تسا  ّریخم  هورگ  نیا  دروم  رد  ماما 

دوش هتـشاذگ  رانک  تساپ  رب  اهنآ  اب  گنج  هک  گنج  رازبا  تالآ و  ینعی  دهن ، نیمز  رب  ار  دوخ  ياهینیگنـس  گنج  ات  دنزب  ندرگ  ار  اهنآ 
. اپ راهچ  هحلسا و  دننام 

ییوگ دبای ، همتاخ  گنج  هاگ  ره  تسین و  اهنآ  ندیشک  لمح و  زج  ياهراچ  هک  دناهدیمان  رازوا  رظن  نیا  زا  ار  یگنج  ياهحالـس  رازبا و 
. دهنیم نیمز  يور  ار  روما  نیا 

هتشادرب و تسد  ناشناهانگ  كرـش و  زا  ناکرـشم  نازورفا و  گنج  هک  نیا  ات  ینعی  تسا . ناهانگ  اهَرازْوَأ »  » زا دوصقم  دناهتفگ  یـضعب 
ناملـسم و زج  ات  تسا ، هدش  تیاور  ءاّرف  زا  دنوشن . شتـسرپ  اهتب  دـنامن و  یقاب  ینید  تساهنید  نیرتهب  هک  مالـسا  زج  دـنوش و  ناملـسم 

یقاب ناهج  رد  رفک  ات  نیا  رب  انب  دنروایب  نامیا  ات  دینک  ریـسا  دیـشکب و  ار  اهنآ  هک  هدش  تیاور  جاجز  زا  دنامن ، یقاب  یـسک  هدـش  میلـست 
. دراد همادا  نانچ  مه  گنج  تسا 
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نتفر ورف  دننام  دریگیم  ماقتنا  اهنآ  زا  باذع  لیاسو  زا  یضعب  هب  دهاوخب  ادخ  رگا  دیهد و  ماجنا  ار  راک  نیا  ای  تسا  نیا  رما  ینعی  َِکلذ 
راّفک اب  ندیگنج  هب  ار  امـش  دـنوادخ  یلو  فراعتم ، ریغ  گرم  ای  ندـش  قرغ  ای  دراد  هارمه  هب  گیر  هک  يداب  ای  هزرل ، نیمز  ای  نیمز  رد 

دـننک و یناشفناج  نید  نتخاس  هدـنز  هار  رد  دـنهد و  ناشن  بیکـش  دـننک و  داهج  هک  دـیامزایب  نارفاک  هلیـسو  هب  ار  ناـنمؤم  اـت  درک  رما 
. دنوش ناوارف  باوث  هتسیاش 

عیاض ناشلامعا  سپ  دـندرک  داهج  ادـخ  هار  رد  هک  یناسک  ینعی  تسا  هدـش  تئارق  زین  هَّللا » لیبس  یف  اولتاق   » ِهَّللا ِلـِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َو 
. دهدیم اهنآ  هب  یناوارف  شاداپ  دنکیم و  لوبق  ار  اهنآ  ادخ  هکلب  دوشیمن 

. دروآیم حالصا  هب  ار  ناشلاح  دنکیم و  تیاده  تشهب  هار  هب  ار  اهنآ  يدوزب  ْمَُهلاب  ُِحلُْصی  َو  ْمِهیِدْهَیَس 
هدش تیاور  دهاجم  زا  دـنادیم . تشهب  رد  ار  دوخ  هجرد  لزنم و  یـسک  ره  هک  هتخاس  نشور  ياهنوگب  هدرک و  مالعا  اهنآ  هب  ْمَُهل  اهَفَّرَع 
قلخ هک  ینامز  زا  ییوگ  و  دننکیمن ) مگ  ار  هار   ) دنوشیمن اطخ  راچد  دنکیم و  تیاده  ناشدوخ  ياهنکسم  هب  ار  تشهب  لها  ادخ  هک 

تکرح شربارب  رد  هدوب  نمؤم  نآ  لمع  ظفح  رومأم  اـیند  رد  هک  یکلم  نآ  تسا  هدـش  لـقن  لـتاقم  زا  دـناهدوب . نکاـس  نآ  رد  دـناهدش 
يارب ار  تشهب  هک  تسا  نیا  هلمج  ياـنعم  دـناهتفگ  یـضعب  دـنکیم . یفرعم  وا  هب  تسا  هداد  نمؤـم  هب  ادـخ  هـک  ار  يزیچ  ره  دـنکیم و 

. دنزاسیم رّطعم  شوخ  يوب  هب  نانمؤم 

35 ص :  ات 14 ..... ] تایآ 7  (: 47  ) دمحم هروس  ]

هراشا

ام اوُهِرَک  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  ( 8  ) ْمَُهلامْعَأ َّلَضَأ  َو  ْمَُهل  ًاسْعَتَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  ( 7  ) ْمُکَماْدقَأ ْتِّبَُثی  َو  ْمُکْرُْصنَی  َهَّللا  اوُرُْـصنَت  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
(10  ) اُهلاْثمَأ َنیِِرفاْکِلل  َو  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َرَّمَد  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  ُۀَِبقاع  َناک  َْفیَک  اوُرُْظنَیَف  ِضْرَْألا  ِیف  اوُریِـسَی  ْمَلَف  َأ  ( 9  ) ْمَُهلامْعَأ َطَبْحَأَف  ُهَّللا  َلَْزنَأ 
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(11  ) ْمَُهل یلْوَم  َنیِِرفاْکلا ال  َّنَأ  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َیلْوَم  َهَّللا  َّنَِأب  َِکلذ 
ُراَّنلا َو  ُماْعنَْألا  ُلُکَْأت  امَک  َنُولُکْأَی  َو  َنوُعَّتَمَتَی  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُلِخُْدی  َهَّللا  َّنِإ 

ِهِّبَر ْنِم  ٍۀَـنَِّیب  یلَع  َناک  ْنَمَف  َأ  ( 13  ) ْمَُهل َرِـصان  الَف  ْمُهانْکَلْهَأ  َْکتَجَرْخَأ  ِیتَّلا  َِکتَیْرَق  ْنِم  ًةَُّوق  ُّدَـشَأ  َیِه  ٍۀَـیْرَق  ْنِم  ْنِّیَأَک  َو  ( 12  ) ْمَُهل ًيْوثَم 
(14  ) ْمُهَءاوْهَأ اوُعَبَّتا  َو  ِِهلَمَع  ُءوُس  َُهل  َنِّیُز  ْنَمَک 

36 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

36 ص :  همجرت ..... :

(7 . ) درادیم راوتسا  ار  ناتیاهماگ  دنکیم و  يرای  ار  امش  دینک  يرای  ار  ادخ  رگا  دیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا 
(8 . ) داب دوبان  ناشلامعا  دندش و  رفاک  هک  یناسک  رب  گرم 

(9 . ) درک دوبان  طبح و  ار  ناشلامعا  ادخ  ور  نیا  زا  دنتشاد  تهارک  تسا  هدرک  لزان  دنوادخ  هچنآ  زا  هک  تسا  رطاخ  نادب  نیا 
؟ دش هچ  دندوب  اهنآ  زا  لبق  هک  یناسک  تبقاع  دننیبب  ات  دندرکن  ریس  نیمز  رد  ایآ 

(10 . ) دوب دهاوخ  اهتازاجم  نیا  لاثما  نارفاک  يارب  و  درک ، كاله  ار  اهنآ  دنوادخ 
(11 . ) دنرادن ییالوم  نارفاک  اّما  دندروآ ، نامیا  هک  تسا  یناسک  تسرپرس  الوم و  دنوادخ  هک  تسا  رطاخ  نادب  نیا 

يراج شناتخرد  ریز  زا  اهرهن  هک  دـنکیم  تشهب  زا  ییاهغاب  دراو  دـنداد  ماجنا  حـلاص  لمع  دـندروآ و  ناـمیا  هک  ار  یناـسک  دـنوادخ 
هاگیاج خزود  شتآ  ماجنارـس  دـنروخیم و  ناـیاپراهچ  نوچمه  دـنریگیم و  هرهب  اـیند  رذـگدوز  عاـتم  زا  نارفاـک  هک  یلاـح  رد  تسا ،

(12 . ) تساهنآ
(13 ! ) دنتشادن يروای  و  میدرک ، دوبان  ار  اهنآ  همه  ام  درک ، نوریب  ار  وت  هک  يرهش  زا  دندوب  رتتردق  رپ  هک  ییاهرهش  رایسب  هچ  و 

سفن ياوه  زا  و  هدش ، نیئزت  شرظن  رد  شلامعا  یتشز  هک  تسا  یـسک  دننامه  دراد  شراگدرورپ  يوس  زا  ینـشور  لیلد  هک  یـسک  ایآ 
(14 ( !؟ دنکیم يوریپ 

36 ص :  ریسفت ..... :

دنکیم و  زوریپ  ناتنانمشد  رب  ار  امش  ادخ  دینک  يرای  ار  ادخ  نید  رگا  َهَّللا  اوُرُْصنَت  ْنِإ 
37 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. درادیم راوتسا  مالسا  هار  رد  ای  درادیم  راوتسا  گنج  ياهنادیم  رد  ار  ناتیاهماگ 
تـسا هداد  بصن  ار  اسعت »  » تسادـتبم و ربخ  هک  تسا  یفوذـحم  لعف  رب  فطع  ْمَُهلاـمْعَأ ، َّلَـضَأ  َو  تسادـتبم  ْمَُهل  ًاـسْعَتَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو 

هلاعل هل ، اسعت  ضیقن  دـنریمب و  اهنآ  دـناریمب و  ار  نانآ  ادـخ  ینعی  نانآ  رب  گرم  تسا : هدومرف  اـی  تسا  هدرک  مکح  اـهنآ  گرم  هب  ینعی 
یشوخرس زا  رتکیدزن  نز )  ) نآ يارب  یتسپ  شزغل و  هک  تسا  نیا  دوصقم  « 1  » اعل لاقی  نا  نم  اهل  یلوا  سعّتلاف  تسا : هتفگ  یشعا  تسا 

. تسا يرادیاپ  و 
دهاوخیم ار  شتآ  رد  ناشندش  دراو  ترخآ  رد  و  نارفاک )  ) نتـشک ایند  رد  ادـخ  هک  تسا  نیا  هلمج  دوصقم  هدـش  تیاور  سابع  نبا  زا 

ماـجنا دـندوب و  هتفرگ  وـخ  یگدوـهیب  هب  هک  ور  نیا  زا  دـندرک  تهارک  راـهظا  هدـش  لزاـن  نآ  رد  هک  یماـکحا  نآرق و  هب  تبـسن  نوـچ 
تهارک دوب  هدومرف  لزان  مالّـسلا  هیلع  یلع  هراـبرد  ادـخ  هچنآ  زا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ترـضح  دـمآیم . تخـس  اـهنآ  رب  فیلاـکت 

. دنتشاد
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ناشدالوا لام و  ناج و  ینعی  دراد  قلعت  اهنآ  هب  ار  هچنآ  دزاس و  ناشکاله  ادخ  هک  ینعم  نیا  هب  دنک  كاله  ار  اهنآ  ادخ  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َرَّمَد 
. دنک دوبان  زین  ار 

: تسا لوق  ود  اهلاثما »  » ریمض عجرم  رد  اُهلاْثمَأ  َنیِِرفاْکِلل  َو 
. ددرگرب هدش  دای  تبقاع  هب  - 1

. دنکیم تلالد  نآ  رب  يدوبان ] يانعم  هب   ] ریمدت نوچ  تکاله  هب  - 2
تسا و نانمؤم  عفادم  روای و  رادتسود و  ادخ  هک  نیا  يارب  هورگ  ود  ره  هب  تبـسن  ام  راتفر  تسا  نیا  اُونَمآ ...  َنیِذَّلا  َیلْوَم  َهَّللا  َّنَِأب  َِکلذ 

. دشاب اهنآ  عفادم  دنک و  يرای  ار  اهنآ  دناوتب  هک  دنرادن  يرادتسود  نارفاک 
ایند یگدنز  يالاک  زا  ینامز  كدنا  نارفاک  َنُولُکْأَی ...  َو  َنوُعَّتَمَتَی  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو 

__________________________________________________

زا رتـکیدزن  رتراوازـس و  نز  نآ  يارب  یتـسپ  نتفر و  هار  رد  شزغل  ینعی  تسا ، رتراوازـس  نتفگ  اـعل )  ) زا نـتفگ  سعت )  ) نز نآ  يارب  - 1
. تسا يرادیاپ  ینامداش و 

38 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
دنروخیم و دوخ  ياههاگارچ  رد  نایاپ  راهچ  هک  روط  نامه  دنروخیم ، دوخ  راک  ماجرف  زا  ربخیب  هدیـشیدنین و  و  دـنوشیم ، دـنمهرهب 

. دنوشیم رحن  حبذ و  ندش  قاچ  زا  سپ  هک  نیا  زا  لفاغ  دنرچیم .
. تساهنآ هاگیاج  لزنم و  خزود  ینعی  ْمَُهل  ًيْوثَم  ُراَّنلا  َو 

ییوگ و  مینکیم ، كاله  ار  اهنآ  مهاـنکلها »  » تسا هتفگ  ور  نیا  زا  تسا  هیرق  لـها  هیرق »  » زا روظنم  ًةَُّوق ...  ُّدَـشَأ  َیِه  ٍۀَـیْرَق  ْنِم  ْنِّیَأَـک  َو 
، میدرک دوبان  ار  اـهنآ  اـم  دـندوب و  رتيوق  دـندرک  نوریب  هّکم  زا  ار  وت  هک  وت  موق  زا  هک  دـندوب  يرایـسب  ماوقا  هچ  تسا  هدومرف  دـنوادخ 
ار اهنآ  یسک  ینعی  دنرادن  يروای  نیا  رب  انب  دندش ، هّکم  زا  ترـضح  نآ  جورخ  ببـس  راّفک  هک  تسا  نیا  هّکم  زا  ربمایپ  جارخا  زا  روظنم 

. دنکیمن يرای 
دراد نآرق  نوچ  ياهزجعم  ناهرب و  لـیلد و  دوخ  راـگدرورپ  يوس  زا  هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  اـیآ  ِهِّبَر  ْنِم  ٍۀَـنَِّیب  یلَع  َناـک  ْنَمَف  َأ 

؟ تسا هّکم  مدرم  دننام 
. تسا هتسارآ  ناشرظن ) رد   ) شلوسر ادخ و  هب  تبسن  ار  اهنآ  ینمشد  كرش و  ناطیش  هک  دناهّکم  لها  دوصقم  ِِهلَمَع  ُءوُس  َُهل  َنِّیُز  ْنَمَک 

. دوش لمح  نم »  » يانعم ظفل و  رب  ات  دومرف ، اوُعَبَّتا ) َو  ِِهلَمَع  ُءوُس   ) دنوادخ

38 ص :  ات 20 ..... ] تایآ 15  (: 47  ) دمحم هروس  ]

هراشا

ٍلَـسَع ْنِم  ٌراْهنَأ  َو  َنِیبِراَّشِلل  ٍةََّذل  ٍرْمَخ  ْنِم  ٌراْهنَأ  َو  ُهُمْعَط  ْرَّیَغَتَی  َْمل  ٍنََبل  ْنِم  ٌراْهنَأ  َو  ٍنِسآ  ِْریَغ  ٍءام  ْنِم  ٌراْهنَأ  اهِیف  َنوُقَّتُْملا  َدِعُو  ِیتَّلا  ِۀَّنَْجلا  ُلَثَم 
ُعِمَتْسَی ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ( 15  ) ْمُهَءاْعمَأ َعَّطَقَف  ًامیِمَح  ًءام  اوُقُس  َو  ِراَّنلا  ِیف  ٌِدلاخ  َوُه  ْنَمَک  ْمِهِّبَر  ْنِم  ٌةَرِفْغَم  َو  ِتارَمَّثلا  ِّلُک  ْنِم  اهِیف  ْمَُهل  َو  یفَـصُم 

َو ( 16  ) ْمُهَءاوْهَأ اوُعَبَّتا  َو  ْمِِهبُوُلق  یلَع  ُهَّللا  َعَبَط  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ًاِفنآ  َلاق  اذ  اـم  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَِّلل  اُولاـق  َكِدـْنِع  ْنِم  اوُجَرَخ  اذِإ  یَّتَح  َکـَْیلِإ 
ْمُهارْکِذ ْمُْهتَءاج  اذِإ  ْمَُهل  یَّنَأَف  اهُطارْشَأ  َءاج  ْدَقَف  ًۀَتَْغب  ْمُهَِیتَْأت  ْنَأ  َۀَعاَّسلا  َّالِإ  َنوُرُْظنَی  ْلَهَف  ( 17  ) ْمُهاْوقَت ْمُهاتآ  َو  ًيدُه  ْمُهَداز  اْوَدَتْها  َنیِذَّلا 

(19  ) ْمُکاْوثَم َو  ْمُکَبَّلَقَتُم  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو  ِتانِمْؤُْملا  َو  َنِینِمْؤُْمِلل  َو  َِکْبنَِذل  ْرِفْغَتْسا  َو  ُهَّللا  َّالِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ْمَلْعاَف  ( 18)
َرَظَن َکـَْیلِإ  َنوُرُْظنَی  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  َْتیَأَر  ُلاـتِْقلا  اَـهِیف  َرِکُذ  َو  ٌۀَـمَکُْحم  ٌةَروُس  َْتلِْزنُأ  اذِإَـف  ٌةَروُس  َْتلُِّزن  ـال  َْول  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُلوُقَی  َو 
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(20  ) ْمَُهل یلْوَأَف  ِتْوَْملا  َنِم  ِْهیَلَع  ِّیِشْغَْملا 
39 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

39 ص :  همجرت ..... :

هدـشن و وبدـب  هک  تسا  صلاخ  فاـص و  بآ  زا  ییاـهرهن  نآ  رد  هک  تسا  نینچ  هدـش  هداد  هدـعو  ناراـگزیهرپ  هب  هک  یتشهب  فیـصوت 
، اّفصم لسع  زا  ییاهرهن  و  تسا ، ناگدنشون  تّذل  هیام  هک  روهط )  ) بارش زا  ییاهرهن  و  هتشگن ، نوگرگد  نآ  معط  هک  ریـش  زا  ییاهرهن 

دننامه یناسک  نینچ  ایآ  ناشراگدرورپ ، يوس  زا  تسا  یـشزرمآ  رتالاب ) همه  زا  و   ) دراد دوجو  اههویم  عاونا  مامت  زا  نآ  رد  اهنآ  يارب  و 
(15 . ) دنکیم یشالتم  مه  زا  ار  اهنآ  ياعما  هک  دنوشیم  هدناشون  ناشوج  بآ  زا  دنخزود و  شتآ  رد  هشیمه  هک  دنتسه  یناسک 

شناد ملع و  اهنآ  هب  دـنوادخ  هک  یناسک  هب  دـنوشیم  جراخ  وت  دزن  زا  هک  یماگنه  اما  دـنهدیم  ارف  شوگ  تنانخـس  هب  نانآ  زا  یهورگ 
ياوه زا  هداـهن و  رهم  ناـشیاهبلق  رب  دـنوادخ  هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنآ  تفگ ؟ هچ  نـآلا  درم  نیا  دـنیوگیم . ازهتـسا ) يور  زا   ) هدیـشخب

(16 (. ) دنمهفیمن يزیچ  ور  نیا  زا   ) دناهدرک يوریپ  ناشسفن 
(17 . ) دشخبیم اهنآ  هب  يوقت  حور  و  دیازفایم ، ناشتیاده  رب  دنوادخ  دناهتفای  تیاده  هک  یناسک 

، تسا هدـمآ  نآ  ياههناشن  نونکا  مه  هک  یلاح  رد  دـنروآ ) نامیا  هاگ  نآ   ) دوش اپرب  ناهگان  تمایق  هک  دـنراد  يراظتنا  نیا  زج  اهنآ  ایآ 
(18 . ) تشاد دهاوخن  يدوس  اهنآ  رد  نامیا  رّکذت و  دیایب  هک  یماگنه  اّما 

دوخ  هانگ  يارب  و  تسین ، هَّللا  زج  يدوبعم  هک  نادب  سپ 
40 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(19 . ) دنادیم ار  امش  هاگرارق  تکرح و  ّلحم  دنوادخ  و  نک ، رافغتسا  نامیا  اب  نانز  نادرم و  و 
لزان یمکحم  هروس  هک  یماگنه  اّما  دشاب ) ناهج  نامرف  نآ  رد  هک  ( ؟ دوشیمن لزان  ياهروس  ارچ  دنیوگیم  دناهدروآ  نامیا  هک  یناسک 
هاـگن وـت  هب  هتفرگ  رارق  گرم  هناتـسآ  رد  هک  یـسک  نوـچمه  ینیبیم  ار  لد  راـمیب  ناـقفانم  تـسا  گـنج  زا  یماـن  نآ  رد  هـک  دوـشیم 

(20 . ) تسا رتهب  اهنآ  يارب  يدوبان  گرم و  سپ  دننکیم ،

40 ص :  ریسفت ..... :

«. ِراَّنلا ِیف  ٌِدلاخ  َوُه  ْنَمَک   ...« » ِیتَّلا ِۀَّنَْجلا  ُلَثَم   » هلمج َنوُقَّتُْملا ...  َدِعُو  ِیتَّلا  ِۀَّنَْجلا  ُلَثَم 
؟ تسا شتآ  رد  یگشیمه  هک  تسا  یسک  دننام  هدش ، هداد  هدعو  ناراگزیهرپ  هب  هک  یتشهب  لثم 

ِهِّبَر ْنِم  ٍۀَنَِّیب  یلَع  َناک  ْنَمَف  َأ  هیآ : رد  لخاد  اریز  تسا  راکنا  یفن و  يانعم  هب  تقیقح  رد  یلو  دراد  یتابثا  يانعم  رهاظ  هب  هفیرـش  هیآ  نیا 
لثم ایآ  تسا ، هدومرف  دـنوادخ  ییوگ  و  دـشابیم ، هیآ  نامه  مکح  رد  هدـش و  عورـش  راکنا  فرح  اـب  هک  تسا  ِِهلَمَع  ُءوُس  َُهل  َنِّیُز  ْنَمَک 

« ِۀَّنَْجلا ُلَثَم  « » ۀـّنجلا لثما  ياـجب   » تسا یلاـخ  راـکنا  فرح  زا  لـیلد  نیا  هب  تسا و  خزود  رد  دـّلخم  هک  تسا  یـسک  رفیک  دـننام  تشهب 
صخـش نآ   ) دـشکیم ریوصت  هب  رتشیب  دـنادیم ، ربارب  اوه  وریپ  ناسنا  اب  ار  ناهرب  هب  کـسمتم  ناـسنا  هک  ار  یـصخش  رب  هبلغ  هک  هدومرف 

تـسا هیآ  نیمه  ریظن  دنادیم و  ربارب  دنـشونیم  میمح  نآ  لها  هک  یخزود  اب  ار  اهرهن  ياراد  تشهب  هک  تسا  یـسک  هلزنم  هب  اوه ) وریپ 
: رعاش نیا  راتفگ 

«1  » النب اصئاصش  ادوذ  ثروا  نا  مارکلا و  أزرأ  نا  حرفأ 
__________________________________________________
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يا دیوگیم : لبق  رعـش  رد  درک ، هید  نتفرگ  هب  مهتم  ار  وا  نانـس  نب  ءزج  دـش و  هتـشک  شردارب  هک  تسا  رماع  نب  یمرـضح  زا  رعـش  - 1
يوشیم داش  هک  ینیبب  اـت  يوش  راـتفرگ  ردارب  لـتق  هب  تدوخ  يدوزب  ینکیم  مهتم  ملوتقم  ردارب  هید  نتفرگ  هب  غورد  هب  ارم  رگا  ءزج !] ]

هب باطخ  تسا و  لبق  رعش  هلابند  نتم : رعش  نیگمغ ؟ ای 
41 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

اریز تسا  یلاخ  راکنا  فرح  زا  رعاش  نخـس  هک  نیا  اب  هدـش  راکنا  بسح  ندرب  ثاریم  ناراوگرزب و  یکین  ینامداش و  رعـش  نیا  رد  اریز 
ایآ تسا ، هتفگ  ییوـگ  دوـشیم و  داـش  شرتـش  ندرب  ثرا  هب  تردارب و  گرم  زا  اـیآ  دـنیوگب ، وا  هب  هک  تـسا  یـسک  مـکح  رد  لـخاد 

. درادرب رد  ار  اهراکنا  مامت  هک  تسا  یمیلست  نیا  و  دوشیم ؟ داش  لمع  نیا  زا  نم  دننام  یصخش 

. تسا روآتفگش  شراک  هک  تسا  یتشهب  فیصوت  ِۀَّنَْجلا » ُلَثَم   ... » َنوُقَّتُْملا َدِعُو  ِیتَّلا  ِۀَّنَْجلا  ُلَثَم 
: تسا لوق  ود  نآ  بارعا  رد  ِۀَّنَْجلا  ُلَثَم 

. تسا هدش  رارکت  هلص  ییوگ  تسا و  هلص  مکح  رد  لخاد  راهنا ، اهیف  تسا و  ٌِدلاخ » َوُه  ْنَمَک   » شربخ ادتبم و  - 1
تافص ینعی  تسا  ۀّنجلا » لاثمأ   » مالّسلا هیلع  یلع  تئارق  رد  تسا و  رقتسم  ییاهرهن  تشهب  رد  ینعی  ندوب ، لاح  رب  انب  دشاب  بوصنم  - 2

. تسین خزود  تافص  دننام  تشهب 
. تسا نسأ » نسآ و   » نآ سپ  دنک  رییغت  شاهزم  وب و  هاگ  ره  نجأ  ءاملا و  نسأ  دنیوگ : هدش و  تئارق  نسأ »  » ٍنِسآ ِْریَغ  ٍءام  ْنِم 

زا زیهرپ  هن  تسا و  روآدرد  هن  نیا  رب  انب  دـنکیم  رییغت  ایند  ياهریـش  هک  نانچ  تسا  هدرکن  رییغت  نآ  هزم  هک  ریـش  زا  ییاهرهن  ٍنََبل ...  ْنِم 
. مزال نآ 

تبقاع زا  دنربیم و  تّذل  یتشهب  ياهبارش  زا  ینعی  هدش  عقاو  تفص  هک  تسا  يردصم  تسا و  اراوگ  ذیذل و  يانعم  هب  و  ّذل »  » ثنؤم ٍةََّذل 
. تسین رسدرد  یماکخلت و  رامخ و  نودب  ایند  بارش  هک  یتروص  رد  دنوشیمن  ّتیذا  نآ 

تسا و صلاخ  ّتیذا ، كاشاخ و  موم و  زا  هک  یلسع  ینعی  یفَصُم  ٍلَسَع  ْنِم 
__________________________________________________

ج 3 ص 364، فاّشک ، مریگب ،؟ کچوک  ریـش  مک  رتش  دـنچ  ناراوگرزب  نآ  گرم  زا  دـعب  هک  نیا  زا  منک  يداش  ایآ  دـیوگیم : ءزج ] ]
م. ناقرف -، هروس  هیآ 5 ، لیذ 

42 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دنوشیم رادروخرب  تشهب  تاجهویم  مامت  زا  اهتمعن  نیا  رب  هوالع  نایتشهب 

. دوشن هریت  نانآ  رب  تشهب  ياهتمعن  ات  دوشیم  شومارف  هدناشوپ و  ناشناهانگ  ینعی  ْمِهِّبَر ...  ْنِم  ٌةَرِفْغَم  َو 
ترارح زا  ناشیاهتروص  دوش  کیدزن  اهنآ  هب  میمح  هاگ  ره  هک  هدش  تیاور  دنوشیم . هدناماشآ  غاد  رایسب  یبآ  و  ًامیِمَح ...  ًءام  اوُقُس  َو 

. دوشیم هعطق  هعطق  ناشیاههدور  دنشونب  ار  نآ  نوچ  دوشیم و  ادج  وم  اب  ناشرس  تسوپ  دوشیم و  نایرب  هتخپ و  نآ 
نوریب وت  شیپ  زا  هاگ  ره  دننکیمن و  طبض  هظفاح  رد  دنونشیم و  ار  نآ  دنهدیم و  شوگ  تنخـس  هب  ناقفانم  َْکَیلِإ  ُعِمَتْـسَی  ْنَم  ْمُْهنِم  َو 

دنخـشیر و دـصق  هب  ار  نخـس  نیا  تفگ و  هچ  شیپ  تعاس  کی  ربمایپ  دنـسرپیم  تسا  هداد  ملع  نانآ  هب  ادـخ  هک  ینانمؤم  زا  دـنوریم 
ییانتعا ربمایپ  نانخـس  طبـض  مهف و  هب  اـم  هک  تسا  نیا  ناـشدوصقم  دـنیوگیم و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  راـتفگ  هب  ندادـن  ّتیمها 

. میرادن
هیلع و هَّللا  یّلص  ربمایپ  دنیوگیم  ناقفانم  ینعی  تسا ، يزیچ  هب  ندرک  زاغآ  يانعم  هب  و  ءیّشلا ، تفنأتـسا  زا  هیآ  رد  افنآ » : » دیوگ جاجز 

؟ تفگ هچ  تسام  هب  کیدزن  هک  تقو  زاغآ  رد  هلآ 
رگید اب  نم  دادیم ، ربخ  یحو  زا  ار  ام  ترضح  میدوب  ادخ  لوسر  رضحم  رد  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  هتابن  نب  غبصا 
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«1 « .؟ تفگ هچ  شیپ  ياهظحل  ربمایپ  دنتفگیم  ناقفانم  میدشیم  نوریب  نوچ  میدرکیم و  طبض  ار  نآ  رضاح ، ناناملسم 
ار ناشیاوقت  شاداپ  دوش و  هدوزفا  ناشتیاده  رب  هک  دهدیم  قیفوت  ار  اهنآ  ادخ  دناهتفای  تیاده  هک  اهنآ  ًيدُـه ...  ْمُهَداز  اْوَدَـتْها  َنیِذَّلا  َو 

اوقت تیاعر  رد  ار  نانآ  ای  دهدیم 
__________________________________________________

-1
انجرخ اذاف  هیعی  نم  انا و  هیعأف  یحولاب  ربخیف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  دنع  اّنک  ّانا  لاق : مالّـسلا  هیلع  یلع  نع  هتابن  نب  غبـصألا  نع 

؟ افنآ لاق  اذ  ام  اولاق :
43 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. ددرگرب هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هتفگ  هب  - 1 تسا : لوق  ود  مهداز »  » ریمض عجرم  رد  دنکیم ، کمک 
. دوش دایز  ربمایپ  هب  تبسن  اهنآ  قیدصت  شنیب و  هک  دش  بجوم  ناقفانم  يازهتسا  ینعی  ددرگرب  ناقفانم  يازهتسا  هب  - 2

؟ دنشکیم راظتنا  ایآ  ینعی  َنوُرُْظنَی  ْلَهَف 
. تسا تعاس  زا  لامتشا  لدب  ْمُهَِیتَْأت  ْنَأ 

نیرخآ ندش  لزان  ءایبنالا و  متاخ  دّمحم  تثعب  تمایق  ياههناشن  زا  روظنم  دنیوگ  تسا و  هدمآ  تمایق  ياههناشن  ینعی  اهُطارْشَأ  َءاج  ْدَقَف 
ناگیامورف و ندـش  داـیز  غورد و  یهاوگ  محر و  عطق  روظنم  دـناهتفگ  تسا و  صوصخم  يدود  رمقلا و  ّقش  و  نآرق )  ) ینامـسآ باـتک 

. تسا ناراوگرزب  یمک 
هب نداد  رکذـت  زور  نآ  رد  دـنام و  دـهاوخ  ناقفانم  يارب  رّکذـت  هبوت و  يریگدـنپ و  تصرف  اـجک  دـیایب  تماـیق  هاـگ  ره  ینعی  ْمَُهل  یَّنَأَـف 
هاگ ره  هدومرف  تسا و  ربمایپ  تّما  باطخ ، زا  دوصقم  هک  هداد  رارق  بطاخم  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هاگ  نآ  درادن ، یعفن  ناشلاح 

اب سفن  نتـسکش  عضاوت و  ادـخ و  یگناگی  هب  دوخ  ملع  رب  سپ  دـیتسناد  ار  ناقفانم )  ) هورگ نآ  تواقـش  و  نانمؤم )  ) هورگ نیا  تداـعس 
. دننک يوریپ  وت  ّتنس  زا  تتّما  ات  نامب  رادیاپ  یتسه  تمصع  لامک  رد  هک  نیا  اب  تهانگ  زا  رافغتسا 

نیا دـهاوخب و  شزرمآ  تانمؤم  نینمؤم و  ناهانگ  يارب  هک  داد ، روتـسد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  دـنوادخ  ِتانِمْؤُْملا  َو  َنِینِمْؤُْمِلل  َو 
. دشابیم ناشلامعا  يوگباوج  عیفش و  ربمایپ  هک  ارچ  تساهنآ  میرکت  یعون 

. تسا هاگآ  امش  تراجت  بسک و  ّلحم  اهیگدنز و  زا  دنوادخ  ْمُکَبَّلَقَتُم  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو 
تشهب و ای  اهروگ  رد  ناتهاگرارق  امـش و  یگدـنز  زا  ادـخ  رگید  ریبعت  هب  ای  تسا  هاگآ  ناتیاههناخ  رد  امـش  شیاسآ  ّلـحم  زا  ْمُکاْوثَم  َو 
زا تسا  راوازـس  تسا و  هاگآ  نیمز  يور  رد  ناتندـش  نیزگیاج  ناردام و  محر  هب  ناردـپ  تشپ  زا  امـش  لاقتنا  زا  ای  تسا  ربخ  اب  خزود ،

. میشاب هتشاد  سرت  اورپ و  ییادخ  نینچ 
44 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

يا  ) نادـب دومرف : درک و  زاـغآ  هک  هاـگ  نآ  ياهدینـشن  ار  ادـخ  نخـس  رگم  تفگ : دـش  لاؤس  ملع  تلیـضف  هب  عـجار  هنییع  نب  نایفـس  زا 
سپ داد  روتـسد  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  ادخ  نیا  رب  انب  هاوخب . شزرمآ  تهانگ  يارب  تسین و  ییادخ  اتکی  يادخ  زج  هک  دّـمحم )

نآ ( 20 دیدح / «. ) تسا یمرگرس  يزاب و  اهنت  ایند  یگدنز  دینادب   » ٌوَْهل َو  ٌبَِعل  اْینُّدلا  ُةایَْحلا  اَمَّنَأ  اوُمَلْعا  دومرف : دزادرپب و  لمع  هب  ملع  زا 
َو ْمُُکلاْومَأ  اـمَّنَأ  اوُـمَلْعا  دوـمرف : و  ( 21 دـیدح / «. ) دـیریگ تقبـس  رگیدـکی  رب  ترفغم  هب  ندیـسر  يارب   » ٍةَرِفْغَم یلِإ  اوُِقباـس  دوـمرف : هاـگ 

ٌۀَْنِتف ْمُکُدالْوَأ 
َْتلُِّزن َْول ال  ( 14 نباغت / « ) دیشاب رذح  رب  اهنآ  زا   » ْمُهوُرَذْحاَف دومرف : سپس  ( 28 لافنا / « ) تسا شیامزآ  هلیسو  امش  دالوا  لاوما و  دینادب  »

. تسا هدشن  لزان  داهج  دروم  رد  ياهروس  ارچ  دنتفگیم : دندوب و  صیرح  داهج  رب  مدرم  هدشن و  لزان  ياهروس  ارچ  ٌةَروُس 
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دوش و لزان  اهنآ  رب  تسین  هباشتم  و  تسا ) نشور  دوخ  لولدـم  رد  تلالد  رد  هک   ) مکحم ياهروس  هاگ  ره  ٌۀَـمَکُْحم و  ٌةَروُس  َْتلِْزنُأ  اذِإَـف 
. دنوش راکیپ  هب  رومأم  دنک و  بجاو  نانآ  رب  ار  نمشد ) اب   ) گنج

. دننادرگیم رب  وت  فرط  هب  ار  ناشنامشچ  هک  ینیبیم  تسه  کش  يرامیب  ناشلد  رد  هک  ار  یناسک  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  َْتیَأَر 
. تسا هدش  شوهیب  گرم  میب )  ) زا هک  یسک  هاگن  دننامه  ِتْوَْملا  َنِم  ِْهیَلَع  ِّیِشْغَْملا  َرَظَن 

هب دندنـسپیمن  ار  هچنآ  هک  تسا  نیا  شیانعم  ّیلو و  زا  لیـضفت  مسا  یلوا »  » اهنآ رب  ياو  ینعی  دراد  دـیدهت  يانعم  هلمج  نیا  ْمَُهل  یلْوَأَف 
. دوشیم کیدزن  اهنآ 

44 ص :  ات 31 ..... ] تایآ 21  (: 47  ) دمحم هروس  ]

هراشا

اوُعِّطَُقت َو  ِضْرَأـْلا  ِیف  اوُدِـسُْفت  ْنَأ  ُْمْتیَّلَوـَت  ْنِإ  ُْمْتیَـسَع  ْلَـهَف  ( 21  ) ْمَُهل ًاْریَخ  َناـَکل  َهَّللا  اُوقَدَـص  ْوَـلَف  ُْرمَأـْلا  َمَزَع  اذِإَـف  ٌفوُْرعَم  ٌلْوَـق  َو  ٌۀَـعاط 
َنیِذَّلا َّنِإ  ( 24  ) اُهلاْفقَأ ٍبُوُلق  یلَع  ْمَأ  َنآْرُْقلا  َنوُرَّبَدَـتَی  الَف  َأ  ( 23  ) ْمُهَراْصبَأ یمْعَأ  َو  ْمُهَّمَـصَأَف  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ( 22  ) ْمُکَماحْرَأ

(25  ) ْمَُهل یْلمَأ  َو  ْمَُهل  َلَّوَس  ُناْطیَّشلا  يَدُْهلا  ُمَُهل  َنَّیَبَت  ام  ِدَْعب  ْنِم  ْمِهِرابْدَأ  یلَع  اوُّدَتْرا 
َنُوبِرْـضَی ُۀَِکئالَْملا  ُمُْهتَّفََوت  اذِإ  َْفیَکَف  ( 26  ) ْمُهَرارْـسِإ ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو  ِْرمَْألا  ِضَْعب  ِیف  ْمُکُعیُِطنَـس  ُهَّللا  َلََّزن  ام  اوُهِرَک  َنیِذَِّلل  اُولاـق  ْمُهَّنَأـِب  َکـِلذ 

ْنَأ ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  َبِسَح  ْمَأ  ( 28  ) ْمَُهلامْعَأ َطَبْحَأَف  ُهَناوْضِر  اوُهِرَک  َو  َهَّللا  َطَخْسَأ  ام  اوُعَبَّتا  ُمُهَّنَِأب  َِکلذ  ( 27  ) ْمُهَرابْدَأ َو  ْمُهَهوُجُو 
(30  ) ْمَُکلامْعَأ ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو  ِلْوَْقلا  ِنَْحل  ِیف  ْمُهَّنَفِْرعََتل  َو  ْمُهامیِِسب  ْمُهَْتفَرَعَلَف  ْمُهَکاْنیَرََأل  ُءاشَن  َْول  َو  ( 29  ) ْمُهَناغْضَأ ُهَّللا  َجِرُْخی  َْنل 

(31  ) ْمُکَرابْخَأ اَُوْلبَن  َو  َنیِِرباَّصلا  َو  ْمُْکنِم  َنیِدِهاجُْملا  َمَْلعَن  یَّتَح  ْمُکَّنَُوْلبََنل  َو 
45 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

45 ص :  همجرت ..... :

هب دوشیم  یعطق  داهج  نامرف  هک  یماگنه  اهنآ  رگا  تسا و  رتهب  اهنآ  يارب  دنیوگب  هتسیاش  هدیجنس و  نخس  دننک و  تعاطا  اهنآ  رگا  اّما 
(21 . ) تسا رتهب  اهنآ  يارب  دنیآ ) رد  افص  قدص و  رد  زا  و   ) دنیوگ تسار  ادخ 

(22 . ) دییامن محر  عطق  دینک و  داسف  نیمز  رد  هک  دوریم  راظتنا  نیا  زج  ایآ  دیوش  نادرگ  يور  رگا  اّما 
(23 . ) تسا هدرک  روک  ار  ناشیاهمشچ  رک و  ار  ناشیاهشوگ  هتخاس ، ناشرود  شیوخ  تمحر  زا  دنوادخ  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ 

(24 . ) تسا هدش  هداهن  لفق  ناشیاهلد  رب  ای  دننکیمن ؟ ّربدت  نآرق  رد  اهنآ  ایآ 
ینالوط ياهوزرآ  اب  ار  اهنآ  و  هداد ، تنیز  ناشرظن  رد  ار  اهنآ  تشز  لامعا  ناطیـش  دـندرک  تشپ  قح  ندـش  نشور  زا  سپ  هک  یناـسک 

(25 . ) تسا هتفیرف 
نیا 

46 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
رد مینکیم ، يوریپ  امـش  زا  روما  زا  یـضعب  رد  ام  دـنتفگ : دندیدنـسپیمن  ار  یهلا  یحو  لوزن  هک  یناسک  هب  اهنآ  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب 

(26 . ) دنادیم ار  اهنآ  رارسا  دنوادخ  هک  یلاح 
(27 (. ) دننکیم ناشحور  ضبق  و   ) دننزیم اهنآ  تشپ  تروص و  رب  گرم )  ) ناگتشرف هک  یماگنه  دوب  دهاوخ  هنوگچ  اهنآ  لاح 

، دنتـشاد تهارک  تسوا  يدونـشخ  بجوم  ار  هچنآ  دندرک و  يوریپ  دروآیم  مشخ  هب  ار  دنوادخ  هچنآ  زا  اهنآ  هک  تسا  رطاخ  نادب  نیا 
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(28 . ) درک دوبان  طبح و  ار  ناشلامعا  ور  نیا  زا 
(29 ( !؟ دنکیمن رهاظ  ار  ناشیاههنیک  ادخ  دندرک  نامگ  تسا  يرامیب  ناشیاهلد  رد  هک  یناسک  ایآ 

و یسانشب ، ار  اهنآ  ناشنانخس  زرط  زا  یناوتیم  دنچ  ره  یسانشب ، ناشیاههفایق  اب  ار  اهنآ  ات  میهدیم  ناشن  وت  هب  ار  اهنآ  میهاوخب  ام  رگا  و 
(30 . ) دنادیم ار  امش  لامعا  دنوادخ 

(31 . ) مییامزایب ار  امش  رابخا  و  دننایک ؟ امش  نایم  زا  نارباص  یعقاو و  نادهاجم  دوش  مولعم  ات  مینکیم  شیامزآ  اعطق  ار  امش  همه  ام 

46 ص :  ریسفت ..... :

نیا دنیوگ  تسا و  رتهب  اهنآ  يارب  نتفگ  هدیجنس  هتـسیاش و  نخـس  ندرک و  تعاطا  ینعی  تسا  هفنأتـسم  هلمج ، نیا  ٌفوُْرعَم  ٌلْوَق  َو  ٌۀَعاط 
. دندنسپب ار  نآ  اهدرخ  هک  مییوگب  هتسیاش  نخس  مینک و  تعاطا  هک  میاهدش  رومأم  ام  دنتفگ : ینعی  تساهنآ  لوق  لقن  هلمج 

يزاجم رما ، هب  مزع  دانـسا  و  تسا ، رما  نابحاص  نآ  زا  شـشوک  مزع و  دـش ، يدـج  داهج ] بوجو   ] بلطم هک  یماـگنه  ُْرمَأـْلا  َمَزَع  اذِإَـف 
. تسا

اب نانآ  ياهلد  دـندوبیم و  قداص  صلاخ و  ادـخ  اب  ناشنامیا ، رد  ای  تسا  داهج  رب  ندوب  صیرح  هک  دوخ  رادـنپ  رد  رگا  َهَّللا  اُوقَدَـص  ْوَلَف 
. دوب ناشقافن  زا  رتهب  ناشیارب  دوب  قباطم  ناشیاهنابز 

ییاورناـمرف ناـنآ  رب  دـیدشیم و  ّطلـسم  مدرم  ياـهراک  رب  رگا  هک  تفریم  راـظتنا  امـش  زا  نیا  زج  ناـقفانم  هورگ  يا  اـیآ  ُْمْتیَـسَع  ْلَـهَف 
اب  نیمز  رد  دیدشیم  مکاح  دیدرکیم و 

47 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
؟! دیدومنیم محر  عطق  دیدرکیم و  داسف  نتفرگ ، هوشر  مرتحم و  ياهنوخ  نتخیر 

. درکیم محر  عطق  تشکیم و  ار  رگید  ضعب  امش  زا  یضعب  دیدرکیم و  كاله  ار  رگیدکی  ایند  کلم  رس  رب  ینعی  ْمُکَماحْرَأ  اوُعِّطَُقت  َو 
مورحم دوخ  فاطلا  زا  تنعل و  محر  عطق  نیمز و  رد  ناشداسف  ّتلع  هب  ار  اهنآ  ادـخ  دـناهدش و  داـی  هک  یناـسک  هب  تسا  هراـشا  َکـِئلوُأ 

. دناهدش روک  تیاده  هار  ندید  زا  و  رک ، هظعوم  ندینش  زا  ات  تسا  هتخاس  ناشراوخ  هدرک و 
ادا تسامـش  هدـهع  رب  هک  یقوقح  دـیریگیمن و  تربع  نآ  زا  دـینکیمن و  رّکفت  یـسررب و  ّتقد  هب  نآرق  رد  ایآ  َنآْرُْقلا  َنوُرَّبَدَـتَی  ـالَف  َأ 

. دینکیمن
هدروخ و لـفق  ناـشیاهلد  رب  هک  درادیم  مـالعا  عـطق  روـط  هب  نآ  رد  دوـجوم  هزمه  تسا و  هعطقنم  هلمج  رد  ما »  » اـُهلاْفقَأ ٍبوـُُلق  یلَع  ْمَأ 

تسین صخشم  ناشعضو  تخـس و  اهلد  نآ  هک  تسا  نیا  تسا  هدمآ  هرکن  تروص  هب  بولق  هک  نیا  لیلد  دباییمن و  هار  نآ  رد  هظعوم ،
دوصقم هک  تسا  نیا  ددرگیم  رب  بولق  هب  هک  ءاه »  » هب لافقا »  » ندـش هفاضا  لیلد  اـّما  تسا  ناـقفانم ) ياـهلد   ) اـهلد زا  یـضعب  روظنم  اـی 

. دوشیمن هدوشگ  هدش و  هتسب  هک  يرفک  ياهلفق  ینعی  تساهلد  نآ  هب  صوصخم  ياهلفق 
هدش نشور  نانآ  رب  تیاده  قح و  هار  هک  نآ  زا  سپ  دناهدش  ّدترم  هتـشگرب و  نامیا  قح و  زا  هک  اهنآ  ْمِهِرابْدَأ ...  یلَع  اوُّدَتْرا  َنیِذَّلا  َّنِإ 

[. تسا ناطیش  زا  يوریپ  ببس  هب  ، ] تسا
ناهانگ باکترا  ناطیـش  تسا  نیا  هلمج  يانعم  اریز  تسا  يرگید  يادـتبم  ربخ  دوخ  هک  ربخ  ادـتبم و  تسا  ياهلمج  ْمَُهل  َلَّوَس  ُناـْطیَّشلا 

. تسا ندش  تسس  اخرتسا و  يانعم  هب  لؤس  زا  لّوس » . » تسا هتسارآ  ناشرظن  رد  ار  گرزب 
هدرکن لزان  ار  نآرق  ادـخ  دـنتفگ : دنتـشاد ، هارکا  نآرق  لوزن  زا  هک  یناـسک  هب  نوچ  درک  ینـالوط  ار  ناـشیاهوزرآ  ناطیـش  ْمَُهل  یْلمَأ  َو 

. تسا
48 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  نآ  نآرق  لوزن  هب  تبسن  تهارک  زا  روظنم  هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 
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. تسا هدش  لزان  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  هرابرد  هک  تسا  نآرق  شخب 
. مینکیم يوریپ  امش  زا  دیهاوخیم  ار  نآ  هدش و  رما  نآ  هب  هک  يروما  زا  یضعب  رد  ام  ِْرمَْألا  ِضَْعب  ِیف  ْمُکُعیُِطنَس 

زا یضعب  هک  تسا  يراتفگ  يانعم  هب  هدش و  تئارق  زین  هزمه  رسک  هب  تسا و  هزمه  حتف  هب  هیآ  رد  مهرارسا »  » هملک ْمُهَرارْـسِإ  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو 
. دنرادیم ناهنپ  دوخ  ياهلد  رد  هک  تسا  يداقتعا  دنراپسیم و  زار  ناونع  هب  رگید  یضعب  هب  اهنآ 

ناشحور دننزب و  اهنآ  تشپ  تروص و  رب  ناگتـشرف  هک  هاگ  نآ  دنراد  ياهراچ  هچ  دـننکیم و  راک  هچ  سپ  ُۀَِـکئالَْملا  ُمُْهتَّفََوت  اذِإ  َْفیَکَف 
. دننک ضبق  ار 

نیگمشخ ار  ادخ  هک  یمهم  ياهراک  زا  هک  تسا  ّتلع  نیا  هب  هدش  فصو  یفاصوا  نانچ  هب  هک  یحور  ضبق  ندناریم و  نآ  ُمُهَّنَِأب  َِکلذ 
زا هک  ارچ  هتخاس  لطاب  ار  ناشیاهراک  رگید  زامن و  نوچ  اهنآ  لامعا  ادـخ  سپ  دـنهاوخیمن  ار  ادـخ  يدونـشخ  هدرک و  يوریپ  دزاسیم 

. تسا هتفرگن  تأشن  داقتعا  نامیا و 
اـههنیک و ادـخ  هک  دـنرادنپیم  تسا  ضیرم  ناـشیاهلد  هک  ییاـهنآ  هکلب  ْمُهَناغْـضَأ  ُهَّللا  َجِرُْخی  َْنل  ْنَأ  ٌضَرَم  ْمِِهبوـُُلق  ِیف  َنیِذَّلا  َبِسَح  ْمَأ 

. دزاسیمن راکشآ  صلخم  نانمؤم  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  تبسن  ار  اهنآ  قافن 
. یسانشب ار  اهنآ  صخش  ات  مینایامنیم  وت  هب  ار  اهنآ  میهاوخب  رگا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  يا  ْمُهَکاْنیَرََأل  ُءاشَن  َْول  َو 

رب ناقفانم  زا  رفن  کی  هیآ  نیا  لوزن )  ) زا سپ  هک  تسا  هدـش  تیاور  سنا  زا  یـسانشب ، ار  اهنآ  ناشیاههناشن  اـب  ینعی  ْمُهامیِِـسب  ْمُهَْتفَرَعَلَف 
. تخانشیم ار  اهنآ  اههناشن  زا  ربمایپ  دنامن و  هتخانشان  ربمایپ 

تـسا مهکانیرأل »  » رد هک  یمال  دننام  تسا  ول »  » باوج رد  لخاد  یلّوا  رد  مال  هک  تسا  نیا  مهّنفرعتل »  » و مهتفرعلف »  » رد مال  ود  نایم  قرف 
تسا . هدش  عقاو  فوذحم  مسق  باوج  رد  نون ، اب  مهّنفرعتل »  » یمّود رد  مال  هدش و  رارکت  فوطعم  رد  هاگ  نآ  و 

49 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هک هدـش  تیاور  يردـخ  دیعـس  وبا  زا  یـسانشیم . ناشنخـس  دوصقم  ینعم و  مالک و  ياوحف  زا  ار  ناـقفانم )  ) اـهنآ ینعی  ِلْوَْقلا  ِنَْحل  ِیف 

لقن تیاور  نیمه  ریظن  رباـج  زا  و  تسا ، هدوب  مالّـسلا  هیلع  « 1  » بلاط یبا  نب  ّیلع  هب  تبـسن  اـهنآ  ینمـشد  هنیک و  لوقلا  نحل  زا  دوصقم 
هاگ ره  میدزیم و  کحم  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  ّیلع  ّتبحم  اـب  ار  نادـنزرف  اـم  هک  هدـش  تیاور  تماـص  نب  ةداـبع  زا  تسا . هدـش 

ندناخرچ نحل  زا  روظنم  هدش  هتفگ  «. 2  » تسا هتفاین  تیاده  هک  میدیمهفیم  درادن  تسود  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  اهنآ  زا  یکی  میدـیدیم 
: دیوگ رعاش  ندرک . هیروت  نتفگ و  هیانک  هب  نخس  دننام  دبایرد  ار  نآ  تقیفر  ات  تسا  ییوس  هب  نخس 

«3  » بابلألا ووذ  هفرعی  نّحلا  اوهقفت و  امیکل  مکل  تنحل  دقل  و 
. دنکیم لودع  قح  زا  دوخ  نسح  رد  وا  هک  تسا  نیا  دنیوگیم  نحال  هدننک  اطخ  هب  هک  نیا  لیلد 

درکیم تئارق  ار  هیآ  نیا  هاـگ  ره  هک  هدـش  تـیاور  لیـضف  زا  مییاـمزآیم . راوـشد  فیلاـکت  تخـس و  ياـهراک  اـب  ار  امـش  ْمُکَّنَوـُْلبََنل  َو 
رفیک ار  ام  يردیم و  ار  ام  ياههدرپ  يزاسیم  نامیاوسر  ینک  ناحتما  ار  ام  رگا  اریز  نکم  ناحتما  ار  ام  ایادـخ  تفگیم : تسیرگیم و 

. یهدیم
مکنولبیل تسا و  هنع  ربخم  اب  قباطم  ربخ  اریز  مینادیم  ار  شدب  بوخ و  دهد  ربخ  ناتلامعا  زا  دوش و  لقن  امـش  زا  هچنآ  ْمُکَرابْخَأ  اَُوْلبَن  َو 

([ نون واو ،  ) نوکس نون و  اب   ] اولبن و  تسا . مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا  تئارق  هدش و  تئارق  زین  ءای »  » اب اولبی  ملعی و  و 
__________________________________________________

. مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  مهضغب  لوقلا ، نحل  يردخلا  دیعس  یبا  نع  - 1
. هدشر ریغل  ّهنا  انملع  هّبحی  مهدحا ال  انیأر  اذاف  بلاط  یبا  نب  ّیلع  ّبحب  اندالوا  روبن  اّنک  تماص : نب  ةدابع  نع  - 2

ار هیروت  ضیرعت و  نادـنمدرخ  طقف  اریز  نارگید ، هن  دـینک  كرد  امـش  اهنت  اـت  میدرک  ناـیب  ضیرعت  هیروت و  اـب  ار  بلطم  امـش  يارب  - 3
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. دنسانشیم
50 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا هدش  تئارق  زین  مییامزآیم ، ام  اولبن ، نحن  يانعم و  هب 

50 ص :  ات 38 ..... ] تایآ 32  (: 47  ) دمحم هروس  ]

هراشا

اَهُّیَأ ای  ( 32  ) ْمَُهلامْعَأ ُِطبُْحیَس  َو  ًاْئیَـش  َهَّللا  اوُّرُـضَی  َْنل  يدُْهلا  ُمَُهل  َنَّیَبَت  ام  ِدَْعب  ْنِم  َلوُسَّرلا  اوُّقاَش  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  اوُّدَص  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ 
ْنَلَف ٌراَّفُک  ْمُه  َو  اُوتاـم  َُّمث  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ْنَع  اوُّدَـص  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 33  ) ْمَُکلاـمْعَأ اُولِْطُبت  ـال  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا 

َو ٌوَْهل  َو  ٌبَِعل  اْینُّدلا  ُةایَْحلا  اَمَّنِإ  ( 35  ) ْمَُکلامْعَأ ْمُکَِرتَی  َْنل  َو  ْمُکَعَم  ُهَّللا  َو  َنْوَلْعَْألا  ُُمْتنَأ  َو  ِْملَّسلا  َیلِإ  اوُعْدـَت  َو  اُونِهَت  ـالَف  ( 34  ) ْمَُهل ُهَّللا  َرِفْغَی 
(36  ) ْمَُکلاْومَأ ْمُْکلَئْسَی  َو ال  ْمُکَروُجُأ  ْمُِکتُْؤی  اوُقَّتَت  َو  اُونِمُْؤت  ْنِإ 

امَّنِإَف ْلَْخبَی  ْنَم  َو  ُلَْخبَی  ْنَم  ْمُْکنِمَف  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُقِْفُنِتل  َنْوَعْدـُت  ِءالُؤه  ُْمْتنَأ  اـه  ( 37  ) ْمُکَناغْضَأ ْجِرُْخی  َو  اُولَْخبَت  ْمُکِفُْحیَف  اهوُمُْکلَئْـسَی  ْنِإ 
(38  ) ْمَُکلاْثمَأ اُونوُکَی  َُّمث ال  ْمُکَْریَغ  ًامْوَق  ْلِْدبَتْسَی  اْوَّلَوَتَت  ْنِإ  َو  ُءارَقُْفلا  ُُمْتنَأ  َو  ُِّینَْغلا  ُهَّللا  َو  ِهِسْفَن  ْنَع  ُلَْخبَی 

50 ص :  همجرت ..... :

هب ینایز  زگره  دنتـساخرب  ادخ  لوسر  اب  تفلاخم  هب  قح  ندش  نشور  زا  سپ  دنتـشادزاب و  ادخ  هار  زا  ار  مدرم  دـندش و  رفاک  هک  یناسک 
(32 . ) دنکیم دوبان  ار  ناشلامعا  يدوزب  دنناسریمن و  ادخ 

(33 . ) دینکم لطاب  ار  دوخ  لامعا  دیربب و  نامرف  ار  ادخ  لوسر  ادخ و  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
(34 . ) دیشخب دهاوخن  ار  اهنآ  زگره  ادخ  دنتفر  ایند  زا  رفک  لاح  رد  سپس  دنتشادزاب  ادخ  هار  زا  ار  مدرم  دندش و  رفاک  هک  یناسک 

51 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  امش  هک  یلاح  رد  دینکن  توعد  راب ) ّتلذ   ) حلص هب  ار  نانمشد  دیوشن و  تسس  زگره 
(35 . ) دنکیمن مک  زگره  ار  ناتلامعا  باوث  زا  يزیچ  تسامش و  اب  دنوادخ  دیرترب و 

( نآ ربارب  رد   ) دهدیم و لماک  روطب  ار  امـش  ياهـشاداپ  دینک  هشیپ  اوقت  دیروآ و  نامیا  رگا  تسا و  یمرگرـس  يزاب و  اهنت  ایند  یگدـنز 
(36 . ) دبلطیمن امش  لاوما  زا  يزیچ 

(37 . ) دزاسیم راکشآ  ار  امش  مشخ  هنیک و  و  دیزرویم ، لخب  دیامن ، رارصا  یتح  دنک و  هبلاطم  ار  امش  لاوما  هاگ  ره  هک  ارچ 
دنک لخب  سک  ره  دـنزرویم و  لخب  امـش  زا  یـضعب  دـیوشیم و  ادـخ  هار  رد  قافنا  يارب  توعد  هک  دـیتسه  یتّیعمج  ناـمه  امـش  يرآ 

ياجب ار  يرگید  هورگ  دنوادخ  دینک  یچیپرس  هاگ  ره  دیدنمزاین و  همه  امـش  تسا و  زاین  یب  دنوادخ  تسا و  هدرک  لخب  دوخ  هب  تبـسن 
(38 . ) دوب دنهاوخن  امش  دننام  هک  دروآیم  امش 

51 ص :  ریسفت ..... :

ینایز ادخ  هب  زگره  لمع  نیا  اب  هدناسر و  نایز  ناشدوخ  هب  طقف  دـش  راکـشآ  ناشیارب  قح  هک  نیا  زا  سپ  يدُْـهلا  ُمَُهل  َنَّیَبَت  ام  ِدـَْعب  ْنِم 
. دناهدناسرن

. دننیبیمن ترخآ  رد  ار  لامعا  نآ  شاداپ  دنکیم و  دوبان  دناهداد  ماجنا  هک  ار  یلامعا  دنوادخ  يدوزب  ْمَُهلامْعَأ و  ُِطبُْحیَس  َو 
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اب ار  ناتلامعا  هک  هدش  تیاور  سابع  نبا  زا  دینکن ، لطاب  قافن  کش و  اب  ای  لوسر  ادـخ و  ینامرفان  اب  ار  دوخ  لامعا  ْمَُکلامْعَأ  اُولِْطُبت  َو ال 
«. 1  » دینکم لطاب  یبلط  ترهش  يراکایر و 

. دیوشن ناوتان  تسس و  ادخ  نانمشد  اب  دربن  رد  اُونِهَت  الَف 
. تسا تملاسم  يانعم  هب  ود  ره  و  نیس )  ) رسک هب  و  نیس )  ) حتف هب  هدش  تئارق  تروص  ود  هب  ملّسلا »  » ِْملَّسلا َیلِإ  اوُعْدَت  َو 

هّیلاح هلمج ، رد  واو  هدش : هتفگ  و  دیرتبلاغ . رتدنمورین و  امش  َنْوَلْعَْألا و  ُُمْتنَأ  َو 
__________________________________________________

. ۀعمسلا ءایّرلاب و  اهولطبت  ال  سابع : نبا  نع  - 1
52 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

: تسا لوق  ود  اوعدت »  » بارعا رد  دیناوخن . ارف  شزاس  حلص و  هب  ار  نانمشد  دیبلاغ  اهنآ  رب  رتدنمورین و  امش  هک  یلاح  رد  ینعی  تسا 
. تسا یهن  مکح  رد  لخاد  نوچ  موزجم  - 1

. رّدقم نأ »  » هب بوصنم  - 2
ار وا  هک  تسا  نیا  شتقیقح  و  یگنجب ، وا  اب  ای  یشکب  ار ) وا  ناکیدزن  زا  یکی   ) هاگ ره  تسا  لجّرلا ، ترتو  زا  رتی  ْمَُکلامْعَأ  ْمُکَِرتَی  َْنل  َو 

شرصع زامن  سک  ره  هلآ : هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  راتفگ  تسا  هشیر  نیمه  زا  تسا و  درف  يانعم  هب  رتو »  » ینک ادج  شناکیدزن  لام و  زا 
«. 1  » تسا هداتفا  ادج  دوخ  لام  نادناخ و  زا  تراغ  راتشک و  اب  ییوگ  دوش  توف 

هیبشت شدوخ  زا  يو  لامعا  ندـش  ادـج  هب  ار  صخـش  هدـش  ماجنا  لامعا  باوث  ندرک  لطاب  نتخاس و  عیاض  ناحبـس  دـنوادخ  نیا  رب  اـنب 
. تسا حیصف  ینخس  نیا  هدرک و 

. دهدیم ار  امش  ياوقت  نامیا و  باوث  دنوادخ  دیشاب  یقتم  نمؤم و  رگا  ْمُکَروُجُأ  ْمُِکتُْؤی  اوُقَّتَت  َو  اُونِمُْؤت  ْنِإ  َو 
بجاو ناتلام  زا  یتمـسق  رد  ار  تاکز  هکلب  دیهدب  تاکز  ناونع  هب  ار  ناتلاوما  مامت  هک  دـهاوخیمن  امـش  زا  ینعی  ْمَُکلاْومَأ  ْمُْکلَئْـسَی  َو ال 

هیلع و هَّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  تسا  نیا  روظنم  دـنیوگ  و  تسا . مهد  کی  زا  مراهچ  کـی  هک  تسا  هدرک  ءاـفتکا  یمک  رادـقم  هب  هدومرف و 
. دیهدب لام  وا  هب  هک  دهاوخیمن  امش  زا  دوخ  تلاسر  يادا  لباقم  رد  هلآ 

ندیـسر يور و  هدایز  يانعم  هب  ءافحإ  دنک . هبلاطم  ار  ناتلاوما  مامت  رایـسب  ّتیدج  اب  دهاوخب  دنوادخ  رگا  ینعی  ْمُکِفُْحیَف  اهوُمُْکلَئْـسَی  ْنِإ 
هک براّشلا  ءافحا  تسانعم ، نیمه  هب  دنکن و  راذگورف  ار  يزیچ  يراشفاپ  رد  هاگ  ره  ۀلأسملا ، یف  هافحأ  دـنیوگ  تسا  يزیچ  ره  نایاپ  هب 

. تسا لیبس  يوم  ندنک  هشیر  زا 
ببس نادب  دیزرویم و  هنیک  ادخ  ربمایپ  هب  تبسن  ینعی  ْمُکَناغْضَأ  ْجِرُْخی  َو  اُولَْخبَت 

__________________________________________________

-1
. هلام هلهأ و  رتو  اّمناکف  رصعلا  ةولص  هتتاف  نم  هلآ : هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق 

53 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ینمشد يزوت و  هنیک  دنهاوخب  امش  زا  ار  ناتلاوما  مامت  رگا  ینعی ، ددرگیم  رب  ادخ  هب  جرخی »  » لعف رد  ریمـض  دوشیم . گنت  ناتیاههنیس 

تسا لوصوم  و  نیّذلا »  » يانعم هب  ءالؤه » . » تسا هنیک  بجوم  لخب  هک  ارچ  دیزرویم  لخب  ای  دوشیم  رهاظ  لوسر  ادخ و  هب  تبسن  امش 
دناهدش فیصوت  هک  دیتسه  ییاهنامه  نابطاخم  يا  امش  ای  دیوشیم  هدناوخ  ارف  هک  دیتسه  یناسک  امـش  ینعی  تسا  نآ  هلـص  نوعدت »  » و
هدـناوخ ارف  امـش  تسا : هدومرف  دـنوادخ  سپ  میراد  یتفـص  هچ  ام  دـناهتفگ  نانآ  ییوگ  تسا و  هتفرگ  رـس  زا  ار  اهنآ  فیـصوت  هاگ  نآ 

دیزرویم لخب  دوش  هبلاطم  ناتلاوما  مامت  امش  زا  رارصا  اب  رگا  هک  نیا  لیلد  هدش : هتفگ  ییوگ  و  دینک ، قافنا  لام ]  ] ادخ هار  رد  ات  دیدش 
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سپ دیوشیم  هدناوخارف  ناتلام  مهد  کی  زا  مراهچ  کی  تخادرپ  هب  امـش  تسا  نیا  دیریگیم  لد  هب  هنیک  دـیراد و  هارکا  نآ  نداد  زا  و 
: دومرف هاگ  نآ  دیزرویم  لخب  زین  نآ  تخادرپ  هب  امش  زا  یضعب 

هکلب دنکیمن  زواجت  شدوخ  زا  وا  يزرو  لخب  ررـض  دزرو  لخب  بجاو  فیلکت  يادا  تاکز و  تخادرپ  هب  تبـسن  سک  ره  ْلَْخبَی  ْنَم  َو 
هیلع و تلخب  دنیوگ  دوشیم  مورحم  یگرزب  شاداپ  زا  دش و  دهاوخ  هارمه  كاندرد  يرفیک  اب  نوچ  تسا  هدـیزرو  لخب  دوخ  هب  تبـسن 

رگا سپ  تسا ، لاـم  نتفرگ  رد  ریقف  زا  رتجاـتحم  ندیـشخب  هب  لاـم  هدنـشخب  هک  دراد  هراـشا  ینعم  نیا  هب  هیآ  هنع و  هیلع و  تنـض  هنع و 
. تسا هدیزرو  لخب  دوخ  هب  تبسن  دزرو  لخب  ریقف  هب  ندیشخب  رد  لام  بحاص 

. دیجاتحم ادخ  تمحر  باوث و  هب  امش  تسا و  زاینیب  امش  لاوما  زا  دنوادخ  هک  یلاح  رد  ُِّینَْغلا  ُهَّللا  َو 
. دشابیم اوُقَّتَت » َو  اُونِمُْؤت  ْنِإ   » رب فطع  اْوَّلَوَتَت  ْنِإ  َو 

يور نآ  زا  دنشاب و  بغار  اوقت  نامیا و  هب  هک  امش  تافص  زا  ریغ  یتافص  اب  دروآیم  ار  رگید  یهورگ  امـش  ياجب  ْمُکَْریَغ  ًامْوَق  ْلِْدبَتْـسَی 
. دننادرگن

زا  رتشیب  دنرتهب و  امش  زا  هکلب  دوب  دنهاوخن  امش  دننام  اهنآ  ْمَُکلاْثمَأ  اُونوُکَی  َُّمث ال 
54 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

دز و ناملـس  نار  رب  ار  شتـسد  ترـضح  دننایک  اهنآ  دندرک  ضرع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  هک  هدش  تیاور  دنربیم ، نامرف  ادـخ 
زا «. 1  » دنباییم تسد  نآ  هب  سراف  زا  ینادرم  دشاب  اّیرث  هراتـس  هب  هتخیوآ  هتـسباو و  نامیا  رگا  دننایـسراپ ] هک   ] وا موق  درم و  نیا  دومرف :

یلاوم ینعی  يرگید  هورگ  ادـخ  دـینک ، یچیپرـس  ادـخ ] ناـمرف  زا   ] امـش رگا  برع  هورگ  يا  هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  مهیلع  نیموـصعم 
«. 2  » دنکیم امش  نیزگیاج  ار  نایسراپ ) )

__________________________________________________

-1
ول هموق ، اذه و  لاقف  ناملـس  ذـخف  یلع  هدـی  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  برـضف  ءالؤه ؟ نم  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسرل  اولاق  مّهنا  يور 

. سراف نم  لاجر  هلوانتل  اّیرثلاب  اطونم  نامیإلا  ناک 
و - 2

. یلاوملا ینعی  مکریغ  اموق  لدبتسی  برعلا  رشعم  ای  اّولوتت  نا  مالّسلا : مهیلع  مهنع 
55 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

55 ص :  حتف .....  هروس 

هراشا

. دراد هیآ  هن  تسیب و  تسا و  یندم  حتف ، هروس 

55 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

هّکم حتف  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  هارمه  هک  تسا  نانچ  دنک  تئارق  ار  حـتف  هروس  سک  ره  هک  هدـمآ  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدـح  رد 
دناهدرک تعیب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  اـب  تخرد  ریز  رد  هک  هدوب  یناـسک  هارمه  ییوگ  هک  هدـمآ  رگید  یتیاور  رد  هدوب و  رـضاح 

ظفح حتف  هروس  ندناوخ  اب  تسامـش  فّرـصت  رد  هچنآ  ار و  دوخ  نانز  لاوما و  هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و  «، 1»
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ناگدـنب زا  وت  دـنزیم ، ادـص  ار  وا  ياهدـننک  دایرف  تماـیق  زور  رد  دـنکیم  تموادـم  نآ  تئارق  رب  هک  دـشاب  یناـسک  زا  رگا  اریز  دـینک 
هک هدز  رهم  یماج  زا  دیهد و  شیانکس  تمعن  رپ  تشهب  ياهغاب  رد  دیزاس و  قحلم  محلاص  ناگدنب  هب  ار  وا  ناگتـشرف  يا  ینم ، صلخم 

«. 2  » دیناشونب وا  هب  تسا  روفاک  هب  هتخیمآ 
__________________________________________________

عیاب نم  عم  ناک  اّمناکف  يرخا  ۀیاور  یف  ۀّکم و  حتف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  عم  دهـش  اّهناکف  حتفلا  ةروس  أرق  نم  ّیبا ، ثیدح  یف  -1
. ةرجشلا تحت  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادّمحم 

نّمم ناک  اذا  ّهناف  ًانِیبُم  ًاْحتَف  ََکل  انْحَتَف  اَّنِإ  ۀئارقب  فلتلا  نم  مکنامیا  تکلم  ام  مکئاسن و  مکلاوما و  اونّـصح  مالّـسلا : هیلع  قداّصلا  نع  -2
قیحرلا نم  هوقسا  میعنلا و  تاّنج  هونکـساف  يدابع  نم  نیحلاصلاب  هوقحلا  نیـصلخملا  يدابع  نم  تنا  ۀمایقلا  موی  دانم  هادان  اهتءارق  نمدی 

. روفاکلا جازمب  موتخملا 
].....[ 

56 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

56 ص :  ات 7 ..... ] تایآ 1  (: 48  ) حتفلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
َكَرُْصنَی َو  ( 2  ) ًامیِقَتْـسُم ًاطارِـص  َکَیِدْهَی  َو  َْکیَلَع  ُهَتَمِْعن  َِّمُتی  َو  َرَّخََأت  ام  َو  َِکْبنَذ  ْنِم  َمَّدَقَت  ام  ُهَّللا  ََکل  َرِفْغَِیل  ( 1  ) ًانِیبُم ًاْحتَف  ََکل  انْحَتَف  اَّنِإ 

ُهَّللا َناک  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُدُونُج  ِهَِّلل  َو  ْمِِهناـمیِإ  َعَم  ًاـنامیِإ  اوُدادْزَِیل  َنِینِمْؤُْملا  ِبُوُلق  ِیف  َۀَـنیِکَّسلا  َلَْزنَأ  يِذَّلا  َوُه  ( 3  ) ًازیِزَع ًارْصَن  ُهَّللا 
(4  ) ًامیِکَح ًامِیلَع 

َو ( 5  ) ًامیِظَع ًازْوَف  ِهَّللا  َْدنِع  َِکلذ  َناک  َو  ْمِِهتائِّیَس  ْمُْهنَع  َرِّفَُکی  َو  اهِیف  َنیِِدلاخ  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ِتانِمْؤُْملا  َو  َنِینِمْؤُْملا  َلِخُْدِیل 
َّدَعَأ َو  ْمُهَنََعل  َو  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َبِضَغ  َو  ِءْوَّسلا  ُةَِرئاد  ْمِْهیَلَع  ِءْوَّسلا  َّنَظ  ِهَّللِاب  َنیِّناَّظلا  ِتاکِرْـشُْملا  َو  َنیِکِرْـشُْملا  َو  ِتاِقفانُْملا  َو  َنیِِقفاـنُْملا  َبِّذَُـعی 

(7  ) ًامیِکَح ًازیِزَع  ُهَّللا  َناک  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُدُونُج  ِهَِّلل  َو  ( 6  ) ًاریِصَم ْتَءاس  َو  َمَّنَهَج  ْمَُهل 

56 ص :  همجرت ..... :

، رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1  ) میتخاس مهارف  يراکشآ  يزوریپ  وت  يارب  ام 

تسار هار  هب  دنک و  مامت  وت  رب  ار  شتمعن  دشخبب و  دندادیم  تبـسن  وت  هب  هک  ار  ياهدنیآ  هتـشذگ و  ناهانگ  دنوادخ  هک  دوب  نیا  ضرغ 
(2  ) دیامرف تتیاده 

(3  ) دنک وت  بیصن  يریذپان  تسکش  يزوریپ  و 
نآ زا  نیمز  اهنامـسآ و  رکـشل  دوش ، هدوزفا  ناشنامیا  رب  ینامیا  ات  درک  لزان  ناـنمؤم  ياـهلد  رد  ار  شمارآ  هنیکـس و  هک  تسا  یـسک  وا 

(4  ) تسا میکح  اناد و  دنوادخ  تسادخ و 
شناتخرد ریز  زا  اـهرهن  هک  دـنک  دراو  تشهب ) زا   ) ییاـهغاب رد  ار  ناـمیا  اـب  ناـنز  نادرم و  هک  دوب  نآ  نیبم ) حـتف  نیا  زا  رگید   ) فدـه

(5 . ) تسا یگرزب  يزوریپ  ادخ  دزن  نیا  و  دشخبب ، ار  اهنآ  ناهانگ  و  تسا ، يراج 
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دنربیم  دب  نامگ  ادخ  هب  هک  ار  كرشم  نانز  نادرم و  قفانم و  نانز  نادرم و  زین  و 
57 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ار اهنآ  هدرک و  بضغ  نانآ  رب  دنوادخ  دوشیم ، لزان  ناشدوخ  رب  اهنت  دنشکیم ) راظتنا  نانمؤم  يارب  هک   ) ییوس ثداوح  دنک ، تازاجم 
(6 . ) تسا یماجنارس  دب  هچ  و  هدرک ، هدامآ  اهنآ  يارب  ار  منهج  و  هتخاس ، رود  دوخ  تمحر  زا 
(7 . ) تسا میکح  ریذپان و  تسکش  دنوادخ  و  تسادخ ، نآ  زا  اهنت  نیمز  اهنامسآ و  نایرکشل 

57 ص :  ریسفت ..... :

ماگنه رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  ار  حـتف  نآ  ادـخ  هک  تسا  هّکم  حـتف  روظنم  دـنیوگ  یـضعب  تسا  فـالتخا  حـتف  نیا  ریـسفت  رد 
یشور قبط  دنوادخ  و  «. 1  » هیبیدح زور  رد  رگم  میدشن  هاگآ  هّکم  حتف  زا  ام  هک  هدش  تیاور  رباج  زا  و  داد ، هدـعو  هیبیدـح  زا  تشگزاب 

مکح رد  عوقولا  قّـقحم  عراـضم   ] تسا یمتح  شعوـقو  نوـچ  تسا و  هداد  ربـخ  یـضام  تروـص  هب  حـتف  نیا  زا  دراد  نداد  ربـخ  رد  هک 
. تسا هتفرگ  ماجنا  راک  نیا  ییوگ  تسا ] یضام 

باحصا زا  يدرم  تشگرب  هیبیدح  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  نوچ  هک  هدش  تیاور  تسا و  هیبیدح  حتف  دوصقم  دنیوگ  یـضعب 
تسا ینخـس  دب  نیا  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  دیتشادزاب  ینابرق  ّجح و  زا  ار  ام  دوبن  یحتف  هک  نیا  تفگ  ترـضح  نآ  هب  ربمایپ 

ناما امش  هب  يراز  عّرضت و  اب  دنزاس و  رود  دوخ  نیمزرـس  زا  یتحارب  ار  امـش  هک  دندش  یـضار  ناکرـشم  تساهحتف و  نیرتگرزب  هیبیدح 
نیا هب  تسا  هدوبن  هیبیدـح  زا  رتـگرزب  یحتف  هک  هدـش  تیاور  يرهز  زا  «. 2  » دوب دنیاشوخان  ناشیارب  هک  دندید  یتکرح  امـش  زا  دـنهد و 

يرایسب عمج  لاس  هس  ّیط  رد  دش و  زکرمتم  ناشیاهلد  رد  مالسا  دندینـش و  ار  ناشنانخـس  دنتخیمآ و  رد  ناناملـسم  اب  ناکرـشم  هک  لیلد 
دایز مالسا  نارادفرط  رامش  دندش و  ناملسم 

__________________________________________________

. ۀّیبیدحلا موی  الا  ۀّکم  حتف  ملعن  اّنک  ام  رباج ، نع  - 1
-2

انیده ّدص  تیبلا و  نع  انوّدص  دقل  حـتفب  اذـه  ام  هباحـصا  نم  لجر  لاق  ۀـّیبیدحلا  نم  عجر  اّمل  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ّنا  يور 
ۀّیضقلا مکولأسی  حارلاب و  مهدالب  نع  مکوعفدی  نا  نوکرشملا  یضر  دق  حوتفلا  مظعا  وه  لب  اذه  مالکلا  سئب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاقف 

. اوهرک ام  مکنم  اوأر  دق  نامالا و  یف  مکیلا  اوبغر  و 
58 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

«. 1  » دش
فرظ هاگ  نآ  تسشن  هاچ  بل  رب  دمآ و  هاچ  نآ  رانک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  تشادن و  بآ  ياهرطق  هک  دوب  کشخ  یهاچ  هیبیدح ،

ياهبکرم ناهارمه و  مامت  هک  اجنآ  ات  دـش  بآ  رپ  تخیر و  هاـچ  رد  ار  ناـهد  بآ  درک و  هضمـضم  سپـس  تفرگ  وضو  تساوخ و  یبآ 
، دیدشیم رفن  دنچ  دیدوب  تخرد  ریز  رد  هک  يزور  متفگ  رباج  هب  هک  هدش  تیاور  دـعجلا  یبا  نب  ملاس  زا  دـندش . بآریـس  اهنآ  يراوس 

ربمایپ روضح  بآ  زا  رپ  یکچوک  فرظ  تفگ : هاـگ  نآ  درب  ماـن  دـندوب  هدـش  راـتفرگ  هک  یـشطع  زا  میدوب و  رفن  دـصناپ  رازه و  تفگ :
زا تفگ  يوار  دمآیم  نوریب  همشچ  دننام  شناتشگنا  نایم  زا  بآ  سپ  داهن  نآ  رد  ار  شتسد  ترضح  نآ  دندروآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 

. درکیم تیافک  میدوبیم  مه  رفن  رازه  دص  رگا  درک و  سب  ار  ام  میدیماشآ و  بآ  نآ 
هک هدرک  لقن  دوخ  ثیدح  رد  تسا  ءاّرق  زا  یکی  هک  يراصنا  هثراح  نب  عمجم  تسا  ربیخ  حتف  هیآ ، رد  حتف  زا  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب 
رد میتفای  «« 2  » میمغلا عارک   » رانک رد  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  سپ  درک  یحو  شربماـیپ  هب  دـنوادخ  میتشگیم  رب  هیبیدـح  زا  نوچ 
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ییادخ هب  دنگوس  يرآ  دومرف : تسا ؟ يزوریپ  حـتف و  هیبیدـح )  ) نیا ایآ  دیـسرپ  رمع  درک ، تئارق  ار  انحتف  ّانا  هروس  هداتـسیا و  هک  یلاح 
رد رـضاح  دارفا  زج  سک  چـیه  درک و  میـسقت  هیبیدـح  لها  نایم  ار  ربیخ  هاگ  نآ  تسا ، حـتف  هک  هّتبلا  تسوا  تردـق  هضبق  رد  مناـج  هک 

. تخاسن ربیخ  دراو  ار  هیبیدح 
: دنراد لیوأت  ود  هیآ  نیا  رد  هعیش  نارّسفم  َرَّخََأت  ام  َو  َِکْبنَذ  ْنِم  َمَّدَقَت  ام  ُهَّللا  ََکل  َرِفْغَِیل 

نآ تعافش  اب  ار  ربمایپ  تّما  هدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ  ادخ  هک  تسا  نیا  دوصقم  - 1
__________________________________________________

یف مالسالا  نّکمتف  مهمالک  اوعمـسف  نیملـسملاب  اوطلتخا  نوکرـشملا  ّنا  کلذ  هّیبیدحلا و  حلـص  نم  مظعا  حتف  نکی  مل  يرهزلا ، نع  - 1
. مالسالا داوس  مهب  رثک  ریثک  قلخ  نینس  ثلث  یف  ملسا  مهبولق و 

م. عرک - هّدام  برعلا ، ناسل  تسا . هنیدم  هکم و  نایم  یلحم  مان  میمغلا ،) عارک  - ) 2
59 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

نآ هب  ربمایپ  تّما  ناهانگ  نداد  تبـسن  دراد  دوجو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  تّما و  ناـیم  هک  يدـنویپ  لـیلد  هب  دزرمآیم و  ترـضح 
نیا دروم  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دنکیم  دییأت  ار  نآ  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  رمع  نب  لّضفم  تیاور  تسوکین و  ترـضح 

هک درک  تنامض  ربمایپ  يارب  ناحبس  دنوادخ  یلو  هتشادن  یهانگ  چیه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  ادخ  هب  دومرف : ترـضح  دش  لاؤس  هیآ 
«. 1  » دزرمایب ار  مالّسلا  هیلع  یلع  نایعیش  هدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ 

تسا و زیاج  لوعفم  لعاف و  هب  نآ  ندش  هفاضا  تسا و  ردـصم  بنذ »  » هک هدرک  لقن  هحور  هَّللا  سّدـق  یـضترم  دّیـس  ار  رگید  لیوأت  - 2
هک ار  اهنآ  يدـعب  ناهانگ  هدوب و  هّکم  زا  ترـضح  ندـنار  نوریب  هک  ار  ربمایپ  تّما  هیلّوا  ناـهانگ  ادـخ  هک  تسا  نیا  اـج  نیا  رد  دوصقم 

نوریب نآ  تشاد و  اور  وت  هب  تبـسن  تّما  هک  ار  یهاـنگ  ادـخ  ینعی  دزرمآیم  تسا  مارحلا  دجـسم  هب  دورو  زا  ترـضح  نآ  ندـش  عناـم 
تسا و هدش  هفاضا  دوخ  لوعفم  هب  اجنیا  رد  بنذ »  » نیا رب  انب  دزرمآیم ، دوب ، مارحلا  دجـسم  هب  تدورو  زا  ندش  عنام  هّکم و  زا  تندـنار 
ضرغ و شزرمآ ، ور  نیا  زا  هدش  يّدعتم  ّرج  فرح  هطـساو  نودب  تسا و  هدش  لمح  لمع  زا  نتـشادزاب  جارخا و  يانعم  رب  بنذ »  » نوچ

زین تساهنآ و  زا  ماکحا  نآ  نتـشادرب  ناکرـشم و  ماـکحا  نتخاـس  فرط  رب  شزرمآ ، زا  دوصقم  نیا ، رب  اـنب  تسا ، هدـش  عقاو  حـتف  ّتلع 
ناهانگ ندیزرمآ  دنوادخ  دوصقم  رگا  دـشابیم و  هدـنیآ  رد  رهـش  نآ  هب  ندـش  دراو  هّکم و  حـتف  اب  ترـضح  نآ  رب  بیع  نیا  ندـناشوپ 

. دشاب هّکم  حتف  زا  فده  ناهانگ  شزرمآ  هک  تشادن  ینعم  دوب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ 
رد دنکیم و  مامت  وت  رب  ار  تمعن  ایند  رد  تنید  ندـنام  یقاب  تراک و  نتفرگ  الاب  نایدا و  مامت  رب  وت  نتخاس  زوریپ  اب  َْکیَلَع  ُهَتَمِْعن  َِّمُتی  َو 

. دهدیم وت  هب  عیفر  یهاگیاج  ترخآ 
تشهب هب  ار  شورهر  هک  دنکیم  تیاده  یهار  هب  ار  وت  ًامیِقَتْسُم  ًاطارِص  َکَیِدْهَی  َو 

__________________________________________________

-1
نا هل  نمض  هناحبس  هَّللا  ّنکل  بنذ و  هل  ناک  ام  هَّللا  مالّـسلا و  هیلع  لاقف  ۀیآلا  هذه  نع  لئـس  ّهنا  مالّـسلا  هیلع  قداّصلا  نع  رمع  نب  لّضفم 

. مالّسلا هیلع  ّیلع  ۀعیش  بونذ  رفغی 
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. درادیم اجرباپ  هار  نآ  رب  ار  وت  دنوادخ  دناسریم و 
: دراد دوجو  لامتحا  هس  زیزع  يانعم  رد  ًازیِزَع  ًارْصَن  ُهَّللا  َكَرُْصنَی  َو 

. دنکیم عفد  وت  زا  ار  یشکندرگ  رگمتس  ره  ینعی  تسا  تّزع  اب  هارمه  ترصن  يانعم  هب  رصن  يارب  زیزع  تفص  ندروآ  - 1
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. تسا زیزع  ترصن  نآ  بحاص  هک  یترصن  ای  - 2
. دشاب دانسا  رد  زاجم  میریگب و  هدش  يرای  صخش  روصنم و  يارب  ار  زیزع  تفص  ای  - 3

هلیـسو هب  نانمؤم  ياـهلد  رد  ار  شمارآ  نوکـس و  دـنوادخ  ینعی  تسا  شمارآ  نوکـس و  هنیکـس »  » زا روظنم  َۀَـنیِکَّسلا ...  َلَْزنَأ  يِذَّلا  َوُه 
هدهاشم اب  دنوش و  هاگآ  تسا  هدروآ  مهارف  ناشیارب  ار  ّتینما  سرت  میب و  زا  سپ  هک  اهنآ  رب  دوخ  فطل  زا  ات  هتخاس  دراو  ّتینما  حلص و 

. دوش هدوزفا  نانآ  نیقی  رب  هدش  هداد  اهنآ  هب  هک  ياهدعو  قبط  مالسا  هملک  يرترب  حتف و 
یضعب شتمکح  ملع و  ياضتقم  هب  تسادخ و  نآ  زا  نیمز  نامسآ و  نایرکـشل  ًامیِکَح  ًازیِزَع  ُهَّللا  َناک  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُدُونُج  ِهَِّلل  َو 
شمارآ نوکس و  هیبیدح  حلص  اب  ار  نانمؤم  ياهلد  هک  تسا  نیا  ادخ  ياهتمکح  زا  یکی  دزاسیم و  ّطلسم  یضعب  رب  ار  نایرکشل  نیا  زا 

دـهدب و شاداپ  نانآ  هب  ادـخ  ات  دنـشاب  وا  رازگـساپس  دـنوش و  هاگآ  ادـخ  تمعن  زا  نانمؤم  ات  داد  ار  هّکم  حـتف  هدـعو  ناـنآ  هب  دیـشخب و 
. دهد رفیک  ار  نارفاک  ناقفانم و 

هب دننک  حتف  ار  هّکم  هک  یلاح  رد  هنادنمزوریپ  ار  اهنآ  دنکیمن و  يرای  ار  نانمؤم  ربمایپ و  ادـخ  هک  تسا  نیا  دـب  نامگ  يانعم  ِءْوَّسلا  َّنَظ 
. تسا زیچ  نآ  حالص  یبوخ و  قدص ، هک  نانچ  تسا  يزیچ  داسف  يدب و  يانعم  هب  ءوس » . » دنادرگیمن زاب  هّکم 

ددرگیم . رب  ناکرشم  دوخ  هب  تساهنآ  تکاله  هک  دنراد  دب  راظتنا  نانمؤم  هب  تبسن  دنرادنپیم و  هچنآ  ینعی  ِءْوَّسلا  ُةَِرئاد  ْمِْهیَلَع 
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هب فعـض » فعـض و   » و فاک »  » حتف ّمض و  هب  هرک » هرک و   » دننام تسا  ءاس »  » هشیر زا  تغل  ود  هدش و  تئارق  نیـس  ّمض  حـتف و  هب  ءوس » »
ّمـض هب  ءوس   ) دوشیم و هداد  تبـسن  نیـس ) حـتف  هب  ءوس   ) دوش نآ  شهوکن  دـصق  هک  يزیچ  ره  هب  ابلاغ  هک  نیا  زج  داـض »  » حـتف ّمض و 
درک ریخ  دصق  ّرـش و  دصق  وا  هب  تبـسن  ریخلا ، هب  دارا  ءوّسلا و  هب  دارا  دنیوگیم : دوریم و  راک  هب  تسا  ریخ  ضیقن  هک  ّرـش  ياجب  نیس )

هب نانمؤم ) تکاله   ) نامگ نیا  نتـشگرب  تسا و  هدیهوکن  ءوس  ّنظ  نوچ  هدـش  هفاضا  نیـس )  ) حـتف هب  ءوس )  ) هب هیآ ] رد   ] ّنظ ور  نیا  زا 
. میدرک لقن  هک  یلیوأت  ساسا  رب  رگم  دوشن  هفاضا  نیس )  ) حتف هب  ءوس  هب  هریاد  هک  دوب  هتسیاش  تسا و  ریخ  هدیدنسپ و  ناکرشم 

. تخاس رود  دوخ  تمحر  زا  ار  اهنآ  دش و  نیگمشخ  نانآ  رب  ادخ  ْمُهَنََعل  َو  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َبِضَغ  َو 
تسادخ نآ  زا  ینایرکشل  ینعی  هدش  هتسویپ  نانمؤم  رکذ  هب  لّوا  هیآ  رد  هک  تسا  نیا  هلمج  رارکت  ّتلع  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُدُونُج  ِهَِّلل  َو 

اهنآ اب  دناوتیم  هک  دراد  ینایرکشل  دنوادخ  ینعی  هدش  هتـسویپ  نارفاک  رکذ  هب  مّود  هیآ  رد  دنک و  کمک  ار  نانمؤم  اهنآ  اب  دناوتیم  هک 
. تسا میکح  شمکح  راک و  رد  تسا و  ردتقم  زیزع و  شنانمشد  نتخاس  روهقم  نتفرگ و  ماقتنا  رد  دنوادخ  دریگب و  ماقتنا  نارفاک  زا 

61 ص :  ات 14 ..... ] تایآ 8  (: 48  ) حتفلا هروس  ]

هراشا

امَّنِإ َکَنوُِعیاُبی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 9  ) ًالیِصَأ َو  ًةَرُْکب  ُهوُحِّبَُست  َو  ُهوُرِّقَُوت  َو  ُهوُرِّزَُعت  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللِاب  اُونِمُْؤِتل  ( 8  ) ًاریِذَن َو  ًارِّشَبُم  َو  ًادِهاش  َكاْنلَسْرَأ  اَّنِإ 
ََکل ُلوُقَیَس  ( 10  ) ًامیِظَع ًارْجَأ  ِهِیتُْؤیَسَف  َهَّللا  ُْهیَلَع  َدَهاع  اِمب  یفْوَأ  ْنَم  َو  ِهِسْفَن  یلَع  ُثُْکنَی  امَّنِإَف  َثَکَن  ْنَمَف  ْمِهیِْدیَأ  َقْوَف  ِهَّللا  ُدَی  َهَّللا  َنوُِعیاُبی 
َدارَأ ْنِإ  ًاْئیَش  ِهَّللا  َنِم  ْمَُکل  ُِکلْمَی  ْنَمَف  ُْلق  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َْسَیل  ام  ْمِِهتَنِْسلَِأب  َنُولوُقَی  اَنل  ْرِفْغَتْـساَف  انُولْهَأ  َو  اُنلاْومَأ  اْنتَلَغَـش  ِبارْعَْألا  َنِم  َنوُفَّلَخُْملا 
َنِّیُز َو  ًادـَبَأ  ْمِهِیلْهَأ  یلِإ  َنوـُنِمْؤُْملا  َو  ُلوُـسَّرلا  َِبلَْقنَی  َْنل  ْنَأ  ُْمْتنَنَظ  ْلـَب  ( 11  ) ًارِیبَخ َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َناـک  ْلـَب  ًاـعْفَن  ْمُِکب  َدارَأ  َْوأ  ارَـض  ْمُِکب 

(12  ) ًارُوب ًامْوَق  ُْمْتنُک  َو  ِءْوَّسلا  َّنَظ  ُْمْتنَنَظ  َو  ْمُِکبُوُلق  ِیف  َِکلذ 
َناک َو  ُءاشَی  ْنَم  ُبِّذَُـعی  َو  ُءاشَی  ْنَِمل  ُرِفْغَی  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْکُلم  ِهَِّلل  َو  ( 13  ) ًاریِعَـس َنیِِرفاْکِلل  انْدَتْعَأ  اَّنِإَف  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللِاب  ْنِمُْؤی  َْمل  ْنَم  َو 

(14  ) ًامیِحَر ًاروُفَغ  ُهَّللا 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 1994 

http://www.ghaemiyeh.com


62 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

62 ص :  همجرت ..... :

(8 . ) میداتسرف هدنهد  میب  هدنهد و  تراشب  هاوگ و  ناونع  هب  ار  وت  ام 
(9 . ) دینک حیبست  ماش  حبص و  ار  ادخ  دیراد و  گرزب  ار  وا  دینک ، عافد  وا  زا  دیروایب و  نامیا  شلوسر  ادخ و  هب  ات 

هب دنک  ینکش  نامیپ  سک  ره  تساهنآ ، تسد  يالاب  ادخ  تسد  و  دنیامنیم ، تعیب  ادخ  اب  طقف  تقیقح  رد  دننکیم  تعیب  وت  اب  هک  اهنآ 
(10 . ) داد دهاوخ  وا  هب  یمیظع  شاداپ  يدوزب  دنک  افو  هتسب  ادخ  اب  هک  يدهع  هب  تبسن  هک  سک  نآ  تسا و  هتسکش  نامیپ  دوخ  نایز 

میتسناوتن و   ) تشاد لوغشم  دوخ  هب  ار  ام  هداوناخ ، لاوما و  ظفح  دنیوگیم : هدرک ) یـشارت  رذع   ) نیـشن هیداب  بارعا  زا  نافّلختم  يدوزب 
یسک هچ  وگب : دنرادن ! لد  رد  هک  دنیوگیم  يزیچ  دوخ  نابز  هب  اهنآ  نک ، شزرمآ  بلط  ام  يارب  مینک ) یهارمه  ار  وت  هیبیدح  رفـس  رد 
مامت هب  دنوادخ  و  ددرگ ) عنام   ) دنک هدارا  یعفن  رگا  ای  دهاوخب و  ینایز  امـش  يارب  هاگ  ره  دنک  عافد  امـش  زا  دنوادخ  ربارب  رد  دـناوتیم 

(11 . ) تسا هاگآ  دیهدیم  ماجنا  هک  یلامعا 
، دوب هتفای  تنیز  امش  ياهلد  رد  طلغ  رادنپ  نیا  تشگ و  دنهاوخن  زاب  دوخ  ياههداوناخ  هب  زگره  نانمؤم  ربمایپ و  دیدرک  نامگ  امش  هکلب 

(12 . ) دیدش كاله  ماجنارس  و  دیدرک ، دب  نامگ  و 
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(13 ! ) میاهدرک هدامآ  نازورف  شتآ  نارفاک  يارب  ام  هک  ارچ  تسا ) خزود  شتشونرس   ) هدرواین شربمایپ  ادخ و  هب  نامیا  هک  سک  نآ  و 
تازاجم دهاوخب  ار  سک  ره  و  دشخبیم ، دنادب ) هتسیاش  و   ) دهاوخب ار  سک  ره  تسادخ ، نآ  زا  نیمز  اهنامـسآ و  ّتیمکاح  ّتیکلام و 

(14 . ) تسا میحر  روفغ و  دنوادخ  دنکیم 

63 ص :  ریسفت ..... :

اب هک  یتروص  رد  تسا ، هدش  تئارق  بیاغ  تروص  هب  ءای »  » اب زین  باطخ و  تروص  هب  ءات »  » اب نآ  زا  دـعب  ياهلعف  و  اونمؤت »  » ِهَّللِاب اُونِمُْؤِتل 
مدرم هب  اهلعف  مامت  رد  ریمـض  دوش  تئارق  ءای »  » اب رگا  دشابیم و  شتّما  هب  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  هب  باطخ  دوش  تئارق  ءات » »

. ددرگیم رب 
. دیربب نامرف  وا  زا  دیرادب و  گرزب  ار  وا  ینعی  هوّرقوت ، و  دینک . تیوقت  ار  وا  ربمایپ  ندرک  يرای  اب  ینعی  ُهوُرِّزَُعت  َو 

نید نتـشاد  زیزع  ادخ  نتـشاد  زیزع  زا  دوصقم  ددرگیم و  رب  ادخ  هب  اهریمـض  مامت  تسا و  هدش  هتفرگ  هحبـس  زا  ای  حیبست  زا  ُهوُحِّبَُـست  َو 
. تسوا لوسر  ادخ و 

. دینک تعیب  ندرم  رب  ربمایپ  اب  ینعی  دراد  مان  زین  ناوضر  تعیب  هک  تسا  هیبیدح  تعیب  دوصقم  َکَنوُِعیاُبی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
/ ءاسن « ) تسا هدرک  ادخ  تعاطا  دنک  تعاطا  ربمایپ  زا  هک  یسک   » تسا َهَّللا  َعاطَأ  ْدَقَف  َلوُسَّرلا  ِعُِطی  ْنَم  هیآ  ریظن  هیآ  نیا  َهَّللا  َنوُِعیاُبی  امَّنِإ 

(. 80
تعیب تسد  يـالاب  تعیب  ماـگنه  رد  هک  ادـخ  لوسر  تسد  ییوگ  هدوـمرف و  دـیکأت  ْمِهیِدـْیَأ  َقْوَـف  ِهَّللا  ُدَـی  دوـخ  راـتفگ  اـب  ار  نآ  سپس 

. تسا ینامسج  تافص  زا  رودب  هلالج  ّلج  ادخ  اریز  تسادخ  تسد  دریگیم  رارق  ناگدننک 
ددرگیم . رب  شدوخ  هب  طقف  وا  ینکش  نامیپ  ررض  دنکشب  نامیپ  سک  ره  ِهِسْفَن و  یلَع  ُثُْکنَی  امَّنِإَف  َثَکَن  ْنَمَف 
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. دوریم راک  هب  تروص  ود  ره  هب  دهعلاب » تیفوا   » و دهعلاب » تیفو   » َهَّللا ُْهیَلَع  َدَهاع  اِمب  یفْوَأ  ْنَم  َو 
«. هیتؤیسف ( » ءای  ) اب مه  و  نون )  ) اب مه  هدش  تئارق  تروص  ود  هب  ِهِیتُْؤیَسَف 

لاس رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  یهارمه  زا  هک  دـندوب  ینانیـشن  هیداـب  ناـمه  فّلختم  ياـهبرع  ِبارْعَأـْلا  َنِم  َنوُفَّلَخُْملا  َکـَل  ُلوُقَیَس 
مـشش لاس  هدعقلا  يذ  هام  رد  نایرج  نیا  دورب و  هّکم  هب  هرمع  ّجح  دصق  هب  هک  تشاد  میمـصت  ترـضح  نوچ  دندیزرو  فّلخت  هیبیدـح 

هّکم هب  نتفر  زا  وا  عنام  ای  دـنیایب  ربمایپ  گـنج  هب  شیرق  اداـبم  هک  نآ  میب  زا  هنیدـم  فارطا  ياهنیـشنرداچ  اـهبرع و  داـتفا ، قاـفتا  يرجه 
ات درب  هارمه  هب  ار  دوخ  ینابرق  تسب و  مارحا  هرمع  دصق  هب  تاقیم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  دـنداتفا . هار  هب  ترـضح  هارمه  دـنوش 

دنتفگ دندرک و  لامها  رفـس  نداد  همادا  رد  هدش  مرحم  ربمایپ  دندید  هک  اهبرع  زا  يرایـسب  سپ  درادن  گنج  دصق  ربمایپ  هک  دننادب  مدرم 
دندیزرو فّلخت  يراک  نتشاد  هناهب  هب  ربمایپ  اب  نتفر  زا  ور  نیا  زا  دناهتـشک ، ار  ربمایپ  نارای  دناهدمآ و  هک  میوریم  ینامدرم  يوس  هب  ام 

. ددرگیمن رب  هنیدم  هب  دوشیم و  كاله  ربمایپ  هک  دنتشادنپ  و 
كاب نانیا  هک  دهدیم  ربخ  ناشیاهلد  رارـسا و  زا  دنکیم و  بیذکت  ار  نانآ  یهاوخ  رذع  دـنوادخ  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َْسَیل  ام  ْمِِهتَنِْـسلَِأب  َنُولوُقَی 

. دنکن ای  دنکب  شزرمآ  بلط  ناشیا  رب  ربمایپ  هک  دنرادن 
یعفن امش  هب  دنک  دصق  ای  دناسرب  گرم  نتشک و  دننام  ینایز  امش  هب  هک  دنک  هدارا  دنوادخ  رگا  ینعی  ًاْئیَـش  ِهَّللا  َنِم  ْمَُکل  ُِکلْمَی  ْنَمَف  ُْلق 

. دوش وا  ّتیشم  اضق و  عنام  دناوتیم  یسک  هچ  دناسرب  تمینغ  هب  یبایتسد  يزوریپ و  نوچ 
تسا عفن  ّدض  ّرـض  هک  هدش  هتفگ  و  هدش ، تئارق  نآ  حتف  و  ءاف )  ) نمـض هب  هک  رقف  دننام  تسا  هدش  تئارق  نآ  حتف  و  داض )  ) ّمض هب  ارَض 

. تسا هدمآ  زین  یلاح  دب  يانعم  هب  و 
یـضعب تسا و  ذئاع  عمج  هک  ذوع »  » دننام تسا  رئاب  عمج  روب » ، » یلایل دـننام  تسا  عمج  مسا  یلاها  یلو  تسا  لها  عمج  نولها  انُولْهَأ  َو 

راب  ردصم  روب »  » دناهتفگ
65 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هدروآ ثنؤم  رکذـم و  عـمج و  درفم و  تفـص  شیارب  ور  نیا  زا  دـنناسکی  ظـفلت  ینعم و  رظن  زا  کـله و  ردـصم  هک  کـله  دـننام  تسا 
رد ریخ  دیتکاله و  لها  ادـخ  رظن  زا  تسا و  دـساف  ناتیاهتین  اهلد و  اهـسفن و  هک  دـیتسه  یموق  امـش  هک  تسا  نیا  هلمج  يانعم  دوشیم و 

. دیتسه یهلا  رفیک  مشخ و  راوازس  تسین و  امش 
هرکن تروص  هب  هملک  نیا  اریعس » . » تسا رفاک  دشاب  هتشادن  نامیا  شلوسر  ادخ و  هب  سک  ره  دنک : مالعا  ات  هدمآ  مهل »  » ياجب َنیِِرفاْکِلل 

. تسا هدش  هدروآ  هرکن  یَّظََلت » ًاران   » هک نانچ  تسا  نارفاک  صوصخم  شتآ  عون  نیا  هک  دوش  مالعا  ات  هدش  هدروآ 

65 ص :  ات 19 ..... ] تایآ 15  (: 48  ) حتفلا هروس  ]

هراشا

ُْلبَق ْنِم  ُهَّللا  َلاق  ْمُِکلذَـک  انوُِعبَّتَت  َْنل  ُْلق  ِهَّللا  َمـالَک  اُولِّدَُـبی  ْنَأ  َنوُدـیُِری  ْمُکِْعبَّتَن  اـنوُرَذ  اهوُذُـخْأَِتل  َِمناـغَم  یلِإ  ُْمتْقَلَْطنا  اَذِإ  َنوُفَّلَخُْملا  ُلوُقَیَس 
َْوأ ْمُهَنُوِلتاُقت  ٍدیِدَش  ٍسَْأب  ِیلوُأ  ٍمْوَق  یلِإ  َنْوَعُْدتَـس  ِبارْعَْألا  َنِم  َنیِفَّلَخُْمِلل  ُْلق  ( 15  ) ًالِیلَق َّالِإ  َنوُهَقْفَی  اُوناک ال  َْلب  انَنوُدُسَْحت  َْلب  َنُولوُقَیَـسَف 

یَلَع َو ال  ٌجَرَح  یمْعَأـْلا  یَلَع  َْسَیل  ( 16  ) ًامِیلَأ ًاباذَع  ْمُْکبِّذَُعی  ُْلبَق  ْنِم  ُْمْتیَّلََوت  امَک  اْوَّلَوَتَت  ْنِإ  َو  ًانَـسَح  ًارْجَأ  ُهَّللا  ُمُِکتُْؤی  اوُعیُِطت  ْنِإَف  َنوُِملُْـسی 
(17  ) ًامِیلَأ ًاباذَع  ُْهبِّذَُـعی  َّلَوَتَی  ْنَم  َو  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ُْهلِخْدـُی  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ِعُِطی  ْنَم  َو  ٌجَرَح  ِضیِرَْملا  یَلَع  َو ال  ٌجَرَح  ِجَرْعَْألا 

ًةَرِیثَک َِمناغَم  َو  ( 18  ) ًابیِرَق ًاْحتَف  ْمَُهباثَأ  َو  ْمِْهیَلَع  َۀَنیِکَّسلا  َلَْزنَأَف  ْمِِهبُوُلق  ِیف  ام  َِملَعَف  ِةَرَجَّشلا  َتَْحت  َکَنوُِعیاُبی  ْذِإ  َنِینِمْؤُْملا  ِنَع  ُهَّللا  َیِضَر  ْدََقل 
(19  ) ًامیِکَح ًازیِزَع  ُهَّللا  َناک  َو  اهَنوُذُخْأَی 
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66 ص :  همجرت ..... :

رد و   ) مینک يوریپ  امـش  زا  مه  ام  دیراذگب  دنیوگیم : نافّلختم  دینک  تکرح  یمئانغ  ندروآ  تسد  هب  يارب  هدـنیآ  رد  امـش  هک  یماگنه 
لبق زا  دـنوادخ  هنوگ  نیا  دـییایب ، ام  لابند  هب  دـیابن  زگره  وگب : دـنهد ، رییغت  ار  ادـخ  مالک  دـنهاوخیم  اهنآ  مییامن )! تکرـش  داهج  نیا 

: دنیوگیم يدوزب  اّما  تسا ، هتفگ 
(15 ! ) دنمهفیمن یکدنا  زج  اهنآ  یلو  دیزرویم  دسح  ام  هب  تبسن  امش 

رگا دنروایب ، مالـسا  ات  دینک  راکیپ  اهنآ  اب  دیورب و  وجگنج  یموق  يوس  هب  هک  دوشیم  توعد  امـش  زا  يدوزب  وگب : بارعا  زا  نافلختم  هب 
باذـع ار  امـش  دـیدرک  یچیپرـس  زین  البق  هک  هنوگ  نامه  دـینک  یچیپرـس  رگا  و  دـهدیم ، امـش  هب  یکین  شاداپ  دـنوادخ  دـینک  تعاطا 

(16 . ) دنکیم یکاندرد 
رد ار  وا  دـنک  تعاطا  ار  شلوسر  ادـخ و  سک  ره  و  دـنکن ) تکرـش  داهج  نادـیم  رد  رگا   ) تسین یهانگ  رامیب »  » و گـنل »  » و اـنیبان »  » رب

یکاندرد باذـع  هب  ار  وا  دـنک  یچیپرـس  هک  سک  نآ  و  تسا ، يراج  شناـتخرد  ریز  زا  اـهرهن  هک  دزاـسیم  دراو  تشهب ) زا   ) ییاـهغاب
(17 . ) دنکیم راتفرگ 

تقادص و زا   ) اهنآ بلق  نورد  رد  ار  هچنآ  ادـخ  دـش ، دونـشخ  یـضار و  دـندرک  تعیب  وت  اب  تخرد  نآ  ریز  رد  هک  ینانمؤم  زا  دـنوادخ 
(18 . ) دومرف اهنآ  بیصن  شاداپ ، ناونع  هب  یکیدزن ، حتف  و  درک ، لزان  اهنآ  ياهلد  رب  ار  شمارآ  اذل  تسنادیم  دوب  هتفهن  نامیا )

(19 . ) تسا میکح  زیزع و  دنوادخ  و  دنروآیم ، تسد  هب  ار  نآ  هک  يرایسب  میانغ  و 

66 ص :  ریسفت ..... :

: دنیوگیم يدوزب  دندیزرو  فّلخت  هیبیدح  هب  نتفر  زا  هک  یناسک  َنوُفَّلَخُْملا  ُلوُقَیَس 
. مینک يوریپ  امش  زا  دیراذگب  دندرک  تکرح  ربیخ  میانغ  ندروآ  تسد  هب  يارب  هاگ  ره  َِمناغَم  یلِإ  ُْمتْقَلَْطنا  اَذِإ 

هب ربیخ  تمینغ  دروم  رد  هیبیدـح  لها  يارب  طقف  ادـخ  هاـگ  هدـعو  ياـنعم  هب  هدـش و  تئارق  زین  هَّللا » ملک   » ِهَّللا َمـالَک  اُولِّدَُـبی  ْنَأ  َنوُدـیُِری 
. تسا هّکم  ياهتمینغ  ضوع 

امش و يوس  هب  هیبیدح  زا  تشگزاب ، زا  شیپ  دنوادخ  ُهَّللا  َلاق  ْمُِکلذَک  انوُِعبَّتَت  َْنل  ُْلق 
67 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

کیرـش اهنآ  اب  هک  دنرادن  قح  نارگید  دناهتـشاد و  روضح  هیبیدح  نایرج  رد  هک  تسا  یناسک  نآ  زا  ربیخ  تمینغ  هدومرف : ربیخ  زا  لبق 
. دنوش

امـش اب  میانغ  رد  زین  ام  دسرب و  امـش  دننام  مه  ام  هب  میانغ  هک  دیزرویم  دسح  امـش  هک  تفگ  دنهاوخ  يدوزب  انَنوُدُـسَْحت  َْلب  َنُولوُقَیَـسَف 
. میشاب کیرش 

. دنتسین نینچ  ینید  ياهراک  رد  یلو  دنکریز  يویند  ياهراک  رد  تسا و  مک  ناشکرد  ینعی  اًلِیلَق  اَّلِإ  َنوُهَقْفَی  اُوناک ال  َْلب 
مکح اهنآ  ندرکن  يوریپ  هک  نیا  زا  یلوا  هک  تسا  نیا  ناـشقرف  تسا و  بارـضا  يارب  انَنوُدُـسَْحت » ْلـَب   » رد هیآ و  زا  شخب  نیا  رد  لـب » »

دنک فیـصوت  دسح  هب  ار  نانمؤم  هک  نیا  زا  تسا  ضارعا  یمّود  دنکیم و  تابثا  ار  دسح  لاح  نیع  رد  تسا و  هدرک  ضارعا  دشاب  ادخ 
. دنکیم تباث  ار  اهنآ  ینادان  یلو 
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دیوشیم هدناوخ  ارف  یموق  گنج  هب  نیا  زا  دعب  يدوزب و  وگب  دندیزرو  فّلخت  هیبیدـح ، يوس  هب  تکرح  زا  هک  یناسک  هب  َنیِفَّلَخُْمِلل  ُْلق 
. دنتسه فیقث  نزاوه و  موق  اهنآ  دندنمورین و  رایسب  هک 

رب انب  درادن  دوجو  یمّوس  هار  ندش و  ناملسم  ای  گنج  ای  دریگ  ماجنا  دیاب  راک  ود  زا  یکی  ینعی  تسا  ْمُهَنُوِلتاُقت »  » رب فطع  َنوُِملُْـسی  َْوأ 
دیباترب يور  اهنآ  اب  ندیگنج  زا  رگا  دهدیم و  شاداپ  امش  هب  دنوادخ  دیهد  تبثم  خساپ  ناکرشم  اب  ندیگنج  رد  دیربب و  نامرف  رگا  نیا 

. داد دهاوخ  رفیک  ترخآ  رد  ار  امش  دنوادخ  دیتفاترب  يور  هیبیدح  هب  نتفر  رد  هتشذگ  رد  هک  نانچ 
روذـعم ار  اهنآ  هتخاس و  فرطرب  ار  گنج  زا  ندرک  فّلخت  دـنراد  یندـب  بیع  صقن و  هک  یناسک  زا  دـنوادخ  ٌجَرَح  یمْعَأـْلا  یَلَع  َْسَیل 

. تسا هتشاد 
. تسا هدش  تئارق  زین  نون »  » اب هبذعن » « » هلخدن  » و ءای »  » اب هبّذعی ، هلخدی 

تخرد ریز  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  اب  هیبیدح  رد  ناناملـسم  هک  تسا  هیآ  نیمه  ناوضر  تعیب  هب  هیبیدح  نایرج  يراذگمان  ّتلع 
دندرک . تعیب  دوب  نالیغم  تخرد  هک  فورعم 

68 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
رازه و ای  دـصناپ  رازه و  اهنآ  رامـش  دراد و  یهاگآ  ناشربص  يرادافو و  گـنج و  رد  ناـنآ  ّتین  قدـص  زا  دـنوادخ  ْمِِهبُوُلق  ِیف  اـم  َِملَعَف 

. دوب رفن  دصیس 
دننام دوشیم  ناشیاهبلق  تّوق  بجوم  هک  تسا  یفطل  هنیکـس  زا  روظنم  ددرگیم و  رب  نانمؤم  هب  مهیلع  رد  ریمـض  ْمِْهیَلَع  َۀَـنیِکَّسلا  َلَْزنَأَـف 

. تسا بلق  توق  ببس  هک  رطاخ  شمارآ 
. ربیخ حتف  ینعی  ًابیِرَق  ًاْحتَف  ْمَُهباثَأ  َو 

. تسا هدوب  روهشم  ناوارف ، ياهنیمز  لام و  نتشاد  هب  ربیخ  تسا و  ربیخ  میانغ  نامه  اهَنوُذُخْأَی  ًةَرِیثَک  َِمناغَم  َو 

68 ص :  ات 25 ..... ] تایآ 20  (: 48  ) حتفلا هروس  ]

هراشا

َو ( 20  ) ًامیِقَتْسُم ًاطارِص  ْمُکَیِدْهَی  َو  َنِینِمْؤُْمِلل  ًۀَیآ  َنوُکَِتل  َو  ْمُْکنَع  ِساَّنلا  َيِْدیَأ  َّفَک  َو  ِهِذه  ْمَُکل  َلَّجَعَف  اهَنوُذُخَْأت  ًةَرِیثَک  َِمناغَم  ُهَّللا  ُمُکَدَعَو 
اِیلَو َنوُدِجَی  َُّمث ال  َرابْدَْألا  اُوَّلََول  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُمُکََلتاق  َْول  َو  ( 21  ) ًاریِدَق ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َناک  َو  اِهب  ُهَّللا  َطاحَأ  ْدَق  اْهیَلَع  اوُرِدْقَت  َْمل  يرْخُأ 

ِنْطَِبب ْمُْهنَع  ْمُکَیِْدیَأ  َو  ْمُْکنَع  ْمُهَیِدـْیَأ  َّفَک  يِذَّلا  َوُه  َو  ( 23  ) ًالیِْدبَت ِهَّللا  ِۀَّنُِسل  َدَِجت  َْنل  َو  ُْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  ِیتَّلا  ِهَّللا  َۀَّنُـس  ( 22  ) ًاریِصَن َو ال 
(24  ) ًاریَِصب َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َناک  َو  ْمِْهیَلَع  ْمُکَرَفْظَأ  ْنَأ  ِدَْعب  ْنِم  َۀَّکَم 

ْنَأ ْمُهوُمَْلعَت  َْمل  ٌتانِمُْؤم  ٌءاِسن  َو  َنُونِمُْؤم  ٌلاجِر  َْول ال  َو  ُهَّلِحَم  َُغْلبَی  ْنَأ  ًافوُکْعَم  َيْدَْـهلا  َو  ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا  ِنَع  ْمُکوُّدَـص  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُمُه 
(25  ) ًامِیلَأ ًاباذَع  ْمُْهنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  اَْنبَّذََعل  اُولَّیََزت  َْول  ُءاشَی  ْنَم  ِِهتَمْحَر  ِیف  ُهَّللا  َلِخُْدِیل  ٍْملِع  ِْریَِغب  ٌةَّرَعَم  ْمُْهنِم  ْمُکَبیُِصتَف  ْمُهُؤَطَت 
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69 ص :  همجرت ..... :

تـسد و  تخاس ، مهارف  امـش  يارب  رتدوز  ار  یکی  نیا  یلو  دـیروآیم ، گنچ  هب  ار  اهنآ  هک  هداد  هدـعو  امـش  هب  یناوارف  میانغ  دـنوادخ 
(20 . ) دنک تیاده  تسار  هار  هب  ار  امش  و  دشاب ، نانمؤم  يارب  ياهناشن  ات  تشاد ، زاب  امش  زا  ار  نانمشد )  ) مدرم يّدعت 

رب دنوادخ  دنکیم و  امش  بیـصن  دراد  هطاحا  نآ  رب  شتردق  دنوادخ  یلو  دیرادن  تردق  نآ  رب  امـش  هک  يرگید  تاحوتف  میانغ و  زین  و 
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(21 . ) تساناوت زیچ  ره 
(22 . ) دنتفاییمن يروای  ّیلو و  سپس  دنتخیرگیم  يدوزب  دندرکیم  راکیپ  امش  اب  هیبیدح ) نیمزرس  رد   ) نارفاک رگا 

(23 . ) تفای یهاوخن  یلیدبت  رییغت و  یهلا  ّتنس  يارب  زگره  و  تسا ، هدوب  زین  هتشذگ  رد  هک  تسا  یهلا  ّتنس  نیا 
تخاس و زوریپ  اهنآ  رب  ار  امش  هک  نآ  زا  دعب  درک ، هاتوک  هّکم  لد  رد  اهنآ  زا  ار  امـش  تسد  امـش و  زا  ار  اهنآ  تسد  هک  تسا  یـسک  وا 

(24 . ) تسانیب دیهدیم  ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ 
عنام هاگنابرق  ّلحم  هب  امش  ياهینابرق  ندیسر  زا  و  دنتـشاد ، زاب  مارحلا  دجـسم  ترایز )  ) زا ار  امـش  دندش و  رفاک  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ 
يراع بیع و  هار  نیا  زا  دـنتفریمن و  نیب  زا  اپ  تسد و  ریز  امـش  یهاگآ  نودـب  نایم  نیا  رد  ینامیا  اب  نانز  نادرم و  هاگ  ره  و  دنتـشگ ،

دوخ تمحر  رد  دهاوخیم  ار  سک  ره  ادخ  هک  دوب  نیا  فده  دـشیمن ) گنج  نیا  عنام  زگره  دـنوادخ   ) دیـسریمن امـش  هب  هناهاگآان 
(25 . ) میدرکیم یکاندرد  باذع  ار  نارفاک  دندشیم  ادج  مه  زا  هّکم ) رد   ) راّفک نانمؤم و  رگا  دزاس و  دراو 

69 ص :  ریسفت ..... :

. دهدیم نانمؤم  هب  تمایق  زور  ات  دنوادخ  هک  تسا  یمیانغ  مامت  رایسب  ياهتمینغ  زا  روظنم  ًةَرِیثَک  َِمناغَم  ُهَّللا  ُمُکَدَعَو 
. داد رارق  ناترایتخا  رد  تعرسب  ار  ریبخ  ياهتمینغ  ینعی  ِهِذه  ْمَُکل  َلَّجَعَف 

دسا و  هفیاط  زا  اهنآ  نانامیپ  مه  ربیخ و  لها  تردق  ینعی  ْمُْکنَع  ِساَّنلا  َيِْدیَأ  َّفَک  َو 
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ینیـشن بقع  هب  روبجم  اهنآ  سپ  تخادنا  تشحو  ناشیاهلد  رد  دنوادخ  درک و  عفد  امـش  زا  دـندوب  هدـمآ  اهنآ  يرای  يارب  هک  ار  نافطغ 
هب هک  یتمینغ  حلص و  نمشد و  عفد  نیا  ات  درک  عفد  امش  زا  ار  هّکم  مدرم  هطلس  هیبیدح  حلـص  اب  هک  تسا  نیا  روظنم  هدش : هتفگ  دندش و 

يرای نماض  ادـخ  دـنراد و  یتلزنم  جرا و  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  هک  دـننادب  ات  دـشاب  نانمؤم  يارب  ياهناشن  تربع و  دـمآ  تسد  هب  تعرس 
دنشاب ناما  رد  مدرم  لاس  هد  نآ  رد  هک  دوش  فقوتم  گنج  لاس  هد  هک  دش  عقاو  نیا  رب  حلـص  هک  ارچ  تساهنآ  حتف  شیاشگ و  ندرک و 

دوخ لام  نوخ و  رب  دوش  هنیدم  دراو  هک  شیرق  زا  کی  ره  دشاب و  ظوفحم  شلام  نوخ و  دوش  هّکم  دراو  هک  ناناملـسم  زا  کی  ره  زین  و 
تعیب شیرق  اب  هک  درادب  تسود  سک  ره  دناوتب و  دـنک  تعیب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  اب  هک  درادـب  تسود  سک  ره  دـشاب و  نمیا 
ورمع نب  لیهـس  میوشیم  نامیپ  مه  شیرق  اب  ام  دنتفگ  هنانک  هلیبق  میدنبیم و  نامیپ  دّمحم  اب  ام  دنتفگ  هعازخ  هلیبق  سپ  دشاب  دازآ  دنک 

ینادرگرب و ام  هب  دشاب  ناملسم  هچ  رگا  دمآ  تدزن  ام  زا  يدرم  ره  هک  نیا  رب  میدنبیم  نامیپ  تفگ : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب 
: دنتفگ ناناملسم  مینادرگنرب . وت  هب  ار  وا  دمآ  ام  دزن  وت  نارای  زا  سک  ره 

ره دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  دوش  درتسم  راّفک  هب  تسا  هدمآ  امـش  تمدخ  ناملـسم  هک  یـصخش  هنوگچ  هَّللا ! ناحبس 
ادـخ رگا  میهدیم ، سپزاب  اهنآ  هب  ار  وا  ام  دـیایب  ام  دزن  نانآ  زا  سک  ره  دزاـس و  رود  اـم  زا  رتشیب  ار  وا  ادـخ  دورب  اـهنآ  دزن  اـم  زا  سک 
هّکم هب  يدرگرب و  لاسما  هک  میدنبیم  نامیپ  نیا  رب  وت  اب  تفگ : لیهـس  داد . دهاوخ  رارق  یتاجن  هار  شیارب  تسا  ناملـسم  ابلق  هک  دنادب 
دیوش دراو  حّلـسم  رگا  ینامیم و  نآ  رد  زور  هس  يوشیم و  دراو  تنارای  اـب  وت  میوریم و  نوریب  هّکم  زا  اـم  هدـنیآ  لاـس  يوشن و  دراو 

دـنامب و دـیاب  اجنامه  میتخاس  ناشفقوتم  ام  هک  اج  ره  دـیراد  هارمه  هب  هک  ار  ییاهینابرق  نیا  دـشاب و  فالغ  رد  ناتیاههحلـسا  تسا  مزـال 
. دیزادنیب ام  ولج  ار  اهنآ  دیابن 

ناملـسم هک  يزور  زا  ادـخ  هب  تفگ : باّطخ  نب  رمع  دـینادرگرب ، امـش  میربیم  هاگنابرق  يوس  هب  ار  دوخ  ياهینابرق  اـم  دومرف : ترـضح 
تلاسر  رد  زورما  زج  مدش 
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؟ یتسین ادخ  ربمایپ  وت  رگم  متفگ : مدمآ و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  تمدـخ  هاگ  نآ  مدوب . هدرکن  کش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم 
: دومرف لطاب ؟ رب  ام  نمشد  میتسین و  قح  رب  ام  رگم  متفگ : ارچ  دومرف :

میادخ و ربمایپ  نم  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  ماگنه  نیا  رد  میهدیم ؟ یتسپ  هب  نت  نامنید  رد  ارچ  سپ  متفگ : تسا  نینچ  يرآ 
: متفگ تسا  نم  روای  وا  منکیمن و  ادخ  ینامرفان 

: دومرف میزادرپیم ؟ فاوط  هب  هدش و  ادخ  هناخ  یهار  يدوزب  هک  یتفگیمن  ام  هب  رگم 
: دومرف هن ، متفگ : میوشیم ؟ هبعک  فاوط  هب  ّقفوم  لاسما  متفگ  وت  هب  نم  ایآ  یلو  ارچ 

غیت درک و  ینابرق  يرتش  ادـخ  لوسر  سپ  تخادرپ  یهاوخ  هبعک  فاوط  هب  هدـش  هناور  ادـخ  هناخ  هب  يدوزب  هک  شاب  رطاـخ  هدوسآ  سپ 
. دیشارت ار  دوخ  رس  تساوخ و  ار  دوخ  یشارترس 

: دومرف وا  هب  ادخ  لوسر  نوچ  دوب و  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  حلـص  نیا  رد  ادخ  لوسر  بتاک  هک  هدش  تیاور  بعک  نب  دّمحم  زا 
ینیگنـس ترابع  نیا  نتـشون  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  دناهدرک  هحلاصم  نآ  رب  ورمع  نب  لیهـس  هَّللا و  دبع  نب  دّمحم  هچنآ  تسا  نیا  سیونب 

یهاوخ ار  ياهمانرب  نینچ  زین  وت  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  دسیونب  يرگید  ترابع  هَّللا  لوسر  دّمحم  زج  تساوخیمن  درکیم و 
لوسر نوچ  و  تشون ، دندوب  هتفگ  هچنآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  درک ، یهاوخ  ءاضما  ار  ینتم  نینچ  ياهدش  عقاو  مولظم  هک  یلاح  رد  تشاد و 

وبا هب  ار  مچرپ  درک و  تکرح  ربیخ  فرط  هب  هاگ  نآ  دنام  اجنآ  رد  بش  تسیب  دش  دراو  هنیدم  هب  هیبیدـح  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ 
هب دندرک و  ینیشن  بقع  شنارای  اب  هدرک و  دروخرب  نایدوهی  اب  دش و  ربیخ  هناور  رکب  وبا  داتـسرف  ربیخ  نایدوهی  يوس  هب  ار  وا  داد و  رکب 

نایربیخ اب  تساـخرب و  دنتـساخاپب  وا  هارمه  هک  مدرم  زا  یهورگ  اـب  داتـسرف و  ار  باّـطخ  نب  رمع  سپـس  دنتـشگرب  ادـخ  ربماـیپ  تمدـخ 
دناسرتیم نمشد  تردق  زا  ار  دوخ  نارای  رمع  هک  یلاح  رد  دنتشگرب  ادخ  لوسر  تمدخ  هب  دنتسشن و  بقع  شنارای  اب  هدرک و  دروخرب 

ار لوسر  ادخ و  هک  مراپـسیم  یـسک  هب  ار  مچرپ  ادرف  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ  هاگ  نآ  دـندناسرتیم  ار  رمع  زین  نانآ  و 
تسود  ار  وا  زین  لوسر  ادخ و  دراد و  تسود 
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ار بش  نآ  مدرم  سپ  درک  دـهاوخ  حـتف  وا  تسد  هب  ار  ربـیخ  دـنوادخ  اـت  ددرگیمن  رب  دزیرگیمن و  دربیم و  شروـی  تخـس  وا  دـنراد 

ربمایپ دش  حبـص  نوچ  داد و  دـهاوخ  ناشمادـک  هب  ار  مچرپ  ادرف  ربمایپ  هک  دـندوب  هشیدـنا  نیا  رد  ناشیرپ و  یگمه  هک  یلاح  رد  دـنتفخ 
شغارـس هب  دومرف : دـلانیم  مشچ  درد  زا  ادـخ ، لوـسر  يا  دـندرک : ضرع  تساـجک ؟ بلاـط  یبا  نب  ّیلع  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 

هیلع یلع  نامـشچ  درک ، اعد  شیارب  دیلام و  وا  نامـشچ  هب  دوخ  كرابم  ناهد  بآ  زا  ترـضح  دـندروآ ، ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـیتسرفب ،
گنج هب  مالّسلا  هیلع  یلع  درپس  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  ار  مچرپ  ترـضح  تسا ، هتـشادن  يدرد  زگره  ییوگ  هک  تفای  افـش  يروط  مالّـسلا 

: تفگیم بحرم  هک  یلاح  رد  تفر  بحرم 
«1  » بحرم ّینا  ربیخ  تملع  دق 

. خلا
: دومرف مالّسلا  هیلع  یلع 

«2  » ةرظنملا هیرک  تاباغ  ثیلک  ةردیح  یّما  ینتّمس  يّذلا  انا 
«. 3  » دش نیملسم  بیصن  ترضح  نآ  تسد  هب  حتف  تشک و  ار  وا  دز و  بحرم  رس  رب  یتبرض  سپ  ةردنسلا  لیک  عاصلاب  مهیفوأ 

دشاب نآ  ماجنا  يارب  ياهناشن  تسا  هداد  رارق  زرابم  نانمؤم  يارب  دنوادخ  هک  یتمینغ  ات  ینعی  تسا  هضرتعم  هلمج  َنِینِمْؤُْمِلل  ًۀَیآ  َنوُکَِتل  َو 
نانمشد داد و  رارق  ناترایتخا  رد  تعرسب  ار  تمینغ  نیا  سپ  هداد  هدعو  امـش  هب  ییاهتمینغ  دنوادخ  هک  دشاب  نینچ  ینعم  تسا  نکمم  و 

هزجعم و یبیغ  روما  زا  نداد  ربخ  اریز  دشاب  ياهناشن  دنتفای  قداص  ار  نآ  هک  نانمؤم  يارب  دـیربب و  هرهب  اهتمینغ  زا  ات  درک  عفد  امـش  زا  ار 
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. تسا ّتیناقح )  ) هناشن
__________________________________________________

. راعشا رخآ  ات  متسه . بحرم  نم  هک  دنادیم  ربیخ  - 1
مهاوخ ماع  لتق  ار  اهنآ  مروآیم و  رب  نمـشد  زا  رامد  تسین  شندـید  بات  هک  لگنج  ریـش  ناسب  دـیمان ، ریـش  ارم  مرداـم  هک  نآ  منم  - 2

. درک
م. دوش - عوجر  حتف  هروس  نایبلا  عمجم  ص 454 و  یگنس ، پاچ  عماوج ، ریسفت  هب  تسا  ینالوط  رایسب  تیاور  نوچ  - 3
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. دیازفایم امش  نیقی  نانیمطا و  شنیب و  رب  شتیانع  فطل و  هب  دنوادخ  ینعی  ًامیِقَتْسُم  ًاطارِص  ْمُکَیِدْهَی  َو 

. دوب نینح  گنج  رد  نزاوه  ياهتمینغ  نآ  دیتفاین و  تسد  نآ  رب  هک  داد  هدعو  يرگید  ياهتمینغ  امش  هب  ادخ  ینعی  اوُرِدْقَت  َْمل  يرْخُأ  َو 
. دومرف رادروخرب  میانغ  نآ  زا  تخاس و  ّطلسم  اهنآ  رب  ار  امش  دوب و  رداق  میانغ  نآ  رب  دنوادخ  ینعی  اِهب  ُهَّللا  َطاحَأ  ْدَق 

هچنآ دوجو  یگنوگچ  زا  ناحبس  دنوادخ  تسا و  مودعم  روما  هب  تبـسن  یهاگآ  ملع و  یعون  نیا  َرابْدَْألا  اُوَّلََول  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُمُکََلتاق  َْول  َو 
. تسا هاگآ  دمآ  دهاوخ  دوجو  هب  اهدعب 

ریظن هیآ  نیا  تسا ، هداد  رارق  یتنـس  ار  دوخ  ناربمایپ  يزوریپ  دنوادخ  ینعی  تسا  دّـکؤم  ردـصم  لحم  رد  ۀّنـس »  » ْتَلَخ ْدَـق  ِیتَّلا  ِهَّللا  َۀَّنُس 
َّفَک يِذَّلا  َوُـه  َو  ( 21 هلداـجم / « ) میوـشیم زوریپ  منـالوسر  نم و  هک  هتـشاد  رّرقم  نینچ  دـنوادخ   » تسا ِیلُـسُر  َو  اـَنَأ  َّنَِبلْغَأـَل  ُهَّللا  َبَتَک 

. تشاد زاب  هّکم  لها  راتشک  زواجت و  رطخ  زا  ار  امش  دنوادخ  ْمُهَیِْدیَأ 
هک دوب  رارق  نیا  زا  نایرج  تشاد و  زاب  هیبیدح  زور  رد  نانآ  راتشک  زا  دوخ  یهن  عنم و  اب  ار  امش  هّکم  يداو  رد  دنوادخ  ْمُْهنَع  ْمُکَیِْدیَأ  َو 

دازآ ار  نانآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  دندش  نیملسم  ریسا  ناشدوخ  سپ  دننک  ریگتسد  ار  ناناملسم  ات  دنداتسرف  ار  درم  لهچ  هّکم  لها 
. درک

رد مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  یلاح  رد  دوب و  هتـسشن  یتخرد  ریز  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  هدش  تیاور  لفغم  نب  هَّللا  دبع  زا 
درک و نیرفن  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  دندروآ و  شروی  ناناملسم  هب  حّلسم  ناوج  یـس  دوب  همانحلـص  نتـشون  لوغـشم  وا  ربارب 

ار  اهنآ  ییانیب  دنوادخ 
74 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

«. 1  » درک دازآ  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هک  میتفرگ  تراسا  هب  ار  اهنآ  میتساخاپب و  سپ  تفرگ ،
. تسا هدش  تئارق  ءای )  ) اب و  ءات )  ) اب َنُولَمْعَت  اِمب 

دوب رتش  داتفه  هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  ینابرق  هک  دندش  عنام  ینعی  تسا  هدش  فطع  مکوّدص » و   » رد بوصنم  ریمـض  رب  َيْدَْهلا  َو 
دـندرک و یناـبرق  ار  نارتـش  تسا  هّکم  مرح و  ءزج  هک  هیبیدـح  زا  یتمـسق  رد  دوشیم و  بجاو  لـالح و  اـهنآ  رحن  هک  دنـسرب  ییاـج  هب 

. دنسرب هّکم  هب  هک  دنتشاذگن 
. مرح رد  شزامن  ّلحم  دوب و  مرح  نوریب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  گنج  ّلحم  هک  تسا  هدش  تیاور 

انیع نارگید  اب  طالتخا  ببـس  هب  ار  اهنآ  دـندوبیمن  نارفاـک  ناـیم  هّکم  رد  فعـضتسم  نمؤم  ناـنز  نادرم و  رگا  َنُونِمُْؤم  ٌلاـجِر  ـال  َْول  َو 
. تسا ءاسن  لاجر و  يارب  تفص  مهوملعت » مل   » نیا رب  انب  دیتخانشیمن 

«. مهوملعت  » رد بوصنم  ریمض  زا  لامتشا  لدب  ای  دشاب  ءاسن  لاجر و  يارب  لامتشا  لدب  تسا  نکمم  ْمُهُؤَطَت  ْنَأ 
هتفرگ تخـس  وا  رب  دـیآ و  دراو  وا  رب  دـنیاشوخان  ياـهراک  ینعی  تسا  هّرعی » هّرع   » زا یمیم  ردـصم  هلعفم و  هّرعم »  » ٌةَّرَعَم ْمُْهنِم  ْمُکَبیُِـصتَف 

. دوش
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: دیوگیم رعاش  تسا  نتخاس  دوبان  يانعم  هب  أطو  دینک و  لامیاپ  ار  اهنآ  هتسنادن  ینعی  تسا  مهوأطت ، نا  هب  قلعتم  ٍْملِع  ِْریَِغب 
«2 ، » مرهلا تبان  دّیقملا  ءاطو  قنح  یلع  أطو  انتئطو  و 

__________________________________________________

-1
بتکی مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  هیدـی  نیب  ةرجـش و  ّلظ  یف  اسلاج  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ناک  لفغملا ، نب  هَّللا  دـبع  نع 
یّلخن مهانذخأف ، انمقف  مهراصبا  هَّللا  ذخأف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  مهیلع  اعدف  حالّـسلا  مهیلع  ّاباش  نوثالث  جرخف  حلّـصلا  باتک 

. مهلیبس هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 
. دنکیم لامیاپ  ار  مره )  ) هتسرون هایگ  هک  ياهتسب  رتش  دننام  يدرک  لامیاپ  ار  ام  تتردق  ورین و  مامت  اب  هک  یلاح  رد  يدمآ  ام  دزن  - 2

75 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ار اهنآ  امـش  دـندوب و  طولخم  ناکرـشم  نایم  رد  هک  ار  ینمؤم  ناـمدرم  دـیزاس  دوباـن  هک  دوبن  دـنیاشوخان  رگا  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم 

زاـب ناـنآ  نتـشک  زا  ار  امـش  امـش و  نتـشک  زا  ار  اـهنآ  دـنوادخ  دـسرب  یتهارک  یتخـس و  امـش  هب  اـهنآ  نتخاـس  دوباـن  اـب  دیتخانـشیم و 
. دنکیم تلالد  نآ  رب  نخس  نوچ  هدش  فذح  ول ال  باوج  نیا  رب  انب  تشادیمن ،

. تسا انبذعل »  » شباوج تسانعم و  کی  هب  ود  ره  تشگزاب  نوچ  دشاب  لاجر  ول ال  رارکت  هلمج ، نیا  تسا  نکمم  اُولَّیََزت  َْول 
دوب هرافک  هید و  دنتسنادیمن ،] هک  یلاح  رد   ] دیسریم اهنآ  هب  ناناملسم  نتشک  تروص  رد  هک  يدنیاشوخان » راک  « » هّرعم  » ٍْملِع ِْریَِغب  ٌةَّرَعَم 

. دندرک ام  اب  هک  دندرک  نامه  دوخ  نانیدمه  اب  ناناملسم  هک  ناکرشم  ضارتعا  زین  و 
نیا يارب  ندرک  رفیک  عنم  راتشک و  زا  نتـشادزاب  تسا ، هتفگ  ییوگ  دراد و  تلالد  نآ  رب  هیآ  هک  تسا  یتّلع  نایب  ِِهتَمْحَر  ِیف  ُهَّللا  َلِخُْدِیل 

لخاد مالـسا  رد  دناهدنادرگ  يور  مالـسا  زا  هک  ار  یناکرـشم  ای  دزاس  ّقفوم  تعاط  ریخ و  راک  هب  ار  دوخ  هب  ناگدـنورگ  ادـخ  هک  تسا 
. دنوش

باذـع ناتریـشمش  اهتـسد و  اـب  ار  هّکم  راـفک  هتبلا  دـنوش  هتخانـشزاب  رگیدـکی  زا  دـنوش و  هدـنکارپ  نارفاـک  ناناملـسم و  رگا  اوـُلَّیََزت  ْوـَل 
. دنکیم عافد  نارفاک  زا  اهنآ  اب  راّفک  ندوب  هتخیمآ  نانمؤم و  مارتحا  هب  دنوادخ  یلو  تسا  هلیزی  هلاز  زا  اوّلیزت »  » میدرکیم

75 ص :  ات 29 ..... ] تایآ 26  (: 48  ) حتفلا هروس  ]

هراشا

اُوناک َو  يْوقَّتلا  َۀَِـملَک  ْمُهَمَْزلَأ  َو  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َو  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهَتَنیِکَـس  ُهَّللا  َلَْزنَأَف  ِۀَِّیلِهاـْجلا  َۀَّیِمَح  َۀَّیِمَْحلا  ُمِِهبُوُلق  ِیف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلَـعَج  ْذِإ 
َنِینِمآ ُهَّللا  َءاش  ْنِإ  َمارَْحلا  َدِجْـسَْملا  َُّنلُخْدََـتل  ِّقَْحلِاب  اـیْؤُّرلا  َُهلوُسَر  ُهَّللا  َقَدَـص  ْدََـقل  ( 26  ) ًامِیلَع ٍءْیَـش  ِّلُِکب  ُهَّللا  َناـک  َو  اـهَلْهَأ  َو  اـِهب  َّقَحَأ 

ِنیِد َو  يدُْـهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  ( 27  ) ًابیِرَق ًاْحتَف  َِکلذ  ِنُود  ْنِم  َلَعَجَف  اوُمَْلعَت  َْمل  ام  َِملَعَف  َنُوفاَخت  ـال  َنیِرِّصَقُم  َو  ْمُکَـسُؤُر  َنیِقِّلَُحم 
ًادَّجُس ًاعَّکُر  ْمُهاَرت  ْمُهَْنَیب  ُءامَحُر  ِراَّفُْکلا  یَلَع  ُءاَّدِشَأ  ُهَعَم  َنیِذَّلا  َو  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ( 28  ) ًادیِهَش ِهَّللِاب  یفَک  َو  ِهِّلُک  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا 
ُهَأْطَـش َجَرْخَأ  ٍعْرَزَک  ِلیِْجنِْإلا  ِیف  ْمُُهلَثَم  َو  ِةارْوَّتلا  ِیف  ْمُُهلَثَم  َکـِلذ  ِدوُجُّسلا  َِرثَأ  ْنِم  ْمِهِهوُجُو  ِیف  ْمُهامیِـس  ًاـناوْضِر  َو  ِهَّللا  َنِم  ًالْـضَف  َنوُغَْتبَی 
ًامیِظَع ًارْجَأ  َو  ًةَرِفْغَم  ْمُْهنِم  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو  َراَّفُْکلا  ُمِِهب  َظیِغَِیل  َعاَّرُّزلا  ُبِْجُعی  ِِهقوُس  یلَع  يوَتْـساَف  َظَْلغَتْـساَف  ُهَرَزآَف 

(29)
76 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

76 ص :  همجرت ..... :
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رب ار  هنیکـس  شمارآ و  دنوادخ  لباقم ) رد   ) و دنتـشاد ، ّتیلهاج  توخن  مشخ و  دوخ  ياهلد  رد  نارفاک  هک  ار  یماگنه  دـیروایب  رطاخ  هب 
ره هب  دـنوادخ  و  دـندوب ، نآ  ّلحم  لها و  رتهتـسیاش و  سک  ره  زا  هک  تخاس  مزلم  اوقت  هب  ار  اهنآ  و  دومرف ، لزان  ناـنمؤم  دوخ و  لوسر 

(26 . ) تسا ملاع  زیچ 
دیوشیم مارحلا  دجـسم  دراو  ادخ  تساوخ  هب  امـش  همه  عطق  روط  هب  دوب ، تسار  داد  ناشن  باوخ  ملاع  رد  شربمایپ  هب  ار  هچنآ  دنوادخ 

یلو دیرادن ، یتشحو  سرت و  سک  چیه  زا  و  هدرک ، هاتوک  ار  دوخ  ياهنخان  هدیشارت و  ار  دوخ  ياهرـس  هک  یلاح  رد  ّتینما و  تیاهن  رد 
(27 . ) داد رارق  امش ) يارب   ) یکیدزن حتف  نآ  زا  لبق  و  دوب ) یتمکح  ریخأت  نیا  رد  و   ) دیتسنادیمن امش  هک  تسنادیم  ییاهزیچ  دنوادخ 
نیا دـهاش  ادـخ  هک  تسا  یفاک  و  دـنک ، زوریپ  ناـیدا  ماـمت  رب  ار  نآ  اـت  هداتـسرف ، قح  نید  تیادـه و  اـب  ار  شلوسر  هک  تسا  یـسک  وا 

(28 . ) دشاب عوضوم 
دنتسه  وا  اب  هک  یناسک  تسادخ و  هداتسرف  دّمحم 

77 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ادخ و لضف  هراومه  اهنآ  ینیبیم ، دوجـس  عوکر و  لاح  رد  ار  اهنآ  هتـسویپ  دننابرهم ، دوخ  نایم  رد  و  دیدش ، تخـسرس و  راّفک  ربارب  رد 
رد اهنآ  فیـصوت  و  تسا ، تاروت  رد  اهنآ  فیـصوت  نیا  تسا ، نایامن  هدجـس  رثا  زا  ناـشتروص  رد  اـهنآ  هناـشن  دـنبلطیم ، ار  وا  ياـضر 

هداتـسیا دوخ  ياپ  رب  هدـش و  مکحم  ات  هتخادرپ ، نآ  تیوقت  هب  سپـس  هتخاس ، جراخ  ار  دوخ  ياههناوج  هک  تسا  یتعارز  دـننامه  لیجنا 
دنوادـخ دروآ ، مشخ  هب  ار  نارفاـک  هک  تسا  نآ  يارب  نیا  درادیم ! او  یتفگـش  هب  ار  ناـعراز  هک  هدرک  ّومن  دـشر و  هزادـنا  نآ  و  تسا ،

(29 . ) تسا هداد  یمیظع  رجا  شزرمآ و  هدعو  دناهداد  ماجنا  حلاص  لمع  دناهدروآ و  نامیا  هک  ار  اهنآ  زا  یناسک 

77 ص :  ریسفت ..... :

رد اریز  مینکیم  باذـع  ار  نارفاک  امتح  ینعی  تسا  ِمارَْحلا ] ِدِجْـسَْملا  ِنَع  ْمُکوُّدَـص  ای  اَْنبَّذََـعل ،  ] لبق ام  لعف  هب  قلعتم  ذا »  » َنیِذَّلا َلَعَج  ْذِإ 
. دراد دوجو  یتخسرس  بّصعت و  یعون  ناشیاهلد 

نامیاههناخ رد  ام  رب  دناهتـشک و  ار  ام  ناردارب  ناردپ و  شنارای  دّمحم و  دـنتفگ : هک  تسا  ناکرـشم  نخـس  نامه  روظنم  ِۀَِّیلِهاْجلا  َۀَّیِمَح 
یّلص دّمحم  تلاسر  هب  ندرک  رارقا  زا  اهنآ  نتشاد  گنن  ّتیمح  زا  روظنم  هدش : هتفگ  دنتفگیم  اهبرع  هب  ار  نانخـس  نیا  دنوشیم و  دراو 

دیـسیونب یلو  میـسانشیمن  ار  مسا  نیا  اـم  دـنتفگ  هک  هاـگ  نآ  دوب ، میحّرلا  نمحّرلا  هَّللا  مسب  اـب  همانحلـص  ندـش  زاـغآ  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
هجیتن رد  دومرف  لزان  نانمؤم  رب  شلوسر و  رب  ار  دوخ  شمارآ  ناحبـس  يادخ  سپ  هَّللا ، دبع  نب  دّمحم  هیلع  حلاص  ام  اذـه  ّمهّللا  کمـسب 
دومرف مزلم  تسا  هَّللا  الا  هلآ  هک ال  اوقت  هملک  هب  ار  نانآ  دندرک و  ربص  نارفاک  هدارا  تحت  ندش  دراو  رب  دـنداد و  ناشن  راقو  ملح و  اهنآ 

ناـنمؤم شربماـیپ و  يارب  ار  نآ  ادـخ  هک  تسا  هَّللا ، لوـسر  دّـمحم  میحّرلا و  نمحّرلا  هَّللا  مسب  اوـقت  هملک  زا  روـظنم  دـناهتفگ  یـضعب  و 
تساوقت . ساسا  لماع و  هملک  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  اوقت  هب  هملک  ندش  هفاضا  تسا و  هدیزگرب 

78 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
نآ هب  ندـش  دراو  هّکم و  هب  اـی  دنناکرـشم  زا  رتراوازـس  هملک  نیا  هب  اـی  دنرتراوازـس  نآ  لـها  راـقو و  هب  ناـنمؤم  ینعی  اـِهب  َّقَحَأ  اُوناـک  َو 

. دنرتراوازس
ّرج فرح  سپ  دیشخب  ققحت  ار  شربمایپ  باوخ  تسا  یتشز  راک  ره  غورد و  زا  هّزنم  هک  لاعتم  يادخ  ینعی  ایْؤُّرلا  َُهلوُسَر  ُهَّللا  َقَدَص  ْدََقل 
رد  ] هچنآ رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  ییوگتـسار  ینعی  تسا  قدـص  هب  قلعتم  قحلاـب ،» . » تسا هتـسویپ  هَّللا  هب  لـعف ، هدـش و  فذـح 

صیخشت يراتفرگ و  قدص ، نآ  رد  هک  ارچ  دوش  هبتـشم  حیحـص  ضرغ  تمکح و  هب  هک  یتروص  هب  نآ  ققحت  رد  تسا و  هدید  باوخ ]
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. تسا هبتشم  ّقح  هب  هک  یباوخ  رد  ربمایپ  ییوگتسار  ینعی  دشاب  ایؤر  هب  قلعتم  قحلاب »  » تسا نکمم  و  تسا ، ناقفانم  زا  ناصلخم 
هک دید  باوخ  هیبیدـح  فرط  هب  شندـش  نوریب  زا  شیپ  هنیدـم و  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  تسا ، فوذـحم  مسق  باوج  َُّنلُخْدََـتل 

دندشن هّکم  دراو  دنتـشگرب و  هیبیدح  زا  نوچ  دندش و  نامداش  اهنآ  داد و  ربخ  دوخ  نارای  هب  دـنوشیم و  مارحلا  دجـسم  دراو  ناناملـسم 
باوخ هک  داد  ربخ  اهنآ  هب  دنوادخ  دش و  لزان  هیآ  نیا  سپ  میدشن  مارحلا  دجسم  دراو  میدرکن و  ریصقت  میدیشارتن و  رس  دنتفگ  ناقفانم 

. دومرف دیکأت  دنگوس  اب  ار  مارحلا  دجسم  هب  ندش  دراو  تسا و  تسار  قح و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ 
: تسه لامتحا  دنچ  هَّللا  ءاشنا  تسا : هدومرف  هدرک و  ادخ  تساوخ  هب  طونم  ار  مارحلا  دجسم  هب  ندش  لخاد  هک  نیا  رد 

. دریمیمن امش  زا  کی  چیه  دش و  دیهاوخ  مارحلا  دجسم  دراو  امش  همه  ادخ  تساوخ  هب  هک  دشاب  نیا  دوصقم  - 1
. دننک تیاعر  ار  یهلا  بدا  دنیوگب و  هَّللا  ءاشنا  دوخ  ياههدعو  رد  هک  دزومایب  شناگدنب  هب  ادخ  هک  تسا  نیا  روظنم  - 2

دنیادزب . ار  وم  زا  یتمسق  دننک و  ریصقت  یضعب  دنشارتب و  رس  امش  زا  یضعب  ینعی  دشاب ، قلعتم  َنیِقِّلَُحم ، َنِینِمآ  هب  ُهَّللا  َءاش  ْنِإ  - 3
79 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دننادب ار  هّکم  حتف  ریخأت  كرابم و  حلص  نآ  تحلصم  تمکح و  زا  یشخب  اوُمَْلعَت و  َْمل  ام  َِملَعَف 
داش نآ  زا  نانمؤم  ياـهلد  هک  دومرف  رّرقم  تسا  ربیخ  حـتف  هک  ار  یکیدزن  حـتف  هّکم  هب  ندـش  دراو  زا  شیپ  ینعی  َکـِلذ  ِنُود  ْنِم  َلَـعَجَف 

. دیآ مهارف  هّکم  حتف  هنیمز  ات  دوش 
. داتسرف تسا  مالسا  هک  قح  نید  نشور و  لیلد  نآرق و  اب  ار  شربمایپ  دنوادخ  يدُْهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه 

دیکأت هلمج  نیا  دهد ، يرترب  هبلغ و  باتک  لها  نایدا  یتسرپ و  تب  رب  ار  مالـسا  نییآ  ینعی  فلتخم  نایدا  رب  ار  وا  ات  ِنیِّدـلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل 
ار ییاهرهـش  حتف  لاعتم  يادخ  يدوزب  هک  تسا  نانمؤم  سوفن  شمارآ  بجوم  تسا و  هداد  ناحبـس  يادخ  هک  تسا  یحتف  هدـعو  يارب 

روهظ ماگنه  رد  تاـحوتف  نیا  ماـمت  دـنیوگ : و  دـیآیم ، كدـنا  ناـشرظن  رد  تاـحوتف  نآ  ربارب  رد  هّکم  حـتف  هک  دـنکیم  ناـنآ  بیـصن 
. دنامیمن یقاب  نیمز  يور  رد  مالسا  نید  ءزج  ینید  نامز  نآ  رد  تسا و  جع )  ) يدهم ترضح 

. تفای دهاوخ  ققحت  ریزگان  یهلا  هدعو  ینعی  ًادیِهَش  ِهَّللِاب  یفَک  َو 
يذـّلا وه  نآ  زا  شیپ  هک  ارچ  دّـمحم ، وه  ینعی  تسا  فوذـحم  يادـتبم  ربخ  اـی  تسه : لاـمتحا  ود  دّـمحم  بارعا  رد  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم 

. تسا نایب  فطع  هَّللا  لوسر  تسادتبم و  دّمحم  ای  تسا و  هدمآ  لسرا ،
. هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  نارای  ُهَعَم  َنیِذَّلا  َو 

. تسا میحر  عمج  ءامحر »  » دیدش و عمج  ءاّدشا »  » ْمُهَْنَیب ُءامَحُر  ِراَّفُْکلا  یَلَع  ُءاَّدِشَأ 
دنتسجیم يرود  ناکرشم  سابل  زا  یتح  هک  دوب  هدیسر  ییاجب  ناکرشم  هب  تبسن  نانمؤم  یتخس  رـس  هک  هدش  تیاور  يرـصب ]  ] نسح زا 

ییاجب رگیدـکی  نیب  رد  نانمؤم  ینابرهم  دـندرکیم و  زیهرپ  ناکرـشم  ياهندـب  اب  ناشیاهندـب  ساـمت  زا  زین  دبـسچن و  اـهنآ  ساـبل  هب  هک 
تسد  وا  اب  دیدیم  ار  دوخ  ینید  ردارب  هک  ینمؤم  ره  هک  دوب  هدیسر 

80 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
نارفاـک ربارب  رد  عضاوتم و  ناـنمؤم  ربارب  رد   » َنیِِرفاـْکلا یَلَع  ٍةَّزِعَأ  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  ٍۀَّلِذَأ  هیآ  تسا  نیا  ریظن  و  «. 1  » درکیم هقناعم  دادیم و 

(. 54 هدئام /  ) دندنمورین
. دهدیم ربخ  زامن  رب  نانآ  تموادم  ندرازگزامن و  رایسب  زا  ًادَّجُس  ًاعَّکُر  ْمُهاَرت 

ياهناشن مهامیس » . » دنتسه وا  يدونشخ  بلاط  زین  دنهاوخیم و  تمعن  ینوزف  ادخ  زا  دوخ  تاعاط  اب  ینعی  ًاناوْضِر  َو  ِهَّللا  َنِم  اًلْضَف  َنوُغَْتبَی 
نآ دوجّسلا ، رثا  نم  دیآیم و  دیدپ  دایز  هدجس  رثا  رب  رازگزامن  یناشیپ  رد  هک  تسا  یتمالع  دوصقم  دراد و  دوجو  ناشیاههرهچ  رد  هک 

: دنتفگیم تانفثلا ، وذ  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  نیـسحلا  نب  ّیلع  هب  دراذگیم ، یناشیپ  رب  هدجـس  هک  يریثأت  ینعی  دـنکیم  ریـسفت  ار 
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. دشیم رهاظ  ییاههنیپ  رتش  ياهوناز  رس  هنیپ  دننام  شاهدجس  عضاوم  رد  هک  ارچ 
. دنامیم یناشیپ  يور  رب  هک  تسا  یکاخ  رثا  نانمؤم  یناشیپ  رد  هدجس  ناشن  هک  هدش  تیاور  ریبج  نب  دیعس  زا 

ِیف ْمُُهلَثَم  َو  تسا  هدرک  عورش  اددجم  هدرک و  مامت  ار  بلطم  اج  نیا  رد  تسا ، تاروت  رد  اهنآ  بیجع  تفص  نیا  ِةارْوَّتلا  ِیف  ْمُُهلَثَم  َِکلذ 
ٍعْرَزَک تسا : هدومرف  هدرک و  زاغآ  ار  هلمج  هاـگ  نآ  لـیجنا  تاروت و  باـتک  ود  ره  رد  ناـنمؤم  لـثم  تسا  نیا  ینعی  دـنیوگ ، ِلـیِْجنِْإلا و 

. تسا هدمآ  نوریب  شاهناوج  هک  تسا  یتعارز  دننام  ُهَأْطَش  َجَرْخَأ 
. تسا هدش  تئارق  زین  ءاط )  ) حتف هب  هأطش »  » دنزب و هناوج  تعارز  هک  دنیوگ  هاگ  نآ  عرزلا  اطشا 

هب رتشیب  درک و  رتمکحم  ار  نآ  ینعی  تسا  لیـضفت  لـعفا  هک  هدـش  لـقن  شفخا  زا  تسا ، کـمک  تنواـعم و  ياـنعم  هب  هرزاوم  زا  ُهَرَزآَـف 
. دییارگ يربتس  هب  یکزان  زا  دش و  راوتسا  سپ  درک  مکحم  ار  نآ  ینعی  هدش  تئارق  زین  هرذاف ، و  تخادرپ ، شتیوقت  کمک و 

__________________________________________________

نم غلب  مهنادـبا و  ّسمت  نا  مهنادـبا  نم  مهبایثب و  قزلی  نا  مهبایث  نم  نوزّرحتی  اوناک  مّهنا  راّفکلا  یلع  مهدّدـشت  نم  غلب  نسحلا ، نع  - 1
. هقناع هحفاص و  ّالا  انمؤم  نمؤم  يری  ناک ال  نا  مهنیب  امیف  مهمحارت 

81 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
تفرشیپ و مالسا و  راک  زاغآ  يارب  دنوادخ  هک  تسا  یلثم  نیا  داتسیا  شاهقاس  يور  رب  ینعی  تسا  قاس  عمج  قوس »  » ِِهقوُس یلَع  يوَتْساَف 

. تفرگ الاب  شراک  دییارگ و  تّوق  هب  فعض  زا  هک  اجنآ  ات  تسا  هدز  نآ  شرتسگ 
. دنکیم هدزتفگش  نامداش و  دناهتشاک  ار  نآ  هک  ار  دوخ  نازرواشک  هک  تسا  ياهنوگ  هب  تعارز  نیا  ینعی  َعاَّرُّزلا  ُبِْجُعی 

نتفای و تیوقت  ندش و  لماک  رد  دننکیم و  دشر  تعارز  دننام  هک  تسا  تعارز  هب  نانمؤم  هیبشت  ّتلع  نایب  هلمج  نیا  َراَّفُْکلا  ُمِِهب  َظیِغَِیل 
دنوادـخ دندینـش  نارفاک  هک  هاگ  نآ  اریز  دـشاب  اُونَمآ ، َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَـعَو  هیآ  يارب  ّتلع  دـناوتیم  دـنتعارز و  دـننامه  رگیدـکی  ینابیتشپ 

هب دـنوادخ  ینعی  دـندمآ  مشخ  هب  نآ  زا  تسا ، هدرک  اّیهم  ناشیارب  ییاهباوث  ترخآ  رد  دـهدیم  ناـنمؤم  هب  اـیند  رد  هک  یتّزع  رب  هوـالع 
اطع رادیاپ  ياهتمعن  رایسب و  شاداپ  اهنآ  هب  دشخبب و  ار  ناشناهانگ  هک  تسا  هداد  هدعو  دننامب  رادیاپ  حلاص  لمع  نامیا و  رب  هک  یناسک 

. دیامرف
82 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

82 ص :  تارجح .....  هروس 

هراشا

. دراد هیآ  هدجه  و  دش ) لزان  هنیدم  رد   ) تسا یندم  هروس  نیا 

82 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

ینامرفان هدرک و  تعاطا  ار  وا  هک  رفن  ره  دادعت  هب  دنوادخ  دناوخب  ار  تارجح  هروس  سک  ره  هک  تسا  هدمآ  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدح  رد 
«. 1  » داد دهاوخ  وا  هب  هنسح  هد  دنکیم 

دّمحم ترـضح  نارئاز  زا  دـناوخب  ار  تارجح  هروس  زور  ره  ای  بش  ره  سک  ره  هک  تسا  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
«. 2  » دوریم رامش  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 

82 ص :  ات 5 ..... ] تایآ 1  (: 49  ) تارجحلا هروس  ]
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هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
َقْوَف ْمُکَتاوْصَأ  اوُعَفَْرت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  ( 1  ) ٌمِیلَع ٌعیِمَـس  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللا  ِيَدَـی  َْنَیب  اُومِّدَُـقت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 

َْدنِع ْمُهَتاوْـصَأ  َنوُّضُغَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 2  ) َنوُرُعْـشَت ُْمْتنَأ ال  َو  ْمُُکلامْعَأ  َطَبَْحت  ْنَأ  ٍضْعَِبل  ْمُکِـضَْعب  ِرْهَجَک  ِلْوَْقلاـِب  َُهل  اوُرَهَْجت  ـال  َو  ِِّیبَّنلا  ِتْوَص 
ْمُهُرَثْـکَأ ال ِتارُجُْحلا  ِءارَو  ْنِم  َکـَنوُداُنی  َنـیِذَّلا  َّنِإ  ( 3  ) ٌمیِظَع ٌرْجَأ  َو  ٌةَرِفْغَم  ْمَُهل  يوـْقَّتِلل  ْمَُهبوـُُلق  ُهَّللا  َنَحَْتما  َنـیِذَّلا  َکـِئلوُأ  ِهَّللا  ِلوُـسَر 

(4  ) َنُولِقْعَی
(5  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو  ْمَُهل  ًاْریَخ  َناَکل  ْمِْهَیلِإ  َجُرَْخت  یَّتَح  اوُرَبَص  ْمُهَّنَأ  َْول  َو 

__________________________________________________

-1
. هاصع نم  هَّللا و  عاطا  نم  ددعب  تانسح  رشع  رجألا  نم  یطعا  تارجحلا  ةروس  أرق  نم  ّیبا ، ثیدح  یف 

-2
. هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  راّوز  نم  ناک  ۀلیل  لک  یف  وا  موی  لک  یف  اهأرق  نم  مالّسلا : هیلع  قداّصلا  نع 

83 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

83 ص :  همجرت ..... :

، رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
اونش و دنوادخ  هک  دینک  هشیپ  یهلا  ياوقت  دیریگم و  یشیپ  دیرمـشن و  مّدقم  شلوسر  ادخ و  رب  ار  يزیچ  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

(1 . ) تساناد
نآ دینزن ) دایرف  داد و  و   ) دییوگم نخـس  دـنلب  وا  ربارب  رد  و  دیـشکن ، ربمایپ  يادـص  زا  رتارف  ار  دوخ  يادـص  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

(2 . ) دینادیمن هک  یلاح  رد  دوش  دوبان  امش  لامعا  ادابم  دننکیم ، یضعب  ربارب  رد  امش  زا  یضعب  هک  هنوگ 
اهنآ يارب  هدرک و  صلاخ  اوقت  يارب  ار  ناشبولق  دـنوادخ  هک  دنتـسه  یناـسک  دـننکیم  هاـتوک  ادـخ  لوسر  دزن  ار  دوخ  يادـص  هک  اـهنآ 

(3 . ) تسا یمیظع  شاداپ  شزرمآ و 
(4 . ) دنمهفیمن ناشرثکا  دننزیم  ادص  دنلب  اههرجح  تشپ  زا  ار  وت  هک  یناسک  یتسارب 

(5 . ) تسا میحر  روفغ و  دنوادخ  دوب و  رتهب  اهنآ  يارب  ییآ  ناشغارس  هب  دوخ  ات  دندرکیم  ربص  اهنآ  هاگ  ره 

83 ص :  ریسفت ..... :

: تسه لامتحا  ود  لعف  نیا  رد  اُومِّدَُقت  ال 
ال  » تئارق تسا و  نّیبـت  هّجوت و  ياـنعم  هب  هک  نّیب »  » و هّجو »  » دـننام دـشاب  لاد ) اـت و  حـتف  هب   ) مّدـقت ياـنعم  هب  مّدـق »  » زا تسا  نکمم  - 1

کی هک  اومّدقتت ، يانعم ال  هب  اُومِّدَُقت »
84 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دنکیم دییأت  ار  قوف  لامتحا  تسا  هدش  فذح  نآ  يات ) )
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چیه ینعی  دوش  لماش  تسا  هدش  مّدقم  ار  هچنآ  مامت  ات  هدش  فذح  نآ  لوعفم  و  همدقا » همّدق و   » دنیوگ دـشاب ، يّدـعتم  تسا  نکمم  - 2
. دیهدن ماجنا  هنارس  دوخ  شلوسر  ادخ و  هزاجا  نودب  ار  يراک 

ات دیریگن  تقبس  وا  رب  باوج  رد  دش  لاؤس  ياهلأسم  هاگ  ره  دییوگم و  نخس  ربمایپ ، نتفگ  نخـس  زا  شیپ  هک  هدش  تیاور  سابع  نبا  زا 
«. 1  » دهد باوج  وا  لّوا 

هَّللا یّلـص  ربمایپ  دنتـشک و  نابرق )  ) دیع زامن  زا  شیپ  ار  دوخ  ینابرق  هک  هدش  لزان  یموق  هرابرد  هیآ  هک  هدـش  تیاور  يرـصب ]  ] نسح زا 
«. 2  » دننک هداعا  ار  لمع  هک  داد  روتسد  اهنآ  هب  هلآ  هیلع و 

ار يراک  دیهد و  رارق  ترـضح  نآ  رادرک  راتفگ و  زا  سپ  ار  ناترادرک  راتفگ و  دیـشاب و  ادخ  لوسر  وریپ  هک  تسا  نیا  دوصقم  هصالخ 
. دینک فیلکت  بسک  وا  زا  ات  دیهدن  ماجنا  هنارس  دوخ 

. دیریگیمن تقبس  وا  رب  یلمع  هتفگ و  چیه  رد  دهدن  روتسد  امش  هب  ربمایپ  ات  دیشاب  هتشاد  یهلا  ياوقت  رگا  نوچ  َهَّللا  اوُقَّتا  َو 
شنیب تساوخرد  رطاخ  هب  ار  اهنآ  ناحبـس  يادـخ  هاگ  نآ  تسا . هاـگآ  ناـترادرک  زا  دونـشیم و  ار  ناـتراتفگ  ادـخ  ٌمِیلَع  ٌعیِمَـس  َهَّللا  َّنِإ 

: دومرف داد و  رارق  ادن  دروم  دوشیم  دراو  هک  یباطخ  ره  رد  دّدجم 
نآ يادص  زا  ار  ناتیادص  هک  تسا  مزال  دییوگب  نخس  زین  امش  دیوگب و  نخس  ربمایپ  هاگ  ره  ینعی  ِِّیبَّنلا  ِتْوَص  َقْوَف  ْمُکَتاوْصَأ  اوُعَفَْرت  ال 

. دینکن رتدنلب  ترضح 
زا یضعب  هک  هنوگ  نآ  ار  دوخ  يادص  ٍضْعَِبل  ْمُکِضَْعب  ِرْهَجَک  ِلْوَْقلِاب  َُهل  اوُرَهَْجت  َو ال 

__________________________________________________

. الوا بیجی  یتح  باوجلاب  هوقبست  الف  ۀلأسم  نع  لئـس  اذا  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  مّلکتی  نا  لبق  اومّلکتت  سابع ال  نبا  نع  - 1
].....[

. ةداعالاب هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  مهرماف  دیعلا  ةولص  لبق  ۀّیحضالا  اوحبذ  موق  یف  لزن  نسحلا  نع  - 2
85 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

رد ار  دوخ  يادص  هک  نیا  زا  دناهدش  یهن  ناناملسم  هک  دراد  تلالد  هیآ  دینکن و  دنلب  ترـضح  نآ  يارب  دینکیم  دنلب  یـضعب  يارب  امش 
و دننکن ، ار  ربمایپ  لالج  هوکش و  تاعارم  هک  ینعم  نیا  هب  دندوب  هدرک  تداع  ناشدوخ  نایم  رد  هک  ياهنوگ  هب  دننک  دنلب  ربمایپ  رـضحم 

تمظع اب  ار  وا  هکلب  دینزیم  ادص  ار  رگید  ضعب  امـش  زا  یـضعب  هک  نانچ  دییوگن  دمحأ  ای  دّمحم و  ای  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  دـنیوگ 
. دییوگب هَّللا  لوسر  ای  هداد و  رارق  باطخ  دروم 

دزیم و فرح  دنلب  يادص  اب  دوب و  نیگنس  ششوگ  هک  هدش  لزان  سامش  نب  سیق  نب  تباث  دروم  رد  هیآ  هک  هدش  تیاور  سابع  نبا  زا 
«. 1  » دشیم ّتیذا  وا  يادص  زا  ربمایپ  هاگ 

ار وا  نایرج  سپ  تخادرپ  وا  يوجتسج  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  دش . دیدپان  تباث  دش  لزان  هیآ  نیا  نوچ  هک  هدش  تیاور  سنا  زا 
يادص هدش و  لزان  هیآ  نیا  درک  ضرع  تباث  دیـسرپ  شندش  دیدپان  هب  عجار  وا  زا  دناوخ و  ارف  ار  وا  ترـضح  دـندناسر  ربمایپ  ضرع  هب 

ینکیم و یگدـنز  بوخ  وت  تسین  نینچ  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ  دـشاب . هدـش  هابت  ملمع  هک  مدیـسرت  تسا و  دـنلب  نم 
«. 2  » یتشهب لها  يریمیم و  بوخ 

فاضم دـیراد و  زاب  دـیدش  یهن  هچنآ  زا  ار  دوخ  ناتلامعا  نتفر  ردـه  میب  زا  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسا و  هل  لوعفم  ْمُُکلامْعَأ  َطَبَْحت  ْنَأ 
. تسا هدش  فذح  هیلا 

. تسا هتفر  رده  ناتلامعا  هک  دینکیمن  كرد  امش  َنوُرُعْشَت و  ُْمْتنَأ ال  َو 
وا میظعت  يارب  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  رضحم  رد  هک  یناسک  ْمُهَتاوْصَأ  َنوُّضُغَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
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__________________________________________________

اّمبر هتوص و  عفر  مّلک  اذا  ناـکف  توّصلا  يروـهج  ناـک  رقو و  هنذا  یف  ناـک  سامـش و  نب  سیق  نب  تباـث  یف  تلزن  ساـبع ، نبا  نع  - 1
. هتوصب هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  يذأت 

-2
هذه تلزنا  دقل  هَّللا  لوسر  ای  لاقف  هلأسف  هاعدف  هناشب  ربخأف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  هدّقفتف  تباث  دـقف  ۀـیآلا  تلزن  امل  سنا ، نع 

ریخب و شیعت  ّکنا  كانه ، تسل  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  لاقف  طبح  دق  یلمع  نوکی  نا  فاخاف  توصلا  ریهج  لجر  ینا  ۀیآلا و 
. ۀنجلا لها  نم  ّکنا  ریخب و  تومت 

86 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دنیوگیم نخس  هتسهآ 

رمال نالف  نحتما  دـنیوگ  تسا ، هدرک  صلاـخ  اوقت  يارب  ار  نآ  هدومزآ و  ار  ناـشیاهلد  يادـخ  يْوقَّتِلل  ْمَُهبُوُلق  ُهَّللا  َنَحَْتما  َنیِذَّلا  َکـِئلوُأ 
ره هک  ارچ  هداهن  تفرعم  ياجب  ار  ناحتما  ای  دـنکیمن  ریـصقت  یهاتوک و  نآ  رد  هتفاـی و  تراـهم  راـک  نـالف  رد  ینـالف  بّرج ،) و   ) اذـک

فوذـحم هب  ّقلعتم  يوقتلل  رد  مال  تسا و  هتخانـش  اوقت  يارب  ار  اهنآ  ياهلد  ادـخ  تسا  هدومرف  ییوگ  دوشیم و  تباث  ندومزآ  اب  يزیچ 
: دیوگیم رعاش  یشابیم  نآ  صوصخم  یتسه و  راک  نیا  يارب  ینعی  رمألا  اذهل  تنا  دنیوگ  هک  نانچ  تسا 

یجولا یلع  تالمعیلل  نم  ءاّدعا 
. تسا بوصنم  ندوب  لاح  رب  انب  يوقت )  ) دوخ لومعم  اب  مال » « » 1»

يادتبا يارب  ِتارُجُْحلا ، ِءارَو  ْنِم  رد  نم » ، » دـننزیم ادـص  اههرجح  ولج  تشپ و  زا  ار  وت  هک  اهنآ  ِتارُجُْحلا  ِءارَو  ْنِم  َکَنوُداُنی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
نآ نوماریپ  يراوید  هک  تسا  ياهدش  نیچگنـس  نیمز  هعقب ، هرجح و  تساجنامه و  زا  ندز  ادص  ندناوخ و  ادـن  زا  روظنم  تسا و  تیاغ 
هک هدـش  تیاور  تسا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  نانز  ياههرجح  دوصقم  هضبق و  هفرغ و  دـننام  تسا  لوعفم  يانعم  هب  هلعف  زا  دـشاب و 

ترـضح هک  یلاـح  رد  دـندمآ  هنیدـم  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  رادـید  دـصق  هب  زورمین )  ) رهظ ماـگنه  رد  میمت  ینب  یمازعا  تأـیه 
«. 2  » دش لزان  هیآ  نیا  سپ  دمآ  نوریب  دش و  رادیب  ربمایپ  ایب ، ام  شیپ  نوریب  دّمحم  يا  دندز  دایرف  دوب و  هدیباوخ 

تیبثت ناشلمع  نیا  رطاخ  هب  ار  نانآ  تهافس  لهج و  دنوادخ  َنُولِقْعَی  ْمُهُرَثْکَأ ال 
__________________________________________________

: تسا نیا  رعش  مود  عارصم  - 1
لوزنل اوتّیب  تیب  فایضا  و 

زا سپ  تسا و  هدـنامن  یقاب  دـنوریم  هار  هدوس  مس  اب  دنـشکیم و  تمحز  رایـسب  هک  ییاهبکرم  یـسر  دایرف  يارب  یـسک  امـش  زا  دـعب  ، 
. دنک ییاریذپ  دنوشیم  دراو  امش  هناخ  هب  تحارتسا  دصق  هب  هک  ینانامهم  زا  هک  تسین  یسک  امش  گرم 

جرخف ظـقیتساف  اـنیلا  جرخا  دّـمحم  اـی  هوداـنف  دـقار  وه  ةریهظلا و  تقو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  اوـتا  میمت  ینب  دـفو  ّنا  يور  - 2
. تلزنف

87 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسا هدرک 

شهاوخ هب  شیارگ  زا  يرادنتـشیوخ  ربص  و  دـشیم ، تباث  اهنآ  ربص  رگا  هک  تسا  نیا  ینعم  اریز  لعاف  تسا و  عوفرم  اوُرَبَص  ْمُهَّنَأ  َْول  َو 
تخـس ینادـنز  رب  هک  تسا  یـسبح   ) اربـص تسا . هدـش  فذـح  تسا  سفن )  ) هک شلوـعفم  اذـک ، نـع  اوربـص  برع ، هـتفگ  رد  تـسا و 

. دناهتفگ ربص  تسوا  نتشک  ای  سوبحم  ندروخ  دنگوس  يارب  هک  یسبح  ور  نیا  زا  دنریگیم )
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ربص هک  دوب  مزال  اهنآ  رب  دوبن  هورگ  نآ  يارب  شدندش  نوریب  دـمآیم و  نوریب  ربمایپ  رگا  هک  تسا  نیا  مهیلا »  » هدـیاف ْمِْهَیلِإ  َجُرَْخت  یَّتَح 
. تساهنآ يارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  ندمآ  نوریب  هک  دنوش  هاگآ  ات  دننک 

تـسا اوربص »  ) ردصم ریمـض  ای  دشابیم  ول »  » زا دعب  رّدقم  لعف  ردصم  ریمـض  نآ  تسا و  رّدـقم  يریمـض  ناک »  » لعف رد  ْمَُهل  ًاْریَخ  َناَکل 
. تسا دب  شدوخ  يارب  دیوگب  غورد  سک  ره  هل  اّرش  ناک  بذک  نم  برع  هتفگ  دننام 

87 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 6  (: 49  ) تارجحلا هروس  ]

هراشا

ِهَّللا َلوُسَر  ْمُکِیف  َّنَأ  اوُمَلْعا  َو  ( 6  ) َنیِمِدان ُْمْتلَعَف  ام  یلَع  اوُِحبُْـصتَف  ٍَۀلاهَِجب  ًامْوَق  اُوبیُِـصت  ْنَأ  اُونَّیَبَتَف  ٍإَبَِنب  ٌقِساف  ْمُکَءاج  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
َِکئلوُأ َنایْـصِْعلا  َو  َقوُسُْفلا  َو  َْرفُْکلا  ُمُْکَیلِإ  َهَّرَک  َو  ْمُِکبُوُلق  ِیف  ُهَنَّیَز  َو  َنامیِْإلا  ُمُْکَیلِإ  َبَّبَح  َهَّللا  َّنِکل  َو  ْمُِّتنََعل  ِْرمَأـْلا  َنِم  ٍرِیثَک  ِیف  ْمُکُعیُِطی  َْول 

یَلَع امُهادْحِإ  ْتََغب  ْنِإَف  امُهَْنَیب  اوُِحلْصَأَف  اُولَتَْتقا  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  ِناتَِفئاط  ْنِإ  َو  ( 8  ) ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ًۀَمِْعن  َو  ِهَّللا  َنِم  ًالْضَف  ( 7  ) َنوُدِشاَّرلا ُمُه 
اَمَّنِإ ( 9  ) َنیِطِـسْقُْملا ُّبُِـحی  َهَّللا  َّنِإ  اوُطِْـسقَأ  َو  ِلْدَْـعلِاب  اـمُهَْنَیب  اوُِحلـْـصَأَف  ْتَءاـف  ْنِإَـف  ِهَّللا  ِْرمَأ  یلِإ  َءیِفَت  یَّتَـح  یِْغبَت  ِیتَّلا  اُوِلتاـقَف  يرْخُأـْلا 

(10  ) َنوُمَحُْرت ْمُکَّلََعل  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  ْمُْکیَوَخَأ  َْنَیب  اوُِحلْصَأَف  ٌةَوْخِإ  َنُونِمْؤُْملا 
88 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

88 ص :  همجرت ..... :

ینادان يور  زا  یهورگ  هب  ادابم  دـینک ، قیقحت  نآ  هرابرد  دروایب  امـش  يارب  يربخ  یقـساف  صخـش  رگا  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناـسک  يا 
(6 . ) دیوش نامیشپ  دوخ  هدرک  زا  و  دیناسرب ، بیسآ 

ار نامیا  دنوادخ  یلو  داتفا ، دیهاوخ  تّقشم  هب  دنک  تعاطا  امـش  زا  روما  زا  يرایـسب  رد  هاگ  ره  تسامـش ، نایم  رد  ادخ  لوسر  دینادب  و 
هک یناسک  تسا  هداد  رارق  امش  روفنم  ار  هانگ  قسف و  رفک و  سکع ) هب   ) و هدیشخب ، تنیز  ناتیاهلد  رد  ار  نآ  و  هداد ، رارق  امـش  بوبحم 

(7 . ) دنناگتفای تیاده  دنراد  ار  تافص  نیا 
(8 . ) تسا میکح  اناد و  دنوادخ  و  هدیشخب ، دوخ  يوس  زا  یتمعن  لضف و  امش  رب  دنوادخ 

دنک زواجت  يرگید  رب  اهنآ  زا  یکی  رگا  دیزاس و  رارقرب  حلـص  اهنآ  نایم  رد  دـنزادرپ  گنج  عازن و  هب  مه  اب  نانمؤم  زا  هورگ  ود  هاگ  ره 
حلـص تلادع  قبط  رب  ود  نآ  نایم  رد  دش ) مهارف  حلـص  هنیمز  و   ) تشگزاب هاگ  ره  ددرگ ، زاب  ادخ  نامرف  هب  ات  دینک  راکیپ  ملاظ  هفیاط  اب 

(9 . ) دراد تسود  ار  ناگشیپ  تلادع  دنوادخ  هک  دینک  هشیپ  تلادع  و  دیزاس ، رارقرب 
(10 . ) دیوش وا  تمحر  لومشم  ات  دینک  هشیپ  یهلا  ياوقت  دیزاس و  رارقرب  حلص  دوخ  ردارب  ود  نایم  نیا  رب  انب  دنرگیدکی ، ردارب  نانمؤم 

88 ص :  ریسفت ..... :

هب ار  هفوک  تموکح  دوخ  تفالخ  نامز  رد  نامثع  هک  تسا  نامثع  يردام  ردارب  هبقع  نب  دیلو  هفیرش  هیآ  رد  قساف  ٍإَبَِنب  ٌقِساف  ْمُکَءاج  ْنِإ 
، متسه طاشن  لاح  رد  هک  ارچ  مناوخب  رتشیب  دیلیام  رگا  تفگ  مدرم  هب  هاگ  نآ  دناوخ  تعکر  راهچ  ار  حبص  زامن  یتسم  لاح  رد  داد و  وا 

دیلو نایم  نوچ  دندمآ و  وا  لابقتسا  هب  هلیبق  لها  داتسرف  قلطصملا  ینب  هلیبق  هب  تاکز  يروآ  عمج  يارب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ 
هنیک  مالسا ) زا  لبق   ) هلیبق نآ  و 
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89 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
نید زا  هفیاط  نیا  هک  درک  ضرع  تشگرب و  ربمایپ  تمدخ  هب  ور  نیا  زا  دـنراد  ار  وا  نتـشک  میمـصت  هک  تشادـنپ  تسا  هدوب  ینمـشد  و 

هرکن دش ، لزان  هیآ  نیا  هک  دگنجب  اهنآ  اب  تساوخ  دمآ و  مشخ  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  دندز  زابرس  تاکز  تخادرپ  زا  هتشگرب و 
ندوب غورد  ای  ندوب  تسار  دروآ  ناتیارب  ار  يربخ  ره  یقـساف  ره  هک  تسا  نیا  دوصقم  دراد و  ماع  يانعم  هیآ  رد  أبن »  » و قساـف »  » ندروآ

. دینکن دامتعا  قساف  هتفگ  هب  دیشاب و  تقیقح  يوجتسج  رد  دینک و  یسررب  ار  نآ 
تیبثت و دومرف  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  تئارق  نیا  دناهدرک و  تئارق  دینک ، قیقحت  يانعم  هب  اوتّبثتف »  » ار اُونَّیَبَتَف »  » یـضعب

«. 1  » تسا ندمآ  رب  تقیقح  يوجتسج  رد  ندرک و  فّقوت  ود  ره  يانعم  دنکیدزن و  رگیدکی  هب  ینعم  رظن  زا  نّیبت 
. دیناسرب بیسآ  یموق  هب  هتسنادن  ادابم  ینعی  تسا  هل  لوعفم  اُوبیُِصت  ْنَأ 

رپ یلد  اب  ار  رفاک  بازحا  ادخ   » ْمِهِْظیَِغب اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َّدَر  َو  هیآ  دـننام  دـنربخیب  تقیقح  زا  هک  تسا  يدارفا  يانعم  هب  لاح و  ٍۀـَلاهَِجب 
(. 25 بازحا / « ) دنادرگزاب مشخ  زا 

نیا شاک  يا  دنکیم  وزرآ  یمدآ  هک  تسا  هودنا  یعون  ینامیشپ  دیوش و  نامیشپ  دیهد  تبسن  اطخ  هب  ار  اهنآ  هک  نیا  زا  ینعی  اوُِحبُْـصتَف 
. مدادیمن ماجنا  دش  هودنا  بجوم  هک  ار  يراک 

يرهاظ تلاح  يرگید  تسا و  مک »  » يریدـقت عفر  تلاح  یکی  مکیف ،»  » رد مک »  » بارعا تلاـح  ود  زا  یکی  يارب  تسا  لاـح  ْمُکُعیُِطی  َْول 
رییغت امـش  رب  هک  تسا  یتلاح  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  تسا : نیا  هلمج  يانعم  تسا و  هدش  لخاد  نآ  رب  ّرج  فرح  یف »  » هک مک » »

رد هک  دـیهاوخیم  ربمایپ  زا  امـش  ینعی  تسا ، بجاو  امـش  رب  رما  نآ  نداد  رییغت  هک  دـیتسه  یتلاح  رد  امـش  ای  تسا ، مزـال  رما  نآ  نداد 
، وریپ عیطم و  کی  دننام  ثداوح 
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. نایبلا تابثلا و  بلط  فقوتلا و  امه  نابراقتم و  نّیبتلا  ّتبثتلا و  و  مالّسلا : هیلع  رقابلا  نع 

90 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هیآ نیا  دـیتفایم ، هانگ  تکاله و  هب  امـش  دـنکب  ار  راک  نیا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  رگا  و  دـنک ، تعاـطا  يوریپ و  امـش  هتـساوخ  زا 

ار قلطـصملا  ینب  اـب  گـنج  دـیلو و  هتفگ  قیدـصت  هلآ  هـیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  يارب  ناـنمؤم  زا  یـضعب  هـک  دراد  نـیا  رب  تلـالد 
تشادیم و رودـب  دراوـم  نیا  رد  يزرودـسح  زا  ار  ناـنمؤم  زا  یـضعب  اوـقت  یلو  دزیم  رـس  اـهنآ  زا  ییاـهداریا  نینچ  ریظن  دندیدنـسپ و 
تسا و هداد  رارق  امش  زا  یضعب  بوبحم  ار  نامیا  ادخ  ینعی  َنامیِْإلا  ُمُْکَیلِإ  َبَّبَح  َهَّللا  َّنِکل  َو  تسا  هدومرف  هدرک و  انثتـسا  ار  اهنآ  دنوادخ 

رارق ناـسنا  هورکم  بوبحم و  ار  ناـمیا  ادـخ  هک  نیا  زا  روظنم  تسا و  هدوـمزآ  اوـقت  هب  ار  ناـشیاهلد  دـنوادخ  هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنآ 
لمع ندروآ  نامیا  یلو  دهدیم  رارق  فطل  دروم  هدرک و  کمک  ار  ناسنا  نامیا  هب  ناسنا  نتخاس  ّقفوم  اب  دنوادخ  هک  تسا  نآ  دهدیم 

شرهاظ يانعم  رب  ار  هیآ  رگا  دوشیمن و  شیاتـس  دهد  ماجنا  يرگید  هک  یلمع  اب  سک  چیه  هک  دـنادیم  یلقاع  ره  هک  ارچ  تسوا  دوخ 
. تسا هدرک  شیاتس  هداد  ماجنا  شسدقم  تاذ  هک  يراک  رب  ار  نانمؤم  ّلج  ّزع و  يادخ  هک  دهدیم  هجیتن  نینچ  مینک  لمح 

دصق زا  ندش  نوریب  قوسف  تساهنآ و  ندرک  راکنا  اب  ادخ  ياهتمعن  نارفک  نتشاد و  ناهنپ  ندناشوپ و  يانعم  هب  رفک  َْرفُْکلا  ُمُْکَیلِإ  َهَّرَک  َو 
تیـصعم يانعم  هب  نایـصع  و  تسا ، غورد  قوسف  زا  روظنم  هک  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  و  تسا ، هانگ  باکترا  نامیا و 

. تسا
. دنراوتسا قح  هار  رد  هتفای و  تیاده  کین  ياهراک  هب  نانآ  َنوُدِشاَّرلا  ُمُه  َِکئلوُأ 

لـضف و تسا و  شدوخ  ریغ  لـعف  سنج  زا  هک  قلطم ] لوعفم   ] تسا يردـصم  اـی  تسا  هل  لوـعفم  تسا : لوـق  ود  هملک  بارعا  رد  اًلْـضَف 
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. تسا ششخب  نداد و  تمعن  يانعم  هب  تمعن 
راصنا زا  یکی  سلجم  رد  دوب  راوس  یغالا  رب  هک  یلاح  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ  تفگ : هک  تسا  هدـش  تیاور  ساـبع  نبا  زا 

ام نآ  دب  يوب  هک  ربب  ار  تغالا  تفگ  ربمایپ  هب  تفرگ و  ار  دوخ  ینیب  ّیبا  نب  هَّللا  دبع  تخادـنا  نیگرـس  ترـضح  نآ  غالا  درک و  فّقوت 
ار 

91 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
درک روبع  اجنآ  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  تسا  رتهب  وت  يوب  زا  ادخ  ربمایپ  غالا  يوب  ادخ  هب  تفگ : هحاور  نب  هَّللا  دبع  دهدیم ، رازآ 

اهیتسدبوچ اب  دندمآ و  جرزخ  سوا و  ناشهلیبق  ود  دنداد و  مانـشد  ار  رگیدـکی  هک  اجنآ  ات  تفای  همادا  هرجاشم  ناشنایم  رد  نآ  زا  سپ  و 
مه اب  دومرف و  تئارق  نانآ  رب  ار  هیآ  ترـضح  دش و  لزان  هیآ  نیا  سپ  داد . یتشآ  ناشنایم  تشگرب و  اهنآ  دزن  ربمایپ  دندز ، رگیدـکی  هب 

«. 1  » دندرک یتشآ 
ددرگیم و رب  هیاـس  هک  ارچ  تسا  هدـمآ  زین  تمینغ  هیاـس و  ياـنعم  هب  تسا و  تشگزاـب  ءیف )  ) تسا و متـس  زواـجت و  ياـنعم  هب  یغب ) )

. ددرگیم رب  ناناملسم  هب  هک  تسا  نارفاک  لاوما  مه  تمینغ 
. دینک رارقرب  حلص  تلادع  هب  هفیاط  نآ  نایم  رد  سپ  دمآ  رد  ادخ  يرادربنامرف  هب  درک و  هبوت  تشگرب و  رگا  ْتَءاف  ْنِإَف 

. دینک تلادع  اوُطِْسقَأ  َو 
. درادیم تسود  ار  نالداع  دنوادخ  َنیِطِسْقُْملا  ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ 

. دنتسه ینید  ناردارب  نانمؤم  ٌةَوْخِإ  َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ 
دیرادزاب و مولظم  هب  متـس  زا  ار  ملاظ  ینعی  دینک  رارقرب  یتشآ  دـندرک  تموصخ  عازن و  هک  یـصخش  ود  نایم  رد  ْمُْکیَوَخَأ  َْنَیب  اوُِحلْـصَأَف 

. دینک يرای  ار  مولظم 
«. 2  » دنزیمن شین  ار  وا  دنکیمن و  متس  وا  هب  تسا  ناملسم  ردارب  ناملسم  هک  تسا  ثیدح  رد 

. تسا جرزخ  سوا و  هلیبق  ود  نیوخا  زا  دوصقم  دناهتفگ  یضعب 
__________________________________________________
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نب هَّللا  دبع  کسماف  رامحلا  ثارف  رامح  یلع  وه  راصنالا و  ضعب  سلجم  یلع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  فقو  لاق  سابع ، نبا  نع 
لاط هَّللا و  لوسر  یضم  کنم و  احیر  بیطا  هَّللا  لوسر  رامحل  هَّللا  هحاور و  نب  هَّللا  دبع  لاقف  هنتن  اناذآ  دقف  كرامح  ّلخ  لاقف  هفنأب  ّیبا 

. مهیلع اهأرق  تلزنف و  مهنیب  حلصاف  هَّللا  لوسر  مهیلا  عجرف  یصعلاب  اودلاجتف  جرزخلا  سوالا و  امهاموق  ءاج  اّبتسا و  یتح  امهنیب  ضوخلا 
و - 2

. هملسی هملظی و ال  ملسملا ال  وخا  ملسملا  ثیدحلا ، یف 
92 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دناهدرک تئارق  عمج  تروص  هب  مکتوخا ، مکیوخا ، ياجب  یضعب 
دسریم و امش  هب  ادخ  تمحر  تروص  نیا  رد  درادیم  او  ینابرهم  مه و  اب  دنویپ  هب  ار  امـش  اوقت  دینک  رارقرب  حلـص  رگا  اریز  َهَّللا  اوُقَّتا  َو 

. دیوشیم ادخ  تفأر  لومشم 

92 ص :  ات 14 ..... ] تایآ 11  (: 49  ) تارجحلا هروس  ]

هراشا
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َو ْمُکَسُْفنَأ  اوُزِْمَلت  َو ال  َّنُْهنِم  ًاْریَخ  َّنُکَی  ْنَأ  یسَع  ٍءاِسن  ْنِم  ٌءاِسن  َو ال  ْمُْهنِم  ًاْریَخ  اُونوُکَی  ْنَأ  یسَع  ٍمْوَق  ْنِم  ٌمْوَق  ْرَخْسَی  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
ِّنَّظلا َنِم  ًارِیثَک  اُوِبنَتْجا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ( 11  ) َنوُِملاَّظلا ُمُه  َِکئلوُأَف  ُْبتَی  َْمل  ْنَم  َو  ِنامیِْإلا  َدـَْعب  ُقوُسُْفلا  ُمْسالا  َْسِئب  ِباْقلَْألِاب  اوَُزبانَت  ال 
ٌباََّوت َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  ُهوُُمتْهِرَکَف  ًاْتیَم  ِهیِخَأ  َمَْحل  َلُکْأَی  ْنَأ  ْمُکُدَـحَأ  ُّبُِحی  َأ  ًاضَْعب  ْمُکُـضَْعب  ْبَتْغَی  َو ال  اوُسَّسََجت  َو ال  ٌْمثِإ  ِّنَّظلا  َضَْعب  َّنِإ 

ٌرِیبَخ ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  ْمُکاْقتَأ  ِهَّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  اُوفَراعَِتل  َِلئابَق  َو  ًابوُعُـش  ْمُکاْنلَعَج  َو  یْثنُأ  َو  ٍرَکَذ  ْنِم  ْمُکانْقَلَخ  اَّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  ( 12  ) ٌمیِحَر
ْنِم ْمُْکِتلَی  ـال  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  اوُعیُِطت  ْنِإ  َو  ْمُِکبُوُلق  ِیف  ُناـمیِْإلا  ِلُخْدَـی  اََّمل  َو  انْمَلْـسَأ  اوـُلُوق  ْنِکل  َو  اوـُنِمُْؤت  َْمل  ْلـُق  اَّنَمآ  ُبارْعَأـْلا  َِتلاـق  ( 13)

(14  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  ًاْئیَش  ْمُِکلامْعَأ 

92 ص :  همجرت ..... :

زا ینانز  هن  و  دنـشاب ، رتهب  اهنیا  زا  اهنآ  دیاش  دننک ، ءازهتـسا  ار  رگید  هورگ  امـش  نادرم  زا  یهورگ  دیابن  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
رایسب دینکن ، دای  دنسپان  تشز و  باقلا  اب  و  دیهدن ، رارق  ییوجبیع  نعط و  دروم  ار  رگیدکی  دنشاب و  نانیا  زا  رتهب  نانآ  دیاش  رگید ، نانز 

( 11 . ) دنرگمتس ملاظ و  دننکن  هبوت  هک  اهنآ  و  دیراذگب ، رفک  مان  نامیا  زا  دعب  یسک  رب  هک  تسا  دب 
93 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

سّـسجت نارگید ) راک  رد   ) زگره تسا و  هانگ  اهنامگ  زا  یـضعب  هک  ارچ  دیزیهرپب ، اهنامگ  زا  يرایـسب  زا  دیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسکیا 
( نیقی هب  ( ؟ دروخب ار  دوخ  هدرم  ردارب  تشوگ  هک  دراد  تسود  امـش  زا  یـسک  ایآ  دـنکن ، تبیغ  ار  يرگید  امـش  زا  کی  چـیه  و  دـینکن ،

(12 . ) تسا نابرهم  ریذپ و  هبوت  دنوادخ  هک  دینک  هشیپ  یهلا  ياوقت  دیراد ، تهارک  رما  نیا  زا  امش  همه 
دزن امـش  نیرتیمارگ  یلو  دیـسانشب ، ار  رگیدـکی  اـت  میداد ، رارق  اـههلیبق  اـههریت و  و  میدـیرفآ ، نز  درم و  کـی  زا  ار  امـش  اـم  مدرم ! يا 

(13 . ) تسا ریبخ  اناد و  دنوادخ  تسامش ، نیرتاوقت  اب  دنوادخ 
هدشن امـش  بلق  دراو  نامیا  زونه  اّما  میاهدروآ ، مالـسا  دییوگب  یلو  دیاهدرواین  نامیا  وگب  میاهدروآ ، نامیا  دـنتفگ : نیـشن  هیداب  ياهبرع 

(14 . ) تسا میحر  روفغ و  دنوادخ  دهدیم ، لماک  روطب  ار  امش  لامعا  شاداپ  دینک  تعاطا  شلوسر  ادخ و  زا  رگا  و  تسا !

93 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

عمج هک  روز  موص و  دـننام  تسا  مئاق  عمج  موق  دـننانز و  نابهگن  تسرپرـس و  اهدرم  هک  ارچ  دـننادرم  طقف  موق  زا  روظنم  ٌمْوَق  ْرَخْـسَی  ال 
: تسا هتفگ  ریهز  تسا . رئاز  مئاص و 

«1  » ءاسن ما  نصح  لآ  موقا  يردا  لاخا  فوس  يردا و  ام  و 
. دننکن هرخسم  ار  رگید  ضعب  اهنز  زا  یضعب  رگید و  ضعب  اهدرم  زا  یضعب  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  .

زا یهن  بجوم  هک  یتّلع  زا  دهاوخیم  هک  تسا  هدـش  دراو  یـسک  باوج  رد  تسا و  نخـس  زاغآ  هلمج  نیا  ْمُْهنِم  ًاْریَخ  اُونوُکَی  ْنَأ  یـسَع 
، دشاب هدننک  هرخسم  زا  رتهب  ادخ  هاگشیپ  رد  هرخـسم  دروم  صخـش  تسه  اسب  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  و  دوش ، هاگآ  تسا  هدش  رخـسمت 

بویعم ای  لاح  دب  ار  سک  ره  ناسنا  هک  تسا  هتسیاش  نیا  رب  انب 
__________________________________________________

. دننز ای  دندرم  نصح  لآ  ایآ  هک  منادب  ماجنارس  منکیم  نامگ  منادیمن و  - 1
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94 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ار یصخش  هجیتن  رد  دشاب  رتراگزیهرپ  رتلدکاپ و  تسا  بیعیب  ملاس و  هک  یسک  زا  ادخ  هاگـشیپ  رد  وا  هک  دیاش  دنکن  هرخـسم  دنیبیم 

. تسا هدرمش  گرزب  شیادخ  هک  هدرمش  کچوک 
ارچ (. 29 ءاسن / « ) دینکن یشکدوخ   » ْمُکَسُْفنَأ اُوُلتْقَت  َو ال  هیآ : تسا  نآ  ریظن  دینزن و  هنعط  یـضعب  رب  امـش  زا  یـضعب  ْمُکَـسُْفنَأ  اوُزِْمَلت  َو ال 
نید هب  هک  ار  نارگید  هک  دسریمن  ار  امش  دینک و  ظفح  نتفرگ  بیع  ندز و  هنعط  زا  ار  دوخ  سفن  ینعی  دناسفن  کی  دننام  نانمؤم  هک 

. دینک شنزرس  دنتسین  امش 
. دنزیهرپب وا  زا  مدرم  ات  دینک  لقن  ار  رجاف  صخش  بیع  هک  تسا  ثیدح  ود 

ییوجبیع هدش  هتفگ  و  دنیوگیم . زمه »  » ار صخـش  بایغ  رد  ییوجبیع  و  زمل »  » ار صخـش  روضح  رد  ییوجبیع  ندز و  هنعط  اوُزِْمَلت  َو ال 
. تسا زمه »  » نابز اب  ییوجبیع  و  زمل »  » هراشا مشچ و  نابز و  اب 

، نوبزانتی نوزبانتی و  نالف  ونب  هک  برع  لوق  تسا و  زبن  زا  لعافت  باب  دیناوخن ، تشز ) دـب و   ) باقلا هب  ار  رگیدـکی  ِباْقلَْألِاب  اوَُزبانَت  َو ال 
نوچ دیایب  شدـب  دوش  هدـناوخ  بقل  نآ  هب  صخـش  رگا  هک  تسا  نآ  هدـش  عقاو  یهن  دروم  هک  ینداد  بقل  تسا و  ینعم  کی  هب  ود  ره 
یکی هک  تسا  ثیدح  رد  درادن . یلاکـشا  تسوا  تنیز  بجوم  دراد و  تسود  صخـش  هک  یبقل  اّما  تسوا  يارب  شهوکن  بیع و  یعون 

«. 1  » تسوا دزن  رد  اهمسا  نیرتبوبحم  هک  دنزب  ادص  یمسا  هب  ار  وا  هک  تسا  نیا  دوخ  ینید  ردارب  رب  نمؤم  قوقح  زا 
دوب و نازیوآ  شرس  تشپ  زا  نآ  فرط  ود  هک  دوب  هتسب  دوخ  رمک  هب  دیفس  ناتک  هچراپ  هکت  کی  هملس  ّما  هک  هدش  تیاور  سابع  نبا  زا 

نابز ییوگ  دشکیم  دوخ  رس  تشپ  ار  زیچ  هچ  نیبب  تفگ : هصفح  هب  هشیاع  دشیم ، هدیشک  نیمز  هب  نتفر  هار  ماگنه 
__________________________________________________

و - 1
. هیلا هئامسا  ّبحأب  هیّمسی  نا  هیخا  یلع  نمؤملا  ّقح  نم  ثیدحلا ، یف 

95 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
دوخ تسد  اب  درک و  شنزرس  یهاتوک  دق  هب  ار  هملس  ّما  هشیاع  دنیوگ  دوب و  نیا  هملـس  ّما  هب  هشیاع  دنخـشیر  تسا !؟ هدش  نازیوآ  گس 

: دنیوگ و  درک ، هراشا  بلطم  نیا  هب 
ود رتخد  يدوهی  يا  دیوگیم  دنکیم و  شنزرس  ارم  هشیاع  تفگ : دمآ و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  تمدخ  هب  نایرگ  ّیح  رتخد  هّیفص 

لزان هیآ  سپ  تسا  دّمحم  مرهوش  یسوم و  میومع  نوراه و  مردپ  یتفگن  ارچ  دومرف : هّیفـص  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  يدوهی 
همـسا راط  دـیوگیم : هک  هدـش  هتفرگ  برع  لوق  زا  تسا و  ندرب  مان  يانعم  هب  اج  نیا  رد  مسا  ِنامیِْإلا  َدـَْعب  ُقوُسُْفلا  ُمْسِالا  َْسِئب  «. 1  » دش

هدـش هزاوآ  دـنلب  مدرم  نایم  تقیقح  رد  هتفای و  ترهـش  یگیامورف ) ای  یگدنـشخب  هب   ) مدرم نایم  رد  ینعی  مؤللاـب ، وا  مرکلاـب  ساـنلا  یف 
هب ناهانگ  نیا  ندش  بکترم  ببـس  هب  هک  تسا  دب  هدـش ، روهـشم  نانمؤم  يارب  هک  یبوخ  مان  نآ  تسا : هدومرف  دـنوادخ  ییوگ  تسا و 

. دنوش رکذ  یماندب  هانگ و 
: دراد دوجو  لامتحا  هس  هلمج  نیا  رد  ِنامیِْإلا  َدَْعب 

. دنکب یگچب  راک  يریپ  زا  سپ  ناسنا  هک  تسا  یتشز  راک  دنیوگ : هک  نانچ  درامشیم  تشز  ار  قسف  نامیا و  نایم  عمج  فلا :
ناملـسم هک  دوهی  زا  یناـسک  هب  ناناملـسم  هک  ارچ  ددرگ  روهـشم  دوش و  داـی  قسف  هب  شندروآ  ناـمیا  زا  دـعب  صخـش  هک  تسا  دـب  ب :

هب ندرک  دای   ) زبانت زا  یهن  هب  ّقلعتم  هلمج  ریـسفت ، نیا  هب  هّجوت  اب  دندش و  عنم  راک  نیا  زا  قساف و  يا  يدوهی و  يا  دـنتفگیم : دـندشیم 
. تسا دب ) بقل 

يزرواشک هب  تراجت  زا  هک  يرجات  هب  هک  نانچ  تسا ) یباختنا  دـب  نیا  و   ) دوش نمؤم  ریغ  قسف ، لـمع  نداد  ماـجنا  اـب  نمؤم  هک  نیا  ج :
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«. 2  » تسا ياهفرح  دب  تراجت  لغش  زا  سپ  يزرواشک  هفرح  ییوگیم : هدروآ  يور 
__________________________________________________

م. تسا - هدمآ  یگنس  پاچ  عماجلا ، عماوج  رد ص 458 ، نآ  لصا  تسا ، ینالوط  ثیدح  - 1
هب يدب  یبوخ و  رد  شرظن  فلؤم  دیاش  هدش و  لقن  ص 371 ، ج 4 ، فاشک ، ریسفت  زا  انیع  ةراجتلا ، دعب  ۀحالفلا  ۀفرحلا  تسئب  هلمج  - 2

يزرواشک تحالف و  زا  رتهب  ار  تراجت  هک  هدوب  مدرم  هدوت  فرع و  تواضق 
96 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

دوخ زا  ار  يدب  صخـش  هک  دـیوگیم  یتقو  ّرـشلا  هبّنج  برع  تسا  ناراکوکین  هب  ندرب  دـب  نامگ  يانعم  هب  نظ »  » ِّنَّظلا َنِم  ًارِیثَک  اُوِبنَتْجا 
لوعفم کی  هب  تسا و  ّرشلا ، بنتجا  نآ  هعواطم  دوشیم و  يّدعتم  لوعفم  ود  هب  دشاب و  هتشاذگ  يرانک  ار  ّرش  تقیقح  رد  هتخاس و  رود 

. تسا هدش  يدعتم 
. دوشیم رفیک  بجوم  هک  تسا  یهانگ  اهنامگ  یضعب  ینعی  ٌْمثِإ  ِّنَّظلا  َضَْعب  َّنِإ 

رد یپ  يانعم  هب  سّبلت »  » هک نانچ  تسا  ّسج »  » زا لّعفت  باب  میج )  ) اب تسا ، ینعم  کی  هب  اح )  ) اب و  میج )  ) اـب سّـسجت »  » اوُسَّسََجت ـال  َو 
اب ّسج »  » نوچ هدش و  هتفرگ  ّسح »  » زا تسا و  يزیچ  هب  ندیسر  يارب  ندرک  شواک  يانعم  هب  ءاح )  ) اب تسا و  سبل »  » زا نتساوخ و  یپ 
زا عنم  هیآ  دوصقم  دناهتفگ و  ءاح )  ) اب و  میج )  ) اب ساوح  ناسنا  یکاردا  ياهورین  هب  دنکیدزن  رگیدکی  هب  ینعم  رظن  زا  ءاح )  ) اب و  میج ) )

. تسا ناناملسم  ياهبیع  يوجتسج 
نآ تسا و  لایتغا  زا  هک  هلیغ  دـننام  تسا  بایتغا  زا  تبیغ  و  هلاتغا ، هلاغ و  دـننام  دـیوگ  هباتغا ، هباغ و  برع  ًاـضَْعب  ْمُکُـضَْعب  ْبَتْغَی  ـال  َو 

يزیچ هب  ار  تردارب  هک  تسا  نآ  تبیغ  دومرف : دش  لاؤس  تبیغ  هرابرد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  تسا . صخـش  بایغ  رد  ییوگدب 
. ياهدز ناتهب  وا  هب  دشابن  وا  رد  رگا  ياهدرک و  تبیغ  ار  وا  دشاب  وا  رد  ییوگیم  هچنآ  رگا  دیایب  شدب  هک  ینک  دای 

تروص نیرت  تشز  نیرتدـب و  هب  دـسریم  هدـننک  تبیغ  هب  هدـش  تبیغ  صخـش  يوربآ  زا  هچنآ  ثحب ] دروـم  هیآ  رد   ] ْمُکُدَـحَأ ُّبُِحی  َأ 
. تسا هدش  هدیشک  ریوصت  هب  هتفای و  مّسجت 

تیارب شندروخ  یبایب  هداتفا  مرک  يرادرم  رگا  هک  روطنامه  هدش  تیاور  هداتق  زا 
__________________________________________________

زا رتشیب  هانگ  تیـصعم و  لامتحا  تراجت  رد  تسا و  هدـش  شیاتـس  تراجت  زا  شیب  يزرواـشک  زا  مالـسا  رد  هک  یتروص  رد  دـناهدرمش 
م. تسا - يزرواشک 

97 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دشاب دنیاشوخان  تیارب  تسا  هدنز  هک  یلاح  رد  تردارب  تشوگ  ندروخ  دیاب  تسا  دنیاشوخان 

رادرم درادـن  تسود  سکچیه  هک  هتـشاد  رّرقم  دـنوادخ  نوـچ  و  دـشابیم ، بوـصنم  تسا و  خا »  » يارب اـی  ِهیِخَأ » َمَْحل   » يارب لاـح  ًاـْتیَم 
هدش تباث  امش  رب  نآ  زا  امش  عبط  ترفن  راک و  نیا  یتشز  هب  رارقا  موزل  اب  ینعی  ُهوُُمتْهِرَکَف »  » هدومرف شنخس  همادا  رد  دروخب  ار  شردارب 

. دیرامشب تشز  تسا  ینید  ردارب  رادرم  تشوگ  ندروخ  ریظن  هک  ار  تبیغ  دینادب و  دنیاشوخان  ار  ناتردارب  رادرم  ندروخ  هک 

97 ص :  لوزن ..... ] نأش  ]

دزن ار  وا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  دروایب  ییاذغ  ناشیارب  ات  دنداتسرف  ادخ  لوسر  تمدخ  هب  ار  ناملـس  رمع  رکب و  وبا  هک  هدش  تیاور 
تـشگرب رمع  رکب و  وبا  دزن  ناملـس  میرادن  یماعط  تفگ  هماسا  دوب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  رادرابنا  هک  داتـسرف  دیز  نب  ۀماسا 
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هیلع هَّللا  یّلص  ربمایپ  تمدخ  هاگ  نآ  دشیم  کشخ  شبآ  میداتسرفیم  هحیمس  هاچ  هب  ار  ناملس  رگا  دیزرو و  لخب  هماسا  دنتفگ  ود  نآ 
لوسر يا  دندرک  ضرع  منیبیم  هزات  تشوگ  ناتیاهنهد  رد  هک  تسا  هدش  هچ  دومرف : ود  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  دنتفر ، هلآ  و 

«. 1  » دش لزان  هیآ  نیا  سپ  دیدروخ  ار  هماسا  ناملس و  تشوگ  دومرف  میاهدروخن  تشوگ  زورما  ام  ادخ 
. دینک هشیپ  یهلا  ياوقت  تسا  هدزرس  امش  زا  دروم  نیا  رد  هچنآ  رب  ینامیشپ  دیاهدش و  رومأم  نآ  زا  زیهرپ  هب  هچنآ  كرت  اب  َهَّللا  اوُقَّتا  َو 

. دینکیم لوبق  ار  امش  هبوت  ادخ  ٌباََّوت  َهَّللا  َّنِإ 
امش زا  کی  چیه  سپ  میدیرفآ  ردام  ردپ و  کی  زا  ار  امـش  ام  هدش : هتفگ  میدیرفآ و  اّوح  مدآ و  زا  ار  امـش  یْثنُأ  َو  ٍرَکَذ  ْنِم  ْمُکانْقَلَخ  اَّنِإ 

يارب یلیلد  نیا  رب  انب  دیبوسنم ) ردام  ردپ و  کی  هب   ) تسا هتسباو  يرگید  هک  دیاهتسباو  ییاج  هب  هک  نیا  رگم  دیتسین 
__________________________________________________

. ].....[ م دینک - عوجر  ص 459  یگنس ، پاچ  عماجلا ، عماوج  ریسفت  هب  - 1
98 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. درادن دوجو  رابت  رد  ییوج  يرترب  یشورف و  رخف 
. تسا هعیبر  رضم و  دننام  هناگشش  تاقبط  زا  هقبط  نیتسخن  بعش و  عمج  بوعش »  » ًابوُعُش ْمُکاْنلَعَج  َو 

، ذخف نطب  زا  دعب  نطب و  نآ  زا  سپ  تسا  هلیبق  زا  رتمک  هرامع  رضم و  نب  میمت  هعیبر و  نب  رکب  دننام  تسا  بوعـش  زا  رتمک  هلیبق  َِلئابَق  َو 
. تسا هلیصف  دعب  و 

رب دوخ  دادجا  ناردپ و  هب  هک  نیا  يارب  هن  دسانشب  شموق  ردپ و  بسن و  هلیسو  هب  ار  رگید  ضعب  امش  زا  یضعب  اوفراعتیل »  » ینعی اُوفَراعَِتل 
تمارک و نآ  اب  یمدآ  هک  هدومرف  نایب  ار  یتلصخ  ناحبـس  دنوادخ  هاگ  نآ  دیوش  توافت  يرترب و  یعّدم  دینک و  یـشورف  رخف  رگیدکی 

شباوث هک  نآ  ادـخ و  هاگـشیپ  رد  امـش  نیرتهبترم  دـنلب  ینعی  ْمُکاـْقتَأ  ِهَّللا  َدـْنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  تسا : هدوـمرف  دروآیم و  تسد  هب  تفارش 
. دنک تعاطا  ادخ  زا  رتشیب  دزیهرپب و  ناهانگ  زا  رتشیب  هک  تسا  یسک  تسا  همه  زا  رتشیب 

مالسا دراو  نیتداهـش  راهظا  اب  هک  تسا  نیا  مالـسا  دشاب و  دامتعا  سفن و  شمارآ  اب  هارمه  هک  تسا  یقیدصت  نامیا  اَّنَمآ  ُبارْعَْألا  َِتلاق 
« اُونِمُْؤت َْمل   » هملک دنوادخ  ْمُِکبُوُلق  ِیف  ُنامیِْإلا  ِلُخْدَی  اََّمل  َو  دیامرفیم : هک  دینیبیمن  ار  دنوادخ  راتفگ  رگم  دنکن ، راکیپ  نانمؤم  اب  دوش و 

وگغورد رب  ییانک  تلالد  هب  تسا  ناصلخم  تفـص  هک  َنُوقِداَّصلا ، ُمُه  َِکئلوُأ  نوچ  تسا  هتـشاذگ  دـییوگیم  غورد  متبذـک )  ) ياجب ار 
. دنکیم تلالد  اهنآ  ندوب 

دراد تلالد  ینعم  نیا  رب  اّنمآ  ناشراتفگ  هک  نانچ  دناسرب  ار  رادنپ  اعّدا و  يانعم  ات  دومرفن  متملسا ، نکل  دنوادخ و  انْمَلْـسَأ  اُولُوق  ْنِکل  َو 
ار هتیلی ، هتال  اتلا و  هتلأی  هّقح  هتلا  برع ، درادیمن . اور  متس  امـش  هب  دهاکیمن و  ناتلامعا  باوث  زا  يزیچ  ینعی  مکتلی » ال   » تسا نینچمه 

. دنکیم لامعتسا  ینعم  کی  هب 
. تسا تغل  ود  هدش و  تئارق  زین  مکتلأی » ال   » ْمُْکِتلَی ال 

دراو  یطحق  ياهلاس  رد  دسا  ینب  هفیاط )  ) زا یعمج  هک  تسا  تیاور  سابع  نبا  زا 
99 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ره دشیم و  نارگ  ّبترم  هنیدم  رازاب  رد  اهخرن  دنتفگ ، نیتداهـش  هلآ ) هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  نتفرگ  کمک  دیما  هب   ) دندش و هنیدـم 
نادنزرف نز و  اب  ام  اّما  دندرک  راکیپ  وت  اب  دندش و  راوس  ناشیاهبکرم  رب  اهبرع  دنتفگیم : هدش  بایفرـش  ادخ  لوسر  تمدخ  ماش  حبص و 

هیآ نیا  سپ  دوب ، ادخ  لوسر  رب  نداهن  ّتنم  نانخس  نیا  زا  ناشدوصقم  میتشادن و  گنج  رـس  امـش  اب  هاگ  چیه  میدمآ و  امـش  تمدخ  هب 
«. 1  » دش لزان  تبسانم  نآ  هب  ثحب  دروم 

99 ص :  ات 18 ..... ] تایآ 15  (: 49  ) تارجحلا هروس  ]
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هراشا

َأ ُْلق  ( 15  ) َنُوقِداَّصلا ُمُه  َِکئلوُأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْمِهِـسُْفنَأ  َو  ْمِِهلاْومَأـِب  اوُدَـهاج  َو  اُوباـتْرَی  َْمل  َُّمث  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللاـِب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنُونِمْؤُْملا  اَـمَّنِإ 
َّیَلَع اوُّنُمَت  ُْلق ال  اوُمَلْسَأ  ْنَأ  َْکیَلَع  َنوُّنُمَی  ( 16  ) ٌمِیلَع ٍءْیَـش  ِّلُِکب  ُهَّللا  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو  ْمُِکنیِِدب  َهَّللا  َنوُمِّلَُعت 

َنُولَمْعَت اِمب  ٌریَِـصب  ُهَّللا  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َْبیَغ  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنِإ  ( 17  ) َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ِنامیِْإِلل  ْمُکادَه  ْنَأ  ْمُْکیَلَع  ُّنُمَی  ُهَّللا  َِلب  ْمُکَمالْـسِإ 
(18)

99 ص :  همجرت ..... :

لاوما و اب  هدادن و  هار  دوخ  هب  يدیدرت  کش و  زگره  سپـس  دناهدروآ ، نامیا  شلوسر  ادـخ و  هب  هک  دنتـسه  یناسک  اهنت  یعقاو  نانمؤم 
(15 . ) دننایوگتسار اهنآ  دناهدرک  داهج  ادخ  هار  رد  دوخ  ياهناج 

. تسا هاگآ  زیچ  همه  زا  دنوادخ  و  دنادیم ، تسا  نیمز  نامـسآ و  رد  ار  هچنآ  مامت  وا  دیزاسیم ، ربخ  اب  دوخ  نامیا  زا  ار  ادـخ  ایآ  وگب :
(16)

هک دنراذگیم  ّتنم  وت  رب  اهنآ 
__________________________________________________

یلا نوحوری  نودغی و  مه  ۀنیدملا و  راعسا  اولغا  ةداهشلا و  اورهظاف  ۀبدج  ۀنس  یف  ۀنیدملا  اومدق  دسا  ینب  نم  ارفن  ّنا  سابع ، نبا  نع  - 1
ۀقدّصلا و نودـیری  يرارّذـلا  لاقثألاب و  كانئج  اهلحاور و  روهظ  یلع  اهـسفنأب  برعلا  کتتا  نولوقی : هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 

. تلزنف هیلع  نّونمی 
100 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

تیاده نامیا  يوس  هب  ار  امـش  هک  دراذگیم  ّتنم  امـش  رب  دـنوادخ  هکلب  دـیراذگم ، ّتنم  نم  رب  ار  دوخ  مالـسا  وگب  دـناهدروآ ، مالـسا 
(17 . ) دیتسه وگتسار  نامیا ) ياعّدا  رد   ) رگا هدرک 

(18 . ) تسانیب دیهدیم  ماجنا  هچنآ  هب  تبسن  دنادیم و  ار  نیمز  اهنامسآ و  بیغ  دنوادخ 

100 ص :  ریسفت ..... :

ناشلد رد  ناگدننک  هارمگ  زا  یضعب  ای  ناطیـش  هک  دندشن  دیدرت  راچد  تفای  شمارآ  نامیا  هب  ناشیاههنیـس  هک  نآ  زا  سپ  اُوباتْرَی  َْمل  َُّمث 
. دنتخادرپ داهج  هب  هراّما  سفن  ای  ناطیش  ای  براحم  نمشد  اب  دناسرب و  یبیسآ  اهنآ  نیقی  هب  هک  دننک  داجیا  يدیدرت 

زا هورگ  نیا  نامیا  هکلب  دنتفگ  غورد  دسا  ینب  بارعا  هک  نانچ  دنتفگن  غورد  هدروآ و  نامیا  لد  رد  یتسارب  نانآ  َنُوقِداَّصلا  ُمُه  َِکئلوُأ 
. تسا تقیقح  قدص و  رس 

هاگآ امـش  داقتعا  زا  دراد و  هطاحا  امـش  ياهلد  رب  ادخ  هک  یلاح  رد  دیهدیم  ربخ  ادخ  هب  ار  دوخ  يرادنید  ایآ  ْمُِکنیِِدب  َهَّللا  َنوُمِّلَُعت  َأ  ُْلق 
. درادن مالعا  نداد و  ربخ  هب  جایتحا  دنادیم و  ار  زیچ  همه  تسا و  تاذل  اب  ملاع  ادخ  هک  ارچ  درادن  يزاین  امش  نداد  ربخ  هب  تسا و 

دیاب قح  هب  هک  ار  ینخـس  ینعی  درامـشرب ، هدرک  وا  رب  هک  ار  یـششخب  دنک و  یکین  یـسک  هب  هاگ  ره  دنیوگ  دیب ، هیلع  ّنم  َْکیَلَع  َنوُّنُمَی 
یعّدم دوخ  هک  نانچ  هدرک و  کمک  ار  امـش  دوخ  قیفوت  اب  هک  دراد  ّتنم  امـش  رب  دنوادخ  هکلب  دیرامـشم ، نامیا  نامیا ، هن  دیمان  مالـسا 

هک نآ  لاح  دشاب و  تسرد  امـش  ياعّدا  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  تسا و  هتخاس  ّقفوم  هدومرف و  تیاده  نامیا  يوس  هب  ار  امـش  دـیتسه 
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دـش و هداد  تبـسن  هورگ ] نیا  « ] مک  » ریمـض هب  مالـسا  هک  نیا  رد  دراد . نآ  فـالخ  هب  مـلع  دـنوادخ  هـک  دـینکیم  اـعّدا  ار  يزیچ  اـمش 
ُْمْتنُک ْنِإ   » طرـش باوج  دباییم و  رد  دـنک  ّتقد  سک  ره  هک  تسا  ياهتکن  تسا  هدـمآ  هفاضا  ریغ  تلاح  هب  نامیا  هدومرف و  مکمالـسا » »

دیتسه  نامیا  یعّدم  هک  امش  رگا  هک  تسا  نیا  ریدقت  تسا و  هدش  فذح  لبق  هلمج  تلالد  ببس  هب  َنِیقِداص »
101 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دراد ّتنم  امش  رب  ادخ  دییوگیم  تسار 
يزیچ ینعی  دنتسین  وگتـسار  ناشنامیا  ياعّدا  رد  اهنآ  هک  دراد  بلطم  نیا  هب  هراشا  تسا و  هدش  تئارق  ود  ره  ءای »  » و ءات »  » اب َنُولَمْعَت  اِمب 

. دشابیمن هاگآ  امش  ییوگغورد  ییوگتسار و  زا  هنوگچ  نیا  رب  انب  تسین  هدیشوپ  ادخ  رب  امش  رارسا  زا 
102 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

102 ص :  ق ..... )  ) هروس

هراشا

. تسا یندم  شاهیآ  کی  طقف  دراد ، هیآ  جنپ  لهچ و  تسا و  یکم  ق )  ) هروس

102 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

هیلع رقاب  ترـضح  زا  و  «، 1  » دـنک ناسآ  وا  رب  ار  گرم  تارکـس  ادـخ  دـناوخب  ار  ق )  ) هروس سک  ره  هدـمآ  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدـح  رد 
تمایق رد  دهد و  قزر  تعسو  وا  هب  دنوادخ  دناوخب  دوخ  ّبحتسم  بجاو و  ياهزامن  رد  ار  ق )  ) هروس سک  ره  هک  هدش  تیاور  مالّـسلا 

«. 2  » دیامرف یسرباسح  یناسآ  هب  ار  وا  لامعا  دهد و  شتسار  تسد  هب  ار  شلمع  همان 

102 ص :  ات 11 ..... ] تایآ 1  (: 50  ) هروس ق ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(3  ) ٌدیَِعب ٌعْجَر  َِکلذ  ًاباُرت  اَّنُک  َو  اْنتِم  اذِإ  َأ  ( 2  ) ٌبیِجَع ٌءْیَش  اذه  َنوُِرفاْکلا  َلاقَف  ْمُْهنِم  ٌرِْذنُم  ْمُهَءاج  ْنَأ  اُوبِجَع  َْلب  ( 1  ) ِدیِجَْملا ِنآْرُْقلا  َو  ق 

(4  ) ٌظیِفَح ٌباتِک  انَْدنِع  َو  ْمُْهنِم  ُضْرَْألا  ُصُْقنَت  ام  انِْملَع  ْدَق 
َضْرَْألا َو  ( 6  ) ٍجوُُرف ْنِم  اَهل  ام  َو  اهاَّنَّیَز  َو  اهاْنیََنب  َْفیَک  ْمُهَقْوَف  ِءامَّسلا  َیلِإ  اوُرُْظنَی  ْمَلَف  َأ  ( 5  ) ٍجیِرَم ٍْرمَأ  ِیف  ْمُهَف  ْمُهَءاج  اََّمل  ِّقَْحلِاب  اُوبَّذَک  َْلب 

اْنتَْبنَأَف ًاکَرابُم  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  اْنلََّزن  َو  ( 8  ) ٍبِینُم ٍْدبَع  ِّلُِکل  يرْکِذ  َو  ًةَرِْصبَت  ( 7  ) ٍجیَِهب ٍْجَوز  ِّلُک  ْنِم  اهِیف  اْنتَْبنَأ  َو  َیِساوَر  اهِیف  اْنیَْقلَأ  َو  اهانْدَدَم 
(9  ) ِدیِصَْحلا َّبَح  َو  ٍتاَّنَج  ِِهب 

(11  ) ُجوُرُْخلا َِکلذَک  ًاْتیَم  ًةَْدَلب  ِِهب  اْنیَیْحَأ  َو  ِدابِْعِلل  ًاقْزِر  ( 10  ) ٌدیِضَن ٌْعلَط  اَهل  ٍتاقِساب  َلْخَّنلا  َو 
__________________________________________________

-1
. توملا تارکس  هیلع  هَّللا  نّوه  ق )  ) ةروس أرق  نم  ّیبا ، ثیدح  یف 

-2
. اریسی اباسح  هبساح  هنیمیب و  هباتک  هَّللا  هاطعا  هقزر و  یف  هیلع  هَّللا  عّسو  ق )  ) هروس هلفاون  هضئارف و  یف  أرق  نم  مالّسلا  هیلع  رقابلا  نع 
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103 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

103 ص :  همجرت ..... :

، رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1 . ) دیجم نآرق  هب  دنگوس  ق -

(2 . ) تسا یبیجع  زیچ  نیا  دنتفگ  نارفاک  و  هدمآ ، ناشدوخ  نایم  زا  رگراذنا  يربمایپ  هک  دندرک  بّجعت  اهنآ 
(3 ! ) دیعب تسا  یتشگزاب  نیا  میدرگیم ؟ زاب  یگدنز  هب  هرابود  میدش  كاخ  میدرم و  ام  هک  یماگنه  ایآ 

(4 . ) تسا ظوفحم  نآ  رد  زیچ  همه  هک  تسا  یباتک  ام  دزن  دهاکیم و  اهنآ  ندب  زا  نیمز  ار  هچنآ  مینادیم  ام  یلو 
(5 . ) دنّریحتم دوخ  هدنکارپ  راک  رد  هتسویپ  ور  نیا  زا  دندرک  بیذکت  دمآ  ناشغارس  هب  هک  یماگنه  ار  قح  اهنآ 

تنیز ناگراتـس  هلیـسو  هب  هنوـگچ  و  میاهدرک ؟ اـنب  ار  نآ  اـم  هنوـگچ  هک  دـندرکن  هاـگن  تسا  ناشرـس  يـالاب  هک  ینامـسآ  هب  اـهنآ  اـیآ 
(6 !. ) تسین نآ  رد  ینوزومان  فاکش و  چیه  میاهدیشخب و 

(7 . ) میدنایور زیگنا  تجهب  هایگ  عون  ره  زا  و  میدنکفا ، یمیظع  ياههوک  نآ  رد  میداد و  شرتسگ  ار  نیمز  و 
(8 . ) دشاب يراک  هبوت  هدنب  ره  يارب  يرادیب  ییانیب و  هلیسو  ات 

(9 . ) میدنایور دننکیم  ورد  هک  ار  ییاههناد  اهغاب و  نآ  هلیسو  هب  میداتسرف و  تکرب  رپ  یبآ  نامسآ  زا  و 
(10 . ) دنراد مکارتم  ياههویم  هک  تماق  دنلب  ياهلخن  و 

نیمه زین  ناگدرم  ندش  هدنز  يرآ  میدرک ، هدنز  ار  هدرم  نیمز  ناراب  هلیـسو  هب  و  تسا ، ناگدـنب  هب  يزور  ندیـشخب  روظنم  هب  اهنآ  همه 
(11 . ) تسا هنوگ 

104 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

104 ص :  ریسفت ..... :

زا روـظنم  دراد و  بولـسا  کـی  ود  ره  هک  ارچ  تسا  ِرْکِّذـلا ) ِيذ  ِنآْرُْقلا  َو  ص   ) رد ثحب  ریظن  هـیآ  نـیا  رد  ثـحب  ِدـیِجَْملا  ِنآْرُْقلا  َو  ق 
. تسا رادروخرب  ياهژیو  تمظع  دجم و  زا  تسا  گرزب  ادخ  هاگشیپ  رد  هک  ینامسآ  بتک  رگید  هب  تبسن  نآرق  هک  تسا  نیا  دیجم » »
هاگآ وا  تلادـع  تناما و  زا  هک  دـمآ  ناـشدوخ  زا  يدرم  هک  نیا  نآ  دـندمآ و  تفگـش  هب  تسین  روآ  تفگـش  هچنآ  زا  ینعی  اُوبِجَع  ْلـَب 

. دیناسرتیم لامعا )  ) شاداپ زیخاتسر و  زا  ار  اهنآ  دندوب و 
رفک نیرتگرزب  هب  مادقا  بیجع  ءیـش  اذه  ناشراتفگ  اب  نانآ  هک  دنک  تلالد  ات  هدمآ  ریمـض  ياج  هب  نورفاک »  » رهاظ مسا  َنوُِرفاْکلا  َلاقَف 

. تسا تمایق  رد  اهناسنا  تشگزاب  هب  هراشا  اذه »  » دناهدرک و
عجر کلذ  عجرن  ثعبن و  ابارت  ریصن  تومن و  نیح  تسا أ  نینچ  شیانعم  دشاب و  رّدقم  فرظ  هک  نیا  رب  انب  تسا  بوصنم  اذا »  » اْنتِم اذِإ  َأ 
نانچ تسین  لوبق  لباق  دسریم و  رظن  هب  رود  نتـشگرب  نیا  میدرگیم  رب  هدش و  هدنز  میوشیم  كاخ  میریمیم و  هک  یماگنه  ایآ  دـیعب 

. تسا تداع  نهذ و  زا  رود  راتفگ  نیا  ینعی  دیعب - لوق  اذه  دییوگیم : هک 
ياهتـشوگ نیمز  هک  مینادیم  ینعی  دنکیم ، ّدر  ار  تمایق  تشگزاب  دروم  رد  اهنآ  ندرمـش  دیعب  هیآ  نیا  ْمُْهنِم  ُضْرَْألا  ُصُْقنَت  ام  انِْملَع  ْدَق 

يّدـس زا  تسین  راوشد  ام  يارب  اهنآ  ندـنادرگرب  ندرک و  هدـنز  نیا ، رب  انب  دـنکیم  هدوسرف  ار  ناشیاهناوختـسا  دروخیم و  ار  اهنآ  ندـب 
. دنوشیم نفد  كاخ  رد  دنریمیم و  اهنآ  زا  هک  تسا  یناسک  دادعت  ْمُْهنِم ، ُضْرَْألا  ُصُْقنَت  ام  زا  روظنم  هک  هدش  تیاور 
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ار اـهنآ  هک  تـسا  لاـمعا  ناـظفاح  باـتک  نآ  تـسا و  ظوـفحم  یگدوـسرف  یگنهک و  زا  هـک  مـیراد  یباـتک  اـم  ٌظـیِفَح  ٌباـتِک  انَدـْنِع  َو 
دنکیم . ظفح  هداهن  تناما  هب  هدش و  هتشون  باتک  نآ  رد  هچنآ  ای  دنسیونیم ،

105 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هدـنز رب  ناشبّجعت  زا  هک  دـناهدرک  يراک  نارفاک  هک  دـنک  تلالد  ات  هدـمآ  اُوبِجَع ، َْلب  لّوا  ضارعا  زا  سپ  هک  تسا  یـضارعا  اُوبَّذَـک  َْلب 

. تسا هدش  دییأت  تازجعم  هلیسو  هب  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  تّوبن  بیذکت  نآ  تسا و  رتتشز  تمایق  رد  ندش 
درک و دوخ  رتشگنا  رد  ار  رتشگنا  جرخ ، هعبـصا و  یف  متاخلا  جرم  دـنیوگ  دـنناشیرپ ، مگردرـس و  دروم  نیا  رد  نانآ  ٍجـیِرَم  ٍْرمَأ  ِیف  ْمُهَف 

. تسا رعاش  دنیوگیم  هاگ  تسا و  رگوداج  دنیوگیم  هاگ  تسا و  هناوید  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  دنیوگیم  هاگ  دروآ ، نوریب 
اب نامـسآ  يانب  رد  ادخ  تردق  ياههناشن  هب  دندیزرو  رفک  گرم  زا  سپ  ندـش  هدـنز  هب  هک  یماگنه  ایآ  ْمُهَقْوَف  ِءامَّسلا  َیلِإ  اوُرُْظنَی  ْمَلَف  َأ 

. دندیشیدنین نآ  یلاع  مظن  تمظع و  همه 
. میاهدرک انب  یهاگهیکت  نوتس و  نتشاد  نودب  ار  اهنامسآ  نآ  هنوگچ  اهاْنیََنب  َْفیَک 

یللخ فاکـش و  چـیه  ایآ   » ٍروُُطف ْنِم  يَرت  ْلَه  دـنوادخ  هتفگ  دـننام  تسین  ياهلـصاف  فاکـش و  ياراد  نامـسآ  ینعی  ٍجوُُرف  ْنِم  اَهل  اـم  َو 
(. 3 کلم / ( »؟ ینکیم هدهاشم 

شوخ هک  یفنـص  ره  زا  ٍجـیَِهب  ٍْجَوز  ِّلُک  ْنِم  اهِیف  اْنتَْبنَأ  َو  میداـهن ، تباـث  ییاـههوک  نآ  رد  میداد و  شرتسگ  ار  نیمز  اهانْدَدَـم  َضْرَأـْلا  َو 
. میدنایور تسا  رظنم 

شنیرفآ رد  دروآیم و  يور  ادـخ  هب  هـک  ياهدـنب  ره  يارب  دوـش و  نـشور  نـید  رما  هلیـسو  نادـب  اـت  ٍبـِینُم  ٍدـْبَع  ِّلُِـکل  يرْکِذ  َو  ًةَرِْـصبَت 
. دشاب يروآدای  دشیدنایم  شریظنیب 

. میداتسرف ورف  تکرب  تعفنم و  رپ  یناراب  نامسآ  زا  ینعی  ًاکَرابُم  ًءام 
ورد لباق  هک  ياهناد  ره  دیـصحلا و  ّبح  و  میدنایور . دراد  نوگانوگ  ياههویم  هک  تخرد  زا  رپ  ییاهغاب  نآ  هلیـسو  هب  ٍتاَّنَج و  ِِهب  اْنتَْبنَأَف 

. میدنایور دنلب  يامرخ  ناتخرد  ناراب  نیا  اب  میدینایور و  ار  تابوبح  رگید  وج و  مدنگ و  دننام  تسا  ندش 
. دراد امرخ  رایسب  دناهداتفا و  مه  يور  رب  هک  دنراد  ییاههخاش  دنلب  يامرخ  ناتخرد  نیا  ٌدیِضَن  ٌْعلَط  اَهل 

ار  اهنآ  ینعی  تسا  مهقزرنل  اهانتبنا  شلصا  تسا و  هل  لوعفم  اقزر »  » ِدابِْعِلل ًاقْزِر 
106 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا نداد  يزور  قزر و  يانعم  هب  ندنایور )  ) تابنا نوچ  دشاب  انتبنا  ردصم  تسا  نمم  و  میهد ، يزور  امش  هب  ات  میدنایور 
زا ندرم  زا  سپ  زین  امـش  میدرک  هدـنز  دـییوریمن  نآ  رد  يزیچ  هک  ار  هدرم  ياهنیمز  نیا  بآ  اـب  هک  روط  ناـمه  ینعی  ُجوُرُْخلا  َِکلذَـک 

. دیوشیم نوریب  هدنز  اهربق 
. تسا ّتیئادتبا  رب  انب  نآ  عفر  تسا و  عوفرم  اّلحم  کلذک »  » رد فاک » »

106 ص :  ات 20 ..... ] تایآ 12  (: 50  ) هروس ق ]

هراشا

َبَّذَک ٌّلُک  ٍعَُّبت  ُمْوَق  َو  ِۀَْـکیَْألا  ُباحْـصَأ  َو  ( 13  ) ٍطُول ُناوْـخِإ  َو  ُنْوَـعِْرف  َو  ٌداـع  َو  ( 12  ) ُدوُمَث َو  ِّسَّرلا  ُباحْـصَأ  َو  ٍحُون  ُمْوَـق  ْمُهَْلبَق  َْتبَّذَـک 
َو ُهُسْفَن  ِِهب  ُسِوْسَُوت  ام  ُمَْلعَن  َو  َناْسنِْإلا  اَـنْقَلَخ  ْدََـقل  َو  ( 15  ) ٍدـیِدَج ٍْقلَخ  ْنِم  ٍْسَبل  ِیف  ْمُه  َْلب  ِلَّوَْألا  ِْقلَْخلِاب  اـنِییَعَف  َأ  ( 14  ) ِدیِعَو َّقَحَف  َلُسُّرلا 

(16  ) ِدیِرَْولا ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 2019 

http://www.ghaemiyeh.com


َِکلذ ِّقَْحلِاب  ِتْوَْملا  ُةَرْکَس  ْتَءاج  َو  ( 18  ) ٌدِیتَع ٌبِیقَر  ِْهیَدـَل  َّالِإ  ٍلْوَق  ْنِم  ُظِْفلَی  ام  ( 17  ) ٌدـیِعَق ِلامِّشلا  ِنَع  َو  ِنیِمَْیلا  ِنَع  ِنایِّقَلَتُْملا  یَّقَلَتَی  ْذِإ 
(20  ) ِدیِعَْولا ُمْوَی  َِکلذ  ِروُّصلا  ِیف  َخُِفن  َو  ( 19  ) ُدیَِحت ُْهنِم  َْتنُک  ام 

106 ص :  همجرت ..... :

( ار ناشناربمایپ   ) دومث موق  و  دنتشاد ) هلظنح  مان  هب  يربمایپ  دندرکیم و  یگدنز  همامی  رد  یموق   ) ّسر باحـصا  حون و  موق  اهنآ  زا  شیپ 
(12 . ) دندرک بیذکت 

(13 . ) طول موق  نوعرف و  داع و  موق  نینچمه  و 
دندرک و بیذکت  ار  یهلا  ناگداتسرف  اهنآ  زا  کی  ره  دندرکیم ) یگدنز  نمی  نیمزرس  رد  هک   ) عّبت موق  و  بیعش ) موق   ) هکیا باحصا  و 

(14 . ) تفای قّقحت  اهنآ  هرابرد  باذع  هدعو 
شنیرفآ رد  زاب  نشور ) لیالد  همه  نیا  اب   ) اهنآ یلو  میـشابن ) زیخاتـسر  شنیرفآ  رب  رداق  هک   ) میدـنام زجاـع  نیتسخن  شنیرفآ  زا  اـم  اـیآ 

(15 . ) دنراد دیدرت  دیدج 
107 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(16 . ) میرتکیدزن شبلق  گر  زا  وا  هب  ام  و  مینادیم ، ار  وا  سفن  ياههسوسو  میدیرفآ و  ار  ناسنا  ام 
(17 . ) دنرادیم تفایرد  ار  وا  لامعا  دنتسه  ناسنا  مزالم  هک  پچ  تسار و  هتشرف  ود  هک  یماگنه  دیروایب  رطاخ  هب 

(18 . ) تسا تیرومأم  ماجنا  يارب  هدامآ  بقارم و  ياهتشرف  نآ  دزن  هک  نیا  رگم  دنکیمن  ظّفلت  ناسنا  ار  ینخس  چیه 
(19 . ) یتخیرگیم نآ  زا  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  دوشیم ) هتفگ  ناسنا  هب  و   ) دسریم ارف  قح  هب  گرم  تارکس  ماجنارس  و 

(20 . ) تسا كانتشحو  هدعو  قّقحت  زور  زور ، نآ  دوشیم ، هدیمد  روص  رد  و 

107 ص :  ریسفت ..... :

رب تسا  باذع  نامه  هک  نم  دیدهت  دمآ  مزال  ور  نیا  زا  دندرک  بیذـکت  دـندش  ثوعبم  اهنآ  رب  هک  ار  یناربمایپ  هدـش  دای  ماوقا  نیا  مامت 
. دناسرتیم باذع  رفیک و  زا  ار  راّفک  دهدیم و  يرادلد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ام  ربمایپ  هب  هیآ  نیا  رد  ادخ  دیآ ، دورف  اهنآ 

نیا هلمج  يانعم  دوشن و  تیادـه  راـک  نآ  هب  یـصخش  هک  دوشیم  هتفگ  یناـمز  رمـألاب  ییعو  تسا  راـکنا  يارب  هملک  نیا  هزمه  اـنِییَعَف  َأ 
. میوش زجاع  مّود  شنیرفآ  زا  ات  میدوبن  زجاع  هّیلوا  شنیرفآ  زا  دینادیم  هک  روط  نامه  ام  هک  تسا 

دنراد دیدرت  گرم  زا  سپ  ندش  هدنز  رد  اهنآ  هکلب  دنتسین  ام  تردق  رکنم  هّیلوا  شنیرفآ  رد  نانآ  ینعی  ٍدیِدَج  ٍْقلَخ  ْنِم  ٍْسَبل  ِیف  ْمُه  َْلب 
تسا ناهنپ  يادص  هسوسو  زا  روظنم  تسا و  يداع  ریغ  يرما  ناگدرم  ندرک  هدنز  هک  تسا  هتخادنا  کش  هابتـشا و  هب  ار  اهنآ  ناطیـش  و 

( اذـکب تّوص   ) هلمج رد  ءاب »  » دـننام هب »  » رد ءاب ) . ) دـنکیم روطخ  ناسنا  نطاب  لد و  هب  هک  تسا  يزیچ  سفن ) ثیدـح   ) سفن هسوسو  و 
. یهدیم رارق  هسوسو  دروم  وت  هک  ار  هچنآ  ینعی  ددرگرب ، ناسنا  هب  ریمض  دشاب و  لعف  نتخاس  يّدعتم  يارب  تسا  نکمم  و  تسا ،

. دیوگیم رعاش  دیبل  هسفن ، هب  هتثّدح  دیوگیم  هک  نانچ  اذکب  هسفن  ثّدح  دیوگیم : برع  هک  ارچ  تسا  يردصم  ُسِوْسَُوت » ام   » رد ام » »
108 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

«1  » لمألاب ئرزی  سفنلا  قّدص  نا  اهتثّدح  اذا  سفّنلا  بذکا  و 
رب یتلاح  چـیه  هک  اجنآ  ات  دریگیم  ّقلعت  تالاح  همه  هب  تسا و  کیدزن  يزیچ  ره  هب  ادـخ  ملع  هک  تسا  نیا  دوصقم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن  َو 
هک نانچ  تسا  ندوب  کیدزن  رایـسب  يارب  یلثم  دیرولا  لبح  تسا و  کیدزن  نآ  هب  راگدرورپ  تاذ  ییوگ  دنامیمن و  هدیـشوپ  قح  تاذ 
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ندرگ هب  لصّتم  هک  تسا  یگر  ود  نادیرو  تسا و  گر  لبح »  » زا روظنم  تسا ، کیدزن  نم  هب  رایـسب  وا  رازإلا ، دقعم  یّنم  وه  دـناهتفگ 
. دسریم نآ  هب  رس  زا  هک  تسا  هتسویپ  بلق )  ) نیت گر و  هب  دراد و  رارق  نآ  ولج  رد  تسا و 

زیچ ره  زا  دنادیم و  دنک  روطخ  سفن  هب  ار  هچنآ  ناحبـس  يادخ  هک  تسا  نیا  ینعم  تسا و  برقا »  » هب بوصنم  ذإ »  » ِنایِّقَلَتُْملا یَّقَلَتَی  ْذِإ 
زا دـنوادخ  يزاینیب  نالعا  نیا  و  دـننکیم ، طبـض  ار  وا  ياههتفگ  هدـننک  طبـض  کلم  ود  هک  هاگ  نآ  تسا  رتکیدزن  ناـسنا  هب  کـیدزن 

یهلا فطل  ناشن  راتفگ  طبـض  يارب  ناسنا  رب  هتـشرف  ود  نتـشامگ  تسا و  هاـگآ  روما  نیرتهدیـشوپ  زا  وا  هک  ارچ  تسا  هتـشرف  ود  طـبض 
هک سیلج  دـننام  تسا  دـعاق » دـیعق   » و نّقلت » یّقلت   » و دزاـس ، لـیام  تاداـبع  ماـجنا  هب  دراد و  زاـب  تشز  ياـهراک  زا  ار  اـهنآ  هـک  تـسا 
نع  » زا سپ  هک  دـیعق »  » دناهتـسشن و پچ  تسار و  تمـس  رد  لامعا  هدـنراد  تفایرد  ناگتـشرف  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  تسا  سلاـج » »

: رعاش هتفگ  دننام  دنکیم  تلالد  نآ  رب  مود  دیعق  نوچ  هدش  فذح  هدوب  نیمیلا »
«2  » ینامر يوّطلا  لوح  نم  اّیرب و  يدلاو  هنم و  تنک  رمأب  ینامر 

تسوا دزن  یکلم  هک  نیا  رگم  دیوگیمن  ار  یمالک  چیه  ناسنا  ٍلْوَق  ْنِم  ُظِْفلَی  ام 
__________________________________________________

رگا هک  نکم  شقیدـصت  درک ) هسوسو  ار  وت  سفن  هاگ  ره   ) یهد ربخ  راک  نآ  زا  ار  وا  وت  دـهد و  ربخ  يراک  زا  ار  وت  سفن ، هاـگ  ره  - 1
. دنکفایم وزرآ  ماد )  ) رد ار  وت  ینک  قیدصت  ار  وا 

نوچ هدش  فذح  ُْهنِم ) َْتنُک   ) زا دعب  اّیرب »  » رعـش نیا  رد  زا ،...  میدوب و  رود  هّزنم و  نآ  زا  مردـپ  نم و  هک  تخاس  مهّتم  يراک  هب  ارم  - 2
. دنکیم تلالد  نآ  رب  مّود  عارصم  رد  اّیرب ) )

109 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
رد تانـسح  هدنـسیون  هتـشرف  هک  تسا  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  تسا . رـضاح  وا  اب  دـنکیم و  تبقارم  ار  وا  لـمع  هک 
رب انب  دراد ، ییاورنامرف  پچ  تمس  هتشرف  رب  تسار  تمس  رومأم  هتشرف  تسوا و  پچ  تمـس  رد  ناهانگ  هدنـسیون  ناسنا و  تسار  تمس 

هتـشرف هب  تسار  تمـس  هتـشرف  دوش  بکترم  یهانگ  ناسنا  هاگ  ره  دـسیونیم و  باوث  هد  تسار  تمـس  هتـشرف  دـنک  یباوث  هاـگ  ره  نیا 
«. 1  » دنک رافغتسا  حیبست و  دیاش  هدب  تلهم  ار  وا  تعاس  تفه  دیوگیم  پچ  تمس 

. دوشیم هریچ  شلقع  رب  هدرک و  شوهدم  ار  ناسنا  هک  تسا  ندنک  ناج  یتخس  دارم  ِتْوَْملا  ُةَرْکَس  ْتَءاج  َو 
یتقیقح هدـش : هتفگ  دروآ و  تسا  تواقـش  ای  تداعـس  هک  ار  تقیقح  گرم ، یتخـس  ینعی  تسا ، هیدـعت  يارب  هملک  نیا  رد  ءاب »  » ِّقَْحلِاب
ِنْهُّدلِاب ُُتْبنَت  دـنوادخ  راتفگ  رد  ءاب »  » دـننام قحلاب »  » رد ءاب »  » تسا نکمم  و  تسا . هدـش  هدـیرفآ  نآ  يارب  ناسنا  هک  هدروآ  ار  یگرم ) )

. تسا هدش  هبتشم  حیحص  ضرغ  تمکح و  هب  ای  هدش  هبتشم  رما  تقیقح  هب  هک  یلاح  رد  دمآ  ینعی  دشاب 
« قح  » هب ةرکـس »  » هدـش و تیاور  مالّـسلا  مهیلع  هعیـش  همئا  زا  تئارق  نیا  تسا و  هدـش  تئارق  زین  توملاب  ّقحلا  ةرکـس  تءاج  هیآ و  نیا 

هیدعت يارب  توملاب »  » رد ءاب »  » تسا و یتمکح  نآ  رد  هدش و  رّدقم  ناسنا  يارب  ندنک  ناج  یتخـس  هک  دنک  تلالد  ات  تسا  هدـش  هفاضا 
ار گرم  ندنک  ناج  یتخس  ییوگ  تسه و  گرم  نآ  یپ  رد  هک  نیا  يارب  ای  تسا  حور  نتفر  ببس  هب  ندنک  ناج  یتخـس  هک  ارچ  تسا 

: هدش هتفگ  دراد و  هارمه  هب  ار  گرم  هک  یلاح  رد  دمآ  نداد  ناج  یتخس  هک  دشاب  ینعم  نیا  هب  تسا  نکمم  و  دروآیم .
نآ هب  نداد  ّتیمها  میظعت و  يارب  ةرکس »  » تسا و هَّللا ، ةرکس  يانعم  هب  قحلا » ةرکس  »

__________________________________________________

-1
بحاص یلع  ریما  نیمیلا  بحاـص  هراـسی و  یلع  تائّیـسلا  بتاـک  لـجرلا و  نیمی  یلع  تانـسحلا  بتاـک  هلآ : هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  نع 

وا حّبسی  هّلعل  تاعاس  عبس  هعد  لامـشلا  بحاصل  نیمیلا  بحاص  لاق  ۀئّیـس  لمع  اذا  ارـشع و  نیمیلا  کلم  اهبتک  ۀنـسح  لمع  اذاف  لامـشلا 
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. رفغتسی
110 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا هدش  هفاضا  قح  هب  ندنک  ناج  یتخس  و 
: تسا لوق  ود  کلذ »  » هیلا راشم  رد  َِکلذ 

. تسا هدمآ  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل  َو  دنوادخ ، راتفگ  رد  هک  دشاب  یناسنا  تافتلا  باب  زا  بطاخم ، دشاب و  گرم  هب  هراشا  - 1
. رجاف صخش  بطاخم  دشاب و  قح  هب  هراشا  - 2

. دزیرگیم ینعی  ُدیَِحت 
. تسا هدش  فذح  خفن »  » فاضم تسا و  ندناسرت  زور  ندیمد  نآ  نامز  ینعی  تسا  خفن »  » ردصم هب  هراشا  کلذ »  » ِدیِعَْولا ُمْوَی  َِکلذ 

110 ص :  ات 35 ..... ] تایآ 21  (: 50  ) هروس ق ]

هراشا

ُُهنیِرَق َلاق  َو  ( 22  ) ٌدیِدَح َمْوَْیلا  َكُرَصَبَف  َكَءاطِغ  َْکنَع  انْفَـشَکَف  اذه  ْنِم  ٍۀَْلفَغ  ِیف  َْتنُک  ْدََقل  ( 21  ) ٌدیِهَش َو  ٌِقئاس  اهَعَم  ٍسْفَن  ُّلُک  ْتَءاج  َو 
(25  ) ٍبیُِرم ٍدَتْعُم  ِْریَْخِلل  ٍعاَّنَم  ( 24  ) ٍدِینَع ٍراَّفَک  َّلُک  َمَّنَهَج  ِیف  ایِْقلَأ  ( 23  ) ٌدِیتَع َّيََدل  ام  اذه 

اوُمِصَتَْخت َلاق ال  ( 27  ) ٍدیَِعب ٍلالَض  ِیف  َناک  ْنِکل  َو  ُُهْتیَغْطَأ  ام  انَّبَر  ُُهنیِرَق  َلاق  ( 26  ) ِدیِدَّشلا ِباذَْعلا  ِیف  ُهایِْقلَأَف  َرَخآ  ًاهلِإ  ِهَّللا  َعَم  َلَعَج  يِذَّلا 
ٍدیِزَم ْنِم  ْلَه  ُلوُقَت  َو  ِتْأَلَْتما  ِلَه  َمَّنَهَِجل  ُلوُقَن  َمْوَی  ( 29  ) ِدِیبَْعِلل ٍمَّالَِظب  اَنَأ  ام  َو  َّيََدل  ُلْوَْقلا  ُلَّدَُبی  ام  ( 28  ) ِدیِعَْولِاب ْمُْکَیلِإ  ُْتمَّدَق  ْدَق  َو  َّيََدل 

(30)
(33  ) ٍبِینُم ٍْبلَِقب  َءاـج  َو  ِْبیَْغلاـِب  َنمْحَّرلا  َیِـشَخ  ْنَم  ( 32  ) ٍظیِفَح ٍباَّوَأ  ِّلُِکل  َنوُدَـعُوت  ام  اذـه  ( 31  ) ٍدـیَِعب َْریَغ  َنیِقَّتُْمِلل  ُۀَّنَْجلا  ِتَِـفلْزُأ  َو 

(35  ) ٌدیِزَم اْنیََدل  َو  اهِیف  َنُؤاشَی  ام  ْمَُهل  ( 34  ) ِدُولُْخلا ُمْوَی  َِکلذ  ٍمالَِسب  اهُولُخْدا 

110 ص :  همجرت ..... :

(21 . ) تسا یهاوگ  هدنهد و  قوس  وا  هارمه  هک  یلاح  رد  دوشیم  رشحم  دراو  یناسنا  ره 
111 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

زیت الماک  تمشچ  زورما  و  میدز ، رانک  وت  مشچ  زا  ار  هدرپ  ام  و  يدوب ، لفاغ  گرزب ) هاگداد  و   ) هنحص نیا  زا  وت  دوشیم ) باطخ  وا  هب  )
(22 . ) تسا نیب 

(23 . ) تسا هدامآ  رضاح و  نم  دزن  هک  تسوا  لامعا  همان  نیا  دیوگیم  وا  نیشنمه  هتشرف 
(24 . ) ار جوجل  ّربکتم و  رفاک  ره  دینکفیب  منهج  رد  دهدیم ): نامرف  دنوادخ  )

(25 (. ) دنکفایم دیدرت  هب  ار  نارگید  یتح   ) دیدرت ّکش و  رد  و  تسا ، زواجتم  تسا ، ریخ  عنام  ادیدش  هک  یسک  نآ 
(26 ! ) دینکفیب دیدش  باذع  رد  ار  وا  يرآ )  ) هداد رارق  ادخ  اب  يرگید  دوبعم  هک  یسک  نآ 

(27 . ) دوب يزارد  رود و  یهارمگ  رد  دوخ  وا  نکل  متشادن  او  نایغط  هب  ار  وا  نم  اراگدرورپ  دیوگیم : نیطایش  زا  شنیشنمه  و 
(28 . ) ماهدرک تّجح  مامتا  امش  هب  البق  نم  دینکن ، همصاخم  لادج و  نم  دزن  دیوگیم : دنوادخ 

(29 . ) درک مهاوخن  متس  مناگدنب  هب  زگره  نم  و  تسا ، ریذپان  رییغت  نم  نخس 
(30 ( !؟ دراد دوجو  مه  نیا  رب  نوزفا  ایآ  دیوگیم  وا  و  ياهدش ؟ رپ  ایآ  مییوگیم  مّنهج  هب  هک  ار  يزور  دیروایب  رطاخ  هب 
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(31 ! ) درادن اهنآ  زا  ياهلصاف  و  دوشیم ، کیدزن  ناراگزیهرپ  هب  تشهب  زور ) نآ  رد  )
ظفح ار  وا  ماکحا  اـهنامیپ و  و  دـندرگیم ، زاـب  ادـخ  يوس  هب  هک  تسا  یناـسک  يارب  دوشیم و  هداد  هدـعو  امـش  هب  هک  تسا  يزیچ  نیا 

(32 . ) دننکیم
(33 . ) دوش رضاح  وا  رضحم  رد  نامیشپ  یبلق  اب  و  دسرتب ، ناهن  رد  نامحر  دنوادخ  زا  هک  سک  نآ 

(34 . ) تسا ینادواج  زور  زورما  دیوش ، تشهب  دراو  تمالس  هب  دنیوگیم ) اهنآ  هب  )
(35 (. ) دسریمن سک  چیه  رکف  هب  هک   ) تسا يرگید  یفاضا  ياهتمعن  ام  دزن  تسه و  اهنآ  يارب  اج  نآ  رد  دنهاوخب  هچ  ره 

111 ص :  ریسفت ..... :

فرط هب  هک  درادیم  او  ار  وا  تسوا و  هارمه  هدـنهد  قوس  ياهتـشرف  هک  یلاح  رد  دـیآیم  یفلکم  ناسنا  ره  تماـیق  زور  رد  ٌِقئاـس  اـهَعَم 
اب هک  ّلک  يارب  تسا  لاح  الحم  هلمج  نیا  دـهدیم ، تداهـش  وا  هرابرد  وا  لاوحا  زا  یهاگآ  اب  هک  تسا  يرگید  هتـشرف  دورب و  باـسح 

هدش  هفاضا  هفرعم  هب  تسا ، هفرعم  مکح  رد  هک  سفن  هب  ندش  هفاضا 
112 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

نآ ام  هدوب و  یعنام  تمـشچ  يارب  هدرپ و  وت  يارب  تلفغ  نیا  ییوگ  يدوب و  لفاغ  زورما  زا  اـیند  رد  وت  دوشیم ، هتفگ  وا  هب  ینعی  تسا ،
. دش نیبزیت  يرادیب  رثا  رب  دوب  ناوتان  ندید  زا  هک  وت  مشچ  دش و  فرطرب  وت  زا  تلفغ  میدز و  رانک  ار  هدرپ 

َُهل َوُهَف  ًاناْطیَـش  َُهل  ْضِّیَُقن  تسا  هدمآ  ناحبـس  يادـخ  راتفگ  رد  هدـش و  هتخیگنا  رب  شیارب  هک  تسا  یناطیـش  نیرق »  » زا روظنم  ُُهنیِرَق  َلاق  َو 
لامعا دـهاش  هک  تسا  ياهتـشرف  نیرق » : » هدـش هتفگ  ( 36 فرخز / « ) دـشاب وا  نیرق  هراوـمه  میتـسرفیم و  وا  غارـس  هب  ار  یناطیـش   » ٌنیِرَق

. تسا هدش  تیاور  مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  زا  بلطم  نیا  تسا و  ناسنا 
اب ار  نآ  تسا و  رـضاح  نم  دزن  رد  هک  تسا  یباذع  نیا  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  دشاب  ناطیـش  نیرق »  » زا دوصقم  رگا  ٌدِیتَع  َّيَدـَل  ام  اذـه 
رد نم  دزن  هک  تسوا  باـسح  نیا  هک  تساـنعم  نیا  هب  دـشاب  هتـشرف  نیرق  زا  دوـصقم  رگا  و  ماهدرک . مهارف  مـّنهج  يارب  منتخاـس  هارمگ 
. ياهتشامگ وا  رب  ارم  هک  ارچ  تسا  رضاح  نم  دزن  هدنورپ  نیا  رد  وا  لامعا  دنکیم : ضرع  دنوادخ  هب  هتشرف  نآ  تسا  رضاح  وا  هدنورپ 

. تسا فوذحم  يادتبم  ربخ  ای  ربخ  زا  دعب  ربخ  ای  لدب  دیتع »  » میهد رارق  تفص  ار  ام »  » رگا تسا و  نآ  تفص  دیتع »  » فوصوم و ام » »
: تسا لوق  دنچ  هلمج  نیا  رد  َمَّنَهَج  ِیف  ایِْقلَأ 

. دهاش هدنهد و  قوس  هتشرف  ود  هب  ادخ  يوس  زا  تسا  یباطخ  - 1
«. قلا قلا -  » هدش هتفگ  ییوگ  میهد و  رارق  لعف  ندوب  یّنثم  هلزنم  هب  ار  لعاف  ندوب  یّنثم  هک  رابتعا  نیا  هب  دشاب  هتشرف  کی  هب  باطخ  - 2

تسا و جـیار  هینثت  هب  باـطخ  ناـشنابز  رب  رتـشیب  ور  نیا  زا  دـنوشیم  رفن  ود  وا  دوخ  اـب  هک  دـنراد  یهارمه  اهرفـس  رد  رتـشیب  اـهبرع  - 3
دننکیم هدافتـسا  هینثت  زا  رفن  کی  هب  باطخ  رد  هک  اج  نآ  ات  دـیتسیاب  و )  ) نم تسود  رای و  ود  يا  افقو ، ّیلیلخ  ّیبحاص و  ای  دـنیوگیم :

هدش » هدروآ  تسا  عمج  هک  سّرح  يارب  ینثم  تروص  هب  ابرضا  و   » هقنع ابرضا  یسّرح  ای  تفگیم : هک  هدش  لقن  جاّجح  زا  هک  نانچ 
113 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

فلا هب  نون  هتفرگ و  رارق  فقو  مکح  رد  لـصو  و  هدوب » نیقلا )  ) نآ لـصا  و   » دـشاب دـیکأت  يارب  هفیفخ  نون  زا  لدـب  اـیقلا »  » رد فلا  - 4
. تسا هدش  لیدبت 

ره دـیامرفیم : یلع  نم و  هب  ادـخ  دوش  تمایق  زور  هاگ  ره  دومرف : هک  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  زا  يردـخ  دیعـس  وبا  زا 
ِیف ایِْقلَأ  دنوادخ : راتفگ  يانعم )  ) تسا نیا  دـینک و  تشهب  دراو  تسامـش  تسود  سک  ره  دـینکفیب و  شتآ  رد  تسامـش  نمـشد  سک 

«. 1  » ٍدِینَع ٍراَّفَک  َّلُک  َمَّنَهَج 
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. دنکیم متس  زواجت و  شدوخ  نادناخ  هب  هک  تسا  قح  زا  لیامتم  دناعم و  يانعم  هب  ٍدِینَع » »
لیاح و ریخ  قحتسم  ریخ و  نایم  دسرن و  نآ  ّقحتسم  هب  هک  دنکیم  عنم  ریخ  راک  زا  رایسب  ای  دنکیم  عنم  ار  لام  قوقح  رایـسب  ِْریَْخِلل  ٍعاَّنَم 

. دوشیم عنام 
اهنآ هریغم  سپ  دندرک  تروشم  وا  اب  ندش  ناملـسم  دروم  رد  شناگداز  ردارب  هک  ینامز  دش  لزان  هریغم  نب  دیلو  هرابرد  هیآ  نیا  دنیوگ :

. درک عنم  ندش  ناملسم  زا  ار 
صخـش دتعم »  » زا روظنم  دناهتفگ : یـضعب  تسا . هدش  دـیدرت  راچد  وا  نید  ادـخ و  دوجو  رد  هدرک و  زواجت  قح  زا  هک  يرگمتـس  ٍدَـتْعُم 
تمالم دروم  ییاهراک  ماجنا  رطاخ  هب  هک  شهوکن  دروم  صخـش  دـننام  دوشیم  عقاو  ّنظ  ءوس  دروم  ییاهراک  ماـجنا  اـب  هک  تسا  مهّتم 

. دریگیم رارق 
« هایقلأف  » تسا هتفهن  نآ  رد  طرـش  يانعم  تسادتبم و  - 1 تسه : لامتحا  ود  َلَعَج » يِذَّلا   » بارعا رد  ُهایِْقلَأَف  َرَخآ  ًاهلِإ  ِهَّللا  َعَم  َلَـعَج  يِذَّلا 

. دشاب هدش  رارکت  دیکأت  يارب  هایقلأف »  » دشاب راّفک  ّلک  زا  لدب  لعج  يّذلا  تسادتبم 2 - ربخ 
مدادن رارق  رگنایغط  ار  وا  نم  اراگدرورپ  دیوگ : ناطیش  ُُهْتیَغْطَأ  ام  انَّبَر  ُُهنیِرَق  َلاق 

__________________________________________________

-1
الخدا امکضغبا و  نم  رانلا  یف  ایقلا  ّیلعل  یل و  هَّللا  لوقی  ۀمایقلا  موی  ناک  اذإ  لاق : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  نع  يردخلا  دیعـس  یبا  نع 

. دینع راّفک  لک  منهج  یف  ایقلا  همسا ، ّزع  هلوق  کلذ  امکّبحا و  نم  ۀنجلا 
114 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ْنَأ اَّلِإ  ٍناْطلُـس  ْنِم  ْمُْکیَلَع  ِیل  َناک  ام  َو  دنوادخ : هتفگ  نیا  دننام  تسا ، هدرک  باختنا  تلادـع  رب  ار  یهارمگ  هدرک و  نایغط  دوخ  وا  یلو 
اهنآ هب  دنوادخ  ینعی  لاق  ( 22 میهاربا / «. ) دیتفریذپ امش  مدرک و  ناتتوعد  هک  نیا  زج  متشادن  یطّلست  امش  رب  نم   » ِیل ُْمْتبَجَتْـساَف  ْمُُکتْوَعَد 

: دیامرفیم
رد تسین  ياهدیاف  مه  اب  امش  تموصخ  رد  هک  ارچ  دیزرون  ینمشد  یضعب  اب  امش  زا  یضعب  نم  هاگشیپ  رد  ترخآ  رد  َّيََدل  اوُمِـصَتَْخت  ال 

. مدوب هداد  میب  ار  امش  مناربمایپ  نابز  هب  رتشیپ  نم  هک  یلاح 
مهد و رییغت  منامرف  تفلاخم  مناربمایپ و  بیذکت  دروم  رد  ار  دوخ  دیدهت  راتفگ و  هک  دیشاب  هتشادن  راظتنا  دومرف : هاگ  نآ  ُلْوَْقلا  ُلَّدَُبی  ام 

. منک رداص  يرگید  نامرف 
. دننکیم متـس  ناشدوخ  هب  تشز  ياهراک  ماجنا  اب  اهنآ  یلو  مرادیمن  اور  متـس  مناگدنب  هب  مهدیم  هک  يرفیک  رد  ِدـِیبَْعِلل  ٍماَّلَِظب  اَنَأ  ام  َو 
/ هرقب « ) دـینکفین تکاله  هب  دوخ  تسد  هب  ار  دوخ   » ِۀَُـکلْهَّتلا َیلِإ  ْمُکیِدـْیَِأب  اوُْقُلت  َو ال  دـنوادخ : لوق  ریظن  تسا  هدـیاز  دـیعولاب »  » رد ءاب » »
هب دشابیم و  اومـصتخت » ال   » زا لاح  ياج  هب  ْمُْکَیلِإ  ُْتمَّدَق  ْدَق  َو  هلمج ، تسا و  هیدعت  يارب  ءاب »  » دشاب مّدـقت  يانعم  هب  مّدـق  رگا  و  (. 195

: هک تسا  ینعم  نیا 
. ماهداد باذع  هدعو  ار  امش  رتشیپ  نم  هک  دیراد  لوبق  امش 

باوج لاؤس و  تسا و  خـفن »  » هب بوصنم  ای  ماّلظ »  » هب بوصنم  موی »  » تسا و هدـش  تئارق  ود  ره  ءای »  » و نون »  » اـب لوقن  َمَّنَهَِجل  ُلوُقَن  َمْوَی 
: دراد ینعم  ود  هک  تسا  لد  رد  ینعم  ندیشک  ریوصت  هب  فده  تسا و  لییخت  باب  زا  مّنهج 

. دوشیمن هدوزفا  يزیچ  نآ  يرپ  رب  هک  اج  نآ  ات  دوشیم  رپ  شندوب  رادهنماد  همه  اب  مّنهج  - 1
دیجم دننام  تسا  ردصم  دیزم » . » دراد نارگید  دورو  يارب  یفاضا  ياج  دارفا  ندش  لخاد  نیع  رد  هک  دراد  تعـسو  هزادـنا  نآ  مّنهج  - 2

. عیبم دننام  تسا  لوعفم  مسا  ای 
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بوصنم  ای  تسین ، رود  هک  ییاج  ینعی  ندوب ، فرظ  رب  انب  تسا  بوصنم  ٍدیَِعب  َْریَغ 
115 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

رّکذـم و اهردـصم  يارب  ندروآ  تفـص  رد  تسا و  ردـصم  نزو  رب  هک  تسا  نیا  شندـمآ  رّکذـم  لیلد  دـشاب و  لاح  هک  نیا  رب  انب  تسا 
، دیعب ریغ  بیرق  وه  ییوگیم : هک  نانچ  تسا  دیکأت  يانعم  هب  و  دیعب ، ریغ  ائیش  لصا  رد  هدش و  فذح  فوصوم  ای  تسا ، ناسکی  ّثنؤم 

. تسین رود  تسا و  کیدزن  نآ 
. تسا هضرتعم  هلمج  َنوُدَعُوت  ام  اذه 

. تسا هدش  رارکت  ّرج  فرح  تسا و  نیقّتم  زا  لدب  ٍباَّوَأ  ِّلُِکل 
. تسا تفلزا »  » ردصم هب  ای  باوث  هب  هراشا  اذه 

. ددرگیم رب  ادخ  یگدنب  هب  دنکیم و  هبوت  رایسب  هک  تسا  یسک  ٍباَّوَأ 
. دنکیم ظفح  ار  یهلا  دودح  هک  تسا  یسک  ظیفح 

مکح رد  دناوتیمن  یلو  دشاب  ظیفح »  » و باّوا »  » فوصوم زا  لدب  دناوتیم  تسا و  ّلک  يارب  عبات  لدب و  زا  دعب  لدب  َنمْحَّرلا  َیِـشَخ  ْنَم 
و دوشیمن ، عقاو  فوصوم  يّذلا  زج  اهلوصوم  زا  کی  چیه  دوشیمن و  هدروآ  تفـص  لوصوم  نم »  » يارب نوچ  دـشاب  ظیفح »  » و باّوا » »

. تسا عمج  مکح  رد  نم »  » هک ارچ  میریگب  مالسب ، اهولخدا  مهل  لاقی  ار  شربخ  دشاب و  ادتبم  تسا  نکمم 
: تسا لوق  هس  هملک  نیا  بارعا  رد  ِْبیَْغلِاب 

. تسا بیاغ  هک  یلاح  رد  دسرتب  ادخ  زا  ینعی  دشاب  تسا  ۀیشخ )  ) هک رّدقم ]  ] لوعفم زا  لاح  - 1
دسرتیم وا  باقع  زا  هک  اج  نآ  ات  تسا  ندوب  بیاغ  اب  هارمه  هک  یندیسرت  دسرتیم  ادخ  زا  ینعی  دشاب  ۀیـشخ »  » ردصم يارب  تفـص  - 2

. تسا بیاغ  هک  یلاح  رد 
. دنیبیمن ار  وا  سک  چیه  تسا و  تولخ  رد  وا  هک  یلاح  رد  ینعی  دشاب  لعاف  يارب  لاح  - 3

. دوشیم ترخآ  دراو  هدروآ ، يور  ادخ  یگدنب  هب  هک  یبلق  اب  ٍبِینُم  ٍْبلَِقب  َءاج  َو 
زا  هک  یلاح  رد  دیوش  تشهب  دراو  دوشیم  هتفگ  نانآ  هب  نینمآ  ٍمالَِسب  اهُولُخْدا 

116 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دننکیم مالس  امش  رب  ناگتشرف  ادخ و  هک  یلاح  رد  ای  دیناما ، رد  باذع 

تـشهب دراو  ینعی  نیدلاخ ، اهولخدا  دننام  تسا  هدـش  رّدـقم  ندـنام ] تشهب  رد   ] یگنادواج هک  تسا  يزور  زور  نآ  ِدُولُْخلا  ُمْوَی  َِکلذ 
. تسا هدش  رّدقم  ندنام  هشیمه  هک  یلاح  رد  دیوش 

. تسا ناشرایتخا  رد  دنهاوخب  تشهب  رد  هک  اهتمعن  عاونا  زا  دننک و  هدارا  هچ  ره  اهِیف  َنُؤاشَی  ام  ْمَُهل 
زا شیب  اـی  تسا  هدرکن  روـطخ  ناـشلد  هب  هک  ییاـهتمعن  زا  دراد  دوـجو  ناـشیارب  اـم  دزن  رد  دـنهاوخب  هچنآ  زا  شیب  هـکلب  ٌدـیِزَم  اْنیَدـَل  َو 

. دنراد قاقحتسا  هک  يرادقم 

116 ص :  ات 45 ..... ] تایآ 36  (: 50  ) هروس ق ]

هراشا

یَْقلَأ َْوأ  ٌْبلَق  َُهل  َناک  ْنَِمل  يرْکِذـَل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ( 36  ) ٍصیِحَم ْنِم  ْلَه  ِدالِْبلا  ِیف  اُوبَّقَنَف  ًاشَْطب  ْمُْهنِم  ُّدَـشَأ  ْمُه  ٍنْرَق  ْنِم  ْمُهَْلبَق  اـنْکَلْهَأ  ْمَک  َو 
َو َنُولوُقَی  ام  یلَع  ِْربْصاَـف  ( 38  ) ٍبوُُغل ْنِم  انَّسَم  ام  َو  ٍماَّیَأ  ِۀَّتِـس  ِیف  امُهَْنَیب  ام  َو  َضْرَْألا  َو  ِتاواـمَّسلا  اَـنْقَلَخ  ْدََـقل  َو  ( 37  ) ٌدیِهَـش َوُه  َو  َعْمَّسلا 
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(40  ) ِدوُجُّسلا َرابْدَأ  َو  ُهْحِّبَسَف  ِْلیَّللا  َنِم  َو  ( 39  ) ِبوُرُْغلا َْلبَق  َو  ِسْمَّشلا  ِعُولُط  َْلبَق  َکِّبَر  ِدْمَِحب  ْحِّبَس 
اَْنَیلِإ َو  ُتـیُِمن  َو  ِییُْحن  ُنَْـحن  اَّنِإ  ( 42  ) ِجوُرُْخلا ُمْوَی  َِکلذ  ِّقَْحلاـِب  َۀَْـحیَّصلا  َنوُعَمْـسَی  َمْوَی  ( 41  ) ٍبیِرَق ٍناکَم  ْنِم  ِداـنُْملا  ِداـُنی  َمْوَی  ْعِمَتْـسا  َو 

ْنَم ِنآْرُْقلِاب  ْرِّکَذَف  ٍراَّبَِجب  ْمِْهیَلَع  َْتنَأ  ام  َو  َنُولوُقَی  اِمب  ُمَلْعَأ  ُنَْحن  ( 44  ) ٌریِسَی اْنیَلَع  ٌرْشَح  َِکلذ  ًاعارِس  ْمُْهنَع  ُضْرَْألا  ُقَّقَشَت  َمْوَی  ( 43  ) ُریِصَْملا
(45  ) ِدیِعَو ُفاخَی 

116 ص :  همجرت ..... :

117 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  اهنآ  زا  هک  یماوقا  میدرک ، كاله  اهنآ  زا  لبق  هک  ار  یماوقا  رایسب  هچ 
(36 ( .؟ دراد دوجو  يرارف  هار  ایآ  دندوشگ ، ار  اهروشک ) و   ) اهرهش و  دندوب ، رتيوق 

(37 . ) دبای روضح  دهد و  ارف  شوگ  ای  دراد ، لقع  هک  سک  نآ  يارب  تسا  يرّکذت  نیا  رد 
لاح نیا  اب   ) دیسرن ام  هب  یبعت  جنر و  هنوگ  چیه  میدیرفآ و  نارود ) شش   ) زور شش  رد  تساهنآ  نایم  رد  ار  هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  ام 

(38 ( .)؟ تسا لکشم  ام  يارب  ناگدرم  ندرک  هدنز  هنوگچ 
(39 . ) روآ اجب  بورغ  زا  شیپ  باتفآ و  عولط  زا  لبق  ار  تراگدرورپ  دمح  حیبست و  و  شاب ، ابیکش  دنیوگیم  اهنآ  هچنآ  ربارب  رد 

(40 ! ) اههدجس زا  دعب  و  نک ، حیبست  ار  وا  بش  زا  یشخب  رد  و 
(41 . ) دهدیم ادن  کیدزن  ناکم  زا  يدانم  هک  شاب  يزور  رظتنم  هد و  ارف  شوگ 

(42 . ) تسا جورخ  زور  زور  نآ  دنونشیم ، قح  هب  ار  زیخاتسر  هحیص  ناگمه  هک  يزور 
(43 . ) تسام يوس  هب  اهنت  تشگزاب  و  میناریمیم ، و  مینکیم ، هدنز  هک  مییام 

(44 . ) تسا ناسآ  ام  يارب  ندرک  عمج  نیا  و  دنوشیم ، جراخ  اهربق ) زا   ) تعرسب دوشیم و  هتفاکش  اهنآ  يور  زا  نیمز  هک  يزور 
نم باذـع  زا  هک  ار  یناسک  نآرق  هلیـسو  هب  نیا  رب  انب  یتسین ، اهنآ  نتخاس  روبجم  هب  رومأم  وت  میرتهاـگآ و  دـنیوگیم  اـهنآ  هچنآ  هب  اـم 

(45 . ) زاس رّکذتم  دنسرتیم 

117 ص :  ریسفت ..... :

وگتفگ اهنآ  روما  هرابرد  هدرک و  حتف  ار  اهرهـش  ینعی  تسا ، هار  يانعم  هب  بقن »  » زا اوبّقن »  » لصا دندرک ، حـتف  اهرهـش  رد  ار  اههار  اُوبَّقَنَف 
: دیوگیم هزلح  نب  ثرح  دندرک .

«1  » لاجم ّلک  ضرألا  یف  اولاج  وملا ت و  رذح  نم  دالبلا  یف  اوبّقن 
هب تسا  نکمم  تخاس و  اناوت  اهرهـش  حتف  رب  ار  اهنآ  ناشدایز  تردق  ینعی  تسا ، ًاشَْطب ، ْمُْهنِم  ُّدَشَأ  ْمُه  زا  ّتیببـس  يارب  اوبّقنف »  » رد ءاف » »

رد هّکم  لها  هک  دشاب  ینعم  نیا 
__________________________________________________

رارف هار  هاگهانپ و  يوجتسج  شیتفت و  هب  نآ  زا  سرت  گرم و  زا  رارف  يارب  دنتفر و  اهرهش  ياههار  رد  تسا . هدلک  نب  ثرح  زا  رعش  - 1
م. تشوناپ ص 390 -، ج 4 ، فاّشک ، ریسفت  دندز . يرد  ره  هب  نیمز  فارطا  رد  دنتخادرپ و 

118 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دنشاب هتشاد  نانآ  ياهوزرآ  ریظن  دوخ  يارب  ات  دنراد  يزیرگ  هار  گرم ، زا  ای  ادخ  زا  اهنآ  ایآ  دندرک . ییاهحتف  اهنامز  نآ  ياهرهش 

هک یـسک  اریز  دراد  ياهدنرادهگن  هدنریگ و  بلق  هک  یـسک  يارب  تسا  يریگتربع  راکذت و  مداد  ربخ  هچنآ  رد  يرْکِذـَل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ 
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تـسا لقع  اج  نیا  رد  بلق  زا  دوصقم  هدش  تیاور  سابع  نبا  زا  درادـن . بلق  ییوگ  درادیمن  هاگن  دوخ  رد  دریگیمن و  ار  قیاقح  شبلق 
«. 1»

دننام تسین  رضاح  شنهذ  هک  یسک  اریز  دشاب  رایشوه  رضاح و  دهاش و  هک  یلاح  رد  دونشب  دهد و  ارف  شوگ  هک  نیا  ای  َعْمَّسلا  یَْقلَأ  َْوأ 
. تسا یهلا  یحو  هک  نیا  تسا و  نآ  تّحص  دهاش  نمؤم و  وا  هک  یلاح  رد  ای  «، 2  » تسا بیاغ  صخش 

شنیرفآ زا  سپ  هبنـش  زور  رد  دنوادخ  دنتفگ  هک  هدرک  بیذکت  ار  نایدوهی  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  تسا  یگتـسخ  لالم و  يانعم  هب  ٍبوُُغل 
. تسا هدرک  تحارتسا  ناهج 

. دهدب یشیاشگ  ادخ  ات  نک  ربص  تبیذکت  تثعب و  راکنا  دروم  رد  ناکرشم  راتفگ  رب  َنُولوُقَی  ام  یلَع  ِْربْصاَف 
شیپ حبص و  زامن  دیشروخ  عولط  زا  شیپ  زامن  نیا  رب  انب  دوشیم  لمح  زامن  رب  مه  شرهاظ و  يانعم  رب  مه  حیبست ، َکِّبَر  ِدْمَِحب  ْحِّبَـس  َو 

. تسا رصع  رهظ و  زامن  بورغ  زا 
. تسا اشع  برغم و  زامن  دوصقم  ِْلیَّللا  َنِم  َو 

. تسا لخاد  نآ  رد  زین  اشع  برغم و  زامن  تسا و  بش  زامن  ِْلیَّللا » َنِم  َو   » زا روظنم  دناهتفگ  یضعب 
__________________________________________________

. لقعلا انه  بلقلا  سابع ، نبا  نع  - 1
: دیوگیم يدعس  - 2

تسا رگید  ياج  ملد  عمج و  نایم  رد  نم  ياهدینش  بیاغ  رضاح  دوجو  زگره 
م. دوش - هدناوخ  تفاضا  عباتت  تروص  هب  لوا  عارصم 

119 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
زا سپ  ياههلفان  اهنآ  زا  روظنم  هدش : هتفگ  دننکیم و  ریبعت  زامن  هب  دوجـس  عوکر و  زا  هاگ  تساهزامن و  زا  دـعب  حـیبست  ِدوُجُّسلا  َرابْدَأ  َو 

. تسا برغم  زامن 
زا شیپ  برغم و  زاـمن  زا  سپ  ار  تعکر  ود  نآ  سک  ره  هک  هدـش  تیاور  تسا . حبـص  زاـمن  زا  شیپ  زاـمن  تـعکر  ود  ِموُـجُّنلا  َراـبْدِإ  َو 

«. 1  » دوشیم هتشون  نیّیلع  رد  شزامن  دناوخب  ندز  فرح 
شیانعم تسا و  هدـش  هتفرگ  دـبای ، نایاپ  زاـمن  هاـگ  ره  ةالّـصلا ، تربدا  زا  هک  هدـش  تئارق  زین  هزمه  رـسک  هب  تسا و  ربد »  » عمج راـبدا » »

. میآیم تدزن  هراتس  ندش  ناهنپ  ماگنه  مّجنلا ، قوفخ  کیتآ  دیوگب ، یسک  هک  نانچ  تسا  هدجس  ندش  يرپس 
. دراد تمایق  هنم و  ربخم  ندوب  كانسرت  رب  تلالد  هملک  نیا  نک ، شوگ  دهدیم  وت  هب  تمایق  زور  لاح  زا  هک  ییاهربخ  ْعِمَتْسا  َو 
ناشیاهربق زا  ناگدرم  دهدیم  ادن  هدنهد  ادن  هک  يزور  ینعی  دراد ، تلالد  نآ  رب  ِجوُرُْخلا  ُمْوَی  َِکلذ  هک  یلعف  هب  تسا  بوصنم  ِداُنی  َمْوَی 

. دنیآیم نوریب 
هدیـسوپ و ياهناوختـسا  يا  دـنکیم  دایرف  دـمدیم و  روص  رد  هک  تسا  لیفارـسا  يدانم  تسا و  ِدانُْملا » ِداـُنی  َمْوَی   » زا لدـب  َنوُعَمْـسَی  َمْوَی 

تیب هرخـص  کیدزن  ياهطقن  رد  مکح  هلـصیف  يارب  هک  دنکیم  رما  امـش  هب  ادـخ  هدیـشاپ  مه  زا  ياهتـشوگ  هدـش و  ادـج  مه  زا  ياضعا 
. دیوش عمج  تسا ، نامسآ  هب  نیمز  طاقن  نیرتکیدزن  هک  سدقملا 

رشح ندش و  هتخیگنارب  نآ  زا  دوصقم  تسا و  هحیـص »  » هب ّقلعتم  ِّقَْحلِاب  تسا ، روص  رد  لیفارـسا  مود  ندیمد  هحیـص »  » زا روظنم  َۀَْحیَّصلا 
. تسا لامعا  يازج  تفایرد  يارب  ناگدرم 

. تسا فقوم  نیمز  هب  اهربق  زا  ندش  نوریب  زور  زور  نآ  ِجوُرُْخلا  ُمْوَی  َِکلذ 
رد میناریمیم و  ندش  هدنز  زا  سپ  هدومن و  هدنز  ار  مدرم  ام  ُتیُِمن  َو  ِییُْحن  ُنَْحن  اَّنِإ 
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__________________________________________________

-1
. نیّیلع یف  هتولص  تبتک  مّلکتی  نا  لبق  برغملا  دعب  اهاّلص  نم  ّنا  يور 

120 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسام هب  اهنآ  تشگزاب  تمایق  زور 

تعرسب و دوشیم و  هتفاکش  نانآ  يارب  نیمز  ینعی  تسا ، هدش  تئارق  ءات »  » فذح و  نیش »  » رد ءات »  » ماغدا اب  قّقشت »  » ُضْرَْألا ُقَّقَـشَت  َمْوَی 
. دنیآیم نوریب  نیمز  زا  گنردیب 

. دشابیم وس  ره  زا  رازاب  رد  ندمآ  درگ  رشح »  » و تسا . مهنع »  » رد رورجم  ریمض  يارب  لاح  ُقَّقَشَت 
شتاذ نیع  شتردق  هک  یسک  يارب  زج  یگرزب  راک  نینچ  ینعی  دنکیم  صاصتخا  رب  تلالد  لعف  رب  انیلع »  » فرظ ندش  مّدقم  ٌریِسَی  اْنیَلَع 

. دوشیمن رگید  راک  زا  وا  عنام  يراک  چیه  هک  تسین  نکمم  تسا 
. تسا رطاخ  ياّلست  يرادلد و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ام  ربمایپ  يارب  دیدهت و  نارکنم  يارب  هیآ  نیا  َنُولوُقَی  اِمب  ُمَلْعَأ  ُنَْحن 

: هیآ نیا  دننام  ياهدنهد  میب  هدننک و  توعد  اهنت  ینک و  ناشروبجم  ندروآ  نامیا  هب  هک  يرادن  ّطلـست  اهنآ  رب  وت  ٍراَّبَِجب  ْمِْهیَلَع  َْتنَأ  ام  َو 
هب ار  وا   ) رمألا یلع  هربجا  هربج و  دـنیوگ  ( 22 هیشاغ / «. ) ینک نامیا ) رب   ) ناشروبجم هک  یتسین  اهنآ  رب  ّطلـسم  وت   » ٍرِْطیَـصُِمب ْمِْهیَلَع  َتَْسل 

. دشاب ناشرایتخا  بحاص  تسرپرس و  صخش  نآ  هاگ  ره  مهیلع ، وه  تسا  هتفگ  نیا  دننام  هیآ  رد  یلع » ( » درک روبجم  راک  نآ 
«. دنـسرتیم نآ  زا  هک  تسا  یناسک  ندرک  راذـنا  طقف  وت  راک   » اهاشْخَی ْنَم  ُرِذـْنُم  َْتنَأ  امَّنِإ  تسادـخ  هتفگ  نیا  دـننام  ِدـیِعَو  ُفاـخَی  ْنَم 

. تسا دنمدوس  اهنآ  لاح  هب  طقف  راکذت  هک  ارچ  هداد  صاصتخا  تیشخ  نابحاص  هب  ار  راکذت  يروآ و  دای  دنوادخ  و  ( 45 تاعزان / )
121 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

121 ص :  تایراذ .....  هروس 

هراشا

. دراد هیآ  تصش  تسا و  یّکم  هروس  نیا 

121 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

دوشیم هداد  وا  هب  هنـسح  هد  دزویم  ملاع  رد  هک  يداب  ره  ددع  هب  دناوخب  ار  تایراذ  هروس  سک  ره  هک  هدمآ  بعک  نب  ّیبا  ثیدـح  رد 
حالـصا ار  وا  یگدنز  دنوادخ  دناوخب  زور  ای  بش  رد  ار  تایراذ  هروس  سک  ره  هک  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  و  «. 1»

«. 2  » دراد ششخرد  تمایق  زور  ات  هک  دنکیم  نشور  ینارون  یغارچ  اب  ار  شربق  دهدیم و  وا  هب  ناوارف  يزور  دنکیم و 

121 ص :  ات 14 ..... ] تایآ 1  (: 51  ) تایراذلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ًاْرمَأ ِتامِّسَقُْملاَف  ( 3  ) ًارُْسی ِتایِراْجلاَف  ( 2  ) ًاْرقِو ِتالِماْحلاَف  ( 1  ) ًاْورَذ ِتایِراَّذلا  َو 

(9  ) َِکفُأ ْنَم  ُْهنَع  ُکَفُْؤی  ( 8  ) ٍِفلَتُْخم ٍلْوَق  یَِفل  ْمُکَّنِإ  ( 7  ) ُِکبُْحلا ِتاذ  ِءامَّسلا  َو  ( 6  ) ٌِعقاَول َنیِّدلا  َّنِإ  َو  ( 5  ) ٌقِداَصل َنوُدَعُوت  امَّنِإ 
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اَذه ْمُکَتَْنِتف  اُوقوُذ  ( 13  ) َنُونَتُْفی ِراَّنلا  یَلَع  ْمُه  َمْوَـی  ( 12  ) ِنیِّدلا ُمْوَی  َناَّیَأ  َنُولَئْسَی  ( 11  ) َنوُهاـس ٍةَرْمَغ  ِیف  ْمُه  َنیِذَّلا  ( 10  ) َنوُصاَّرَْخلا َِلُتق 
(14  ) َنُولِْجعَتْسَت ِِهب  ُْمْتنُک  يِذَّلا 

__________________________________________________

-1
. اینّدلا یف  ترج  ّتبه و  حیر  ّلک  ددعب  تانسح  رشع  رجألا  نم  یطعا  تایراذلا  ةروس  أرق  نم  ّیبا ، ثیدح  یف 

و - 2
. ۀمایقلا موی  یلا  رهزی  جارسب  هربق  یف  هل  رون  عساو و  قزرب  هاتا  هتشیعم و  هل  هَّللا  حلصا  ۀلیل  وا  موی  یف  اهأرق  نم  مالّسلا و  هیلع  قداّصلا  نع 

122 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

122 ص :  همجرت ..... :

، رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1 (. ) ار ناهایگ  ياهرذب  رابغ و  درگ و  و   ) دنروآیم رد  تکرح  هب  ار  اهربا  هک  ییاهداب  هب  دنگوس 

(2 . ) دننکیم لمح  دوخ  اب  ناراب ) زا   ) ینیگنس راب  هک  ییاهربا  هب  دنگوس  سپس  و 
(3 . ) دنیآیم تکرح  رد  یناسآ  هب  هک  ییاهیتشک  هب  دنگوس  سپس  و 

(4 . ) دننکیم میسقت  ار  اهراک  هک  یناگتشرف  هب  دنگوس  و 
(5 . ) تسا تسار  اعطق  تسا  هدش  هداد  هدعو  امش  هب  هچنآ  هک  اهنیا ) همه  هب  دنگوس  يرآ  )

(6 . ) تسا یندش  عقاو  لامعا  يازج  کش  نودب  و 
(7 . ) تسابیز ناگراتس  اههار و  ياراد  هک  نامسآ  هب  مسق 

(8 . ) دیتسه نوگانوگ  فلتخم و  يراتفگ  رد  امش  هک 
(9 . ) دننزیم زابرس  قح  لوبق  زا  هک  دنوشیم  فرحنم  ازج ) زور   ) نآ هب  نامیا  زا  یناسک 

(10 !(. ) اهنآ رب  گرم   ) نایوگغورد دنوش  هتشک 
(11 . ) دناهتفر ورف  تلفغ  لهج و  رد  هک  اهنامه 

(12 ( ؟ تسا عقوم  هچ  ازج  زور  دننکیم  لاؤس  هتسویپ  و 
(13 . ) دننازوسیم شتآ  رب  ار  اهنآ  هک  تسا  يزور  نامه  يرآ ) )

(14 !. ) دیتشاد هلجع  نآ  هرابرد  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  ار ، دوخ  باذع  دیشچب 

122 ص :  ریسفت ..... :

دنربیم اوه  هب  ار  نآ  اهداب  حایّرلا ، هورذت  دوشیم : هتفگ  هک  نانچ  دنکارپیم  اوه  رد  ار  اهزیچ  رگید  كاخ و  اریز  تساهداب  ِتایِراَّذلا  َو 
. تسا هدش  تئارق  زین  لاذ »  » رد ءات »  » ماغدا تروص  هب  و 

دراد . هارمه  هب  ناراب  هک  ییاهربا  ًاْرقِو  ِتالِماْحلاَف 
123 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دنتکرح رد  یناسآ  هب  ارسی » ، » اهیتشک ِتایِراْجلاَف 
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ریما زا  ریسفت  نیا  دنیاهنآ . میسقت  هب  رومأم  ای  دننکیم  میـسقت  ار  اهزیچ  رگید  اهیزور و  اهناراب و  هک  دنتـسه  یناگتـشرف  ًاْرمَأ  ِتامِّسَقُْملاَف 
لیئربج تسا ، ناگتشرف  هدهع  رب  ادخ  ناگدنب  روما  میسقت  هک  هدش  تیاور  دهاجم  ساّبع و  نبا  زا  و  هدش ، تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

. تسا روص ] رد   ] ندیمد رومأم  لیفارسا  تساهناج ، نتفرگ  رومأم  لیئارزع  تسا ، تمحر  رومأم  لیئاکیم  تسالب ، يریگتخس و  رومأم 
. دناهناگتفه تاراّیس  ارسی » تایراج   » زا روظنم  دناهتفگ  یضعب 

وا ياهتنمیب  تردق  عیدب و  تمکح  ادخ و  یگناگی  رب  اهنآ  یگمه  هک  لیلد  نیا  هب  هدرک  دای  دنگوس  هدش  دای  ءایشا  هب  ناحبـس  دنوادخ 
دراد قح  هک  تسادخ  اهنت  دنک و  دای  دنگوس  ادخ  هب  زج  هک  درادن  قح  سک  چیه  هک  هدش  تیاور  مالّـسلا  مهیلع  همئا  زا  دـنراد . تلالد 

«. 1  » دنک دای  دنگوس  شناگدیرفآ  زا  کی  ره  هب 
. تسا ندش  هدنز  ثعب و  هدش  هداد  هدعو  هچنآ  و  تسا . هّیردصم  ای  هلوصوم  ءام »  » و مسق ، باوج  َنوُدَـعُوت » امَّنِإ   » ٌقِداَصل َنوُدَـعُوت  امَّنِإ 

. ۀیضار ۀشیع  دننام  تسا  قدص  بحاص  يانعم  هب  قداصل »  » و
. دش دهاوخ  دوجوم  ینعی  دش  دهاوخ  عقاو  هک  تسا  ییازج  نید »  » ٌِعقاَول َنیِّدلا  َّنِإ  َو 

، وم ندرک  دّـعجم  نینچمه  و  دوشیم . داجیا  بآ  رد  ياهسام و  نیمز  رد  داـب  شزو  اـب  هک  هنوگ ) جوم   ) یهار دـننام  تساـههار  ِکـُبُْحلا 
نآ ياههقلح  اریز  دـنروآیم  هرز  عرد و  يارب  ار  هکوبحم )  ) تفـص دـیآیم و  دوجو  هب  وم  ندرک  هدـیمخ  ندـناچیپ و  زا  هک  تسا  يرثا 

« کبح  » زا روظنم  هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  تسا ، نامسآ  ناگراتس  کبح »  » زا روظنم  هک  هدش  لقن  نسح  زا  تساههار ، ریظن 
نامسآ یگتسارآ  ییابیز و 

__________________________________________________

و - 1
. هقلخ نم  ءاشی  امب  مسقی  نا  همسا  ّزع  هل  هّللاب و  ّالا  مسقی  نا  دحأل  زوجی  مالسلا ال  مهیلع  مهنع 

].....[ 
124 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دنکیم گنر  ار  سابل  ياههار  زرگنر  هک  نانچ  دنهد  تنیز  ار  نامسآ  ناگراتس  تسا  نکمم  تسا و 
. تسا هقیرط  دننام  هکیبح »  » لثم و لاثم و  دننام  تسا  كابح »  » عمج ُِکبُْحلا 

دـندناوخ و نونجم  رحاس و  رعاـش و  ار  وا  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  هراـبرد  ناکرـشم  راـتفگ  روظنم  ٍِفلَتُْخم  ٍلْوَق  یَِفل  ْمُکَّنِإ 
. تسا نیتسخن  ياهناتساد  ییوگهدنیآ و  رحس و  هک  دناهتفگ  نآرق  هرابرد 

رکنم یضعب  دینکیم  بیذکت  یـضعب  قیدصت و  ار ) ربمایپ   ) امـش زا  یـضعب  هک  تسا  نیا  فلتخم  لوق  زا  روظنم  هک  هدش  تیاور  هداتق  زا 
. دییامنیم رارقا  یضعب  دیوشیم و  وا  تّوبن 

يور مه  نآ  دنادرگب  يور  هک  سک  نآ  دـنادرگیم  يور  نآرق  ای  ربمایپ  زا  ینعی  ددرگیم  رب  نآرق  ای  ربمایپ  هب  هنع »  » ریمـض ُْهنَع  ُکَفُْؤی 
، هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  راتفگ  دننام  درادن  دوجو  نآ  زا  رتدیدش  رتمهم و  هک  یندنادرگ 

، کلاه الا  هَّللا  یلع  کلهی  ال 
نادرگور ریخ  زا  دنوادخ  قباس  ملع  رد  سک  ره  هک  تسا  نیا  دوصقم  دنیوگ  و  هدـنوش . كاله  زج  دـسریمن  تکاله  هب  ادـخ  يوس  زا 

تماـیق رما  هب  رارقا  زا  هک  ینعم  نیا  هب  ددرگرب  َنوُدَـعُوت » اـمَّنِإ   » هب هنع »  » ریمـض تسا  نکمم  دـنادرگیم و  يور  نآرق  اـی  ربماـیپ  زا  هدوب 
. تسا نادرگ  يور  هک  یسک  دنادرگیم  يور 

ینعی هدش  حبق »  » و نعل »  » نیزگیاج هاگ  نآ  تسا ، ندش  هتـشک  تکاله و  هب  نیرفن  نآ  لصا  ناکرـشم و  رب  تسا  ینیرفن  َنوُصاَّرَْخلا  َِلُتق 
هب هراشا  نوصاّرخلا »  » رد مال  و  دنتـسه ، فلتخم  راـتفگ  ناـبحاص  اـهنآ  دـننکیم و  ضرف  ار  تسرداـن  نانخـس  هک  ناـیوگغورد  رب  تنعل 
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هتفر و ورف  ینادان  رد  هک  نایوگغورد  نیا  رب  گرم  تنعل و  ةرمغ ، یف  مه  نیذـلا  نوصاّرخلا  ءالؤه  لتق  هدومرف ، ییوگ  تسا و  ناکرـشم 
. دنلفاغ دناهدش  رما  نادب  هچنآ  زا 

ینعی  تسا ؟ تقو  هچ  ازج  زور  ِنیِّدلا  ُمْوَی  َناَّیَأ  دنیوگیم  دنسرپیم و  َنُولَئْسَی 
125 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دوشیم عقاو  یک  تمایق 
گنـس اریز  تسا  هّدام  نیمه  زا  ترارح  يانعم  هب  نیتف  دنوشیم و  باذع  هتخوس و  خزود  شتآ  رد  هک  يزور  َنُونَتُْفی  ِراَّنلا  یَلَع  ْمُه  َمْوَی 

. دنازوسیم ییوگ  نآ 
: تسا لوق  هس  موی »  » بارعا رد 

. دشاب نونتفی ، مهموی  وه  هک  نیا  رب  انب  دشاب  عوفرم  اّلحم  یلو  هدش  هفاضا  ینبم  مسا  هب  نوچ  دشاب  حتف  شبارعا  رهاظ  رد  - 1
. دوشیم عقاو  زور  نآ  رد  مویلا ، کلذ  یف  عقی  ینعی ، دنکیم  تلالد  نآ  رب  نولئسی »  » هک دشاب  رّدقم  لعف  هب  بوصنم  - 2

. دشاب بوصنم  عقی »  » رّدقم لعف  هب  لصا  رد  - 3
« يذلا  » و ادتبم ، اذه »  » نولجعتـست هب  متنک  يذـّلا  وه  باذـعلا  اذـه  دوشیم : هتفگ  نانآ  هب  نخـس  نیا  ینعی  تسا  لاح  اّلحم  ْمُکَتَْنِتف  اُوقوُذ 

. دیدرکیم باتش  نآ  ندید  رد  بیذکت  هرخسم و  اب  ایند  رد  هک  تسا  نامه  باذع  نیا  ینعی  تسا ، نآ  ربخ 

125 ص :  ات 23 ..... ] تایآ 15  (: 51  ) تایراذلا هروس  ]

هراشا

َو ( 17  ) َنوُعَجْهَی ام  ِْلیَّللا  َنِم  ًالِیلَق  اُوناک  ( 16  ) َنِینِسُْحم َِکلذ  َْلبَق  اُوناک  ْمُهَّنِإ  ْمُهُّبَر  ْمُهاتآ  ام  َنیِذِخآ  ( 15  ) ٍنُویُع َو  ٍتاَّنَج  ِیف  َنیِقَّتُْملا  َّنِإ 
(19  ) ِموُرْحَْملا َو  ِِلئاَّسِلل  ٌّقَح  ْمِِهلاْومَأ  ِیف  َو  ( 18  ) َنوُرِفْغَتْسَی ْمُه  ِراحْسَْألِاب 

ِضْرَْألا َو  ِءامَّسلا  ِّبَر  َوَف  ( 22  ) َنوُدَعُوت ام  َو  ْمُُکقْزِر  ِءامَّسلا  ِیف  َو  ( 21  ) َنوُرِْصُبت الَف  َأ  ْمُکِسُْفنَأ  ِیف  َو  ( 20  ) َنِیِنقوُْمِلل ٌتایآ  ِضْرَْألا  ِیف  َو 
(23  ) َنوُقِْطنَت ْمُکَّنَأ  ام  َْلثِم  ٌّقََحل  ُهَّنِإ 

125 ص :  همجرت ..... :

(15 . ) دنراد رارق  اه  همشچ  نایم  رد  تشهب و  ياهغاب  رد  ناراگزیهرپ 
126 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  شیپ  اهنآ  اریز  دنرادیم  تفایرد  هدرک  تمحرم  اهنآ  هب  ناشراگدرورپ  هچنآ  و 

(16 . ) دندوب ناراکوکین  زا  ایند ) يارس  رد   ) نآ زا 
(17 . ) دندیباوخیم ار  اهبش  زا  یمک  اهنآ 

(18 . ) دندرکیم رافغتسا  ناهاگرحس  رد  و 
(19 . ) دوب مورحم  لئاس و  يارب  یّقح  اهنآ  لاوما  رد  و 

(20 . ) تسا نیقی  نابلاط  يارب  یتایآ  نیمز  رد  و 
(21 ( !؟ دینیبیمن ایآ  تسا ) یتایآ  زین   ) امش دوخ  دوجو  رد  و 

(22 . ) دوشیم هداد  هدعو  امش  هب  هچنآ  تسا و  نامسآ  رد  امش  يزور 
(23 . ) دییوگیم نخس  امش  هک  هنوگ  نامه  تسا  قح  بلطم  نیا  هک  نیمز  نامسآ و  راگدرورپ  هب  دنگوس 
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126 ص :  ریسفت ..... :

. دندونشخ نآ  زا  دننکیم و  تفایرد  دهدب  اهنآ  هب  ناشراگدرورپ  هک  ییاهششخب  اهتمعن و  ینعی  ْمُهاتآ  ام  َنیِذِخآ 
ام  » رد ام »  » دـنکیم و ریـسفت  ار  نینـسحم »  » دـعب هیآ  دـنداد و  ماجنا  یبوخب  ار  ناشیاهراک  تسا  فیلکت  راد  هک  ایند  رد  نانآ  اُوناک  ْمُهَّنِإ 

يارب تفـص  تسا  نکمم  دـشاب و  فرظ  ـالیلق »  » هک تسا  یتروص  رد  نیا  دـندیباوخیم و  ار  بش  زا  یمک  ینعی  تسا  هدـیاز  َنوـُعَجْهَی »
، مهعوجه لیّللا  نم  الیلق  اوناک  ینعی  دـشاب  هلوصوم  اـی  يردـصم  اـم »  » تسا نکمم  كدـنا و  یباوخ  ـالیلق ، اـعوجه  ینعی  دـشاب  ردـصم 
« َنوُعَجْهَی ام   » تروص نیا  رد  دوب ، مک  دـندیباوخیم  بش  رد  هک  ینامز  نآ  هیف ، نوعجهی  اـم  اـی  دوب ، بش  زا  یمک  رادـقم  رد  ناـشباوخ 

. تسا بش  باوخ  زا  نتخیرگ  نآ  دراد و  دوجو  عوجه »  » ظفل رد  هغلابم  عاونا  ریبعت  نیا  رد  دشابیم و  الیلق »  » لعاف
: دیوگیم رعاش 

«1  » عاجهت ریغ  امون  معطا  امف  یسأر  ۀضیبلا  تّصح  دق 
: تسا هلمج  دیکأت  نوعجهی » ام   » رد هدیاز  ءام »  » بش و زا  یکدنا  ِْلیَّللا  َنِم  اًلِیلَق 

__________________________________________________

. مربیمن تّذل  باوخ  زا  ندز  ترچ  كدنا و  باوخ  زج  درتس و  ار  مرس  يوم  مداهن  رس  رب  دوخ  هالک  اهگنج  رد  هک  سب  - 1
127 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ییوگ دنوشیم ، رافغتسا  لوغـشم  دنیآ  رد  ناهاگرحـس  هب  نوچ  و  دننکیم ، يرپس  تدابع  اب  ار  بش  هک  هدرک  فیـصوت  ار  اهنآ  دنوادخ 
. دناهدش بکترم  ییاهفالخ  هتشذگ  بش 

. دراد ماود  ناشرافغتسا  نوچ  دننکیم  رافغتسا  اصاصتخا  هک  دنتسه  نانآ  َنوُرِفْغَتْسَی  ْمُه 
شمورحم دننادیم و  زاینیب  ار  وا  مدرم  شتّفع  ببـس  هب  هک  تسا  یـسک  مورحم »  » دـنکیم تساوخرد  مدرم  زا  هک  تسا  یگـس  لئاس » »

امرخ و کی  ای  ندروخ  اذغ  هدعو  ود  ای  هدعو  کی  هک  تسین  یـسک  نآ  نیکـسم  : » هدش تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  دننکیم .
هدش هتفگ  «. 1 « » دـنهدیمن هقدـص  وا  هب  درادـن و  يزیچ  هک  تسا  یـسک  دومرف  تسیک ؟ نیکـسم  سپ  دـندرک : ضرع  درادـن . امرخ  ود 

[. دسریمن وا  هب  يدوس   ] درادن دشر  ّومن و  وا  لام  هک  تسا  يرو  هشیپ  صخش  نیکسم 
نیا دـنکیم  تلالد  وا  ریظنیب  تمکح  اـهتنم و  یب  تردـق  لاـعتم و  عناـص  دوجو  رب  هک  تسا  ییاـههناشن  نیمز  رد  ٌتاـیآ  ِضْرَأـْلا  ِیف  َو 

اههزم و اهگنر و  اب  تاجهویم  ناتخرد و  ناهایگ و  عاونا  اـیرد ، یکـشخ ، هوک ، راومه ، ياـهنیمز  زا  دـنترابع  نیمز  رد  دوجوم  ياـههناشن 
رد هک  فلتخم  ياهلکـش  اـهتروص و  اـب  تاـناویح  عاونا  تسا و  نیمز  نینکاـس  حـلاصم  عفاـنم و  اـهزاین و  قباـطم  هک  نوگاـنوگ  ياـهوب 

. یهلا عیدب  تادوجوم  رگید  دننکیم و  دشر  نیمز  ياههنارک 
. دنشیدنایم اهنآ  رد  تریصب  مشچ  اب  هک  یناتسرپ  اتکی  يارب  َنِیِنقوُْمِلل 

رهاظ و رد  هک  يروهظ  ون  ياهتمکح  تقلخ و  ياهیتفگش  یلاح و  هب  یلاح  زا  نآ  ینوگرگد  ناتـسوفن و  لاوحا  زاغآ  رد  ْمُکِـسُْفنَأ  ِیف  َو 
هدرک هیبعت  سفن  نطاب 

__________________________________________________

-1
دجی و ال يذـلا ال  لاق  وه ؟ نمف  اولاق  ناترمتلا  ةرمتلا و  ناتلکألا و  ۀـلکألا و  هّدرت  يذـّلا  نیکـسملا  سیل  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نع 

. هیلع قّدصی 
128 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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اهفرح و جراخم  قطن و  اهنابز و  هدـش و  لقن  اهلد  هرابرد  هک  یفیرظ  یناـعم  اـهنت  دوشیم و  لوقع  یگتـشگرس  بجوم  هک  تسه  يروما 
سب ار  امـش  هداد  رارق  اهنآ  رد  هک  یتمکح  عاونا  اضعا و  رگید  ندـید و  ندینـش و  ناسنا و  ره  رد  فلتخم  ياهگنر  اهتعیبط و  اهتروص و 

. تسا
«1  » دحاو ّهنا  یلع  ّلدت  ۀیآ  هل  ءیش  ّلک  یف  و 

. دوشیم اهیزور  شیادیپ  ببس  ناراب  هک  ارچ  تسا  ناراب  قزر ، زا  روظنم  ْمُُکقْزِر  ِءامَّسلا  ِیف  َو 
هداد امـش  هب  يزور  ناونع  هب  ایند  رد  هچنآ  ماـمت  هک  تسا  نیا  روظنم  اـی  تسا ، تشهب  هدـش  هداد  هدـعو  هچنآ  زا  دوصقم  َنوُدَـعُوت  اـم  َو 

. تسا هدش  رّدقم  هتشون و  نامسآ  رد  هدش  هداد  هدعو  امش  هب  ترخآ  رد  هچنآ  دوشیم و 
-2 تسا . قح  امـش ، قطن  ریظن  مکقطن ، لثم  ّقح  ینعی  قح  يارب  تفـص  عفر و  - 1 تسا : لوق  هس  لثم »  » تئارق رد  َنوُقِْطنَت  ْمُکَّنَأ  ام  َلـْثِم 

. تسا هدش  هفاضا  تسا » ینبم  هک  ام   » نّکمتم ریغ  مسا  هب  نوچ  حتف  - 3 دشاب . مکقطن ، لثم  اّقح  ّقح  هک  نیا  رب  انب  بصن 
انهاه ّکنا  ام  دـننام  عمـست و  يرت و  کـّنا  اـمک  ّقحل  اذـه  ّنا  تسا  برع  هتفگ  نیا  ریظن  تسا و  هدـیاز  يوحن )  ) لـیلخ حیرـصت  هب  اـم » »

هب - 3 ددرگرب . هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  - 2 ددرگرب . هدـش  دای  قزر  تایآ و  هب  - 1 تسا : لوق  هس  ّهنا »  » ریمـض عجرم  رد  دشابیم .
. دینادیم هرورضلاب  هک  تسا  ییاهزیچ  دننام  قّقحت  قدص و  رد  بلطم  نیا  هک  تسا  نیا  هلمج  يانعم  ددرگرب و  نودعوت  امل 

128 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 24  (: 51  ) تایراذلا هروس  ]

هراشا

ٍلْجِِعب َءاـجَف  ِِهلْهَأ  یلِإ  َغارَف  ( 25  ) َنوُرَْکنُم ٌمْوَق  ٌمالَـس  َلاق  ًامالَـس  اُولاقَف  ِْهیَلَع  اُولَخَد  ْذِإ  ( 24  ) َنیِمَرْکُْملا َمیِهاْربِإ  ِْفیَـض  ُثیِدَح  َكاتَأ  ْلَه 
(28  ) ٍمِیلَع ٍمالُِغب  ُهوُرََّشب  َو  ْفََخت  اُولاق ال  ًۀَفیِخ  ْمُْهنِم  َسَجْوَأَف  ( 27  ) َنُولُکَْأت َأ ال  َلاق  ْمِْهَیلِإ  َُهبَّرَقَف  ( 26  ) ٍنیِمَس

(30  ) ُمِیلَْعلا ُمیِکَْحلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِکُّبَر  َلاق  َِکلذَک  اُولاق  ( 29  ) ٌمیِقَع ٌزوُجَع  َْتلاق  َو  اهَهْجَو  ْتَّکَصَف  ٍةَّرَص  ِیف  ُُهتَأَْرما  ِتَلَْبقَأَف 
__________________________________________________

. دنکیم تلالد  وا  یگناگی  رب  هک  تسا  ياهناشن  يزیچ  ره  رد  ادخ  دوجو  يارب  - 1
129 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

129 ص :  همجرت ..... :

(24 ( .؟ تسا هدیسر  وت  هب  میهاربا  راوگرزب  ياهنامهم  ربخ  ایآ 
(25 ! ) دیاهتخانشان یتّیعمج  هک  امش  رب  مالس  تفگ  وا  وت ! رب  مالس  دنتفگ : دندش و  دراو  وا  رب  هک  نامز  نآ  رد 

(26 (. ) دروآ اهنآ  يارب  ار  ینایرب  و   ) هبرف هلاسوگ  تفر و  دوخ  هداوناخ  يوس  هب  یناهنپ  نآ  لابند  هب  و 
(27 ( ؟ دیروخیمن اذغ  امش  ایآ  تفگ : دنربیمن ) اذغ  يوس  هب  تسد  هک  دید  بّجعت  اب  یلو   ) دراذگ اهنآ  کیدزن  ار  نآ  و 

(28 . ) دنداد تراشب  رایشوه  اناد و  يرسپ  ّدلوت  هب  ار  وا  و  میاوت ) راگدرورپ  نالوسر  ام   ) سرتن دنتفگ : درک ، تشحو  ساسحا  راک  نیا  زا 
يرـسپ ایآ  : ) تفگ دز و  دوخ  تروص  هب  دیـشکیم و  دایرف  بّجعت ) یلاحـشوخ و  زا   ) هک یلاـح  رد  دـمآ  ولج  شرـسمه  ماـگنه  نیا  رد 

(29 ( !؟ متسه ازان  ینز  ریپ  هک ) یلاح  رد  دروآ  مهاوخ 
(30 . ) تساناد میکح و  وا  و  تسا ، هتفگ  نینچ  تراگدرورپ  دنتفگ :
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129 ص :  ریسفت ..... :

هاگآ یحو  قیرط  زا  دوبن و  هاگآ  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ام  ربمایپ  هک  تسا  يرادشه  ناتـساد و  نیا  تمظع  دیجمت و  نایب  َكاتَأ  ْلَه 
. دش

تسا و هفاـض »  » ردـصم لـصا  رد  فیـض  هک  ارچ  رطف » موص و   » دـننام دوریم  راـک  هب  عمج  تروص  هب  مه  درفم و  تروص  هب  مه  ِْفیَض 
هب درک و  ینامهم  دندوب  هتشرف  هدزاود  هک  ار  اهنآ  مالّسلا  هیلع  میهاربا  دندوب و  نامهم  فیـض و  تروص  هب  اریز  دندیمان  فیـض »  » ار اهنآ 

هب  ناگتشرف  رب  نیمرکم »  » قالطا دندوب ، هتشرف  هس  یلوق  هب  تشه و  یلوق 
130 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هک نیا  يارب  - 2 تخادرپ . اهنآ  تفایض  هب  باتش  اب  درک و  ییاریذپ  نانآ  زا  اصخش  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  هک  نیا  يارب  - 1 تسا : لیلد  ود 
. دندوب مرتحم  ادخ  هاگشیپ  رد  ناگتشرف  نآ 
: تسا هجو  ود  هملک  نیا  بصن  رد  اُولَخَد  ْذِإ 

. دشاب میهاربا  هلیسو  هب  اهنآ  مارکا  هک  یتروص  رد  تسا  نیمرکم »  » هب بوصنم  - 1
. دراد لعف  يانعم  هک  دشاب  فیض »  » هب بوصنم  - 2

هب لودع  تسا و  مالس  مکیلع  يانعم  هب  مالس »  » تسا و امالـس ، کیلع  مّلـسن  نآ  لصا  هدش و  لعف  نیـشناج  هک  تسا  يردصم  امالـس » »
. دیوگب اهنآ  دورد  زا  رتوکین  يدورد  اهنآ  رب  راگدرورپ  بدا  هب  کّسمت  اب  ات  هدرک  دصق  ییوگ  دنک و  تلالد  مالس  تابث  رب  ات  هدش  عفر 

«. 1  » تسا هدمآ  دوه  هروس  رد  هک  نانچ  تسا  هدش  تئارق  زین  ملس » « » مالس »
. میسانشیمن ار  اهنآ  هک  دنتسه  یموق  نانیا  تفگ  شدوخ  هب  ینعی  َنوُرَْکنُم  ٌمْوَق 

درادـب و ناهنپ  ار  دوخ  راک  هک  تسا  نیا  نابزیم  بدا  ياه  هناشن  زا  یکی  تفر ، شاهداوناخ  دزن  هب  نانامهیم  زا  ناهنپ  سپ  ِِهلْهَأ  یلِإ  َغارَف 
. دوش وا  راک  زا  عنام  نامهم  ادابم  هک  نآ  میب  زا  دنک  مادقا  ییاریذپ  هب  دمهفب  نامهم  هک  نیا  نودب 

. دروآ ياهلاسوگ  نانامهم  يارب  سپ  دوب  واگ  ادخ ، ربمایپ  میهاربا و  تورث  لام و  مامت  هک  هدش  تیاور  هداتق  زا 
ْمُْهنِم َسَجْوَأَف  تشادیم  او  ندروخ  اذـغ  هب  ار  اهنآ  ای  دندنـسپن  نانآ  رب  ار  ندروخن  اذـغ  تسا و  راکنا  يارب  أ ال »  » رد هزمه  َنُولُکْأـَت  ـال  َأ 

. دناهدش هداتسرف  باذع  يارب  هک  دنتسه  یناگتشرف  اهنآ  هک  تشذگ  میهاربا  لد  هب  هدش : تیاور  سابع  نبا  زا  ًۀَفیِخ 
__________________________________________________

تسا هدش  تئارق  مالس  ملس و  امالس ، اولاق  ٍذِینَح . ٍلْجِِعب  َءاج  ْنَأ  َِثَبل  امَف  ٌمالَس  َلاق  ًامالَس  اُولاق  يرُْـشْبلِاب  َمیِهاْربِإ  اُنلُـسُر  ْتَءاج  ْدََقل  َو  - 1
م. ص 409 - ج 2 ، فاّشک ، مارح ، مرح و  دننام :

131 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دنداد هدژم  قحسا  هب  ار  وا  ینعی  تسا  ربمایپ  اناد و  هک  يرسپ  هب  ٍمِیلَع  ٍمالُِغب  ُهوُرََّشب  َو 

. تسا هدوب  لیعامسا  رسپ ، نآ  زا  روظنم  هک  هدش  تیاور  دهاجم  زا 
نانکدایرف میهاربا  نز  ینعی  تسا  رد ، ملق و  خلم و  يادص  يانعم  هب  بابلا  ملقلا و  ّرص  بدنجلا و  ّرص  زا  هملک  نیا  يدایرف ، اب  ٍةَّرَص » ِیف  »

. تسا لاح  ّلحم  رد  هلمج  دمآ ،
دوخ رد  ار  نوخ  ترارح  نوچ  درکیم و  هاـگن  اـهنآ  هب  دوب و  ياهشوـگ  رد  دـمآ و  دوـخ  هناـخ  هب  میهاربا  نز  هک  هدـش  تیاور  نسح  زا 
هدز تفگش  صخش  هک  يراک  نامه  دز  دوخ  یناشیپ  هب  اهتشگنا  فارطا  اب  دنیوگ  دز و  دوخ  تروص  هب  یلیـس  ءایح  رثا  رب  درک  ساسحا 

. میازیم يدنزرف  روطچ  متسه  ازان  ینز  ریپ  نم  تفگ  دنکیم و 
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. میداد ربخ  نآ  زا  میتفگ و  هک  ینخس  نامه  دننام  َِکلذَک  اُولاق 
. تسا رداق  دیرامشیم  دیعب  امش  هچنآ  رب  ادخ  میهدیم و  ربخ  ادخ  راک  زا  ار  وت  ام  ینعی  ِکُّبَر  َلاق 

133 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هیآ 29  دیدح  هروس  ات  هیآ 31  تایراذ  هروس  زا  متفه  تسیب و  ءزج 

135 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

135 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 31  (: 51  ) تایراذلا هروس  ]

هراشا

َکِّبَر َْدنِع  ًۀَـمَّوَسُم  ( 33  ) ٍنیِط ْنِم  ًةَراـجِح  ْمِْهیَلَع  َلِـسُْرِنل  ( 32  ) َنیِمِرُْجم ٍمْوَق  یلِإ  اْنلِـسْرُأ  اَّنِإ  اُولاـق  ( 31  ) َنُولَـسْرُْملا اَهُّیَأ  ْمُُکبْطَخ  امَف  َلاـق 
(35  ) َنِینِمْؤُْملا َنِم  اهِیف  َناک  ْنَم  انْجَرْخَأَف  ( 34  ) َنِیفِرْسُْمِلل

َنْوَعِْرف یلِإ  ُهاْنلَـسْرَأ  ْذِإ  یـسُوم  ِیف  َو  ( 37  ) َمِیلَْألا َباذَْـعلا  َنُوفاخَی  َنیِذَِّلل  ًۀَـیآ  اهِیف  انْکََرت  َو  ( 36  ) َنیِِملْـسُْملا َنِم  ٍْتَیب  َْریَغ  اهِیف  انْدَـجَو  امَف 
(40  ) ٌمِیُلم َوُه  َو  ِّمَْیلا  ِیف  ْمُهانْذَبَنَف  ُهَدُونُج  َو  ُهانْذَخَأَف  ( 39  ) ٌنُونْجَم َْوأ  ٌرِحاس  َلاق  َو  ِِهنْکُِرب  یَّلَوَتَف  ( 38  ) ٍنِیبُم ٍناْطلُِسب 

135 ص :  همجرت ..... :

(31 ( .؟) ادخ  ) ناگداتسرف يا  تسیچ  امش  تیرومأم  سپ  تفگ : میهاربا ) )
(32 . ) میاهدش هداتسرف  یمرجم  موق  يوس  هب  ام  دنتفگ 

(33 . ) میتسرفب اهنآ  رب  لگ » گنس -  » زا یناراب  ات 
(34 ! ) تسا هدش  ناشن  ناراکفارسا  يارب  تراگدرورپ  هیحان  زا  هک  ییاهگنس 

(35 . ) میدرک جراخ  الب ) لوزن  زا  لبق   ) دندرکیم یگدنز  طول ) موق  ي   ) اهرهش نآ  رد  هک  ار  ینانمؤم  مامت  ام 
(36 ! ) میتفاین اهنآ  مامت  رد  نامیا  اب  هداوناخ  کی  زج  و 

(37 . ) میدراذگ ياجب  دنسرتیم  كاندرد  باذع  زا  هک  یناسک  يارب  نشور  ياهناشن  هدید ) الب  ياهرهش   ) نآ رد  و 
(38 . ) میداتسرف راکشآ  لیلد  اب  نوعرف  يوس  هب  ار  وا  هک  یماگنه  دوب ، یتربع  سرد  هناشن و  زین  یسوم  یگدنز )  ) رد

تفگ : تفاترب و  يور  يو  زا  شدوجو  مامت  اب  وا  اّما 
136 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(39 ! ) هناوید ای  تسا  رحاس  ای  درم  نیا 

(40 . ) دوب شنزرس  روخ  رد  هک  یلاح  رد  میدرک ، باترپ  ایرد  رد  میتفرگ و  ار  شنایرکشل  وا و  ام 

136 ص :  ریسفت ..... 

: تفگ دنیادخ  ناگداتسرف  نانآ  هک  تسناد  میهاربا  نوچ 
. دیهاوخیم هچ  تسیچ و  امش  راک  ینعی  ْمُُکبْطَخ  امَف  َلاق 

زا ار  هانگ  دندرک و  يور  هدایز  فارسا و  ناهانگ  رد  هک  ارچ  دناوخ  زواجتم  ار  اهنآ  هک  نانچ  دیمان  راکفارسا  ار  موق  نآ  ادخ  َنِیفِرْسُْمِلل » »
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. دندنارذگ ّدح 
تسا و هدربن  یمسا  اهنآ  ندوب  مولعم  ببس  هب  اهرهش  زا  میدنار و  نوریب  دوب  طول  موق  ياهرهـش  رد  سک  ره  ینعی  اهِیف  َناک  ْنَم  انْجَرْخَأَف 

ادخ هک  تسا  يزیچ  هب  قیدصت  نامیا  دناهدوتـس ، تفـص  ود  ره  تسا و  یکی  تقیقح  رد  مالـسا  نامیا و  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  هیآ  نیا 
. تسا هتخاس  مزلم  نادب  ار  اهناسنا  ادخ  هک  تسا  ییاهزیچ  ربارب  رد  ندش  میلست  مالسا  هدومرف و  بجاو  ار  نآ  ندرک  قیدصت 

تسا و هدرک  فیصوت  مالسا  نامیا و  تفص  هب  ار  اهنآ  ادخ  هک  تسا  شنارتخد  طول و  ترضح  تیب »  » زا روظنم  َنیِِملْـسُْملا  َنِم  ٍْتَیب  َْریَغ 
. دندوب رفن  هدزیس  دنتفای  تاجن  هک  شنادناخ  طول و  یلوق  هب 

تواسق ار  ناشیاهلد  هک  یناسک  هن  دـنریگیم  تربع  نآ  زا  ادـخ  زا  نافئاخ  هک  میداهن  ياـج  رب  نآ  رد  یتمـالع  ینعی  ًۀَـیآ  اـهِیف  اـنْکََرت  َو 
. تسا هتفرگ 

. دوب شنایرکشل  تردق  هب  یکّتم  نوچ  دنادرگ  يور  نوعرف  ینعی  ِِهنْکُِرب  یَّلَوَتَف  ٌتایآ  ِضْرَْألا  ِیف  َو   » رب تسا  فطع  یسُوم  ِیف  َو 
. تسا تمالم  دروم  رفک  رثا  رب  نوعرف  هک  یلاح  رد  تسا ، رحاس  یسوم  تفگ : و  ٌرِحاس ، َلاق : َو 

« ٌمِیل ُ
. تسا شنزرس  تمالم و  دروم  دراد  هک  یشکرس  راکنا و  رفک و  اب  نوعرف  ینعی  تسا ، وه »  » ریمض يارب  لاح 

137 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

137 ص :  ات 60 ..... ] تایآ 41  (: 51  ) تایراذلا هروس  ]

هراشا

یَّتَح اوُعَّتَمَت  ْمَُهل  َلـِیق  ْذِإ  َدوُمَث  ِیف  َو  ( 42  ) ِمیِمَّرلاَک ُْهتَلَعَج  َّالِإ  ِْهیَلَع  َْتتَأ  ٍءْیَـش  ْنِم  ُرَذـَت  ام  ( 41  ) َمیِقَْعلا َحیِّرلا  ُمِْهیَلَع  اْنلَـسْرَأ  ْذِإ  ٍداع  ِیف  َو 
(45  ) َنیِرِصَْتنُم اُوناک  ام  َو  ٍماِیق  ْنِم  اوُعاطَتْسا  اَمَف  ( 44  ) َنوُرُْظنَی ْمُه  َو  ُۀَقِعاَّصلا  ُمُْهتَذَخَأَف  ْمِهِّبَر  ِْرمَأ  ْنَع  اْوَتَعَف  ( 43  ) ٍنیِح

َو ( 48  ) َنوُدِهاْملا َمِْعنَف  اهانْـشَرَف  َضْرَْألا  َو  ( 47  ) َنوُعِـسوَُمل اَّنِإ  َو  ٍْدیَِأب  اهاْنیََنب  َءامَّسلا  َو  ( 46  ) َنیِقِـساف ًامْوَق  اُوناک  ْمُهَّنِإ  ُلـْبَق  ْنِم  ٍحُون  َمْوَق  َو 
(50  ) ٌنِیبُم ٌریِذَن  ُْهنِم  ْمَُکل  یِّنِإ  ِهَّللا  َیلِإ  اوُّرِفَف  ( 49  ) َنوُرَّکَذَت ْمُکَّلََعل  ِْنیَجْوَز  انْقَلَخ  ٍءْیَش  ِّلُک  ْنِم 

َأ ( 52  ) ٌنُونْجَم َْوأ  ٌرِحاس  اُولاق  َّالِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  یَتَأ  ام  َِکلذَـک  ( 51  ) ٌنِیبُم ٌریِذـَن  ُْهنِم  ْمَُکل  یِّنِإ  َرَخآ  ًاهلِإ  ِهَّللا  َعَم  اُولَعَْجت  َو ال 
(55  ) َنِینِمْؤُْملا ُعَْفنَت  يرْکِّذلا  َّنِإَف  ْرِّکَذ  َو  ( 54  ) ٍمُولَِمب َْتنَأ  امَف  ْمُْهنَع  َّلَوَتَف  ( 53  ) َنوُغاط ٌمْوَق  ْمُه  َْلب  ِِهب  اْوَصاَوت 

(58  ) ُنِیتَْملا ِةَّوُْقلا  ُوذ  ُقاَّزَّرلا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ  ( 57  ) ِنوُمِعُْطی ْنَأ  ُدیِرُأ  ام  َو  ٍقْزِر  ْنِم  ْمُْهنِم  ُدیِرُأ  ام  ( 56  ) ِنوُُدبْعَِیل َّالِإ  َْسنِْإلا  َو  َّنِْجلا  ُْتقَلَخ  ام  َو 
(60  ) َنوُدَعُوی يِذَّلا  ُمِهِمْوَی  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ٌْلیَوَف  ( 59  ) ِنُولِْجعَتْسَی الَف  ْمِِهباحْصَأ  ِبُونَذ  َْلثِم  ًابُونَذ  اوُمَلَظ  َنیِذَِّلل  َّنِإَف 

137 ص :  همجرت ..... :

(41 . ) میداتسرف اهنآ  رب  نارابیب  يداب  دنت  هک  ماگنه  نآ  رد  تسا  یتیآ  داع  تشذگرس  رد  نینچمه 
(42 ! ) دنک هدیسوپ  ياهناوختسا  نوچمه  ات  درکیمن  اهر  ار  نآ  تشذگیم  يزیچ  ره  زا  هک 

(43 (. ) باذع رظتنم  سپس   ) دیشاب عّتمتم  هاتوک  یتّدم  دش  هتفگ  اهنآ  هب  هک  ماگنه  نآ  رد  تسا  یتربع  دومث  موق  تشذگرس  رد  زین  و 
و دندز ، زابرس  ناشراگدرورپ  نامرف  زا  اهنآ 

138 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(44 (. ) دنشاب هتشاد  عافد  رب  تردق  هک  نآ  یب   ) دندرکیم هاگن  هریخ ) هریخ   ) هک یلاح  رد  تفرگ  ورف  ار  اهنآ  هقعاص 
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(45 ! ) دنبلط يرای  یسک  زا  دنتسناوتن  دنتشادن و  مایق  تردق  هک  دنداتفا  نیمز  رب  نانچ  اهنآ 
(46 . ) دندوب یقساف  موق  هک  ارچ  میدرک ، كاله  اهنآ  زا  لبق  ار  حون  موق  نینچمه 

(47 ! ) میشخبیم تعسو  ار  نآ  هراومه  میدرک و  انب  تردق  اب  ار  نامسآ  ام 
(48 . ) میاهدننارتسگ بوخ  هچ  و  میدرتسگ ، ار  نیمز  و 

(49 . ) دیوش رّکذتم  دیاش  میدیرفآ  جوز  ود  زیچ  ره  زا  و 
(50 . ) متسه يراکشآ  هدنهد  میب  امش  يارب  وا  يوس  زا  نم  هک  دیزیرگب  ادخ  يوس  هب  سپ 

(51 . ) متسه يراکشآ  هدنهد  میب  وا  يوس  زا  امش  يارب  نم  هک  دیهدن  رارق  يرگید  دوبعم  ادخ  اب  و 
(52 ! ) هناوید ای  تسا  رحاس  وا  دنتفگ  هک  نیا  رگم  دشن  هداتسرف  یموق  يوس  هب  اهنیا  زا  لبق  يربمایپ  چیه  هک  تسا  هنوگ  نیا 

(53 ! ) دنرگنایغط یموق  اهنآ  هکلب  هن ، دننزب ) ار  یتمهت  نینچ  امومع  هک   ) دندرکیم شرافس  نآ  هب  ار  رگیدکی  ایآ 
(54 . ) دوب یهاوخن  تمالم  روخ  رد  زگره  وت  نادرگب و  يور  اهنآ  زا  تسا  نینچ  هک  لاح 

(55 . ) تسا دنمدوس  نانمؤم  يارب  رّکذت  اریز  هدب ، رّکذت  هتسویپ  و 
(56 [. ) دنوش کیدزن  نم  هب  دنبای و  لماکت  قیرط  نیا  زا  و   ] دننک متدابع  هک  نیا  يارب  زج  مدیرفاین  ار  سنا  ّنج و  نم 

(57 . ) دننک ماعطا  ارم  مهاوخیمن  و  دنهد ، يزور  نم  هب  هک  مهاوخیمن  اهنآ  زا  زگره 
(58 . ) تسا تردق  تّوق و  بحاص  هدنهد و  يزور  دنوادخ 

(59 . ) دننکن هلجع  نیا  رب  انب  نیشیپ ) رگمتس  ماوقا  زا   ) ناشنارای مهس  دننامه  تسا  باذع  زا  یگرزب  مهس  دندرک  متس  هک  یناسک  يارب 
(60 . ) دوشیم هداد  هدعو  اهنآ  هب  هک  يزور  زا  دندش  رفاک  هک  اهنآ  رب  ياو 

138 ص :  ریسفت ..... :

يداـب هک  ارچ  دراد  ياهرهب  هن  و  « 1  » دزاسیم روراـب  ار  یتخرد  هن  دـنکیم و  داـجیا  يربا  هن  درادـن  یپ  رد  يریخ  هک  تسا  يداـب  َمیِقَْعلا 
. تسا هدننک  دوبان 

__________________________________________________

َحایِّرلا اَْنلَسْرَأ  َو  دیامرفیم : دنوادخ  تساهربا ، هراپ  نداد  دنویپ  مه  هب  ندرک و  روراب  داب  دیاوف  زا  یکی  - 1
139 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دشاب هدش  هدوسرف  هدیشاپ و  مه  زا  هک  يرگید  زیچ  ای  هایگ  ناوختسا و  دننام  ِمیِمَّرلاَک 
ریسفت ( 65 دوه / «. ) دـیوش عـتمتم  ناـتاههناخ  رد  زور  هس   » ٍماَّیَأ َۀـَثالَث  ْمُکِراد  ِیف  اوـُعَّتَمَت  دـنوادخ : لوـق  ار  هلمج  نیا  ٍنیِح  یَّتَـح  اوـُعَّتَمَت 

. دنکیم
. تفرگ ورف  ار  اهنآ  هقعاص  زور  هس  تشذگ  زا  سپ  ُۀَقِعاَّصلا  ُمُْهتَذَخَأَف 

نآ هـب  اراکـشآ  اـهنآ  هـک  یلاـح  رد  َنوُرُْظنَی  ْمُـه  َو  ۀـقعاّصلا ، مهتقعــص  زا  تـسا  هّرم  ياـنعم  هـب  هدـش و  تـئارق  زین  هقعــص » « » هقعاـص »
. دنتسیرگنیم

« دندرم دنداتفا و  يور  هب  ناشیاههناخ  رد  و  ، » َنیِِمثاج ْمِهِرایِد  ِیف  اوُحَبْـصَأَف  تسا : دنوادخ  راتفگ  دننام  هلمج  نیا  ٍماِیق  ْنِم  اوُعاطَتْـسا  اَمَف 
. دنزیخ اپرب  دنتسناوتن  ندروخ  نیمز  نآ  رثا  رب  ینعی  (. 67 دوه / )

. دشن اهنآ  زا  باذع  عنام  یسک  َنیِرِصَْتنُم  اُوناک  ام  َو 
. دراد تلالد  نآ  رب  هدمآ  نآ  زا  لبق  هک  دومث  داع و  موق  تکاله  هک  ارچ  میدرک  كاله  ار  حون  موق  ینعی  ٍحُون  َمْوَق  َو 
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. میتشارفا رب  ار  نامسآ  ینعی  اهاْنیََنب 
. تسا تردق  يانعم  هب  ود  ره  دا »  » و دیا » ، » تردق اب  دیاب » »

. تسا تردق  ناوت و  يانعم  هب  عسو »  » زا هملک  نیا  میراد  تردق  ام  َنوُعِسوَُمل  اَّنِإ  َو 
. میهدیم هعسوت  مدرم  رب  ناراب  هلیسو  هب  ار  قزر  ینعی  نوعسومل »  » هدش تیاور  نسح  زا 

. مینارتسگیم ار  يزور  اهانْشَرَف 
__________________________________________________

یبآ نامـسآ  زا  داب  لابند  هب  دیامرفیم : سپـس  میداتـسرف » اهنآ ) نتخاس  روراب  نتـسویپ و  مه  هب  اهربا و   ) حیقلت يارب  ار  اهداب  ام  ، » حـقاول
روراب ناهایگ  ات  تسا  رن  ياههدرگ  ندرک  اجباج  هیآ  روظنم  هک  نیا  رب  ینبم  ار  رصاعم  نادنمـشناد  زا  یـضعب  نخـس  و  خلا . میدرک  لزان 

م. ص 60 و 61 - ج 11 ، هنومن ، تسا . یعیرفت  ًءام ، ِءامَّسلا  َنِم  اْنلَْزنَأَف  رد  ءاف )  ) نوچ تفریذپ  دص  رد  دص  ناوتیمن  دنوش 
140 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. يررض عفد  ای  یتعفنم  بلج  يارب  هن  میهدیم  ماجنا  ناگدیرفآ  تعفنم  يارب  ار  راک  نیا  ام  َنوُدِهاْملا  َمِْعنَف 
. میدیرفآ هدام  رن و  تفج  ود  تاناویح ، زا  کی  ره  زا  ٍءْیَش  ِّلُک  ْنِم  َو 

ار يرگید  ياـهزیچ  تسا و  هاـم  دیـشروخ و  اـیرد و  یکـشخ و  زور ، بش و  نیمز ، نامـسآ و  تفج  جوز و  هک  هدـش  تـیاور  نـسح  زا 
. درادن يدننام  هک  تسا  یکی  ادخ  تسا و  تفج  اهنآ  زا  يات  ود  ره  تفگ : درمشرب و 

روآداـی امـش  هک  میداد  ماـجنا  تساـهتفج  ندـیرفآ  نیمز و  ندرتـسگ  نامـسآ و  نتخاـس  هک  ار  اـهراک  نیا  ماـمت  ینعی  َنوُرَّکَذـَت  ْمُکَّلََعل 
. دیتسرپب ار  وا  دیسانشب و  ار  راگدیرفآ  دیوش و  ادخ  تردق ) )

نتخاس صلاخ  نتسناد و  هناگی  اب  یهلا  باوث  یگدنب و  هب  ادخ  باذع  تیـصعم و  ياجب  ینعی  دنزیرگب ، ادخ  يوس  هب  سپ  ِهَّللا  َیلِإ  اوُّرِفَف 
. دیروایب يور  وا ، يارب  تدابع 

مه هب  لمع  ملع و  هک  دنک  مالعا  ات  هدومرف  رارکت  ار  هیآ  نیا  كرـش ، زا  یهن  یگدنب و  هب  رما  ماگنه  رد  دنوادخ  ٌنِیبُم  ٌریِذَن  ُْهنِم  ْمَُکل  یِّنِإ 
. دوشیم راگتسر  لمع  ملع و  نایم  عمج  اب  ناسنا  دناهتسویپ و 

ار ناربمایپ  هدش  دای  ماوقا  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  کلذ » . » تسا ناربمایپ  رگید  دـننام  زین  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  راک  ینعی  َِکلذَـک » »
. تسا هناوید  رگوداج و  ربمایپ  نیا  دنتفگیم  هدرکیم و  بیذکت 

. دش هتفگ  لامجا  روطب  هک  تسا  یبلطم  حرش  ریسفت و  َنیِذَّلا  یَتَأ  ام 
ار نآ  قاـفتا  هب  همه  هک  يروط  هب  دـناهدرک  شرافـس  لوق  نیا  هب  نیرخآ  نیلّوا و  اـیآ  ینعی  ددرگیم  رب  لوق  هب  هب »  » ریمـض ِِهب  اْوَـصاَوت  َأ 

. دنشاب هتفگ 
دناهدرکن تاقالم  مه  اب  نامز  کی  رد  نیرخآ  نیلّوا و  اریز  دـندرکیمن  شرافـس  لوق  نیا  هب  ار  رگیدـکی  اهنآ  ینعی  َنوُغاط  ٌمْوَق  ْمُه  ْلـَب 

. تسا هتشاد  او  راک  نیا  هب  هدروآ و  درگ  ار  اهنآ  هک  تسا  یتّلع  اهنت  یشکرس  نایغط و  هکلب 
141 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسین وت  رب  یتمالم  ضارعا  نیا  رد  نادرگب و  يور  دناهدادن  تبثم  خـساپ  ياهدرک و  توعد  ار  اهنآ  هک  یناسک  زا  نیا  رب  انب  ْمُْهنَع  َّلَوَتَف 
. ياهدرک شالت  یعس و  شیوخ  توعد  تلاسر و  غیلبت  رد  هک  نیا  زا  سپ 

. تسا دنمدوس  دنسانش  ادخ  دّحوم و  هک  ینانمؤم  يارب  يروآدای  هک  ارچ  نکن  اهر  ار  هظعوم  يروآدای و  ْرِّکَذ  َو 
شمارآ هدش و  شوخلد  تشگ  لزان  رّکذ »  » نوچ و دمآ و  تخس  ام  رب  دش  لزان  ْمُْهنَع » َّلَوَتَف   » نوچ هک  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا 

. میتفای
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شنیرفآ زا  دوصقم  و  متـساوخن ، يزیچ  تدابع  زج  ناشمامت  زا  تدابع و  يارب  رگم  مدـیرفاین  ار  سنا  ّنج و  َْسنِإـْلا  َو  َّنِْجلا  ُْتقَلَخ  اـم  َو 
. دیآیمن تسد  هب  تادابع  ماجنا  اب  زج  نآ  مهد و  رارق  باوث  ضرعم  رد  ار  اهنآ  هک  هدوب  نیا  سنا  ّنج و 

يزور هکلب  مهاوخیمن  کمک  نانآ  زا  اهنآ  یناگدـنز  يزور و  نتخاس  مهارف  رد  ینعی  ِنوُمِعُْطی  ْنَأ  ُدـیِرُأ  اـم  َو  ٍقْزِر  ْنِم  ْمُْهنِم  ُدـیِرُأ  اـم 
. منکیم اطع  اهنآ  هب  تسا  نآ  رد  ناشتحلصم  هک  يرادقم  هب  ار  اهنآ 

تاذ هب  ار  ناگدیرفآ  نداد  يزور  لیلد  نیا  هب  دنوادخ  دنهدب و  يزور  ار  مناگدیرفآ  زا  رفن  کی  هک  مهاوخیمن  ِنوُمِعُْطی  ْنَأ  ُدـیِرُأ  ام  َو 
ار صخش  نآ  دوخ  ییوگ  دهد  يزور  ار  یصخش  هلئاع  سک  ره  دنیوا و  روخ  يزور  لایع و  ناگدیرفآ  مامت  هک  تسا  هداد  تبـسن  دوخ 

. تسا هداد  يزور 
. درادن نیعم  روای و  هب  زاین  دهدیم و  يزور  ار  شناگدنب  ناگدیرفآ و  مامت  هک  تسادخ  ُقاَّزَّرلا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ 

. درادن هار  وا  ییایربک  تاذ  رد  یتسس  یناوتان و  هک  يدنوادخ  ِةَّوُْقلا » ُوذ  »
. تسا دنمورین  رایسب  وا  ینعی  ۀناتم ، نتم  دنیوگ ، تساناوت ، يراک  ره  رب  دنمورین و  تخس  هک  تسا  یسک  ُنِیتَْملا » »

ییاهاّقس  دروم  رد  نآ  لصا  تسا و  لیثمت  یعون  نیا  تسا و  گرزب  لطس  ِبُونَذ » »
142 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دنهدیم بآ  زا  رپ  یلطس  یکی  نآ  هب  یلطس و  یکی  نیا  هب  دننکیم و  میسقت  ار  بآ  هک  تسا 
: دیوگیم رعاش 

«1  » بیلقلا انلف  متیبأ  ناف  بونذ  مکل  بونذ و  انل 
هک ياهرهب  دننام  تسه  باذـع  زا  ياهرهب  دـناهدرک  متـس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  بیذـکت  اب  هک  یناسک  يارب  تسا ، نیا  هیآ  يانعم 
. تخاس مهاوخن  اهر  ار  اهنآ  هک  ارچ  دینکن  باتش  باذع  ندمآ  دورف  رد  نیا  رب  انب  دنتشاد  هتشذگ  کلهم  ياهنرق  رد  ناشریاظن  نارای و 

. تسا تمایق  زور  روظنم  َنوُدَعُوی  يِذَّلا  ُمِهِمْوَی  ْنِم 
__________________________________________________

. تسام نآ  زا  بآ  هاچ  همه  دیدیزرو  عانتما  رگا  امش و  نآ  زا  ولد  کی  ام و  نآ  زا  بآ  رپ  ولد  کی  - 1
143 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

143 ص :  روط .....  هروس 

هراشا

. تسا هیآ  تشه  لهچ و  هرصب  ياملع  رظن  هب  هیآ و  هن  لهچ و  ماش  هفوک و  ياملع  رظن  هب  تسا . یّکم  هروس  نیا 

143 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

تـشهب رد  دزاس و  نمیا  دوخ  باذـع  زا  ار  وا  هک  تسا  دـنوادخ  رب  دـناوخب  ار  روط  هروس  سک  ره  هک  تسا  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدـح  رد 
«. 1  » دشخب تمعن  ار  وا  دوخ ،

«. 2  » درک دهاوخ  عمج  وا  يارب  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  دنوادخ  دناوخب  ار  روط  هروس  سک  ره  هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا 

143 ص :  ات 16 ..... ] تایآ 1  (: 52  ) روطلا هروس  ]
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هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ِروُمْعَْملا ِْتیَْبلا  َو  ( 3  ) ٍروُْشنَم ٍّقَر  ِیف  ( 2  ) ٍروُطْسَم ٍباتِک  َو  ( 1  ) ِروُّطلا َو 

(9  ) ًارْوَم ُءامَّسلا  ُروُمَت  َمْوَی  ( 8  ) ٍِعفاد ْنِم  َُهل  ام  ( 7  ) ٌِعقاَول َکِّبَر  َباذَع  َّنِإ  ( 6  ) ِروُجْسَْملا ِرْحَْبلا  َو  ( 5  ) ِعُوفْرَْملا ِفْقَّسلا  َو 
ُراَّنلا ِهِذه  ( 13  ) اعَد َمَّنَهَج  ِران  یلِإ  َنوُّعَُدی  َمْوَی  ( 12  ) َنُوبَْعلَی ٍضْوَخ  ِیف  ْمُه  َنیِذَّلا  ( 11  ) َنِیبِّذَکُْمِلل ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَوَف  ( 10  ) ًاْریَس ُلابِْجلا  ُریِسَت  َو 

(14  ) َنُوبِّذَُکت اِهب  ُْمْتنُک  ِیتَّلا 
(16  ) َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  ام  َنْوَزُْجت  امَّنِإ  ْمُْکیَلَع  ٌءاوَس  اوُِربْصَت  َْوأ ال  اوُِربْصاَف  اهْوَلْصا  ( 15  ) َنوُرِْصُبت ُْمْتنَأ ال  ْمَأ  اذه  ٌرْحِسَف  َأ 

__________________________________________________

-1
. هتّنج یف  همعنی  نا  هباذع و  نم  هنمؤی  نا  هَّللا  یلع  اّقح  ناک  روّطلا  ةروس  أرق  نم  و  ّیبا ، ثیدح  یف 

-2
. ةرخآلا ایندلا و  ریخ  هل  هَّللا  عمج  روّطلا  ةروس  أرق  نم  مالّسلا : هیلع  رقابلا  نع 

144 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

144 ص :  همجرت ..... :

، رگشیاشخب هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1 «! ) روط هوک   » هب دنگوس 

(2 . ) تسا هدش  هتشون  هک  یباتک  و 
(3 . ) هدرتسگ ياهحفص  رد 

(4 . ) رومعملا تیب  هب  دنگوس  و 
(5 . ) هتشارفا رب  فقس  و 

(6 . ) هتخورفا رب  ّولمم و  يایرد  و 
(7 . ) دوشیم عقاو  تراگدرورپ  باذع  هک 

(8 . ) دش دهاوخن  عنام  نآ  زا  يزیچ  و 
(9 . ) دیآیم رد  تکرح  هب  ادیدش  نامسآ  هک  تسا  يزور  رد  یهلا ) باذع   ) نیا

(10 . ) دنوشیم كرحتم  هدنک و  اج  زا  اههوک  و 
(11 . ) ناگدننک بیذکت  رب  زور  نآ  رد  ياو 

(12 . ) دنلوغشم يزاب  هب  لطاب  نانخس  رد  هک  اهنامه 
(13 . ) دنناریم مّنهج  شتآ  يوس  هب  روز  هب  ار  اهنآ  هک  زور  نآ  رد 

(14 ! ) دیدرکیم راکنا  ار  نآ  هک  تسا  یشتآ  نامه  نیا  دنیوگیم ) اهنآ  هب  (و 
(15 . ) دینیبیمن امش  ای  تسا ؟ رحس  نیا  ایآ 

. دیوشیم هداد  ازج  ناتلامعا  هب  اهنت  هک  ارچ  دنکیمن ، یتوافت  امـش  يارب  دینکن ، ای  دینک  ربص  دیهاوخیم  دیزوسب ، دـیوش و  دراو  نآ  رد 
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(16)

144 ص :  ریسفت ..... :

. تسا هدرک  دای  دنگوس  هتفگ  نخس  ادخ  اب  نآ  يور  رب  مالّسلا  هیلع  یسوم  هک  یهوک  هب  ناحبس  يادخ 
. هدش هتشون  یباتک  ٍروُطْسَم  ٍباتِک  َو 

تسا : لوق  دنچ  باتک  يانعم  هب  ّقر »  » هملک رد  ٍروُْشنَم  ٍّقَر  ِیف 
145 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا تاروت  روظنم  یلوق  هب  - 1
. تسا لامعا  همان  دوصقم  یلوق  هب  - 2

نایم رد  هک  هدش  هدروآ  هرکن  لیلد  نیا  هب  ّقر » . » تسا هدش  هتشون  ادخ  هاگـشیپ  رد  ظوفحم  حول  رد  هک  تسا  نآرق  دوصقم  یلوق  هب  - 3
/ سمـش « ) تسا هتخاس  شمّظنم  هک  ییادخ  یمدآ و  سفن  هب  دنگوس  : » اهاَّوَس ام  َو  ٍسْفَن  َو  دـننام : تسا  یـصوصخم  باتک  اهباتک  سنج 

. تسا هدش  هدروآ  هرکن  ام )  ) هک ( 7
. دنراد دابآ  تدابع  هب  ار  نآ  ناگتشرف  تسا و  هبعک  هناخ  لباقم  مراهچ  نامسآ  رد  تسا  ياهناخ  ِروُمْعَْملا  ِْتیَْبلا  َو 

تیاور «. 1  » دندرگیمن رب  اجنآ  هب  زگره  سپس  دنوشیم  نآ  دراو  هتـشرف  رازه  داتفه  يزور  ره  رد  هک  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا 
دابآ هرمع  جح و  ناگدننک  رازگرب  هب  هبعک  اریز  تسا  هبعک  رومعملا  تیب  زا  دوصقم  دـناهتفگ  تسا و  حارـض  رومعملا  تیب  مان  هک  هدـش 

. تسا
. تسا نامسآ  روظنم  ِعُوفْرَْملا  ِفْقَّسلا  َو 

و ، » ْتَرِّجُس ُراِحْبلا  اَذِإ  َو  هدش  هتفرگ  هیآ  نیا  زا  تسا و  غاد  هتخورفارب و  يایرد  دوصقم  دناهتفگ  تسا و  رپ  هک  ییایرد  ِروُجْسَْملا  ِرْحَْبلا  َو 
(. 6 ریوکت / « ) دنوش هتخورفارب  اهایرد  هک  ماگنه  نآ  رد 

. دوشیم لزان  تراگدرورپ  باذع  عقاول » »
. تسا ندنادرگرب  يور  نتفر و  ندمآ و  ندش و  برطضم  يانعم  هب  رومت »  » و تسا ، عقاو »  » يارب فرظ  ُءامَّسلا  ُروُمَت  َمْوَی 

. دنوش ناسکی  نیمز  اب  ات  دنوش  هدنک  دوخ  ياج  زا  اههوک  ُلابِْجلا  ُریِسَت  َو 
. دندرک بیذکت  ار  شلوسر  ادخ و  هک  یناسک  رب  ياو  زور  نآ  رد  لیوف » »

__________________________________________________

-1
. ادبا هیلا  نودوعی  ّمث ال  کلم  فلا  نوعبس  موی  لک  یف  هلخدی  مالّسلا : هیلع  ّیلع  نع 

146 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسا ندرک  لقن  لطاب  نانخس  رایسب  ضوخ » »

رد ار  ناـنآ  ياهتــسد  خزود  ناـنزاخ  هـک  نـیا  يارب  دـنوش  هدـنکفا  خزود  شتآ  رد  تنوـشخ  ربـج و  اـب  هـک  يزور  ینعی  َنوُّعَدــُی  َمْوَـی 
هب ار  اهنآ  دریگیم و  رارق  ناشیاهاپ  نایم  ناشیاهرـس  دننکیم و  عمج  ریجنز ] اب   ] ناشیاهیناشیپ اهاپ و  نایم  دننکیم و  ریجنز  ناشیاهندرگ 

. تسا خزود  نیا  دوشیم  هتفگ  اهنآ  هب  دنهدیم و  له  شتآ  فرط  هب  ار  اهنآ  رس  تشپ  زا  دننکفایم و  شتآ  رد  ور 
تسا و رحس  مه  خزود )  ) قادصم نیا  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا ؟ رحس  نیا  ایآ  تسا  رحس  دیتفگیم  یحو  هب  امـش  ینعی  اذه  ٌرْحِـسَف  َأ 

. تسانعم نیمه  نایب  يارب  رحس  رب  ءاف »  » ندش لخاد 
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دیتسه روک  دش  هداد  ربخ  نآ  زا  هک  خزود  ندید  زا  امـش  ینعی  دـینیبیمن  دـیدیدیمن  ایند  رد  هک  روط  نامه  امـش  ای  َنوُرِْـصُبت  ُْمْتنَأ ال  ْمَأ 
. دیدوب روک  ایند ) رد   ) ربخ دوخ  ندید  زا  هک  نانچ 

. دیشاب نآ  مزالم  ینعی  ایلص ، یلصی  یلص  دنیوگ  تسا  شتآ  تمزالم  یلص »  » زا روظنم  اهْوَلْصا 
. تسا ناسکی  امش  يارب  ندرکن  ربص  ندرک و  ربص  ْمُْکیَلَع  ٌءاوَس 

146 ص :  ات 32 ..... ] تایآ 17  (: 52  ) روطلا هروس  ]

هراشا

َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب  ًائِینَه  اُوبَرْـشا  َو  اُولُک  ( 18  ) ِمیِحَْجلا َباذَـع  ْمُهُّبَر  ْمُهاقَو  َو  ْمُهُّبَر  ْمُهاتآ  اِمب  َنیِهِکاـف  ( 17  ) ٍمیِعَن َو  ٍتاَّنَج  ِیف  َنـیِقَّتُْملا  َّنِإ 
ْمُهاْنَتلَأ ام  َو  ْمُهَتَّیِّرُذ  ْمِِهب  اـنْقَْحلَأ  ٍناـمیِِإب  ْمُُهتَّیِّرُذ  ْمُْهتَعَبَّتا  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ( 20  ) ٍنیِع ٍروُِحب  ْمُهانْجَّوَز  َو  ٍۀَفوُفْـصَم  ٍرُرُـس  یلَع  َنِیئِکَّتُم  ( 19)

(21  ) ٌنیِهَر َبَسَک  اِمب  ٍئِْرما  ُّلُک  ٍءْیَش  ْنِم  ْمِِهلَمَع  ْنِم 
ٌُؤلُْؤل ْمُهَّنَأَک  ْمَُهل  ٌناـْملِغ  ْمِْهیَلَع  ُفوُطَی  َو  ( 23  ) ٌمِیثَْأت َو ال  اهِیف  ٌْوَغل  ًاسْأَک ال  اـهِیف  َنوُعَزاـنَتَی  ( 22  ) َنوُهَتْـشَی اَّمِم  ٍمَْحل  َو  ٍۀَهِکاِفب  ْمُهانْدَدـْمَأ  َو 

(26  ) َنیِقِفْشُم اِنلْهَأ  ِیف  ُْلبَق  اَّنُک  اَّنِإ  اُولاق  ( 25  ) َنُولَءاسَتَی ٍضَْعب  یلَع  ْمُهُضَْعب  َلَْبقَأ  َو  ( 24  ) ٌنُونْکَم
ٍنُونْجَم َو ال  ٍنِهاِکب  َکِّبَر  ِۀَمِْعِنب  َْتنَأ  امَف  ْرِّکَذَف  ( 28  ) ُمیِحَّرلا ُّرَْبلا  َوُه  ُهَّنِإ  ُهوُعْدَن  ُْلبَق  ْنِم  اَّنُک  اَّنِإ  ( 27  ) ِموُمَّسلا َباذَع  اناقَو  َو  اْنیَلَع  ُهَّللا  َّنَمَف 

(31  ) َنیِصِّبَرَتُْملا َنِم  ْمُکَعَم  یِّنِإَف  اوُصَّبََرت  ُْلق  ( 30  ) ِنُونَْملا َْبیَر  ِِهب  ُصَّبَرَتَن  ٌرِعاش  َنُولوُقَی  ْمَأ  ( 29)
(32  ) َنوُغاط ٌمْوَق  ْمُه  ْمَأ  اذِهب  ْمُهُمالْحَأ  ْمُهُُرمَْأت  ْمَأ 

147 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

147 ص :  همجرت ..... :

(17 . ) دنراد ياج  ناوارف  ياهتمعن  تشهب و  ياهغاب  نایم  رد  ناراگزیهرپ  اّما 
(18 . ) تسا هتشادهاگن  خزود  باذع  زا  ار  اهنآ  ناشراگدرورپ  دنرورسم و  داش و  هداد  اهنآ  هب  ناشراگدرورپ  هچنآ  زا  و 

(19 . ) دیدادیم ماجنا  هک  تسا  یلامعا  رطاخ  هب  اهنیا  داب ، اراوگ  دیماشایب  دیروخب و  دوشیم ) هتفگ  اهنآ  هب  )
(20 . ) میروآیم رد  اهنآ  يرسمه  هب  ار  نیعلا  روح  و  دننکیم ، هیکت  مه  رانک  رد  هدیشک  فص  ياهتخت  رب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

زا و  مینکیم ، قحلم  اهنآ  هب  تشهب ) رد   ) ار ناشنادـنزرف  دـندرک  رایتخا  نامیا  نانآ  زا  يوریپ  هب  ناشنادـنزرف  دـندروآ و  نامیا  هک  اهنآ  و 
(21 . ) تسا شیوخ  لامعا  ورگ  رد  سک  ره  و  میهاکیمن ، يزیچ  اهنآ  لمع 

(22 . ) میراذگیم اهنآ  رایتخا  رد  دنشاب  هتشاد  لیامت  عون  ره  زا  اهتشوگ  اههویم و  عاونا  زا  هراومه 
(23 . ) دنریگیم رگیدکی  زا  هانگ  هن  تسا و  نآ  رد  ییوگ  هدوهیب  هن  هک  ار  روهط  بارش  زا  رپ  ياهماج  تشهب  رد  اهنآ 

(24 ! ) دنفدص رد  ياهدیراورم  نوچمه  هک  دننکیم  شدرگ  نانآ  تمدخ  يارب  یناناوجون  اهنآ  درگ  رد  هتسویپ  و 
(25 . ) دنیامنیم لاؤس  هتشذگ ) زا   ) هدرک رگیدکی  هب  ور  ماگنه  نیا  رد 

(26 . ) میدوب ناسرت  دوخ  هداوناخ  نایم  رد  ام  دنیوگیم :
148 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(27 . ) درک ظفح  هدنشک  باذع  زا  ار  ام  دراذگ و  ّتنم  ام  رب  دنوادخ  اّما 
(28 (. ) میتخانشیم و   ) میدناوخیم میحر  راکوکین و  ناونع  هب  ار  ادخ  لبق  زا  ام 
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(29 . ) یتسین نونجم  نهاک و  وت  تراگدرورپ  فطل  هب  و  هد ، رّکذت  تسا  نینچ  هک  لاح 
(30 ! ) میشکیم ار  شگرم  راظتنا  ام  هک  تسا  يرعاش  وا  دنیوگیم  اهنآ  هکلب 

(31 !(. ) ار امش  يدوبان  راظتنا  نم  ارم و  گرم  راظتنا  امش   ) مشکیم راظتنا  امش  اب  مه  نم  هک  دیشکب  راظتنا  وگب :
(32 ( ؟ دنرگنایغط یموق  ای  دهدیم ؟ روتسد  لامعا  نیا  هب  ار  اهنآ  ناشیاهلقع  ایآ 

148 ص :  ریسفت ..... :

ّصتخم هک  ییاهتمعن  هدش و  هدـیرفآ  اهنآ  هژیو  هک  یـصوصخم  ياهتـشهب  رد  ای  ییاهتمعن ، هچ  رد  ییاهتـشهب و  هچ  رد  ینعی  ٍتاَّنَج » ِیف  »
. تساهنآ

. دنربیم تّذل  يدادادخ  ياهتمعن  زا  هک  یلاح  رد  ینعی  تسا ، بوصنم  ندوب  لاح  رب  انب  هدش و  تئارق  زین  نیهکف » « » َنیِهِکاف »
: تسه لامتحا  ود  مهیقو »  » واو رد  ِمیِحَْجلا  َباذَع  ْمُهُّبَر  ْمُهاقَو  َو 

. دوش هتفرگ  ریدقت  رد  دق »  » هّیلاح و واو  - 1
مّهبر و مهئاتیاب  نیهکاف  ینعی  تفرگ  فطع  مهتآ  رب  ار  هلمج  هفطاع  واو »  » هلیـسو هب  ناوتیم  میریگب  هّیردـصم  ار  اـم  هک  یتروص  رد  - 2

. دنربیم تّذل  تشهب  ياهتمعن  زا  باذع  زا  ار  نانآ  دنوادخ  يرادهاگن  ناشراگدرورپ و  هداد  اب  باذعلا  مهتیاقو 
. درادن يراوگان  ياهدمآیپ  هک  اراوگ  یندیشون  ماعط و  ای  اراوگ . یندیشون  یندروخ و  دیشونب  دیروخب و  اُوبَرْشا  َو  اُولُک 

. میهدیم رارق  هزیکاپ  يور  دیفس  یناروح  نیشنمه  ار  نانآ  ٍروُِحب  ْمُهانْجَّوَز  َو 
. دنراد نشور  ابیز و  تشرد و  ینامشچ  ٍنیِع 

نیعلا روح  اب  يزاب  زا  هاـگ  سپ  میزاـسیم ، نیرق  نمؤم  نانیـشنمه  ناـقیفر و  اـب  ار  ناـنآ  ینعی  تسا  نیع » روح   » رب فطع  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو 
سنا  زا  هاگ  دنوشیم و  دنمهرهب 

149 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسا هدش  تئارق  زین  مهتایّرذ » مهانعّبتا  و  « » مهتایّرذ  » ْمُُهتَّیِّرُذ ْمُْهتَعَبَّتا  َو  عّتمتم ، نانمؤم )  ) ناردارب اب  نتفرگ 

. تسا هدش  تئارق  مهتایّرذ  ْمُهَتَّیِّرُذ و  ْمِِهب  انْقَْحلَأ 
نیا هیآ  يانعم  نیا  رب  انب  «. 1  » دومرف تئارق  ار  هیآ  نیا  دنتشهب و  رد  ناشنادنزرف  نانمؤم و  هک  تسا  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  زا 

و اـهنآ ، نتخاـس  دنمتداعـس  اـب  هک  تروـص  نـیا  هـب  دروآیم  درگ  ار  نوگاـنوگ  ياـهینامداش  ناـنمؤم  يارب  ناحبـس  دـنوادخ  هـک  تـسا 
ياهینامداش ناشدوخ ، اب  اهنآ  لسن  نادـنزرف و  يروآدرگ  دوخ و  ینید  ناردارب  اب  اهنآ  لـباقتم  يریگ  سنا  و  نیعلا ، روح  اـب  ناـشجیوزت 

. دروآیم درگ  ناشیارب  ار  نوگانوگ 
قحلم نانآ  هجرد  هب  ار  اهنآ  هیّرذ  تسا ، ناردـپ  نامیا  نآ  تسا و  ماقم  ـالاو  هبترم و  دـنلب  هک  یناـمیا  ببـس  هب  دومرف  هاـگ  نآ  ناـمیاب » »

. دوش نشور  ناشنامشچ  لماک و  اهنآ  ینامداش  ات  تسا  ناشناردپ  اهنآ و  هب  ناسحا  یعون  نیا  دنرادن و  ار  نآ  قاقحتسا  هچ  رگا  میتخاس 
هب هک  میهاکیمن  ناشلمع  باوث  زا  يزیچ  هک  تسا  نیا  شیانعم  دـنیوگ ؟ میتساکن و  يزیچ  اهنآ  لمع  باوث  زا  ْمِِهلَمَع  ْنِم  ْمُهاـْنَتلَأ  اـم  َو 

تلأی تلآ  زا  هدش و  تئارق  زین  مال  رـسک  هب  مهانتلأ » ام  . » میزاسیم قحلم  ناشناردپ  هب  ار  اهنآ  ناسحا ، باب  زا  هکلب  میهدـب  ناشنادـنزرف 
. دشابیم نآ  رد  یتغل  تسا و 

هدنب صخش ، هک  نانچ  دنکیم  هبلاطم  وا  زا  ادخ  هک  تسا  یحلاص  لمع  ورگ  رد  ادخ  دزن  رد  یسفن  ره  ینعی  ٌنیِهَر  َبَسَک  اِمب  ٍئِْرما  ُّلُک 
هنرگ دوشیم و  دازآ  اهر و  نهر  زا  داد  ماجنا  یحلاص  لمع  ناسنا  رگا  سپ  دراد . بلط  يو  زا  هک  دهدیم  رارق  یـضرق  ورگ  رد  ار  دوخ 

. دنامیم یگدنب  دیق  رد 
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-1
مهب انقحلا  ناـمیاب  مهتیّرذ  مهتعّبتا  اونمآ و  نیذـلا  ۀـیآلا و  هذـه  أرق  ۀـّنجلا و  یف  مهدـالوا  نینمؤملا و  نا  هلآ : هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نع 

. مهتیّرذ
150 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. مییازفایم دنتساوخیم  هک  تشوگ  هویم و  رب  یپایپ  ینعی  ْمُهانْدَْدمَأ  َو 
. دننکیم لدب  ّدر و  دنهدیم و  رگیدکی  هب  ار  بارش  ياهماج  اهِیف  َنوُعَزانَتَی 

. دنزیمن رس  اهنآ  زا  تشز  ياهراک  نآ  ندیشون  رثا  رب  هک  یبارش  اهِیف  ٌْوَغل  ًاسْأَک ال 
ماجنا تشز ، لامعا  رگید  غورد و  دننام  دـشاب ، هانگ  هک  يراک  دـنیوگیمن و  هدوهیب  نخـس  بارـش  نآ  ندیـشون  نیب  رد  ینعی  ٌمِیثَْأت  َو ال 

. دنمیکح ملاع و  اهنآ  هک  ارچ  دنیوگیم  وکین  راوتسا و  نخس  دنهدیمن و 
(. تسا هدوب  نیا  روهشم  تئارق  ارهاظ  . ) تسا هدش  تئارق  زین  عفر  هب  ٌمِیثَْأت  َو ال  اهِیف  ٌْوَغل  ال 

. تساهنآ دوخ  هب  ّصتخم  هک  دراد  رارق  ناشرایتخا  رد  ینامالغ  ْمَُهل  ٌناْملِغ 
هک تسا  نیا  روظنم  ای  تسافـص ، اب  بوخ و  هزات  يدیراورم  نینچ  اریز  دنفدص  رد  هتفهن  دـیراورم  ناسب  هک  ینامالغ  ٌنُونْکَم  ٌُؤلُْؤل  ْمُهَّنَأَک 

. درادیمن ناهنپ  دوخ  رد  ار  يرگید  زیچ  اهبنارگ  دیراورم  زج  فدص ، هک  ارچ  دناهتفهن  ؤلؤل  دننام  اهنآ  ایوگ 
هیلع و هَّللا  یّلـص  ربمایپ  دناهنوگچ ؟ دنوشیم  تمدخ  هک  یناسک  سپ  دنانینچ  تشهب  نامداخ  دش : لاؤس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  زا 

هدراهچ بش  هام  يرترب  دننام  نامداخ ، رب  تشهب  رد  هدش  تمدخ  يرترب  تسوا  تردق  هضبق  رد  مناج  هک  ییادخ  هب  دنگوس  دومرف : هلآ 
«. 1  » تسا ناگراتس  رگید  رب 

. دنسرپیم تسا ، هدش  تشهب  هب  ناشدورو  بجوم  هچنآ  زا  رگید و  ضعب  لاوحا  زا  یضعب  دنیوگیم و  نخس  مه  اب  َنُولَءاسَتَی 
. تسا كزان  ناشیاهلد  ادخ  میب  زا  َنیِقِفْشُم » »

زا هک  تسا  نازوس  يداب  مومس ، نآ و  نازوس  میسن  شتآ و  باذع  ِموُمَّسلا  َباذَع 
__________________________________________________

-1
یلع مودخملا  لضف  نا  هدیب  یسفن  يذلا  و  هلآ : هیلع و  هَّللا  یّلص  لاقف  مودخملا ؟ فیکف  مداخلا  اذه  هلآ : هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  لئـس  و 

. بکاوکلا رئاس  یلع  ردبلا  ۀلیل  رمقلا  لضفک  مداخلا 
151 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا هدش  هدیمان  مومس  تبسانم ) نادب   ) مّنهج شتآ  دوشیم و  ندب  دراو  ندب  تسوپ  ذفانم  هار 
هتـسناد و هناگی  ار  وا  میدـناوخیم و  ار  يادـخ  شتمحر  رادـید  ادـخ و  يوس  هب  تشگزاب  زا  شیپ  میدوب  هک  ایند  رد  اـم  ُلـْبَق  ْنِم  اَّنُک  اَّنِإ 

. میدیتسرپیم
. تسا هدش  تئارق  زین  ّهنأل  يانعم  هب  هزمه  حتف  هب  ّهنإ  تسا ، نابرهم  رایسب  ياهدننک  ناسحا  ادخ  انامه  ُمیِحَّرلا  ُّرَْبلا  َوُه  ُهَّنِإ 

نکن كرت  ادخ  هب  ار  اهنآ  توعد  شاب و  رادیاپ  تباث و  مدرم  هب  نداد  رّکذت  ندرک و  هظعوم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  يا  ْرِّکَذَـف 
. تسا لطاب  ناشراتفگ  هک  ارچ  دننک  ییوگدب  وت  هب  تبسن  هچ  رگا 

. ییوگتسار يربمایپ  وت  هکلب  دنیوگیم  نانمشد  هک  نانچ  هناوید  هن  ینهاک و  هن  وت  دراد  وت  هب  ادخ  هک  یفطل  اب  َْتنَأ  امَف 
عطق ار  نآ  هاگ  ره  تسا  هّنم »  » زا لوعف  نزو  رب  و  تسا ، گرم  نآ  زا  دوصقم  دناهتفگ  و  تسا ، راگزور  ياهدادـیور  روظنم  ِنُونَْملا  َْبیَر 
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شیپ نارعاش  دننام  هک  میدوب  راگزور  ثداوح  رظتنم  دّمحم  يارب  ام  دنتفگ  نانمشد ) . ) تسا هدش  هدیمان  بوعش  گرم ]  ] ور نیا  زا  دنک 
. دوش كاله  وا  زا 

. متسه امش  يدوبان  رظتنم  زین  نم  دیراد  ارم  تکاله  راظتنا  امش  هک  روطنامه  َنیِصِّبَرَتُْملا  َنِم  ْمُکَعَم  یِّنِإَف 
دنیوگیم نونجم  ار  وا  هک  نیا  اب  تسا  رعاش  نهاک و  دـنیوگب  هک  دـناوخیم  ارف  راتفگ  رد  ییوگ  ضقانت  هب  ار  اهنآ  ناـشلوقع  ْمُهُمـالْحَأ 

. دندشیم هدناوخ  درخ  لقع و  لها  شیرق  هک  یلاح  رد 
راکـشآ ناشیارب  قح  هک  نیا  اب  هتـشاد  او  وت  بیذـکت  هب  ار  اهنآ  ناشدانع  نایغط و  هدرک و  نایغط  يزرو  دانع  رد  نانآ  َنوُغاط  ٌمْوَق  ْمُه  ْمَأ 

. تسا هدش 
152 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

152 ص :  ات 49 ..... ] تایآ 33  (: 52  ) روطلا هروس  ]

هراشا

اوُقَلَخ ْمَأ  ( 35  ) َنوُِقلاْخلا ُمُه  ْمَأ  ٍءْیَش  ِْریَغ  ْنِم  اوُِقلُخ  ْمَأ  ( 34  ) َنِیقِداص اُوناک  ْنِإ  ِِهْلثِم  ٍثیِدَِحب  اُوتْأَْیلَف  ( 33  ) َنُونِمُْؤی َْلب ال  َُهلَّوَقَت  َنُولوُقَی  ْمَأ 
(37  ) َنوُرِْطیَصُْملا ُمُه  ْمَأ  َکِّبَر  ُِنئازَخ  ْمُهَْدنِع  ْمَأ  ( 36  ) َنُوِنقُوی َْلب ال  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا 

َنوـُلَْقثُم ٍمَْرغَم  ْنِم  ْمُهَف  ًارْجَأ  ْمُُهلَئْـسَت  ْمَأ  ( 39  ) َنوـُنَْبلا ُمَُکل  َو  ُتاـنَْبلا  َُهل  ْمَأ  ( 38  ) ٍنِیبُم ٍناْطلُِسب  ْمُهُعِمَتْسُم  ِتْأَْیلَف  ِهِیف  َنوُعِمَتْـسَی  ٌمَّلُـس  ْمَُهل  ْمَأ 
(42  ) َنوُدیِکَْملا ُمُه  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَف  ًاْدیَک  َنوُدیُِری  ْمَأ  ( 41  ) َنُوُبتْکَی ْمُهَف  ُْبیَْغلا  ُمُهَْدنِع  ْمَأ  ( 40)

اُوقالُی یَّتَح  ْمُهْرَذَف  ( 44  ) ٌموُکْرَم ٌباحَـس  اُولوُقَی  ًاِطقاس  ِءامَّسلا  َنِم  ًافْـسِک  اْوَرَی  ْنِإ  َو  ( 43  ) َنوُکِرُْـشی اَّمَع  ِهَّللا  َناْحبُـس  ِهَّللا  ُْریَغ  ٌهلِإ  ْمَُهل  ْمَأ 
َّنِکل َو  َکـِلذ  َنُود  ًاباذَـع  اوُـمَلَظ  َنیِذَِّلل  َّنِإ  َو  ( 46  ) َنوُرَْـصُنی ْمُه  َو ال  ًاْئیَـش  ْمُهُدـْیَک  ْمُْهنَع  ِینُْغی  ـال  َمْوَی  ( 45  ) َنوُقَعُْـصی ِهِیف  يِذَّلا  ُمُهَمْوَی 

(47  ) َنوُمَْلعَی ْمُهَرَثْکَأ ال 
(49  ) ِموُجُّنلا َرابْدِإ  َو  ُهْحِّبَسَف  ِْلیَّللا  َنِم  َو  ( 48  ) ُموُقَت َنیِح  َکِّبَر  ِدْمَِحب  ْحِّبَس  َو  اِنُنیْعَِأب  َکَّنِإَف  َکِّبَر  ِمْکُِحل  ِْربْصا  َو 

152 ص :  همجرت ..... :

(33 . ) دنرادن نامیا  اهنآ  یلو  هتسب ، ارتفا  ادخ  هب  ار  نآرق  دنیوگیم  اهنآ 
(34 . ) دنروایب نآ  دننامه  ینخس  دنیوگیم  تسار  رگا 

(35 ( !؟ دنتسه نتشیوخ  قلاخ  دوخ  ای  دناهدش ؟ هدیرفآ  ببسیب  اهنآ  ایآ 
(36 ! ) دنتسین نیقی  بلاط  اهنآ  هکلب  دناهدیرفآ ؟ ار  نیمز  اهنامسآ و  اهنآ  ایآ 

(37 ( !؟ دنراد هرطیس  ملاع  زیچ  همه  رب  ای  تساهنآ ؟ دزن  تراگدرورپ  نئازخ  ایآ 
لیلد دراد  ار  اعّدا  نیا  اهنآ  زا  هک  یـسک  دنونـشیم ؟ ار  یحو  رارـسا  نآ  هلیـسو  هب  و  دـنوریم ) الاب  نامـسآ  هب  هک   ) دـنراد یناـبدرن  اـیآ 

(38 ! ) دروایب ینشور 
(39 (. ) دیمانیم ادخ  نارتخد  ار  ناگتشرف  هک  ( ؟ تسا نارسپ  امش  مهس  نارتخد و  ادخ  مهسایآ 

 153 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(40 ( ؟ دنراد رارق  نآ  نارگ  راب  ریز  رد  هک  ینکیم  هبلاطم  یشاداپ  اهنآ  زا  وت  ایآ 

(41 ( !؟ دنسیونیم نآ  يور  زا  تساهنآ و  دزن  بیغ  رارسا  ایآ 
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(42 ! ) دنوشیم راتفرگ  اههشقن  نیا  ماد  رد  نارفاک  دوخ  دننادب  یلو  دنشکب ؟ وت  يارب  یناطیش  هشقن  دنهاوخیم  ایآ 
(43 . ) دنهدیم رارق  کیرش  وا  يارب  هچنآ  زا  ادخ  تسا  هّزنم  هداد ) ار  اهنآ  يرای  لوق  هک   ) دنراد دنوادخ  ریغ  يدوبعم  ای 

(44 ! ) تسا مکارتم  ربا  نیا  دنیوگیم  دنکیم  طوقس  اهنآ ) باذع  يارب   ) نامسآ زا  یگنس  هعطق  دننیبب  رگا  هک ) دنجوجل  نانچ  )
(45 . ) دننک تاقالم  ار  دوخ  گرم  زور  ات  نک  اهر  ار  اهنآ  تسا  نینچ  هک  لاح 

(46 . ) دنوشیمن يرای  وس  چیه  زا  و  تشاد ، دهاوخن  ناشلاح  هب  يدوس  اهنآ  ياههشقن  هک  يزور 
(47 . ) دننادیمن ناشرثکا  یلو  ناهج ) نیمه  رد   ) تسا نآ  زا  لبق  یباذع  نارگمتس  يارب  و 

يزیخیم رب  هک  یماـگنه  و  يراد ، رارق  اـم  لـماک  تظاـفح  رد  وـت  هک  ارچ  نک  تماقتـسا  ربـص و  تراـگدرورپ  مـکح  غـالبا  قـیرط  رد 
(48 . ) يوگ دمح  حیبست و  ار  تراگدرورپ 

(49 . ) نک حیبست  ار  وا  حبص  عولط  ناگراتس و  ندرک  تشپ  ماگنه  هب  بش و  ماگنه  هب  نینچمه ) )

153 ص :  ریسفت ..... :

. تسا هتخاس  دوخ  شیپ  زا  ار  نآرق  دّمحم  هک  دنیوگیم  راّفک  ای  ینعی  ددرگیم  رب  نآرق  هب  ریمض  َُهلَّوَقَت 
يور زا  تسین  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  هتخاس  نآرق  دـننادیم  هک  نآ  اب  تسین و  دـننکیم  رکف  اهنآ  هک  روط  نآ  یلو  َنُونِمُْؤی  َْلب ال 

. دنیوگیم ار  نخس  نیا  رفک  دانع و 
دنتـسناوتن هاگ  ره  دنروایب و  مظن  بولـسا و  نایب و  ییابیز  تحاصف و  رد  نآرق  دننام  يراتفگ  دنیوگیم  تسار  رگا  ِِهْلثِم  ٍثیِدَِـحب  اُوتْأَْیلَف 

شیپ زا  ار  نآرق  وا  هک  دننادب  دـیاب  تسا ) نابز  برع   ) تساهنآ زا  یکی  زین  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  هک  نیا  اب  دـنروایب  نآرق  دـننام 
تسا . هتخاسن  دوخ 

154 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دناهدش هدیرفآ  ثبع  هدوهیب و  هک  دننکیم  رکف  دوخ  فرحنم  ترطف  قبط  رب  اهنآ  هکلب  ٍءْیَش  ِْریَغ  ْنِم  اوُِقلُخ  ْمَأ 

. دنتسرپیمن ار  ادخ  ببس  نیدب  دناهدیرفآ  ار  ناشدوخ  هک  دنایناسک  اهنآ  ای  ُمُه  ْمَأ 
. تسین راک  رد  یباسح  شاداپ و  چیه  دناهدش و  هدیرفآ  هدوهیب  ایآ  هدش : هتفگ  و  دنراد ، دیدرت  دوخ  راتفگ  رد  اهنآ  َنُوِنقُوی  َْلب ال 

اج ره  ار  تلاـسر  هک  تساـهنآ  تسد  رد  تلاـسر  ياهدـیلک  ینعی  تسه ، يزور  ياـههنیجنگ  اـهنآ  دزن  رد  اـی  َکِّبَر  ُنـِئازَخ  ْمُهَدـْنِع  ْمَأ 
. دننیزگرب ادخ  رایتخا  هب  یتحلصم  تمکح و  نئازخ ، نآ  يارب  ات  تساهنآ  دزن  رد  ادخ  ملع  نئازخ  ایآ  و  دنهد ، رارق  دنهاوخب 

« داص  » اب رطیـسم »  » هملک دننک ، ریبدت  ار  راگدرورپ  هب  طوبرم  روما  ات  دنیاهنآ  بابرا  مدرم و  رب  ّطلـسم  دننکیم  لایخ  َنوُرِْطیَـصُْملا  ُمُه  ْمَأ 
. تسا هدش  تئارق  زین  رطیصم » »

نئمطم دوخ  لطاب  داقتعا  هب  دنونشب و  ار  ناگتـشرف  نخـس  دنور و  الاب  ات  هدش  هداهن  نامـسآ  فرط  هب  هک  دنراد  ینابدرن  ایآ  ٌمَّلُـس  ْمَُهل  ْمَأ 
. دننک ّدر  ار  رگید  زیچ  ره  دنوش و 

. دنک قیدصت  ناش  هدنونش  هلیسو  هب  ار  یحو  ندینش  هک  دروایب  ینشور  لیلد  ٍنِیبُم  ٍناْطلُِسب 
ار نآ  ناشدوخ  هک  دـناهداد  تبـسن  ادـخ  هب  ار  يزیچ  نوچ  تساهنآ  ياـهلقع  هب  تبـسن  ریقحت  عون  کـی  نیا  َنُونَْبلا  ُمَُکل  َو  ُتاـنَْبلا  َُهل  ْمَأ 

يارب دنوادخ  هک  دناهدش  یعّدم  هاگ  نآ  هدرک  زیوجت  ادخ  يارب  ار  نتـشاد  دـنزرف  هک  تساهنآ  ینادان  لامک  لیلد  نیا  دـنرادن و  تسود 
. تسا رتخد  زا  رتهب  رسپ  اهنآ  رظن  هب  هک  نیا  اب  هدرک  باختنا  دوخ 

. یهاوخیم يدزم  ياهدروآ  ناشیارب  هک  یتعیرش  نید و  لباقم  رد  نانآ  زا  ای  ًارْجَأ  ْمُُهلَئْسَت  ْمَأ 
وت هب  تسا و  هدـش  وت  زا  يوریپ  عنام  هدرک و  ینیگنـس  نانآ  شود  رب  ياهتـساوخ  اهنآ  زا  هک  يدزم  نیا  تخادرپ  َنُولَْقثُم و  ٍمَْرغَم  ْنِم  ْمُهَف 
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. دناهدرواین نامیا 
. تساهنآ رایتخا  رد  ظوفحم  حول  ایآ  ُْبیَْغلا  ُمُهَْدنِع  ْمَأ 

155 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. میناما رد  باذع  زا  میوشیمن و  هتخیگنا  رب  دنیوگب  ات  دنسیونیم  تسا  حول  رد  هچ  ره  َنُوُبتْکَی  ْمُهَف 

. دندرک حرط  هودنلا  راد  رد  وت  هب  تبسن  يدصق  ءوس  هشقن  ًاْدیَک  َنوُدیُِری  ْمَأ 
هتـشک ردـب  گنج  زور  هک  دوب  نیا  ناشتافاکم  ددرگیم و  رب  ناشدوخ  هب  ناشرکم  تافاکم  هک  دنتـسه  ییاهنامه  نارفاک  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَف 

. دندش
. تسا هدش  هتفرگ  هتدکف  هتدیاک  زا  هملک  نیا  دندش . بولغم  ناشرکم  رد  َنوُدیِکَْملا  ُمُه 

. دزیریم ورف  باذع ) ناونع  هب   ) نامسآ زا  ياهعطق  دننیبب  رگا  ینعی  ًافْسِک  اْوَرَی  ْنِإ  َو 
. هدش هتشابنا  مه  يور  هک  مکارتم  تسا  ییاهربا  دنیوگیم : ٌموُکْرَم  ٌباحَس  اُولوُقَی  ًاِطقاس 

یتقو رد  گرم  نآ  تسا و  یتغل  زین  هتقعصا  هدش و  هتفرگ  قعصف ، هتقعص  زا  هدش و  تئارق  زین  نوقعـصی »  » هملک نیا  دنریمیم ، َنوُقَعُْـصی 
. دوش هدیمد  روص  رد  هخفن  نیلّوا  هک  تسا 

لاس تفه  ای  تسا  ردـب  زور  رد  ندـش  هتـشک  نآ  تسه و  تمایق  زور  باذـع  زا  ریغ  یباذـع  ناملاظ  نیا  يارب  اقّقحم  اوُمَلَظ  َنیِذَِّلل  َّنِإ  َو 
. تسا ربق  باذع  ای  تسا ، یگنسرگ  یطحق و 

. نک ربص  دسریم  وت  هب  نآ  زا  هک  یجنر  تمحز و  تساهنآ و  هب  نداد  تلهم  هک  ادخ  مکح  ربارب  رد  َکِّبَر  ِمْکُِحل  ِْربْصا  َو 
« نیعا  » عمج تروص  هب  ار  نیع »  » هک نیا  لیلد  تسین ، هدیـشوپ  ام  زا  تراک  چـیه  ییام و  رظن  ریز  وت  ینعی  تسا  یلثم  نیا  اـِنُنیْعَِأب  َکَّنِإَـف 

نم ملع »  » ناگدید ربارب  رد  ات  ، » ِیْنیَع یلَع  َعَنُْصِتل  َو  تسا  هدومرف  رگید  ياج  رد  دنوادخ  تسا  عمج  ریمـض  ریمـض ، هک  تسا  نیا  هدروآ 
( 39 هط / .« ) یبای شرورپ 

156 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ماگنه روظنم  دـناهتفگ : و  نکب ، راگدرورپ  حـیبست  ياهدرک  تماقا  هک  ییاج  ره  زا  نتـساخرب  ماگنه  رد  ُموُقَت  َنیِح  َکِّبَر  ِدْـمَِحب  ْحِّبَـس  َو 

. وگب ادخ  رکذ  زامن  رد  لوخد  تقو  ات  يزیخیم  رب  بجاو  زامن  يارب  هک  یماگنه  هدش : هتفگ  و  تسا ، باوخ  زا  نتساخرب 
. ناوخب بش  زامن  یتساخرب  باوخ  زا  هاگ  ره  ینعی  ُهْحِّبَسَف  ِْلیَّللا  َنِم  َو 

ییانشور اب  ناگراتس  هک  یماگنه  ینعی  تسا  بجاو  زامن  روظنم  دناهتفگ : و  تسا ، حبـص  زامن  زا  شیپ  تعکر  ود  روظنم  ِموُجُّنلا  َرابْدِإ  َو 
. دنوشیم ناهنپ  حبص 

. موّجنلا باقعأ  دننام  تسا  هدش  تئارق  زین  رابدأ »  » هزمه حتف  هب  رابدا 
157 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

157 ص :  مجن .....  هروس 

هراشا

. تسا یندم  هک  هدش  لقن  نسح  زا  تسا و  یّکم  هروس  نیا 

157 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 2047 

http://www.ghaemiyeh.com


. هیآ کی  تصش و  نایفوک  ریغ  داقتعا  هب  دراد و  هیآ  ود  تصش و  نایفوک  داقتعا  هب 
یّلـص دّمحم  ترـضح  هب  هک  یناسک  مامت  دادعت  هب  هنـسح  هد  دناوخب  ار  مجن  هروس  سک  ره  هک  تسا  هدمآ  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدـح  رد 

«. 1  » دوشیم هداد  يو  هب  دناهدش  وا  رکنم  دناهدروآ و  نامیا  هلآ  هیلع و  هَّللا 
هب مدرم  ناـیم  رد  دـنک  تموادـم  مجن  هروس  ندـناوخ  رب  زور  ره  اـی  بش  ره  سک  ره  هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 

« تشاد دهاوخ  ّتیبوبحم  هدرک  یگدنز  یگتسیاش 

157 ص :  ات 18 ..... ] تایآ 1  (: 53  ) مجنلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) یحُوی ٌیْحَو  َّالِإ  َوُه  ْنِإ  ( 3  ) يوَْهلا ِنَع  ُقِْطنَی  ام  َو  ( 2  ) يوَغ ام  َو  ْمُُکبِحاص  َّلَض  ام  ( 1  ) يوَه اذِإ  ِمْجَّنلا  َو 

(9  ) ینْدَأ َْوأ  ِْنیَسْوَق  َباق  َناکَف  ( 8  ) یَّلَدَتَف انَد  َُّمث  ( 7  ) یلْعَْألا ُِقفُْألِاب  َوُه  َو  ( 6  ) يوَتْساَف ٍةَِّرم  ُوذ  ( 5  ) يوُْقلا ُدیِدَش  ُهَمَّلَع 
ِةَرْدِس َْدنِع  ( 13  ) يرْخُأ ًَۀلَْزن  ُهآَر  ْدََـقل  َو  ( 12  ) يرَی ام  یلَع  ُهَنوُراـُمتَف  َأ  ( 11  ) يأَر ام  ُداؤُْفلا  َبَذَـک  ام  ( 10  ) یحْوَأ ام  ِهِدـْبَع  یلِإ  یحْوَأَف 

(14  ) یهَْتنُْملا
(18  ) يْربُْکلا ِهِّبَر  ِتایآ  ْنِم  يأَر  ْدََقل  ( 17  ) یغَط ام  َو  ُرَصَْبلا  َغاز  ام  ( 16  ) یشْغَی ام  َةَرْدِّسلا  یَشْغَی  ْذِإ  ( 15  ) يوْأَْملا ُۀَّنَج  اهَْدنِع 

__________________________________________________

-1
. هب دحج  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحمب  قّدص  نم  ددعب  تانسح  رشع  رجألا  نم  یطعا  مّجنلا  ةروس  أرق  نم  ّیبا ، ثیدح  یف 

-2
. ابّبحم سانلا  نیب  ادومحم  شاع  ۀلیل  وا  موی  ّلک  یف  مجنلا  ةءارق و  نمدی  ناک  نم  مالّسلا : هیلع  قداصلا  نع 

].....[ 
158 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

158 ص :  همجرت ..... :

. رگشیاشخب هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1 . ) دنکیم لوفا  هک  یماگنه  هراتس  هب  دنگوس 

(2 . ) تسا هدرکن  مگ  ار  دصقم  هدشن و  فرحنم  دّمحم )  ) امش تسود  زگره  هک 
(3 . ) دیوگیمن نخس  سفن  ياوه  يور  زا  زگره  و 

(4 . ) تسا هدش  لزان  وا  رب  هک  تسین  یحو  زج  يزیچ  هدروآ  هچنآ 
(5 . ) هداد میلعت  ار  وا  دراد  یمیظع  تردق  هک  سک  نآ 

(6 ، ) دراد زیچ  همه  رب  هطلس  هداعلا و  قوف  ییاناوت  هک  سک  نامه 
(7 . ) تشاد رارق  یلعا  قفا  رد  هک  یلاح  رد 

(8 . ) دش رتکیدزن  رتکیدزن و  سپس 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 2048 

http://www.ghaemiyeh.com


(9 . ) دش رتمک  ای  نامک  ود  هزادنا  هب  وا  هلصاف  هک  نآ  ات 
(10 . ) درک یحو  شاهدنب  هب  دوب  یندرک  یحو  ار  هچنآ  دنوادخ  اجنیا  رد 

(11 . ) تفگیمن غورد  زگره  دید  هچنآ  رد  وا  بلق 
(12 . ) دینکیم هلداجم  هدید  هچنآ  هرابرد  وا  اب  ایآ 

(13 . ) درک هدهاشم  ار  وا  رگید  راب  و 
(14 .! ) یهتنملا ةردس  دزن 

(15 . ) تساجنآ رد  يوأملا  ۀّنج  هک 
(16 . ) دوب هدناشوپ  ار  یهتنملا  ةردس  ياهدننک ) هریخ  رون   ) يزیچ هک  ماگنه  نآ  رد 

(17 . ) درکن نایغط  دشن و  فرحنم  زگره  وا  مشچ  و 
(18 . ) درک هدهاشم  ار  شراگدرورپ  گرزب  ياههناشن  تایآ و  زا  ياهراپ  وا 

158 ص :  ریسفت ..... :

تسا : لوق  دنچ  مجن »  » يانعم رد  ِمْجَّنلا  َو 
159 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

: دیوگیم رعاش  تسا ، هدرک  قالطا  اّیرث  رب  ار  مجن  مسا  برع  تسایرث و  هراتس  روظنم  - 1
«1  » عّلتتی مّجنلا ال  قوف  ءابرّضلا  ئبار  دعقم  نّویعلا  ندروف و 

. دنوشیم ناهنپ  هدید  زا  دناهدرک  طوقس  هک  تسا  ناگراتس  زا  ياهتسد  مجن »  » زا دوصقم  - 2
. تسا تمایق  زور  رد  طوقس  نآ ، بورغ  هک  تسا  ياهراتس  - 3

. دوشیم اهر  ناگراتس  زا  نیطایش  مجر  ماگنه  رد  هک  تسا  یباهش  ياهریت  - 4
. تسا لاس  يدنا  تسیب و  نآ  تّدم  هک  هدش ) لزان  تاقوا  نآ  رد  نآرق  هک  یتاعفد  تاقوا و  ینعی   ] تسا نآرق  موجن  مجن »  » زا روظنم  - 5

. دیآ دورف  هاگ  ره  يوَه  اذِإ 
ربمایپ ینعی  تسا ، مسق  باوج  هلمج  نیا  دنـشیرق ، اهبطاخم  تسا و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  بحاـص ، زا  دوصقم  ْمُُکبِحاـص  َّلَـض  اـم 

. تسین دیهدیم  تبسن  یهارمگ  هب  ار  وا  دیرادنپیم و  امـش  هک  نانچ  و  تسا ، هدش  داشرا  هدننک و  داشرا  هتفای ، تیاده  هدننک و  تیاده 
. دشاب هدش  رداص  شدوخ  لیم  يأر و  زا  هک  تسین  ینخس  هدروآ  امش  يارب  هک  ینآرق  نید و  و 

. تسین يزیچ  دوشیم  وا  هب  ادخ  فرط  زا  هک  یحو  زج  یحُوی  ٌیْحَو  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ 
. تسا مالّسلا  هیلع  لیئربج  هک  هداد  میلعت  وا  هب  دنمورین  رایسب  ياهتشرف  يوُْقلا  ُدیِدَش  ُهَمَّلَع 

. تسا یظفل  هفاضا  دیدش ) لعاف   ) يوق هب  ههّبشم ) تفص   ) دیدش هفاضا 
. تسا ملاس  شمسج  مکحم و  شنید  بئاص و  شیأر  دنمدرخ و  ٍةَِّرم  ُوذ 

__________________________________________________

مدرم تسا و  ناهنپ  نآ  ددـع  کی  راکـشآ و  نآ  ددـع  شـش  هک  تسا  هراتـس  تفه  نآ  هتفر و  راک  هب  ایرث »  » ياـنعم هب  رعـش  رد  مجن  - 1
اپب دنکیمن و  دنلب  مایق  يارب  ار  رس  عّلتتی ، ال  تسا . براض  يانعم  هب  هبیرـض و  عمج  ءابرـض  دننکیم . شیامزآ  نآ  اب  ار  دوخ  مشچ  دید ] ]

م. دزیخیمن -
160 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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ربمایپ و  دـشیم ، مّسجم  تروص  نآ  هب  یحو  ندروآ  ماـگنه  هک  یتروص  نآ  اـب  هن  داتـسیا  شدوخ  یقیقح  تروص  اـب  لـیئربج  يوَتْـساَف 
. داتسیا تروص  نامه  هب  سپ  دنیبب  شدوخ  یلصا  تروص  نامه  هب  ار  لیئربج  هک  تشاد  تسود  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 

دیدن شایقیقح  تروص  هب  ار  لیئربج  يربمایپ  چیه  دنیوگ : دـناشوپ ، ار  قفا  مامت  سپ  قرـشم ، دیـشروخ و  قفا  ینعی  یلْعَْألا  ُِقفُْألِاب  َوُه  َو 
هلآ هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  سپـس  نامـسآ  رد  رگید  راب  نیمز و  رد  راـب  کـی  دـید  ار  وا  راـب  ود  هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحم  زج 

. دش رتکیدزن  وا  هب  اوه  رد  دش و  کیدزن 
. تسا ندش  کیدزن  رد  یلثم  یَّلَدَتَف 

. دوب هلصاف  نامک  ود  تفاسم  ادخ  لوسر  لیئربج و  نایم  ِْنیَسْوَق  َباق  َناکَف 
اهفاضم نیا  و  نیـسوق ، باق  لثم  هبرق  ۀـفاسم  ناکف  هدوب  نینچ  نآ  لصا  تسا و  رادـقم  يانعم  هب  سیق » « » ساق « » دـیق « » داق « » بیق « » باق »

. تسا هدش  فذح 
: دیوگیم رعاش  هک  نانچ 

«1  » اعبصا ۀمیزخ  نم  ینتلعج  دق  و 
. نآ زا  رتمک  ای  تشگنا  تفاسم  هزادنا  هب  ینعی 

ِهِْدبَع یلِإ  یحْوَأَف 
. تسین هابتشا  لحم  نوچ  هدشن  هدرب  لاعتم  يادخ  مان  هچ  رگا  ددرگیمرب  ادخ  هب  هدبع »  » ریمض

یحْوَأ ام 
. تسا هدومرف  ربمایپ  هب  ادخ  هک  تسا  ییحو  زا  میظعت  روظنم  هب 

: تسا لامتحا  ود  ام »  » رد
. دشاب هّیردصم  - 1

. دشاب هلوصوم  دناوتیم  - 2
__________________________________________________

، رعش لوا  عارصم  - 1
اهعلظ ةوارعلا  ءاقبا  كرداف 

هب تبـسن   ] ارم هلـصاف  تفاسم و  درک و  لطاب  ندـیود  رد  ار  شتعرـس  بسا  یگنل  یناود ] بسا  هقباسم  رد   ] هک تسا  نیا  تیب  نومـضم  ، 
م- تشوناپ . ص 420 ، ج 4 ، يرشخمز ، فاشک ، نومضم ، هب  لقن  داد . رارق  تشگنا  کی  هزادنا  هب  هدنرب ] بسا 
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. درک یحو  لیئربج  هب  دنوادخ  ار  هچنآ  درک  یحو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  ادخ  هدنب  هب  لیئربج  هدش : هتفگ 

. تسا مارح  تشهب  هب  ناشیاهتّما  ایبنا و  رگید  دورو  دیوشن  تشهب  دراو  تتّما  وت و  ات  هک  درک  یحو  مالسا  ربمایپ  هب  ادخ  دنیوگ :
هَّللا یّلـص  ربمایپ  یتقو  ینعی  درکن  بیذکت  لد  رد  دوب  هدـید  مشچ  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  ار  لیئربج  تروص  ُداؤُْفلا  َبَذَـک  ام 
نیا هب  دوب  هتخانش  ار  لیئربج  نوچ  دوب  وگغورد  تفگیم  ار  نخـس  نیا  رگا  مسانـشیمن و  ار  وا  تفگن  شلد  دید  ار  لیئربج  هلآ  هیلع و 

. تشادن يدیدرت  نآ  ندوب  قح  رد  دوب و  هتخانش  شلد  اب  دوب و  هدید  ار  وا  مشچ  اب  هک  ینعم 
. تسا لیئربج  دوخ  تروص  هک  دادن  هار  لد  هب  يدیدرت  درک و  قیدصت  ار  نآ  ینعی  هدش  تئارق  زین  لاذ »  » دیدشت هب  بذک » »

دوب شقیفر  رایتخا  رد  هچنآ  هب  نارگزیتس  زا  کی  ره  هک  تسا  قتـشم  هقانلا  يرم  زا  تسا و  زیتس  لادـج و  ياـنعم  هب  ءارم »  » زا ُهَنوُراـُمتَف  َأ 
. درکیم زیتس 
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« یلع  » هب ور  نیا  زا  دیوشیم  بلاغ  ربمایپ  رب  هلداجم  زیتس و  رد  ایآ  ینعی  تسا  هتیرمف ، هتیرام  زا  هدش و  تئارق  زین  هنورامتف » أ   » هنورامتف أ 
هنودحجتف يانعم أ  هب  هنورامتف » أ  : » هدش هتفگ  مدمآ ، بلاغ  وا  رب  عوضوم  نالف  رد  اذک ، یلع  هتبلغ  دنیوگ : هک  نانچ  تسا  هدش  يّدـعتم 

. دیوشیم وا  رکنم  ایآ  تسا ،
ةردـس رد  شایعقاو  تروص  هب  دـشیم  لزان  وا  رب  نامـسآ  زا  هک  رگید  راب  کی  ار  لیئربج  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  ینعی  ُهآَر  ْدََـقل  َو 

هدـش و تسبراد  روگنا  ياـهتخرد  دـننام  شاهویم  متفه  نامـسآ  يـالاب  شرع  تسار  تمـس  رد  راکـشآ  تسا  یتخرد  نآ  دـید ، یهتنملا 
. دوریم هار  لاس  داتفه  شاهیاس  رد  هراوس  صخش  تسا  لیف  ياهشوگ  دننام  شگرب 

سک چیه  دوشیم و  متخ  اج  نآ  هب  ناگتـشرف  ریغ  ناگتـشرف و  ملع  درذگیمن و  نآ  زا  سک  چـیه  تسا و  ینایاپ  لحم  یهتنم  زا  روظنم 
: هدش هتفگ  درادن ، ربخ  نآ  يوس  نآ 

یبوط  تخرد  نامه  یهتنملا  ةردس  دنیوگ : دوشیم ، یهتنم  اجنآ  هب  نادیهش  حاورا 
162 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا تشهب  ياهتنا  رد  هک  ییوگ  تسا 
رد نادیهـش  حاورا  هدش  هتفگ  دنوریم ، اجنآ  هب  ناراکزیهرپ  هک  دراد  رارق  نادـیواج  تشهب  یهتنملا  ةردـس  رانک  رد  يوْأَْملا  ُۀَّنَج  اهَدـْنِع 

هیلع قداص  ترـضح  زا  تسا و  هدش  تیاور  ءاه »  » اب يوأملا » ۀـّنج   » ءادرد وبا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  زا  دـننیزگیم . نکـسم  اجنآ 
. تسا هدش  دراو  نآ  رد  هدیناشوپ و  ار  نآ  شیاههیاس  اب  ینعی  تروص  نیمه  هب  زین  مالّسلا 

زا يدایز  هورگ  هدش : هتفگ  تسا ، نایاپیب  نآ  فیصوت  دوریم و  ورف  افص  نسح و  رون و  زا  ياهلاه  رد  یهتنملا  ةردس  َةَرْدِّسلا  یَشْغَی  ْذِإ 
. دنناشوپیم ار  هردس  يور  ناگتشرف 

«. 1  » تفگیم ادخ  حیبست  هک  مدید  هداتسیا  ار  ياهتشرف  یهتنملا  ةردس  گرب  ره  يور  رب  هک  تسا  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  زا 
زا هردـس  تخرد  هک  یلاح  رد  دـید  شدوخ  تروص  هب  ار  لیئربج  جارعم  بش  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم 

. تشاد تلالد  ادخ  تمظع  هوکش و  رب  هک  دوب  هدیشوپ  یناگدیرفآ 
ندـید زا  هک  نآ  یب  دوب  تباث  لماک  روط  هب  ترـضح  نآ  مشچ  دـشن و  هریخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  مشچ  یغَط  ام  َو  ُرَـصَْبلا  َغاز  ام 
لودع هدش  نییعت  دراوم  لادتعا و  ّدـح  زا  شمـشچ  دوب  اهنآ  ندـید  هب  رومأم  هک  ییاهیتفگـش  ندـید  زا  ای  دوش  فرحنم  ای  هریخ  لیئربج 

. دنک
ياهیتفگـش دوب و  اهنآ  نیرتگرزب  تیآ  نیا  هک  دید  ار  راگدرورپ  تایآ  نامـسآ  هب  جورع  ماگنه  ربمایپ  ادـخ  هب  دـنگوس  ینعی  يأَر  ْدََـقل 

. دش هداد  ناشن  ترضح  نآ  هب  توکلم 
. دوب ادخ  تایآ  زا  یضعب  دید  ربمایپ  هچنآ  نوچ  تسا  ضیعبت  يارب  نم » »

__________________________________________________

-1
. ّلج ّزع و  هَّللا  حّبسی  امئاق  اکلم  اهقرو  نم  ۀقرو  ّلک  یلع  تیأر  هلآ : هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  نع 
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163 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 19  (: 53  ) مجنلا هروس  ]

هراشا
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ٌءامْسَأ َّالِإ  َیِه  ْنِإ  ( 22  ) يزیِض ٌۀَمِْسق  ًاذِإ  َْکِلت  ( 21  ) یْثنُْألا َُهل  َو  ُرَکَّذـلا  ُمَُکل  َأ  ( 20  ) يرْخُْألا َۀَِـثلاَّثلا  َةانَم  َو  ( 19  ) يَّزُْعلا َو  َتـَّاللا  ُُمْتیَأَرَف  َأ 
(23  ) يدُْهلا ُمِهِّبَر  ْنِم  ْمُهَءاج  ْدََقل  َو  ُسُْفنَْألا  يَوْهَت  ام  َو  َّنَّظلا  َّالِإ  َنوُِعبَّتَی  ْنِإ  ٍناْطلُس  ْنِم  اِهب  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  ْمُکُؤابآ  َو  ُْمْتنَأ  اهوُُمْتیَّمَس 

ْنَِمل ُهَّللا  َنَذْأَی  ْنَأ  ِدَْعب  ْنِم  َّالِإ  ًاْئیَـش  ْمُُهتَعافَـش  ِینُْغت  ِتاوامَّسلا ال  ِیف  ٍکَلَم  ْنِم  ْمَک  َو  ( 25  ) یلوُْألا َو  ُةَرِخْآلا  ِهَِّللَف  ( 24  ) یَّنَمَت ام  ِناْسنِْإِلل  ْمَأ 
َّنِإ َو  َّنَّظلا  ـَّالِإ  َنوـُِعبَّتَی  ْنِإ  ٍْملِع  ْنِم  ِِهب  ْمَُهل  اـم  َو  ( 27  ) یْثنُْألا َۀَیِمْـسَت  َۀَِکئالَْملا  َنوُّمَُـسَیل  ِةَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  َّنِإ  ( 26  ) یـضْرَی َو  ُءاشَی 

(28  ) ًاْئیَش ِّقَْحلا  َنِم  ِینُْغی  َّنَّظلا ال 
َوُه َو  ِِهلِیبَـس  ْنَع  َّلَـض  ْنَِمب  ُمَلْعَأ  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ  ِْملِْعلا  َنِم  ْمُهُغَْلبَم  َکـِلذ  ( 29  ) اْینُّدـلا َةایَْحلا  َّالِإ  ْدُِری  َْمل  َو  اـنِرْکِذ  ْنَع  یَّلََوت  ْنَم  ْنَع  ْضِرْعَأَـف 

(30  ) يدَتْها ِنَِمب  ُمَلْعَأ 

163 ص :  همجرت ..... 

(19 « ... ) يّزع  » و تال »  » ياهتب ایآ  دیهد  ربخ  نم  هب 
(20 ( !؟) دنتسه ادخ  نارتخد   ) تساهنآ نیمّوس  هک  تانم »  » و

(21 (. ) دننارسپ زا  رتشزرا  مک  نارتخد  امش  معز  هب  هک  یلاح  رد  ( ؟ رتخد وا  مهس  تسا و  رسپ  امش  مهس  ایآ 
(22 ! ) تسا هنالداع  ریغ  یمیسقت  نیا  تروص  نیا  رد 

لیلد و دـنوادخ  زگره  و  امّـسم )! یب  ییاهمـسا  اوتحم و  یب  ییاهمان   ) دیاهتـشاذگ اهنآ  رب  ناتناردـپ  امـش و  هک  تسا  ییاهمان  طـقف  اـهنیا 
ناشراگدرورپ يوس  زا  تیادـه  هک  یلاح  رد  دـننکیم . يوریپ  سفن  ياوه  ساسایب و  ياهنامگ  زا  طقف  نانآ  هدرکن  لزان  نآ  رب  یتّجح 

(23 . ) تسا هدمآ  اهنآ  يارب 
(24 ( ؟ دسریم نآ  هب  دراد  وزرآ  ناسنا  هچنآ  ایآ 
(25 . ) تسادخ نآ  زا  ایند  ترخآ و  هک  یلاح  رد 

دشخبیمن  يدوس  اهنآ  تعافش  دنتسه و  اهنامسآ  رد  هک  یناگتشرف  رایسب  هچ  و 
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(26 . ) دهد تعافش )  ) هزاجا دشاب  یضار  دهاوخب و  سک  ره  يارب  ادخ  هک  نآ  زا  دعب  رگم 
(27 . ) دننکیم يراذگمان  ادخ )  ) رتخد ار  ناگتشرف  دنرادن  نامیا  ترخآ  هب  هک  یناسک 

زاـینیب قح  زا  ار  ناـسنا  زگره  ناـمگ  هک  نیا  اـب  دـننکیم ، يوریپ  هیاـپیب  ناـمگ  ّنظ و  زا  اـهنت  دـنرادن  نیقی  نخـس  نیا  هب  زگره  اـهنآ 
(28 . ) دنکیمن

(29 . ) نک ضارعا  دنبلطیمن ، ار  ایند  يّدام  یگدنز  زج  دننادرگیم و  يور  ام  رکذ  زا  هک  اهنیا  زا  تسا  نینچ  هک  لاح 
همه زا  ناگتفای  تیاده  هب  و  دسانـشیم ، یبوخب  دناهدش  هارمگ  وا  هار  زا  هک  ار  یناسک  وت  راگدرورپ  تساهنآ ، یهاگآ  ّدـح  نیرخآ  نیا 

(30 . ) تسا رتاناد 

164 ص :  ریسفت ..... :

رد يّزع  تانم و  تال و  دینکیم  لایخ  هک  یناسک  يا  تسا : هدومرف  هداد و  رارق  بطاخم  ار  ناکرـشم  ناحبـس  دـنوادخ  هاگ  نآ  ُُمْتیَأَرَف  َأ 
رب هتخیوآ  دوب  یتب  تال » : » دناهتفگ یضعب  دنتـسیزیم ، فئاط  رد  هک  هدوب  فیقث  هلیبق  تب  تال » ، » دنتـسه ادخ  دنثانا  سنج  زا  هک  یلاح 

هدوب هعازخ  لیذـه و  هفیاط  تب  تاـنم »  » دـندیتسرپیم ناـفطغ  هفیاـط  هک  دوب  یتب  يّزع » . » دـندیتسرپیم ار  نآ  شیرق  هک  اـمرخ  تخرد 
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: دناهتفگ یضعب  تسا ،
. دندیتسرپیم ار  اهنآ  هک  هدوب  هبعک  رد  گنس  زا  ییاهتب  هدش  دای  تب  هس  نیا 

هجرد رد  يّزع » تال و   » ناتسرپ تب  رظن  رد  تسا  نکمم  يرخآ و  شزرا  مک  تب  ینعی  تسا  ّمذ  تفـص  تسا و  تانم »  » تفـص يرخا » »
: تسا هدش  هتفگ  اهنآ  هب  سپ  دنیادخ  نارتخد  اهتب  نیا  اب  ناگتشرف  دنتفگیم : دناهدوب و  مّدقت  لّوا و 

دیداد و رارق  ادخ  کیرش  ار  اهنآ  امـش  هک  نآ  لاح  دنرتخد و  هناگهس  ياهتب  هک  دشاب  نیا  دوصقم  تسا  نکمم  یْثنُْألا  َُهل  َو  ُرَکَّذلا  ُمَُکل  َأ 
امش هک  نآ  اب  دیدیمان  ادخ  ار  نارتخد  هنوگچ  نیا  رب  انب  دیدرک  فاکنتسا  ددرگ  بوسنم  امش  هب  دوش و  هداز  رتخد  امـش  يارب  هک  نیا  زا 

. دینکیم باختنا  ار  رسپ  دیوش  ّریخم  رسپ  رتخد و  نیب  رگا  هک  دیتسه  یهورگ 
هزاض زا  يزیض » . » تسا هنالداع  ریغ  میسقت  کی  دشاب  امش  مهس  نارسپ  ادخ و  مهس  نارتخد  هک  میـسقت  عون  نیا  يزیِـض  ٌۀَمِْـسق  ًاذِإ  َْکِلت 

ار  وا  قح  هاگ  ره  تسا  هزیضی ،
165 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هزمه هب  هملک  نیا  دنامب . ملاس  ءای »  » ات هدـش  ءای »  » هب بلق  واو »  » هک تسا  نیع »  » و ضیب »  » دـننام هدوب و  يزوض »  » شلـصا دـنک و  لامیاپ 
. هدش تئارق  زین  هزأض »  » زا يزئض » »

يراذگمان یعون  دیاهتسناد  ادخ  نارتخد  ار  اهنآ  دیاهدیمان و  ادخ  ار  اهتب  امش  هک  نیا  ینعی  ددرگیم  رب  اهتب  هب  یه »  ... » ٌءامْسَأ اَّلِإ  َیِه  ْنِإ 
تاـنم يّزع و  تـال و  هب  یه »  » ریمـض اـی  دـنرترود ، زیچ  ره  زا  ندوب  ادـخ  هب  هک  دـیاهدیمان  ادـخ  ار  ییاـهزیچ  امـش  هک  ارچ  تساـنعمیب 

یلیلد چـیه  تسا  زیزع  زا  يّزع  هَّللا و  زا  تال  هک  دیاهتـشادنپ  دـیاهدیمان و  ادـخ  سفن  ياوه  يور  زا  امـش  هک  ییاهمان  نیا  ینعی  ددرگرب 
. دینک کّسمت  نادب  يراذگمان  نیا  یتسرد  رب  هک  دیرادن 

. مدیمان دیز  مان  هب  ار  وا  و  مدیمان ، دیز  ار  وا  دیزب . هتیّمس  ادیز و  هتیّمس  دنیوگ : دیاهدرک  يراذگمان  امش  اهوُُمْتیَّمَس 
رب هک  ییاـهلیلد  دـننادیم و  قح  رب  ار  دوخ  هک  ناـشیناسفن  ياهـشهاوخ  چوپ و  ناـمگ  زا  زج  دـننکیمن  يوریپ  اـهنآ  َّنَّظلا  اَّلِإ  َنوـُِعبَّتَی  ْنِإ 

. دننکیم كرت  تسا  هدمآ  ناشتیاده  يارب  هچنآ  هدش و  هماقا  ناشداقتعا  نالطب 
دـسرب دـنکیم  وزرآ  هک  يورخا  يویند و  ياهتمعن  هب  دـناوتیمن  ناسنا  ینعی  تسا  راکنا  يارب  هزمه  هعطقنم و  ما »  » یَّنَمَت اـم  ِناـْسنِْإِلل  ْمَأ 

هب دهدیم و  دهاوخیم  سک  ره  هب  تسادخ و  نآ  زا  ترخآ  ایند و  نیا  رب  انب  دهدیم  ناسنا  هب  ار  اهنآ  تحلصم  بسح  رب  دنوادخ  هکلب 
. دهدیمن دهاوخیمن  سک  ره 

ار سک  چـیه  ناشتعافـش  دـنراد  تلزنم  برق و  ادـخ  هاگـشیپ  رد  دنرایـسب و  ناگتـشرف  هک  نیا  اب  ینعی  ِتاوامَّسلا ...  ِیف  ٍکَلَم  ْنِم  ْمَک  َو 
تعافـش هزاجا  دشاب  شندرک  تعافـش  هب  یـضار  دهاوخب و  هک  يدّحوم  نمؤم و  ره  هب  تبـسن  ادخ  هک  نآ  زا  سپ  رگم  دنکیمن  زاینیب 

. درک دنهاوخ  تعافش  ادخ  هاگشیپ  رد  دوخ  ناگدنتسرپ  زا  اهتب  هنوگچ  نیا  رب  انب  دهدب .
. دنیادخ نارتخد  ناگتشرف  دنتفگیم : یْثنُْألا  َۀَیِمْسَت  َۀَِکئالَْملا  َنوُّمَُسَیل 

166 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دناهتشادن ملع  نیقی و  دنتفگیم  هچنآ  هب  تبسن  نانآ  ینعی  ٍْملِع  ْنِم  ِِهب  ْمَُهل  ام  َو 

كرد نیقی  ملع و  اـب  طـقف  زیچ  ره  تقیقح  اریز  دـنک ، زاـینیب  ملع  زا  ار  اـم  دـناوتیمن  ناـمگ  ّنظ و  ًاْئیَـش  ِّقَْحلا  َنِم  ِینُْغی  ـال  َّنَّظلا  َّنِإ  َو 
. نامگ لایخ و  اب  هن  دوشیم 

ار نآ  ياهتّذـل  عفاـنم و  اـیند و  یگدـنز  زج  دـنک و  ضارعا  اـم  داـی  زا  سک  ره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  يا  یَّلَوـَت  ْنَم  ْنَع  ْضِرْعَأَـف 
. نک ضارعا  شتوعد  زا  دهاوخن 

يارب ار  نآ  يدـنمدرخ  چـیه  هک  تسا  تسپ  یتیانع  نآ  تساهنآ و  ملع  تیاـهن  نآ  ذـیاذل  اـیند و  هب  هّجوت  ینعی  ِْملِْعلا  َنِم  ْمُهُغَْلبَم  َکـِلذ 
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. ددنسپیمن دوخ 
. دهدیم رفیک  شاداپ و  اهنآ  هب  ناشقاقحتسا  بسح  رب  تسا و  هاگآ  ناگتفای  تیاده  ناهارمگ و  زا  دنوادخ  َّلَض  ْنَِمب  ُمَلْعَأ  َوُه 

166 ص :  ات 41 ..... ] تایآ 31  (: 53  ) مجنلا هروس  ]

هراشا

َو ِْمثِْإلا  َِرئابَک  َنُوِبنَتْجَی  َنیِذَّلا  ( 31  ) یَنْسُْحلِاب اُونَسْحَأ  َنیِذَّلا  َيِزْجَی  َو  اُولِمَع  اِمب  اُؤاسَأ  َنیِذَّلا  َيِزْجَِیل  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ِهَِّلل  َو 
ْمُکَـسُْفنَأ اوُّکَُزت  الَف  ْمُِکتاهَّمُأ  ِنوُُطب  ِیف  ٌۀَّنِجَأ  ُْمْتنَأ  ْذِإ  َو  ِضْرَْألا  َنِم  ْمُکَأَْـشنَأ  ْذِإ  ْمُِکب  ُمَلْعَأ  َوُه  ِةَرِفْغَْملا  ُعِساو  َکَّبَر  َّنِإ  َمَمَّللا  ـَّالِإ  َشِحاوَْفلا 

(35  ) يرَی َوُهَف  ِْبیَْغلا  ُْملِع  ُهَْدنِع  َأ  ( 34  ) يدْکَأ َو  ًالِیلَق  یطْعَأ  َو  ( 33  ) یَّلََوت يِذَّلا  َْتیَأَرَف  َأ  ( 32  ) یقَّتا ِنَِمب  ُمَلْعَأ  َوُه 
َو ( 39  ) یعَس ام  َّالِإ  ِناْسنِْإِلل  َْسَیل  ْنَأ  َو  ( 38  ) يرْخُأ َرْزِو  ٌةَرِزاو  ُرَِزت  َّالَأ  ( 37  ) یَّفَو يِذَّلا  َمیِهاْربِإ  َو  ( 36  ) یسُوم ِفُحُص  ِیف  اِمب  ْأَّبَُنی  َْمل  ْمَأ 

(40  ) يُری َفْوَس  ُهَیْعَس  َّنَأ 
(41  ) یفْوَْألا َءازَْجلا  ُهازُْجی  َُّمث 

166 ص :  همجرت ..... :

ربارب رد  ار  ناراکوکین  و  دـهد ، رفیک  ناشدـب  لاـمعا  رطاـخ  هب  ار  ناراکدـب  اـت  تسا  نیمز  رد  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  تسادـخ  يارب 
(31 . ) شاداپ ناشکین  لامعا 

167 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
همه زا  امـش  هب  تبـسن  وا  تسا ، هدرتسگ  وت  راگدرورپ  شزرمآ  دننکیم ، يرود  هریغـص  زج  تشز ، لامعا  هریبک و  ناهانگ  زا  هک  اهنامه 
سپ دـیدوب ، ناـتناردام  مکـش  رد  ییاـهنینج  تروـص  هب  هک  عـقوم  نآ  رد  و  دـیرفآ ، نـیمز  زا  ار  امـش  هـک  ماـگنه  نآ  زا  تـسا ، رتهاـگآ 

(32 . ) دسانشیم رتهب  ار  ناراگزیهرپ  وا  هک  ارچ  دننکن  ییاتسدوخ 
(33 ( !؟ يدرک هدهاشم  دش  نادرگ  يور  قافنا ) ای   ) مالسا زا  هک  ار  سک  نآ  ایآ 

(34 . ) درک كاسما  رتشیب  زا  دیشخب و  یمک  و 
(35 (. ) دنریگ شود  رب  ار  وا  ناهانگ  دنناوتیم  نارگید  هک   ) دنیبیم تسا و  بیغ  ملع  وا  دزن  ایآ 

(36 ( ؟ تسا هدشن  ربخ  اب  هدیدرگ  لزان  یسوم  بتک  رد  هچنآ  زا  ای 
(37 . ) درک ادا  لماک  روط  هب  ار  دوخ  هفیظو  هک  یسک  نامه  میهاربا  بتک  رد  و 

(38 . ) دریگیمن شود  رب  ار  يرگید  هانگ  راب  سک  چیه  هک 
(39 . ) تسین وا  ششوک  یعس و  زج  ياهرهب  ناسنا  يارب  هک  نیا  و 

(40 (. ) دسریم شاهجیتن  هب  و   ) دوشیم هدید  يدوزب  شیعس  هک  نیا  و 
(41 . ) دش دهاوخ  هداد  یفاک  يازج  وا  هب  سپس 

167 ص :  ریسفت ..... :

: تسا لوق  دنچ  يزجیل »  » رد اُؤاسَأ  َنیِذَّلا  َيِزْجَِیل 
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هک هدیرفآ  روظنم  نیا  هب  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  ار  هچنآ  ناحبـس  يادخ  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  نوچ  دشاب  دوخ  لبق  ام  هب  ّقلعتم  - 1
. دهد ازج  یکین  هب  ار  ناراکوکین  يدب و  هب  ار  ناراکدب 

رد ار  اـهنآ  هک  تسا  نیا  هتفاـی  تیادـه  هارمگ و  صخـش  زا  یهاـگآ  هجیتن  هک  ارچ  دـشاب ، ِِهلِیبَس ...  ْنَع  َّلَـض  ْنَِمب  ُمَلْعَأ  َوُه  هب  ّقلعتم  - 2
. دهد ازج  ناشلامعا  لباقم 

. تسا تشهب  ینعی  کین  شاداپ  ینسح »  » يانعم یَنْسُْحلِاب  اُونَسْحَأ  َنیِذَّلا  َيِزْجَی  َو 
. دهدیم ازج  اهنآ  هب  کین  ياهراک  دب و  راک  ببس  هب  هک  دشاب  نیا  دوصقم  تسا  نکمم  - 3

و  دنوشیم ، بکترم  گرزب  ناهانگ  هک  ییاهنآ  ینعی  ِْمثِْإلا  َِرئابَک  َنُوِبنَتْجَی  َنیِذَّلا 
168 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا هدش  تئارق  زین  گرزب  هانگ  يانعم  هب  ِْمثِْإلا » َِرئابَک  »
. تسا هشحاف »  » عمج َشِحاوَْفلا » َو  »

رد صخش  هاگ  ره  ناکملاب ، لجرلا  ّملا  یسک و  هب  نونج  ندیسر  يانعم  هب  ممل »  » تسا هشیر  نیمه  زا  تسا و  کچوک  هانگ  نآ  َمَمَّللا و 
ناهانگ تسا  هدومرف  دـنوادخ  ییوگ  تسا  تفـص  ای  عطقنم  يانثتـسا  َمَمَّللا » اَّلِإ   » دروخب مک  هاگ  ره  ماعطلاب ، ّملا  دـنک و  فّقوت  مک  اجنآ 

رتمک کچوک  ناهانگ  ندیـسوب و  ندز و  کمـشچ  مرحمان و  هب  هاگن  ممل »  » زا روظنم  هدش  هتفگ  تسا ، هریغـص  هانگ  زا  ریغ  هک  ياهریبک 
. تسانز زا 

«. 1  » دنک روطخ  لد  هب  هک  تسا  یهانگ  ممل »  » زا روظنم  هک  هدش  تیاور  يدس  زا 
«. 2  » تسا هدرکن  نّیعم  يرفیک  ّدح و  نآ  يارب  ادخ  هک  تسا  یهانگ  ممل »  » زا روظنم  هک  هدش  لقن  یبلک  زا 

. دنکیمن غیرد  ناهانگ  ششخب  زا  دنوادخ  دوشیم و  ناهانگ  مامت  لماش  یهلا  تمحر  ِةَرِفْغَْملا  ُعِساو  َکَّبَر  َّنِإ 
. دیرفآ نیمز  هنهپ  زا  ار  مدآ  ناتردپ  دنوادخ  هک  یماگنه  ینعی  ِضْرَْألا  َنِم  ْمُکَأَْشنَأ  ْذِإ 

. تسا لیام  کچوک  هانگ  هب  امش  تشرس  هک  تسنادیم  دیدوب  ناتناردام  محر  رد  امش  هک  هاگ  نآ  ْمُِکتاهَّمُأ  ِنوُُطب  ِیف  ٌۀَّنِجَأ  ُْمْتنَأ  ْذِإ  َو 
رخآ ات  لّوا  زا  ار  امـش  ناراکزیهرپ  ناکاپ و  دـنوادخ  نوچ  دییاتـسن  دـیهدن و  تبـسن  ناهانگ  زا  یکاپ  هب  ار  ناتدوخ  ْمُکَـسُْفنَأ  اوُّکَُزت  ـالَف 

. دسانشیم
نیا سپ  نامیاهتدابع ، نامهزور و  نامتاکز و  نامزامن و  دنتفگیم  هاگ  نآ  دندادیم  ماجنا  کین  ياهراک  هک  دندوب  یهورگ  هدش : هتفگ 

. دشاب لمع  رد  يراک  ایر  يدنسپ و  دوخ  تروص  هب  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دش و  لزان  هیآ 
__________________________________________________

. بنذلا نم  ةرطخلا  يدسلا ، نع  - 1
اجنآ رد  هدرک و  لقن  ص 427 ، ج 4 ، فاشک ، ریـسفت  زا  ار  ثیدح  فلؤم ، اباقع . ادح و ال  هیلع  هَّللا  رکذـی  مل  بنذ  لک  یبلکلا ، نع  - 2

م. تسا - هدمآ  اباذع ] اّدح و ال  ]
169 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

تیارب یلام  تسا  نکمم  تفگ : وا  هب  شایعاضر  ردارب  حرـس  یبا  نب  دعـس  نب  هَّللا  دبع  دیـشخبیم  ار  دوخ  لام  نامثع  هک  هدـش  تیاور 
هب شنالاپ  اب  ار  ترتش  تفگ : وا  هب  هَّللا  دبع  میادخ  ياضر  بلط  رد  لام  ندیشخب  رد  مراد و  یناهانگ  نم  تفگ : وا  هب  نامثع  دنامن  یقاب 
زا تفرگ و  دـهاش  رما  نیا  رب  ار  یناـسک  داد و  وا  هب  ار  رتش  سپ  مشکب  شود  رب  ار  تناـهانگ  ماـمت  راـب  هک  منکیم  دّـهعت  نم  هدـب و  نم 

الیلق یطعأ  دنادرگ و  يور  ریخ  زا  هک  ار  سک  نآ  يدید  ایآ  ینعی  ّیلوت  يذلا  تیأرف  دش أ  لزان  ریز  هیآ  سپ  درک  يراددوخ  ندیـشخب 
. درک يراددوخ  نآ  زا  عطق و  ار  دوخ  ششخب  يدکا  و 
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ندنک زا  هجیتن  رد  دوش  دیماان  بآ  هب  ندیسر  زا  دسرب و  یتخس  گنس  هب  نیمز  هدننک  رفح  هاگ  ره  تسا  رفاحلا ، يدکا  زا  يدکا »  » لصا
. دنک يراددوخ  نیمز 

؟ دراد بیغ  ملع  تسا  بیاغ  هک  باذع  هب  وا  ای  ینعی  ِْبیَْغلا  ُْملِع  ُهَْدنِع  َأ 
. تسا دقتعم  دیشک  دهاوخ  شود  رب  ار  وا  ناهانگ  راب  هک  شردارب  هتفگ  ندوب  تسرد  هب  نامثع )  ) وا يرَی  َوُهَف 

؟ دناهدادن ربخ  وا  هب  تسا  تاروت  رافسا  زا  یسوم  باتک  رد  هچنآ  زا  ای  یسُوم  ِفُحُص  ِیف  اِمب  ْأَّبَُنی  َْمل  ْمَأ 
ار یّفو » « ؟ دـناهدادن ربخ  وا  هب  تسا  هدـمآ  لماک  روطب  هدـش  رما  نادـب  هچ  ره  تسا و  میهاربا  باـتک  رد  هچنآ  زا  یَّفَو و  يِذَّلا  َمیِهاْربِإ  َو 

شتآ دـنزرف و  ندـیرب  رـس  رب  ربص  تلاسر و  غیلبت  دـننام  تسا  هداد  ماجنا  لماک  روطب  هک  ار  ییاهراک  مامت  دوش  لـماش  اـت  هدروآ  قلطم 
. داد ماجنا  هک  ادخ  رماوا  رگید  دورمن و 

«. 1  » داد ماجنا  لماک  روطب  هک  نآ  رگم  درکن  رما  زیچ  چیه  هب  ار  میهاربا  ادخ  هک  هدش  تیاور  نسح  زا 
هدش و فّفخم  هک  هدوب  ّنا »  » نامه رزت » ال   » رد نأ »  » يرْخُأ َرْزِو  ٌةَرِزاو  ُرَِزت  اَّلَأ 

__________________________________________________

. هب یّفو  ّالا  ءیشب  هَّللا  هرما  ام  نسحلا ، نع  - 1
170 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

انب تسا  عوفرم  الحم  ای  تسا ، یسوم ، فحـص  یف  ام  زا  لدب  رورجم و  الحم  ام »  » و ّنا »  » نأش و يارب  ریمـض  تسا و  رزت ، ّهنأ ال  شیانعم 
یبلاطم هچ  میهاربا  یـسوم و  باتک  رد  میهاربا ، یـسوم و  فحـص  یف  ام  و  تسا : هتفگ  ياهدـنیوگ  ییوگ  دـشاب  رزت  نا ال  وه  هک  نیا  رب 

«. دریگیمن شود  رب  یهانگ  راب  هک  نیا   » ٌةَرِزاو ُرَِزت  اَّلَأ  تسا  هتفگ  وا  خساپ  رد  تسا ؟
. تسین هدروآ  تسد  هب  یعس  اب  هچنآ  زج  يزیچ  ناسنا  يارب  یعَس  ام  اَّلِإ  ِناْسنِْإِلل  َْسَیل  ْنَأ  َو 

هچ رگا  هدش  لقن  هدرم  فرط  زا  ندناوخ  زامن  ندرازگ و  جح  نداد و  هقدـص  باب  رد  هک  یتایاور  اّما  تسا  يردـصم  یعَـس » ام   » رد ام » »
یلیکو دننام  نید  مکح  هب  تسوا و  عبات  نیشناج و  نوچ  تسا  هدرم  دوخ  یعـس  ییوگ  اّما  تسا  نارگید  یعـس  تسین و  هدرم  دوخ  یعس 

. دنکیم راک  وا  تباین  هب  هک  تسا 
یلع ازج  داد و  ار  شلمع  شاداپ  ادـخ  هلمع ، هَّللا  هازج  دـنیوگ  دوشیم ، هداد  وا  هب  هدـنب  یعـس  شاداـپ  هاـگ  نآ  یفْوَأـْلا  َءازَْجلا  ُهازُْجی  َُّمث 

شاداپ دنوادخ  هاگ  نآ  دنیبیم  ار  دوخ  یعـس  تمایق  زور  رد  هدنب  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  داد و  شاداپ  ار  وا  لمع  لباقم  رد  ادخ  هلمع ،
. دهدیم وا  هب  لماک  روطب  ار  وا 

170 ص :  ات 62 ..... ] تایآ 42  (: 53  ) مجنلا هروس  ]

هراشا

ْنِم ( 45  ) یْثنُْألا َو  َرَکَّذلا  ِْنیَجْوَّزلا  َقَلَخ  ُهَّنَأ  َو  ( 44  ) ایْحَأ َو  َتامَأ  َوُه  ُهَّنَأ  َو  ( 43  ) یْکبَأ َو  َکَحْضَأ  َوُه  ُهَّنَأ  َو  ( 42  ) یهَْتنُْملا َکِّبَر  یلِإ  َّنَأ  َو 
(46  ) ینُْمت اذِإ  ٍۀَفُْطن 

یْقبَأ امَف  َدوُمَث  َو  ( 50  ) یلوُْألا ًاداع  َکَلْهَأ  ُهَّنَأ  َو  ( 49  ) يْرعِّشلا ُّبَر  َوُه  ُهَّنَأ  َو  ( 48  ) یْنقَأ َو  ینْغَأ  َوُه  ُهَّنَأ  َو  ( 47  ) يرْخُْألا َةَأْشَّنلا  ِْهیَلَع  َّنَأ  َو 
(51)

اذه ( 55  ) يرامَتَت َکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( 54  ) یَّشَغ ام  اهاَّشَغَف  ( 53  ) يوْهَأ َۀَکِفَتْؤُْملا  َو  ( 52  ) یغْطَأ َو  َمَلْظَأ  ْمُه  اُوناک  ْمُهَّنِإ  ُْلبَق  ْنِم  ٍحُون  َمْوَق  َو 
(56  ) یلوُْألا ِرُذُّنلا  َنِم  ٌریِذَن 
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َنوُدِماس ُْمْتنَأ  َو  ( 60  ) َنوُْکبَت َو ال  َنوُکَحْضَت  َو  ( 59  ) َنُوبَْجعَت ِثیِدَْحلا  اَذه  ْنِمَف  َأ  ( 58  ) ٌۀَفِشاک ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اَهل  َْسَیل  ( 57  ) ُۀَفِزْآلا ِتَفِزَأ 
(61)

(62  ) اوُُدبْعا َو  ِهَِّلل  اوُدُجْساَف 
171 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

171 ص :  همجرت ..... :

(42 . ) ددرگیم زاب  تراگدرورپ  هب  روما  همه  هک  تسا ) هدیسرن  وا  هب  ءایبنا  نیشیپ  بتک  زا  ایآ  (و 
(43 . ) دنایرگیم دنادنخیم و  هک  تسوا  هک  نیا  و 

(44 . ) دنکیم هدنز  دناریمیم و  هک  تسوا  و 
(45 . ) دنیرفآیم ار  ّثنؤم  رّکذم و  جوز  ود  هک  تسوا  و 

(46 (. ) دزیریم محر  رد  و   ) دوشیم جراخ  هک  ياهفطن  زا 
(47 (. ) ددرگ ارجا  تلادع  ات   ) رگید ملاع  داجیا  تسادخ  رب  هک  نیا  و 

(48 . ) دشخبیم یقاب  هیامرس  و  دنکیم ، زاینیب  هک  تسوا  هک  نیا  و 
(49 «. ) يرعش هراتس   » راگدرورپ تسوا  هک  نیا  و 

(50 ( ؟ درک كاله  ار  نیتسخن » داع   » موق دنوادخ  هک  هدمآ ) نیشیپ  يایبنا  بتک  رد  هک  تسا  هدیسرن  ناسنا  هب  ایآ  (و 
(51 . ) تشاذگن یقاب  ار  اهنآ  زا  یسک  و  ار ، دومث » موق   » نینچمه و 

(52 . ) دندوب رتهدننک  نایغط  رتملاظ و  همه  زا  اهنآ  هک  ارچ  اهنآ ، زا  شیپ  ار  حون  موق  زین  و 
(53 . ) دندیبوک نیمز  رب  ار  طول ) موق   ) هدش ور  ریز و  ياهرهش  زین  و 

(54  ) دیناشوپ نیگنس  باذع  اب  ار  اهنآ  سپس 
(55 ( ؟ يراد دیدرت  تراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کیمادک  رد  وگب ) )

(56 . ) تسا نیشیپ  ناگدنهد  میب  زا  ياهدنهد  میب  ربمایپ )  ) نیا
(57 (. ) دسریم ارف  تمایق  و   ) تسا هدش  کیدزن  دوش  کیدزن  دیاب  هچنآ 

(58 . ) دزاس فرطرب  ار  نآ  دئادش  دناوتیمن  ادخ  زج  سک  چیه  و 
(59 ( ؟ دینکیم بّجعت  نخس  نیا  زا  ایآ 

(60 ( ؟ دییرگیمن دیدنخیم و  و 
(61 ( ؟ دیربیم رس  هب  ینارسوه  تلفغ و  رد  هتسویپ  و 

(62 . ) دییامن شتسرپ  دینک و  هدجس  ادخ  يارب  همه  تسا  نینچ  هک  لاح 
172 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

172 ص :  ریسفت ..... :

هدوب میهاربا  یـسوم و  باتک  رد  بلاطم  نیا  مامت  هک  تسانعم  نیا  هب  دعب  تایآ  هیآ و  نیا  رد  ّنا »  » ندوب حوتفم  یهَْتنُْملا  َکِّبَر  یلِإ  َّنَأ  َو 
ُریِـصَْملا ِْهَیلِإ  َو  دنوادخ  راتفگ  دننام  دندرگیم  زاب  وا  هب  هدش و  یهتنم  ادخ  هب  مدرم  ینعی  تسا  ءاهتنا  يانعم  هب  ردـصم و  یهتنم »  » تسا و
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«. تسادخ يوس  هب  تشگزاب  »
: تسا لوق  دنچ  هیآ  نیا  يانعم  رد  یْکبَأ  َو  َکَحْضَأ  َوُه  ُهَّنَأ  َو 

. تسا هدیرفآ  ار  نتسیرگ  ندیدنخ و  يورین  ود  ادخ  - 1
. تسا هداد  ماجنا  تسا  مغ  يداش و  هک  ار  هیرگ  هدنخ و  لماع  - 2

. دنایرگ اهناراب  اب  ار  اهربا  دنادنخ و  راونا  اهشبات و  اب  ار  ناتخرد  - 3
: تسا هتفگ  رعاش  دوشیم . هدیرفآ  قلخت : يانعم  هب  هدش  هتفگ  و  ینما » ینم و  : » دنیوگ دوش  هتخیر  محر  رد  هفطن  هاگ  ره  ینُْمت  اذِإ 

«1  » یناملا کل  ینمی  ام  نّیبت  یتح 
(. دریگیم رارق  نز  محر  رد  ریدقت  کی  ساسا  رب  هفطن   ) دنکیم ریدقت  ار  هفطن )  ) نآ هدننک  ریدقت  ینعی  . 

یکین و رب  ات  تسا  مزال  ادخ  رب  تمکح  ساسا  رب  تقلخ  نیا  هک  تسا  نیا  دوصقم  هدش و  تئارق  ّدم »  » اب ةأشن »  » يرْخُْألا َةَأْشَّنلا  ِْهیَلَع  َّنَأ  َو 
. دهد ازج  يدب 

دوخ شـشخب  اب  ینعی  ینقا »  » دیـشخب و تورث  ینعی  تسا  لّوم »  » يانعم هب  ینغا »  » دـناهتفگ هداد و  اهنآ  هب  هدـش  هریخذ  لاـم  ینعی  یْنقَأ  َو 
. درک یضار  ار  یسک 

هشبک وبا  مان  هب  برع  فارـشا  زا  یکی  دندیتسرپیم  ار  نآ  هعازخ  هلیبق  تسا و  هرهز »)  ) يرعـش هراتـس   » هدننیرفآ ادخ  ینعی  يْرعِّشلا  ُّبَر 
شیرق ور  نیا  زا  تسا  هدوـب  هلآ  هـیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  يرداـم  دادـجا  زا  یکی  وا  داد و  رارق  ّتنـس  هلیبـق  يارب  ار  هراتـس  نآ  شتـسرپ 

تفلاخم شیرق  اب  نید  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  نوچ  دندیمانیم  هشبک  یبا  نبا  ار  ترضح 
__________________________________________________

. دنکیم ریدقت  تیارب  هدننک  ریدقت  هچنآ  دوش  راکشآ  ات  - 1
173 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. درکیم تفلاخم  نآ  ریغ  شتسرپ  رد  دیتسرپیم و  ار  يرعش  هراتس  هشبک  وبا  هک  نانچ  دیزرویم 
دندوب یموق  نیتسخن  اهنآ  نوچ  تسا  ناینیشیپ  یلوألا  زا  روظنم  هدش : هتفگ  تسا و  مرا »  » موق يرخألا » داع   » تسا و دوه  موق  یلوُْألا  ًاداع 

هدش و فذح  یلوا  هزمه  هک  تروص  نیا  هب  هدش  تئارق  مال  رد  نیونت  ماغدا  اب  یلول » داع   » هلمج نیا  دندش ، كاله  حون  موق  زا  سپ  هک 
. تسا هدش  لقتنم  فیرعت  مال  هب  هزمه  هّمض 

. تسا هدش  تئارق  زین  ادومث »  » َدوُمَث َو 
دندوب رترگناـیغط  رترگمتـس و  موق  ود  نآ  زا  حون  موق  هک  ارچ  میدرک  كـاله  ار  حون  موق  دومث  داـع و  موق  زا  شیپ  ُلـْبَق  ْنِم  ٍحُون  َمْوَـق  َو 

. درکن يرثا  اهنآ  رد  لاس  رازه  هب  کیدزن  وا  نیرفن  دنامیم و  زاب  تکرح  زا  هک  ییاج  ات  دندزیم  کتک  دندادیم و  رازآ  ار  حون  نوچ 
. دش ور  ریز و  دندوب  طول  موق  هک  اهنآ  لها  هک  ییاهرهش  ینعی  يوْهَأ  َۀَکِفَتْؤُْملا  َو 

. تخادنا نیمز  هب  سپس  درب  الاب  نامسآ  هب  دوخ  لاب  يور  رب  ار  اهرهش  نآ  لیئربج  ینعی  يوْهَأ 
نانآ دنوادخ  تسا و  هدش  دراو  اهرهـش  نآ  رب  هک  تسا  یباذع  ّتیمها  رطاخ  هب  نایب  هنوگ  نیا  دناشوپ ، اهنآ  رب  باذع  سابل  سپ  اهاَّشَغَف 

. درک نارابگنس  ار 
ییاهتمقن اهتمعن و  ناحبس  دنوادخ  هک  نآ  لاح  ینکیم و  کش  تراگدرورپ  تمعن  نیمادک  رد  ناسنا  يا  سپ  يرامَتَت  َکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف 

. تسا تربع  ناگدنریگ  تربع  يارب  یهلا  ییاهتمعن  رد  نوچ  هدیمان  تمعن  و  ءالآ »  » ار اهنآ  هدرمش و  رب  ار 
راذنا زا  ربمایپ  نیا  ای  دندشیم ) راذنا  نآ  هب  امـش  زا  شیپ  ياهناسنا  هک   ) نیتسخن ياهراذنا  سنج  زا  نآرق  نیا  یلوُْألا  ِرُذُّنلا  َنِم  ٌریِذَن  اذه 
رابتعا هب  دوشیم و  لیوأت  تسا  ثنؤم  هک  تعامج  هب  نوچ  هدومرف  ثنؤم  تروص  هب  ار  یلوا )  ) هملک دنوادخ  تسا ، نیتسخن  ناگدـنهد 
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. تسا هدش  ّثنؤم  تعامج 
174 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. ُۀَعاَّسلا َِتبَرَْتقا  دننام  دش  کیدزن  تمایق  ُۀَفِزْآلا  ِتَفِزَأ 
اهیِّلَُجی ال  هیآ : نیا  دننام  درادرب ، هدرپ  تمایق  مایق  نامز  زا  دناوتیمن  تمایق ، ندـش  اپرب  ات  سک  چـیه  ینعی  ٌۀَفِـشاک  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اَهل  َْسَیل 

سک چـیه  ادـخ  زج  دوش  اپرب  تمایق  هاـگ  ره  اـی  ( 188 فارعا / «. ) دزاـسیمن رادـیدپ  شعقوم  رد  ار  تماـیق  دـنوادخ  زج   » َوُه اَّلِإ  اـِهْتقَِول 
يانعم هب  ردصم  هفـشاک »  » هدش هتفگ  دنکیمن ، فرطرب  ار  اهنآ  تردـق  نیع  رد  زین  ادـخ  و  دزاس ، رود  ار  زور  نآ  تامیالمان  دـناوتیمن 

. دزاسیمن فرطرب  ار  تامیالمان  نآ  یسک  ادخ  زج  ینعی  هنئاخ » هیفاک و   » دننام تسا  فشک 
. دیدنخیم هرخسم  هب  دیوشیم و  هدز  تفگش  راکنا  يور  زا  نآرق  نیا  زا  ایآ  ِثیِدَْحلا  اَذه  ْنِمَف  َأ 

. دییرگیمن نآرق  باذع  ياههدعو  رطاخ  هب  َنوُْکبَت و  َو ال 
. تسا نیشیپ  رابخا  ثیدح  زا  دوصقم  هک  تسا  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

. دیتسه یمرگرس  يزاب و  لابند  دیلفاغ و  یهلا  باذع  زا  امش  َنوُدِماس  ُْمْتنَأ  َو 

. ناوخب زاوآ  ام  يارب  ینعی  انل ، يدمسا  تسا  هتفگ  شزینک  هب  نابیدا  زا  یکی 
. دیتسرپن ار  لطاب ]  ] نایادخ رگید  دیتسرپب و  ار  وا  صالخا  اب  دینک و  هدجس  ار  ادخ  اوُُدبْعا  َو  ِهَِّلل  اوُدُجْساَف 

175 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

175 ص :  رمق .....  هروس 

هراشا

. تسا یّکم  دراد و  هیآ  جنپ  هاجنپ و 

175 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

دننامه شتروص  هک  یلاح  رد  دوش  هتخیگنارب  تمایق  زور  دـنک  تئارق  زور  ره  رد  ار  هروس  نیا  سک  ره  هک  تسا  هدـمآ  ّیبا  ثیدـح  رد 
«. 1  » تسا هدراهچ  بش  هام 

ياـهرتش زا  يرتش  يور  رب  شربق  زا  ار  وا  دـنوادخ  دـنک  تئارق  ار  رمق  هروس  سک  ره  هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 
«. 2  » دروایب نوریب  تشهب 

175 ص :  ات 16 ..... ] تایآ 1  (: 54  ) رمقلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ْدََقل َو  ( 3  ) ٌّرِقَتْسُم ٍْرمَأ  ُّلُک  َو  ْمُهَءاوْهَأ  اوُعَبَّتا  َو  اُوبَّذَک  َو  ( 2  ) ٌّرِمَتْسُم ٌرْحِس  اُولوُقَی  َو  اوُضِْرُعی  ًۀَیآ  اْوَرَی  ْنِإ  َو  ( 1  ) ُرَمَْقلا َّقَْشنا  َو  ُۀَعاَّسلا  َِتبَرَْتقا 

(4  ) ٌرَجَدُْزم ِهِیف  ام  ِءاْبنَْألا  َنِم  ْمُهَءاج 
ٌرِشَْتنُم ٌدارَج  ْمُهَّنَأَک  ِثادْجَْألا  َنِم  َنوُجُرْخَی  ْمُهُراْصبَأ  ًاعَّشُخ  ( 6  ) ٍرُُکن ٍءْیَش  یلِإ  ِعاَّدلا  ُعْدَی  َمْوَی  ْمُْهنَع  َّلَوَتَف  ( 5  ) ُرُذُّنلا ِنُْغت  امَف  ٌۀَِغلاب  ٌۀَمْکِح 

(9  ) َرِجُدْزا َو  ٌنُونْجَم  اُولاق  َو  انَْدبَع  اُوبَّذَکَف  ٍحُون  ُمْوَق  ْمُهَْلبَق  َْتبَّذَک  ( 8  ) ٌرِسَع ٌمْوَی  اذه  َنوُِرفاْکلا  ُلوُقَی  ِعاَّدلا  َیلِإ  َنیِعِطْهُم  ( 7)
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َو ( 12  ) َرِدـُق ْدَـق  ٍْرمَأ  یلَع  ُءاْملا  یَقَْتلاَف  ًانُویُع  َضْرَْألا  اَنْرَّجَف  َو  ( 11  ) ٍرِمَْهنُم ٍءاِمب  ِءامَّسلا  َباْوبَأ  اـنْحَتَفَف  ( 10  ) ْرِـصَْتناَف ٌبُوْلغَم  یِّنَأ  ُهَّبَر  اعَدَف 
(14  ) َرِفُک َناک  ْنَِمل  ًءازَج  اِنُنیْعَِأب  يِرَْجت  ( 13  ) ٍرُسُد َو  ٍحاْولَأ  ِتاذ  یلَع  ُهاْنلَمَح 

(16  ) ِرُُذن َو  ِیباذَع  َناک  َْفیَکَف  ( 15  ) ٍرِکَّدُم ْنِم  ْلَهَف  ًۀَیآ  اهانْکََرت  ْدََقل  َو 
__________________________________________________

-1
. ردبلا ۀلیل  رمقلا  ةروص  یلع  ههجو  ۀمایقلا و  موی  ثعب  ّبغ  ّلک  یف  اهأرق  نم  ّیبا ، ثیدح  یف 

-2
. ۀّنجلا قون  نم  ۀقان  یلع  هربق  نم  هَّللا  هجرخا  اهأرق  نم  مالّسلا : هیلع  قداّصلا  نع 

176 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

176 ص :  همجرت ..... :

. رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1  ) تفاکش مه  زا  هام  دش و  کیدزن  تمایق 

(2 ! ) ّرمتسم تسا  يرحس  نیا  دنیوگیم : هدرک  ضارعا  دننیبب  ار  ياهزجعم  هناشن و  هاگ  ره  و 
(3 . ) دراد یهاگرارق  يرما  ره  دندرک و  يوریپ  ناشسفن  ياوه  زا  هدومن و  بیذکت  ار ) ادخ  تایآ   ) اهنآ

(4 . ) تسا هدیسر  اهنآ  هب  نیشیپ ) ياهتّما  ءایبنا و   ) رابخا اهیدب  زا  راجزنا  يارب  یفاک  هزادنا  هب 
(5 . ) تسین دیفم  جوجل ) دارفا  يارب   ) اهراذنا اّما  تسا  یهلا  هغلاب  تمکح  تایآ ، نیا 

هب توعد   ) دـنکیم توعد  یکانتـشحو  رما  هب  ار  مدرم  یهلا  هدـننک  توـعد  هک  روآ  داـی  هب  ار  يزور  نادرگب و  يور  اـهنآ  زا  نیا  رب  اـنب 
(6 (. ) لامعا باسح 

وـس ره  هب  هدـنکارپ  ياهخلم  نوچمه  فدـهیب )  ) هداتفا و ریز  هب  تشحو  زا  ناشیاهمـشچ  هک  یلاـح  رد  دـنوشیم  جراـخ  اـهربق  زا  اـهنآ 
(7 . ) دنودیم

تخـس و زور  زورما  دـنیوگیم : نارفاـک  دنـشکیم و  ندرگ  هدـننک  توـعد  نـیا  يوـس  هـب  بارطـضا ) تـشحو و  رثا  رب   ) هـک یلاـح  رد 
( 8 . ) تسا یکاندرد 

177 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
همادا زا   ) ار وا  اهرازآ ) عاونا  اب   ) تسا و هناوید  وا  دنتفگ : هدرک  بیذکت  ار  حون )  ) ام هدنب  يرآ )  ) دندرک بیذـکت  حون  موق  اهنآ  زا  شیپ 

(9 . ) دنتشاد زاب  شتلاسر )
(10 (. ) ریگب اهنآ  زا  ارم  ماقتنا  ماهدش ، رگنایغط  موق  نیا   ) بولغم نم  تشاد : هضرع  راگدرورپ  هاگرد  هب  وا 

(11 . ) دیراب ورف  یپ  رد  یپ  ناوارف و  یبآ  میدوشگ و  ار  نامسآ  ياهرد  ماگنه  نیا  رد 
(12 . ) دنتخیمآ رد  مه  اب  دوب  رّدقم  هک  ياهزادنا  هب  بآ  ود  نیا  میداتسرف و  نوریب  يدایز  ياههمشچ  میتفاکش و  ار  نیمز  و 

(13 . ) میدرک راوس  دوب  هدش  هتخاس  ییاهخیم  حاولا و  زا  هک  یبکرم  رب  ار  وا  و 
(14 . ) دندش رفاک  وا  هب  هک  یناسک  يارب  دوب  يرفیک  نیا  درکیم  تکرح  ام  تراظن  تحت  هک  یبکرم 
(15 . ) دریگ دنپ  هک  تسه  یسک  ایآ  میدراذگ ، یقاب  اهتّما  نایم  رد  ياهناشن  ناونع  هب  ار  ارجام  نیا  ام 

(16 ( !؟ دوب هنوگچ  نم  ياهراذنا  باذع و  دیرگنب ) نونکا  )
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177 ص :  ریسفت ..... :

زا دناهدرک  تیاور  ار  نآ  هباحص  زا  يرایسب  هک  تسا . هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ام  ربمایپ  راکـشآ  تازجعم  زا  هام  ندش  مین  ود  ُرَمَْقلا  َّقَْشنا  َو 
تـسا کیدزن  تمایق  انامه  دیوگیم : هفیذح  دننارگید ، رمع و  نبا  ساّبع ، نبا  سنا ، دوعـسم ، نب  هَّللا  دـبع  نامی ، نب  ۀـفیذح  اهنآ  هلمج 

. تسا هدش  مین  ود  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ناتربمایپ  نامز  رد  هام  «. 1»
«. 2  » مدید هام  همین  ود  نایم  ار  ارح  هوک  تسوا  تردق  هضبق  رد  مناج  هک  ییادخ  هب  دنگوس  دیوگیم : دوعسم  نبا 

«. 3  » دیهد یهاوگ  نالف  يا  نالف و  يا  دزیم  دایرف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  دش و  مین  ود  هام  هک  تسا  تیاور  ساّبع  نبا  زا 
__________________________________________________

. هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  مکّیبن  دهع  یلع  قشنا  دق  رمقلا  نا  تبرتقا و  دق  ۀعاّسلا  ّنا  ۀفیذح  لاق  - 1
. رمقلا یتقلف  نیب  ءارح  تیار  دقل  هدیب  یسفن  يذلا  و  دوعسم : نبا  لاق  - 2

. اودهشا نالف ، ای  نالف ، ای  يدانی  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نیتقلف و  رمقلا  ّقشنا  سابع : نبا  نع  - 3
178 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دننادرگیم يور  نآ  یتسرد  هب  ندش  میلست  زا  دننیبب  یتیآ  رگا  اوُضِْرُعی  ًۀَیآ  اْوَرَی  ْنِإ  َو 
هتفرگ ةریرم ، ّرمتـسا  تغل  لها  هتفگ  زا  مکحم و  يانعم  هب  ّرمتـسم » ، » تسا راوتـسا  مکحم و  يرحـس  دنیوگیم  ٌّرِمَتْـسُم و  ٌرْحِـس  اُولوُقَی  َو 

: دناهتفگ یضعب  تسا ، هدش 
ندنادرگ يور  ّتلع  ناکرـشم و  يوزرآ  نیا  دنامیمن و  یقاب  دوشیم و  دوبان  دوریم و  هک  تسا  يرحـس  نتـشذگ  رورم و  زا  ّرمتـسم » »

. تساهنآ
. دناهدرک يوریپ  تسا  نآ  روهظ  زا  سپ  قح  ندرک  عفد  هک  هتسارآ  ناشیارب  ناطیش  هچنآ  یناسفن و  ياهشهاوخ  زا  اهنآ  ْمُهَءاوْهَأ  اوُعَبَّتا  َو 
هب يدوزب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  راک  انامه  دوش و  رقتـسم  اجنآ  رد  ات  دسرب  رخآ  هب  دـیاب  ریزگان  يراک  ره  ینعی  ٌّرِقَتْـسُم  ٍْرمَأ  ُّلُک  َو 

. دوشیم راکشآ  شماجرف  اهنآ  يارب  لطاب و  ای  تسا  قح  هک  دوشیم  نشور  نایاپ  نآ  رد  هک  دسریم  ینایاپ 
شلاح دوش و  ّرقتسم  هک  يراک  ره  تسا و  کیدزن  تمایق  زور  ینعی  دشاب  ۀعاّسلا »  » رب فطع  هک  نیا  رب  انب  هدش  تئارق  زین  رورجم  رقتسم 

. تسا کیدزن  زین  ددرگ  راکشآ 
جردنم نآ  رد  هتـشذگ  نورق  ياهربخ  ای  ترخآ  ياهربخ  هک  تسا  نآرق  هدـمآ  اهنآ  يارب  هک  ییاهربخ  زا  دارم  ِءاْبنَْألا  َنِم  ْمُهَءاج  ْدََـقل  َو 

. تسا
. تسا ناربمایپ  بیذکت  رفک و  زا  عانتما  ّلحم  ای  عانتما  ینعی  ٌرَجَدُْزم  ِهِیف  ام 

. تسا هدوب  ۀمکح ، وه  هک  نیا  رب  انب  ای  تسا  ام »  » زا لدب  ٌۀَِغلاب  ٌۀَمْکِح 
. دیشخب دوس  ار  ناربمایپ )  ) ناریذن هک  هک  تسا  يزاینیب  مادک  ینعی  تسا  راکنا  ای  یفن  ُرُذُّنلا  ِنُْغت  امَف 

. درادن اهنآ  لاح  هب  یعفن  راذنا  هک  ینادیم  نوچ  نک  ضارعا  اهنآ  زا  ْمُْهنَع  َّلَوَتَف 
تسا و یعاد  زا  هدـش و  تئارق  زین  عاد » « » ي  » فذـح هب  یعاد  دـشاب ، نوجرخی  رب  فطع  هک  نیا  رب  اـنب  تسا  بوـصنم  ِعاَّدـلا  ُعْدَـی  َمْوَـی 

ي »  » ندروآ زا  نآ  رخآ  هرسک 
179 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دنکیم تیافک 
. تسا تمایق  زور  سرت  نآ  ددنسپیمن و  ار  نآ  سوفن  هک  دنیاشوخان  تشز و  يزیچ  ینعی  ٍرُُکن  ٍءْیَش  یلِإ 
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. تسا لیفارسا  یعاد  زا  روظنم  و  تسا ، هدش  تئارق  زین  ك )  ) نوکس هب  رکن 
انب اعّشخ »  » تسا و نوجرخی  زا  لاح  دشاب و  مهراصبا ، عشخی  مهراصبأ و  نعشخی  هک  نیا  رب  انب  هدش  تئارق  زین  اعشاخ »  » ْمُهُراْصبَأ ًاعَّشُخ 

تررم دنیوگ : ریمـض ، نآ  زا  لدب  مهراصبا »  » دشاب و مه  ریمـض  اعّـشخ »  » رد ای  ثیغاربلا ، ینولکا  دنیوگیم : هک  تسا  ّیط  هلیبق  تغل  رب 
. مههجوا ناسح  مههجوا و  نسح  لاجرب 

. دوشیم رهاظ  اهنآ  نامشچ  رد  زیزع  صخش  تّزع  لیلذ و  صخش  يراوخ  هک  ارچ  تسا  يراوخ  زا  هیانک  راصبألا  عوشخ  و 
. اهروگ زا  ِثادْجَْألا  َنِم 

هیبشت هدنکارپ  ياهخلم  هب  ناشندز  جوم  اهنآ و  ندوب  رایسب  هطساو  هب  دنیآیم  نوریب  روگ  زا  هک  ار  یناگدرم  دنوادخ  ٌرِـشَْتنُم  ٌدارَج  ْمُهَّنَأَک 
. دندمآ خلم  دننام  دارجلاک ، اءاج  دنیوگیم : دننزیم ، جوم  یضعب  نایم  رد  اهنآ  زا  یضعب  هک  رایسب  رگشل  هب  تسا ، هدرک 

. دنشکیم وا  فرط  هب  ار  ناشیاهندرگ  هک  یلاح  رد  هدننک  توعد  نداد  خساپ  هب  دنباتشیم  ینعی  ِعاَّدلا  َیلِإ  َنیِعِطْهُم 
. تسا هناوید  حون  دنتفگ : هدرک و  بیذکت  یپایپ  ار  ترضح  نآ  حون  موق  هّکم  مدرم  زا  شیپ  ْمُهَْلبَق  َْتبَّذَک 

، َنیِموُجْرَْملا َنِم  َّنَنوُکََتل  دندوب : هتفگ  هک  نانچ  دندرک  تحاران  ار  وا  ندش  راسگنـس  هب  دـیدهت  نداد و  مانـشد  ندز و  ببـس  هب  َرِجُدْزا  َو 
. دوب یهاوخ  اههدش  راسگنس  ءزج  يرادنرب  تسد  غیلبت  زا  رگا 

ارم سپ  مدـش  دـیماان  اهنآ  تباجا  زا  دنونـشیمن و  ارم  نخـس  هدـش و  عقاو  مموق  بولغم  نم  هک  دـناوخب  ار  شیوخ  راگدرورپ  ُهَّبَر  اعَدَـف 
یباذع  اب  اهنآ  زا  ارم  ماقتنا  نک و  يرای 

180 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. ریگب یتسرفیم  نانآ  رب  هک 

. تسا هدش  تئارق  ود  ره  دیدشتیب  دیدشت و  اب  انحتف »  » ِءامَّسلا َباْوبَأ  انْحَتَفَف 
. دشیمن عطق  زور  لهچ  ات  تخیریم و  یپایپ  رایسب و  هک  یبآ  ٍرِمَْهنُم  ٍءاِمب 

. تسا ناشوج  ییاههمشچ  ییوگ  هک  میداد  رارق  يروط  ار  نیمز  مامت  ینعی  میتفاکش ، ار  نیمز  َضْرَْألا  اَنْرَّجَف  َو 
رّدقم و هک  یتلاح  هب  هدـش : هتفگ  دوب ، هدـش  رّدـقم  ادـخ  تساوخ  قبط  هک  یتلاح  هب  دنتـسویپ  مه  هب  نیمز  نامـسآ و  ياهبآ  ُءاْملا  یَقَْتلاَف 
دزیر و ورف  نامـسآ  زا  زین  هزادنا  نامه  دـیایب  نوریب  نیمز  زا  دوب  هدرک  رّدـقم  هک  هزادـنا  نامه  ادـخ  هک  تروص  نیا  هب  تسا  هدـش  ربارب 

. دنشاب ربارب 
: رعاش هتفگ  تسا  نآ  ریظن  تسا و  هتسشن  فوصوم  ياج  هب  هک  تسا  یتفص  نآ  تسا و  یتشک  روظنم  ٍرُسُد  َو  ٍحاْولَأ  ِتاذ  یلَع 

«1  » دیدح نم  ةدورسم  یصیمق  نکل  و 
خیم يانعم  هب  دنک و  عفد  ار  نآ  هاگ  ره  هرـسد ، زا  تسا  لاعف  نزو  و  راسد »  » عمج رـسد »  » تسا و هرز  نم  نهاریپ  تسا  نیا  شدـصق  هک 

. تسا
. دیآیم تکرح  هب  بآ  يور  رب  ام  هاگدید  رد  یتشک  اِنُنیْعَِأب  يِرَْجت 

حون صخـش ، نآ  زا  روظنم  تسا و  هدـش  نارفک  نآ  هب  تبـسن  هک  دـشاب  یتمعن )  ) یـصخش يارب  شاداپ  اـت  ینعی  تسا  هل  لوعفم  ءازج » »
. تسادخ يوس  زا  یتمحر  تمعن و  ربمایپ  هک  ارچ  داد  رارق  هدش  نارفک  تمعن  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا 

. لمع دوخ  هب  ای  ددرگیم  رب  یتشک  هب  ریمض  اهانْکََرت  ْدََقل  َو 
. دوشیم هتفرگ  تربع  نآ  هلیسو  هب  هک  یتمالع  ۀیآ » »

؟ تسه ياهدنریگ  تربع  ایآ  ٍرِکَّدُم  ْنِم  ْلَهَف 
__________________________________________________
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. تسا هدش  هتفاب  نهآ  زا  نم  نهاریپ  یلو  - 1
181 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا راذنا  يانعم  هب  ریذن »  » عمج رذن » »

181 ص :  ات 31 ..... ] تایآ 17  (: 54  ) رمقلا هروس  ]

هراشا

ِمْوَی ِیف  ًارَـصْرَص  ًاحیِر  ْمِْهیَلَع  اْنلَـسْرَأ  اَّنِإ  ( 18  ) ِرُذـُن َو  ِیباذَـع  َناک  َْفیَکَف  ٌداع  َْتبَّذَـک  ( 17  ) ٍرِکَّدـُم ْنِم  ْلَهَف  ِرْکِّذـِلل  َنآْرُْقلا  اَنْرَّسَی  ْدََـقل  َو 
(21  ) ِرُُذن َو  ِیباذَع  َناک  َْفیَکَف  ( 20  ) ٍرِعَْقنُم ٍلَْخن  ُزاجْعَأ  ْمُهَّنَأَک  َساَّنلا  ُعِْزنَت  ( 19  ) ٍّرِمَتْسُم ٍسَْحن 

َأ ( 24  ) ٍرُعُس َو  ٍلالَض  یَِفل  ًاذِإ  اَّنِإ  ُهُِعبَّتَن  ًادِحاو  اَّنِم  ًارََـشب  َأ  اُولاقَف  ( 23  ) ِرُذُّنلِاب ُدوُمَث  َْتبَّذَک  ( 22  ) ٍرِکَّدُم ْنِم  ْلَهَف  ِرْکِّذِلل  َنآْرُْقلا  اَنْرَّسَی  ْدََـقل  َو 
(26  ) ُرِشَْألا ُباَّذَْکلا  ِنَم  ًادَغ  َنوُمَْلعَیَس  ( 25  ) ٌرِشَأ ٌباَّذَک  َوُه  َْلب  اِنْنَیب  ْنِم  ِْهیَلَع  ُرْکِّذلا  َیِْقلُأ 

َرَقَعَف یطاعَتَف  ْمُهَبِحاص  اْوَداـنَف  ( 28  ) ٌرَضَتُْحم ٍبْرِـش  ُّلُک  ْمُهَْنَیب  ٌۀَمِْـسق  َءاْملا  َّنَأ  ْمُْهئِّبَن  َو  ( 27  ) ِْربَطْـصا َو  ْمُْهبِقَتْراَف  ْمَُهل  ًۀَْنِتف  ِۀَقاَّنلا  اُولِـسُْرم  اَّنِإ 
(31  ) ِرِظَتْحُْملا ِمیِشَهَک  اُوناکَف  ًةَدِحاو  ًۀَْحیَص  ْمِْهیَلَع  اْنلَسْرَأ  اَّنِإ  ( 30  ) ِرُُذن َو  ِیباذَع  َناک  َْفیَکَف  ( 29)

181 ص :  همجرت ..... :

(17 . ) دوش رّکذتم  هک  تسه  یسک  ایآ  میتخاس  ناسآ  رّکذت  يارب  ار  نآرق  ام 
(18 ( ؟ دوب هنوگچ  نم  ياهراذنا  باذع و  دینیبب )  ) نونکا دندرک  بیذکت  ار ) دوخ  ربمایپ  زین   ) داع موق 

(19 . ) میداتسرف اهنآ  رب  ّرمتسم  موش  زور  کی  رد  ار  يدرس  كانتشحو و  دابدنت  ام 
(20 . ) دنکیم رب  اج  زا  هدش  نک  هشیر  لخن  ياههنت  نوچمه  ار  مدرم  هک 

(21 ( ؟ دوب هنوگچ  نم  ياهراذنا  باذع و  دینیبب ) نونکا  )
(22 ( ؟ دوش رّکذتم  هک  تسه  یسک  ایآ  میدرک ، ناسآ  رّکذت  يارب  ار  نآرق  ام 

(23 . ) دندرک بیذکت  ار  یهلا  ياهراذنا  زین )  ) دومث هفیاط 
(24 ! ) دوب میهاوخ  نونج  یهارمگ و  رد  مینک  نینچ  رگا  مینک ؟ يوریپ  دوخ  سنج  زا  يرشب  زا  ام  ایآ  دنتفگ : و 

(25 . ) تسا يزابسوه  يوگغورد  رایسب  مدآ  وا  هن ، هدش ؟ لزان  یحو  درم  نیا  رب  اهنت  ام  نایم  زا  ایآ 
(26 . ) تسا زابسوه  يوگغورد  یسک  هچ  دنمهفیم  ادرف  یلو 

182 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(27 . ) نک ربص  شاب و  اهنآ  راک  نایاپ  راظتنا  رد  میتسرفیم ، اهنآ  شیامزآ  يارب  ار  هقان »  » ام

دوخ تبون  رد  کی  ره  و  اهنآ ) يارب  زور  کی  هقان و  مهـس  زور  کی   ) دوش میـسقت  اهنآ  ناـیم  رد  دـیاب  هیرق )  ) بآ هک  هد  ربخ  اـهنآ  هب  و 
(28 . ) دنوش رضاح  دیاب 

(29 . ) درک یپ  ار ) هقان   ) دمآ و راک  نیا  غارس  هب  وا  دندز ، ادص  ار  دوخ  نارای  زا  یکی  اهنآ 
(30 ( !؟ دوب هنوگچ  نم  ياهراذنا  باذع و  دیرگنب ) نونکا  )

نایاپراهچ بحاص  هک  دندمآ  رد  یکـشخ  هایگ  تروص  هب  یگمه  نآ  لابند  هب  میداتـسرف و  اهنآ  رب  میظع ) هقعاص   ) هحیـص کی  طقف  ام 
(31 . ) دنکیم يروآعمج  لغآ  رد 
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182 ص :  ریسفت ..... :

مینکیم شکمک  دنک  نآ  ظفح  دصق  هک  ار  سک  ره  میداد و  رارق  ناسآ  ندرک  ظفح  يارب  ار  نآرق  ام  ینعی  ِرْکِّذِلل  َنآْرُْقلا  اَنْرَّسَی  ْدََـقل  َو 
. دنک تئارق  ار  نآ  رهاظ  هب  ات 

هتقان رّـسی  زا  رکذ  يارب  میدرک  اّیهم  ار  نآرق  ام  ای  دوش ، کمک  ات  دـشاب  نآرق  ظـفح  بلاـط  هک  تسه  یـسک  اـیآ  ینعی  ٍرِکَّدـُم  ْنِم  ْلَـهَف 
: دیوگ رعاش  دزاس  چوک  هدامآ  ار  نآ  هاگ  ره  رفّسلل ،

«1  » عنصا تنک  يّذلا  ینیزجی  کلانه  ارّسیم  ماّجللاب  هیلا  تمق  و 
نیا هلمج  يانعم  هدش : هتفگ  تسا  هدـشیمن  تئارق  شمامت  هدـش  لزان  هک  ادـخ  ياهباتک  زا  کی  چـیه  نآرق  زج  ارهاظ  هک  هدـش  تیاور 

يریگدنپ يارب  ار  نآرق  هک  تسا 
__________________________________________________

اجنآ رد  دشیمن و  مار  دوبن  ماگل  رگا  مدرکیم و  هدامآ  گنج  يارب  ار  وا  ندز  ماگل  اب  هک  یلاح  رد  متفر  بسا  فرط  هب  متساخاپب و  - 1
هک دراد  تیب  هس  تیب ، نیا  زا  شیپ  تسا و  یجراخ  جرعا  زا  رعش ، داد . دهاوخ  نم  هب  مداد  بسا  هب  هک  يریش  شاداپ  گنج  نادیم  ینعی 

. ].....[ م تسا - هدوب  يرورض  لبق  تایبا  هب  هّجوت  همجرت ، رد  تسا و  هدمآ  هیآ 17 ، ریسفت  لیذ  رد  ص 439 ، ج 4 ، فاشک ، ریسفت  رد 
183 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

؟ تسه ياهدنریگدنپ  ایآ  میدرک  رپ  یفاک  ياهعنم  لماک و  ياهدنپ  زا  ار  نآ  هک  هنوگ  نیدب  میداد  رارق  ناسآ 
ياهناسنا يارب  يدیدهت  نانآ  ندرک  باذع  ای  دوش  لزان  باذع  هک  نیا  زا  شیپ  دروآ  باذـع  اهنآ  يارب  هک  تسا  يدـیدهت  ینعی  ِرُذـُن  َو 

. تساهنآ زا  سپ 
. يدرس يانعم  هب  ّرص »  » زا تسا  درس  رایسب  ای  دزویم ، تخس  هک  يداب  ًارَصْرَص  ًاحیِر 

. موش يزور  رد  ٍسَْحن  ِمْوَی  ِیف 
یناسنا ات  تشاد  رارمتسا  ناشکچوک  گرزب و  هب  تبسن  ای  درک  ناشکاله  ات  تشاد  رارمتـسا  اهنآ  هرابرد  دوب و  موادم  نآ  یموش  ٍّرِمَتْـسُم 
تیاور مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  بلطم  نیا  ددرگیمن  رب  رگید  هک  دوب  هام  رخآ  هبنـشراهچ  زور  رد  باذـع  نیا  دـنامن  یقاب  اـهنآ  زا 

. تسا هدش 
. دنکیم نیمز  زا  ار  مدرم  داب  نیا  َساَّنلا  ُعِْزنَت 

ییامرخ ناتخرد  ياههشیر  ییوگ  دندوب  گرزب  دنلب و  ياهلکیه  ياراد  دـنداتفایم و  نیمز  يور  رب  هدرم  ینعی  ٍرِعَْقنُم  ٍلَْخن  ُزاجْعَأ  ْمُهَّنَأَک 
: دنیوگ دناهدش ، هدنک  هک  دنتسه 

هدروآ رّکذـم  لخن  ظفل  تیانع  هب  ار  لخن  تفـص  دـندوب ، رـسیب  ییاهدـسج  هدرک و  عطق  ار  اهنآ  ياهرـس  داب  هک  تسا  نیا  هیبشت  لـیلد 
نوچمه موق ] نآ   »] ٍۀَـیِواخ ٍلَْخن  ُزاجْعَأ  تسا : هدومرف  هک  نانچ  دوب  زیاج  دروآیم  زین  ّثنؤم  تفـص  ینعم ، رب  لمح  باـب  زا  رگا  تسا و 

(. 7 هقاح / [« ) دندوب هدش  كاله   ] لخن ناتخرد  یلاخ  وت  هدیسوپ و  ياههنت 
یناـسنا زا  هک  دندرمـشیم  دـنیاشوخان  اـهنآ  دـنکیم  ریـسفت  ار  نآ  هعبّتن »  » هک تـسا  رکنا )  ) یلعف هـب  بوـصنم  ارـشب »  » اَّنِم ًارََـشب  َأ  اُولاـقَف 

. دشاب رتيوق  يدننامه  تلثامم و  ات  دندرک  اّنم  هب  ریبعت  دننک و  يوریپ  ناشدوخ  سنجمه 
رب  دشاب و  رتيوق  يدننامه  ات  دنتفگ  اّنم »  » ربمایپ حلاص  ناگدننک  بیذکت  اّنم » »

184 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(. دنک تلالد  اهنآ  اب  ربمایپ  یسنجمه 
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( تساهنت کت و   ) تسین اهنآ  زا  فرـشا  هک  يدرم  زا  ار  تّما  کی  ندرک  يوریپ  ات  دنتفگ  ادحاو »  » حلاص ناگدننک  بیذکت  ُهُِعبَّتَن  ًادِـحاو 
. دنهد هولج  تشز  هدش ، رکنم 

. دیاهدش هارمگ  قح  زا  امش  دینکن  يوریپ  ارم  رگا  تسا : هتفگ  اهنآ  هب  ییوگ  ٍلالَض  یَِفل  ًاذِإ  اَّنِإ 
تروص نیا  رد  ام  مینک  يوریپ  وت  زا  رگا  دـنتفگ : هدرک و  هنوراو  وا  دوخ  رب  ار  نخـس  سپ  تسا  ریعـس »  » عمج رعـس »  » دیـشتآ رد  ٍرُعُـس  َو 

تسا و قح  زا  يرود  اـطخ و  لالـض ، زا  دوصقم  هدـش : هتفگ  و  دوب ) میهاوـخ  شتآ  یهارمگ و  رد  : ) ییوـگیم هک  دوـب  میهاوـخ  ناـنچ 
. تسا نونج  يانعم  هب  رعس » »

وا زا  رتراوازـس  تّوبن  هب  ندـش  هدـیزگرب  يارب  هک  نآ  لاح  هدـش  لزان  وا  رب  یحو  اهنت  ام  نایم  رد  اـیآ  ینعی  اـِنْنَیب  ْنِم  ِْهیَلَع  ُرْکِّذـلا  َیِْقلُأ  َأ 
. دراد دوجو 

. دنک یگرزب  ام  رب  تّوبن  يوعد  اب  دهاوخیم  هک  ّربکتم  تسا  ییوگغورد  ٌرِشَأ  ٌباَّذَک  َوُه  َْلب 
. تفای دنهاوخ  رد  تمایق  زور  رد  ای  تسناد  دنهاوخ  دوش  لزان  اهنآ  رب  باذع  هک  ماگنه  نآ  رد  ادرف  يدوزب  ًادَغ  َنوُمَْلعَیَس 

؟ دندرک بیذکت  ار  وا  هک  اهنآ  ای  حلاص  تسوگغورد ، یسک  هچ  ُرِشَْألا  ُباَّذَْکلا  ِنَم 
حلاـص موق  هک  روط  ناـمه  میروآیم  نوریب  میزیگنایم و  رب  تسا  هدرتـسگ  نیمز  يور  هک  یهوک  زا  ار  رتـش  هداـم  اـم  ِۀَـقاَّنلا  اُولِـسُْرم  اَّنِإ 

. دشاب ناشیارب  یناحتما  نومزآ و  ات  دناهتساوخ 
. دننکیم هچ  نیبب  شاب و  اهنآ  هرابرد  ادخ  رما  رظتنم  ْمُْهبِقَتْراَف 

. دسرب وت  هب  منامرف  ات  نکم  باتش  شاب و  ابیکش  دسریم  وت  هب  اهنآ  زا  هک  يرازآ  رب  ِْربَطْصا و  َو 
کی  هدش  میسقت  امش  نایم  رد  بآ  هک  هدب  ربخ  اهنآ  هب  ْمُهَْنَیب  ٌۀَمِْسق  َءاْملا  َّنَأ  ْمُْهئِّبَن  َو 

185 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسالقع نداد  هبلغ  باب  زا  ددرگیم ] رب  حلاص  موق  هب  نآ  ریمض  هک  مهنیب »  ]» هملک ندروآ  و  تسامش ، زا  زور  کی  هقان و  زا  زور 

رد مدرم  هدش : هتفگ  دیاین . يرگید  دنک و  هدافتـسا  نآ  زا  دوش و  رـضاح  نآ  لها  تسا  مادک  ره  مهـس  بآ  زور  ره  ٌرَـضَتُْحم  ٍبْرِـش  ُّلُک 
. دنبای روضح  تبون  نابحاص  تسا  رتش  تبون  هک  يزور  رد  دنوش و  رضاح  بآ  رس  رب  ناشتبون  زور 

. دندز ادص  ار  دومث )  ) رمیحا فلاس  نب  راّدق  ناشقیفر  سپ  ْمُهَبِحاص  اْوَدانَف 
. درک یپ  ار  هقان  تشادرب و  ار  ریشمش  ای  درک ، یپ  ار  نآ  تفای و  تسد  هقان  رب  درک و  یخاتسگ  سپ  یطاعَتَف 

. دوب مالّسلا  هیلع  لیئربج  هحیص  نآ  ًةَدِحاو و  ًۀَْحیَص 
. تسا هتسکش  يانعم  هب  مشهنم  تسا ، کشخ  تخرد  میشه »  » ِرِظَتْحُْملا ِمیِشَهَک  اُوناکَف 

مهرد هدرک و  لامدگل  نایاپ  راهچ  دوشیم  کشخ  هک  ار  هچنآ  دهدیم و  ماجنا  ار  ندش  کشخ  لمع  هک  تسا  یـسک  رظتحم  زا  روظنم 
. دننکشیم

185 ص :  ات 42 ..... ] تایآ 32  (: 54  ) رمقلا هروس  ]

هراشا

(34  ) ٍرَحَِسب ْمُهاْنیََّجن  ٍطُول  َلآ  َّالِإ  ًابِصاح  ْمِْهیَلَع  اْنلَـسْرَأ  اَّنِإ  ( 33  ) ِرُذُّنلِاب ٍطُول  ُمْوَق  َْتبَّذَک  ( 32  ) ٍرِکَّدُم ْنِم  ْلَهَف  ِرْکِّذِلل  َنآْرُْقلا  اَنْرَّسَی  ْدََـقل  َو 
(36  ) ِرُذُّنلِاب اْوَرامَتَف  انَتَشَْطب  ْمُهَرَْذنَأ  ْدََقل  َو  ( 35  ) َرَکَش ْنَم  يِزَْجن  َِکلذَک  انِْدنِع  ْنِم  ًۀَمِْعن 

َو ( 39  ) ِرُُذن َو  ِیباذَع  اُوقوُذَف  ( 38  ) ٌّرِقَتْسُم ٌباذَع  ًةَرُْکب  ْمُهَحَّبَص  ْدََقل  َو  ( 37  ) ِرُُذن َو  ِیباذَع  اُوقوُذَف  ْمُهَُنیْعَأ  انْسَمَطَف  ِهِْفیَض  ْنَع  ُهُودَوار  ْدََقل  َو 
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(41  ) ُرُذُّنلا َنْوَعِْرف  َلآ  َءاج  ْدََقل  َو  ( 40  ) ٍرِکَّدُم ْنِم  ْلَهَف  ِرْکِّذِلل  َنآْرُْقلا  اَنْرَّسَی  ْدََقل 
(42  ) ٍرِدَتْقُم ٍزیِزَع  َذْخَأ  ْمُهانْذَخَأَف  اهِّلُک  اِنتایِآب  اُوبَّذَک 

186 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

186 ص :  همجرت ..... :

(32 ( ؟ دوش رّکذتم  هک  تسه  یسک  ایآ  میتخاس  ناسآ  يروآدای  يارب  ار  نآرق  ام 
(33 . ) دندرک بیذکت  ار ) ناشربمایپ  یپ  رد  یپ   ) ياهراذنا طول  موق 

ناهاگرحـس هک  ار  طوـل  نادـناخ  زج  میدرک ) كـاله  ار  همه  و   ) میداتـسرف دروآیم  رد  تکرح  هب  ار  اـهگیر  هـک  يدابدـنت  اـهنآ  رب  اـم 
(34 . ) میداد ناشتاجن 

(35 . ) میهدیم شاداپ  تسا  رازگرکش  هک  ار  یسک  هنوگ  نیا  ام ، هیحان  زا  دوب  یتمعن  نیا 
(36 . ) دنتشاد کش  ياقلا  هلداجم و  رب  رارصا  اهنآ  یلو  درک ، راذنا  ام  تازاجم  دروم  رد  ار  اهنآ  وا 

باذـع و دیـشچب  میتفگ ) و   ) میدرک وحم  انیبان و  ار  ناشنامـشچ  ام  یلو  دراذـگب ،! اهنآ  رایتخا  رد  ار  شناـنامهیم  دنتـساوخ  طول  زا  اـهنآ 
(37 . ) ارم ياهراذنا 

(38 . ) دمآ ناشغارس  هب  تباث  ّرمتسم و  یباذع  زور  لّوا  رد  ناهاگحبص  ماجنارس 
(39 . ) ارم ياهراذنا  باذع و  دیشچب  نونکا  میتفگ ) (و 

(40 ( ؟ دوش رّکذتم  هک  تسه  یسک  ایآ  میدرک  ناسآ  يروآدای  يارب  ار  نآرق  ام 
(41 . ) دمآ نوعرف  لآ  يارب  يرگید ) زا  سپ  یکی   ) اهرادشه اهراذنا و 

(42 . ) میدرک هذخاؤم  تخس  دوخ  رادتقا  رهق و  هب  ار  اهنآ  ام  و  دندرک ، بیذکت  ار  ام  تایآ  همه  اهنآ  اّما 

186 ص :  ریسفت ..... :

. دنک نارابگنس  ار  اهنآ  هزیرگنس  اب  هک  میداتسرف  يداب  اهنآ  رب  ًابِصاح  ْمِْهیَلَع  اْنلَسْرَأ  اَّنِإ 
تسا و بش  رخآ  مشـش  کی  رحـس  میداد و  تاجن  دیـسر  شموق  هب  هک  یباذـع  زا  رحـس  ماگنه  رد  ار  شنارتخد  طول و  ٍرَحَِـسب  ْمُهاْنیََّجن 

. تسا زور  نامه  رحس  تدوصقم  مدرک و  تاقالم  رحس  رد  ار  وا  ارحس ، هتیقل  ییوگیم : هتفر  راک  هب  فرصنم  تسا  هرکن  رحس  نوچ 
تسا . اماعنإ »  » يانعم هب  هل و  لوعفم  انِْدنِع  ْنِم  ًۀَمِْعن 

187 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
شاداپ دـشاب  رازگـساپس  ار  ادـخ  تمعن  شایگدـنب  ندروآ و  نامیا  اب  سک  ره  میدرک  ماعنا  اهنآ  رب  هک  نانچ  َرَکَـش  ْنَم  يِزَْجن  َِکلذَـک 

. میهدیم
. دیناسرت ناشباذع  دروم  رد  ام  يریگتخس  زا  ار  اهنآ  طول  هک  یتسارب  انَتَشَْطب  ْمُهَرَْذنَأ  ْدََقل  َو 

. دندرک دیدرت  اهراذنا  هب  تبسن  سپ  ِرُذُّنلِاب  اْوَرامَتَف 
. دنک میلست  اهنآ  هب  ار  شنانامهم  هک  دنتساوخ  طول  زا  ِهِْفیَض  ْنَع  ُهُودَوار  ْدََقل  َو 

لاب اب  نانچ  لیئربج  دشیمن ، هدید  نآ  رد  مشچ  ياج  دش و  فاص  ناشتروص  هّیقب  دـننام  ات  میدرک  دوبان  ار  ناشنامـشچ  ْمُهَُنیْعَأ  انْـسَمَطَف 
. درک نوریب  ار  اهنآ  طول  ات  دنتفاییمن  هار  هناخ ، رد  هب  تشاذگ و  ناشنادرگرس  انیبان و  هک  دز  اهنآ  مشچ  رب  دوخ 
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. دیشچب ارم  میب  باذع و  متفگ  ناگتشرف  نابز  اب  طول  موق  هب  ِرُُذن  َو  ِیباذَع  اُوقوُذَف 
«. 1  » تسا نیحبصم » نیقرشم و   » دنوادخ راتفگ  دننام  ینعم  رد  ةرکب » ، » دش لزان  اهنآ  رب  باذع  زور  لّوا  رد  ینعی  ًةَرُْکب  ْمُهَحَّبَص  ْدََقل  َو 

. تسا هتفای  رارقتسا  طول  موق  رب  هک  تباث  یباذع  ٌّرِقَتْسُم  ٌباذَع 
ادّدجم اهتّما  رابخا  زا  يربخ  ره  ندینش  ماگنه  رد  هک  تسا  نیا  خلا  َنآْرُْقلا  اَنْرَّسَی  ْدََقل  َو  هیآ : هیآ و  نیا  رارکت  هدیاف  ِرُُذن  َو  ِیباذَع  اُوقوُذَف 

، دوشن بلاغ  اهنآ  رب  تلفغ  ات  هدرک  رارکت  ناشیارب  اهراب  دنکیم و  قیوشت  نآ  رب  نآرق  هک  دنونـشب  هاگ  ره  دـنوش  رّکذـتم  دـنریگ و  دـنپ 
ذئموی لیو  رارکت  هدـش و  هدرمـش  نامحر  هروس  رد  هک  تمعن - ره  رکذ  ماگنه  رد  ِنابِّذَُـکت  اـمُکِّبَر  ِءـالآ  ِّيَأـِبَف  دـنوادخ  هتفگ  رد  رارکت 

روضح اهلد  رد  اهنآ  مادک  ره  ات  دراد  ار  مکح  نیمه  زین  اهناتساد  اهربخ و  دوخ  رارکت  تالسرم و  هروس  رد  نیبّذکملل ،
__________________________________________________

« تفرگ ورف  ار  طول  موق  هلزلز ) ای  هقعاص  تروص  هب  رابگرم ،  ) هحیـص باتفآ ، عولط  ماگنه  هب  ماجنارـس   » َنِیقِرْـشُم ُۀَْحیَّصلا  ُمُْهتَذَـخَأَف  - 1
م. (- 83 رجح / « ) تفرگ ورف  ار  طول ) موق   ) نانآ ناهاگحبص  رابگرم )  ) هحیص ماجنارس ، اّما  ، » َنیِِحبْصُم ُۀَْحیَّصلا  ُمُْهتَذَخَأَف  ( 73 رجح / )

188 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دورن دای  زا  دشاب و  هتشاد 

نآ اب  ار  دوخ  موق  ناربمایپ ، هچنآ  نوراه  یـسوم و  هک  ارچ  دـنناربمایپ  رگید  نوراه و  یـسوم و  نامه  رذـن ، ُرُذُّنلا  َنْوَعِْرف  َلآ  َءاج  ْدََـقل  َو 
. دنتشاد هضرع  نوعرف  لآ  رب  دندرک ، راذنا 

. تسا راذنا  نامه  هک  دشاب  ریذن »  » عمج رذن »  » تسا نکمم 
. دروآ اهنآ  يارب  مالّسلا  هیلع  یسوم  هک  دوب  ياهناگهن  ياههزجعم  بیذکت  روظنم  اهِّلُک  اِنتایِآب  اُوبَّذَک 

. دوشیمن بولغم  هک  ییاناوت  صخش  هذخاؤم  میدرک  هذخاؤم  ار  ناشیا  ٍزیِزَع  َذْخَأ  ْمُهانْذَخَأَف 
. تسا دنمورین  دهاوخب  هک  يراک  ره  رب  ٍرِدَتْقُم 

188 ص :  ات 55 ..... ] تایآ 43  (: 54  ) رمقلا هروس  ]

هراشا

ُۀَعاَّسلا َِلب  ( 45  ) َُربُّدلا َنوُّلَُوی  َو  ُعْمَْجلا  ُمَزُْهیَس  ( 44  ) ٌرِصَْتنُم ٌعیِمَج  ُنَْحن  َنُولوُقَی  ْمَأ  ( 43  ) ُِربُّزلا ِیف  ٌةَءاَرب  ْمَُکل  ْمَأ  ْمُِکئلوُأ  ْنِم  ٌْریَخ  ْمُکُراَّفُک  َأ 
(47  ) ٍرُعُس َو  ٍلالَض  ِیف  َنیِمِرْجُْملا  َّنِإ  ( 46  ) ُّرَمَأ َو  یهْدَأ  ُۀَعاَّسلا  َو  ْمُهُدِعْوَم 

َو ( 50  ) ِرَـصَْبلِاب ٍحْمَلَک  ٌةَدِحاو  َّالِإ  انُْرمَأ  ام  َو  ( 49  ) ٍرَدَِقب ُهانْقَلَخ  ٍءْیَـش  َّلُک  اَّنِإ  ( 48  ) َرَقَس َّسَم  اُوقوُذ  ْمِهِهوُجُو  یلَع  ِراَّنلا  ِیف  َنُوبَحُْـسی  َمْوَی 
(52  ) ُِربُّزلا ِیف  ُهُولَعَف  ٍءْیَش  ُّلُک  َو  ( 51  ) ٍرِکَّدُم ْنِم  ْلَهَف  ْمُکَعایْشَأ  انْکَلْهَأ  ْدََقل 

(55  ) ٍرِدَتْقُم ٍکِیلَم  َْدنِع  ٍقْدِص  ِدَعْقَم  ِیف  ( 54  ) ٍرَهَن َو  ٍتاَّنَج  ِیف  َنیِقَّتُْملا  َّنِإ  ( 53  ) ٌرَطَتْسُم ٍرِیبَک  َو  ٍریِغَص  ُّلُک  َو 

188 ص :  همجرت ..... :

189 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  بتک  رد  ياهمان  ناما  امش  يارب  ای  دنتسه ؟ اهنیا  زا  رتهب  امش  راّفک  ایآ 
(43 ( !؟ هدش لزان  ینامسآ 

(44 ( ؟ میزوریپ دنمورین و  دّحتم و  یتعامج  ام  دنیوگیم : ای 
(45 . ) دنراذگیم رارف  هب  اپ  دروخیم و  تسکش  يدوزب  ناشعمج  دننادب )  ) یلو
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(46 . ) تسا رتخلت  رتکانلوه و  تمایق  تازاجم  تساهنآ و  دعوم  زیخاتسر  نیا ) رب  هوالع  )
(47 . ) دنشتآ ياههلعش  یهارمگ و  رد  نامرجم 

(48 . ) ار خزود  شتآ  دیشچب  دوشیم ) هتفگ  اهنآ  هب  و   ) دنوشیم هدیشک  ناشتروص  هب  خزود  شتآ  رد  هک  زور  نآ 
(49 . ) میدیرفآ هزادنا  هب  ار  يزیچ  ره  ام 

(50 ! ) ندز مه  رب  مشچ  کی  نوچمه  تسین ، شیب  رما  کی  ام  نامرف  و 
(51 . ) دوش رّکذتم  هک  تسه  یسک  ایآ  میدرک  كاله  دندوب  امش  هیبش  هتشذگ  رد  هک  ار  یناسک  ام 

(52 . ) تسا تبث  ناشلامعا  ياههمان  رد  دنداد  ماجنا  ار  يراک  ره  و 
(53 . ) دوشیم هتشون  یگرزب  کچوک و  راک  ره  و 

(54 . ) دنراد ياج  یتشهب  ياهرهن  اهغاب و  رد  ناراگزیهرپ 
(55 . ) دنامعنتم ردتقم  کلام  دنوادخ  دزن  قدص  هاگیاج  رد 

189 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

ایآ ینعی  دنتسه  رتيوق  رتهب و  میدرمـش  رب  هک  نوعرف  لآ  طول و  حلاص ، دوه ، حون ، موق  راّفک  زا  امـش  راّفک  ایآ  هّکم  لها  يا  ْمُکُراَّفُک  َأ 
هکلب اهنآ  دننام  نانیا  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا . رتمک  ناشدانع  رفک و  ای  دـنرتدنمورین  ایند  رد  رازبا  تردـق و  رظن  زا  اهنآ  زا  امـش  راّفک 

. دننانآ زا  رتدب 
بیذکت ار  ناربمایپ  دزرو و  رفک  امش  زا  سک  ره  هک  هدمآ  یهلا  باذع  زا  ینیمأت  تئارب و  ناینیـشیپ  بتک  رد  امـش  يارب  ای  ٌةَءاَرب  ْمَُکل  ْمَأ 

. دیاهدش نمیا  تئارب  نآ  هلیسو  هب  دوب و  دهاوخ  ناما  رد  ادخ  باذع  زا  دنک 
. میریگیم دراد  اور  متس  ام  رب  هک  ار  سک  ره  ولج  میهدیم و  يرای  ار  رگیدکی  دحاو و  میتسه  یتعامج  ام  ٌرِصَْتنُم  ٌعیِمَج  ُنَْحن 

189 ص :  لوزن ..... ] نأش  ]

زورما  ام  تفگ  دیناود و  ار  دوخ  بسا  ردب  گنج  زور  رد  لهج  وبا  هک  تسا  تیاور 
190 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

«. 1  » دنزیرگیم هّکم  رافک  ینعی  دش  لزان  ُعْمَْجلا  ُمَزُْهیَس  هیآ  سپ  میریگیم  ماقتنا  شنارای  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  زا 
: دیوگ رعاش  هک  نانچ  دننکیم  تشپ  ینعی  َُربُّدلا  َنوُّلَُوی  َو 

«2  » اوفعت مکنطب  ضعب  یف  اولک 
. دوب ردب  گنج  زور  رد  رارف  نیا  دننادرگیم و  رب  امش  هب  ار  دوخ  ياهتشپ  دنزیرگیم و  ینعی 

. تسا تمایق  زور  باذع  يارب  ناشهاگهدعو  ْمُهُدِعْوَم  ُۀَعاَّسلا  َِلب 
. تسا ردب  گنج  تراسا  ندش و  هتشک  رارف و  زا  رتتخس  رتگرزب و  تمایق  زور  يراتفرگ  هّیلب و  ُّرَمَأ  َو  یهْدَأ  ُۀَعاَّسلا  َو 

. دنشتآ رد  ترخآ  رد  هارمگ و  قح ، زا  ایند  رد  ای  شتآ  يدوبان و  ینعی  ٍرُعُس  َو  ٍلالَض  ِیف 
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یمحلا ّسم  دجو  تسا : برع  هتفگ  دننام  نخس  نیا  دشاب و  هدرک  هدارا  ار  رقس  ّسم  هک  نیا  رب  انب  ار  خزود  شتآ  ترارح  دیشچب  اُوقوُذ 
هب شتآ  دوخ  ییوگ  دسرب  اهنآ  هب  شتآ  یتخس  ترارح و  هاگ  ره  اریز  دیـشچ  ار  ندز  هزم  تفای و  ار  بت  ترارح  برـضلا ، معط  قاذ  و 

هترقص راّنلا و  هترقس  زا  تسا و  منهج  يارب  صاخ  مسا  رقس  دنکیم . سمل  دهدیم  شرازآ  ار  هچنآ  ناویح  هک  نانچ  تسا  هدیـسر  اهنآ 
. مداد رییغت  ار  نآ  ینعی  تسا ،

تسا ریدقت  ردق  زا  روظنم  دنکیم و  ریسفت  ار  نآ  رهاظ  لعف  نیا  هک  تسا  يرّدقم  لعف  هب  بوصنم  ءیـش  ّلک  ٍرَدَِقب  ُهانْقَلَخ  ٍءْیَـش  َّلُک  اَّنِإ 
. میدیرفآ تمکح  ياضتقم  رب  ّبترم  راوتسا و  هزادنا ، هب  ار  يزیچ  ره  ینعی 

__________________________________________________

عمجلا مزهیس  تلزنف ، هب  هباحصا  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحم  نم  مویلا  رـصتنن  نح  لاق : ردب و  موی  هسرف  برـض  لهج  وبا  ّنا  يوری  - 1
. هّکم راّفک  دیری 

درفم دشیم  هدرب  راک  هب  دیاب  نّولوی  تبـسانم  هب  هک  رابدا )  ) عمج ياجب  زین  هیآ  رد  هدـمآ ، نطب )  ) درفم نوطب )  ) عمج ياجب  رعـش  رد  - 2
م. تسا -. هتفر  راک  هب  ربد ) )

191 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
« نک  » دنوادخ راتفگ  رما  زا  دوصقم  تسا و  ندز  مه  رب  مشچ  دننام  تعرـس  رد  تمایق  زور  ندمآ  هب  ام  نامرف  ینعی  ٌةَدِـحاو  اَّلِإ  انُْرمَأ  ام  َو 

. دتفایمن ریخأت  هب  شندش  دوجوم  مینک  هدارا  ار  يزیچ  ندیرفآ  هاگ  ره  ینعی  تسا 
. میدرک كاله  دندیزرو  رفک  هک  هتشذگ  ياهتّما  زا  ار  امش  لاثما  ام  ْمُکَعایْشَأ  انْکَلْهَأ  ْدََقل  َو 

ياهراک دناهتـشون و  ناشیاه  هدـنورپ  رتافد و  رد  ناـبهگن  ياههتـشرف  دـناهداد  ماـجنا  هک  ار  ییاـهراک  ماـمت  ُِربُّزلا  ِیف  ُهُولَعَف  ٍءْیَـش  ُّلُـک  َو 
هدـش هتـشون  ظوفحم  حول  رد  روما  رگید  ناشیاهیزور و  اهلجا و  زا  دوشب  دـیاب  هچنآ  مامت  ای  تسا ، هتـشون  طبـض و  ناشگرزب  کچوک و 

. تسا
و دوشیم ) لماش  ار  دایز  مک و  نوچ   ) تسا هدرک  ءافتکا  سنج  مسا  رکذ  هب  دنوادخ  دنمعنتم ، ییاهرهن  اهناتسوب و  رد  ناراگزیهرپ  ٍرَهَن  َو 

. تسا ییانشور  یخارف و  يانعم  هب  هدش و  هتفرگ  راهن  زا  رهن ، یلوق ، هب 
. تسین یگدوهیب  نآ  رد  هک  تسا  یّقح  سلجم  روظنم  هدش  هتفگ  دنسپ ، دروم  ییاج  رد  ٍقْدِص  ِدَعْقَم  ِیف 

. تسوا تردق  هطلس و  ریز  يزیچ  ره  هک  دنبّرقم  ناحبس  دنوادخ  دزن  هک  یلاح  رد  ٍرِدَتْقُم  ٍکِیلَم  َْدنِع 
192 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

192 ص :  نمحر .....  هروس 

هراشا

شـش داتفه و  هرـصب  ياملع  لوق  هب  تسا و  هیآ  تشه  داتفه و  هفوک  ياـملع  لوق  هب  و  تسا ، یندـم  یلوق  هب  تسا و  یّکم  نمحر  هروس 
. دناهدرمش هیآ  ود  ار  نومرجملا  و  نمحّرلا ، هفوک  ياملع  هیآ ،

192 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

ادخ هک  ار  ییاهتمعن  رکـش  دیامرف و  مّحرت  وا  یناوتان  رب  ادخ  دنک  تئارق  ار  نمحّرلا  هروس  سک  ره  هک  تسا  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدح  رد 
«. 1  » تسا هدروآ  ياجب  هداد ، وا  هب 
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( ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف   ) هاگ ره  دناوخب و  ار  نمحّرلا ، هروس  هعمج  زور  رد  صخـش  هک  مراد  تسود  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 
«. 2 ( » منکیمن بیذکت  ار  تیاهتمعن  زا  کی  چیه  اراگدرورپ   ) بّذکا ّبر  کئالآ  نم  ءیشب  ال  دیوگب : دناوخب  ار 

نآرق سورع  و  تسا ، یـسورع  يزیچ  ره  يارب  دوـمرف : هک  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  زا  شناردـپ  زا  رفعج  نب  یـسوم  زا 
«. 3  » تسا نمحرلا  هروس 

__________________________________________________

و - 1
. هیلع هَّللا  معنا  ام  رکش  يدا  هفعض و  هَّللا  محر  نمحرلا  ةروس  ءارق  نم  و  ّیبا ، ثیدح  یف 

-2
کئالآ نم  ءیـشب  لاق ال  ِنابِّذَُکت  امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  أرق  املک  ۀعمجلا و  موی  نمحرلا  ةروس  لجرلا  أرقی  نا  ّبحا  مالّـسلا  هیلع  قداصلا  نع 

. بذکا ّبر 
و - 3

. نمحرلا ةروس  نآرقلا  سورع  سورع و  ءیش  لکل  لاق : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  نع  مالّسلا  مهیلع  هئابآ  نع  رفعج  نب  یسوم  نع 
193 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

193 ص :  ات 13 ..... ] تایآ 1  (: 55  ) نمحرلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) َنایَْبلا ُهَمَّلَع  ( 3  ) َناْسنِْإلا َقَلَخ  ( 2  ) َنآْرُْقلا َمَّلَع  ( 1  ) ُنمْحَّرلا

اوُمِیقَأ َو  ( 8  ) ِنازیِْملا ِیف  اْوَغْطَت  ـَّالَأ  ( 7  ) َنازیِْملا َعَضَو  َو  اـهَعَفَر  َءاـمَّسلا  َو  ( 6  ) ِنادُجْـسَی ُرَجَّشلا  َو  ُمْـجَّنلا  َو  ( 5  ) ٍنابْـسُِحب ُرَمَْقلا  َو  ُسْمَّشلا 
(9  ) َنازیِْملا اوُرِسُْخت  َو ال  ِطْسِْقلِاب  َنْزَْولا 

ِنابِّذَُـکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( 12  ) ُناـْحیَّرلا َو  ِفْـصَْعلا  ُوذ  ُّبَْحلا  َو  ( 11  ) ِمامْکَْألا ُتاذ  ُلْخَّنلا  َو  ٌۀَـهِکاف  اـهِیف  ( 10  ) ِمانَْأِلل اهَعَـضَو  َضْرَْألا  َو 
(13)

193 ص :  همجرت ..... :

، رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1  ) نمحر دنوادخ 

(2 . ) دومرف میلعت  ار  نآرق 
(3 . ) دیرفآ ار  ناسنا 

(4 . ) درک میلعت  ار  نایب  وا  هب  و 
(5 . ) دندرگیم یمّظنم  باسح  قبط  رب  هام  دیشروخ و 

(6 . ) دننکیم هدجس  وا  يارب  تخرد  هایگ و  و 
(7 . ) تشاذگ نآ ) رد   ) نوناق نازیم و  تشارفا و  رب  ار  نامسآ  و 
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(8 (. ) دیوشن فرحنم  تلادع  ریسم  زا  و   ) دینکن نایغط  نازیم  رد  ات 
(9 . ) دیراذگن مک  نازیم  رد  دیراد و  اپرب  لدع  ساسا  رب  ار  نزو 

(10 . ) دیرفآ قیالخ  يارب  ار  نیمز  و 
(11 . ) تسا هفوکشرپ  ياهلخن  اههویم و  نآ  رد  هک 

(12 . ) وبشوخ ناهایگ  و  دیآیم ، رد  هاک  تروص  هب  هک  تسا  یگرب  هقاس و  اب  هارمه  هک  ییاههناد  و 
(13 ( ؟ ّنج سنا و  هورگ  يا  امش  دینکیم  بیذکت  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  نیمادک  سپ 

193 ص :  ریسفت ..... :

رب هروس  نیا  رد  ار  شیاهتمعن  هک  هدرک  هدارا  ناحبـس  دـنوادخ  نوچ  دوشیم و  لـماش  ار  زیچ  همه  وا  تمحر  هک  تسا  ییادـخ  ُنمْحَّرلا 
رتولج  ار  نمحر »  » مسا درامش ،

194 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
تـسادتبم نمحّرلا »  » تسا لماش  ار  شناگدیرفآ  مامت  هک  هدش  رداص  یتمحر  زا  وا  کین  ياهراک  اهتمعن و  مامت  هک  دراد  مالعا  ات  دروآ 

شور هب  هک  تسا  نیا  فطع  فرح  زا  اـهلعف  نیا  ندوـب  یلاـخ  ّتلع  دنتـسه و  یپاـیپ  ياـهربخ  ناشیاهریمـض ، اـب  نآ  زا  دـعب  ياـهلعف  و 
اهنآ هجرد  نیرت  یلاع  نید  زا  سپ  اهتمعن  نایم  رد  هدرمـش و  رب  تساهتمعن  نیرتمهم  هک  ار  نید  تمعن  زیچ  ره  رب  مّدقم  هدـمآ و  ندرمش 
یهلا ياهباتک  یتسرد  لـیلد  دـنوادخ و  یحو  نیرتگرزب  هجرد  رظن  زا  نآرق  نوچ  هتـشاد  مّدـقم  تسا  نآرق  نداتـسرف  ورف  میلعت و  هک  ار 

. تسا
هب ناسنا  هچنآ  دـنادب و  ار  یهلا  یحو  هک  تسا  نیا  وا  ندـیرفآ  ّتلع  هک  دراد  مالعا  ات  هدروآ  اهتمعن  رخآ  رد  رظن  نآ  زا  ار  َناْسنِْإلا  َقَلَخ 

رکذ ار  ناـیب  ینعی  دوشیم  تاـناویح  رگید  زا  ناـسنا  زاـیتما  بجوم  ار  هچنآ  سپـس  تسا ، مّدـقم  ناـسنا  دوخ  رب  هدـش  هدـیرفآ  نآ  ببس 
مامت مان  اهتغل و  مامت  نایب  زا  دوصقم  تسا و  مالّـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  ناسنا  دناهتفگ : یـضعب  دـهدیم ، ربخ  ناسنا  نطاب  زا  هک  هدومرف 

: هدش هتفگ  تسایشا ،
. تسا هدنیآ  هتشذگ و  عیاقو  نایب  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  ناسنا  زا  دوصقم 

«. 1  » تسا هتخومآ  ار  يزیچ  ره  نآ  هلیسو  هب  ادخ  هک  تسا  مظعا  مسا  نایب ، هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 
يارب تکرح  نیا  رد  دننکیم و  تکرح  ییاهلزنم  اهجرب و  رد  ربارب  ياهزادنا  مولعم و  یباسح  اب  هام  دیشروخ و  ٍنابْسُِحب  ُرَمَْقلا  َو  ُسْمَّشلا 

. تساهنآ باسح  اهلاس و  هب  ملع  هلمج  زا  تسا  یناوارف  ياهدوس  مدرم 
. دیوریم نیمز  زا  هک  هقاس  نودب  تاجیزبس  دننام  تسا  یهایگ  ُمْجَّنلا  َو 

ییاهزیچ ای  دناهدش ، هدیرفآ  نآ  يارب  هک  تسا  يزیچ  زا  ناشتعاطا  اهنآ  دوجـس  زا  دوصقم  دراد و  هقاس  هک  تسا  یهایگ  رجـش  ُرَجَّشلا  َو 
رب تلالد  هک  اهنآ  رد  تسا 

__________________________________________________

-1
. ءیش لک  هب  ملع  يّذلا  مظعالا  مسالا  نایبلا ، مالّسلا : هیلع  قداصلا  نع 

195 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
دنراد ینعم  دنویپ  نمحّرلا )  ) اب هلمج  ود  نیا  تسا ، هدروآ  دوجو  هب  ار  اهنآ  هک  دنراد  یعناص  هک  نیا  دراد و  ناشندوب  هدـیدپ  ثودـح و 

هنابسحب و تسا : هدومرف  ییوگ  يرگید و  هن  تسوا  يارب  دوجـس  تسادخ و  باسح  نامه  باسح  هک  تسا  هتکن  نیا  ندش  نشور  نآ  و 
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. دننکیم هدجس  ادخ  يارب  دننکیم و  تکرح  ادخ  باسح  هب  هل  نادجسی 
نکـسم یهاون و  رماوا و  لوزن  ّلحم  ماکحا و  عیرـشت  زاغآرـس  ار  نآ  نوچ  دـیرفآ  هتـشارفارب  دـنلب و  ار  نامـسآ  دـنوادخ  اهَعَفَر  َءامَّسلا  َو 

. دنیآیم دورف  شناربمایپ  رب  یحو  اب  هک  داد  رارق  شناگتشرف 
تلادـع هب  هلیـسو  نآ  هب  اـت  ددرگیم  مولعم  نآ  ياههزادـنا  دوـشیم و  هدیجنـس  ءایـشا  نآ  اـب  هک  تسا  يزیچ  ره  نازیم  َنازیِْملا  َعَـضَو  َو 

: دناهتفگ یضعب  دنسرب ،
. تسا تلادع  نازیم  زا  دوصقم 

یهن اوغطت  و ال   » میریگب يا ]  ] يانعم هب   ) هرّـسفم ار  نا »  » ای دینکن . زواجت  لدع  قح و  زا  هک  نیا  يارب  تسا ، اوغطت  اّلئل  يانعم  هب  اْوَغْطَت  اَّلَأ 
«. دشاب هناگادج 

. دینک نزو  لدع  هب  ینعی  ِطْسِْقلِاب  َنْزَْولا  اوُمِیقَأ  َو 
یهن تسا و  ینوزف  زواجت و  هک  تسا  ینایغط  زا  یهن  يربارب و  هب  رما  مالک  نیا  دـینکن و  صقان  نداد  مک  اب  ار  نآ  َنازیِْملا  اوُرِـسُْخت  ـال  َو 

شجنـس رد  لدع  تیاعر  هب  شرافـس  هب  نداد  ّتیمها  دیکأت و  يارب  نازیم  ظفل  رارکت  تسا و  نداد  مک  ناصقن و  هک  تسا  يراکنایز  زا 
. تسا

. دیشک بآ  يور  رب  مدرم  يارب  ار  نآ  داد و  شرتسگ  ار  نیمز  ِمانَْأِلل  اهَعَضَو  َضْرَْألا  َو 
. دراد رارق  نیمز  يور  رب  هک  ياهدنبنج  ره  ینعی  تّما  ناگدیرفآ  روظنم  ِمانَْأِلل 

يارب  نیمز  تسا و  ّنج  سنا و  مانا »  » زا روظنم  هک  هدش  تیاور  يرصب ]  ] نسح زا 
196 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

«. 1  » دننکیم فّرصت  نآ  يور  رد  هک  تسا  هراوهگ  دننام  اهنآ 
. دنوشیم رادروخرب  نآ  زا  مدرم  هک  تساههویم  عاونا  نیمز  رد  ٌۀَهِکاف  اهِیف 

هدافتـسا اهنآ  مامت  زا  امرخ و  هفوکـش  فالغ  شاهخاش و  امرخ و  فیل  دـننام  تسا  یفالغ  رد  هدیـشوپ  هک  تسا  يزیچ  ره  ِماـمْکَْألا  ُتاذ 
فیل مامکا  زا  روظنم  دـنیوگ  دـنوشیم  هدافتـسا  لخن  ياههخاش  نآ و  نورد  امرخ و  دـننام  تسا  فـالغ  رد  هچنآ  زا  هک  ناـنچ  دوشیم 

. تسا فاک  رسک  هب  مک »  » شدرفم تسامرخ و 
. تسا ریجنا  فصع »  » زا روظنم  دنیوگ  تسا ، تعارز  گرب  فصع »  » ِفْصَْعلا ُوذ 

رب هوالع  دنربیم و  تّذل  نآ  زا  هک  تسا  ییاههویم  دوصقم  تسا و  یکاروخ  هناد  نآ  تساهناسنا و  كاروخ  قزر و  ناحیر »  » ُناْحیَّرلا َو 
هدش تئارق  زین  ن )  ) رـسک هب  ناحیر  امرخ ، هناد  دننام  تسا  هیذغت  دروم  امرخ  زا  هچنآ  امرخ و  تخرد  هویم  دننام  دراد  ییاذغ  هبنج  تّذل 

. ناسنا كاروخ  ناحیر  تسا و  نایاپ  راهچ  هفولع  هک  تسا  ییاهگرب  ياراد  هناد  تسا  نیا  هلمج  يانعم  و 
. تسا هدش  وا  نیشناج  هیلا  فاضم  فذح و  فاضم  تسا  هدوب  ناحیّرلا » اوذ  و   » هک نیا  رب  انب  هدش  تئارق  زین  ن )  ) ّمض هب  ناحیر » »

. دوشیم هدییوب  هک  تسا  یناحیر  نیمز  رد  هک  تسا  نیا  هلمج  يانعم  دناهتفگ : یضعب 
ّبحلا و ّصخا  ای  دـیرفآ  ار  ناحیر  هناد و  ادـخ  ناحیّرلا ، ّبحلا و  قلخ  ینعی و  هدـش  تئارق  زین  بصن  هب  ُناـْحیَّرلا  َو  ِفْصَْعلا  ُوذ  ُّبَْحلا  َو 

. تسا هدوب  ناحیّرلا ،
ّنج سنا و  ندوب  بطاخم  رب  لیلد  دـینکیم  بیذـکت  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  کیمادـک  سنا  ّنج و  يا  ِنابِّذَُـکت  امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَأـِبَف 

. تسا ِنالَقَّثلا ، َهُّیَأ  ْمَُکل  ُغُْرفَنَس  دنوادخ  لوق  و  مانألل »  » هملک
__________________________________________________

. اهقوف نوفّرصتی  مهل  داهملاک  یهف  ّنجلا  سنإلل و  نسحلا ، نع  - 1
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197 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

197 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 14  (: 55  ) نمحرلا هروس  ]

هراشا

ُّبَر َو  ِْنیَقِرْـشَْملا  ُّبَر  ( 16  ) ِنابِّذَُـکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( 15  ) ٍران ْنِم  ٍجِراـم  ْنِم  َّناَْـجلا  َقَلَخ  َو  ( 14  ) ِراَّخَْفلاَک ٍلاْصلَـص  ْنِم  َناـْسنِْإلا  َقَلَخ 
(18  ) ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( 17  ) ِْنَیبِْرغَْملا

ِءالآ ِّيَِأبَف  ( 22  ) ُناجْرَْملا َو  ُُؤلْؤُّللا  اَـمُْهنِم  ُجُرْخَی  ( 21  ) ِنابِّذَُـکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( 20  ) ِنایِْغبَی ٌخَزَْرب ال  اـمُهَْنَیب  ( 19  ) ِنایِقَْتلَی ِْنیَرْحَْبلا  َجَرَم 
(23  ) ِنابِّذَُکت امُکِّبَر 

َو ِلالَْجلا  ُوذ  َکِّبَر  ُهْجَو  یْقبَی  َو  ( 26  ) ٍناف اْهیَلَع  ْنَم  ُّلُک  ( 25  ) ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( 24  ) ِمالْعَْألاَک ِرْحَْبلا  ِیف  ُتآَْـشنُْملا  ِراوَْجلا  َُهل  َو 
(28  ) ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( 27  ) ِمارْکِْإلا

(30  ) ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( 29  ) ٍنْأَش ِیف  َوُه  ٍمْوَی  َّلُک  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم  ُُهلَئْسَی 

197 ص :  همجرت ..... :

(14 . ) دیرفآ لافس  نوچمه  ياهدیکشخ  لگ  زا  ار  ناسنا 
(15 ! ) شتآ كرحتم  طلتخم و  ياههلعش  زا  ار  ّنج  و 

(16 ( ؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  تمعن  نیمادک  سپ 
(17 . ) تسا برغم  ود  راگدرورپ  قرشم و  ود  راگدرورپ  وا 

(18 ( ؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  تمعن  نیمادک  سپ 
(19 . ) دنراد سامت  مه  اب  هک  یلاح  رد  داد ، رارق  مه  رانک  رد  ار  فلتخم  يایرد  ود 

(20 . ) دنکیمن هبلغ  يرگید  رب  یکی  هک  تسا  ياهلصاف  ود  نآ  نایم  رد  اّما 
(21 ( ؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  تمعن  نیمادک  سپ 

(22 . ) دوشیم جراخ  ناجرم  ؤلؤل و  ود ، نآ  زا 
(23 ( ؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  تمعن  نیمادک  سپ 

(24 ! ) دنتسه یهوک  نوچمه  هک  دنیآیم  رد  تکرح  هب  ایرد  رد  هک  ياهدش  هتخاس  ياهیتشک  تسوا  يارب  و 
راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  تمعن  نیمادک  سپ 

198 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(25 ( ؟ دینکیم

(26 . ) دنوشیم یناف  دنتسه  نیمز )  ) نآ يور  هک  یناسک  مامت 
(27 . ) دنامیم یقاب  تراگدرورپ  یمارگ  لالجلا و  وذ  تاذ  اهنت  و 

(28 ( ؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  تمعن  نیمادک  سپ 
(29 . ) تسا يراک  نأش و  رد  زور  ره  وا  و  دننکیم ، اضاقت  وا  زا  دنتسه  نیمز  اهنامسآ و  رد  هک  یناسک  مامت 

(30 . ) دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  تمعن  نیمادک  سپ 
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198 ص :  ریسفت ..... :

. دنکیم ادص  مه  اب  دروخرب  رد  نوچ  تسا  هدیکشخ  لگ  لاصلص »  » ٍلاْصلَص ْنِم 
زا ار  ناسنا  دنوادخ  ینعی  هدش  ریبعت  ٍبِزال ، ٍنیِط  ْنِم  و  ٍنُونْـسَم ، ٍإَمَح  ْنِم  رگید  ياج  رد  لافـس ، دـننام  تسا  هتخپ  شتآ  هب  لگ  ِراَّخَْفلاَک 

. کشخ لگ  هاگ  نآ  هدش  هتخیر  گنر  هریت  لگ  سپس  داد  رارق  لگ  ار  نآ  هک  دیرفآ  یکاخ 
. دیرفآ تسا  سیلبا  یلوق  هب  هک  ار  ّنج  ردپ  َّناَْجلا 

تسا و ینایب  نم » . » تسا شتآ  یهایـس  اب  طولخم  شتآ  هلعـش  دـناهتفگ : یـضعب  درادـن ، يدود  هک  تسا  یـشتآ  هلعـش  جرام  ٍجِراـم  ْنِم 
. هتخیمآ شتآ  ای  یصلاخ  شتآ  زا  تسا  هدومرف  ییوگ 

ود هام و  دیشروخ و  قرشم  ود  دوصقم ، ای  تساهنآ ، برغم  ود  ناتسبات و  ناتسمز و  قرشم  ود  روظنم  قرشم ، ود  نابرغملا  ناقرـشملا و  و 
. تساهنآ برغم 

هاگن رد  دـندرک و  دروخرب  رگیدـکی  اـب  هدوب و  مه  راـنک  رد  هک  تشاد  لیـسگ  ار  روش  ياـیرد  نیریـش و  ياـیرد  دـنوادخ  ِْنیَرْحَْبلا  َجَرَم 
. تسین ناشنایم  ياهلصاف  يرهاظ 

يرگید هب  یکی  ندش  هتخیمآ  اب  دننکیمن و  زواجت  دوخ  ّدح  زا  مادک  چیه  هک  تسا  یعنام  ادخ  تردـق  هب  ایرد  ود  نآ  نایم  ٌخَزَْرب  امُهَْنَیب 
. دنکیمن زواجت 

ياههخاش دـننام  تسا  یخرـس  هرهم  ناجرم  هدـش : هتفگ  دـیآیم  نوریب  زیر  تشرد و  ياهدـیراورم  ایرد ، ود  نآ  زا  ُُؤلْؤُّللا  اَـمُْهنِم  ُجُرْخَی 
تسا  هدش  تئارق  لاعفا ) باب   ) جرخا زا  جرخی »  » تخرد و لکش  هب  تسا  یگنس  نآ  دیآیم و  نوریب  ایرد  زا  هک  تخرد 

199 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
دندرک یقالت  مه  اب  ود  ره  یتقو  نوچ  دیآیم  نوریب  روش  يایرد  زا  هک  نیا  اب  دیآیم  نوریب  ایرد  ود  زا  ناجرم  هدومرف  دـنوادخ  هک  ارچ 
دیآیم نوریب  یـضعب  زا  هکلب  دیآیمن  نوریب  ایرد  مامت  زا  دیآیم و  نوریب  ایرد  زا  ناجرم  هدومرف  دنوادخ  ییوگ  دناهدش و  یکی  ییوگ 

روش و يایرد  یقالت  زا  ناجرم  ؤلؤل و  هدش : هتفگ  ياهدش ، نوریب  رهش  زا  یتمسق  زا  هک  یلاح  رد  مدش  نوریب  رهش  زا  ییوگیم  هک  نانچ 
. دنیآیم نوریب  نیریش 

هک تسا  ییاـهیتشک  حـتف  هب  تسا ، هدـش  تئارق  ش »  » رـسک حـتف و  هـب  تآـشنم  تساـهیتشک ، يراوـج  زا  روـظنم  ُتآَْـشنُْملا  ِراوَْـجلا  ُهـَل  َو 
ییاهجوم دوخ  تکرح  اب  هک  دنتـسه  ییاهیتشک  ای  دنـشاب ، هدز  الاب  ار  شیاهنابداب  هک  تسا  ییاهیتشک  رـسک  هب  دشاب و  دـنلب  شیاهنابداب 

. دننکیم داجیا 
. تسا دنلب  هوک  نآ  ملع و  عمج  مالعا »  » ِمالْعَْألاَک

. دنوریم یتسین  هب  یتسه  زا  دنوشیم و  كاله  نیمز  يور  تادوجوم  مامت  ٍناف  اْهیَلَع  ْنَم  ُّلُک 
. دوشیم ریبعت  تاذ  ّلک و  هب  هجو  زا  دنامیم و  یقاب  قح  تاذ  ینعی  َکِّبَر  ُهْجَو  یْقبَی  َو 

لالج هوکش و  هک  ییادخ  ای  دوش ، هیبشت  ناشیاهراک  ناگدیرفآ و  هب  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  هک  تسا  هجو  تفـص  ِمارْکِْإلا  َو  ِلالَْجلا  ُوذ 
. تسادخ گرزب  تافص  زا  تفص  نیا  تسوا و  دزن  رد  شناگدیزگرب  ءایلوا و 

شباوج تسا ؟ دوجوم  یتمعن  هچ  یناف  رد  هک  تسا  رّدقم  یلاؤس  ییوگ  . ] دینک تموادم  مارکإلا ، لالجلا و  اذ  ای  هب  هک  تسا  ثیدح  رد 
. دسریم شاداپ  نامز  انف  زا  سپ  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  ندش  یناف  رد  هک  یتمعن  تسا ،] نیا 

نید و هب  ار  هچنآ  نیمز  لها  دـننکیم و  تساوخرد  دوشیم  طوبرم  ناشنید  هب  هچنآ  اهنامـسآ  لـها  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  ْنَم  ُُهلَئْـسَی 
تساوخرد  تسا  طوبرم  ناشیایند 
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200 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دنجاتحم ادخ  هب  نیمز  نامسآ و  تادوجوم  مامت  سپ  دننکیم 

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  هک  نانچ  دـنکیم  داجیا  يدـیدج  تالاح  دروآیم و  دـیدپ  يروما  ینامز  ره  ینعی  ٍنْأَـش  ِیف  َوُه  ٍمْوَی  َّلُـک 
یهانگ هک  تسادخ  نأش  زا  دومرف : تسیچ ؟ نأش  نیا  زا  روظنم  دش  هتفگ  ترـضح  نآ  هب  سپ  دومرف  توالت  ار  هیآ  نیا  هک  هدش  تیاور 

. دزاس راوخ  تسپ و  ار  یهورگ  دهد و  هجرد  تعفر  ار  یهورگ  دنک و  فرطرب  ار  یمغ  دزرمایب و  ار 

200 ص :  ات 45 ..... ] تایآ 31  (: 55  ) نمحرلا هروس  ]

هراشا

َو ِتاوامَّسلا  ِراْطقَأ  ْنِم  اوُذـُْفنَت  ْنَأ  ُْمتْعَطَتْـسا  ِنِإ  ِْسنِإـْلا  َو  ِّنِْجلا  َرَـشْعَم  اـی  ( 32  ) ِنابِّذَُـکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَأـِبَف  ( 31  ) ِنـالَقَّثلا َهُّیَأ  ْمَُکل  ُغُْرفَنَس 
(35  ) ِنارِصَْتنَت الَف  ٌساُحن  َو  ٍران  ْنِم  ٌظاوُش  امُْکیَلَع  ُلَسُْری  ( 34  ) ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( 33  ) ٍناْطلُِسب َّالِإ  َنوُذُْفنَت  اوُذُْفناَف ال  ِضْرَْألا 

ِِهْبنَذ ْنَع  ُلَئُْسی  ٍِذئَمْوَیَف ال  ( 38  ) ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( 37  ) ِناهِّدلاَک ًَةدْرَو  َْتناکَف  ُءامَّسلا  ِتَّقَْشنا  اَذِإَف  ( 36  ) ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف 
(40  ) ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( 39  ) ٌّناَج َو ال  ٌْسنِإ 

(43  ) َنُومِرْجُْملا اَِهب  ُبِّذَُکی  ِیتَّلا  ُمَّنَهَج  ِهِذه  ( 42  ) ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( 41  ) ِماْدقَْألا َو  یِصاوَّنلِاب  ُذَخُْؤیَف  ْمُهامیِِسب  َنُومِرْجُْملا  ُفَْرُعی 
(45  ) ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( 44  ) ٍنآ ٍمیِمَح  َْنَیب  َو  اهَْنَیب  َنُوفوُطَی 

200 ص :  همجرت ..... :

(31 . ) ّنج سنا و  هورگ  ود  يا  میزادرپیم  امش  باسح  هب  يدوزب 
(32 ( ؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  تمعن  نیمادک  سپ 

زگره یلو  دیرذگب ، نیمز  اهنامسآ و  ياهزرم  زا  دیناوتیم  رگا  سنا ! ّنج و  هورگ  يا 
201 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(33 ( ) یهلا  ) ییورین اب  رگم  دیتسین  رداق 
(34 ( ؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  تمعن  نیمادک  سپ 

(35 . ) دیبلطب يرای  یسک  زا  دیناوتیمن  و  دتسرفیم ، امش  رب  مکارتم ، ییاهدود  و  دودیب ، شتآ  زا  ییاههلعش 
(36 . ) دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  تمعن  نیمادک  سپ 

ار نآ  لّمحت  بات  هک  دـهدیم  خر  یکانلوه  ثداوح   ) ددرگ نوگلگ  باذـم  نغور  نوچمه  و  دوش ، هتفاکـش  نامـسآ  هک  ماگنه  نآ  رد 
(37 (. ) تشاد دیهاوخن 

(38 ( !؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  تمعن  نیمادک  سپ 
(39 . ) دوشیمن لاؤس  شهانگ  زا  ّنج  سنا و  زا  سک  چیه  زور  نآ  رد 
(40 ( !؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  تمعن  نیمادک  سپ 

(. دـننکفایم خزود  هب  و   ) دـنریگیم ناشیاهاپ  و  رـس ، شیپ  ياهوم  اب  ار  اهنآ  هاگ  نآ  و  دـنوشیم ، هتخانـش  ناشیاههفایق  اب  ناـمرجم  هکلب 
(41)

(42 ( .؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  تمعن  نیمادک  سپ 
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(43 . ) دندرکیم راکنا  ار  نآ  نارجم  هک  تسا  یخزود  نامه  نیا 
(44 . ) دندمآ تفر و  رد  نازوس  بآ  نآ  نایم  رد  زورما 

(45 . ) دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  تمعن  نیمادک  سپ 

201 ص :  ریسفت ..... :

رانک ار  اهراک  مامت  يدوزب  ینعی  کل  غرفأس  دیوگیم  دـنکیم و  دـیدهت  ار  وا  هک  تسا  یـسک  هب  صخـش  هتفگ  زا  هراعتـسا  ْمَُکل  ُغُْرفَنَس 
(. مسریم تباسح  هب   ) مزادرپیم وت  راک  هب  مراذگیم و 

امـش نداد  شاداپ  زج  يراک  دریذپیم و  نایاپ  مدرم  ياهراک  هاگ  نآ  دـسریم و  رخآ  هب  يدوزب  ایند  هک  دـشاب  نیا  دوصقم  تسا  نکمم 
. تسا هداد  رارق  تغارف  لیثمت  شور  هب  ار  تلاح  نآ  دنامیمن و  یقاب 

. دباییم تغارف  يدوزب  دنوادخ  ینعی  تسا ، هدش  تئارق  زین  ءای »  » اب غرفیس 
نزو و هک  يزیچ  ره  هب  دنتسه و  نیمز  يور  رد  نیگنس  شزرا و  اب  هورگ  ود  اهنآ  هک  تسا  نیا  هدیمان  نیلقث  ار  ّنج  سنا و  هک  نیا  ّتلع 

لقث  دشاب  هتشاد  يرادقم 
202 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ار ترتع  باـتک و  یترتـع . هَّللا و  باـتک  نیلقّثلا  مکیف  كراـت  ّینا  تسا : عون  نیمه  زا  زین  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  هدومرف  دـنیوگ و 
. دنرادروخرب يرایسب  ّتیمها  دنلب و  ّتیعقوم  زا  نوچ  هدیمان  نیلقث  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ 

نوریب منامـسآ  نیمز و  زا  دـیزیرگب و  نم  مکح  زا  هک  دـیناوتیم  رگا  نج  سنا و  يا  تسا ، هیآ  هلابند  حیـضوت  ِْسنِْإلا  َو  ِّنِْجلا  َرَـشْعَم  اـی 
. دینکب ار  راک  نیا  دیور 

. دیراد ییورین  نانچ  امش  اجک  رایسب و  يورین  تردق و  اب  رگم  دینک  ذوفن  نیمز  نامسآ و  فارطا  هب  دیناوتیمن  هدومرف : سپس 
هزوح زا  دیوش و  هریچ  ادخ  هدارا  رب  دـیناوتیمن  زگره  امـش   » ِءامَّسلا ِیف  َو ال  ِضْرَْألا  ِیف  َنیِزِْجعُِمب  ُْمْتنَأ  ام  َو  هیآ : تسا  راتفگ  نیمه  ریظن 

(. 23 توبکنع / .« ) دینک رارف  نامسآ  نیمز و  رد  وا  تردق 
. تسا شتآ  دود  نودب  صلاخ و  هنابز  يانعم  هب  ش )  ) رسک ّمض و  هب  ٌظاوُش 

هاـگ ره  هک  تسا  تیاور  ساـبع  نبا  زا  دوـشیم . هـتخیر  ناشرـس  يور  هـک  تـسا  هتخادـگ  سم  دـناهتفگ : یـضعب  تـسا و  دود  ٌساـُحن 
«. 1  » دهدیم قوس  رشحم  هب  ار  اهنآ  شتآ  زا  ياهنابز  دنوش  نوریب  ناشیاهروگ  زا  ناکرشم ] ]

. دشاب ران  رب  فطع  هک  نیا  رب  انب  ّرج  - 2 دشاب ، ظاوش »  » رب فطع  هک  نیا  رب  انب  عفر ، - 1 تسا : لوق  ود  ساحن  بارعا  رد  ساحن 
. دیریگب ار  الب  نیا  ولج  دیناوتیمن  ِنارِصَْتنَت  الَف 

. دوش ادج  یضعب  زا  نآ  زا  یضعب  دفاکشب و  نامسآ  هک  هاگ  نآ  ُءامَّسلا  ِتَّقَْشنا 
. دوشیم خرس  لگ  دننام  نامسآ  سپ  ِناهِّدلاَک  ًَةدْرَو  َْتناکَف 

یلاـم نغور  نآ  هلیـسو  هب  هک  تسا  يزیچ  ماـن  تسا و  نوتیز  نغور  درد  هک  لـهملاک  دومرف ، هک  ناـنچ  نوتیز ، نغور  دـننام  ناهدـلاک 
هتفگ تسا  نهد »  » عمج ای  دننکیم 

__________________________________________________

. رشحملا یلا  ظاوش  مهقاس  مهروبق  نم  اوجرخ  اذا  ساّبع ، نبا  نع  - 1
203 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا خرس  دلج  هدش ،
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. اهناسنا زا  یضعب  ینعی  سنا » »
دننک دـصق  ار  شرـسپ  دـنیوگ و  مشاه  هک  نانچ  تسا  هداهن  ّنج  ياجب  ار  سیلبا )  ) نج ردـپ  سپ  اـهّنج  زا  یـضعب  هن  ینعی و  ٌّناَـج  ـال  َو 

دـشابیم دنوشیمن ) لاؤس  ، ) نولأسی يانعم ال  هب  تسا و  ضعب  يانعم  هب  نوچ  هدـش  هدروآ  درفم  ددرگیم  رب  سنا »  » هب هک  هبنذ »  » ریمض
ناشدوخ يوس  زا  ات  دوشیمن  لاؤس  ناشهانگ  زا  هدـش : هتفگ  دـنوشیم ، هتخانـش  ناشدوبک  نامـشچ  هایـس و  ياـههرهچ  زا  ناـمرجم  اریز 

. دنوشیم لاؤس  خیبوت  تمالم و  يور  زا  هکلب  دوش  مولعم 
ار ییاهراک  هدـمآ  نخـس  هب  ناشیاهاپ  اهتـسد و  دوشیم و  هدز  رهم  هورگ  نآ  ناهد  رب  هاگ  نآ  دـنوشیم  لاؤس  هک  تسا  تیاور  هداتق  زا 

«. 1  » دوشیم هتفرگ  ناشیاهمدق  یناشیپ و  يالاب  ياهوم  زا  سپ  دننکیم  وگزاب  دناهداد  ماجنا  هک 
نتفرگ اب  راب  کی  تسا : هدـش  هتفگ  «. 2  » دوشیم عمج  شرـس  تشپ  زا  يریجنز  اب  شمدـق  یناشیپ و  نایم  هک  تسا  تیاور  كاّحـض  زا 

. ناشیاهماگ نتفرگ  اب  رگید  راب  دوشیم و  هدیشک  نیمز  يور  رب  یناشیپ  يوم 
دنراد و بّذعم  میمح  ندیـشون  شتآ و  اب  باذـع  نایم  ار  اهنآ  یپ  رد  یپ  ینعی  تسا  هدیـسر  رخآ  هب  نآ  یغاد  هک  یغاد  بآ  ٍنآ  ٍمیِمَح 

. دنرادن یصالخ  باذع  زا  هاگ  چیه 

203 ص :  ات 78 ..... ] تایآ 46  (: 55  ) نمحرلا هروس  ]

هراشا

ِنایِرَْجت ِناْنیَع  امِهِیف  ( 49  ) ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( 48  ) ٍناْنفَأ اتاوَذ  ( 47  ) ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( 46  ) ِناتَّنَج ِهِّبَر  َماقَم  َفاخ  ْنَِمل  َو 
(50)

ٍقَْربَتْسِإ ْنِم  اُهِنئاَطب  ٍشُُرف  یلَع  َنِیئِکَّتُم  ( 53  ) ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( 52  ) ِناجْوَز ٍۀَهِکاف  ِّلُک  ْنِم  امِهِیف  ( 51  ) ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف 
(55  ) ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( 54  ) ٍناد ِْنیَتَّنَْجلا  یَنَج  َو 

ِءالآ ِّيَِأبَف  ( 58  ) ُناجْرَْملا َو  ُتُوقاْیلا  َّنُهَّنَأَک  ( 57  ) ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( 56  ) ٌّناَج َو ال  ْمُهَْلبَق  ٌْسنِإ  َّنُْهثِمْطَی  َْمل  ِفْرَّطلا  ُتارِصاق  َّنِهِیف 
(60  ) ُناسْحِْإلا َّالِإ  ِناسْحِْإلا  ُءازَج  ْلَه  ( 59  ) ِنابِّذَُکت امُکِّبَر 

(65  ) ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( 64  ) ِناتَّماهْدُم ( 63  ) ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( 62  ) ِناتَّنَج امِِهنوُد  ْنِم  َو  ( 61  ) ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف 
َّنِهِیف ( 69  ) ِنابِّذَُـکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَأـِبَف  ( 68  ) ٌناَّمُر َو  ٌلَْـخن  َو  ٌۀَـهِکاف  اـمِهِیف  ( 67  ) ِنابِّذَُـکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَأـِبَف  ( 66  ) ِناتَخاَّضَن ِناْنیَع  اـمِهِیف 

(70  ) ٌناسِح ٌتاْریَخ 
(74  ) ٌّناَج َو ال  ْمُهَْلبَق  ٌْسنِإ  َّنُْهثِمْطَی  َْمل  ( 73  ) ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( 72  ) ِمایِْخلا ِیف  ٌتاروُصْقَم  ٌروُح  ( 71  ) ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف 

(75  ) ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف 
(78  ) ِمارْکِْإلا َو  ِلالَْجلا  ِيذ  َکِّبَر  ُمْسا  َكَرابَت  ( 77  ) ِنابِّذَُکت امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  ( 76  ) ٍناسِح ٍّيِرَْقبَع  َو  ٍرْضُخ  ٍفَْرفَر  یلَع  َنِیئِکَّتُم 

__________________________________________________

. مادقالا یصاونلاب و  ذخؤیف  نولمعی  اوناک  امب  مهلجرا  مهیدیا و  تمّلکت  موقلا و  هاوفا  یلع  متخ  مث  ۀلأسم  تناک  دق  هداتق : نع  - 1
. هرهظ ءارو  نم  ۀلسلس  یف  همدق  هتیصان و  نیب  عمجی  كاّحضلا ، نع  - 2

204 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

204 ص :  همجرت ..... :
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(46 . ) تسا تشهب  غاب  ود  دسرتب  شراگدرورپ  زا  هک  یسک  يارب  و 
(47 ( .؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  تمعن  نیمادک  سپ 
(48 . ) تسا توارط  رپ  ناتخرد  اهتمعن و  عاونا  ياراد  تشهب  غاب  ود  نآ 
(49 ( .؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  تمعن  نیمادک  سپ 

(50 . ) تسا نایرج  رد  امئاد  همشچ ، ود  اهنآ  رد 
(51 ( .؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  تمعن  نیمادک  سپ 

(52 . ) دراد دوجو  عون  ود  ياهویم  ره  زا  ود  نآ  رد 
سپ

205 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(53 . ) دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  تمعن  نیمادک 

یتشهب غاب  ود  نآ  هدیسر  ياههویم  تسا و  نیمشیربا  ياههچراپ  زا  اهنآ  رتسآ  هک  دناهدرک  هیکت  ییاهشرف  رب  اهنآ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
(54 . ) تسا سرتسد  رد 

(55 . ) دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  تمعن  نیمادک  سپ 
(56 . ) تسا هتفرگن  سامت  اهنآ  اب  البق  نج  سنا و  چیه  دنزرویمن و  قشع  نارسمه  هب  زج  هک  دنتسه  ینانز  یتشهب  ياهغاب  رد 

(57 ( .؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  تمعن  نیمادک  سپ 
(58 . ) دنناجرم توقای و  نوچمه  اهنآ 

(59 ( .؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  تمعن  نیمادک  سپ 
(60 ( .؟ دوب دهاوخ  یکین  زج  یکین  يازج  ایآ 

(61 ( .؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  تمعن  نیمادک  سپ 
(62 . ) تسا رگید  تشهب  ود  اهنآ  زا  رتنییاپ  و 

(63 ( .؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  تمعن  نیمادک  سپ 
(64 ! ) دنزبسرس مّرخ و  الماک  ود  ره 

(65 ( .؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  تمعن  نیمادک  سپ 
(66 . ) تسا ناروف  لاح  رد  همشچ  ود  اهنآ  رد 

(67 ( .؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  تمعن  نیمادک  سپ 
(68 . ) تسا رانا  لخن و  تخرد  ناوارف و  ياههویم  اهنآ  رد 

(69 ( .؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  تمعن  نیمادک  سپ 
(70 . ) ابیز قلخ و  وکین  دنتسه  ینانز  یتشهب  ياهغاب  نآ  رد  و 

(71 ( .؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  تمعن  نیمادک  سپ 
(72 . ) دنروتسم یتشهب  ياههمیخ  رد  هک  ینایروح 

(73 ( .؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  تمعن  نیمادک  سپ 
(74 (. ) دناهزیشود و   ) هتفرگن سامت  اهنآ  اب  البق  یّنج  سنا و  چیه  هک  ینانز 

(75 ( .؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  تمعن  نیمادک  سپ 
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(76 . ) هدش هدناشوپ  گنر  زبس  ياههچراپ  نیرتابیز  نیرتهب و  اب  هک  دناهدز  هیکت  ییاهتخت  رب  نایتشهب  نیا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
(77 ( .؟ دینکیم راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياهتمعن  زا  تمعن  نیمادک  سپ 

(78 . ) وت لامج  لالج و  بحاص  راگدرورپ  مان  تسا  ریذپان  لاوز  تکرب و  رپ 
206 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

206 ص :  ریسفت ..... :

نیا  ») یِماـقَم َفاـخ  ْنَِمل  َکـِلذ  هیآ : دنتـسیایم و  باـسح  يارب  اـجنآ  تماـیق  زور  رد  ناگدـنب  هک  تسا  یّلحم  روظنم  ِهِّبَر  َماـقَم  َفاـخ 
بقارم ظفاح و  ادخ  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  تسا  نآ  ریظن  مه  ( 14 میهاربا / «. ) دسرتب نم  تلادع )  ) ماقم زا  هک  یناسک  يارب  ّتیقفوم ) )

ظفاح و و   ) هداتـسیا همه  رـس  يالاب  هک  یـسک  اـیآ   » ْتَبَـسَک اـِمب  ٍسْفَن  ِّلُـک  یلَع  ٌِمئاـق  َوُه  ْنَمَف  َأ  هیآ : زا  بلطم  نیا  تسا و  هدـنب  لاـمعا 
دوخ لامعا  بقارم  ار  يادخ  هک  ياهدنب  نیا  رب  انب  دوشیم ، هدافتـسا  ( 33 دعر / .« ) دـنیبیم ار  همه  لامعا  و  تسا ) همه  بقارم  نابهگن و 

زا نالف  بناج  فاخا  ییوگیم : هک  نانچ  تسا  راگدرورپ  زا  سرت  دوصقم  ای  تسا  شیوخ  لامعا  بظاوم  دـنکیم و  هانگ  كرت  دـنادب 
. مدرک وت  رطاخ  هب  ار  راک  نآ  کناکمل ، کلذ  تلعف  و  مسرتیم ، ینالف 

هب یقاقحتسا  تشهب  رب  دیاز  ناسحا و  باب  زا  هک  تسا  یتشهب  و  دنوشیم ، هداد  شاداپ  نآ  هلیـسو  هب  ناراکوکین  هک  تسا  یتشهب  ِناتَّنَج 
يارب یتشهب  ای  قاقحتسا . رب  دیاز  یتشهب  لمع و  شاداپ  ناونع  هب  یتشهب  ةدایز  ینْـسُْحلا و  لاعتم : يادخ  لوق  دننام  دنهدیم . ناراکوکین 
دروم نیلقث  اـی  تسا ، تیـصعم ) تداـبع و   ) رما ود  نیمه  رادـم  ریاد  فیلکت  هک  ارچ  تسا  ناـهانگ  كرت  يارب  یتشهب  تاداـبع و  ماـجنا 
يارب تشهب  کی  فئاخ و  ناـسنا  يارب  تشهب  کـی  تسا  تشهب  ود  سنا  نج و  ناـفئاخ  يارب  تسا  هدومرف  دـنوادخ  ییوگ  دـنباطخ و 

. تسا فئاخ  ّنج 
: تسا لوق  ود  نانفا  يانعم  رد  ٍناْنفَأ  اتاوَذ 

هدیـشک اههیاس  اهنآ  زا  دـنهدیم و  هویم  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  ناـتخرد  ياـجب  اـههخاش  رکذ  دـشاب و  ناـتخرد  ياـههخاش  ياـنعم  هب  - 1
. دوشیم

. دنلیام اهنآ  هب  نایتشهب  هک  تسا  ییاهتمعن  عاونا  دوصقم  - 2
. دوشیم يراج  یتسپ  يدنلب و  رد  دنهاوخب  نایتشهب  اج  ره  هک  تسا  همشچ  ود  غاب  ود  نآ  رد  ِنایِرَْجت  ِناْنیَع  امِهِیف 

207 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
: تسا لوق  دنچ  نآ  يانعم  رد  ِناجْوَز 

. فورعم ریغ  یکی  فورعم و  عون  کی  تسا  هویم  عون  ود  غاب  ود  نآ  رد  - 1
. دنتسه مه  لثم  یبوخ  رد  نآ  کشخ  هزات و  هک  کشخ  رت و  دننام  تسا  هباشم  هویم  عون  ود  - 2

ناهاشداپ دـننام  ینعی  تسا ، عمج  ینعم  رد  فاخ ) نم   ) هک ارچ  دـشاب  نیفئاخ  يارب  لاـح  اـی  حدـم  هک  نیا  رب  اـنب  تسا  بوصنم  َنِیئِکَّتُم 
. دناهداد یتشپ  رب  هیکت 

دشاب میخض  يابید  نآ  رتسآ  هاگ  ره  تسا و  میخض  يابید  نآ  رتسآ  هک ] دناهداد  هیکت  ییاهشرف  يور  رب   ] ٍقَْربَتْـسِإ ْنِم  اُهِنئاَطب  ٍشُُرف  یلَع 
. تسا رون  زا  نآ  ياههیور  یلوق  هب  و  تسا ، سدنس  زا  نآ  ياههیور  دناهتفگ ، یضعب  دوب ؟ دهاوخ  هچ  نآ  ياههیور  امش  نامگ  هب  سپ 

. دسریم نآ  هب  هتفخ  هتسشن و  هداتسیا و  صخش  تسد  هک  تسا  کیدزن  غاب  ود  نآ  یندیچ  ياههویم  ٍناد  ِْنیَتَّنَْجلا  یَنَج  َو 
: تسا لوق  ود  ریمض  عجرم  رد  َّنِهِیف 

. یندیچ سرتسد و  رد  ياههویم  اهشرف و  هویم ، همشچ ، ود  غاب ، ود  زا  تسا  ترابع  هک  هدش  هدرمش  ياهتمعن  نیا  رد  ینعی  - 1
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. تساهسلجم اهرصق و  لماش  نوچ  غاب  ود  رد  - 2
. دننکیمن هاگن  رگید  نادرم  هب  تسا و  ناشیاهرهوش  هب  ناشنامشچ  طقف  هک  دنتسه  ینانز  ِفْرَّطلا  ُتارِصاق 

هدرکن و یکیدزن  اهنآ  اب  سک  چیه  ینعی  یّنج ، چیه  ار  نج  هفیاط  نانز  هدرکن و  سمل  یناسنا  چیه  دنسنا  هفیاط  زا  هک  ینانز  َّنُْهثِمْطَی  َْمل 
. تسا هدش  تئارق  زین  میم )  ) ّمض هب  هملک  نیا  دنکیم ، سمل  ار  نانز  ناسنا  دننام  زین  ّنج  هک  دراد  تلالد  هیآ  نیا  دناهرکاب ،

رد توقای و  دننام  ینشور  رد  تشهب  نانز  ینعی  ُناجْرَْملا  َو  ُتُوقاْیلا  َّنُهَّنَأَک 
208 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دیفس رایسب  هک  دنکچوک  ياهدیراورم  و  دنناجرم ، دننام  يدیفس 
؟ تسا یکین  زج  لمع ، یکین  شاداپ  ایآ  ِناسْحِْإلا  ُءازَج  ْلَه 

. دراد دوجو  نیمی  باحصا  ینعی  اهنآ  زا  رتنییاپ  تاجرد  يارب  تشهب  ود  هدش  هداد  هدعو  نابّرقم  هب  هک  یتشهب  ود  نیا  زج  امِِهنوُد  ْنِم  َو 
. دنزب هایس  هک  تسا  نیا  هب  یهایگ  ره  يزبس  لامک  دنهیبش و  یهایس  هب  یگزات  يزبس و  زا  اهنآ  ِناتَّماهْدُم 

ِناتَخا َّ
. تسا ندیشاپ  بآ  دننام  ح )  ) اب حضن  نوچ  تسا  ح )  ) اب حضن  زا  رتعیرس  رادهطقن » اب خ  « » خضن . » تسا بآ  هراّوف  ود  غاب  ود  نآ  رد 

رد رانا ) امرخ و   ) ود نآ  ییوگ  تساهنآ و  تلیـضف  حیـضوت  يارب  دـناهویم ، ود  ره  هچ  رگا  هویم )  ) ههکاـف هب  ناـّمر  لـخن و  ندرک  فطع 
لیلد نیا  هب  ای  دـناهدش ] رکذ  اّزجم  اهنآ  يرترب  ببـس  هب  هکئالم  رکذ  زا  سپ  هک   ] لـیئاکیم لـیئربج و  دـننام  دـنرگید  سنج  ود  تلیـضف 

. دنتسین صلاخ  هویم  تساود و  هویم و  رانا  تساذغ و  هویم و  لخن  هرمث  هک  تسا 
نوریخ و رب  تسا ، لیـضفت ) لـعفا  هک   ) ریخا ياـنعم ، هب  ریخ ، نوچ  تسا  هدـش  فّفخم  هدوـب و  ءاـی ) حـتف  هب  « ) تاّریخ  » لـصا رد  ٌتاْریَخ 

. دنیوخشوخ یقالخا و  تالامک  ياراد  هک  تسا  نیا  هلمج  يانعم  دوشیمن و  هتسب  عمج  تاریخ ،
. اههلجح رد  اههمیخ و  رد  هتفرگور  ینعی  هروصقم ، ةریصق و  ةأرما  دنروصحم ، ناشیاههلجح  رد  هک  ینانیشن  هلجح  ٌتاروُصْقَم 

نمؤـم يارب  نآ  زا  ياهشوـگ  ره  رد  تسا و  لـیم  تصـش  نامـسآ  رد  شلوـط  هک  یلاـخ ) وـت   ) تـسا يّرد  هـمیخ  هـک  تـسا  تـیاور  رد 
«. 1  » دننیبیمن ار  وا  نارگید  هک  تسا  ياهداوناخ 

__________________________________________________

و - 1
. نورخآلا هاری  نمؤملل ال  لها  اهنم  ۀیواز  ّلک  یف  الیم  نّوتس  ءامّسلا  یف  اهلوط  ةدحاو  ةّرد  همیخلا  ثیدحلا ، یف 

209 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دراد تلالد  اهنآ  رب  غاب  ود  رکذ  نوچ  ددرگیم  رب  غاب  ود  نآ  باحصا  هب  مهلبق  رد  ریمض  ْمُهَْلبَق 

فرفر دناهتفگ : یـضعب  تسا ، هفرفر  نآ  درفم  تسا و  تشهب  ياهغاب  فرفر  دنیوگ : دـناهداد و  هیکت  شرف  شلاب و  یعون  رب  ٍفَْرفَر  یلَع 
. تسا نهپ  هماج  ره  یلوق  هب  و  تساهیتشپ ،

. دوشیم هداد  تبسن  اجنآ  هب  یبیجع  زیچ  ره  تسا و  نایّنج  رهش  رقبع  اهبرع  نامگ  هب  تسا و  رقبع  هب  بوسنم  يرقبع »  » ٍناسِح ٍّيِرَْقبَع  َو 
ياهتئارق رد  و  تسابید ، نامه  يرقبع  هک  هدـش  تیاور  دـهاجم  زا  و  تساهبنارگ ، ياهـشرف  دوصقم  هک  هدـش  لقن  هداـتق  ساـبع و  نبا  زا 

ریغ دنچ  ره  تسا  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  تئارق  نیا  هدـش و  تئارق  ینیادـم ، نزو  رب  يرقابع  رـضخ و  فرافر  ردان ،
. دوریم راک  هب  هراومه  هک  نیا  يارب  تسین  دنیاشوخان  شتئارق  نکیل ، تسا  سایق  فالخ  يرقابع )  ) ندوب فرصنم 

. تسا هدش  تئارق  مسا  يارب  تفص  ناونع  هب  واو  اب  لالجلا » وذ   » ِلالَْجلا ِيذ 
210 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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210 ص :  هعقاو .....  هروس 

هراشا

ُباحْـصَأَف هرـصب ، ياملع  دراد ، هیآ  شـش  دون و  هفوک  ياملع  هدیقع  هب  هیآ و  تفه  دون و  هرـصب  ياملع  داقتعا  هب  تسا  یّکم  هروس  نیا 
َّنُهانْأَْشنَأ نیع ، روح  و  ۀنوضوم ، هفوک ، ياملع  دناهدرمـش ، هیآ  ار  ِلامِّشلا  ُباحْـصَأ  ِنیِمَْیلا و  ُباحْـصَأ  و  ِۀَـمَأْشَْملا ، ُباحْـصَأ  و  ِۀَـنَْمیَْملا ،

. دناهدرمش هیآ  ار  ًءاْشنِإ 

210 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

«. 1  » تسین نیلفاغ  ءزج  وا  هک  دوش  هتشون  دناوخب  ار  هعقاو  هروس  سک  ره  هک  تسا  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدح  رد 
دوشیمن یتسدـگنت  رقف و  راچد  دـناوخب  بش  ره  ار  هعقاو  هروس  سک  ره  هک  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  دوعـسم  نبا  زا 

«. 2»
شتروص هک  دـنک  تاقالم  یلاح  رد  ار  ادـخ  دـناوخب  باوخ  زا  شیپ  ار  هعقاو  هروس  سک  ره  هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا 

«. 3  » تسا هدراهچ  بش  هام  دننام 
__________________________________________________

-1
. نیلفاغلا نم  سیل  ّهنا  بتک  ۀعقاولا  ةروس  أرق  نم  ّیبا ، ثیدح  یف 

-2
. ادبأ ۀقاف  هبصی  مل  ۀلیل  لک  ۀعقاولا  ةروس  أرق  نم  هلآ : هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  نع  دوعسم  نبا  نع 

-3 ].....[ 
. ردبلا ۀلیل  رمقلاک  ههجو  هَّللا و  یقل  مانی  نا  لبق  ۀعقاولا  ةروس  أرق  نم  مالّسلا : هیلع  رقابلا  نع 

211 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
دزن رد  ار  وا  درادـب و  تسود  ار  وا  ادـخ  دـناوخب  هعمج  بش  ره  رد  ار  هعقاو  هروس  سک  ره  هک  تسا  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

«. 1  » دوب دهاوخ  مالّسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ياقفر  زا  دننیبن و  ار  ایند  ياهالب  زا  ییالب  رقف و  يدب و  ایند  رد  زگره  دزاس و  بوبحم  مدرم 

211 ص :  ات 16 ..... ] تایآ 1  (: 56  ) ۀعقاولا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) اجَر ُضْرَْألا  ِتَّجُر  اذِإ  ( 3  ) ٌۀَِعفار ٌۀَِضفاخ  ( 2  ) ٌَۀبِذاک اِهتَْعقَِول  َْسَیل  ( 1  ) ُۀَِعقاْولا ِتَعَقَو  اذِإ 

ام ِۀَمَئْشَْملا  ُباحْصَأ  َو  ( 8  ) ِۀَنَْمیَْملا ُباحْصَأ  ام  ِۀَنَْمیَْملا  ُباحْصَأَف  ( 7  ) ًۀَثالَث ًاجاوْزَأ  ُْمْتنُک  َو  ( 6  ) اثَْبنُم ًءابَه  َْتناکَف  ( 5  ) اَسب ُلابِْجلا  ِتَُّسب  َو 
(9  ) ِۀَمَئْشَْملا ُباحْصَأ 

(14  ) َنیِرِخْآلا َنِم  ٌلِیلَق  َو  ( 13  ) َنِیلَّوَْألا َنِم  ٌۀَُّلث  ( 12  ) ِمیِعَّنلا ِتاَّنَج  ِیف  ( 11  ) َنُوبَّرَقُْملا َِکئلوُأ  ( 10  ) َنوُِقباَّسلا َنوُِقباَّسلا  َو 
(16  ) َنِیِلباقَتُم اْهیَلَع  َنِیئِکَّتُم  ( 15  ) ٍۀَنوُضْوَم ٍرُرُس  یلَع 
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211 ص :  همجرت ..... :

. رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1 . ) دوش اپرب  تمایق )  ) میظع هعقاو  هک  یماگنه 

(2 . ) دنک راکنا  ار  نآ  دناوتیمن  سک  چیه 
(3 . ) دربیم الاب  ار  یهورگ  دروآیم و  نییاپ  ار  یهورگ 

(4 . ) دیآیم رد  هزرل  هب  تّدشب  نیمز  هک  تسا  یماگنه  رد  نیا 
(5 . ) دوشیم هدیبوک  مه  رد  اههوک  و 

(6 . ) دیآیم رد  هدنکارپ  رابغ  تروص  هب  و 
(7 . ) دش دیهاوخ  میسقت  هورگ  هس  هب  امش  و 

(8 ( ؟ ياهنمیم باحصا  هچ  دنتسه ، هنمیم » باحصا   » تسخن
(9 ( ؟ یموش باحصا  هچ  دنموش ، باحصا  رگید  هورگ 

(10 ! ) ماگشیپ ناماگشیپ  هورگ  نیمّوس  و 
(11 . ) دننابّرقم اهنآ 

تشهب تمعن  رپ  ياهغاب  رد 
__________________________________________________

-1
ریما ءاقفر  نم  تناک  ادـبا و  اسؤب  ایندـلا  یف  ری  مل  سانلا و  یلا  هببح  هَّللا و  هّبحا  ۀـعمج  ۀـلیل  ّلک  یف  اهأرق  نم  مالّـسلا : هیلع  قداّـصلا  نع 

. مالّسلا هیلع  نینمؤملا 
212 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(12 . ) دنراد ياج 
(13 . ) دنتسه نیتسخن  ياهتّما  زا  يرایسب  هورگ 

(14 . ) دنشابیم نیرخآ  تّما  زا  یکدنا  و 
(15 . ) دنراد رارق  تسا  هتسویپ  مه  هب  هدیشک و  فص  هک  ییاهتخت  رب  نابّرقم )  ) اهنآ

(16 . ) دنرگیدکی يوربور  هدرک و  هیکت  نآ  رب  هک  یلاح  رد 

212 ص :  ریسفت ..... :

فرظ اذا »  » ای تسین ،) غورد  تمایق  عوقو   ) ۀـبذاک اهتعقول  نوکی  هلمج ال  ریدـقت  نوچ  تسا  سیل  يانعم  زا  فرظ  اذا »  » ُۀَِـعقاْولا ِتَعَقَو  اذِإ 
تسپ و یهورگ  دهد  يور  تمایق  نوچ  ینعی  تسا ، نیرخآ  تعفر  اموق و  تضفخ  تعقو  اذا  هلمج ، ریدـقت  تسا و  فوذـحم  لعف  يارب 

. دنکیم تلالد  ینعم  نیا  رب  ٌۀَِعفار » ٌۀَِضفاخ   » دنوش و هبترم  دنلب  یهورگ 
زا ار  ناـشندوب  فرظ  تسا و  لّوا  ي  اذا »  » ربـخ مّود  هیآ ] رد  « ] اذا  » تسا و ّتیئادـتبا  هب  عوفرم  اـّلحم  لّوا  هیآ ] رد  « ] اذا : » دـیوگ یّنج  نبا 
هک تسا  نیا  هلمج  يانعم  دـنک و  تکرح  شزرل  اب  نیمز  هک  تسا  ینامز  تمایق  عوقو  نامز  هک  تسا  نیا  هلمج  يانعم  دـناهداد و  تسد 

. تسا هدش  عوقو  هب  فصّتم  تسا  یمتح  تمایق  عوقو  نوچ  و  تسا ، تمایق  زور  نآ  دیآ و  دیدپ  هدیدپ  دوشب و  یندش  هاگ  ره 
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، تسین یغورد  نآ  عوقو  تسا و  بیغ  هک  تمایق  زا  رابخا  رد  ددنبیمن و  غورد  ادخ  رب  یـسفن  چیه  دوش  عقاو  تمایق  هک  هاگ  نآ  ٌۀـَبِذاک 
بیذـکت وگغورد و  مدرم  رتـشیب  اـیند  رد  زورما  یلو  تسا ، تماـیق  هدـننک  قیدـصت  وگتـسار و  نمؤم و  یـسفن  ره  ماـگنه  نیا  رد  نوـچ 

. دناهدننک
(. 24 رجف / « ) مدوب هداتسرف  يزیچ  یگدنز  نیا  يارب  شاک ] يا   »] تسا ِیتایَِحل  ُْتمَّدَق  دنوادخ  لوق  رد  مال »  » ریظن اهتعقول  رد  مال » »

لاس نسمه و  رب  ینالف  بذـک ، امف  هنرق  یلع  نالف  لمح  برع ، راتفگ  دـننام  تسا  بیذـکت  يانعم  هب  هیفاـع  دـننام  هبذاـک » : » هدـش هتفگ 
دیسرتن و  درک و  هلمح  دوخ 

213 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دراد ار  وا  اب  هلباقم  تردق  ناوت و  هک  نیا  رد  هتسنادن  وگغورد  هدرک  ثیدح  نآ  هب  هچنآ  رد  ار  دوخ  سفن  هک  تسا  نیا  شتقیقح 

: دیوگ ریهز 
«1  » اقدص هنارقا  نع  بّذک  ثیّللا  ام  اذا  لاجّرلا  داطصی  رثعب  ثیل 

. تسین شیارب  یتشگزاب  دوش  عقاو  تمایق  هاگ  ره  ینعی 
. ۀعفار ۀضفاخ  یه  ینعی  تسا  فوذحم  يادتبم  ربخ  ٌۀَِعفار  ٌۀَِضفاخ 

ُضْرَْألا ِتَّجُر  اذِإ  . » دوش مدـهنم  نآ  يور  ياهنامتخاس  اههوک و  هک  اـجنآ  اـت  دـیآ  تکرح  هب  تخـس  نیمز  ینعی  اجَر  ُضْرَأـْلا  ِتَّجُر  اذِإ 
«. ِتَعَقَو اذِإ   » زا ندوب  لدب  رب  انب  ای  تسا  بوصنم  ٌۀَِعفار » ٌۀَِضفاخ   » هب ای  اجَر »

. دنتفیب هار  نادنفسوگ  هاگ  ره  منغلا ، ّسب  زا  دتفا  هار  هب  اههوک  نیمز  يور  رد  ای  دوش ، مرن  درآ  دننام  اههوک  اَسب  ُلابِْجلا  ِتَُّسب  َو 
. دنوش هدنکارپ  رابغ  درگ و  دننام  ناشتمظع  اب  اههوک  اثَْبنُم  ًءابَه  َْتناکَف 

. دوب دیهاوخ  فنص  هس  زور  نآ  رد  امش  ًۀَثالَث  ًاجاوْزَأ  ُْمْتنُک  َو 
باحصا دوشیم و  هداد  ناشتسار  تسد  هب  ناشلامعا  همان  هک  دنتسه  ییاهنآ  تسار  تسد  نارای  هنمیم و  باحصا  سپ  ِۀَنَْمیَْملا  ُباحْصَأَف 

هنمیم باحـصا  هک  تسا  نیا  شیانعم  ای  دـنهدیم ، ناـشپچ  تسد  هب  ار  ناـشلامعا  هماـن  هک  دنتـسه  ییاـهنآ  پچ  تسد  ناراـی  همأـشم و 
ای تسار  تسد  رد  نالف  لامّشلاب  وا  نیمیلاب  نالف  نم  نالف  برع  هتفگ  زا  دنتسپ  یماقم  نابحاص  همأشم  باحـصا  عیفر و  یماقم  نابحاص 

تسا ینالف  پچ 
__________________________________________________

دوخ نانگمه  زا  دوش و  فیعـض  گـنج  رد  يوق  راـکراوس  هاـگ  ره  دـشکیم  ار  نادرم  تسا ] یناـکم  مسا   ] رثع رد  عاجـش  یـصخش  - 1
هّیحیرصت هراعتسا  عاجش  صخش  ياجب  ثیل  ندروآ  هیراع  دشکب - ار  دوخ  فیرح  دریگب و  یعطق  میمصت  دوش و  يوق  عاجـش  نآ  دسرتب 

تشوناپ ج 4 ، فاّشک ، ریسفت  تسا . هقباطم  تعنص  رعش  رد  بذک  قدص و  رکذ  هّیحیـشرت و  هراعتـسا  ندرک ) راکـش   ) دایطـصا ندروآ  و 
م. ص 456 -،

214 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
موش ار  پچ  كرابم و  ار  تسار  اهبرع  نوچ  دـننک  فیـصوت  ینـالف  دزن  رد  ار  وا  ماـقم  یتسپ  يدـنلب و  هک  دـشاب  نیا  ناشدـصق  هاـگ  ره 

تمـس زا  ییوـهآ  اـی  هدـنرپ  رگا  و  دـناهدرک . قتـشم  لامـش  يارب  ار  یموـش  مؤـش  زا  نیمی و  يارب  ار  ینمی  نـمی  زا  ور  نـیا  زا  دـننادیم ،
ینایتشهب ِۀَنَْمیَْملا » ُباحْـصَأ  : » هدش هتفگ  دب ، لاف  هب  دـشیم  رهاظ  پچ  تمـس  زا  رگا  دـنتفرگیم و  کین  لاف  هب  دـشیم  رهاظ  ناشتـسار 

خزود هب  هتفرگ  ار  ناشپچ  تسد  هک  دننایخزود  ِۀَمَئْـشَْملا » ُباحْـصَأ   » دننکیم و تشهب  دراو  دنریگیم و  ار  ناشتـسار  تسد  هک  دنتـسه 
. دنربیم

هنوگچ اهنیا  دنیوگ  هک  نانچ  تسا  تواقش  تداعس و  رظن  زا  هورگ  ود  لاح  زا  یتفگش  یعون  ۀماشملا  باحصا  ام  هنمیملا و  باحـصا  ام 
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. دنتسه یمدرم 
: رعاش هتفگ  دننام  تسا  هدیسر  امش  هب  اهنآ  فصو  دیتخانش و  ار  ناشلاح  هک  دنتسه  یناسک  َنوُِقباَّسلا »  » َنوُِقباَّسلا َنوُِقباَّسلا  َو 

«1  » يرعش يرعش  مجنلا و  وبا  انا 
. يدینش ار  شتحاصف  یتخانش و  هک  تسا  نامه  نم  رعش  ینعی 

. دنتاجرد نیرتالاب  رد  ینعی  تسا ، کیدزن  تمعن  زا  رپ  ياهغاب  رد  ناشتاجرد  هک  یناسک  ینعی  تسا  ربخ  ادتبم و  َنُوبَّرَقُْملا  َِکئلوُأ 
نتفاکـش و يانعم  هب  ّما  زا  تّما  هک  نانچ  تسا  نتـسکش  يانعم  هب  لث »  » زا هّلث »  » هتـشذگ مدرم  زا  يرایـسب  تعاـمج  ینعی  َنِیلَّوَأـْلا  َنِم  ٌۀَُّلث 

اهنآ دنتسه و  اهیلّوا  زا  يرایسب  نیقباس  هک  تسا  نیا  هلمج  يانعم  دناهدش و  ادج  مدرم  زا  هک  دنتسه  یهورگ  اهنآ  ییوگ  تسا ، نتسکش 
. دنشابیم هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  نامز  ات  مدآ  ترضح  نامز  زا  ییاهتّما 

__________________________________________________

: تسا نیا  رعش  مود  عارصم  - 1
. يردص ّنجا  ام  يرد  هَّلل 

ص ج 4 ، فاّشک ، ریسفت  تسا . هتخاس  ّطلسم  طیحم و  تفگش ، یناعم  هب  ار  ماهنیس  یگرزب ، لماع  متسه و  گرزب  یتیصخش  مجن  وبا  نم 
م. رطس 2 -، ، 458

215 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
؟ دنتّما نآ  ناینیسپ  نیرخآ »  » هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  تّما  ناینیشیپ  نیلوا »  » زا روظنم  هدش  هتفگ 

«. ِنیِمَْیلا ُباحْصَأ   » دروم رد  َنیِرِخْآلا » َنِم  ٌۀَُّلث  َو   » تسا دمحم  تّما  نیقباس  دروم  رد  َنیِرِخْآلا  َنِم  ٌلِیلَق  َو 
دّمحم تّما  ناعبات  دننام  اهتّما  ناعبات  دنتسه و  دّمحم )  ) ام تّما  نیقباس  زا  رتشیب  اهتّما  رگید  ناینیـشیپ  هک  تسا  تیاور  يرـصب ]  ] نسح زا 

. ۀّلث مه  ینعی  تسا  فوذحم  يادتبم  ربخ  ۀّلث » . » دناهلآ هیلع و  هَّللا  یّلص 
ياههقلح هک  نانچ  تسا  هدیدرگ  هتسارآ  توقای  ّرد و  اب  هدش و  هتخاس  ییالط  ياهـشمش  اب  هک  هدش  هتفاب  ياهتخت  رب  ٍۀَنوُضْوَم  ٍرُرُـس  یلَع 

. تسا کیدزن  یضعب  هب  یضعب  هک  هتسویپ  مه  هب  ییاهتخت  هدش : هتفگ  ددرگیم ، لخاد  رگید  هقلح  رد  ياهقلح  ره  دوشیم و  هتفاب  هرز 
. دناهداد هیکت  هدش و  ّرقتسم  اهنآ  يور  رب  اهیلع ، اوّرقتسا  ینعی  یلع »  » ریمض زا  تسا  لاح  َنِیئِکَّتُم » »

فیصوت ینیـشنمه  نسح  ییوخـشوخ و  هب  ار  نانآ  دنوادخ  دننکیمن ، هاگن  ناشرـس  تشپ  هب  رگید و  ضعب  هب  اهنآ  زا  یـضعب  َنِیِلباقَتُم » »
. تسا هدرک 

215 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 17  (: 56  ) ۀعقاولا هروس  ]

هراشا

َنوُرَّیَخَتَی اَّمِم  ٍۀَهِکاف  َو  ( 19  ) َنُوفِْزُنی َو ال  اْهنَع  َنوُعَّدَُصی  ال  ( 18  ) ٍنیِعَم ْنِم  ٍسْأَک  َو  َقیِرابَأ  َو  ٍباوْکَِأب  ( 17  ) َنوُدَّلَُخم ٌناْدلِو  ْمِْهیَلَع  ُفوُطَی 
(21  ) َنوُهَتْشَی اَّمِم  ٍْریَط  ِمَْحل  َو  ( 20)

ًامالَس ًامالَس  ًالِیق  َّالِإ  ( 25  ) ًامِیثَْأت َو ال  ًاْوَغل  اهِیف  َنوُعَمْـسَی  ال  ( 24  ) َنُولَمْعَی اُوناک  اِمب  ًءازَج  ( 23  ) ِنُونْکَْملا ُِؤلْؤُّللا  ِلاْثمَأَک  ( 22  ) ٌنیِع ٌروُح  َو 
(26)

(31  ) ٍبوُکْسَم ٍءام  َو  ( 30  ) ٍدوُدْمَم ٍّلِظ  َو  ( 29  ) ٍدوُْضنَم ٍْحلَط  َو  ( 28  ) ٍدوُضْخَم ٍرْدِس  ِیف  ( 27  ) ِنیِمَْیلا ُباحْصَأ  ام  ِنیِمَْیلا  ُباحْصَأ  َو 
(36  ) ًاراْکبَأ َّنُهاْنلَعَجَف  ( 35  ) ًءاْشنِإ َّنُهانْأَْشنَأ  اَّنِإ  ( 34  ) ٍۀَعُوفْرَم ٍشُُرف  َو  ( 33  ) ٍۀَعُونْمَم َو ال  ٍۀَعوُطْقَم  ال  ( 32  ) ٍةَرِیثَک ٍۀَهِکاف  َو 
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(40  ) َنیِرِخْآلا َنِم  ٌۀَُّلث  َو  ( 39  ) َنِیلَّوَْألا َنِم  ٌۀَُّلث  ( 38  ) ِنیِمَْیلا ِباحْصَِأل  ( 37  ) ًاباْرتَأ ًابُرُع 
216 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

216 ص :  همجرت ..... :

(17 . ) دندرگیم اهنآ  درگادرگ  هتسویپ  توارط ) هوکش و  رد   ) هنادواج یناناوجون 
(18 (! ) روهط بارش  و   ) یتشهب يراج  ياهرهن  زا  ییاهماج  اههزوک و  اهحدق و  اب 

(19 . ) دنوشیمن تسم  دنریگیمن و  رسدرد  نآ  زا  هک  یبارش 
(20 . ) دنشاب لیام  هک  عون  ره  زا  ییاههویم  و 

(21 . ) دنهاوخب هک  عون  زا  هدنرپ  تشوگ  و 
(22 . ) دنراد نیعلا  روح  زا  ینارسمه  و 

(23 . ) ناهنپ فدص  رد  دیراورم  نوچمه 
(24 . ) دندادیم ماجنا  هک  یلامعا  ربارب  رد  تسا  یشاداپ  اهنیا 

(25 . ) دولآ هانگ  نانخس  هن  دنوشیم  ياهدوهیب  وغل و  هن  تشهب  ياهغاب  نآ  رد 
(26 «! ) مالس  » تسا مالس »  » دنونشیم هک  يزیچ  اهنت 

(27 ( !؟ ینیمی باحصا  هچ  نیمی ، باحصا  و 
(28 . ) دنراد رارق  راخیب  ردس  ناتخرد  هیاس  رد  اهنآ 

(29 (. ) وبشوخ گنرشوخ و  تسا  یتخرد   ) دنربیم رسب  گرب  رپ  حلط  تخرد  هیاس  رد  و 
(30 . ) هدرتسگ هدیشک و  هیاس  و 

(31 . ) اهراشبآ رانک  رد  و 
(32 . ) یناوارف ياههویم  و 

(33 . ) دوشیمن عونمم  عطق و  زگره  هک 
(34 . ) ردقنارگ ینارسمه  و 

(35 . ) میدیشخب ینیون  یشنیرفآ  ار  اهنآ  ام 
(36 . ) میاهداد رارق  رکب  ار  همه  و 

(37 . ) دنلاس ّنسمه و  حیصف و  نابزشوخ و  دنزرویم و  قشع  ناشرسمه  هب  هک  ینارسمه 
(38 . ) تسا نیمی  باحصا  يارب  همه  اهنیا 

(39 . ) دنانیتسخن تّما  زا  یهورگ  هک 
(40 . ) نیرخآ ياهتّما  زا  یهورگ  و 

216 ص :  ریسفت ..... :

هب  هراومه  دنتسه و  يدبا  هک  دننکیم  شدرگ  تمدخ  يارب  یناکدوک  ناشیا  درگرب 
217 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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هراوشوگ يانعم  هب  هدلخ  دنراد و  شوگ  رد  هراوشوگ  هک  دنتسه  یناکدوک  هدش : هتفگ  دننکیمن . رییغت  تلاح  نآ  زا  دنناکدوک و  لکش 
نیا دـنوش  رفیک  هک  دـنراد  یهانگ  هن  دـنوش و  هداد  شاداپ  هک  دـنرادن  یتانـسح  هک  دـنیایند  لها  نادـنزرف  اهنآ  دـناهتفگ : یـضعب  تسا ،

. تسا هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  بلطم 
. دنتشهب لها  نامداخ  اهنآ  دومرف  ترضح  دش  لاؤس  ناکرشم  لافطا  هرابرد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  زا 

. تسا بوک »  » عمج و  هلول ، هتسدیب و  داشگ و  نهد  ياههزوک  ٍباوْکَِأب 
. دنراد هلول  هتسد و  هک  تسا  ییاههزوک  َقیِرابَأ  َو 

. دنوشیمن تحاران  لاح و  ناشیرپ  نآ  زا  دوشیمن و  ناشضراع  يرسدرد  نآ  ندیماشآ  اب  ینعی  اْهنَع  َنوُعَّدَُصی  ال 
. دنرادیم رب  ار  اههویم  نآ  نیرتهب  َنوُرَّیَخَتَی  اَّمِم 

. دننک وزرآ  دهاوخب و  ناشلد  هک  ياهدنرپ  تشوگ  َنوُهَتْشَی و  اَّمِم  ٍْریَط  ِمَْحل  َو 
. تسا هدمآ  هیوبیس )  ) باتکلا رد  هک  يرعش  دننام  دشاب  نیع ، روح  اهیف  هک و  نیا  رب  انب  هدش  تئارق  عفر  هب  ٌنیِع  ٌروُح  َو 

ءابه ّنهرمج  دکاور  ّالا  یلبلا  عم  ّنهیآ  ریغ  تداب و 
«1  » ءارغملا هداس  ّریغ  ادبف و  هلاذق  ءاوس  اّما  جّجشم  و 

رب ار  نیع و  روح  ای  تسا  یقاب  رداچ ) ياـهخیم  يزپ و  اذـغ  ياـهقاجا   ) جّجـشم دـکاور و  اـههناخ  نآ  رد  هک  تسا  نیا  رعـش  ياـنعم  اریز 
. روح محل و  ۀهکاف و  تاّنج و  یف  تسا : هدومرف  دنوادخ  ییوگ  دشاب و  میعّنلا » تاّنج   » رب فطع  رورجم و  ای  میریگب  فطع  نادلو » »

__________________________________________________

ندـیبوک رثا  رب  هک  رداچ  زیت  کن  ياهخیم  هدـش و  رتسکاخ  نآ  شتآ  ياـههراپ  هک  يزپ  اذـغ  ياـهقاجا  زج  دـش و  ناریو  اـههناخ  نآ  - 1
ریسفت تسا . هدنامن  یقاب  نآ  زا  يزیچ  خالگنس ، نیمز  هّیقب  و  تسا ، هدش  دراد ، رارق  شوگ  تشپ  رد  هک  رس  ياهوم  دننام  نیمز  هب  ندش 

م. ص 460 -، ج 4 ، فاّشک ،
218 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دشاب اروح ، نوتؤی  هک و  نیا  رب  انب  دناهدرک  تئارق  بصن  هب  انیع » اروح   » و دوعسم ، نبا  و  بعک ) نب   ) ّیبا
. دهدیم ماجنا  ناشلامعا  هب  نداد  شاداپ  يارب  ار  اهراک  نآ  مامت  دنوادخ  ینعی  تسا ، هل  لوعفم  ًءازَج 

ینعم نیا  هب  دشاب  الیق »  » يارب هب  لوعفم  ای  دنونـشیمن ، مالـس  زج  يزیچ  اهغاب  نآ  رد  هک  ینعم  نیا  هب  تسا  الیق »  » زا لدـب  ًامالَـس  ًامالَس 
دعب دننکیم و  مالـس  دنلب  رگیدکی  هب  نانآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  و  مالـس ، مالـس  دنیوگب  هک  نیا  رگم  دنوشیمن  يزیچ  اهغاب  نآ  رد  هک 

. دنهدیم مالس  هرابود  یمالس  ره  زا 
. تسا هدش  هدنک  نآ  راخ  ای  درادن  راخ  هک  تسا  یتخرد  دوضخم  تسا و  ردس  تخرد  ردس »  » زا روظنم  ٍدوُضْخَم  ٍرْدِس  ِیف 

دضخ زا  و  «. 1  » تسا هدیمخ  شیاههخاش  هدش و  نیگنـس  هویم  يرایـسب  رثا  رب  هک  تسا  یتخرد  نآ  ردـس »  » هک تسا  تیاور  دـهاجم  زا 
. دننک مخ  ار  هخاش  ندوب  رت  لاح  رد  هاگ  ره  هدش  هتفرگ  نصغلا 

. تسوبشوخ دراد و  ناوارف  لگ  هک  تسا  نالیغ  ّما  تخرد  روظنم  هدش  هتفگ  تسا ، زوم  تخرد  حلط »  » ٍدوُْضنَم ٍْحلَط  َو 
زا هک  تسا  یتخرد  دوضنم »  » و «، 2  » تسا رتنیریش  لسع  زا  هک  دراد  ياهویم  یلو  ایند  حلط  هیبش  تسا  یتخرد  هک  هدش  تیاور  يّدس  زا 

. دوشیمن هدید  شیاههقاس  دراد و  راب  الاب  ات  نییاپ 
. تسا دیشروخ  عولط  ات  مد  هدیپس  عولط  نایم  هک  ياهیاس  دننام  دوشیمن  ضبقنم  هک  ياهدرتسگ  هدش و  هدیشک  هیاس  ٍدوُدْمَم  ٍّلِظ  َو 

__________________________________________________

. ۀلمح ةرثک  هناصغا  ینثت  يذلا  رقوملا  وه  دهاجم ، نع  - 1
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. لسعلا نم  یلحا  رمث  هل  نکل  ایندلا و  حلط  هبشی  رجش  وه  يدسلا  نع  - 2
219 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

يراج هشیمه  هک  تسا  یبآ  یلوق  هب  و  دنتفایمن ، تمحز  هب  نآ  ندیماشآ  رد  دوشیم و  يراج  دنهاوخب  اج  ره  هک  یبآ  ٍبوُکْـسَم  ٍءام  َو 
. دوشیم يراج  اهلودج  ریغ  رب  نیمز  يور  رب  هدش و  هتخیر  هراومه  هک  تسا  یبآ  یلوق  هب  و  دوشیمن ، عطق  تسا و 

. دوش عطق  تاقوا  یضعب  رد  هک  تسین  ایند  ياههویم  دننام  تسا و  یگشیمه  ینعی  ٍۀَعوُطْقَم  ال 
نینچ ایند  ياهغاب  رد  هک  نانچ  دوشیمن  عطق  ندوبن  سرتسد  رد  ای  رطخ  ای  راخ  نتـشاد  رطاخ  هب  تشهب  ناتخرد  ور  چیه  هب  ٍۀَـعُونْمَم  َو ال 

. تسا
روظنم دناهتفگ : یـضعب  هدش ، دنلب  اهتخت  يور  رب  ای  دش ، دنلب  ات  دش  هدیچ  مه  يور  هعوفرم » ، » تسا شارف  عمج  شرف »  » ٍۀَـعُوفْرَم ٍشُُرف  َو 
ریسفت رب  انب  دراد . تلالد  بلطم  نیا  رب  ًءاْشنِإ  َّنُهانْأَْشنَأ  اَّنِإ  هیآ ، دراد و  رارق  اههکیرا  يور  رب  هک  تسا  « 1  » شارف زا  هیانک  نز  اریز  دننانز 

. دنکیم تلالد  نانز  رب  تساهرتسب  نامه  هک  شرف  رکذ  نوچ  هدش  هتفرگ  ریدقت  رد  ّنهل )  ) لّوا
هک دنتـسه  ینانز  دوصقم  ای  نیا  رب  انب  دـشاب ، راک  رد  یتدالو  هک  نیا  نودـب  ون  يزاغآ  میدرک  زاغآ  ار  اهنآ  شنیرفآ  ًءاْشنِإ  َّنُهاـنْأَْشنَأ  اَّنِإ 

. مینیرفآیم ار  اهنآ  هرابود  هک  ییاهنآ  ای  مینکیم  زاغآ  ار  اهنآ  شنیرفآ 
هدوب و لاس  نایم  هزوجع و  هک  یلاح  رد  ایند  رد  هک  دنتسه  ینانز  اهنآ  دومرف : هملس  ّما  هب  هک  تسا  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  زا 

نامز ره  هداد و  رارق  ربارب  تدالو  کی  اب  لاس و  ّنسمه و  يریپ  زا  سپ  ار  اهنآ  ادخ  دناهدش و  حور  ضبق  هدمآیم  كرچ  ناشنامشچ  زا 
دینش ار  نخس  نیا  نوچ  هشیاع  دنباییم ، رکب  ار  اهنآ  دنورب  اهنآ  دزن  ناشنارهوش  هک 

__________________________________________________

. دیئاهنآ تّفع  سابل  زین  امش  امش و  فافع  رتس و  هماج  نانز  َّنَُهل ، ٌساِبل  ُْمْتنَأ  َو  ْمَُکل  ٌساِبل  َّنُه  - 1
م. - 187 هرقب /

220 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
«. 1  » تسین يدرد  اج  نآ  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  تسا ؟ كاندرد  هچ  تفگ :

. تسا هدش  تئارق  زین  ر »  » نوکس هب  ابرع » ، » تسا بوبحم  شرهوش  دزن  رد  هک  تسا  ینز  نآ  بورع و  عمج  ًابُرُع ،» »
. دنربارب ّنس  رد  زین  ناشیاهرهوش  دنربارب و  مه  اب  ّنس  رد  هک  ینانز  ًاباْرتَأ ،» »

ّنس هب  هدیشک و  همرس  نامشچ  يرفرف و  يوم  اب  يور  دیفس  دنرادن  تروص  هب  يوم  هک  دنتسه  یناناوج  تشهب  لها  هک  تسا  ثیدح  رد 
. تسا انلعج » انأشنأ و   » هب ّقلعتم  ِنیِمَْیلا » ِباحْصَِأل   » رد هّراج  مال  دنوشیم ، تشهب  دراو  یگلاس  هس  یس و 

220 ص :  ات 73 ..... ] تایآ 41  (: 56  ) ۀعقاولا هروس  ]

هراشا

َْلبَق اُوناک  ْمُهَّنِإ  ( 44  ) ٍمیِرَک َو ال  ٍدِراب  ـال  ( 43  ) ٍموُمْحَی ْنِم  ٍّلِـظ  َو  ( 42  ) ٍمیِمَح َو  ٍموُمَـس  ِیف  ( 41  ) ِلامِّشلا ُباحْصَأ  ام  ِلامِّشلا  ُباحْـصَأ  َو 
(45  ) َنِیفَْرتُم َِکلذ 

ُْلق ( 48  ) َنُولَّوَْألا اَنُؤابآ  َو  َأ  ( 47  ) َنُوثوُْعبََمل اَّنِإ  َأ  ًاماظِع  َو  ًاباُرت  اَّنُک  َو  اْنتِم  اذِإ  َأ  َنُولوُقَی  اُوناـک  َو  ( 46  ) ِمیِظَْعلا ِْثنِْحلا  یَلَع  َنوُّرُِصی  اُوناک  َو 
(50  ) ٍمُوْلعَم ٍمْوَی  ِتاقیِم  یلِإ  َنوُعوُمْجََمل  ( 49  ) َنیِرِخْآلا َو  َنِیلَّوَْألا  َّنِإ 

(54  ) ِمیِمَْحلا َنِم  ِهـْیَلَع  َنُوبِراـشَف  ( 53  ) َنوُُطْبلا اَْهنِم  َنُِؤلاـمَف  ( 52  ) ٍموُّقَز ْنِم  ٍرَجَـش  ْنِم  َنُولِکآـَل  ( 51  ) َنُوبِّذَـکُْملا َنوُّلاَّضلا  اَـهُّیَأ  ْمُکَّنِإ  َُّمث 
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(55  ) ِمیِْهلا َبْرُش  َنُوبِراشَف 
ُنَْحن ( 59  ) َنوُِقلاـْخلا ُنَْحن  ْمَأ  ُهَنوُُقلَْخت  ُْمْتنَأ  َأ  ( 58  ) َنُونُْمت اـم  ُْمْتیَأَرَف  َأ  ( 57  ) َنُوقِّدَُـصت ْوَلَف ال  ْمُکانْقَلَخ  ُنَْحن  ( 56  ) ِنیِّدلا َمْوَی  ْمُُهلُُزن  اذـه 

(60  ) َنِیقُوبْسَِمب ُنَْحن  ام  َو  َتْوَْملا  ُمُکَْنَیب  انْرَّدَق 
ُْمْتنَأ َأ  ( 63  ) َنُوثُرَْحت ام  ُْمْتیَأَرَف  َأ  ( 62  ) َنوُرَّکَذَت ْوَلَف ال  یلوُْألا  َةَأْشَّنلا  ُُمتِْملَع  ْدََقل  َو  ( 61  ) َنوُمَْلعَت ام ال  ِیف  ْمُکَئِْشُنن  َو  ْمَُکلاْثمَأ  َلِّدَُبن  ْنَأ  یلَع 

(65  ) َنوُهَّکَفَت ُْمْتلَظَف  ًاماطُح  ُهاْنلَعََجل  ُءاشَن  َْول  ( 64  ) َنوُعِراَّزلا ُنَْحن  ْمَأ  ُهَنوُعَرَْزت 
ُءاشَن َْول  ( 69  ) َنُولِْزنُْملا ُنَْحن  ْمَأ  ِنْزُْملا  َنِم  ُهوُُمْتلَْزنَأ  ُْمْتنَأ  َأ  ( 68  ) َنُوبَرْشَت يِذَّلا  َءاْملا  ُُمْتیَأَرَف  َأ  ( 67  ) َنُوموُرْحَم ُنَْحن  َْلب  ( 66  ) َنُومَْرغَُمل اَّنِإ 

(70  ) َنوُرُکْشَت ْوَلَف ال  ًاجاجُأ  ُهاْنلَعَج 
(73  ) َنیِْوقُْمِلل ًاعاتَم  َو  ًةَرِکْذَت  اهاْنلَعَج  ُنَْحن  ( 72  ) َنُؤِْشنُْملا ُنَْحن  ْمَأ  اهَتَرَجَش  ُْمتْأَْشنَأ  ُْمْتنَأ  َأ  ( 71  ) َنوُرُوت ِیتَّلا  َراَّنلا  ُُمْتیَأَرَف  َأ 

__________________________________________________

-1
یلع ابارتا  ربکلا  دعب  هَّللا  ّنهلعج  ءاضمر  ءاطمش  زئاجع  ایندلا  راد  یف  نضبق  یتاّوللا  ّنه  هملس ، ّمال  لاق  ّهنا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  نع 
هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاقف  هاعجوا  و  تلاق : کلذ  ۀشئاع  تعمس  املف  اراکبا  نهودجو  نهجاوزا  نهاتا  املک  ءاوتسالا  یف  دحاو  دالیم 

. عجو كانه  سیل  هلآ  و 
221 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

221 ص :  همجرت ..... :

(41 (. ) دوشیم هداد  اهنآ  پچ  تسد  هب  ناشمرج  هناشن  هب  ناشلامعا  همان  هک  ( ؟ یلامش باحصا  هچ  لامش  باحصا  و 
(42 . ) دنراد رارق  غاد  بآ  نازوس و  ياهداب  نایم  رد  اهنآ 

(43 ! ) ازشتآ مکارتم و  ياهدود  هیاس  رد  و 
(44 . ) دیفم هن  تسا  کنخ  هن  هک  ياهیاس 

(45 . ) دندوب تمعن  رورغم  تسم و  ایند  ملاع  رد  نیا  زا  شیپ  اهنآ 
(46 . ) دنتشاد رارصا  گرزب  ناهانگ  رب  و 

(47 ( ؟ دش میهاوخ  هتخیگنارب  ایآ  میدش  ناوختسا  كاخ و  میدرم و  ام  هک  یماگنه  دنتفگیم : و 
(48 ( ؟ ام نیتسخن  ناکاین  اب 
(49 . ) نیرخآ نیلّوا و  وگب 

(50 . ) دنوشیم عمج  ینّیعم  زور  دعوم  رد  یگمه 
(51 . ) هدننک بیذکت  ناهارمگ  يا  امش  سپس 

(52 . ) دیروخیم مّوقز  تخرد  زا  اعطق 
(53 . ) دینکیم رپ  نآ  زا  ار  اهمکش  و 

(54 . ) دیشونیم ناشوج  بآ  نآ  يور  و 
(55 . ) دیماشآیم نآ  زا  دناهدش  شطع  يرامیب  هب  التبم  هک  ینارتش  نوچمه  و 

(56 . ) تمایق رد  اهنآ  زا  ییاریذپ  هلیسو  تسا  نیا 
ار  دّدجم  شنیرفآ  ارچ  میدیرفآ ، ار  امش  ام 
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222 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(57 ( ؟ دینکیمن قیدصت 

(58 ( ؟ دیهاگآ دیزیریم  محر  رد  هک  ياهفطن  زا  ایآ 
(59 ( ؟ میراگدیرفآ ام  ای  دیهدیم ، یپ  رد  یپ  شنیرفآ  ینینج ) نارود  رد   ) ار نآ  امش  ایآ 

(60 . ) دریگیمن یشیپ  ام  رب  یسک  زگره  میتخاس و  رّدقم  ار  گرم  امش  نایم  رد  ام 
(61 . ) میشخب هزات  شنیرفآ  دینادیمن  هک  یناهج  رد  ار  امش  میروایب و  يرگید  هورگ  ياجب  ار  یهورگ  هک  روظنم  نیا  هب 

(62 (. ) تسا نآ  زا  دعب  یناهج  هک   ) دیوشیمن رّکذتم  هنوگچ  دیتسناد ، ار  نیتسخن  ملاع  امش 
(63 ( ؟ دیاهدیشیدنا دینکیم  تشک  هچنآ  هرابرد  چیه  ایآ 

(64 ( ؟ مینایوریم ام  ای  دینایوریم ، ار  نآ  امش  ایآ 
(65 ! ) دینک بّجعت  هک  ياهنوگ  هب  مینکیم  هدیبوک  مهرد  هاک  هب  لیدبت  ار  نآ  میهاوخب  هاگ  ره 

(66 . ) میاهدرک نایز  ام  یتسارب  دییوگب ): هک  ياهنوگ  هب  )
(67 . ) میمورحم یّلکب  ام  هکلب 

(68 ( ؟ دیاهدیشیدنا دیشونیم  هک  یبآ  هب  ایآ 
(69 ( ؟ مینکیم لزان  ام  ای  دینکیم ؟ لزان  ربا  زا  ار  نآ  امش  ایآ 

(70 ( ؟ دینکیمن رکش  ارچ  سپ  میهدیم ، رارق  روش  خلت و  ار ، اراوگ  بآ  نیا  میهاوخب  هاگ  ره 
(71 ( ؟ دیاهدرک رکف  دیزورفایم  هک  یشتآ  هرابرد  ایآ 

(72 ( ؟ میاهدیرفآ ام  ای  دیاهدیرفآ ؟ ار  نآ  تخرد  امش  ایآ 
(. 73  ) میاهداد رارق  نارفاسم  يارب  یگدنز  هلیسو  و  ناگمه ) يارب   ) يروآدای هلیسو  ار  نآ  ام 

222 ص :  ریسفت ..... :

. دوشیم دراو  ناشندب  ذفانم  اهخاروس و  هب  هک  یمرگ  داب  رد  ٍمیِمَح  َو  ٍموُمَس  ِیف 
. تسا هدیسر  شوج  امرگ و  هطقن  نیرخآ  هب  هک  یشوج  بآ  رد  میمح  و 

. هایس رایسب  يدود  ٍموُمْحَی  ْنِم  ٍّلِظ  َو 
غاد و تسا  ياهیاس  ینعی  دـنکیم ) یفن  هیاس  زا  ار  ندوب  میرک  ندوب و  درـس  تفـص   ) دـنکیم یفن  ار  ّلظ  تفـص  ود  ٍمیِرَک  َو ال  ٍدِراب  ـال 

. اههیاس رگید  نوچ  هن  رابنایز 
هب هذـخاؤم  غولب و  ّنس  هب  ناوجون  ثنحلا  مالغلا  غلب  برع  راتفگ  تسا  هشیر  نیمه  زا  تسا و  هانگ  ياـنعم  هب  ثنح »  » ِمیِظَْعلا ِْثنِْحلا  یَلَع 

. تسا هدیسر  ناهانگ 
223 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا هدش  لخاد  فطع  فرح  رب  ماهفتسا  هزمه  َنُولَّوَْألا  اَنُؤابآ  َو  َأ 
. تسا هدش  تئارق  زین  واو ) حتف  هب   ) َنُولَّوَْألا اَنُؤابآ  َو  َأ 

متاخ دـننام  تسا  نم )  ) يانعم هب  هّینایب  هفاضا  تسا و  تمایق  زور  نآ  هدـش و  نّیعم  اـیند  يارب  هک  یناـمز  اـت  ینعی  ٍمُوْلعَم  ٍمْوَی  ِتاـقیِم  یلِإ 
. مارحا تیقاوم  تسا  هشیر  نیمه  زا  تسا و  يزیچ  ندش  دودحم  تاقیم ، تسا و  هرقن ) زا  يرتشگنا  ، ) ۀضف
. دنکیم ریسفت  نیبت و  ار  رجش  تسا و  ینایب  مّود  نم »  » تیاغ و يادتبا  يارب  یلّوا  نم »  » ٍموُّقَز ْنِم  ٍرَجَش  ْنِم 
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. تسا هدش  هدروآ  رّکذم  رجش  ظفل  رابتعا  هب  هیلع  رد  هدمآ و  ّثنؤم  ینعم  رابتعا  هب  اهنم ، رد  رجش  ریمض 
یگنـشت هک   ) مایه يراـمیب  وا  هب  هک  تسا  يرتش  میه »  » دـنردصم و ود  ره  تسا و  هدـش  تئارق  ش »  » ّمض حـتف و  هب  برـش »  » ِمیِْهلا َبْرُش 

حتف هب  مایه  عمج  تروص  نیا  رد  تسا  ناتـسگیر  نیمز  میه » : » هدـش هتفگ  تسا و  اـمیه ، میها و  نآ  عمج  دـشاب و  هدیـسر  تسا ) تخس 
زین میه  هب  تبـسن  هدش  ضیبا  عمج  هب  تبـسن  هک  يراک  نامه  سپـس  بحـس  باحـس و  دـننام  هدـش  هتـسب  عمج  لعف »  » رب هک  تسا  ءاه ) )

روبجم مّوقز  ندروـخ  هب  ار  اـهنآ  هک  دـنکیم  ّطلـسم  یگنـسرگ  یعوـن  اـهنآ  رب  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هلمج  ياـنعم  تسا و  هدـش  ماـجنا 
هجیتن رد  دزاسیم ، روبجم  میمح  ندیـشون  هب  ار  نانآ  هک  دوشیم  ّطلـسم  اـهنآ  رب  یـشطع  دـندرک  رپ  ار  مکـش  مّوقز  زا  نوچ  دزاـسیم و 

. دنشونیم میه )  ) دننام ار  نآ  سپ  دنکیم  هعطق  هعطق  ار  اهنآ  هدعم  هدور و 
راتفگ دـننام  تسا ، نتفرگ  مشخ  یعون  ریبعت  نیا  رد  دـننکیم و  اّیهم  دوشیم  دراو  هک  ینامهم  مارتحا  هب  هک  تسا  یقزر  لزن  ْمُُهلُُزن  اذـه 

(. 24 قاقشنا / .« ) هد تراشب  كاندرد  باذع  هب  ار  اهنآ  سپ   » ٍمِیلَأ ٍباذَِعب  ْمُهْرِّشَبَف  دنوادخ :
. دنادرگرب دناوتیم  دنیرفایب  دناوتیم  هک  یسک  اریز  دننک  قیدصت  ار  تمایق  رد  ناگدرم  ندش  هدنز  هک  تسا  یقیوشت  َنُوقِّدَُصت  ْوَلَف ال 

224 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دیزیریم اهمحر  رد  هک  ییاههفطن  ینعی  َنُونُْمت  ام  ُْمْتیَأَرَف  َأ 

. دینکیم يریگهزادنا  يدنب و  تروص  ار  اههفطن  نآ  امش  ایآ  ُهَنوُُقلَْخت  ُْمْتنَأ  َأ 
توافتم ناتیاهرمع  هجیتن  رد  میدرک  رّدقم  تمکح  ياضتقم  هب  توافتم و  هزادنا و  هب  امش  نایم  رد  ار  گرم  ام  َتْوَْملا  ُمُکَْنَیب  انْرَّدَق  ُنَْحن 

. تسا
. تسا هدش  تئارق  زین  دیدشت  نودب  انردق 

تسا نیا  هیآ  يانعم  نیا  رب  انب  يزاس  ناوتان  راک  نآ  رد  ار  وا  ییآ و  بلاغ  وا  رب  هاگ  ره  ءیشلا ، یلع  هتقبس  دنیوگ : َنِیقُوبْـسَِمب  ُنَْحن  ام  َو 
. دش دیهاوخن  هریچ  ام  رب  راک  نآ  رد  میزاس و  رّدقم  امش  نایم  رد  ار  گرم  میناوتیم  ام  هک 

ْمَُکلاْثمَأ
. میروآیم امش  دننامه  یناگدیرفآ  امش  ضوع  هب  ینعی  تسا  لثم  عمج 

َنوُمَْلعَت ام ال  ِیف  ْمُکَئِْشُنن  َو 
هب مه  میرداق  راک  ود  ره  رب  اـم  ینعی  میدرک  داـجیا  دـیرادن  ییانـشآ  نآ  اـب  دـینادیمن و  هک  نوگاـنوگ  ياـهتأیه  زا  ياهرهچ  رد  ار  اـمش 

زجاع تماـیق ) رد   ) امـش ندـنادرگرب  زا  هنوگچ  سپ  دنتـسین  امـش  دـننام  هک  یتادوجوم  ندـیرفآ  رب  مه  امـش و  ریظن  یتادوجوم  ندـیرفآ 
میهدیم رییغت  قلخ  تقلخ و  رظن  زا  دیاهدش  هدیرفآ  تافص  نآ  رب  هک  ار  یتافـص  ام  ینعی  دشاب  لثم  عمج  لاثما  دناوتیم  و  دوب ؟ میهاوخ 

. دیرادن یهاگآ  نآ  زا  هک  مینکیم  داجیا  یتافص  اب  ار  امش  و 
. تسا هدش  تئارق  ةأشن  ةأشن و  یلوُْألا  َةَأْشَّنلا  ُُمتِْملَع  ْدََقل  َو 

. دینکیم راک  نآ  نیمز  رد  دیراکیم و  هک  ار  ییاههناد  ینعی  َنُوثُرَْحت  ام 
هب اـت  دوشیم  دـنلب  دـنکیم و  دـشر  هک  دـیروآیم  رد  هاـیگ  تروص  هب  دـینایوریم و  ار  نآ  امـش  اـیآ  َنوُعِراَّزلا  ُنَْحن  ْمَأ  ُهَنوُعَرَْزت  ُْمْتنَأ  َأ 

؟ میهدیم ماجنا  ار  راک  نیا  ام  ای  دسریم  دوخ  ّدح  نیرخآ 
. دیوگب تثرح  دیاب  و  متشاک )  ) تعرز دیوگن  امش  زا  سک  چیه  هک  تسا  ثیدح  رد 

. دوشیم درخ  کشخ و  هک  تسا  یهایگ  ماطح »  » ًاماطُح ُهاْنلَعََجل 
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. دیوشیم هدز  تفگش  دسریم  امش  هب  هچنآ  زا  َنوُهَّکَفَت  ُْمْتلَظَف 
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ببـس هب  هدش و  بکترم  هک  یناهانگ  زا  ای  دیوشیم ، نامیـشپ  دـیاهدرک  هک  یقافنا  هدرب و  هک  یجنر  رب  تسا ، تیاور  يرـصب ]  ] نسح زا 
. َنُومَْرغَُمل اَّنِإ  «: 1  » دییوگیم دینکیم و  تمادن  راهظا  دیاهدمآ  راتفرگ  اهالب  نیا  هب  اهنآ 

كاله نامقزر  نتفر  نیب  زا  ببس  هب  ینعی  دشاب  تکاله  يانعم  هب  مارغ  زا  ای  دوب  تراسخ  ام  يارب  میدرک  قافنا  هچنآ  ینعی  َنُومَْرغَُمل  اَّنِإ 
. میدش

. دیسریمن ام  هب  الب  نیا  میدشیم  دودحم  رگا  میاهرهبیب و  لابقا و  مک  دودحم و  مورحم و  قزر ، زا  ام  َنُوموُرْحَم  موق )  ) ُنَْحن َْلب 
. تسا ربا  دوصقم  ِنْزُْملا  َنِم 

تـسا راصتخا  رطاخ  هب  اج  نیا  رد  ول »  » باوج زا  مال »  » ندش فذـح  و  تسین ، نآ  ندـیماشآ  هب  رداق  یـسک  هک  خـلت  تسا  یکمن  ًاجاجُأ 
. تسا تباث  شیانعم  یلو 

دنتخورفایم شتآ  دندییاسیم  مه  هب  هک  بوچ  ود  اب  اهبرع  دیروآیم و  نوریب  ار  نآ  هناریگ  شتآ  زا  دـیزورفایم و  ار  شتآ  نآ  َنوُرُوت 
. دندیمانیم هدنز  ار  ینییاپ  دنز و  ار  ییالاب  بوچ  و 

؟ دیاهدینایور ار  نآ  امش  دیاهدرک و  داجیا  دهجیم  شتآ  نآ  زا  هک  ار  یتخرد  امش  ایآ  اهَتَرَجَش  ُْمتْأَْشنَأ  ُْمْتنَأ  َأ 
ات میاهداد  میمعت  ار  اهنآ  هب  زاین  و  میاهتـسناد ، طونم  نآ  هب  ار  یگدنز  بابـسا  مامت  هک  ارچ  تسا  خزود  شتآ  زا  يروآدای  یعون  ًةَرِکْذـَت 

. میداد رارق  خزود  زا  ياهنومن  ار  نآ  ای  دننک . دای  هدش  هداد  اهنآ  هب  هک  یباذع  ياههدعو  و  دنرگنب ، نآ  هب  دشاب و  رضاح  مدرم  يارب 
__________________________________________________

اَّنِإ . ) نولوقت کـلذ و  مکباـصا  اهببـسب  یتـّللا  یـصاعملا  نم  متفرتـقا  اـم  یلع  وا  هیلع  مکقاـفنا  هیف و  مکبعت  یلع  نومدـنت  نسحلا ، نع  - 1
(. َنُومَْرغَُمل
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ای ناشیاهمکش  هک  دنتسه  یناسک  ارقف و  اهنآ  دنوشیم و  فلع  بآیب و  ياهنیمزرس  دراو  هک  میداد  رارق  ینارفاسم  يارب  تعفنم  ًاعاتَم  َو 

. تسا یلاخ  اذغ  زا  ناشیاههشوت 
. وگب وا  حیبست  تراگدرورپ  مان  ندرک  دای  اب  ینعی  َکِّبَر  ِمْسِاب  ْحِّبَسَف 

رکنم نارگمتـس  هچنآ  زا  ار  وا  ات  هَّللا ، ناحبـس  ییوگب  هک  تسا  نیا  نآ  هیلا و  فاضم  تفـص  ای  تسا  فاـضم  تفـص  اـی  میظع »  » ِمیِظَْعلا
هّزنم ار  وا  تسا  هداد  رادشه  هدرمـش و  رب  ناحبـس  يادـخ  هک  ییاهتمعن  نیا  رب  ساپـس  ناونع  هب  ای  يرادـب  هّزنم  دـنیوگیم  ادـخ  ياهتمعن 

. نادب

226 ص :  ات 96 ..... ] تایآ 74  (: 56  ) ۀعقاولا هروس  ]

هراشا

ٍنُونْکَم ٍباتِک  ِیف  ( 77  ) ٌمیِرَک ٌنآْرَُقل  ُهَّنِإ  ( 76  ) ٌمیِظَع َنوُمَْلعَت  َْول  ٌمَسََقل  ُهَّنِإ  َو  ( 75  ) ِموُجُّنلا ِِعقاوَِمب  ُمِْسقُأ  الَف  ( 74  ) ِمیِظَْعلا َکِّبَر  ِمْسِاب  ْحِّبَسَف 
(78)

(82  ) َنُوبِّذَُـکت ْمُکَّنَأ  ْمُکَقْزِر  َنُولَعَْجت  َو  ( 81  ) َنُونِهْدُم ُْمْتنَأ  ِثیِدَْحلا  اَذـِهبَف  َأ  ( 80  ) َنیَِملاْعلا ِّبَر  ْنِم  ٌلـیِْزنَت  ( 79  ) َنوُرَّهَطُْملا َّالِإ  ُهُّسَمَی  ال 
(83  ) َموُْقلُْحلا ِتَغََلب  اذِإ  ْوَلَف ال 

ُْمْتنُک ْنِإ  اـهَنوُعِجَْرت  ( 86  ) َنِینیِدَـم َْریَغ  ُْمْتنُک  ْنِإ  ـال  ْوَـلَف  ( 85  ) َنوُرِْـصُبت ـال  ْنِکل  َو  ْمُْکنِم  ِهـَْیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْـحن  َو  ( 84  ) َنوُرُْظنَت ٍذـِئَنیِح  ْمـُْتنَأ  َو 
(88  ) َنِیبَّرَقُْملا َنِم  َناک  ْنِإ  اَّمَأَف  ( 87  ) َنِیقِداص

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 2091 

http://www.ghaemiyeh.com


َنِم َناــک  ْنِإ  اَّمَأ  َو  ( 91  ) ِنیِمَْیلا ِباحْـصَأ  ْنِم  ََکل  ٌمالَـسَف  ( 90  ) ِنیِمَْیلا ِباحْـصَأ  ْنـِم  َناـک  ْنِإ  اَّمَأ  َو  ( 89  ) ٍمـیِعَن ُۀَّنَج  َو  ٌناـْحیَر  َو  ٌحْوَرَف 
(93  ) ٍمیِمَح ْنِم  ٌلُُزنَف  ( 92  ) َنیِّلاَّضلا َنِیبِّذَکُْملا 

(96  ) ِمیِظَْعلا َکِّبَر  ِمْسِاب  ْحِّبَسَف  ( 95  ) ِنیِقَْیلا ُّقَح  َوَُهل  اذه  َّنِإ  ( 94  ) ٍمیِحَج ُۀَِیلْصَت  َو 
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227 ص :  همجرت ..... :

(74 . ) رامشب هّزنم  ار  تگرزب  راگدرورپ  مان 
(75 . ) اهنآ بورغ  عولط و  ّلحم  ناگراتس و  هاگیاج  هب  دنگوس 

(76 . ) دینادب رگا  گرزب  رایسب  تسا  يدنگوس  نیا  و 
(77 . ) تسا یمیرک  نآرق  نآ  هک 

(78 . ) دراد ياج  ظوفحم  باتک  رد 
(79 . ) دننک ّسم  ار  نآ  دنناوتیمن  ناکاپ  زج  و 

(80 . ) هدش لزان  نایملاع  راگدرورپ  يوس  زا  هک  تسا  يزیچ  نیا 
(81 ( ؟ دیرمشیم کچوک  تسس و  دش ) هتفگ  هک  یفاصوا  اب  ار  نآرق  نیا   ) ار نخس  نیا  ایآ 

(82 . ) دینکیم بیذکت  ار  نآ  هدش  هداد  امش  هب  هک  ییاهیزور  رکش  ياجب  و 
(83 ( !؟) دیرادن ار  نآ  ندنادرگزاب  ییاناوت   ) دسریم هاگولگ  هب  ناج  هک  یماگنه  ارچ  سپ 

(84 (. ) تسین هتخاس  ناتتسد  زا  يراک  و   ) دینکیم هراظن  لاح  نیا  رد  امش  و 
(85 . ) دینیبیمن یلو  میرتکیدزن  امش  زا  وا  هب  ام  و 

(86 ، ) دیوشیمن هداد  ازج  ناتلامعا  ربارب  رد  زگره  رگا 
(87 . ) دییوگیم تسار  رگا  دینادرگزاب  ار  وا  سپ 

(88 ، ) دشاب نابّرقم  زا  وا  رگا  اّما 
(89 . ) تسا تمعن  رپ  تشهب  ناحیر و  حور و  رد 

(90 ، ) دشاب نیمی  باحصا  زا  رگا  اّما  و 
(91 . ) دنتسه نیمیلا  باحصا  زا  هک  تناتسود  يوس  زا  وت  رب  مالس  دوشیم : هتفگ  وا  هب 

(92 ، ) دشاب هارمگ  ناگدننک  بیذکت  زا  وا  رگا  اّما 
(93 ! ) دوشیم ییاریذپ  وا  زا  خزود  ناشوج  بآ  اب 

(94 . ) تسا مّنهج  شتآ  رد  دورو  وا  تشونرس  سپس 
(95 . ) تسا نیقی  قح و  نامه  نیا 

(96 . ) رامشب هّزنم  ار  تگرزب  راگدرورپ  مان  تسا  نینچ  هک  لاح 

227 ص :  ریسفت ..... :

. تسا دیکأت  يارب  هدیاز و  ال » ، » منکیم دای  دنگوس  ینعی  ُمِْسقُأ  الَف 
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. تسا مسقأ ، انألف  شیانعم  هدرک و  تئارق  مسقألف » [ » يرصب  ] نسح
. اهنآ تکرح  ّلحم  اهلزنم و  هب  ای  ناگراتس  عضاوم  طوقس و  ّلحم  هب  ِموُجُّنلا  ِِعقاوَِمب 

تسا . هدش  عقاو  ٌمیِرَک  ٌنآْرَُقل  ُهَّنِإ  هیلع  مسقم  و  ِموُجُّنلا » ِِعقاوَِمب   » مسق نایم  هک  هضرتعم  تسا  ياهلمج  ٌمیِظَع  َنوُمَْلعَت  َْول  ٌمَسََقل  ُهَّنِإ  َو 
228 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هتفگ تسا . هتفرگ  رارق  مسق »  » فوصوم و  میظع »  » تفـص ناـیم  هدـمآ و  هضرتعم  هلمج  طـسو  رد  هک  تسا  ياهضرتعم  هلمج  نوملعت ، ول 
تسا و سنج  مسا  نوچ  تسا  هدـش  تئارق  زین  عـقومب »  » درفم تروـص  هب  و  تسا ، نآرق  لوزن  تاـقوا  ِموُـجُّنلا » ِعـِقاوَِمب   » زا روـظنم  هدـش :

. دوریم راک  هب  عمج  ياجب 
شریخ یناگمه و  نآ  عفانم  هدرمـش و  مرتحم  زیزع و  ار  نآ  ادـخ  تسا و  مرتحم  راگدرورپ  هاگـشیپ  رد  هک  تسا  ینآرق  ٌمیِرَک  ٌنآْرَُقل  ُهَّنِإ 

سنج نایم  رد  تسا و  هدـننک  زجاع  ّمهم و  ای  دـسریم  یگرزب  شاداپ  هب  یمدآ  نآ  ياوتحم  هب  ندرک  لـمع  توـالت و  اـب  تسا و  رایـسب 
. دشابیم هدیدنسپ  اهباتک 

ماـمت زا  اـهنآ  دوشیمن و  هاـگآ  نآ  زا  یـسک  ناگتـشرف  نآ  زج  تسا و  ظوـفحم  بّرقم  ناگتـشرف  ریغ  زا  هک  یباـتک  ٍنوـُنْکَم  ٍباـتِک  ِیف 
رارق نآرق  تفـص  ار  هلمج  رگا  اما  دوش . هداد  رارق  تسا  ظوفحم  حول  نامه  هک  نونکم  باـتک  يارب  تفـص  هلمج  رگا  دـنک ، اـپ  اهیدـیلپ 

. دنشاب كاپ  هک  یمدرم  رگم  دنکیمن  سمل  ار  نآرق  هک  تسا  نیا  شیانعم  یهد 
ای تسا ، هدـش  لزان  نایناهج  راگدرورپ  يوس  زا  هک  تسا  یباتک  ینعی  تسا  نآرق  يارب  يرگید  تفـص  لـیزنت  َنیَِملاـْعلا  ِّبَر  ْنِم  ٌلـیِْزنَت 
ور نیا  زا  تسا  لیزنت  نآرق  دوخ  ییوگ  تسا و  هدش  لزان  جـیردت  هب  ینامـسآ  ياهباتک  رگید  نایم  رد  نآرق  نوچ  دـشاب  ردـصم  تفص 

نیا رب  انب  تسا  لیزنت  نآرق  ای  تسا  هدمآ  نانچ  لیزنت  رد  تسا و  هتفگ  نینچ  لیزنت  رد  دـنیوگ  هک  هاگ  نآ  تسا  نآرق  ياهمـسا  زا  یکی 
. دشاب هدش  فذح  وه )  ) ادتبم هک 

. نآرق هب  ینعی  ِثیِدَْحلا  اَذِهبَف  َأ 
راک رد  دنکیم و  مرن  ار  دوخ  بناج  يراک  رد  هحماسم  رطاخ  هب  هک  یسک  دننام  دینکیم  يراگنا  لهس  نآ  هب  تبسن  ینعی  َنُونِهْدُم  ُْمْتنَأ 

. دنکیمن يریگتخس 
بیذـکت رکـش  ياجب  ینعی  بیذـکّتلا  مکقزر  رکـش  نولعجت  هدوب و  نآ  لـصا  هدـش و  فذـح  فاـضم  هک  نیا  رب  اـنب  ْمُکَقْزِر  َنُولَعَْجت  َو 

هک  تسا  تیاور  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  دیدرک ،
229 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ار نآرق  تمعن  زا  ناتیرازگرکش  ینعی  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  امهیلع  قداص  رقاب و  ماما  زا  نآ  تسا و  هدرک  تئارق  مکرکش  نولعجت  و 
. دیاهداد تبسن  ناگراتس  هب  ار  ناراب  هداد و  رارق  بیذکت  هدرک  يزور  امش  هب  ادخ  هک  ار  یناراب  رکش  ای  دیاهداد . رارق  نآ  بیذکت 

دنتفگیم ناراب  دروم  رد  تسارتفا و  رعش و  رحـس و  هک  تسا  نآرق  هرابرد  ناکرـشم  راتفگ  نآ  تسا و  هدش  تئارق  زین  نوبّذکت  َنُوبِّذَُکت 
. تسوگغورد دنک  بیذکت  ار  قح  سک  ره  هک  نیا  يارب  تسا و  هتفرگ  تأشن  ناگراتس  زا 

دیکأـت يارب  رارکت  مّود  ي  ـال » ول   » تسا و نینیدـم  ریغ  متنک  نا  موقلحلا  تغلب  اذا  اـهنوعجرت  ـال  ولف  هیآ  بیترت  َموُْقلُْحلا  ِتَغََلب  اذِإ  ـال  ْوَلَف 
. ددرگیم رب  راضتحا  لاح  رد  صخش  هب  ِْهَیلِإ » ُبَْرقَأ   » رد ریمض  ددرگیم و  رب  حور  ینعی  سفن  هب  اهنوعجرت  رد  ریمض  تسا و 

. دیتسین كولمم  هدرب و  ینعی  دنک  تسایس  ار  ّتیعر  ناطلس  هاگ  ره  تسا  ۀّیعّرلا ، ناطلسلا  ناد  زا  َنِینیِدَم  َْریَغ 
دننکیم ضبق  ار  شحور  هک  نامناگتـشرف  هب  اـی  میرتـکیدزن  ّتیم  هب  تردـق  ملع و  رظن  زا  اـم  ّتیم  نادـناخ  يا  ْمُْکنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن  َو 

امش رب  هزجعم  ناونع  هب  یباتک  رگا  دیاهدیسر  ّدح  نیرخآ  هب  ناحبـس  يادخ  تایآ  راکنا  رد  امـش  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  و  میرتکیدزن .
بیصن یناراب  رگا  تسوگغورد و  رحاس و  دییوگیم  دوش  هداتسرف  امش  رب  وگتسار  يربمایپ  رگا  تسارتفا و  رحـس و  دییوگیم  دوش  لزان 
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هب ندیـسر  زا  سپ  ار  رـضتحم ) صخـش   ) حور ارچ  سپ  تفگ ، تسار  هراتـس  نالف  دـییوگیم ، دـیوش  هدـنز  نآ  هلیـسو  هب  هک  دوش  امش 
. دیتسه وگتسار  ادخ  هب  تبسن  يزرو  رفک  رد  امش  تسین و  یحور  ضبق  هتشرف  رگا  دینادرگیمن  رب  موقلح 

. دشاب قباس  نابّرقم  زا  یّفوتم  صخش  رگا  َنِیبَّرَقُْملا  َنِم  َناک  ْنِإ  اَّمَأَف 
. تسا تحارتسا  ياراد  حورف » »

ینعی تسا ، هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  تئارق  نیا  هدـش و  تئارق  زین  ءار »  » ّمض هب  حور » ، » تسا قزر  ياراد  و  ناحیر » «و 
يارب  تمحر  نوچ  تسا  تمحر 

230 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
یگنادواج هک  دراد  دوجو  اّفوتم  صخـش  يارب  ود  ره  نیا  ینعی  تسا  یگنادواج  اقب و  روظنم  هدـش : هتفگ  و  تسا ، تاـیح  دـننام  موحرم 

. تسا قزر  اب  هارمه 
: هیآ دننام  ینیبیم  اهیراوگان  زا  یتمالـس  دنانیمی  باحـصا  هک  تناردارب  رد  وت  نیمی  بحاص  يا  ینعی  ِنیِمَْیلا  ِباحْـصَأ  ْنِم  ََکل  ٌمالَـسَف 

. ًامالَس ًامالَس  اًلِیق  اَّلِإ 
. تسا ِنیِّدلا  َمْوَی  ْمُُهلُُزن  اذه  دنوادخ : هتفگ  دننام  ٍمیِمَح  ْنِم  ٌلُُزنَف 

. تسین نآ  رد  يدیدرت  تباث و  تسا و  قح  هدش  لزان  هروس  نیا  رد  هچنآ  انامه  ِنیِقَْیلا  ُّقَح  َوَُهل  اذه  َّنِإ 
231 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

231 ص :  دیدح .....  هروس 

هراشا

. ار لیجنإلا  هرصب و  ياملع  دناهدرمش و  هیآ  کی  ار  باذعلا ، هلبق  نم  هفوک  ياملع  دراد . هیآ  هن  تسیب و  تسا و  یندم  هروس  نیا 

231 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

ناـمیا شلوسر  ادـخ و  هب  هک  دوـشیم  هتـشون  یناـسک  هرمز  رد  دـناوخب  ار  دـیدح  هروـس  سک  ره  هک  تسا  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدـح  رد 
«. 1  » دناهدروآ

دناوخب دوشیم  عورـش  ادـخ  حـیبست  اـب  هک  ار  ییاـههروس  ماـمت  باوخ  زا  شیپ  سک  ره  هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ترـضح  زا 
«. 2  » دوب دهاوخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  راوج  رد  دریمب  رگا  دنک و  كرد  ار  مئاق  ترضح  ات  دریمیمن 

ادخ دنک  تموادم  نآ  رب  دناوخب و  بجاو  زامن  رد  ار  هلداجم  دـیدح و  هروس  سک  ره  هک  تسا  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
«. 3  » دنیبن يدب  شاهداوناخ  دوخ و  رد  زگره  دریمب و  ات  دنکن  باذع  ار  وا  زگره 

__________________________________________________

-1
. هلوسر هّللاب و  اونمآ  نیذلا  نم  بتک  دیدحلا  ةروس  أرق  نم  و  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدح  یف 

و - 2
. هَّللا لوسر  راوج  یف  ناک  تام  نا  مئاقلا و  كردی  یتح  تمی  مل  مانی  نا  لبق  اهّلک  تاّحبسملا  ءارق  نم  مالّسلا : هیلع  رقابلا  نع 

-3
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یتح هَّللا  هبّذعی  مل  اهنمدا  ۀضیرفلا  ةولص  یف  ۀلداجملا  دیدحلا و  ةروس  أرق  نم  مالّسلا : هیلع  قداّصلا  نع 
232 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

232 ص :  ات 6 ..... ] تایآ 1  (: 57  ) دیدحلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(2  ) ٌریِدَق ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  ُتیُِمی  َو  ِییُْحی  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْکُلم  َُهل  ( 1  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  اـم  ِهَِّلل  َحَّبَس 

ِشْرَْعلا یَلَع  يوَتْـسا  َُّمث  ٍماَّیَأ  ِۀَّتِـس  ِیف  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  ( 3  ) ٌمِیلَع ٍءْیَـش  ِّلُِکب  َوُه  َو  ُنِطاْبلا  َو  ُرِهاَّظلا  َو  ُرِخْآلا  َو  ُلَّوَأـْلا  َوُه 
(4  ) ٌریَِصب َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو  ُْمْتنُک  ام  َْنیَأ  ْمُکَعَم  َوُه  َو  اهِیف  ُجُْرعَی  ام  َو  ِءامَّسلا  َنِم  ُلِْزنَی  ام  َو  اْهنِم  ُجُرْخَی  ام  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ُِجلَی  ام  ُمَْلعَی 

(6  ) ِروُدُّصلا ِتاِذب  ٌمِیلَع  َوُه  َو  ِْلیَّللا  ِیف  َراهَّنلا  ُِجلُوی  َو  ِراهَّنلا  ِیف  َْلیَّللا  ُِجلُوی  ( 5  ) ُرُومُْألا ُعَجُْرت  ِهَّللا  َیلِإ  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْکُلم  َُهل 

232 ص :  همجرت ..... :

، رگشیاشخب هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1 . ) تسا میکح  زیزع و  وا  و  دنیوگیم ، حیبست  ادخ  يارب  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ 

(2 . ) تسا رداق  زیچ  ره  رب  وا  و  دناریمیم ، دنکیم و  هدنز  تسوا ، نآ  زا  نیمز  اهنامسآ و  ّتیمکاح ) و   ) ّتیکلام
(3 . ) تسا هاگآ  زیچ  ره  زا  وا  و  تسوا ، نطاب  رهاظ و  رخآ و  لّوا و 

ناـهج ریبدـت  هب  و   ) تفرگ رارق  تردـق  تخت  رب  سپـس  دـیرفآ ، نارود ) شـش   ) زور شـش  رد  ار  نـیمز  اهنامـسآ و  هـک  تـسا  یـسک  وا 
نامـسآ هب  هچنآ  ددرگیم و  لزان  نامـسآ  زا  هچنآ  و  دوشیم ، جراخ  نآ  زا  ار  هچنآ  دـنادیم و  دوریم  ورف  نیمز  رد  ار  هچنآ  تخادرپ )

(4 . ) تسانیب دیهدیم  ماجنا  هچنآ  هب  تبسن  دنوادخ  دیشاب و  هک  اج  ره  تسامش  اب  وا  و  دوریم ، الاب 
وا يوس  هب  زیچ  همه  و  تسوا ، نآ  زا  نیمز  اهنامسآ و  ّتیکلام 

__________________________________________________

. ادبا اءوس  هلها  یف  هسفن و ال  یف  يری  ادبا و ال  تومی 
].....[ 

233 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(5 . ) ددرگیم زاب 

(6 . ) تساناد تسا  مکاح  اهلد  رب  هچنآ  هب  وا  و  بش ، لخاد  ار  زور  و  دنکیم ، زور  لخاد  ار  بش 

233 ص :  ریسفت ..... :

و  » لاعتم دـنوادخ  لوق  رد  هک  نانچ  دـشاب  يّدـعتم  دوخ  هک  تسا  نآ  لصا  یلو  دوشیم  يّدـعتم  مه  مال »  » هب تسا و  يّدـعتم  دوخ  َحَّبَس 
رود دورب و  هاگ  ره  هدش  لقن  حّبس »  » زا متخاس و  رود  يدب  زا  ار  وا  ینعی  تسا ، ءوّسلا ، نع  هتّدعب  هتّحبـس ، يانعم  اریز  تشذگ  هوّحبـست »

. تسادخ يارب  صلاخ  حیبست  داجیا  يانعم  هب  ای  تسا  هل  تحصن  و  هتحصن ، رد  مال »  » دننام مال »  » دوش و
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. دیوگب حیبست  دناوتیم  هچنآ  زا  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام 
: تسه لامتحا  هس  هملک  نیا  بارعا  رد  ِییُْحی 
. دشاب ییحی » وه   » نآ لصا  عوفرم و  اّلحم  - 1

. دنک لمع  نآ  رد  ّرج  فرح  دشاب و  بوصنم  هل »  » رورجم زا  لاح  ناونع  هب  - 2
: دنوادخ هتفگ  دننام  دشاب  هتشادن  بارعا  زا  یلحم  دوش و  هدرمش  لقتسم  هلمج  - 3

«. تسادخ نآ  زا  اهنامسآ  تموکح   » ِتاوامَّسلا ُْکُلم  َُهل 
. تاقوا ریدقت  ای  تاقوا  زا  درادن  تیاهن  هچنآ  هب  دراد  مّدقت  تادوجوم  همه  رب  تسا و  دوجوم  نیلّوا  وا  ُلَّوَْألا  َوُه 

. دنامیم یقاب  تادوجوم  مامت  يدوبان  زا  سپ  هک  ییادخ  ُرِخْآلا  َو 
. دنراد تلالد  شدوجو  رب  هک  ییاهلیلد  هلیسو  هب  تسا  رهاظ  هک  ییادخ  ُرِهاَّظلا  َو 

: هدش هتفگ  دننک . كاردا  ار  وا  ساوح  اب  دنناوتیمن  شناگدیرفآ  هک  ییادخ  ُنِطاْبلا  َو 
وا رب  امـش  تالاح  زا  زیچ  چیه  تسامـش و  اب  دوخ  ملع  هلیـسو  هب  دـیتسه  اج  ره  تسا و  ناهن  راکـشآ و  هب  ياناد  نطاب »  » و رهاظ »  » يانعم

. تسین هدیشوپ 
234 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

234 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 7  (: 57  ) دیدحلا هروس  ]

هراشا

َو ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤت  ـال  ْمَُکل  اـم  َو  ( 7  ) ٌرِیبَـک ٌرْجَأ  ْمَُهل  اوُقَْفنَأ  َو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلاَـف  ِهِیف  َنیِفَلْخَتْـسُم  ْمُکَلَعَج  اَّمِم  اوُقِْفنَأ  َو  ِِهلوُـسَر  َو  ِهَّللاـِب  اوـُنِمآ 
ِتاُملُّظلا َنِم  ْمُکَجِرُْخِیل  ٍتانَِّیب  ٍتایآ  ِهِدـْبَع  یلَع  ُلِّزَُنی  يِذَّلا  َوُه  ( 8  ) َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُکَقاثیِم  َذَخَأ  ْدَق  َو  ْمُکِّبَِرب  اُونِمُْؤِتل  ْمُکوُعْدَـی  ُلوُسَّرلا 

َقَْفنَأ ْنَم  ْمُْکنِم  يِوَتْـسَی  ِضْرَْألا ال  َو  ِتاوامَّسلا  ُثاریِم  ِهَِّلل  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُقِْفُنت  َّالَأ  ْمَُکل  اـم  َو  ( 9  ) ٌمیِحَر ٌفُؤََرل  ْمُِـکب  َهَّللا  َّنِإ  َو  ِروُّنلا  َیلِإ 
(10  ) ٌرِیبَخ َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو  ینْسُْحلا  ُهَّللا  َدَعَو  الُک  َو  اُوَلتاق  َو  ُدَْعب  ْنِم  اوُقَْفنَأ  َنیِذَّلا  َنِم  ًۀَجَرَد  ُمَظْعَأ  َِکئلوُأ  َلَتاق  َو  ِْحتَْفلا  ِْلبَق  ْنِم 

234 ص :  همجرت ..... :

دنروایب نامیا  امش  زا  هک  یناسک  اریز )  ) دینک قافنا  هداد  رارق  نآ  رد  دوخ )  ) هدنیامن ار  امـش  هچنآ  زا  دیروایب و  نامیا  شلوسر  ادخ و  هب 
(7 . ) دنراد یگرزب  رجا  دننک  قافنا  و 

(8 . ) دیتسه نامیا  هدامآ  رگا  درخ ) ترطف و  قیرط  زا  ینامیپ   ) تسا هتفرگ  نامیپ  امش  زا  دیرواین و  نامیا  ارچ 
نابرهم و امـش  هب  تبـسن  دنوادخ  و  دربب ، رون  هب  اهیکیرات  زا  ار  امـش  ات  دنکیم  لزان  دّمحم )  ) شاهدنب رب  تانّیب  تایآ  هک  تسا  یـسک  وا 

(9 . ) تسا میحر 
یناسک دربیمن ) دوخ  اب  ار  يزیچ  یـسک  و   ) تسادخ نآ  زا  همه  نیمز  اهنامـسآ و  ثاریم  هک  یلاح  رد  دینکیمن  قافنا  ادـخ  هار  رد  ارچ 

دنرتماقم دنلب  اهنآ  دنتسین  ناسکی  دندرک ) قافنا  يزوریپ  زا  دعب  هک  یناسک  اب   ) دندومن راکیپ  سپس )  ) دندرک و قافنا  يزوریپ  زا  لبق  هک 
هاگآ دیهدیم  ماجنا  هچنآ  هب  ادخ  و  تسا ، هداد  کین  هدعو  ود  ره  هب  دنوادخ  و  دندرک ، داهج  دندومن و  قافنا  حتف  زا  دعب  هک  یناسک  زا 

(10 . ) تسا
235 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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235 ص :  ریسفت ..... :

قافنا تسا  هتخاس  دنمهرهب  نآ  زا  ار  امش  هداد و  رارق  دوخ  هفیلخ  اهنآ  رد  ندرک  فرـصت  رظن  زا  ار  امـش  دنوادخ  هک  ییاهلام  زا  اوُقِْفنَأ  َو 
امـش رب  اهنآ  ندیـشخب  دیاب  دـیتسه و  لاوما  رد  لیکو  ادـخ  يوس  زا  طقف  امـش  تسین و  امـش  لام  تقیقح  رد  لاوما  نیا  نیا  رب  انب  دـینک ،

نیشناج ناگتشذگ  زا  ندرب  ثرا  اب  ار  امـش  ای  تسا ، ناسآ  دهدب  قافنا  نذا  هک  یتروص  رد  نارگید  لام  ندیـشخب  هک  نانچ  دشاب  ناسآ 
لقتنم امـش  زا  دعب  صاخـشا  هب  امـش  زا  يدوزب  هدیـسر و  امـش  هب  اهنآ  لام  هک  ارچ  دـیریگب  تربع  اهنآ  لاح  زا  سپ  تسا  هداد  رارق  اهنآ 

. دوش نارگید  لام  هک  نآ  زا  شیپ  دیربب  هرهب  نآ  زا  لماک  روط  هب  دینکن و  لخب  لام  هب  سپ  دش  دهاوخ 
)؟ ینکیم هچ  هداتسیا   ) امئاق عنـصت  ام  ینعی  امئاق ، کل  ام  دییوگیم  هک  نانچ  تسا  مکل » ام   » رد هک  لعف  يانعم  زا  تسا  لاح  َنُونِمُْؤت  ال 

. تسا دیاهدش ) رفاک  ادخ  هب  هک  هدش  هچ  ار  امش  ، ) هّللاب نیرفاک  مکل  ام  هیآ  يانعم 
نیا هیآ  يانعم  دنتـسه و  لخادـتم  لاح  ود  لوسّرلا »  » و نونمؤت » ـال   » نیا رب  اـنب  تسا  هّیلاـح  زین  لوسّرلا » و   » رد واو »  » ْمُکوُعْدَـی ُلوُسَّرلا  َو 

ینآرق هتخاس و  هاگآ  نآ  رب  ار  امش  دنکیم و  توعد  ادخ  هب  ار  امش  ربمایپ  هک  یلاح  رد  دیراد  يرذع  هچ  ندرواین  نامیا  رد  امـش  تسا :
. دنکیم توالت  امش  رب  تسا  هزجعم  هک  ار 

رارق لقع  امـش  يدوجو  راتخاس  رد  ادخ  هک  نوچ  دیروایب  نامیا  وا  هب  هک  هتفرگ  نامیپ  امـش  زا  نیا  زا  شیپ  دنوادخ  ْمُکَقاثیِم  َذَـخَأ  ْدَـق  َو 
رذع و ربمایپ  رادـشه  یلقع و  لیالد  زا  سپ  هاگ  ره  تسا و  هداد  ار  اهلیلد  رد  رّکفت  تردـق  امـش  هب  هدرک و  هماقا  لیلد  امـش  يارب  هداد و 

لیلد زا  یلیلد  اریز  دیروآیمن ؟ نامیا  یلقع  لیالد  نیا  دوجو  اب  ارچ  دیروآیم ، نامیا  لیلد  نیرترـصتخم  اب  امـش  تسا و  هدنامن  ياهناهب 
. تسین رتالاب  یلقن  یلقع و 

. تسا هدش  تئارق  زین  لوهجم  لعف  تروص  هب  مکقاثیم  ذخا 
236 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

تاملظ زا  شتوعد  اب  ربمایپ  ای  شیاهلیلد  اههناشن و  هلیسو  هب  ار  امش  ادخ  ات  ینعی  ددرگیم  رب  لوسر  ای  ادخ  هب  جرخی »  » ریمـض ْمُکَجِرُْخِیل 
. دزاس جراخ  نامیا  رون  يوس  هب  رفک 

. دیراد قافنا  كرت  رب  یلیلد  هچ  اوُقِْفُنت  اَّلَأ  ْمَُکل  ام  َو 
لام و زا  يزیچ  سک  چـیه  يارب  تسادـخ و  ثاریم  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  مامت  هک  یلاح  رد  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُثاریِم  ِهَِّلل  َو 

ادخ هک  یلاح  رد  دیراد  ادخ  لوسر  اب  داهج  ادخ و  هار  رد  ندرکن  قافنا  زا  یـضرغ  هچ  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  دـنامیمن ، یقاب  نآ  ریغ 
. دوشیم ناتلاوما  ثراو  دناریمیم و  ار  امش 

لبق هّکم و  حتف  زا  شیپ  هک  امش  زا  یناسک  تسا : هدومرف  هدرک و  نایب  ار  ناگدننک  قافنا  نایم  توافت  هاگ  نآ  َقَْفنَأ  ْنَم  ْمُْکنِم  يِوَتْـسَی  ال 
. دنتسین ربارب  دناهدرک  قافنا  هّکم  حتف  زا  سپ  هک  یناسک  اب  دناهدرک  قافنا  مالسا  لها  تردق  مالسا و  تّزع  زا 

. تسا هدش  فذح  ندوب  مولعم  رطاخ  هب  هّکم )  ) هیلا فاضم  ِْحتَْفلا  ِْلبَق  ْنِم 
. دنراد يرتشیب  هجرد  دناهدرک  قافنا  لام  هّکم  حتف  زا  شیپ  هک  نانآ  ًۀَجَرَد  ُمَظْعَأ  َِکئلوُأ 

. توافتم تاجرد  اب  نکیل  تسا  هداد  تسا  تشهب  هک  کین  شاداپ  هدعو  ادخ  ار  هدش ) دای   ) هورگ ود  زا  کی  ره  ینْسُْحلا  ُهَّللا  َدَعَو  الُک  َو 
. دشاب ینسحلا ، هَّللا  هدعو  ّلک  هک و  نیا  رب  انب  هدش  تئارق  زین  عفر  هب  اّلک » و   » هملک

. تسا هیبیدح  حتف  حتف »  » زا دوصقم  دناهتفگ : یضعب 

236 ص :  ات 15 ..... ] تایآ 11  (: 57  ) دیدحلا هروس  ]

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 2097 

http://www.ghaemiyeh.com


هراشا

َو ْمِهیِدـْیَأ  َْنَیب  ْمُهُرُون  یعْـسَی  ِتاـنِمْؤُْملا  َو  َنِینِمْؤُْملا  يََرت  َمْوَـی  ( 11  ) ٌمیِرَک ٌرْجَأ  ُهـَل  َو  ُهـَل  ُهَفِعاـُضیَف  ًانَـسَح  ًاـضْرَق  َهَّللا  ُضِْرُقی  يِذَّلا  اَذ  ْنَـم 
َنیِذَِّلل ُتاِقفانُْملا  َو  َنوُِقفانُْملا  ُلوُقَی  َمْوَی  ( 12  ) ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َوُه  َِکلذ  اهِیف  َنیِِدلاخ  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٌتاَّنَج  َمْوَْیلا  ُمُکارُْـشب  ْمِِهناْمیَِأب 

ُباذَْعلا ِِهلَِبق  ْنِم  ُهُرِهاظ  َو  ُۀَمْحَّرلا  ِهِیف  ُُهنِطاب  ٌباب  َُهل  ٍروُِسب  ْمُهَْنَیب  َبِرُضَف  ًارُون  اوُسِمَْتلاَف  ْمُکَءارَو  اوُعِجْرا  َلِیق  ْمُکِرُون  ْنِم  ْسِبَتْقَن  انوُرُْظنا  اُونَمآ 
ِهَّللِاب ْمُکَّرَغ  َو  ِهَّللا  ُْرمَأ  َءاج  یَّتَح  ُِّینامَْألا  ُمُْکتَّرَغ  َو  ُْمْتبَتْرا  َو  ُْمتْـصَّبََرت  َو  ْمُکَـسُْفنَأ  ُْمْتنَتَف  ْمُکَّنِکل  َو  یَلب  اُولاق  ْمُکَعَم  ْنُکَن  َْمل  َأ  ْمُهَنوُداـُنی  ( 13)

(15  ) ُریِصَْملا َْسِئب  َو  ْمُکالْوَم  َیِه  ُراَّنلا  ُمُکاوْأَم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َنِم  َو ال  ٌۀَیِْدف  ْمُْکنِم  ُذَخُْؤی  َمْوَْیلاَف ال  ( 14  ) ُروُرَْغلا
237 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

237 ص :  همجرت ..... :

وا يارب  دنک و  ربارب  نیدنچ  وا  يارب  ار  نآ  دنوادخ  ات  دنک ) قافنا  هتـشاد  ینازرا  وا  هب  هک  یلاوما  زا  و   ) دهد وکین  ماو  ادـخ  هب  هک  تسیک 
(11 . ) تسا یشزرا  رپ  ناوارف  رجا 

تعرـس هب  ناشتـسار  تمـس  رد  ور و  شیپ  ناـشرون  هک  يرگنیم  ار  ناـمیا  اـب  ناـنز  نادرم و  هک  تسا  يزور  رد  گرزب ) شاداـپ  نـیا  )
رد هنادواج  تسا ، يراج  شناتخرد  ریز  اهرهن  هک  تشهب  زا  ییاهغاب  هب  زورما ، امش  رب  داب  تراشب  دنیوگیم ) اهنآ  هب  و   ) دنکیم تکرح 

(12 . ) تسا یگرزب  يزوریپ  نیا  دنام و  دیهاوخ  نآ 
تشپ هب  دوشیم : هتفگ  اهنآ  هب  میریگرب ، ياهلعش  امش  رون  زا  ات  دینکفیب  ام  هب  يرظن  دنیوگیم : نانمؤم  هب  قفانم  نانز  نادرم و  هک  يزور 

شنورب تسا و  تمحر  شنورد  دراد ، يرد  هک  دوشیم  هدز  اهنآ  ناـیم  يراوید  ماـگنه  نیا  رد  دـینک ! رون  بسک  دـیدرگزاب و  دوخ  رس 
(13 . ) باذع

: دنیوگیم میدوبن !؟ امش  اب  رگم  هک  دننزیم  ادص  ار  اهنآ 
ياهوزرآ و  دیتشاد ، دـیدرت  ّکش و  زیچ ) همه  رد   ) و دیدیـشک ، ار ) ربمایپ  گرم   ) راظتنا دـیدنکفا و  تکاله  هب  ار  دوخ  امـش  یلو  يرآ ،

(14 . ) داد بیرف  دنوادخ  ربارب  رد  ار  امش  ناطیش  و  دیسر ، ارف  ادخ  نامرف  ات  داد  بیرف  ار  امش  زارد  رود و 
یهاگیاج دب  هچ  دشابیم و  ناتتـسرپرس  نامه  و  تسا ، شتآ  ناتهاگیاج  و  نارفاک ، زا  هن  و  دوشیمن ، هتفریذپ  یتمارغ  امـش  زا  زورما  اذل 

(15 . ) تسا
238 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

238 ص :  ریسفت ..... :

هب تسا  هدرک  هک  یقاـفنا  ربارب  رد  ادـخ  ینعی  تسا  هدـش  هدـناوخ  عوفرم  بوصنم و  هملک  ود  ره  هدـش و  تئارق  زین  هفّعـضیف »  » ُهَفِعاـُضیَف
. دهدیم دزم  يو  هب  ربارب  نیدنچ  دوخ  فطل 

. دزاسیمن هریت  ار  نآ  زیچ  چیه  هک  دهدیم  یصلاخ  شاداپ  ادخ  ٌمیِرَک  ٌرْجَأ  َُهل  َو 
. تسا ٌمیِرَک » ٌرْجَأ  َُهل  َو   » يارب نامز )  ) فرظ يََرت  َمْوَی 

هک تسا  نیا  دـنکیم  تکرح  تعرـس  هب  ناشتـسار  تمـس  رد  ور و  شیپ  ناشرون  هک  نیا  لـیلد  ْمِِهناـْمیَِأب  َو  ْمِهیِدـْیَأ  َْنَیب  ْمُهُرُون  یعْـسَی 
و تساهنآ . يراگتسر  تداعـس و  هناشن  اهنآ و  راعـش  نیا  دهدیم و  رون  وس  ود  رد  دنهدیم و  اهنآ  هب  وس  ود  نیا  زا  ار  ناشلمع  ياههمان 

. دنکیم تکرح  ناشهارمه  رون  نیا  دنرذگب  طارص  رب  دنربب و  تشهب  هب  ار  اهنآ  هاگ  ره 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 2098 

http://www.ghaemiyeh.com


. اهغاب هب  ار  امش  داب  تراشب  زورما  دنیوگیم : دننکیم  دروخرب  اهنآ  اب  هک  یناگتشرف  َمْوَْیلا  ُمُکارُْشب 
تـشگنا يور  رب  اهنآ  نیرتمک  رون  تسا و  هوک  دننام  ناشرون  یـضعب  تساهنآ  لمع  هزادـنا  هب  اهنآ  رون  هک  تسا  تیاور  دوعـسم  نبا  زا 

«. 1  » نشور هاگ  دوشیم و  شوماخ  هاگ  تسه  شاهباّبس 
. تسا يََرت » َمْوَی   » زا لدب  ُلوُقَی  َمْوَی 

ناقفانم هب  نانمؤم  هاگ  ره  اریز  دـیرگنب ، ام  هب  ای  دـنربیم . تشهب  فرط  هب  باتـش  اب  ار  نانمؤم  ناگتـشرف ، اریز  دـینامب  نامرظتنم  اـنوُرُْظنا 
نانمؤم ياههرهچ  اب  دنرگنیم 

__________________________________________________

. يرخا ّدقی  ةّرم و  أفطی  هماهبا  یلع  هرون  ارون  مهاندا  لبجلا و  لثم  هرون  نم  مهنمف  مهلامعا  ردق  یلع  مهرون  نوتؤی  دوعسم : نبا  نع  - 1
239 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دنریگیم رون  اهنآ  زا  ناقفانم  تسا و  نانمؤم  ربارب  رد  رون ، هک  یلاح  رد  دنوشیم  وربور 
ار اهنآ  هب  ناقفانم  ندـش  قحلم  روظنم  هب  ناـنمؤم ، ندرک  تکرح  مارآ  ّینأـت و  تسا ، هدـش  تئارق  زین  تلهم  ياـنعم  هب  ةرظن »  » زا اـنوُرُْظنا 

. تسا هداد  رارق  ناقفانم  يارب  یتلهم 
. مینک سابتقا  نآ  زا  دسرب و  ام  هب  رون  نآ  زا  ْمُکِرُون  ْنِم  ْسِبَتْقَن 

زا میداد و  ار  رون  نیا  ام  هک  ییاج  هب  دیدرگرب  ینعی  تسا ، ناقفانم  يارب  دنخشیر  ندرک و  درط  یعون  ًارُون  اوُسِمَْتلاَف  ْمُکَءارَو  اوُعِجْرا  َلِیق 
رون بسک  اجنآ  رد  ام  اریز  دیروآ  تسد  هب  رون  اجنآ  زا  دیدرگرب و  ایند  هب  ای  دوشیم ، سابتقا  اجنآ  زا  رون  نیا  هک  ارچ  دـینک  بلط  اجنآ 

. میدرک
و درگرب ، عجرا »  » ياـنعم هب  كءارو »  » ییوگیم هک  ناـنچ  تسین  عوـجر  يارب  فرظ  تسا و  اوـعجرا »  » مسا مکءارو » : » دـناهتفگ یـضعب 

. تسا هدوب  اوعجرا » اوعجرا ،  » نآ ریدقت 
يارب يرد  راوید ، نآ  دوشیم و  عنام  خزود  هیحان  تشهب و  هیحان  نایم  هک  دـننزیم  يراوید  ناقفانم  نانمؤم و  ناـیم  ٍروُِسب  ْمُهَْنَیب  َبِرُـضَف 

. دنوشیم دراو  نآ  زا  هک  دراد  تشهب  لها 
. تسا تشهب  تشپ  هک  تسا  یتمسق  نآ  و  رد ، ای  راوید  نآ  نطاب  هنطاب ،» »

. دراد رارق  تشهب  نآ  رد  ینعی  ُۀَمْحَّرلا  ِهِیف 
. دوشیم رهاظ  نایخزود  يارب  هچنآ  ُهُرِهاظ  َو 

. تسا باذع  شتآ و  نآ  تهج  دزن و  زا  ِِهلَِبق  ْنِم 
قفاوم امش  اب  رهاظ  رد  ام  هک  تسا  نیا  میدوبن  امش  اب  ام  ایآ  دنیوگیم  دننزیم و  ادص  هک  نیا  زا  ناقفانم  دصق  ْمُکَعَم  ْنُکَن  َْمل  َأ  ْمُهَنوُداُنی 

داسف  هنتف و  ضرعم  رد  یلو  دیتفرگیم  هزور  دیدناوخیم ، زامن  دیدوب  ام  اب  امش  يرآ  دنهدیم  باوج  نانمؤم  میدوب 
240 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دیتخاس كاله  هدنکفا و  تمحز  هب  ار  دوخ  قافن  ببس  هب  دیتفرگ و  رارق 
. دیتشاد ار  نانمؤم  ندرم  راظتنا  ُْمتْصَّبََرت و  َو 

. دیدروآ کش  نید  رد  ُْمْتبَتْرا  َو 
. تفیرف ار  امش  دیدنارورپیم  رس  رد  هک  ییاهوزرآ  ُِّینامَْألا  ُمُْکتَّرَغ  َو 

. دمآ گرم  ات  ِهَّللا  ُْرمَأ  َءاج  یَّتَح 
. تسایند رورغ ، زا  روظنم  دناهتفگ  یضعب  داد ، بیرف  ادخ  ملح  هب  ار  امش  ناطیش  ُروُرَْغلا  ِهَّللِاب  ْمُکَّرَغ  َو 
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. تسا هدش  تئارق  ءات »  » و ءای »  » اب ذخؤی » ال   » ُذَخُْؤی َمْوَْیلاَف ال 
. دوشیمن هتفرگ  ییادف  امش  زا  زورما  دوش ، هداد  هیدف  نآ  هب  هچنآ  ٌۀَیِْدف 

. تسا خزود  شتآ و  دیربیم  هانپ  نآ  هب  امش  هک  یهاگ  رارق  ُراَّنلا  ُمُکاوْأَم 
: دیوگ دیبل  هک  نانچ  تسا  رتراوازس  يزیچ  ره  زا  امش  يارب  شتآ  ْمُکالْوَم  َیِه 

«1  » اهماما اهفلخ و  ۀفاخملا  یلوم  ّهنا  بسحت  نیجرفلا  الک  تدغف 
. تسا رتراوازس  يزیچ  ره  زا  امش  رب  دوشیم و  عقاو  امش  رب  هک  تسا  شتآ  هک  تسا  نیا  هلمج  يانعم 

240 ص :  ات 21 ..... ] تایآ 16  (: 57  ) دیدحلا هروس  ]

هراشا

ْتَـسَقَف ُدَمَْألا  ُمِْهیَلَع  َلاطَف  ُْلبَق  ْنِم  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَی  َو ال  ِّقَْحلا  َنِم  َلََزن  ام  َو  ِهَّللا  ِرْکِِذل  ْمُُهبُوُلق  َعَشَْخت  ْنَأ  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ِنْأَی  َْمل  َأ 
َو َنـِیقِّدَّصُْملا  َّنِإ  ( 17  ) َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل  ِتاـیْآلا  ُمَُکل  اَّنََّیب  ْدَـق  اـِهتْوَم  َدـَْعب  َضْرَأـْلا  ِیُْحی  َهَّللا  َّنَأ  اوُـمَلْعا  ( 16  ) َنوُقِـساف ْمُْهنِم  ٌرِیثَـک  َو  ْمُُهبُوُلق 

ُءادَهُّشلا َو  َنوُقیِّدِّصلا  ُمُه  َِکئلوُأ  ِِهلُسُر  َو  ِهَّللِاب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ( 18  ) ٌمیِرَک ٌرْجَأ  ْمَُهل  َو  ْمَُهل  ُفَعاُضی  ًانَسَح  ًاضْرَق  َهَّللا  اوُضَْرقَأ  َو  ِتاقِّدَّصُْملا 
ٌۀَنیِز َو  ٌوَْهل  َو  ٌبَِعل  اْینُّدلا  ُةایَْحلا  اَمَّنَأ  اوُمَلْعا  ( 19  ) ِمیِحَْجلا ُباحْصَأ  َِکئلوُأ  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  ْمُهُرُون  َو  ْمُهُرْجَأ  ْمَُهل  ْمِهِّبَر  َْدنِع 

ٌباذَع ِةَرِخْآلا  ِیف  َو  ًاماطُح  ُنوُکَی  َُّمث  ارَفْـصُم  ُهارَتَف  ُجـیِهَی  َُّمث  ُُهتابَن  َراَّفُْکلا  َبَجْعَأ  ٍْثیَغ  ِلَثَمَک  ِدالْوَْألا  َو  ِلاْومَْألا  ِیف  ٌُرثاکَت  َو  ْمُکَْنَیب  ٌرُخافَت  َو 
(20  ) ِروُرُْغلا ُعاتَم  َّالِإ  اْینُّدلا  ُةایَْحلا  اَم  َو  ٌناوْضِر  َو  ِهَّللا  َنِم  ٌةَرِفْغَم  َو  ٌدیِدَش 

َو ُءاشَی  ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ُلْضَف  َِکلذ  ِِهلُـسُر  َو  ِهَّللِاب  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ْتَّدِـعُأ  ِضْرَْألا  َو  ِءامَّسلا  ِضْرَعَک  اهُـضْرَع  ٍۀَّنَج  َو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٍةَرِفْغَم  یلِإ  اوُِقباس 
(21  ) ِمیِظَْعلا ِلْضَْفلا  ُوذ  ُهَّللا 

__________________________________________________

شتاکرح بقارم  هنایفخم  رایسب  دینش و  ار  داّیـص  يادص  یـشحو  واگ  دیوگیم : تیب  نیا  زا  لبق  رعـش  رد  تسا و  دیبل  هقّلعم  زا  رعـش  - 1
هک تشادـنپیم  دایـص  دوب و  نادرگرـس  هوک  هّرد  ود  ناـیم  رد  یـشحو  واـگ  دـیوگیم : مّود  تیب  رد  دوب  وا  سرت  بجوـم  داّیـص  دوـب و 

م. تشوناپ ص 479 - ج 4 ، فاّشک ، ریسفت  دسرتب . دایص  زا  تشپ ) ولج و   ) وس ود  زا  یشحو  واگ  تسا  رتراوازس 
241 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

241 ص :  همجرت ..... :

هک دنـشابن  یناسک  دننام  و  دوش ؟ عشاخ  تسا  هدش  لزان  قح  زا  هچنآ  ادخ و  رکذ  ربارب  رد  نانمؤم  ياهلد  هک  تسا  هدیـسرن  نآ  تقو  ایآ 
اهنآ زا  يرایـسب  و  درک ، ادـیپ  تواسق  اهنآ  ياـهبلق  تشذـگ و  اـهنآ  رب  ینـالوط  یناـمز  سپـس  دـش ، هداد  ینامـسآ  باـتک  اـهنآ  هب  ـالبق 

(16 . ) دنراکهنگ
(17 . ) دینک هشیدنا  دیاش  میدرک  نایب  امش  يارب  ار  دوخ )  ) تایآ ام  دنکیم ، هدنز  نآ  گرم  زا  دعب  ار  نیمز  دنوادخ  دینادب 

. دنراد یشزرا  رپ  شاداپ  دوشیم و  فعاضم  اهنآ  يارب  دنهد  هنـسحلا  ضرق  ادخ  هب  قیرط ) نیا  زا   ) هک اهنآ  هدننک و  قافنا  نانز  نادرم و 
(18)

، نیقیّدص اهنآ  دندروآ  نامیا  شنالوسر  ادخ و  هب  هک  یناسک 
242 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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ار ام  تایآ  دـندش و  رفاک  هک  یناسک  ناـش و  ناـمیا )  ) رون و  ناـش ، لاـمعا )  ) شاداـپ تساـهنآ  رب  دنتـسه ، ناـشراگدرورپ  دزن  ادهـش ، و 
(19 . ) دنخزود باحصا  دندرک  بیذکت 

دننامه تسا ، نادـنزرف  لاوما و  رد  یبلط  نوزفا  امـش و  نایم  رد  رخافت  یتسرپ و  لّمجت  و  یمرگرـس ، يزاـب و  اـهنت  اـیند  یگدـنز  دـینادب 
لیدبت سپس  ینیبیم ، گنردرز  ار  نآ  هک  ياهنوگب  دوشیم  کشخ  سپـس  دربیم  ورف  یتفگـش  رد  ار  نازرواشک  شلوصحم  هک  یناراب 

! تسین رورغ  عاتم  زج  يزیچ  ایند  یگدنز  لاح ) ره  هب   ) و یهلا ، ياضر  ترفغم و  ای  تسا ، دیدش  باذع  ای  ترخآ  رد  و  دوشیم ، هاک  هب 
(20)

هدش هدامآ  و  تسا ، نیمز  نامـسآ و  هنهپ  دننام  نآ  هنهپ  هک  یتشهب  ناتراگدرورپ و  ترفغم  هب  ندیـسر  يارب  دیریگ  تقبـس  رگیدـکی  رب 
لـضف بحاص  دـنوادخ  و  دـهدیم ، دـهاوخب  سک  ره  هب  تسا  یهلا  لضف  نیا  دـناهدروآ ، نامیا  شنـالوسر  ادـخ و  هب  هک  یناـسک  يارب 

(21 . ) تسا میظع 

242 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

. دسر ارف  راک  نآ  تقو  هاگ  نآ  ینعی  هانأ ، ءاج  اذإ  ینأی : رمألا  ینأ  َنیِذَِّلل  ِنْأَی  َْمل  َأ 
«. 1  » دش هلصاف  لاس  راهچ  طقف  هیآ  نیا  هب  نامندش  شنزرس  ام و  ندش  ناملسم  نایم  هک  تسا  تیاور  دوعسم  نبا  زا 

«. 2  » درک تمالم  باتع و  ار  اهنآ  نآرق  لوزن  زا  لاس  هدزیس  زا  سپ  دراذگاو و  ار  نانمؤم  ياهلد  ادخ  هک  تسا  تیاور  ساّبع  نبا  زا 

242 ص :  لوزن ..... ] نأش  ]

دندوب و تسدیهت  هّکم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  باحصا  هک  هدش  تیاور  بعک  نب  دّمحم  زا 
__________________________________________________

. نینس عبرا  الا  هیآلا  هذهب  انیتوع  نا  نیب  انمالسا و  نیب  ناک  ام  دوعسم : نبا  نع  - 1
. ۀیآلا هذهب  نآرقلا  لوزن  نم  ۀّنس  ةرشع  ثلث  سار  یلع  مهبتاعف  نینمؤملا  بولق  اطبتسا  هَّللا  نا  سابع : نبا  نع  - 2

243 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
يانعم «. 1  » دیدرگ لزان  هیآ  نیا  اذل  دش ، تخس  ناشیاهلد  هداد و  لاح  رییغت  سپ  دندیسر  تمعن  هافر و  هب  دندرک  ترجه  هنیدم  هب  نوچ 
اّفصم مرن و  ناشیاهلد  دوش  هدناوخ  اهنآ  دزن  رد  نآرق  دننک و  دای  ار  ادخ  هاگ  ره  هک  هدیسرن  نآ  تقو  نانمؤم  يارب  ایآ  هک  تسا  نیا  هیآ 

(. دوش مرن  ناشیاهلد   ) دهد رّکذت  اهنآ  هب  هدومرف  لزان  نآرق  رد  ار  هچنآ  دوخ و  ظعاوم  ادخ  هاگ  ره  ای  دوش ؟
. تسا هدش  تئارق  دّدشم ، ریغ  مه  دّدشم و  مه  لزن »  » ِّقَْحلا َنِم  َلََزن  ام  َو 

زا یهن  تسا  نکمم  تسا و  هدـش  تئارق  زین  باـطخ  هب  تبیغ  زا  تاـفتلا  ناوـنع  هب  اوـنوکت » ـال   » تـسا و عـشخت  رب  فـطع  اوـُنوُکَی  ـال  َو 
دشیم و عنام  ناشتالیامت  لیئارسا و  ینب  نایم  رد  قح  هک  نیا  يارب  دناهدش  خیبوت  نآ  زا  سپ  دشاب  یلدگنـس  رد  باتک  لها  اب  يدننامه 
متس و تشذگ  اهنآ  رب  دایز  یتّدم  نوچ  دشیم و  مرن  ناشیاهلد  دندرکیم و  عوشخ  ادخ  ربارب  رد  دندینـشیم  ار  لیجنا  تاروت و  هاگ  ره 

. تسا تّدم  لجا و  دما »  » زا روظنم  دندروآ . دیدپ  ییاهفیرحت  دندرک و  فالتخا  مه  اب  دمآ و  بلاغ  نانآ  رب  یلدگنس 
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دنکیم هدنز  ار  نیمز  هک  ناراب  دـننامه  اهلد و  رد  ادـخ  رکذ  ندرک  رثا  يارب  تسا  یلاثم  هیآ  نیا  اِهتْوَم  َدـَْعب  َضْرَْألا  ِیُْحی  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا 
. دنکیم مرن  تواسق  زا  سپ  ار  اهلد  قیفوت  فطل و  اب  دزاسیم و  هدنز  ندرم  زا  سپ  ار  اهلد  ادخ  ای  دنکیم  هدنز  ار  اهلد  زین  ادخ  دای 

ار شلوسر  ادـخ و  هک  یناـسک  ياـنعم  هب  ص »  » فیفخت هب  و  ناگدـننک ) قیدـصت   ) نیقّدـصتم ياـنعم  هب  ص »  » دـیدشت هب  َنِیقِّدَّصُْملا  َّنِإ 
. تسا هدش  تئارق  دننکیم  قیدصت 

__________________________________________________

. تلزنف مهبولق  تسقف  هیلع  اوناک  اّمع  اوّریغتف  ۀمعّنلا  فیّرلا و  اوباصا  اورجاه  اّملف  نیبدجم  ۀّکمب  ۀباحّصلا  تناک  بعک : نب  دمحم  نع  - 1
244 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

، يانعم هب  نیقدـصم »  » لعاف مسا  نیذـّلا و  يانعم  هب  مال »  » اریز هدـش ] فطع   ] تسا هتفهن  نیقدّـصم »  » رد هک  یلعف  يانعم  هب  َهَّللا  اوُضَْرقَأ  َو 
هار رد  هدرک و  رواب  ار  لوسر  ادخ و  هک  یناسک  یتسارب  اوضرقا  اوقدّصا و  نیّذلا  ّنا  تسا : هدومرف  ییوگ  دـشابیم و  اوقّدـص  ای  اوقدّـصا 

. دنداد ماو  ادخ 
ناـنآ دننادیهـش و  ناقیّدـص و  هلزنم  هب  ادـخ  هاگـشیپ  رد  دـناهدروآ  ناـمیا  شناربماـیپ  ادـخ و  هب  هک  ناـنآ  ِِهلُـسُر  َو  ِهَّللاـِب  اوـُنَمآ  َنـیِذَّلا  َو 

. تسا تباث  خسار و  نآ  رد  ناشیاهماگ  دنیوگتسار و  دوخ  قیدصت  رد  هک  دنایناسک 
. تسا ناشراگدرورپ  دزن  رد  دناهدیسر  تداهش  هب  ادخ  هار  رد  هک  نانآ  شاداپ  ْمُهُرْجَأ  ْمَُهل  ْمِهِّبَر  َْدنِع  ُءادَهُّشلا  َو 

. دناینارون اهنآ  دننام  دوشیم و  هداد  اهنآ  هب  نادیهش  ناقیّدص و  شاداپ  ینعی  ْمُهُرُون  َو 
«. 1  » درک تئارق  ار  هیآ  نیا  تسا و  دیهش  نمؤم  هک  تسا  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

. تفرگ نآ  ربخ  ار  مهرجا » مهل  و   » ءادتبم ار  ءادهّشلا » و   » ناوتیم
ایند یگدنز  دیامرفیم : هدرک و  بیغرت  ایند  رد  يزرو  دهز  هب  ار  نانمؤم  ناحبـس  دنوادخ  هاگ  نآ  ٌوَْهل ...  َو  ٌبَِعل  اْینُّدلا  ُةایَْحلا  اَمَّنَأ  اوُمَلْعا 

. تسا یبلط  نوزفا  یشورف و  رخف  تنیز و  وهل و  هچیزاب و  نامه  هک  تسا  زیچان  يروما 
نآ ناراب  هک  هدومرف  هیبشت  یهایگ  هب  ار  شاهدیاف  یمک  نآ و  ندش  يرپس  دوز  ایند و  تلاح  دـنوادخ  سپـس  َراَّفُْکلا  َبَجْعَأ  ٍْثیَغ  ِلَثَمَک 

. تسا هدروآتفگش  هب  ار  نازرواشک  تسا و  هدینایور  ار 
ياهتمعن نارفک  هک  دنایناسک  ای  دننازرواشک ، نامه  راّفک  زا  روظنم  رافکلا  بجعا 

__________________________________________________

-1
. ۀیآلا هذه  أرق  دیهش و  نمؤملا  ّنا  مالّسلا : هیلع  قداّصلا  نع 

245 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دندرک یهلا 

. دوشیم هتسکش  هدیمخ و  دیارگیم و  يدرز  هب  دوشیم و  کشخ  سپس  ارَفْصُم  ُهارَتَف  ُجیِهَی  َُّمث 
. تسادخ يدونشخ  شزرمآ و  تخس و  باذع  نامه  هک  تسا  یگرزب  روما  ترخآ  رد  ٌدیِدَش  ٌباذَع  ِةَرِخْآلا  ِیف  َو 

هک یناسک  تردابم  دننام  دینک  تردابم  تسا  یتخـس  باذـع  زا  شخب  ییاهر  هک  ناتراگدرورپ  شزرمآ  هب  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٍةَرِفْغَم  یلِإ  اوُِقباس 
. دنراذگیم هقباسم  یناود  بسا  رد  دوخ  نافیرح  اب 

( دیریگب تقبس   ) تسا هناگتفه  ياهنیمز  هناگتفه و  ياهنامـسآ  ضرع  دننام  نآ  ضرع  هک  یتشهب  هب  و  ِءامَّسلا ...  ِضْرَعَک  اهُـضْرَع  ٍۀَّنَج  َو 
تسا و رتمک  لوط  زا  ضرع  دراد و  مه  لوط  دراد  ضرع  هچ  ره  هک  تسا  نآ  هدـشن  رکذ  لوط  هدـش و  رکذ  هیآ  رد  ضرع  هک  نیا  ّتلع 

. سب تسا و  هاگآ  ادخ  طقف  نآ  لوط  زا  دشاب  نیمز  اهنامسآ و  دننام  تشهب  ضرع  هاگ  ره 
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ور نیا  زا  دـنادرگیم  رب  درک  فصو  هک  یتروـص  ناـمه  هب  هاـگ  نآ  دـنکیم  دوباـن  ار  تشهب  ادـخ  هک  تسا  تیاور  يرـصب ]  ] نسح زا 
«. 1  » تسا نیمز  نامسآ و  دننام  شضرع  هک  نیا  هب  دنک  فصو  ار  نآ  تسا  تسرد 

. تسا هدش  هریخذ  هدامآ و  دنراد  قیدصت  ار  شزرمآ  تشهب و  هدعو  نآ  هک  ینانمؤم  يارب  ِِهلُسُر  َو  ِهَّللِاب  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ْتَّدِعُأ 
ندرک تعاطا  ندیشخب و  لام  فیلکت و  دناسریم  باوث  هب  ار  ناسنا  هک  یلماوع  نوچ  تسادخ  شـشخب  لضف و  تشهب  ِهَّللا  ُلْضَف  َِکلذ 

. دننانمؤم اهنآ  دهدیم و  دهاوخب  سک  ره  هب  ادخ  هک  تسا  یششخب  فاطلا ، مامت  و  تسا ،
__________________________________________________

. ضرالا ءامّسلا و  ضرعک  اهضرع  ناب  اهفصو  ّحص  کلذلف  هفصو  ام  یلع  اهدیعی  ّمث  ۀنجلا  ینفی  هَّللا  نا  نسحلا - نع  - 1
246 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

246 ص :  ات 27 ..... ] تایآ 22  (: 57  ) دیدحلا هروس  ]

هراشا

ام یلَع  اْوَسَْأت  ـْالیَِکل  ( 22  ) ٌریِـسَی ِهَّللا  یَلَع  َِکلذ  َّنِإ  اهَأَْربَن  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ٍباتِک  ِیف  َّالِإ  ْمُکِـسُْفنَأ  ِیف  َو ال  ِضْرَأـْلا  ِیف  ٍۀَبیِـصُم  ْنِم  َباـصَأ  اـم 
ُِّینَْغلا َوُه  َهَّللا  َّنِإَف  َّلَوَتَی  ْنَم  َو  ِلُْخْبلِاب  َساَّنلا  َنوُُرمْأَی  َو  َنُولَْخبَی  َنیِذَّلا  ( 23  ) ٍروُخَف ٍلاتُْخم  َّلُک  ُّبُِحی  ُهَّللا ال  َو  ْمُکاتآ  اِمب  اوُحَْرفَت  َو ال  ْمُکَتاف 

ُِعفانَم َو  ٌدـیِدَش  ٌسَْأب  ِهِیف  َدـیِدَْحلا  اَْنلَْزنَأ  َو  ِطْسِْقلِاب  ُساَّنلا  َموُقَِیل  َنازیِْملا  َو  َباتِْکلا  ُمُهَعَم  اْنلَْزنَأ  َو  ِتاـنِّیَْبلِاب  انَلُـسُر  اْنلَـسْرَأ  ْدََـقل  ( 24  ) ُدیِمَْحلا
َباتِْکلا َو  َةَُّوبُّنلا  اَمِِهتَّیِّرُذ  ِیف  اْنلَعَج  َو  َمیِهاْربِإ  َو  ًاحُون  اْنلَـسْرَأ  ْدََقل  َو  ( 25  ) ٌزیِزَع ٌّيِوَق  َهَّللا  َّنِإ  ِْبیَْغلِاب  ُهَلُسُر  َو  ُهُرُْـصنَی  ْنَم  ُهَّللا  َمَْلعَِیل  َو  ِساَّنِلل 

(26  ) َنوُقِساف ْمُْهنِم  ٌرِیثَک  َو  ٍدَتْهُم  ْمُْهنِمَف 
ام اهوُعَدَْتبا  ًۀَِّینابْهَر  َو  ًۀَمْحَر  َو  ًۀَْفأَر  ُهوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  ِبُوُلق  ِیف  اْنلَعَج  َو  َلیِْجنِْإلا  ُهاْنیَتآ  َو  َمَیْرَم  ِْنبا  یَسیِِعب  اْنیَّفَق  َو  اِنلُـسُِرب  ْمِهِراثآ  یلَع  اْنیَّفَق  َُّمث 

(27  ) َنوُقِساف ْمُْهنِم  ٌرِیثَک  َو  ْمُهَرْجَأ  ْمُْهنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَْنیَتآَف  اِهتَیاعِر  َّقَح  اهْوَعَر  امَف  ِهَّللا  ِناوْضِر  َءاِغْتبا  َّالِإ  ْمِْهیَلَع  اهاْنبَتَک 

246 ص :  همجرت ..... :

تبث ظوفحم  حول  رد  مینیرفایب  ار  نیمز  هک  نیا  زا  لبق  اهنآ  همه  هک  نیا  رگم  دهدیمن  يور  امـش  دوجو  رد  هن  نیمز و  رد  یتبیـصم  چیه 
(22 . ) تسا ناسآ  دنوادخ  يارب  رما  نیا  تسا و 

تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا 
247 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

رخف ّربکتم  چیه  دـنوادخ  و  دیـشابن ، نامداش  هتـسبلد و  تسا  هداد  امـش  هب  هچنآ  هب  و  دـیروخن ، فّسأت  هدـش  توف  امـش  زا  هچنآ  يارب  هک 
(23 . ) درادن تسود  ار  یشورف 

( دناسریمن ینایز  ادخ  هب   ) دوش نادرگ  يور  نامرف ) نیا  زا   ) سک ره  و  دـنناوخیم ، ارف  لخب  هب  زین  ار  مدرم  دـننکیم و  لخب  هک  اهنامه 
(24 . ) تسا شیاتس  هتسیاش  زاینیب و  دنوادخ  هک  ارچ 

ات میدرک ، لزان  هنالداع ) نیناوق  قح و  ییاسانش   ) ار نازیم  و  ینامـسآ )  ) باتک اهنآ  اب  و  میداتـسرف ، نشور  ياهلیلد  اب  ار  دوخ  نالوسر  ام 
وا و یسک  هچ  دنادب  دنوادخ  ات  مدرم ، يارب  یعفانم  و  تسا ، يدیدش  تّوق  نآ  رد  هک  میدرک  لزان  ار  نهآ  و  دننک ، تلادع  هب  مایق  مدرم 

(25 . ) تسا ریذپان  تسکش  يوق و  دنوادخ  دننیبب ، ار  وا  هک  نآ  یب  دننکیم  يرای  ار  شنالوسر 
. دنراکهنگ اهنآ  زا  يرایسب  و  دناهتفای ، تیاده  اهنآ  زا  یضعب  میداد  رارق  باتک  تّوبن و  اهنآ  نامدود  رد  میداتسرف و  ار  میهاربا  حون و  ام 
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(26)
لد رد  میدرک ، اطع  لیجنا  وا  هب  و  میتخیگنارب ، ار  میرم  نب  یـسیع  اهنآ  زا  دـعب  و  میداتـسرف ، ار  دوخ  رگید  نالوسر  اهنآ  لاـبند  هب  سپس 

هچرگ میدوب ، هتـشادن  رّرقم  اهنآ  رب  ام  دندوب ، هدرک  عادبا  هک  ار  یتّینابهر  و  میداد ، رارق  تمحر  تفأر و  دـندرک  يوریپ  وا  زا  هک  یناسک 
اهنآ زا  يرایـسب  و  میداد ، شاداپ  دندروآ  نامیا  هک  اهنآ  هب  ام  اذل  دـندرکن ، تیاعر  ار  نآ  قح  یلو  دوب ، ادـخ  يدونـشخ  بلج  ناشفدـه 

(27 . ) دنقساف

247 ص :  ریسفت ..... :

نداد تسد  زا  يراـمیب و  یمدآ  سوـفن  رد  تسا و  تاـجهویم  رد  یتساـک  یطحق و  زا  تراـبع  نیمز  رد  تبیـصم  ٍۀَبیِـصُم  ْنِم  َباـصَأ  اـم 
. نادنزرف

. تسا ظوفحم  حول  باتک »  » زا روظنم  ٍباتِک  ِیف  اَّلِإ 
. مینیرفایب ار  تبیصم ) ای   ) سوفن هک  نآ  زا  شیپ  تبیصم ، هب  ای  ددرگیم  رب  سوفن  هب  اهأربن »  » ریمض اهَأَْربَن  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم 

تسا . ناسآ  ادخ  رب  یباتک  رد  نیا  تابثا  يریگهزادنا و  ٌریِسَی  ِهَّللا  یَلَع  َِکلذ  َّنِإ 
248 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

فـسأت ایند  ياهتمعن  نداد  تسد  زا  يارب  هک  هدومرف  نایب  هیآ  نیا  اب  ار  نآ  تمکح  ّتلع و  دـنوادخ  سپـس  ْمُکَتاف  ام  یلَع  اْوَسْأـَت  ـْالیَِکل 
يریگهزادنا ملاع ) رد   ) يزیچ ره  دـینادیم  امـش  هک  یتروص  رد  ینعی  دـیوشن  نامداش  هداد  امـش  هب  ایند  زا  دـنوادخ  هچنآ  هب  دـیروخن و 

هدش هداد  امـش  هب  هچنآ  رب  ناتینامداش  دیاهداد و  تسد  زا  هچنآ  رب  ناتهودنا  تسا ، هدش  هتـشون  ظوفحم ) حول   ) ادـخ هاگـشیپ  رد  هدـش و 
. دش دهاوخ  مک  تسا ،

زا زیچ  چـیه  هک  دـیتسناد  هاگ  ره  نینچمه  تسا . هدـش  هتفرگ  نایتا »  » و ءاتیإ »  » زا هدـش و  تئارق  زین  ْمُکاتآ » اِمب   » ْمُکاتآ اـِمب  اوُحَْرفَت  ـال  َو 
. دیزرویم مامتها  دوریمن  نیب  زا  تسا و  ماود  اب  هک  ترخآ  ياهراک  هب  دینکیمن و  شالت  نآ  يارب  دنامیمن  یقاب  ایند  عاتم ) )

رب دشورفب و  رخف  نآ  هب  دـشاب ، هتـشاد  جرا  رایـسب  وا  دزن  رد  دوش و  داش  ایند  فراخز  هب  یـسک  ره  اریز  ٍروُخَف  ٍلاتُْخم  َّلُک  ُّبُِحی  ُهَّللا ال  َو 
. دنک ّربکت  مدرم 

: تسا هدومرف  دنوادخ  ییوگ  تسا و  ٍروُخَف » ٍلاتُْخم  َّلُک   » زا لدب  َنُولَْخبَی  َنیِذَّلا 
ینامداش هجیتن  اهنیا  مامت  و  درادن . تسود  دـننکیم  قیوشت  نآ  هب  دـنرادیم و  او  لخب  هب  ار  مدرم  دـنزرویم و  لخب  هک  ار  یناسک  ادـخ 

. تسایند رویز  هب  اهنآ 
رد هک  ییادـخ  تسا  زاینیب  شتعاط  وا و  زا  ادـخ  دـنادرگب  يور  ادـخ  یهاون  رماوا و  زا  سک  ره  ُدـیِمَْحلا  ُِّینَْغلا  َوُه  َهَّللا  َّنِإَـف  َّلَوَتَی  ْنَم  َو 

. تسا هدوتس  شیاهراک  مامت 
. تسا هدش  تئارق  زین  وه ] نودب   ] ّینغلا هَّللا  ّنإف 

. دنجاتحم نادب  مارح  لالح و  زا  مدرم  هچنآ  یحو و  باتک  اههزجعم و  اهلیلد و  روظنم  ِتانِّیَْبلِاب 
. دراد هّفک  ود  هک  تسا  ییوزارت  نامه  نازیم  دنیوگ  تسا و  لدع  روظنم  َنازیِْملا 

موق  هب  تفگ : داد و  مالّسلا  هیلع  حون  هب  تخاس و  لزان  ار  نازیم  مالّسلا  هیلع  لیئربج  هک  هدش  تیاور 
249 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
«. 1  » دننک نزو  نآ  اب  هدب  روتسد  دوخ 

اهناسنا امـش  يارب   » ٍجاوْزَأ َۀَِینامَث  ِماْعنَْألا  َنِم  ْمَُکل  َلَْزنَأ  َو  دـنوادخ  هتفگ  نیا  دـننام  میدرک  داجیا  هدـیرفآ و  ار  نهآ  ینعی  َدـیِدَْحلا  اَْنلَْزنَأ  َو 
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. دوشیم لزان  نیمز  هب  نامسآ  زا  یهلا  ماکحا  رماوا و  هک  نیا  يارب  ( 6 رمز / « ) درک داجیا  نایاپراهچ  زا  مسق  تشه 
«. 2  » کمن بآ و  شتآ ، نهآ ، دومرف ، لزان  نامسآ  زا  ار  تکرب  راهچ  دنوادخ  هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  زا 

. دشابیم نآ  اب  ندیگنج  هک  تسا  تخس  یتردق  نهآ  رد  ٌدیِدَش  ٌسَْأب  ِهِیف 
دوجو نآ  رد  يرازبا  ناونع  هب  نهآ  دیریگب  رظن  رد  ار  یتعنص  ره  و  دراد ، یعفانم  ناشیاهتعنـص  اهناسنا و  یگدنز  رد  نهآ  ِساَّنِلل  ُِعفانَم  َو 

. دراد
رد اهحالس  رگید  اهریشمش و  يریگراک  هب  اب  ار  شناربمایپ  وا و  هک  یناسک  يرای  زا  دنوادخ  هک  دنادب  ات  ُهَلُـسُر  َو  ُهُرُْـصنَی  ْنَم  ُهَّللا  َمَْلعَِیل  َو 

. تسا هاگآ  دننکیم  يرای  نید  نانمشد  اب  راکیپ 
. یعقاو ملع  هب  اهنآ و  بایغ  رد  بیغلاب » »

«. 3  » دننیبیمن ار  وا  دننکیم و  يرای  ار  ادخ  هک  تسا  تیاور  ساّبع  نبا  زا 
زاینیب شناگدـیرفآ  زا  تسا و  دـنمورین  دـهاوخب ، ار  شیدوبان  هک  یـسک  ره  ندرک  دوباـن  رد  دوخ  تّزع  تردـق و  هب  ٌزیِزَع  ٌّيِوَق  َهَّللا  َّنِإ 

. دنسرب باوث  هب  وا  نامرف  زا  تعاطا  اب  هک  تسا  نیا  داهج  هب  اهنآ  نتخاس  فّلکم  ّتلع  و  تسا ،
ناربمایپ ردپ  ود  ره  هک  تسا  نآ  داد  رارق  رکذ  هب  صوصخم  ار  میهاربا  حون و  ناحبس  دنوادخ  هک  نیا  لیلد  َمیِهاْربِإ  َو  ًاحُون  اْنلَسْرَأ  ْدََقل  َو 

. دندوب
__________________________________________________

-1
. هب اونزی  کموق  رم  لاق : حون و  یلا  هعفدف  نازیملاب  لزن  مالّسلا  هیلع  لیئربج  ّنا  يور 

و - 2
. حلملا و  ءاملا ، و  رانلا ، و  دیدحلا ، لزنا  ضرالا  یلا  ءامّسلا  نم  تاکرب  عبرا  لزنا  ّلج  ّزع و  هَّللا  نا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  نع 

. هنورصبی هنورصنی و ال  سابع : نبا  نع  - 3
250 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هک تسا  تیاور  ساـّبع  نبا  زا  تسا ، یحو  میهاربا  حوـن و  هـیّرذ  رد  باـتک  نداد  رارق  زا  روـظنم  َباـتِْکلا  َو  َةَّوـُبُّنلا  اَـمِِهتَّیِّرُذ  ِیف  اـْنلَعَج  َو 
«. 1  » تسا ملق  اب  طخ  نتشون  باتک  زا  روظنم 

رکذ دنرتشیب و  ناقـساف  قساف و  یـضعب  دناهتفای و  تیاده  یـضعب  اهنآ  لسرم  هیّرذ  زا  ای  اهنآ  هیّرذ  زا  َنوُقِـساف  ْمُْهنِم  ٌرِیثَک  َو  ٍدَـتْهُم  ْمُْهنِمَف 
. دراد تلالد  لوق  نیا  رب  نیلسرم  لاسرا و 

ناشدوخ نایم  رد  هک  میداد  قیفوت  اهنآ  هب  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسا و  هدش  تئارق  زین  ۀفآر » « » ۀفأر  » هملک ًۀَْفأَر  ُهوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  ِبُوُلق  ِیف 
. دنشاب هتشاد  لباقتم  تمحر  ینابرهم و 

تـسا یلمع  شیانعم  تسا و  تدابع  يارب  مدرم  عمج  زا  ندش  ادـج  اهرید و  اههوک و  هب  نتفر  ایند و  كرت  ّتینابهر  اهوُعَدَْـتبا  ًۀَِّینابْهَر  َو 
لعف هب  ۀـّینابهر »  » بصن یـشخ ، زا  هک  نایـشخ  دـننام  تسا  بهر »  » زا ناـسرت  فئاـخ و  ياـنعم  هب  ناـبهر  تسا و  بوـسنم  ناـبهر  هب  هک 
دیدپ ناشدوخ  زا  ار  ّتینابهر  نآ  ینعی  تسا  اهوعدتبا ، ۀینابهر  اوعدتبا  هلمج ، ریدقت  دنکیم و  ریسفت  ار  نآ  رهاظ  لعف  هک  تسا  يرّدقم 

. دندرک بجاو  دوخ  رب  هدروآ و 
. میدرکن بجاو  اهنآ  رب  ام  هک  یتّینابهر  ْمِْهیَلَع  اهاْنبَتَک  ام 

. دندرک عارتخا  ادخ  يدونشخ  روظنم  هب  ار  ّتینابهر  نانآ  نکیل  ینعی  تسا  عطقنم  يانثتسا  هلمج  ِهَّللا  ِناوْضِر  َءاِغْتبا  اَّلِإ 
رذـن هب  تسا  مزال  هدـننک  رذـن  رب  هک  روط  نامه  دـندرکن  ار  ادـخ  يدونـشخ  تیاعر  دوب  مزال  هک  نانچ  نآ  سپ  اِهتَیاعِر  َّقَح  اهْوَعَر  امَف 
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. تسین اور  ینکش  نامیپ  دناهتسب و  نامیپ  ادخ  اب  هک  ارچ  دنک ، لمع  دوخ 
__________________________________________________

. ملقلاب طخلا  سابع : نبا  نع  - 1
251 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. داد میهاوخ  دنتمحر  تفأر و  لها  هدروآ و  نامیا  مالّسلا  هیلع  یسیع  هب  هک  ار  نانآ  زا  یناسک  رجا  ْمُْهنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَْنیَتآَف 
. دنرفاک ناشیا  زا  يرایسب  َنوُقِساف  ْمُْهنِم  ٌرِیثَک  َو 

251 ص :  ات 29 ..... ] تایآ 28  (: 57  ) دیدحلا هروس  ]

هراشا

(28  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو  ْمَُکل  ْرِفْغَی  َو  ِِهب  َنوُشْمَت  ًارُون  ْمَُکل  ْلَعْجَی  َو  ِِهتَمْحَر  ْنِم  ِْنیَْلفِک  ْمُِکتُْؤی  ِِهلوُسَِرب  اُونِمآ  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی 
(29  ) ِمیِظَْعلا ِلْضَْفلا  ُوذ  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ِدَِیب  َلْضَْفلا  َّنَأ  َو  ِهَّللا  ِلْضَف  ْنِم  ٍءْیَش  یلَع  َنوُرِدْقَی  َّالَأ  ِباتِْکلا  ُلْهَأ  َمَْلعَی  َّالَِئل 

251 ص :  همجرت ..... :

امـش يارب  و  دشخبب ، امـش  هب  ار  شتمحر  زا  مهـس  ود  ات  دیروایب ، نامیا  شلوسر  هب  و  دیزیهرپب ، ادـخ  زا  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
. تسا میحر  روفغ و  دنوادخ  و  دشخبب ، ار  امش  ناهانگ  و  دیورب ، هار  دوخ ) یگدنز  ریسم  رد  مدرم و  نایم  رد   ) نآ اب  هک  دهد  رارق  يرون 

(28)
دهاوخب سک  ره  هب  تسوا ، تسد  هب  امامت  تمحر ) و   ) لـضف و  دنتـسین ، ادـخ  لـضف  زا  يزیچ  رب  رداـق  اـهنآ  هک  دـننادب  باـتک  لـها  اـت 

(29 . ) تسا میظع  لضف  ياراد  دنوادخ  دشخبیم و 

251 ص :  ریسفت ..... :

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  هب  دـیزیهرپب و  ادـخ  زا  دـیاهدروآ  نامیا  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  یـسوم و  هب  هک  یناسک  يا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
. دیروایب نامیا 

. دهدیم امش  هب  شتمحر  زا  هرهب  ود  نیشیپ  يایبنا  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  هب  ناتندروآ  نامیا  ربارب  رد  ادخ  ِْنیَْلفِک  ْمُِکتُْؤی 
252 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  دیورب . هار  نآ  اب  هک  دهدیم  رارق  يرون  ناتیارب  تمایق  زور  رد  ادخ  و  ًارُون ...  ْمَُکل  ْلَعْجَی  َو 

. دزرمآیم ار  امش  هتشذگ  ناهانگ  ْمَُکل و  ْرِفْغَی  َو 
هیلع و هَّللا  یّلـص  دّمحم  هب  هک  باتک  لها  ای  دـنادب  هلآ ) هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم   ) هک نیا  يارب  ینعی  تسا  هدـیاز  اّلئل »  » رد ال »  » َمَْلعَی اَّلَِئل 

. دننادب دناهدرواین  نامیا  هلآ 
. تسا نأش  يارب  ریمض  هدوب و  نوردقی » ّهنا ال   » شلصا تسا و  هلّقثم  زا  هففخم  ّالا »  » رد نا »  » َنوُرِدْقَی اَّلَأ 

دیـسر دـنهاوخن  تسا  شزرمآ  رون و  نیلفک ، زا  ترابع  هک  ادـخ  لضف  زا  دـش  رکذ  هچنآ  زا  يزیچ  ره  هب  ینعی  ِهَّللا  ِلْضَف  ْنِم  ٍءْیَـش  یلَع 
: دناهتفگ یضعب  درادن . ناشلاح  هب  یعفن  نیشیپ  ناربمایپ  هب  ناشنامیا  نیا  رب  انب  هدرواین  نامیا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هب  نانآ  اریز 

ترفغم رون و  هک  شاداپ  ود  هب  ندیـسر   ) نیا رب  تردـق  ناـنمؤم  ربماـیپ و  هک  دـننادن  دوهی  اـت  تسا ، نیا  هیآ  ياـنعم  تسین و  هدـیاز  ـال » »
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نانمؤم ربمایپ و  هب  نوردقی »  » رد ریمـض  و  دسریم ) اهنآ  هب  شاداپ  ود   ) دنرداق ادخ  لضف  رب  اهنآ  هک  دننادیم  دوهی  ینعی  دـنرادن ، تسا )
تسین .) باتک  لها  شعجرم  . ) ددرگیم رب 

253 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هیآ 12 میرحت  هروس  ات  هیآ 1  هلداجم  هروس  زا  متشه  تسیب و  ءزج 

255 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

255 ص :  هلداجم .....  هروس 

هراشا

. دراد هیآ  ود  تسیب و  تسا و  یندم  هروس  نیا 

255 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

رخآ اـت  دوب ، دـهاوخ  هَّللا  بزح  هرمز  رد  تماـیق  زور  رد  دـناوخب  ار  هلداـجم  هروس  سک  ره  هک  تسا  هدـمآ  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدـح  رد 
« ثیدح

255 ص :  ات 5 ..... ] تایآ 1  (: 58  ) ۀلداجملا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ْنِم ْمُْکنِم  َنوُرِهاُظی  َنیِذَّلا  ( 1  ) ٌریَِصب ٌعیِمَس  َهَّللا  َّنِإ  امُکَرُواَحت  ُعَمْسَی  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  َیلِإ  یِکَتْشَت  َو  اهِجْوَز  ِیف  َُکلِداُجت  ِیتَّلا  َلْوَق  ُهَّللا  َعِمَـس  ْدَق 

َنیِذَّلا َو  ( 2  ) ٌروـُفَغ ٌّوـُفََعل  َهَّللا  َّنِإ  َو  ًارُوز  َو  ِلْوَْـقلا  َنِم  ًارَْکنُم  َنوـُلوُقََیل  ْمُهَّنِإ  َو  ْمُهَنْدـَلَو  ِیئـَّاللا  ـَّالِإ  ْمُُهتاـهَّمُأ  ْنِإ  ْمِِهتاـهَّمُأ  َّنُه  اـم  ْمِِهئاـِسن 
ْدِجَی َْمل  ْنَمَف  ( 3  ) ٌرِیبَخ َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو  ِِهب  َنوُظَعُوت  ْمُِکلذ  اَّساَمَتَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ٍۀَـبَقَر  ُریِرْحَتَف  اُولاـق  اـِمل  َنوُدوُعَی  َُّمث  ْمِِهئاـِسن  ْنِم  َنوُرِهاـُظی 

َو ِهَّللا  ُدوُدُـح  َکـِْلت  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللاـِب  اُونِمُْؤِتل  َکـِلذ  ًانیِکْـسِم  َنیِّتِس  ُماـعْطِإَف  ْعِطَتْـسَی  َْمل  ْنَمَف  اَّساَـمَتَی  ْنَأ  ِلـْبَق  ْنِم  ِْنیَِعباـتَتُم  ِْنیَرْهَـش  ُمایِـصَف 
(4  ) ٌمِیلَأ ٌباذَع  َنیِِرفاْکِلل 

(5  ) ٌنیِهُم ٌباذَع  َنیِِرفاْکِلل  َو  ٍتانَِّیب  ٍتایآ  اْنلَْزنَأ  ْدَق  َو  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َِتبُک  امَک  اُوِتبُک  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َنوُّداَُحی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
__________________________________________________

. ربخلا ۀمایقلا ، موی  هَّللا  بزح  نم  بتک  ۀلداجملا  ةروس  أرق  نم  و  بعک ، نب  یبا  ثیدح  یف  - 1
256 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

256 ص :  همجرت ..... :

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
( درک تباجا  ار  وا  ياـضاقت  و   ) دینـش درکیم  تیاکـش  دـنوادخ  هب  دوب و  هدرک  هعجارم  وت  هب  شرهوش  هراـبرد  هک  ار  ینز  لوق  دـنوادخ 

(1 . ) تسانیب اونش و  دنوادخ  دینشیم و  شلکشم ) ّلح  هرابرد  ار  نز  نآ  رارصا  و   ) مه اب  ار  امش  يوگتفگ  دنوادخ 
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اهنآ یتسه » مردام  هلزنم  هب  نم  هب  تبسن  وت   » یّما رهظک  ّیلع  تنا  دنیوگیم  دننکیم و  راهظ »  » ناشنارسمه هب  تبسن  امـش  زا  هک  یناسک 
دـنیوگیم و لطاب  تشز و  رکنم و  ینخـس  اهنآ  دـناهدروآ ، ایند  هب  ار  اهنآ  هک  دنتـسه  یناسک  اهنت  ناـشناردام  دنتـسین  ناـشناردام  زگره 

(2 : ) تسا هدنزرمآ  هدنشخب و  دنوادخ 
دازآ ار  ياهدرب  مه ، اب  اهنآ  یسنج  شزیمآ  زا  شیپ  دیاب  دندرگیم ، زاب  دوخ  هتفگ  هب  سپس  دننکیم  راهظ »  » ار دوخ  نارسمه  هک  یناسک 

(3 . ) تسا هاگآ  دیهدیم  ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  و  دیوشیم ، هداد  زردنا  نآ  هب  هک  تسا  يروتسد  نیا  دننک ،
مه ار  نیا  ییاناوت  هک  یسک  و  دریگب ، هزور  یسنج  شزیمآ  زا  لبق  یلاوتم  هام  ود  دشاب  هتشادن  هدرب ) ندرک  دازآ  رب   ) ییاناوت هک  یسک  و 

یناسک تسا و  یهلا  ياهزرم  اهنیا  دیروایب ، نامیا  شلوسر  ادخ و  هب  هک  تسا  نآ  يارب  نیا  دنک ، ماعطا  ار  نیکسم  تصش  دشاب  هتـشادن 
(4 . ) دنراد یکاندرد  باذع  دننک  تفلاخم  نآ  اب  هک 

ینشور تایآ  ام  دندش ، لیلذ  راوخ و  اهنآ  ناینیـشپ  هک  هنوگ  نآ  دنوشیم ، لیلذ  راوخ و  دننکیم  ینمـشد  شلوسر  ادخ و  اب  هک  یناسک 
257 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  راوخ  باذع  نارفاک  يارب  و  میدرک ، لزان 

(5 . ) تسا ياهدننک 

257 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

ِیتَّلا َلْوَق  ُهَّللا  َعِمَس  ْدَق 

257 ص :  لوزن ..... :] نأش  ]

دـش مامت  شزامن  نوچ  دـید و  هدجـس  لاح  رد  ار  وا  هک  هدـش  لزان  هدابع  ردارب  تماص  نب  سوا  نز  هبلعث  رتخد  هلوخ  هراـبرد  هروس  نیا 
ادخ لوسر  تمدخ  نز  درک  راهظ  ار  وا  سپ  دشیم  نیگمشخ  دوز  وا  دمآ و  مشخ  هب  سوا  درک ، عانتما  نز  اّما  دریگب  ماک  وا  زا  تساوخ 

هتـشذگ و نم  زا  یّنـس  نوـچ  درک و  جاودزا  نم  اـب  مدوـب  تبغر  دروـم  ناوـج و  هک  یلاـح  رد  سوا  تفگ : دـمآ و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 
نز ياهدش ، مارح  تیوش  رب  وت  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  تسا  هدرک ) راهظ   ) هداد رارق  شردام  هلزنم  هب  ارم  هدش  دایز  منادنزرف 
هب يراتفرگ  یلاح و  دب  نیا  زا  تفگیم : نانچ  مه  تسا و  نم  نادنزرف  ردپ  وا  هدشن و  هدرب  قالط  زا  یمـسا  ادخ  لوسر  يا  درک : ضرع 
دب تفگیم و  یپایپ  ار  دوخ  لاح  شرهوش  راک  هب  عجار  هک  ینز  ینعی  دش ، لزان  َُکلِداُجت » ِیتَّلا  َلْوَق   » هک منکیم ، تیاکش  ادخ  هاگرد 

. درکیم راهظا  ادخ  هاگرد  هب  ار  شتیاکش  شیوخ و  یلاح 
. دونشیم ار  امش  يوگتفگ  ادخ  امُکَرُواَحت  ُعَمْسَی  ُهَّللا  َو 

و تسا ، هدوب  نورّهظتی »  » و نورهاظتی »  » نآ لصا  هدش و  تئارق  زین  ه »  » دیدشت هب  نورّهظی »  » و ظ »  » دیدشت هب  نورهاّظی »  » َنوُرِهاُظی َنیِذَّلا 
. تسا هدش  هدناوخ  زین  راهظ  ترهاظم و  زا  نورهاظی » »

تنا دیوگیم : شنز  هب  هک  یسک  تسا ، نیا  هیآ  يانعم  دوب و  اهنآ  تاداقتعا  زا  راهظ »  » اریز تساهبرع  يارب  یخیبوت  هملک  نیا  رد  ْمُْکنِم 
مه اـب  تلاـح  ود  نوچ  تسا  تسرداـن  یهیبـشت  نیا  دـنادیم و  نآ  هب  قحلم  دوخ و  رداـم  دـننام  ار  شنز  نخـس  نیا  اـب  یّما ، رهظک  ّیلع 

. دنفلاخم
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رد نوچ  دنقحلم  اهنآ  هب  نانز  رگید  دناهدروآ و  ایند  هب  ار  اهنآ  هک  دنتسه  ییاهنامه  ناشناردام  تقیقح  رد  ْمُهَنَْدلَو  ِیئاَّللا  اَّلِإ  ْمُُهتاهَّمُأ  ْنِإ 
نانز نیا  رب  انب  دنلخاد ، نانآ  مکح 

258 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
اب جاودزا  ادخ  اریز  دننانمؤم  ناردام  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نانز  نینچمه  دنناردام و  مکح  رد  لخاد  نداد  ریـش  هلیـسو  هب  هیاد 

دیعب رایـسب  ناشنارهوش ] يارب   ] نانز ندوب  رد  اّما  دنـشابیم . ناردام  مکح  رد  لخاد  تمرح  نیا  اب  هدرک و  مارح  ناملـسم  تّما  رب  ار  اهنآ 
. تسا دنسپان  یعرش  ماکحا  رظن  زا  تقیقح و  رد  هدننک  راهظ  نخس  سپ  ناردام  مکح  رد  لخاد  هن  دنردام و  اتقیقح  هن  اریز  تسا 

. تسا قح  زا  فرحنم  لطاب و  ینخس  اروز ،» «و 
. دزرمآیم هبوت  تروص  رد  ار  سوا )  ) وا هتشذگ  هانگ  دنوادخ  ٌروُفَغ  ٌّوُفََعل  َهَّللا  َّنِإ  َو 

: تسا لوق  دنچ  ترابع  نیا  رد  اُولاق  اِمل  َنوُدوُعَی  َُّمث 
هب سپس  هدرک  كرت  ار  نآ  مالسا  ندمآ  اب  دنتفگیم و  ار  راهظ ) هغیـص   ) تشز نخـس  نیا  مالـسا  زا  لبق  هک  دنتـسه  یناسک  دوصقم  - 1

. تسا هدنب  کی  ندرک  دازآ  ددرگ  زاب  نخس  نیا  هب  هک  یسک  هرافک  دنتشگزاب  نآ 
. دوشیمن لالح  وا  رب  شنز  نداد  هراّفک  اب  زج  دنک و  شزیمآ  شنز  اب  دناوتیم  هرافک  نداد  زا  سپ  اهنت  و 

برـض ددرگیم و  زاب  راک  نآ  هب  دنکیم  ناربج  ار  يراک  هک  یـسک  اریز  دننک  ناربج  ار  ناشراتفگ  سپـس  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  - 2
هک تسا  نیا  هیآ  يانعم  درک و  ناربج  حالـصا  اب  دوب  هدرک  دـساف  ناراب  ار  هچنآ  ینعی  تسا ، لیبق  نیمه  زا  دـسفأ » یلع  ثیغ  داع   » لثملا

. ددرگرب راهظ  زا  شیپ  تلاح  هب  رهوش  نز و  لاح  ات  تسا . نداد  هرافک  اب  راهظ )  ) نخس نیا  ناربج 
نآ هرابرد  هک  يزیچ  ياجب  هدـش  هتفگ  هک  ار  ینخـس  دـناهدرک و  مارح  دوخ  رب  راهظ  ظـفل  اـب  هک  دـشاب  يزیچ  اولاـق » اـم   » زا دوصقم  - 3
هب وا  زا  نادنزرف ) لاوما و  زا   ) دـیوگیم وا  ار  هچنآ  ، » ُلوُقَی ام  ُُهثَِرن  َو  تسا : دـنوادخ  نخـس  رد  هچنآ  دـننام  میهد  رارق  هدـش  هتفگ  نخس 

هب  یناوهش  سامت  ای  شزیمآ  اب  نز  زا  يربهرهب  روظنم  هب  دننکیم  دصق  سپس  ینعی  ( 80 میرم / «. ) میربیم ثرا 
259 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دننک عوجر  وا 
نیا اب  هک  تساجب  تسا و  تیانج  هانگ و  باکترا  رب  لیلد  نداد )  ) هراّـفک هب  مکح  اریز  دـیوشیم  هظعوم  مکح  نآ  هب  ِِهب  َنوُظَعُوت  ْمُِکلذ 

. دننکن راهظ  هرابود  ات  دنریگب  دنپ  مکح 
. تفاین هدرب  هک  یسک  ْدِجَی  َْمل  ْنَمَف 

. دریگب هزور  یپایپ  هام  ود  تسا  مزال  وا  رب  ِْنیَِعباتَتُم  ِْنیَرْهَش  ُمایِصَف 
رتهب ددرگرب  رگا  دریگب و  هزور  ددرگ و  رب  تسین  مزال  وا  رب  تفای  هدرب  هاگ  نآ  تفرگ  هزور  ار  هام  ود  زا  یخرب  رگا  اَّساَـمَتَی  ْنَأ  ِلـْبَق  ْنِم 

. تسا
اذغ « 1  » عاص مین  ینیکسم  ره  يارب  دنک و  ماعطا  ار  نیکسم  تصش  دریگب  هزور  دناوتن  يریپ  ای  يرامیب  ببس  هب  هک  یسک  ْعِطَتْسَی  َْمل  ْنَمَف 

. دهدب اذغ  « 2 « » ّدم  » کی دناوتن  رگا  دهدب و 
. ماکحا میلعت  حیضوت و  نآ  کلذ » »

. دیروایب نامیا  شلوسر  ادخ و  هب  یهلا  ماکحا  هب  لمع  رد  هک  تسا  نیا  يارب  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللِاب  اُونِمُْؤِتل 
. تسین زیاج  دودح  نآ  زا  زواجت  هدومرف و  نّیعم  ادخ  هک  تسا  يدودح  نآ  ِهَّللا  ُدوُدُح  َْکِلت  َو 
. تسا كاندرد  یباذع  دننک  زواجت  یهلا  دودح  نآ  زا  هک  یناسک  يارب  ٌمِیلَأ  ٌباذَع  َنیِِرفاْکِلل  َو 

. دنزادنایم تمحز  هب  ار  دوخ  دنزرویم و  ینمشد  اهنآ  َنوُّداَُحی 
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. دندش راوخ  دندوب  اهنآ  زا  شیپ  هک  ناربمایپ  نانمشد  هک  نانچ  دنوشیم  راتفرگ  راوخ و  اوبتک » »
__________________________________________________

م. ص 2123 - ج 2 ، نیعم ، گنهرف  مرگولیک . هس  نزو  هب  دم  راهچ  لداعم  تسا  ياهنامیپ  عاص ، - 1
. ].....[ م م -)  ) فرح ج 2 ، دیمع . گنهرف  مرگ . هاجنپ  دصتفه و  ای  كراچ  کی  نزو  هب  تسا  ياهنامیپ  - 2

260 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

260 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 6  (: 58  ) ۀلداجملا هروس  ]

هراشا

ام َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  اـم  ُمَْلعَی  َهَّللا  َّنَأ  ََرت  َْمل  َأ  ( 6  ) ٌدیِهَـش ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َو  ُهوُسَن  َو  ُهَّللا  ُهاصْحَأ  اُولِمَع  اِمب  ْمُُهئِّبَُنیَف  ًاـعیِمَج  ُهَّللا  ُمُُهثَْعبَی  َمْوَی 
اُوناک ام  َْنیَأ  ْمُهَعَم  َوُه  َّالِإ  َرَثْکَأ  َو ال  َِکلذ  ْنِم  ینْدَأ  َو ال  ْمُهُسِداس  َوُه  َّالِإ  ٍۀَسْمَخ  َو ال  ْمُهُِعبار  َوُه  َّالِإ  ٍۀَثالَث  يوَْجن  ْنِم  ُنوُکَی  ام  ِضْرَْألا  ِیف 

َنْوَجاـنَتَی َو  ُْهنَع  اوُُهن  اـِمل  َنوُدوُعَی  َُّمث  يوْـجَّنلا  ِنَع  اوُُـهن  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ  ( 7  ) ٌمِیلَع ٍءْیَـش  ِّلُِکب  َهَّللا  َّنِإ  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  اُولِمَع  اـِمب  ْمُُهئِّبَُنی  َُّمث 
ْمُُهبْـسَح ُلوُقَن  اِمب  ُهَّللا  اَُنبِّذَُعی  َْول ال  ْمِهِـسُْفنَأ  ِیف  َنُولوُقَی  َو  ُهَّللا  ِِهب  َکِّیَُحی  َْمل  اِمب  َكْوَّیَح  َكُؤاج  اذِإ  َو  ِلوُسَّرلا  ِۀَیِـصْعَم  َو  ِناوْدـُْعلا  َو  ِْمثِْإلِاب 

َو يْوقَّتلا  َو  ِِّرْبلِاب  اْوَجانَت  َو  ِلوُسَّرلا  ِۀَیِصْعَم  َو  ِناوْدُْعلا  َو  ِْمثِْإلِاب  اْوَجانَتَت  الَف  ُْمْتیَجانَت  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ( 8  ) ُریِصَْملا َْسِئبَف  اهَنْوَلْصَی  ُمَّنَهَج 
ِلَّکَوَتَْیلَف ِهَّللا  یَلَع  َو  ِهَّللا  ِنْذِِإب  َّالِإ  ًاْئیَـش  ْمِهِّراـِضب  َْسَیل  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنُزْحَِیل  ِناـْطیَّشلا  َنِم  يوْجَّنلا  اَـمَّنِإ  (9  ) َنوُرَـشُْحت ِْهَیلِإ  يِذَّلا  َهَّللا  اوُقَّتا 

(10  ) َنُونِمْؤُْملا

260 ص :  همجرت ..... :

اـصحا ار  نآ  دـنوادخ  هک  یلامعا  دزاسیم ، ربخ  اب  دـناهداد  ماـجنا  هک  یلاـمعا  زا  و  دزیگنایم ، رب  ار  اـهنآ  همه  دـنوادخ  هک  زور  نآ  رد 
(6 . ) تسا رظان  دهاش و  زیچ  ره  رب  دنوادخ  و  دندرک ، شومارف  اهنآ  هدومن و 

هک نیا  رگم  دـننکیمن  اوجن  مه  اـب  رفن  هس  هاـگ  چـیه  دـنادیم ، تسا  نیمز  رد  هچنآ  اهنامـسآ و  رد  ار  هچنآ  دـنوادخ  هک  ینادیمن  اـیآ 
هن رتمک و  يدادعت  هن  و  تساهنآ ، نیمـشش  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دننکیمن  اوجن  مه  اب  رفن  جنپ  هاگ  چـیه  و  تساهنآ ، نیمراهچ  دـنوادخ 

نیا  رگم  نآ  زا  رتشیب 
261 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(7 . ) تساناد يزیچ  ره  هب  دنوادخ  هک  ارچ  دزاسیم  هاگآ  ناشلامعا  زا  ار  اهنآ  تمایق  زور  سپس  دنشاب ، هک  اج  ره  تساهنآ  هارمه  وا  هک 
ینامرفان يّدعت و  هانگ و  ماجنا  يارب  دندرگیم و  زاب  دندش  یهن  نآ  زا  هک  يراک  هب  سپـس  دندش  یهن  اوجن  زا  هک  ار  یناسک  يدیدن  ایآ 
دنیوگیم لد  رد  و  تسا ، هتفگن  وت  هب  ادخ  هک  دـنیوگیم  یتّیحت  ار  وت  دـنیآیم  وت  دزن  هک  یماگنه  و  دـنزادرپیم ، اوجن  هب  ادـخ  لوسر 

(8 . ) تسا یهاگیاج  دب  دنوشیم و  نآ  دراو  تسا ! یفاک  اهنآ  يارب  مّنهج  دنکیمن ؟ باذع  نامیاههتفگ  رطاخ  هب  ار  ام  دنوادخ  ارچ 
اوقت کین و  راک  هب  و  دینکن ، اوجن  ادـخ  لوسر  تیـصعم  يّدـعت و  هانگ و  هب  دـینکیم  اوجن  هک  یماگنه  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

(9 . ) دیزیهرپب تسوا  يوس  هب  امش  عمج  تشگزاب و  هک  ییادخ  تفلاخم  زا  و  دینک ، اوجن 
انب ادخ ، نامرف  هب  زج  دناسرب  اهنآ  هب  يررض  دناوتیمن  یلو  دنوش ، نیگمغ  نانمؤم  نآ  اب  دهاوخیم  هک  تسا  ناطیـش  هیحان  زا  اهنت  اوجن 

(10 . ) دننک لّکوت  ادخ  رب  اهنت  دیاب  نانمؤم  نیا  رب 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 2110 

http://www.ghaemiyeh.com


261 ص :  ریسفت ..... :

اهر رفن  کی  هک  نیا  نودـب  ار  اهنآ  مامت  ادـخ  ینعی  ًاعیِمَج  نیرفاکلل » ینعی  مهل ،  » هب ای  تسا  بوصنم  نیهم »  » هب اـی  موی »  » ُهَّللا ُمُُهثَْعبَی  َمْوَی 
. همه یّتح  دوشیم  هتفگ  هک  نانچ  دروآیم  ورگ  لاح  کی  رد  ای  دزیگنایم  رب  دوش 

. دنهدیم ربخ  اهنآ  هب  دناهداد  ماجنا  هک  ار  ییاهراک  نارضاح  عمج  رد  اهنآ  ندرک  هدنمرش  شنزرس و  روظنم  هب  اُولِمَع و  اِمب  ْمُُهئِّبَُنیَف 
. دنکیم تبث  ناشلمع  همان  رد  درامشیم و  اهنآ  رب  ار  ناشلامعا  ُهَّللا  ُهاصْحَأ 

. دناهدرب دای  زا  ییانتعایب  رثا  رب  دناهدرک  هک  ار  یناهانگ  اهنآ  ُهوُسَن  َو 
. تسا ریرقت  يانعم  هب  ماهفتسا و  هزمه  ملا »  » رد هزمه  ََرت  َْمل  َأ 

نم »  » هّمات و ناک »  » هدش تئارق  ود  ره  ت »  » و ي -»  » اب نوکی »  » يوَْجن ْنِم  ُنوُکَی  ام 
262 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

فصّتم ای  رفن  هس  ياوجن  ینعی  تسا ، هدش  هفاضا  ۀثالث »  » هب تسا و  نتفگ » نخس  یـشوگ  رد  يانعم  هب   » یجانت زا  يوجن »  » تسا و هدیاز 
. تسا هدرک  رکذ  ار  ۀسمخ »  » و ۀثالث »  » دنوادخ هدش و  فذح  لها  دنشاب ، رفن  هس  هک  اوجن  لها  ینعی  هس  هب 

زا دعب  دادعا  رثکا » و ال   » نتفگ اب  دنکیم و  تلالد  راهچ »  » و ود »  » رب نخـس  نیا  نآ و  زا  رتمک  هن  هدومرف و  دنوادخ  َِکلذ  ْنِم  ینْدَأ  َو ال 
. دوشیم لماش  ار  نآ  هب  کیدزن  نآ و 

اب ـال »  » ّلـحم رب  فطع  عوفرم و  تسا  نکمم  تسا و  سنج  یفن  يارب  ـال »  » هک دـنک  تلـالد  اـت  هدـش  تئارق  زین  ار »  » بصن هب  رثکا ، ـال  و 
ای ندوب  ادتبم  رب  انب  ود  ره  تسا  نکمم  دشاب و  عوفرم  ةوق »  » حوتفم و لوح »  » هک هّللاب ، الا  ةوق  لوح و ال  ال  دنیوگ : هک  نانچ  دشاب  یندا » »

. دنشاب عوفرم  يوجن » نم   » لحم هب  ندوب  فوطعم 
زا يزیچ  تسا و  هاگآ  اهنآ  ياوجن  زا  دـنوادخ  دـننکیم و  اوجن  اهنآ  هک  تسانعم  نیا  هب  ندرک ) اوجن   ) اـهنآ اـب  ادـخ  ندوب  ْمُهَعَم  َوُه  اَّلِإ 

. دنکیم هدهاشم  ار  اهنآ  ییوگ  تسین و  هدیشوپ  ادخ  رب  اهنآ  یشوگ  رد  نانخس 
دنتفگیم و نخس  یشوگ  رد  دوخ  نایم  رد  هک  دنناقفانم  نایدوهی و  دناهدش  یهن  اوجن  زا  هک  یناسک  يوْجَّنلا  ِنَع  اوُُهن  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ 

. دندرکیم هراشا  اهنآ  هب  مشچ  اب  دنتسیرگنیم و  نانمؤم  هب 
دندرک و رارکت  ار  راک  نامه  اهنآ  درک و  یهن  راک  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  سپ  تخاسیم  نیگمغ  ار  نانمؤم  لمع  نآ  و 

. دوب هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  ینامرفان  تفلاخم و  هب  یشرافس  نانمؤم و  هب  متس  هانگ و  هک  دندرکیم  اوجن  يزیچ  هب  رگیدکی  اب 
. تسا هدش  تئارق  زین  يوجن  زا  لاعتفا  باب  ءاجتنا  اوجتنت ، الف  نوجتنی ، اوجانتت ، الف  نوجانتی ،

هک نآ  لاح  تسا  گرم  يانعم  هب  ماـس  دـنیوگیم و  کـیلع  ماّـسلا  وت ، رب  نتفگ  ّتیحت  رد  ُهَّللا  ِِهب  َکِّیَُحی  َْمل  اـِمب  َكْوَّیَح  َكُؤاـج  اذِإ  َو 
ِهِدابِع  یلَع  ٌمالَس  َو  دیامرفیم : لاعتم  يادخ 

263 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
یفَطْصا َنیِذَّلا 

(. 59 لمن / « ) شاهدیزگرب ناگدنب  رب  دورد ) و   ) مالس «و 
دنوادخ سپ  دنکیمن  باذع  نامراتفگ  هب  ار  ام  ادخ  ارچ  سپ  تسا  ربمایپ  دـمحم ص »  » رگا دـنیوگیم  دوخ  اب  ْمِهِـسُْفنَأ و  ِیف  َنُولوُقَی  َو 

: دومرف ناحبس 
. تسا یفاک  اهنآ  باذع  يارب  خزود  ُمَّنَهَج  ْمُُهبْسَح 

. دنسریم خزود  هب  تمایق  زور  رد  اهَنْوَلْصَی 
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. تسا یهاگیاج  دب  خزود  ُریِصَْملا  َْسِئبَف 
رگا اـّما  دـشاب ، ناـقفانم  هب  باـطخ  هک  تسا  یتروص  رد  ینعم  نیا  دـیاهدروآ ، ناـمیا  ناـتیاهنابز  هب  هک  یناـسک  يا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 

. دیوشن هیبش  دننکیم ، اوجن  رش  هب  هک  ناقفانم  هب  نآ  رد  دیدرک ، اوجن  هاگ  ره  هک  تسا  نیا  دوصقم  دنشاب  بطاخم  نانمؤم 
هک دـننکن  اوجن  مه  اب  رفن  ود  دـیدوب  رفن  هس  هاگ  ره  هک  تسا  ثیدـح  رد  و  دـشاب ، اوقت  یکین و  رد  امـش  ياوجن  يْوقَّتلا  َو  ِِّرْبلِاب  اْوَجانَت  َو 

. دوشیم نیگمغ  یمّوس )  ) ناشقیفر
. تسا يدعب  هیآ  رد  هک  اُونَمآ ، َنیِذَّلا  َنُزْحَِیل  ادخ  هدومرف  لیلد  هب  تسا  زواجت  هانگ و  هب  ياوجن  هب  هراشا  يوّجنلا »  » رد مال »  » يوْجَّنلا اَمَّنِإ 
نیگمـشخ و ار  نانمؤم  ات  تسا  ناطیـش  دوخ  زا  اوجن  ییوگ  هک  دـیارآیم  ناـنآ  رظن  رد  ار  اوجن  ناـنچ  ناطیـش  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  و 

. دزاس نیگمغ 
گرم هک  تسا  هنوگ  نیدب  نآ  ادخ و  تساوخ  هب  رگم  دناسریمن  ینایز  نانمؤم  هب  هودنا ، ای  ناطیـش ، ِهَّللا  ِنْذِِإب  اَّلِإ  ًاْئیَـش  ْمِهِّراِضب  َْسَیل  َو 

. دنتخادنایم اهنآ  نهذ  هب  ار  ناشیوخ  گرم  نامه  اوجن  ماگنه  رد  ناقفانم  هک  نانچ  دیامرف  رّدقم  ار  ناشنادنواشیوخ 
. تسا هدش  تئارق  زین  لاعفا  باب  هنزحأ ، زا  نزحیل »  » َنیِذَّلا َنُزْحَِیل 

263 ص :  ات 17 ..... ] تایآ 11  (: 58  ) ۀلداجملا هروس  ]

هراشا

َو ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ِعَفْرَی  اوُزُْـشناَف  اوُزُْـشنا  َلِیق  اذِإ  َو  ْمَُکل  ُهَّللا  ِحَسْفَی  اوُحَْـسفاَف  ِِسلاجَْملا  ِیف  اوُحَّسَفَت  ْمَُکل  َلِیق  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
َِکلذ ًۀَقَدَص  ْمُکاوَْجن  ْيَدَـی  َْنَیب  اُومِّدَـقَف  َلوُسَّرلا  ُُمْتیَجان  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ( 11  ) ٌرِیبَخ َنُولَمْعَت  اـِمب  ُهَّللا  َو  ٍتاـجَرَد  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا 

ُهَّللا َبات  َو  اُولَعْفَت  َْمل  ْذِإَف  ٍتاقَدَـص  ْمُکاوَْجن  ْيَدَـی  َْنَیب  اُومِّدَُـقت  ْنَأ  ُْمتْقَفْـشَأ  َأ  ( 12  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإَـف  اوُدَِـجت  َْمل  ْنِإَـف  ُرَهْطَأ  َو  ْمَُکل  ٌْریَخ 
ْمِْهیَلَع ُهَّللا  َبِضَغ  ًاـمْوَق  اْوَّلََوت  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ  ( 13  ) َنُولَمْعَت اِمب  ٌرِیبَخ  ُهَّللا  َو  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  َو  َةاکَّزلا  اُوتآ  َو  َةـالَّصلا  اوُمِیقَأَـف  ْمُْکیَلَع 

(15  ) َنُولَمْعَی اُوناک  ام  َءاس  ْمُهَّنِإ  ًادیِدَش  ًاباذَع  ْمَُهل  ُهَّللا  َّدَعَأ  ( 14  ) َنوُمَْلعَی ْمُه  َو  ِبِذَْکلا  یَلَع  َنوُِفلْحَی  َو  ْمُْهنِم  َو ال  ْمُْکنِم  ْمُه  ام 
ُباحْـصَأ َِکئلوُأ  ًاْئیَـش  ِهَّللا  َنِم  ْمُهُدالْوَأ  َو ال  ْمُُهلاْومَأ  ْمُْهنَع  َِینُْغت  َْنل  ( 16  ) ٌنیِهُم ٌباذَع  ْمُهَلَف  ِهَّللا  ِلِیبَس  ْنَع  اوُّدَـصَف  ًۀَّنُج  ْمُهَناْمیَأ  اوُذَـخَّتا 

(17  ) َنوُِدلاخ اهِیف  ْمُه  ِراَّنلا 
264 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

264 ص :  همجرت ..... :

، دیشخب تعسو  دیهد ) اج  اهدراو  هزات  هب  و   ) دیشخب تعسو  ار  سلجم  دوشیم  هتفگ  امش  هب  هک  یماگنه  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
نامیا هک  ار  اهنآ  دنوادخ  دینک  نینچ  رگا  دیزیخرب  دیزیخ ، رب  دوش  هتفگ  هک  یماگنه  دشخب و  تعـسو  امـش  يارب  ار ) تشهب   ) دنوادخ ات 

(11 . ) دشخبیم یمیظع  تاجرد  دنراد  هرهب  ملع  زا  هک  ار  یناسک  دناهدروآ و 
يارب نیا  دیهدب ، ادخ ) هار  رد   ) ياهقدـص نآ  زا  لبق  دـینک  اوجن  ادـخ  لوسر  اب  دـیهاوخیم  هک  یماگنه  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

(12 . ) تسا میحر  روفغ و  دنوادخ  دیشاب  هتشادن  ییاناوت  رگا  و  تسا ، رتهزیکاپ  رتهب و  امش 
ار امـش  هبوت  دـنوادخ  دـیدرکن و  ار  راک  نیا  هک  نونکا  دـیدرک ؟ يراددوخ  اوجن  زا  لبق  تاقدـص  نداد  زا  هک  دـیوش  ریقف  دیدیـسرت  ایآ 

ادخ و  دیزادرپب و  ار  تاکز  دیراد و  اپرب  ار  زامن  تفریذپ 
265 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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(13 . ) تسا ربخ  اب  دیهدیم  ماجنا  هچنآ  زا  دنوادخ  دینادب )  ) دینک و تعاطا  ار  شربمایپ 
دنگوس اهنآ  نانآ ! زا  هن  دنتـسه و  امـش  زا  هن  اهنیا  دنتخیر ؟ دوب  ادـخ  مشخ  دروم  هک  یتّیعمج  اب  یتسود  حرط  هک  ار  یناسک  يدـیدن  ایآ 

(14 (. ) دنیوگیم غورد   ) دننادیم ناشدوخ  هک  یلاح  رد  دنتسه ) امش  زا  هک   ) دننکیم دای  غورد 
(15  ) تسا دب  دنهدیم  ماجنا  هک  ار  یلامعا  اریز  هتخاس ، مهارف  اهنآ  يارب  يدیدش  باذع  دنوادخ 

(16 . ) تسا ياهدننک  راوخ  باذع  اهنآ  يارب  اذل  دنتشاد ، زاب  ادخ  هار  زا  ار  مدرم  دنداد و  رارق  يرپس  ار  دوخ  ياهدنگوس  اهنآ 
(17 . ) دننامیم نآ  رد  هنادواج  دنشتآ و  باحصا  اهنآ  دنکیمن ، ظفح  یهلا  باذع  زا  ار  اهنآ  هجو  چیه  هب  ناشدالوا  لاوما و 

265 ص :  ریسفت ..... :

وش رود  ینعی  یّنع  حسفا  برع  هتفگ  زا  دهد  ياج  ار  رگید  یضعب  امش  زا  یضعب  دیاب  دیشخب و  تعسو  ار  اهسلجم  ِِسلاجَْملا  ِیف  اوُحَّسَفَت 
. نم زا 

وا هب  ترضح  نآ  نانخس  ندینش  يارب  دنتـشاد  هقالع  رایـسب  ناناملـسم  هک  هدوب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  سلجم  روظنم  سلاجملا  یف 
. دیهدب اج  نارگید  هب  هک  دومرف  رما  دنوادخ  دندادیمن  اج  نارگید  هب  دندرکیم و  تباقر  مه  اب  راک  نیا  رد  دنوش و  کیدزن 

ِلاتِْقِلل َدِـعاقَم  دـننام : تسا  نایوجگنج  زکرم  ینعی  گنج  سلاجم  زا  یـسلجم  روظنم  یلوق  هب  هدـش و  تئارق  عمج  تروص  هب  سلاـجم » »
رب اهنآ  دـینک و  زاب  هار  تفگیم  تسویپیم و  نایوجگنج  فص  هب  يدرم  هک  دوب  ناـنچ  و  ( 121 نارمع / لآ  « ) گنج هاگودرا  باختنا  »

. دندادیمن اج  وا  هب  دنتشاد  تداهش  هب  هک  یقشع  رثا 
دننام دوشیم  لماش  تسا  بولطم  نآ  رد  شیاشگ  هک  ار  يدروم  ره  دراد و  تیّلک  هیآ  نیا  دهد ، شیاشگ  امـش  هب  ادخ  ْمَُکل  ُهَّللا  ِحَـسْفَی 

. هریغ و  ربق ، اج ، يزور ،
تعاطا دیزیخرب . کین  ياهراک  داهج و  زامن و  يارب  ای  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  سلجم  زا  هک  دوش  هتفگ  هاگ  ره  اوُزُْـشنا و  َلِیق  اذِإ  َو 

. دینک
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. تسا هدش  تئارق  ود  ره  ش )  ) رسک ّمض و  هب  اوزشنا 
تعفر هجرد  رظن  زا  ار  ملاـع  ناـنمؤم  هژیوب  شلوسر و  دوخ و  تاروتـسد  زا  تعاـطا  ربارب  رد  ار  ناـنمؤم  دـنوادخ  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ِعَـفْرَی 
قیوشت شناد  هب  ار  امش  هک  دینک  كرد  ار  هیآ  نیا  مدرم  يا  تفگیم : درکیم  تئارق  ار  هیآ  نیا  هاگ  ره  دوعسم  نب  هَّللا  دبع  دشخبیم و 

. دنکیم
لاس داتفه  هزادـنا  هب  هجرد  ود  ره  نایم  هک  تسا  هلـصاف  هجرد  دـص  دـباع  ملاع و  ناـیم  هک  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  زا 

«. 1  » تسا هقباسم  بسا  ندناود 
زا زین  و  «. 2  » تسا ناگراتـس  رگید  رب  هدراهچ  بش  هام  يرترب  دننام  دباع  رب  ملاع  يرترب  هک : تسا  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  زا 

ياهجرد گرزب  هچ  دنیادهش و  هاگ  نآ  املع  سپس  ناربمایپ  لّوا  دننکیم ، تعافـش  هورگ  هس  تمایق  زور  رد  هدش : تیاور  ترـضح  نآ 
. تسا

«. 3  » تسا هتفرگ  رارق  تداهش  تّوبن و  هجرد  نایم  ثیدح ] نیا  رد   ] ادخ لوسر  یهاوگ  هب  هک  املع ] هجرد  ]
. دنشناد روآدای  هک  دنرادتسود  ینادرم  طقف  ار  نآ  تسا و  يروآ  دای  رکذ و  ملع  زا  دارم  هک  هدش  لقن  يرهز  زا 

رما اهنآ  هب  سپ  دمآ  هوتس  هب  ترضح  ات  دندرکیم  یشوگرد  زار و  رایسب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  اب  مدرم  هک  هدش  تیاور  ُُمْتیَجان  اذِإ 
تـسد هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  اـب  ییوگزار  زا  دـندید  نینچ  ار  عضو  مدرم  نوچ  دـنهدب و  هقدـص  اوجن  ییوگزار و  زا  لـبق  هک  دـش 
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دروآ و هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  رضحم  هب  يرانید  ترضح  نآ  تفگیمن و  زار  ترضح  نآ  اب  یسک  مالّسلا  هیلع  یلع  زج  دندیشک و 
تخادرپ نودب  اوجن  ییوگزار و  رد  هک  دش  لزان  هیآ  سپس  داد و  هقدص  ار  نآ 

__________________________________________________

-1
. ۀنس نیعبس  رمضملا  داوجلا  رضح  نیتجرد  لک  نیب  ۀجرد  ۀئام  دباعلا  ملاعلا و  نیب  هلآ : هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  نع 

-2
. بکاوکلا رئاس  یلع  ردبلا  ۀلیل  رمقلا  لضفک  دباعلا  یلع  ملاعلا  لضف  ع :)  ) هنع

-3
ةداهـشلا ةوبنلا و  نیب  ۀطـساو  یه  ۀبترمب  مظعاف  ءادهـشلا  مث  ءاملعلا  مث  ءایبنالا  ۀـثالث ، ۀـمایقلا  موی  عفـشی  هلآ : هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  نع 

. هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ةداهشب 
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«. 1  » دیزاجم هقدص 
درک دـهاوخن  هدرکن و  لمع  نآ  هب  نم  زا  دـعب  نم و  زا  شیپ  سک  چـیه  هک  تسا  ياهیآ  نآرق  رد  هک  تسا  تیاور  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا 

مهرد کی  میوگب  زار  منک و  اوجن  ادـخ  لوسر  اب  متـساوخیم  هک  نامز  ره  مدرک و  لیدـبت  مهرد  هد  هب  ار  نآ  متـشاد و  راـنید  کـی  نم 
«. 2  » مدادیم هقدص 

«3 . » داد هقدص  درک  لاؤس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  زا  ار  اهنآ  هک  هملک  هد  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  دیوگ : یبلک 
: دوب وم  خرس  نارتش  زا  رتبوبحم  نم  دزن  متشادیم  ار  اهنآ  زا  یکی  رگا  هک  تشاد  زایتما  هس  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  تیاور  رمع  نبا  زا 
هک  ) اوجن هیآ  ربیخ و  گـنج  زور  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  نداد  مچرپ  مالّـسلا  اـهیلع  همطاـف  اـب  یلع  جاودزا 

«. 4 ( » دش لزان  مالّسلا  هیلع  یلع  هرابرد 
. تسا رتهب  امش  نید  يارب  اوجن  زا  شیپ  نداد  هقدص  نیا  ْمَُکل  ٌْریَخ  َِکلذ 

. تسا ندرک  كاپ  هلیسو  هقدص  نوچ  تسا  رتهزیکاپ  و  رهطا » «و 
«. 5  » هدش خسن  اُومِّدَُقت ، ْنَأ  ُْمتْقَفْشَأ  َأ  يدعب  هیآ  هب  اوجن  هیآ  هک  هدش  تیاور  سابع  نبا  زا 

. دهدیم يرادان  رقف و  هدعو  امش  هب  ندرک ، قافنا  رد  ناطیش  تسا و  لام  قافنا  هک  ارچ  دیراد  میب  تاقدص  نداد  زا  ایآ 
__________________________________________________

-1
ملف کلذ  نع  اوهتنا  کلذ  اوأر  املف  ةاجانملا  لبق  ۀـقدصلاب  اورماف  هولما  یتح  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  تاـجانم  اورثکا  ساـنلا  نا  يور 

. ۀصخرلا ۀیآ  تلزن  مث  هب  قّدصتف  ار  ایند  مدق  مالّسلا  هیلع  ّیلع  ّالا  هجانی 
و - 2

هتیجان اذا  تنکف  هتفرـصف  رانید  یل  ناک  يدـعب  دـحا  اهب  لمعی  یلبق و ال  دـحا  اهب  لمع  ام  ۀـیآل  هَّللا  باـتک  یف  نا  مالّـسلا : هیلع  یلع  نع 
. مهردب تقّدصت 

-3
. هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنهلأس  تاملک  رشع  یف  مالّسلا ) هیلع  ّیلع   ) قّدصت یبلکلا : لاق 

مالّـسلا و هیلع  همطاف  هجیوزت  معنلا ، رمح  نم  یلا  ّبحا  تناک  ّنهنم  ةدـحاو  یل  تناـک  ول  ثلث  مالّـسلا  هیلع  ّیلعل  ناـک  رمع ، نبا  نع  - 4
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. يوجنلا ۀیآ  ربیخ و  موی  ۀیارلا  هؤاطعإ 
« اُومِّدَُقت ْنَأ  ُْمتْقَفْشَأ  َأ   » اهدعب یتللا  ۀیآلاب  ۀخوسنم  یه  سابع ، نبا  نع  - 5
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. دمآ تخس  امش  رب  دیدادن و  ماجنا  دیرومأم  ار  هچنآ  رگا  اُولَعْفَت  َْمل  ْذِإَف 

. دیشخب ار  امش  طیرفت  ریصقت و  ادخ  ْمُْکیَلَع و  ُهَّللا  َبات  َو 
. دینکن طیرفت  تادابع  رگید  تاکز و  نداد  زامن و  رد  سپ  َةالَّصلا  اوُمِیقَأَف 

. تسا هدش  تئارق  اج  ود  ره  رد  ت »  » و ي »  » اب نولمعت »  » َنُولَمْعَت اِمب 
. دندرکیم یتسود  دوهی  اب  ناناملسم  ًامْوَق  اْوَّلََوت  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ 

هک یناـسک   » ِْهیَلَع َبِضَغ  َو  ُهَّللا  ُهَنََعل  ْنَم  دـنوادخ  راـتفگ  رد  تفرگ  مشخ  اـهنآ  رب  ادـخ  هک  دـندوب  یناـسک  ناـیدوهی  ْمِْـهیَلَع  ُهَّللا  َبِـضَغ 
دنکیم تحیصن  ار  امش  ْمُْهنِم  َو ال  ْمُْکنِم  ْمُه  ام  ( 60 هدئام / «. ) تسا هداد  رارق  مشخ  دروم  هتخاس و  رود  دوخ  تمحر  زا  ار  اهنآ  دنوادخ 

یفدـهیب دارفا  اـهنآ   » َکـِلذ َْنَیب  َنِیبَذـْبَذُم  دـنوادخ . هتفگ  دـننام  دوهی  زا  هن  دـننانمؤم و  زا  هن  تیـالو  نید و  رد  اـهنآ  ناناملـسم  يا  هک 
ناملـسم  ) مسق دروم  ءیـش  دـننادیم  هک  یلاح  رد  میناملـسم  ام  ادـخ  هب  دـنیوگیم  ینعی  ِبِذَْـکلا  یَلَع  َنوُِفلْحَی  َو  ( 143 ءاسن / «. ) دنتسه

. تسا غورد  ندوب )
زا ار  نآ  هلیـسو  نیدب  دوش  رهاظ  اهنآ  زا  ینامگ  هک  یتروص  رد  هتفرگ و  یـششوپ  دناهدرک  دای  هک  ار  ییاهدنگوس  ًۀَّنُج  ْمُهَناْمیَأ  اوُذَـخَّتا 

. دننکیم عفد  دوخ 

268 ص :  ات 22 ..... ] تایآ 18  (: 58  ) ۀلداجملا هروس  ]

هراشا

ُناْطیَّشلا ُمِْهیَلَع  َذَوْحَتْسا  ( 18  ) َنُوبِذاْکلا ُمُه  ْمُهَّنِإ  ـالَأ  ٍءْیَـش  یلَع  ْمُهَّنَأ  َنُوبَـسْحَی  َو  ْمَُکل  َنوُِفلْحَی  اـمَک  َُهل  َنوُِفلْحَیَف  ًاـعیِمَج  ُهَّللا  ُمُُهثَْعبَی  َمْوَی 
َنیِّلَذَْألا ِیف  َِکئلوُأ  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َنوُّداَُـحی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 19  ) َنوُرِـساْخلا ُمُه  ِناْطیَّشلا  َبْزِح  َّنِإ  الَأ  ِناْطیَّشلا  ُبْزِح  َِکئلوُأ  ِهَّللا  َرْکِذ  ْمُهاْسنَأَف 

َْول َو  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َّداَح  ْنَم  َنوُّداُوی  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤی  ًاـمْوَق  ُدَِـجت  ـال  ( 21  ) ٌزیِزَع ٌّيِوَق  َهَّللا  َّنِإ  ِیلُـسُر  َو  اَنَأ  َّنَِبلْغَأـَل  ُهَّللا  َبَتَک  ( 20)
ْنِم يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ْمُُهلِخْدـُی  َو  ُْهنِم  ٍحوُِرب  ْمُهَدَّیَأ  َو  َناـمیِْإلا  ُمِِهبُوُلق  ِیف  َبَتَک  َکـِئلوُأ  ْمُهَتَریِـشَع  َْوأ  ْمُهَناوْـخِإ  َْوأ  ْمُهَءاـْنبَأ  َْوأ  ْمُهَءاـبآ  اُوناـک 

(22  ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  ِهَّللا  َبْزِح  َّنِإ  الَأ  ِهَّللا  ُبْزِح  َِکئلوُأ  ُْهنَع  اوُضَر  َو  ْمُْهنَع  ُهَّللا  َیِضَر  اهِیف  َنیِِدلاخ  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت 
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269 ص :  همجرت ..... :

( زورما  ) هک هنوگ  نامه  دـننکیم  دای  غورد )  ) دـنگوس زین  ادـخ  يارب  اهنآ  دزیگنایم  رب  ار  اهنآ  همه  ادـخ  هک  ار  يزور  دـیروایب  رطاخ  هب 
(18 . ) دننایوگغورد اهنآ  دینادب  دنهد  ماجنا  دنناوتیم  يراک  غورد ) ياهدنگوس  نیا  اب   ) دننکیم نامگ  و  دنروخیم ، دنگوس  امش  يارب 

(19 . ) دنناراکنایز ناطیش  بزح  دینادب  دنناطیش  بزح  اهنآ  تسا ، هدرب  اهنآ  رطاخ  زا  ار  ادخ  دای  هدش و  هریچ  اهنآ  رب  ناطیش 
(20 . ) دندارفا نیرتلیلذ  هرمز  رد  اهنآ  دننکیم  ینمشد  شلوسر  ادخ و  اب  هک  یناسک 

(21 . ) تسا ریذپان  تسکش  يوق و  دنوادخ  هک  ارچ  میوشیم  زوریپ  منالوسر  نم و  هک  هتشاد  رّرقم  نینچ  دنوادخ 
ای نادنزرف  ای  ناردپ  دنچ  ره  دننک  یتسود  شلوسر  ادخ و  نانمـشد  اب  هک  یباییمن  دنراد  تمایق  زور  ادـخ و  هب  نامیا  هک  ار  یموق  چـیه 
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ار اهنآ  شدوخ  هیحان  زا  یحور  اب  هتشون و  ناشبولق  هحفص  رب  ار  نامیا  ادخ  هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ  دنـشاب ، اهنآ  نادنواشیوخ  ای  ناردارب 
زا ادـخ  دـننامیم  نآ  رد  هنادواج  تسا ، يراج  شناتخرد  ریز  زا  اهرهن  هک  دـنکیم  لخاد  تشهب  زا  ییاهغاب  رد  ار  اهنآ  هدومرف ، تیوقت 

(22 . ) تسا زوریپ  هَّللا  بزح  دینادب  دناهّللا  بزح  اهنآ  دندونشخ  ادخ  زا  زین  اهنآ  دونشخ و  اهنآ 
270 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

270 ص :  ریسفت ..... :

. دناهدوب نمؤم  ایند  رد  هک  دننکیم  دای  دنگوس  ادخ  يارب  ترخآ  رد  ینعی  َُهل  َنوُِفلْحَیَف 
. دنروخیم دنگوس  امش  يارب  زورما  هک  نانچ  َنوُِفلْحَی  امَک 
. دنربیم دوس  هک  دنرادنپیم  ٍءْیَش و  یلَع  ْمُهَّنَأ  َنُوبَسْحَی  َو 

. دراد ییاهلحم  تمایق  هک  هدش  تیاور  نسح  زا 
دناهتشگرس دارفا  دننام  نآ  رد  هک  تسا  ییاج  دننکیم و  كرت  ار  نآ  دنـسانشیم و  ار  غورد  یتشز  ریزگان  نآ  رد  مدرم  هک  تسا  ییاج 

«. 1  » دنیوگیم غورد  ریغ  غورد و  نانخس  ناکدوک  دننام  و 
هلگ رب  هک  یلاح  رد  دروآ و  درگ  ار  غالا  هلگ  هاگ  ره  تسا  ۀناعلا ، رامحلا  ذاح  زا  هدـش و  بلاغ  نانآ  رب  ناطیـش  ُناْطیَّشلا  ُمِْهیَلَع  َذَوْحَتْـسا 

. دنارب ار  اهنآ  تسا  طلسم 
نیا هلمج  يانعم  قونتسا  بوصتـسا و  تسا  نآ  ریظن  تسا و  ذوحتـسا  لعف  هدمآ  هدشن ] لالعا   ] لصا اب  قباطم  لعف ]  ] هک يدراوم  زا  یکی 

. داد رارق  دوخ  ّتیعر  ار  اهنآ  هک  اجنآ  ات  تفای  هطلس  نانآ  رب  ناطیش  تسا :
. اهنابز هب  هن  دننکیم و  دای  اهلد  هب  هن  ار  ادخ  درب و  اهنآ  دای  زا  ار  ادخ  یلکب  ناطیش  سپ  ِهَّللا  َرْکِذ  ْمُهاْسنَأَف 

. دنناطیش رکشل  نانآ  ِناْطیَّشلا  ُبْزِح  َِکئلوُأ 
. دنیادخ ناگدیرفآ  نیرتراوخ  هرمز  رد  نانآ  ینعی  َنیِّلَذَْألا  ِیف  َِکئلوُأ 

. تسا هدرک  تبث  ظوفحم  حول  رد  ادخ  هَّللا ، بتک 
ود نآ  زا  یکی  اب  ای  ریشمش  نیهارب و  اب  مناربمایپ  نم و  هتبلا  ِیلُسُر  َو  اَنَأ  َّنَِبلْغََأل 

__________________________________________________

نوملکتیف نیـشوهدملاک  هیف  نونوکی  نطوم  هنوکرتـیف و  ةرورـض  بذـکلا  حـبق  هیف  نوفرعی  نطوـمف  نطاوـم  ۀـمایقلا  یف  نسحلا - نع  - 1
. بذکلا ریغ  بذکلا و  مالکب 

271 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دش میهاوخ  بلاغ 

ادـخ و فلاخم  ار  سک  ره  هک  دـنوش  تفای  نمؤم  یهورگ  تسین  نکمم  هک  هدـش  لایخ  تسا و  لییخت  باب  زا  هلمج  نیا  ًاـمْوَق  ُدَِـجت  ـال 
یلاح چیه  رد  هک  تسا  نآ  راوازـس  دـبای و  ققحت  يزیچ  نانچ  تسین  هتـسیاش  هک  تسا  نیا  دوصقم  و  دـنرادب ، شتـسود  دـشاب  شلوسر 

. تسا یهن  رد  هغلابم  یعون  نیا  دوشن و  تفای 
. دنکیم دیکأت  ار  لبق  بلطم  هلمج ، نیا  ْمُهَءابآ  اُوناک  َْول  َو 

. تسا هدرک  يرتشیب  دیکأت  ار  بلطم  هیآ  نیا  اب  َنامیِْإلا و  ُمِِهبُوُلق  ِیف  َبَتَک  َِکئلوُأ 
. تسا هدروآ  ناطیشلا ، بزح  کئلوا  ربارب  رد  ار  هیآ  نیا  ِهَّللا  ُبْزِح  َِکئلوُأ 

و تسا . صالخا  نیع  راک  نیا  هکلب  تسین . ادـخ  نانمـشد  ینمـشد  ادـخ و  ناتـسود  یتسود  زا  رترثؤم  صـالخا  رد  زیچ  چـیه  نیا  رب  اـنب 
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ناشیاههنیس تسا و  هتخاس  راوتسا  تباث و  ناشیاهلد  رد  هداد  اهنآ  هب  هک  یقیفوت  اب  ار  نامیا  هک  تسا  نیا  َنامیِْإلا  ُمِِهبُوُلق  ِیف  َبَتَک  يانعم 
. تسا هدیشخب  تعسو  نامیا  يارب  ار 

. تسا هدش  هدنز  ناشیاهلد  ادخ  هاگشیپ  زا  یفطل  اب  ُْهنِم و  ٍحوُِرب  ْمُهَدَّیَأ  َو 
. دوشیم هدنز  نامیا  ببس  هب  اهلد  نوچ  نامیا  زا  یحور  اب  نامیالا  نم  حورب  دناهتفگ : یضعب 

272 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

272 ص :  رشح .....  هروس 

هراشا

. دراد هیآ  راهچ  تسیب و  تسا و  یندم  رشح  هروس 

272 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

وا رب  اـهنیمز  اهنامـسآ و  یـسرک  شرع و  خزود و  تشهب و  ماـمت  دـناوخب  ار  رـشح  هروـس  سک  ره  هک  تسا  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدـح  رد 
«. 1  » دننک رافغتسا  شیارب  هداتسرف و  تمحر 

اب ار  ياهتشرف  دنوادخ  دناوخب  ار  رشح  نمحرلا و  هروس  بورغ  ماگنه  هب  سک  ره  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 
«. 2  » دنکیم وا  هناخ  تظافح  رومأم  هنهرب  ریشمش 

272 ص :  ات 6 ..... ] تایآ 1  (: 59  ) رشحلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ِلَّوَِأل ْمِهِراـیِد  ْنِم  ِباـتِْکلا  ِلـْهَأ  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َجَرْخَأ  يِذَّلا  َوُه  ( 1  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  َو  ِضْرَأـْلا  ِیف  اـم  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  اـم  ِهَِّلل  َحَّبَس 

َنُوبِرُْخی َبْعُّرلا  ُمِِهبُوُلق  ِیف  َفَذَق  َو  اُوبِـسَتْحَی  َْمل  ُْثیَح  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتَأَف  ِهَّللا  َنِم  ْمُُهنوُصُح  ْمُُهتَِعنام  ْمُهَّنَأ  اوُّنَظ  َو  اوُجُرْخَی  ْنَأ  ُْمْتنَنَظ  ام  ِرْـشَْحلا 
ِةَرِخْآلا ِیف  ْمَُهل  َو  اْینُّدـلا  ِیف  ْمَُهبَّذََـعل  َءالَْجلا  ُمِْهیَلَع  ُهَّللا  َبَتَک  ْنَأ  ـال  َْول  َو  ( 2  ) ِراْصبَْألا ِیلوُأ  ای  اوُِربَتْعاَف  َنِینِمْؤُْملا  يِدـْیَأ  َو  ْمِهیِدـْیَِأب  ْمُهَتُوُیب 

(4  ) ِباقِْعلا ُدیِدَش  َهَّللا  َّنِإَف  َهَّللا  ِّقاَُشی  ْنَم  َو  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  اوُّقاَش  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  ( 3  ) ِراَّنلا ُباذَع 
ْنِم ِْهیَلَع  ُْمتْفَجْوَأ  امَف  ْمُْهنِم  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهَّللا  َءافَأ  ام  َو  ( 5  ) َنیِقِساْفلا َيِزُْخِیل  َو  ِهَّللا  ِنْذِِإبَف  اِهلوُصُأ  یلَع  ًۀَِمئاق  اهوُُمتْکََرت  َْوأ  ٍۀَنِیل  ْنِم  ُْمتْعَطَق  ام 

(6  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  یلَع  ُهَلُسُر  ُطِّلَُسی  َهَّللا  َّنِکل  َو  ٍباکِر  َو ال  ٍْلیَخ 
__________________________________________________

-1
هیلع و اّولص  الا  نوضرالا  تاومسلا و ال  ّیسرک و ال  شرع و ال  ران و ال  ۀنج و ال  قبی  مل  رشحلا  ةروس  أرق  نم  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدح  یف 

. هل اورفغتسا 
-2

. هفیس ارهاش  اکلم  هرادب  هَّللا  لک  رشحلا و  نمحرلا و  یسمأ  اذا  أرق  نم  مالّسلا  هیلع  قداصلا  نع 
273 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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273 ص :  همجرت ..... :

. رگشیاشخب هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1 . ) تسا میکح  زیزع و  وا  و  دیوگیم ، حیبست  ادخ  يارب  دراد  دوجو  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ 

جراخ اهنآ  دـیدرکیمن  نامگ  دـنار ، نوریب  ناشیاههناخ  زا  ناناملـسم ) اـب   ) دروخرب نیلّوا  رد  ار  باـتک  لـها  نارفاـک  هک  تسا  یـسک  وا 
نامگ هک  اجنآ  زا  دـنوادخ  اّما  دوشیم ، عنام  یهلا  باذـع  زا  ار  اـهنآ  ناـشمکحم  ياـهژد  هک  دـندرکیم  ناـمگ  زین  ناـشدوخ  و  دـنوش ،
تـسد اب  شیوخ و  تسد  اـب  ار  دوخ  ياـههناخ  هک  ياهنوگ  هب  دـنکفا ، تشحو  سرت و  اـهنآ  بلق  رد  و  دـمآ ، ناشغارـس  هب  دـندرکیمن .

(2 . ) دیریگب تربع  تریصب  نابحاص  يا  سپ  دندرکیم ، ناریو  نانمؤم 
زین ترخآ  رد  اهنآ  يارب  و  درکیم ، تازاجم  ایند  نیمه  رد  ار  اهنآ  دوب  هتـشاد  رّرقم  اهنآ  رب  ار  نطو  يالج  دنوادخ  هک  دوب  نیا  هن  رگا  و 

(3 . ) تسا شتآ  باذع 
ینمشد  شلوسر  ادخ و  اب  اهنآ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا 

274 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(4 . ) تسا دیدش  وا ) قح  رد   ) یهلا باذع  دنک  ینمشد  ادخ  اب  سک  ره  دندرک و 

ار ناقـساف  هک  دوب  نیا  فدـه  دوب و  ادـخ  نامرف  هب  همه  دـیدرک ، راذـگاو  دوخ  لاح  هب  ار  نآ  ای  عطق و  هک  ار  لخن  شزرا  اـب  تخرد  ره 
(5 . ) دنک اوسر  راوخ و 

یبسا هن  دیدیـشکن ) یتـمحز   ) نآ ندروآ  تسد  هب  يارب  امـش  هک  تسا  يزیچ  دـنادرگ  زاـب  دوهی ) زا   ) اـهنآ زا  شلوسر  هب  ادـخ  ار  هچنآ 
(6 . ) تسا رداق  زیچ  ره  رب  ادخ  و  دزاسیم ، طلسم  دهاوخب  سک  ره  رب  ار  دوخ  نالوسر  دنوادخ  یلو  يرتش ، هن  دیتخات و 

274 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

بطخا و نب  ّیح  نادناخ  زج  دندش  هدنار  ماش  تاعرذا ] ءاحیرا و   ] هب هک  هدش  لزان  ریضن  ینب  نایدوهی  ندنار  نوریب  دروم  رد  هروس  نیا 
دنشاب وا  عفن ) رب  هن  وا و  ّدض  رب   ) هن هک  طرش  نیا  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  اب  نانآ  دندش  قحلم  ربیخ  هب  اهنآ  اریز  قیقحلا  وبا  نادناخ 

هَّللا یّلص  ربمایپ  هیلع  شیرق  اب  هبعک  رانک  رد  تفر و  هّکم  هب  راوس  لهچ  اب  فرشا  نب  بعک  دنتـسکش و  ار  نامیپ  هاگ  نآ  دندرک  هحلاصم 
هنابـش و داد  نامرف  دوب  بعک  یعاـضر  ردارب  هک  ار  هملـسم  نب  دـمحم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  ور  نیا  زا  دـندش  مسق  مه  هلآ  هیلع و 

ترضح هب  تساوخ  هچ  ره  ات  درک  هرصاحم  ار  اهنآ  دراو و  ریضن  ینب  رب  ینایرکشل  اب  حبـص  ماگنه  ربمایپ  سپـس  دشکب  ار  بعک  ناهگان 
ناشرفن هس  ره  يارب  دـنک و  نوریب  ناشیاهنطو  نیمزرـس و  زا  ار  اهنآ  دـشاب و  ظوفحم  ناشنوخ  هک  درک  هحلاصم  نینچ  اـهنآ  اـب  دـنداد و 

. داد رارق  بآ  کشم  کی  رتش و  کی 
. تسا هتفگ  نیا  رد  مال  ریظن  تسا و  جرخا »  » هب ّقلعتم  هملک  نیا  رد  مال  ِرْشَْحلا  ِلَّوَِأل 

هب ناشدروخرب  لّوا  رد  ار  نارفاک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  مدـمآ ، وت  دزن  تقو  نـالف  رد  اذـک  تقول  کـتئج 
زا هک  دندوب  باتک  لها  زا  هورگ  نیتسخن  نانآ  دندوب و  هدـشن  نطو  يالج  راتفرگ  زگره  دـندوب و  طبـس  لسن  زا  اهنآ  دـنار و  نوریب  ماش 

زور  رد  ناشرشح  نیرخآ  دوب و  اهنآ  رشح  نیلّوا  نیا  ای  دندش ، هدنار  ماش  هب  برعلا  ةریزج 
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275 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دوب دهاوخ  ماش  تمایق ) رد   ) اهنآ رشح  ّلحم  نوچ  تسا  تمایق 

زاس و دارفا و  يرایـسب  ناشیاهژد و  ندوب  نئمطم  تکوش و  رطاخ  هب  ریظن  ینب  هک  دـیتشادن  نامگ  نانمؤم  يا  امـش  اوُجُرْخَی  ْنَأ  ُْمْتنَنَظ  اـم 
. دنور نوریب  ناشیگنج  گرب 

. درادیم زاب  ادخ  مشخ  زا  ار  اهنآ  ناشیاهژد  هک  دنتشادنپ  ْمُهَّنَأ و  اوُّنَظ  َو 
. دش دراو  نانآ  رب  ادخ  نامرف  سپ  ُهَّللا  ُمُهاتَأَف 

دوب و فرشا  نب  بعک  ناشسیئر  ندش  هتشک  روظنم  هک  دوب  هدرکن  روطخ  ناشلد  هب  دنتشادن و  نامگ  هک  ییاج  زا  اُوبِـسَتْحَی  َْمل  ُْثیَح  ْنِم 
. درک بلس  نانآ  زا  ار  تینما  نانیمطا و  فیعض و  ار  ناشیاهلد  لتق  نیا 

. دنکیم رپ  ار  هنیس  هک  دنکفا  یسرت  ناشیاهلد  رد  َبْعُّرلا و  ُمِِهبُوُلق  ِیف  َفَذَق  َو 
ناریو نورد  زا  ار  ناشیاههناخ  ینعی  تسا ، هدش  تئارق  لیعفت  لاعفا و  باب  زا  دیدشت  نودب  و  ءار )  ) دـیدشت اب  نوبرخی »  » ْمُهَتُوُیب َنُوبِرُْخی 

بیرخت نوریب  زا  ار  اهنآ  ناناملـسم  دـنامن و  ناناملـسم  يارب  ات  دـننکیم  بیرخت  تسا  بوخ  اهنآ  داقتعا  هب  هک  ار  ییاههناخ  دـننکیم و 
. دندوب هتخاس  فّلکم  هدرک و  رما  بیرخت  هب  ار  ناناملسم  اهنآ  ییوگ  دندوب و  ناشدوخ  بیرخت ، ّتلع  دننکیم 

رب گنج  نودب  ار  نانمؤم  درک و  رما  دوهی  ندنار  هب  هک  دیـشیدنیب  ناحبـس  دنوادخ  ریبدت  رد  شنیب  لها  يا  سپ  ِراْصبَْألا  ِیلوُأ  ای  اوُِربَتْعاَف 
. تخاس ّطلسم  دوهی 

اب ار  اهنآ  نیقیب  تشادن  ار  اضتقا  نیا  شتمکح  دومرفیمن و  رّدقم  دوهی  يارب  ار  ندنار  دنوادخ  رگا  َءالَْجلا و  ُمِْهیَلَع  ُهَّللا  َبَتَک  ْنَأ  َْول ال  َو 
. داد ماجنا  هظیرق  ونب  ناشناردارب  هب  تبسن  هک  نانچ  درکیم  رفیک  ایند  رد  نتشک 

. دنوش هتشک  هچ  هدنار و  هچ  تساهنآ  يارب  خزود  باذع  ِراَّنلا  ُباذَع  ِةَرِخْآلا  ِیف  ْمَُهل  َو 
روظنم دناهتفگ  یـضعب  تسا ، نول »  » شاهشیر هک  ارچ  هدوب  واو »  » لصا رد  نآ  ي »  » تسامرخ و تخرد  ۀنیل »  » زا روظنم  ٍۀَنِیل  ْنِم  ُْمتْعَطَق  ام 

« نیل  » زا یلاع و  يامرخ  تخرد 
276 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا
عطق ار  زیچ  هچ  متعطق ، ءیـش  ّیما  تسا : هدومرف  ییوـگ  تسا ، بوـصنم  متعطق  لـعف  هب  اـم »  » ّلـحم و  متعطق » اـمل   » يارب ناـیب  ۀـنیل » نم  »

. دیدرک
. تسا ۀنیل »  » يانعم هب  نوچ  هدروآ  ثنؤم  ار  اهومتکرت »  » رد ریمض  ًۀَِمئاق ...  اهوُُمتْکََرت  َْوأ 

. نک عطق  ار  امرخ  تخرد  وا  هزاجا  ادخ و  نامرف  هب  سپ  ِهَّللا  ِنْذِِإبَف 
. دزاس نیگمشخ  ار  اهنآ  اهتخرد  نآ  عطق  اب  دنک و  راوخ  ار  دوهی  ات  َنیِقِساْفلا  َيِزُْخِیل  َو 

276 ص :  لوزن ..... ] نأش  ]

: دنتفگ اهنآ  دوش  هدنازوس  عطق و  ناشیامرخ  ناتخرد  هک  داد  نامرف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  نوچ 
؟ ینازوسیم هدرک و  عطق  ار  امرخ  ناتخرد  ارچ  سپ  يدرکیم  عنم  نیمز  يور  رب  داسف  زا  وت  دّمحم  يا 

مشخ ات  تسا  هداد  ار  اهنآ  عطق  هزاجا  ناحبس  دنوادخ  ینعی  دش  لزان  هیآ  نیا  سپ  دش  داجیا  ياههبـش  ناناملـسم  لد  رد  نخـس  نیا  زا  و 
. دننکیم لمع  دوخ  هاوخلد  هب  ناتلاوما  رد  دنراد  تسود  دنهاوخیم و  روط  ره  هک  دینیبب  هاگ  ره  دوش  رتشیب  امش 
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. دندرک عطق  دوب  گنج  ّلحم  هک  ییاهامرخ  هک  هدش  تیاور  دوعسم  نبا  زا 
. تسا هداد  رارق  ربمایپ  يارب  هژیو  تمینغ  دنوادخ  ار  هچنآ  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهَّللا  َءافَأ  ام  َو 

تـسد هب  يارب  هچنآ  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  تسا  عیرـس  تکرح  يانعم  هب  فیجو »  » زا فاجیا »  » ٍباکِر َو ال  ٍْلیَخ  ْنِم  ِْهیَلَع  ُْمتْفَجْوَأ  امَف 
تـسد هب  نمـشد  رب  هـبلغ  گـنج و  اـب  ار  اـهنآ  لاوـما  دـیاهدرک و  يور  هداـیپ  هدـیناودن و  رتـش  بـسا و  نآ  نداد  رارق  تـمینغ  ندروآ و 
ّطلسم ناشنانمشد  رب  ار  شناربمایپ  ادخ  هک  نانچ  دندیشخب  ربمایپ  هب  ار  ناشلاوما  هتخاس و  ّطلسم  اهنآ  رب  ار  دوخ  لوسر  ادخ  دیاهدرواین و 

رد رایتخا  تخاسیم ،
277 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دنک فرصم  دناوتیم  دهاوخب  شلد  روط  ره  تسا  ربمایپ  اب  لاوما  نآ  دروم 
. تسا هلحار »  » نآ دحاو  دنکیم و  لمح  ار  مدرم  هک  تسا  يرتش  باکر »  » زا روظنم  ٍباکِر  َو ال 

277 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 7  (: 59  ) رشحلا هروس  ]

هراشا

ِءاِینْغَْألا َْنَیب  ًۀـَلوُد  َنوُکَی  ْیَک ال  ِلِیبَّسلا  ِْنبا  َو  ِنیِکاسَْملا  َو  یماتَْیلا  َو  یبْرُْقلا  يِذـِل  َو  ِلوُسَّرِلل  َو  ِهَِّللَف  يرُْقلا  ِلْهَأ  ْنِم  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهَّللا  َءافَأ  ام 
ْنِم اوُجِرْخُأ  َنیِذَّلا  َنیِرِجاـهُْملا  ِءارَقُْفِلل  ( 7  ) ِباقِْعلا ُدـیِدَش  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  اوُهَْتناَف  ُْهنَع  ْمُکاهَن  ام  َو  ُهوُذُـخَف  ُلوُسَّرلا  ُمُکاـتآ  اـم  َو  ْمُْکنِم 
ْنِم َنامیِْإلا  َو  َراَّدلا  اُؤَّوَبَت  َنیِذَّلا  َو  ( 8  ) َنُوقِداَّصلا ُمُه  َِکئلوُأ  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َنوُرُْـصنَی  َو  ًاناوْضِر  َو  ِهَّللا  َنِم  ًالْـضَف  َنوُغَْتبَی  ْمِِهلاْومَأ  َو  ْمِهِرایِد 
َّحُش َقُوی  ْنَم  َو  ٌۀَصاصَخ  ْمِِهب  َناک  َْول  َو  ْمِهِـسُْفنَأ  یلَع  َنوُِرثُْؤی  َو  اُوتوُأ  اَّمِم  ًۀَجاح  ْمِهِروُدُص  ِیف  َنوُدِجَی  َو ال  ْمِْهَیلِإ  َرَجاه  ْنَم  َنوُّبُِحی  ْمِِهْلبَق 
الِغ اِنبُوُلق  ِیف  ْلَعَْجت  َو ال  ِنامیِْإلِاب  انوُقَبَس  َنیِذَّلا  اَِنناوْخِِإل  َو  اَنل  ْرِفْغا  اَنَّبَر  َنُولوُقَی  ْمِهِدَْعب  ْنِم  ُؤاج  َنیِذَّلا  َو  ( 9  ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأَف  ِهِسْفَن 

(10  ) ٌمیِحَر ٌفَُؤر  َکَّنِإ  انَّبَر  اُونَمآ  َنیِذَِّلل 

277 ص :  همجرت ..... :

هار رد  و  نادنمتـسم ، و  نامیتی ، وا و  نادـنواشیوخ  و  لوسر ، و  ادـخ ، نآ  زا  دـنادرگ  زاـب  شلوسر  هب  اـهیدابآ  نیا  لـها  زا  دـنوادخ  هچنآ 
ارجا دیریگب و  هدروآ  امـش  يارب  ادخ  لوسر  ار  هچنآ  ددرگن ، امـش  نادنمتورث  نایم  تسد  هب  تسد  میظع ) لاوما  نیا   ) ات تسا ، ناگدنام 

هدرک  یهن  نآ  زا  ار  هچنآ  و  دینک ،
278 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(7 . ) تسا رفیک  تخس  ادخ  هک  دیزیهرپب  ادخ  تفلاخم  زا  و  دیزرو ، يراددوخ 
و دنبلطیم ، ار  وا  ياضر  یهلا و  لضف  اهنآ  دندش ، هدنار  نوریب  دوخ  لاوما  هناشاک و  هناخ و  زا  هک  تسا  يریقف  نارجاهم  يارب  لاوما  نیا 

(8 . ) دننایوگتسار اهنآ  و  دننکیم ، يرای  ار  شلوسر  ادخ و 
ناشیوس هب  هک  ار  یناسک  اهنآ  دـندیزگ ، نکـسم  نارجاهم ، زا  لبق  نامیا ، هناخ  رد  و  هنیدـم ) نیمزرـس   ) هرجهلا راد  رد  هک  یناـسک  يارب 

مّدـقم دوخ  رب  ار  اـهنآ  و  دـننکیمن ، ساـسحا  هدـش  هداد  نارجاـهم  هب  هچنآ  هب  يزاـین  دوخ  لد  رد  دـنرادیم و  تسود  دـننکیم  ترجه 
(9 . ) دنراگتسر هتشاد  زاب  شیوخ  سفن  صرح  لخب و  زا  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  یناسک  دنشاب ، ریقف  تخس  دنچ  ره  دنرادیم 

دسح نامیاهلد  رد  و  زرمایب ، دنتفرگ  یشیپ  ام  رب  نامیا  رد  هک  ار  نامناردارب  ام و  اراگدرورپ ! دنیوگیم : دندمآ  اهنآ  زا  دعب  هک  یناسک  و 
(10 . ) یمیحر نابرهم و  وت  اراگدرورپ ! هدم ، رارق  نانمؤم  هب  تبسن  ياهنیک  و 
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278 ص :  ریسفت ..... :

. دنیاهیدابآ نیا  لها  هک  ینارفاک  لاوما  زا  يرُْقلا  ِلْهَأ  ْنِم 
. دنکیم رما  امش  هب  اهنآ  هرابرد  دراد  تسود  هچنآ  هب  دنوادخ  ِهَِّللَف 

. تسا ربمایپ  نآ  زا  هداد و  رارق  لوسر  کلم  ار  نآ  دنوادخ  ِلوُسَّرِلل  َو 
. تسا ترضح  نآ  نادنواشیوخ  مشاه و  ینب  ینعی  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نادناخ  نآ  زا  یبْرُْقلا و  يِِذل  َو 

. تسا هورگ  ود  نآ  زا  ناگدنام  هار  رد  نانیکسم و  نامیتی و  نآ  زا  ِلِیبَّسلا و  ِْنبا  َو  ِنیِکاسَْملا  َو  یماتَْیلا  َو 
. تسا هداوناخ  ام  زا  ناگدنام  هار  رد  نیکاسم و  نادنواشیوخ و  روظنم  هک  تسا  تیاور  مالّسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  زا 

نادنمتورث نایم  رد  ءیف »  » هک ینعم  نیا  هب  بصن  تسا ، هدش  تئارق  ود  ره  عفر  بصن و  هب  ۀـلود »  » ْمُْکنِم ِءاِینْغَْألا  َْنَیب  ًۀـَلوُد  َنوُکَی  ْیَک ال 
نآ  اب  ات  ددرگن  تسد  هب  تسد 

279 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
لمع نآ  رد  دـنهاوخب  روط  ره  هک  دوشن . امـش  نادرمتلود  اسؤر و  لوادـتم  ءیف »  » هک ینعم  نیا  هب  ای  دـنوش ، رایـسب  لام  رثاکت و  راـتفرگ 

: دناوخ ار  رعش  نیا  دروم  نآ  رد  دوب و  جیار  ّتیلهاج  رد  هک  نانچ  دننک 
«1  » لوضفلا ۀطیشنلا و  کمکح و  ایافّصلا و  اهنم و  عابرملا  کل 

اب هک  یبآ  رادقم  يارب  تسا  مسا  هک  هفرغ  دننام  دننادرگیم  تسد  هب  تسد  دوخ  نایم  مدرم  هچنآ  يارب  تسا  مسا  ۀلود » : » هدش هتفگ  .و 
. دننک هدافتسا  نآ  زا  تبون  هب  دننادرگب و  تسد  هب  تسد  دوخ  نایم  رد  ءاینغا  هک  دشابن  يزیچ  ءیف »  » ات ینعی  دنرادیم ، رب  تسد 

ره سک و  ره  رب  ینعی  دندنادرگ » تسد  هب  تسد  دوخ  نایم  رد  ار  ادخ  لام  دنتفرگ و  هدرب  ار  ادخ  ناگدنب  ، » ثیدح تسا  لیبق  نیمه  زا 
. دنهدیم صاصتخا  دوخ  هب  ار  نآ  دنوش  بلاغ  زیچ 

هک دشابن  يزیچ  ای  ددرگن  تسد  هب  تسد  تیلهاج  هرود  دننام  ات  ینعی  دشاب ، هّمات  ناک »  » هک نیا  رب  انب  دـناوخ  عوفرم  ناوتیم  ار  ۀـلود ) )
. دننادرگب تسد  هب  تسد  دوخ  نایم  رد  نادنمتورث 

. دیریگب داد  امش  هب  ءیف ، ای  میانغ  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هک  یمهس  ُهوُذُخَف  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  ام  َو 
. دیریگن درک  ناتعنم  شنتفرگ  زا  ار  هچنآ  اوُهَْتناَف و  ُْهنَع  ْمُکاهَن  ام  َو 

. دیزیهرپب ادخ  اب  تفلاخم  زا  َهَّللا  اوُقَّتا  َو 
. تسا تخس  دنک  تفلاخم  وا  لوسر  اب  هک  یسک  هب  تبسن  ادخ  رفیک  ِباقِْعلا  ُدیِدَش  َهَّللا  َّنِإ 

__________________________________________________

یگنج مئانغ  يدایز  هرابرد  دربن  نادیم  هب  ندیسر  زا  شیپ  هک  ینازابرـس  هرابرد  تسوت و  زا  نآ  يایافـص  میانغ و  نآ  زا  مراهچ  کی  - 1
. تسوت نامرف  نامرف ، دندادیم ، راعش 
280 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هَّللا یّلص  ربمایپ  ور  نیا  زا  دریگرب ، رد  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  یهاون  رماوا و  مامت  دشاب و  هتشاد  لومش  هیآ  هک  تسا  نآ  رتراوازس 
یمک دـنارب و  ار  عاقنیق  ینب  ریـضن و  ینب  نایدوهی  داهن و  ّتنم  ناـشندرک  دازآ  دروم  رد  اـهنآ  رب  درک و  میـسقت  ار  ربیخ  لاوما  هلآ  هیلع و 

میـسقت نارجاهم  نایم  رد  طقف  ار  ناشلاوما  تفرگ و  تراـسا  هب  ار  ناـشنانز  نادـنزرف و  تشک و  ار  هظیرق  ینب  نادرم  داد و  اـهنآ  هب  لاـم 
. درک دازآ  ار  نانآ  داهن و  ّتنم  هّکم  لها  رب  درک و 

هب داد ، ار  نآ  دـننام  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحم  هب  داد  ناربماـیپ  هب  دـنوادخ  هچ  ره  هک  تسا  تیاور  مالّـسلا  هـیلع  قداـص  ترـضح  زا 
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نک و كاسما  یهاوخیم  سک  ره  زا  شخبب و  ینیبیم ) حالص  و   ) یهاوخیم سک  ره  هب   » ٍباسِح ِْریَِغب  ْکِْسمَأ  َْوأ  ُْنْنماَف  دومرف : نامیلس 
. هیآ رخآ  ات  ُهوُذُخَف  ُلوُسَّرلا  ُمُکاتآ  ام  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  هب  و  (. 39 ص / «. ) تسین وت  رب  یباسح 

. تسا هدش  فطع  نآ  هب  هک  تسا  یتاملک  یبرقلا و  يذل  زا  لدب  ِءارَقُْفِلل 
. دنیوگتسار ناشداهج  نامیا و  رد  نانآ  َنُوقِداَّصلا  ُمُه  َِکئلوُأ 

و دنداد . نیرجاهم  هب  هنیدم  رد  ار  دوخ  ياههناخ  هک  دنراصنا  روظنم  تسا و  نیرجاهم  رب  فطع  هلمج  نیا  َنامیِْإلا  َو  َراَّدلا  اُؤَّوَبَت  َنیِذَّلا  َو 
: هتفگ نیا  دننام  دنتخاس  صلاخ  ار  ناشنامیا 

نآ رد  هدوـب و  تباـث  ناـمیا  رب  نوـچ  دـندش  نّطوـتم  نآ  رد  هداد و  رارق  دوـخ  هاـگرارق  ار  ناـمیا  هک  نیا  اـی  « 1  » ادراب ءام  اـنبت و  اـهتفّلع 
« راّدـلا  » رد فیرعت  مال »  » نیا رب  انب  دـندرک . نامیا  ترجه و  هناخ  دـصق  ای  دـنداد . رارق  دوخ  نطو  ار  هنیدـم  هک  ناـنچ  دـندرک  تماقتـسا 

. تسا هدش  هتشاذگ  نآ  ياجب  هیلا  فاضم  فذح و  نامیالا » راد   » زا فاضم  هدمآ و  هیلا  فاضم  ياجب 
نامیا ترجه و  هناخ  رد  نداد  ياج  رد  راصنا  اریز  نیرجاهم ، زا  شیپ  ْمِِهْلبَق  ْنِم 

__________________________________________________

. مداد درس ، بآ  هاک و  ناویح  نآ  هب  - 1
281 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دنتفرگ تقبس  نیرجاهم  رب  ندروآ ،

نیرجاهم هب  نآ  زج  ءیف و  زا  هچنآ  هب  زاین و  دروم  ءیش  بلط  هب  ینعی  دنتسنادیمن  جاتحم  ار  ناشدوخ  ًۀَجاح  ْمِهِروُدُص  ِیف  َنوُدِجَی  َو ال 
تسا نیا  هیآ  يانعم  هدب  ار  وا  تجاح  تدوخ  لام  زا  ریگب و  ار  تتجاح  وا  زا  دنیوگ : دوشیم  هدیمان  تجاح  هیلا ، جاتحم  هاگ  دندادیم ،

. دنشاب جاتحم  نآ  هب  ات  دنتشادن  رظن  دشیم  هداد  نیرجاهم  هب  هک  يزیچ  هب  دوخ  سوفن  رد  راصنا  هک 
يانعم هب  تیبلا  صاصخ  زا  تسا و  خاروس )  ) هّلخ يانعم  هب  زاین ) دروم  ءیـش   ) هصاصخ دندوب ، دـنمزاین  هچ  رگا  ٌۀَـصاصَخ  ْمِِهب  َناک  َْول  َو 

رفن هس  هب  رگم  دادـن  راصنا  هب  زیچ  چـیه  درک و  میـسقت  نیرجاهم  رب  ار  ریـضن  ینب  لاوما  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  تسا . هناخ  فاـکش 
ار ناتیاههناخ  لاوما و  دیلیام  رگا  دومرف : راصنا  هب  دندوب و  هّمص  نب  ثرح  و  فینح ، نب  لهس  هشرخ » نب  كامـس   » هناجد وبا  هک  دنمزاین 

نیا زا  يزیچ  دـشاب و  ناتدوخ  زا  ناتلاوما  اههناخ و  دـیتساوخ  رگا  دـیوش و  کیرـش  اهنآ  اب  تمینغ  نیا  رد  دـینک و  میـسقت  نیرجاـهم  رب 
رد میهدیم و  حیجرت  نامدوخ  رب  میسقت  رد  ار  اهنآ  مینکیم و  میسقت  ار  ناملاوما  اههناخ و  دنتفگ  راصنا  دوشن ، میسقت  امش  نایم  تمینغ 

. دش لزان  هیآ  نیا  سپ  مینکیمن ، تکرش  اهنآ  اب  مه  ریضن » ینب   » تمینغ
: دیوگیم رعاش  هک  نانچ  تسا  تعنامم  ناسنا و  سفن  ندوب  صیرح  تمالم و  يانعم  هب  ّحش  ِهِسْفَن  َّحُش  َقُوی  ْنَم  َو 

«1  » الهم هل  تلاق  فورعملاب  ّمه  اذا  ةّزک  هیبنج  نیب  اسفن  سرامی 
ینعی تسا  ندیشخب  زا  دوخ  سفن  نتـشادزاب  زا  ترابع  لخب  اّما  تسا  سفن  يزیرغ  ّحش ، هک  تسا  نیا  سفن  هب  ّحش )  ) ندش هفاضا  ّتلع 

بلاغ سفن ، رماوا  رب  سک  ره 
__________________________________________________

نیرمت ریخ  راک  ماجنا  زا  تعنامم  هب  دراد  رارق  شیولهپ  ود  نایم  رد  هک  ار  دوخ  سفن  وا  دـنکیم ، فیـصوت  لـخب  هب  ار  يدرم  رعاـش  - 1
. ].....[ نک ربص  دیوگیم : دناوخیم و  ارف  لخب  هب  عنم و  ندیشخب  زا  ار  وا  سفن ، دنک  يریخ  راک  دصق  هاگ  ره  دهدیم و 

282 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسا زوریپ  تسا  هدرک  دصق  هچنآ  رد  دزرو  تفلاخم  سفن  اب  یهلا  قیفوت  کمک و  هب  دیآ و 

نایم ار  ریـضن  ینب  لاوما  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  اریز  تسوا  ربخ  ْمِْهَیلِإ  َرَجاه  ْنَم  َنوُّبُِحی  ءادتبم و  َراَّدلا  اُؤَّوَبَت  َنیِذَّلا  دناهتفگ : یـضعب 
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. اهنآ زا  رفن  هس  هب  رگم  درکن  میسقت  راصنا 
: تسا لوق  ود  هلمج  نیا  يانعم  رد  ْمِهِدَْعب  ْنِم  ُؤاج  َنیِذَّلا  َو 

. دندرک ترجه  دعب  هک  دنایناسک  - 1
. دندرک يوریپ  نیرجاهم  زا  یکین  هب  هک  دنایناسک  روظنم  - 2

282 ص :  ات 17 ..... ] تایآ 11  (: 59  ) رشحلا هروس  ]

هراشا

ْنِإ َو  ًادـَبَأ  ًادَـحَأ  ْمُکِیف  ُعیُِطن  َو ال  ْمُکَعَم  َّنَجُرْخََنل  ُْمتْجِرْخُأ  ِْنَئل  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُمِِهناوْخِإـِل  َنُولوُقَی  اوُقَفاـن  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ 
َّنُّلَُوَیل ْمُهوُرَـصَن  ِْنَئل  َو  ْمُهَنوُرُْـصنَی  ـال  اُوِلتُوق  ِْنَئل  َو  ْمُهَعَم  َنوُـجُرْخَی  ـال  اوُـجِرْخُأ  ِْنَئل  ( 11  ) َنُوبِذاـَکل ْمُهَّنِإ  ُدَهْـشَی  ُهَّللا  َو  ْمُکَّنَرُْـصنََنل  ُْمْتِلتُوق 

ًيُرق ِیف  َّالِإ  ًاعیِمَج  ْمُکَنُوِلتاُقی  ـال  ( 13  ) َنوُهَقْفَی ٌمْوَق ال  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  ِهَّللا  َنِم  ْمِهِروُدُـص  ِیف  ًۀَـبْهَر  ُّدَـشَأ  ُْمْتنَأـَل  ( 12  ) َنوُرَْـصُنی َُّمث ال  َرابْدَْألا 
ْمِِهْلبَق ْنِم  َنیِذَّلا  ِلَـثَمَک  ( 14  ) َنُولِقْعَی ٌمْوَق ال  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  یَّتَش  ْمُُهبُوُلق  َو  ًاعیِمَج  ْمُُهبَـسَْحت  ٌدـیِدَش  ْمُهَْنَیب  ْمُهُـسَْأب  ٍرُدُـج  ِءارَو  ْنِم  َْوأ  ٍۀَـنَّصَُحم 

(15  ) ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمَُهل  َو  ْمِهِْرمَأ  َلابَو  اُوقاذ  ًابیِرَق 
ِراَّنلا ِیف  امُهَّنَأ  امُهَتَِبقاع  َناـکَف  ( 16  ) َنیَِملاْعلا َّبَر  َهَّللا  ُفاخَأ  یِّنِإ  َکـْنِم  ٌءيَِرب  یِّنِإ  َلاـق  َرَفَک  اَّمَلَف  ْرُفْکا  ِناـْسنِْإِلل  َلاـق  ْذِإ  ِناـْطیَّشلا  ِلَـثَمَک 

(17  ) َنیِِملاَّظلا ُءازَج  َِکلذ  َو  اهِیف  ِْنیَِدلاخ 
283 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

283 ص :  همجرت ..... :

امـش اب  مه  ام  دـننک  نوریب  نطو ) زا   ) ار امـش  هاگ  ره  دـنتفگیم : باتک  لها  زا  ناشراّفک  ناردارب  هب  هتـسویپ  هک  يدـیدن  ار  ناـقفانم  اـیآ 
دنوادـخ و  درک ، میهاوخ  ناتیرای  دوش  راـکیپ  امـش  اـب  رگا  و  درک ، میهاوخن  تعاـطا  امـش  هراـبرد  ار  یـسک  چـیه  نخـس  و  دوب ، میهاوخ 

(11 ! ) دننایوگغورد اهنآ  هک  دهدیم  تداهش 
نادیم هب  تشپ  دننک  ناشیرای  رگا  و  درک ، دنهاوخن  ناشیرای  دوش  راکیپ  اهنآ  اب  رگا  و  دـنوریمن ، نوریب  نانآ  اب  دـننک  نوریب  ار  اهنآ  رگا 

(12 . ) دنکیمن يرای  ار  اهنآ  یسک  سپس  دنزیرگیم . هدرک 
(13 . ) دننادان یهورگ  اهنآ  هک  تسا  رطاخ  نادب  نیا  تسادخ ، زا  سرت  زا  شیب  اهنآ  ياهلد  رد  امش  زا  اهنآ  تشحو 

دیدـش ناشدوخ  نایم  رد  ناشراکیپ  اهراوید ! تشپ  زا  ای  مکحم  ياهژد  رد  زج  دـنگنجیمن  یعمج  هتـسد  تروص  هب  امـش  اب  زگره  اـهنآ 
رطاخ نادـب  نیا  تسا  هدـنکارپ  اهنآ  ياهلد  هک  یلاح  رد  ینیبیم  دـّحتم  ار  اهنآ  يرگنیم  ناشرهاظ  هب  دـنناوتان ) امـش  ربارب  رد  اّما   ) تسا

(14 ! ) دندرخبان یموق  هک  تسا 
كاندرد باذع  اهنآ  يارب  دندیـشچ و  ار  دوخ  راک  خلت  معط  دـندوب ، اهنآ  زا  لبق  یمک  هک  تسا  یناسک  دـننامه  دوهی  زا  هورگ  نیا  راک 

(15 . ) تسا
وت زا  نم  تفگ : دـش  رفاک  هک  یماگنه  اّما  منک )! لح  ار  وت  تالکـشم  ات   ) وش رفاک  تفگ  ناسنا  هب  هک  تسا  ناطیـش  نوچمه  اـهنآ  راـک 

(16 ! ) مراد میب  تسا  نایملاع  راگدرورپ  هک  يدنوادخ  زا  نم  مرازیب ،
(17 ! ) ناراکمتس رفیک  تسا  نیا  و  دننامیم ، نآ  رد  هنادواج  دنخزود ، شتآ  رد  ود  ره  هک  دش  نیا  اهنآ  راک  ماجنارس 
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283 ص :  ریسفت ..... :

دنتـشاد و یتسود  ناـهن  رد  هک  ریـضن  ینب  دوهی  اـهنآ و  ناـیم  هک  تخادرپ  ناـقفانم  رکذ  هب  ناحبـس  دـنوادخ  هاـگ  نآ  ُمِِهناوْخِإـِل  َنُولوُقَی 
رب تلالد  دوخ  نیا  میربیمن و  نامرف  شنارای  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  زا  امـش  اب  گنج  رد  دنتفگیم : دوب  يردارب  رفک  رد  ناشنایم 

284 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  یتسرد 
دنادیم ار  لاح  عیاقو  هک  نانچ  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  رب  لـیلد  تسا و  بیغ  زا  نداد  ربخ  نوچ  دراد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  تّوبن 

يرای ار  نایدوهی  ناقفانم ، ضرف  هب  رگا  هک  تسا  نینچ  هیآ  ریدقت  دوب ، دهاوخ  هنوگچ  دهدیم  يور  رگا  هک  دنادیم  زین  ار  هدـنیآ  عیاقو 
نوچ درادن  یعفن  ناشلاح  هب  ناشقافن  دنکیم و  كاله  ار  اهنآ  ادخ  ینعی  دـنوشیمن  يرای  نآ  زا  سپ  هدروخ و  تسکـش  ناقفانم  دـنهد 

. تسا هدش  راکشآ  ناشرفک 
. دندش هدیسرت  تخس  ۀّیبوهرم ،» ّدشا  : » تسا هتفگ  ییوگ  تسا و  بهر »  » لوهجم لعف  ردصم  ۀبهر  ًۀَبْهَر  ُّدَشَأ  ُْمْتنََأل 

ناشیاههنیـس رد  امـش  هک  یلاح  رد  دنرادیم  راهظا  ار  ادخ  زا  میب  رهاظ  رد  اهنآ  ینعی  دراد ، تلالد  اهنآ  قافن  رب  هملک  نیا  ْمِهِروُدُص  ِیف 
. دیرتکانسرت رتبیهم و  ادخ  زا 

. دنسرتب ادخ  زا  تسا  هتسیاش  هک  هنوگ  نآ  ات  دنسانشیمن  ار  ادخ  اهنآ  ینعی  َنوُهَقْفَی  ٌمْوَق ال  ْمُهَّنَِأب 
. دنگنجب امش  اب  دنناوتیمن  دنوش  عمج  ناقفانم  نایدوهی و  ینعی  اهنآ  مامت  رگا  ًاعیِمَج  ْمُکَنُوِلتاُقی  ال 

. دشاب هدمآ  رد  ژد  تروص  هب  هدش و  روصحم  اههزاورد  اهقدنخ و  هلیسو  هب  هک  دنشاب  ییاههدکهد  رد  رگم  ٍۀَنَّصَُحم  ًيُرق  ِیف  اَّلِإ 
رد ار  امـش  سرت  دنوادخ  اریز  دنیایب  نابایب  هب  امـش  اب  گنج  يارب  هک  نیا  نودـب  دـنگنجب  امـش  اب  اهراوید  تشپ  رد  ای  ٍرُدُـج  ِءارَو  ْنِم  َْوأ 

. تسا هدش  تئارق  زین  رادج » « » ردج  » هملک تسا . هدنکفا  ناشیاهلد 
ناشیارب دنسرتیم و  دننک  تاقالم  ار  امش  هاگ  ره  تسا و  دیدش  رایسب  نانمشد  نایم  رد  ناناملسم  هوکش  ورین و  ینعی  ٌدیِدَش  ْمُهَْنَیب  ْمُهُسَْأب 

. دوشیم سرت  راچد  شلوسر  ادخ و  اب  راکیپ  ماگنه  رد  عاجش  اریز  دنامیمن  ییورین 
. يرادنپیم عمتجم  هتسویپ و  مه  هب  رهاظ  هب  ار  اهنآ  ًاعیِمَج  ْمُُهبَسَْحت 

یسنا مه  اب  تسا و  فلتخم  هدنکارپ و  ناشیاهلد  هک  یلاح  رد  یَّتَش  ْمُُهبُوُلق  َو 
285 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دنرادن
. تسیچ رد  حالص  دشر و  هک  دننکیمن  كرد  َنُولِقْعَی  ال 

زا شیپ  هامـشش  نآ  دـندش و  هتـشک  ردـب  رد  یکیدزن  هتـشذگ  رد  هک  تسا  یناسک  تیاکح  اهنآ  تیاـکح  ینعی  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  ِلَـثَمَک 
. تسا هدوب  ریضن  ینب  نایدوهی  ندنار 

. ابیرق ردب  لها  لثم  دوجوک  يانعم : هب  تسا  لثم  هب  بوصنم  ابیرق » »
دناهدرک ینکـش  نامیپ  هک  لیلد  نیا  هب  دـناهدوب ، عاقنیق  ینب  دوهی  دـناهدش  هتـشک  ریـضن  ینب  زا  شیپ  هک  اهنآ  تسا  تیاور  ساـّبع  نبا  زا 

هک دیورن  نوریب  تفگ : ّیبا  نب  هَّللا  دبع  یلو  دنور  نوریب  هک  داد  روتسد  اهنآ  هب  تشگرب و  ردب  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  سپ 
. دندرکن يرای  ار  عاقنیق  ینب  هک  دندوب  یناقفانم  نآ  دننام  ریضن  ینب  زا  ناشندرکن  يرای  رد  ناقفانم  نیا  موشیم و  ژد  دراو  امش  اب  نم 

. دیشچ دنهاوخ  ایند  رد  ار  ناشرفک  یماجرفدب  نانآ  ْمِهِْرمَأ  َلابَو  اُوقاذ 
هدـعو اهنآ  هب  دـنداد و  بیرف  گنج  رد  ار  نایدوهی  هک  ناقفانم  دـننامه  تسا  كاندرد  یباذـع  ترخآ  رد  نانآ  يارب  ٌمِیلَأ  ٌباذَـع  ْمَُهل  َو 

. دندرک هدعو  فلخ  هداد و  ترصن 
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گنج زور  رد  ار  شیرق  هک  نانچ  دیوجب  يرازیب  وا  زا  ماجنارـس  دزاس و  هارمگ  دـبیرفب و  ار  یمدآ  هاگ  ره  ناطیـش  دـننام  ِناْطیَّشلا  ِلَثَمَک 
مدرم زا  سک  چیه  زورما  . » ْمُْکنِم ٌءيَِرب  یِّنِإ  ناطیـش  هتفگ  ات  ْمَُکل  ٌراج  یِّنِإ  َو  ِساَّنلا  َنِم  َمْوَْیلا  ُمَُکل  َِبلاغ  ال  تفگ : اهنآ  هب  تفیرفب و  ردب 

. مرازیب مناوریپ ) ناتسود و   ) امـش زا  نم  تفگ : ناکرـشم  هب  نآ  زا  سپ  اّما  میامـش » هب ) هدنهانپ  و   ) هیاسمه نم  دوشیمن و  زوریپ  امـش  رب 
. تسا ران »  » يارب لاح  اهِیف  ِْنیَِدلاخ  ( 48 لافنا / )

285 ص :  ات 24 ..... ] تایآ 18  (: 59  ) رشحلا هروس  ]

هراشا

َهَّللا اوُسَن  َنیِذَّلاَـک  اُونوُکَت  ـال  َو  ( 18  ) َنُولَمْعَت اـِمب  ٌرِیبَـخ  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  ٍدَِـغل  ْتَمَّدَـق  اـم  ٌسْفَن  ْرُْظنَْتل  َو  َهَّللا  اوـُقَّتا  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
اَذه اْنلَْزنَأ  َْول  ( 20  ) َنوُِزئاْفلا ُمُه  ِۀَّنَْجلا  ُباحْصَأ  ِۀَّنَْجلا  ُباحْصَأ  َو  ِراَّنلا  ُباحْـصَأ  يِوَتْـسَی  ال  ( 19  ) َنوُقِساْفلا ُمُه  َِکئلوُأ  ْمُهَـسُْفنَأ  ْمُهاْسنَأَف 

َوُه َّالِإ  َهلِإ  ـال  يِذَّلا  ُهَّللا  َوُه  ( 21  ) َنوُرَّکَفَتَی ْمُهَّلََعل  ِساَّنِلل  اُهبِرْـضَن  ُلاْثمَْألا  َْکِلت  َو  ِهَّللا  ِۀَیْـشَخ  ْنِم  ًاعِّدَصَتُم  ًاعِـشاخ  ُهَْتیَأََرل  ٍلَبَج  یلَع  َنآْرُْقلا 
(22  ) ُمیِحَّرلا ُنمْحَّرلا  َوُه  ِةَداهَّشلا  َو  ِْبیَْغلا  ُِملاع 

ُِقلاْخلا ُهَّللا  َوُه  ( 23  ) َنوُکِرُْشی اَّمَع  ِهَّللا  َناْحبُـس  ُرِّبَکَتُْملا  ُراَّبَْجلا  ُزیِزَْعلا  ُنِْمیَهُْملا  ُنِمْؤُْملا  ُمالَّسلا  ُسوُّدُْقلا  ُِکلَْملا  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  يِذَّلا ال  ُهَّللا  َوُه 
(24  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  َُهل  ُحِّبَُسی  ینْسُْحلا  ُءامْسَْألا  َُهل  ُرِّوَصُْملا  ُئِراْبلا 
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286 ص :  همجرت ..... :

زا و  هداتـسرف ، شیپ  زا  شیادرف  يارب  ار  زیچ  هچ  ات  درگنب  دیاب  یناسنا  ره  و  دـیزیهرپب ، ادـخ  تفلاخم  زا  دـیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا 
(18 . ) تسا هاگآ  دیهدیم  ماجنا  هچنآ  زا  دنوادخ  هک  دیزیهرپب  ادخ 

. دـنراکهبت قساف و  اهنآ  و  دیـشابن ، درک ، راتفرگ  یـشومارف ) دوخ   ) هب ار  اهنآ  زین  ادـخ  دـندرک و  شومارف  ار  ادـخ  هک  یناـسک  نوچمه  و 
(19)

(20 . ) دنزوریپ راگتسر و  تشهب  باحصا  دنتسین ، ناسکی  تشهب  باحصا  خزود و  باحصا  زگره 
تسا ییاهلاثم  اهنیا  و  دفاکـشیم ! ادخ  فوخ  زا  دنکیم و  عوشخ  نآ  ربارب  رد  هک  يدیدیم  میدرکیم  لزان  یهوک  رب  ار  نآرق  نیا  رگا 

(21 . ) دیشیدنیب نآ  رد  ات  مینزیم  مدرم  يارب  هک 
(22 . ) تسا میحر  نامحر و  وا  و  تسا ، هاگآ  راکشآ  ناهنپ و  زا  تسین ، وا  زج  يدوبعم  هک  تسا  ییادخ  وا 

بیع  ره  زا  تسوا ، یلصا  کلام  مکاح و  تسین ، وا  زج  يدوبعم  هک  تسا  ییادخ  وا 
287 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هدارا اب  هک  ریذپان  تسکش  تسا  يدنمتردق  وا  تسا ، زیچ  همه  بقارم  و  دشخبیم ، ّتینما  نانمؤم  هب  دنکیمن ، متس  یسک  هب  تسا ، هّزنم 
(23 . ) دنهدیم رارق  وا  يارب  کیرش  هچنآ  زا  تسا  هّزنم  دنوادخ  تسا . یگرزب  هتسیاش  وا  دنکیم ، حالصا  ار  يرما  ره  دوخ  ذفان 

نیمز اهنامـسآ و  رد  هچنآ  تسا و  کین  ياهمان  وا  يارب  ریظنیب )  ) تسا يرگتروص  و  هقباس ، یب  ياهدـننیرفآ  قلاخ ، تسا  يدـنوادخ  وا 
(24 . ) تسا میکح  زیزع و  وا  دنیوگیم و  وا  حیبست  تسا 

287 ص :  ریسفت ..... :
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زا هک  یلامعا  هب  ندرک  هاگن  رد  اهناسنا ]  ] سوفن هک  هدروآ  هرکن  ار  سفن »  » لـیلد نیا  هب  ناحبـس  دـنوادخ  ٍدَِـغل  ْتَمَّدَـق  اـم  ٌسْفَن  ْرُْظنَْتل  َو 
ار دغ »  » و درگنب ، هداتـسرف  شیپ  زا  هچنآ  رد  سفن  کی  تسا : هدومرف  دـنوادخ  ییوگ  دـنراد و  لالقتـسا  دناهداتـسرف  ترخآ  يارب  شیپ 

تماـیق زور  روظنم  تسین و  هاـگآ  شتقیقح  زا  یـسک  نآ  ّتیمها  رطاـخ  هب  هک  ییادرف  يارب  ینعی  دـناسرب  ار  نآ  ّتیمها  اـت  هدروآ  هرکن 
. تسا

رد نآ  ریظن  و  داد ، رارق  ادرف  دـننام  ار  نآ  هک  ییاـج  اـت  داد  هوـلج  کـیدزن  ار  زور  نآ  هتـسویپ  ادـخ  هک  تسا  تیاور  يرـصب ]  ] نسح زا 
(. 24 سنوی / .« ) تسا هدوبن  زگره  ییوگ  هک   » ِسْمَْألِاب َنْغَت  َْمل  ْنَأَک  تسا : هیآ  نیا  هتشذگ  نامز  ندرک  کیدزن 

لمع هب  هتـسویپ  نوچ  تسا  تاـبجاو  ندرک  ادا  دروم  رد  یلّوا  هک  تسا  لـیلد  نیا  هب  َهَّللا » اوُقَّتا  َو   » هلمج رارکت  ٌرِیبَـخ  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوـُقَّتا  َو 
. تسا میب  راذنا و  هب  هتسویپ  اریز  تسا  تشز  ياهراک  كرت  دروم  رد  یمّود  تسا و 

ات دننک  شومارف  زین  ار  ناشدوخ  قح  هک  درک  يراک  اهنآ  ندرک  لوذخم  اب  ادخ  سپ  دندرب  دای  زا  ار  ادخ  قح  ْمُهَـسُْفنَأ  ْمُهاْسنَأَف  َهَّللا  اوُسَن 
رد دهدیم و  ناشن  نانآ  هب  ار  تمایق  زور  ياهتشحو  دنوادخ  ای  دننکن ، شالت  تسا  دنمدوس  ناشلاح  هب  ادخ  هاگـشیپ  رد  هک  ییاهراک  هب 
ره هب  هک  ارچ   ) دنامیم تکرحیب  ناشیاهمـشچ  کلپ  یتح   » ْمُُهفْرَط ْمِْهَیلِإ  ُّدَتْرَی  ال  دـنوادخ : هتفگ  دـننام  دـنربیم  دای  زا  ار  دوخ  زور  نآ 

(. 43 میهاربا / («. ) تسا راکشآ  باذع  ياههناشن  دننک  هاگن  فرط 
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ایند ندیزگرب  رایسب و  تلفغ  رثا  رب  نانآ  هک  تسا  ینالعا  مدرم و  هب  تسا  يرادشه  هلمج  نیا  ِۀَّنَْجلا  ُباحْصَأ  َو  ِراَّنلا  ُباحْصَأ  يِوَتْـسَی  ال 
توافت نیا  هک  تساهنآ  ّقح  دنتـسین و  هاگآ  رگیدـکی  زا  نایخزود  نایتشهب و  يرود  خزود و  تشهب و  نایم  توافت  زا  ییوگ  ترخآ  رب 

نیا اب  دسانشیمن و  ار  ردپ  هک  میهدیم  رارق  یسک  هلزنم  هب  ار  وا  تسوت و  ردپ  وا  مییوگیم : ردپ  قاع  هب  هک  نانچ  دوش  دزشوگ  اهنآ  هب 
. مینکیم دزشوگ  وا  هب  تسا  ینابرهم  یکین و  بجوم  هک  ار  يردپ  قح  نخس 

رد هک  نانچ  تسا  لییخت  لیثمت و  یعون  نیا  تسا و  یگتـسویپ  مه  هب  زا  سپ  ندـش  زیر  زیر  هدـنکارپ و  عّدـصت  ِهَّللا  ِۀَیْـشَخ  ْنِم  ًاعِّدَـصَتُم 
«. میتشاد هضرع  اهنامسآ و ...  رب  ار  هّیهلا ) تیالو  ّتیلوئسم و  فیلکت ، دّهعت ،  ) تناما ام   » تشذگ ِتاوامَّسلا ، یَلَع  َۀَنامَْألا  اَنْـضَرَع  اَّنِإ  هیآ :

/ رـشح «. ) مینزیم مدرم  يارب  هک  تسا  ییاهلاثم  اهنیا  و   » ِساَّنِلل اُهبِرْـضَن  ُلاْثمَْألا  َْکِلت  َو  هیآ : دنکیم  تلالد  لیثمت  نآ  رب  و  ( 72 بازحا / )
(. 21

. تسا نآ  ياههظعوم  یهاون  نآرق و  رد  لّقعت  رکفت و  یمک  رب  ناسنا  شنزرس  دوصقم 
روظنم ای  دنادیم ، دننیبیم ، ار  هچنآ  تسا و  ناهن  مدرم  زا  هچنآ  یلوق  هب  تسا و  ملاع  دوجوم  مودعم و  هب  دنوادخ  ِةَداهَّشلا  َو  ِْبیَْغلا  ُِملاع 

. تسا راکشآ  ناهن و  هب  یهلا  ملع 
. تسا هدوبن  هدوب و  هچنآ  هب  تسا  دنوادخ  ملع  دوصقم  هک  تسا  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا 

يانعم هب  مالـسلا ، تسا ، نآ  ریظن  زین  حّوبـس »  » تسا و كاپ  یـصقن  بیع و  ره  زا  هّزنم و  اهیتشز  زا  هک  ییادـخ  ُمالَّسلا  ُسوُّدـُْقلا  ُِکلَْملا 
. تسا هدومرف  هغلابم  نمؤم  هب  ندیشخب  تمالس  ای  اهبیع ، زا  ندوب  ملاس  هب  دوخ  فیصوت  رد  دنوادخ  تسا و  تمالس 

. تسا هدیشخب  ّتینما  هک  ییادخ  نمؤملا ،» »
289 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

« نمیهم . » دوشیمن عیاض  وا  هاگـشیپ  رد  سک  چیه  قح  هک  تسا  ینیما  روظنم  هدـش : هتفگ  تسا ، نآ  ظفاح  زیچ و  ره  بقارم  نمیهملا ،» »
. تسا هدش  ءاه )  ) هب بلق  شاهزمه  تسا و  نما  زا  لعیفم و 

تردق رد  هک  تسا  یـسک  راّبج » : » دناهتفگ یـضعب  دزاسیم ، مزلم  دنک  هدارا  هچ  ره  رب  ار  شناگدیرفآ  هک  تسا  یبلاغ  دنمورین  راّبجلا » »
. شهوکن تروص  هب  رگم  دوشیمن  قالطا  ادخ  ریغ  رب  راّبج  تفص  دراد و  گرزب  یماقم  تنطلس  و 
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. تسا هدیسر  تمظع  یگرزب و  يالعا  هجرد  هب  هک  یسک  ّربکتملا » »
ار ناگدیرفآ  زا  یضعب  هک  ییادخ  ئرابلا » . » تسا هزادنا  هب  دنکیم  داجیا  ار  هچنآ  هک  ییادخ  ینعی  قلاخ  ُرِّوَصُْملا  ُئِراْبلا  ُِقلاْخلا  ُهَّللا  َوُه 

مظعا مسا  هرابرد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  زا  رگتروص ، رّوصملا » ، » تسا هتخاس  ادج  زیامتم و  نوگانوگ  ياهلکـش  اب  رگید  یـضعب  زا 
. رشح هروس  رخآ  تایآ  ندناوخ  هب  داب  امش  رب  دومرف : دش  لاؤس  ادخ 

290 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

290 ص :  هنحتمم .....  هروس 

هراشا

. دراد هیآ  هدزیس 

290 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

. دننک تعافش  ار  وا  تمایق  زور  رد  نمؤم  نانز  نادرم و  دنک  تئارق  ار  هنحتمم  هروس  سک  ره  هک  تسا  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدح  رد 
يارب ار  شبلق  دنوادخ  دناوخب  دوخ  ّبحتسم  بجاو و  ياهزامن  رد  ار  هنحتمم  هروس  سک  ره  هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  مراهچ  ماما  زا 

. دنیاین راتفرگ  نونج  هب  شنادنزرف  دوخ و  دوشن و  ریقف  زگره  دشخبیم و  وا  هب  تریصب  رون  دنکیم و  هدامآ  صلاخ و  نامیا 

290 ص :  ات 5 ..... ] تایآ 1  (: 60  ) ۀنحتمملا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ْمُکاَّیِإ َو  َلوُسَّرلا  َنوُجِرُْخی  ِّقَْحلا  َنِم  ْمُکَءاج  اِمب  اوُرَفَک  ْدَق  َو  ِةَّدَوَْملِاب  ْمِْهَیلِإ  َنوُْقُلت  َءاِیلْوَأ  ْمُکَّوُدَع  َو  يِّوُدَـع  اوُذِـخَّتَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

ْنَم َو  ُْمْتنَلْعَأ  ام  َو  ُْمْتیَفْخَأ  اِمب  ُمَلْعَأ  اَنَأ  َو  ِةَّدَوَْملِاب  ْمِْهَیلِإ  َنوُّرُِـست  ِیتاضْرَم  َءاِغْتبا  َو  ِیلِیبَس  ِیف  ًاداهِج  ُْمتْجَرَخ  ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُکِّبَر  ِهَّللاـِب  اُونِمُْؤت  ْنَأ 
(2  ) َنوُرُفْکَت َْول  اوُّدَو  َو  ِءوُّسلِاب  ْمُهَتَنِْسلَأ  َو  ْمُهَیِْدیَأ  ْمُْکَیلِإ  اوُطُْسبَی  َو  ًءادْعَأ  ْمَُکل  اُونوُکَی  ْمُکوُفَْقثَی  ْنِإ  ( 1  ) ِلِیبَّسلا َءاوَس  َّلَض  ْدَقَف  ْمُْکنِم  ُْهلَعْفَی 

َنیِذَّلا َو  َمیِهاْربِإ  ِیف  ٌۀَنَسَح  ٌةَوْسُأ  ْمَُکل  َْتناک  ْدَق  ( 3  ) ٌریَِصب َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو  ْمُکَْنَیب  ُلِصْفَی  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ْمُکُدالْوَأ  َو ال  ْمُکُماحْرَأ  ْمُکَعَْفنَت  َْنل 
ِهَّللِاب اُونِمُْؤت  یَّتَح  ًادـَبَأ  ُءاضْغَْبلا  َو  ُةَوادَْـعلا  ُمُکَْنَیب  َو  انَْنَیب  ادـَب  َو  ْمُِکب  انْرَفَک  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُدـُبْعَت  اَّمِم  َو  ْمُْکنِم  اُؤآَُرب  اَّنِإ  ْمِهِمْوَِقل  اُولاق  ْذِإ  ُهَعَم 

(4  ) ُریِصَْملا َْکَیلِإ  َو  اْنبَنَأ  َْکَیلِإ  َو  اْنلَّکََوت  َْکیَلَع  انَّبَر  ٍءْیَش  ْنِم  ِهَّللا  َنِم  ََکل  ُِکْلمَأ  ام  َو  ََکل  َّنَرِفْغَتْسََأل  ِهِیبَِأل  َمیِهاْربِإ  َلْوَق  َّالِإ  ُهَدْحَو 
(5  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  انَّبَر  اَنل  ْرِفْغا  َو  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ًۀَْنِتف  اْنلَعَْجت  انَّبَر ال 
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291 ص :  همجرت ..... :

رگشیاشخب هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 
رد دینکیم ، ّتبحم  راهظا  اهنآ  هب  تبسن  امـش  دیهدن ، رارق  دوخ  تسود  ار  شیوخ  نمـشد  نم و  نمـشد  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

تسامش همه  راگدرورپ  هک  يدنوادخ  هب  نامیا  رطاخ  هب  ار  امش  ادخ و  لوسر  و  دناهدش ، رفاک  هدمآ  امش  يارب  قح  زا  هچنآ  هب  هک  یلاح 
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رارقرب اهنآ  اـب  یتسود  دـنویپ  دـیاهدرک  ترجه  میدونـشخ  بلج  نم و  هار  رد  داـهج  يارب  امـش  رگا  دـنناریم ، نوریب  ناـتراید  رهـش و  زا 
و منادیم ، رتهب  همه  زا  دینکیم  راکـشآ  ای  ناهنپ  ار  هچنآ  نم  هک  یلاح  رد  دـینکیم  رارقرب  یتسود  هطبار  اهنآ  اب  هنایفخم  امـش  دـیزاسن ،

(1 . ) هدش هارمگ  تسار  هار  زا  دنک  يراک  نینچ  امش  زا  سک  ره 
زاب رفک  هب  امش  دنراد  تسود  دنیاشگیم و  امش  رب  يدب  هب  ار  دوخ  نابز  تسد و  و  دوب ، دنهاوخ  ناتنمشد  دنوش  ّطلسم  امـش  رب  اهنآ  رگا 

(2 . ) دیدرگ
دیهدیم ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  و  دتفایم ، ییادج  امش  نایم  تمایق  رد  و  تشاد ، دنهاوخن  ناتلاح  هب  يدوس  امش  دالوا  ناگتـسب و  زگره 

(3 . ) تسانیب
یگدنز  رد  یکین  یّسأت  امش  يارب 
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دیتـسرپیم ادـخ  زا  ریغ  هچنآ  امـش و  زا  اـم  دـنتفگ : دوخ  كرـشم  موق  هب  هک  یماـگنه  تشاد ، دوجو  دـندوب  وا  اـب  هک  یناـسک  میهاربا و 

ات دراد  همادا  نانچ  مه  عضو  نیا  و  تسا ، هدش  راکشآ  یگشیمه  ینمشد  توادع و  امش  ام و  نایم  و  میرفاک ، امـش  هب  تبـسن  ام  میرازیب ،
رد و  منکیم ، شزرمآ  بلط  تیارب  هک  داد  هدـعو  رزآ ) شیومع   ) شردـپ هب  هک  میهاربا  نخـس  نآ  زج  دـیروایب ، نامیا  هناگی  يادـخ  هب 

همه ماجنارـس  و  میتشگزاب ، وت  يوس  هب  و  میاهدرک ، لّکوت  وت  رب  ام  راگدرورپ ،! متـسین . يزیچ  کلام  وت  يارب  دنوادخ  ربارب  رد  لاح  نیع 
(4 . ) تسوت يوس  هب 

(5 . ) یمیکح زیزع و  وت  هک  ام  اراگدرورپ  يا  شخبب  ار  ام  و  هدم ، رارق  نارفاک  یهارمگ  هیام  ار  ام  اراگدرورپ !

292 ص :  ریسفت ..... :

نب یفیص  نب  ورمع  وبا  زینک  هراس  هک  دوب  نیا  شتّلع  دش و  لزان  هعتلب  یبا  نب  متاح  هرابرد  هیآ  نیا  يِّوُدَع  اوُذِخَّتَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
ایآ دومرف : هراس  هب  ترضح  دشیم  هّکم  حتف  هدامآ  ترضح  هک  یلاح  رد  دمآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  هیندم  رد  مشاه 

؟ ياهدمآ هدش و  ناملسم 
دناهدش و هتـشک  ردب  زور  رد  نم  ناتـسرپرس  دـیتسه ، نم  ياقآ  هریـشع و  ساسا  امـش  تفگ : تسیچ ؟ تندـمآ  هزیگنا  دومرف : هن ، تفگ :

يراوس بکرم  هار و  هشوت  دنداد و  سابل  هراس  هب  اهنآ  دننک و  کمک  وا  هب  درک  قیوشت  ار  مشاه  ینب  ناناوج  ترـضح  مدـنمزاین ، تخس 
داد وا  لیوحت  دوب  هتشون  هّکم  یلاها  هب  هک  ار  ياهمان  داد و  وا  هب  رانید  هد  دمآ و  هراس  دزن  هعتلب  یبا  نب  متاح  سپ  دنتشاذگ  شرایتخا  رد 
هب ار  نایرج  دش و  لزان  مالّـسلا  هیلع  لیئربج  دینک ، زیهرپ  طایتحا و  سپ  هدرک  امـش  گنهآ  ادـخ  لوسر  هک  دـینادب  دوب  هتـشون  نآ  رد  و 

راوس یگمه  هک  ار  دثرم  وبا  دادـقم و  ریبز و  هحلط و  رمع و  راّمع و  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح ، داد ، ربخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ 
ناکرشم  هک  ار  بلط  همان  تسا و  هواجک  رد  هراس ]  ] ینز اجنآ  هک  ارچ  دیسرب  خاخ )  ) غاب هب  ات  دیورب  دومرف : داتسرف و  دندوب  راک 
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همان نایرج  وا  دندید و  ار  وا  دوب و  هدومرف  ربمایپ  هک  ییاج  نامه  رد  ات  دنتفر  نوریب  سپ  دیریگب ، وا  زا  ار  همان  دراد  هارمه  هب  هتـشون  هّکم 
غورد ام  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  ادـخ  هب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دـندرگرب  دـنتفرگ  میمـصت  سپ  دروخ  مسق  دـش و  رکنم  ار 

همان سپ  منزیم  ار  تندرگ  ادخ  هب  هنرگ  روایب و  نوریب  ار  همان  دومرف : دیشکرب و  ریشمش  مینکیمن و  بیذکت  ار  وا  هتفگ  زین  ام  تفگن و 
. دروآ نوریب  شیاهوم  يالبال  زا  ار 

مبیرغ شیرق  نایم  رد  یلو  ماهدشن  رفاک  ماهدیورگ  مالـسا  هب  هک  نامز  نآ  زا  ادخ  هب  ادخ  لوسر  يا  درک : ضرع  بطاح  هک  هدش  تیاور 
اهنآ دزن  رد  متساوخ  دننکیم و  تیامح  ناشلاوما  نادناخ و  زا  هک  دنراد  ینادنواشیوخ  هّکم  رد  دنتسه  امـش  هارمه  هک  ینارجاهم  مامت  و 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 2128 

http://www.ghaemiyeh.com


هَّللا یّلص  ربمایپ  دنکیمن  ّلح  اهنآ  زا  یلکشم  نم  همان  دتـسرفیم و  ورف  اهنآ  رب  ار  شباذع  لاعتم  يادخ  هک  منادیم  مشاب و  هتـشاد  یّقح 
«. 1  » تفریذپ ار  بطاح  رذع  هلآ  هیلع و 

. تسا هدش  عقاو  عمج  ياج  هب  ّودع »  » مکّودع يّودع و 
: تسا لوق  هس  نوقلت »  » رد ِةَّدَوَْملِاب  ْمِْهَیلِإ  َنوُْقُلت 

. دشاب اوذّختت » ال   » ریمض زا  لاح  - 1
. دشاب ءایلوا »  » يارب تفص  - 2

: تسا لوق  ود  هّدوملاب ، ب »  » رد تساهنآ و  هب  یتسود  تّدوم و  ندناسر  ءاقلا ، و  دشاب ، هفنأتسم  هلمج  - 3
هب دوخ  تسد  هب  ار  دوخ  قافنا ) كرت  اب  و   ») ِۀَُکلْهَّتلا َیلِإ  ْمُکیِْدیَِأب  اوُْقُلت  َو ال  هیآ : ریظن  تسا  نتخاس  يّدعتم  يارب  يدیکأت و  هدـیاز و  - 1

(. 195 هرقب / «. ) دینکفین تکاله 
__________________________________________________

-1
نم لک  اهـسفنا و  نم  نکا  مل  ابیرغ و  يا  شیرق  یف  ازیزع  تنک  ینکل  تملـسا و  ذـنم  ترفک  ام  هَّللا  هَّللا و  لوسر  ای  لاق  اـبطاح  نا  يور 

مهیلع لزنی  یلاعت  هَّللا  نا  تملع  دـق  ادـی و  مهدـنع  ذـختا  نا  تدراف  مهلاوما  مهیلاها و  نومحی  هکمب  تابارق  مهل  نیرجاهملا  نم  کـعم 
. هرذعف ائیش  مهنع  ینغی  یباتک ال  نا  هسأب و 
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هب ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  طوبرم  رابخا  هک  تسا  نیا  شیانعم  دشاب و  هدش  فذح  نوقلت »  » لوعفم هک  نیا  رب  انب  هدـیاز  ریغ  - 2
رد ینعی  هروس ) نیمه  زا  مکی  هیآ  ، ) ِةَّدَوَْملِاب ْمِْهَیلِإ  َنوُّرُِـست  تسا  نینچمه  يدناسریم و  اهنآ  هب  دوب  امـش  اهنآ و  نایم  هک  ییتسود  ببس 

نایم هک  یتسود  ببس  هب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  لاوحا  ناهن  رد  ای  تسا  یتسود  اهنآ  امـش و  نایم  هک  دینکیم  نالعا  اهنآ  اب  ناهن 
. دیهدیم ربخ  نانآ  هب  دراد  دوجو  اهنآ  امش و 

. دنزرویم یتسود  اهنآ  اب  دنراد  یلاح  نینچ  هک  نیا  اب  ینعی  تسا ، نوقلت »  » يارب لاح  اوُرَفَک  ْدَق  َو 
. تسا اوُرَفَک  يارب  لاح  ای  تساهنآ  رفک  يارب  يریسفت  دننام  هلمج  نیا  ْمُکاَّیِإ  َو  َلوُسَّرلا  َنوُجِرُْخی 

. دننکیم نوریب  ناتندوب  نمؤم  رطاخ  هب  ار  امش  ینعی  تسا  نوجرخی »  » يارب ّتلع  اُونِمُْؤت  ْنَأ 
تسا نیا  هیآ  يانعم  تسا و  اوذّختت » ال   » هب ّقلعتم  تسا و  هدش  فذح  نآ  لبق  ام  هلمج  تلالد  هب  شباوج  تسا و  طرش  ُْمتْجَرَخ  ُْمْتنُک  ْنِإ 

. دیزرون یتسود  منانمشد  اب  دینم  ناتسود  امش  رگا  هک 
راکشآ نتشاد و  ناهنپ  دینادیم  هک  یلاح  رد  تسا  ياهدیاف  هچ  امـش  نتـشاد  ناهنپ  رد  ینعی  تسا  هفنأتـسم  هلمج  ِةَّدَوَْملِاب  ْمِْهَیلِإ  َنوُّرُِـست 

هار زا  دوش  يراک  ناهن  بکترم  هک  ره  مزاسیم و  هاگآ  دـیرادیم  ناهنپ  هچنآ  رب  ار  دوخ  ربمایپ  نم  تسا و  ناـسکی  نم  ملع  رد  نتخاـس 
. تسا هدرک  زواجت  تلادع  زا  فرحنم و  ّقح 

. دوب دنهاوخ  امش  صلاخ  نانمشد  دنوش  ّطلسم  امش  رب  نارفاک  رگا  ْمُکوُفَْقثَی  ْنِإ 
. دنیاشگب ناتنداد  مانشد  يارب  ار  ناشنابز  امش و  نتشک  يارب  ار  ناشیاهتسد  ِءوُّسلِاب  ْمُهَتَنِْسلَأ  َو  ْمُهَیِْدیَأ  ْمُْکَیلِإ  اوُطُْسبَی  َو 

. دیوش ّدترم  امش  هک  دننکیم  وزرآ  َنوُرُفْکَت  َْول  اوُّدَو  َو 
یتسود  نارفاک  اب  اهنآ  رطاخ  هب  هک  ناتنادنزرف  نادنواشیوخ و  ْمُکُماحْرَأ  ْمُکَعَْفنَت  َْنل 
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. دنرادن یعفن  امش  لاح  هب  دییوجیم  بّرقت  نانآ  هب  هدیزرو و 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 2129 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا رب  انب  دزادنایم  ییادج  ناتنادنزرف  نادنواشیوخ و  امـش و  نایم  تمایق  زور  رد  دیامرفیم : دنوادخ  هاگ  نآ  ْمُکَْنَیب  ُلِصْفَی  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی 
. دینکیم تیصعم  ار  ادخ  اهنآ  رطاخ  هب  هک  تسا  هدش  هچ  ار  امش 

زا ار  امـش  زا  یـضعب  تمایق )  ) زور نآ  رد  هک  تسادخ  تسا و  هدش  تئارق  مولعم  تروص  هب  دیدشت و  نودب  و  ص »  » دـیدشت هب  لصفی » »
: دـناهتفگ یـضعب  دـنیبیمن ، ار  دوخ  یخزود  رفاـک  دـنواشیوخ  تسا  تشهب  رد  هک  نمؤـم  دـنواشیوخ  سپ  دزاـسیم  ادـج  رگید  یـضعب 

. تسا هدش  هتفرگ  نداد  یعطق  مکح  ءاضقلا ،» لصف   » زا دنکیم و  يرواد  امش  نایم  دنوادخ 
. دییوج یّسأت  نآ  هب  هک  تسا  یبوخ  شور  کین و  يوگلا  هوسا و  شموق  میهاربا و  رد  امش  يارب  ٌۀَنَسَح  ٌةَوْسُأ  ْمَُکل  َْتناک  ْدَق 

میرازیب ناتتدابع  زا  ای  دـیتسرپیم  هک  ییاهتب  امـش و  زا  ام  دـنتفگیم  دوخ  رفاک  نادـنواشیوخ  هب  ناـنمؤم  ْمُْکنِم  اُؤآَُرب  اَّنِإ  ْمِهِمْوَِقل  اُولاـق  ْذِإ 
. دیرفاک ادخ  هب  هک  تسا  نیا  امش  اب  ام  ینمشد  هزیگنا  دیرادن و  یشزرا  چیه  ام  دزن  رد  میرادن و  ییانتعا  ناتنایادخ  امش و  هب  ینعی 

. دینک رارقا  ادخ  یگناگی  هب  ات  تسا  راوتسا  امش  ام و  نایم  ینمشد  مییامش و  نید  رکنم  ام  ینعی  ْمُِکب  انْرَفَک 
هک تسوا  موق  مالّـسلا و  هیلع  میهاربا  راتفگ  ۀنـسح » ةوسا   » زا دوصقم  اریز  تسا  هدـش  انثتـسا  ٌۀَنَـسَح » ٌةَوْسُأ   » زا هلمج  نیا  َمیِهاْربِإ  َلْوَق  اَّلِإ 

: دومرف شیومع )  ) شردپ هب  هک  مالّسلا  هیلع  میهاربا  نخس  هب  ینعی  دوش ، هتفرگ  ّتنس  ناونع  هب  هدش و  یّسأت  نآ  هب  تسا  بجاو 
هک دوـب  یناـمز  يارب  رزآ ) هب   ) میهاربا هدـعو  نیا  هک  ارچ  دـیهدن  تـّیمها  ( 4 هنحتمم / «. ) منکیم شزرمآ  بلط  تیارب   » َکـَل َّنَرِفْغَتْـسََأل 

تسج . يرازیب  وا  زا  تسادخ  نمشد  يو  هک  دش  راکشآ  نوچ  دروایب و  نامیا 
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مالّـسلا هیلع  میهاربا  ییوگ  دوب و  هداد  رزآ  هب  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  هک  تسا  يرافغتـسا  هدـعو  یپ  رد  ٍءْیَـش  ْنِم  ِهَّللا  َنِم  ََکل  ُِکْلمَأ  ام  َو 
. تسین هتخاس  نم  زا  يراک  نیا  زج  منکیم و  رافغتسا  تیارب  نم  هدومرف 

: دراد تروص  ود  هلمج  نیا  اْنلَّکََوت  َْکیَلَع  انَّبَر 
. دیآ باسح  هب  شموق  مالّسلا و  هیلع  میهاربا  راتفگ  ءزج  دشاب و  انثتسا  لبق  ام  هب  لصّتم  تسا  نکمم  - 1

ار میهاربا )  ) نخـس نامه  هک  دنراذگاو  ادخ  هب  ار  ناشیاهراک  هک  دشاب  شناگدـنب  هب  ناحبـس  دـنوادخ  يوس  زا  یـشزومآ  دـناوتیم  - 2
. اراگدرورپ دییوگب  ینعی  تسا  اّنبر » اولوق   » هلمج يانعم  تروص  نیا  رد  دنیوگب 

296 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 6  (: 60  ) ۀنحتمملا هروس  ]

هراشا

َو ْمُکَْنَیب  َلَعْجَی  ْنَأ  ُهَّللا  یَسَع  ( 6  ) ُدیِمَْحلا ُِّینَْغلا  َوُه  َهَّللا  َّنِإَف  َّلَوَتَی  ْنَم  َو  َرِخْآلا  َمْوَْیلا  َو  َهَّللا  اوُجْرَی  َناک  ْنَِمل  ٌۀَنَسَح  ٌةَوْسُأ  ْمِهِیف  ْمَُکل  َناک  ْدََقل 
ْنِم ْمُکوُجِرُْخی  َْمل  َو  ِنیِّدـلا  ِیف  ْمُکُوِلتاُقی  َْمل  َنیِذَّلا  ِنَع  ُهَّللا  ُمُکاـْهنَی  ـال  ( 7  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو  ٌریِدَـق  ُهَّللا  َو  ًةَّدَوَم  ْمُْهنِم  ُْمْتیَداـع  َنیِذَّلا  َْنَیب 

ْمُکِرایِد ْنِم  ْمُکوُجَرْخَأ  َو  ِنیِّدلا  ِیف  ْمُکُوَلتاق  َنیِذَّلا  ِنَع  ُهَّللا  ُمُکاْهنَی  امَّنِإ  ( 8  ) َنیِطِسْقُْملا ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  ْمِْهَیلِإ  اوُطِسُْقت  َو  ْمُهوُّرَبَت  ْنَأ  ْمُکِرایِد 
ٍتارِجاهُم ُتاـنِمْؤُْملا  ُمُکَءاـج  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  ( 9  ) َنوُِـملاَّظلا ُمُه  َکـِئلوُأَف  ْمُهَّلَوَـتَی  ْنَم  َو  ْمُهْوَّلَوـَت  ْنَأ  ْمُـکِجارْخِإ  یلَع  اوُرَهاـظ  َو 

اوُقَْفنَأ ام  ْمُهُوتآ  َو  َّنَُهل  َنوُّلِحَی  ْمُه  َو ال  ْمَُهل  ٌّلِح  َّنُه  ِراَّفُْکلا ال  َیلِإ  َّنُهوُعِجَْرت  الَف  ٍتانِمُْؤم  َّنُهوُُمتِْملَع  ْنِإَف  َّنِِهنامیِِإب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َّنُهُونِحَْتماَف 
ُمْکُح ْمُِکلذ  اوُقَْفنَأ  ام  اُولَئْـسَْیل  َو  ُْمتْقَْفنَأ  ام  اُولَئْـس  َو  ِِرفاوَْکلا  ِمَصِِعب  اوُکِـسُْمت  َو ال  َّنُهَروُجُأ  َّنُهوُُمْتیَتآ  اذِإ  َّنُهوُحِْکنَت  ْنَأ  ْمُْکیَلَع  َحانُج  ـال  َو 

(10  ) ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ْمُکَْنَیب  ُمُکْحَی  ِهَّللا 
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سک ره  و  دـنراد ، تماـیق  زور  ادـخ و  هب  دـیما  هک  یناـسک  يارب  تسوـکین . شموـق  میهاربا و  هب  يادـتقا  یگدـنز  هماـنرب  رد  امـش  يارب 
(6 . ) تسا شیاتس  هنوگ  ره  هتسیاش  زاینیب و  دنوادخ  اریز  تسا ، هدز  ررض  نتشیوخ  هب  دنک  یچیپرس 

(7 . ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  رداق و  دنوادخ  و  دنک ، رارقرب  ّتبحم  دنویپ  مالسا ) قیرط  زا   ) ناتنانمشد امش و  نایم  ادخ  تسا  دیما 
دندنارن نوریب  ناتراید  هناخ و  زا  دندرکن و  راکیپ  امش  اب  نید  رما  رد  هک  یناسک  هب  تبـسن  تلادع  تیاعر  ندرک و  یکین  زا  ار  امـش  اهنت 

(8 . ) دراد تسود  ار  ناگشیپ  تلادع  دنوادخ  هک  ارچ  دنکیمن ، یهن 
نوریب هب  ای  دـندنار ، نوریب  ناتیاههناخ  زا  ار  امـش  و  دـندرک ، راکیپ  امـش  اب  نید  رما  رد  هک  دـنکیم  یهن  یناسک  یتسود  زا  ار  امـش  اـهنت 

(9 . ) تسا رگمتس  ملاظ و  دراد  تسود  ار  اهنآ  سک  ره  و  دینک ، یتسود  اهنآ  اب  هک  نیا  زا  دندرک  کمک  امش  ندنار 
اهنآ نامیا  زا  دـنوادخ  دـییامزایب - ار  اهنآ  دـنیآ  امـش  دزن  ترجه  ناونع  هب  نامیا  اب  نانز  هک  یماـگنه  دـیاهدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا 
اهنآ يارب  راّفک  هن  و  دـنالالح ، راّفک  يارب  اهنآ  هن  دـینادرگن ، زاـب  راّـفک  يوس  هب  ار  اـهنآ  دـیتفای  نمؤم  ار  ناـنآ  هاـگ  ره  تسا - رتهاـگآ 
دینک جاودزا  اهنآ  اب  هک  تسین  امش  رب  یهانگ  و  دیزادرپب ، اهنآ  هب  دناهتخادرپ  نانز ) نیا  اب  جاودزا  يارب   ) اهنآ نارسمه  ار  هچنآ  و  لالح ،
دالب هب  دش  رفاک  امش  نانز  زا  یسک  رگا  و   ) دیرادن هگن  دوخ  يرـسمه  رد  ار  هرفاک  نارـسمه  زگره  و  دیهدب ، اهنآ  هب  ار  ناشرهم  هاگ  ره 
ادـج نانآ  زا  هک  ار  ناـشنانز  رهم  دـنراد  قح  اـهنآ  هک  هنوگ  ناـمه  دـینک ، هبلاـطم  دـیاهتخادرپ . هک  ار  يرهم  دـیراد  قح  درک ) رارف  رفک 

(10 . ) تسا میکح  اناد و  دنوادخ  دنکیم و  مکح  امش  نایم  رد  هک  تسا  دنوادخ  مکح  نیا  دننک ، هبلاطم  امش  زا  دناهدش 
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رارکت اهنآ  رب  دیکأت  ناونع  هب  ار  شموق  مالّسلا و  هیلع  میهاربا  هب  ندرک  ادتقا  رد  قیوشت  ناحبس  دنوادخ  ٌۀَنَـسَح  ٌةَوْسُأ  ْمِهِیف  ْمَُکل  َناک  ْدََقل 
. تسا هدش  عورش  « 1  » مسق اب  هیآ  لّوا  ور  نیا  زا  دومرف 

زا سک  ره  ینعی  ُدیِمَْحلا  ُِّینَْغلا  َوُه  َهَّللا  َّنِإَف  َّلَوَتَی  ْنَم  َو  تسا  نینچمه  تسا ، دیکأت  یعون  نآ  و  مکل »  » زا تسا  لدـب  َهَّللا  اوُجْرَی  َناک  ْنَِمل 
ررـض ادخ  هب  اهنآ  نتـسجن  یّـسأت  تسا و  زاینیب  شناگدـیرفآ  مامت  زا  ادـخ  انامه  دـنادرگب  يور  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  هب  نتـسج  یّـسأت 
تّدش ناشکرشم  نادنواشیوخ  ناردپ و  هب  تبسن  نانمؤم  ینمشد  دش  لزان  تایآ  نیا  نوچ  دننزیم . ررض  ناشدوخ  هب  اهنت  دناسریمن و 

يوزرآ هک  داد  هدعو  اهنآ  هب  دروآ و  تمحر  نانآ  هب  دید  تدش  تیعطاق و  نآ  اب  ار  اهنآ  تیدج  ربص و  ناحبـس  دـنوادخ  نوچ  تفای و 
. دوش لصاح  افص  تیمیمص و  ناشنایم  دزاس و  هدروآ  رب  تسا  ناشنادنواشیوخ  ندش  ناملسم  هک  ار  نانآ 

دیما ای  دیاش ، دـنیوگیم : اهتجاح  زا  یـضعب  دروم  رد  هک  ناهاش  تداع  قبط  رب  ادـخ  يوس  زا  تسا  ياهدـعو  ْمُکَْنَیب  َلَعْجَی  ْنَأ  ُهَّللا  یَـسَع 
. تسا نانمؤم  نتخادنا  عمط  هب  نآ  زا  دوصقم  ای  دنامیمن . شتجاح  ندش  هدروآرب  رد  يدیدرت  جاتحم  صخش  يارب  تسا و 

. تساناوت اهراک  نتخاس  ناسآ  اهلد و  ندرک  ور  ریز و  رب  ادخ  ٌریِدَق  ُهَّللا  َو 
ادـخ هک  تسا  نیا  شیاـنعم  تسا و  ْمُکُوَلتاـق » َنیِذَّلا  ِنَع   » زا لدـب  ْمُهْوَّلََوت » ْنَأ   » نینچمه تسا  ْمُکُوِلتاـُقی » َْمل  َنیِذَّلا   » زا لدـب  ْمُهوُّرَبَت  ْنَأ 

دیامرفیم و یهن  اهنآ  هب  ندیزرو  یتسود  زا  اهنت  دنکیمن و  یهن  ناشیوخ ) نیدلاو و   ) اهنآ هب  ندرک  یکین  زا  ار  امش 
__________________________________________________

، عیبرلا ءاج  دقل  ریظن : تسا  هدنامن  یقاب  يزیچ  هب ) مسقم  مسق و   ) مسق هلمج  زا  هک  تسا  یفوذحم  مسق  باوج  رد  ناک  دـقل  رد  مال » - » 1
. تسا هدوب  عیبرلا  ءاج  دقل  هّللاب  مسقا  لصا  رد  هک 
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نانمؤم هب  دنوادخ  دندوب ، يّدج  ریگتخس و  ناشیوخ  هب  تبسن  ینمشد  رد  نوچ  تسا و  نانمؤم  هب  تبسن  ادخ  يوس  زا  یتمحر  زین  نیا 

اب هلیبق  نیا  دندوب ، هعازخ  هلیبق  اهنآ  دننک و  محر  هلـص  دـندرکن  نوریب  ناشراید  زا  ار  اهنآ  هدـیگنجن و  نانمؤم  اب  هک  یناسک  اب  داد  هزاجا 
. دننکن کمک  وا  هیلع  ار  یسک  دنگنجن و  ترضح  نآ  اب  هک  دندرک  حلص  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ 

. دندرکن ترجه  هنیدم  هب  یلو  دندروآ  نامیا  هّکم  رد  هک  دندوب  یناسک  اهنآ  هدش  تیاور  دهاجم  زا 
، دیرادن اور  متـس  اهنآ  هب  دـینک و  تواضق  هنالداع  اهنآ  هب  تبـسن  دیـشاب و  هتـشاد  هنالداع  راتفر  نانآ  دوخ و  نایم  ینعی  ْمِْهَیلِإ  اوُطِـسُْقت  َو 
هک یسک  لاح  هب  يربیم  نامگ  هچ  سپ  دیزیهرپب  اهنآ  هب  متـس  زا  دینک و  راتفر  هنالداع  ناکرـشم  اب  هک  هدرک  شرافـس  ناحبـس  دنوادخ 

. تسا خاتسگ  شناملسم  ردارب  هب  متس  رد 
. دناهتفگ نابز  هب  ار  تداهش  هملک  هدرک و  قیدصت  ار  ادخ  ناشنابز  هب  هک  ارچ  هدیمان  نمؤم  ار  نانز  نیا  دنوادخ  ُتانِمْؤُْملا  ُمُکَءاج  اذِإ 

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  دیآ و  بلاغ  ناتیاهنامگرب  اهنآ  نامیا  قدص  ات  دییامزایب  اههناشن  رد  شرگن  دـنگوس و  اب  ار  نانآ  َّنُهُونِحَْتماَف 
هب ینیمز  زا  ادخ  هب  يدشن ، نوریب  ترهوش  اب  ینمشد  رطاخ  هب  تسین  ییادخ  وا  زج  هک  ییادخ  هب  دومرفیم : دومزآیم ، ار  وا  هک  ینز  هب 
؟ ياهدمآ نوریب  ادخ  لوسر  ادخ و  هب  یتسود  يارب  طقف  ادخ  هب  يدماین ، نوریب  ایند  بلط  رد  ادخ  هب  يدشن ، نوریب  لیم  يور  زا  ینیمز 

تـسد هب  دوش  ناتـسوفن  نانیمطا  بجوم  هک  یملع  هراب  نآ  رد  امـش  نوچ  تسا  رتهاگآ  اهنآ  ناـمیا  هب  امـش  زا  ادـخ  َّنِِهناـمیِِإب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا 
دزن رد  اـهنآ  لاوـحا  هب  یقیقح  یهاـگآ  هـک  یلاـح  رد  دـیاهدرک  یـسررب  ار  ناـشلاوحا  هتـساوخ و  دـنگوس  اـهنآ  زا  هـچ  رگا  دـیاهدرواین 

. تسادخ
ملاع  اهنآ  هب  تبسن  تسامش  ناوت  رد  هک  هزادنا  نآ  هب  رگا  ٍتانِمُْؤم  َّنُهوُُمتِْملَع  ْنِإَف 
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اریز دینادرگنرب  ناشرفاک  نارهوش  هب  ار  اهنآ  دـیدرک  ادـیپ  بلاغ  نامگ  اهنآ  ندوب  نمؤم  هب  رهاظ  ياههناشن  زا  هک  تروص  نیا  هب  دـیدش 

. تسین لالح  كرشم  درم  رب  نامیا  اب  نز 
. دیهدب دناهداد  اهنآ  هب  ناشیاهرهوش  هک  يرهم  ینعی  اوُقَْفنَأ  ام  ْمُهُوتآ  َو 

. تسا هدرک  یفن  ار  رجاهم  نانز  نیا  اب  جاودزا  لاکشا  دنوادخ  سپس  َّنُهوُحِْکنَت  ْنَأ  ْمُْکیَلَع  َحانُج  َو ال 
. تسا نز  اب  یگباوخمه  ترجا  لباقم  رد  رهم ، هک  ارچ  دیهدب  اهنآ  هب  ار  ناشیاهرهم  هاگ  ره  ینعی  َّنُهَروُجُأ  َّنُهوُُمْتیَتآ  اذِإ 

هب هک  ببس  ای  دقع  ریظن  تسا  يزیچ  تمصع  تسا ، هدش  تئارق  نآ  فیفخت  هب  و  س )  ) دیدشت هب  اوکسمت »  » ِِرفاوَْکلا ِمَصِِعب  اوُکِسُْمت  َو ال 
. یّمز هچ  دنشاب  یبرح  نانز  هچ  تسین  يرسمه  دنویپ  طابترا و  رفاک  نانز  نانمؤم و  نایم  ینعی  دوشیم ، هدز  گنچ  نآ 

ناناملـسم هب  هک  ار  دوخ  نانز  رهم  دـیاب  زین  نارفاـک  دـینک و  هبلاـطم  دـناهدش  قحلم  نارفاـک  هب  هک  ار  دوخ  ناـنز  رهم  ُْمتْقَْفنَأ  اـم  اُولَئْـس  َو 
. دننک هبلاطم  دناهتسویپ 

. تسادخ مکح  هدمآ  هیآ  نیا  رد  هچنآ  مامت  ینعی  ِهَّللا  ُمْکُح  ْمُِکلذ 
مکح ار  نآ  ادـخ  هَّللا ، همکحی  ینعی  دـشاب  هدـش  فذـح  ریمـض  هک  نیا  رب  انب  تسا  هَّللا » مکح   » زا لاـح  اـی  هفنأتـسم  هلمج  ْمُکَْنَیب  ُمُکْحَی 

. تسا هداد  رارق  مکاح  هباثم  هب  هغلابم  يور  زا  ار  مکح  ای  دنکیم 

300 ص :  ات 13 ..... ] تایآ 11  (: 60  ) ۀنحتمملا هروس  ]

هراشا
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ای ( 11  ) َنُونِمُْؤم ِِهب  ُْمْتنَأ  يِذَّلا  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  اوُقَْفنَأ  ام  َْلثِم  ْمُهُجاوْزَأ  ْتَبَهَذ  َنیِذَّلا  اُوتآَف  ُْمْتبَقاعَف  ِراَّفُْکلا  َیلِإ  ْمُکِجاوْزَأ  ْنِم  ٌءْیَـش  ْمُکَتاف  ْنِإ  َو 
ٍناتُْهِبب َنِیتْأَی  َو ال  َّنُهَدالْوَأ  َْنُلتْقَی  َو ال  َنِینْزَی  َو ال  َْنقِرْـسَی  َو ال  ًاْئیَـش  ِهَّللِاب  َنْکِرُْـشی  ـال  ْنَأ  یلَع  َکَـنِْعیاُبی  ُتاـنِمْؤُْملا  َكَءاـج  اذِإ  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ 

اُونَمآ ال َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  ( 12  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  َّنَُهل  ْرِفْغَتْـسا  َو  َّنُهِْعیابَف  ٍفوُْرعَم  ِیف  َکَنیِـصْعَی  ـال  َو  َّنِِهلُجْرَأ  َو  َّنِهیِدـْیَأ  َْنَیب  ُهَنیِرَتْفَی 
(13  ) ِرُوبُْقلا ِباحْصَأ  ْنِم  ُراَّفُْکلا  َسِئَی  امَک  ِةَرِخْآلا  َنِم  اوُِسئَی  ْدَق  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َبِضَغ  ًامْوَق  اْوَّلَوَتَت 

301 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

301 ص :  همجرت ..... :

هب دیتفرگ  یمئانغ  دیدش و  زوریپ  نانآ  رب  یگنج  رد  امش  و  دندرگزاب ) راّفک  يوس  هب  و   ) دنورب ناتتسد  زا  امش  نارـسمه  زا  یـضعب  رگا  و 
. دیزیهرپب دیراد  نامیا  وا  هب  همه  هک  يدنوادخ  تفلاخم  زا  و  دیهدب ، دـناهتخادرپ  هک  ار  يرهم  دـننامه  دـناهتفر  ناشنارـسمه  هک  یناسک 

(11)
دنوشن انز  هدولآ  دننکن ، يدزد  دنهدن  رارق  ادخ  کیرـش  ار  يزیچ  هک  دننک  تعیب  وت  اب  دـنیآ و  وت  دزن  نمؤم  نانز  هک  یماگنه  ربمایپ  يا 

اهنآ اب  دننکن ، وت  نامرف  تفلاخم  ياهتـسیاش  راک  چیه  رد  و  دنرواین ، دوخ  ياپ  تسد و  شیپ  ییارتفا  تمهت و  دنـشکن ، ار  دوخ  نادـنزرف 
(12 . ) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  هک  هاوخب  شزرمآ  دنوادخ  هاگرد  زا  اهنآ  يارب  و  نک ، تعیب 

هنوگ نامه  دنـسویأم  ترخآ  زا  اهنآ  دینکن ، یتسود  هداد  رارق  بضغ  دروم  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  یموق  اب  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
(13 . ) دنشابیم سویأم  اهربق  رد  نوفدم  راّفک  هک 

301 ص :  ریسفت ..... :

301 ص :  لوزن ..... ] نأش  ]

ادـخ نامرف  قبط  رب  دـندوب  هداد  دوخ  ناـنز  هب  ناکرـشم  هک  ار  يرهم  ناـنمؤم  دـش  لزاـن  هیآ  نیا  نوچ  ْمُکِجاوْزَأ  ْنِم  ٌءْیَـش  ْمُکَتاـف  ْنِإ  َو 
دش لزان  هیآ  نیا  سپ  دنتخادرپن  ناشناملسم  ياهرهوش  هب  ار  ناشرفاک  ياهنز  ياههیرهم  ناکرشم  یلو  دنتخادرپ 

يوس هب  دادترا ) لاح  هب   ) امش نانز  زا  یکی  رگا  ینعی  ِراَّفُْکلا  َیلِإ  ْمُکِجاوْزَأ  ْنِم  ٌءْیَش  ْمُکَتاف  ْنِإ  َو  ، 
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. تسا هدمآ  دحا » ( » ءیش ياجب   ) دوعسم نبا  تئارق  رد  و  تشگرب ، راّفک 
نانز رهم  راّفک  راب  کی  ینعی  هدرک  رداـص  نارفاـک  ناناملـسم و  يارب  هک  ار  یمکح  دـنوادخ  تسا و  تبون  ياـنعم  هب  هبقع  زا  متبقاـعف » »

ندش و راوس  رد  هک  نانچ  دوشیم  ماجنا  تبون  هب  هک  هدرک  يراک  هب  هیبشت  دـنزادرپب ، ار  رافک  نانز  رهم  ناناملـسم  رگید  راب  نیملـسم و 
. تسا هدیسر  رهم  نتخادرپ  يارب  امش  تبون  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  تسا و  لومعم  نآ  زج 

لثملا رهم  ترجاهم ، رهم  زا  تسا  هتفر  راّفک  يوس  هب  هداد و  تسد  زا  ار  شنز  هک  ناناملـسم » زا   » یناسک هب  ْمُهُجاوْزَأ  ْتَبَهَذ  َنیِذَّلا  اُوتآَف 
. دیهدن شرفاک  رهوش  هب  ار  نآ  دیهدب و 

، دیـسر امـش  هب  یتمینغ  گنج  رد  رگا  دیوگ : جاجز  دوشیم ، هداد  دـناهدش  قحلم  راّفک  هب  هک  ینانز  رهم  زا  تسا : هتفگ  يرهز  نینچمه 
. تسا هدروآ  تسد  هب  گنج  رد  هک  دهدب  یتمینغ  زا  ار  شرهم  تسا  هتفر  شنز  هک  يدرم 

هاگ ره  تسا  هبقع  زا  ق )  ) دـیدشت هب  متبقع »  » نیا رب  انب  دـیدش  هبقع  دراو  ینعی  هدـش  هدـناوخ  متبقعأف » ، » روهـشم ریغ  تئارق  رد  متبقاع » »
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هدـش دای  دراوم  مامت  ریـسفت  رد  جاجز  تسا . هبقعی  هبقع  زا  متبقع  سپ  دوریم  شقیفر  یپ  رد  نیبقاعتم  زا  کی  ره  هک  ارچ  دورب  وا  لابند 
هب هک  يرجاهم  ناـنز  ماـمت  هدـش : هتفگ  دـیربب ، تمینغ  اـت  تسامـش  نآ  زا  یگریچ  ینعی  مکل  یبقعلا  تناـکف  تسا : هتفگ  اـهتءارق ) رد  )

. تخادرپ مئانغ  زا  ار  نانآ  ياهرهم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دندوب و  رفن  شش  دناهدش  قحلم  ناکرشم 
. دیشکن ار  ناشنادنزرف  طقس ، اب  ای  دینکن و  روگ  هب  هدنز  ار  اهنآ  نارتخد  هک  تسا  نیا  دوصقم  َّنُهَدالْوَأ  َْنُلتْقَی  َو ال 

وت زا  هک  تسا  نم  دنزرف  نیا  تفگیم  شرهوش  هب  تشادیم و  رب  یهاررـس  دازون  نز ، َّنِِهلُجْرَأ  َو  َّنِهیِْدیَأ  َْنَیب  ُهَنیِرَتْفَی ، ٍناتُْهِبب  َنِیتْأَی  َو ال 
شرهوش  هب  غورد  هب  هک  تسا  هدروآ  يدنزرف  زا  هیانک  ار  َّنِِهلُجْرَأ » َو  َّنِهیِْدیَأ  َْنَیب  هنیرتفی  ناتهب   » و هدیسر ، مه  هب 

303 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
نایم دوشیم  دـّلوتم  نآ  زا  هچب  هک  نز  تروع  و  تسوا ، ياهتـسد  نایم  دـنکیم  لمح  نآ  رد  ار  كدوک  هک  نز  مکـش  اریز  دنابـسچیم 

. تسوا ياهاپ 
ار وت  ینکیم  یهن  نآ  زا  ار  نانآ  هک  یتشز  ياهراک  كرت  ینکیم و  رما  اهنآ  هب  هک  یکین  ياهراک  ماجنا  رد  ٍفوُْرعَم  ِیف  َکَنیِصْعَی  َو ال 

. دنک تلالد  نآ  بابحتسا  ای  بوجو  رب  عرش  لقع و  هک  تسا  يزیچ  ره  فورعم  دننکن ، ینامرفان 
اهنز سپـس  درب  ورف  نآ  رد  ار  شکرابم  تسد  دـیبلط و  یبآ  ماج  ترـضح  هک  هدـش  تیاور  ربمایپ  اـب  ناـنز  تعیب  یگنوگچ  رد  َّنُهِْعیاـبَف 

«. 1  » درکیم تعیب  هماج  سابل و  تشپ  زا  اهنز  اب  ربمایپ  یلوق  هب  دندرب و  ورف  نآ  رد  ار  ناشتسد 
زا يرابخا  دندوب و  ریقف  ناناملسم  زا  یهورگ  دیریگن  تسود  دنیادخ  بضغ  دروم  هک  ار  دوهی )  ) موق نآ  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َبِضَغ  ًامْوَق  اْوَّلَوَتَت  ال 

. درک یهن  راک  نیا  زا  دنوادخ  سپ  دنربب  ياهرهب  ناشتاجهویم  زا  هک  نیا  يارب  دندناسریم  نایدوهی  هب  نیملسم 
بیذکت ار  ادخ  لوسر  ینمـشد  دانع و  يور  زا  هک  ارچ  دندش  دیمون  دنـشاب  هتـشاد  هرهب  ترخآ  رد  هک  نیا  زا  راّفک  ِةَرِخْآلا  َنِم  اوُِسئَی  ْدَـق 

. تسا ترضح  نامه  هدش  فیصوت  تاروت  رد  هک  يربمایپ  دنتسنادیم  هک  نیا  اب  دندرک 
. دندیمون ناشناگدرم  ندش  هدنز  زا  راّفک  هک  نانچ  ُراَّفُْکلا  َسِئَی  امَک 

__________________________________________________

-1
ءارو نم  ّنهعیابی  ناک  لیق  هیف و  نهیدیا  سمغ  مث  هدی  هیف  سمغف  ءام  نم  حدـقب  اعد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هنا  ۀـعیابملا  تیفیک  یف  يور 

. بوثلا
304 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

304 ص :  ّفص .....  هروس 

هراشا

. دراد هیآ  هدراهچ 

304 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

مالّسلا هیلع  یسیع  ترضح  تسایند  رد  هک  هاگ  نآ  ات  دناوخب  ار  مالّسلا  هیلع  یسیع  هروس  سک  ره  هک  تسا  بعک ) نب   ) ّیبأ ثیدح  رد 
«. 1  » تسا مالّسلا  هیلع  یسیع  قیفر  تمایق  زور  رد  دتسرفیم و  دورد  وا  رب  دنکیم و  رافغتسا  شیارب 

نآ ندـناوخرب  دوخ  ّبحتـسم  بجاو و  ياهزامن  رد  دـنک و  تئارق  ار  فص  هروس  سک  ره  : » هدـش تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ترـضح  زا 
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«. 2 « » دهد رارق  دوخ  لسرم  ناربمایپ  ناگتشرف و  فص  فیدر و  رد  ار  وا  دنوادخ  دنک  تموادم 

304 ص :  ات 9 ..... ] تایآ 1  (: 61  ) فصلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ْنَأ ِهَّللا  َْدنِع  ًاتْقَم  َُربَک  ( 2  ) َنُولَعْفَت ام ال  َنُولوُقَت  َِمل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ( 1  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ِهَِّلل  َحَّبَس 

(4  ) ٌصوُصْرَم ٌناْیُنب  ْمُهَّنَأَک  افَص  ِِهلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاُقی  َنیِذَّلا  ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  ( 3  ) َنُولَعْفَت ام ال  اُولوُقَت 
َنیِقِساْفلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  ُهَّللا ال  َو  ْمَُهبُوُلق  ُهَّللا  َغازَأ  اوُغاز  اَّمَلَف  ْمُْکَیلِإ  ِهَّللا  ُلوُسَر  یِّنَأ  َنوُمَْلعَت  ْدَق  َو  ِینَنوُذُْؤت  َِمل  ِمْوَق  ای  ِهِمْوَِقل  یـسُوم  َلاق  ْذِإ  َو 

ُهُمْسا يِدَْعب  ْنِم  ِیتْأَی  ٍلوُسَِرب  ًارِّشَبُم  َو  ِةارْوَّتلا  َنِم  َّيَدَی  َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَصُم  ْمُْکَیلِإ  ِهَّللا  ُلوُسَر  یِّنِإ  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  ای  َمَیْرَم  ُْنبا  یَسیِع  َلاق  ْذِإ  َو  ( 5)
يِدْهَی ُهَّللا ال  َو  ِمالْـسِْإلا  َیلِإ  یعْدـُی  َوُه  َو  َبِذَْـکلا  ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَم  َو  ( 6  ) ٌنِیبُم ٌرْحِـس  اذه  اُولاق  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُهَءاج  اَّمَلَف  ُدَمْحَأ 

ِّقَْحلا ِنیِد  َو  يدُْهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  ( 8  ) َنوُِرفاْکلا َهِرَک  َْول  َو  ِهِرُون  ُِّمتُم  ُهَّللا  َو  ْمِهِهاْوفَِأب  ِهَّللا  َرُون  اُؤِفُْطِیل  َنوُدیُِری  ( 7  ) َنیِِملاَّظلا َمْوَْقلا 
(9  ) َنوُکِرْشُْملا َهِرَک  َْول  َو  ِهِّلُک  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل 

__________________________________________________

-1
ۀمایقلا موی  وه  اینّدـلا و  یف  ماد  ام  هل  ارفغتـسم  هیلع  ایّلـصم  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  ناک  یـسیع  ةروس  أرق  نم  و  بعک ،) نب   ) ّیبا ثیدـح  یف 

. هقیفر
و - 2

. نیلسرملا هئایبنا  هتکئالم و  عم  یلاعت  هَّللا  هّفص  هلفاون  هضئارف و  یف  اهتءارق  نمدا  ّفصلا و  ةروس  أرق  نم  مالّسلا : هیلع  رقابلا  نع 
305 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

305 ص :  همجرت ..... :

رگشیاشخب هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1 . ) تسا هاگآ  دنمتردق و  وا  دنیوگیم و  ادخ  حیبست  همه  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ 

(2 ( .؟ دینکیمن لمع  نآ  هب  هک  دییوگیم  ینخس  ارچ  دیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا 
(3 . ) دینکیمن لمع  نآ  هب  هک  دییوگب  ینخس  هک  تسا  مشخ  بجوم  رایسب  ادخ  دزن 

(4 [. ) دنراوتسا  ] نینهآ ییانب  نوچمه  دننکیم  راکیپ  وا  هار  رد  هک  درادیم  تسود  ار  یناسک  دنوادخ 
يوس هب  ادخ  هداتـسرف  نم  دـینادیم  هک  نیا  اب  دـیهدیم  رازآ  ارم  ارچ  نم ! موق  يا  تفگ  شموق  هب  یـسوم  هک  ار  یماگنه  دـیروآ  دای  هب 

متسه ؟ امش 
306 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(5 . ) دنکیمن تیاده  ار  ناقساف  ادخ  و  تخاس ، فرحنم  ار  ناشبولق  دنوادخ  دندش  فرحنم  قح  زا  اهنآ  هک  یماگنه 
یباتک هک  یلاح  رد  متـسه  امـش  يوس  هب  ادـخ  هداتـسرف  نم  لیئارـسا ! ینب  يا  تفگ : میرم  رـسپ  یـسیع  هک  ار  یماـگنه  دـیروآ  داـی  هب  و 

، تسا دمحا  وا  مان  و  دیآیم ، نم  زا  دعب  هک  متـسه  یلوسر  هب  هدنهد  تراشب  مراد و  قیدصت  هدـش  هداتـسرف  نم  زا  شیپ  هک  ار  تاروت ) )
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(6 . ) راکشآ تسا  يرحس  نیا  دنتفگ  دمآ  اهنآ  غارس  هب  نشور  لیالد  تازجعم و  اب  دمحا )  ) وا هک  یماگنه 
موق دنوادخ  دوشیم ، مالـسا  هب  توعد  هک  یلاح  رد  دنکیم ) بیذکت  و   ) ددنبیم غورد  ادخ  رب  هک  سک  نآ  زا  تسا  رتملاظ  یـسک  هچ 

(7 . ) دنکیمن تیاده  ار  ملاظ 
! دنـشاب هتـشادن  شوخ  نارفاک  دنچ  ره  دنکیم  لماک  ار  دوخ  رون  ادخ  یلو  دـنزاس ، شوماخ  دوخ  ناهد  اب  ار  ادـخ  رون  دـنهاوخیم  اهنآ 

(8)
. دنشاب هتشاد  تهارک  ناکرشم  دنچ  ره  دزاس ، بلاغ  نایدا  همه  رب  ار  وا  ات  داتسرف  قح  نید  تیاده و  اب  ار  دوخ  لوسر  هک  تسا  یسک  وا 

(9)

306 ص :  ریسفت ..... :

ادخ هاگـشیپ  رد  لامعا  نیرتبوبحم  مینادب  رگا  دنتفگیم  داهج  هب  ندـش  رومأم  زا  شیپ  نانمؤم  زا  یهورگ  هک  تسا  تیاور  ساّبع  نبا  زا 
نیا زا  دندرک ، نمشد  هب  تشپ  دحا  گنج  رد  یلو  دومرف  ییامنهار  دوخ  هار  رد  داهج  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  سپ  داد  میهاوخ  ماجنا  تسیچ 

«. 1  » درک شنزرس  ار  نانآ  ادخ  ور 
هدادن ماجنا  هک  یلاح  رد  میداد  ماجنا  ار ] دوخ  فیلکت   ] میدـش و التبم  دـنتفگ : هک  هدـش  لزان  یهورگ  هرابرد  هروس  نیا  دـنیوگ : یخرب 

. دنتفگیم غورد  دندوب و 
هب تسا و  هدش  بّجعت  دصق  بجعت ، ظفل  ندروآ  نودب  ربک »  » رد ِهَّللا  َْدنِع  ًاتْقَم  َُربَک 

__________________________________________________

هناحبس هَّللا  مّهلدف  هانلمعل  یلاعت  هَّللا  یلا  لامعالا  ّبحا  ملعن  ول  لاتقلاب  اورمؤی  نا  لبق  نولوقی  نینمؤملا  نم  سان  ناک  سابع ، نبا  نع  - 1
. مهّریعف دحا  موی  اّولوف  هلیبس  یف  داهجلا  یلع 

307 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسا هدش  هداد  تبسن  اولوقت » نا  »

صلاخ یهانگ  دـنهدن  ماجنا  هک  دـنیوگب  ینخـس  رگا  هک  نیا  رب  دـنک  تلالد  ات  تسا  هدـش  ریـسفت  اولوقت » نا   » هب تسا و  بوصنم  اتقم » »
نیرتتخـس و ار  نآ  اـت  درکن  ءاـفتکا  ینمـشد  ضغب و  نداد  رارق  گرزب  هـب  ناحبــس  دـنوادخ  تـسا ، ینمــشد  نیرتدـب  تـقم  تـسا و 

یگرزب تیاهن  هب  دوش  گرزب  ادخ  هاگشیپ  رد  ناسنا  هانگ  هاگ  ره  اریز  تسا  نآ  زا  شیب  ادخ  هاگشیپ  رد  هداد و  رارق  ینمشد  نیرتتشز 
روتـسد نم  هب  تفگ : هاگ  نآ  درک  توکـس  سپ  وگب  نخـس  اـم  يارب  دـش  هتفگ  ناینیـشیپ  زا  یکی  هب  هک  هدـش  لـقن  دـسریم ، یتخـس  و 

. میآ راتفرگ  ادخ  مشخ  هب  رتدوز  مهدیمن و  ماجنا  ار  هچنآ  میوگب  هک  دیهدیم 
هب دنشاب و  رادیاپ  گنج  رد  دنداد  هدعو  هک  تسا  یناسک  هب  طوبرم  تقم  هک  دراد  نیا  رب  تلالد  هیآ  نیا  ِِهلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاُقی  َنیِذَّلا  ُّبُِحی 

. دندرکن افو  نآ 
ياهلصاف هک  دندوب  مه  هب  هتـسویپ  ياهنوگ  هب  ییوگ  دندوب و  هدیبسچ  مه  هب  ای  هدنابـسچ  رگیدکی  هب  ار  دوخ  ٌصوُصْرَم  ٌناْیُنب  ْمُهَّنَأَک  افَص 

: دناهتفگ یضعب  تسا . هدش  هدرشف  مه  هب  هدیبسچ و  رگید  ضعب  هب  نآ  زا  یضعب  هک  تسا  یناینب  ییوگ  و  دوبن . ناشنایم 
ود ٌصوُصْرَم » ٌناْیُنب  ْمُهَّنَأَک  افَـص   » هلمج و  دـندنبیم . فص  نینچ  ماظن  هدایپ  دارفا  اریز  دراد  هدایپ  ندـیگنج  تلیـضف  رب  تلـالد  ریبعت  نیا 

. دنتسه لخادتم  لاح 
. تسا فوذحم ] « ] رکذا  » يارب فرظ  لاق » ذا  و   » ِهِمْوَِقل یسُوم  َلاق  ْذِإ  َو 

: دنتفگ هلمج  زا  دندرزایب  اهرازآ  عاونا  اب  ار  ترضح  نآ  یسوم  موق  ِینَنوُذُْؤت 
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ام يارب  مه  وت  دـنتفگ ] یـسوم  هب   »] ًاهلِإ اـَنل  ْلَـعْجا  ( 24 هدـئام / [«. ) دـیگنجب نانآ  اب   ] دـیورب تراـگدرورپ  وت و  و   » َکُّبَر َو  َْتنَأ  ْبَهْذاَـف 
. اهرازآ رگید  یتسرپ و  هلاسوگ  دننیبب و  اراکشآ  ار  ادخ  هک  دنتساوخ  یسوم  زا  و  ( 138 فارعا / « ) هد رارق  يدوبعم 

ارم دـیاب  متّوبن  هب  ناتملع  بجوم  هب  میادـخ و  لوسر  نم  دـینادیم  هک  یلاح  رد  دـیرازآیم  ارم  ینعی  تسا  لاح  ّلـحم  رد  َنوُمَْلعَت  ْدَـق  َو 
دیرازایب . هک  نآ  هن  دینک  مارتحا  میظعت و 

308 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
اهنآ زا  ار  دوخ  فاـطلا  دـینادرگرب و  ناـشرایتخا ] ءوس  هب   ] ار ناـشیاهلد  ادـخ  دـندینادرگ  يور  قح  زا  نوچ  ْمَُهبُوُلق  ُهَّللا  َغازَأ  اوُـغاز  اَّمَلَف 

. تشادزاب
هب ار  اهنآ  دنوادخ  ای  دندوبن ، قح  فطل  هتـسیاش  هک  ارچ  دادن  رارق  دوخ  فطل  لومـشم  ار  اهنآ  دـنوادخ  َنیِقِـساْفلا  َمْوَْقلا  يِدـْهَی  ُهَّللا ال  َو 

. دنکیمن تیاده  هدومرف  هدعو  نانمؤم  هب  هک  یتشهب 
هک یلاح  رد  مراد و  قیدصت  ار  مدوخ  زا  شیپ  تاروت  هک  یلاح  رد  ماهدش  هداتـسرف  امـش  يوس  هب  ینعی  ِةارْوَّتلا  َنِم  َّيَدَی  َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَـصُم 

ار حـتف »  » تئارق لـیلخ  هیوبیـس و  هدـش و  تئارق  ي »  » حـتف نوکـس و  هب  يدـعب » نم   » دـیآیم نـم  زا  سپ  هـک  يربماـیپ  هـب  مـهدیم  هدژم 
. دناهدیزگرب

تّما يرآ ، دومرف : دوب  دهاوخ  یتّما  ام  زا  سپ  ایآ  ادخ  حور  يا  دندرک : ضرع  مالّسلا  هیلع  یـسیع  هب  نایراوح  هک  هدش  تیاور  بعک  زا 
زین ادخ  دنعناق و  يزور  یکدنا  هب  دنناربمایپ  ریظن  كرد  مهف و  رد  ییوگ  دنراگزیهرپ و  ملاع و  میکح و  هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحا 

«. 1  » تسا یضار  اهنآ  زا  كدنا  لمع  هب 
. تسا هدش  تئارق  زین  رحاس » اذه   » یتئارق رد  ٌنِیبُم  ٌرْحِس  اذه  اُولاق 

تداعـس هک  دناوخیم  ارف  مالـسا  هب  دوخ  ناربمایپ  نابز  هب  ار  اهنآ  ادـخ  هک  دـنایناسک  زا  رتراکمتـس  مدرم  زا  یهورگ  هچ  و  ُمَلْظَأ : ْنَم  َو 
. دندنبیم غورد  دنوادخ  هب  راکشآ  تسا  يرحس  نیا  هک  ناشراتفگ  نیا  اب  ادخ  هب  نداد  تبثم  خساپ  ياجب  اهنآ  تسا و  نآ  رد  يدبا 
دیکأت ات  هدمآ  نودـیری »  » لعف هارمه  هدـش و  هفاضا  لعف  رب  مال »  » هدوب و اوئفطی » نا   » لصا رد  اوئفطیل »  » ْمِهِهاْوفَِأب ِهَّللا  َرُون  اُؤِفُْطِیل  َنوُدـیُِری 

هب رخسمت  یعون  ناشیاهنهد ، اب  ادخ  رون  ندرک  شوماخ  زا  روظنم  و  تسا ، هدمآ  هبوت  هروس  رد  هک  نانچ  دشاب  هدارا 
__________________________________________________

و - 1
مّهناک ءایقتا  ءاملع ، ءامکح  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحا  ۀّما  معن  لاق  ۀـّما  نم  اندـعب  له  هَّللا  حور  ای  یـسیعل  اولاق  نییراوحلا  نا  بعک  نع 

. لمعلا نم  ریسیلاب  مهنم  هَّللا  یضری  قزّرلا و  نم  ریسیلاب  هَّللا  نم  نوضری  ءایبنا  هقفلا  نم 
309 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

لاح هب  ار  اهنآ  لاح  دـنوادخ  سپ  دـننک  لطاب  ار  مالـسا  تسا  رحـس  هک  نآرق  هرابرد  ناشراتفگ  نیا  اب  دنتـساوخیم  هک  تساـهنآ  هدارا 
. دنک شوماخ  ار  نآ  ات  دمدیم  دیشروخ  رد  دوخ  ناهد  اب  هک  هدرک  هیبشت  یسک 

نآ دنکیم و  لماک  ار  قح  ادـخ  ینعی  تسا ، هدـش  تئارق  هرون  بصن  نیونت و  اب  مه  رون و  هب  هفاضا  تروص  هب  مه  ّمتم »  » ِهِرُون ُِّمتُم  ُهَّللا  َو 
. دناسریم دوخ  لامک  هجرد  نیرخآ  هب  ار 

. تسا مالسا  فینح  ّتلم  روظنم  ِّقَْحلا  ِنیِد  َو 
. دهد رارق  نآ  فلاخم  نایدا  رگید  زا  رتالاب  رترب و  ار  مالسا  نید  ات  ینعی  ِهِّلُک  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل 

الا هلا  ال   ) ادخ یگناگی  هب  تداهش  دایرف  ماش  حبص و  هک  نیا  رگم  دنامیمن  ینیمزرـس  دنگوس  ادخ  هب  تسا : تیاور  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا 
. دش دهاوخ  دنلب  نآ  رد  هَّللا )
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309 ص :  ات 14 ..... ] تایآ 10  (: 61  ) فصلا هروس  ]

هراشا

َو ْمُِکلاْومَِأب  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َنوُدِـهاُجت  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللاـِب  َنُونِمُْؤت  ( 10  ) ٍمِیلَأ ٍباذَـع  ْنِم  ْمُکیِْجُنت  ٍةَراِجت  یلَع  ْمُکُّلُدَأ  ْلَه  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی 
ِتاَّنَج ِیف  ًۀَبِّیَط  َنِکاسَم  َو  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ْمُْکلِخْدـُی  َو  ْمَُکبُونُذ  ْمَُکل  ْرِفْغَی  ( 11  ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ْمُکِـسُْفنَأ 

ِهَّللا َراْصنَأ  اُونوُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  ( 13  ) َنِینِمْؤُْملا ِرَِّشب  َو  ٌبیِرَق  ٌحـْتَف  َو  ِهَّللا  َنِم  ٌرْـصَن  اـهَنوُّبُِحت  يرْخُأ  َو  ( 12  ) ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َِکلذ  ٍنْدَـع 
ٌۀَِفئاط ْتَرَفَک  َو  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  ْنِم  ٌۀَِفئاط  ْتَنَمآَف  ِهَّللا  ُراْصنَأ  ُنَْحن  َنوُّیِراوَْحلا  َلاق  ِهَّللا  َیلِإ  يِراْصنَأ  ْنَم  َنیِّیِراوَْحِلل  َمَیْرَم  ُْنبا  یَـسیِع  َلاق  امَک 

(14  ) َنیِرِهاظ اوُحَبْصَأَف  ْمِهِّوُدَع  یلَع  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَنْدَّیَأَف 
310 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

310 ص :  همجرت ..... :

(10 ( !؟ دشخب ییاهر  كاندرد  باذع  زا  ار  امش  هک  منک  ییامنهار  یتراجت  هب  ار  امش  ایآ  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
. دینادب رگا  تسا  رتهب  زیچ  ره  زا  امـش  يارب  نیا  دینک ، داهج  ناتیاهناج  لاوما و  اب  دـنوادخ  هار  رد  و  دـیروایب ، نامیا  وا  لوسر  ادـخ و  هب 

(11)
يراج شناتخرد  ریز  زا  اهرهن  هک  دـنکیم  لخاد  تشهب  زا  ییاهغاب  رد  ار  امـش  دـشخبیم و  ار  ناـتناهانگ  ادـخ  دـینکب  ار  راـک  نیا  رگا 

(12 . ) تسا یمیظع  يزوریپ  نیا  دهدیم و  ياج  نادیواج  تشهب  رد  هزیکاپ  ياهنکسم  رد  و  تسا ،
(13 ! ) هد تراشب  ار  نانمؤم  تسا و  کیدزن  يزوریپ  دنوادخ و  يرای  نآ  دشخبیم و  امش  هب  دیراد  تسود  ار  نآ  هک  يرگید  تمعن  و 
نم ناروای  ادخ  هار  رد  یناسک  هچ  تفگ : نویراوح  هب  میرم  نب  یسیع  هک  هنوگ  نامه  دیشاب  ادخ  ناروای  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

؟ دنتسه
هک ار  یناسک  ام  دندش ، رفاک  یهورگ  دندروآ و  نامیا  لیئارسا  ینب  زا  یهورگ  ماگنه  نیا  رد  و  میتسه ، ادخ  ناروای  ام  دنتفگ : نویراوح 

(14 . ) دندش زوریپ  اهنآ  رب  ماجنارس  میدرک و  دییأت  ناشنانمشد  ربارب  رد  دندوب  هدروآ  نامیا 

310 ص :  ریسفت ..... :

. تسا هدش  تئارق  دیدشت  نودب  و  ج )  ) دیدشت اب  مکیجنت »  » ٍمِیلَأ ٍباذَع  ْنِم  ْمُکیِْجُنت 
ور نیا  زا  تسا  رما  يانعم  هب  ربخ و  نونمؤت » ، » دـیروایب نامیا  هدـش  هتفگ  ناشباوج  رد  سپ  مینک ؟ هچ  دـناهتفگ  نانآ  ییوگ  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤت 

. تسا هدش  هداد  باوج  ْمَُکل » ْرِفْغَی   » هب
دراد و مالعا  ار  تعاطا  بوجو  ات  هدـمآ  رابخا  ظفل  هب  لیلد  نیا  هب  و  تسا ، هدوب  اودـهاج ، هلوسر و  هّللاـب و  اونمآ  هَّللا ، دـبع  تئارق  رد  و 
کل و هَّللا  رفغ  برع  راـتفگ  تسا  نآ  ریظن  دـهدیم و  ربخ  تسا  دوجوم  هک  يداـهج  ناـمیا و  زا  هدـش و  تعاـطا  ادـخ ) ناـمرف   ) ییوگ

311 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  هَّللا . کمحری 
ناتیارب داهج  نامیا و  دـینادب  رگا  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  و  تسا ، رتهب  ناـتیارب  ناـتلاوما  اـهناج و  زا  داـهج  ناـمیا و  نآ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ 
تـسود ناـتلاوما  اـهناج و  زا  شیب  ار  داـهج  ناـمیا و  دـینادب  ار  نآ  رگا  هک  ارچ  دوب  دـهاوخ  رتـهب  امـش  يارب  تروص  نیا  رد  تسا  رتـهب 

. دیوشیم راگتسر  هجیتن  رد  دیرادیم و 
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دزن رد  هک  تسا  يرگید  يویند  تمعن  تشهب  ياهتمعن  شاداپ و  ترفغم و  گرزب  تمعن  نیا  رب  هوالع  امش  يارب  ینعی  اهَنوُّبُِحت  يرْخُأ  َو 
. تسا هدومرف  ریسفت  رصن  هیآ  هب  ار  تمعن  نآ  سپس  تسا  بوبحم  امش 

حتف دـناهتفگ : یـضعب  تسا ، هّکم  حـتف  هدـش  ریبعت  اهَنوُّبُِحت ) يرْخُأ   ) هب نآ  زا  لبق  هیآ  رد  هک  رـصن  زا  روظنم  ٌبیِرَق ، ٌحـْتَف  َو  ِهَّللا  َنِم  ٌرْـصَن 
. تسا دارم  ماع  روط  هب  یمالسا  تاحوتف  رگید  مور و  ناریا و 

. تسایند نتشاد  تسود  رب  خیبوت  یعون  اهنّوبحت »  » هملک رد 
، مکرـصنی هَّللا و  مکبثی  اودـهاج  اونمآ و  تسا : هدومرف  ییوـگ  تسا و  رما  ياـنعم  هب  هک  ارچ  تسا  نوـنمؤت »  » رب فـطع  َنِینِمْؤُْـملا  ِرَِّشب  َو 

. هدب تراشب  نآ  هب  ار  نانمؤم  ادخ  ربمایپ  يا  دنک و  ناتیرای  هداد و  شاداپ  امش  هب  ادخ  ات  دینک  داهج  دیروایب و  نامیا 
نایراوح هک  روط  نامه  دیشاب  ادخ  ناروای  امـش  ینعی  هدش  تئارق  هَّلل ) اراصنا   ) نیونت اب  هفاضا و  تروص  هب  هَّللا » راصنا   » ِهَّللا َراْصنَأ  اُونوُک 

رد دنروآ و  يور  ادخ  ترصن  هب  هک  نم  ناروای  ینعی  هَّللا ؟ یلا  يراصنأ  نم  تفگ : نانآ  هب  هک  هاگ  نآ  دندوب  مالّسلا  هیلع  یسیع  ناروای 
هفاضا نیا  رب  انب  مینکیم  يرای  ار  ادخ  هک  میتسه  یناسک  ام  ینعی  هَّللا  راصنا  نحن  دنتفگ : نایراوح  دـننایک ؟ دنـشاب  نم  هارمه  ادـخ  يرای 

ادخ نم  هارمه  یـسک  هچ  دشاب ، هَّللا  عم  ینرـصنی  نم  شیانعم  هک  تسین  تسرد  تسا و  هَّللا  راصنا  ندش  هفاضا  فالخ  رب  يراصنا  ندش 
. تسین لاؤس  اب  قباطم  باوج  اریز  دنکیم ، يرای  ار 

ناشنارفاک هیلع  ار  اهنآ  نانمؤم  سپ  دندش  رفاک  یهورگ  هدروآ و  نامیا  یسیع  هب  لیئارسا  ینب  زا  یهورگ  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  ْنِم  ٌۀَِفئاط  ْتَنَمآَف 
بلاغ  نانآ  رب  میدرک و  يرای 

312 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دندش

رفاک وا  هب  یهورگ  هدروآ و  نامیا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  هب  لیئارسا  ینب  زا  یهورگ  هک  تسا  نیا  شیانعم  دناهتفگ  یضعب 
. دندش بلاغ  نانآ  رب  تردق  لیلد و  اب  نانمؤم  دندش و 

313 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

313 ص :  هعمج .....  هروس 

هراشا

. تسا یندم 
. دراد هیآ  هدزای 

313 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

رامش هب  دناهدرک و  تکرـش  هعمج  زامن  رد  هک  یناسک  ددع  هب  دنک  تئارق  ار  هعمج  هروس  سک  ره  هک  تسا  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدح  رد 
«. 1  » دهدیم شاداپ  هنسح  هد  دناهدرکن  تکرش  زامن  رد  دنانیملسم و  ياهرهش  رد  هک  یناسک 

« یَلْعَْألا َکِّبَر  َمْسا  ِحِّبَس   » هروس هعمج و  هروس  هعمج  بش  رد  تسا  مزال  ینمؤم  ره  رب   » هک تسا  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
هیلع و هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  لمع  ییوگ  راک  نیا  ماجنا  اب  دناوخب و  نیقفانم  هعمج و  هروس  رهظ  زامن  رد  هعمج  زور  رد  دنک و  تئارق  ار 

«2 . » تسا تشهب  ادخ ، رب  وا  شاداپ  تسا و  هداد  ماجنا  ار  هلآ 
__________________________________________________
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-1
راصما یف  اهتأی  مل  نم  ددعب  ۀعمجلا و  یتا  نم  ددـعب  تانـسح  رـشع  رجالا  نم  یطعا  ۀـعمجلا  ةروس  أرق  نم  بعک ،) نب   ) ّیبا ثیدـح  یف 

. نیملسملا
و - 2

یف رهظلا  ةولـص  یف  یلعألا و  کبر  مسا  حّبـس  ۀلمجلاب و  ۀـعمجلا  ۀـلیل  یف  أرقی  نا  نمؤم  لک  یلع  بجاولا  نم  مالّـسلا  هیلع  قداصلا  نع 
. ۀنجلا هَّللا  یلع  هئازج  باوث  ناک  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لمعب  لمعی  امناکف  کلذ  لعف  اذاف  نیقفانملا  ۀعمجلاب و  ۀعمجلا 

314 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

314 ص :  ات 5 ..... ] تایآ 1  (: 62  ) ۀعمجلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ِِهتایآ ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  ْمُْهنِم  ًالوُسَر  َنیِّیِّمُأـْلا  ِیف  َثََعب  يِذَّلا  َوُه  ( 1  ) ِمیِکَْحلا ِزیِزَْعلا  ِسوُّدُْقلا  ِِکلَْملا  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ِهَِّلل  ُحِّبَُـسی 

(3  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  َو  ْمِِهب  اوُقَْحلَی  اََّمل  ْمُْهنِم  َنیِرَخآ  َو  ( 2  ) ٍنِیبُم ٍلالَض  یَِفل  ُْلبَق  ْنِم  اُوناک  ْنِإ  َو  َۀَمْکِْحلا  َو  َباتِْکلا  ُمُهُمِّلَُعی  َو  ْمِهیِّکَُزی  َو 
(4  ) ِمیِظَْعلا ِلْضَْفلا  ُوذ  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ُلْضَف  َِکلذ 

َمْوَْقلا يِدـْهَی  ُهَّللا ال  َو  ِهَّللا  ِتایِآب  اُوبَّذَـک  َنیِذَّلا  ِمْوَْقلا  ُلَثَم  َْسِئب  ًارافْـسَأ  ُلِـمْحَی  ِراـمِْحلا  ِلَـثَمَک  اـهُولِمْحَی  َْمل  َُّمث  َةارْوَّتلا  اُولِّمُح  َنیِذَّلا  ُلَـثَم 
(5  ) َنیِِملاَّظلا

314 ص :  همجرت ..... :

رگشیاشخب هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 
زیزع و اّربم و  یصقن  بیع و  ره  زا  تسا و  مکاح  کلام و  هک  يدنوادخ  دنیوگیم ، ادخ  حیبست  هراومه  تسا  نیمز  اهنامسآ و  رد  هچنآ 

(1 . ) تسا میکح 
دنک و هزیکاپ  ار  اهنآ  دـناوخب و  اهنآ  رب  ار  شتایآ  ات  تخیگنارب  ناشدوخ  زا  یلوسر  هدـناوخن  سرد  تیعمج  نایم  رد  هک  تسا  یـسک  وا 

(2 . ) دندوب راکشآ  یهارمگ  رد  نآ  زا  شیپ  دنچ  ره  دزومایب  تمکح  باتک و 
(3 . ) تسا میکح  زیزع و  وا  و  دناهدشن ، قحلم  اهنآ  هب  زونه  هک  تسا )  ) يرگید هورگ  رب  لوسر  وا  و 

(4 . ) تسا میظع  لضف  بحاص  دنوادخ  دشخبیم و  دنادب ) هتسیاش  و   ) دهاوخب سک  ره  هب  هک  تسادخ  لضف  نیا 
هک یموق  دـنکیم ، لمح  ار  ییاهباتک  هک  دنتـسه  یـشوگ  زارد  دـننام  دـندرکن ، ادا  ار  نآ  قح  یلو  دـندش  تاروت  هب  فّلکم  هک  یناـسک 

(5 . ) دنکیمن تیاده  ار  ناملاظ  ّتیعمج  دنوادخ  و  دنراد ، يدب  لاثم  دندرک  بیذکت  ار  یهلا  تایآ 
315 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

315 ص :  ریسفت ..... :

هیزنت موادت  هب  هراشا  هدومرف  حّبسی »  » راب کی  و  فص ) هروس  رد  « ) حّبس  » راب کی  هک  نیا  رد  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ِهَِّلل  ُحِّبَُـسی 
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. تسا هدنیآ  هتشذگ و  رد  ناحبس  دنوادخ 
زا نتشون  دنیوگ : یـضعب  دندوبن ، نتـشون  ندناوخ و  لها  اهتّما  نایم  رد  اهنآ  اریز  دنیاهبرع  نّویما ، زا  روظنم  ْمُْهنِم  ًالوُسَر  َنیِّیِّمُْألا  ِیف  َثََعب 

نتـشون ندناوخ و  هک  یهورگ  نایم  رد  دنوادخ  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  دـنتفرگ ، هریح »  » مدرم زا  ار  نآ  فئاط  لها  دـش و  زاغآ  فئاط 
. تخیگنارب دنتسنادیم  ار  شتالاح  رابت و  هک  ناشدوخ  زا  هدناوخن  سرد  يدرم  دنتسنادیمن 

هتخوماین هدناوخن و  يزیچ  نآ  زا  شیپ  دوب و  هدناوخن  سرد  ناشدوخ  دننام  هک  نیا  اب  دـناوخب  اهنآ  رب  ار  ادـخ  تایآ  ات  ِِهتایآ  ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی 
زا ياهناشن  دـناوخب  تساهباتک ، رد  هچنآ  رب  اـنب  یلبق )  ) نتخومآ نودـب  ار  هتـشذگ  ياـهنرق  ياـهربخ  هدـناوخن  سرد  کـی  هک  نیا  دوب و 

. تسا زاجعا 
. دنک كاپ  ّتیلهاج  ياهیگدولآ  كرش و  زا  ار  نانآ  ْمِهیِّکَُزی  َو 

. دزومایب ماکحا  نآرق و  نانآ  هب  َۀَمْکِْحلا  َو  َباتِْکلا  ُمُهُمِّلَُعی  َو 
رد اـهنآ  ینعی  تـسا ، هـفّفخم  نا »  » هیفاـن و نا » [ » ناـیم  ] هدـنراذگ قرف  ٍلالَـض » یَِفل   » رد مـال  تـسا و  هـلیقث  زا  فّـفخم  نا »  » اُوناـک ْنِإ  َو 

. تسین یهارمگ  نآ  زا  رتگرزب  هک  دندوب  یهارمگ 
رد هک  ییاههدـناوخن  سرد  رب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  ادـخ  ینعی  تسا  نیّیما »  » رب فطع  نیرخآ »  » ْمِِهب اوُقَْحلَی  اََّمل  ْمُْهنِم  َنیِرَخآ  َو 

. دش دنهاوخ  قحلم  اهنآ  هب  يدوزب  یلو  هدشن  قحلم  اهنآ  هب  هک  نارگید  رب  زین  درک و  ثوعبم  دندوب  شدوخ  نامز 
: دش ضرع  ترضح  هب  درک  تئارق  ار  هیآ  نیا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  نوچ  هک  هدش  تیاور 

رگا  دومرف : داهن و  ناملس  هناش  رب  تسد  ترضح  سپ  دننایک ؟ نیرخآ »  » زا روظنم 
316 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

مدرم زا  سپ  هک  دنایناسک  روظنم  دناهتفگ : یـضعب  تفای ، دـنهاوخ  تسد  نادـب  نایناریا )  ) اهنیا زا  ینادرم  دـشاب  خـیّرم  هراتـس  رد  نامیا 
ینعی و دشاب ، بوصنم  و  مهمّلعی »  » رد ریمـض  رب  فطع  دناوتیم  نیرخآ »  » تمایق زور  ات  دمآ  دـنهاوخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  نامز 

نانچ دشاب  شلّوا  هب  هتـسباو  شمامت  دبای و  همادا  بیترت  نیدب  نامزلا  رخآ  ات  میلعت  هاگ  ره  اریز  دهد ، میلعت  زین  ار  نارگید  نیرخآ ، مّلعی 
. دیایب دوجو  هب  هک  تسا  یمیلعت  ره  تسرپرس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترضح  هک  تسا 

مامت رد  ردتقم و  مدرم ، رگید  نایم  زا  وا  ندیزگرب  گرزب و  راک  نیا  رب  هدـناوخن  سرد  يدرم  نتخاس  رداق  رد  ادـخ  ُمیِکَْحلا  ُزیِزَْعلا  َوُه  َو 
. تساناد شیاهراک 

ادـخ يوس  زا  یفطل  داد  تمایق  زور  ات  نیرخآ  نیلّوا و  درم  مامت  رب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  هب  دـنوادخ  هک  یتلاسر  ِهَّللا  ُلْضَف  َِکلذ 
. دوب

. دهدیم دهاوخب  هک  سک  ره  هب  شتمکح و  ياضتقا  هب  دنوادخ  هک  تسا  یفطل  تّوبن  ُءاشَی  ْنَم  ِهِیتُْؤی 
. دشابیم شدوخ  قلخ  رب  یگرزب  ّتنم  بحاص  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  نتخیگنارب  اب  دنوادخ  ِمیِظَْعلا  ِلْضَْفلا  ُوذ  ُهَّللا  َو 

تاروت هب  نوچ  دـندرکن  لّمحت  ار  نآ  سپـس  دـندوب  هدرک  ظفح  هدـناوخ و  ار  تاروت  هک  دـناینایدوهی  روظنم  َةارْوَّتلا  اُولِّمُح  َنیِذَّلا  ُلَـثَم 
. دوب هدمآ  نآ  رد  وا  تثعب )  ) هب تراشب  ام و  ربمایپ  تفص  هک  ارچ  دندشن  دنمهرهب  شتایآ  زا  هدرکن و  لمع 

دنادن اهنآ  زا  يزیچ  دورب و  هار  اهنآ  اب  دـنک و  لمح  ار  یملع  گرزب  ياهباتک  هک  یـشوگزارد  دـننام  ینعی  ًارافْـسَأ  ُلِمْحَی  ِرامِْحلا  ِلَثَمَک 
ناـمه ریظن  دـنکن  لـمع  نآ  ياـضتقم  هب  دـنادب و  ار  یملع  هک  یـسک  ره  نینچمه  دوـشیم ، دراو  شیوـلهپ  تشپ و  رب  هـک  یتـمحز  زج 

«. 1  » تسا شوگزارد 
__________________________________________________

: دیوگیم هیآ  نیمه  زا  نتفرگ  ماهلا  اب  هر )  ) يدعس - 1
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317 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
یهلا تایآ  ای  نآرق  ای  تاروت  هک  دوهی  ینعی  دندرک  بیذکت  ار  ادـخ  تایآ  هک  یناسک  ناتـساد  ِهَّللا  ِتایِآب  اُوبَّذَـک  َنیِذَّلا  ِمْوَْقلا  ُلَثَم  َْسِئب 

هک تسا  نیا  َةارْوَّتلا ، اوـُلِّمُح  ياـنعم  تسا و  يدـب  ناتـساد  دـندرک ، بیذـکت  دراد  تلـالد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  تّوـبن  رب  هک  ار 
. دندرکن لمح  ار  نآ  ییوگ  دندرکن و  لمع  نآ  هب  سپس  دننک  لمع  نآ  هب  و  دننادب ، ار  تاروت  دندش  فّلکم  نایدوهی 

رعـش نیا  رد  میئل »  » دننام شبارعا ]  ] هک ارچ  دـشاب  رامح  تفـص  هک  تسا  رورجم  ای  ندوب  لاح  رب  انب  تسا  بوصنم  الحم  ًارافْـسَأ  ُلِمْحَی 
: تسا

«1  » ینّبسی میئّللا  یلع  ّرما  دقل  و 

317 ص :  ات 11 ..... ] تایآ 6  (: 62  ) ۀعمجلا هروس  ]

هراشا

ْتَمَّدَـق اِمب  ًادـَبَأ  ُهَنْوَّنَمَتَی  َو ال  ( 6  ) َنِیقِداـص ُْمْتنُک  ْنِإ  َتْوَْـملا  اُوَّنَمَتَف  ِساَّنلا  ِنُود  ْنِم  ِهَِّلل  ُءاـِیلْوَأ  ْمُکَّنَأ  ُْمتْمَعَز  ْنِإ  اوُداـه  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  ْلـُق 
ُْمْتنُک اِمب  ْمُُکئِّبَُنیَف  ِةَداهَّشلا  َو  ِْبیَْغلا  ِِملاع  یلِإ  َنوُّدَُرت  َُّمث  ْمُکِیقـالُم  ُهَّنِإَـف  ُْهنِم  َنوُّرِفَت  يِذَّلا  َتْوَْملا  َّنِإ  ْلـُق  ( 7  ) َنیِِملاَّظلِاب ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ْمِهیِدـْیَأ 

(9  ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  َْعیَْبلا  اُورَذ  َو  ِهَّللا  ِرْکِذ  یلِإ  اْوَعْساَف  ِۀَعُمُْجلا  ِمْوَی  ْنِم  ِةالَّصِلل  َيِدُون  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ( 8  ) َنُولَمْعَت
(10  ) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  ًارِیثَک  َهَّللا  اوُرُکْذا  َو  ِهَّللا  ِلْضَف  ْنِم  اوُغَْتبا  َو  ِضْرَْألا  ِیف  اوُرِشَْتناَف  ُةالَّصلا  ِتَیُِضق  اذِإَف 

(11  ) َنِیقِزاَّرلا ُْریَخ  ُهَّللا  َو  ِةَراجِّتلا  َنِم  َو  ِوْهَّللا  َنِم  ٌْریَخ  ِهَّللا  َْدنِع  ام  ُْلق  ًاِمئاق  َكوُکََرت  َو  اْهَیلِإ  اوُّضَْفنا  ًاوَْهل  َْوأ  ًةَراِجت  اَْوأَر  اذِإ  َو 
__________________________________________________

ینادان تسین  وت  رد  لمع  نوچ  یناوخ  رتشیب  هک  نادنچ  ملع 
دنچ یباتک  وا  رب  ییاپراچ  دنمشناد  هن  دوب  ققحم  هن 

رتفد ای  تسا  مزیه  وا  رب  هک  ربخ  ملع و  هچ  ار  زغم  یهت  نآ 
م. يدعس - تایّلک 

رد نوچ  یلو  دشاب  هرکن  دیاب  فوصوم  هک  نیا  اب  تسا  میئللا »  » تفص ینّبسی  دهدیم . مانشد  ارم  هک  مرذگیم  هیامرف  صخـش  رب  نم  - 1
هک نیا  رب  اـنب  زین  هفیرـش  هیآ  رد  تسا و  ناـسکی  شندوب  هرکن  هفرعم و  تسا  دوـصقم  میئل  سنج  تسین و  صاـخ  صخـش  روـظنم  اـجنیا 
راد توریب ، پاچ  ص 530 ، ج 4 ، فاشک ، ریـسفت  تسا ، ساسا  نیمه  رب  رورجم  الحم  دـشاب و  رامحلا »  » يارب تفـص  ًارافْـسَأ » ُلِـمْحَی  »

م. یبرعلا - بتکلا 
318 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

318 ص :  همجرت ..... :

ياقل هب  ات  ! ) دیئوگیم تسار  رگا  دینک  گرم  يوزرآ  دیتسه  مدرم  زا  ریغ  ادخ  ناتـسود  امـش  هک  دـینکیم  نامگ  رگا  نایدوهی ! يا  وگب 
(6 (. ) دیسرب ناتبوبحم 

(7 . ) دسانشیم یبوخب  ار  ناملاظ  دنوادخ  و  دناهداتسرف ، شیپ  زا  هک  یلامعا  رطاخ  هب  دننکیمن  گرم  ياّنمت  زگره  اهنآ  یلو 
تسا ربخ  اب  راکشآ  ناهنپ و  زا  هک  یسک  يوس  هب  سپـس  درک ، دهاوخ  تاقالم  امـش  اب  ماجنارـس  دینکیم  رارف  نآ  زا  هک  یگرم  نآ  وگب 

(8 . ) دهدیم ربخ  دیدادیم  ماجنا  هچنآ  زا  ار  امش  دیوشیم و  هدرب 
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ار شورف  دـیرخ و  و  دیباتـشب ، ادـخ  رکذ  يوس  هب  دوشیم  هتفگ  ناذا  هعمج  زور  زامن  يارب  هک  یماگنه  دـیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا 
(9 . ) دیتسنادیم رگا  تسا  رتهب  امش  يارب  نیا  هک  دینک  اهر 

(10 . ) دیوش راگتسر  ات  دیروآ  دای  رایسب  ار  ادخ  و  دینک ، بلط  یهلا  لضف  زا  دیوش و  هدنکارپ  نیمز  رد  تفرگ  نایاپ  زامن  هک  یماگنه  و 
زا رتهب  تسادخ  دزن  هچنآ  وگب : دننکیم  اهر  ياهداتـسیا  زامن  هب  هک  ار  وت  دنوشیم و  هدنکارپ  دننیبب  ار  یمرگرـس  ای  تراجت و  هاگ  ره  و 

(11 . ) تسا ناگدنهد  يزور  نیرتهب  دنوادخ  تسا . تراجت  وهل و 

318 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

: دنتفگیم هدیمان و  دوهی  ار  دوخ  هک  یناسک  اوُداه  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
319 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  دینک .] گرم  يوزرآ  سپ   ] تسا تسار  ناتراتفگ  رگا  ینعی  مییادخ ، ناتسود  نادنزرف و  ام 

. دنک لقتنم  تسا  هتخاس  اّیهم  شناتسود  يارب  هک  یتشهب  هب  ار  امش  ادخ  هک  دینک  گرم  يوزرآ  َتْوَْملا  اُوَّنَمَتَف 
هب دومرف : نانآ  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  دننکیمن  گرم  يوزرآ  زگره  دناهداتـسرف  شیپ  زا  هک  يرفک  رطاخ  هب  ًاَدبَأ و  ُهَنْوَّنَمَتَی  َو ال 

ربمایپ تّوبن  قدـص  زا  اهنآ  رگا  سپ  دریگب  شیولگ  رد  شناهد  بآ  هک  نیا  رگم  دـنکن  گرم  يوزرآ  اهنآ  زا  کی  چـیه  دـنگوس  ادـخ 
دندرکیم گرم  يوزرآ  هّتبلا  دنریمیم ، هظحل  نامه  رد  دـننک  گرم  يوزرآ  رگا  هک  دنتـسنادیمن  دـندوبن و  هاگآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 

. دوب هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  تازجعم  زا  یکی  نیا  دندرکن و  وزرآ  اهنآ  مادک  چیه  یلو 
زا ار  نآ  امـش  درک و  دـهاوخ  تاقالم  امـش  اب  دـیرادن  ار  شیوزرآ  تأرج  هک  یگرم  وگب  ْمُکِیقالُم  ُهَّنِإَف  ُْهنِم  َنوُّرِفَت  يِذَّلا  َتْوَْملا  َّنِإ  ْلـُق 

گرم اقّقحم  دیزیرگب  گرم  زا  هک  دـینک  دـصق  رگا  ینعی  دراد  طرـش  يانعم  هک  تسا  يذـّلا »  » باوج ّهناف )  ) رد ءاف ) . ) دـیهدیمن تسد 
. درک دهاوخ  تاقالم  ار  امش 

. دنکیم تازاجم  ناتقاقحتسا  بسح  رب  ار  امش  وا  دیوشیم و  هدنادرگرب  ادخ  يوس  هب  هاگ  نآ  ِْبیَْغلا  ِِملاع  یلِإ  َنوُّدَُرت  َُّمث 

319 ص :  لوزن ..... ] نأش  ]

هب و  دوب ، يول  نب  بعک  دیمان  هعمج  ار  زور  نآ  هک  یـسک  نیلّوا  دـناهتفگ : و  دـشیم ، هتفگ  هبورعلا » موی   » هعمج زور  هب  ِۀَـعُمُْجلا  ِمْوَی  ْنِم 
نآ رد  میهد و  رارق  يزور  دوخ  يارب  مه  ام  دییایب  دـننکیم  عامتجا  زور  نآ  رد  هتفه  ره  هک  دـنراد  يزور  نایدوهی  دـنتفگ : راصنا  یلوق 
نیا رب  انب  تساراصن  زا  هبنـشکی  زور  دوهی و  زا  هبنـش  زور  دـنتفگ  راـصنا ]  ] سپ میزادرپب  زاـمن  ادـخ و  رکذ  هب  میوش و  عمج  مهرود  زور 

درازگ و زامن  تعکر  ود  اـهنآ  اـب  زور  نآ  يو  دـندمآ و  درگ  هرارز  نب  دعـس  دزن  ور  نیا  زا  دـیهد ، رارق  هبورعلا » موی   » ار ناناملـسم  زور 
رد نوچ  دندیمان  هعمج  زور  ار  زور  نآ  سپ  درک  هظعوم  ار  نانآ 

320 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ربمایپ هک  ياهعمج  نیتسخن  اّما  دوب  مالـسا  رد  هعمج  نیتسخن  نآ  دومرف و  لزاـن  ار  هعمج  هیآ  دـنوادخ  هاـگ  نآ  دـندمآ  مهدرگ  زور  نآ 

(. تسا حرش  نیا  هب   ) درک عمج  ار  شباحصا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 
دراو نوع  نب  ورمع  ینب  رب  لّوالا  عیبر  مهدزاود  هبنـشود  زور  رد  دمآ و  دورف  ابق )  ) رد هنیدـم  هب  دورو  ماگنه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ 
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فوع نب  ملاس  ینب  هک  يدجسم  رد  دمآ و  نوریب  ابق  زا  هنیدم  دصق  هب  سپس  دنام  اج  نآ  رد  هعمج  زور  ات  سیسأت و  ار  ابق  دجـسم  دش و 
. درک هماقا  هعمج  زامن  دناوخ و  هبطخ  دندوب  هدیزگرب  دوخ  يارب  ياهّرد  لخاد  رد 

. دوش مالعا  هعمج  زامن  هاگ  ره  ِةالَّصِلل  َيِدُون  اذِإ 
يده همئا  زا  تئارق  نیا  دناهدرک و  تئارق  اوضماف » « » اوعساف  » ياجب ساّبع  نبا  دوعسم و  نب  ورمع  دیورب . زامن  هب  کبس  ناباتش و  اْوَعْـساَف 

. تسا هدش  تیاور  مالّسلا  مهیلع 
«. 1  » تساهلد اهتّین و  رد  یعس  هکلب  تسین  اهماگ  رب  یعس  یعس ، زا  روظنم  هک  تسا  تیاور  نسح  زا 

دنراد و تسد  رد  الط  زا  ییاهملق  هرقن و  زا  ییاههمان  دننیشنیم و  اهدجسم  رد  رب  ناگتشرف  دوش  هعمج  زور  هاگ  ره  هک  تسا  ثیدح  رد 
هعمج زامن  هب  نتفر  هتشذگ  ناراگزور  رد  دنسیونیم ، ار  اهمسا  بیترت  تیاعر  اب  و  هعمج ) زامن  رد  ناگدننک  تکرش   ) تاجرد بسح  رب 

: هدـش هتفگ  دـنتفریم ، هعمج  زامن  هب  دوز  حبـص  هک  دوب  یناراوس  زا  رپ  ياـههچوک  هک  یلاـح  رد  دوب  رجف  عولط  زا  سپ  رحـس و  ماـگنه 
«. 2  » دوب رحس  ماگنه  رد  هعمج  زامن  هب  نتفرن  دمآ  دیدپ  مالسا  رد  هک  یتعدب  نیلّوا 

__________________________________________________

-1
. بولقلا تاّیّنلا و  یلع  هّنکل  مادقالا و  یلع  یعسلا  سیل  نسحلا ، نع 

و - 2
لّوالاف لّوالا  نوبتکی  بهذ  نم  مالقا  ۀّضف و  نم  فحص  مهیدیاب  دجسملا  باوبا  یلع  ۀکئالملا  تدعق  ۀعمجلا  موی  ناک  اذا  ثیدحلا ، یف 

ۀعدب لوا  لیق  جرّسلاب و  نوشمی  ۀعمجلا  یلا  نیرّکبملاب  ۀصتغم  رجفلا  دعب  رحسلا و  تقو  فلـسلا  مایا  یف  تاقرطلا  تناک  مهبتارم و  یلع 
. ۀعمجلا یلا  روکبلا  كرت  مالسالا  یف  تثدحا 

].....[ 
321 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

نیگمغ لمع  نیا  زا  دناهتسج  تقبس  وا  رب  هک  دید  ار  رفن  هس  سپ  دش  نوریب  هعمج  دصق  هب  دوز  حبص  وا  هک  تسا  تیاور  دوعـسم  نبا  زا 
«. 1  » تسین تخبشوخ  مراهچ  رفن  منیبیم و  مراهچ  رفن  ار  وت  تفگیم : هتخادرپ و  دوخ  سفن  شنزرس  هب  دش و 

. تسادخ رکذ  لماش  هک  ياهبطخ  هب  ینعی  ِهَّللا  ِرْکِذ  یلِإ 
دیرخ نالطب  داسف و  رب  دراد  تلالد  هیآ  رهاظ  دیریگب  تقبـس  ترخآ  تراجت  هب  هدرک  اهر  ار  ایند  تراجت  شورف و  دیرخ و  َْعیَْبلا  اُورَذ  َو 
تلالد یلام  تافّرـصت  مامت  داسف  رب  نینچمه  دنکیم و  نآ  داسف  رب  تلالد  یلمع  زا  یهن  هک  ارچ  زامن  هب  نداد  رد  ادـن  نامز  رد  شورف  و 

. دراد
. تسا یگدنز  بابسا  رد  تافّرصت  نیرتیناگمه  عیب  هک  تسا  نیا  هدرک  یهن  اصاصتخا  ار  عیب  هک  نیا  لیلد  و 

هک یناریپ  نانز و  زین  و  ییانیبان ، يرامیب و  ترفاسم و  دـننام  دـنراد  يرذـع  هک  اهنآ  زج  دوشیم  نافّلکم  مامت  لماش  هعمج  زاـمن  بوجو 
دـشاب عمج  طیارـش  مامت  هاگ  ره  دنراد و  هلـصاف  هعمج  هماقا  ّلحم  اب  گنـسرف  ود  زا  شیب  هک  یناسک  ناگدـنب و  دـنرادن و  تکرح  ناوت 

. دشاب هدرک  بصن  زامن  يارب  ار  وا  يو  هک  یسک  ای  لداع  ناطلس  روضح  ماگنه  رد  رگم  دوشیمن  بجاو 
اب مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  دزن  رد  رفن و  لهچ  اب  یعفاش  داـقتعا  هب  دوشیم و  لیکـشت  رفن  هس  اـب  ماـما  زجب  هعمج  زاـمن  هفینح  وبا  ياوتف  هب 

. رفن تفه 
اب هدرک  دازآ  دوب  هتخاس  عونمم  اهنآ  رب  هک  ار  يزور  بلط  ندـش و  هدـنکارپ  دـنوادخ  هاگ  نآ  ِضْرَْألا  ِیف  اوُرِـشَْتناَف  ُةالَّصلا  ِتَیُِـضق  اذِإَـف 
هب هتـسباو  يراگتـسر  ره  هک  ارچ  درادن  زاب  ادخ  دای  زا  ار  اهنآ  يرگید  زیچ  تراجت و  چیه  دننک و  دای  رایـسب  ار  ادـخ  هک  نیا  هب  شرافس 
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. تسادخ رکذ 
__________________________________________________

. دیعسب ۀعبرا  عبار  ام  ۀعبرا و  عبار  كارا  لوقی  هسفن  بتاعی  ذخا  ّمتغاف و  هوقبس  رفن  ۀثالث  يأرف  رّکب  ّهنا  دوعسم  نبا  نع  - 1
322 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

نارامیب تدایع  هب  رومأم  هکلب  دننک  بلط  يزیچ  ایند  زا  هعمج  زامن  زا  سپ  هک  دناهدشن  رومأم  نارازگزامن  هک  هدـش  تیاور  ساّبع  نبا  زا 
«1 . » دناهدش ینید  ناردارب  رادید  اههزانج و  رب  روضح  و 

«. 2  » دناهدش ملع  بلط  هب  رومأم  هک  تسا  تیاور  دیعس  نسح و  زا 
«. 3  » تسا هبنش  زور  رد  ندش  هدنکارپ  تسا و  هعمج  زور  زامن ، هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

دیـسر یتراجت  یناوراک  میدرازگیم  هعمج  زامن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  اب  ام  هک  یلاح  رد  تسا ، تیاور  هَّللا  دـبع  نب  رباج  زا 
«. 4  » دندنامن یقاب  مدوب  نانآ  زا  یکی  نم  هک  رفن  هدزاود  زج  دنتفر و  نآ  فرط  هب  مدرم 

322 ص :  لوزن ..... ] نأش  ]

هعمج زور  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  یلاح  رد  دش  دراو  یماش  نوتیز  تراجت  اب  یبلک  هفیلخ  نب  ۀیحد  هک  هدش  تیاور  نسح  زا 
دندنام ترـضح  نآ  اب  رفن  هد  دودح  طقف  دنورب و  وا  دزن  رتولج  نارگید  ادابم  هک  نآ  میب  زا  دـنتفر  وا  دزنب  عیقب  رد  سپ  دـناوخیم  هبطخ 

زا یشتآ  دنامن  امـش  زا  رفن  کی  ات  دیورب  یپ  رد  یپ  رگا  دنگوس  ادخ  هب  : » دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  سپ  دش  لزان  هیآ  نیا  سپ 
رد وهل »  » زا دوصقم  و  دندرکیم ، لابقتسا  ندز  فک  لبط و  اب  ار  یتراجت  ياهناوراک  هک  دوب  نینچ  اهبرع  تداع  دوش ». ناور  امش  رب  هّرد 

هیآ
__________________________________________________

. هَّللا یف  خا  ةرایز  زئانجلا و  روضح  یضرملا و  ةدایع  وه  اّمنا  ایندلا  نم  ءیش  بلطب  اورمؤی  مل  سابع ، نبا  نع  - 1
. ملعلا بلط  دیعس ، نسحلا و  نع  - 2

-3
. تبّسلا موی  راشتنالا  ۀعمجلا و  موی  ةالصلا  مالّسلا : هیلع  قداصلا  نع 

ینثا ریغ  یقب  امف  اهیلا  سانلا  ضفناف  ۀـعمجلا  موی  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  عم  یّلـصن  نحن  ریع و  لبقا  هَّللا : دـبع  نب  رباج  نع  - 4
. مهنم انا  الجر  رشع 

323 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
«. 1  » تسا لمع  نیمه 

و «. 2  » دوب هعمج  زور  اب  فداصم  اهنآ  مامت  هک  دندش  بکترم  ياهلفاق  ره  ندمآ  اب  نامزمه  راب  هس  ار  لمع  نیا  هک  هدـش  تیاور  هداتق  زا 
هلمج نوچ  هدش  فذح  اههلمج  زا  یکی  سپ  دـنداتفایم  هار  نآ  فرط  هب  دـندیدیم  يوهل  ای  یتراجت  هاگ  ره  و  تسا : نینچ  هیآ  ریدـقت 

ار ربمایپ  دـنتفر و  یتراجت  ناوراک  فرط  هب  نارازگزاـمن  هک  تسا  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  دـنکیم  تلـالد  نآ  رب  رگید 
«. 3  » دنتخاس اهر  ربنم  رب  هبطخ  داریا  لاح  رد  هداتسیا و 

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  اب  زامن  يرادـیاپ و  رد  تسا و  هعمج  هبطخ  ندینـش  رد  هک  یباوث  ِةَراجِّتلا  َنِم  َو  ِوْهَّللا  َنِم  ٌْریَخ  ِهَّللا  َدـْنِع  ام  ْلـُق 
. تسا رتهدوتس  شماجرف  رتهب و  دراد  دوجو 
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__________________________________________________

-1
ۀیشخ عیقبلاب  هیلا  اوماقف  ۀعمجلا  موی  بطخی  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  ماشلا و  تیز  نم  ةراجتب  یبلکلا  ۀفیلخ  نب  ۀیحد  مدق  نسحلا ، نع 

متعیابت ول  هدیب  دمحم  سفن  يذلا  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لاقف  ۀیآلا  تلزنف  طهر  الا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  عم  قبی  ملف  هیلا  اوقبـسی  نا 
. وهّللاب دارملا  وه  قیفصتلا و  لبطلاب و  اهولبقتسا  ریعلا  تلبقا  اذا  اوناک  اران و  يداولا  مکب  لاسل  مکنم  دحا  یقبی  یتح ال 

. ۀعمجلا موی  قفاوی  کلذ  لک  ریغ  مدقتم  لک  یف  تارم  ثلث  کلذ  اولعف  هداتق ، نع  - 2
-3

. ربنملا یلع  امئاق  بطخت  امئاق  كوکرت  اهیلا و  اوفرصنا  مالّسلا : هیلع  قداصلا  نع 
324 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

324 ص :  نوقفانم .....  هروس 

هراشا

. تسا یندم 
. دراد هیآ  هدزای  و 

324 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

«. 1  » دشاب رانک  رب  رود و  قافن  زا  دنک  تئارق  ار  هروس  نیا  سک  ره  هک  تسا  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدح  رد 

324 ص :  ات 6 ..... ] تایآ 1  (: 63  ) نوقفانملا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ًۀَّنُج ْمُهَناْمیَأ  اوُذَخَّتا  ( 1  ) َنُوبِذاَکل َنیِِقفانُْملا  َّنِإ  ُدَهْشَی  ُهَّللا  َو  ُُهلوُسََرل  َکَّنِإ  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  ُلوُسََرل  َکَّنِإ  ُدَهْـشَن  اُولاق  َنوُِقفانُْملا  َكَءاج  اذِإ 

ْمُهَْتیَأَر اذِإ  َو  ( 3  ) َنوُهَقْفَی ـال  ْمُهَف  ْمِِهبُوُلق  یلَع  َِعبُطَف  اوُرَفَک  َُّمث  اُونَمآ  ْمُهَّنَأـِب  َکـِلذ  ( 2  ) َنُولَمْعَی اُوناک  ام  َءاس  ْمُهَّنِإ  ِهَّللا  ِلـِیبَس  ْنَع  اوُّدَـصَف 
یَّنَأ ُهَّللا  ُمُهََلتاق  ْمُهْرَذْـحاَف  ُّوُدَْـعلا  ُمُه  ْمِْهیَلَع  ٍۀَْحیَـص  َّلُک  َنُوبَـسْحَی  ٌةَدَّنَـسُم  ٌبُشُخ  ْمُهَّنَأَـک  ْمِِهلْوَِقل  ْعَمْـسَت  اُولوُقَی  ْنِإ  َو  ْمُهُماـسْجَأ  َکـُبِْجُعت 

(4  ) َنوُکَفُْؤی
َْمل ْمَأ  ْمَُهل  َتْرَفْغَتْـسَأ  ْمِْهیَلَع  ٌءاوَـس  ( 5  ) َنوُِربْکَتْـسُم ْمُه  َو  َنوُّدُـصَی  ْمُهَْتیَأَر  َو  ْمُهَـسُؤُر  اْوََّول  ِهَّللا  ُلوُسَر  ْمَُکل  ْرِفْغَتْـسَی  اَْولاـعَت  ْمَُهل  َلـِیق  اذِإ  َو 

(6  ) َنیِقِساْفلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ  ْمَُهل  ُهَّللا  َرِفْغَی  َْنل  ْمَُهل  ْرِفْغَتْسَت 
__________________________________________________

-1
. قافنلا نم  أرب  نیقفانملا  ةروس  أرق  نم  بعک و  نب  ّیبا  ثیدح  یف 

325 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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325 ص :  همجرت ..... :

رگشیاشخب هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 
وا لوسر  اعطق  وت  هک  دنادیم  دنوادخ  ییادخ - لوسر  وت  امتح  هک  میهدیم  تداهـش  ام  دـنیوگیم  دـنیآیم  وت  دزن  ناقفانم  هک  یماگنه 

(1 . ) دنیوگغورد ناقفانم  هک  دهدیم  تداهش  دنوادخ  یلو  یتسه -
(2 . ) دنهدیم ماجنا  يدب  رایسب  ياهراک  اهنآ  دنراد ، زاب  ادخ  هار  زا  ار  مدرم  ات  دناهتخاس  رپس  ار  ناشیاهدنگوس  اهنآ 

كرد ار  تقیقح  و  هدـش ، هداـهن  رهم  اـهنآ  ياـهلد  رب  اذـل  دـندش ، رفاـک  سپـس  دـندروآ  ناـمیا  تسخن  اـهنآ  هک  تسا  رطاـخ  نادـب  نیا 
(3 . ) دننکیمن

اّما یهدیم ، ارف  شوگ  ناشنانخس  هب  دنیوگب  نخـس  رگا  و  دربیم ، ورف  یتفگـش  رد  ار  وت  نانآ  هفایق  مسج و  ینیبیم  ار  اهنآ  هک  یماگنه 
نانمـشد اهنآ  دـنرادنپیم ، دوخ  ّدـض  رب  دوش  دـنلب  اج  ره  زا  يداـیرف  ره  هدـش ، هداد  هیکت  راوید  رب  هک  دنتـسه  یکـشخ  ياـهبوچ  ییوگ 

(4 ( !؟ دنوشیم فرحنم  قح  زا  هنوگچ  دشکب  ار  اهنآ  دنوادخ  شاب ، رذح  رب  نانآ  زا  دنتسه  وت  یعقاو 
ناکت رورغ ) ربک و  ازهتـسا و  يور  زا   ) ار دوخ  ياهرـس  دـنک  رافغتـسا  امـش  يارب  ادـخ  لوسر  اـت  دـییایب  دوش  هتفگ  اـهنآ  هب  هک  یماـگنه 

(5 . ) دنزرویم ّربکت  هدرک و  ضارعا  وت  نانخس  زا  هک  ینیبیم  ار  اهنآ  و  دنهدیم ،
تیاده ار  قساف  موق  دنوادخ  اریز  دـشخبیمن ، ار  اهنآ  دـنوادخ  زگره  ینکن ، ای  ینک  رافغتـسا  ناشیارب  هاوخ  دـنکیمن  توافت  اهنآ  يارب 

(6 . ) دنکیمن
326 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

326 ص :  ریسفت ..... :

نابز اب  لد  تسا و  قباطم  شراکشآ  اب  شناهن  هک  یتداهـش  ییادخ  لوسر  وت  هک  میهدیم  تداهـش  دنتفگ  ِهَّللا  ُلوُسََرل  َکَّنِإ  ُدَهْـشَن  اُولاق 
. قفاوم

. ییوا لوسر  اتقیقح  وت  هک  دنادیم  دنوادخ  ُُهلوُسََرل  َکَّنِإ  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو 
قباطم وت  تلاسر  هب  یهاوگ  رد  ناشنابز  لد و  هک  نیا  هب  ناقفانم  ياعّدا  هک  دـهدیم  تداهـش  ادـخ  َنُوبِذاَکل  َنیِِقفاـنُْملا  َّنِإ  ُدَهْـشَی  ُهَّللا  َو 
تقیقح رد  دـشابن  قباـطم  ناـشنابز  لد و  رگا  هک  ارچ  دـنیوگغورد  وـت  تلاـسر  رب  ناشتداهـش  راـتفگ و  رد  اـی  دـنیوگیم ، غورد  تـسا ،

. تسین تداهش 
زا یکی  تسا  نکمم  دنوشن ، هتـشک  ات  دنناشوپب  نآ  اب  ار  دوخ  رفک  هک  دنداد  رارق  یعنام  رپس و  ار  دوخ  ياهدنگوس  ًۀَّنُج  ْمُهَناْمیَأ  اوُذَـخَّتا 

[ هزمه  ] رـسک هب  مهنامیا » ، » نسح تسا ، دنگوس  هلزنم  هب  تداهـش  اریز  دشاب  هَّللا  لوسرل  کنا  دهـشن  اهنآ  راتفگ  ناشغورد  ياهدـنگوس 
. تسا هدوب  غورد  دنتشاد  راهظا  دوخ  نابز  رب  هک  ینامیا  ینعی  هدرک  تئارق 

. تسا دب  ادخ ، هار  زا  مدرم  نتشادزاب  اهنآ و  هناقفانم  رادرک  َنُولَمْعَی  اُوناک  ام  َءاس 
. دناسریم ار  اهنآ  لمع  یگرزب  ناگدنونش  دزن  رد  هک  تسه  بّجعت  يانعم  ءاس »  » لعف رد 

رظن زا  اهنآ  هک  دهدیم  تداهـش  اهنآ  هیلع  راتفگ  نیا  - 1 دراد : ینعم  دـنچ  و  تسا ، َنُولَمْعَی » اُوناک  ام  َءاس   » هب هراشا  کلذ »  » ْمُهَّنَِأب َِکلذ 
. دندش رفاک  سپس  دندروآ  نامیا  نوچ  دنمدرم  نیرتدب  لمع 

سپـس هدروآ  نامیا  اهنآ  هک  تسا  ببـس  نیدب  اهراک  نیا  مامت  ینعی  دراد ، نامیا  نتـشاد  ناهنپ  قافن و  زا  اهنآ  لاح  فصو  هب  هراشا  - 2
ام سپ  تسا  قح  رب  دّمحم  رگا  دنتخاس : راکـشآ  ریز ]  ] راتفگ اب  ار  ناشرفک  سپـس  هدروآ  نابز  رب  ار  تداهـش  هملک  ینعی  دـناهدش  رفاک 
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وگب   » ْمُِکنامیِإ َدَْعب  ُْمتْرَفَک  ْدَق  اوُرِذَتْعَت  ال  تسا : نآ  ریظن  میشوگ و  زارد 
327 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

اوُرَفَک َو  ِْرفُْکلا  َۀَِملَک  اُولاق  ْدََقل  َو  زین  و  ( 66 هبوت / « ) دیدش رفاک  ندروآ  نامیا  زا  سپ  امش  هک ) ارچ  تسا ، هدوهیب  هک   ) دینکن یهاوخ  رذع 
نابز هب  ناـنمؤم  روضح  رد  اـی  هبوت 74 .) « ) دناهدش رفاک  مالـسا  زا  سپ  دـناهتفگ و  زیمآ  رفک  نانخـس  اعطق  هک  یلاح  رد   » ْمِهِمالْـسِإ َدـَْعب 

. دندش رفاک  دندش  دراو  دوخ  قفانم  نارای  رب  نوچ  دندروآ و  نامیا 
زا یهورگ  دوب و  تروص  شوخ  حیـصف و  هثج ، يوق  يدرم  ّیبا  نب  هَّللا  دـبع  و  دـنتفای ، تأرج  یگرزب  راـک  ره  رب  سپ  ْمِِهبُوُلق  یلَع  َِعبُطَف 

ناحبـس دنوادخ  سپ  دندادیم  هیکت  اجنآ  رد  دندشیم و  رـضاح  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  سلجم  هب  دـندوب و  نینچ  زین  ناقفانم 
هب ای  هداد ، راوید  رب  هیکت  ياهبوچ  هب  دنتـشاد  ییایوگ  ياهنابز  روآتفگـش و  ياهلکیه  هچ  رگا  ناـشروضح  ندوبن  دـنمدوس  رد  ار  اـهنآ 

. تسا هدومرف  هیبشت  بوچ  زا  هدش  هدیشارت  ياهتب 
. دریگ رارق  بطاخم  هک  یسک  ره  ای  تسا ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  هلمج  نیا  رد  بطاخم  ْمُهُماسْجَأ  َُکبِْجُعت  ْمُهَْتیَأَر  اذِإ  َو 

بشخ مّهنأک  مه  لصا ، رد  هک  مه »  » ریدقت هب  تسا . عوفرم  اّلحم  ای  درادن ، بارعا  زا  یّلحم  تسا و  هفنأتـسم  هلمج  ٌةَدَّنَـسُم  ٌبُشُخ  ْمُهَّنَأَک 
هبـشخ شدرفم  تسا و  زاـجح  مدرم  ناـبز  ش )  ) ندوب كرحتم  تئارق  تسا و  هدـش  تئارق  ش )  ) ّمض و  ش )  ) نوکـس هب  بشخ » ، » دـشاب

. دشابیم رمث »  » و هرمث »  » و ندب »  » و هندب »  » دننام
اهنآ رب  ياهحیـص  ره  دنتـشادنپیم  دوب  ناشیاهلد  رد  هک  یتشحو  ناشندوب و  وسرت  رطاـخ  هب  ینعی  تسا ، نوبـسحی »  » مّود لوعفم  مهیلع » »

دندرکیم نالعا  ياهدش  مگ  ای  درکیم  مر  یناویح  ای  دزیم  دایرف  رکـشل  رد  يرگدایرف  هاگ  ره  دراد و  ررـض  نانآ  يارب  دوشیم و  عقاو 
ینعی تسا  هلمج  زاغآ  ّودعلا » مه   » و دوشیم ، فقو  نآ  رب  هلمج و  رخآ  مهیلع )  ) هملک دنتـسه . اهنآ  دوصقم  هک  دندرکیم  رکف  سرت  زا 

. دنتسه لماک  ینمشد  رد  اهنیا 
ینیرفن ُهَّللا » ُمُهََلتاق  . » دبیرفن ار  وت  ناشرهاظ  زیهرپب و  اهنآ  زا  ُهَّللا  ُمُهََلتاق  ْمُهْرَذْحاَف 

328 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
نیرفن نینچ  ار  اهنآ  هک  نانمؤم  هب  تسا  یمیلعت  اـی  دزاـس ، راوخ  دـنک و  تنعل  ار  اـهنآ  هک  قح  تاذ  زا  تسا  یتساوخرد  اـهنآ و  رب  تسا 

. دننک
. دننادرگیم يور  قح  زا  دوجوم  ياهلیلد  همه  نیا  اب  هنوگچ  َنوُکَفُْؤی  یَّنَأ 

. دننکیم ضارعا  قح  زا  هدنادرگرب و  ار  دوخ  ياهرس  ّربکت  يور  زا  ْمُهَسُؤُر  اْوََّول 
تـسا ناسکی  ینکن  ای  ینک  رافغتـسا  ناشیارب  ینعی  تسا  ریثکت  يارب  دیدشت  تئارق  هدش و  تئارق  دیدشت  اب  و  واو »  » دـیدشت نودـب  اوّول » »

. دنهدیمن ّتیمها  ترافغتسا  هب  اهنآ  اریز 

328 ص :  ات 11 ..... ] تایآ 7  (: 63  ) نوقفانملا هروس  ]

هراشا

(7  ) َنوُهَقْفَی ـال  َنیِِقفاـنُْملا  َّنِکل  َو  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُِنئازَخ  ِهَِّلل  َو  اوُّضَْفنَی  یَّتَـح  ِهَّللا  ِلوُسَر  َدـْنِع  ْنَم  یلَع  اوُقِْفُنت  ـال  َنوـُلوُقَی  َنیِذَّلا  ُمُه 
َنیِذَّلا اَهُّیَأ  ای  ( 8  ) َنوُمَْلعَی َنیِِقفانُْملا ال  َّنِکل  َو  َنِینِمْؤُْمِلل  َو  ِِهلوُسَِرل  َو  ُةَّزِْعلا  ِهَِّلل  َو  َّلَذَْألا  اَْهنِم  ُّزَعَْألا  َّنَجِرُْخَیل  ِۀَـنیِدَْملا  َیلِإ  اـنْعَجَر  ِْنَئل  َنُولوُقَی 

ْنَأ ِْلبَق  ْنِم  ْمُکاْنقَزَر  اـم  ْنِم  اوُقِْفنَأ  َو  ( 9  ) َنوُرِـساْخلا ُمُه  َِکئلوُأَف  َِکلذ  ْلَعْفَی  ْنَم  َو  ِهَّللا  ِرْکِذ  ْنَع  ْمُکُدالْوَأ  َو ال  ْمُُکلاْومَأ  ْمُکِْهُلت  ـال  اُونَمآ 
َو اُهلَجَأ  َءاج  اذِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  َرِّخَُؤی  َْنل  َو  ( 10  ) َنیِِحلاَّصلا َنِم  ْنُکَأ  َو  َقَّدَّصَأَف  ٍبیِرَق  ٍلَجَأ  یلِإ  ِینَتْرَّخَأ  َْول ال  ِّبَر  َلوُقَیَف  ُتْوَْملا  ُمُکَدَحَأ  َِیتْأَی 
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(11  ) َنُولَمْعَت اِمب  ٌرِیبَخ  ُهَّللا 

328 ص :  همجرت ..... :

اهنامسآ نئازخ  هک ) نیا  زا  لفاغ   ) دنوش هدنکارپ  ات  دینکن  قافنا  دنتسه  ادخ  لوسر  دزن  هک  يدارفا  هب  دنیوگیم : هک  دنتـسه  یناسک  اهنآ 
(7 . ) دنمهفیمن ناقفانم  یلو  تسادخ  نآ  زا  نیمز  و 

هب  رگا  دنیوگیم : اهنآ 
329 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ناـقفانم یلو  تـسا ، ناـنمؤم  وا و  لوـسر  ادـخ و  صوـصخم  تّزع  هـک  یلاـح  رد  دـننکیم ، نوریب  ار  نـالیلذ  نازیزع  میدرگزاـب  هنیدـم 
(8 . ) دنمهفیمن

(9 . ) تسا راکنایز  دنک  نینچ  سک  ره  و  دنکن ، لفاغ  ادخ  دای  زا  ار  امش  ناتنادنزرف  لاوما و  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
هب یمک  تّدم  ارم  ارچ  اراگدرورپ ! دیوگب  و  دـسر ، ارف  امـش  زا  یکی  گرم  هک  نآ  زا  شیپ  دـینک ، قافنا  میاهداد  يزور  امـش  هب  هچنآ  زا 

(10 ! ) مشاب ناحلاص  زا  مهد و  هقدص  ات  یتخادنین ، ریخأت 
(11 . ) تسا هاگآ  دیهدیم  ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  و  دزادنایمن ، ریخأت  هب  دسر  ارف  شلجا  هک  یماگنه  ار  یسک  گرم  زگره  دنوادخ 

329 ص :  ریسفت ..... :

329 ص :  لوزن ..... ] نأش  ]

دبع درک و  عازن  بآ  رس  رب  جرزخ  نب  فوع  ینب  زا  يدرم  اب  نیرجاهم  زا  يدرم  قلطصم  ینب  گنج  رد  دناهتفگ  تایآ  نیا  لوزن  نأش  رد 
، دروخب ار  وت  ات  نک  هبرف  ار  تگس  تسا : هتفگ  هدنیوگ  هک  تسا  نانچ  نارجاهم  ام و  ناتساد  ادخ  هب  تفگ : دش و  نیگمشخ  ّیبا  نب  هَّللا 

ربماـیپ ّلذا ) زا  شدوخ و  ّزعا )  ) زا شدوصقم  درک و  دـهاوخ  نوریب  ار  درف ]  ] نیرتراوخ دارفا ]  ] نیرتزیزع میدرگرب  هنیدـم  هب  رگا  ادـخ  هب 
اب ار  ناتلاوما  دیداد و  هار  دوخ  ياهرهـش  رد  ار  اهنآ  دیدروآ  دوخ  رـس  رب  يراک  هچ  تفگ : دوخ  موق  هب  هاگ  نآ  دوب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 

دندشیمن راوس  ناتندرگ  رب  دیدرکیم  هقیاضم  اهنآ ] زا  یـضعب  هب   ] دوخ دیاز  ياهاذغ  نداد  زا  رگا  دنگوس  ادخ  هب  دیدرک  تمـسق  اهنآ 
ادخ هب  تفگ : دینـش و  ار  نخـس  نیا  دوب  یناوجون  هک  مقرا  نب  دیز  دنوش  هدنکارپ  شرود  زا  ات  دینکن  قافنا  دّمحم  نایفارطا  هب  نیا  رب  انب 

ار وا  ناناملـسم  دراد و  يدادادـخ  تّزع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  یتـسه و  ضغب  دروم  دوخ  موـق  ناـیم  رد  هک  ییوـت  لـیلذ  راوـخ و 
: تفگ وا  هب  هَّللا  دبع  دنراد  تسود 

نم هب  وت  زا  هک  تسا  ییاهفرح  هچ  نیا  دومرف : داتسرف و  وا  یپ  رد  ار  یسک  ربمایپ  داد و  ربخ  ادخ  لوسر  هب  ار  نایرج  دیز  یکدوک  وت  هک 
تفگ : هَّللا  دبع  تسا ؟ هدیسر 

330 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
اوُذَـخَّتا  » ياـنعم تسا  نیا  دـیوگیم و  غورد  دـیز  ماهتفگن و  ار  اهنخـس  نآ  نم  تسا  هدرک  لزاـن  وـت  رب  ار  نآرق  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس 

نخـس هب  ادخ ، لوسر  يا  دنتفگ : هَّللا  دبع  دییأت  رد  دندوب  رـضاح  هک  راصنا  زا  هدع  نآ  دـناهتخاس . رپس  ار  ناشیاهدـنگوس  ًۀَّنُج » ْمُهَناْمیَأ 
شهوکن تشاد و  روذعم  ار  هَّللا  دبع  ربمایپ  هدرک  هابتشا  نخـس  لقن  رد  دیاش  دییامرفن  بیذکت  ار  ام  گرزب  رورـس و  راصنا ، زا  یناوجون 

ار وا  شوگ  دمآ و  دیز  رـس  تشپ  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دش  لزان  هیآ  نیا  نوچ  دش و  عیاش  مقرا  نب  دـیز  هب  تبـسن  راصنا 
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دش راکـشآ  هَّللا  دبع  غورد  نوچ  درک و  بیذکت  ار  نیقفانم  قیدصت و  ار  وت  ادخ  درک  طبـض  بوخ  وت  شوگ  ناوج  يا  دومرف : تفرگ و 
رما ارم  تفگ : هدنابنج و  ار  دوخ  رس  سپ  دبلط  شزرمآ  تیارب  ات  ورب  ادخ  لوسر  تمدخ  هدش  لزان  تاهرابرد  یتخس  تایآ  دنتفگ : وا  هب 

رب ندرک  هدجـس  زج  هدـنامن  يراک  رگید  متخادرپ  تاکز  هدروآ و  نامیا  مزادرپب ، تاـکز  دـیداد  روتـسد  مرواـیب و  ناـمیا  وا  هب  دـیدرک 
(61 ءاسن /  ) دش لزان  هیآ  نیا  سپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم 

تّدـم هَّللا  دـبع  سپ  دـیئایب » ربمایپ ] يوس  هب  هدرک و  لزان  ادـخ  هچنآ  يوس  هب   ] دوش هتفگ  اهنآ  هب  هک  یماـگنه  و   » اَْولاـعَت ْمَُهل  َلـِیق  اذِإ  َو 
. تشذگرد هدش و  رامیب  سپس  دوب ، هدنز  یهاتوک 

. دنوش هدنکارپ  ات  اوُّضَْفنَی  یَّتَح 
يزور ناناملـسم  هب  ادـخ  تسادـخ و  تسد  هب  يزور  تسوا و  تسد  رد  نیمز  اهنامـسآ و  ياههنیزخ  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ُِنئازَخ  ِهَِّلل  َو 

. دننکیمن كرد  ار  نآ  دنلهاج و  وا  لاثما  هَّللا و  دبع  یلو  دهدیم 
. دنک شايرای  هداد و  تّزع  ار  وا  ادخ  هک  تسا  یسک  ادخ و  نآ  زا  تردق  هبلغ و  ینعی  ُةَّزِْعلا  ِهَِّلل  َو 

وت  رد  هک  دنرادنپیم  مدرم  تفگ : وا  هب  يدرم  هک  تسا  تیاور  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  زا 
331 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

«. 1  » دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  تسا و  تّزع  هکلب  تسین  ّربکت  دومرف : تسه  ّربکت 
یتسود اهنآ و  زا  ینامداش  ناتدالوا و  هن  اهنآ و  زا  ندرب  تّذـل  اهنآ و  رد  فّرـصت  اهلام و  ِهَّللا  ِرْکِذ  ْنَع  ْمُکُدالْوَأ  َو ال  ْمُُکلاْومَأ  ْمُکِْهُلت  ـال 

. درادن زاب  ادخ  دای  زا  ار  امش  تساهنآ  تحلصم  هچنآ  هب  مادقا  اهنآ و  هب  امش 
یتمیق سنج  هک  ارچ  دـنراکنایز  دوخ  تراجت  رد  دـنوش  ایند  مرگرـس  نید  ياج  هب  یناسک  رگا  هک  تسا  نیا  دوصقم  َِکلذ  ْلَـعْفَی  ْنَم  َو 

. دناهتخورف یندش  دوبان  تسپ  سنج  هب  ار  یندنام 
. دینک قافنا  ار  بجاو  ینعی  تسا  ضیعبت  يارب  اّمم »  » رد نم »  » ْمُکاْنقَزَر ام  ْنِم 

قافنا رب  دنک و  قافنا  دناوتن  رگید  دنیبب و  ار  نآ  ياههناشن  دسرب و  امـش  زا  یکی  گرم  هک  نآ  زا  شیپ  ُتْوَْملا  ُمُکَدَحَأ  َِیتْأَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم 
: دیوگیم دهدیم و  تسد  زا  هدوب  شرایتخا  رد  هچنآ  دروخیم و  سوسفا  ترسح و  ندرکن 

. یتخادنین ریخأت  كدنا  ینامز  هب  ارم  گرم  ارچ  ینعی  هدش  تئارق  زین  ي )  ) نودب نترّخا »  » ِینَتْرَّخَأ َْول ال  ِّبَر 
. مهدب هقدص  ات  َقَّدَّصَأَف 

« نکا ، » مهدیم هقدـص  يزادـنیب  ریخأت  ارم  گرم  رگا  هدـش : هتفگ  ییوگ  تسا و  قدّـصاف »  » ّلحم رب  فطع  نکا »  » َنیِِحلاَّصلا َنِم  ْنُکَأ  َو 
. دشاب قدّصأف )  ) ظفل رب  فطع  هک  نیا  رب  انب  هدش  تئارق  واو »  » اب نوکا 

یلمع دوشیمن و  لوبق  ياهبوت  نآ  زا  سپ  هک  دیهدب  هقدص  دیآ  دورف  امش  رب  گرم  هطلس  هک  نآ  زا  شیپ  هک  تسا  تیاور  ساّبع  نبا  زا 
«. 2  » دشخبیمن دوس 

__________________________________________________

-1
ُةَّزِْعلا ِهَِّلل  َو   ] ۀیآلا هذه  الت  ةّزع و  هّنکل  هیتب و  سیل  لاق  اهیت  کیف  نا  نومعزی  سانلا  نا  هل  لاق  الجر  نا  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نسحلا  نع 

[. َنِینِمْؤُْمِلل َو  ِِهلوُسَِرل  َو 
. لمع عفنی  ۀبوت و ال  لبقی  الف  توملا  ناطلس  مکیلع  لزنی  نا  لبق  اوقّدصت  ساّبع ، نبا  نع  - 2

332 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
تعاطتسا تروص  رد  دنکیم و  عنم  هتفرگ  قلعت  تاکز  نآ  هب  هک  یلام  تخادرپ  زا  ار  امش  زا  یکی  زیچ  هچ  هک  هدش  تیاور  يو  زا  زین  و 
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«. 1  » دنادرگنرب ار  وا  ادخ  دنادرگرب و  ایند  هب  ار  وا  هک  دهاوخب  ادخ  زا  دسرب و  شگرم  هک  نیا  زا  شیپ  درازگب و  جح  ندرازگ  جح 
: تسا تیاور  نسح  زا 

«. 2  » دهاوخیم ار  ایند  هب  تشگزاب  شراگدرورپ  زا  تسا  هتفرگن  هزور  هدرکن و  جح  هتخادرپن و  تاکز  هک  امش  زا  کی  ره 
ادخ تسین و  نکمم  گرم  ریخأت  هک  دیتسناد  هاگ  ره  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  تسا و  دـیکأت  تروص  هب  ریخأت  یفن  ًاسْفَن  ُهَّللا  َرِّخَُؤی  َْنل  َو 

. دنامیمن یقاب  تابجاو  يادا  هب  باتش  زج  یهار  تسا  هاگآ  ناتلامعا  زا 
. دراد عمج  يانعم  هک  ددرگرب  اسفن  هب  نآ  ریمض  هک  نیا  رب  انب  ءات )  ) اب هدش  تئارق  ءات )  ) و ءای )  ) اب نولمعت »  » َنُولَمْعَت اِمب  ٌرِیبَخ  ُهَّللا  َو 

__________________________________________________

. اهاطعی الف  ةّرکلا  ّهبر  لئسیف  توملا  هیتأی  نا  لبق  نم  ّجحی  نا  جحلا  قاطا  اذا  یکزی و  نا  لام  هل  ناک  اذا  مکدحا  عنمی  ام  هنع ، و  - 1
. ۀعجرلا ّهبر  لأس  الا  مصی  مل  ّجحی و  مل  ّكزی و  مل  مکدحا  نم  ام  نسحلا  نع  و  - 2

333 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

333 ص :  نباغت .....  هروس 

هراشا

. تسا فالتخا  دروم  شندوب  یندم  یّکم و 
. دراد هیآ  هدجه 

333 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

«. 1  » دشاب ناما  رد  یناهگان  گرم  زا  دناوخب  ار  نباغت  هروس  سک  ره  هک  تسا  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدح  رد 
دوب دهاوخ  وا  عیفش  تمایق  زور  رد  هروس  نیا  دناوخب  بجاو  زامن  رد  ار  نباغت  هروس  هک  ره  هدش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 

«. 2  » دیآ رد  تشهب  هب  ات  دوشیمن  ادج  دوخ  يراق  زا  هاگ  نآ  تسا ، یلداع  دهاش  دریذپیم  ار  شتداهش  هک  ادخ )  ) یسک دزن  رد  و 

333 ص :  ات 10 ..... ] تایآ 1  (: 64  ) نباغتلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ْمُْکنِم َو  ٌِرفاک  ْمُْکنِمَف  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  ( 1  ) ٌریِدَق ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  ُدْمَْحلا  َُهل  َو  ُْکلُْملا  َُهل  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ِهَِّلل  ُحِّبَُـسی 

ِتاوامَّسلا ِیف  ام  ُمَْلعَی  ( 3  ) ُریِصَْملا ِْهَیلِإ  َو  ْمُکَرَوُص  َنَسْحَأَف  ْمُکَرَّوَص  َو  ِّقَْحلِاب  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  ( 2  ) ٌریَِصب َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو  ٌنِمُْؤم 
(4  ) ِروُدُّصلا ِتاِذب  ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  َنُوِنْلُعت  ام  َو  َنوُّرُِست  ام  ُمَْلعَی  َو  ِضْرَْألا  َو 

ٌرََـشب َأ  اُولاقَف  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُُهلُـسُر  ْمِهِیتَْأت  َْتناک  ُهَّنَِأب  َکـِلذ  ( 5  ) ٌمِیلَأ ٌباذَـع  ْمَُهل  َو  ْمِهِْرمَأ  َلابَو  اُوقاذَـف  ُلـْبَق  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُأَـبَن  ْمُِکتْأَـی  َْمل  َأ 
َو ُْمْتلِمَع  اِمب  َّنُؤَّبَُنَتل  َُّمث  َُّنثَْعُبَتل  یِّبَر  َو  یَلب  ْلـُق  اُوثَْعُبی  َْنل  ْنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َمَعَز  ( 6  ) ٌدیِمَح ٌِّینَغ  ُهَّللا  َو  ُهَّللا  یَنْغَتْسا  َو  اْوَّلََوت  َو  اوُرَفَکَف  انَنوُدْهَی 

ُِنباغَّتلا ُمْوَی  َِکلذ  ِعْمَْجلا  ِمْوَِیل  ْمُکُعَمْجَی  َمْوَی  ( 8  ) ٌرِیبَخ َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو  اْنلَْزنَأ  يِذَّلا  ِروُّنلا  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللِاب  اُونِمآَف  ( 7  ) ٌریِسَی ِهَّللا  یَلَع  َِکلذ 
(9  ) ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َِکلذ  ًاَدبَأ  اهِیف  َنیِِدلاخ  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ُْهلِخُْدی  َو  ِِهتائِّیَس  ُْهنَع  ْرِّفَُکی  ًاِحلاص  ْلَمْعَی  َو  ِهَّللِاب  ْنِمُْؤی  ْنَم  َو 

(10  ) ُریِصَْملا َْسِئب  َو  اهِیف  َنیِِدلاخ  ِراَّنلا  ُباحْصَأ  َِکئلوُأ  اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو 
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__________________________________________________

-1
. ةءاجفلا توم  هنع  عفر  نباغتلا  ةروس  أرق  نم  و  بعک :) نب   ) ّیبا ثیدح  یف 

و - 2 ].....[ 
یتح اهقرافی  مث ال  اهتداهشب  زیجی  نم  دنع  لدع  دهاش  ۀمایقلا و  موی  هل  ۀعیفـش  تناک  ۀضیرف  یف  نباغتلا  أرق  نم  مالّـسلا  هیلع  قداصلا  نع 

. ۀّنجلا لخدی 
334 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

334 ص :  همجرت ..... :

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
زیچ همه  رب  و  وا ، نآ  زا  شیاتـس  و  تسوا ، نآ  زا  تموـکح  ّتیکلاـم و  دـنیوگیم ، حـیبست  ادـخ  يارب  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هـچنآ 

(1 . ) تساناوت
ماجنا هچنآ  هب  دنوادخ  و  دنتسه ، نمؤم  یهورگ  رفاک و  امش  زا  یهورگ  داد ) رایتخا  يدازآ و  امش  هب  و   ) دیرفآ ار  امش  هک  تسا  یسک  وا 

(2 . ) تسانیب دیهدیم 
(3 . ) تسوا يوس  هب  همه  تشگزاب  ماجنارس  و  ریذپلد ، ابیز و  يریوصت  درک ، ریوصت  ار  امش  دیرفآ و  قح  هب  ار  نیمز  اهنامسآ و 

اهنامسآ و رد  ار  هچنآ 
335 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(4 . ) تسا هاگآ  تساههنیس  رد  هچنآ  زا  دنوادخ  تسا و  ربخ  اب  دینکیم  راکشآ  ای  ناهنپ  هچنآ  زا  دنادیم و  تسا  نیمز 
يارب كاندرد  باذع  و  دندیشچ ، ار  دوخ  گرزب  ناهانگ  معط  هنوگچ  هک  تسا  هدیـسرن  امـش  هب  دندوب  امـش  زا  لبق  هک  یناسک  ربخ  ایآ 

(5 ( !؟ تساهنآ
ییاهرـشب ایآ  دـنتفگ : رورغ ) ربک و  يور  زا   ) اهنآ یلو  دـندمآ ، ناشغارـس  هب  نشور  لیالد  اـب  اـهنآ  نـالوسر  هک  تسا  رطاـخ  نادـب  نیا 

و دوب ، زاینیب  ناـشتعاط ) ناـمیا و  زا   ) دـنوادخ و  دـندنادرگرب ، يور  دـندش و  رفاـک  بیترت  نیا  هب  و  دـننک !؟ تیادـه  ار  اـم  دـنهاوخیم 
(6 . ) تسا شیاتس  هتسیاش  ینغ و  دنوادخ 

، دش دـیهاوخ  ثوعبم  تمایق ) رد   ) امـش همه  هک  دـنگوس  مراگدرورپ  هب  يرآ  وگب  دـش  دـنهاوخن  هتخیگنارب  زگره  هک  دنتـشادنپ  نارفاک 
(7 . ) تسا ناسآ  دنوادخ  يارب  نیا  دنهدیم و  ربخ  امش  هب  دیدرکیم  لمع  ار  هچنآ  سپس 

(8 . ) تسا هاگآ  دیهدیم  ماجنا  هچنآ  هب  ادخ  دینادب  و  دیروایب ، نامیا  میدرک  لزان  هک  يرون  وا و  لوسر  ادخ و  هب  تسا  نینچ  هک  لاح 
دوشیم مولعم  هک  يزور   ) تسا نباغت  زور  زور  نآ  دنکیم ، يروآدرگ  عامتجا » زور   » نآ رد  ار  امش  همه  هک  دوب  دهاوخ  ینامز  رد  نیا 

زا ییاهغاب  رد  ار  وا  دـشخبیم و  ار  وا  ناهانگ  دـهد  ماجنا  حـلاص  لـمع  دروآ و  ادـخ  هب  ناـمیا  سک  ره  و  دـناهدش ) نوبغم  یناـسک  هچ 
(9 . ) تسا یگرزب  يزوریپ  نیا  دننامیم و  نآ  رد  هنادواج  دنکیم ، دراو  تسا  يراج  شناتخرد  ریز  زا  اهرهن  هک  تشهب 

ماجنارـس اهنآ  ماجنارـس  و  دننامیم ، نآ  رد  هنادواج  و  دنخزود ، باحـصا  اهنآ  دندرک  بیذکت  ار  ام  تایآ  دـندش و  رفاک  هک  یناسک  اّما 
(10 . ) تسا يدب 

335 ص :  ریسفت ..... :
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. تسا نآ  نابهگن  زیچ و  ره  هدننیرفآ  هدننک و  زاغآ  وا  اریز  يرگید  هن  تسادخ  نآ  زا  ّتیکلام  تموکح و  تقیقح  رد  « 1  » ُْکلُْملا َُهل 
__________________________________________________

م. تسا - سنج  قارغتسا  يارب  کلملا »  » رد مال ، فلا و  - 1
336 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ادخ هک  تسا  نیا  نارگید  ندوب  کلام  اّما  تسوا  زا  یعرف  یلـصا و  ياهتمعن  اریز  نارگید  هن  تسادخ  يارب  ساپـس  دمح و  ُدْـمَْحلا  َُهل  َو 
. تسا هدش  يراج  وا  تسد  رب  ادخ  تمعن  هک  تسا  هتکن  نیا  هب  هّجوت  يارب  ادخ  ریغ  زا  يرازگساپس  هتخاس و  ّطلسم  کلم  نآ  رب  ار  نانآ 

. تسا هدوب  ناتدوخ  باختنا  هب  هدروآ و  نامیا  یضعب  دیاهدیزگرب و  ار  نآ  دوخ  هدش و  رفاک  امش  زا  یضعب  ٌنِمُْؤم  ْمُْکنِم  َو  ٌِرفاک  ْمُْکنِمَف 
لصا هدرک و  فطل  امش  رب  هک  تسادخ  ینعی  تسانیب  تسامـش  لامعا  زا  یـشخب  هک  ناتنامیا  رفک و  هب  دنوادخ  ٌریَِـصب  َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو 

نیا اب  امـش  دیـشاب و  دّحوم  نمؤم و  دیـشیدنیب و  تسرد  هک  تسا  مزال  تسا و  هداد  امـش  هب  تسا  مدع  زا  ندروآ  دوجو  هب  هک  ار  تمعن 
نمؤم یضعب  رفاک و  یضعب  دیدش  قّرفتم  ییاهتّما  تروص  هب  هکلب  دیدشن  دّحوم  نمؤم و  دیدوب  اناوت  ندش  دّحوم  ندروآ و  نامیا  رب  هک 

. تسا جیار  اهنآ  نایم  رد  دراد و  هبلغ  رتشیب  اهنآ  رب  رفک  هک  تسا  نیا  نامیا  رب  رفک  نتشاد  مّدقم  لیلد  و  دیدش ،
. دیرفآ اسر  یتمکح  حیحص و  ضرغ  يور  زا  ِّقَْحلِاب » »

داد رارق  اهناویح  نیرتابیز  نیرتوکین و  ار  امش  هک  نیا  هب  تخاس  وکین  ار  ناتیاهتروص  درک و  ریوصت  ار  امـش  ْمُکَرَوُص  َنَسْحَأَف  ْمُکَرَّوَص  َو 
. دشیم يرگید  ناویح  تروص  دننام  شتروص  شاک  هک  دنکیمن  وزرآ  ناسنا  هک  لیلد  نیا  هب 

هب تسا و  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  زا  هک  هداد  رادشه  ناحبـس  دـنوادخ  َنُوِنْلُعت  ام  َو  َنوُّرُِـست  ام  ُمَْلعَی  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ُمَْلعَی 
روما مامت  هک  نیا  درادیم و  مالعا  تساههنیس  رد  هچنآ  زا  ار  دوخ  یهاگآ  سپـس  تسا  هاگآ  دننکیم  راکـشآ  ناهن و  رد  ناگدنب  هچنآ 

. دوش زیهرپ  وا  ینامرفان  زا  هک  تسا  هتسیاش  سپ  دشابیمن  هدیشوپ  وا  رب  تسین و  رود  وا  ملع  زا  یئزج  یّلک و 
. دنراّفک باطخ  دروم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُأَبَن  ْمُِکتْأَی  َْمل  َأ 

337 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
، ّهنأب تسا . هتخاس  اّیهم  ناشیارب  ادخ  هک  ترخآ  باذع  دناهدیـشچ و  ایند  رد  هک  تسا  یتبوقع  لابو و  هب  هراشا  کلذ »  » َْتناک ُهَّنَِأب  َِکلذ 

. دندمآیم اهنآ  رب  نشور  ياهلیلد  اب  ناشناربمایپ  هک  تسا  نیا  نخس  نأش و  ینعی  تسا  نأش  ّهنا »  » رد ریمض 
دوریم و راک  هب  درفم  يانعم  هب  مه  رشب » ، » دشاب ادخ  یگنس  هک  دنتسنادن  تشز  یلو  دشاب  ربمایپ  يرشب  هک  دندنسپن  اهنآ  انَنوُدْهَی  ٌرََـشب  َأ 

. عمج مه 
. دیتسه ام  دننام  يرشب  طقف  امش  انلثم  رشب  الا  متنأ  ام  اولاق 

نیا دوصقم  دوش و  اهنآ  یگدـنب  نامیا و  هلمج  زا  زیچ  همه  لـماش  اـت  هدرک  ناـیب  یّلک  قلطم و  روط  هب  ار  ادـخ  يزاـین  یب  ُهَّللا  یَنْغَتْـسا  َو 
. تشاد ار  راک  نآ  تردق  هک  نیا  اب  درکن  ندروآ  نامیا  هب  روبجم  ار  اهنآ  هک  ارچ  دش  راکشآ  ادخ  يزاینیب  هک  تسا 

. تسا یبکرم  دب  غورد  بکرم  هک  تسا  ثیدح  رد  و  تسا . ندرک  شناد  ياعّدا  معز »  » اوُرَفَک َنیِذَّلا  َمَعَز 
: تسا لامتحا  ود  هلمج  نیا  بارعا  رد  اُوثَْعُبی  َْنل  ْنَأ 

. دشاب معز »  » لوعفم ود  نیشناج  ای  - 2 دشاب ] هیمسا  هلمج   ] هدوب اوثعبی ، نل  مّهنا  لصا  رد  - 1
. تسا ثعب  ینعی  نل »  » دعب ام  تابثا  يارب  یلب »  » َُّنثَْعُبَتل یِّبَر  َو  یَلب  ُْلق 

. دوش وا  عنام  دناوتیمن  سک  چیه  تسا و  ناسآ  ادخ  رب  راک  نیا  ٌریِسَی  ِهَّللا  یَلَع  َِکلذ  َو 
. تسا نآرق  هدش ، هداتسرف  ورف  رون  زا  روظنم  اْنلَْزنَأ  يِذَّلا  ِروُّنلا  َو 

. تسا هدش  تئارق  زین  نون )  ) اب مکعمجن  ْمُکُعَمْجَی  َمْوَی 
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« ریبخل  » ای نوئّبنتل  يارب  فرظ  مکعمجی  موی  تسا ، هدـش  تئارق  لّوا  نون )  ) و ءای )  ) اب هلخدـی  و  نون )  ) اب رّفکن  ُْهلِخْدـُی  َو  ِِهتائِّیَـس  ُْهنَع  ْرِّفَُکی 
درگ ار  امـش  دـنوشیم  عـمج  نیرخآ  نیلّوا و  هک  يزور  رد  ادـخ  تسا : هدوـمرف  ییوـگ  تسه و  ندـناسرت  ياـنعم  نآ  رد  هک  ارچ  تسا 

. دنکیم رفیک  هدروآ و 
338 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دنبیرفب ار  یضعب  اهنآ  زا  یضعب  هک  تسا  نیا  روظنم  تسا و  ةراجتلا ، یف  موقلا  نباغت  زا  هراعتسا  نباغت »  » ُِنباغَّتلا ُمْوَی  َِکلذ 
ناشن وا  هب  شتآ  رد  ار  شهاگیاج  هک  نیا  رگم  دـیآ  رد  تشهب  هب  هک  تسین  ياهدـنب  چـیه  هدـش : تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  زا 

شهاگیاج هک  نیا  رگم  دیآ  رد  خزود  هب  هک  تسین  ياهدنب  چیه  دنک و  رکش  رتشیب  ات  تفریم  اجنآ  هب  درکیم  هانگ  رایسب  رگا  هک  دنهد 
نیمه ُِنباغَّتلا » ُمْوَی  َِکلذ   » يانعم دوش و  رتشیب  شترـسح  اـت  تفریم  اـجنآ  درکیم  یکین  رایـسب  رگا  هک  دـنهد  ناـشن  وا  هب  تشهب  رد  ار 

. تسا
نیا مه  لصا  دوشیم و  رهاظ  زور  نآ  یعقاو  يراکبیرف  نیا  رب  انب  دـنوشیم  راکـشآ  هدروخ  بیرف  راـکبیرف و  هک  تسا  زور  نآ  رد  سپ 

. تسا ّمهم  گرزب و  مه  نآ  هچ  رگا  ایند  ياهراک  رد  يراکبیرف  هن  تسا 
. تسا هدوب  احلاص  المع  لصا  رد  تسا و  فوذحم )  ) ردصم يارب  تفص  احلاص »  » ًاِحلاص ْلَمْعَی  َو 

338 ص :  ات 18 ..... ] تایآ 11  (: 64  ) نباغتلا هروس  ]

هراشا

امَّنِإَف ُْمْتیَّلََوت  ْنِإَف  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  َو  ( 11  ) ٌمِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  ُهَّللا  َو  ُهَْبلَق  ِدْهَی  ِهَّللِاب  ْنِمُْؤی  ْنَم  َو  ِهَّللا  ِنْذِِإب  َّالِإ  ٍۀَبیِـصُم  ْنِم  َباصَأ  ام 
ْمُکِدالْوَأ َو  ْمُکِجاوْزَأ  ْنِم  َّنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  ( 13  ) َنُونِمْؤُْملا ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهَّللا  یَلَع  َو  َوُه  ـَّالِإ  َهلِإ  ـال  ُهَّللا  ( 12  ) ُنِیبُْملا ُغالَْبلا  اَِـنلوُسَر  یلَع 

ٌمیِظَع ٌرْجَأ  ُهَدـْنِع  ُهَّللا  َو  ٌۀَْـنِتف  ْمُکُدالْوَأ  َو  ْمُُکلاْومَأ  امَّنِإ  ( 14  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإَف  اوُرِفْغَت  َو  اوُحَفْـصَت  َو  اوُفْعَت  ْنِإ  َو  ْمُهوُرَذْـحاَف  ْمَُکل  اوُدَـع 
(15)

ًاضْرَق َهَّللا  اوُضِْرُقت  ْنِإ  ( 16  ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأَف  ِهِسْفَن  َّحُش  َقُوی  ْنَم  َو  ْمُکِسُْفنَِأل  ًاْریَخ  اوُقِْفنَأ  َو  اوُعیِطَأ  َو  اوُعَمْسا  َو  ُْمتْعَطَتْسا  اَم  َهَّللا  اوُقَّتاَف 
(18  ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  ِةَداهَّشلا  َو  ِْبیَْغلا  ُِملاع  ( 17  ) ٌمِیلَح ٌروُکَش  ُهَّللا  َو  ْمَُکل  ْرِفْغَی  َو  ْمَُکل  ُهْفِعاُضی  ًانَسَح 
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339 ص :  همجرت ..... :

زیچ همه  هب  ادـخ  و  دـنکیم ، تیادـه  ار  شبلق  دـنوادخ  دروآ  نامیا  ادـخ  هب  سک  ره  و  ادـخ ، نذا  هب  رگم  دـهدیمن  خر  یتبیـصم  چـیه 
(11 . ) تساناد

(12 . ) درادن ياهفیظو  راکشآ  غالبا  زج  ام  لوسر  دیوش  نادرگیور  رگا  و  ار ، ربمایپ  دینک  تعاطا  و  ار ، ادخ  دینک  تعاطا 
(13 . ) دننک لکوت  وا  رب  طقف  دیاب  نانمؤم  تسین و  وا  زج  يدوبعم  چیه  هک  يدنوادخ 

رظنفرص دینک و  وفع  رگا  و  دیشاب ، رذح  رب  اهنآ  زا  دنتسه ، امش  نانمشد  ناتنادنزرف  نارسمه و  زا  یـضعب  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
(14 . ) تسا نابرهم  هدنشخب و  دنوادخ  هک  ارچ  دشخبیم ) ار  امش  ادخ   ) دیشخبب دییامن و 

(15 . ) تسادخ دزن  میظع  شاداپ  رجا و  و  دنتسه ، امش  شیامزآ  هلیسو  ناتنادنزرف  لاوما و 
اهنآ و  تسا ، رتهب  امـش  يارب  هک  دیـشخبب  و  دیربب ، نامرف  دیهد و  شوگ  و  دینک ، هشیپ  یهلا  ياوقت  دـیراد  ناوت  رد  هک  اجنآ  ات  نیا  رب  انب 
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(16 . ) دنزوریپ راگتسر و  دننامب  نوصم  نتشیوخ  صرح  لخب و  زا  هک 
(17 . ) تسا رابدرب  ریذپرکش و  دنوادخ  دشخبیم و  ار  امش  و  دنکیم ، ربارب  دنچ  امش  يارب  ار  نآ  دیهد  هنسحلا  ضرق  ادخ  هب  رگا 

(18 . ) تسا میکح  زیزع و  وا  تسا و  ربخ  اب  راکشآ  ناهنپ و  زا  وا 

339 ص :  ریسفت ..... :

هب تبیصم  هک  هدومرف  هزاجا  دنوادخ  ییوگ  تسوا  رّدقم  تساوخ و  هب  دسرب  یسک  هب  هک  یتبیصم  ره  ِهَّللا  ِنْذِِإب  اَّلِإ  ٍۀَبیِـصُم  ْنِم  َباصَأ  ام 
. دسرب وا 
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هک هدش  تیاور  ساّبع  نبا  زا  دهدیم  شیاشگ  یگدنب  ریخ و  راک  رب  ندوزفا  يارب  ار  شلد  دـنکیم و  فطل  ناسنا  هب  دـنوادخ  ُهَْبلَق  ِدـْهَی 

. دنکیم تیاده  َنوُعِجار ) ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ   ) عاجرتسا هملک  نتفگ  يارب  تبیصم  ماگنه  رد  ار  شلد 
دوش متـس  رگا  دـنکیم و  رکـش  دوش  هداد  وا  هب  يزیچ  رگا  دـنکیم و  ربص  دوش  ـالتبم  رگا  ینعی  ُهَْبلَق » ِدـْهَی   » هک تسا  تیاور  دـهاجم  زا 

. دشخبیم
راک رد  یهابتشا  تسا و  رّدقم  روما  زا  هدیسر  وا  هب  هک  یتبیـصم  دنادب  هدنب  ات  دنکیم  تیاده  ار  شبلق  يادخ  هدش ، تیاور  كاّحـض  زا 

. دسریمن وا  هب  تسین  رّدقم  هچنآ  تسین و 
زا سپ  دننکیم  یضاران  دوخ  زا  ار  امش  دنزرویم و  ینمشد  امش  اب  ناتنادنزرف  نارـسمه و  زا  یـضعب  اوُدَع  ْمُکِدالْوَأ  َو  ْمُکِجاوْزَأ  ْنِم  َّنِإ 

نمیا اهنآ  رش  زا  دینک و  زیهرپ  اهنآ  زا  ینعی  ددرگیم  رب  همه  نانز  نادنزرف و  ای  نانمشد  هب  مهورذحاف »  » رد ریمـض  دیـشاب . رذح  رب  اهنآ 
. دیشابم

ناشدوخ رب  هک  ار  یملظ  دیرذگ و  رد  دینک و  وفع  ار  اهنآ  رگا  دیدش  هاگآ  اهنآ  ینمشد  زا  هاگ  ره  ینعی  اوُرِفْغَت  َو  اوُحَفْصَت  َو  اوُفْعَت  ْنِإ  َو 
. دناشوپیم ار  اهنآ  و  دزرمآیم . ار  ناتناهانگ  ادخ  انامه  دیناشوپب  دناهتشاد  اور 

ٌۀَْنِتف ْمُکُدالْوَأ  َو  ْمُُکلاْومَأ  ام  َّ
دش نکمم  ناتیارب  داهج  ترجه و  هاگ  ره  دناهتفگ : یـضعب  دیوش ، یتالکـشم  همیرج و  راتفرگ  هک  دنوشیم  بجوم  ناتلاوما  نادنزرف و 

. دبیرفن ار  امش  دالوا  لام و  هب  هقالع 
هظعوم هچنآ  هب  دـیراد و  لوذـبم  یهلا  ياوقت  رد  ار  دوخ  شـشوک  ناوت و  ینعی  دـیراد  ناوت  رد  هک  ياهزادـنا  هب  ُْمتْعَطَتْـسا  اَم  َهَّللا  اوُقَّتاَـف 

. دینک تعاطا  دیوشیم  یهن  رما و  هچ  ره  هب  دیهد و  شوگ  دیوشیم 
اوتیا هیآ ، ریدقت  تسا و  فوذحم  لعف  هب  بوصنم  اریخ » ، » دینک قافنا  تسا  بجاو  امش  رب  قافنا  هک  ییاههار  رد  ْمُکِسُْفنَِأل  ًاْریَخ  اوُقِْفنَأ  َو 

ینعی  مکسفنال ، اریخ 
341 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

نیا يارب  تسا  نایب  تسا و  تاروتـسد  نیا  زا  تعاطا  رب  صیرحت  قیوشت و  هملک  نیا  تسا و  رتهب  رتدـیفم و  ناتدوخ  يارب  هچنآ  دـیهدب 
. دیروآیم يور  اهنآ  هب  هک  تسا  یناف  يایند  ياهتّذل  فراخز و  دالوا و  لاوما و  زا  رتهب  ناتیارب  هدش  دای  روما  هک 

. تسا تساوخرد  اعدتسا و  رد  تفارظ  یعون  ضرق »  » هملک ندروآ  ًانَسَح  ًاضْرَق  َهَّللا  اوُضِْرُقت  ْنِإ 
. دیازفایم دهاوخب  ادخ  هک  رتشیب  ربارب  نیدنچ  ات  مهرد  دصتفه  ای  مهرد  هد  ضرق  مهرد  کی  ربارب  رد  ادخ  ْمَُکل  ُهْفِعاُضی 

شاداپ امـش  هب  دزرویم و  هغلابم  يرازگ  رکـش  رد  هک  دنکیم  راتفر  يرازگ  رکـش  کی  دننام  امـش  اب  ینعی  دـهدیم  شاداپ  ٌمِیلَح  ٌروُکَش 
. دهدیم دایز  باوث  رایسب و 
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. دنکیمن هلجع  امش  نداد  رفیک  رد  دیراد  هک  یناوارف  ناهانگ  اب  ینعی  میلح » »
342 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

342 ص :  قالط .....  هروس 

هراشا

. تسا یندم 
. دراد هیآ  هدزاود  نارگید  داقتعا  هب  هیآ و  هدزای  هرصب  ياملع  داقتعا  هب 

. دناهدرمشن لقتسم  هیآ  کی  ار  ًاجَرْخَم » َُهل  ْلَعْجَی   » هرصب ياملع 
. دریمب هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ّتنس  رب  دنک  تئارق  ار  قالط  هروس  سک  ره  هک  تسا  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدح  رد 

342 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

هک دهد  هانپ  ار  وا  ادخ  دناوخب  دوخ  بجاو  ياهزامن  رد  ار  میرحت  قالط و  هروس  سک  ره  تسا  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
دراو ار  وا  اهنآ  رب  تظفاحم  هروس و  ود  نیا  توالت  لباقم  رد  ادـخ  دوش و  فاعم  خزود  هب  نتفر  زا  دـسرن و  یـسرت  وا  هب  تماـیق  زور  رد 

. تسا هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  زا  هروس  ود  نیا  هک  ارچ  دنک  تشهب 

342 ص :  ات 5 ..... ] تایآ 1  (: 65  ) قالطلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
َنِیتْأَی ْنَأ  َّالِإ  َنْجُرْخَی  َو ال  َّنِِهتُوُیب  ْنِم  َّنُهوُجِرُْخت  ْمُکَّبَر ال  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  َةَّدـِْعلا  اوُصْحَأ  َو  َّنِِهتَّدـِِعل  َّنُهوُقِّلَطَف  َءاـسِّنلا  ُُمتْقَّلَط  اذِإ  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی 

َّنُهَلَجَأ َنْغََلب  اذِإَف  ( 1  ) ًاْرمَأ َِکلذ  َدَْعب  ُثِدُْحی  َهَّللا  َّلََعل  يِرْدَت  ُهَسْفَن ال  َمَلَظ  ْدَقَف  ِهَّللا  َدوُدُـح  َّدَـعَتَی  ْنَم  َو  ِهَّللا  ُدوُدُـح  َْکِلت  َو  ٍۀَـنِّیَبُم  ٍۀَـشِحاِفب 
ِمْوَْیلا َو  ِهَّللِاب  ُنِمُْؤی  َناک  ْنَم  ِِهب  ُظَعُوی  ْمُِکلذ  ِهَِّلل  َةَداهَّشلا  اوُمِیقَأ  َو  ْمُْکنِم  ٍلْدَع  َْيَوذ  اوُدِهْـشَأ  َو  ٍفوُْرعَِمب  َّنُهُوقِراف  َْوأ  ٍفوُْرعَِمب  َّنُهوُکِْـسمَأَف 

ُهَّللا َلَعَج  ْدَـق  ِهِْرمَأ  ُِغلاب  َهَّللا  َّنِإ  ُُهبْـسَح  َوُهَف  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَی  ْنَم  َو  ُبِسَتْحَی  ُْثیَح ال  ْنِم  ُْهقُزْرَی  َو  ( 2  ) ًاجَرْخَم َُهل  ْلَعْجَی  َهَّللا  ِقَّتَی  ْنَم  َو  ِرِخآـْلا 
ِلامْحَْألا ُتـالوُأ  َو  َنْضِحَی  َْمل  ِیئـَّاللا  َو  ٍرُهْـشَأ  ُۀـَثالَث  َّنُُهتَّدـِعَف  ُْمْتبَتْرا  ِنِإ  ْمُِکئاـِسن  ْنِم  ِضیِحَْملا  َنِم  َنِْسئَی  ِیئـَّاللا  َو  ( 3  ) ًارْدَق ٍءْیَـش  ِّلُِکل 

(4  ) ًارُْسی ِهِْرمَأ  ْنِم  َُهل  ْلَعْجَی  َهَّللا  ِقَّتَی  ْنَم  َو  َّنُهَلْمَح  َنْعَضَی  ْنَأ  َّنُُهلَجَأ 
(5  ) ًارْجَأ َُهل  ْمِظُْعی  َو  ِِهتائِّیَس  ُْهنَع  ْرِّفَُکی  َهَّللا  ِقَّتَی  ْنَم  َو  ْمُْکَیلِإ  َُهلَْزنَأ  ِهَّللا  ُْرمَأ  َِکلذ 

343 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

343 ص :  همجرت ..... :

. رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
ناشرـسمه اب  هدش و  كاپ  هناهام  تداع  زا  هک  ینامز  : ) دـییوگ قالط  هّدـع  نامز  رد  دـیهد  قالط  ار  نانز  دـیتساوخ  نامز  ره  ربمایپ ! يا 

نوریب ناشیاههناخ  زا  ار  اهنآ  امش  هن  دیزیهرپب ، تسامش  راگدرورپ  هک  ییادخ  زا  و  دیراد ، هگن  ار  هّدع  باسح  و  دنشاب ) هدرکن  یکیدزن 
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زا سک  ره  و  تسا ، یهلا  دودـح  نیا  دـنهد ، ماجنا  يراکـشآ  تشز  راک  هک  نیا  رگم  دـنور ، نوریب  هّدـع ) نارود  رد   ) اـهنآ هن  و  دـینک ،
(1 . ) دنک مهارف  یحالصا ) هلیسو  و   ) هزات عضو  نیا ، زا  دعب  دنوادخ  دیاش  ینادیمن  وت  هدرک ، متس  نتشیوخ  هب  دنک  زواجت  یهلا  دودح 

ار لداع  درم  ود  و  دیوش ، ادج  اهنآ  زا  ياهتسیاش  زرط  هب  ای  و  دیراد ، هگن  ياهتـسیاش  زرط  هب  ار  اهنآ  ای  دمآ ، رـس  اهنآ  هّدع  هک  یماگنه  و 
اپ رب  ادخ  يارب  ار  تداهش  و  دیریگ ، هاوگ  ناتدوخ  زا 

344 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
يارب دنوادخ  دنک  هشیپ  یهلا  ياوقت  سک  ره  و  دنوشیم ، هداد  زردنا  نآ  هب  ازج  زور  ادـخ و  هب  نمؤم  دارفا  هک  تسا  يزیچ  نیا  دـیراد ،

(2 . ) دنکیم مهارف  یتاجن  هار  وا 
هب ار  دوخ  نامرف  دنوادخ  دنکیم ، تیافک  ار  شرما  دنک  لّکوت  دنوادخ  رب  سک  ره  و  دهدیم ، يزور  درادـن  نامگ  هک  ییاج  زا  ار  وا  و 

(3 . ) تسا هداد  رارق  ياهزادنا  يزیچ  ره  يارب  ادخ  و  دناسریم ، ماجنا 
اهنآ نینچمه  و  تسا ، هام  هس  نانآ  هّدـع  دـینک ، کش  يرادراب ) رظن  زا   ) اهنآ عضو  رد  رگا  دنـسویأم ، هناهام  تداع  زا  هک  امـش  زا  ینانز 

دنوادـخ دـنک  هشیپ  یهلا  ياوقت  سک  ره  دـنراذگب و  نیمز  رب  ار  دوخ  راب  هک  تسا  نیا  رادراب  نانز  هّدـع  و  دـناهدیدن ، هناهام  تداع  هک 
(4 . ) دزاسیم ناسآ  وا  رب  ار  راک 

گرزب ار  وا  شاداپ  و  دـشخبیم ، ار  وا  ناهانگ  دـنوادخ  دـنک  هشیپ  یهلا  ياوقت  سک  ره  و  هدرک ، لزان  امـش  رب  هک  تسادـخ  نامرف  نیا 
(5 . ) درادیم

344 ص :  ریسفت ..... :

مومع و ار  باطخ  هداد و  رارق  ادـن  دروم  اصاصتخا  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  لـیلد  نیا  هب  دـنوادخ  َءاـسِّنلا  ُُمتْقَّلَط  اذِإ  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی 
سیئر و هب  هک  ناـنچ  دراد  بوسحم  اـهبطاخم  ماـمت  مکح  رد  ار  وا  صخـش  زین  دراد و  راـهظا  ار  ترـضح  نآ  مّدـقت  اـت  هدیـشخب  لومش 

: تسا نیا  هیآ  يانعم  دینک ، نینچ  ینالف  يا  اذک ، اولعفا  نالف  ای  دنیوگیم : یهورگ  ياوشیپ 
هک یماگنه   » َنآْرُْقلا َْتأَرَق  اذِإَف  (. 6 هدئام / « ) دیزیخرب زامن  هب  هاگ  ره   » ِةالَّصلا َیلِإ  ُْمتُْمق  اذِإ  دننام : دیهد ، قالط  ار  نانز  دیتساوخ  هاگ  ره 

. دنک ضرف  راک  هب  هدننک  زاغآ  هلزنم  هب  ار  راک  هب  هدنروآ ، يور  صخش  هک  نیا  باب  زا  (. 98 لحن / « ) یناوخیم نآرق 
شزیمآ وا  اب  هک  ياهناهام  تداع  زا  ندـش  كاپ  زا  سپ  هک  تسا  نیا  دوصقم  ناشهّدـع و  ندـمآ  رـس  ناـمز  رد  ینعی  َّنِِهتَّدـِِعل  َّنُهوُقِّلَطَف 

یکاپ نآ  رد  ار  نانز  ینعی  دوشیم ، بوسحم  نز  هّدـع  زا  یکاپ  نیا  اریز  تسا ، نیمه  هّدـع  رد  قالط  و  دـنهد ، قالط  ار  اهنآ  دـناهدرکن 
یعفاش و بهذم  و  دیهد ، قالط  دوشیم  هدرمش  اهنآ  هّدع  زا  هک 

345 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هک یکاپ  نآ  رد  ینعی  اهنآ  هّدع  زا  لبق  دیهد  قالط  ار  نانز  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  دناهتفگ : ینعی  تسا ، نیمه  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها 

بهذم تسا و  ضیح  هّدع  نیا  رب  انب  مدمآ  دوب  هتشذگ  هام  زا  بش  کی  وا  دزن  رهـشلا  نم  تلخ  ۀلیلل  هتیتا  هتفگ : نیا  دننام  هدشن  شزیمآ 
. تسا نیمه  هفینح  وبا 

هدش رما  هّدع  ندرمش  هب  هک  نیا  لیلد  دیرمشب و  ضیح ) زا  یکاپ   ) رهط هس  ار  نآ  دینک و  طبض  ددع  اب  هدرمـش و  ار  هّدع  َةَّدِْعلا  اوُصْحَأ  َو 
. دراد ار  نارسمه  رگید  زا  وا  عنم  نز و  هب  عوجر  قح  زین  رهوش  دراد و  نکسم  جراخم و  قح  رهوش  رب  هّدع  نامز  رد  نز  هک  تسا  نیا 
لیلد دینکن ، نوریب  دناهدوب  نارهوش  هناخ  ینعی  هّدع  زا  شیپ  هک  ییاهنکـسم  زا  ناشهّدع  ندش  يرپس  ات  ار  اهنآ  َّنِِهتُوُیب  ْنِم  َّنُهوُجِرُْخت  ال 

. تسا هتشاد  نانز  هب  صاصتخا  تنوکس  رظن  زا  هک  تسا  نیا  هدش  هداد  تبسن  نانز  هب  هناخ  هک  نیا 
. دنوش بکترم  ار  یتشز  لمع  هک  نیا  رگم  دنورن ، نوریب  ناشنارهوش  هناخ  زا  ناشدوخ  زین  نانز  ٍۀَنِّیَبُم  ٍۀَشِحاِفب  َنِیتْأَی  ْنَأ  اَّلِإ  َنْجُرْخَی  َو ال 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 2157 

http://www.ghaemiyeh.com


(. لعاف مسا  ای  لوعفم  مسا  تروص  هب   ) هرهاظ ای  هرهظم  ینعی  تسا  هدش  تئارق  نآ  رسک  و  ءای )  ) حتف هب  ٍۀَنِّیَبُم 
. تسانز هشحاف ، زا  روظنم  هک  هدش  تیاور  دهاجم  نسح و  زا 

. تسا هدش  تیاور  مالّسلا  مهیلع  يده  همئا  زا  بلطم  نیا  تسا و  لزنم  لها  رب  نداد  مانشد  هشحاف  زا  روظنم  هک  هدش  لقن  ساّبع  نبا  زا 
يارب ار  نانز  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  دریگ و  رارق  وا  لد  رد  نز  هب  عوجر  دهد و  يأر  رییغت  رهوش  ینعی  ًاْرمَأ  َِکلذ  َدَْعب  ُثِدُْـحی  َهَّللا  َّلََعل 

هب تبـسن  یلیمیب  زا  سپ  دیاش  دیرمـشب  تسا  داتعم  نآ  هب  هک  ار  ییاهضیح )  ) ییاهرهط دیهد و  قالط  رهط ) هس  تّدم   ) ناشهّدع نامز 
. دینک عوجر  اهنآ  هب  دیوش و  لیام  اهنآ 

امش  دیسر  ارف  هّدع  زا  نانز  ندش  نوریب  نامز  کیدزن  هاگ  ره  َّنُهَلَجَأ  َنْغََلب  اذِإَف 
346 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دینک عوجر  اهنآ  هب  لیامت  تروص  رد  دیتسه  راتخم 
(. هریغ هقفن و  يراتفرشوخ   ) تسوکین مزال و  هچنآ  هب  دینک  عوجر  نانز  هب  ٍفوُْرعَِمب  َّنُهوُکِْسمَأَف 

. دنوش جراخ  دوخ  هّدع  زا  ات  دیراذگاو  دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  دینکن  عوجر  دیتساوخ  رگا  ٍفوُْرعَِمب و  َّنُهُوقِراف  َْوأ 
. تسا قالط  رد  نتفرگ  دهاش  بوجو  روظنم  هیآ  رهاظ  هب  هّجوت  اب  هیماما  داقتعا  هب  ْمُْکنِم  ٍلْدَع  َْيَوذ  اوُدِهْشَأ  َو 

. دیهد تداهش  ضارغا  رگید  هن  قح  نتشاداپرب  ادخ و  يارب  ِهَِّلل  َةَداهَّشلا  اوُمِیقَأ  َو 
. دنوشیم هظعوم  نآ  هب  نانمؤم  هک  تسا  يزیچ  تداهش  هماقا  رب  قیوشت  ای  قح  هب  رما  ْنَم  ِِهب  ُظَعُوی  ْمُِکلذ 

قالط رب  دـینک و  طایتحا  دـیاهدش  رما  هک  یتروص  نامه  هب  قالط  عاقیا  رد  دـیهد و  قالط  ّتنـس  قبط  رب  ًاجَرْخَم  َُهل  ْلَـعْجَی  َهَّللا  ِقَّتَی  ْنَم  َو 
. داد دهاوخ  رارق  یجورخ  هار  ییانگنت  هودنا و  ره  زا  امش  يارب  ادخ  دیریگب  دهاش 

عقوم رد  ندز  زیرگ  ناونع  هب  هک  دشاب  ياهلمج  تسا  نکمم  و  تسا ، لبق  هلمج  دیکأت  هضرتعم و  هلمج  نیا  ُبِسَتْحَی  ُْثیَح ال  ْنِم  ُْهقُزْرَی  َو 
. تسا هدش  هدروآ  ِِهب » ُظَعُوی  ْمُِکلذ   » هتفگ نیا  رکذ 

. دهدیم رارق  ار  ترخآ  ایند و  ياهمغ  زا  ییاهر  هار  وا  يارب  دنوادخ  دنک  هشیپ  یهلا  ياوقت  سک  ره  ینعی 
َو هیآ ] نآ  ، ] تسا سب  ار  اهنآ  دـننک  لمع  نآ  هب  مدرم  رگا  هک  مراد  غارـس  ار  ياهیآ  نم  هک  تسا  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  زا 

. دومرفیم رارکت  هدرک و  تئارق  ار  نآ  نانچ  مه  تسا و  َهَّللا  ِقَّتَی  ْنَم 
. تسا هدش  تئارق  نیغ )  ) بصن هب  هفاضا و  تروص  هب  غلاب »  » ِهِْرمَأ ُِغلاب  َهَّللا  َّنِإ 

دوشن  توف  وا  زا  يدارم  چیه  دسریم و  دنک  هدارا  هچنآ  هب  ینعی  بصن  تلاح  رد  و 
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. ددرگن زجاع  ياهتساوخ  چیه  زا  و 
. تسا هدومرف  نّیعم  ياهزادنا  نامز و  يزیچ  ره  يارب  دنوادخ  ًارْدَق  ٍءْیَش  ِّلُِکل  ُهَّللا  َلَعَج  ْدَق 

یهار تسا  هداد  رارق  نامز  يزیچ  ره  يارب  ادخ  هک  دنادب  ناسنا  هاگ  ره  اریز  تسا  هدش  نایب  اهراک ] رد   ] ادـخ رب  لّکوت  موزل  هیآ  نیا  رد 
. دنامیمن یقاب  وا  سّدقم  تاذ  هب  راک  ندرک  راذگاو  نآ و  ربارب  رد  میلست  زج 

ّنـس هب  ایآ  هک  دـیتسنادن  دـیدش و  كوکـشم  رگا  دـنوشیمن  هناهام  تداع  هک  ینانز  ُْمْتبَتْرا  ِنِإ  ْمُِکئاـِسن  ْنِم  ِضیِحَْملا  َنِم  َنِْسئَی  ِیئاَّللا  َو 
ّنـس زا  رتمک  نآ  هزادنا  تسا و  كوکـشم  نانز  هّدع  هک  تسا  هام  هس  نانآ  هّدع  دـنوشیمن ، تداع  ياهضراع  رثا  رب  ای  دیـسر . یگـسئای 

. تسا مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  داقتعا  مکح ، نیا  تسا  یگلاس  هاجنپ 
، تسا هام  هس  ناشهّدع  دـیدش  دّدرم  ناشندـش  ضیح  رد  رگا  دناهدیـسرن ، ندـش  ضیح  ّنس  هب  هک  یلاسدرخ  نارتخد  َنْضِحَی  َْمل  ِیئاَّللا  َو 

هدش نّیعم  نآ  زا  شیب  لاس و  هن  غولب  نامز  دراد و  تلالد  نآ  رب  هدش و  رکذ  البق  هک  تسا  نیا  يارب  هام ) هس   ) هّدـع تّدـم  فذـح  ّتلع 
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. تسا
هژیو مکح  نیا  هک  هدش  تیاور  ساّبع  نبا  زا  تساهنآ ، ندرک  لمح  عضو  رادراب  نانز  هّدع  َّنُهَلْمَح  َنْعَـضَی  ْنَأ  َّنُُهلَجَأ  ِلامْحَْألا  ُتالوُأ  َو 

ناـشیاهرهوش هک  ياهلماـح  ناـنز  اـّما  تسا ، هدـش  تیاور  مالّـسلا  مهیلع  همئا  زا  بلطم  نیا  دـنوشیم و  هقّلطم  هک  تسا  يرادراـب  ناـنز 
لمح عضو  راظتنا  رد  دندرکن  لمح  عضو  تشذگ و  اهنآ  تّدم  زا  زور  هد  هام و  راهچ  رگا  سپ  تسا  تّدم  نیرترود  ناشهّدع  دنریمیم 

. دنامب
. دوشیم ناسآ  شیارب  ترخآ  ایند و  ياهراک  یهلا  ياوقت  ببس  هب  ینعی  ًارُْسی  ِهِْرمَأ  ْنِم  َُهل  ْلَعْجَی 

هک یماکحا  هب  ندرک  لمع  رد  سک  ره  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  و  تسا ، هّدـع  بحاص  ناـنز  مکح  هب  ادـخ  ملع  دوصقم  ِهَّللا  ُْرمَأ  َکـِلذ 
هدش  لزان  هّدع  عوجر و  قالط و  هرابرد 

348 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ار شناهانگ  ادخ  دنک  تبظاوم  تسوا  ندادـن  رازآ  نز و  نداد  هقفن  انکـس و  هک  نتـشیوخ  رب  بجاو  قوقح  رب  دـنک و  هشیپ  یهلا  ياوقت 

. دهدیم وا  هب  تسا  تشهب  نامه  هک  گرزب  یشاداپ  ترخآ  رد  دناشوپیم و 

348 ص :  ات 12 ..... ] تایآ 6  (: 65  ) قالطلا هروس  ]

هراشا

ْنِإَف َّنُهَلْمَح  َنْعَضَی  یَّتَح  َّنِْهیَلَع  اوُقِْفنَأَف  ٍلْمَح  ِتالوُأ  َّنُک  ْنِإ  َو  َّنِْهیَلَع  اوُقِّیَُضِتل  َّنُهوُّرآُضت  َو ال  ْمُکِدْجُو  ْنِم  ُْمْتنَکَـس  ُْثیَح  ْنِم  َّنُهُونِکْـسَأ 
ِْهیَلَع َرُِدق  ْنَم  َو  ِِهتَعَس  ْنِم  ٍۀَعَـس  ُوذ  ْقِْفُنِیل  ( 6  ) يرْخُأ َُهل  ُعِضُْرتَسَف  ُْمتْرَـساعَت  ْنِإ  َو  ٍفوُْرعَِمب  ْمُکَْنَیب  اوُرِمَتْأ  َو  َّنُهَروُجُأ  َّنُهُوتآَف  ْمَُکل  َنْعَـضْرَأ 

ِِهلُـسُر َو  اهِّبَر  ِْرمَأ  ْنَع  ْتَتَع  ٍۀَـیْرَق  ْنِم  ْنِّیَأَک  َو  ( 7  ) ًارُْـسی ٍرْـسُع  َدـَْعب  ُهَّللا  ُلَعْجَیَـس  اهاتآ  ام  َّالِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  ُهَّللا ال  ُهاـتآ  اَّمِم  ْقِْفُنْیلَف  ُُهقْزِر 
َهَّللا اوُقَّتاَف  ًادیِدَش  ًاباذَع  ْمَُهل  ُهَّللا  َّدَعَأ  ( 9  ) ًارْسُخ اهِْرمَأ  ُۀَِبقاع  َناک  َو  اهِْرمَأ  َلابَو  ْتَقاذَف  ( 8  ) ًارُْکن ًاباذَع  اهاْنبَّذَع  َو  ًادیِدَش  ًاباسِح  اهاْنبَساحَف 

(10  ) ًارْکِذ ْمُْکَیلِإ  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ْدَق  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِباْبلَْألا  ِیلوُأ  ای 
ًاِحلاص ْلَمْعَی  َو  ِهَّللاـِب  ْنِمُْؤی  ْنَم  َو  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاـُملُّظلا  َنِم  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َجِرُْخِیل  ٍتاـنِّیَبُم  ِهَّللا  ِتاـیآ  ْمُْکیَلَع  اُوْلتَی  ًـالوُسَر 
َّنُهَْلثِم ِضْرَْألا  َنِم  َو  ٍتاوامَس  َْعبَـس  َقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا  ( 11  ) ًاقْزِر َُهل  ُهَّللا  َنَسْحَأ  ْدَق  ًادـَبَأ  اهِیف  َنیِدـِلاخ  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ُْهلِخْدـُی 

(12  ) ًاْملِع ٍءْیَش  ِّلُِکب  َطاحَأ  ْدَق  َهَّللا  َّنَأ  َو  ٌریِدَق  ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَْلعَِتل  َّنُهَْنَیب  ُْرمَْألا  ُلَّزَنَتَی 

348 ص :  همجرت ..... :

رب ار  راک  ات  دیناسرن . نایز  اهنآ  هب  و  دیهد ، تنوکس  تسامش ، ییاناوت  رد  و  دیراد ، تنوکس  ناتدوخ  اج  ره  ار  هقّلطم ) نانز   ) اهنآ
349 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هرواشم اب  ار ) راک  نادـنزرف  هرابرد   ) و دـیزادرپب ، ار  اهنآ  هقفن  دنـشاب  رادراب  هاگ  ره  و  دـنوش ) لزنم  كرت  هب  روبجم  و   ) دـینک گنت  نانآ 
(6 . ) دریگیم هدهع  رب  ار  هّچب  نآ  نداد  ریش  يرگید  نز  دیدیسرن  قفاوت  هب  رگا  و  دیهد ، ماجنا  ياهتسیاش 

قافنا هداد  اهنآ  هب  ادـخ  هچنآ  زا  دـناتسدگنت  هک  اهنآ  و  دـننک ، قافنا  دوخ  عیـسو  تاـناکما  زا  دـیاب  دـنراد  یعیـسو  تاـناکما  هک  اـهنآ 
. دهدیم رارق  یناسآ  اهیتخـس  زا  دعب  يدوزب  دنوادخ  دنکیمن ، فیلکت  هداد  وا  هب  هک  ییاناوت  رادقم  هب  زج  ار  سک  چیه  دنوادخ  دنیامن ،

(7)
تازاجم هب  و  میدیسر ، تّدشب  ار  اهنآ  باسح  ام  دناهدرک و  یچیپرس  شنالوسر  ادخ و  نامرف  زا  نآ  لها  هک  اهیدابآ  اهرهش و  رایسب  هچ 
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(8 . ) میتخاس راتفرگ  يریظن  مک 
(9 . ) دوب نارسخ  ناشراک  تبقاع  دندیشچ و  ار  دوخ  راک  لابو  اهنآ 

دیاهدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  درخ ، نابحاص  يا  دـیزیهرپب  ادـخ  نامرف  تفلاخم  زا  هتخاس ، مهارف  اـهنآ  يارب  يدـیدش  باذـع  دـنوادخ 
(10 . ) تسا هدرک  لزان  امش  رب  تسامش  رکذت  هیام  هک  ار  يزیچ  دنوادخ  اریز ) )

دناهداد ماجنا  حلاص  لمع  و  هدروآ ، نامیا  هک  ار  اهنآ  ات  دنکیم ، توالت  امش  رب  ار  یهلا  نشور  تایآ  هک  هداتسرف  امـش  يوس  هب  یلوسر 
زا هک  دزاس  دراو  تشهب  زا  ییاهغاب  رد  ار  وا  دهد  ماجنا  حلاص  لمع  دروآ و  نامیا  ادـخ  هب  سک  ره  دـنک و  تیادـه  رون ، هب  اهیکیرات  زا 

(11 . ) تسا هداد  رارق  وا  يارب  ییوکین  يزور  دنوادخ  و  دننامیم ، نآ  رد  هنادواج  تسا ، يراج  اهرهن  شناتخرد  ریز 
رب دنوادخ  هک  دینادب  ات  دوشیم ، لزان  هتسویپ  اهنآ  نایم  رد  وا  نامرف  ار ، نآ  دننامه  زین  نیمز  زا  دیرفآ و  ار  نامـسآ  تفه  هک  يدنوادخ 

(12 . ) دراد هطاحا  زیچ  همه  هب  وا  ملع  تساناوت و  زیچ  ره 

349 ص :  ریسفت ..... :

هدومرف هدرک و  نایب  ار  هّدع  بحاص  نانز  دروم  رد  اوقت  هب  لمع  یگنوگچ  ناحبـس  دـنوادخ  ْمُکِدْـجُو  ْنِم  ُْمْتنَکَـس  ُْثیَح  ْنِم  َّنُهُونِکْـسَأ 
ْمِهِراْصبَأ ْنِم  اوُّضُغَی  تسا : هدومرف  هک  نانچ  دیهد  انکس  دیراد  تنوکس  ناتدوخ  هک  ییاهاج  زا  یضعب  رد  ار  نانآ  تسا ،

350 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
دشابن هناخ  کی  زج  رگا  هک  هدش  تیاور  هداتق  زا  دنـشوپب  ار  ناشناگدید  زا  یـضعب  ینعی  ( 30 رون / « ) دنشوپب اوران ) هاگن  زا   ) ار اهمـشچ  »

. دهد انکس  نآ  فارطا  زا  یکی  رد  ار  هقلطم  نز 
تنوکـس ّلحم  زا  ییاج  رد  ار  هقلطم  نانز  تسا : هدومرف  ییوگ  تسا و  نآ  ریـسفت  و  ُْمْتنَکَـس » ُْثیَح  ْنِم  ، » يارب نایب  فطع  ْمُکِدْـجُو  ْنِم 

نودب هدش  هداد  یعجر  قالط  هک  ینز  هب  نداد  هقفن  انکـس و  تسا . ناوت  تقاط و  دـجو »  » زا روظنم  و  دـیهد . انکـس  ناتناوت  ردـق  هب  دوخ 
شرهوش هک  سیق  رتخد  همطاف  ثیدح  درادن و  هقفن  انکـس و  هدش  هداد  قالط  عطق  روط  هب  هک  ینز  ام ، داقتعا  هب  تسا و  بجاو  فالتخا 

. دراد تلالد  بلطم  نیا  رب  يرادن  ياهقفن  انکس و  دومرف : وا  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  داد و  قالط  ار  وا  عطق  روط  هب 
هب هداد و  رارق  انگنت  رد  ار  نانآ  ات  دینزن  ررـض  هقلطم  ياهنز  هب  هقفن ، انکـس و  نداد  رد  ندرک  یهاتوک  اب  َّنِْهیَلَع  اوُقِّیَُـضِتل  َّنُهوُّرآُضت  َو ال 

ار وا  ات  دنک  عوجر  وا  هب  رهوش  هدنام  نز  هّدع  نایاپ  هب  زور  ود  هک  تسا  نیا  روظنم  دناهتفگ : یـضعب  دیزاس ، ریزگان  هناخ  زا  ندش  نوریب 
. دهد رارق  انگنت  رد 

قالط ای  دنـشاب  یعجر  قالط  هب  هقلطم  هچ  دننک  لمح  عضو  ات  دـیهد  هقفن  اهنآ  هب  دـندوب  رادراب  هقلطم  نانز  رگا  ٍلْمَح  ِتالوُأ  َّنُک  ْنِإ  َو 
. یعطق

ریـش ییوشانز ، هتـشر  ندـش  هدـیرب  زا  سپ  تسا  يرگید  ای  ناشدوخ  زا  هک  ار  امـش  دـنزرف  هقّلطم  نانز  نیا  رگا  ینعی  ْمَُکل  َنْعَـضْرَأ  ْنِإَـف 
. دنداد

. دیهدب اهنآ  هب  ار  نداد  ریش  ترجا  َّنُهَروُجُأ  َّنُهُوتآَف 
رما رگید  ضعب  هب  اهنآ  زا  یـضعب  هاگ  ره  اورمآت ، موقلا و  رمتأ  دـنیوگ : دـینک ، فورعم  هب  رما  ناتدوخ  نایم  رد  ٍفوُْرعَِمب  ْمُکَْنَیب  اوُرِمَتْأ  َو 

رد ندرک  راتفر  بوخ  فورعم ، زا  روظنم  تسا ، ناردام  ناردپ و  هب  باطخ  دنک و  رما  ار  رگید  یـضعب  امـش  زا  یـضعب  دیاب  ینعی  دـننک ،
[ ترجا نداد  زا   ] ردپ یعی  دشابیم ، تشذگ  نامه  هک  تسا  دنزرف  نداد  ریش 

351 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دنکیرش نآ  رد  تسا و  ود  ره  نآ  زا  دنزرف  اریز  دریگن  تخس  مه  ردام  دنکن و  كاسما 
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. دهد ریش  ار  شدنزرف  يریگتخس  نودب  هک  دبایب  ياهیاد  ردپ  يدوزب  دیریگب  تخس  نانز  امش  رگا  يرْخُأ  َُهل  ُعِضُْرتَسَف  ُْمتْرَساعَت  ْنِإ  َو 
دوصقم دنک ، قافنا  دیاب  راوخریـش  ناکدوک  هقّلطم و  نانز  هب  دوخ  ناوت  هزادـنا  هب  تسدـگنت  اراد و  زا  کی  ره  ِِهتَعَـس  ْنِم  ٍۀَعَـس  ُوذ  ْقِْفُنِیل 
. تسا ُهُرَدَق  ِِرتْقُْملا  یَلَع  َو  ُهُرَدَق  ِعِسوُْملا  یَلَع  َّنُهوُعِّتَم  َو  هیآ  ریظن  نآ  و  دناهدش ، رما  نآ  هب  هک  تسا  هد  ریش  هقّلطم و  نانز  رب  قافنا 

. دش دهاوخ  هدوشگ  نانآ  رب  يزور  ياهرد  هک  نامز  نآ  ناتسدیهت  هب  تسا  ياهدعو  هیآ  نیا  ًارُْسی  ٍرْسُع  َدَْعب  ُهَّللا  ُلَعْجَیَس 
َو دش ] دهاوخ  هدوشگ  ناشیور  هب  يزور  ياهرد   ] دننکن یهاتوک  قافنا  زا  دوخ  ناوت  هزادنا  هب  رگا  هک  تسا  ریقف  نارهوش  هب  ياهدـعو  ای 

. دندنارذگ ّدح  زا  ار  تفلاخم  هدنادرگ و  يور  جاجل  دانع و  هب  ناشراگدرورپ  رما  زا  هک  يرهش  لها  اسب  ْتَتَع  ٍۀَیْرَق  ْنِم  ْنِّیَأَک 
. درک میهاوخ  هبساحم  يواکجنک  اب  تخس و  ار  نافلاخم ) نادناعم و   ) نانآ ًادیِدَش  ًاباسِح  اهاْنبَساحَف 

دنـشچیم و اج  نآ  رد  هک  تسا  یلابو  ترخآ و  باذع  باسح و  روظنم  داد و  میهاوخ  رفیک  ار  نانآ  یتخـس  هب  ًارُْکن و  ًاباذَع  اهاْنبَّذَـع  َو 
رد تسا ) یمتح  شموق  و   ) عوقولا قّقحم  یـضام  هک  تسا  نآ  هدروآ  یـضام  تروص  هب  ار  لعف  هک  نیا  لیلد  دـننیبیم . هک  تسا  یناـیز 
ادن نایخزود  هاگ  نآ   » ِراَّنلا ُباحْصَأ  يدان  َو  ( 44 فارعا / « ) دننک ادن  نایتشهب  هاگ  نآ   » ِۀَّنَْجلا ُباحْصَأ  يدان  َو  دننام : تسا  عراضم  مکح 

. تسا هدش  عقاو  البق  هک  تسا  نانچ  تسا  یمتح  شعوقو  هچنآ  اریز  اهنآ ، ریظن  و  ( 50 فارعا / « ) دننک
دوصقم تسا  نکمم  دنکیم ، یفّرعم  راظتنا  دروم  يرما  ار  نآ  هدش و  رارکت  باذـع  زا  نداد  میب  هیآ  نیا  رد  ًادـیِدَش  ًاباذَـع  ْمَُهل  ُهَّللا  َّدَـعَأ 

ناشلامعا  همان  رد  ناهانگ  ندرک  تبث 
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يارب باوج  هَّللا  ّدـعا  هیرق و  يارب  تفـص  نآ ، فوـطعم  و  تتع »  » هک نیا  و  دـشاب ، ترخآ  رد  ناـشیارب  باذـع  نتخاـس  اـّیهم  اـیند و  رد 
. دشاب نّیأک » »

توالت هب  فصّتم  اریز  هدش  هدروآ  لبق  هیآ  رد  ارکذ »  » زا لدب  تسا و  مالّسلا  هیلع  لیئربج  لوسر  زا  روظنم  ِهَّللا  ِتایآ  ْمُْکیَلَع  اُوْلتَی  ًالوُسَر 
عقاو رکذ »  » زا لدب  لیئربج  هک  تسا  حیحـص  ور  نیا  زا  تسا  نآرق  رکذ و  ندرک  لزان  يانعم  هب  لیئربج  ندرک  لزان  هدـش و  ادـخ  تایآ 

/ فرخز « ) تسوت موق  وت و  يروآدای  هیام  نیا  و   » َکِمْوَِقل َو  ََکل  ٌرْکِذـَل  ُهَّنِإ  َو  هیآ : رد  هک  ناـنچ  دـشاب  فرـش  رکذ »  » زا دوصقم  اـی  دوش 
هک رظن  نآ  زا  ای  تسا  فرـش  دوخ  تاذ  هب  نآرق » رکذ و   » ییوگ تسا و  هدش  هدروآ  رکذ  زا  لدب  ور  نیا  زا  هدمآ  فرـش  يانعم  هب  (. 44

« رکذ  » زا ای  تسا ، تمظع  تفارـش و  ياراد  ادـخ  هاگـشیپ  رد  هک  نیا  يارب  اـی  هدـش و  لزاـن  وا  رب  نآرق  هک  تسا  یـسک  تفارـش  بجوم 
هیام هک  ار  يزیچ  دنوادخ   » ًارْکِذ ْمُْکَیلِإ  ُهَّللا  َلَْزنَأ  هیآ : نیا  ای  تسا ، مان  بحاص  اهتّما  نایم  رد  هک  یناطلـس  ینعی  هدش  دـصق  رکذ  بحاص 

ردصم هک  رکذ »  » ای الوسر ، لسرا  هدش  هتفگ  ییوگ  دـنکیم و  تلالد  لسرا »  » رب ( 10 قالط / « ) تسا هدرک  لزان  امش  رب  تسامـش  رکذت 
« الوسر  » زا دوصقم  دـناوتیم  نیا  رب  انب  الوسر . هرکذ  ای  ـالوسر  رکذ  نا  هَّللا  لزنأ  ینعی : تسا  هتفرگ  لوعفم  ار  لوسر  هدرک و  لـمع  تسا 

. دشاب هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم 
: تسا هجو  ود  هلمج  نیا  يانعم  رد  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َجِرُْخِیل 

دندوبن و نمؤم  نآرق  لازنا  ماگنه  رد  اهنآ  هک  ارچ  دروایب ، نوریب  اهیکیرات ] زا   ] دندروآ نامیا  نآرق  نداتسرف  زا  سپ  هک  ار  ییاهنآ  ات  - 1
. دندش راگتسر  هدروآ و  نامیا  هلآ ) هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ   ) غیلبت نآرق و  لازنا  زا  سپ 

. دروایب نوریب  اهیکیرات ) زا   ) دنروآیم نامیا  دنادیم  هک  ار  یناسک  ات  - 2
. تسا هدش  تئارق  نون )  ) اب و  ءای )  ) اب هلخدی »  » َنیِِدلاخ ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ُْهلِخُْدی 

ربارب رد  بّجعت  تسا  میظعت  بّجعت و  يانعم  هلمج  نیا  رد  ًاقْزِر  َُهل  ُهَّللا  َنَسْحَأ  ْدَق 
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. دوشیم نانمؤم  يزور  تشهب  رد  هک  ییاهتمعن  عاونا 
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. تسا تاوامس ، عبس  رب  فطع  ّنهلثم  ربخ و  ادتبم و  َقَلَخ » يِذَّلا  ُهَّللا   » ٍتاوامَس َْعبَس  َقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا 
. هیآ نیمه  زج  دنک  تلالد  نیمز  تفه  رب  هک  تسین  نآرق  رد  ياهیآ  دناهتفگ  َّنُهَْلثِم  ِضْرَْألا  َنِم  َو 

. دنکیم ریبدت  ار  اهنآ  تسا و  يراج  اهنآ  نایم  رد  ادخ  مکح  نامرف و  ینعی  َّنُهَْنَیب  ُْرمَْألا  ُلَّزَنَتَی 
. دیوش هاگآ  نیمز  نامسآ و  شنیرفآ  رد  ادخ  ریبدت  زا  ات  اوُمَْلعَِتل 

. تسا شتاذ  نیع  شتردق  نوچ  تساناوت  يزیچ  ره  رب  هدرک  داجیا  ار  نیمز  نامسآ و  هک  ییادخ  ٌریِدَق  ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنَأ 
. تسا شتاذ  نیع  وا  ملع  نوچ  تسا  طیحم  زیچ  همه  رب  شملع  ًاْملِع و  ٍءْیَش  ِّلُِکب  َطاحَأ  ْدَق  َهَّللا  َّنَأ  َو 
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354 ص :  میرحت .....  هروس 

هراشا

. دراد هیآ  هدزاود  تسا و  یندم 

354 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

«. 1 [ » دهد وا  هب  یعقاو  هبوت  قیفوت   ] دهد حوصن  هبوت  وا  هب  ادخ  دنک  تئارق  ار  میرحت  هروس  سک  ره  هک  تسا  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدح  رد 

354 ص :  ات 7 ..... ] تایآ 1  (: 66  ) میرحتلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ْمُکالْوَم ُهَّللا  َو  ْمُِکناْمیَأ  َۀَّلَِحت  ْمَُکل  ُهَّللا  َضَرَف  ْدَق  ( 1  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهَّللا  َو  َکِجاوْزَأ  َتاضْرَم  یِغَْتبَت  ََکل  ُهَّللا  َّلَحَأ  ام  ُمِّرَُحت  َِمل  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  اـی 

اَّمَلَف ٍضَْعب  ْنَع  َضَرْعَأ  َو  ُهَضَْعب  َفَّرَع  ِْهیَلَع  ُهَّللا  ُهَرَهْظَأ  َو  ِِهب  ْتَأَّبَن  اَّمَلَف  ًاثیِدَـح  ِهِـجاوْزَأ  ِضَْعب  یلِإ  ُِّیبَّنلا  َّرَـسَأ  ْذِإ  َو  ( 2  ) ُمیِکَْحلا ُمِیلَْعلا  َوُه  َو 
َو ُهالْوَم  َوُه  َهَّللا  َّنِإَف  ِْهیَلَع  ارَهاظَت  ْنِإ  َو  اـمُُکبُوُلق  ْتَغَـص  ْدَـقَف  ِهَّللا  َیلِإ  اـبُوتَت  ْنِإ  ( 3  ) ُرِیبَْخلا ُمِیلَْعلا  َِینَأَّبَن  َلاق  اذـه  َكَأَْبنَأ  ْنَم  َْتلاـق  ِِهب  اـهَأَّبَن 

(4  ) ٌریِهَظ َِکلذ  َدَْعب  ُۀَِکئالَْملا  َو  َنِینِمْؤُْملا  ُِحلاص  َو  ُلیِْربِج 
َنیِذَّلا اَهُّیَأ  ای  ( 5  ) ًاراْکبَأ َو  ٍتابِّیَث  ٍتاِحئاس  ٍتاِدباع  ٍتاِبئات  ٍتاِتناق  ٍتانِمُْؤم  ٍتاِملْـسُم  َّنُْکنِم  ًاْریَخ  ًاجاوْزَأ  َُهلِدـُْبی  ْنَأ  َّنُکَقَّلَط  ْنِإ  ُهُّبَر  یـسَع 

(6  ) َنوُرَمُْؤی ام  َنُولَعْفَی  َو  ْمُهَرَمَأ  ام  َهَّللا  َنوُصْعَی  ٌدادِـش ال  ٌظالِغ  ٌۀَِـکئالَم  اْهیَلَع  ُةَراجِْحلا  َو  ُساَّنلا  اَهُدُوقَو  ًاران  ْمُکِیلْهَأ  َو  ْمُکَـسُْفنَأ  اُوق  اُونَمآ 
(7  ) َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  ام  َنْوَزُْجت  امَّنِإ  َمْوَْیلا  اوُرِذَتْعَت  اوُرَفَک ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

__________________________________________________

-1
. احوصن ۀبوت  هَّللا  هاطعا  میرحتلا  ةروس  أرق  نم  ّیبا ، ثیدح  یف 
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355 ص :  همجرت ..... :
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رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
میحر روفغ و  دـنوادخ  ینکیم و  مارح  دوخ  رب  تنارـسمه  تیاضر  بلج  رطاخ  هب  هدرک  لالح  وت  رب  ادـخ  هک  ار  يزیچ  ارچ  ربماـیپ ! يا 

(1 . ) تسا
(2 . ) تسا میکح  ملاع و  وا  تسامش و  يالوم  دنوادخ  هتخاس و  نشور  دراوم ) هنوگ  نیا  رد   ) ار ناتیاهدنگوس  ندوشگ  هار  دنوادخ 

درک و اشفا  ار  نآ  يو  هک  یماگنه  یلو  تفگ ، شنارـسمه  زا  یـضعب  هب  ار  دوخ  ياـهزار  زا  یکی  ربماـیپ  هک  ار  یماـگنه  دـیروآ  داـی  هب 
ربمایپ هک  یماگنه  دومن  يراددوخ  رگید  تمـسق  زا  درک و  وگزاـب  وا  يارب  ار  نآ  زا  یتمـسق  تخاـس  هاـگآ  نآ  زا  ار  شربماـیپ  دـنوادخ 

(3 ! ) تخاس هاگآ  ارم  هاگآ ، ملاع و  يادخ  دومرف  هتخاس ؟ هاگآ  زار  نیا  زا  ار  وت  یسک  هچ  تفگ  داد  ربخ  نآ  زا  ار  شرسمه 
زا يراک   ) دـیهد مه  تسد  هب  تسد  وا  ّدـض  رب  رگا  هدـش و  فرحنم  قح  زا  ناتیاهلد  اریز  تسامـش ) عفن  هب   ) دـینک هبوت  دوخ  راک  زا  رگا 

(4 . ) دنتسه وا  نابیتشپ  اهنآ  زا  دعب  ناگتشرف  و  حلاص ، نانمؤم  لیئربج و  نینچمه  و  تسوا ، روای  دنوادخ  اریز  درب ) دیهاوخن  شیپ 
هبوت عضاوتم ، نمؤم ، ناملسم ، ینارسمه  دهد ، رارق  وا  يارب  رتهب  ینارسمه  امش  ياجب  شراگدرورپ  دهد  قالط  ار  امش  وا  رگا  تسا  دیما 

(5  ) هرک اب  هبّیث و  ینانز  هدننک  ترجه  دباع ، راک ،
دوخ و دیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا 
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، دناهدش هدرامگ  نآ  رب  ریگتخس  نشخ و  یناگتشرف  هک  یشتآ  دیراد ، هاگن  تساهگنس  اهناسنا و  نآ  مزیه  هک  یـشتآ  زا  ار  ناتهداوناخ 
(6 ! ) دننکیم ارجا  اقیقد  ار  وا  تاروتسد  دنزرویمن و  تفلاخم  ادخ  نامرف  اب  زگره  و 

(7 ! ) دیوشیم هداد  ازج  ناتلامعا  هب  اهنت  هک  ارچ  دینکن ، یهاوخ  رذع  زورما  دیاهدش  رفاک  هک  یناسک  يا 

356 ص :  ریسفت ..... :

356 ص :  لوزن ..... ] نأش  ]

تولخ هّیطبق )  ) هیرام اب  هشیاع  تبون  زور  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ  هک  هدـش  تیاور  ََکل  ُهَّللا  َّلَحَأ  اـم  ُمِّرَُحت  َِمل  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی 
مارح مدوخ  رب  ار  هیرام  نم  رادـب  ناهنپ  ارم  زار  نیا  دومرف : وا  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  دـش  هاگآ  نآ  زا  رمع ) رتخد   ) هصفح درک و 

زا تخاـس و  دونـشخ  ار  وا  نخـس  نیا  اـب  دنـسریم و  تموکح  هب  ترـضح  نآ  زا  سپ  رمع  رکب و  وـبا  هک  داد  ربـخ  هصفح  هب  ماهدرک و 
درک وگزاب  دوخ  ردپ  يارب  ار  ربخ  مادک  ره  درک و  مالعا  هشیاع  هب  ار  ربخ  تشادن و  ناهنپ  وا  درادـب و  ناهنپ  ار  ربخ  نیا  تساوخ  هصفح 

هیرام هناخ  رد  تفرگ و  هرانک  دوخ  نانز  زا  بش  هن  تسیب و  داد و  قالط  ار  هصفح  ترـضح  تخاس و  هاگآ  نآ  زا  ار  شربمایپ  ادخ  سپ 
. درب رسب 

هریش يوب  دنتفگ : ترضح  هب  هدرک و  قفاوت  هصفح  هشیاع و  سپ  دیشون  یلـسع  شحج  تخد  بنیز  هناخ  رد  ترـضح  هک  تسا  تیاور 
، درک مارح  دوخ  رب  ار  لـسع  تشاد و  تهارک  دـب  يوب  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  مینکیم و  مامـشتسا  وت  زا  رعرع ) تخرد   ) طـفرع

. ياهتخاس مارح  دوخ  رب  هدرک  لالح  وت  رب  ادخ  هک  ار  لسع  زینک و  ارچ  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم 
یبلطیم و ار  تنانز  يدونـشخ  میرحت  نآ  اب  ینعی  تسا  هفنأتـسم  هلمج  ای  مّرحت »  » يارب ریـسفت  ای  لاـح  یغتبت  َکِـجاوْزَأ  َتاـضْرَم  یِغَْتبَت 

هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  يارب  لمع  نیا  هتشادنپ  يرشخمز  هک  روط  نآ  دنهاوخب و  ار  وت  يدونشخ  هک  دنرتراوازس  وت  زا  نانآ 
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بوسحم شزغل  تسین و  تشز  دـنک  مارح  دوخ  رب  لیلد  نودـب  ای  لیلد  اب  ار  اهتّذـل  زا  یـضعب  ناـسنا  رگا  اریز  دوشیمن  هدرمـش  یـشزغل 
ار یّبحتسم  لمع  هک  یسک  هب  تسا و  هدرک  كرت  ار  رتهتسیاش  راک  هک  هدوب  تهج  نآ  زا  راک  نیا  رب  ترضح  شنزرس  دیاش  دوشیمن و 

؟ ياهدادن ماجنا  ار  راک  نآ  ارچ  دوش  هتفگ  تسا  بوخ  هدرک  كرت 
. تسا هدومرف  رّرقم  ار  ناتیاهدنگوس  هراّفک  امش  يارب  ینعی  ْمُِکناْمیَأ  َۀَّلَِحت  ْمَُکل  ُهَّللا  َضَرَف  ْدَق 

درک و دازآ  ياهدنب  سپ  دنک  عوجر  شزینک  هب  دزادرپب و  ار  شدنگوس  هراّفک  هک  درک  رما  دوخ  ربمایپ  هب  ادخ  هک  تسا  تیاور  لتاقم  زا 
. دومرف عوجر  هیرام  هب 

. تسا نانمؤم  هب  مکح ]  ] نداد شزومآ  يارب  هیآ  تخادرپن و  هراّفک  ترضح  هک  هدش  تیاور  نسح  زا 
. تسا كدنا  هک  مسق  راّفک  هزادنا  هب  رگم  دسریمن  وا  هب  خزود ]  ] شتآ دریمب  یسک  زا  دنزرف  هس  رگا  هک  تسا  ثیدح  رد 

رّرقم امـش  يارب  ار  انثتـسا  ادخ  تسا  ءانثتـسالا  مکل  عرـش  يانعم  هب  لیلحت ، هدش  هتفگ  و  « 1 ، » ّیلألا لیلحتک  ـالیلق  همّرلا : يذ  هتفگ  دـننام 
ات هَّللا  ءاشنا  دـیوگب  مسق  هلابند  رد  هک  نیا  هب  دـنک  انثتـسا  نآ  رد  هاگ  ره  هنیمی ، نع  نالف  لّلح  تسا  برع  هتفگ  زا  هدـش  هتفرگ  دومرف و 

. دوشن مسق  فلخ 
ناتیارب تمکح  ياضتقم  هب  هک  تسا  یمیکح  دنادیم و  ار  امـش  تحلـصم  تسامـش و  ياهراک  تسرپرـس  رورـس و  ادـخ  ْمُکالْوَم  ُهَّللا  َو 

: دناهتفگ یضعب  و  دنکیم ، عضو  نوناق 
. تسامش دوخ  یهاوخ  ریخ  زا  رتدنمدوس  امش  يارب  وا  یهاوخ  ریخ  نیا  رب  انب  تسا  رتراوازس  امش  هب  ناتدوخ  زا  ینعی  مکیلوم » »

__________________________________________________

هد رب  ندناشوپ  سابل  نیکـسم ، هد  ماعطا  زا : تسا  تدابع  هدـئام  هروس  هیآ 89  هب  هجوت  اب  مسق  هرافک  دنگوس ، هراّفک  دـننام  یکدـنا  - 1
م. ط 61 - ج 5 ، هنومن ، ریسفت  دریگیم  هزور  زور  هس  دشاب  هتشادن  ار  اهنیا  زا  مادک  چیه  هک  یسک  و  هدنب ، کی  ندرک  دازآ  ای  رفن ،
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نآ دومرف و  هصفح  ینعی  دوخ  نانز  زا  یکی  هب  ار  يزار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هک  یماگنه  ًاثیِدَح  ِهِجاوْزَأ  ِضَْعب  یلِإ  ُِّیبَّنلا  َّرَسَأ  ْذِإ  َو 

. دوب هدرک  رما  نآ  نتشاد  ناهنپ  هب  ار  يو  دنوادخ  هک  دوب  ینخس 
. درک اشفا  ار  زار  داد و  ار  ربخ  نآ  ربمایپ  رگید  نانز  هب  هصفح  هک  یماگنه  ِِهب  ْتَأَّبَن  اَّمَلَف 

هچنآ زا  یضعب  هب  ار  هصفح  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  تخاس  هاگآ  نخـس  نآ  ياشفا  زا  یحو  هب  ار  ربمایپ  دنوادخ  ِْهیَلَع و  ُهَّللا  ُهَرَهْظَأ  َو 
ربـخ هصفح  هب  ار  ناـیرج  زا  یـضعب  درک و  تشذـگ  هناراوگرزب  درک و  ضارعا  يراد و  دوخ  رگید  ضعب  زا  داد و  ربـخ  دوب  هدرک  شاـف 

. تسا ناراوگرزب  نامیرک و  راک  ندرک  لفاغت  هراومه  تسا : هتفگ  نایفس  دادن .
کل ّنوفعال  هدش ] هتفرگ   ] دنیوگیم راکدب  هب  هک  راتفگ  نیا  زا  درک و  تشذگ  وا  زا  ینعی  تسا  هدـش  تئارق  زین  دـیدشت  نودـب  فّرع » »

َِکئلوُأ هیآ  تسا ] دروم  نیمه  زا   ] منکیم و تشذـگ  وت  تشز  لمع  زا  ياهدرک  هچ  منادیم  هک  نیا  اب  تعنـص ، اـم  تفرع  دـق  کـلذ و 
اّملف تخاس  اهر  ار  اهنآ  هک  دوب  نیا  نآ  شاداپ  و  تسا . هاگآ  ناشیاهلد  زا  ادـخ  هک  دنتـسه  یناسک  ناـنآ  ْمِِهبُوُلق ، ِیف  اـم  ُهَّللا  ُمَْلعَی  َنیِذَّلا 

ار نایرج  نیا  یسک  هچ  تفگ : هصفح  داد  ربخ  دوب  هدرک  راهظا  هچنآ  زا  ار  هصفح  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  اهّأبن و 
؟ داد ربخ  وت  هب 

اهنآ شنزرـس  رد  ات  تسا  باطخ  هب  تبیغ  زا  تافتلا  قیرط  هب  هصفح  هشیاع و  هب  باـطخ  دـینک ، هبوت  ادـخ  هاگـشیپ  هب  ِهَّللا  َیلِإ  اـبُوتَت  ْنِإ 
. دشاب رتاسر 

هک تسا  بجاو  يرما  زا  امـش  ياهلد  ندـش  فرحنم  نآ  دوشیم و  هبوت  بجوم  هک  هتفای  يزیچ  رفن ) ود   ) امـش رد  اـمُُکبُوُلق  ْتَغَـص  ْدَـقَف 
نآ ار  هچ  ره  دـیرادب و  تسود  دراد  تسود  ترـضح  نآ  ار  هچ  ره  هک  نیا  تسا و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  اـب  ندوـب  صلاـخ 
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. دیدنسپن ددنسپیمن  ترضح 
مومسم  رب  رفن  ود  امش  هک  یمیمصت  زا  تسا : تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

359 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هدش تئارق  دیدشت  نودب  و  ءاظ )  ) دیدشت هب  رهاظت »  » تسا راکهانگ  ناتیاهلد  هک  دینک  هبوت  دیاهتفرگ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  نتخاس 

. تسا هدش  فّفخم  ءات )  ) فذح ماغدا و  اب  هدوب و  ارهاظتت  نآ  لصا  دیدشت  تروص  رد  تسا و 
. دینک شتحاران  دیرازایب و  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هک  دیدرک  يراکمه  نز  ود  امش  هک  نیا  و 

نابیتشپ هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسین  نانچ  دننک  ربمایپ  رازآ  رب  تنواعم  هشیاع  هصفح و  رگا  ُهالْوَم  َوُه  َهَّللا  َّنِإَف  ِْهیَلَع  ارَهاظَت  ْنِإ  َو 
نداد يرای  هک  درادیم  مالعا  نآ  رب  هوالع  تسا و  ربمایپ  يرای  ظفح و  رادهدـهع  ینعی  تسوا  نابیتشپ  ادـخ  هک  یلاح  رد  دـشاب  هتـشادن 

. تسا هتفرگ  هدهع  رب  ار  ربمایپ  ظفح  دوخ  قح ، سدقم  تاذ  تسادخ و  هدارا  ربمایپ 
ات هدروآ  دوخ  مان  هارمه  ار  وا  مان  ناگتـشرف  نایم  رد  دـنوادخ  تسا و  نایبوّرک  سأر  رد  ياهتـشرف  لـیئربج  َنِینِمْؤُْملا  ُحـِلاص  َو  ُلـیِْربِج  َو 
هک دنتــسه  یناـنمؤم  نینمؤـملا  حـلاص  زا  روـظنم  دـشاب و  یتشادـگرزب  وا  يارب  هتــشاد و  مـالعا  دوـخ  هاگــشیپ  رد  ار  لـیئربج  ّتیعقوـم 

. دنراکتسرد
«. 1  » دنشاب اّربم  قافن  زا  هک  دنتسه  ینانمؤم  روظنم  هک  هدش  تیاور  ریبج  نب  دیعس  زا 

ال دنیوگ : هک  نانچ  تسا  هدش  عمج  هدارا  نآ  زا  هک  دشاب  يدرفم  حلاص »  » تسا نکمم  دـنناراگزیهرپ و  روظنم  هک  تسا  تیاور  هداتق  زا 
اوحلاص لصا  رد  تسا  نکمم  دنـشاب و  حـلاص  هک  مدرم  زا  یناسک  ینعی  تسا  حـلاص  سنج  دوصقم  هک  ساـّنلا  نم  حـلاّصلا  اذـه  لـعفی 

یّلص ادخ  ربمایپ  دش  لزان  هیآ  نیا  نوچ  هک  هدش  تیاور  ینس  هعیش و  قیرط  زا  تسا و  هدش  هتـشون  واو »  » نودب هدوب و  واو ) اب   ) نینمؤملا
. نینمؤملا حلاص  تسا  نیا  مدرم  يا  دومرف : تفرگ و  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  تسد  هلآ  هیلع و  هَّللا 

دنتـسه یهورگ  نینمؤملا  حلاص  لیئربج و  ادخ و  يرای  زا  سپ  تسا  رایـسب  ناشددع  هک  نیا  اب  ناگتـشرف  ٌریِهَظ و  َِکلذ  َدَْعب  ُۀَِـکئالَْملا  َو 
رد ییوگ  دنربمایپ و  نابیتشپ  هک 

__________________________________________________

. قافنلا نم  مهنم  يرب  نم  ریبج ، نب  دیعس  نع  و  - 1
360 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هک یسک  رازآ  رب  نز  ود  تنواعم  نیا  رب  انب  دندّحتم  و  هدحاو » دی   » دننکیم تفلاخم  وا  اب  دنزرویم و  ینمـشد  ربمایپ  اب  هک  یناسک  ربارب 
. دسریم اجک  هب  دنیوا  نابیتشپ  ناگتشرف  رگید  نینمؤملا و  حلاص  لیئربج و  ادخ و 

. تسا هدرک  تئارق  هیلع  اورهاظت  نا  مالّسلا و  هیلع  رفعج  نب  یسوم 
هقّلطم ار  امش  ترضح  نآ  هک  تسا  هدش  تئارق  دیدشت  نودب  و  لاد »  » دیدشت هب  هلدبی  َّنُْکنِم  ًاْریَخ  ًاجاوْزَأ  َُهلِْدُبی  ْنَأ  َّنُکَقَّلَط  ْنِإ  ُهُّبَر  یسَع 

: دنشاب ریز  تافص  ياراد  هک  دهد  ضوع  وا  هب  امش  زا  رتهب  ینانز  تسا  مزال  دنوادخ  رب  دزاس 
. دنشاب ادخ  رما  میلست  ٍتاِملْسُم  - 1

. دنشاب هتشاد  قیدصت  ار  شلوسر  ادخ و  ٍتانِمُْؤم  - 2
. دننک تعاطا  ادخ  زا  ربمایپ  زا  ندرک  تعاطا  اب  ٍتاِتناق  - 3

. دننک عوجر  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  نامرف  هب  ٍتاِبئات  - 4
. دنیامن ربمایپ  میلست  لیلذ و  ار  دوخ  تعاطا  ببس  هب  هک  ینانز  ٍتاِدباع  - 5

. دنشاب ناراد  هزور  ادخ و  تدابع  رد  ناگدننک  ریس  ٍتاِحئاس  - 6
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ترجه زج  یتحایـس  مالـسا  تّما  نایم  رد  هک  تسا  تیاور  ملـسا  نب  دیز  زا  دناهدرک ، ترجه  هک  دنتـسه  ینانز  روظنم  دـناهتفگ  یـضعب 
. دناهتفر لوسر  ادخ و  تعاط  هب  هک  دنتسه  ینانز  دناهتفگ  یضعب  تسا . هدوبن 

هدروخن و تسد  رکب و  هک  ینارتخد  دناهتـشگرب و  دوخ  نارـسمه  زا  تراـکب  ندـش  فرط  رب  زا  سپ  هک  یناـنز  ًاراـْکبَأ  َو  ٍتاـبِّیَث  - 8 - 7
رگید دننام  هدوب و  مه  فلاخم  تفـص  ود  نیا  هک  تسا  نیا  هدروآ  راکبا  تابّیث و  نایم  ار  واو »  » دـنوادخ هک  نیا  لیلد  دـناهدرکن . رهوش 

. دنتسین عامتجا  لباق  مه  اب  تافص 
. دینک ظفح  ار  ناتدوخ  تامّرحم  كرت  تابجاو و  نداد  ماجنا  اب  ْمُکَسُْفنَأ  اُوق 

. دیراد هاگن  دینکیم ، ظفح  ار  دوخ  هچنآ  اب  زین  ار  ناتهداوناخ  ْمُکِیلْهَأ و  َو 
بیدأت  ار  شنارکاچ  هداوناخ و  صخش  هک  تسا  نیا  روظنم  هدش  تیاور  لتاقم  زا 

361 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسا بجاو  یناملسم  ره  رب  هک  تسا  یّقح  نآ  دنک و  یهن  ّرش  راک  زا  دزومایب و  نانآ  هب  ار  ریخ  دنک و 

، ناـتمیتی ناتنیکـسم ، ناـتتاکز ، ناـتهزور ، ناـتزامن ، هـب  هداوناـخ ، يا  دـیوگب : هـک  ار  یــسک  دـنک  تـمحر  ادـخ  هـک  تـسا  ثیدـح  رد 
. دروآ درگ  تشهب  رد  يو  اب  ار  اهنآ  ادخ  هک  دشاب  دیسرب  ناتناگیاسمه ،

مزیه اب  هک  اهـشتآ  عاونا  رگید  فالخ  رب  دوشیمن  نشور  گنـس  مدرم و  اـب  زج  هک  تسا  شتآ  زا  یعون  ُةَراـجِْحلا  َو  ُساَّنلا  اَـهُدُوقَو  ًاراـن 
. دوشیم نشور 

رد دنراد و  تنوشخ  یتخـس و  ناشیاهراک  رد  تشرد و  ناشهّثج  هک  دنتـسه  یناگتـشرف  شتآ  نیا  رب  لّکوم  ٌدادِـش  ٌظالِغ  ٌۀَِـکئالَم  اْهیَلَع 
. دناشتآ هینابز  هدزون  اهنآ  دنرادن و  مّحرت  نایخزود  هب  دننکیمن و  محر  ادخ  يارب  بضغ 

هک تسا  نیا  لّوا  يانعم  دـننکیمن ، ینامرفان  دـنکیم  رما  اهنآ  هب  ادـخ  هچنآ  رد  ای  دـننکیمن  ادـخ  رما  ینامرفان  ْمُهَرَمَأ  ام  َهَّللا  َنوُصْعَی  ال 
نکمم و  دـنهدیم ، ماجنا  دـنوشیم  رما  ار  هچ  ره  ناگتـشرف  نیا  هک  تسا  نیا  مود  ياـنعم  دنتـسه ، مزتلم  نآ  هب  هتفریذـپ و  ار  ادـخ  رماوا 

رارق نانچ  ار  هدـش  فیـصوت  شتآ  نیا  دـنوادخ  اریز  دـنناقفانم  اهنآ  تسا و  ینابز  ناشنامیا  هک  دـشاب  یناسک  يارب  هیآ  رد  باطخ  تسا 
رد  ] لیذ هیآ  تسا و  هدـش  نایب  نآرق  رگید  ياج  رد  هک  تسا  هدـش  اّیهم  نارفاـک  يارب  و  تسا ، گنـس  اـهناسنا و  نآ  هریگـشتآ  هک  هداد 

: دنکیم دییأت  ار  نآ  هروس ] نیمه 
هک ارچ  دیروایب  يرذع  دیناوتیمن  دوشیم  هتفگ  نانآ  هب  شتآ  هب  اهنآ  ندـش  دراو  ماگنه  رد  ینعی  َمْوَْیلا  اوُرِذَـتْعَت  اوُرَفَک ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

. درادن ناتلاح  هب  یعفن  ندروآ  رذع 

361 ص :  ات 12 ..... ] تایآ 8  (: 66  ) میرحتلا هروس  ]

هراشا

َمْوَی ال ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ْمُکَلِخْدـُی  َو  ْمُِکتائِّیَـس  ْمُْکنَع  َرِّفَُکی  ْنَأ  ْمُکُّبَر  یـسَع  ًاحوُصَن  ًۀـَبَْوت  ِهَّللا  َیلِإ  اُوبُوت  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی 
ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  اَنل  ْرِفْغا  َو  انَرُون  اَنل  ْمِْمتَأ  انَّبَر  َنُولوُقَی  ْمِِهناْمیَِأب  َو  ْمِهیِْدیَأ  َْنَیب  یعْـسَی  ْمُهُرُون  ُهَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  َِّیبَّنلا  ُهَّللا  يِزُْخی 

َو ٍحُون  َتَأَْرما  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ًالَثَم  ُهَّللا  َبَرَض  ( 9  ) ُریِصَْملا َْسِئب  َو  ُمَّنَهَج  ْمُهاوْأَم  َو  ْمِْهیَلَع  ُْظلْغا  َو  َنیِِقفانُْملا  َو  َراَّفُْکلا  ِدِهاج  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  ( 8)
َبَرَض َو  ( 10  ) َنِیلِخاَّدلا َعَم  َراَّنلا  الُخْدا  َلِیق  َو  ًاْئیَـش  ِهَّللا  َنِم  امُْهنَع  اِینُْغی  ْمَلَف  امُهاتَناخَف  ِْنیَِحلاص  انِدابِع  ْنِم  ِْنیَدـْبَع  َتَْحت  اتَناک  ٍطُول  َتَأَْرما 

َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقلا  َنِم  ِینَِّجن  َو  ِِهلَمَع  َو  َنْوَعِْرف  ْنِم  ِینَِّجن  َو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ًاـْتَیب  َكَدـْنِع  ِیل  ِْنبا  ِّبَر  َْتلاـق  ْذِإ  َنْوَعِْرف  َتَأَْرما  اوـُنَمآ  َنیِذَِّلل  ًـالَثَم  ُهَّللا 
(12  ) َنِیِتناْقلا َنِم  َْتناک  َو  ِِهُبتُک  َو  اهِّبَر  ِتاِملَِکب  ْتَقَّدَص  َو  انِحوُر  ْنِم  ِهِیف  انْخَفَنَف  اهَجْرَف  ْتَنَصْحَأ  ِیتَّلا  َنارْمِع  َتَْنبا  َمَیْرَم  َو  ( 11)
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362 ص :  همجرت ..... :

ییاهغاب رد  ار  امش  و  دشخبب ، ار  ناتناهانگ  ناتراگدرورپ  راک  نیا  اب  تسا  دیما  یصلاخ ، هبوت  دینک  هبوت  دیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا 
راوخ دندروآ  نامیا  وا  اب  هک  ار  یناسک  ربمایپ و  دنوادخ  هک  يزور  نآ  رد  دـنک ، دراو  تسا  يراج  شناتخرد  ریز  زا  اهرهن  هک  تشهب  زا 

ار ام  وت  اراگدرورپ !! دـنیوگیم : و  تسا ، تکرح  رد  ناشتـسار  بناج  زا  اهنآ و  شیپاشیپ  زا  اهنآ  رون  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  دـنکیمن ،
(8 . ) يرداق يراک  ره  رب  وت  هک  شخبب  ار  ام  و  نک ، لماک 

(9 . ) تسا یهاگیاج  دب  تسا و  مّنهج  ناشهاگیاج  ریگب ، تخس  اهنآ  رب  نک و  راکیپ  ناقفانم  راّفک و  اب  ربمایپ ! يا 
هدنب  ود  یتسرپرس  تحت  اهنآ  طول ، رسمه  و  حون ، رسمه  هب  لثم  تسا ، هدز  یلثم  دناهدش  رفاک  هک  یناسک  يارب  دنوادخ 

363 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
( یهلا باذـع  ربارب  رد   ) ناشلاح هب  يدوس  ربمایپ )  ) ود نیا  اب  اهنآ  طابترا  و  دـندرک ، تنایخ  ود  نآ  هب  یلو  دـندوب ، ام  حـلاص  ناگدـنب  زا 

(10 ! ) دنوشیم دراو  هک  یناسک  هارمه  دیوش  شتآ  دراو  دش : هتفگ  اهنآ  هب  و  تشادن .
، زاسب تشهب  رد  تدوخ  دزن  نم  يارب  ياهناخ  اراگدرورپ ! تفگ  هک  ماگنه  نآ  رد  نوعرف ، رـسمه  هب  هدز ، یلثم  نانمؤم  يارب  دـنوادخ  و 

(11 . ) شخب ییاهر  ملاظ  موق  زا  ارم  و  هد ، تاجن  وا  لمع  نوعرف و  زا  ارم  و 
راگدرورپ و تاملک  وا  میدـیمد ، وا  رد  دوخ  حور  زا  ام  و  تشاد ، هاـگن  كاـپ  ار  دوخ  ناـماد  هک  هدز  لـثم  نارمع  رتخد  میرم  نینچمه  و 

(12 . ) دوب ادخ  نامرف  ناعیطم  زا  و  درک ، قیدصت  ار  شیاهباتک 

363 ص :  ریسفت ..... :

نیا هب  تسا و  ناگدـننک  هبوت  تفـص  حـصن  هک  یلاح  رد  هدرک  حـصن  هب  فصّتم  ار  هبوت  يزاـجم  دانـسا  باـب  زا  دـنوادخ  ًاـحوُصَن  ًۀـَبَْوت 
اهنآ زا  دـندرگرب و  دراد  هک  یحبق  رطاخ  هب  تشز  ياهراک  زا  دـنوش و  ناشدوخ  هاوخ  ریخ  هانگ ، زا  ندرک  هبوت  اـب  اـهناسنا  هک  تساـنعم 

رب ناتسپ  هب  هدش  هدیشود  ریـش  هک  هنوگ  نامه   ) ددرگرب ناتـسپ  هب  ریـش  ات  دندرگنرب  یتشز  راک  چیه  هب  دنریگب  میمـصت  دنوش و  نامیـشپ 
: تسا نکمم  راک  شش  نداد  ماجنا  اب  لماک  هبوت  هک  تسا  تیاور  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  ددرگن ) رب  هانگ  هب  زین  وا  ددرگیمن 

. هتشذگ ناهانگ  زا  ینامیشپ  - 1
. تسا هدش  توف  هک  بجاو  لامعا  ندرک  هداعا  - 2

. تسا هدرک  بحاصت  نارگید  زا  هک  ییاهلام  ندنادرگرب  - 3
. نانمشد زا  يدوب  لالح  تساوخرد  - 4
. ددرگن رب  هانگ  هب  هک  دریگب  میمصت  - 5

هک ناـنچ  دـناشچب  دوخ  هب  ار  تاداـبع  یخلت  تسا و  هداد  شرورپ  ادـخ  تیـصعم  رد  هک  ناـنچ  دـنک  بآ  ادـخ  یگدـنب  رد  ار  دوـخ  - 6
. تسا هدیناشچ  ار  ناهانگ  ینیریش 

یگراپ  هک  ياهبوت  ینعی  تسا  هماج  نتخود  بوثلا » ۀحاصن   » زا حوصن » : » هدش هتفگ 
364 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هب ار  مدرم  دوش و  رهاظ  هدننک  هبوت  رد  شرثا  هک  تسا  ياهبوت  روظنم  دناهتفگ : یـضعب  دنک . هلـصو  ار  نآ  دزودب و  ار  هانگ  زا  نید  هماج 
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يانعم هب  و  حـصن »  » ردـصم نآ  تسا و  هدـش  تئارق  زین  نون )  ) ّمض هب  حوصن » ، » دـنک لمع  هبوت  ياضتقم  هب  ّتیدـج  اب  دـناوخب و  ارف  نآ 
نیا رب  انب  ناتدوخ  نداد  دنپ  يارب  دینک  هبوت  ای  یندرک ، تحیصن  دنکیم  تحیصن  احوصن ، حصنت  ای  تسا  تحیـصن  ياراد  حوصن » تاذ  »

. تسا روفک  رفک و  روکش و  رکش و  دننام  حوصن ، حصن و  دشاب و  هل  لوعفم  هک 
. دراد تروص  ود  نآ  دزادنایم و  عمط  هب  ار  دوخ  ناگدنب  دنوادخ  ْمُِکتائِّیَس  ْمُْکنَع  َرِّفَُکی  ْنَأ  ْمُکُّبَر  یسَع 

. دننادیم یعطق  باوج  هلزنم  هب  ار  نآ  دنهدیم و  خساپ  تسا  نکمم  دیاش و  اب  هک  دشاب  ناهاش  شور  هب  نداد  باوج  هک  نیا  - 1
. دنشاب دیما  میب و  نایم  هک  دشاب  ناگدنب  هب  نتخومآ  ناونع  هب  ریبعت  نیا  - 2

هتخاس راوخ  ار  اهنآ  ادخ  هک  تسا  یناقفانم  نارفاک و  زا  هیانک  نآ  تسا و  مکلخدی »  » هب بوصنم  يِزُْخی » َمْوَی ال   » َِّیبَّنلا ُهَّللا  يِزُْخی  َمْوَی ال 
دنوادـخ ینعی  تسا  هدرک  ظفح  یتلاح  نانچ  نتـشاد  زا  ار  اـهنآ  هک  دیناتـسب  ار  ادـخ  تمعن  نیا  ربارب  رد  هک  هتـساوخ  ناـنمؤم  زا  تسا و 

تشهب هب  نتخاس  دراو  اب  ار  نانمؤم  هتشاد و  یمارگ  تعافـش ، ّقح  نداد  اب  ار  ربمایپ  هکلب  دزاسیمن  راوخ  دنیوا  اب  هک  ار  ینانمؤم  ربمایپ و 
. دهدیم تّزع 

یعـسی ینعی  تسا  نآ  ربخ  دـعب  هلمج  ادـتبم و  ُهَعَم ، اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  هدـش : هتفگ  ْمِِهناْمیَِأب  َو  ْمِهیِدـْیَأ  َْنَیب  یعْـسَی  ْمُهُرُون  ُهَعَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو 
. دوریم طارص  رب  ناشرون  طارّصلا ، یلع  مهرون 

ات دـننکیم  تکرح  ناشتـسار  تمـس  نانمؤم و  ربارب  رد  تمایق  زور  رد  نید  ناـیاوشیپ  هک  تسا  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 
. دنزاس دراو  تشهب  رد  دوخ  ياهلزنم  هب  ار  نانآ 

ربخ ای  تسا  بصن  ّلحم  رد  ندوب  لاح  رب  انب  هلمج  نیا  انَرُون  اَنل  ْمِْمتَأ  انَّبَر  َنُولوُقَی 
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دنناوخیم وا  هب  نتـسج  بّرقت  باب  زا  ار  ادخ  اهنآ  یلو  دنکیم  لماک  ار  نانمؤم  رون  ادخ  هک  هدش  تیاور  نسح  زا  دشابیم ، ربخ  زا  دعب 
(. 55 نمؤم / « ) هاوخب شزرمآ  ادخ  هاگرد  زا  تّما  هانگ  يارب   » َِکْبنَِذل ْرِفْغَتْسا  َو  دننام ،

. تسا هدیزرمآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هک  نیا  لاح 
نوچ تسا  نابّرقم  لاح  هیبش  نینمؤم  لاح  هک  ارچ  تسین  نتسج  بّرقت  هناخ  ترخآ  هک  یلاح  رد  دیوگیم  نتـسج  بّرقت  دصق  هب  اهنت  و 

ادخ زا  دنراد  ار  رون  نیرتمک  هک  اهنآ  تساهنآ و  لامعا  هزادنا  هب  نانمؤم  رون  دـناهتفگ : یخرب  دـنراد . هک  دـنهاوخیم  ادـخ  زا  ار  يزیچ 
. دیامرف لماک  ار  نآ  دوخ  فطل  هب  هک  دنهاوخیم 

. نک كاله  اهنآ  رطاخ  هب  ار  ام  ناشوپب و  ار  نامناهانگ  ینعی  ٌریِدَق : ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  اَنل  ْرِفْغا  َو 
دهاج مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  نک ، داهج  لالدتـسا  هدـنبوک و  راتفگ  اب  ناقفانم  اب  ریـشمش و  اب  نارفاک  اب  َنیِِقفانُْملا  َو  َراَّفُْکلا  ِدِـهاج 
تـسد هب  ار  ناـنآ  لد  اـهنت  دـیگنجن و  یقفاـنم  اـب  زگره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  تسا : هدوـمرف  هدرک و  تـئارق  نیقفاـنملاب ، راّـفکلا 

. دروآیم
ّدح ناـمز  نآ  رد  هک  یناـسک  رتـشیب  تسا  هدـش  تـیاور  نـسح  زا  درکیم و  يراـج  ّدـح  ناـقفانم  رب  ربماـیپ  هـک  تـسا  تـیاور  هداـتق  زا 

. دریگب تخس  اهنآ  رب  ّدح  هماقا  رد  هک  دش  رومأم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  دندوب و  ناقفانم  دندروخیم 
یتّیمها هک  نآ  یب  ار  ناشقافن  رفک و  هب  اهنآ  ندش  رفیک  رد  ناقفانم ، نارفاک و  لاح  دـنوادخ  امُْهنَع  اِینُْغی  ْمَلَف  امُهاتَناخَف  اًلَثَم ...  ُهَّللا  َبَرَض 

دنویپ اـهنآ  تناـیخ  قاـفن و  زا  سپ  هک  هدرک  هیبـشت  طول  نز  حوـن و  نز  لاـح  هب  دـشاب  هتـشاد  اهدـنویپ  اـهطابترا و  هب  یهّجوـت  دـهدب و 
. درکن مک  ادخ  باذع  زا  يزیچ  تشادن و  اهنآ  لاح  هب  يدوس  چیه  دوب  اهنآ  نایم  رد  یّقح  هک  ییوشانز 

ناربمایپ اب  يدنویپ  چیه  هک  یناسک  رگید  اب  دنیوگیم  تمایق  زور  رد  ای  گرم  لاح  رد  طول  حون و  نز  هب  َنِیلِخاَّدلا  َعَم  َراَّنلا  اَلُخْدا  َلِیق  َو 
دنوشیم خزود  لخاد  دنرادن و 
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. دیوشب خزود  لخاد  مه  امش 

اب هدز  لثم  ادخ  هاگشیپ  رد  شلزنم  نوعرف و  نز  لاح  هب  تمایق  رد  ار  نانمؤم  لاح  دنوادخ  َنْوَعِْرف  َتَأَْرما  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  اًلَثَم  ُهَّللا  َبَرَـض  َو 
نیا دوصقم  و  ( 24 تاعزان / « ) متـسه امـش  گرزب  راگدرورپ  نم   » یلْعَأـْلا ُمُکُّبَر  اـَنَأ  تفگیم : هک  دوب  نارفاـک  نیرتگرزب  نز  وا  هک  نیا 

. دهاکیمن ادخ  هب  ناشبّرقت  باوث و  زا  يزیچ  درادن و  ینایز  ناشلاح  هب  نارفاک  اب  نانمؤم  دنویپ  هک  تسا 
هک نیا  اب  تسا  هدیزگرب  ملاع  نانز  رب  ار  وا  هداد و  وا  هب  ادـخ  هک  يورخا  يویند و  ياهتمارک  نارمع و  رتخد  میرم  َنارْمِع و  َتَْنبا  َمَیْرَم  َو 

اهنآ و زا  هروس  زاغآ  رد  هک  دراد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  نز  ود  هب  هیانک  هدروآ  دنوادخ  هک  یلثم  ود  نمض  رد  دندوب و  رفاک  شموق 
دای ار  رفک  روکذم  لثم  رد  هک  ارچ  تسا  هدرک  دیدهت  ار  اهنآ  تروص  نیرتتخـس  هب  دـش و  دای  دنتـشاد  ادـخ  لوسر  هیلع  رب  هک  ینواعت 
نیا هک  ارچ  دننک  هیکت  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  يرـسمه  رب  دیابن  هشیاع ) هصفح و   ) ود نآ  هک  تسا  هتکن  نیا  هب  هراشا  تسا و  هدرک 

هک نانچ  درک  اـشفا  ار  وا  زار  طول  نز  اریز  تسا  رتشیب  هصفح  هب  هیاـنک  دنـشاب و  صلخم  نمؤم و  رگم  درادـن  یعفن  ناـشلاح  هب  تلیـضف 
. درک اشفا  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زار  هصفح 

يراکتسرد اب  زج  درادن  يزایتما  راگدرورپ  هاگـشیپ  رد  ناگدنب  زا  هدنب  چیه  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  هیآ  ِْنیَِحلاص  انِدابِع  ْنِم  ِْنیَْدبَع  َتَْحت 
. دسریم يراگتسر  هب  نآ  اب  اهنت  و 

تسا و هناوید  حون  تفگ : شموق  هب  حون  نز  دـندرک  تنایخ  اهنآ  هب  ربمایپ  ود  نآ  هیلع  نواعت  قافن و  اـب  طول  حون و  نز  ود  اـمه  اـتناخف 
. درک ییامنهار  ترضح  نآ  ياهنامهم  هب  ار  مدرم  طول  نز 

دندرکیم و اشفا  ناکرـشم  شیپ  رد  دشیم  لزان  طول  حون و  رب  یحو  نوچ  دندرک و  تنایخ  یحو  هب  اهنآ  هک  تسا  تیاور  كاّحـض  زا 
یتعیبط ره  رد  تسا و  بیع  صقن و  یـسک  ره  رظن  رد  یتفع  یب  اریز  دـشاب  طول  حون و  ناـنز  یتـفع  یب  تناـیخ  زا  روظنم  هک  تسین  اور 

. دننادیمن تشز  ار  نآ  راّفک  اریز  رفک  فالخ  رب  تسا  تشز 
367 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دوشیم وا  ناصقن  ربمایپ و  زا  مدرم  رّفنت  بجوم  راک  نیا  هک  ارچ  درکن  انز  يربمایپ  نز  زگره  هک  تسا  تیاور  سابع  نبا  زا 
تسا هدیعلب  ار  نارحاس  رحس  یسوم  ياصع  دینـش  هک  یماگنه  محازم  رتخد  هیـسآ  نوعرف  نز  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ًاْتَیب  َكَْدنِع  ِیل  ِْنبا  ِّبَر  َْتلاق  ْذِإ 
یگنس ایسآ  دنکفیب و  باتفآ  ربارب  رد  تشپ  هب  ار  وا  تسب و  خیم  راهچ  هب  ار  وا  ياپ  تسد و  داد و  هجنکش  ار  وا  نوعرف  سپ  دروآ  نامیا 

هتفگ دش ، هداد  ناشن  وا  هب  دشیم  هتخاس  تشهب  رد  هک  شاهناخ  ۀّنجلا  یف  اتیب  كدنع  یل  نبا  ّبر  تفگ : نوچ  داهن و  شاهنیـس  يور  رب 
. تسا رادروخرب  تشهب  ياهتمعن  زا  دماشآیم و  دروخیم و  تشهب  رد  وا  درب و  الاب  تشهب  هب  ار  وا  ادخ  هدش :

. زاس اهر  تسا  هانگیب  مدرم  نداد  رفیک  رفک و  متس و  هک  يو  لمع  نوعرف و  دیلپ  سفن  زا  ارم  ِِهلَمَع  َو  َنْوَعِْرف  ْنِم  ِینَِّجن  َو 
. شخب ییاهر  نایطبق  مامت  ّرش  زا  ارم  َنیِِملاَّظلا  ِمْوَْقلا  َنِم  ِینَِّجن  َو 

. تشاد عانتما  نارهوش  اب  شزیمآ  زا  میرم  دناهتفگ : دوب و  كاپ  مارح  لعف  زا  میرم  اهَجْرَف  ْتَنَصْحَأ  ِیتَّلا 
. میدیمد وا  هاگمرش  رد  ام  انِحوُر  ْنِم  ِهِیف  انْخَفَنَف 

. درک قیدصت  تسا  هدومرف  یحو  شناربمایپ  هب  هدرک و  مّلکت  نآ  هب  ناحبس  دنوادخ  هک  ار  ینانخس  اهِّبَر  ِتاِملَِکب  ْتَقَّدَص  َو 
. تسا لیجنا  نامه  هک  هدش  تئارق  زین  هباتک )  ) هژاو نیا  درک ، قیدصت  دومرف  لزان  شناربمایپ  رب  هک  ار  ییاهباتک  زین  ِِهُبتُک و  َو 

ضیعبت يارب  نیتناقلا » نم   » رد نِم » ، » نانز رب  نادرم  نداد  هبلغ  باب  زا  هدومرف  نیتناق  تاتناق »  » ياجب ناحبس  دنوادخ  َنِیِتناْقلا  َنِم  َْتناک  َو 
ردارب نوراه  نادـنزرف  زا  میرم  اریز  تسا  نیتناق  زا  هک  یلاح  رد  هدـش  دـّلوتم  هک  نیا  ینعی  دـشاب ، تیاـغ  يادـتبا  يارب  دـناوتیم  تسا و 

. تسا هدوب  مالّسلا  هیلع  یسوم 
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369 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هیآ 50  تالسرم  هروس  ات  هیآ 1  کلم  هروس  زا  مهن  تسیب و  ءزج 

371 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

371 ص :  کلم .....  هروس 

هراشا

ربق باذع  زا  ار  دوخ  هدـنناوخ  دراد و  مان  زین  هیقاو  دـهدیم ، تاجن  ربق  باذـع  زا  ار  دوخ  بحاص  دوشیم و  هدـیمان  هیجنم  تسا و  یّکم 
. درادیم هاگن 

. دراد هیآ  یس  هروس  نیا 

371 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

«. 1  » تسا هتشاد  ءایحا  هدوب و  رادیب  ار  ردق  بش  ییوگ  دناوخب  ار  كرابت  هروس  سک  ره  هک  تسا  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدح  رد 
دشاب ادخ  ناما  رد  نانچ  مه  دناوخب  شزامن  رد  ندیباوخ  زا  شیپ  ار  كرابت ، هروس  سک  ره  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

« تسادخ ناما  رد  زین  تمایق  زور  رد  دوش و  حبص  لخاد  ات 

371 ص :  ات 11 ..... ] تایآ 1  (: 67  ) کلملا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(2  ) ُروُفَْغلا ُزیِزَْعلا  َوُه  َو  ًالَمَع  ُنَسْحَأ  ْمُکُّیَأ  ْمُکَُوْلبَِیل  َةاـیَْحلا  َو  َتْوَْملا  َقَلَخ  يِذَّلا  ( 1  ) ٌریِدَق ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  ُْکلُْملا  ِهِدَِیب  يِذَّلا  َكَرابَت 

ِْبلَْقنَی ِْنیَتَّرَک  َرَصَْبلا  ِعِجْرا  َُّمث  ( 3  ) ٍروُُطف ْنِم  يَرت  ْلَه  َرَـصَْبلا  ِعِجْراَف  ٍتُوافَت  ْنِم  ِنمْحَّرلا  ِْقلَخ  ِیف  يَرت  ام  ًاقابِط  ٍتاوامَـس  َْعبَـس  َقَلَخ  يِذَّلا 
(4  ) ٌریِسَح َوُه  َو  ًائِساخ  ُرَصَْبلا  َْکَیلِإ 

َْسِئب َو  َمَّنَهَج  ُباذَع  ْمِهِّبَِرب  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  َو  ( 5  ) ِریِعَّسلا َباذَع  ْمَُهل  انْدَتْعَأ  َو  ِنیِطایَّشِلل  ًاموُجُر  اهاْنلَعَج  َو  َحِیباصَِمب  اْینُّدلا  َءامَّسلا  اَّنَّیَز  ْدََقل  َو 
(8  ) ٌریِذَن ْمُِکتْأَی  َْمل  َأ  اُهتَنَزَخ  ْمَُهلَأَس  ٌجْوَف  اهِیف  َیِْقلُأ  امَّلُک  ِْظیَْغلا  َنِم  ُزَّیَمَت  ُداکَت  ( 7  ) ُروُفَت َیِه  َو  ًاقیِهَش  اَهل  اوُعِمَس  اهِیف  اوُْقلُأ  اذِإ  ( 6  ) ُریِصَْملا

(9  ) ٍرِیبَک ٍلالَض  ِیف  َّالِإ  ُْمْتنَأ  ْنِإ  ٍءْیَش  ْنِم  ُهَّللا  َلََّزن  ام  اْنُلق  َو  اْنبَّذَکَف  ٌریِذَن  انَءاج  ْدَق  یَلب  اُولاق 
(11  ) ِریِعَّسلا ِباحْصَِأل  ًاقْحُسَف  ْمِِهْبنَِذب  اُوفَرَتْعاَف  ( 10  ) ِریِعَّسلا ِباحْصَأ  ِیف  اَّنُک  ام  ُلِقْعَن  َْوأ  ُعَمْسَن  اَّنُک  َْول  اُولاق  َو 

__________________________________________________

-1
. ردقلا ۀلیل  ایحا  اّمنأکف  كرابت  ةروس  أرق  نم  و  ّیبا ، ثیدح  یف 

و - 2
یتح ۀـمیقلا  موی  هناما  یف  حبـصی و  یتح  هَّللا  ناما  یف  لزی  مل  مانی  نا  لبق  ۀـبوتکملا  یف  كرابت  ةروس  أرق  نم  مالّـسلا : هیلع  قداّـصلا  نع 

. ۀّنجلا لخدی 
372 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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372 ص :  همجرت ..... :

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1 . ) تسا رداق  زیچ  همه  رب  و  تسوا ، تسد  هب  یتسه  ناهج  تموکح  هک  ییادخ  تسا  ریذپان  لاوز  تکرب و  رپ 

(2 . ) تسا هدنشخب  ریذپان و  تسکش  وا  دینکیم و  لمع  رتهب  کیمادک  هک  دیامزایب  ار  امش  ات  دیرفآ  ار  تایح  گرم و  هک  ییادخ  نامه 
هاگن رگید  راب  ینیبیمن ، یبیع  داضت و  چیه  نامحر  دـنوادخ  شنیرفآ  رد  دـیرفآ ، رگیدـکی  يور  رب  ار  نامـسآ  تفه  هک  ییادـخ  نامه 

(3 ( ؟ ینکیم هدهاشم  یللخ  فاکش و  چیه  ایآ  نک ،
یلاح رد  ددرگیم  زاب  وت  يوس  هب  هدـنام ) ماکان  ناصقن  للخ و  يوجتـسج  رد   ) تنامـشچ ماجنارـس  نک  هاگن  یتسه ) ملاع  هب   ) رگید راب 

(4 . ) تسا ناوتان  هتسخ و  هک 
باذـع نانآ  يارب  میداد و  رارق  نیطایـش  يارب  ییاهریت  ار  اهباهـش )  ) اهنآ و  میدیـشخب ، تنیز  یغورف  رپ  ياهغارچ  اب  ار  نییاپ  نامـسآ  اـم 

خزود
373 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(5 . ) میتخاس مهارف 
(6 . ) تسا یهاگیاج  دب  تسا و  منهج  باذع  دندش  رفاک  ناشراگدرورپ  هب  هک  یناسک  يارب  و 

(7 . ) دشوجیم هتسویپ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دنونشیم و  نآ  زا  یکانتشحو  يادص  دنوشیم  هدنکفا  نآ  رد  هک  یماگنه 
رگم دننکیم : لاؤس  اهنآ  زا  خزود  نانابهگن  دـنوشیم ، هدـنکفا  نآ  رد  یهورگ  نامز  ره  دوش ، هراپ  هراپ  بضغ  تّدـش  زا  تسا  کیدزن 

(8 ! ) دماین امش  غارس  هب  یهلا  هدننک  راذنا 
رد امـش  و  هدرکن ، لزان  يزیچ  زگره  دـنوادخ  میتفگ  میدرک و  بیذـکت  ار  وا  ام  یلو  دـمآ ، ام  غارـس  هب  هدـننک  راذـنا  يرآ ، دـنیوگیم :

(9 ! ) دیتسه یگرزب  یهارمگ 
(10 . ) میدوبن نایخزود  ءزج  میدرکیم ، لّقعت  ای  میتشاد ، اونش  شوگ  ام  رگا  دنیوگیم : و 

(11 ! ) ادخ تمحر  زا  نایخزود  دنشاب  رود  دننکیم ، فارتعا  دوخ  هانگ  هب  هک  تساجنیا 

373 ص :  ریسفت ..... :

تسوا و هب  ایشا  یمامت  دوجو  هک  تسا  يدوجو  وا  دشاب  ناگدیرفآ  تافـص  ياراد  هک  تسا  نآ  زا  رتالاو  رتگرزب و  ادخ )  ) يِذَّلا َكَرابَت 
. وا زا  اهتکرب  مامت 

يروما زا  هدشن و  تفای  هک  يزیچ  ره  رب  وا  تسوا و  تردق  هضبق  رد  يدوجوم  ره  رب  تموکح  ٌریِدَـق  ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  ُْکلُْملا  ِهِدَِـیب 
. تسا تموکح  رب  هطاحا  ّطلست و  زا  زاجم  تسد ) دی ،  ) ندروآ تساناوت . تسا ، تردق  تحت  رد  لخاد  تمکح ] ساسا  رب   ] هک تسا 

هک تسا  نآ  تاـیح  یلو  تسا  رتـکیدزن  هبلغ  رهق و  هب  گرم  هک  ارچ  هتـشاد  مّدـقم  تاـیح »  » رب ار  توـم »  » َةاـیَْحلا َو  َتْوَْـملا  َقَـلَخ  يِذَّلا 
. دوشیم يزیچ  ندوب  هدنز  بجوم 

. تسا تردق  ملع و  رب  ییاناوت  مدع  گرم  هک  نآ  لاح  دنک  تردق  راهظا  دنادب و  دناوتیم  هک  تسا  يدوجوم  هدنز  دوجوم  و 
ناـبحاص يا  ینعی  دـنکیم  حیحـصت  ار  يزیچ  يدوباـن  داـجیا و  هک  تسا  يزیچ  ندروآ  دوجو  هب  یگدـنز  گرم و  شنیرفآ  زا  روظنم  و 

گرم و  هک  تسادخ  فیلکت ،
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374 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دیرفآ ار  امش  یگدنز 

ار نآ  هدـیمان و  تسا ، شیامزآ  نامه  هک  يولب »  » دـنهدیم ماجنا  رایتخا  هب  نایمدآ  هچنآ  زا  ار  دوخ  یهاـگآ  اًـلَمَع  ُنَسْحَأ  ْمُکُّیَأ  ْمُکَُوْلبَِیل 
. تسا هدروآ  هدننک  شیامزآ  لمع  زا  هیانک 

دنادـب ات  المع  نسحا  مکّیا  ملعیل  تسا : هدومرف  ییوگ  درادرب و  رد  ار  ملع  يانعم  يولب »  » اریز تسا  مکولبی »  » هب ّقلعتم  اًلَمَع  ُنَسْحَأ  ْمُکُّیَأ 
وا متـسناد  وه ، ما  المع  نسحا  دی  زا  هتملع  ییوگیم : هک  نانچ  تسا  مّود  لوعفم  ّلحم  رد  هلمج  و  دیتسه ، رتراکوکین  امـش  زا  کیمادک 

؟ وا ای  تسا  رتراکوکین  دیز  ایآ  ار ،
امهّیا تملع  دـننام : دریگب  رارق  دوش  لوعفم  ود  ره  نیـشناج  هک  يزیچ  وا  زا  دـعب  هک  تسا  نیا  قـیلعت  هک  ارچ  دـنمانیمن  قـیلعت  ار  نیا  و 

«. تسا ورمع  ود  نآ  نیمادک  متسناد  ، » ورمع
نآ هب  هک  دوش  ماـجنا  یتروص  هب  هک  تسا  نیا  باوص  دـشاب و  ادـخ  يارب  هک  تسا  نیا  صلاـخ  بوـصا ، صلخا و  ینعی  اًـلَمَع  ُنَسْحَأ  و 

. تسا هدش  رما  تروص 
لقع و  القع و ...  نسحا  مکّیا  دندومرف : سپـس  هدرک  توالت  ار  هلمج  نیا  ترـضح  هک  تسا  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  زا 

تبسن امش  زا  کیمادک  لقع  ینعی  دیتسه ، رتعیرس  ادخ  تعاطا  رد  رتشیب و  یهلا  تامّرحم  زا  ناتزیهرپ  تسا و  رتوکین  امـش  زا  کیمادک 
دینک و لمع  دیناوتیم  نآ  اب  هک  دیشخب  تایح  امش  هب  ادخ  هک  تسا  نیا  هیآ  دوصقم  تسا و  رتلماک  وا  دصاقم  كرد  ادخ و  تخانش  هب 
ندش و هدنز  گرم ، زا  سپ  اریز  دینیزگرب  دب  لمع  ياجب  ار  بوخ  لمع  هک  دنکیم  توعد  ار  امش  هک  تخاس  ّطلسم  امـش  رب  ار  یگرم 

. تسا شاداپ 
اهنآ هب  ادخ  هک  تسا  یناراکدب  هدنزرمآ  روفغ »  » دزاسیمن و ناوتان  ار  وا  دنک  يدـب  سک  ره  هک  تسا  یبلاغ  زیزع »  » ُروُفَْغلا ُزیِزَْعلا  َوُه  َو 

. دنکیم فطل 
دریگب رارق  مه  يور  شفک  گنل  ود  هاگ  ره  تسا  لعنلا  قباط  زا  ًاقابِط  ٍتاوامَس  َْعبَس 

375 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
یتاـقبط تروـص  هب  اـی  تسا  تاـقبط  ياراد  اـی  تسا ، ردـصم  هب  فیـصوت  نآ  و  تسا ) عـقاو   ) رگید هقبط  يـالاب  ياهقبط  ینعی  هیآ ] رد  ]

. تسا هدش  يدنب  هقبط  نوگانوگ 
هچ ره  هک  تسا  نیا  دوصقم  دّهعت ، دهاعت و  و  رّهظت ، رهاظت و  دننام  تسا  یکی  ود  ره  يانعم  هدش و  تئارق  زین  تّوفت » نم   » ٍتُوافَت و ْنِم 
مه اب  ناگدیرفآ  ندوبن  بسانتم  توافت  تقیقح  تسا و  ربارب  راوتسا و  شاهمه  دراد  دوجو  شنیرفآ  رد  یگتفـشآ  یجک و  ینوگانوگ و 

يرت ام  هیآ : لصا  تسا و  فصانتم  توافتم »  » ضیقن تسین ، راگزاس  نآ  اب  درادـن و  ار  اهزیچ  یـضعب  ناگدـیرفآ  یـضعب  ییوگ  تسا و 
توافت ّتلع  هک  دـناهاگایب  دـنک و  دادـملق  گرزب  ار  اهنآ  شنیرفآ  ات  هدـش  هداهن  رهاظ  مسا  ّنه »  » ریمـض ياجب  هدوب و  توافت  نم  ّنهیف 

. دنتسه نامحر  دنوادخ  هدیرفآ  هک  تسا  نیا  اهنآ  نتشادن 
. تسا يرگید  بطاخم  ره  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هب  يرت » ام   » رد باطخ 

. ینک هدهاشم  اراکشآ  دناهداد  ربخ  وت  هب  ار  هچنآ  یتسرد  ات  نادرگب  ادخ  ناگدیرفآ  رد  ار  نآ  نادرگرب و  ار  دوخ  مشچ  َرَصَْبلا  ِعِجْراَف 
رد مال »  » ماغدا هب  يرت » له  ، » تسا فاکـش  يانعم  هب  رطف و  عمج  روطف »  » ینیبیم اهنامـسآ ] رد   ] یفاکـش هنخر و  ایآ  ٍروُُطف  ْنِم  يَرت  ْلَه 

. تسا جرخملا  بیرق  ءات »  » هب تبسن  مال »  » اریز هدش  تئارق  يّرته ] « ] ءات »
. ینیبیم یللخ  یبیع و  ایآ  رگنب  نک و  رارکت  راب  ود  ار  تهاگن  هنارگوجتسج  سپس  ینعی  ِْنیَتَّرَک  َرَصَْبلا  ِعِجْرا  َُّمث 

ددرگیمن رب  وت  هب  اورماک  للخ  ناصقن و  يوجتسج  رد  تاهدید  ینک  هاگن  رّرکم  ینادرگرب و  ار  تاهدید  رگا  ینعی  ُرَـصَْبلا  َْکَیلِإ  ِْبلَْقنَی 
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يراوخ و اب  للخ ) دوجو   ) دوخ هتـساوخ  هب  ندیـسر  زا  ییوگ  دشاب و  رود  مورحم و  شاهتـساوخ  نتفای  زا  هک  ددرگیم  رب  یلاح  رد  هکلب 
. تسا هدیشک  لوط  وا  دیدرت  ندیشیدنا و  هک  ارچ  هدش  درط  یگتسخ  زجع و 

کیّبل و برع : هتفگ  دننام  دنک  تلالد  ترثک  رب  ات  هدش  هدروآ  هینثت  نیتّرک » »
376 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

نیقلا دعـس  نیّردهد  لثم ، رد  تسا  نآ  ریظن  دیآیم و  یـضعب  یپ  رد  یـضعب  هک  تسا  رایـسب  ياهخـساپ  هدنیوگ  دوصقم  هک  کیدـعس ،
هب هک  ینامـسآ  ینعی  میتسارآ  تسا  رتکیدزن  مدرم  هب  هک  ار  ینامـسآ  َحِیباصَِمب  اْینُّدلا  َءامَّسلا  اَّنَّیَز  ْدََقل  َو  یلطاب ، زا  سپ  یلطاب  ینعی : «، 1»

هسیاقم لباق  امش  ياهغارچ  اب  هک  میاهتسارآ  ناگراتس )  ) ییاهغارچ اب  دیاهدمآ  درگ  نآ  ریز )  ) رد هک  ار  ایند  نامـسآ  تسا ، کیدزن  امش 
. تسین

نیا هب  دـننکیم  عمـس  قارتسا  اهنامـسآ  رد  هک  میداد  رارق  امـش  نمـشد  نیطایـش  ندـنار  هلیـسو  ار  ناگراتـس  ِنیِطایَّشِلل  ًاموُجُر  اهاْنلَعَج  َو 
دوخ یلو  دیآیم  دوجو  هب  شتآ  زا  هک  ییاههّقرج  دـننامه  دوشیم  ادـج  نیطایـش  ندـنار  يارب  ییاهباهـش  ناگراتـس  رون  زا  هک  تروص 

. دنامیم یقاب  شتآ 
هک تسا  نیا  هیآ  ياـنعم  هدـش  هتفگ  تسا . هدـش  هدـیمان  دوـشیم  مجر  نآ  اـب  هچنآ  ماـن  هب  هـک  تـسا  يردـصم  مـجر و  عـمج  موـجر » »

. میداد رارق  لیلد  نودب  نانخس  سدح و  نامگ و  هلیسو  دنتسه  نامّجنم  هک  تفص  ناطیش  ياهناسنا  يارب  ار  ناگراتس 
شتآ ریعس  زا  روظنم  میاهتخاس ، اّیهم  زین  ترخآ  باذع  ناشیارب  ایند  رد  اهباهـش  اب  نیطایـش  ندنازوس  زا  سپ  ِریِعَّسلا  َباذَع  ْمَُهل  انْدَتْعَأ  َو 

. تسا نازوس  هتخورفارب و 
. تسا خزود  باذع  تسا  هدش  رفاک  ادخ  هب  هک  یسک  ره  يارب  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  َو 

. دنوش هدنکفا  خزود  رد  دوشیم  هدنکفا  شتآ  رد  هک  یمزیه  دننامه  هاگ  ره  ینعی  اهِیف  اوُْقلُأ  اذِإ 
دنیاشوخان و يادص  دنوادخ  دوشیم ، هدینش  گرم  راضتحا و  لاح  رد  صخش  يادص  دننام  ییادص  شتآ  يارب  ینعی  ًاقیِهَـش  اَهل  اوُعِمَس 

. تسا هدرک  هیبشت  رضتحم  صخش  هلان  هب  ار  شتآ  تشز 
__________________________________________________

یپ ص 57 ، ج 4 ، فاّشک ، تسا : غورد  لـطاب و  ماـن  زین  و  تسا ، یناولهپ  ماـن  دّدـشم ، ي  ار ]  ] حـتف و  لاد ]  ] ود ره  ّمض  هب  نیّردـهد ، - 1
م. ۀغللا - سوماق  زا  لقن  هب  تشون 

377 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دیآیم شوج  هب  شلخاد  ءایشا  اب  هک  گید  دننامه  دیآیم  شوج  هب  اهنآ  شتآ  زا  خزود  ینعی  ُروُفَت  َیِه  َو 

نوچ هداد  رارق  نارفاک  رب  ظیغ  ار  شتآ  باهتلا  دـنوادخ  دوشیم ، هراپ  هراپ  اهنآ ، رب  مشخ  يرایـسب  زا  شتآ )  ) ینعی ِْظیَْغلا  َنِم  ُزَّیَمَت  ُداکَت 
. دشاب شتآ  هلعش  مشخ  دوصقم  تسا  نکمم  دشوجیم و  رایسب  اهنآ  هلیسو  هب 

زا ایآ  دنـسرپیم  نانآ  زا  خزود  نانابهگن  دـنوش  هدـنکفا  خزود  رد  یهورگ  هاگ  ره  ٌریِذـَن  ْمُِکتْأَی  َْمل  َأ  اُهتَنَزَخ  ْمَُهلَأَس  ٌجْوَف  اهِیف  َیِْقلُأ  امَّلُک 
؟ دماین ناتیارب  ياهدنهد  میب  ادخ  فرط 

. دنشتآ رب  نالّکوم  نارومأم و  اهتنزخ »  » زا روظنم  دشاب ، خزود  باذع  رب  هوالع  یباذع  ات  ناشیارب  تسا  یخیبوت  لاؤس  نیا  و 
يارب رابجا ، هب  هن  دوخ  رایتخا  هب  ناربمایپ  هک  نیا  ار و  ناربمایپ  وا  نتخیگنا  رب  ادخ و  تلادع  هب  اهنآ  فارتعا  نیا  و  يرآ ، دنتفگ  یَلب  اُولاق 

. دماین امش  رب  يراذنا  میب و  ایآ  ریذن  لها  مکتای  ملا  ینعی  دشاب  راذنا  يانعم  هب  ریذن »  » تسا نکمم  دناهدمآ ، اهتّلم 
نیا دـناهتفگ : یـضعب  دـیاهدش ، جراخ  یتسرد  قح و  زرم  زا  الماک  امـش  میتفگ  ناربمایپ  هب  نارفاک ]  ] ام ینعی  ٍرِیبَک  ٍلالَـض  ِیف  اَّلِإ  ُْمْتنَأ  ْنِإ 

رد امش  ینعی   ] تسا تکاله  لالض »  » زا ناگتشرف  دوصقم  ای  تسایند ، رد  نانآ  یهارمگ  تیاکح  تسا و  راّفک  هب  ناگتـشرف  هتفگ  هلمج 
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[. دیتسه تکاله 
یـسک دننامه  ای  میدینـشیم  تسا  قح  ناهاوخ  هک  یـسک  دننامه  ار  ناربمایپ  نداد  میب  رگا  دنتفگ : نارفاک  ُلِقْعَن  َْوأ  ُعَمْـسَن  اَّنُک  َْول  اُولاق  َو 

. میتخادنایم راک  هب  ار  دوخ  لقع  درگنیم  لّمأت  ّتقد و  اب  هک 
. ددرگیم یلقن  یلقع و  لیالد  رما و  ود  نیا  نوماریپ  فیلکت ، نوچ  تسا  هدرک  عمج  ندرک  لّقعت  ندینش و  نایم  دنوادخ  هدش : هتفگ 

دیدشت نودب  و  ءاح ]  ] دیدشت هب  اقحـسف » ، » دـندرک فارتعا  ناربمایپ  بیذـکت  رد  دوخ  هانگ  هب  ِریِعَّسلا  ِباحْـصَِأل  ًاقْحُـسَف  ْمِِهْبنَذـِب  اُوفَرَتْعاَف 
زا  ] يرود ینعی  تسا  هدش  تئارق 

378 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. درادن ناشلاح  هب  يدوس  تسایبنا  بیذکت  هک  هانگ  هب  رارقا  نوچ  دنوش  رکنم  ای  دننک  فارتعا  نایوگغورد ، رب  ادخ ] تمحر 

378 ص :  ات 21 ..... ] تایآ 12  (: 67  ) کلملا هروس  ]

هراشا

ْنَم ُمَْلعَی  َأ ال  ( 13  ) ِروُدُّصلا ِتاذـِب  ٌمِیلَع  ُهَّنِإ  ِِهب  اوُرَهْجا  َِوأ  ْمَُکلْوَق  اوُّرِـسَأ  َو  ( 12  ) ٌرِیبَـک ٌرْجَأ  َو  ٌةَرِفْغَم  ْمَُهل  ِْبیَْغلاـِب  ْمُهَّبَر  َنْوَشْخَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
ِیف ْنَم  ُْمْتنِمَأ  َأ  ( 15  ) ُروُشُّنلا ِْهَیلِإ  َو  ِِهقْزِر  ْنِم  اُولُک  َو  اِهبِکانَم  ِیف  اوُْشماَف  ًالُولَذ  َضْرَْألا  ُمَُکل  َلَـعَج  يِذَّلا  َوُه  ( 14  ) ُرِیبَْخلا ُفیِطَّللا  َوُه  َو  َقَلَخ 

(16  ) ُروُمَت َیِه  اذِإَف  َضْرَْألا  ُمُِکب  َفِسْخَی  ْنَأ  ِءامَّسلا 
َْمل َو  َأ  ( 18  ) ِریِکَن َناک  َْفیَکَف  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َبَّذَک  ْدََقل  َو  ( 17  ) ِریِذَن َْفیَک  َنوُمَْلعَتَسَف  ًابِصاح  ْمُْکیَلَع  َلِسُْری  ْنَأ  ِءامَّسلا  ِیف  ْنَم  ُْمْتنِمَأ  ْمَأ 
ْنِم ْمُکُرُْـصنَی  ْمَُکل  ٌْدنُج  َوُه  يِذَّلا  اَذه  ْنَّمَأ  ( 19  ) ٌریَِـصب ٍءْیَـش  ِّلُِکب  ُهَّنِإ  ُنمْحَّرلا  َّالِإ  َّنُهُکِـسُْمی  ام  َنِْضبْقَی  َو  ٍتاَّفاص  ْمُهَقْوَف  ِْریَّطلا  َیلِإ  اْوَرَی 

(21  ) ٍروُُفن َو  ٍُّوتُع  ِیف  اوَُّجل  َْلب  ُهَقْزِر  َکَْسمَأ  ْنِإ  ْمُُکقُزْرَی  يِذَّلا  اَذه  ْنَّمَأ  ( 20  ) ٍروُرُغ ِیف  َّالِإ  َنوُِرفاْکلا  ِنِإ  ِنمْحَّرلا  ِنُود 

378 ص :  همجرت ..... :

(12 . ) دنراد یگرزب  رجا  شزرمآ و  دنسرتیم  ناهن  رد  ناشراگدرورپ  زا  هک  یناسک 
(13 . ) تسا هاگآ  تساهلد  رد  هچنآ  هب  وا  دنکیمن » یتوافت   » راکشآ ای  دینک  ناهنپ  ار  دوخ  راتفگ 

. تسا ملاع  زیچ  همه  هب  تبسن  و  ربخ ، اب  قیقد  رارسا  زا  وا  هک  یلاح  رد  تسین ؟ هاگآ  اهنآ  لاح  زا  هدیرفآ  ار  تادوجوم  هک  یسک  نآ  ایآ 
(14)

يوس هب  همه  تشگزاب  و  دـیروخب ، دـنوادخ  ياهیزور  زا  و  دـیورب ، هار  نآ  ياههناش  رب  درک ، مار  امـش  يارب  ار  نیمز  هک  تسا  یـسک  وا 
(15 . ) تسوا

هک  ییادخ  باذع  زا  ار  دوخ  ایآ 
379 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(16 ( ؟ دهد همادا  دوخ  شزرل  هب  امئاد  درب و  ورف  ار  امش  دفاکشب و  نیمز  دهد  روتسد  هک  دینادیم  ناما  رد  تسا  نامسآ  رب  مکاح 
تـسناد دـیهاوخ  يدوزب  و  دتـسرف ، امـش  رب  هزیرگنـس  زا  ّولمم  يداـب  دـنت  هک  دـینادیم  ناـما  رد  نامـسآ  دـنوادخ  باذـع  زا  ار  دوـخ  اـی 

(17 ( .؟ تسا هنوگچ  نم  ياهدیدهت 
(18 ( ؟ دوب هنوگچ  نم  تازاجم  نیبب )  ) اّما دندرک  بیذکت  ار ) یهلا  تایآ   ) دندوب اهنآ  زا  شیپ  هک  یناسک 

رب ار  اهنآ  یسک  نامحر  دنوادخ  زج  دندرکن ؟ هاگن  دننکیم  عمج  هاگ  هدرتسگ و  ار  دوخ  ياهلاب  هاگ  ناشرس  يالاب  هک  ار  یناگدنرپ  ایآ 
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(19 . ) تسانیب زیچ  ره  هب  وا  هک  ارچ  درادیمن  هگن  نامسآ  زارف 
(20 . ) دنرورغ راتفرگ  اهنت  نارفاک  انامه  دهد ؟ يرای  دنوادخ  ربارب  رد  ار  امش  دناوتیم  امش  رکشل  ایآ 

یشکرس و رد  اهنآ  یلو  دنک ) نیمأت  ار  امش  زاین  دناوتیم  یـسک  هچ   ) دراد زاب  ار  شیزور  رگا  دهدیم  يزور  ار  امـش  هک  یـسک  نآ  ایآ 
(21 . ) دنزرویم تجاجل  تقیقح  زا  رارف 

379 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

. دننکیمن هانگ  دنسرتیم و  ادخ  زا  دنارود  مدرم  مشچ  زا  دننیبیمن و  ار  اهنآ  مدرم  هک  ییاج  رد  ینعی  ِْبیَْغلِاب  ْمُهَّبَر  َنْوَشْخَی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
رما نتخاـس  راکـشآ  نتـشاد و  ناـهنپ  بلطم : ود  زا  یکی  هب  دـنوادخ ]  ] هک دوـشیم  هدافتـسا  هیآ  رهاـظ  زا  ِِهب  اوُرَهْجا  َِوأ  ْمَُکلْوَـق  اوُّرِـسَأ  َو 

. تسا ملاع  ود  نآ  هب  ادخ  هک  دشاب  ربارب  ناتراکشآ  ناهن و  دیاب  ینعی  دنکیم 
هک نآ  زا  شیپ  تسا  ناهنپ  اههنیس  رد  هچنآ  هب  ادخ  هک  دیامرفیم  نایب  ار  راکشآ  ناهن و  ندوب  ربارب  ّتلع  سپس  ِروُدُّصلا  ِتاِذب  ٌمِیلَع  ُهَّنِإ 

. دشابن هاگآ  دییوگیم  نخس  نآ  هب  هچنآ  زا  هنوگچ  سپ  تساناد  دوش  يراج  نابز  رب 
: دیامرفیم يراکنا  شسرپ  تروص  هب  سپس  ُرِیبَْخلا  ُفیِطَّللا  َوُه  َو  َقَلَخ  ْنَم  ُمَْلعَی  َأ ال 

یملع  هطاحا  دوخ  راکشآ  ناهنپ و  ناگدیرفآ  هب  هدیرفآ و  ار  زیچ  همه  هک  ییادخ  ایآ 
380 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

؟ دشابن هاگآ  دنرادیم  ناهنپ  اههنیس  رد  هچنآ  راکشآ و  ناهن و  هب  تسا  نکمم  هنوگچ  تسا  نیب  ناهن  هاگآ و  دراد و 
هب هدـیرفآ و  ار  زیچ  همه   ] دراد ار  تلاح  نیا  هک  ییادـخ  ایآ  هلاح  هذـه  هقولخم و  ملعی  ـالا  ینعی  دـشاب  بوصنم  قلخ » نم   » تسا نکمم 

؟ درادن ملع  دوخ  ناگدیرفآ  هب  تسا ] هاگآ  راکشآ  ناهن و 

380 ص :  لوزن ..... ] نأش  ]

ار ترضح  نآ  مالّسلا  هیلع  لیئربج  دنتفگیم و  دب  وا  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  بایغ  رد  ناقفانم  هک  هدش  تیاور  ساّبع  نبا  زا 
هیآ ور  نیا  زا  دونـشن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  يادخ  ات  دیراد  ناهنپ  ار  ناتراتفگ  دـنتفگ : ناقفانم  سپ  دادیم  ربخ  ناقفانم  نخـس  زا 

. دش لزان  قوف 
نآ يور  رب  دینک و  فّرصت  نآ  رد  ات  تخاس  امش  رّخسم  داد و  رارق  مار  امـش  يارب  ار  نیمز  هک  ییادخ  ًالُولَذ  َضْرَْألا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  َوُه 

. دیورب هار 
یّلحم رتش  ياههناش  اریز  تسا  نآ  رد  نتـشذگ  ّدـح  زا  رایـسب و  ندرک  مار  يارب  یلثم  اههناش ]  ] بکانم رد  نتفر  هار  اـِهبِکانَم  ِیف  اوُْشماَـف 

يور رب  نتفر  دنوادخ  ینعی  تساههوک  بکانم ، زا  روظنم  دناهتفگ : یـضعب  دراذگب  دوخ  ماگ  ریز  ار  نآ  تسا  راوشد  هراوس  هب  هک  تسا 
. تساههوک فارطا  روظنم  دنیوگ : یضعب  دومرف ، ناسآ  امش  رب  ار  اههوک 

؟ هن ای  دیاهدرک  يرازگساپس  هداد  امش  هب  هک  ییاهتمعن  ایآ  هک  دسرپیم  امش  زا  تسادخ و  هاگشیپ  رد  امش  رشح  ُروُشُّنلا  ِْهَیلِإ  َو 
. تسا هدومرف  هدرک و  دیدهت  ار  ناراکهنگ  ناحبس  دنوادخ  هاگ  نآ  ِءامَّسلا  ِیف  ْنَم  ُْمْتنِمَأ  َأ 
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: تسا لوق  ود  هیآ  نیا  رد  متنماء 
دورف نامـسآ  زا  ادخ  تارّدقم  رماوا و  تسادـخ و  ناگتـشرف  تنوکـس  ّلحم  توکلم  هک  ارچ  تسا  نامـسآ  رد  ادـخ  توکلم  روظنم  - 1

. دیآیم
یّلحم  و   ] تسا نامسآ  رد  ادخ  دندرکیم  رکف  دندوب و  هیبشت  هب  دقتعم  ناکرشم  - 2

381 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
تسا ناکم  نتشاد  زا  رتالاب  هک  یلاح  رد  تسا  نامسآ  رد  دیدقتعم  امش  هک  یـسک  زا  ایآ  هک  هدش  هتفگ  ناشداقتعا  بسح  رب  سپ  دراد ]

. دیتسه نمیا 
. دنک باذع  هزیرگنس  نداتسرف  نیمز و  رد  نتفر  ورف  هب  ار  امش  َضْرَْألا  ُمُِکب  َفِسْخَی  ْنَأ 

. دنکفیب خزود  هطقن  نیرتنییاپ  رد  ات  دنازرلب  دهد و  تکرح  ار  امش  ناهگان  ینعی  ُروُمَت  َیِه  اذِإَف 
يدوس ناتلاح  هب  نآ  نتـسناد  هک  یلاح  رد  تسا  هنوگچ  نم  نداد  میب  هک  تسناد  دیهاوخ  يدوزب  ماگنه  نیا  رد  ِریِذـَن  َْفیَک  َنوُمَْلعَتَـسَف 

. درادن
. تسناد دنهاوخ  ماهداد  اهنآ  هب  هک  ار  ییاهتمعن  نداد  رییغت  اهنآ و  رب  نم  راکنا  ینعی  ِریِکَن  َناک  َْفیَکَف 

ار اهلاب  دننزیم  دوخ  ياهولهپ  رب  هک  یماگنه  دنیاشگیم و  اضف  رد  ار  ناشیاهلاب  زاورپ  ماگنه  رد  هک  یناگدـنرپ  ینعی  َنِْضبْقَی  َو  ٍتاَّفاص 
ضراع هک  تسا  يرما  اهلاب  نتـسب  تساهلاب و  ندوشگ  ندیرپ  لصا  هک  ارچ  هدومرفن  تاضباق » و   » لیلد نیا  هب  و  دندنبیم . هدرک و  عمج 

ار دوخ  ياهلاب  ناگدنرپ  ینعی  نضبقی » و   » تسا هدش  هتفگ  ور  نیا  زا  دریگب  کمک  ندرک  تکرح  رب  هلیسو  نآ  هب  ات  دوشیم  ندوشگ  رب 
. دنکیم انش  بآ  رد  هک  یصخش  دننامه  دندنبیم  یپایپ 

. درادیم هاگن  ار  اهنآ  شیوخ  تردق  ناگدنرپ و  رب  اوه  نتخاس  مار  اب  طقف  دنوادخ  ُنمْحَّرلا  اَّلِإ  َّنُهُکِسُْمی  ام 
. دنک ریبدت  ار  اهیتفگش  دنیرفایب و  هنوگچ  دنادیم  دنوادخ  ٌریَِصب  ٍءْیَش  ِّلُِکب  ُهَّنِإ 

: دوشیم هتفگ  تسا و  هراشا  دروم  نم » ما   » ْمُکُرُْصنَی ْمَُکل  ٌْدنُج  َوُه  يِذَّلا  اَذه  ْنَّمَأ 
؟ دنک يرای  ار  امش  ادخ  باذع  ربارب  رد  هک  تسیک  هَّللا ...  نود  نم  مکرصنی  مکل  دنج  وه  يّذلا  اذه 

دوشیم هتفگ  تسا و  هراشا  دروم  نم » ما   » ُهَقْزِر َکَْسمَأ  ْنِإ  ْمُُکقُزْرَی  يِذَّلا  اَذه  ْنَّمَأ 
382 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

؟ دهدیم يزور  امش  هب  تب  نیا  دنک  غیرد  ار  دوخ  يزور  ادخ  رگا  هقزر  هَّللا  کسما  نا  مکقزری  يذلا  اذه 
ناتـسرپ تب  نوچ  دـشاب  اـهتب  ماـمت  هب  هراـشا  اَذـه » ْنَّمَأ   » تسا نکمم  دوش ، هتفرگ  ریدـقت  رد  ياهملک  هک  تسا  یتروص  رد  ینعم  نیا  و 

يرای يرکـشل  اهتب  نانآ  داقتعا  هب  ییوگ  دنوشیم و  هداد  يزور  اهنآ  تکرب  هب  دـننکیم و  ظفح  اهالب  زا  ار  نانآ  اهتب  هک  دـندوب  دـقتعم 
. دناهدنهد يزور  هدننک و 

(. 43 ءایبنا / .« ) دننک عافد  ام  ربارب  رد  نانآ  زا  دنناوتیم  هک  دنراد  ینایادخ  اهنآ  هیآ   » اِننوُد ْنِم  ْمُهُعَنْمَت  ٌۀَِهلآ  ْمَُهل  ْمَأ  هیآ  تسا  نیا  ریظن 
. دنداد همادا  نامیا  زا  يرود  قح و  زا  زیرگ  جاجل و  دانع و  هب  هکلب  ٍروُُفن  َو  ٍُّوتُع  ِیف  اوَُّجل  َْلب 

382 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 22  (: 67  ) کلملا هروس  ]

هراشا

َو َراْصبَْألا  َو  َعْمَّسلا  ُمَُکل  َلَعَج  َو  ْمُکَأَْشنَأ  يِذَّلا  َوُه  ْلـُق  ( 22  ) ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلَع  ایِوَس  یِـشْمَی  ْنَّمَأ  يدْهَأ  ِهِهْجَو  یلَع  ابِکُم  یِـشْمَی  ْنَمَف  َأ 
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(25  ) َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ُدْعَْولا  اَذـه  یتَم  َنُولوُقَی  َو  ( 24  ) َنوُرَـشُْحت ِْهَیلِإ  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُکَأَرَذ  يِذَّلا  َوُه  ُْلق  ( 23  ) َنوُرُکْشَت ام  ًالِیلَق  َةَِدْئفَْألا 
(26  ) ٌنِیبُم ٌریِذَن  اَنَأ  امَّنِإ  َو  ِهَّللا  َْدنِع  ُْملِْعلا  اَمَّنِإ  ُْلق 

ْنَمَف انَمِحَر  َْوأ  َیِعَم  ْنَم  َو  ُهَّللا  َِینَکَلْهَأ  ْنِإ  ُْمْتیَأَر  َأ  ْلـُق  ( 27  ) َنوُعَّدَت ِِهب  ُْمْتنُک  يِذَّلا  اَذه  َلِیق  َو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُهوُجُو  ْتَئیِـس  ًۀَْـفلُز  ُْهَوأَر  اَّمَلَف 
َحَبْصَأ ْنِإ  ُْمْتیَأَر  َأ  ُْلق  ( 29  ) ٍنِیبُم ٍلالَض  ِیف  َوُه  ْنَم  َنوُمَْلعَتَـسَف  اْنلَّکََوت  ِْهیَلَع  َو  ِِهب  اَّنَمآ  ُنمْحَّرلا  َوُه  ُْلق  ( 28  ) ٍمِیلَأ ٍباذَع  ْنِم  َنیِِرفاْکلا  ُریُِجی 

(30  ) ٍنیِعَم ٍءاِمب  ْمُکِیتْأَی  ْنَمَف  ًارْوَغ  ْمُکُؤام 

382 ص :  همجرت ..... :

رتکیدزن  تیاده  هب  دنکیم  تکرح  هداتفا  ور  هب  هک  یسک  ایآ 
383 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(22 ( !؟ درادیم رب  ماگ  میقتسم  طارص  رد  تماق  تسار  هک  یسک  ای  تسا 
(23 . ) دینکیم يرازگساپس  رتمک  اّما  داد  رارق  بلق  شوگ و  مشچ و  امش  يارب  و  دیرفآ ، ار  امش  هک  تسا  ییادخ  وا  وگب 

(24 . ) دیدرگیم زاب  وا  يوس  هب  درک و  قلخ  نیمز  رد  ار  امش  هک  تسا  ییادخ  وا  وگب :
(25 ( ؟ تسا ینامز  هچ  تمایق  هدعو  نیا  دییوگیم  تسار  رگا  دنیوگیم : اهنآ 

(26 . ) متسه راکشآ  هدنهد  میب  طقف  نم  تسادخ و  صوصخم  نآ  ملع  وگب 
تسا يزیچ  نامه  نیا  دوشیم  هتفگ  اهنآ  هب  دوشیم و  هایـس  تشز و  نارفاک  تروص  دینیبیم  کیدزن  زا  ار  یهلا  هدعو  نآ  هک  یماگنه 

(27 . ) دیتشاد ار  نآ  ياضاقت  هک 
كاندرد باذع  زا  ار  نارفاک  یـسک  هچ  دهد  رارق  مّحرت  دروم  ای  دنک  كاله  دنتـسه  نم  اب  هک  ار  یناسک  مامت  نم و  دـنوادخ  رگا  وگب :

(28 ( ؟ دهدیم هانپ 
؟ تسا راکشآ  یهارمگ  رد  یسک  هچ  دینادیم  يدوزب  میاهدرک و  لّکوت  وا  رب  و  میاهدروآ ، نامیا  وا  هب  ام  تسا ، نامحر  دنوادخ  وا  وگب :

(29)
(30 ( ؟ دهد رارق  امش  سرتسد  رد  يراج  بآ  دناوتیم  یسک  هچ  دور  ورف  نیمز  رد  امش  نیمزرس )  ) ياهبآ رگا  دیهد  ربخ  نم  هب  وگب :

383 ص :  ریسفت ..... :

ریظن تسا ، ردان  یبیکرت  نینچ  دربراک  داتفا ، رد  ور  هب  وا  مدـنکفا و  رد  ور  هب  ار  وا  ّبکأـف ، هتببک  دـنیوگ : ِهِهْجَو  یلَع  ابِکُم  یِـشْمَی  ْنَمَف  َأ 
: تسا نیا  هیآ  يانعم  دش . هدنکارپ  سپ  تخاس  هدنکارپ  ار  ربا  داب  عشقاف ، باحسلا  حیرلا  تعّشق  تسا ، بیکرت  نیمه 

تلاح زا  ریغ  شتلاح  دـتفایم  رد  ور  هب  دزغلیم و  سپ  تسا  هدـنکفا  ریز  هب  رـس  هک  یلاح  رد  دوریم  هار  راومهاـن  ییاـج  رد  هک  یـسک 
. تسا رفاک  نمؤم و  صخش  يارب  یلثم  نیا  تسا و  ناما  رد  شزغل  زا  دوریم و  هار  تماق  تسار  راومه  نیمز  رد  هک  تسا  یسک 

ّتیلاح رب  انب  شبصن  تسا و  یکیدزن  يانعم  هب  ۀفلز » ، » ددرگیم رب  هدعو  هب  هوأر »  » رد ریمـض  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُهوُجُو  ْتَئیِـس  ًۀَْفلُز  ُْهَوأَر  اَّمَلَف 
ندید  اب  ینعی  تسا ، ّتیفرظ  ای 

384 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
یسک هرهچ  دننام  دیناشوپ  مغ  رابغ  ار  اهنآ  هرهچ  و  دمآ ، دیدپ  ترسح  هودنا و  راثآ  نآ  يور  رب  دش و  هایـس  ناشیاههرهچ  یهلا )  ) هدعو

. تسا تمایق  زور  روظنم  دنربیم و  نتشک  يارب  ار  وا  هک 
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. تسا ردب  زور  رد  باذع  ندید  روظنم  دیوگیم : دهاجم 
: تسا لوق  ود  نوعّدت ، يانعم  رد 

. دیدرکیم باتش  دیدوب و  نآ  بلاط  امش  ینعی  تساعد  نولعتفت و  يانعم  هب  - 1
« نوعّدت  » هملک نیا  دیوشیمن ، هدـنز  تمایق  رد  هک  دـیتشاد  اعّدا  هک  دـیدوب  امـش  ینعی  تسا  يوعد »  » زا نوعّدـت » : » دـناهتفگ یـضعب  - 2

. دنوش كاله  نانمؤم  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هک  دیدرکیم  وزرآ  امش  تسا ، هدش  تئارق  زین  دیدشت  نودب 
ار ادخ  تسامش  يوزرآ  هک  روط  نامه  رگا  دیوگب  اهنآ  هب  دش  رومأم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  َیِعَم  ْنَم  َو  ُهَّللا  َِینَکَلْهَأ  ْنِإ  ُْمْتیَأَر  َأ  ُْلق 

. تفر میهاوخ  تشهب  هب  تروص  نیا  رد  میشاب  نمؤم  دزاس و  كاله 
. میوش عقاو  ادخ  تمحر  دروم  ام  ياهلجا  نتخادنا  ریخأت  اب  ای  انَمِحَر  َْوأ 

ییاهر دیرادن  ییاهر  نآ  زا  هک  شتآ  باذع  زا  ار  امـش  یـسک  هچ  دـیرفاک  امـش  هک  یلاح  رد  سپ  ٍمِیلَأ  ٍباذَـع  ْنِم  َنیِِرفاْکلا  ُریُِجی  ْنَمَف 
دیتسه یتکاله  رد  دوخ  امش  هک  یلاح  رد  تسا  ام  يراگتسر  تداعس و  نآ  رد  هک  دیتسه  ام  تکاله  بلاط  امـش  ینعی  دیـشخب ، دهاوخ 

ام ندرم  زا  سپ  دزاس  كاله  گرم  اب  ار  ام  ادخ  رگا  هک  تسانعم  نیا  هب  ای  دیهاوخیمن . ار  نآ  زا  ییاهر  تسین و  نآ  دننام  یتکاله  هک 
رب ام  نداد  هبلغ  اب  ادخ  رگا  دنکیم و  ظفح  خزود  شتآ و  زا  ار  امـش  یـسک  هچ  دـننک  عفد  امـش  زا  ار  شتآ  دـیناوتیم  هک  یناسک  ینعی 

. درک دهاوخ  ظفح  ام  تسد  هب  ندش  هتشک  زا  ار  امش  یسک  هچ  دهد  رارق  تمحر  دروم  ار  ام  نداد  تلهم  امش و 
. تسا ناگدیرفآ  مامت  لماش  شتمحر  تمعن و  هک  ییادخ  وگب  ُنمْحَّرلا  َوُه  ُْلق 

ار  انلّکوت  لوعفم  مینکیم ، لّکوت  وا  رب  میراد و  نامیا  وا  هب  اْنلَّکََوت  ِْهیَلَع  َو  ِِهب  اَّنَمآ 
385 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

میدـشن رفاک  ام  تسا : هدومرف  ییوگ  دـندش و  دای  نیا  زا  شیپ  هک  دـشاب  نارفاک  هب  ياهیانک  اّنمآ  ات  هدروآ  رّخؤم  ار  انمآ  لوعفم  مّدـقم و 
. دیدش رفاک  امش  هک  نانچ 

. وا ریغ  هب  هن  مینکیم  لّکوت  ادخ  رب  طقف  دومرف  سپس  اْنلَّکََوت  ِْهیَلَع  َو 
« نیعم  » زا روظنم  و  اضر » لدع -  » دننام تسا  ردـصم  هب  فیـصوت  نآ  دزیر و  ورف  اهراس  همـشچ  اههاچ و  رد  نیمز و  رد  دورب  نییاپ  ًارْوَغ 

. تسا يراج  بآ  روظنم  هک  هدش  لقن  ساّبع  نبا  زا  تسا . راکشآ  ياههمشچ 
386 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

386 ص :  ملق .....  هروس 

هراشا

. دراد هیآ  ود  هاجنپ و  تسا و  یّکم 
. یندم یضعب  تسا و  یّکم  هروس  نیا  زا  یضعب  هک  هدش  لقن  هداتق  ساّبع و  نبا  زا 

386 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

«. 1  » دیامرف اطع  وا  هب  ار  وخشوخ  مدرم  باوث  ادخ  دناوخب  ار  ملق »  » هروس سک  ره  هک  تسا  بعک ) نب   ) ّیبأ ثیدح  رد 
تّدـم مامت  رد  دـنوادخ  دـناوخب  ّبحتـسم  اـی  بجاو  زاـمن  رد  ار  ملق »  » هروس سک  ره  هک  تسا  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 

«. 2  » دهد شهانپ  ربق  راشف  زا  دریمب  هاگ  ره  درادنمیا و  رقف  زا  ار  وا  شایناگدنز 
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386 ص :  ات 16 ..... ] تایآ 1  (: 68  ) ملقلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ٍمیِظَع ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِإ  َو  ( 3  ) ٍنُونْمَم َْریَغ  ًارْجََأل  ََکل  َّنِإ  َو  ( 2  ) ٍنُونْجَِمب َکِّبَر  ِۀَمِْعِنب  َْتنَأ  ام  ( 1  ) َنوُرُطْسَی ام  َو  ِمَلَْقلا  َو  ن 

(8  ) َنِیبِّذَـکُْملا ِعُِطت  الَف  ( 7  ) َنیِدَـتْهُْملِاب ُمَلْعَأ  َوُه  َو  ِِهلِیبَـس  ْنَع  َّلَـض  ْنَِمب  ُمَلْعَأ  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ  ( 6  ) ُنُوتْفَْملا ُمُکِّیَِأب  ( 5  ) َنوُرِْصُبی َو  ُرِْـصُبتَسَف 
(9  ) َنُونِهُْدیَف ُنِهُْدت  َْول  اوُّدَو 

َنِیَنب َو  ٍلام  اذ  َناـک  ْنَأ  ( 13  ) ٍمِینَز َِکلذ  َدـَْعب  ٍُّلتُع  ( 12  ) ٍمِیثَأ ٍدَـتْعُم  ِْریَْخِلل  ٍعاَّنَم  ( 11  ) ٍمیِمَِنب ٍءاَّشَم  ٍزاَّمَه  ( 10  ) ٍنیِهَم ٍفَّالَح  َّلُک  ْعُِطت  ـال  َو 
(14)

(16  ) ِموُطْرُْخلا یَلَع  ُهُمِسَنَس  ( 15  ) َنِیلَّوَْألا ُریِطاسَأ  َلاق  اُنتایآ  ِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ 
__________________________________________________

-1
. مهقالخا نسح  نیذلا  باوث  هَّللا  هاطعا  ملقلا  ةروس  أرق  نم  و  ّیبا ، ثیدح  یف 

و - 2
. ربقلا ۀّمض  نم  هذاعا  ادبا و  رقف  هتایح  یف  هبیصی  نا  هَّللا  هنمآ  ۀلفان  وا  ۀضیرف  یف  اهأرق  نم  مالّسلا  هیلع  قداصلا  نع 

387 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

387 ص :  همجرت ..... :

رگشیاشخب هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1 . ) دنسیونیم ملق  اب  ار  هچنآ  و  ملق ، هب  دنگوس  ن ،
(2 . ) یتسین نونجم  وت  تراگدرورپ  تمعن  تکرب  هب 

(3 . ) تسا یگشیمه  میظع و  یشاداپ  رجا و  وت  يارب  و 
(4 . ) يراد ياهتسجرب  میظع و  قالخا  وت  و 

(5 . ) دننیبیم زین  اهنآ  ینیبیم و  وت  يدوزب  و 
(6 . ) دیتسه نونجم  امش  زا  کیمادک  هک 

(7 . ) دسانشیم رتهب  زین  ار  ناگتفای  تیاده  هدش و  هارمگ  وا  هار  زا  یسک  هچ  دنادیم  سک  ره  زا  رتهب  وت  راگدرورپ 
(8 . ) نکم تعاطا  ناگدننک  بیذکت  زا  تسا  نینچ  هک  لاح 

(9 .( ) قح ریسم  زا  فارحنا  اب  مأوت  یشمرن   ) دنهد ناشن  شمرن  اهنآ  ات  یهد  ناشن  شمرن  دنراد  تسود  اهنآ 
(10 . ) تسا تسپ  دنکیم و  دای  دنگوس  رایسب  هک  یسک  زا  نکم  تعاطا  و 

(11 . ) تسا نیچ  نخس  وجبیع و  رایسب  هک  یسک 
(12 . ) تسا راکهانگ  و  رگزواجت ، و  ریخ ، راک  عنام  رایسب  و 

(13 . ) تسا ماندب  نشخ و  روخرپ و  زوت و  هنیک  اهنیا  رب  هوالع 
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(14 . ) ینک يوریپ  وا  زا  تسا  ناوارف  نادنزرف  لام و  بحاص  هک  نیا  رطاخ  هب  ادابم 
(15 . ) تسا ناینیشیپ  یفارخ  ياههناسفا  اهنیا  دیوگیم  دوشیم  هدناوخ  وا  رب  ام  تایآ  هک  یماگنه 

(16 . ) میهنیم گنن  غاد  تمالع و  وا  ینیب  رب  ام  يدوزب 
388 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

388 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

يور رب  اهنیمز  هک  تسا  ییهام  نامه  نون »  » هدش هتفگ  تسابفلا و  فورح  زا  یکی  نآ  هدـش و  تئارق  ماغدا ، راهظا و  هب  نون »  » ِمَلَْقلا َو  ن 
سپ وـش  بّکرم  دوـمرف  رهن  نآ  هب  لاـعتم  يادـخ  تشهب  رد  تسا  يرهن  دـنیوگ  یـضعب  تسا و  تاود  دـناهتفگ  یـضعب  دراد و  رارق  نآ 

. دش دمجنم 
، تشون دوشیم  دوجوم  تمایق  ات  هچنآ  دوب و  هچنآ  سپ  سیونب  دومرف  ملق  هب  هاگ  نآ  دوب  لـسع  زا  رتنیریـش  ریـش و  زا  رتدیفـس  رهن  نیا 

ياـهدوس نآ  رد  نوچ  هدرک  داـی  دـنگوس  دـسیونیم  هک  یملق  نآ  هب  دـنوادخ  تسا : هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  بلطم  نیا 
. تسا يرایسب 

دشاب ملق  نادنوادخ  ملق »  » زا دوصقم  تسا  نکمم  تسا و  هّیردصم  ای  لوصوم  ام »  » دنسیونیم هدننک  طبض  ناگتشرف  هچنآ  َنوُرُطْسَی  ام  َو 
ناشیاههتشون ملق و  نادنوادخ  هب  دنگوس  تسا : هدومرف  دنوادخ  ییوگ  ددرگیم  رب  ملق  نابحاص  هب  نورطسی »  » رد ریمض  تروص  نیا  رد 

. تسا ملق  نابحاص  نتشون  ملق و  دوصقم  ای 
. تسا ندوب  لاح  رب  انب  بصن  ّلحم  رد  ّکبر » ۀمعنب   » َکِّبَر ِۀَمِْعِنب  َْتنَأ  ام 

يِذَّلا اَهُّیَأ  ای  دـنتفگ : هک  تسا  ناکرـشم  هتفگ  باوج  نیا  تسا و  هدومرف  ماعنا  وت  هب  تّوبن  اـب  ادـخ  هک  یلاـح  رد  یتسین  نونجم  وت  ینعی 
. ینونجم وت  هک  یتسارب  هدش  لزان  وا  رب  نآرق  هک  یسک  يا  ٌنُونْجََمل ، َکَّنِإ  ُرْکِّذلا  ِْهیَلَع  َلُِّزن 

: تسه لامتحا  ود  هلمج  نیا  يانعم  رد  ٍنُونْمَم  َْریَغ  ًارْجََأل  ََکل  َّنِإ  َو 
تـسا یـششخب   » ٍذوُذْجَم َْریَغ  ًءاطَع  دننام  تسا  یندشن  عطق  یـشاداپ  نآ  تابجوم  هب  مایق  تّوبن و  يا  در  لّمحت  ربارب  رد  تئارب  اققحم  - 1
تلمع ربارب  رد  هک  تسا  یـشاداپ  اریز  دراذـگیمن  ّتنم  وـت  رب  تمعن  نیا  رب  ادـخ )  ) هک تسا  نیا  روـظنم  - 2 ( 108 دوه / « ) یندـشن عطق 

. یتسه نآ  ّقحتسم 
هک ارچ  هدرمش  گرزب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  قلخ  ناحبس  دنوادخ  ٍمیِظَع  ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِإ  َو 

389 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تشاد ییوکین  شور  اهنآ  اب  ندرک  تفلاخم  رد  درکیم و  لّمحت  رایسب  ار  دوخ  موق  روآجنر  ياهراک  ترضح  نآ 

. تسا هدومرف  رما  هیآ  نیا  رد  نادب  ار  وا  ادخ  هک  تسا  یقالخا  نامه  روظنم  دناهتفگ : یضعب 
يور نالهاج  زا  اـمن و  توعد  اـهیکین  هب  ریذـپب و  ار  ناشرذـع  نک و  ارادـم  اـهنآ  اـب   » َنِیلِهاـْجلا ِنَع  ْضِرْعَأ  َو  ِفْرُْعلاـِب  ُْرمْأ  َو  َْوفَْعلا  ِذُـخ 

تیاور زین  ترضح  نآ  زا  مناسرب . لامک  هب  ار  یقالخا  ياهتمارک  ات  مدش  هتخیگنارب  انامه  هک : تسا  ثیدح  رد  (. 199 فارعا / « ) نادرگب
دزن رد  امش  نیرتنمشد  دنوشیم و  سونأم  هتفرگ و  سنا  مدرم  اب  هک  تسامش . نیرتوخـشوخ  ادخ  هاگـشیپ  رد  امـش  نیرتبوبحم  هک  هدش 
مدرم يارب  ات  دنـشوکیم  دننکیم و  هقرفت  داجیا  ینیچ و  نخـس  ناردارب  نیب  رد  دنراد و  دمآ  تفر و  مدرم  نایم  رد  هک  دـنایناسک  ادـخ 
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. دنبایب ییاهشزغل  نمادکاپ 
هب هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هک  ارچ  دیتسه  نونجم  امش  زا  کیمادک  هک  دننیبیم  ینیبیم و  يدوزب  دّمحم  يا  ینعی  َنوُرِْصُبی  َو  ُرِْصُبتَسَف 

. تسا هدیاز  مکیأب »  » رد ءاب » ، » دش ناحتما  نونج  بسچرب ) )
، نارفاک هورگ  ای  نانمؤم  هورگ  رد  تسه  نونج  هورگ ، ود  امـش  زا  کیمادک  رد  ینعی  میریگب ، ردصم  دولجم  لوقعم و  دننام  ار  نوتفم  ای 

ریاظن هریغم و  نب  دیلو  لهج و  وبا  هب  هیانک  نآ  دراد و  ار  مسا  نیا  قاقحتسا  هک  دوشیم  تفای  یـسک  هورگ  ود  نیا  زا  کیمادک  رد  ینعی 
َّنِإ ( 26 رمق / !«. ) تسا زابسوه  يوگغورد  یـسک  هچ  دنمهفیم  ادرف  یلوا   » تسا ُرِـشَْألا ، ُباَّذَْکلا  ِنَم  ًادَغ  َنوُمَْلعَیَـس  هیآ  دننام  تساهنآ و 

. دسانشیم رتهب  ار  ناگناوید  تراگدرورپ  تقیقح  رد  ُمَلْعَأ  َوُه  َکَّبَر 
. دناهدش هارمگ  ادخ  هار  زا  هک  دنتسه  ییاهنامه  ناگناوید  ِِهلِیبَس  ْنَع  َّلَض  ْنَِمب 

390 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  دسانشیم . رتهب  دنناگتفای  تیاده  نامه  هک  ار  نادنمدرخ  دنوادخ  َنیِدَتْهُْملِاب  ُمَلْعَأ  َوُه  َو 
. تسا رتهاگآ  هورگ  ود  ره  نداد  شاداپ  هب  ادخ  هک  نیا  تسا و  نداد  باذع  شاداپ و  هدعو  هیآ ، زا  روظنم  ای 

390 ص :  لوزن ..... ] نأش  ]

: دـنتفگ تشاد ، مّدـقم  نارگید  رب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  دـندید  شیرق  نوچ  هک  تسا  تیاور  كاّحـض  زا 
درک و لزان  ار  هلیبس ، نع  ّلض  نمب  اـت  ِمَلَْقلا ، َو  هروس ن  دـنوادخ  سپ  تسا  هدـش  مالّـسلا  هیلع  یلع  نوتفم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم 

مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نیدتهملاب ، ملعا  وه  زا و  روظنم  دنتفگ و  ار  هدش  دای  نخـس  هک  دنتـسه  يدارفا  نامه  ناهارمگ  زا  روظنم 
. تسا

. تساهنآ ياههتساوخ  ناگدننک و  بیذکت  اب  ندرک  یچیپرس  رد  يریگمیمصت  رب  کیرحت  قیوشت و  َنِیبِّذَکُْملا  ِعُِطت  الَف 
مه اهنآ  ینک و  شزاس  ارادم و  اهنآ  اب  هک  دـنراد  تسود  نارفاک  - 1 دراد : دوجو  لامتحا  ود  هیآ  نیا  يانعم  رد  َنُونِهُْدیَف  ُنِهْدـُت  َْول  اوُّدَو 

. دننک شزاس  ارادم و  وت  اب 
. دننکیم ارادم  وت  اب  تندرک  ارادم  عمط  هب  نونکا  مه  نانآ  ینک و  ارادم  شمرن و  تنید ] رد   ] اهنآ اب  هک  دنراد  تسود  نارفاک  - 2

دنگوس زا  يریگولج  يارب  دوخ  نیا  نکم و  يوریپ  دروخیم  دـنگوس  رایـسب  لـطاب  قح و  رد  هک  یـسک  زا  ٍنیِهَم  ٍفاَّلَح  َّلُـک  ْعُِـطت  ـال  َو 
. تسا یفاک  دناهدرک  تداع  نآ  هب  هک  یناسک 

: تسه لامتحا  ود  نیهم »  » يانعم رد 
دزن رد  وگغورد  هک  ارچ  تسا  باّذـک  دوصقم  تسا 2 - ریبدـت  يأر و  فعـض  دوصقم  تسا و  یکچوک  یمک و  يانعم  هب  تناهم  زا  - 1

. تسا تسپ  کچوک و  مدرم 
. دنکیم ییوجبیع  تبیغ و  رایسب  هک  یسک  ٍزاَّمَه 

. دنکیم یجک  نهد  مدرم  رس  تشپ  رد  هک  تسا  یسک  زامه  هدش ، تیاور  نسح  زا 
رگید هورگ  يارب  یهورگ  زا  يرگهنتف  داسف و  دصق  هب  هک  يرگبوشآ  ٍمیِمَِنب  ٍءاَّشَم 

391 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسا ینیچ  نخس  يانعم  هب  و  همیمن » « » میمن  » زا روظنم  دنکیم و  لقن  ینخس 

نب دیلو  وا  دنکیم و  عنم  مالسا  نید  زا  ار  دوخ  هلیبق  لیماف و  هک  تسا  یسک  دیوگ : ساّبع  نبا  تسا . لیخب  لام  ندیـشخب  رد  ِْریَْخِلل  ٍعاَّنَم 
دوخ شـشخب  زا  ار  وا  دیوش  ناملـسم  امـش  زا  کی  ره  تفگیم : بّصعت  يور  زا  اهنآ  هب  رـسپ و  هد  تشاد و  رایـسب  تورث  هک  دوب  هریغم 
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. منکیم مورحم 
. تسا هدوب  ثوغی  دبع  نب  دوسا  وا  دیوگ : دهاجم 

. تسا هدوب  قیرش  نب  سنخا  يو  دیوگ : يّدس 
. راکهانگ رایسب  تسا و  راکمتس  هدرک و  زواجت  قح  زا  هک  یسک  ٍمِیثَأ  ٍدَتْعُم 

ناّسح تسا ، هدازانز  مینز ، تساوخ ، دـنت  زواجتم و  هدرمـش  اهبیع  زا  ار  ریخ  عنم  هک  نآ  زا  سپ  ریخ  عاّنم  صخـش  ٍمِینَز  َِکلذ  َدـَْعب  ٍّلـُتُع 
: دیوگ

«1  » درفلا حدقلا  بکارلا  فلخ  طین  امک  مشاه  لآ  یف  طین  مینز  تنا  و 
زا لمع  نیا  دناوخ و  دوخ  دنزرف  ار  وا  هریغم )  ) شردپ دیلو ، تدالو  زا  لاس  هدجه  تشذگ  زا  سپ  هدوب و  هداز  انز  شیرق  نایم  رد  دیلو  .

دشاب دیلپ  هفطن  رگا  هک  نیا  يارب  دوشیم و  يرج  یهانگ  ره  رب  دوش  هایـس  شبلق  دنک و  متـس  هک  یـسک  اریز  تسوا  ياهبیع  نیرت  تشز 
دنزرف شدـنزرف و  هدازاـنز و  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  ور  نیا  زا  تسا  دـیلپ  دـیآیم  دوـجو  هب  هفطن  نآ  زا  هک  مـه  یـصخش 

. دوشیمن تشهب  دراو  شدنزرف 
صخش ، ) يرظعج دنکیم ) عنم  نارگید  زا  دروآیم و  درگ  لام  رایسب  هک  یسک   ) ظاوج هک : تسا  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  زا 

. دوشیمن تشهب  دراو  هدازمارح ، رگمتس و  و  وخ » دب  هرابمکش و   » مینز لتع  نشخ .)
__________________________________________________

رتش شوگ  دننام  تسا  مشاه  لآ  هب  هدیبسچ  هداز و  انز  وا  دیوگیم : هداد  رارق  بطاخم  ار  هریغم  نب  دیلو  رعش  نیا  رد  تباث  نب  ناّسح  - 1
صخش رس  تشپ  رد  هتخیوآ  یلاخ  ماج  هب  هدش و  هدیرب  تسوپ  نیا  هب  ار  دیلو  رعاش ، دننک  نازیوآ  تمالع  يارب  دنربب و  هک  دنفـسوگ  ای 

م. تشون ص 587 -، یپ  ج 4 ، فاّشک ، تسا . هدرک  هیبشت  هراوس 
392 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هب هک  تسا  يداـیز  تسوـپ  نآ  اریز  ددرگیم  هتخیوآ  شندرگ  رد  دوـشیم و  هدـیرب  هک  تسا  زب  تسوـپ  زا  يزیچ  نآ  و  هنز »  » زا مینز » »
.[ تسین اهنآ  زا  هک  تسا  یموق  هب  هدیبسچ  هک  تسا  هدازمارح  دیلو  زا  هیانک   ] تسا هدیبسچ  شلها  ریغ 

: تسه لامتحا  ود  هلمج  نیا  رد  َنِیَنب  َو  ٍلام  اذ  َناک  ْنَأ 
. نکم تعاطا  دراد  هک  یهافر  ایند و  زا  شايدنمهرهب  رطاخ  هب  دراد  ار  اهبیع  نیا  هک  هریغم  زا  ینعی  دشاب ، عطت » و ال   » هب قلعتم  - 1
بیذکت ار  ام  تایآ  هک  نکم  تعاطا  وا  زا  شنادنزرف  هب  وا  تیوقت  يدنمتورث و  ببس  هب  ینعی  دشاب  دعب  هلمج  هب  قلعتم  تسا  نکمم  - 2

لمع نآ  لـبق  اـم  هلمج  رد  طرـش  دـعب  اـم  هلمج  هک  ارچ  دـنکیمن  لـمع  ٍلاـم » اذ  َناـک  ْنَأ   » رد تسا  اذا »  » باوـج هک  لاـق »  » تسا هدرک 
. دنکیم لمع  نآ  رد  دراد  تلالد  نآ  رب  هلمج  هک  بیذکت  يانعم  هکلب  دنکیمن ،

ياراد یـسک  رگا  تسا ، هدـش  هدـناوخ  لام » اذ  ناک  نالأ   » ینعی دودـمم  هزمه  اب  و  ناک » نا  أ   » هزمه ود  اب  ماهفتـسا  تروص  هب  ناک » نا  »
. دنک بیذکت  ار ] ادخ  تایآ   ] دیاب دشاب  لام 

نآ ور  نیا  زا  تسا  تروص  ياج  نیرتهب  ینیب  تسا و  ندـب  رد  اج  نیرتهب  تروص  تسا و  ینیب  يانعم  هب  موطرخ  ِموُطْرُْخلا  یَلَع  ُهُمِـسَنَس 
دش زیزع  هفنأب » خمش   » و هفنأ » یمح   » دناهتفگ هدرک و  ّقتـشم  نآ  زا  ار  نتفرن » گنن  راب  ریز  هفنا ،  » دناهداد و رارق  ّتیمح  تّزع و  ّلحم  ار 

هدرک ریبعت  تناـها  يراوخ و  لاـمک  هب  ینیب  رب  نداـهن  غاد  زا  ناحبـس  يادـخ  سپ  تسا ، ینیب  فنا و  رد  یگرزب  تّزع و  درک و  ّربـکت  و 
رد دـشاب و  ینیب )  ) تروص ياـج  نیرتهب  رد  بیع  نیا  رگا  دوب  دـهاوخ  هنوگچ  سپ  تسا  ّتلذ  بیع و  تروص  رب  نداـهن  غاد  اریز  تسا 

. تسا ّتلذ  یعون  موطرخ »  » ظفل ندروآ 
رگید زا  تمالع  نآ  اب  هک  دوش  يراذـگ  تمالع  تشز  یتمـالع  اـب  تماـیق  زور  رد  يدوزب  هک  تسا  نیا  هلمج  ياـنعم  دـناهتفگ : یـضعب 
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. دش ادج  نارفاک  رگید  زا  نآ  اب  هک  درک  ینمشد  یعون  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  اب  هک  روط  نامه  دوش  هتخانش  زاب  نارفاک 
393 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

393 ص :  ات 33 ..... ] تایآ 17  (: 68  ) ملقلا هروس  ]

هراشا

َنوُِمئان ْمُه  َو  َکِّبَر  ْنِم  ٌِفئاط  اْهیَلَع  َفاـطَف  ( 18  ) َنُوْنثَتْسَی َو ال  ( 17  ) َنیِِحبْصُم اهَّنُمِرْصََیل  اوُمَْسقَأ  ْذِإ  ِۀَّنَْجلا  َباحْـصَأ  انْوََلب  امَک  ْمُهانْوََلب  اَّنِإ 
(21  ) َنیِِحبْصُم اْوَدانَتَف  ( 20  ) ِمیِرَّصلاَک ْتَحَبْصَأَف  ( 19)

ٍدْرَح یلَع  اْوَدَغ  َو  ( 24  ) ٌنیِکْسِم ْمُْکیَلَع  َمْوَْیلا  اَهَّنَلُخْدَی  ْنَأ ال  ( 23  ) َنُوتَفاخَتَی ْمُه  َو  اوُقَلَْطناَف  ( 22  ) َنیِمِراص ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُِکثْرَح  یلَع  اوُدْغا  ِنَأ 
(26  ) َنوُّلاََضل اَّنِإ  اُولاق  اهْوَأَر  اَّمَلَف  ( 25  ) َنیِرِداق

ٍضَْعب یلَع  ْمُهُضَْعب  َلَْبقَأَف  ( 29  ) َنیِِملاظ اَّنُک  اَّنِإ  انِّبَر  َناْحبُس  اُولاق  ( 28  ) َنوُحِّبَُست َْول ال  ْمَُکل  ُْلقَأ  َْمل  َأ  ْمُهُطَسْوَأ  َلاق  ( 27  ) َنُوموُرْحَم ُنَْحن  َْلب 
(31  ) َنیِغاط اَّنُک  اَّنِإ  انَْلیَو  ای  اُولاق  ( 30  ) َنُومَوالَتَی

(33  ) َنوُمَْلعَی اُوناک  َْول  ُرَبْکَأ  ِةَرِخْآلا  ُباذََعل  َو  ُباذَْعلا  َِکلذَک  ( 32  ) َنُوبِغار انِّبَر  یلِإ  اَّنِإ  اْهنِم  ًاْریَخ  اَنلِْدُبی  ْنَأ  انُّبَر  یسَع 

393 ص :  همجرت ..... :

ناهاگحبـص ار  غاب  ياههویم  هک  دـندرک  دای  دـنگوس  هک  یماگنه  میدرک ، شیامزآ  ار  غاب  نابحاص  هک  هنوگ  نامه  میدومزآ  ار  اهنآ  اـم 
(17 . ) دننیچب نادنمتسم ] راظنا  زا  رود  ]

(18 . ) دننکن انثتسا  نآ  زا  چیه  و 
(19 . ) دندوب باوخ  رد  همه  هک  یلاح  رد  دمآ  دورف  اهنآ  غاب  مامت  رب  هنابش )  ) ریگارف یباذع  اّما 

(20 . ) دش یناملظ  هایس و  بش  نوچمه  زبسرس  غاب  نآ  و 
(21 . ) دندز ادص  ار  رگیدکی  ناهاگحبص 

(22 . ) دیراد ار  اههویم  ندیچ  دصق  رگا  دینک  تکرح  دوخ  غاب  رازتشک و  يوس  هب  هک 
(23 . ) دنتفگیم مه  اب  هتسهآ  هک  یلاح  رد  دندرک  تکرح  اهنآ 

(24 . ) دوشن دراو  امش  رب  ریقف  کی  یتح  زورما  دیشاب  بظاوم 
(25 . ) دننک يریگولج  نادنمتسم  زا  تردق  اب  هک  دنتشاد  میمصت  ناهاگحبص  اهنآ 

(26 ! ) میاهدرک مگ  ار  هار  ام  دنتفگ : دندید  ار  نآ  و ) دندش ، غاب  دراو   ) هک یماگنه 
(27 . ) میمورحم ام  هکلب  هتفر ) ام  تسد  زا  لماک  روط  هب  زیچ  همه  يرآ  )

زا  یکی 
394 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(28 ( ؟ دییوگیمن ادخ  حیبست  ارچ  متفگن  امش  هب  ایآ  تفگ : دوب  رتلقاع  همه  زا  هک  اهنآ 
(29 . ) میدوب ملاظ  ام  املسم  ام ، راگدرورپ  تسا  هّزنم  دنتفگ :

(30 . ) دنتخادرپ رگیدکی  تمالم  هب  دندرک و  مه  هب  ور  اهنآ  سپس 
(31 . ) میدوب رگنایغط  هک  ام  رب  ياو  دنتفگ : دش ) دنلب  ناشدایرف  (و 
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(32 . ) میاهتسب لد  وا  هب  ام  هک  ارچ  دهدب ، ام  هب  نآ  ياجب  ار  نآ  زا  رتهب  دشخبب و ) ار  ام   ) نامراگدرورپ میراودیما 
(33 . ) دنتسنادیم رگا  تسا  رتگرزب  مه  نآ  زا  ترخآ  باذع  و  ایند ) رد   ) دنوادخ باذع  تسا  هنوگ  نیا 

394 ص :  ریسفت ..... :

نانچ میدومزآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  توعد  هب  یطحق و  یگنـسرگ و  هب  ار  هّکم  لها  ام  ِۀَّنَْجلا  َباحْـصَأ  انْوََلب  امَک  ْمُهانْوََلب  اَّنِإ 
ار لاس  کی  هقوذآ  دوب و  غاب  نیا  کلام  نمی ] ي   ] اعنص یگنسرف  ود  رد  ناشردپ  هک  دندوب  یهورگ  اهنآ  میدومزآ و  ار  غاب  نابحاص  هک 
رد هچنآ  دنامیم و  یقاب  نمرخ  هت  رد  هچنآ  دیربیمن و  ساد  دشیم و  در  ساد  مد  زا  هچنآ  دادیم و  هقدص  ار  هیقب  تشادیم و  رب  نآ  زا 

دنامیم یقاب  امرخ  تخرد  ریز  رد  هدرتسگ  طاسب  يور  رب  ندـیچ  اـمرخ  ماـگنه  رد  هچنآ  دـنامیم و  ياـج  رب  روگنا  هشوخ  ندـیرب  عقوم 
ماجنا ار  نامردپ  راک  ام  رگا  دنتفگ  شنارسپ  درمب  درم  نآ  نوچ  دشیم  عمج  ارقف  يارب  يرایسب  لام  هجیتن  رد  تشاذگیم  نیکاسم  يارب 

. میریگیم رارق  یلام  يانگنت  رد  میدنمهلئاع  هک  یلاح  رد  میهد 
رد دـننک و  عمج  ار  تالوصحم  نانیکـسم  زا  ناـهنپ  دـنیآ  رد  حبـص  هب  نوچ  هک  دـندروخ  دـنگوس  سپ  َنیِِحبْـصُم  اهَّنُمِرْـصََیل  اوُمَْـسقَأ  ْذِإ 

لیلد نیا  هب  تسا  طرـش  هک  نیا  اب  هَّللا » ءاش  نا   » دـنازوس و ار  ناشغاب  ادـخ  سپ  دـنتفگن  هَّللا » ءاـش  نا   » ینعی هدرکن  انثتـسا  دوخ  دـنگوس 
. تسا یکی  هَّللا » ءاشی  نا  الا  جرخأل   » اب موریم ، نوریب  دهاوخب  ادخ  رگا  هتبلا  هَّللا » ءاش  نا  ّنجرخأل   » هلمج يانعم  هک  هدش  هدیمان  انثتسا 

ای  الب  دندوب  هتفخ  هک  یلاح  رد  سپ  َنوُِمئان  ْمُه  َو  َکِّبَر  ْنِم  ٌِفئاط  اْهیَلَع  َفاطَف 
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. درک هطاحا  ار  نانآ  یتکاله 
کیرات بش  دننام  دناهتفگ : یضعب  دوب ، هدش  دوبان  شیاههویم  نوچ  دناهدیچ  ار  شیاههویم  هک  دش  یغاب  دننام  سپ  ِمیِرَّصلاَک  ْتَحَبْصَأَف 

. دش لّدبم  هایس  يرتسکاخ  هب  تفرگ و  شتآ  غاب  ینعی  دش 
. دندز ادص  حبص  تقو  رد  ار  رگید  یضعب  اهنآ  زا  یضعب  ینعی  اْوَدانَتَف 

. دیروایب يور  دوز  حبص  دیراد  ار  امرخ  ندیرب  و  هریغ ) مدنگ و   ) ندیورد و  روگنا )  ) ندیچ دصق  امش  رگا  ینعی  ْمُِکثْرَح  یلَع  اوُدْغا  ِنَأ 
. دنتفگیم نخس  مه  اب  هتسهآ  هک  یلاح  رد  دنتفر  ناشغاب  هب  سپ  َنُوتَفاخَتَی  ْمُه  َو  اوُقَلَْطناَف 

ال دننام : تساهنآ  هب  ندادن  لوخد  هزاجا  يانعم  هب  نیکسم  ندش  لخاد  زا  یهن  تسا و  هرّـسفم  نا »  » ٌنیِکْـسِم ْمُْکیَلَع  َمْوَْیلا  اَهَّنَلُخْدَی  ْنَأ ال 
. انهاه کّنیرا 

دقتعم هک  یلاح  رد  دندرک  حبـص  ینعی  دنک ، عنم  ار  شدوخ  ریخ  لاس ، هاگ  ره  تسا  هنّـسلا  تدراح  زا  درح »  » َنیِرِداق ٍدْرَح  یلَع  اْوَدَـغ  َو 
اهنآ ّتین  هک  یلاح  رد  ْمُِکثْرَح » یلَع  اوُدْغا  ِنَأ  : » دنتفگ نوچ  ای  دـنروآ ، تسد  هب  هرهب  دـنریگب و  تخـس  نیکاسم ] رب   ] دـنناوتیم دـندوب 
هکلب دنتفرن  دوخ  هتشک  رس  رب  حبـص  سپ  دندش  مورحم  نآ  ریخ  زا  تشادن و  ریخ  ناشغاب  هک  نیا  هب  درک  تازاجم  ار  نانآ  ادخ  دوب  دیلپ 

. دوب ریخ  یب  هک  دنتفر  ياهطقن  هب  حبص 
دننیچب ار  ناشتالوصحم  دنناوتیم  هک  دـندرکیم  رکف  ناشدوخ  شیپ  ینعی  تسا ، نآ  يانعم  سکع  دوصقم  دنخـشیر  ناونع  هب  نیرداق » »

. دنزاس مورحم  ار  نانیکسم  و 
ناشدوخ هب  دندرک و  ناشغاب  دصق  طاشن  تعرسب و  هک  تسانعم  نیا  هب  درح » یلع  : » دناهتفگ یـضعب  تسین ، نیرداق »  » هلـص درح » یلع  »
نانیکسم ندرک  مورحم  تالوصحم و  ندیچ  ینعی  ناشدوصقم  هب  هک  دنتـشادنپیم  ای  مینک  عمج  ار  نامتالوصحم  میناوتیم  ام  دنتفگیم 

دیسر . دنهاوخ 
396 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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. تسین ام  غاب  نیا  میاهدرک  مگ  هار  دنتفگ : ندیسر  ضحم  هب  دندید  عضو  نادب  ار  دوخ  غاب  نوچ  َنوُّلاََضل  اَّنِإ  اُولاق  اهْوَأَر  اَّمَلَف 
: دنتفگ تسا  ناشدوخ  غاب  هک  دنتخانش  دندرک  ّتقد  نوچ  سپ 

. میدرک متس  نامدوخ  هب  نوچ  میدش  مورحم  غاب  ریخ  زا  َنُوموُرْحَم  ُنَْحن  َْلب 
ایآ َنوُحِّبَُـست » َْول ال  : » تفگ تسا  لدـتعم  طسوتم و  دوخ  موق  رد  وا  هموق ، طسو  نم  وه  دـنیوگ : اهنآ - نیرتهب  نیرتلداع و  ْمُهُطَـسْوَأ  َلاـق 

؟ دینکیمن هبوت  دوخ  ّتین  يدیلپ  زا  دیروآیمن و  دای  ار  ادخ 
هب هاگ  نآ  دندرک  هیزنت  یتشز  راک  ره  متـس و  زا  ار  ادخ  هدرک و  مّلکت  دـندش  هدـناوخارف  هک  ینخـس  هب  َنیِِملاظ  اَّنُک  اَّنِإ  انِّبَر  َناْحبُـس  اُولاق 

. دندرک فارتعا  هَّللا ) ءاشنا  نتفگن   ) انثتسا كرت  فورعم و  ندرک  عنم  رد  دوخ  ملظ 
. درکیم شهوکن  ارقف ] زا  ریخ  عنم  رد   ] يور هدایز  رب  ار  رگید  ضعب  اهنآ  زا  یضعب  َنُومَوالَتَی 

. میدرک زواجت  ّدح  زا  ملظ  متس و  رد  هک  میدوب  ام  َنیِغاط  اَّنُک  اَّنِإ  انَْلیَو  ای 
. تسا هدش  تئارق  دیدشت  نودب  و  لاد »  » دیدشت هب  انلدبی » نا   » اَنلِْدُبی ْنَأ  انُّبَر  یسَع 

. میتسه ریخ  ناهاوخ  وا  زا  هدرک و  هّجوت  نامراگدرورپ  هب  ام  َنُوبِغار  انِّبَر  یلِإ  اَّنِإ  اْهنِم 
. میدومزآ نآ  هب  ار  غاب  نابحاص  هکم و  لها  هک  یباذع  نآ  دننام  ُباذَْعلا  َِکلذَک 

. تسا رتگرزب  رتتخس و  نآ  زا  ترخآ  باذع  هّتبلا  ُرَبْکَأ  ِةَرِخْآلا  ُباذََعل  َو 
. داد اهنآ  هب  لّوا  غاب  زا  رتهب  ادخ  هدرک و  هبوت  غاب  نابحاص  دیوگ : دهاجم 

مان هب  یغاب  سپ  دش  هاگآ  ناشتقادص  زا  مه  دنوادخ  هدرک و  صلاخ  ادخ  يارب  ار  دوخ  موق  نآ  هک  هدیسر  ربخ  نم  هب  دیوگ : دوعسم  نبا 
. درکیم لمح  رتسا  کی  ار  شاهشوخ  ره  هک  دوب  ییاهروگنا  نآ  رد  داد و  اهنآ  هب  هتخوس  غاب  ياجب  ناویح ) )

397 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

397 ص :  ات 52 ..... ] تایآ 34  (: 68  ) ملقلا هروس  ]

هراشا

َنوُسُرْدَت ِهِیف  ٌباتِک  ْمَُکل  ْمَأ  ( 36  ) َنوُمُکَْحت َْفیَک  ْمَُکل  ام  ( 35  ) َنیِمِرْجُْملاَک َنیِِملْسُْملا  ُلَعْجَنَف  َأ  ( 34  ) ِمیِعَّنلا ِتاَّنَج  ْمِهِّبَر  َْدنِع  َنیِقَّتُْمِلل  َّنِإ 
(38  ) َنوُرَّیََخت اَمل  ِهِیف  ْمَُکل  َّنِإ  ( 37)

ْنِإ ْمِِهئاکَرُِشب  اُوتْأَْیلَف  ُءاکَرُش  ْمَُهل  ْمَأ  ( 40  ) ٌمیِعَز َِکلِذب  ْمُهُّیَأ  ْمُْهلَس  ( 39  ) َنوُمُکَْحت اَمل  ْمَُکل  َّنِإ  ِۀَمایِْقلا  ِمْوَی  یلِإ  ٌۀَِـغلاب  اْنیَلَع  ٌناْمیَأ  ْمَُکل  ْمَأ 
َنْوَعُْدی اُوناک  ْدَق  َو  ٌۀَّلِذ  ْمُهُقَهَْرت  ْمُهُراْصبَأ  ًۀَعِشاخ  ( 42  ) َنوُعیِطَتْـسَی الَف  ِدوُجُّسلا  َیلِإ  َنْوَعُْدی  َو  ٍقاس  ْنَع  ُفَشُْکی  َمْوَی  ( 41  ) َنِیقِداص اُوناک 

(43  ) َنوُِملاس ْمُه  َو  ِدوُجُّسلا  َیلِإ 
ْنِم ْمُهَف  ًارْجَأ  ْمُُهلَئْسَت  ْمَأ  ( 45  ) ٌنِیتَم يِدـْیَک  َّنِإ  ْمَُهل  ِیْلمُأ  َو  ( 44  ) َنوُمَْلعَی ُْثیَح ال  ْنِم  ْمُهُجِرْدَتْـسَنَس  ِثیِدَْحلا  اَذِهب  ُبِّذَُکی  ْنَم  َو  ِینْرَذَـف 

(48  ) ٌموُظْکَم َوُه  َو  يدان  ْذِإ  ِتوُْحلا  ِبِحاصَک  ْنُکَت  َو ال  َکِّبَر  ِمْکُِحل  ِْربْصاَف  ( 47  ) َنُوُبتْکَی ْمُهَف  ُْبیَْغلا  ُمُهَْدنِع  ْمَأ  ( 46  ) َنُولَْقثُم ٍمَْرغَم 
َکَنوُِقلُْزَیل اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُداکَی  ْنِإ  َو  ( 50  ) َنیِِحلاَّصلا َنِم  ُهَلَعَجَف  ُهُّبَر  ُهابَتْجاَف  ( 49  ) ٌمُومْذَم َوُه  َو  ِءارَْعلِاب  َِذُبَنل  ِهِّبَر  ْنِم  ٌۀَمِْعن  ُهَکَرادـَت  ْنَأ  َْول ال 

(52  ) َنیَِملاْعِلل ٌرْکِذ  َّالِإ  َوُه  ام  َو  ( 51  ) ٌنُونْجََمل ُهَّنِإ  َنُولوُقَی  َو  َرْکِّذلا  اوُعِمَس  اََّمل  ْمِهِراْصبَِأب 

397 ص :  همجرت ..... :

(34 . ) تسا تشهب  تمعن  رپ  ياهغاب  ناشراگدرورپ  دزن  ناراکزیهرپ  يارب 
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(35 ( ؟ میهدیم رارق  نامرجم  نوچمه  ار  نانمؤم  ایآ 
(36 ( ؟ دینکیم يرواد  هنوگچ  دوشیم ؟ هچ  ار  امش 
(37 ( ؟ دیناوخیم سرد  نآ  زا  هک  دیراد  یباتک  ایآ 

(38 . ) تسامش نآ  زا  دینکیم  باختنا  امش  ار  هچنآ  هک 
؟ دهدیم رارق  امـش  يارب  دینکیم  رایتخا  دوخ  عفن  هب  ار  هچ  ره  هک  دیراد  ام  رب  تمایق  زور  ات  يرمتـسم  دّکوم و  نامیپ  دـهع و  هک  نیا  اب 

(39)
نیمضت  ار  يزیچ  نینچ  نانآ  زا  کیمادک  سرپب  اهنآ  زا 

398 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(40 ( ؟ دنکیم

ار دوخ  نادوبعم  دنیوگیم  تسار  رگا  دننکیم ) تعافـش  نانآ  يارب  دناهداد و  رارق  ادخ  کیرـش  ار  اهنآ  هک   ) دنراد ینادوبعم  هک  نیا  ای 
(41 . ) دنهد هئارا 

(42 ! ) دنتسین نآ  رب  رداق  اّما  دنوشیم  دوجس  هب  توعد  ددرگیم و  هنهرب  تشحو  زا  اهاپ  قاس  هک  ار  يزور  دیروایب  رطاخ  هب 
اهنآ هتفرگ ، ارف  ار  اهنآ  دوجو  يراوخ  ّتلذ و  هداـتفا و  ریز  هب  يراسمرـش ) تمادـن و  تّدـش  زا   ) اـهنآ ياهمـشچ  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا 

(43 (. ) دنرادن ار  نآ  ییاناوت  رگید  زورما  یلو   ) دندوب ملاس  هک  یلاح  رد  دندشیم  دوجس  هب  توعد  نیا  زا  شیپ 
. میربیم شیپ  باذع  يوس  هب  اجیردت  دننادیمن  هک  اجنآ  زا  ار  اهنآ  ام  نک و  اهر  دـننکیم  بیذـکت  ار  نخـس  نیا  هک  اهنآ  اب  ارم  نونکا 

(44)
(45 . ) تسا قیقد  مکحم و  نم  ياههشقن  هک  ارچ  مهدیم ، تلهم  اهنآ  هب  و 

(46 ( ؟ تسا نیگنس  اهنآ  يارب  نآ  تخادرپ  هک  ینکیم  يدزم  هبلاطم  اهنآ  زا  وت  هک  نیا  اب 
(47 ( ؟) دنهدیم رگیدکی  هب  و   ) دنسیونیم ار  نآ  و  تساهنآ ، دزن  بیغ  رارسا  ای 

شموق تازاجم  ياضاقت  رد  هک   ) شابن سنوی )  ) یهام بحاص  دننام  شاب و  تراگدرورپ  نامرف  رظتنم  نک و  ربص  تسا  نینچ  هک  نونکا 
(48 . ) دوب هودنا  زا  ّولمم  هک  یلاح  رد  دناوخ  ار  ادخ  هک  نامز  نآ  رد  دش ) یلوا  كرت  تازاجم  راتفرگ  درک و  هلجع 

(49 . ) دوب مومذم  هک  یلاح  رد  دشیم  هدنکفا  نوریب  یهام ) مکش  زا   ) دوب هدماین  شیرای  هب  ادخ  تمحر  رگا  و 
(50 . ) داد رارق  ناحلاص  زا  و  دیزگرب ، ار  وا  شراگدرورپ  یلو 

(51 . ) تسا هناوید  وا  دنیوگیم  دننک  تکاله  دوخ  نامشچ  اب  ار  وت  دنونشیم  ار  نآرق  تایآ  هک  یماگنه  نارفاک  تسا  کیدزن 
(52 . ) تسین نایناهج  يارب  يرادیب  هیام  زج  نآرق )  ) نیا هک  یلاح  رد 

398 ص :  ریسفت ..... :

ياهغاب هک  نانچ  دزیمآیمن  رد  نآ  هب  دوش  نآ  ناصقن  بجوم  هک  يزیچ  تسه و  بان  ياهتمعن  طقف  اهنآ  رد  هک  ییاهتشهب  ِمیِعَّنلا  ِتاَّنَج 
. تسا هتخیمآ  نادب  ایند 

399 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ریظن یعـضو  زین  اجنآ  دشاب  دوجوم  یـشاداپ  ندش و  هدنز  دیوگیم ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  هک  روط  نآ  رگا  دـنتفگیم : ناکرـشم 

. دوب دهاوخن  زگره  يزیچ  نانچ  هک  داد  ربخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هب  ناحبس  يادخ  سپ  تشاد  میهاوخ  ار  ایند  عضو  نیمه 
ییوگ دـینکیم  یلطاب  مکح  نینچ  هک  هدـش  هچ  ار  امـش  دومرف : هتخاس و  بطاخم  ار  نانآ  باطخ ] هب  تبیغ  زا   ] تافتلا قیرط  هب  هاگ  نآ 
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. دینک مکح  ناتهاوخلد  هب  نآ  رد  ات  هدش  راذگاو  امش  هب  شاداپ  راک 
، لصا رد  و  « 1  » دیناوخیم نآ  رد  دینکیم  باختنا  دوخ  عفن  هب  ار  هچنآ  هک  تسا  ینامسآ  یباتک  ار  امـش  ایآ  َنوُسُرْدَت  ِهِیف  ٌباتِک  ْمَُکل  ْمَأ 
« ّنا  » هدـمآ مـال »  » نوچ تسا و  هدـش  هدـناوخ  سوردـم و  نوّریخت ] اـم   ] هک ارچ  تسا  هدوب  ّنا )  ) حـتف هب  نوّریختی ، اـم  مکل  ّنا  نوسردـت 

ِیف ٍحُون  یلَع  ٌمالَـس  َنیِرِخْآلا  ِیف  ِْهیَلَع  انْکََرت  َو  هیآ : دننام  تسه  هک  نانچ  دشاب  سوردم »  » زا تیاکح  تسا  نکمم  و  تسا . هدش  روسکم 
(. 79 - 78 تافاص / «. ) نایناهج نایم  رد  حون  رب  داب  مالس  میدراذگ . یقاب  دعب  ياهتّما  نایم  رد  ار  وا  کین  مان  و   » َنیَِملاْعلا

. دنیزگرب ار  يزیچ  هدش  کلا  هتخیب و  هاگ  ره  هلختنا  هلّخنت و  تسا : نآ  ریظن  دیزگرب و  ار  نآ  نیرتهب  ینعی  هراتخا ، ءیشلا و  ّریخت  و 
هدهع زا  زور  نآ  ات  تسا و  تباث  تمایق  زور  ات  هک  دیکأت  لامک  رد  مکحم و  ام ، رب  تسا  ینامیپ  امـش  يارب  ایآ  ٌۀَِغلاب  اْنیَلَع  ٌناْمیَأ  ْمَُکل  ْمَأ 

دـسریم زور  نآ  هب  نامیپ  ینعی  دشاب  ۀغلاب »  » هب ّقلعتم  یلا »  » تسا نکمم  و  میهدب ، امـش  هب  دینکیم  مکح  هچنآ  ات  دیآیمن  نوریب  نامیپ 
هتفگ نآ  دوش و  لصاح  هدـش  عقاو  نآ  رب  دـنگوس  هچنآ  ات  دوشیمن  لطاب  ینامیپ  دـنگوس و  چـیه  دوشیم و  یهتنم  نآ  هب  لماک  روطب  و 

. تسا نومکحت ، امل  مکل  ّنا  دنوادخ 
__________________________________________________

ار ناتباتک  دـیراد ؟ هراب  نیا  رد  ینـشور  لیلد  امـش  ایآ   » تسا ْمُِکباتِِکب ، اُوتْأَف  ٌنِیبُم  ٌناْطلُـس  ْمَُکل  ْمَأ  ریظن  َنوُسُرْدـَت  ِهِیف  ٌباـتِک  ْمَُکل  ْمَأ  - 1
(157 - 156 تافاص /  ...« ) دیروایب

400 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
يارب تسا  ناناملـسم  يارب  ترخآ  رد  هچنآ  هک  دریگیم  هدهع  رب  ار  مکح  نیا  امـش  نیمادک  سرپب  دّمحم  يا  ٌمیِعَز  َِکلذـِب  ْمُهُّیَأ  ْمُْهلَس 

. دشاب مه  اهنآ 
. دنشاب اهنآ  قفاوم  کیرش و  هک  تسه  هتفگ  نیا  رد  یناکیرش  اهنآ  يارب  ایآ  ُءاکَرُش  ْمَُهل  ْمَأ 

. درادن لوبق  ار  ناشیاعّدا  نیا  سک  چیه  هک  تسا  نیا  دوصقم  دنروایب  ار  ناشیاهکیرش  دنیوگتسار  شیوخ  ياعّدا  رد  رگا  سپ 
َمْوَی دنک  تداهش  هب  مادقا  هک  دنرادن  یمیعز  تسین و  ادخ  شیپ  رد  ناشیارب  ینامیپ  دیوگ و  نخس  نآ  هب  ات  دنرادن  یباتک  هک  روط  نامه 

ياهقاس گنج  رد  نیـشن  هدرپ  نانز  هک  تسا  زیرگ  گنج و  رد  نآ  لصا  تسا و  راک  یتخـس  قاس » فشک   » زا روظنم  ٍقاـس  ْنَع  ُفَشُْکی 
: دیوگ رعاش  دننزیم  الاب  ار  اهسابل  ینعی  هتشاذگ  زاب  ار  دوخ 

«1  » خارّصلا رّشلا  نم  ادب  اهقاس و  نع  مکل  تفشک 
تسا لثم  یعون  نیا  یفـشک و  هن  تسه و  یقاس  هن  اجنآ  دوریم ، نوریب  تسد  زا  دوشیم و  راوشد  راک  هک  يزور  تسا ، نیا  هیآ  يانعم 

: تسا لوق  ود  موی »  » لماع رد  تداع ، زا  نوریب  مهبم و  تسا  يرما  یتخس  رد  هک  دنک  تلالد  ات  هدش  هدروآ  هرکن  تهج  نآ  زا  و 
. تسا اوتأیلف »  » هب بوصنم  - 1

هک نیا  رب  دنک  تلالد  ات  هدـش  فذـح  لعف  هدوب و  تیک » تیک و  نوکی  قاس  نع  فشکی  موی   » لصا رد  هک  نیا  رب  انب  تسا  بوصنم  - 2
. تسین فیصوت  لباق  نآ  ّتیمها  یگرزب و  هک  دوشیم  ییاهراک  تمایق ] رد   ] اجنآ

__________________________________________________

. دش دنلب  دایرف  هلان و  یتخس ، نآ  ّرش  زا  دش و  اسرف  تقاط  تخس و  گنج ] - ] 1
401 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

: فیلکت ناونع  هب  هن  دندش  هدناوخ  ارف  هدجس  هب  شنزرس  هب  ِدوُجُّسلا و  َیلِإ  َنْوَعُْدی  َو 
ناوت هک  ندب  ياضعا  یتمالس  نارود  هب  تبسن  دشاب  ناشیارب  یتمادن  ترسح و  ات  هدش  عنام  هدجس  رب  ییاناوت  اهنآ و  نایم  َنوُعیِطَتْسَی  الَف 

دراد و هرهم  کی  اـهنت  ناـنآ  ياـهرمک  هک  تسا  ثیدـح  رد  و  دـندرک ، یهاـتوک  اـهنآ  یلو  دـندش  توعد  هدجـس  هب  دنتـشاد و  هدـجس 
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. دننک هدجس  دنوش و  مخ  دنناوتیمن 
راذگاو نم  هب  ار  وا  ینعی  هاّیا » ینرذ و  : » دوشیم هتفگ  دیراذگاو  نم  هب  ار  نآرق  ناگدننک  بیذکت  ِثیِدَْحلا  اَذِهب  ُبِّذَُـکی  ْنَم  َو  ِینْرَذَـف 

( لوسر  ) يا وت  منکیم و  تیاـفک  دوخ  نم  ار  نآرق )  ) مباـتک ناگدـننک  بیذـکت  هک  تسا  نیا  دوـصقم  منکیم و  تیاـفک  ار  وا  نم  هک 
. رادم لوغشم  نآ  هب  ار  تلد 

اب هک  يراکهنگ  اسب  دوش و  كاله  جـیردت  هب  وا  هب  ناـسحا  رثا  رب  هک  یـسک  اـسب  هچ  تسا : ربخ  رد  َنوُمَْلعَی  ـال  ُْثیَح  ْنِم  ْمُهُجِرْدَتْـسَنَس 
دوخ نداد  تردق  ناسحا و  ناحبـس  دنوادخ  ددرگ و  هتفیرف  شایبوخ ، نتفگ  اب  هک  یـسک  اسب  دوش و  رورغم  شهانگ  رب  نداهن  شوپرس 

هب هجرد  تکاله  رد  نتفر  ورف  هک  تسا  هدیمان  زین  جاردتـسا  ار  نآ  هک  نانچ  هدیمان  رکم  دـیک و  ٌنِیتَم ، يِدـْیَک  َّنِإ  ْمَُهل  ِیْلمُأ  َو  هیآ  رد  ار 
ار هدـنب  دـنوادخ  نداد  ییاناوت  ناسحا و  تسا ، تکاله  بجوم  رکم  دـیک و  هک  اجنآ  زا  و  دور ، ورف  يدوبان  رد  هک  اجنآ  اـت  تسا  هجرد 

. تسا هدیمان  دیک  لمع ، رد 
هک نکم  هبلاطم  يدزم  نانآ  زا  نتخومآ  ندرک و  تیادـه  رب  ینعی  تسا  تمارغ  ياـنعم  هب  مرغم »  » َنُولَْقثُم ٍمَْرغَم  ْنِم  ْمُهَف  ًارْجَأ  ْمُُهلَئْـسَت  ْمَأ 

. دوش ناشندروآ  نامیا  عنام  دیآ و  نیگنس  راوشد و  اهنآ  رب  یلام  ررض  تمارغ و  لّمحت 
. دنسیونیم نآ  يور  زا  دننکیم  یمکح  ره  تساهنآ و  رایتخا  رد  ظوفحم  حول  ایآ  ینعی  ُْبیَْغلا  ُمُهَْدنِع  ْمَأ 

يرای دهدیم و  نانآ  هب  ادخ  هک  تسا  یتلهم  مکح »  » زا روظنم  َکِّبَر  ِمْکُِحل  ِْربْصاَف 
402 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دزادنایم ریخأت  هب  ار  ربمایپ )  ) وت ندرک 
دوب و سوبحم  هک  یلاح  رد  یهام  مکـش  رد  هک  هاگ  نآ  شابم  سنوی  دـننام  دوخ ) موق  باذـع  عیرـست  رد   ) ِتوُْحلا ِبِحاصَک  ْنُکَت  ـال  َو 

. دیشک رب  دایرف  هودنا ، زا  رپ  شلد ] ]
. دنک بآ  زا  رپ  ار  کشم  اّقس  هاگ  ره  هدش ، هتفرگ  ءاقّسلا  مظک  زا  موظکم »  » ٌموُظْکَم َوُه  َو  يدان  ْذِإ 

. دیاین دیدپ  وت  رد  تشاد  شموق  هب  سنوی  هک  یمشخ  یگنتلد و  نآ  ینعی 
. دشیمن یهام  مکش  زا  شندش  اهر  هدنز  اعد و  تباجتسا  بجوم  شراگدرورپ  يوس  زا  یتمحر  رگا  ِهِّبَر  ْنِم  ٌۀَمِْعن  ُهَکَرادَت  ْنَأ  َْول ال 

« هکرادت  » رد نوچ  تسا  هدیدنـسپ  ذبنل »  » لعف ندروآ  رّکذم  دوب ، هدش  هدنکفا  هایگ  تخرد و  زا  یلاخ  نابایب  رد  ٌمُومْذَم  َوُه  َو  ِءارَْعلِاب  َِذُبَنل 
. تسا هدش  هلصاف  ریمض ،

. دنیادخ عیطم  هک  داد  رارق  یناربمایپ  زا  دیزگرب و  ار  وا  دنوادخ  سپ  ُهُّبَر  ُهابَتْجاَف 
. تفریذپ ار  شموق  شدوخ و  تعافش  درک و  ّدر  وا  هب  ار  یحو  ادخ  دیوگ : ساّبع  نبا 

تئارق ءای )  ) حـتف ّمض و  هب  و  تسا ، نآ  ندوب  هفّفخم  هناـشن  کـنوقلزیل »  » رد مـال »  » تسا و هلّقثم  زا  هفّفخم  نا »  » اوُرَفَک َنیِذَّلا  ُداـکَی  ْنِإ  َو 
. تسا هدش 

اب وت  هب  ندرک  هاگن  پچ  پچ  ندش و  هریخ  رایسب  رثا  رب  نارفاک  تسا  کیدزن  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  و  دراد ، ینعم  کی  هقلزا ، هقلز و 
هب ینعرـصی  داکی  ارظن  ّیلا  رظن  تسا : هدش  هتفرگ  برع  راتفگ  زا  بلطم ، نیا  دننک ، تکاله  ای  هدز  نیمز  رب  ار  وت  هنیک  ینمـشد و  مشچ 
زور هس  اهنآ  نادرم  زا  یکی  دوب و  دـسا  ینب  رد  مخز  مشچ  هک  دـناهتفگ  دزادـنیب ، نیمز  رب  ارم  دوب  کـیدزن  هک  درک  هاـگن  هنوگ  نآ  نم 

دزیم مخز  مشچ  ار  نآ  هک  نیا  زج  ماهدیدن  ار  نآ  دـننام  زورما  ات  دـیوگب  نآ  هب  هک  تشذـگیمن  يزیچ  چـیه  هب  سپ  دـنامیم  هنـسرگ 
تشاد . هاگن  رکم  نآ  زا  ار  وا  ادخ  دننکب و  ار  راک  نامه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هب  تبسن  هک  دنتفرگ  میمصت  راّفک  زا  یضعب  سپ 

403 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
«. 1  » تسا هیآ  نیا  ندناوخ  مخز ، مشچ  يوراد  هک  هدش  تیاور  نسح  زا 
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دنشاب و ّطلسم  دوخ  رب  دنتسناوتن  دوب  هدش  هداد  ربمایپ ) يا   ) وت هب  هک  تّوبن  ماقم  ربارب  رد  دندینـش  ار  نآرق  هک  یماگنه  َرْکِّذلا  اوُعِمَـس  اََّمل 
. دنتسجیم يرود  وت  زا  هدنام و  ناریح  وت  راک  رد  هک  ارچ  تسا  هناوید  وا  هک  یتسارب  دنتفگ :

هک یـسک  سپ  دنکیم  تیادـه  يراگتـسر  هب  ار  نانآ  تسا و  نایناهج  يارب  دـنپ  يروآ و  دای  طقف  نآرق  ینعی  َنیَِملاْعِلل  ٌرْکِذ  اَّلِإ  َوُه  ام  َو 
؟ تسا نونجم  هنوگچ  دروایب  یباتک  نینچ 

. تسا نایناهج  يارب  یفرش  رکذ  تمایق  ندش  اپ  رب  ات  دناهتفگ : یضعب 
__________________________________________________

 ...( ].....[ داکی نا  و   ) ۀیآلا هذه  أرقی  نا  نیعلاب  ۀباصالا  ءاود  نسحلا ، نع  و  - 1
404 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

404 ص :  هّقاح .....  هروس 

هراشا

. تسا یّکم 
. دراد هیآ  کی  هاجنپ و  اهیرصب  رظن  زا 

. هیآ ود  هاجنپ و  نارگید  رظن  زا  و 
. دناهدرمش هیآ  کی  نایفوک  ار  لّوا  ۀّقاحلا ،

404 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

«. 1  » دنک هبساحم  ناسآ  ار  وا  دنوادخ  دنک  تئارق  ار  هّقاح  هروس  سک  ره  هک  تسا  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدح  رد 
ربمایپ ادخ و  هب  نامیا  هناشن  ّبحتـسم  بجاو و  ياهزامن  رد  نآ  تئارق  اریز  دیناوخب  رایـسب  ار  ۀـّقاحلا  تسا  هدومرف  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما 

«2 . » دوشن هتفرگ  نآ  يراق  نید  دنک  تاقالم  ار  ادخ  هک  هاگ  نآ  ات  تسا و 
__________________________________________________

و - 1
. اریسی اباسح  هَّللا  هبساح  ۀّقاحلا  ةروس  أرق  نم  بعک :) نب   ) ّیبا ثیدح  یف 

و - 2
یتح هنید  اهئراق  بلسی  نل  هلوسر و  هّللاب و  نامیإلا  نم  لفاونلا  ضئارفلا و  یف  اهتءارق  ّناف  ۀقاحلا  ةءارق  نم  اورثکا  مالّـسلا : هیلع  رقابلا  نع 

. ّلج ّزع و  هَّللا  یقلی 
405 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

405 ص :  ات 18 ..... ] تایآ 1  (: 69  ) ۀقاحلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ِۀَعِراْقلِاب ٌداع  َو  ُدوُمَث  َْتبَّذَک  ( 3  ) ُۀَّقاَْحلا اَم  َكارْدَأ  ام  َو  ( 2  ) ُۀَّقاَْحلا اَم  ( 1  ) ُۀَّقاَْحلا
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اهِیف َمْوَْقلا  يَرَتَف  ًاموُسُح  ٍماَّیَأ  َۀَِینامَث  َو  ٍلاَیل  َْعبَس  ْمِْهیَلَع  اهَرَّخَـس  ( 6  ) ٍۀَِیتاع ٍرَـصْرَص  ٍحیِِرب  اوُِکلْهُأَف  ٌداع  اَّمَأ  َو  ( 5  ) ِۀَیِغاَّطلِاب اوُِکلْهُأَف  ُدوُمَث  اَّمَأَف 
(9  ) ِۀَئِطاْخلِاب ُتاکِفَتْؤُْملا  َو  ُهَْلبَق  ْنَم  َو  ُنْوَعِْرف  َءاج  َو  ( 8  ) ٍۀَِیقاب ْنِم  ْمَُهل  يَرت  ْلَهَف  ( 7  ) ٍۀَیِواخ ٍلَْخن  ُزاجْعَأ  ْمُهَّنَأَک  یعْرَص 

(12  ) ٌۀَیِعاو ٌنُذُأ  اهَیِعَت  َو  ًةَرِکْذَت  ْمَُکل  اهَلَعْجَِنل  ( 11  ) ِۀَیِراْجلا ِیف  ْمُکاْنلَمَح  ُءاْملا  یَغَط  اََّمل  اَّنِإ  ( 10  ) ًۀَِیبار ًةَذْخَأ  ْمُهَذَخَأَف  ْمِهِّبَر  َلوُسَر  اْوَصَعَف 
(14  ) ًةَدِحاو ًۀَّکَد  اتَّکُدَف  ُلابِْجلا  َو  ُضْرَْألا  ِتَلِمُح  َو  ( 13  ) ٌةَدِحاو ٌۀَْخفَن  ِروُّصلا  ِیف  َخُِفن  اذِإَف 

ٌۀَِینامَث ٍذـِئَمْوَی  ْمُهَقْوَف  َکِّبَر  َشْرَع  ُلِمْحَی  َو  اِهئاجْرَأ  یلَع  ُکَـلَْملا  َو  ( 16  ) ٌۀَیِهاو ٍِذئَمْوَی  َیِهَف  ُءامَّسلا  ِتَّقَْـشنا  َو  ( 15  ) ُۀَِعقاْولا ِتَعَقَو  ٍذـِئَمْوَیَف 
(18  ) ٌۀَِیفاخ ْمُْکنِم  یفَْخت  َنوُضَْرُعت ال  ٍِذئَمْوَی  ( 17)

405 ص :  همجرت ..... :

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1 . ) دوشیم عقاو  امّلسم  هک  يزور  نآ 

(2 . ) تسا یندش  عقاو  زور  هچ 
(3 . ) تسیچ هدنبای  ّققحت  نآ  ینادیم  هچ  وت  و 

(4 . ) دندرک راکنا  ار  یهلا  هدنبوک  باذع  داع  دومث و  موق 
(5 . ) دندش كاله  شکرس  یباذع  اب  دومث »  » موق اّما 

(6 . ) دندیسر تکاله  هب  ادص  رپ  درس و  رگنایغط و  يداب  دنت  هلیسو  هب  اعد »  » موق اّما  و 
موق نآ  هک  يدیدیم  يدوب ) اجنآ  رگا   ) تخاس و ّطلـسم  اهنآ  رب  نکناینب  یپ و  رد  یپ  زور  تشه  بش و  تفه  ار  دابدنت  نیا  دـنوادخ ) )

نیا  نایم  رد  لخن  ناتخرد  یلاخ  وت  هدیسوپ و  ياههنت  نوچمه 
406 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(7 . ) دناهدش كاله  هداتفا و  نیمز  يور  دابدنت 
(8 ( ؟ ینیبیم یقاب  ار  اهنآ  زا  یسک  ایآ 

(9 . ) دندش گرزب  ناهانگ  بکترم  طول ) موق   ) هدش ور  ریز و  ياهرهش  لها  نینچمه  و  دندوب ، وا  زا  لبق  هک  یناسک  نوعرف و  و 
(10 . ) تخاس راتفرگ  يدیدش  باذع  هب  ار  اهنآ  زین  دنوادخ  و  دندرک ، تفلاخم  ناشراگدرورپ  لوسر  هداتسرف  اب 

(11 . ) میدرک یتشک  رب  راوس  ار  امش  درک  نایغط  بآ  هک  یماگنه  ام 
(12 . ) دننکیم يرادهگن  ار  نآ  اونش  ياهشوگ  و  میهد ، رارق  امش  يارب  يرّکذت  هلیسو  ار  نآ  ات 

(13 . ) دوش هدیمد  روص  رد  راب  کی  هک  نیا  ضحم  هب 
(14 . ) دنوش یشالتم  هدیبوک و  مهرد  هرابکی  دنوش و  هتشادرب  اج  زا  اههوک  نیمز و  و 

(15 ! ) دهدیم يور  میظع » هعقاو   » زور نآ  رد 
(16 . ) دنزیریم ورف  دنوشیم و  تسس  دنفاکشیم و  مه  زا  اهنامسآ 

. دنریگیم رارق  نامسآ  ياههرانک  بناوج و  رد  ناگتشرف 
(17 . ) دننکیم لمح  اهنآ  همه  زارف  رب  هتشرف  تشه  ار  تراگدرورپ  شرع  زور  نآ  و  دنوشیم ) هدامآ  اهتیرومأم  ماجنا  يارب  (و 

(18 . ) دنامیمن یفخم  امش  ياهراک  زا  يزیچ  و  دیوشیم ، هضرع  ادخ  هاگشیپ  هب  یگمه  زور  نآ  رد 

406 ص :  ریسفت ..... :
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هراشا

: تسا لوق  دنچ  ۀّقاحلا »  » يانعم رد 
. دمآ دهاوخ  دیدرت  نودب  تسا و  تباث  شندش  عقاو  مزال و  شندمآ  هک  یتعاس  - 1

. تسا رفیک  شاداپ و  باسح و  نوچ  یعقاو  روما  ياراد  هک  تسا  یتعاس  - 2
. دوشیم هتخانش  روما  تقیقح  نآ  رد  تسا و  بجاو  شندوب  قداص  هک  قداص  تسا  یتعاس  - 3

نآ ّتیهام  زا  لاؤس   ] تسیچ هّقاح  ینعی  تسا  یهام »  » نآ لصا  تسا و  ُۀَّقاَْحلا » اَم   » شربخ و  تسا . عوفرم  ّتیئادتبا  رب  انب  ادتبم و  ۀّقاحلا » »
رهاظ مسا  لیلد  نیمه  هب  دراد و  دوجو  نآ  رد  هک  یساره  ببـس  هب  تسا  تمایق  ّتیعقوم  هب  ندیـشخب  تمظع  باب  زا  لاؤس  نیا  و  تسا ]

. تسا هدش  هتشاذگ  ریمض  ياجب 
407 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

؟ تسیچ هّقاح  هک  تخاس  هاگآ  ار  وت  زیچ  هچ  ُۀَّقاَْحلا  اَم  َكارْدَأ  ام  َو 
زا تمایق  زور  ینعی  هدش  عقاو ] ربخ  و   ] ّقلعم ام »  » رد ندرک  لمع  زا  دراد  ماهفتـسا  يانعم  کیردا »  » نوچ و  تسادتبم ، ُۀَّقاَْحلا » اَم   » رد ام » »

؟ يدش هاگآ  شایگرزب  نآ و  تقیقح  هنک و  هب  اجک  زا  وت  سپ  دسریمن ، نآ  هب  یسک  مهف  هک  تسا  ياهنوگب  سرت  یگرزب و  رظن 
. دبوکیم مهرد  اهتشحو  اهسرت و  اب  هک  تسا  يزیچ  ۀعراق »  » ِۀَعِراْقلِاب ٌداع  َو  ُدوُمَث  َْتبَّذَک 

نآ یتخـس  فیـصوت  رد  ینوزف  و  ۀّقاحلا »  » رد دوجوم  یگدـنبوک  يانعم  رب  ات  هدـش  هتـشاذگ  ریمـض  ياجب  تسا ) رهاظ  مسا  هک  « ) هعراق »
دندرک بیذکت  ار  نآ  هک  داد  ربخ  یناسک  ندرک  دوبان  زا  ناحبـس  دنوادخ  درک  دای  نآ  ّتیعقوم  یگرزب  و  هّقاح »  » زا نوچ  دنک و  تلالد 

. دهد میب  تسا  هدیسر  نانآ  هب  هک  یباذع  زا  ار  اهنآ  دوش و  روآدای  هّکم  لها  هب  ات 
، تسا ردصم  هیغاط » : » دناهتفگ یـضعب  دوب ، هقعاص  ای  هحیـص  ای  هزادنایب  شزرل  نآ  تشذگ و  ّدح  زا  نآ  تّدش  هک  يدادیور  ِۀَـیِغاَّطلِاب 

[. دندش كاله   ] ناشنایغط ببس  هب  ینعی 
« ّرص  » هشیر زا  درس و  داب  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  دشکیم  هرعن  دراد و  ادص  رایسب  هک  تسا  يداب  رصرص )  ) ٍۀَِیتاع ٍرَـصْرَص  ٍحیِِرب  اوُِکلْهُأَف 

. دراد زوس  يدرس  تّدش  زا  تسا و  رایسب  هدش و  رارکت  نآ  رد  يدرس  هک  تسا  يداب  ییوگ  تسا و 
: تسا لوق  ود  هیتاع »  » يانعم رد 

(. دزوب  ) دیآ نوریب  نزو  لیک و  نودب  دنک و  یچیپرس  داب ) رومأم  ناگتشرف   ) نالکوم نامرف  زا  هک  تسا  يداب  - 1
دنراد . هاگن  نآ  زا  ار  ناشدوخ  دنتسناوتن  دش و  هداتسرف  داع  موق  رب  دوخ  شزو  تّدش  اب  هک  تسا  يداب  - 2

408 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. درک ّطلسم  نانآ  رب  ار  داب  ادخ  ْمِْهیَلَع  اهَرَّخَس 

درب هانپ  یبادرس  هب  داع  موق  زا  ینز  ریپ  نوچ  دیوگیم  « 1 « » زوجعلا ماّیا   » ار نآ  برع  هک  زور  تشه  بش و  تفه  ٍماَّیَأ  َۀَِینامَث  َو  ٍلاَیل  َْعبَس 
. درک كاله  دنک و  ياج  زا  ار  وا  داب  متشه  زور  سپ 

. تسا هتشاد  رارق  ناتسمز  رخآ  رد  هک  هدش  هدیمان  زوجعلا » ماّیا   » لیلد نیا  هب  دناهتفگ : یضعب 
: تسا لوق  ود  هملک  نیا  بارعا  رد  ًاموُسُح 

. تسا موسح  ياراد  ینعی  تفص  دشاب و  ردصم  - 1
. دزاسیم لصأتسم  تخس  اموسح ، مسحت  ینعی  دشاب  رّدقم  لعف  هب  بوصنم  - 2
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: دراد ینعم  ود  دشاب  عمج  رگا  و 
درد ّلحم  رب  هدـننک  غاد  طّـسوت  ندرک  غاد  رازبا  نداـهن  یپاـیپ  هب  هدـش  هیبشت  تسین و  یتسـس  ترتف و  نآ  رد  هک  یپاـیپ  تسا  يداـب  - 1

. دوش عطق  نآ  هشیر  ات  هّدغ ] مخز و  ]
. دنکیم عطق  ار  يریخ  ره  هشیر  هک  یسحن  روما  ینعی  دشاب  اهرّخس »  » ریمض زا  لاح  - 2

. ینیبیم اهزور  اهبش و  رد  ار  نانآ  ای  ینیبیم ، اهداب  نآ  شزو  ضرعم  رد  ار  داع  موق  ینعی  یعْرَص  اهِیف  َمْوَْقلا  يَرَتَف 
. دنتسه یهت  نایم  هدیسوپ و  يامرخ  ناتخرد  ياههنت  ییوگ  ٍۀَیِواخ  ٍلَْخن  ُزاجْعَأ  ْمُهَّنَأَک 

يانعم هب  ءاقب  زا  ای  دـشاب  هدـنام  یقاب  یـسفن  ای  هدـنامن ] یقاب  [ ؟ دـشاب هدـنام  یقاب  نانآ  زا  یـسک  هک  ینیبیم  ایآ  ٍۀَِـیقاب  ْنِم  ْمَُهل  يَرت  ْلَهَف 
. تسا هدش  تئارق  زین  ءات »  » رد مال »  » ماغدا هب  و  دشاب ، هیفاع »  » دننام ردصم 

__________________________________________________

( نیع  ) فرح ج 2 ، دـیمع ، گـنهرف  دنفـسا ، لّوا  زور  راـهچ  و  نمهب ، رخآ  زور   3 ناتـسمز ، رخآ  زور  نز ، ریپ  يامرـس  زوـجعلا ، درب  - 1
م. زوجع -،

409 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دناهدوب نوعرف  زا  شیپ  هک  یناسک  ینعی  هدش  تئارق  زین  هلبق » نم  و  ، » تسا نوعرف  ناوریپ  نایرکشل و  زا  یناسک  دوصقم  ُهَْلبَق  ْنَم  َو 
گرزب هانگ  رب  لمتـشم  هک  يراک  ای  اهراک  ببـس  هب  ای  دش  هنوراو  كرـش  گرزب  هانگ  رثا  رب  طول  موق  ياهیدابآ  ِۀَئِطاْخلِاب  ُتاکِفَتْؤُْملا  َو 

. دوب
تـشز رایـسب  اهنآ  تشز  ياهراک  هک  روط  نامه  درک  هذخاؤم  تخـس  رایـسب  یتبوقع  هب  ار  اهنآ  ناشراگدرورپ  سپ  ًۀَِیبار  ًةَذْخَأ  ْمُهَذَخَأَف 

. دشاب دایز  هاگ  ره  اوبری » ابر  : » دنیوگ دوب 
هک دنـشاب  یناسک  لسن  زا  ناراکهنگ  نیا  هک  یتروص  رد  میدرک و  لمح  مالّـسلا  هیلع  حون  یتشک  رد  ار  ناتناردـپ  ِۀَـیِراْجلا  ِیف  ْمُکاْنلَمَح 
. تسا هدش  اهنآ  تدالو  بجوم  ناشناردپ  تاجن  هک  ارچ  تساهنآ  رب  یتّنم  ناشناردپ  لمح  دناهتفای  تاجن  هدش و  لمح  حون  یتشک  رد 

ًةَرِکْذَت ْمَُکل  اهَلَعْجَِنل 
. تسا یتربع  يروآدای و  نآ  و  ددرگیم ، رب  تسا  نارفاک  ندش  قرغ  نانمؤم و  تاجن  هک  لمع  دوخ  هب  اهلعجنل »  » رد ریمض 

ٌۀَیِعاو ٌنُذُأ  اهَیِعَت  َو 
هابت ار  نآ  هظعوم ، هب  ندرکن  لـمع  اـب  تسا و  شیاههدینـش  ظـفح  نتـشاد و  هاـگن  نآ  نأـش  هک  درادیم  هاـگن  یـشوگ  ار  هظعوم  دـنپ و 

. يرادیم هاگن  فرظ  رد  ار  يزیچ  هک  نانچ  ياهتشاد  هاگن  ار  نآ  سپ  ینک  ظفح  شیوخ  سفن  رد  ار  هچ  ره  و  دزاسیمن ،

409 ص :  لوزن ..... ] نأش  ]

شوگ هک  متساوخ  دنوادخ  زا  یلع  ای  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  هب  هیآ  نیا  لوزن  ماگنه  رد  هک  تسا  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  زا 
ار يزیچ  چیه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ياعد  زا  سپ  دومرف : مالّسلا  هیلع  یلع  دهد ، رارق  قیاقح »] هدنرادهگن   ] هیعاو نذا »  » ار وت 

مدرکن و  شومارف 
410 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

«. 1  » منک شومارف  متسناوتیمن 
نادـب ار  مدرم  تسا و  مک  دراد  هاـگن  ار  هدـش  هدینـش  قیاـقح  هک  ییاهـشوگ  دراد  مـالعا  هک  تسا  نیا  نذا »  » ندروآ درفم  هرکن و  لـیلد 
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هباثم هب  ادـخ  هاگـشیپ  رد  دـنک  لّقعت  نآ  رد  دراد و  هاگن  ار  یهلا  ياهدـنپ  هاگ  ره  شوگ  کی  هک  نیا  رب  دـنک  تلالد  زین  دـنک و  خـیبوت 
. دشاب برغم  قرشم و  نایم  ياههدونش  زا  رپ  هچ  رگا  دوشیمن  هداد  یتّیمها  اهشوگ  رگید  هب  و  تسا ، شوگ  نارازه 

. تسا هدش  تئارق  فیفخت  يارب  نیع )  ) نوکس هب  اهیعت »  » زین و 
رّکذم خفن »  » لعف هدش  هلـصاف  ود  نآ  نایم  روّصلا ] یف   ] نوچ هدش و  هداد  تبـسن  ۀخفن »  » هب خفن » اذإف   » ٌةَدِحاو ٌۀَْـخفَن  ِروُّصلا  ِیف  َخـُِفن  اذِإَف 

هک نیا  هب  هّجوت  اـب  هدـحاو )  ) هب هخفن  فصوت  تسا ، رخآ  هخفن  دـناهتفگ  یـضعب  تسا ، لّوا  هخفن  هخفن ، زا  روـظنم  تسا و  هدـش  هدروآ 
. هتشذگ زورید  ربادلا ، سما  دناهتفگ : و  (. 51 لحن / « ) ادخ ود   » ِْنیَْنثا ِْنیَهلِإ  دننام : تسا  دیکأت  روظنم  هب  تسین  رتشیب  راب  کی 

هک دوب  دیدش  ياهزادـنا  هب  داب  نیا  شزو  دـندش ، هتـشادرب  يداب  هلیـسو  هب  ناشدوخ  ياهاج  زا  اههوک  نیمز و  ُلابِْجلا  َو  ُضْرَْألا  ِتَلِمُح  َو 
. دنک ياج  زا  ار  اهنآ  ياهلیسو  نودب  ادخ  تردق  هب  ای  ناگتشرف  زا  یهورگ  هلیسو  هب  ای  درک ، دنلب  ار  اههوک  نیمز و 

هب دش و  هتفوک  مهرد  هعطق و  هعطق  ات  دش  هدز  یـضعب  هب  اهنآ  زا  یـضعب  دش و  هتـسکش  اههوک  یمامت  اهنیمز و  یمامت  ًةَدِحاو  ًۀَّکَد  اتَّکُدَف 
. دمآ رد  هدنکارپ  يرابغ  كانتشحو و  نش  هّپت  تروص 

هک دناهدمآ  رد  راومه  نیمز  کی  تروص  هب  هدش و  هدرتسگ  تخاون  کی  اههوک  اهنیمز و  دناهتفگ : یضعب  تسا ، رتاسر  ّقد »  » زا ّكد » »
(. 107 هط ، «، ) ینیبن يدنلب  یجک و  نآ  رد  « » ًاْتمَأ َو ال  ًاجَوِع  اهِیف  يَرت  «ال 

__________________________________________________

-1
. یلع ای  کنذا  اهلعجی  نا  همسا  ّزع  هَّللا  تلأس  ۀیآلا  هذه  لوزن  دنع  مالّسلا  هیلع  ّیلعل  لاق  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  نع 

. یسنا نا  یل  ناک  ام  دعب و  ائیش  تیسن  امف  مالّسلا  هیلع  لاق 
411 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا هدش  هتفرگ  ءاّکد » ۀقان   » زا هدش و  نهپ  هدنکارپ و  شناهوک  هک  يرتش  ّكدا  ریعب  برع ، لوق  زا  اتّکدف ،
. دوشیم اپ  رب  تمایق  ماگنه  نیا  رد  ُۀَِعقاْولا  ِتَعَقَو  ٍِذئَمْوَیَف 

. دنوشیم هتفاکش  زاب و  مه  زا  نامسآ  ُءامَّسلا  ِتَّقَْشنا  َو 
. تسا هدوب  راوتسا  هک  نآ  زا  سپ  دوشیم  تسس  فیعض و  تخس  شساسا  هیاپ و  نتسکش  اب  زور  نآ  رد  نامسآ  ٌۀَیِهاو  ٍِذئَمْوَی  َیِهَف 

ینعم رابتعا  هب  مهقوف »  » رد عمج  ریمـض  ور  نیا  زا  دـنیوگیم ، هتـشرف  وا  هب  هک  تسا  ياهدـیرفآ  کلم ، زا  روظنم  اِهئاجْرَأ  یلَع  ُکَـلَْملا  َو 
. تسا هدش  هدنادرگرب 

. تسا ّمعا  هکئالم »  » زا کلم » »
. تساهنامسآ فارطا  يانعم  هب  دوصقم و  مسا  هک  تسا  اجر »  » عمج اهئاجرا  یلع 

. دنریگیم رارق  نآ  ياههرانک  فارطا و  رد  اهنآ  سپ  تسا  ناگتشرف  نکسم  هک  یلاح  رد  دفاکشیم  نامسآ  ینعی 
تمایق زا  لبق  هک  هدش  تیاور  دنکیم ، لمح  هتـشرف  تشه  ار  تراگدرورپ  شرع  زور  نآ  رد  ٌۀَِینامَث  ٍذـِئَمْوَی  ْمُهَقْوَف  َکِّبَر  َشْرَع  ُلِمْحَی  َو 
هتـشرف تشه  دـیامرفیم و  دـییأت  رگید  هتـشرف  راهچ  هب  ار  اهنآ  ادـخ  دوش  تمایق  زور  نوچ  دـنرفن و  راهچ  ادـخ  شرع  لـماح  ناگتـشرف 

. دنوشیم
زا ناطلـس  یـسرباسح  وجتـسج و  هب  هدرک  هیبشت  ار  نآ  دـنوادخ  باوج و  لاؤس و  یـسرباسح و  زا  تسا  تراـبع  ضرع  َنوُضَْرُعت  ٍذـِئَمْوَی 

. دوش هاگآ  ناشلاوحا  زا  ات  شنایرکشل 
. دنامیمن ناهنپ  تمایق  رد  دیتشادیم  یفخم  ایند  رد  هک  ار  ناتیناهنپ  روما  زا  کی  چیه  ٌۀَِیفاخ  ْمُْکنِم  یفَْخت  ال 

412 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 2193 

http://www.ghaemiyeh.com


412 ص :  ات 37 ..... ] تایآ 19  (: 69  ) ۀقاحلا هروس  ]

هراشا

ٍۀَِیلاع ٍۀَّنَج  ِیف  ( 21  ) ٍۀَیِـضار ٍۀَشیِع  ِیف  َوُهَف  ( 20  ) ْهَِیباسِح ٍقـالُم  یِّنَأ  ُْتنَنَظ  یِّنِإ  ( 19  ) ْهَِیباتِک اُؤَْرقا  ُمُؤاه  ُلوُقَیَف  ِِهنیِمَِیب  َُهباـتِک  َِیتوُأ  ْنَم  اَّمَأَـف 
(23  ) ٌۀَِیناد اُهفوُُطق  ( 22)

ام ِرْدَأ  ْمـَل  َو  ( 25  ) ْهَِیباـتِک َتُوأ  َْمل  ِینَْتَیل  اـی  ُلوُقَیَف  ِِهلامِِـشب  َُهباـتِک  َِیتوُأ  ْنَم  اَّمَأ  َو  ( 24  ) ِۀَِـیلاْخلا ِماَّیَْألا  ِیف  ُْمتْفَلْـسَأ  اِمب  ًائِینَه  اُوبَرْـشا  َو  اُولُک 
(28  ) ْهَِیلام یِّنَع  ینْغَأ  ام  ( 27  ) َۀَیِضاْقلا َِتناک  اهَْتَیل  ای  ( 26  ) ْهَِیباسِح

ُنِمُْؤی َناک ال  ُهَّنِإ  ( 32  ) ُهوُُکلْساَف ًاعارِذ  َنوُْعبَس  اهُعْرَذ  ٍۀَلِْـسلِس  ِیف  َُّمث  ( 31  ) ُهوُّلَص َمیِحَْجلا  َُّمث  ( 30  ) ُهوُّلُغَف ُهوُذُخ  ( 29  ) ْهَِیناْطلُس یِّنَع  َکَلَه 
(33  ) ِمیِظَْعلا ِهَّللِاب 

(37  ) َنُؤِطاْخلا َّالِإ  ُُهلُکْأَی  ال  ( 36  ) ٍنِیلْسِغ ْنِم  َّالِإ  ٌماعَط  َو ال  ( 35  ) ٌمیِمَح انُهاه  َمْوَْیلا  َُهل  َْسیَلَف  ( 34  ) ِنیِکْسِْملا ِماعَط  یلَع  ُّضُحَی  َو ال 

412 ص :  همجرت ..... :

ارم لامعا  همان  رـشحم )! لها  يا   ) هک دـنزیم  دایرف  تاهابم ) یلاحـشوخ و  طرف  زا   ) تسوا تسار  تسد  هب  شلامعا  هماـن  هک  یـسک  اـّما 
(19 . ) دیناوخب دیریگب و 

(20 . ) مسریم ملامعا  باسح  هب  نم  تسا و ) راک  رد  یتمایق   ) هک متشاد  نیقی  نم 
(21 . ) تشاد دهاوخ  رارق  شخب  تیاضر  الماک  یگدنز  کی  رد  وا 

(22 ، ) یلاع یتشهب  رد 
(23 . ) تسا سرتسد  رد  شیاههویم  هک 

(24 . ) دیداد ماجنا  هتشذگ  ماّیا  رد  هک  یلامعا  ربارب  رد  داب  اراوگ  دیماشایب  دیروخب و  دوشیم ) هتفگ  اهنآ  هب  (و 
(25 . ) دشیمن هداد  نم  هب  ملامعا  همان  زگره  شاک  يا  دیوگیم : هدش  هداد  شپچ  تسد  هب  وا  لامعا  همان  هک  یسک  اّما 

(26 ( ؟ تسیچ نم  باسح  متسنادیمن  و 
(27 ! ) دیسریم ارف  مگرم  شاک  يا 

(28 . ) هدرکن زاینیب  ارم  زگره  متورث  لام و 
(29 ! ) تفر تسد  زا  زین  نم  تردق 

(30 ! ) دینک شریجنز  دنب و  رد  دیریگب و  ار  وا 
413 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(31 ! ) دینکفیب خزود  رد  ار  وا  سپس 

(32 . ) دیدنبب تسا  عرذ  داتفه  هک  يریجنز  هب  ار  وا  دعب 
(33 . ) دروآیمن نامیا  گرزب  دنوادخ  هب  زگره  وا  هک  ارچ 

(34 . ) دومنیمن قیوشت  نادنمتسم  ماعطا  رب  ار  مدرم  زگره  و 
(35 . ) درادن ینابرهم  رای  اجنیا  رد  زورما  اذل 

(36 . ) نوخ كرچ و  زا  زج  یماعط  هن  و 
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(37 . ) دنروخیمن ار  نآ  ناراک  اطخ  زج  هک  ییاذغ 

413 ص :  ریسفت ..... :

زا ریگب » ذخ ،  » يانعم تسا و  تاوصا  زا  ءاه » . » تسا زور  نآ  رد  باوج  لاؤس و  یـسرباسح و  نآ  حرـش  اّما »  » ِِهنیِمَِیب َُهباتِک  َِیتوُأ  ْنَم  اَّمَأَف 
. دوشیم هدیمهف  نآ 

روکذـم  ] لماع ود  نیرتکیدزن  لعف  نیا  هک  ارچ  تسا  اوأرقا »  » هب بوصنم  نایرـصب  دزن  رد  و  مؤاه »  » هب بوصنم  ناـیفوک  دزن  رد  هیباـتک » »
. دنکیم تلالد  نآ  رب  یمّود  نوچ  تسا  هدش  فذح  لّوا  یباتک »  » هدوب و یباتک ، اوءرقا  یباتک و  مؤاه  نآ  لصا  و  تسا ]

(96 فـهک / « ) مزیرب نآ  يور  رب  اـت  دـیروایب  نم  يارب  هدـش  بوذ  سم  نوـنکا ] تـفگ   »] ًارِْطق ِهـْیَلَع  ْغِْرفُأ  ِینوـُتآ  هـیآ : تـسا  نآ  ریظن  و 
. دشیم هتفگ  هغرفا ،»  » و هوأرقا » ، » دوبیم مؤاه » « » هیباتک  » لماع رگا  دناهتفگ ،

رد ءاه »  » نتـشاذگ یقاب  باختنا  و  دـتفیب ، لصو  لاح  رد  هک  دوب  اـجب  تسا و  تکـس  يارب  هیناطلـس » هیلاـم ، هیباـسح ، هیباـتک ،  » رد ءاـه » »
. تسا هدش  هدیزگرب  ءاه »  » تابث نآرق ، رد  هک  تسا  نیا  يارب  هدش  دای  تاملک 

نیزگیاج ماکحا ، رد  بلاغ  نامگ  ّنظ و  هک  ارچ  هدـش  هدرمـش  ملع  هلزنم  هب  نامگ  ّنظ و  متـسناد و  ینعی  ْهَِیباـسِح  ٍقـالُم  یِّنَأ  ُْتنَنَظ  یِّنِإ 
. تسا ملع 

یکی تسا  تبـسن  ود  و  لبان »  » و عرا » : » دـننام تسا  بوسنم  يدونـشخ  اضر و  هب  هک  تسا  یگدـنز  زا  یتلاـح  رد  ٍۀَیِـضار  ٍۀَـشیِع  ِیف  َوُهَف 
هداد رارق  هشیع ]  ] يارب ازاجم  تسا  هشیع »  » بحاص يارب  هک  نیا  اب  ار  تیاضر ]  ] لعف ای  تسا  هغیص  هب  تبـسن  يرگید  فرح و  هب  تبـسن 

تسا .
414 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا دنلب  شناتخرد  اهرصق و  اهانب و  ای  تسالاب  دنلب و  جرا  ّتیعقوم و  رظن  زا  هک  دنریگیم ] رارق   ] یتشهب رد  ٍۀَِیلاع  ٍۀَّنَج  ِیف 
. دسریم نآ  هب  هتفخ  هتسشن و  صخش  تسد  تسا و  کیدزن  شیاههویم  ٌۀَِیناد  اُهفوُُطق 

اراوگ دش  ناتیاراوگ  ائینه ، متئیّنه  ای  دشاب ، ناتیاراوگ  هک  یندیماشآ  یندروخ و  دیماشایب  دیروخب و  دـییوگب  نانآ  هب  ًائِینَه  اُوبَرْـشا  َو  اُولُک 
. دشاب ردصم  هک  نیا  رب  انب  یندش ،

. ایند هتشذگ  ماّیا  رد  دیاهداتسرف  شیپ  زا  هک  ياهتسیاش  لامعا  ربارب  رد  ِۀَِیلاْخلا  ِماَّیَْألا  ِیف  ُْمتْفَلْسَأ  اِمب 
دیدرک يراددوخ  ندیـشون  ندروخ و  زا  ادـخ  يارب  هک  ییاـهزور  ضوع  ینعی  تسا ، يراد  هزور  ماـّیا  روـظنم  هک  هدـش  لـقن  دـهاجم  زا 

. دیماشایب دیروخب و  نونکا 
هدـنز نآ  زا  سپ  درکیم و  ماـمت  ارم  راـک  گرم  شاـک  يا  ینعی  ددرگیم  رب  گرم  هتوـم »  » هـب اـهتیل »  » ریمـض َۀَیِـضاْقلا  َِتناـک  اـهَْتَیل  اـی 

رـس تشپ  هک  دوب  یگرم  ناـمه  نم  ینوـنک  تلاـح  نیمه  شاـک  ینعی  ددرگرب  تلاـح  هب  ریمـض  اـی  مدـیدیمن  مدـید  هچنآ  مدـشیمن و 
نآ هدـهاشم  ماگنه  رد  سپ  دـنیبیم  گرم  یخلت  ندیـشچ  زا  رتخـلت  رتتخـس و  ار  یـسرباسح )  ) تلاح نآ  يو  اریز  دوب  یقاب  متـشاذگ 

. دنکیم گرم  يوزرآ 
: تسا هجو  ود  ام »  » رد ْهَِیلام  یِّنَع  ینْغَأ  ام 

. متسین هافر  رد  یلام  رظن  زا  ینعی  تسا ، هیفان  - 1
. دنکیم زاینیب  ارم  زیچ  هچ  ینعی  تسا ، يراکنا  ماهفتسا  - 2

. تسا هتفر  نیب  زا  نم  یهن  رما و  مدرم و  رب  نم  تردق  ّطلست و  ْهَِیناْطلُس  یِّنَع  َکَلَه 
. دش هدوهیب  لطاب و  مدوب ] دقتعم  نآ  هب  هک   ] نم لیلد  تّجح و  دیوگ : ساّبع  نبا 
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. دیدنبب ریجنز  هب  دیریگب و  ار  وا  ُهوُّلُغَف  ُهوُذُخ 
: دوشیم هتفگ  درکیم  یگرزب  مدرم  هب  تبسن  هک  دوب  یناطلس  وا  اریز  دیزادنین  خزود  گرزب  شتآ  رد  زج  ار  وا  سپس  ُهوُّلَص  َمیِحَْجلا  َُّمث 

رانلا ، هالص  و  رانلا ، یلص 
415 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

رد دریگب  ار  شیاضعا  نوماریپ  ات  دچیپب  شندـب  هب  ریجنز  هک  تسا  نیا  ندیـشک  ریجنز  هب  ُهوُُکلْـساَف : ًاعارِذ  َنوُْعبَـس  اهُعْرَذ  ٍۀَلِْـسلِس  ِیف  َُّمث 
لوط فیصوت  عرز  داتفه  نییعت  تسین ، رداق  یتکرح  چیه  رب  تسا و  هتفرگ  رارق  انگنت  رد  هدش و  تشادزاب  اهریجنز  نایم  رد  وا  هک  یلاح 

دنـشکیم و یعرز ) داتفه   ) ریجنز نیا  هب  ار  وا  طقف  هاگ  نآ  ینعی  تسا  رتشیب  یتخـس  دشاب  رتینالوط  ریجنز  هاگ  ره  هک  ارچ  تسا  ریجنز 
ندرک و شتآ  لـخاد  ریجنز و  ناـیم  تواـفت  رب  تلـالد  يارب  اـج  ود  رد  ّمث »  » ياـنعم تسا ، رتدـب  خزود  باذـع  عضاوم  رگید  زا  ییوـگ 

. تسین تّدم  رد  یخارت  يارب  تسا و  ندیشک ، ریجنز  هب  ود و  نآ  نایم  توافت 
ادخ ارچ  هک  هدش  لاؤس  ییوگ  دـنکیم و  نایب  ار  ناراکهنگ  ندـش  باذـع  ّتلع  فانیتسا  شور  هب  هیآ  نیا  ِمیِظَْعلا  ِهَّللِاب  ُنِمُْؤی  َناک ال  ُهَّنِإ 

. درادیم اور  راکهنگ  هب  ار  تخس  باذع  نیا 
«. تسا هدرکن  قیدصت  ار  وا  هدرواین و  نامیا  گرزب  يادخ  هب  وا  : » هک هدش  هداد  خساپ  هیآ  نآ  هب  سپ 

: تسا گرزب  نیکسم  نتخاس  مورحم  هانگ  دنکیم  تلالد  هک  دراد  دوجو  لیلد  ود  هیآ  نیا  رد  ِنیِکْسِْملا  ِماعَط  یلَع  ُّضُحَی  َو ال 
. تسا هداد  رارق  رفک  ياتمه  هدرک و  فطع  رفک  هب  ار  نیکسم  نتخاس  مورحم  - 1

كرت سک  ره  هک  دراد  مالعا  ات  درکن ، رکذ  ار  ماعطا  كرت  ماجنا  درک و  رکذ  ار  نیکـسم  ماـعطا  رب  ندرکن  بیغرت  ّضح و  دـنوادخ  - 2
؟ دش دهاوخ  يرفیک  هچ  دنک  كرت  ار  نیکسم ] ماعطا   ] لمع دوخ  رگا  سپ  دراد  يرفیک  نینچ  دنک  نیکسم ] ماعطا  هب   ] بیغرت

نامیا اب  ار  ریجنز  فصن  ام  تفگیم : دنک و  هیهت  يرتشیب  تشوگبآ  نانیکسم  يارب  هک  درکیم  قیوشت  ار  شرسمه  هک  هدش  لقن  ادرد  زا 
. میزاسن رود  دوخ  زا  نیکسم ] ماعطا  اب   ] ار نآ  رگید  فصن  ایآ  میتخاس  رود  دوخ  زا 

416 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دوش نیگمغ  وا  رب  دنک و  عافد  وا  زا  هک  تسین  يدنواشیوخ  زور  نآ  رد  ٌمیِمَح  انُهاه  َمْوَْیلا 

. دوشیم يراج  نایخزود  ندب  زا  هک  تسا  ینوخ  كرچ و  نآ  تسا و  لسغ  زا  نیلعف »  » نزو رب  نیلسغ ،»  » ٍنِیلْسِغ ْنِم  اَّلِإ  ٌماعَط  َو ال 
دمع هب  یـسک  هک  دـنیوگ  هاگ  نآ  لجرلا  أطخ  دـناهدش  بکترم  ییاهاطخ  هک  دـنایناراکهنگ  نوئطاخ ، زا  روظنم  َنُؤِطاْخلا  اَّلِإ  ُُهلُکْأَـی  ـال 

( ءای  ) فذـح هب  زین  و  ءای )  ) هب هزمه )  ) لیدـبت هب  نویطاخ » «، » نوئطاخ [ » دـندرکیم هاـنگ  دـمع  هب  هک   ] دنناکرـشم نوئطاـخ  دـنک و  هاـنگ 
. تسا هدش  تئارق  نوطاخ ) )

. دناهتفر لطاب  هب  قح  هار  زا  دمع  هب  هک  دنایناسک  نانآ  هدش : هتفگ 

416 ص :  ات 52 ..... ] تایآ 38  (: 69  ) ۀقاحلا هروس  ]

هراشا

ِلْوَِقب َو ال  ( 41  ) َنُونِمُْؤت ام  ًالِیلَق  ٍرِعاـش  ِلْوَِقب  َوُه  اـم  َو  ( 40  ) ٍمیِرَک ٍلوُسَر  ُلْوََـقل  ُهَّنِإ  ( 39  ) َنوُرِْـصُبت ام ال  َو  ( 38  ) َنوُرِْـصُبت اِمب  ُمِْسقُأ  الَف 
(42  ) َنوُرَّکَذَت ام  ًالِیلَق  ٍنِهاک 

ْنِم ْمُْکنِم  امَف  ( 46  ) َنِیتَْولا ُْهنِم  اـنْعَطََقل  َُّمث  ( 45  ) ِنیِمَْیلِاب ُْهنِم  انْذَـخََأل  ( 44  ) ِلـیِواقَْألا َضَْعب  اـْنیَلَع  َلَّوَقَت  َْول  َو  ( 43  ) َنیَِملاْعلا ِّبَر  ْنِم  ٌلـیِْزنَت 
(47  ) َنیِزِجاح ُْهنَع  ٍدَحَأ 
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ِمْسِاب ْحِّبَسَف  ( 51  ) ِنیِقَْیلا ُّقََـحل  ُهَّنِإ  َو  ( 50  ) َنیِِرفاْکلا یَلَع  ٌةَرْـسََحل  ُهَّنِإ  َو  ( 49  ) َنِیبِّذَـکُم ْمُْکنِم  َّنَأ  ُمَْـلعََنل  اَّنِإ  َو  ( 48  ) َنیِقَّتُْمِلل ٌةَرِکْذََـتل  ُهَّنِإ  َو 
(52  ) ِمیِظَْعلا َکِّبَر 

416 ص :  همجرت ..... :

(38 . ) دینیبیم هچنآ  هب  مروخیم  دنگوس 
(39  ) دینیبیمن هچنآ  و 

(40 . ) تسا يراوگرزب  لوسر  راتفگ  نآرق  نیا  هک 
(41  ) دیروآیم نامیا  رتمک  اّما  تسین  يرعاش  هتفگ  و 

(42 . ) دیوشیم رکذتم  رتمک  دنچ  ره  ینهاک ، هتفگ  هن  و 
(43 . ) هدش لزان  نایملاع  راگدرورپ  يوس  زا  هک  تسا  یمالک  هکلب 

(44 ، ) تسب ام  رب  غورد  ینخس  وا  هاگ  ره 
( 45 ، ) میتفرگیم تردق  اب  ار  وا  ام 

417 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(46 ، ) میدرکیم عطق  ار  شبلق  گر  سپس 

(47 . ) دنک تیامح  وا  زا  دوش و  عنام  تسناوتیمن  امش  زا  يدحاو 
(48 . ) ناراگزیهرپ يارب  تسا  يرّکذت  امّلسم  نیا 

(49 . ) دینکیم بیذکت  ار  نآ  امش  زا  یضعب  هک  مینادیم  ام  و 
(50 . ) تسا نارفاک  ترسح  هیام  نیا  و 

(51 . ) تسا صلاخ  نیقی  نآ  و 
(52 . ) وگب حیبست  تگرزب  راگدرورپ  مان  هب  تسا  نینچ  هک  لاح 

417 ص :  ریسفت ..... :

: دنامسق ود  رب  ءایشا  هک  ارچ  هدرک  دای  دنگوس  امومع  ءایشا  مامت  هب  ناحبس  دنوادخ  َنوُرِْصُبت  ام ال  َو  َنوُرِْصُبت  اِمب  ُمِْسقُأ  الَف 
: تسا هدش  ریز  حرش  هب  ییاهریسفت  دنگوس  ود  نیا  يارب  اهیندیدان  اهیندید 2 - - 1

ایند و هب  - 4 اهحور ، ماسجا و  هب  - 3 تسین ] یندش  هدید  هک   ] ّنج هب  و  تسا ] یندش  هدید  هک   ] سنا هب  ناگدیرفآ 2 - راگدیرفآ و  هب  - 1
. ینطاب يرهاظ و  ياهتمعن  هب  - 5 ترخآ ،

یـضعب دـیوگیم . نخـس  ادـخ  هاگـشیپ  زا  تلاـسر  ناونع  هب  هک  تسا  راوگرزب  يربماـیپ  راـتفگ  اـقّقحم  نآرق  نیا  ٍمیِرَک  ٍلوُسَر  ُلْوََقل  ُهَّنِإ 
. تسا لیئربج  روظنم  دناهتفگ :

دوصقم نوچ  لیئربج ] هن   ] تسا هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  لبق  هیآ  رد  لوسر  زا  روظنم  هک  دراد  تلـالد  هیآ  نیا  ٍرِعاـش  ِلْوَِقب  َوُه  اـم  َو 
هدش هداد  تبسن  ترضح  نآ  هب  راتفگ  تسین و  نهاک  رعاش و  تسا و  لوسر  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  دنک  تابثا  هک  تسا  نیا  هیآ ) )

. تسا دنوادخ  مالک  هک  هدش  هتفگ  تسادخ  نخس  لقن  نوچ  تسوا و  نخس  دوشیم  هدینش  ربمایپ  زا  هچنآ  اریز 
تساراد . ار  بوخ  ياهتلصخ  مامت  هک  تسا  یسک  میرک » »
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418 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
رفک و هب  ار  امـش  زیچ  هچ  ینعی  دـیوشیمن  مه  روآدای  دـیروآیمن و  ناـمیا  ینعی  تسا  ندوبن  مکح  رد  اـجنیا  رد  یمک  َنُونِمُْؤت  اـم  اًـلِیلَق 

؟ تسا هتشاد  او  تلفغ 
. تسا هدش  لزان  شلوسر  رب  ادخ  دزن  زا  نآرق  ینعی  َنیَِملاْعلا  ِّبَر  ْنِم  ٌلیِْزنَت 

ریقحت باب  زا  ار  یگتخاس  ياهراتفگ  تسه و  فّلکت  يانعم  نآ  رد  تسا و  راتفگ  لعج  لّوقت »  » زا روظنم  ِلیِواقَْألا  َضَْعب  اْنیَلَع  َلَّوَقَت  َْول  َو 
. تسا لوق  هشیر  زا  هلوعفا »  » عمج ییوگ  دوشیم و  هتفگ  کیحاضا  بیجاعا و  هک  نانچ  دناهدیمان  لیواقا »  » اهنآ

هب هک  یـسک  هب  تبـسن  ناهاش  هک  نانچ  تشک  میهاوخ  هتـسب  اپ  تسد و  ار  هدنیوگ  میاهتفگن  هک  دوش  اعّدا  يراتفگ  ام  هیلع  رب  رگا  ینعی 
نیدـب نآ  دـشاب و  رتکانـسرت  ات  تسا  هدـش  مّسجم  هیآ ] رد   ] شدوخ تروص  نامه  هب  ربص  لتق  سپ  دـننکیم  نینچ  ددـنبیم  غورد  اهنآ 

هاـگ ره  هدنـشک  هک  هدـش  رکذ  هب  صوصخم  نیمی »  » لـیلد نیا  هب  دـننزب و  ار  شندرگ  دوش و  هتفرگ  لوـتقم  ياهتـسد  هک  تسا  تروـص 
نآ ریشمش  اب  دزاس و  دراو  وا  ندرگ  رب  ار  هبرـض  دهاوخب  هاگ  ره  دریگیم و  ار  شپچ  تسد  دنک  دراو  لوتقم  تشپ  رب  ار  هبرـض  دهاوخب 

ار غورد ] لعاج   ] وا تسار  تسد  ینعی  دنیبیم ، ار  ریـشمش  نوچ  تسا  رتراوشد  لوتقم  رب  نیا  دریگیم و  ار  شتـسار  تسد  دـنک  عطق  ار 
هدـیرب هاگ  ره  هک  تسا  گرهاش  دـیرو و  هتـشر  نامه  بلق و  گرخرـس  نیتو » . » مینکیم عطق  ار  شندرگ  گرهاـش  هاـگ  نآ  میریگیم 

. دریمیم نآ  بحاص  دوش 
ینعی ددرگیم ، رب  لـتق »  » هب اـی  ادـخ  لوـسر  هب  هنع »  » ریمـض تسا و  مدرم  هب  باـطخ  مکنم »  » ریمـض َنیِزِجاـح  ُْهنَع  ٍدَـحَأ  ْنِم  ْمُْـکنِم  اـمَف 

یمـسا تسا و  عمج  يانعم  هب  نوچ  تسا  دحا »  » تفـص نیزجاح » . » دیوش لتق  زا  عنام  دیناوتیمن  ای  دیوش  عنام  لتق  زا  ار  لتاق  دیناوتیمن 
ٍدَحَأ َْنَیب  ُقِّرَُفن  هیآ ال  تسانعم  نیمه  هب  تسا و  ناسکی  نآ  رد  ثنؤم  رّکذم و  عمج و  درفم و  دریگیم و  رارق  مومع  یفن  ياجب  هک  تسا 

نوچمه امش   » ِءاسِّنلا َنِم  ٍدَحَأَک  َُّنتَْـسل  هیآ : و  ( 285 هرقب / « ) میراد نامیا  یگمه  هب  میراذـگیمن و  قرف  وا  ناربمایپ  نایم  رد  ام   » ِِهلُـسُر ْنِم 
( 32 بازحا / «. ) دیتسن یلومعم  نانز  زا  یکی 

419 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
: هیآ تسا  نینچمه  تسا و  ناناملسم  هب  باطخ  مکنم » : » دناهتفگ یضعب  تسا ، بوصنم  اّلحم  و  ام »  » مسا دحا » نم  »

. دنوشیم رفاک  نآرق  هب  يدوزب  هک  دنتسه  یهورگ  مدرم  زا  یضعب  ینعی  َنِیبِّذَکُم  ْمُْکنِم  َّنَأ  ُمَْلعََنل  اَّنِإ  َو 
قیدصت باوث  هک  هاگ  نآ  تسا  یترـسح  شناگدننک  بیذکت  يارب  نآرق  ددرگیم ، رب  نآرق  هب  ّهنا »  » ریمـض َنیِِرفاْکلا  یَلَع  ٌةَرْـسََحل  ُهَّنِإ  َو 

. ددرگیم رب  بیذکت »  » دوخ هب  ریمض  ای  دننیبب ، ار  نآرق  ناگدننک 
: دنیوگ هک  نانچ  تسا  ندرک  نیقی  ّقح  ندرک ، نیقی  يارب  نآرق  ِنیِقَْیلا  ُّقََحل  ُهَّنِإ  َو 

نآ رد  يدـیدرت  چـیه  تسا و  صلاـخ  نیقی  نیقیلا و  نیع  هّتبلا  نآرق  ینعی  تسا ، ملاـع  یتـسارب  تسا و  ملاـع  وا  ملاـعلا ، قح  ملاـعلا  وـه 
. تسین

و دنکیم ، یکچوک  وا  تمظع  ربارب  رد  يزیچ  ره  هک  يراگدرورپ  نک  حیبست  تراگدرورپ  گرزب  مان  رکذ  هب  ِمیِظَْعلا  َکِّبَر  ِمْسِاب  ْحِّبَسَف 
. تسا هدومرف  یحو  وت  هب  دنوادخ  هک  تسا  ینآرق  رب  ساپس  رطاخ  هب  حیبست  نیا 

420 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

420 ص :  جراعم .....  هروس 

هراشا
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. دراد هیآ  راهچ  لهچ و  تسا و  یّکم 

420 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

دناهدرک تناما  دهع و  تیاعر  هک  ار  یناسک  باوث  دنوادخ  دـناوخب  ار  لئاس » لأس   » هروس سک  ره  هک  تسا  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدـح  رد 
«. 1  » دیامرف اطع  نانآ  هب 

وا لـمع  هاـنگ  زا  تماـیق  زور  رد  دـنوادخ  دـنک  تموادـم  هروـس  نیا  تئارق  رب  سک  ره  هک  تسا  تیاور  مالّـسلا  هـیلع  رقاـب  ترـضح  زا 
«. 2  » دهد ياج  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  راوج  رد  تشهب  رد  ار  وا  دسرپیمن و 

420 ص :  ات 20 ..... ] تایآ 1  (: 70  ) جراعملا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ُهُرادـْقِم َناـک  ٍمْوَی  ِیف  ِْهَیلِإ  ُحوُّرلا  َو  ُۀَِـکئالَْملا  ُجُْرعَت  ( 3  ) ِجِراـعَْملا ِيذ  ِهَّللا  َنـِم  ( 2  ) ٌعـِفاد َُهل  َْسَیل  َنیِرفاـْکِلل  ( 1  ) ٍِعقاو ٍباذَِـعب  ٌِلئاس  َلَأَس 

(4  ) ٍۀَنَس َْفلَأ  َنیِسْمَخ 
(9  ) ِنْهِْعلاَک ُلابِْجلا  ُنوُکَت  َو  ( 8  ) ِلْهُْملاَک ُءامَّسلا  ُنوُکَت  َمْوَی  ( 7  ) ًابیِرَق ُهاَرن  َو  ( 6  ) ًادیَِعب ُهَنْوَرَی  ْمُهَّنِإ  ( 5  ) ًالیِمَج ًاْربَص  ِْربْصاَف 

ِهیِوُْؤت ِیتَّلا  ِِهتَلیِصَف  َو  ( 12  ) ِهیِخَأ َو  ِِهتَبِحاص  َو  ( 11  ) ِهِینَِبب ٍِذئِمْوَی  ِباذَع  ْنِم  يِدَتْفَی  َْول  ُمِرْجُْملا  ُّدَوَی  ْمُهَنوُرَّصَُبی  ( 10  ) ًامیِمَح ٌمیِمَح  ُلَئْسَی  َو ال 
(14  ) ِهیِْجُنی َُّمث  ًاعیِمَج  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  َو  ( 13)

(19  ) ًاعُولَه َِقلُخ  َناْسنِْإلا  َّنِإ  ( 18  ) یعْوَأَف َعَمَج  َو  ( 17  ) یَّلََوت َو  ََربْدَأ  ْنَم  اوُعْدَت  ( 16  ) يوَّشِلل ًۀَعاََّزن  ( 15  ) یَظل اهَّنِإ  َّالَک 
(20  ) ًاعوُزَج ُّرَّشلا  ُهَّسَم  اذِإ 

__________________________________________________

-1
. نوعار مهدهع  مهتانامأل و  مه  نیذلا  باوث  هَّللا  هاطعا  لئاس  لأس  ةروس  ءارق  نم  و  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدح  یف 

و - 2
. مالسلا مهیلع  هلآ  دمحم و  عم  هتّنج  هنکسا  هلمع و  بنذ  نع  همایقلا  موی  هَّللا  هلأسی  مل  لئاس  لأس  ةءارق  نمدا  نم  مالّسلا : هیلع  رقابلا  نع 

421 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

421 ص :  همجرت ..... :

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1 . ) دش عقاو  هک  درک  یباذع  ياضاقت  ياهدننک  اضاقت 

(2 . ) دنک عفد  ار  نآ  دناوتیمن  سک  چیه  و  تسا ، نارفاک  صوصخم  باذع  نیا 
(3 (. ) دننکیم دوعص  اهنامسآ  رب  شناگتشرف  هک  يدنوادخ   ) تسا جراعملا  يذ  دنوادخ  يوس  زا 

(4 . ) تسا لاس  رازه  هاجنپ  شرادقم  هک  يزور  نآ  رد  دننکیم  جورع  وا  يوس  هب  صوصخم ) هتشرف   ) حور ناگتشرف و 
(5 . ) نک هشیپ  لیمج  ربص  نیا  رب  انب 
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(6 . ) دننیبیم رود  ار  زور  نآ  اهنآ  اریز 
(7 ! ) مینیبیم کیدزن  ار  نآ  ام  و 

(8 . ) دوشیم هتخادگ  زلف  نوچمه  نامسآ  هک  زور  نامه 
(9 . ) دوب دهاوخ  یشالتم  نیگنر  مشپ  دننام  اههوک  و 

(10 ! ) دریگیمن ار  شتسود  غارس  یمیمص  تسود  چیه  و 
رد ار  دوخ  نادنزرف  درادیم  تسود  راکهنگ  هک  تسا  نانچ  تسا ) نتـشیوخ  راک  راتفرگ  سک  ره  یلو   ) دـنهدیم ناشن  اهنآ  هب  ار  نانآ 

(11 . ) دنک ادف  زور  نآ  باذع  ربارب 
(12 . ) ار شردارب  رسمه و  و 

(13 . ) دندرکیم تیامح  وا  زا  هشیمه  هک  ار  شاهلیبق  و 
(14 . ) دوش شتاجن  هیام  ات  ار  نیمز  يور  مدرم  مامت  و 

(15 . ) تسا شتآ  نازوس  ياههلعش  تسین  نینچ  زگره  اّما 
(16 . ) دربیم دنکیم و  ار  رس  تسوپ  اپ و  تسد و 

422 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(17 . ) دنزیم ادص  دندرک  تشپ  ادخ  نامرف  هب  هک  ار  یناسک  و 

(18 . ) دندرک هریخذ  عمج و  ار  لاوما  هک  اهنآ  و 
(19 . ) هدش هدیرفآ  تقاط  مک  صیرح و  ناسنا 

(20 . ) دنکیم یباتیب  دسر  وا  هب  يدب  هک  یماگنه 

422 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

يّدعتم نآ  دننام  دراد و  رب  رد  ار  اعد »  » يانعم لأس » ، » دش عقاو  هک  درک  یباذع  تساوخرد  ياهدننک  تساوخرد  ٍِعقاو  ٍباذَِـعب  ٌِلئاس  َلَأَس 
. تسا هدش 

: هیآ تسانعم  نیمه  هب  دنک و  اعدتسا  دهاوخب و  ار  نآ  هاگ  ره  اذکب ، اعد  دنیوگ :
/ ناخد « ) دنربیم رـسب  ّتینما  تیاهن  رد  دریگیم و  رارق  ناشرایتخا  رد  دنهاوخب  ار  ياهویم  عون  ره  اهنآ   » َنِینِمآ ٍۀَـهِکاف  ِّلُِکب  اهِیف  َنوُعْدَـی 

(55

422 ص :  لوزن ..... ] نأش  ]

َنِم ًةَراجِح  اْنیَلَع  ْرِْطمَأَف   ] َكِْدنِع ْنِم  َّقَْحلا  َوُه  اذه  َناک  ْنِإ  تفگ : هک  دوب  ثرح  نب  رـضن  باذـع ]  ] یـضاقتم هک  هدـش  تیاور  دـهاجم  زا 
یکاندرد باذع  ای  روآ  دورف  ام  رب  نامسآ  زا  گنس  زا  یناراب   ] تسوت فرط  زا  تسا و  قح  نآرق ]  ] نیا رگا  [ » ٍمِیلَأ ٍباذَِعب  اِنْتئا  َِوأ  ِءامَّسلا 

(. 32 لافنا / [ ) تسرفب ام  يارب 
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. تسا هدش  هداد  رارق  هزمه ] فلا و   ] نیب هزمه  تسا ، هدش  تئارق  هزمه  نودب  لأس » »
تـساوخرد نارفاک  يارب  ینعی  تسا ، اعد »  » يارب هلـص  ای  دوب ، نارفاک  يارب  دش و  عقاو  هک  یباذـع  ینعی  تسا ، باذـع  تفـص  َنیِرفاْکِلل 

. درک
دهاوخن ادخ  يوس  زا  نآ  يارب  ياهدـننک  عفد  دـنک  اضتقا  ار  نآ  نداد  يور  ادـخ  تمکح  دـسر و  ارف  باذـع  نامز  هاگ  ره  ٌِعفاد  َُهل  َْسَیل 

. دهدیم يور  ادخ  يوس  زا  هک  یباذع  هب  تسانعم : نیا  هب  ای  دوب ،
يرود  تاجرد و  هاگ  نآ  تسا  جرعم  عمج  جراعم  تاجرد ، ياراد  ِجِراعَْملا  ِيذ 

423 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
: تسا هدومرف  هدرک و  فیصوت  عافترا  يدنلب و  رظن  زا  ار  اهنآ  نایاپ 

يادج دراد ، ادخ  هاگشیپ  رد  هک  یتمرح  ببس  هب  ار  مالّـسلا  هیلع  لیئربج  دنوریم ، الاب  لیئربج  ناگتـشرف و  ِْهَیلِإ  ُحوُّرلا  َو  ُۀَِکئالَْملا  ُجُْرعَت 
. دوریم الاب  شرماوا  لوزن  ّلحم  ادخ و  شرع  هب  هک  تسوا  اهنت  تسا و  هدرک  رکذ  ناگتشرف  رگید  زا 

نیرتنییاپ زا  نآ  دنرامـشیم و  مدرم  هک  تسا  لاس  رازه  هاجنپ  هزادنا  هب  شتّدم  هک  يزور  رد  ٍۀَنَـس  َْفلَأ  َنیِـسْمَخ  ُهُرادـْقِم  َناک  ٍمْوَی  ِیف 
[ نتفر الاب  رد   ] لاس دصناپ  ایند  نامسآ  ات  نیمز  زا  ٍۀَنَس  َْفلَأ  ُهُرادْقِم  َناک  ٍمْوَی  ِیف  هیآ : رد  یلو  تسا  متفه  نامـسآ  يالاب  ات  اهنیمز  هطقن ] ]

دنیامیپیم زور  کی  رد  ناگتـشرف  هک  ار  یتفاسم  هزادـنا  نیا  ناسنا  رگا  ینعی  ندـمآ ،] نییاپ  رد   ] لاس دـصناپ  نیمز  ات  اـیند  نامـسآ  زا  و 
. تسا دهاجم  لوق  دافم  نیا  دشکیم و  لوط  لاس ] رازه   ] هزادنا نیا  دنک  یط  دهاوخب 

ياـهلاس زا  لاـس  رازه  هاـجنپ  شرادـقم  هک  دوشیم  عقاو  ینـالوط  يزور  رد  ینعی  تسا ، رّدـقم ] ( ] عقاو  ) هب ّقلعتم  موـی » یف  : » هدـش هتفگ 
: تسا هجو  دنچ  نآ  ندوب  ینالوط  رد  تسا و  تمایق  زور  نآ  تسامش و 

. دشابیم ینالوط  تسا  یتخس  زور  نارفاک  يارب  نوچ  - 1
. ینالوط تسا  يزور  تقیقح  رد  ای  - 2

هزادـنا هب  طقف  نمؤم  يارب  نآ  رادـقم  دـشکیم و  لوط  لاس  رازه  یّلحم  ره  هک  تسا  ّلـحم  هاـجنپ  تماـیق  زور  رد  دـناهتفگ : یـضعب  - 3
. تسا رصع  رهظ و  نایم  هلصاف 

دنتـسیاب نآ  رد  دـیاب  لاس  رازه  هاجنپ  دوش  زور ] نآ  رد   ] باسح رادهدـهع  يرگید  ادـخ  زا  ریغ  رگا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماـما  - 4
ترـضح نآ  زین  و  «. 1  » دوشیم غراف  ناگدـنب  باسح  زا  تعاس  کی  رد  ناحبـس  دـنوادخ  یلو  دـنوش  غراـف  باـسح  زا  هک  نآ  زا  شیپ 

خزود رد  نایخزود  تشهب و  رد  تشهب  لها  ات  دسریمن  فصن  هب  زور  نآ  دومرف :
__________________________________________________

و - 1
هناحبـس هَّللا  و  اوغرفی ، نا  لبق  نم  ۀنـس  فلا  نیـسمخ  هیف  اوثکمل  یلاعت  هَّللا  ریغ  باسحلا  ّیلو  ول  لاق : ّهنا  مالّـسلا  هیلع  قداـصلا  نع  يور 

. ۀعاس یف  کلذ  نم  غرفی  یلاعت 
424 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

«. 1  » دننیزگ لزنم 
یّلـص ادخ  لوسر  سپ  دندرک  باتـش  یحو  بیذـکت  دنخـشیر و  هب  نانآ  هک  ارچ  تسا  ٌِلئاس » َلَأَس   » هب ّقلعتم  ربصاف »  » اًلیِمَج ًاْربَص  ِْربْصاَف 

. دش رومأم  نآ  ربارب  رد  ربص  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا 
: تسا لامتحا  ود  هنوری »  » ریمض عجرم  رد  ًادیَِعب  ُهَنْوَرَی  ْمُهَّنِإ 

. ددرگرب عقاو  باذع  هب  - 1
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. دنتسنادیم رود  ار  نآ  لاحم  يرما  ناونع  هب  راّفک  هک  تسا  نیا  دوصقم  و  ددرگرب ، تمایق  زور  هب  تسا  نکمم  - 2
. تسین دیعب  ام  رظن  زا  مینیبیم و  نامدوخ  ناوت  رد  ناسآ و  کیدزن و  ار  نآ  ام  یلو  ابیرق ، هارن  نحن  و 

: تسا هجو  هس  نوکت » موی   » بصن رد  ِلْهُْملاَک  ُءامَّسلا  ُنوُکَت  َمْوَی 
. درادن يراوشد  تسا و  نکمم  زور  نآ  رد  نامسآ ) رییغت   ) ینعی دشاب . ابیرق »  » هب بوصنم  - 1

. دنکیم تلالد  نآ  رب  عقاو »  » هملک نوچ  دشاب  بوصنم  رّدقم  عقی »  » لعف هب  - 2
[. دشاب نآ  زا  تیعبت  هب  نوکت » موی   » بصن و   ] دشاب موی » یف   » زا لدب  - 3

. دوشیم هتخادگ  هرقن  دننام  دیوگ : دوعسم  نبا  دوشیم ، نوتیز  نغور  يدرد  دننام  نامسآ  هک  يزور  ِلْهُْملاَک  ُءامَّسلا  ُنوُکَت  َمْوَی 
الماک گنر  هب  هاگ  خرـس و  دیفـس و  گنر  هب  ییاههّداج  اههوک  زا ]  ] اریز تسا ، هدش  گنر  مشپ  دننام  اههوک  ِنْهِْعلاَک و  ُلابِْجلا  ُنوُکَت  َو 

«. 2 [ » دیآیم دوجو  هب   ] هایس
. دنوشیم هیبش  دروآ  رد  زاورپ  هب  ار  نآ  داب  هک  ياهدش  یجاّلح  مشپ  هب  دنیآ  رد  زاورپ  هب  اضف  رد  و  دش . هدنار  اههوک  هاگ  ره  سپ 

__________________________________________________

و - 1
. رانلا یف  رانلا  لها  ۀنجلا و  یف  ۀنجلا  لها  لبقی  یتح  مویلا  کلذ  فصتنی  ال  مالّسلا : هیلع  هنع 

ددـج لابجلا  نم  و  تسا : هدرواین  ترابع  رد  ار  اُهناْولَأ  ٌِفلَتُْخم   » تسا و هدرک  ساـبتقا  رطاـف ، هروس  هیآ 27 ، زا  فـّلؤم  ار  بلطم  نیا  - 2
م. دوس - بیبارغ  اهناولأ و  فلتخم  رمح  ضیب و 

425 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
دنکیمن یسرپ  لاوحا  دیوگیمن و  نخـس  وا  اب  دوشیمن و  ایوج  شقیفر  تسود و  زا  قیفر  تسود و  هک  يزور  ًامیِمَح  ٌمیِمَح  ُلَئْـسَی  َو ال 

. تسا نتشیوخ  مرگرس  یسک  ره  هک  ارچ 
زا عنام  ار  رگید  ضعب  نانآ  زا  یضعب  ندیدن  دنتـسین و  هدیـشوپ  نانآ  رب  دنـسانشیم و  ار  ناتـسود  نادنواشیوخ و  ُمِرْجُْملا  ُّدَوَی  ْمُهَنوُرَّصَُبی 

. دوشیم اهنآ  باوج  لاؤس و  زا  عنام  یمرگرس  هکلب  تسین  باوج  لاؤس و 
دننیبیم ار  اهنآ  اریز  دوشیمن  بلط  وا  زا  تساجک و  تتـسود  هک  دوشن  هتفگ  یتسود  هب  ینعی  هدش  تئارق  زین  لوهجم  تروص  هب  لأسی » »

نآ دـیاش  هدـش  لاؤس  ًاـمیِمَح  ٌمیِمَح  ُلَئْـسَی  ـال  َو  نتفگ  زا  سپ  ییوگ  تسا  فنأتـسم  یمـالک  نیا  دـنرادن و  بلط  لاؤـس و  هب  جاـیتحا  و 
. دننک لاؤس  رگیدکی  زا  دنناوتیمن  دنراد  هک  یمرگرس  ببس  هب  یلو  دننیبیم  ار  اهنآ  مهنورصبی ، هدش  هتفگ  سپ  دنیبن  ار  تسود 

: ِهیِوُْؤت ِیتَّلا  ِِهتَلیِصَف  َو  ِهیِخَأ  َو  ِِهتَبِحاص  َو  ِهِینَِبب  ٍِذئِمْوَی  ِباذَع  ْنِم  يِدَتْفَی  َْول  ُمِرْجُْملا  ُّدَوَی 
وزرآ راکهنگ  ینعی  دـشاب ، هدـش  ذا »  ) نّکمتم ریغ  مسا  هب  هفاضا  هک  نیا  رب  اـنب  حـتف  هب  تسا  هدـش  تئارق  میم )  ) حـتف رـسک و  هب  ذـئموی » »

ادج اهنآ  زا  هک  ناگتـسب  نیرتکیدزن  نادـنواشیوخ و  رـسمه و  نادـنزرف و  زا  ار  يزیزع  ره  زور  نآ  باذـع  زا ) ییاهر   ) ربارب رد  دـنکیم 
. دزاس ادف  تسا ، هدوب  هتسباو  نانآ  هب  رابت  رد  هداد و  هانپ  اهیتخس  رد  ار  يو  هک  نانآ  هدش و 

ندرک ادف  نیا  هاگ  نآ  دنک  ادف  ار ] هدش  دای  دارفا   ] دراد تسود  ینعی  تسا ، يدتفی »  » رب فطع  هیجنی »  » ِهیِْجُنی َُّمث  ًاعیِمَج  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  َو 
. دهد تاجن  ار  وا 

رایتخا رد  شناگتـسب  نیمز و  يور  مدرم  مامت  رگا  ینعی  درامـشب ، رود  ار  نتفای  تاجن  هک  تسا  نیا  يارب  ّمث » ضرالا و  یف  نم  و   » هلمج
تروص  رد   ] لمع نیا  هک  تسا  رود  دبای و  تاجن  دزاس و  شیوخ  يادف  دشخبب و  ار  اهنآ  دراد  تسود  دنشاب  وا 

426 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دشخب تاجن  ار  يو  نآ ] رب  تردق 
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. دهدیمن شتاجن  هتشادن و  وا  لاح  هب  یعفن  هدش ] دای  دارفا   ] ندرک ادف  هک  نیا  رب  تسا  يرادشه  نتشاد و  زاب  اّلک )  ) یَظل اهَّنِإ  اَّلَک 
یمهبم ریمـض  ای  دنکیم ، تلالد  شتآ  رب  دوخ  باذع  رکذ  هک  ارچ  تسا  هدـشن  رکذ  هیآ  رد  هچ  رگا  ددرگیم  رب  شتآ  هب  ریمـض  اّهنا ،» »

. تسا هّصق  ریمض  ای  تسا ، هداد  حیضوت  ار  نآ  ربخ  هک  تسا 
. دشاب هنابز  بهل و  دوخ  دوصقم  دناوتیم  هدش و  هتفرگ  شتآ ، هنابز  بهل و  ینعی  یظل )  ) زا تسا و  شتآ  يارب  ملع  مسا  یظل » »

: تسا هجو  دنچ  ۀعاّزن »  » رد يوَّشِلل  ًۀَعاََّزن 
. دشاب ّنا »  » مّود ربخ  - 1

. دشاب هصق  ریمض  اّهنا »  » رد ریمض  هک  یتروص  رد  دشاب  یظل »  » ربخ - 2
. دشاب بهل » ( » اهد نآ  زا   ) دوصقم رگا  تسا  یظل »  » تفص - 3

: تسا لوق  ود  ریمض  ندروآ  ّثنؤم  رد 
. دشاب شتآ  ران »  » يانعم هب  یظل » - » 1

«. ۀعاّزن یه   » ینعی دشاب ، ندناسرت  يارب  فوذحم و  يادتبم  ربخ  - 2
: تسا لوق  ود  ۀعاّزن »  » بصن رد 

. دشاب يدیکأت  لاح  هک  نیا  رب  انب  - 1
. ندناسرت يارب  دشاب  بوصنم  صاصتخا  رب  انب  - 2

. ددرگرب هرابود  هک  دننکب  يروط  ار  نآ  هک  تسا  رس  تسوپ  يانعم  هب  ةاوش )  ) عمج ای  تسا  فارطا  دوصقم  يوش » »
هدناوخ و دوخ  يوس  هب  تسا  هدرک  ضارعا  لاعتم  يادخ  تعاط  زا  هدنادرگ و  يور  نامیا  زا  هک  ار  یـسک  شتآ  یَّلََوت  َو  ََربْدَأ  ْنَم  اوُعْدَت 

ندرک  راضحا  زا  هیانک  اوعدت ]  ] دناهتفگ یضعب  دییآ . نم  دزن  دییآ - نم  دزن  دیوگیم : نانآ  هب  دنکیم و  ناشراضحا 
427 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

: همّرلا يذ  هتفگ  تسا  نآ  ریظن  دنکیم و  ناشراضحا  هدناوخارف و  ار  اهنآ  شتآ  ییوگ  تساهنآ 
«1  » ببّرلا هسفنأ  اوعدت 

: شاهتفگ زین  .و 
«2  » هعبتأف ینیبطی  وهّللا  یلایل 

[ ادـخ  ] تعاـط هار  رد  تخادرپـن و  ار  نآ  بجاو  قوقح  تاـکز و  درک و  هریخذ  يرادـهاگن و  فرظ  رد  عمج و  ار  لاـم  یعْوَأَـف  َعَمَج  َو  .
. درکن قافنا 

دوز يانعم  هب  و  عله )  ) زا عوله » ، » تسا هدـش  هدـیرفآ  ربص  مک  باتیب و  رایـسب  هک  تسا  ناـسنا  سنج  دوصقم  ًاـعُولَه  َِقلُخ  َناـْسنِْإلا  َّنِإ 
. دیوگیم عاوله » هقان   » وردنت رتش  هب  برع  تسا . تامیالمان  اب  دروخرب  ماگنه  رد  ندش  باتیب 

يربصیب راهظا  تخس  دسرب  ناسنا  هب  یتخس  رقف و  هاگ  ره  ینعی  هدرک  ریسفت  هیآ  نیا  اب  ار  عوله »  » دنوادخ هاگ  نآ  ًاعوُزَج  ُّرَّشلا  ُهَّسَم  اذِإ 
هدیزگرب ار  لام  ندیشخب  زا  عنم  یباتیب و  نوچ  ناسنا  ینعی  دزرویم ، لخب  دوخ  لام  هب  دشخبیمن و  دسر  ودب  تورث  هاگ  ره  دنکیم و 

. تسا
[. تسا يرابجا  هکلب   ] تسین يرایتخا  هدش و  وا  ترطف  تعیبط و  راک  نیا  ییوگ  تسا  رداق  نآ  رب  و 

__________________________________________________

ندیسر ببس  هایگ  هک  تسا  نیا  روظنم  دبلطیم و  ار  یـشحو ] واگ   ] وا ینیب  هتـسرون  هایگ  دیوگیم : یـشحو  يواگ  فصو  رد  رعاش  - 1
. تسا هتفر  راک  هب  بلط  يانعم  هب  هک  تسا  اوعدت ، هملک  رد  دهاش  تسا ، رما  بیبست  رد  زاجم  تسا و  نیمز  هب  واگ  ینیب 
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اهیدث ۀقانلا  یبط  دـنک - بذـج  دـبلطب و  ار  وا  هک  دـنیوگ  هاگ  نآ  هیبطی » هوبطی و  هابط   » تسادـتبم و وهل  ّتیفرظ و  هب  بوصنم  یلایل  - ] 2
ياهبش رد  هچیزاب  وهل و  تسا : نینچ  عارصم  نیا  يانعم  نیا  رب  انب  دیـشک ] ار  شناتـسپ  ریـش  ندیـشود  ماگنه  رد  رتش  بلحلا ، دنع  هبذجل 

. منکیم يوریپ  نآ  زا  مه  نم  دنکیم و  بذج  دناوخیم و  ارف  ارم  يرایسب 
م. ص 191 - ج 3 ، فاشک ، تسا . هدمآ  ندرک  بذج  توعد و  يانعم  هب  هک  تسا  ینیبطی  رد  دهاش 
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428 ص :  ات 44 ..... ] تایآ 21  (: 70  ) جراعملا هروس  ]

هراشا

َو ِِلئاَّسِلل  ( 24  ) ٌمُوْلعَم ٌّقَح  ْمِِهلاوـْمَأ  ِیف  َنیِذَّلا  َو  ( 23  ) َنوُِمئاد ْمِِهتالَـص  یلَع  ْمُه  َنیِذَّلا  ( 22  ) َنیِّلَصُْملا َّالِإ  ( 21  ) ًاـعُونَم ُْریَْخلا  ُهَّسَم  اذِإ  َو 
(25  ) ِموُرْحَْملا

ْمِهِجوُرُِفل ْمُه  َنیِذَّلا  َو  ( 28  ) ٍنُومْأَم ُْریَغ  ْمِهِّبَر  َباذَع  َّنِإ  ( 27  ) َنوُقِفْشُم ْمِهِّبَر  ِباذَع  ْنِم  ْمُه  َنیِذَّلا  َو  ( 26  ) ِنیِّدلا ِمْوَِیب  َنُوقِّدَُصی  َنیِذَّلا  َو 
(30  ) َنیِمُولَم ُْریَغ  ْمُهَّنِإَف  ْمُُهناْمیَأ  ْتَکَلَم  ام  َْوأ  ْمِهِجاوْزَأ  یلَع  َّالِإ  ( 29  ) َنوُِظفاح

َو ( 33  ) َنوُِمئاق ْمِِهتاداهَِـشب  ْمُه  َنیِذَّلا  َو  ( 32  ) َنوُعار ْمِهِدـْهَع  َو  ْمِِهتانامَِأل  ْمُه  َنیِذَّلا  َو  ( 31  ) َنوُداعلا ُمُه  َِکئلوُأَف  َکـِلذ  َءارَو  یغَْتبا  ِنَمَف 
(35  ) َنُومَرْکُم ٍتاَّنَج  ِیف  َِکئلوُأ  ( 34  ) َنوُِظفاُحی ْمِِهتالَص  یلَع  ْمُه  َنیِذَّلا 

اَّنِإ َّالَک  ( 38  ) ٍمیِعَن َۀَّنَج  َلَخُْدی  ْنَأ  ْمُْهنِم  ٍئِْرما  ُّلُک  ُعَمْطَی  َأ  ( 37  ) َنیِزِع ِلامِّشلا  ِنَع  َو  ِنیِمَْیلا  ِنَع  ( 36  ) َنیِعِطْهُم َکَلَِبق  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِل  امَف 
(40  ) َنوُرِداَقل اَّنِإ  ِبِراغَْملا  َو  ِقِراشَْملا  ِّبَِرب  ُمِْسقُأ  الَف  ( 39  ) َنوُمَْلعَی اَّمِم  ْمُهانْقَلَخ 

َنِم َنوُجُرْخَی  َمْوَی  ( 42  ) َنوُدَعُوی يِذَّلا  ُمُهَمْوَی  اُوقالُی  یَّتَح  اُوبَْعلَی  َو  اوُضوُخَی  ْمُهْرَذَـف  ( 41  ) َنِیقُوبْـسَِمب ُنَْحن  ام  َو  ْمُْهنِم  ًاْریَخ  َلِّدَُبن  ْنَأ  یلَع 
(44  ) َنوُدَعُوی اُوناک  يِذَّلا  ُمْوَْیلا  َِکلذ  ٌۀَّلِذ  ْمُهُقَهَْرت  ْمُهُراْصبَأ  ًۀَعِشاخ  ( 43  ) َنوُِضفُوی ٍبُُصن  یلِإ  ْمُهَّنَأَک  ًاعارِس  ِثادْجَْألا 

428 ص :  همجرت ..... :

(21 . ) دنکیم شعنم  دسرب  وا  هب  يریخ  هاگ  ره 
(22 . ) نارازگ زامن  رگم 

(23 . ) دنروآیم اجب  اّبترم  ار  اهزامن  هک  اهنآ 
(24 . ) تسا یمولعم  ّقح  ناشلاوما  رد  هک  اهنآ  و 

(25 . ) نامورحم ناگدننک و  اضاقت  يارب 
(26 . ) دنراد نامیا  ازج  زور  هب  هک  اهنآ  و 

(27 . ) دنک انمیب  ناشراگدرورپ  باذع  زا  هک  اهنآ  و 
(28 . ) دننیبیمن ناما  رد  راگدرورپ  باذع  زا  ار  دوخ  هاگ  چیه  هک  ارچ 

(29 . ) دننکیم ظفح  یتّفع  یب  زا  ار  شیوخ  ناماد  هک  اهنآ  و 
429 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(30 . ) دوب دنهاوخن  شنزرس  دروم  اهنیا  زا  يریگهرهب  رد  یلو  دنرادن  دنرسمه ) مکح  رد  هک   ) نازینک نارسمه و  اب  زج  یسنج  شزیمآ  و 
(31 . ) تسا زواجتم  دنک  بلط  ار  نیا  يارو  ام  سک  ره  و 
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(32 . ) دننکیم تیاعر  ار  دوخ  دهع  اهتناما و  هک  اهنآ  و 
(33 . ) دننکیم مایق  قح  تداهش  يادا  هب  هک  اهنآ  و 

(34 . ) دنراد تبظاوم  زامن  رب  هک  اهنآ  و 
(35 . ) دنایمارگ یتشهب  ياهغاب  رد  دارفا  نیا 

(36 . ) دنیآیم وت  دزن  تعرس  اب  هک  دوشیم  هچ  ار  نارفاک  نیا 
(37 (! ) دنراد تشهب  عمط   ) هورگ هورگ  پچ ، تسار و  زا 

(38 ( ؟ دوش دراو  یهلا  تمعن  رپ  تشهب  رد  هک  دراد  عمط  اهنآ  زا  کی  ره  ایآ 
(39 ! ) میاهدیرفآ دننادیم  ناشدوخ  هچنآ  زا  ار  اهنآ  ام  تسین ، نینچ  زگره 

(40 . ) میرداق ام  هک  اهبرغم  اهقرشم و  راگدرورپ  هب  دنگوس 
(41 . ) دش میهاوخن  بولغم  زگره  ام  دنرتهب و  اهنآ  زا  هک  میهدب  یناسک  هب  ار  اهنآ  ياج  هک  نیا  رب 

(42 . ) دننک تاقالم  ار  دوخ  دوعوم  زور  هک  ینامز  ات  دنزادرپ ، يزاب  هب  و  دنور ، ورف  دوخ  لطاب  رد  ات  راذگاو  دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ 
(43 ! ) دنودیم ناشیاهتب  يوس  هب  ییوگ  دنوشیم ، جراخ  تعرسب  اهربق  زا  هک  زور  نامه 

( دوشیم هتفگ  اهنآ  هب  و   ) تسا هدناشوپ  ار  اهنآ  يراوخ  ّتلذ و  زا  ياهدرپ  و  هداتفا ، ریز  هب  تشحو  تّدش  زا  اهنآ  ياهمشچ  هک  یلاح  رد 
(44 . ) دشیم هداد  هدعو  امش  هب  هک  تسا  يزور  نامه  نیا 

429 ص :  ریسفت ..... :

اتکی دـهدیمن  نارگید  هب  دزادرپیم و  لاـم  يروآ  عـمج  هب  تسا و  صیرح  لـیخب و  هک  ناـسنا  سنج  زا  ناحبـس  دـنوادخ  َنیِّلَـصُْملا  اَّلِإ 
هن هک  اجنآ  ات  دننکیم  عنم  اهتوهش  زا  دنرادیم و  او  اهتعاط  هب  ار  اهنآ  هدرک و  داهج  ناشیاهـسفن  اب  دنعیطم و  هک  درک  انثتـسا  ار  یناتـسرپ 

. دنزرویم عانتما  لام  قافنا  زا  هن  هدرک و  یباتیب 
: هک تسا  ثیدـح  رد  دـنراد . تبظاوـم  زاـمن  ندرکن  كرت  نآ و  يادا  رب  دـننکیم و  تموادـم  زاـمن  رب  اـهنآ  َنوُِـمئاد  ْمِِهتالَـص  یلَع  ْمُه 

رتشیب نآ  رب  هک  تسا  نآ  لمع  نیرتهب 
430 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دوش تموادم 
دروـم رد  َنوُِظفاـُحی  ْمِِهتالَـص  یلَع  هفیرـش  هیآ  و  تساـههلفان ، دروـم  رد  تموادـم ]  ] نیا هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ترـضح  زا 

«. 1  » تسا تابجاو 
زامن ناکرا  دنریگیم و  لماک  ار  وضو  زامن  يارب  دننکیم و  تبظاوم  زامن  تاقوا  رب  دناهتفگ : یضعب  زامن  رب  نانمؤم  تظفاحم  يانعم  رد 

. نآ هب  طوبرم  تالاح  هب  تظفاحم  ددرگیم و  زاب  زامن  دوخ  هب  تموادم  نیا  رب  انب  دنرادیم  اپ  رب  ار 
. تسا نّیعم  هدش و  يریگهزادنا  هک  ارچ  تسا  تاکز  دوصقم  ٌمُوْلعَم  ٌّقَح 

يازج ینکیم و  نوریب  تلام  زا  زور  ره  ای  هعمج  ره  دوخ  لیم  هب  هک  تسا  يزیچ  دوصقم  تسا : تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
«. 2  » تسوا ششخب  نامه  ياهدنشخب  ره 

. ینک ظفح  نادنواشیوخ  اب  ار  تدنویپ  هک  تسا  نیا  مولعم ) قح   ) زا روظنم  هک  هدش  تیاور  زین  ترضح  نامه  زا 
هقدص هدـیزرو  ینمـشد  وت  اب  هک  یـسک  هب  یـشخبب و  تسا  هتخاس  مورحم  شیوخ ] شـشخب  زا   ] ار وت  هک  یـسک  هب  ِموُرْحَْملا و  َو  ِِلئاَّسِلل 

هک دـنرادنپن  دـنکیمن و  تساوخرد  هک  تسا  یفیفع  مورحم  دـنکیم و  کمک ]  ] تساوخرد هک  تسا  یـسک  لئاس  زا  روظنم  «. 3  » یهد
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. دوشیم مورحم  هجیتن  رد  تسا  زاینیب 
. دنرادن تمایق  زور  رد  يدیدرت  هک  یناسک  ِنیِّدلا  ِمْوَِیب  َنُوقِّدَُصی  َنیِذَّلا  َو 

: هیآ و  دنسرتیم ، ناشراگدرورپ  باذع  زا  دناهدامآ و  تمایق  زور  يارب  هک  نانآ  َنوُقِفْشُم  ْمِهِّبَر  ِباذَع  ْنِم  ْمُه  َنیِذَّلا  َو 
__________________________________________________

و - 1
. تابجاولا ضئارفلا و  یف  َنوُِظفاُحی  ْمِِهتالَص  یلَع  هلوق  لفاونلا و  یف  اذه  ّنا  مالّسلا : هیلع  رقابلا  نع 

و - 2
. هلضف لضف  يذ  ّلکلا  موی و  لک  تئش  نا  ۀعمج و  لک  تئش  نا  کلام  نم  هجرخت  ءیشلا  وه  مالّسلا : هیلع  قداصلا  نع 

و - 3
. كاداع نم  یلع  قدصت  کمرح و  نم  یطعت  ۀبارقلا و  لصت  نا  وه  اضیا ، هنع 

].....[
431 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هتـسیاش دـشاب  هدرک  لماک  تیّدـج  تداـبع  تعاـط و  رد  هچ  رگا  سک  چـیه  يارب  ینعی  هدروآ  هضرتعم  ار  ٍنُومْأَـم  ُْریَغ  ْمِهِّبَر  َباذَـع  َّنِإ 
. دشاب دیما  میب و  تلاح  نایم  هک  تسا  نآ  راوازس  هکلب  دوش  نمیا  ادخ  باذع  زا  هک  تسین 

نآ يرترب  رطاخ  هب  تداهش  یصاصتخا  رکذ  تساهتناما و  هلمج  زا  تداهش  هدش و  تئارق  زین  مهتداهشب »  » َنوُِمئاق ْمِِهتاداهَِشب  ْمُه  َنیِذَّلا  َو 
. تسا قوقح  ندرک  لطاب  نداد و  رده  تداهش  نتخاس  ناهنپ  رد  تسا و  تداهش  حیحصت  نتشاد و  اپرب  رد  قوقح  ندش  هدنز  اریز  تسا 
هب هدرک و  هرـصاحم  ار  وت  دنیآ و  وت  دزن  رخـسمت ) اب   ) هک تشاد  نآ  رب  ار  نارفاک  زیچ  هچ  دّمحم ! يا  َنیِعِطْهُم  َکَلَِبق  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِل  امَف 

. دناهدیشک وت  يوس  هب  ار  ناشیاهندرگ  هک  یلاح  رد  دنباشب  تیوس 
یهورگ ره  تسا و  هوزع  نآ  لـصا  هزع و  عـمج  نیزع »  » دنـشکیم ندرگ  تیوـس  هب  تسار  پچ و  زا  َنیِزِع و  ِلاـمِّشلا  ِنَع  َو  ِنیِمَْیلا  ِنَع 

دندادیم شوگ  شنانخس  هب  دندرکیم و  هرصاحم  ار  ربمایپ  نانآ  دادیم  تبسن  يرگید  نآ  هب  هک  درکیم  بوسنم  یـسک  ریغ  هب  ار  دوخ 
: دنتفگیم دندرکیم و  هرخسم  و 

زا شیپ  ام  دنوش  تشهب  دراو  نانیا  دیوگیم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  هک  روط  نآ  رگا  ٍمیِعَن  َۀَّنَج  َلَخْدـُی  ْنَأ  ْمُْهنِم  ٍئِْرما  ُّلُک  ُعَمْطَی  َأ 
. میوشیم تشهب  لخاد  اهنآ 

اَّنِإ  » هدرک نایب  نخـس  نیا  اب  ار  نآ  ّتلع  هاـگ  نآ  تسا  تشهب  هب  لوخد  عمط  زا  ناـنآ  عنم  ياـنعم  هب  اـّلک »  » َنوُمَْلعَی اَّمِم  ْمُهاـنْقَلَخ  اَّنِإ  اَّلَک 
رکنم نانآ  تسا  هدومرف  دـنوادخ  ییوگ  دـنتمایق و  رکنم  نانآ  دراد  تلالد  هک  تسا  ینخـس  نیا  و  هروس » رخآ  ات  َنوُمَْلعَی - اَّمِم  ْمُهانْقَلَخ 

نیتـسخن شنیرفآ  هب  اـهنآ  ربارب  رد  ناحبـس  دـنوادخ  هک  تهج  نیا  هب  دـنراد  عـمط  تشهب  رد  لوـخد  هب  اـجک  زا  سپ  دـنیازج  تماـیق و 
دروایب . يرتهب  مدرم  نانآ  ياجب  دزاس و  ناشدوبان  دناوتیم  اههفطن و  زا  ینعی  دننادیم  هک  هدیرفآ  يزیچ  زا  ار  اهنآ  هک  هدومرف  لالدتسا 

432 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. متسین زجاع  يراک  چیه  ماجنا  زا  دریگن و  تقبس  ام  رب  یسک  مینک  هدارا  ار  شداجیا  هچنآ  رب  َنِیقُوبْسَِمب  ُنَْحن  ام  َو 

. تسین زجاع  تمایق ] رد   ] اهناسنا ندنادرگرب  زا  دنیرفایب  هفطن  زا  ار  اهناسنا  دناوتیم  هک  یسک  ینعی 
یبصنم هک  تسا  نامه  اهنآ  بصنم  لصا و  میاهدـیرفآ و  نّفعتم  ياهفطن  زا  ار  اـهنآ  اـم  ینعی  َنوُمَْلعَی  اَّمِم  ْمُهاـنْقَلَخ  اَّنِإ  دـناهتفگ : یـضعب 

. میوریم تشهب  هب  رتولج  ام  هک  دنیوگیم  دنراد و  اعّدا  هدروآ و  تسد  هب  تفارش  اجک  زا  سپ  تسین  نآ  زا  رتتسپ 
هک یـسک  زج  دوشن  تشهب  لخاد  اهنآ  زا  هک  میاهدرک  مکح  میاهدـیرفآ و  هفطن  زا  نایمدآ  رگید  دـننامه  ار  اهنآ  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب 
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. دنوش تشهب  دراو  هک  دننکیمن  عمط  نارفاک  سپ  تسا  هدروآ  ادخ ] هب   ] نامیا
. تسا هدش  فذح  لجا ،)  ) فاضم و  دننادیم ، هچنآ  رطاخ  هب  نوملعی ، ام  لجا  نم  ینعی  َنوُمَْلعَی » اَّمِم  : » دناهتفگ

. دنیآ نوریب  ناباتش  اهربق  زا  هک  يزور  ًاعارِس  ِثادْجَْألا  َنِم  َنوُجُرْخَی  َمْوَی 
: تسا لوق  دنچ  نآ  يانعم  رد  هدش و  تئارق  نآ  نوکس  و  داص )  ) ّمض هب  بصن »  » َنوُِضفُوی ٍبُُصن  یلِإ  ْمُهَّنَأَک 

[. اهتب  ] دوش شتسرپ  ادخ  ربارب  رد  هک  تسا  يزیچ  - 1
. تسا مچرپ  روظنم  دناهتفگ : یضعب  - 2

. تسا شتسرپ  دروم  ياهتب  داص )  ) ّمض هب  مچرپ و  داص )  ) نوکس هب  بصن » - » 3
. دنباتشیم ناشیاهتب  يوس  هب  هک  نانچ  دنباتشیم  هدننک  توعد  فرط  هب  دننکیم و  یعس  نوضفوی » »

. دنرادن ندرک  هاگن  ناوت  دناهتسکش و  راوخ و  زور  نآ  سرت  زا  ْمُهُراْصبَأ  ًۀَعِشاخ 
433 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

433 ص :  مالّسلا .....  هیلع  حون  هروس 

هراشا

. تسا یّکم 
ًاعاوُس نایرـصب  دناهدرمـش و  هیآ  کی  ار  ارـسن » و   » نایفوک دراد  هیآ  هن  تسیب و  نایرـصب  رظن  هب  هیآ و  تشه  تسیب و  ناـیفوک  داـقتعا  هب 

. دناهتسناد هیآ  کی  ار  ًاران ، اُولِخْدُأَف 

433 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

هیلع حون  توعد  هک  دوـش  بوـسحم  یناـنمؤم  زا  دـنک  تئارق  ار  مالّـسلا  هیلع  حوـن  هروـس  سک  ره  هک  تسا  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدـح  رد 
«. 1  » تسا هتفایرد  ار  مالّسلا 

هک ياهدنب  ره  سپ  دنکن  كرت  ار  حون  هروس  تئارق  دـناوخیم  ار  نآرق  دراد و  نامیا  ادـخ  هب  هک  یـسک  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 
تـشهب رب  هوالع  ادخ  دهد و  نکـسم  ناراکوکین  ياهنکـسم  رد  ار  وا  دـنوادخ  دـناوخب  ّبحتـسم  ای  بجاو  زامن  رد  لّمأت  ربص و  اب  ار  نآ 

«. 2  » دنک جیوزت  وا  هب  ار  هّیروح  تسیود  دیامرف و  اطع  وا  هب  غاب  هس  شیوخ ، تمارک 
__________________________________________________

-1
. مالّسلا هیلع  حون  ةوعد  مهکردت  نیذلا  نینمؤملا  نم  ناک  مالّسلا  هیلع  حون  ةروس  أرق  نم  و  بعک :) نب   ) ّیبا ثیدح  یف 

-2
دبع ّيأف  احون  انلسرا  انا  ةروس  أرقی  نا  عدی  الف  هباتک  أرقی  هّللاب و  نمؤی  ناک  نم  مالّسلا : هیلع  قداصلا  نع 

434 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

434 ص :  ات 14 ..... ] تایآ 1  (: 71  ) حون هروس  ]

هراشا
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ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
َو ُهوُقَّتا  َو  َهَّللا  اوُُدبْعا  ِنَأ  ( 2  ) ٌنِیبُم ٌریِذَن  ْمَُکل  یِّنِإ  ِمْوَق  ای  َلاق  ( 1  ) ٌمِیلَأ ٌباذَع  ْمُهَِیتْأَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  َکَمْوَق  ْرِْذنَأ  ْنَأ  ِهِمْوَق  یلِإ  ًاحُون  اْنلَسْرَأ  اَّنِإ 

(4  ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  َْول  ُرَّخَُؤی  َءاج ال  اذِإ  ِهَّللا  َلَجَأ  َّنِإ  یمَسُم  ٍلَجَأ  یلِإ  ْمُکْرِّخَُؤی  َو  ْمُِکبُونُذ  ْنِم  ْمَُکل  ْرِفْغَی  ( 3  ) ِنوُعیِطَأ
َو ْمِِهناذآ  ِیف  ْمُهَِعباصَأ  اُولَعَج  ْمَُهل  َرِفْغَِتل  ْمُُهتْوَعَد  امَّلُک  یِّنِإ  َو  ( 6  ) ًاراِرف َّالِإ  ِیئاعُد  ْمُهْدِزَی  ْمَلَف  ( 5  ) ًاراهَن َو  ًْالَیل  یِمْوَق  ُتْوَعَد  یِّنِإ  ِّبَر  َلاق 

(9  ) ًارارْسِإ ْمَُهل  ُتْرَرْسَأ  َو  ْمَُهل  ُْتنَلْعَأ  یِّنِإ  َُّمث  ( 8  ) ًاراهِج ْمُُهتْوَعَد  یِّنِإ  َُّمث  ( 7  ) ًارابِْکتْسا اوُرَبْکَتْسا  َو  اوُّرَصَأ  َو  ْمَُهباِیث  اْوَشْغَتْسا 
ْمَُکل ْلَعْجَی  َو  ٍتاَّنَج  ْمَُکل  ْلَعْجَی  َو  َنِیَنب  َو  ٍلاْومَِأب  ْمُکْدِدُْمی  َو  ( 11  ) ًارارْدِم ْمُْکیَلَع  َءامَّسلا  ِلِسُْری  ( 10  ) ًاراَّفَغ َناک  ُهَّنِإ  ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتْسا  ُْتلُقَف 

(14  ) ًاراوْطَأ ْمُکَقَلَخ  ْدَق  َو  ( 13  ) ًاراقَو ِهَِّلل  َنوُجَْرت  ْمَُکل ال  ام  ( 12  ) ًاراْهنَأ

434 ص :  همجرت ..... :

. رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1 . ) دیآ ناشغارس  هب  كاندرد  باذع  هک  نآ  زا  شیپ  نک  راذنا  ار  دوخ  موق  میتفگ : و  میداتسرف ، شموق  يوس  هب  ار  حون  ام 

(2 . ) متسه راکشآ  هدنهد  میب  امش  يارب  نم  موق ! يا  تفگ :
(3 . ) دینک تعاطا  ارم  دیزیهرپب و  وا  تفلاخم  زا  و  دیتسرپب ، ار  ادخ  هک 

ینّیعم نامز  ات  و  دزرمآیم ، ار  ناتناهانگ  ادخ  دینک  نینچ  رگا 
__________________________________________________

. ءاروح یتأم  هجّوز  هل و  هَّللا  نم  ۀمارک  ۀّنج  عم  نانج  ثالث  هاطعا  راربألا و  نکاسم  هَّللا  هنکسا  ۀلفان  وا  ۀضیرف  یف  ارباص  ابستحم  اهأرق 
435 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(4 . ) دیتسنادیم رگا  تشاد  دهاوخن  يریخأت  دسر  ارف  یهلا  لجا  هک  یماگنه  اّما  دهدیم ، رمع  امش  هب 
(5 . ) مدرک توعد  وت ) يوس  هب   ) زور بش و  ار  دوخ  موق  نم  اراگدرورپ ! تفگ  حون ) )

(6 ! ) دوزفین اهنآ  رب  قح » زا  رارف   » زج يزیچ  نم  توعد  اّما 
ار ناشیاهـسابل  و  هداد ، رارق  اهـشوگ  رد  ار  شیوخ  ناتـشگنا  يزرمایب  ار  اهنآ  وت  دنروایب و  نامیا  هک  مدرک  توعد  ار  اهنآ  نامز  ره  نم  و 

(7 . ) دندرک رابکتسا  ادیدش  و  دندیزرو ، رارصا  تفلاخم  رد  و  دندیچیپ ،  ) دوخ رب 
(8 . ) مدرک توعد  وت ) یگدنب  دیحوت و  هب   ) اراکشآ ار  اهنآ  نم  سپس 

(9 . ) مدناوخ وت  يوس  هب  ار  اهنآ  ناهنپ  و 
(10 . ) تسا هدنزرمآ  رایسب  وا  هک  دیهاوخب  شزرمآ  شیوخ  راگدرورپ  زا  متفگ : اهنآ  هب 

(11 ، ) دتسرف امش  رب  یپ  رد  یپ  ار  نامسآ  تکرب  رپ  ياهناراب  ات 
(12 . ) دهد رارق  ناترایتخا  رد  يراج  ياهرهن  زبسرس و  ياهغاب  و  دنک ، ددم  ناوارف  نادنزرف  لاوما و  اب  ار  امش  و 

(13 ( !؟ دیتسین لئاق  تمظع  ادخ  يارب  امش  ارچ 
(14 . ) تسا هدیرفآ  فلتخم  لحارم  رد  ار  امش  هک  یلاح  رد 

435 ص :  ریسفت ..... :

. میتخیگنارب تلاسر  هب  شموق  يوس  هب  ار  حون  ینعی  ِهِمْوَق  یلِإ  ًاحُون  اْنلَسْرَأ  اَّنِإ 
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میتفگ وا  هب  میداتـسرف و  ار  حون  ینعی  هدش  فذح  دهدیم  بصن  ار  لعف  هک  نأ »  » لّوا زا  ّرج  فرح  هدوب و  رذنأ » ناب   » لصا رد  رذنا ، نا 
. دراد دوجو  لوق  يانعم  نداتسرف  لاسرا و  رد  اریز  دشاب  هرّسفم  تسا  نکمم  نأ » ار ] تموق   ] ناسرتب رذنأ ، »

. دراد دوجو  زین  هلمج  نیا  رد  دش  هتفگ  رذنأ » نأ   » رد هک  یلامتحا  ود  نامه  هَّللا  اودبعا  نأ 
. دزرمآیم ار  امش  هتشذگ  ناهانگ  ینعی  تسا ، ضیعبت  يارب  یلوق  هب  هدیاز و  نم »  » ْمُِکبُونُذ ْنِم  ْمَُکل  ْرِفْغَی 

دنروایب نامیا  حون  موق  رگا  هک  دـشاب  هدرک  مکح  ادـخ  هک  نیا  لثم  دراد  لجا  دوجو و  رب  تلـالد  هیآ  نیا  یمَـسُم  ٍلَـجَأ  یلِإ  ْمُکْرِّخَُؤی  َو 
ناشرفک  هب  رگا  دننک و  رمع  لاس  رازه 

436 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
نّیعم نامز  ات  ار  امش  گرم  لجا و  ات  دیروایب  نامیا  تسا  هدومرف  نانآ  هب  دنوادخ  سپ  دزاس  ناشکاله  لاس  دصهن  سأر  رد  دننامب  یقاب 

. دینکیمن زواجت  نآ  زا  دیسریم و  نآ  هب  هک  هداد  رارق  یتلهم  هدرب و  مان  لاعتم  يادخ  هک  لماک ) لاس  رازه   ) ینامز ینعی  دزادنیب  ریخأت 
ناتیارب دتفایم و  ریخأت  هب  نامز  نیا  هک  نانچ  دتفایمن  ریخأت  هب  دـسرب  تلهم  نآ  هاگ  ره  هک  هداد  ربخ  دـنوادخ  هاگ  نآ  ُرَّخَُؤی  َءاج ال  اذِإ 

. دوب دهاوخن  ياهراچ  ریزگ و 
[ اتکی يادـخ  هب  ، ] منک ساسحا  یتسـس  دوخ  رد  هک  نآ  یب  تیّدـج  اب  هراومه و  ار  دوخ  موق  ینعی  ًاراهَن  َو  اًْلَیل  یِمْوَق  ُتْوَعَد  یِّنِإ  ِّبَر  َلاق 

. مدرک توعد 
هداد رارق  زیرگ  ینوزفا  لـماع  ار  توعد  دوزفین . يزیچ  توـعد  زا  زیرگ  ناـنآ و  نتفریذـپن  رب  زج  نم  توـعد  ًاراِرف  اَّلِإ  ِیئاـعُد  ْمُهْدِزَی  ْمَلَف 

رب ییدـیلپ   » ْمِهِـسْجِر َیلِإ  ًاـسْجِر  ْمُْهتَدازَف  هیآ  تسا ، هیآ  نـیا  ریظن  دـشیم  رتـشیب  ناـشرارف  مالّـسلا ، هـیلع  حوـن  توـعد  ماـگنه  رد  ینعی 
(. 125 هبوت / « ) دوزفا ناشیدیلپ 

ار ّببـسم  دنوادخ  یـشخبب ، ار  ناشناهانگ  سپ  دننک  هبوت  شیوخ  رفک  زا  هک  مدناوخارف  ار  ناشیا  هاگ  ره  ْمَُهل  َرِفْغَِتل  ْمُُهتْوَعَد  امَّلُک  یِّنِإ  َو 
. دهد هولج  رتتشز  ار  مالّسلا  هیلع  حون  زا  اهنآ  ندنادرگ  يور  ات  هدرک  رکذ  تساهنآ  صلاخ  يدنمهرهب  هک 

. دنونشن ارم  توعد  نخس و  ات  دنداد  رارق  اهشوگ  رد  ار  دوخ  ناتشگنا  ْمِِهناذآ  ِیف  ْمُهَِعباصَأ  اُولَعَج 
. دناشوپب ار  اهنآ  ناشیاهسابل  هک  دنتساوخیم  ییوگ  دننیبن و  ارم  ات  دندیچیپ  دوخ  رب  ار  ناشیاهسابل  ْمَُهباِیث و  اْوَشْغَتْسا  َو 

. دنداد همادا  شیوخ  رفک  رب  اوُّرَصَأ و  َو 
ار نآ  دراد و  تلالد  اهنآ  ناوارف  رابکتـسا  یچیپرـس و  رب  ردصم  ندروآ  دندیزرو ، ّربکت  نم  زا  ندرک  يوریپ  رد  ًارابِْکتْـسا و  اوُرَبْکَتْـسا  َو 

. دنکیم دیکأت 
437 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  یشور ]  ] زا اتکی ] يادخ  هب   ] دوخ موق  توعد  رد  مالّسلا  هیلع  حون  ًاراهِج  ْمُُهتْوَعَد  یِّنِإ  َُّمث 

اراکـشآ راـب  نیمّود  دـنتفریذپن  نوچ  درک و  تحیـصن  ناـهن  رد  ار  ناـنآ  هک  ارچ  تفر  شیپ  رتراوـشد  یـشور ]  ] هب درک و  عورـش  رتناـسآ 
توعد تـالاح  ندوب  رود  رب  ّمث  هملک ] ، ] درک عمج  مه  اـب  ار  راکـشآ  ناـهن و  توعد  راـب  نیمّوس  دـشن  عقاو  ّرثؤـم  نوـچ  درک و  توـعد 

. تسا رتنشخ  ود  نآ  کی  ره  زا  راکشآ  ناهن و  توعد  نایم  عمج  تسا و  یناهن  توعد  زا  رتنشخ  اراکشآ  توعد  اریز  دراد  تلالد 
: تسا هجو  دنچ  اراهج »  » بارعا رد 

نیا زا  تسا  توعد  عون  ود  زا  یکی  راکشآ  توعد  نوچ  تسا ، شدوخ  سنج  ریغ  زا  مهتوعد »  » يارب یعون ] قلطم  لوعفم  و   ] ردصم - 1
يارب ای  تسا ، نتسشن  عاونا  زا  یکی  نوچ  دوشیم  بوصنم  دعق  هب  ندز » همتابنچ  ءاصفرق   » هک نانچ  تسا  هدش  بوصنم  مهتوعد »  » هب ور 

. تساهنآ اب  نتفگ  نخس  راکشآ  اهنآ  توعد  زا  حون  دصق  هک  تسا  نیا 
یلاح رد  ارهاجم  ینعی  دشاب  لاح  يزاس 3 - راکـشآ  ار  نآ  هک  اراهج ، اءاعد  ینعی  دشاب ، توعد »  » ردصم يارب  تفـص  تسا  نکمم  - 2

. دزاس راکشآ  هک 
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. دیهاوخب شزرمآ  ادخ  زا  ناتناهانگ  ناترفک و  رب  ینعی  ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتْسا  ُْتلُقَف 
. دزرمآیم دهاوخب  شزرمآ  هک  ار  یسک  ادخ  ًاراَّفَغ  َناک  ُهَّنِإ 

دیماجنا لوط  هب  توعد ، راب  نیدنچ  زا  سپ  ترـضح  نآ  بیذـکت  رفک و  رب  حون  موق  رارـصا  نوچ  دـنیوگ  ًارارْدـِم  ْمُْکیَلَع  َءامَّسلا  ِلِسُْری 
دنروایب نامیا  رگا  هک  داد  هدـعو  اهنآ  هب  ادـخ  هک  تسور  نیا  زا  دـندش ، كاله  ناشنادـنزرف  اهلام و  ات  دومرف  عنم  نانآ  زا  ار  ناراب  ادـخ 

. دزاسیم فرطرب  اهنآ  زا  ار  یلام  يانگنت  نیا  دنکیم و  اهنآ  بیصن  یناوارف  ادخ 
: تفگ يو  درک ، تیاکش  یلاسکشخ  زا  يو  هب  يدرم  هک  هدش  تیاور  « 1  » نسح زا 

__________________________________________________

نایبلا عمجم  ریسفت  دلج 25  مرتحم  مجرتم  هک  تسا  تفگش  دروآیم و  مالسلا  هیلع  گرزب ، رسفم  هنرگ  تسا و  يرصب  نسح  روظنم  - 1
هدرکن نیعم  ار  نسح  صخش  هک  مرتحم  رسفم  رب  تیاور  نیا  لیذ  رد 

438 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
یمک زا  يرگید  لـسن و  یمک  زا  يرگید  نک  رافغتـسا  دومرف : درک  تیاکـش  وا  هب  رقف  زا  يرگید  هاوخب ) شزرمآ  ادـخ  زا   ) نک رافغتـسا 

هدمآ و امش  تمدخ  ینادرم  تفگ : نسح  هب  يوار ]  ] حیبص نب  عیبر  درک  رما  رافغتـسا  هب  ار  اهنآ  مامت  سپ  درک  تیاکـش  شنیمز  دمآرد 
[ وا باوج  رد   ] ار قوف  هیآ  نسح  سپ  دیدرک  رما  رافغتسا  هب  ار  ناشمامت  امش  دنتشاد و  نوگانوگ  تالاؤس  دندرک و  تیاکـش  باب  ره  زا 

«. 1  » درک توالت 
يرآ دومرف : تسه ؟ ياهراچ  ایآ  مرادن  يدنزرف  مدنمتورث و  يدرم  نم  موش  تیادف  تفگ : دیسرپ و  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  يدرم 

: دـیامرفیم لاعتم  يادـخ  اریز  نک ، اضق  زور  رد  دـش  توف  وت  زا  بش  رد  لمع  نیا  رگا  نک و  رافغتـسا  راب  دـص  بش  رخآ  رد  لاس  کی 
(. 90 دوه / « ) دیهاوخب شزرمآ  دوخ  راگدرورپ  زا  « » 2 ، » هیآ رخآ  ات  ْمُکَّبَر ، اوُرِفْغَتْسا 

. تسا نازیر  رایسب  هک  تسا  یناراب  روظنم  تسا و  ناسکی  نآ  رد  ّثنؤم  رّکذم و  و  هغلابم ] هغیص   ] لاعفم نزو  رب  راردم 
نآ در  هک  دیتسین  یعـضو  لاح و  رد  ارچ  ینعی  دـیرادن ، دـیما  امـش ] زا   ] ادـخ تشادـگرزب  هب  ارچ  نارفاک  يا  ًاراقَو  ِهَِّلل  َنوُجَْرت  ْمَُکل ال  ام 
زا سپ  رگا  دـهدیم و  حیـضوت  ار  مارتحا  دروم  صخـش  هَّلل »  » درادـب مرتحم  گرزب و  تشهب ، رد  ار  امـش  ادـخ  دیـشاب  هتـشاد  وزرآ  لاح 

. دشیم نآ  هلص  دمآیم  راقو » »
نونمؤت مکل ال  ام  تسا ، هدومرف  ییوگ  تسا و  لاح  اّلحم  ًاراوْطَأ  ْمُکَقَلَخ  ْدَق  َو 

__________________________________________________

م. تسا - يرصب  نسح  روظنم  هک  تسه  هنیرق  هک  یتروص  رد  تسا  هدرک  ضارتعا 
عیر ۀّلق  رخآ  لسنلا و  هّلق  رخآ  هَّللا و  رفغتسا  لاقف  رقفلا  رخآلا  هیلا  اکـش  هَّللا و  رفغتـسا  لاقف  بدجلا  هیلا  اکـش  الجر  نا  نسحلا ، نع  و  - 1

هل التف  رافغتـسالاب  مهلک  مهترماف  اعاونا  نولأسی  اباوبا و  نوکـشی  لاجر  كاتا  حـیبص ، نب  عیبرلا  هل  لاقف  رافغتـسالاب  مهلک  مهرماـف  هضرا 
. ۀیآلا

-2
ۀنس کبر  رفغتـسا  معن : لاق  ۀلیح  نم  لهف  دلو  یل  دلوی  سیل  لاملا و  ریثک  لجر  ّینا  كادف  تلعج  لاقف : مالّـسلا  هیلع  رقابلا  لجر  لأس  و 

: لوقی یلاعت  هَّللا  ّناف  راهّنلاب  هضقاف  لیّللاب  کلذ  تعّیض  ناف  ةّرم  ۀئام  لیللا  رخآ  یف 
. ۀیآلا رخآ  یلا  ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتْسا 

439 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هفطن زا  سپس  دیرفآ ، كاخ  زا  لّوا  تسا ، هدیرفآ  راب  دنچ  ار  امش  ادخ  تسا و  نینچ  لاح  هک  نیا  اب  دیروآیمن  نامیا  ادخ  هب  ارچ  هّللاب ،

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 2210 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا ندروآ  نامیا  بجوم  نیمه  درک و  داجیا  يرگید  شنیرفآ  تروص  هب  ات  هقلع  هاگ  نآ 
ادـخ زا  دوخ ] راک   ] ماجرف يارب  ارچ  هک  هدـش  لقن  وا  زا  زین  دیـسرتیمن و  ادـخ  یگرزب  تمظع و  زا  ارچ  هک : تسا  تیاور  ساـّبع  نبا  زا 

ندـش و تباث  يانعم  هب  و  رقو »  » زا راقو » ، » تسا رفیک  شاداپ و  ندـش  تباث  اهراک و  يراوتـسا  لاح  ماجرف  تبقاع و  هک  اریز  دیـسرتیمن 
. دیروایب نامیا  هجیتن  رد  ات  دیرادن  یسرت  رفیک  هب  شندرکن  باتش  ادخ و  ملح  ببس  هب  دناهتفگ : یضعب  تسا ، نتفای  رارقتسا 

439 ص :  ات 28 ..... ] تایآ 15  (: 71  ) حون هروس  ]

هراشا

ًاتابَن ِضْرَأـْلا  َنِم  ْمُکَتَْبنَأ  ُهَّللا  َو  ( 16  ) ًاجارِـس َسْمَّشلا  َلَعَج  َو  ًارُون  َّنِهِیف  َرَمَْقلا  َلَعَج  َو  ( 15  ) ًاقابِط ٍتاوامَس  َْعبَـس  ُهَّللا  َقَلَخ  َْفیَک  اْوََرت  َْمل  َأ 
(19  ) ًاطاِسب َضْرَْألا  ُمَُکل  َلَعَج  ُهَّللا  َو  ( 18  ) ًاجارْخِإ ْمُکُجِرُْخی  َو  اهِیف  ْمُکُدیُِعی  َُّمث  ( 17)

َو ( 22  ) ًاراَّبُک ًارْکَم  اوُرَکَم  َو  ( 21  ) ًاراسَخ َّالِإ  ُهَُدلَو  َو  ُُهلام  ُهْدِزَی  َْمل  ْنَم  اوُعَبَّتا  َو  ِینْوَصَع  ْمُهَّنِإ  ِّبَر  ٌحُون  َلاق  ( 20  ) ًاجاِجف ًالُبُس  اْهنِم  اوُُکلْسَِتل 
(24  ) ًالالَض َّالِإ  َنیِِملاَّظلا  ِدَِزت  َو ال  ًارِیثَک  اوُّلَضَأ  ْدَق  َو  ( 23  ) ًارْسَن َو  َقوُعَی  َو  َثوُغَی  َو ال  ًاعاوُس  َو ال  ادَو  َّنُرَذَت  َو ال  ْمُکَتَِهلآ  َّنُرَذَت  اُولاق ال 

(26  ) ًاراَّیَد َنیِِرفاْکلا  َنِم  ِضْرَْألا  یَلَع  ْرَذَت  ِّبَر ال  ٌحُون  َلاق  َو  ( 25  ) ًاراْصنَأ ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ْمَُهل  اوُدِجَی  ْمَلَف  ًاران  اُولِخْدُأَف  اُوقِرْغُأ  ْمِِهتائیِطَخ  اَّمِم 
ِتانِمْؤُْملا َو  َنِینِمْؤُْمِلل  َو  ًانِمُْؤم  َِیْتَیب  َلَخَد  ْنَِمل  َو  َّيَِدلاِول  َو  ِیل  ْرِفْغا  ِّبَر  ( 27  ) ًاراَّفَک ًارِجاف  َّالِإ  اوُِدلَی  َو ال  َكَدابِع  اوُّلُِضی  ْمُهْرَذَت  ْنِإ  َکَّنِإ 

(28  ) ًارابَت َّالِإ  َنیِِملاَّظلا  ِدَِزت  َو ال 
440 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

440 ص :  همجرت ..... :

(15 ( ؟ هدیرفآ يرگید  يالاب  یکی  ار  نامسآ  تفه  دنوادخ  هنوگچ  دینادیمن  ایآ 
(16 . ) تسا هداد  رارق  ینازورف  غارچ  ار  دیشروخ  و  ییانشور ، هیام  اهنامسآ  رد  ار  هام  و 

(17 . ) دینایور نیمز  زا  یهایگ  نوچمه  ار  امش  دنوادخ  و 
(18 . ) دزاسیم جراخ  ار  امش  رگید  راب  و  دنادرگیم ، زاب  نیمز  نامه  هب  ار  امش  سپس 

(19 . ) داد رارق  ياهدرتسگ  شرف  امش  يارب  ار  نیمز  دنوادخ  و 
(20 (. ) دیورب دیهاوخیم  هطقن  ره  هب  و   ) دیرذگب نآ  ياههّرد  عیسو و  ياههار  زا  ات 

لاوما و هک  دـندومن  يوریپ  یناـسک  زا  و  دـندرک ، نم  یناـمرفان  اـهنآ  اراـگدرورپ !! درک  ضرع  اـهنآ ) تیادـه  زا  يدـیمون  زا  سپ   ) حوـن
(21 . ) هدوزفین اهنآ  رب  يراکنایز  زج  يزیچ  ناشنادنزرف 
(22 . ) دندرب راک  هب  یمیظع  رکم  هارمگ ) ناربهر   ) نیا و 

(23 ! ) دینک اهر  ار  رسن »  » و قوعی »  » و ثوغی »  » و عاوس »  » و ّدو »  » ياهتب اصوصخم  دیرادن ، رب  دوخ  ياهتب  نایادخ و  زا  تسد  دنتفگ : و 
(24 ! ) ازفیم یهارمگ  زج  ار  ناملاظ  ادنوادخ !! دندرک  هارمگ  ار  يرایسب  هورگ  اهنآ  و 

(25 . ) دنتفاین دوخ  يارب  یناروای  ادخ  زج  و  دندش ، دراو  خزود  شتآ  رد  و  دندش ، قرغ  ناشناهانگ  رطاخ  هب  یگمه  ماجنارس ) يرآ  )
(26 . ) راذگم هدنز  ار  نارفاک  زا  يدحا  نیمز  يور  رب  اراگدرورپ ! تفگ : حون » »

(27 . ) دنروآیمن دوجو  هب  رفاک  رجاف و  یلسن  زج  و  دننکیم ، هارمگ  ار  تناگدنب  يراذگب  هدنز  ار  اهنآ  رگا  هک  ارچ 
ار نامیا  اب  نانز  نادرم و  مامت  دـندش و  نم  هناخ  دراو  نامیا  اب  هک  ار  یناـسک  ماـمت  و  مرداـم ، ردـپ و  نینچمه  و  زرماـیب ، ارم  اراـگدرورپ 
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(28 ! ) ازفیم تکاله  زج  ار  ناملاظ  و  زرمایب ] ]

440 ص :  ریسفت ..... :

ناهج و رد  ایناث  دنـشیدنیب و  ناشدوخ  رد  هک  دهدیم  رادشه  راّفک )  ) اهنآ هب  الوا  دنوادخ  ًاقابِط  ٍتاوامَـس  َْعبَـس  ُهَّللا  َقَلَخ  َْفیَک  اْوََرت  َْمل  َأ 
. دننک ّربدت  دراد  تلالد  اناوت  اناد و  یعناص  دوجو  رب  هک  یعیادب  اهیتفگش و 

اهبش  رد  ییانشور  هلیسو  تسایند  نامسآ  رد  هک  ار  هام  ًارُون و  َّنِهِیف  َرَمَْقلا  َلَعَج  َو 
441 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ور نیا  زا  دراد  دوـجو  طاـبترا  دـنویپ و  تسا ، يرگید  يـالاب  هّبق  دـننام  هـقبط  ره  هـک  تـهج  نآ  زا  اهنامـسآ  ناـیم  اریز  تـسا  هداد  رارق 
یحاون زا  یضعب  رد  عضو  نآ  هک  یلاح  رد  تسا  یعضو ]  ] نینچ رهـش  رد  دنیوگ : هک  نانچ  تسا  یتلاح ]  ] نینچ اهنآ  رد  تفگ : ناوتیم 

. تسا دوجوم  رهش 
غارچ رون  رد  هناخ  لها  هک  نانچ  دننیبب  ار ] ءایـشا   ] نآ رون  رد  ایند  مدرم  هک  داد  رارق  ینازورف  غارچ  ار  دیـشروخ  ًاجارِـس  َسْمَّشلا  َلَعَج  َو 
«. 1  » دسریمن دیشروخ  رون  تردق  هب  نآ  رون  تردق  تسین و  دیشروخ  دننام  هام  هک  یلاح  رد  دننیبیم  دنراد  زاین  شندید  هب  ار  هچنآ 

ریخ دنوادخ  ریخلل ، هَّللا  کعرز  دنیوگ : هک  نانچ  تسا  هدروآ  ندیرفآ  يارب  هراعتـسا  ار  مکتبنا »  » دـنوادخ ًاتابَن  ِضْرَْألا  َنِم  ْمُکَتَْبنَأ  ُهَّللا  َو 
« اتابن  » ای تسا ] مّتبن  قلطم  لوعفم  اتابن   ] یندیرفآ هچ  دیدش  هدیرفآ  امش  سپ  دیرفآ  ار  امش  ینعی  دنک ] داجیا   ] دنک تشک  تدوجو  رد  ار 

. دراد رب  رد  ار  مّتبن »  » يانعم نوچ  هدش  بوصنم  مکتبنا »  » هب
. دیریگیم رارق  روگ  رد  دیاهدرم و  هک  یلاح  رد  مینادرگیم  رب  نیمز  هب  ار  امش  هاگ  نآ  اهِیف  ْمُکُدیُِعی  َُّمث 

ار لعف  يدـیکأت ] قلطم  لوعفم  اجارخا ،  ] ردـصم اب  دروآیم و  نوریب  نیمز  زا  ار  امـش  ناگدرم  ندـش  هدـنز  عقوم  رد  ًاجارْخِإ  ْمُکُجِرُْخی  َو 
. دروآیم نوریب  نیمز  زا  ار  امش  ریزگان  تسا  هدومرف  ییوگ  هدرک و  دیکأت 

رتسب يور  رب  صخـش  هک  نانچ  دـیتلغب  نآ  يور  رب  هک  داد  رارق  هدرتسگ  يرتسب  امـش  يارب  ار  نیمز  ادـخ  ًاطاِسب  َضْرَْألا  ُمَُکل  َلَـعَج  ُهَّللا  َو 
. دتلغیم شیوخ 

. تسا هدنکارپ  عیسو  هار  جاجف  ًاجاِجف  اًُلبُس 
رب زج  ایند  رد  هک  ار  اهنآ  دالوا  لاوما و  دنوادخ  ًاراسَخ  اَّلِإ  ُهَُدلَو  َو  ُُهلام  ُهْدِزَی  َْمل  ْنَم 

__________________________________________________

م. درادن - يرون  دوخ  زا  هام  هنرگ  تسا و  ینارون  هام  هک  تسا  هام  حطس  رب  دیشروخ  رون  شبات  زا  - 1
442 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

تساهنآ مزالم  هک  یتفص  دوشیم و  هتخانـش  نادب  هک  هداد  رارق  ياهناشن  ار  نآ  هدرمـش و  ترخآ  تراسخ  دیازفایمن  نانآ  دیاز  يوربآ 
. دناهدرک اهر  ارم  يوریپ  هدرک و  يوریپ  دناهدوب  اهنآ  سأر  رد  هک  هتشذگ  نادنمتورث  زا  نانآ  ینعی 

. تسا هدش  تئارق  زین  مال ])  ) نوکس هب  « ] هدلو و  « » هدلو «و 
رب نم »  » هب تسا » عـمج  هک  نـم   » ياـنعم راـبتعا  هـب  اورکم ] رد   ] عـمج ریمـض  تـسا و  هدزی » مـل   » رب فـطع  اورکم »  » ًاراَّبُک ًارْکَم  اوُرَکَم  َو 
زا ار  مدرم  دـندرک و  حون  هب  تبـسن  هک  دوب  ياهلیح  ناشرکم  دنتـسه و  حون ] موق  ي   ] اـسؤر ناـمه  ناگدـننک  رکم  زا  روظنم  ددرگیم و 

تسا و ریبک  زا  رتگرزب  راّبک »  » تسا و هدش  تئارق  دـیدشت  نودـب  دـیدشت و  اب  اراّبک » . » دـندش عنام  ترـضح  نآ  نانخـس  هب  نداد  شوگ 
«. 1  » تسا دیدشت  نودب  رابک  زا  رتگرزب  دّدشم » « ) راّبک »

. دیزاسن اهر  ار  اهتب )  ) ناتنایادخ دنتفگ : نارگید  هب  موق  ناگرزب  ْمُکَتَِهلآ  َّنُرَذَت  اُولاق ال  َو 
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هدوب ناشیاهتب  نیرتگرزب  حون  موق  دزن  رد  دناهدش  هدرب  مان  هک  ییاهتب  تسا  هدش  تئارق  ود  ره  واو )  ) حـتف مض و  هب  اّدو »  » ادَو َّنُرَذـَت  َو ال 
هلیبق زا  ّدو »  » سپ دـش  لقتنم  اهبرع  هب  اـهتب  نیا  تسا ، هدرب  ماـن  ار  اـهنآ  اـصوصخم  ْمُکَتَِهلآ » َّنُرَذـَت  ـال   » زا سپ  دـنوادخ  ور  نیا  زا  تسا 
اهبرع زا ] یضعب   ] ور نیا  زا  دوب  ریمح  هلیبق  زا  رـسن »  » دارم و هلیبق  زا  قوعی »  » و جحذم ، هلیبق  زا  ثوغی »  » نادمه و هلیبق  زا  عاوس »  » و بلک ،

. دناهدش هدیمان  ثوغی  دبع  ّدو و  دبع 
اب ای  دندرک ، هارمگ  ار  حون  موق  زا  يرایـسب  هتـشذگ  رد  نانآ  ینعی  ددرگیم  رب  حون ] موق  ي   ] اسؤر هب  اّولـضا »  » ریمـض ًارِیثَک  اوُّلَـضَأ  ْدَق  َو 

. دندرک هارمگ  ار  يدایز  هورگ  اهنآ  ندرک  هارمگ 
__________________________________________________

ص 343- ج 25 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  همجرت  ناّسح  ناسح - نسح - باّجع ، باجع ، بیجع ، تاملک : تسا  روکذم  هملک  هس  دننام  - 1
م.

443 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ینامرفان ارم  نانآ  اراگدرورپ  درک  ضرع  حون  ینعی  تسا ، ِینْوَصَع » ْمُهَّنِإ  ِّبَر   » رب فطع  َنیِِملاَّظلا » ِدَِزت  َو ال   » ًالالَض اَّلِإ  َنیِِملاَّظلا  ِدَِزت  َو ال 

: تسا هجو  ود  لالض »  » يانعم رد  ازفیم ، یهارمگ  زج  نارگمتس  رب  تفگ : دننکیم و 
. تسا دیماان  ناشندروآ  نامیا  زا  دنتسه و  مّمصم  ناشرفک  رب  نوچ  دراد  رب  اهنآ  زا  ار  دوخ  فاطلا  ادخ  دنوش و  راوخ  هک  نیا  - 1

/ حون « ) ازفیم يدوبان  تکاله و  زج  ناراکمتس  رب  و   » ًارابَت اَّلِإ  َنیِِملاَّظلا  ِدَِزت  َو ال  هیآ : دننام  دنوش  دوبان  كاله و  هک  تسا  نیا  دوصقم  - 2
(. 28

خزود هب  ناشندرک  لخاد  اهنآ و  ندرک  قرغ  هک  تسا  بلطم  نیا  حیـضوت  يارب  اوقرغا »  » رب ْمِِهتائیِطَخ » اَّمِم   » میدقت اُوقِرْغُأ  ْمِِهتائیِطَخ  اَّمِم 
. تسا هدوب  ناشناهانگ  رطاخ  هب  طقف 

. تسا هدیاز  اّمم »  » رد ام » . » تسا هدش  تئارق  زین  مهایاطخ  و  نآ ، رد  ماغدا  و  ءای )  ) هب هزمه  ندش  بلق  اب  مهتاّیطخ »  » هزمه اب  مهتائیطخ » »
خزود دراو  ییوگ  دـشابیم و  ناشندـش  قرغ  یپ  رد  شتآ  رد  نانآ  لوخد  ییوگ  هک  ارچ  هدروآ  ءاف »  » اب ار  اولخداف »  » لعف ًاراـن  اُولِخْدُأَـف 

.[ دوب دهاوخ  ندش  قرغ  زا  سپ  هلصافالب  هک   ] تسا ربق  باذع  دوصقم  ای  تسا  کیدزن  خزود  هب  ناشدورو  نوچ  دناهدش 
«. 1  » دنتخوسیم ییوس  زا  دندشیم و  قرغ  ییوس  زا  هک : تسا  تیاور  كاّحض  زا 

: تسا هجو  ود  ران »  » هملک ندروآ  هرکن  رد 
. تسا هدرک  اّیهم  شتآ  زا  یعون  نانآ  يارب  ناحبس  دنوادخ  هک  نیا  يارب  نآ 2 - ندوب  گرزب  روظنم  هب  - 1

، راّید راّدلاب  ام  دنیوگ : دوشیم  لامعتسا  ماع  یفن  رد  طقف  راّید  ًاراَّیَد  َنیِِرفاْکلا  َنِم 
__________________________________________________

. بناج نم  نوقرحی  بناج و  نم  نوقرغی  اوناک  كاّحضلا ، نع  و  - 1
444 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هداد نّیه » دّیـس و   » لصا رد  هک  يرییغت  ره  و  تسا ، هدوب  راوید »  » نآ لـصا  و  رود »  » زا لاـعیف  نزو  رب  راـّید ، تسین ، هناـخ  رد  سک  چـیه 
. دوشیم راّود »  » دشاب لاّعف  نزو  رب  رگا  و  «. 1  » تسا هدش  لامعا  زین  نآ  رد  هدش 

هک اهنامه  زج  تموق  زا  حون ] يا   ] داد ربخ  وا  هب  دـنوادخ  هک  تفگ  نآ  زا  سپ  ار  نخـس  نیا  حون  ترـضح  ًاراَّفَک  ًارِجاـف  اَّلِإ  اوُدـِلَی  ـال  َو 
نورتس و ار  ناشنانز  محر  باذـع  زا  شیپ  لاس  لهچ  ادـخ  دوشیمن و  دـّلوتم  نانآ  زا  ینمؤم  دروآیمن و  نامیا  یـسک  دـناهدروآ  ناـمیا 

ینیرفن نینچ  نانآ  رب  مالّسلا  هیلع  حون  ترضح  ور  نیا  زا  دوبن  اهنآ  نایم  رد  یکدوک  باذع  ماگنه  رد  درک و  کشخ  ار  ناشنادرم  تشپ 
درک فصو  یتفص  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  دوش و  راکهنگ  رفاک و  يدوزب  هک  نیا  رگم  دوشن  ّدلوتم  اهنآ  زا  یسک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  درک و 
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. تسوا لام  شسابل  حالس و  دشکب  ار  یسک  گنج  رد  سک  ره  مالّسلا  هیلع  موصعم  راتفگ  دننام  دندشیم  اراد  اهدعب  هک 
. زرمایب ار  مردام  ردپ و  ارم و  اراگدرورپ ، َّيَِدلاِول  َو  ِیل  ْرِفْغا  ِّبَر 

. دندوب نمؤم  ود  ره  هدش و  طبض  شونا  رتخد  اخمش  شردام  مان  خراشوتم و  نب  کلم  مالّسلا  هیلع  حون  ردپ  مان 
هک داد  رارق  یناسک  صوصخم  ار  اعد  لّوا  رد  زرمایب  دوش ، نم  یتشک  یلوق  هب  مدجـسم و  ای  ماهناخ  لـخاد  سک  ره  َِیْتَیب و  َلَـخَد  ْنَِمل  َو 

. درک اعد  ار  نمؤم  نانز  نادرم و  همه  هاگ  نآ  دندوب  رتراوازس  مالّسلا  هیلع  حون  ياعد  هب  اهنآ  نوچ  دندوب  هتسویپ  وا  هب 
. ازفیم يدوبان  تکاله و  زج  ناراکمتس  رب  ًارابَت  اَّلِإ  َنیِِملاَّظلا  ِدَِزت  َو ال 

__________________________________________________

وا و  تمغدا ، ءای و  واولا  تبلق  ۀنکاس  امهنم  یلوالا  ةدحاو و  ۀملک  یف  ءایلا  اولا و  تعمتجا  اذا  هدـعاق : هب  هدوب و  دویـس  لصا  رد  دّیـس  - 1
. تسا هدمآ  رد  دّیس  تروص  هب  هدش و  ماغدا  ءای )  ) رد و  ءای )  ) هب بلق 

م. دوشیم - ارجا  هدوب  نویه )  ) شلصا هک  نّیه  رد  زین  هدوب و  راوید )  ) شلصا هک  راید )  ) رد هدعاق  نیمه 
445 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

445 ص :  ّنج .....  هروس 

هراشا

. دراد هیآ  تشه  تسیب و  تسا و  یّکم 

445 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

ار هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  هک  یّنج  ره  ددـع  هب  دـنوادخ  دـناوخب  ار  ّنج  هروس  هک  یـسک  تسا : هدـمآ  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدـح  رد 
«. 1  » دهدب وا  هب  ندرک  دازآ  هدنب  باوث  هدرک  بیذکت  قیدصت و 

هلیح و وداج و  مخز و  مشچ  زا  ایند  رد  دنک  توالت  رایـسب  ار  یحوا » لق   » هروس هک  یـسک  هدش : تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
«. 2  » دوب دهاوخ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  لآ  دّمحم و  اب  تشهب ] رد   ] دسرن و وا  هب  يزیچ  نایّنج  رازآ 

445 ص :  ات 15 ..... ] تایآ 1  (: 72  ) نجلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
یلاعَت ُهَّنَأ  َو  ( 2  ) ًادَحَأ انِّبَِرب  َكِرُْشن  َْنل  َو  ِِهب  اَّنَمآَف  ِدْشُّرلا  َیلِإ  يِدْهَی  ( 1  ) ًابَجَع ًانآُْرق  انْعِمَس  اَّنِإ  اُولاقَف  ِّنِْجلا  َنِم  ٌرَفَن  َعَمَتْسا  ُهَّنَأ  ََّیلِإ  َیِحوُأ  ُْلق 

(4  ) ًاطَطَش ِهَّللا  یَلَع  انُهیِفَس  ُلوُقَی  َناک  ُهَّنَأ  َو  ( 3  ) ًاَدلَو َو ال  ًۀَبِحاص  َذَخَّتا  اَم  انِّبَر  ُّدَج 
ْمُهَّنَأ َو  ( 6  ) ًاقَهَر ْمُهوُدازَف  ِّنِْجلا  َنِم  ٍلاجِِرب  َنوُذوُعَی  ِْسنِْإلا  َنِم  ٌلاجِر  َناک  ُهَّنَأ  َو  ( 5  ) ًابِذَک ِهَّللا  یَلَع  ُّنِْجلا  َو  ُْسنِْإلا  َلوُقَت  َْنل  ْنَأ  اَّنَنَظ  اَّنَأ  َو 

ِعْمَّسِلل َدِعاقَم  اْهنِم  ُدُعْقَن  اَّنُک  اَّنَأ  َو  ( 8  ) ًابُهُش َو  ًادیِدَش  ًاسَرَح  ْتَِئُلم  اهانْدَجَوَف  َءامَّسلا  اَنْسََمل  اَّنَأ  َو  ( 7  ) ًادَحَأ ُهَّللا  َثَْعبَی  َْنل  ْنَأ  ُْمْتنَنَظ  امَک  اوُّنَظ 
(9  ) ًادَصَر ًاباهِش  َُهل  ْدِجَی  َنْآلا  ِعِمَتْسَی  ْنَمَف 

اَّنَأ َو  ( 11  ) ًادَدـِق َِقئارَط  اَّنُک  َِکلذ  َنُود  اَّنِم  َو  َنوُِحلاَّصلا  اَّنِم  اَّنَأ  َو  ( 10  ) ًادَشَر ْمُهُّبَر  ْمِِهب  َدارَأ  ْمَأ  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَِمب  َدیِرُأ  ٌّرَـش  َأ  يِرْدَن  اَّنَأ ال  َو 
َو ( 13  ) ًاقَهَر َو ال  ًاسَْخب  ُفاخَی  الَف  ِهِّبَِرب  ْنِمُْؤی  ْنَمَف  ِِهب  اَّنَمآ  يدُْهلا  اَنْعِمَس  اََّمل  اَّنَأ  َو  ( 12  ) ًابَرَه ُهَزِْجُعن  َْنل  َو  ِضْرَْألا  ِیف  َهَّللا  َزِْجُعن  َْنل  ْنَأ  اَّنَنَظ 
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(14  ) ًادَشَر اْوَّرََحت  َِکئلوُأَف  َمَلْسَأ  ْنَمَف  َنوُطِساْقلا  اَّنِم  َو  َنوُِملْسُْملا  اَّنِم  اَّنَأ 
(15  ) ًابَطَح َمَّنَهَِجل  اُوناکَف  َنوُطِساْقلا  اَّمَأ  َو 

__________________________________________________

-1
. ۀبقر قتع  هب  بّذک  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحمب  قّدص  ّنج  لک  ددعب  یطعا  ّنجلا  ةروس  أرق  نم  و  بعک :) نب   ) ّیبا ثیدح  یف 

و - 2
دّمحم و عم  ناک  مهدیک و  مهثفن و  نم  ّنجلا و ال  نیعا  نم  ءیش  هتایح  یف  هبـصی  مل  یحوا  لق  ةءارق  رثکا  نم  مالّـسلا : هیلع  قداصلا  نع 

. مالّسلا مهیلع  هلآ 
446 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

446 ص :  همجرت ..... :

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1 . ) میاهدینش یبیجع  نآرق  ام  دناهتفگ : سپس  دناهداد ، ارف  شوگ  منانخس  هب  ّنج »  » زا یعمج  هک  تسا  هدش  یحو  نم  هب  وگب 
(2 . ) میهدیمن رارق  نامراگدرورپ  کیرش  ار  يدحا  زگره  و  میاهدروآ ، نامیا  نآ  هب  ام  اذل  دنکیم ، تیاده  تسار  هار  هب  هک 

(3 . ) تسا هدرکن  باختنا  يدنزرف  رسمه و  دوخ  يارب  زگره  وا  و  ام ، راگدرورپ  تمظع  اب  ماقم  تسا  دنلب  هک  نیا  و 
(4 . ) دنتفگیم اوران  نانخس  دنوادخ  هرابرد  ام  ناهیفس  هک  نیا  و 

ام هک  نیا  و 
447 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(5 . ) دندنبیمن غورد  ادخ  رب  زگره  نج  سنا و  هک  میدرکیم  نامگ 
(6 . ) دندشیم ناشنایغط  یهارمگ و  شیازفا  ببس  اهنآ  و  دندربیم ، هانپ  ّنج  زا  ینادرم  هب  رشب  زا  ینادرم  هک  نیا  و 

(7 . ) دنکیمن ثوعبم  تّوبن ) هب   ) ار یسک  زگره  دنوادخ  هک  دیدرکیم  نامگ  امش  هک  هنوگ  نامه  دندرک ، نامگ  اهنآ  هک  نیا  و 
(8 ! ) میتفای باهش  ياهریت  يوق و  ناظفاحم  زا  رپ  ار  همه  میدرک و  وجتسج  ار  نامسآ  ام  هک  نیا  و 

نیمک رد  ار  یباهـش  دـنک  عمـس  قارتسا  دـهاوخب  سک  ره  نونکا  اّما  میتسـشنیم ، اهنامـسآ  رد  عمـس  قارتسا  هب  نیا  زا  شیپ  ام  هک  نیا  و 
(9 ! ) دباییم دوخ 

تیاده ار  اهنآ  تسا  هدرک  هدارا  ناشراگدرورپ  ای  هدش  نیمز  لها  هرابرد  يّرش  هدارا  ایآ  مینادیمن  لاوحا ) عاضوا و  نیا  اب   ) ام هک  نیا  و 
(10 . ) دنک

(11 . ) میتسه یتوافتم  ياههورگ  ام  و  دنحلاص ، ریغ  يدارفا  حلاص و  يدارفا  ام  نایم  رد  هک  نیا  و 
(12 . ) مینک رارف  وا  تردق  هجنپ  زا  میناوتیمن  و  میوش ، بلاغ  نیمز  رد  دنوادخ  هدارا  رب  میناوتیمن  زگره  میراد  نیقی  ام  هک  نیا  و 
دسرتیم ناصقن  زا  هن  دروایب  نامیا  شراگدرورپ  هب  سک  ره  و  میدروآ ، نامیا  نآ  هب  میدینـش  ار  نآرق  تیاده  هک  یماگنه  ام  هک  نیا  و 

(13 . ) ملظ زا  هن  و 
(14 . ) هدیزگرب ار  تسار  هار  دنک  رایتخا  ار  مالسا  سک  ره  دنملاظ ، یهورگ  و  ناملسم ، ام  زا  یهورگ  هک  نیا  و 

(15 ! ) دنخزود هریگشتآ  ناملاظ  اّما  و 
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447 ص :  ریسفت ..... :

. تسا یحوا »  » لعاف نوچ  تسا  لّوا ]  ] حتف هب  ّهنا »  » َعَمَتْسا ُهَّنَأ  ََّیلِإ  َیِحوُأ  ُْلق 
یحو هب  هچنآ  سپ  دوشیم  لمح  ود  نیا  رب  هّیقب  هدش و  تیاکح  لوق  هّدام  زا  سپ  تسا و  ادتبم  نوچ  تسا  لّوا ]  ] رسک هب  ّانا »  » انْعِمَس اَّنِإ 

لوق زا  هتفر  راک  هب  ّنا »  » نآ رد  هک  یتایآ  مامت  دوشیم و  هدناوخ  لّوا ]  ] رـسک هب  تسا  ّنج  لوق  زا  هچنآ  و  لّوا ]  ] حـتف هب  دوشیم  طوبرم 
ار اهنآ  هدناوخ  لّوا ]  ] حتف هب  ار  ّنا »  » دراوم مامت  رد  سک  ره  و  ِهَّللا ، ُدـْبَع  َماق  اََّمل  ُهَّنَأ  و  ِهَِّلل ، َدِـجاسَْملا  َّنَأ  َو  رخآ ، يات  ود  زج  تسا  نایّنج 

وراج ّلحم  رب 
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نینچمه انهیفـس و  لوقی  ناک  ّهنا  اّنبر و  ّدـج  یلاعت  ّهنا  انقّدـص  هب و  انقّدـص  هدـش : هتفگ  نینچ  ییوگ  تسا  هدرک  فطع  هب » اـّنمآ   » رورجم
. دراوم یقاب 

: دناهتفگ یضعب  رفن ، هد  ات  هس  نیب  نایّنج  زا  یهورگ  ِّنِْجلا  َنِم  ٌرَفَن 
زا رفن  تفه  دناهتفگ : یـضعب  دنیاهنامه . سیلبا  نایرکـشل  مامت  دناهدوب و  نایّنج  نیرتشیب  ددع  رظن  زا  هدوب و  ناوصیـش  ینب  زا  نایّنج  نیا 
ّانا دنتفگ : سپ  تشاد  لیسگ  نایّنج  رگید  شیپ  ار  اهنآ  ترضح  دندروآ و  نامیا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هب  هک  دندوب  نیبیـصن  نایّنج 
ای اُولاق  َنیِرِْذنُم  ْمِهِمْوَق  یلِإ  اْوَّلَو  َیُِـضق  اَّمَلَف  هیآ : دننام  میدینـش  ام  دنتفگ : نانآ  هب  دنتـشگزاب  دوخ  موق  يوس  هب  هک  یماگنه  ینعی  انعمس ،
ار یباتک  ام  موق ! يا  دـنتفگ : دـندرک . راذـنا  ار  اهنآ  دنتـشگزاب و  دوخ  موق  يوس  هب  تفرگ  نایاپ  هک  یماـگنه  و   » ًاـباتِک انْعِمَـس  اَّنِإ  اـنَمْوَق 

(. 30 - 29 فاقحا / [«. ) هدش لزان  یسوم  زا  دعب  هک   ] میدرک عامتسا 
ياجب هک  تسا  يردـصم  بجع ، تسا ، هدـش  هماقا  زاجعا  ياهلیلد  نآ  رد  هک  ناگدـیرفآ  نخـس  فالخ  رب  نیرفآون  ینآرق  ًاـبَجَع  ًاـنآُْرق 

. دشاب جراخ  دوخ  ياهدننامه  ریاظن و  ّدح  زا  هک  تسا  يزیچ  نآ  هدمآ و  بیجع 
. دنکیم توعد  نامیا  دیحوت و  هب  ای  قح  هب  ار ] اهناسنا   ] نآرق نیا  ِدْشُّرلا  َیلِإ  يِدْهَی 

: دنتفگ تسادخ  یگناگی  هب  نامیا  نآرق  هب  ندروآ  نامیا  نوچ  ددرگیم و  رب  نآرق  هب  هب »  » ریمض ِِهب  اَّنَمآَف 
ار نآ  اّنبرب »  » نوچ ددرگرب  ادـخ  هب  هب »  » ریمـض تسا  نکمم  میدرگیمن . رب  دوخ  قباس  كرـش  تلاح  هب  ینعی  ًادَـحَأ  اـنِّبَِرب  َكِرُْـشن  َْنل  َو 

. دنکیم ریسفت 
ممـشچ رد  ینالف  ینیع ، یف  نالف  ّدج  زا  ّدـج »  » دـنیزگرب قیفر  دـنزرف و  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  ام  راگدرورپ  ینعی  انِّبَر  ُّدَـج  یلاعَت  ُهَّنَأ  َو 

. تسا هدش  هتفرگ  دمآ ، گرزب 
لابقا تلود و  شايراعتـسا  يانعم  هب  ّدج »  » تروص نیا  رد  دراد ، تنطلـس  تردق و  تسا و  زاین  یب  ام  راگدرورپ  ینعی  دناهتفگ : یـضعب 

تسا .
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: تسا لبق  هیآ  يارب  نایب  هیآ  نیا  ًاَدلَو  َو ال  ًۀَبِحاص  َذَخَّتا  اَم 
لدع دیحوت و  رد  نتفگ  غورد  نآ  دنتفگ و  تقیقح  زا  رود  ینخس  هک  دندّرمتم  نایّنج  ای  سیلبا  هیفـس  زا  روظنم  انُهیِفَـس  ُلوُقَی  َناک  ُهَّنَأ  َو 
ینخس ینعی  دوش ، رود  راتفگ  زا  هاگ  ره  لوقلا ، یف  ّطشا  تسا ، هدام  نیمه  زا  تسا و  هزادنا  زا  زواجت  يانعم  هب  ططش ، «. 1  » تسا ادخ ) )
دنزرف قیفر و  نداد  تبسن  تقیقح ] زا  رود   ] نخس نآ  تسا و  هدش  رود  تقیقح ] زا   ] رایـسب نآ  رد  نوچ  تسا  دیعب  اتاذ  هک  دیوگیم  ار 

. تسادخ هب 
ینخـس ادخ  هب  عجار  ددنبیمن و  غورد  ادـخ  هب  نایمدآ  نایّنج و  زا  سک  چـیه  هک  میتشاد  نامگ  ام  ُّنِْجلا  َو  ُْسنِْإلا  َلوُقَت  َْنل  ْنَأ  اَّنَنَظ  اَّنَأ  َو 
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. دش راکشآ  ام  رب  نانآ  ییوگغورد  نآرق  هلیسو  هب  ات  میدرکیم  قیدصت  دندادیم  تبسن  ادخ  هب  ار  هچ  ره  دیوگیمن و  اوران  قحان و 
نل . » تسا نآ  زا  یعون  راتفگ و  زا  یتمـسق  غورد  اریز  تسا ، ندوب  ردـصم  رب  انب  ابذـک »  » بصن دـشاب ، غورد  نآ  رد  هک  ینخـس  ابذـک » »
اریز تسا  هتفرگ  رارق  لّوقت »  » ياجب هک  تسا  يردـصم  ابذـک »  » تئارق نیا  رب  انب  هدـش و  تئارق  دّدـشم ] واو )  ) اب لّـعفت و  باـب  زا  « ] لّوقت

. تسا غورد  نخس  يانعم  هب  طقف  لّعفت ] باب  ردصم  « ] لّوقت »
تـشاد میب  شناـج  رب  درکیم و  لزنم  یناـبایب  رد  بش  اـهبرع ، زا  یکی  هاـگ  ره  ِّنِْجلا  َنِم  ٍلاـجِِرب  َنوُذوُعَی  ِْسنِإـْلا  َنِم  ٌلاـجِر  َناـک  ُهَّنَأ  َو 

ناـیّنج و شدوصقم  و  مربیم ، هاـنپ  شموق  ياـهنادان  ّرـش  زا  ناـبایب  نیا  گرزب  هب  هموـق ، ءاهفـس  نم  يداوـلا  اذـه  دّیـسب  ذوـعا  تفگیم :
. تسا هدوب  ناشگرزب 

ناهانگ رب  یهانگ  نایمدآ  ندرک  هارمگ  نداد و  بیرف  اب  نایّنج  سپ  ًاقَهَر  ْمُهوُدازَف 
__________________________________________________

دیحوتلا و یف  بذـکلا  وه  لوقلا و  نم  ادـیعب  يا  اططـش  هَّللا  یلع  تسا : هدـمآ  رخآ  رطـس  ص 512 ، یگنـس ، پاـچ  عماوج ، نتم  رد  - 1
یف بذـکلا  وه  قحلا و  نم  ادـیعب  الوق  يا  اططـش ، لیق  و  تسا : هدـمآ  ناـیبلا  عمجم  نتم  رد  و  تسا ] نشور  تراـبع  ندوب  مهبم   ] لدـعلا
دراد یتاماهبا  نینچ  فاشک  عمجم و  زا  لقن  رد  هر )  ) فنصم نخس  رخآ و  رطس  ص 368 ، یگنس ، پاچ  نایبلا ، عمجم  لدعلا ، دیحوتلا و 

. ].....[ م دوش - ّتقد  دیاب  و 
450 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هانپ اهنآ  هب  نوچ  دندوزفا  نایّنج  ربکت  نایغط و  رب  نایمدآ  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دندربیم ، هانپ  نایّنج  هب  نایمدآ  هک  ارچ  دـندوزفا ، اهنآ 
[. دندیزرویم ربکت  دندینشیم  ار  نایمدآ  نخس  نیا  نوچ  خلا و  يداولا  اذه  دّیسب  ذوعا  دنتفگیم : و   ] دندربیم

. تساهمرحم اب  یگباوخمه  قهر » . » میتفای يرورس  سنا  نج و  رب  دنتفگیم : نایّنج ) )
یضعب دنیوگیم . یخرب  هب  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  نایّنج  نخس  نیا  دیتشادنپ و  امـش  هک  نانچ  دنتـشادنپ  نایمدآ  ُْمْتنَنَظ  امَک  اوُّنَظ  ْمُهَّنَأ  َو 
شیرق راّفک  هب  متننظ » امک   » رد باطخ  ددرگیم و  رب  ّنج  هب  اوُّنَظ » ْمُهَّنَأ  َو   » رد ریمـض  تسا و  یحو  تایآ  هلمج  زا  هیآ  ود  نیا  دناهتفگ :

. تسا
وجتـسج تسا و  يزیچ  بلط  رد  هدـننک  سم  اریز  تسا  بلط  زا  هراعتـسا  ندیـشک و  تسد  ّسم و  يانعم  هب  سمل »  » َءاـمَّسلا اَنْـسََمل  اَّنَأ  َو 

: دیوگیم رعاش  دسرب . نآ  هب  ات  دنکیم 
«1  » حضاو ریغ  هموق  یف  بسن  یلا  انّلک  ائیش و  ءابآلا  نم  انسسم 

. میونشب ار  ناگتشرف  نخس  میسرب و  نامسآ  هب  میتساوخ  ینعی  تسا ، هبلطت  هبلّطا ، هبلط ، دننام  هسّملت  هسمتلا ، هسمل ،
ساّرح و يانعم  هب  مدخ »  » دننام تسا  درفم  مسا  سرح »  » میتفای نشخ  تخـس و  ناظفاحم  زا  رپ  ار  نامـسآ  ًادیِدَش  ًاسَرَح  ْتَِئُلم  اهانْدَـجَوَف 

: تسا نآ  ریظن  تسا و  هدش  فصّتم  دیدش  تفص  هب  ور  نیا  زا  هغلابم ] هغیص  هب   ] ماّدخ
. دنتسه باکر »  » و لاجر »  » يانعم هب  دندرفم  ود  بکر  لجر و  اریز  ایداغ  ابیکر  وا  الیجر  یشخأ 

__________________________________________________

يرابت هب  ناردـپ  يوس  زا  دوخ  موق  رد  ام  مامت  تسا ، لسرم  زاجم  و  انلن »  » ياـنعم هب  انـسسم  : ) تسا یبـالک  مکاـح  نب  دـیزی  زا  رعـش  - 1
م. ص 624 - ج 4 ، فاّشک ، ریسفت  میربارب ، ناردپ  هب  رخافت  رد  ام  دنتسین و  تسپ  ناشمادک  چیه  هک  میدیسر 
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: تسا هجو  ود  هملک  نیا  رد  ادصر » »

نانآ دـنانیمک و  رد  ندرک  مجر  يارب  هک  دنتـسه  ییاهباهـش  ياراد  ینعی  تسا  سراح  عمج  هک  سرح »  » دـننام تسا  دـصار »  » عمج - 1
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. دننکیم مجر  اهباهش  اب  ار  اهناطیش  هک  دنتسه  یناگتشرف 
نیا حیحص  لوق  دنتـسه ، نیمک  رد  ندرک  مجر  يارب  هک  دنباییم  ییاهباهـش  ینعی  تسا  دصار »  » يانعم هب  باهـش و  تفـص  ادصر » - » 2

ریـشب تسا  هدـمآ  برع  راعـشا  رد  تسا و  هدوـب  زین  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  ربماـیپ  ثعبم  زا  شیپ  ناگراتـس  هلیـسو  هب  مجر  هک  تسا 
: دیوگ

هَّللا یّلص  ربمایپ  نوچ  دندرکیم و  عمس  قارتسا  هاگ  اهناطیش  یلو  « 1  » بکوکلا ضاضقنا  امهفلخ  ّضقنی  اهشحج  رابغلا و  اهقهری  ریعلا  و 
. دش نیطایش  عمس  قارتسا  عنام  یّلکب  تفای و  ینوزف  مجر  دش  ثوعبم  هلآ  هیلع و 

هیآ نیا  رد  ایآ  متفگ : يرآ  تفگ  دندشیم ؟ مجر  ناگراتس  هلیسو  هب  ّتیلهاج  رد  نیطایش  ایآ  متفگ : يرهز  هب  هک  تسا  تیاور  رّمعم  زا 
هملک رد  و  « 2 . » تسا هتفای  تّدـش  مجر  راک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  تثعب  ناـمز  زا  تفگ : يرهز  دـعاقم  اـهنم  دـعقن  ياهتـسیرگن ؟

، دعاقم اهنم  دعقن  تسا  نینچمه  تساهنآ و  يرایـسب  نانابهگن و  عضاوم  ندوب  رپ  نامه  هدمآ  دیدپ  هچنآ  هک  نیا  رب  تسا  تلالد  تئلم » »
او ار  اهنآ  هک  دوب  نیمه  تسا و  هدش  رپ  اهنآ  مامت  نونکا  یلو  میتفاییم  اهباهـش  نانابهگن و  زا  یلاخ  ار  نتـسشن  ياهّلحم  زا  یـضعب  ینعی 

. دندینش ار  شتئارق  دندش و  علّطم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  دوجو  زا  دندز و  رس  اهرهش  هب  ات  تشاد 
__________________________________________________

و دودیم ، باهـش  ریت  تعرـسب  شرـس  تشپ  رد  شاهّرک  دورب و  وا  یپ  رد  نتفر  هار  رد  هک  دـنکیم  مزلم  ار  دوخ  هداـم  یـشحو  غـالا  - 1
م. ص 625 - ج 4 ، فاّشک ، ریسفت  هدش ، دنلب  اهنآ  يالاب  رب  هدش  هدیشک  يرابغ 

دّدـش ّظلغ و  لاق  دـعاقم  اهنم  دـعقن  انک  انا  هلوق و  تیازا  تلق  معن ، لاق  ۀـیلهاجلا  یف  موجنلاـب  یمری  ناـک  يرهزلل أ  تلق  رّمعم  نع  و  - 2
. هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلا  ثعب  نیح  اهرما 
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ناوارف و مجر  ینعی  هدیدپ  نیا  ارچ  دنتفگ  هلآ ] هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  تئارق  ندینش  زا  سپ   ] ِضْرَْألا ِیف  ْنَِمب  َدیِرُأ  ٌّرَـش  َأ  يِرْدَن  اَّنَأ ال  َو 

يزیچ نیمز  لـها  يارب  ربـخ  هک  نآ  رگم  هدـماین  دوجوب  هدـیدپ  نیا  مییوگیم : تسا  هدـمآ  دوـجو  هب  عمـس ، قارتـسا  زا  یّلک  ّتیعوـنمم 
. تمحر ای  تسا  باذع  ای  ینعی  تیاده  ای  تسا  ّرش  ای  تسین  نوریب  تروص  ود  زا  تسا و  هتساوخ 

سپ میتسه ، ناحلاص  هجرد  زا  يرتنییاپ  هجرد  رد  ام  زا  یـضعب  دـنراکزیهرپ و  کینام و  زا  یـضعب  َِکلذ  َنُود  اَّنِم  َو  َنوُِحلاَّصلا  اَّنِم  اَّنَأ  َو 
. تسا هدش  فذح  هلمج  رد  لوصوم 

. تسا راکدب  دارفا  ناشدوصقم  ای  دنطّسوتم  حالص  ریخ و  رد  هک  دنایناسک  نانآ  و 
رد ام  ای  تسا . هدـش  حرطم  هیآ  رد  هک  تسا  یمیـسقت  نامه  حیـضوت  نیا  میدوب و  نوگانوگ  ياهبهذـم  ياراد  اـم  ینعی  ًادَدـِق  َِقئارَط  اَّنُک 

: دننام میدوب  نوگانوگ  ياههار 
بلعّثلا قیرطلا  لسع  امک 

زا هّدق »  » تسا هتـسشن  نآ  ياجب  هیلا  فاضم  ریمـض  هدـش و  فذـح  قئارط )  ) فاضم هدوب و  اددـق  قئارط  انقئارط  تناک  لصا ، رد  ای  « 1 ، »
. تسا عطق »  » زا هعطق »  » هک روط  نامه  تسا  ّدق » »

نیمز زا  رگا  مینکیمن و  زجاع  ار  ادخ  میـشاب  نیمز  ياج  ره  رد  ینعی  دنالاح ، ود  ره  ابره »  » و ضرالا » یف   » ًابَرَه ُهَزِْجُعن  َْنل  َو  ِضْرَْألا  ِیف 
میناوتیمن ار  وا  نیمز  رد  دنکن  ياهدارا  ام  هرابرد  ادخ  رگا  ینعی  دناهتفگ : یضعب  دوشیمن ، ادخ  یناوتان  بجوم  میزیرگب  مه  نامـسآ  هب 

ناـیّنج و فیـصوت  دوب  نیا  تسا ، نیقی  ياـنعم  هب  ّنظ  میوش ، وا  زجع  بجوم  میناوتیمن  دـشاب  اـم  بلط  رد  نیمز  رد  رگا  و  مینک ، زجاـع 
اهنآ دیاقع  تالاح و 

__________________________________________________
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تسا مرن  هک  دنکیم  فصو  ار  ياهزین  يو  تسا ، هیؤج  نب  ةدعاس  زا  رعـش  بلعثلا ، قیرطلا  لسع  امک  هیف  هنتم  لسعی  ّفکلا  ّزهب  ندل  - 1
هدوب و قیرطلا  یف  لـسع  لـصا ، رد  قیرطلا  لـسع  تسا  برطـضم  هار  رد  هک  روـط  ناـمه  تسا  نازرل  تسد  رد  تکرح  رثا  رب  شرمک  و 

م. ص 92 - ج 2 ، فاشک ، تسا ، هدش  فذح  یظفل  هنیرق  هب  ّرج  فرح 
453 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

تسین و زجاع  یبلطم  چیه  زا  تسا و  دنمورین  ادخ  هک  تسا  نیا  ناشهدیقع  دنطّسوتم و  یـضعب  دب و  یـضعب  کین و  اهنآ  زا  یـضعب  سپ 
. درادن دوجو  وا  زا  مه  يزیرگ  هار 

. میدروآ نامیا  نآ  هب  میدینش  ار  رگتیاده  نآرق  نوچ  ِِهب  اَّنَمآ  يدُْهلا  اَنْعِمَس  اََّمل  اَّنَأ  َو 
دراد قاقحتـسا  هک  یباوث  یتساک  ناصقن و  زا  دروایب  نامیا  شراگدرورپ  هب  هک  یـسک  سپ  ًاقَهَر  َو ال  ًاـسَْخب  ُفاـخَی  ـالَف  ِهِّبَِرب  ْنِمُْؤی  ْنَمَف 

. دوش هدوزفا  شناهانگ  رب  هتساک و  شتانسح  زا  هک  دسرتیمن  دناهتفگ : یضعب  درادن ، یمیب  دسرب  وا  هب  یمتس  هک  نیا  زا  زین  دسرتیمن و 
رد هلمج  هک  تسا  نیا  فاخی ،] عوفرم ال   ] لعف رب  ءاف )  ) ندـش لخاد  لیلد  تسا ، هدـش  تیاور  هداـتق  نسح و  ساـبع و  نبا  زا  بلطم  نیا 
هک تسا  نیا  ادتبا  نتفرگ  ریدـقت  و  ءاف »  » ندروآ هدـیاف  و  دومرفیم ، فخی » ال   » دـنوادخ هّتبلا  دوبن  نینچ  رگا  تسا و  ربخ  ادـتبم و  ریدـقت 

. يرگید هن  تسوا  هژیو  تاجن  تسا و  تاجن  لها  نیقیب  نمؤم  دنک  تلالد 
. میفرحنم قح  هار  زا  رفاک و  ام  زا  یضعب  و  مییوا ، عیطم  میلست و  ادخ  رما  ربارب  رد  ام  زا  یضعب  َنوُطِساْقلا  اَّنِم  َو  َنوُِملْسُْملا  اَّنِم  اَّنَأ  َو 

. دوب قح  هب  ندیسر  ناشفده  هدروآ و  يور  تیاده  هب  اهنت  دندش  میلست  هک  نانآ  سپ  ًادَشَر  اْوَّرََحت  َِکئلوُأَف  َمَلْسَأ  ْنَمَف 
ًابَطَح َمَّنَهَِجل  اُوناکَف  َنوُطِساْقلا  اَّمَأ 

ار هـمیه  شتآ  هـک  ناـنچ  دـنازوسیم  ار  اـهنآ  دوـشیم و  هـتخورفا  رب  اـهنآ  اـب  خزود  دــنخزود و  هـمیه  قـح  زا  ناـفرحنم  نارفاـک و  اـّما 
. دنازوسیم

: دیسرپ دناسرب  لتق  هب  ار  ریبج  نب  دیعس  تساوخ  جاّجح  نوچ  هک  هدش  تیاور 
: دنتفگ رضاح )  ) تعامج لداع ، طساق و  تفگ : دیعس  تسیچ ؟ نم  هرابرد  تاهدیقع 

هفیرش  هیآ  دیمان و  كرشم  رگمتس و  ارم  وا  اهنادان  تفگ : جاّجح  داد ! یبوخ  رظن  هچ 
454 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

«. 1  » درک توالت  ار  نولدعی ، مّهبرب  اورفک  نیّذلا  ّمث  هیآ و  رخآ  ات  نوطساقلا  اّما  و 

454 ص :  ات 28 ..... ] تایآ 16  (: 72  ) نجلا هروس  ]

هراشا

َدِجاسَْملا َّنَأ  َو  ( 17  ) ًادَعَص ًاباذَع  ُهُْکلْـسَی  ِهِّبَر  ِرْکِذ  ْنَع  ْضِْرُعی  ْنَم  َو  ِهِیف  ْمُهَِنتْفَِنل  ( 16  ) ًاقَدَغ ًءام  ْمُهاْنیَقْسََأل  ِۀَقیِرَّطلا  یَلَع  اُوماقَتْـسا  َِول  ْنَأ  َو 
ًادَـحَأ ِِهب  ُكِرْـشُأ  َو ال  یِّبَر  اوُعْدَأ  امَّنِإ  ُْلق  ( 19  ) ًادَِبل ِْهیَلَع  َنُونوُکَی  اوُداک  ُهوُعْدَـی  ِهَّللا  ُدـْبَع  َماق  اََّمل  ُهَّنَأ  َو  ( 18  ) ًادَحَأ ِهَّللا  َعَم  اوُعْدـَت  الَف  ِهَِّلل 

(20)
َو ِهَّللا  َنِم  ًاغالَب  ـَّالِإ  ( 22  ) ًادَـحَْتُلم ِِهنوُد  ْنِم  َدِـجَأ  َْنل  َو  ٌدَـحَأ  ِهَّللا  َنِم  ِینَریُِجی  ْنـَل  یِّنِإ  ْلـُق  ( 21  ) ًادَـشَر َو ال  ارَـض  ْمَُکل  ُِکْلمَأ  یِّنِإ ال  ْلـُق 

ُّلَقَأ َو  ًارِصان  ُفَعْضَأ  ْنَم  َنوُمَْلعَیَسَف  َنوُدَعُوی  ام  اَْوأَر  اذِإ  یَّتَح  ( 23  ) ًاَدبَأ اهِیف  َنیِِدلاخ  َمَّنَهَج  َران  َُهل  َّنِإَف  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  ِصْعَی  ْنَم  َو  ِِهتالاسِر 
(25  ) ًادَمَأ یِّبَر  َُهل  ُلَعْجَی  ْمَأ  َنوُدَعُوت  ام  ٌبیِرَق  َأ  ِيرْدَأ  ْنِإ  ُْلق  ( 24  ) ًادَدَع

ْدَق ْنَأ  َمَْلعَِیل  ( 27  ) ًادَـصَر ِهِْفلَخ  ْنِم  َو  ِْهیَدَـی  ِْنَیب  ْنِم  ُُکلْـسَی  ُهَّنِإَف  ٍلوُسَر  ْنِم  یـضَتْرا  ِنَم  َّالِإ  ( 26  ) ًادَـحَأ ِِهْبیَغ  یلَع  ُرِهُْظی  الَف  ِْبیَْغلا  ُِملاـع 
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(28  ) ًادَدَع ٍءْیَش  َّلُک  یصْحَأ  َو  ْمِْهیََدل  اِمب  َطاحَأ  َو  ْمِهِّبَر  ِتالاسِر  اوُغَْلبَأ 

454 ص :  همجرت ..... :

(16 . ) مینکیم باریس  ناوارف  بآ  اب  ار  اهنآ  ام  دنزرو  تماقتسا  نامیا )  ) هقیرط رب  سنا ) ّنج و   ) اهنآ رگا  و 
يور شراگدرورپ  رکذ  زا  سک  ره  مییامزایب و  ناوارف  تمعن  نیا  اب  ار  اهنآ  ام  هک  تسا  نیا  فده 

__________________________________________________

ای جاّجحلا  لاقف  لاق  ام  نسحا  ام  موقلا و  لاقف  لداع ، طساق و  لاـق  ّیف ، لوقت  اـم  لاـق  هلتق  جاّـجحلا  دارا  اـمل  ریبج  نب  دیعـس  نا  يور  - 1
. نولدعی مّهبرب  اورفک  نیّذلا  ّمث  هیالا ، نوطساقلا  اّما  مهلالت و  اکرشم و  املاظ  یناّمس  ّهنا  ۀلهج 

455 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(17 . ) دزاسیم راتفرگ  ینوزفا  زور  دیدش و  باذع  هب  ار  وا  ادخ  دوش  نادرگ 

(18 ( ؟ دیناوخن ادخ  اب  ار  يدحا  دجاسم  نیا  رد  تسادخ ، نآ  زا  دجاسم  هک  نیا  و 
عمج وا  فارطا  تخـس  یهورگ  دـناوخیم  ار  وا  تساخیم و  رب  تدابع ) هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم   ) ادـخ هدـنب  یماگنه  هک  نیا  و 

(19 . ) دندشیم
(20 . ) مهدیمن رارق  وا  کیرش  ار  سک  چیه  و  مناوخیم ، ار  مراگدرورپ  اهنت  وگب 

(21 . ) متسین امش  يارب  یتیاده  نایز و  کلام  نم  وگب :
(22 . ) مباییمن وا  زج  یهاگهانپ  دهدیمن و  هانپ  وا  ربارب  رد  ارم  سک  چیه  منک ) راتفر  شنامرف  فالخ  رب  نم  رگا  : ) وگب

، تسوا نآ  زا  خزود  شتآ  دـنک  شلوسر  ادـخ و  ینامرفان  سک  ره  تسوا و  تـالاسر  ندـناسر  و  ادـخ ، يوس  زا  غـالبا  نم  هفیظو  اـهنت 
(23 . ) دننامیم نآ  رد  هنادواج 

شروای یسک  هچ  دننادیم  هاگ  نآ  دننیبب ، هدش  هداد  هدعو  اهنآ  هب  ار  هچنآ  هک  ینامز  ات  دباییم ) همادا   ) نانچ مه  راّفک  ینکش  راک  نیا  )
(24 . ) تسا رتمک  شتّیعمج  رتفیعض و 

(25 ( !؟ دهدیم رارق  نآ  يارب  ینامز  مراگدرورپ  ای  تسا ، کیدزن  هدش  هداد  هدعو  امش  هب  هچنآ  منادیمن  نم  وگب 
(26 . ) دزاسیمن هاگآ  شبیغ  رارسا  رب  ار  سک  چیه  و  تسوا ، بیغ  هب  ملاع 

(27 . ) دهدیم رارق  اهنآ  يارب  رس  تشپ  ور و  شیپ  زا  یتبقارم  تسا و  هدیزگرب  ار  اهنآ  هک  ینالوسر  رگم 
. تسا هدرک  اصحا  ار  يزیچ  ره  و  دراد ، هطاحا  تساهنآ  دزن  هچنآ  هب  وا  و  دناهدرک ، غالبا  ار  ناشراگدرورپ  ياهتلاسر  شناربمایپ  دنادب  ات 

(28)

455 ص :  ریسفت ..... :

نأش و يارب  ّهنا ]  ] ریمـض هک - تسا  هدش  یحو  نم  هب  ینعی  هنا ، ّیلا  یحوا  يا  تسا  هلّقثم  زا  هفّفخم  نا »  » ِۀَـقیِرَّطلا یَلَع  اُوماقَتْـسا  َِول  ْنَأ  َو 
تعــسو ار  اـهنآ  يزور  مـیدادیم و  تـمعن  ناـنآ  هـب  هـّتبلا  دــندیزرویم  تماقتــسا  ناــمیا  شور  رب  سنا  ّنـج و  رگا  تـسا - ثیدــح 

. میدیشخبیم
بآ  هک  تسا  نیا  يارب  ناوارف » ناراب  بآ  قدغ ، ءام   » ندروآ ًاقَدَغ  ًءام  ْمُهاْنیَقْسََأل 

456 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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. تسا قزر  تعسو  یگدنز و  لصا 
، ات َلیِْجنِْإلا ، َو  َةارْوَّتلا  اُوماقَأ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  هیآ  تسا  نآ  ریظن  و  تسا ، هنوگچ  اهتمعن  ربارب  رد  اهنآ  رکـش  هک  مییامزآیم  ار  ناـنآ  ِهِیف  ْمُهَِنتْفَِنل 
اپ رب  ار  نآرق )  ) هدـش لزان  ناشراگدرورپ  فرط  زا  اـهنآ  رب  هچنآ  لـیجنا و  تاروت و  اـهنآ  رگا  و   » ْمِِهلُجْرَأ ِتَْحت  ْنِم  َو  ْمِِهقْوَف  ْنِم  اُولَکَأـَل 

(. 66 هدئام / « ) دروخ دنهاوخ  يزور  نیمز  نامسآ و  زا  دنراد 
نآ رب  امـش  هک  تسا  هدیقع )  ) نیمه تماقتـسا  دنگوس ، ادخ  هب  دومرف : هک  هدـش  تیاور  تماقتـسا ، هرابرد  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا 

«. 1  » دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  سپس  دیتسه 
مهیلع همئا  زا  هک  داد  میهاوخ  رایسب  ملع  اهنآ  هب  هک  تسا  نیا  اقدغ ] ءام   ] يانعم دومرف : هک  تسا  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 

«. 2  » دنزومایب مالّسلا 
. دنادرگب يور  ادخ  تدابع  رد  صالخا  ای  وا  تخانش  زا  ای  یحو  زا  ای  راگدرورپ  هظعوم  زا  سک  ره  ِهِّبَر  ِرْکِذ  ْنَع  ْضِْرُعی  ْنَم  َو 

باذع هب  ار  امـش  یلمع  هچ   » َرَقَـس ِیف  ْمُکَکَلَـس  ام  دننام : هدوب  باذع » یف  هکلـسی   » نآ لصا  درک و  دهاوخ  دراو  باذع  رد  ار  وا  ُهُْکلْـسَی 
(. 42 ّرثّدم / ( »؟ دنکفا رد  خزود 

: دراد هجو  ود  شندوب  يّدعتم  و 
. تسا هدش  يّدعتم  لوعفم  ود  هب  نآ ، هب  لعف  لاصیا  ّرج و  فرح  فذح  اب  - 1
: دنیوگ تسا . هلخدی » ( » لعف  ) يانعم نتشادرب  رد  رطاخ  هب  شندش  يّدعتم  - 2

. درک لخاد  ار  وا  هکلسا ، هکلس و 
: تسا هتفگ  رعاش 

__________________________________________________

-1
. ۀیآلا الت  مث  هیلع  متنا  ام  هَّللا  وه و  ۀماقتسالا  یف  مالّسلا  هیلع  رقابلا  نع 

-2
. ۀمئألا نم  هنومّلعتی  اریثک  املع  مهاندفال  هانعم  لاق : مالّسلا  هیلع  قداصلا  نع 

457 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
«1  » ادرشلا ۀلامجلا  درطت  امک  الثم  ةدئاتق  یف  مهوکلسا  اذا  یّتح 

. تسا هدش  تئارق  نون )  ) و ءای )  ) اب هکلسی 
دنکیم و هبلغ  وا  رب  هدش و  طلسم  باذع  دروم  صخش  رب  اریز  هدش  فیـصوت  نآ  هب  باذع  تسا و  دعـص »  » ردصم دعـص »  » ًادَعَـص ًاباذَع 

. دوشیم باتیب  هجیتن  رد 
رد مال )  ) هک نیا  رب  انب  اوعدـت  الف  هَّلل  دـجاسملا  ّنال  و  ینعی : دـناهتفگ : یـضعب  تسا  هدـش  یحو  تاـیآ  هلمج  زا  هیآ  نیا  َدِـجاسَْملا  َّنَأ  َو 

. تسوا تدابع  ادخ و  صوصخم  دجاسم  اریز  دیناوخن  اهدجسم  رد  ادخ  اب  ار  سک  چیه  ینعی ، دشاب  اوعدت  هب ال  ّقلعتم  ّنال » »
، تسا هدش  هداد  رارق  دجـسم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  يارب  نیمز  نوچ  تسا  نیمز  مامت  دجاسم  زا  دوصقم  هک  تسا  تیاور  نسح  زا 

تسا بجاو  هدجـس  لاح  رد  هک  ییاضعا   ] هناگتفه ياضعا  روظنم  دومرف : دیـسرپ  دجاسم  هرابرد  مالّـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  زا  مصتعم 
«. 2  » تسا هدجس  دشاب ] نیمز  يور 

دومرفن هَّللا  لوسر  هک  نیا  ّتلع  تساخ ، اپرب  هلآ ) هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحم  ترـضح   ) ادخ هدنب  هَّللا و  دبع  نوچ  ِهَّللا و  ُدـْبَع  َماق  اََّمل  ُهَّنَأ  َو 
. تساخاپب هَّللا  دبع  نوچ  هک  هدش  یحو  نم  هب  هَّللا ، دبع  ماق  امل  ّهنا  ّیلا  یحوا  و  تسا : نینچ  هیآ  ریدقت  هک  تسا  نیا 
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. تفگ هَّللا  دبع  تفگن و  هَّللا  لوسر  عوشخ  عضاوت و  ياضتقم  هب  تسا  هتفرگ  رارق  ادخ  مالک  رد  هَّللا ) دبع   ) نوچ و 
هک ماگنه  نآ  تسا  ییامرخ  تخرد  رانک  رد  بش  زامن  يارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  ماـیق  دوصقم  دـنکیم  تداـبع  ار  ادـخ  ُهوُعْدَـی 

. دندینش ار  شتئارق  هدمآ و  وا  دزن  نایّنج 
هدمآ و تفگش  هب  شتدابع  زا  دندروآ و  موجه  وا  رب  ینعی  ًادَِبل  ِْهیَلَع  َنُونوُکَی  اوُداک 

__________________________________________________

ریـسفت دـنکیم . بیقعت  ار  يرارف  صخـش  رتش ، هک  ناـنچ  دـنتخادرپ  ناـشبیقعت  هب  هدرک و  دراو  ياهندرگ  هب  ار  اـهنآ  هک  یماـگنه  اـت  - 1
م. ص 629 - ج 4 ، فاشک ،

و ادجسم - هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبنلل  تلعج  اهنال  اهلک  ضرالا  ینعی  نسحلا  نع  و  - 2
. ۀعبسلا دوجسلا  ءاضعا  یه  لاقف : اهنع  یناثلا  رفعج  ابا  مصتعملا  لئس 

458 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
نآ زا  شیپ  هک  دندینـش  ار  يزیچ  دندوب و  هدیدن  ار  نآ  ریظن  هک  دندید  ار  يزیچ  نوچ  دندوب  هدش  بّجعتم  درکیم  توالت  هک  ینآرق  زا 
دوب کیدزن  تساخرب  ادخ  تدابع  هب  ییاهنتب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  نوچ  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  دـندوب ، هدینـشن  ار  شریظن 

. دنوش عمج  شنوماریپ  هدرب و  موجه  وا  رب  ترضح  نآ  ینمشد  رب  ناشداّحتا  ببس  هب  ناکرشم 
یکی هدبل  اب  ینعم  رد  هدش و  تئارق  زین  ل )  ) ّمض هب  هدبل » ، » دریگ رارق  یـضعب  يور  نآ  زا  یـضعب  هک  تسا  يزیچ  نآ  هدبل و  عمج  ادبل » »

. تسا
زج ادـخ  دـنزاس و  شوماخ  ار  نآ  رون  دـنربب و  نیب  زا  ار  مالـسا  نید  ات  دـندش  دـحتم  هدروآ و  موجه  سنا  ّنج و  تسا : تیاور  هداـتق  زا 

«. 1  » تسا هتساوخن  ار  رون  نآ  ندش  مامت  لماک و 
هب دوخ  موق  يوس  هب  عوجر  ماگنه  رد  ار  نآ  هک  تسا  هداد  رارق  نایّنج  نخـس  ءزج  ار  نآ  هدرک  تئارق  هزمه )  ) رـسک هب  ار  ّهنا )  ) سک ره 

. دندرک تواضق  دندوب  هدید  ترضح ، هب  يادتقا  رد  وا  رب  شباحصا  ماحدزا  ربمایپ و  زامن  زا  هچنآ  هرابرد  دنتفگ و  نانآ 
چیه مناوخیم و  ار  مراگدرورپ  طقف  ماهدرواین  ناتیارب  یتشز  راک  دومرف : دـندرک  ماحدزا  وا  رب  هک  یناسک  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ 

بّجعت هدرب و  موجه  وا  رب  هک  یماگنه  نایّنج  هب  ای  تسین  نم  رازآ  ینمـشد و  رب  امـش  داّحتا  يارب  نیا  مزاـسیمن و  کیرـش  وا  اـب  ار  زیچ 
هب دوخ  موق  هب  ار  نآ  ّنج  ای  دریگ ، رارق  بّجعت  دروم  هک  تسین  يزیچ  منکیم  ادخ  تدابع  اهنت  هک  نم  زا  دـینیبیم  هچنآ  دومرف : دـندرک 

: تسا هتفگ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  لقن  ناونع 
ای تسادخ  دناسریم  ررـض  عفن و  هک  یـسک  اهنت  مناسرب و  ینایز  هرهب و  امـش  هب  مناوتیمن  ینعی  ًادَـشَر  َو ال  ارَـض  ْمَُکل  ُِکْلمَأ  یِّنِإ ال  ُْلق 

. دنکیم رّدقم  ار  نآ  دنوادخ  طقف  منک و  روبجم  تیاده  یهارمگ و  هب  ار  امش  مناوتیمن  ینعی  تسا  یهارمگ  ررض  زا  دوصقم 
__________________________________________________

. هرون ّمتی  نا  ّالا  هَّللا  یبأف  هؤفطیل  رمالا  اذه  یلع  ّنجلا  سنالا و  تدّبلت  هداتق ، نع  و  - 1
459 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. متسین رداق  يرگید  زیچ  رب  یهلا  یحو  ندناسر  زج  ینعی  تسا ، لبق  هیآ  زا  يانثتسا  ًاغالَب  اَّلِإ 
ناسنا زا  ار  ییاناوت  هک  هدروآ  بلطم  نیا  دیکأت  يارب  ار  نآ  دنوادخ  و  تسا ، هضرتعم  هلمج  ادـحتلم  ات  ٌدَـحَأ  ِهَّللا  َنِم  ِینَریُِجی  َْنل  یِّنِإ  ُْلق 

یسک ود  نآ  زج  ای  گرم  ای  يرامیب  دننام  دنک  وا  هب  تبسن  يدب  دصق  ناحبـس  دنوادخ  رگا  هک  ینعم  نیا  هب  دنک ، نایب  ار  وا  زجع  رود و 
. دبایب دربب  هانپ  ودب  هک  یهاگهانپ  ادخ  زج  ای  دنک  يریگولج  نآ  زا  دناوتیمن 

ادخ فرط  زا  ار  هچنآ  رگم  مرادن  یهاگ  زیرگ  ادخ  زج  ینعی  تسا  دحتلم  زا  لدب  اغالب »  » دناهتفگ یـضعب  اغالب ، الا  هدش  هدنهانپ  ًادَحَْتُلم 
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. منک غالبا  تساک  مکیب و  ار  وا  تلاسر  هدومرف و  نینچ  ادخ  میوگب : مناسرب و  مدرم  هب  تسا  هدش  لزان  نم  رب 
نامیپ ناکرـشم  زا   ] تسج يرازیب  دـنوادخ   » تسا ِهَّللا  َنِم  ٌةَءاَرب  هفیرـش  هیآ  رد  نم »  » هلزنم هب  اـهنت  تسین و  اـغالب  يارب  هلـص  نم  ِهَّللا  َنِم 

. تسا هَّللا  نم  انئاک  اغالب  نآ ، ریدقت  و  (، 1 هبوت / [« ) نکش
رب هک  نیا  رب  انب  تسا  ادبل ، هیلع  نونوکی  هب ، ّقلعتم  یّتح  تسا ، هدش  لمح  نم ، رد ] دوجوم  عمج  يانعم   ] رب نیدـلاخ ، ًادـَبَأ  اهِیف  َنیِدـِلاخ 

. دننادیم مک  ار  اهنآ  رامش  دنرامشیم و  فیعض  ار  شناروای  دنوشیم و  بلاغ  ربمایپ 
[. دید دنهاوخ   ] تمایق زور  رد  ای  دندید  ردب  زور  رد  دوب  هدش  هداد  اهنآ  هب  هک  ار  ياهدعو  ات  َنوُدَعُوی  ام  اَْوأَر  اذِإ  یَّتَح 

. دنرتمک دادعت  رظن  زا  رتفیعض  روای  رظن  زا  اهنآ  نیمادک  تسناد  دنهاوخ  ماگنه  نیا  رد  ًادَدَع  ُّلَقَأ  َو  ًارِصان  ُفَعْضَأ  ْنَم  َنوُمَْلعَیَسَف 
اذا یّتح  هیلع  مه  ام  یلع  نولازی  تسا ال  هتفگ  ییوگ  دراد و  تلالد  نآ  رب  لاح  هک  دشاب  یفوذحم  هملک  هب  ّقلعتم  یّتح »  » تسا نکمم  و 

هدرک  راکنا  ار  دوعوم  رما  نیا  نانآ  ییوگ  و  دندید ، دندوب  هدش  هداد  هدعو  هچنآ  ات  دندوب  دوخ  لاح  هب  نانچ  مه  اهنآ  اوءار .
460 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

نآ رد  يدیدرت  تسا و  یندش  عقاو  راک  نیا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  يا  وگب  دنتفگ : سپ  دش ؟ دهاوخ  عقاو  یک  دنتفگیم : دندوب و 
. تسا هدومرفن  نایب  میارب  ار  نآ  نامز  ناحبس  دنوادخ  نوچ  منادیمن  ار  نآ  نامز  اّما  تسین 

. تسا تلهم  اهتنا و  نایاپ و  دما  ادیعب  ادمأ 
. تسین علّطم  بیغ  زا  شناگدنب  زا  کی  چیه  تسا و  بیغ  ياناد  دنوادخ  ِْبیَْغلا  ُِملاع 

هن تسا  هدش  باختنا  تّوبن  يارب  ینعی  هدش  هدیدنسپ  بیغ ] زا  یهاگآ  يارب   ] هک تسا  یسک  حیضوت  هیآ  نیا  ٍلوُسَر  ْنِم  یـضَتْرا  ِنَم  اَّلِإ 
. ياهدیزگرب ره 

رود وا  زا  دننکیم و  ظفح  نیطایـش  زا  ار  لوسر  هک  دننابهگن  ناگتـشرف  دـصر »  » زا روظنم  ًادَـصَر  ِهِْفلَخ  ْنِم  َو  ِْهیَدَـی  ِْنَیب  ْنِم  ُُکلْـسَی  ُهَّنِإَف 
. دنک غالبا  هدش  یحو  وا  هب  ار  هچنآ  ات  دنرادیم  نوصم  ناشیاههسوسو  زا  ار  وا  دنزاسیم و 
. دزاس راکشآ  هدوب  هاگآ  نآ  هب  هک  یتروص  نامه  هب  ار  وا  هتسناد  مولعم و  دنوادخ ، ات  َمَْلعَِیل 

. دندرک غالبا  ار  ناشراگدرورپ  ياهتلاسر  ناربمایپ  هک  ْمِهِّبَر  ِتالاسِر  اوُغَْلبَأ  ْدَق  ْنَأ 
َمَّنَهَج َران  َُهل  َّنِإَف  هیآ : دننام  هدروآ  عمج  ار ] اوغلبا  لعف   ] ینعم رابتعا  هب  هاگ  نآ  هدروآ  درفم  ار  ظفل  الّوا  ِهِْفلَخ  ْنِم  َو  ِْهیَدَی  ِْنَیب  ْنِم  هیآ : رد 
دننک غیلبت  ار  ناشراگدرورپ  ياـهتلاسر  اـت  ینعی  ( 23 ّنج / « ) دـننامیم نآ  رد  هنادواـج  تسوا  نآ  زا  مّنهج  شتآ  اـقّقحم   » اـهِیف َنیِدـِلاخ 

. تسا هدش  تئارق  زین  لوهجم  تروص  هب  ملعیل » ، » تسا هدوب  ظوفحم  یتساک  ینوزف و  زا  راک  نیا  هک  نانچ 
. دراد هطاحا  تسا  ناربمایپ  دزن  رد  هک  نآ  زج  نیناوق و  عیارش و  هب  ْمِْهیََدل  اِمب  َطاحَأ  َو 

هدوب و هچنآ  دایز و  مک و  گرزب و  کچوک و  زا  ار  يزیچ  ره  رامش  ًادَدَع » ٍءْیَـش  َّلُک  یـصْحَأ  َو  ، » تسین بیاغ  قح  تاذ  زا  زیچ  چیه  و 
. تسا هدرک  هبساحم  دوب  دهاوخ 

461 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دشابیم اءاصحا ، يانعم  هب  ردصم و  ای  تسا  اروصحم ، ادودعم  يانعم  هب  لاح  اددع » »

462 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

462 ص :  لّمّزم .....  هروس 

هراشا
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. تسا فالتخا  دروم  نآ  ندوب  یندم  یّکم و 
. تسا یندم  یضعب  یّکم و  شتایآ  یضعب  دناهتفگ 

. دننادیم هیآ  کی  ار  لّمّزملا »  » نایفوک هیآ  تسیب  نایفوک  داقتعا  هب  دراد و  هیآ  هدزون  نایرصب  داقتعا  هب 

462 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

«. 1  » دوش رود  وا  زا  یتخس  ترخآ  ایند و  رد  دنک  تئارق  ار  لّمّزم  هروس  سک  ره  تسا  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدح  رد 
عفن هب  هروس  دوخ  زور و  بش و  دـناوخب  بش  رخآ  ای  ءاشع  زامن  رد  ار  هروس  نیا  سک  ره  تسا : تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 

«. 2  » دناریمب ار  وا  یبوخ  گرم  هب  دهد و  وا  هب  یبوخ  یناگدنز  دنوادخ  دنهد و  تداهش  وا 
__________________________________________________

-1
. ةرخآلا اینّدلا و  یف  رسعلا  هنع  عفد  لّمّزملا  ءارق  نم  و  بعک :) نب   ) ّیبا ثیدح  یف 

و - 2
هبّیط و تایح  هَّللا  هایحا  نیدهاش و  ةروسلا  عم  راهّنلا  لیللا و  هل  ناک  لیللا  رخآ  یف  وا  ةرخالا  ءاشع  یف  اهأرق  نم  مالّسلا : هیلع  قداصلا  نع 

. ۀبّیط ۀتیم  هتاما 
463 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

463 ص :  ات 14 ..... ] تایآ 1  (: 73  ) لمزملا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ًالِیتَْرت َنآْرُْقلا  ِلِّتَر  َو  ِْهیَلَع  ْدِز  َْوأ  ( 3  ) ًالِیلَق ُْهنِم  ْصُْقنا  َِوأ  ُهَفِْصن  ( 2  ) ًالِیلَق َّالِإ  َْلیَّللا  ُِمق  ( 1  ) ُلِّمَّزُْملا اَهُّیَأ  ای 

َو َکِّبَر  َمْسا  ِرُکْذا  َو  ( 7  ) ًالیِوَط ًاْحبَـس  ِراهَّنلا  ِیف  ََکل  َّنِإ  ( 6  ) ًالِیق ُمَْوقَأ  َو  ًائْطَو  ُّدَشَأ  َیِه  ِْلیَّللا  َۀَئِـشان  َّنِإ  ( 5  ) ًالیِقَث ًالْوَق  َْکیَلَع  یِْقُلنَس  اَّنِإ 
(9  ) ًالیِکَو ُهْذِخَّتاَف  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ِبِْرغَْملا ال  َو  ِقِرْشَْملا  ُّبَر  ( 8  ) ًالِیْتبَت ِْهَیلِإ  ْلَّتَبَت 

ًامیِحَج َو  ًالاْکنَأ  اْنیَدـَل  َّنِإ  ( 11  ) ًالِیلَق ْمُْهلِّهَم  َو  ِۀَـمْعَّنلا  ِیلوُأ  َنِیبِّذَـکُْملا  َو  ِینْرَذ  َو  ( 10  ) ًـالیِمَج ًارْجَه  ْمُهْرُجْها  َو  َنُولوُقَی  اـم  یلَع  ِْربْصا  َو 
(14  ) ًالیِهَم ًابِیثَک  ُلابِْجلا  َِتناک  َو  ُلابِْجلا  َو  ُضْرَْألا  ُفُجَْرت  َمْوَی  ( 13  ) ًامِیلَأ ًاباذَع  َو  ٍۀَّصُغ  اذ  ًاماعَط  َو  ( 12)

463 ص :  همجرت ..... :

رگشیاشخب هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1 ! ) هدیچیپ دوخ  هب  هماج  يا 

(2 ! ) زیخ اپب  یمک ، زج  ار ، بش 
(3  ) نک مک  نآ  زا  یمک  ای  ار ، بش  زا  یمین 

(4 . ) ناوخب لّمأت  ّتقد و  اب  ار  نآرق  و  ازفیب ، نآ  فصن  رب  ای 
(5 . ) درک میهاوخ  اقلا  وت  هب  ار  نیگنس  ینخس  يدوزب  ام  هک  ارچ 
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(6 . ) تسا رتتماقتسا  اب  رتاج و  رب  اپ  هنابش  تدابع )  ) همانرب امّلسم 
(7 . ) تشاد یهاوخ  ینالوط  رمتسم و  شالت  زور ، رد  وت  و 

(8 . ) دنبب لد  وا  هب  اهنت  نک و  دای  ار  تراگدرورپ  مان 
(9 . ) نک باختنا  دوخ  لیکو  نابهاگن و  ار  وا  تسین ، وا  زج  يدوبعم  هک  برغ  قرش و  راگدرورپ  نامه 

(10 . ) نک يرود  اهنآ  زا  هتسیاش  يزرط  هب  شاب و  ابیکش  دنیوگیم  نانمشد )  ) اهنآ هچنآ  ربارب  رد  و 
(11 ! ) هد تلهم  یمک  ار  اهنآ  و  راذگاو ، تمعن  بحاص  ناگدننک  بیذکت  اب  ارم 

(12 . ) تسا خزود  شتآ )  ) اهریجنز و لغ و  ام  دزن  هک 
( 13 ! ) كاندرد یباذع  و  ریگولگ ، ییاذغ  و 

464 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
رد مرن  نش  زا  ییاههدوت  لکـش  هب  هک ) دوشیم  هدـیبوک  مهرد  نانچ   ) اـههوک و  دـتفایم ، هزرل  هب  تخـس  اـههوک  نیمز و  هک  زور  نآ  رد 

(14 . ) دیآیم

464 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

لصا رد  هک  رثّدم »  » تسا نینچمه  هدش و  ماغدا  ءاز »  » رد ءات »  » هدوب و لّمزتم »  » لصا رد  لّمّزم » ، » هدیچیپ دوخ  هب  میلگ  يا  ُلِّمَّزُْملا  اَهُّیَأ  ای 
. تسا هدوب  ّرثدتم » »

464 ص :  لوزن ..... ] نأش  ]

سپ تفرگ  سنا  وا  هب  ات  دیچیپیم  ییاههماج  هب  ار  دوخ  دمآ  وا  شیپ  مالّسلا  هیلع  لیئربج  هک  راب  نیتسخن  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ 
میلگ هب  ارم  دومرف : سپ  دـیزرلیم  سرت  زا  هک  یلاح  رد  دـش  هجیدـخ  رب  دراو  ترـضح  نآ  هک  تسا  تیاور  دـش ، بطاخم  هملک  نیا  هب 

«. ُلِّمَّزُْملا اَهُّیَأ  ای   » درک دایرف  ار  وا  مالّسلا  هیلع  لیئربج  هک  دوب  لاح  نامه  رد  دیچیپ 
شود رب  ار  یگرزب  ّتیلوئـسم  هک  یـسک  يا  ینعی  تسا  امیظع  ارما  لمز  يذلا  اهیا  ای  ثحب : دروم  هیآ  يانعم  هک  هدـش  تیاور  همرکع  زا 

. تسا هلمتحا ) يانعم  هب  هلمز »  » زا نتشادرب و  لمح و  يانعم  هب  لمز » ، » ياهتفرگ
: تسا هجو  ود  هفصن »  » رد زیخ  اپب  زامن  يارب  ار  بش  زا  یمین  اًلِیلَق  ُْهنِم  ْصُْقنا  َِوأ  ُهَفِْصن  اًلِیلَق  اَّلِإ  َْلیَّللا  ُِمق 

یکدنا ای  بش  فصن  زا  رتمک  زامن ) يارب   ) زیخاپب تسا : هدومرف  دنوادخ  ییوگ  تسا ، فصن  زا  يانثتـسا  الیلق » الا   » و لیّللا »  » زا لدـب  - 1
. ازفیب نآ  رب  یمک  ای  هاکب  نآ  زا 

انب تسا ، الیلق »  » زا لدب  تسا 2 - هدومرف  ّریخم  نآ  رب  ندوزفا  ای  هدش  نییعت  نامز  زا  نتـساک  نایم  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  دنوادخ 
شیب نتساخ  اپرب  نایم  بش و  صقان  فصن  نتساخ  اپرب  نایم  و  بش ، لماک  فصن  نتـساخ  اپرب  نایم  تسا  زیچ  هس  نایم  رد  رییخت  نیا  رب 

465 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  لوق  نیا  دّیؤم  درک و  فوصوم  لیلق  هب  بش  مامت  اب  هسیاقم  رد  ار  فصن  لماک ، فصن  زا 
هَّللا یّلص  ربمایپ  ازفیب ، لیلق  رب  یمک  ای  هاکب  لیلق  زا  یمک  ای  تسا ، فصن  لیلق  زا  روظنم  دومرف : هک  تسا  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  تیاور 
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ات تساخیم  اپرب  هک  دوب  اهنآ  زا  يدرم  و  دنتـساخیم ، اپرب  زامن ] يارب   ] اههزادـنا نیمه  ترـضح  نآ  اب  ناـنمؤم  زا  یهورگ  هلآ و  هیلع و 
فیلکت هروس  نیمه  رخآ  رد  دـنوادخ  ات  دـنکن ، تیاعر  ار  ( 2 / 3 ، 1 / 3 ، 1 / 2  ) نیثلث ثلث و  فصن و  اداـبم  هک  نآ  میب  زا  دـشیم  حـبص 

. دش مالعا  ّبحتسم  دوب  بجاو  بش ] زامن  يارب   ] بش نتساخ  اپ  رب  هک  نآ  زا  سپ  درک و  کبس  ار  اهنآ 
«. 1  » دوب هلصاف  لاس  هد  تسا  فیلکت  ندش  کبس  نآ  رد  هک  شرخآ  هروس و  لّوا  نایم  هک  هدش  تیاور  ریبج  نب  دیعس  زا 

یـصاخ مظن  اب  هدـش  تئارق  تایآ  ات  ناوخب  تاکرح  عابـشا  فورح و  ندرک  راکـشآ  اـب  یمارآ و  هب  ار  نآرق  ینعی  اًـلِیتَْرت  َنآْرُْقلا  ِلِّتَر  َو 
. تسا ربارب  مّظنم و  هک  دشاب  نیشیپ  ياهنادند  هب  هیبش  دیایب و 

دنناـم هن  ناوـخب و  یپاـیپ  دـنت و  راعـشا ، دـننام  هن  نک  ناـیب  ینـشورب  ار  نآرق  ینعی  لـیترت » : » هدـش تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  زا 
رخآ هب  ندیـسر  ناتفدـه  زگره  و  ینک ، رادـیب  یبوکب و  نآ  اب  ار  نیگنـس  ياهلد  هک  ناوخب  ناـنچ  و  زاـس ، هدـنکارپ  ار  نآ  نش  ياـههناد 

. دشابن « 2 [ » نآ ندرک  مامت   ] هروس
«. 3  » مناوخب لیترت ] نودب   ] ار نآرق  مامت  هک  تسا  نآ  زا  رتبوبحم  میارب  مناوخب  لیترت  اب  ار  هرقب  هروس  رگا  هک  تسا  تیاور  ساّبع  نبا  زا 

یناوخب و بوخ  يادص  اب  ار  نآ  ینک و  گنر  رد  نآرق  تئارق  رد  هک  تسا  نیا  لیترت »  » هک هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
هک ینک  دروخرب  ياهیآ  هب  هاگ  ره  ینک و  تساوخرد  تشهب  ادخ  زا  هدش  تشهب  دای  نآ  رد  هک  يدروخرب  ياهیآ  هب  هاگ  ره  دومرف :

__________________________________________________

. نینس رشع  فیفختلا  هیف  لزن  يذلا  اهرخآ  ةروسلا و  لّوا  نیب  ناک  ریبج  نب  دیعس  نع  - 1
. ].....[ م نسحلا - توّصلاب  نآرقلا  لیترت  باب  ج 2 ، یفاک ، لوصا  ینیلک ، - 2

. هّلک نآرقلا  أرقا  نا  نم  ّیلا  ّبحا  اهلترا  ةرقبلا  أرقا  نال  سابع ، نبا  نع  - 3
466 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

«. 1  » يربب هانپ  ادخ  هب  خزود  زا  هدش  دای  خزود  زا  نآ  رد 
رد هک  روط  نامه  وگب  نخس  بوخ  ورب و  الاب  ناوخب و  دنیوگ  نآرق  يراق  هب  تمایق ] رد   ] هک هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  زا 

«. 2  » یناوخیم ار  نآ  هک  تسا  ياهیآ  ره  رخآ  رد  وت  تلزنم  اریز  يدناوخیم  بوخ  گنهآ  اب  ار  نآرق  ایند 
رگا دوبن و  امـش  ندناوخ  یپایپ  نیا  دننام  ترـضح  تئارق  تفگ : دـش  لاؤس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  تئارق  دروم  رد  هشیاع  زا 

«. 3  » تسناوتیم درامشب  ار  هدش ] تئارق  تایا   ] فورح تساوخیم  ياهدنونش 
. تسا يراق  يارب  لیترت  موزل  رب  دیکأت  و  قلطم ] لوعفم  « ] الیترت »

زا دنوادخ  دصق  تسا و  هضرتعم  هیآ  نیا  تسا ، نیگنس  وت  رب  هک  مینکیم  اقلا  یحو و  وت  هب  ار  ینخس  يدوب  اًلیِقَث  ًالْوَق  َْکیَلَع  یِْقُلنَـس  اَّنِإ 
هک تسا  نیا  يارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  رب  نآ  ینیگنـس  اـما  تسا  تخـس  راوشد و  ياـهفیلکت  رماوا و  نآرق و  لـیقث  لوـق 

. دنتسه نآ  دودح ] یهاون و  رماوا و   ] لّمحتم زین  وا  تّما  هدرک و  لّمحت  ار  نآرق  ترضح  نآ  صخش 
نآ هب  ياهژیو  رازآ  نآرق  دروم  رد  هک  رظن  نیا  زا  دزادنایم  تمحز  هب  رتشیب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  نآرق  ینیگنـس  یتخـس و  نیا 

: تسا لوق  دنچ  لیقث ] لوق  و   ] هضرتعم هیآ  نیا  يانعم  رد  دسریم ، ترضح 
تسا و شمارآ  شیاسآ و  نامز  بش  هک  رظن  نآ  زا  تسا  نیگنس  فیلاکت  زا  ندناوخ  بش  زامن  هب  ار  ربمایپ  دنوادخ  نتخاس  فّلکم  - 1

يراد هدنز  بش  سک  ره 
__________________________________________________

-1
اذا ۀّنجلا و  هَّللا  لأساف  ۀـّنجلا  رکذ  اهیف  ۀـیآب  تررم  اذا  لاق  کتوص و  هب  نسحت  هیف و  ثکمتت  نا  وه  لیتّرتلا  یف  مالّـسلا  هیلع  قداصلا  نع 
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. رانلا نم  هّللاب  ذّوعتف  راّنلا  رکذ  اهیف  ۀیآب  تررم 
و - 2

ۀیآ دـنع  کتلزنم  ّناف  ایندـلا  یف  لترت  تنک  امک  لـّتر  قرا و  أرقا و  نآرقلا  بحاـصل  لاـقی  لاـق  هنا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبنلا  نع  يور 
. اهأرقت

. اهّدعل اهفورح  ّدعی  نا  عماسلا  دارا  اذه و  مکدرسک  تلاق ال  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ةءارق  نع  هشیاع  تلأس  و  - 3
467 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دزادرپب داهج  هب  سفن  اب  تسا  ریزگان  دنکیم 
نزو و ياراد  دراد و  يدایز  ماقم  ادخ  هاگشیپ  رد  نیگنس و  نازیم  رد  تمایق  زور  هک  تسا  نیا  لیقث » لوق   » زا روظنم  یـضعب  هتفگ  هب  - 2

. تسا يرترب 
مهرد ار  وا  دشیم  لزان  ترضح  نآ  رب  درس  رایسب  زور  رد  یحو  هاگ  ره  اریز  دوب  نیگنـس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  رب  نآرق  لوزن  - 3

. دزیم نآ  ندرگ  هب  دوب  راوس  شرتش  رب  هک  دشیم  لزان  یحو  وا  رب  یلاح  رد  رگا  درکیم و  قرع  شیناشیپ  تفوکیم و 
: تسا لوق  ود  هلمج  نیا  يانعم  رد  ِْلیَّللا » َۀَئِشان  »

. تسا هدش  هتفرگ  دزیخرب ، ربا  هاگ  ره  ۀباحّسلا ، تأشن  زا  دزیخیم و  رب  تدابع  يارب  شرتسب  زا  هک  تسا  یصخش  روظنم  - 1
دنکیم تلـالد  ینعم  نیا  رب  دزیخ و  اـپرب  هاـگ  ره  ینعی  دـشاب  ءاـشن »  » ردـصم هئـشان »  » هک نیا  رب  اـنب  تسا  بش  رد  نتـساخرب  روظنم  - 2

ماق دییوگیم : وا  هب  ایآ  تسا  هتـساخرب  تدابع ] يارب   ] بش لوا  زا  يدرم  متفگ  هشیاع  هب  دیوگ : هدـش  لقن  ریمع  نب  دـیبع  زا  هک  یتیاور 
. دوشیم فرط  رب  دیآیم و  دیدپ  بش  رد  هک  تسا  یتدابع  ای  تسا  باوخ  زا  سپ  نتساخ  اپرب  هئشان  انامه  هن ، تفگ : هشیاع  لیللا  ۀئشان 

. دیآیم دیدپ  يرگید  زا  سپ  یکی  اهتعاس  اریز  تسا  بش  ياهتعاس  مامت  دوصقم  - 3
دوصقم رگا  تسا  رتشیب  نابز  اب  لد  تقفاوم  بش  نتساخرب  رد  هک  ارچ  تسا  زور  نتساخرب  ربارب  رد  ياهژیو  نتساخرب  نیا  ًائْطَو  ُّدَشَأ  َیِه 

ای تدابع  ای  نتـساخ  اپرب  دوصقم  هک  یتروص  رد  تسا  رتقفاوم  شنابز  اـب  تداـبع  يارب  هتـساخرب  یـصخش  لد  بش ، رد  اـی  دـشاب ، سفن 
. تسا هدش  دصق  صالخا  عوشخ و  زا  هک  تسا  يزیچ  اب  قفاوم  رتشیب  ای  دشاب ، اهتعاس 

دننیبیمن . ار  تدابع  هب  مئاق  صخش  مدرم  نوچ  دراد  دوجو  بش ] رد   ] تقفاوم نیرتشیب  راکشآ  ناهن و  نایم  هک  هدش  تیاور  نسح  زا 
468 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

رتنیگنـس و زور  زامن  زا  رازگزامن  رب  ای  تسا ، رود  شزغل  زا  دراد و  يرتشیب  مدـق  تابث  ینعی  تسا  هدـش  تئارق  رـسک ] هب  « ] ءاـطو ّدـشا  »
. تسا رتراوشد 

. تسا عطقنم  اهیمرگرس  هدش و  مارآ  اهادص  نوچ  تسا  رتمکحم  راتفگ  رظن  زا  رتراوتسا و  تئارق  رظن  زا  اًلِیق  ُمَْوقَأ  َو 
تدابع هب  بش  نیا  رب  انب  یتسه  رطاخ  هدوسآ  بش  رد  اهنت  تسا و  رایـسب  تیاهیراتفرگ  اهراک و  زور ، رد  اًلیِوَط  ًاْحبَـس  ِراهَّنلا  ِیف  ََکل  َّنِإ 

. یسرب ترخآ  ایند و  ریخ  هب  ات  زادرپب  تراگدرورپ  اب  تاجانم  و 
. دوشیم لماش  ار  یتدابع  نآرق و  توالت  زامن و  شیاتس و  ره  رکذ » ، » نک تموادم  ادخ  رکذ  رب  َکِّبَر  َمْسا  ِرُکْذا  َو 

. وش عطقنم  ادخ  يوس  هب  ِْهَیلِإ  ْلَّتَبَت  َو 
رد الیتبت  سپ  درک ، هشیپ  دـهز  دـیرب و  ایند  زا  ار  دوخ  ینعی  تسا  هسفن  لّتب  لّتبت ، يانعم  هک  دومرف  الیتبت »  » لیلد نیا  هب  دـنوادخ  ـالیتبت » »

. دوش تیاعر  تایآ  رخآ  گنهآ ] و   ] اههلصاف ات  تسا  هدمآ  ینعم  نامه  هب  هیآ 
. ندوب حدم  رب  انب  هدش  عوفرم  ِقِرْشَْملا  ُّبَر 

تـسا بجاو  ّتیبوبر ، ّتینادـحو و  رد  ندوب  هناگی  رطاخ  هب  هک  تسادـخ  طقف  ینعی  تسا  وه ) ّالا  هلا  ال   ) لیلهت زا  ّببـسم  اًلیِکَو  ُهْذِـخَّتاَف 
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. دوش راذگاو  وا  هب  اهراک 
. دنکیم نیمضت  تسا  هداد  وت  هب  هک  ار  یترصن  هدعو  ادخ  ینعی  هدش : هتفگ  الیکو » »

رد دـنک و  تفلاـخم  شناـبز  هب  رهاـظ  رد  شلد و  ياههتـساوخرد  اـهنآ  اـب  هک  تسا  نیا  لـیمج  رجه  زا  روـظنم  اًـلیِمَج  ًارْجَه  ْمُـهْرُجْها  َو 
. دزاس اهر  ار  تافاکم  دنک و  ارادم  ناشیا  اب  قح  هب  ناشتوعد 

. میرادیم نمشد  ار  اهنآ  لد  رد  میدنخیم و  یهورگ  يور  هب  ام  هک  هدش  لقن  ءادرد  وبا  زا 
نم  زا  ار  ناشّرش  عفد  راذگاو و  نم  هب  ار  ناگدننک  بیذکت  ینعی  َنِیبِّذَکُْملا  َو  ِینْرَذ  َو 

469 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دوشیم ترطاخ  یگدوسآ  بجوم  اریز  هاوخب 

« ۀمعن ، » دندوب یلام  هافر  رد  دنمتورث و  هک  دنـشیرق  ناگرزب  نانآ  دنرادروخرب و  تورث  تمعن و  زا  ایند  رد  هک  یناسک  ینعی  ِۀَـمْعَّنلا  ِیلوُأ 
. ینشور مشچ  ماعنا و  نیع ، ۀمعن  معن و  دنیوگ  تسا  ینامداش  نون »  » ّمض هب  ماعنا و  نون »  » رسک هب 

درفم تسا ، نارگ  ياهدـنب  ینعی  لاکنا »  » نآ تسا و  فلاخم  دنتـشاد  هک  ییاهتمعن  اب  هک  تسا  يزیچ  ام  دزن  رد  یتسارب  ًالاْکنَأ  اْنیَدـَل  َّنِإ 
. تسا لکن » « » لاکنا »

. تسا دایز  شترارح  هک  تسا  یشتآ  دوصقم  ًامیِحَج  َو 
. تسا منهج  مّوقز  عیرض و  ینعی  دیآیم  الاب  هن  دوریم و  نییاپ  هن  تسا  ریگولگ  هک  ییاذغ  ٍۀَّصُغ  اذ  ًاماعَط  َو 

. تفرگ مهاوخ  نانآ  زا  ار  وت  ماقتنا  باذع  نآ  اب  تسا و  رتکاندرد  باذع  عاونا  رگید  زا  هک  یباذع  ًامِیلَأ  ًاباذَع  َو 
. تسا دایز  بارطضا  تکرح و  شزرل و  هفجر »  » زا روظنم  و  تسا ، بوصنم  دراد  لعف  يانعم  هک  انیدل »  » هب هلمج  ۀفجاّرلا  فجرت  موی 
. دوشیم هدنکارپ  دزغلیم و  اپ  ریز  زا  هک  تسا  یمرن  گیر  لیهم »  » تسا و هدنکارپ  ناور و  گیر  نش و  بیثک »  » زا روظنم  اًلیِهَم  ًابِیثَک 

469 ص :  ات 20 ..... ] تایآ 15  (: 73  ) لمزملا هروس  ]

هراشا

َنوُقَّتَت َْفیَکَف  ( 16  ) ًالِیبَو ًاذْخَأ  ُهانْذَخَأَف  َلوُسَّرلا  ُنْوَعِْرف  یصَعَف  ( 15  ) ًالوُسَر َنْوَعِْرف  یلِإ  اْنلَسْرَأ  امَک  ْمُْکیَلَع  ًادِهاش  ًالوُسَر  ْمُْکَیلِإ  اْنلَسْرَأ  اَّنِإ 
(19  ) ًالِیبَس ِهِّبَر  یلِإ  َذَخَّتا  َءاش  ْنَمَف  ٌةَرِکْذَت  ِهِذه  َّنِإ  ( 18  ) ًالوُعْفَم ُهُدْعَو  َناک  ِِهب  ٌرِطَْفنُم  ُءامَّسلا  ( 17  ) ًابیِش َناْدلِْولا  ُلَعْجَی  ًامْوَی  ُْمتْرَفَک  ْنِإ 

ُهوُصُْحت َْنل  ْنَأ  َِملَع  َراهَّنلا  َو  َلـْیَّللا  ُرِّدَُـقی  ُهَّللا  َو  َکَـعَم  َنیِذَّلا  َنِم  ٌۀَِـفئاط  َو  ُهَُثُلث  َو  ُهَفِْـصن  َو  ِلـْیَّللا  ِیَُثُلث  ْنِم  ینْدَأ  ُموُقَت  َکَّنَأ  ُمَْلعَی  َکَّبَر  َّنِإ 
َنوُرَخآ َو  ِهَّللا  ِلْضَف  ْنِم  َنوُغَْتبَی  ِضْرَأـْلا  ِیف  َنُوبِرْـضَی  َنوُرَخآ  َو  یـضْرَم  ْمُْکنِم  ُنوُکَیَـس  ْنَأ  َِملَع  ِنآْرُْقلا  َنِم  َرَّسَیَت  اـم  اُؤَْرقاَـف  ْمُْکیَلَع  َباـتَف 
ُهوُدَِجت ٍْریَخ  ْنِم  ْمُکِـسُْفنَِأل  اُومِّدَُـقت  ام  َو  ًانَـسَح  ًاضْرَق  َهَّللا  اوُضِْرقَأ  َو  َةاکَّزلا  اُوتآ  َو  َةالَّصلا  اوُمِیقَأ  َو  ُْهنِم  َرَّسَیَت  ام  اُؤَْرقاَف  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاُقی 

(20  ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  اوُرِفْغَتْسا  َو  ًارْجَأ  َمَظْعَأ  َو  ًاْریَخ  َوُه  ِهَّللا  َْدنِع 
470 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

470 ص :  همجرت ..... :

(15 . ) میداتسرف یلوسر  نوعرف  يوس  هب  هک  هنوگ  نامه  تسامش ، رب  هاوگ  هک  میداتسرف  امش  يوس  هب  يربمایپ  ام 
(16 . ) میدرک تازاجم  ادیدش  ار  وا  ام  و  تساخرب ، لوسر  نآ  ینامرفان  تفلاخم و  هب  نوعرف 

(17 ( !؟ دنکیم ریپ  ار  ناکدوک  هک  زور  نآ  رد  دیرادیم  رانک  رب  یهلا ) دیدش  باذع  زا   ) ار دوخ  هنوگچ  دیوش  رفاک  رگا  امش 
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(18 . ) دباییم قّقحت  وا  هدعو  و  دوشیم ، هتفاکش  مه  زا  نامسآ  زور  نآ  رد 
(19 . ) دنیزگیم رب  شراگدرورپ  يوس  هب  ار  یهار  دهاوخب  سک  ره  تسا و  يرّکذت  رادشه و  نیا 

و دـنزیخیم ، اپب  ار  نآ  ثلث  اـی  فصن  اـی  بش  زا  مّوس  ود  کـیدزن  دنتـسه  وت  اـب  هک  یناـسک  زا  یهورگ  وت و  هک  دـنادیم  تراـگدرورپ 
ار امـش  ور  نیا  زا  دینک ، يریگهزادنا  اقیقد )  ) ار نآ  رادقم  دیناوتیمن  امـش  هک  دنادیم  وا  دنکیم ، يریگهزادـنا  ار  زور  بش و  دـنوادخ 
و دـنوشیم ، راـمیب  امـش  زا  یهورگ  يدوزب  دـنادیم  وا  دـینک ، توـالت  تسا  رّـسیم  امـش  يارب  هک  ار  نآرق  زا  رادـقم  نآ  نونکا  دیـشخب 

سپ دـننکیم ، داهج  ادـخ  هار  رد  يرگید  هورگ  و  دـنوریم ، رفـس  هب  يزور ) بسک  و   ) یهلا لضف  ندروآ  تسد  هب  يارب  رگید  یهورگ 
رد  ) دیهد هنـسحلا  ضرق  ادخ  هب  دینک و  ادا  ار  تاکز  دیراد و  اپ  رب  ار  زامن  دـینک و  توالت  نآ  زا  تسا  نکمم  امـش  يارب  هک  رادـقم  نآ 

هچنآ دینادب )  ) و دینک ) قافنا  ادخ  هار 
471 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

دیهاوخب شزرمآ  ادخ  زا  و  تفای ، دیهاوخ  شاداپ  نیرتگرزب  هجو و  نیرتهب  هب  ادخ  دزن  دیتسرفیم  شیپ  زا  دوخ  يارب  ریخ  ياهراک  زا  ار 
(20 . ) تسا میحر  روفغ و  دنوادخ  هک 

471 ص :  ریسفت ..... :

یهاوگ امـش  بیذکت  رفک و  هب  ترخآ  رد  هک  میداتـسرف  دـهاش  یلوسر  امـش  يوس  هب  شیرق  يا  ْمُْکیَلَع  ًادِـهاش  ًالوُسَر  ْمُْکَیلِإ  اْنلَـسْرَأ  اَّنِإ 
. داد دهاوخ 

رکذ هیآ  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  یلوسر  هب  هراـشا  لوسر  رب  فیرعت  مـال  ندروآ  رد  درک . یـسوم  یناـمرفان  نوعرف  َلوُسَّرلا  ُنْوَعِْرف  یـصَعَف 
. تسا هدش 

، هلقثل يرمتـسم  ریغ  میخو  لیب  الک و  : » برع لوق  زا  نیگنـس ، تخـس و  ینتفرگ  میتفرگ  باذع  هب  ار  نوعرف ]  ] وا سپ  اًلِیبَو  ًاذْخَأ  ُهانْذَخَأَف 
. تسا میخض  بوچ  لیبو » ، » تسا هدش  هتفرگ  تسا » راوگان  ینیگنس  رثا  رب  هک  تشرد  فلغ 

: تسا هجو  هس  اموی )  ) بارعا رد  ًامْوَی  ُْمتْرَفَک  ْنِإ 
. دیرواین نامیا  دینامب و  یقاب  رفک  رب  رگا  دیرادیم  هاگن  نآ  تشحو  تمایق و  زور  زا  ار  ناتدوخ  هنوگچ  ینعی  هب  لوعفم  - 1

. دوب دهاوخ  ناتیارب  ینتشادهاگن  تمایق  زور  رد  هنوگچ  دیوش  رفاک  ایند  رد  رگا  ینعی  دشاب  فرظ  تسا  نکمم  - 2
اوقت اریز  دـینکیم  زیهرپ  ادـخ  زا  هنوگچ  دـیوش  شاداپ  تمایق و  رکنم  رگا  هَّللا ،...  نوقتت  فیکف  لیوأت  رب  اـنب  دـشاب  مترفک »  » لوعفم - 3

. تسادخ باقع  زا  سرت  نامه 
. دنکیم دیفس  ار  رس  یناشیپ و  يالاب  يوم  هک  يزور  یصاونلا  بیشی  موی  دنیوگ : هک  نانچ  تسا  یلثم  نیا  ًابیِش  َناْدلِْولا  ُلَعْجَی 

. دوشیم هراپ  زور  نآ  رد  دراد  هک  یماکحتسا  یگرزب و  همه  اب  نامـسآ  هک  نیا  تّدش و  رظن  زا  تسا  زور  يارب  تفـص  ِِهب  ٌرِطَْفنُم  ُءامَّسلا 
رد  ءاب »  » ریظن هب » رطفنم   » رد ءاب »  » دوشیم و هتفاکش  هک  تسا  يزیچ  نامسآ  ای  تسا  یگراپ  راطفنا و  ياراد  ینعی 

472 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دش هتفاکش  ربت  اب  بوچ  تسا ، مودقلاب  دوعلا  ترطف 

. دوشیم هتفاکش  مه  زا  يرازبا  هلیسو  هب  يزیچ  هک  نانچ  دوشیم  هتفاکش  مه  زا  زور  نآ  سرت  یتخس و  زا  نامسآ  هک  ینعم  نیا  هب 
ددرگیم رب  هَّللا »  » هب ریمـض  هدش و  هفاضا  لعاف  هب  ای  ددرگیم  رب  موی »  » هب نآ  ریمـض  هدش و  هفاضا  لوعفم  هب  هدـعو »  » ًالوُعْفَم ُهُدـْعَو  َناک 

. تسا هدشن  رکذ  تایآ  رد  شندوب  مولعم  رطاخ  هب  هَّللا »  » هچ رگا 
. تسا فصنم  صخش  يارب  ياهظعوم  دیوگیم  نخس  تخس  باذع  زا  هک  یتایآ  نیا  ٌةَرِکْذَت  ِهِذه  َّنِإ 
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. دنک باختنا  ار  شیادخ  هار  ادخ ] زا   ] سرت اوقت و  هلیسو  هب  دریگب و  دنپ  نآ  زا  دهاوخب  سک  ره  اًلِیبَس  ِهِّبَر  یلِإ  َذَخَّتا  َءاش  ْنَمَف 
رب تدابع ] يارب   ] ار بش  مّوس  ود  زا  رتمک  وت  هک  دـنادیم  تراگدرورپ  دّـمحم  يا  انامه  ِلـْیَّللا  ِیَُثُلث  ْنِم  ینْدَأ  ُموُقَت  َکَّنَأ  ُمَْلعَی  َکَّبَر  َّنِإ 

دشاب کیدزن  زیچ  ود  نایم  هلصاف  هاگ  ره  اریز  تسا  هدروآ  هراعتسا  بش ] ثلث  ود  زا   ] رتمک يارب  تسا  رتکیدزن  هک  ار  یندا » ، » يزیخیم
. دوشیم رتشیب  اهنآ  نایم  ناکم  دشاب  رترود  هلصاف  هاگ  ره  تسا و  رتمک  اهنآ  نیب  ام  ناکم 

: تسا لوق  ود  هملک ، ود  نیا  تئارق  رد  ُهَُثُلث  َو  ُهَفِْصن  َو 
. يزیخیم رب  ار  نآ  زا  یثلث  ای  یمین  يزیخیم و  رب  ار ] بش   ] مّوس ود  زا  رتمک  دّمحم  يا  وت  هک  ینعم  نیا  هب  دنشاب  بوصنم  ود  ره  - 1

. يزیخیم رب  بش  ثلث  فصن و  زا  رتمک  ینعی  دنوش  هدناوخ  رورجم  ود  ره  - 2
. دنزیخیم رب  تباحصا  زا  یهورگ  زین  ار  بش  زا  رادقم  نیمه  َکَعَم و  َنیِذَّلا  َنِم  ٌۀَِفئاط  َو 

وا زج  دنکیم و  يریگهزادنا  ار  زور  بش و  ادـخ  هک  تسا  تیاور  رذ ، وبا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ساّبع و  نبا  زا  َراهَّنلا  َو  َْلیَّللا  ُرِّدَُـقی  ُهَّللا  َو 
ور نیا  زا  تسین  رداق  راک  نیا  رب  یسک 
473 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

«. 1  » دنزیخیم رب  تدابع ] يارب   ] ار بش  زا  هزادنا  هچ  دنادیم 
تسین و نکمم  امش  يارب  تاقوا  ندرک  طبـض  هک  دنادیم  ادخ  ینعی  ددرگیم  رب  رّدقی »  » ردصم هب  هوصحت »  » ریمـض ُهوُصُْحت  َْنل  ْنَأ  َِملَع 

. تسا راوشد  امش  رب  نآ  دیریگب و  رتعیسو  ار  نامز  هدرک  طایتحا  هک  نیا  رگم  دینک  ربارب  لیدعت و  ار  نآ  باسح  دیناوتیمن 
. تسا هدش  رّدقم  هک  تسا  ینتساخرب  كرت  رد  تصخر  هزاجا و  ْمُْکیَلَع  َباتَف 

هزادنا نآ  مکل ، رّسیت  ام  اّولصف  ینعی  تسا  تئارق  زامن  ناکرا  زا  یضعب  اریز  تسا  هدرک  تئارق  هب  ریبعت  زامن  زا  ِنآْرُْقلا  َنِم  َرَّسَیَت  ام  اُؤَْرقاَف 
. تسا نآرق  ندناوخ  دوخ  روظنم  دناهتفگ : یضعب  دیناوخب  بش  زامن  تسین  لکشم  تسا و  رودقم  ناتیارب  هک 

: ریز حرش  هب  دناهدرک  فالتخا  دوشیم  ندناوخ  لماش  یهلا ]  ] رما هک  يرادقم  رد  هاگ  نآ 
. تسا هدش  تیاور  هیآ  هاجنپ  ندناوخ ]  ] ریبج نب  دیعس  زا 

. هیآ دص  ندناوخ ]  ] سابع نبا  زا 
. هیآ تسیود  يدس  زا 

نارامیب و رب  بش  نتساخ  اپ  رب  يراوشد  نآ  هدومرف و  نایب  ار  فیفخت  رد  تمکح  لیلد  دنوادخ  سپس  یضْرَم ...  ْمُْکنِم  ُنوُکَیَـس  ْنَأ  َِملَع 
. تسا هتشاذگن  یقرف  نارفاسم  نادهاجم و  نیب  دنوادخ  لالح  بلط  رد  تسادخ و  هار  رد  نادهاجم  رفس و  رد  نارجات 

. دناسرب ناقحتسم  ارقف و  هب  تروص  نیرتهب  هب  ار  لام  ادخ  يارب  هک  تسا  نیا  نسح  ضرق  ًانَسَح : ًاضْرَق 
__________________________________________________

و - 1
. لیللا نم  هنوموقی  يذلا  ردقلا  ملعیف  هریغ  کلذ  یلع  رّدقی  راهنلا و ال  لیللا و  رّدقی  هَّللا  و  رذ ، وبا  مالّسلا و  هیلع  ّیلع  سابع و  نبا  نع 

474 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
مـسا ود  نایم  هچ  رگا  تسا  زیاج  نیا  تسا و  هدـش  عقاو  دـجو »  » لوعفم ود  ناـیم  هک  تسا  لـصف  ریمـض  وه »  » ًاْریَخ َوُه  ِهَّللا  َدـْنِع  ُهوُدَِـجت 

. دنکیمن لوبق  فیرعت  فرح  هک  تسا  ییاههفرعم  زا  لیضفت ]  ] لعفا نوچ  تسا  هدشن  عقاو  هفرعم 
475 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

475 ص :  رّثّدم .....  هروس 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 2230 

http://www.ghaemiyeh.com


هراشا

. تسا یّکم 
. دراد هیآ  شش  هاجنپ و 

475 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

هکم رد  هک  یناسک  زا  کی  ره  ددع  هب  دـنک  تئارق  ار  رثدـم  هروس  سک  ره  هک  تسا  تیاور  ادـخ  لوسر  زا  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدـح  رد 
«. 1  » دوش هداد  شاداپ  وا  هب  هنسح  هد  دناهدرک  بیذکت  قیدصت و  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم 

دمحم هجرد  رد  ار  وا  هک  تسادخ  رب  دنک  تئارق  بجاو  زامن  رد  ار  رثدـم  هروس  سک  ره  هک  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا 
«. 2  » دسرن وا  هب  یتخس  ایند  رد  زگره  و  دهد ، رارق  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 

475 ص :  ات 30 ..... ] تایآ 1  (: 74  ) رثدملا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ْرِّهَطَف ََکباِیث  َو  ( 3  ) ْرِّبَکَف َکَّبَر  َو  ( 2  ) ْرِْذنَأَف ُْمق  ( 1  ) ُرِّثَّدُْملا اَهُّیَأ  ای 

(9  ) ٌریِسَع ٌمْوَی  ٍِذئَمْوَی  َِکلذَف  ( 8  ) ِرُوقاَّنلا ِیف  َرُِقن  اذِإَف  ( 7  ) ِْربْصاَف َکِّبَِرل  َو  ( 6  ) ُِرثْکَتْسَت ُْننْمَت  َو ال  ( 5  ) ْرُجْهاَف َزْجُّرلا  َو 
ًادـیِهْمَت َُهل  ُتْدَّهَم  َو  ( 13  ) ًادوُهُـش َنِیَنب  َو  ( 12  ) ًادوُدْـمَم ًالام  َُهل  ُْتلَعَج  َو  ( 11  ) ًادـیِحَو ُْتقَلَخ  ْنَم  َو  ِینْرَذ  ( 10  ) ٍریِـسَی ُْریَغ  َنیِِرفاْکلا  یَلَع 

(14)
(19  ) َرَّدَق َْفیَک  َِلتُقَف  ( 18  ) َرَّدَق َو  َرَّکَف  ُهَّنِإ  ( 17  ) ًادوُعَص ُهُقِهْرُأَس  ( 16  ) ًادِینَع اِنتایِآل  َناک  ُهَّنِإ  َّالَک  ( 15  ) َدیِزَأ ْنَأ  ُعَمْطَی  َُّمث 

(24  ) َُرثُْؤی ٌرْحِس  َّالِإ  اذه  ْنِإ  َلاقَف  ( 23  ) َرَبْکَتْسا َو  ََربْدَأ  َُّمث  ( 22  ) َرََسب َو  َسَبَع  َُّمث  ( 21  ) َرَظَن َُّمث  ( 20  ) َرَّدَق َْفیَک  َِلُتق  َُّمث 
(29  ) ِرَشَْبِلل ٌۀَحاََّول  ( 28  ) ُرَذَت َو ال  یِْقُبت  ال  ( 27  ) ُرَقَس ام  َكارْدَأ  ام  َو  ( 26  ) َرَقَس ِهِیلْصُأَس  ( 25  ) ِرَشَْبلا ُلْوَق  َّالِإ  اذه  ْنِإ 

(30  ) َرَشَع َۀَعِْست  اْهیَلَع 
__________________________________________________

-1
. ۀکمب هب  بّذک  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحمب  قّدص  نم  ددعب  تانسح  رشع  یطعا  رثدملا  ةروس  أرق  نم  و  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدح  یف 

و - 2
هتجرد و ال یف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحم  عم  هلعجی  نا  هَّللا  یلع  اـقح  ناـک  رثدـملا  ةروس  ۀـضیرفلا  یف  أرق  نم  مالّـسلا  هیلع  رقاـبلا  نع 

. ءاقش ایندلا  یف  هکردی 
476 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

476 ص :  همجرت ..... :

رگشیاشخب هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 
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(1 ! ) هدیمرآ باوخ  رتسب  رد  يا 
(2 ( ) هد میب  ار  نایملاع  و   ) نک راذنا  زیخرب و 

(3  ) رامشب گرزب  ار  تراگدرورپ  و 
(4  ) نک كاپ  ار  تسابل  و 

(5  ) زیهرپب اهیدیلپ  زا  و 
(6  ) بلطم ینوزف  راذگم و  تنم  و 

(7  ) نک ییابیکش  تراگدرورپ  رطاخ  هب  و 
(8  ) دوش هدیمد  روص  رد  هک  یماگنه 

(9  ) تسا یتخس  زور  زور  نآ 
(10  ) تسین ناسآ  نارفاک  يارب  و 

(11 ! ) راذگاو مدیرفآ  اهنت  ار  وا  هک  یسک  اب  ارم 
(12  ) مداد رارق  ياهدرتسگ  لام  وا  يارب  هک  سک  نامه 

(13  ) دنتسه وا  تمدخ ) رد  و   ) وا دزن  هراومه  هک  ینادنزرف  و 
(14  ) تخاس مهارف  يو  يارب  رظن  ره  زا  ار  یگدنز  لیاسو  و 

(15  ) میازفیب وا  رب  هک  دراد  عمط  مه  زاب 
(16  ) دزرویم ینمشد  ام  تایآ  هب  تبسن  وا  هک  ارچ  دش ، دهاوخن  نینچ  زگره 

(17 ( ) مینکفایم ریز  هب  ار  وا  سپس   ) دور الاب  یگدنز  هلق  زا  هک  مینکیم  روبجم  ار  وا  يدوزب 
(18  ) تخاس هدامآ  ار  بلطم  درک و  هشیدنا  نآرق ) اب  هزرابم  يارب   ) وا

(19  ) درک هدامآ  ار  بلطم  قح ) اب  هزرابم  يارب   ) هنوگچ داب  وا  رب  گرم 
( 20  ) درک هدامآ  ار ) دوخ  یناطیش  هشقن  و   ) بلطم هنوگچ  وا  رب  گرم  مه  زاب 

477 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(21  ) دنکفا یهاگن  سپس 

(22  ) دش راک  هب  تسد  هنالوجع  دیشک و  مه  رد  هرهچ  دعب 
(23  ) دیزرو ربکت  درک و  قح )  ) هب تشپ  سپس 

(24 ! ) تسین ناینیشیپ  ياهرحس  نوچمه  بلاج  رحس  کی  زج  يزیچ  نآرق )  ) نیا تفگ  ماجنارس  و 
(25 ! ) دشابیمن ناسنا  نخس  زج  نیا 

(26  ) مینکیم خزود  دراو  ار  وا  يدوزب 
(27 ( ؟ تسیچ خزود  ینادیمن  وت  و 

(28 ! ) دزاسیم اهر  ار  يزیچ  هن  دراذگیم و  یقاب  ار  يزیچ  هن  هک ) تسا  یشتآ  )
(29  ) دنکیم نوگرگد  یلکب  ار  تسوپ 

(30  ) دناهدش هدرامگ  نآ  رب  باذع ) ناگتشرف  زا   ) رفن هدزون 

477 ص :  ریسفت ..... :
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يالاب رب  راثد  دشوپیم و  نیربز  سابل  هک  تسا  سابل  رد  هتفر  ورف  صخـش  رثدتم »  » يانعم هب  رثدم »  » هتفر ورف  سابل  رد  يا  ُرِّثَّدُْملا  اَهُّیَأ  ای 
. راثد مدرم  دنراعش و  راصنا  ثیدح : تسا  هشیر  نیمه  زا  تسا ، هدیبسچ  ندب  هب  هک  دنیوگ  ار  نیریز  سابل  راعش  دراد و  رارق  راعش 

باذع زا  دندرواین  نامیا  ادخ  هب  هک  یتروص  رد  ار  تموق  زیخاپب و  راوتـسا  یمزع  اب  ای  نک ، راذـنا  ار  تموق  زیخرب و  تباوخ  زا  ْرِذـْنَأَف  ُْمق 
. دبای صاصتخا  يزیچ  هب  راذنا  لعف  هک  نیا  نودب  دوش  ینعم  نک » راذنا   » هک تسا  نیا  رتهب  رادب ، رذح  رب  ادخ 

رد نتفگ  ریبکت  رب  هیآ  نیا  ربکا ، هَّللا  وگب : ای  نک  فصو  یگرزب  هب  ینعی  هدـب  صاـصتخا  نتـشادگرزب  هب  ار  تراـگدرورپ  ْرِّبَکَف  َکَّبَر  َو 
دیآ شیپ  هچ  ره  تسا  هدومرف  دنوادخ  ییوگ  تسا  طرـش  يانعم  ندنامهف  يارب  ّربکف »  » رب ءاف )  ) ندـش لخاد  تسا . هدـش  لمح  زین  زامن 

. نکم اهر  ار  ادخ  ریبکت 
. تسا زامن  یتسرد  تّحص و  طیارش  زا  سابل  ندوب  كاپ  اریز  يوشب ، تساجن  زا  ار  تسابل  ْرِّهَطَف  ََکباِیث  َو 

فیثک لامعا  زا  ار  تسفن  ینعی  تسا  سفن  بایث »  » زا روظنم  هدش : تیاور  هداتق  زا 
478 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

رب رد  ار  یمدآ  سابل ، اریز  دشاب ، كاپ  هلیذر  قالخا  اهبیع و  زا  هاگ  ره  تسا ، كاپ  شنماد  نابیرگ و  اهسابل و  ینالف  دنیوگ : نک ، كاپ 
: دناهتفگ یضعب  دروآ . تفگش  هب  ارم  دیز  سابل  دنیوگ : هک  نانچ  تسا  هدش  هدروآ  ناسنا  دوخ  زا  هیانک  سابل  سپ  دریگیم 

دهاوخن نمیا  نآ ] هب   ] تساجن ندیـسر  زا  ندوب  دـنلب  تروص  رد  نوچ  نک  هاتوک  ار  تیاهـسابل  ینعی  تسا  رّـصقف  کـبایث  هیآ و  ياـنعم 
. دوب

دوشیم اهنآ  زج  ناتب و  شتـسرپ  هب  ّرجنم  ار  هچنآ  ینعی  تسا  باذع  يانعم  هب  هدش و  تئارق  ءار »  » ّمض رـسک و  هب  زجر »  » ْرُجْهاَف َزْجُّرلا  َو 
. دوب اهنآ  شتسرپ  زا  هّزنم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  اریز  شاب  راوتسا  اهنآ  كرت  رد  ینعی  نک  كرت 

رازغتسا زا  ار ] هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ   ] دنوادخ شابم  رایسب  ناهاوخ  و  رامشم ، رایسب  یشخبیم  هک  ار  يزیچ  ینعی  ُِرثْکَتْـسَت  ُْننْمَت  َو ال 
هچنآ زا  شیب  هدیـشخب  يزیچ  وا  هب  هک  یـسک  زا  هک  دـشاب  هتـشاد  عـمط  دـشخبب و  ار  يزیچ  یـسک  هک  تساـنعم  نیا  هـب  نآ  درک و  یهن 

: ثیدح تسانعم  نیمه  هب  تسا و  زیاج  لمع  نیا  دریگب و  ضوع  هدیشخب  شدوخ 
: تسا تروص  ود  نآ  هیجوت  رد  دوشیم و  هداد  شاداپ  دوخ  ششخب  رب  رزغتسم 

. تسا هدیزگرب  ار  تافص  نیرتهب  وا  يارب  دنوادخ  هک  ارچ  دشاب  ربمایپ  هب  صوصخم  رازغتسا  زا  یهن  - 1
. یمیرحت یهن  هن  دشاب  یهیزنت  یهن  یهن ، - 2

. نک ربص  اهتعاط  يادا  رب  ای  ناکرشم  رازآ  ربارب  رد  ادخ  يارب  ِْربْصاَف  َکِّبَِرل  َو 
ور شیپ  رد  یتخـس  زور  سپ  نک  ربص  ناـشرازآ  رب  سپ  تسا : هدومرف  ییوگ  تسا و  ّتیببـس  يارب  اذاـف »  » رد ءاـف »  » ِرُوقاَّنلا ِیف  َرُِقن  اذِإَـف 

. دید دنهاوخ  ار  ناشرازآ  هجیتن  ماجرف و  هک  دنراد 
نیا ینعم  نوچ  تسا  هدش  بوصنم  دراد  تلالد  نآ  رب  ازج  هک  یلماع  هب  اذا »  » تسازج و يارب  کلذف »  » رد ءاف »  » ٌریِسَع ٌمْوَی  ٍِذئَمْوَی  َِکلذَف 

. دوشیم راوشد  نارفاک  رب  راک  دش  هدیمد  لیفارسا  روص  رد  هاگ  ره  هک : تسا 
479 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

اریز تسا  ّقلعتم  کلذ »  » هب طقف  دـنکیمن و  لمع  فوصوم  لبق  اـم  رد  تفـص  اریز  دوش  عقاو  ریـسع »  » يارب فرظ  ذـئموی »  » تسین زیاـج 
يزور ندیمد  زور  نآ  رد  ندیمد  نآ  ریـسع ، موی  رقن  مویلا  کلذ  یف  رقنلا  کلذف  تسا : نیا  هیآ  ریدـقت  تسا و  ردـصم  زا  هیانک  کلذ » »

. تسا تخس 
-101 نونمؤم / « ) دوش هدیمد  روص  رد  هاگ  ره  ، » تسا ِروُّصلا ، ِیف  َخُِفن  اذِإَف  ٌریِسَع » ٌمْوَی  ٍِذئَمْوَی  َِکلذَف  : » هیآ يانعم  هک  هدش  لقن  دهاجم  زا 

(. 13 هّقاح /
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. تسا فالتخا  مود  ای  تسا  لّوا  هخفن  روظنم ، هک  نیا  رد 
نآ هک  تسا  بلطم  نیا  مالعا  يارب  دنکیم  زاینیب  نآ  ندروآ  زا  ریـسع »  » رکذ هک  نیا  اب  ار  ریـسی » ریغ   » ندروآ ٍریِـسَی  ُْریَغ  َنیِِرفاْکلا  یَلَع 

نانمؤم هب  تراشب  هدـعو و  نارفاک و  دـیدهت  نایم  نآ ] رکذ  رد  دـنوادخ   ] تسا و ناسآ  نانمؤم  رب  هک  نانچ  تسین  ناسآ  نارفاـک  رب  زور 
. تسا هدومرف  عمج 

تـسا هریغم  نب  دیلو  روظنم  ماهدیرفآ و  ار  وا  يرگید  تکرـش  نودب  ییاهنتب و  دوخ  هک  راذـگاو  یـسک  اب  ارم  ًادـیِحَو  ُْتقَلَخ  ْنَم  َو  ِینْرَذ 
رد ءات ،  ] يارب لاح  ادـیحو ]  ] نیا رب  انب  منکیم  تیاـفک  رتهب  ار  وت  یمقتنم  ره  زا  نتفرگ  ماـقتنا  رد  نم  هک  ارچ  راذـگاو  نم  هب  ار  وا  ینعی 

: ینعم ود  هب  تسا  هَّللا  ینعی  تقلخ ]
. راذگب اهنت  وا  اب  ارم  هعم  يدحو  ینرذ  - 1

یتورث دوب و  اهنت  هک  یلاح  رد  مدیرفآ  ار  وا  ینعی  تسا  قولخم  يارب  لاح  ادیحو ]  ] ای مدیرفآ ، ییاهنتب  ار  وا  دوخ  نم  يدـحو ، هتقلخ  - 2
. تشادن

«. 1  » درادن صّخشم  يردپ  هک  تسا  یسک  دیحو  هک : هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا 
. ناوارف هدرتسگ و  لام  ینعی  ًادوُدْمَم  ًالام 

هناشن نابسا  نارتش و  زا  ینوگانوگ  عاونا  ناوارف  لام  نیا  هدش : تیاور  ساّبع  نبا  زا 
__________________________________________________

-1
. با هل  فرعی  نم ال  دیحولا  ّنا  مالّسلا  هیلع  رقابلا  نع  يور 

480 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تشاد رانید  رازه  دص  دشیمن و  عطق  شتاّلغتسم  تاّلغ  تشاد و  فیاط  هّکم و  نایم  هلصاف  رد  دیلو  هک  دوب  تاّلغتسم  راد و 

هس دندشیمن و  بیاغ  دیلو  دزن  زا  دنتشادن  يراجت  رفس  هب  يزاین  نوچ  دندوب و  وا  روضح  رد  هّکم  رد  هک  تشاد  رـسپ  هد  ًادوُهُـش  َنِیَنب  َو 
. دندش ناملسم  هرامع  ماشه ، دلاخ ، ینعی  اهنآ  زا  نت 

. مدرتسگب شموق  نایم  رد  ار  وا  تهاج  تسایر و  طاسب  ًادیِهْمَت  َُهل  ُتْدَّهَم  َو 
. تسوا عمط  ندرک  عطق  عنم و  يارب  اّلک »  » درامشیم دعبتسم  هیآ  نیا  رد  ار  دیلو ]  ] وا صرح  عمط و  دنوادخ  َدیِزَأ  ْنَأ  ُعَمْطَی  َُّمث 

اب دوب  ام  تایآ  لیالد و  اب  فلاخم  دـیلو ]  ] ینعی هدومرف  نایب  فانیتسا  تروص  هب  ار  عنم  عدر و  ّتلع  دـنوادخ  ًادـِینَع  اِنتایِآل  َناـک  ُهَّنِإ  اَّلَک 
. درادن ار  رتنوزفا  تمعن  قاقحتسا  یساپسان  درک و  یساپسان  ار  ام  ياهتمعن  راک  نآ  اب  تشاد و  تخانش  اهنآ  هب  هک  نیا 

«. 1  » دیسر تکاله  هب  ات  دشیم  مک  شلام  نانچ  مه  هیآ  نیا  ندش  لزان  زا  سپ  هک  هدش  تیاور 
ییاسرف تقاط  تخـس و  باذـع  يارب  یلثم  نآ  تسا و  راوشد  نآ  زا  ندـمآ  الاب  هک  مربیم  ورف  ياهّرد  رد  ار  وا  يدوزب  ًادوُعَـص  ُهُقِهْرُأَـس 

. دش دهاوخ  شراتفرگ  هک  تسا 
هک دیـشیدنا  وا  ینعی  دنک ، نایب  ار  وا  دانع  تقیقح  ات  دـشاب  ًادـِینَع  اِنتایِآل  َناک  ُهَّنِإ  هیآ : زا  لدـب  ای  تسا  دـیدهت  ّتلع  نایب  َرَّدَـق  َو  َرَّکَف  ُهَّنِإ 

. درک اّیهم  يریگهزادنا و  ار  نآرق  هب  عجار  شاهتفگ  دوخ  سفن  رد  دیوگب و  هچ  نآرق  هب  عجار 
هدوتـس ندرک  دنخـشیر  شور  هب  ار  وا  ای  وا  هب  ندیرب  رازبا  ندیـسر  دنوادخ و  يریگهزادنا  ریدقت و  زا  یتفگـش  هیآ ، نیا  َرَّدَق  َْفیَک  َِلتُقَف 

: دیوگیم ياهدنیوگ  الثم  تسا ،
بوخ هچ  دشکب  ار  وا  ادخ  تسا ، عاجش  ردق  هچ  دشکب  ار  وا  ادخ  هعجشا ، ام  هَّللا  هلتق 

__________________________________________________
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و - 1
. کله یّتح  هلام  نم  ناصقن  یف  ۀیآلا  هذه  لوزن  دعب  لاز  ام  هنا  يور 

481 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دنک نیرفن  نخس  نیا  هب  ار  وا  دزرویم  دسح  وا  هب  هک  یسک  دوش و  عقاو  دسح  دروم  هک  تسا  راوازس  ینعی  تسا ، يرعاش 

دوب ناسنا  نخس  هن  هک  مدینش  ینخـس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  زا  شیپ ، ياهظحل  ادخ  هب  تفگ : موزخم  ینب  هب  دیلو  هک  هدش  تیاور 
، دوب زبس  رـس  باداش و  نآ  نییاـپ  شخب و  رمث  تخرد ) دـننام   ) نآ يـالاب  دوب ، ییاـبیز  توـالح و  شنخـس  رد  یتسارب  ّنج و  نخـس  هن 

هیلع هَّللا  یّلص  دّمحم   ] قاتشم دیلو  ادخ  هب  دنتفگ : شیرق  دوبن ، وا  زا  رتالاب  ینخس  چیه  دوب و  نانخس ] رگید  زا  رت   ] دنلب وا  نخـس  یتسارب 
منکیم و تیافک  ار  امـش  هک  دـیراذگاو  نم  هب  ار  راک  تفگ : لهج  وبا  سپ  دـش  دـنهاوخ  وا  هتفیـش  شیرق  ماـمت  ادـخ  هب  هدـش و  هلآ ] و 

. دوب وا  زا  تیامح  هناشن  هک  تفگ  وا  هب  ینانخس  تسشن و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  رانک  رد  نوزحم 
وا زا  یگناوید  راک  ایآ  تسا  نونجم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحم  هک  دـیراد  نامگ  تفگ : دـمآ و  شربق  دزن  تساـخرب و  لـهج  وبا  سپ 

يرعش زگره  دیاهدید  ایآ  تسا  رعاش  دیرادنپیم  دنزب ؟ ار  نانهاک  نانخس  هک  دیاهدید  ایآ  تسوگبیغ )  ) تسا نهاک  دییوگیم  دیاهدید ،
هب شیرق  هن  دنتفگ : تالاؤس  نیا  مامت  باوج  رد  شیرق  دشاب ؟ هتفگ  یغورد  هک  دیاهدومزآ  ار  وا  ایآ  دـیرادنپیم  باّذـک  ار  وا  دـیوگب ؟

شنادناخ و درم و  نایم  هک  دـیاهدیدن  ایآ  تسا  رگوداج  رحاس و  طقف  تفگ : وا  مییوگب ؟ هچ  شاهرابرد  تسیچ ، هراچ  دـنتفگ : لهج  وبا 
؟ دزادنایم ییادج  شنامالغ  ناتسود و  نادنزرف و 

«. 1 [ » تسا هقرفت  زین  رحس  رثا  [و 
سپ تسا  هدش  هتفرگ  لباب  مدرم  زا  هک  تسا  يرحس  طقف  دیوگیم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  هک  ینانخـس  َُرثُْؤی  ٌرْحِـس  اَّلِإ  اذه  ْنِإ  َلاقَف 

. دندش قّرفتم  هلآ ) هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ   ) وا راک  زا  ّریحتم  هدز و  تفگش  شیرق 
دینادرگرب يور  هدیشک و  مهرد  هرهچ  هاگ  نآ  تسیرگن  نانآ  ياههرهچ  هب  لهج  وبا  و 

__________________________________________________

م. دوش - عوجر  عماجلا  عماوج  نتم  هب  تسا  ینالوط  رایسب  تیاور  نوچ  - 1
482 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. درک روطخ  شبلق  هب  هک  یتشز  هملک  نیا  رطاخ  هب  درک  هاگن  هناّربکتم  دولآ و  مشخ  و 
هچ تسنادیمن  دوب و  هدنام  اهییوج  هراچ  يانگنت  رد  نوچ  دیـشک  مه  رد  هرهچ  هاگ  نآ  دیـشیدنا  نآ  رد  سپـس  َرََـسب  َو  َسَبَع  َُّمث  َرَظَن  َُّمث 

. دیوگب
. درادن ییاهر  يدوبان  زا  دوشیم و  دوبان  دوش  هدنکفا  رقس  رد  يزیچ  ره  تسا  ًادوُعَص » ُهُقِهْرُأَس   » زا لدب  هیآ  نیا  َرَقَس  ِهِیلْصُأَس 

ات دنازوسیم  ار  نآ  یلوق  هب  دهدیم و  رییغت  ار  اهندب  تسوپ  ینعی  تسوپ  يور  رـشب  زا  روظنم  تسا و  ریجهلا  حّول  زا  هحاّول  ِرَـشَْبِلل  ٌۀَحاََّول 
. دنکیم بش  زا  رتهایس  ار  نآ  هک  اجنآ 

. دنخزود رقس و  رومأم  ناگتشرف  زا  رفن  هدزون  َرَشَع  َۀَعِْست  اْهیَلَع 
. دنناگتشرف زا  فنص  هدزون  خزود  نارومأم  دناهتفگ : یضعب 

482 ص :  ات 56 ..... ] تایآ 31  (: 74  ) رثدملا هروس  ]

هراشا
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َو ال ًانامیِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َدادْزَی  َو  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِْقیَتْسَِیل  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ًۀَْنِتف  َّالِإ  ْمُهَتَّدِع  اْنلَعَج  ام  َو  ًۀَِکئالَم  َّالِإ  ِراَّنلا  َباحْصَأ  اْنلَعَج  ام  َو 
ُءاشَی ْنَم  ُهَّللا  ُّلُِضی  َِکلذَک  ًالَثَم  اذـِهب  ُهَّللا  َدارَأ  اذ  ام  َنوُِرفاْکلا  َو  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  َلوُقَِیل  َو  َنُونِمْؤُْملا  َو  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َباتْرَی 

اذِإ ِْحبُّصلا  َو  ( 33  ) ََربْدَأ ْذِإ  ِلـْیَّللا  َو  ( 32  ) ِرَمَْقلا َو  ـَّالَک  ( 31  ) ِرَـشَْبِلل يرْکِذ  َّالِإ  َیِه  ام  َو  َوُه  َّالِإ  َکِّبَر  َدُونُج  ُمَْلعَی  اـم  َو  ُءاـشَی  ْنَم  يِدـْهَی  َو 
(35  ) ِرَبُْکلا يَدْحَِإل  اهَّنِإ  ( 34  ) َرَفْسَأ

ٍتاَّنَج ِیف  ( 39  ) ِنیِمَْیلا َباحْـصَأ  ـَّالِإ  ( 38  ) ٌۀَـنیِهَر ْتَبَـسَک  اِمب  ٍسْفَن  ُّلُـک  ( 37  ) َرَّخَأَـتَی َْوأ  َمَّدَـقَتَی  ْنَأ  ْمُْکنِم  َءاـش  ْنَِـمل  ( 36  ) ِرَـشَْبِلل ًاریِذَن 
(40  ) َنُولَءاسَتَی

َعَم ُضوـَُـخن  اَّنُک  َو  ( 44  ) َنیِکْـسِْملا ُمِعُْطن  ُکـَن  ْمـَل  َو  ( 43  ) َنیِّلَـصُْملا َنِم  ُکـَن  َْمل  اُولاـق  ( 42  ) َرَقَـس ِیف  ْمُکَکَلَـس  ام  ( 41  ) َنیِمِرْجُْملا ِنَـع 
(45  ) َنیِِضئاْخلا

ٌرُمُح ْمُهَّنَأَک  ( 49  ) َنیِضِْرعُم ِةَرِکْذَّتلا  ِنَع  ْمَُهل  امَف  ( 48  ) َنیِِعفاَّشلا ُۀَعافَش  ْمُهُعَْفنَت  امَف  ( 47  ) ُنیِقَْیلا اَناتَأ  یَّتَح  ( 46  ) ِنیِّدلا ِمْوَِیب  ُبِّذَُکن  اَّنُک  َو 
(50  ) ٌةَرِْفنَتْسُم

ْنَمَف ( 54  ) ٌةَرِکْذَت ُهَّنِإ  َّالَک  ( 53  ) َةَرِخْآلا َنُوفاخَی  َْلب ال  ـَّالَک  ( 52  ) ًةَرَّشَنُم ًافُحُـص  یتُْؤی  ْنَأ  ْمُْهنِم  ٍئِْرما  ُّلُک  ُدیُِری  َْلب  ( 51  ) ٍةَرَوْسَق ْنِم  ْتَّرَف 
(55  ) ُهَرَکَذ َءاش 

(56  ) ِةَرِفْغَْملا ُلْهَأ  َو  يْوقَّتلا  ُلْهَأ  َوُه  ُهَّللا  َءاشَی  ْنَأ  َّالِإ  َنوُرُکْذَی  ام  َو 
483 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

483 ص :  همجرت ..... :

دوهی و  ) باتک لها  ات  میدرکن ، نّیعم  نارفاک  شیامزآ  يارب  زج  ار  اهنآ  دادعت  و  میدادـن ، رارق  باذـع )  ) ناگتـشرف زج  ار  خزود  نارومأم 
هار دوخ  هب  دیدرت  ینامـسآ ) باتک  نیا  ّتیناّقح  رد   ) نانمؤم باتک و  لها  ات  و  دوش ، هدوزفا  نانمؤم  نامیا  رب  و  دـننک ، ادـیپ  نیقی  اراصن )
ره دزاسیم و  هارمگ  دهاوخب  ار  سک  ره  دنوادخ  هنوگ  نیا  يرآ ) ( ؟ دراد يروظنم  هچ  فیـصوت  نیا  زا  ادخ  دنیوگب : نارفاک  و  دـنهدن ،

. تسین اهناسنا  يارب  يرّکذت  رادشه و  زج  نیا  و  دنادیمن ، یـسک  وا  زج  ار  تراگدرورپ  نایرکـشل  و  دنکیم ، تیادـه  دـهاوخب  ار  سک 
(31)

(32 . ) هام هب  دنگوس  دننکیم ، رّوصت  اهنآ  هک  تسین  نینچنیا 
(33 . ) دنک تشپ  دنیچرب و ) نماد   ) هک یماگنه  بش  هب  و 

(34 . ) دیاشگب هرهچ  هک  یماگنه  حبص  هب  و 
(35 . ) تسا ّمهم  لئاسم  زا  تمایق ) كانلوه  ثداوح   ) نآ هک 

(36 . ) اهناسنا همه  يارب  تسا  يراذنا  رادشه و 
(37 (. ) دنورن ای  دنور  شیپ  تاریخ  تیاده  يوس  هب   ) دننامب بقع  ای  دنیوج  مّدقت  دنهاوخیم  هک  امش  زا  یناسک  يارب 

(38 . ) تسا شیوخ  لامعا  ورگ  رد  سک  ره 
(39 (. ) دنهدیم ناشتسار  تسد  هب  اوقت  نامیا و  هناشن  هب  ار  ناشلامعا  همان  هک  « ) نیمی باحصا   » رگم

(40 . ) دننکیم لاؤس  دنتشهب و  ياهغاب  رد  اهنآ 
(41  ) نامرجم زا 

(42 ( ؟ داتسرف خزود  هب  ار  امش  زیچ  هچ 
(43 . ) میدوبن نارازگزامن  زا  ام  دنیوگیم :
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(44 . ) میدرکیمن دنمتسم  ماعطا  و 
( 45 . ) میدوب ادصمه  نیشنمه و  لطاب  لها  اب  هتسویپ  و 

484 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(46 . ) میدرکیم راکنا  ار  ازج  زور  هراومه  و 

(47 . ) دیسر ارف  ام  گرم  هک  ینامز  ات 
(48 . ) دیشخبیمن يدوس  اهنآ  لاح  هب  ناگدننک  تعافش  تعافش  ور  نیا  زا 

(49 ( ؟ دننازیرگ رّکذت  زا  همه  نیا  اهنآ  ارچ 
(50 . ) هدیمر دنتسه  ینارخروگ  اهنآ  ییوگ 

(51 . ) دناهدرک رارف  ریش  زا  هک 
(52 . ) دوش هداتسرف  وا  يارب  ادخ ) يوس  زا   ) ياهناگادج همان  دراد  راظتنا  اهنآ  زا  مادک  ره  هکلب 

(53 . ) دنسرتیمن ترخآ  زا  هکلب  دنیوگیم ، اهنآ  هک  تسین  نینچ 
(54 . ) تسا يروآدای  رّکذت و  کی  نآرق )  ) نآ دنیوگیم ، اهنآ  هک  تسین  نینچ 

(55 . ) دریگیم دنپ  نآ  زا  دهاوخب  سک  ره 
(56 . ) تسا شزرمآ  اوقت و  لها  وا  دهاوخب ، ادخ  هک  نیا  رگم  دریگیمن  دنپ  سک  چیه  و 

484 ص :  ریسفت ..... :

484 ص :  لوزن ..... ] نأش  ]

رـسپ هک  دینکیم  شوگ  ایآ  تفگ : شیرق  هب  لهج  وبا  هیآ  نیا  ندش  لزان  زا  سپ  هک  هدـش  تیاور  ًۀَِـکئالَم  اَّلِإ  ِراَّنلا  َباحْـصَأ  اْنلَعَج  ام  َو 
رفن هد  ره  ایآ  دیریلد  رایسب  یمدرم  امش  دناهتـشرف و  هدزون  خزود  نانابهگن  هک  دهدیم  ربخ  امـش  هب  تسا ) بلطملا  دبع  هینک   ) هشبک یبا 

. دنک دوبان  ار  خزود  نانابهگن  زا  یکی  هک  دناوتیمن  امش  زا 
دروم هیآ   ] هیآ نیا  سپ  دـینک  دوبان  ار  نانآ  زا  رفن  ود  یگمه  امـش  منکیم و  دوباـن  ار  اـهنآ  زا  رفن  هدـفه  نم  تفگ : یمحج  دوسـالا  وبا 

. دینک دربن  اهنآ  اب  دیناوتب  هک  میدادن  رارق  امش  سنج  زا  ینادرم  ار  ناگتشرف  ام  ینعی  دش ، لزان  ثحب ]
شتمکح ادخ و  هب  هک  اهنآ  يارب  یشیامزآ  رگم  میاهدادن  رارق  هدزون ]  ] ار خزود  نانابهگن  رامـش  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ًۀَْنِتف  اَّلِإ  ْمُهَتَّدِع  اْنلَعَج  ام  َو 

: تسا هدومرف  دنوادخ  ییوگ  دننکیم  هرخـسم  هدمآ و  رب  تفلاخم  ددص  رد  سپ  دنرادن  رارقا  ادخ  هب  نانمؤم ، دننام  دـناهدرواین و  نامیا 
نآ هب  اراصن ) دوهی و   ) باتک لها  نوچ  دـنوش ، ناحتما  نآ  هب  هک  تسا  نیا  شیاضتقم  هک  میداد  رارق  يددـع  ار  ناگتـشرف ]  ] اهنآ راـمش 

دنراد  نیقی  ددع 
485 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا هدش  لزان  ادخ  فرط  زا  هک  دننکیم  نیقی  دنونشب  هاگ  ره  سپ  تسا  هدزون  نامه  لیجنا  تاروت و  رد  اهنآ  ددع  اریز 
. دنراد قیدصت  نآ  هب  نانمؤم  هک  ارچ  دیازفایم  ار  نانمؤم  نامیا  ًانامیِإ و  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َدادْزَی  َو 

باتک لها  زا  کش  هدرک و  قیدصت  ار  ناگتـشرف  دادعت  باتک  لها  دننیبیم  هک  لیلد  نیا  هب  َنُونِمْؤُْملا  َو  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َباتْرَی  َو ال 
. تسا هدش  فرط  رب  نانمؤم  و 
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«. 1  » تسین فده  ضرغ و  هچ  رگا  تسا  ّتلع  يانعم  هب  لوقیل »  » رد مال  َنوُِرفاْکلا  َو  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  َلوُقَِیل  َو 
هدز هک  تسا  یلثم  زا  هراعتـسا  نوچ  و  تسا ، اذه »  » رد دوجوم  هراشا  يانعم  نآ  لماع  تسا و  لاح  ای  زیمت  الثم »  » اًلَثَم اذِهب  ُهَّللا  َدارَأ  اذ  ام 

بیجع ددع  نیا  زا  دنوادخ  هک  تسا  نیا  ناشدـصق  دناهدرمـش و  بیجع  ار  ( 19  ) ددع نیا  نارکنم ، نوچ  دـناهدیمان ، لثم »  » ار نآ  هدـش 
. تسا ددع  نآ  ندرک  راکنا  نخس  نیا  زا  ناشدوصقم  رفن و  تسیب  هن  هداد  رارق  رفن  هدزون  ار  نانآ  ارچ  دراد و  یضرغ  هدارا و  هچ 

یهارمگ نآ  دـننام  ار  نارفاک  دـنوادخ  ینعی  تسا  بوصنم  اّلحم  کلذـک »  » رد فاک »  » ُءاشَی ْنَم  يِدـْهَی  َو  ُءاـشَی  ْنَم  ُهَّللا  ُّلُِـضی  َِکلذَـک 
سپ دـهدیم  ماجنا  وکین  راـک  تمکح  ياـضتقم  هب  دـنوادخ  هک  ینعم  نیا  هب  دـنکیم ، تیادـه  تیادـه ، نآ  دـننام  ار  ناـنمؤم  هارمگ و 

دنوادخ دننکیم و  راکنا  ار  دنوادخ  لمع  نارفاک  و  دیازفایم ، ناشتیاده  نامیا و  رب  مه  ادخ  دننادیم و  وکین  قح و  ار  ادخ  لعف  نانمؤم 
. دیازفایم ناشیهارمگ  رفک و  رب  مه 

: تسا لوق  ود  هیآ  نیا  يانعم  رد  َوُه  اَّلِإ  َکِّبَر  َدُونُج  ُمَْلعَی  ام  َو 
__________________________________________________

نوریب ّتلع  میب )  ) هک متفر  نوریب  رهـش  زا  داسف  ّرـش و  میب  زا  رـشلا ، ۀفاخمل  دلبلا  نم  تجرخ  تسا : هلمج  نیا  دننام  لوقیل »  » رد مال ) - ) 1
م. هحفص - طسو  ص 652 ، ج 4 ، فاّشک ، يرشخمز ، تسین . ندش  نوریب  ضرغ  یلو  تسه  نتفر 

486 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
درادن هار  نآ  تخانش  هب  سک  چیه  تسین و  هاگآ  یسک  تسه  رکـشل  ره  ددع  رد  هک  یتمکح  تراگدرورپ و  نایرکـشل  زا  ادخ  زج  - 1

. دنادیمن ار  نآ  زج  تاکز و  ياهباصن  اهزامن و  اهجرب و  ناگراتس و  اهنامسآ و  ددع  تمکح  یسک  هک  نانچ 
ار خزود  نارومأم  دادعت  هک  تسین  راوشد  ادخ  رب  تسین و  هاگآ  اهنآ  زا  ادخ  زج  یسک  تسا  دایز  رایسب  تراگدرورپ  نایرکشل  نوچ  - 2

. دنادیمن یسک  ادخ  زج  هک  تسا  یتمکح  ( 19  ) صوصخم ددع  نیا  رد  یلو  دنک  لماک  رفن  تسیب 
: تسا لوق  ود  یه »  » ریمض عجرم  رد  تسا . رقس  فیصوت  هب  هتسویپ  هیآ  نیا  ِرَشَْبِلل  يرْکِذ  اَّلِإ  َیِه  ام  َو 

. تسا رشب  يارب  يروآدای  طقف  نآ  تفص  رقس و  ینعی  ددرگرب  رقس  هب  - 1
. تسا هدش  رکذ  اهنآ  رد  رقس  هک  ددرگرب  یتایآ  هب  یه » - » 2

بجوم اهنآ  يارب  زگره  رقس »  » ینعی هدروآ  راکنا  ناونع  هب  ار  اّلک »  » هداد رارق  رّکذت  هلیسو  ار  رقـس »  » هک نآ  زا  سپ  دنوادخ  ِرَمَْقلا  َو  اَّلَک 
. دوشیمن هیبنت  رّکذت و 

، دندش هتـشذگ  زور  دننام  رباّدلا ، سمأک  اوراص  برع : هتفگ  تسا  هشیر  نیمه  زا  تسانعم و  کی  هب  ود  ره  ربدا » و  ربد ،  » ََربْدَأ ْذِإ  ِْلیَّللا  َو 
: دناهتفگ یضعب 

. تسا هدش  تئارق  زین  ربد » اذا   » و دیایب ، زور  زا  سپ  بش  هاگ  ره  تسا ، راهّنلا » لیللا  ربد   » زا
تسا و هدش  هداد  رارق  ثینأت  ءات »  » دننام يربک ] رد   ] ثینأت فلا  تسا ] ربک ، يربک ، عمج   ] تسا ربکا »  » ّثنؤم يربک »  » ِرَبُْکلا يَدْحَِإل  اهَّنِإ 

تمایق گرزب  ياهتبیـصم  زا  یکی  رقـس »  » ینعی دوش ، هتـسب  عمج  لعف »  » رب زین  یلعف »  » دوشیم هتـسب  عمج  لعف »  » رب هلعف »  » هک روط  ناـمه 
. تسا ریظنیب  تمظع  رد  تمایق  كانلوه  ثداوح  نایم  رد  تسا و 

: تسا لوق  ود  اریذن »  » بارعا رد  ِرَشَْبِلل  ًاریِذَن 
زا  یکی  ندناسرت  راذنا و  رظن  زا  رقس »  » ینعی دشاب ، يدحا   » يارب زیمت  - 1

487 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تساهنز زا  یکی  تفع  رظن  زا  نز  نالف  دنیوگ : هک  نانچ  تساهالب 

. دشاب لاح  - 2
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نمل ییوگیم : هک  نانچ  تسا  مّدـقم  ربخ  ءاش » نمل   » تسا و ّتیئادـتبا  هب  عوفرم  اـّلحم  مّدـقتی » نا   » َرَّخَأَـتَی َْوأ  َمَّدَـقَتَی  ْنَأ  ْمُْکنِم  َءاـش  ْنَِمل 
ای دریگب  تقبـس  ریخ  راک  هب  دـهاوخب  سک  ره  تسا  دازآ  قلطم و  هیآ  ياـنعم  دـناوخب و  زاـمن  هتفرگ  ءوضو  هک  یـسک  یّلـصی  نا  أّـضوت 
ره و  دوش ) اریذـپ  ار  تقیقح  نیا  و  . ) دروایب نامیا  دـهاوخیم  سک  ره   » ْرُفْکَْیلَف َءاش  ْنَم  َو  ْنِمُْؤْیلَف  َءاـش  ْنَمَف  هیآ : تسا  نآ  ریظن  دریگن و 

(. 29 فهک / « ) دزرو رفک  دهاوخیم  سک 
ریخ راک  رد  دنتـساوخ  رگا  هک  دنکیم  راذنا  دنراد  تردق  هک  ار  ینافّلکم  هیآ  هک  نیا  رب  انب  دشاب  رـشبلل »  » زا لدـب  ءاش » نمل   » تسا زیاج 

. دنوش كاله  دننامب و  بقع  دنتساوخ  رگا  دنوش و  راگتسر  دنیوج و  تقبس 
هب مسا و  طقف  تسا و  ناسکی  ّثنؤم  رّکذـم و  لوعفم  يانعم  هب  لیعف  رد  اریز  تسین  نیهر »  » ّثنؤم ۀـنیهر »  » ٌۀَـنیِهَر ْتَبَـسَک  اِمب  ٍسْفَن  ُّلُک 

رعـش تسا  نآ  ریظن  و  نیهر ، تبـسک  اـمب  سفن  ّلـک  تسا  هدومرف  ییوـگ  تسا و  متـش »  » ياـنعم هب  هک  همیتـش  دـننام  تسا  نهر  ياـنعم 
: یسامح

«1  » لدنج بارت و  يذ  سمر  ۀنیهر  بکیوک  فعن  فعنلاب  يّذلا  دعبا 
بسک هک  تسا  یلامعا  ورگ  رد  ادخ  هاگشیپ  رد  یسفن  ره  كوکفم ، ریغ  هَّللا  دنع  اهبسکب  نهر  سفن  لک  هیآ  يانعم  سمر » نهر   » ینعی

. تسین یندش  ادج  نآ  زا  هدرک و 
ندروآ و نامیا  اب  ار  دوخ  اهنآ  هک  ارچ  نیمی  باحصا  زج  ِنیِمَْیلا  َباحْصَأ  اَّلِإ 

__________________________________________________

دیزرو و عانتما  وا  دش و  هید  نتفرگ  داهنـشیپ  وا  هب  دـش و  هتـشک  هدایز »  » شردـپ هک  تسا  دـیز  نب  نمحّرلا  دـبع  زا  یلوق  هب  انب  رعـش  - 1
هید نتفرگ  هب  تسا  نوفدم  عفترم  لحم  نآ  رد  نونکا  دوب و  سوبحم  سمر  رد  هک  مردپ  ندش  هتـشک  زا  سپ  ایآ  دش ، صاصق  راتـساوخ 

م. ص 654 ، ج 4 ، فاشک ، تسا ، يراکنا  رعش ، رد  ماهفتسا  موش ؟ لاحشوخ 
488 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دنکیم دازآ  اهر و  ار  دوخ  نهر  قح ، تخادرپ  اب  هدنراذگ  ورگ  هک  نانچ  دنتخاس  دازآ  يراتفرگ  زا  ناشتادابع 
عجار یضعب  زا  اهنآ  زا  یـضعب  نیمرحملا  نع  نولءاستی ، دیآیمن  رد  فیـصوت  هب  هک  دنتـسه  ییاهغاب  رد  نانآ  ینعی  َنُولَءاسَتَی  ٍتاَّنَج  ِیف 

. هانیعادت هتوعد و  دننام : دنسرپیم  نامرجم  زا  نیمی  باحصا  ریغ  ای  دنسرپیم ، نامرجم  هب 
هداد يور  نامرجم  اهنآ و  نایم  ار  هچنآ  نایتشهب  هک  ارچ  دنسرپیم  نامرجم  زا  هک  تسا  یناسک  راتفگ  لقن  هیآ  نیا  َرَقَس  ِیف  ْمُکَکَلَـس  ام 

؟ دیناشک خزود  هب  ار  امش  زیچ  هچ  میتفگ : نایخزود  هب  دنیوگیم  سپ  دننکیم  اقلا  ناگدننک  لاؤس  هب  تسا 
. تسا هدمآ  راصتخا  فذح و  اب  هک  نیا  زج  میدوبن  نارازگزامن  زا  دنیوگیم ، َنیِّلَصُْملا  َنِم  ُکَن  َْمل  اُولاق 

. میدرکیم عورش  لطاب  هب  هدش و  هتفیرف  ناگدنبیرف  يراکبیرف  اب  َنیِِضئاْخلا  َعَم  ُضوَُخن  اَّنُک  َو 
هک دزاس  ناشنرطاخ  هک  نیا  يارب  هدروآ  نایخزود  تافـص  رگید  زا  سپ  ار  تمایق ) زور  هب   ) بیذکت دنوادخ  ِنیِّدـلا  ِمْوَِیب  ُبِّذَُـکن  اَّنُک  َو 

. دهد هولج  گرزب  ار  بیذکت  ات  دندرک  بیذکت  ار  تمایق  زور  هدش  دای  روما  مامت  زا  سپ  اهنآ 
. دمآ ام  رب  نآ  تامدقم  گرم و  ات  ُنیِقَْیلا  اَناتَأ  یَّتَح 

اتکی يارب  هک  نانچ  درادـن  يدوس  ناـشلاح  هب  ناـنآ  زج  ءاـیبنا و  ناگتـشرف و  نوچ  یناـعفاش  تعافـش  سپ  َنیِِعفاَّشلا  ُۀَعافَـش  ْمُهُعَْفنَت  اـمَف 
. تسا دنمدوس  ناتسرپ 

. دناهدنادرگ يور  اههظعوم  رگید  نآرق و  زا  هک  هدش  هچ  ار  اهنآ  َنیِضِْرعُم  ِةَرِکْذَّتلا  ِنَع  ْمَُهل  امَف 
. ياهداتسیا هک  هدش  هچ  ار  وت  امئاق ، کلام  ییوگیم : هک  نانچ  تسا  لاح  َنیِضِْرعُم 

هب ار  اهنآ  سفن  دـنزیرگ و  بلاط  اـهنآ  سوفن  ییوگ  و  دنتـسه ، یـشحو  نازیرگ و  رایـسب  ینارخروگ  اـهنآ  ییوگ  ٌةَرِْفنَتْـسُم  ٌرُمُح  ْمُهَّنَأَـک 
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هب  هرفنتسم » . » درادیم او  نتخیرگ 
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. تسا هدش  راداو  نتخیرگ  هب  هک  تسا  ینازیرگ  سفن  نآ  هدش و  تئارق  زین  ءاف )  ) حتف
« هروسق  » دناهتفگ یـضعب  تسا ، هبلغ  رهق و  يانعم  هب  رـسق  زا  هلوعف »  » نزو هروسق » . » دنزیرگیم ریـش  زا  هک ] ینارخروگ   ] ٍةَرَوْسَق ْنِم  ْتَّرَف 

. دننکیم راکش  ار  نارخروگ  هک  دنزادناریت  یهورگ 
هتـشون هک  یتعاس  نامه  دوشیم و  هتـشون  نامـسآ  رد  هک  تسا  ییاههمان  ای  دوشیم  هدناوخ  رـشتنم و  هک  تسا  ییاهذغاک  ًةَرَّشَنُم  ًافُحُص 

هیلع هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  ناکرشم  هک  لیلد  نیا  هب  دوشن ، هدیچیپ  مه  هب  ددرگ و  رـشتنم  اهنآ  تسد  رد  دنروآ و  دورف  ناگتـشرف  دوش 
راگدرورپ يوس  زا  دشاب : نینچ  شناونع  هک  « 1  » يروایب نامسآ  زا  ياهمان  ام  زا  مادک  ره  يارب  رگم  میروآیمن  نامیا  وت  هب  دنتفگ  هلآ  و 

«. 2  » دشاب هدش  رما  وت  زا  يوریپ  هب  همان  نآ  رد  هک  نالف  رسپ  نالف  هب  نایناهج 
. تسا تایآ  نتساوخ  هدارا و  نیا  زا  اهنآ  تشادزاب  عنم و  يارب  زگره » اّلک ،  » َةَرِخْآلا َنُوفاخَی  َْلب ال  اَّلَک 

« الک ، » نداد ینامـسآ )  ) همان ندوب  عنتمم  يارب  هن  دـناهدنادرگرب  يور  نآرق  زا  هک  ارچ  دنـسرتیمن  ترخآ  زا  هکلب  َةَرِخْآلا  َنُوفاخَی  َْلب ال 
. تسا نآرق  زا  اهنآ  ندنادرگ  يور  زا  عنم 

اسر و دوخ  دروم  رد  هک  تسا  ياهرکذت  يروآدای و  نآرق  هک  یتسارب  ٌةَرِکْذَت  ُهَّنِإ 
__________________________________________________

نامسآ هب  رگا  ُهُؤَْرقَن  ًاباتِک  اْنیَلَع  َلِّزَُنت  یَّتَح  َکِِّیقُِرل  َنِمُْؤن  َْنل  َو  تسا : هدمآ  ءارسا  هروس  ، 93 هیآ ، رد  هک  تسا  یبلطم  هیبش  نخس  نیا  - 1
. ینک لزان  ام  رب  ادخ ) يوس  زا   ) ياهمان هک  نآ  رگم  میروآیمن  وت  هب  ام  يورب  مه 

زین ام  هب  هک  ینامز  ات  میروآیمن  نامیا  ام  دـنیوگیم ، اهنآ   » ِهَّللا ُلُسُر  َِیتوُأ  ام  َلـْثِم  یتُْؤن  یَّتَح  َنِمُْؤن  َْنل  اُولاـق  ماـعنا : هروس  هیآ 124 ، ای 
«. هدش لزان  یهلا  نالوسر  هب  هک  دوش  هداد  يزیچ  نامه 

نامیا مه  زاب  دشیم  نینچ  رگا  دـننک و  تفایرد  ادـخ  زا  یـصوصخم  همان  دنـشاب و  مزعلا  ولوا  يربمایپ  دنتـشاد  راظتنا  مادـک  ره  هصالخ  ]
م. ص 264 -، ج 25 ، هنومن ، ریسفت  دوبن .] مولعم  ناشندروآ 

. ].....[ م دناهدوب - شیرق  زا  یهورگ  لهج و  وبا  قوف  نخس  هدنیوگ  تایاور ، یضعب  رب  انب  یغارم ، یبطرق ، ریسفت  - 2
490 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا هتخانشان  لوهجم و  نآ  رما  اما  تسا  یفاک 
هنا و  » رد ریمـض  دـنکب . ار  راک  نیا  دـهد  رارق  رظن  دـم  ار  نآ  دربن و  دای  زا  دوش و  روآداـی  ار  نآ  دـهاوخب  سک  ره  سپ  ُهَرَکَذ  َءاـش  ْنَمَف 
ای رکذ  يانعم  هب  هرکذت »  » هک هدروآ  رکذم  ار  ریمـض  لیلد  نیا  هب  و  ددرگیم ، رب  َنیِـضِْرعُم  ِةَرِکْذَّتلا  ِنَع  ْمَُهل  امَف  هیآ  رد  هرکذت  هب  هرکذ »
هب ار  اهنآ  ادـخ  رگم  دـنوشیمن  روآداـی  اـهنآ  ُهَّللا  َءاـشَی  ْنَأ  اَّلِإ  َنوُرُکْذَـی  اـم  َو  تسا ] هدروآ  رکذـم  ریمـض  ياـنعم  راـبتعا  هب   ] تسا نآرق 

. دنوشیمن رکذتم  رایتخا  هب  اهنآ  دنادیم  دنوادخ  هک  ارچ  دزاس  روبجم  مزلم و  يروآدای 
وا زا  هدروآ و  نامیا  وا  هب  دنـسرتب و  شرفیک  زا  دنزیهرپب و  وا  زا  شناگدنب  هک  تسا  نآ  راوازـس  دنوادخ  ِةَرِفْغَْملا  ُلْهَأ  َو  يْوقَّتلا  ُلْهَأ  َوُه 

. دزرمایب ار  ناشناهانگ  تسا  راوازس  دننک  شتعاطا  دنروایب و  نامیا  ادخ  هب  هاگ  ره  و  دننک ، تعاطا 
دروم هک  مراوازـس  نم  دـیامرفیم : لاعتم  يادـخ  تفگ : درک و  توـالت  ار  هیآ  نیا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  تسا  تیاور  سنا  زا 
. مزرمایب ار  وا  هک  منآ  هتسیاش  نم  دزیهرپب  نم ، اب  ییادخ  نداد  رارق  زا  سک  ره  سپ  دوشن  هداد  رارق  ییادخ  نم  اب  مریگ و  رارق  زیهرپ 

491 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

491 ص :  تمایق .....  هروس 
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هراشا

. تسا یّکم 

491 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

. دناهدرمش هیآ  کی  ار  هب ، لجعتل  هفوک  ءاّرق  و  دناهتسناد ، هیآ  هن  یس و  نارگید  و  لهچ ، ار  نآ  تایآ  رامش  هفوک  نایراق 
«. 1  » میهدیم یهاوگ  شندوب  نمؤم  هب  تمایق  زور  رد  لیئربج  نم و  دناوخب  ار  تمایق  هروس  سک  ره  تسا : بعک ) نب   ) ّیبا ثیدح  رد 

رد ار  هروس )  ) نآ دنوادخ  دنک  لمع  نآ  هب  دناوخب و  موادم  روط  هب  ار  مسقا » ال   » سک ره  هدـش : تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
«. 2  » درذگب نازیم  طارص و  زا  ات  ددنخب  وا  يور  رد  دهد و  هدژم  ار  وا  هک  دزیگنایم  رب  تروص  نیرتوکین  هب  شربق 

491 ص :  ات 21 ..... ] تایآ 1  (: 75  ) ۀمایقلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ُهَناَنب َيِّوَُسن  ْنَأ  یلَع  َنیِرِداق  یَلب  ( 3  ) ُهَماظِع َعَمَْجن  ْنَّلَأ  ُناْسنِْإلا  ُبَسْحَی  َأ  ( 2  ) ِۀَماَّوَّللا ِسْفَّنلِاب  ُمِْسقُأ  َو ال  ( 1  ) ِۀَمایِْقلا ِمْوَِیب  ُمِْسقُأ  ال 

(9  ) ُرَمَْقلا َو  ُسْمَّشلا  َعِمُج  َو  ( 8  ) ُرَمَْقلا َفَسَخ  َو  ( 7  ) ُرَصَْبلا َقَِرب  اذِإَف  ( 6  ) ِۀَمایِْقلا ُمْوَی  َناَّیَأ  ُلَئْسَی  ( 5  ) ُهَمامَأ َرُْجفَِیل  ُناْسنِْإلا  ُدیُِری  َْلب 
َِلب ( 13  ) َرَّخَأ َو  َمَّدَـق  اِمب  ٍذـِئَمْوَی  ُناـْسنِْإلا  اُؤَّبَُنی  ( 12  ) ُّرَقَتْـسُْملا ٍذـِئَمْوَی  َکِّبَر  یلِإ  ( 11  ) َرَزَو ـَّالَک ال  ( 10  ) ُّرَفَْملا َْنیَأ  ٍذـِئَمْوَی  ُناـْسنِْإلا  ُلوُقَی 

(14  ) ٌةَریَِصب ِهِسْفَن  یلَع  ُناْسنِْإلا 
ُهَناَیب اْنیَلَع  َّنِإ  َُّمث  ( 18  ) ُهَنآُْرق ِْعبَّتاَف  ُهانْأَرَق  اذِإَف  ( 17  ) ُهَنآُْرق َو  ُهَعْمَج  اْنیَلَع  َّنِإ  ( 16  ) ِِهب َلَْجعَِتل  َکَناِسل  ِِهب  ْكِّرَُحت  ال  ( 15  ) ُهَریِذاعَم یْقلَأ  َْول  َو 

(19)
(21  ) َةَرِخْآلا َنوُرَذَت  َو  ( 20  ) َۀَلِجاْعلا َنوُّبُِحت  َْلب  َّالَک 

__________________________________________________

-1
. انمؤم ناک  ّهنا  ۀمایقلا  موی  لیئربج  انا و  هل  تدهش  ۀمایقلا  ةروس  أرق  نم  و  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدح  یف 

-2
ههجو یف  کحـضی  هرّـشبی و  ةروص  نسحا  یف  هربق  یف  هعم  هَّللا  هثعب  اهب  لمعی  ناک  مسقا و  ـال  ةءارق  نمدا  نم  مالّـسلا : هیلع  قداـصلا  نع 

. نازیملا طارصلا و  زوجی  یتح 
492 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

492 ص :  همجرت ..... :

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1 . ) تمایق زور  هب  دنگوس 

(2 (. ) تسا قح  زیخاتسر  هک  ، ) رگتمالم رادیب و  نادج  و  هماّول ، سفن  هب  دنگوس  و 
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(3 ( ؟ درک میهاوخن  عمج  ار  وا  ياهناوختسا  هک  درادنپیم  ناسنا  ایآ 
(4 . ) مینک ّبترم  نوزوم و  ار  وا  ناتشگنا  رس ) طوطخ  یتح   ) هک میرداق  يرآ 

(5 . ) دنک هانگ  رمعلا  ماد  ام  دشاب و ) دازآ   ) دهاوخیم وا  هکلب  درادن ) داعم  رد  کش  ناسنا  )
(6 . ) دوب دهاوخ  یک  تمایق  دسرپیم  اذل ) )

(7 . ) دیآیم رد  شدرگ  هب  تشحو  تّدش  زا  اهمشچ  ماگنه  نآ  رد 
(8 . ) دوش رونیب  هام  و 

(9 . ) دنوش عمج  اج  کی  هام  دیشروخ و  و 
(10 ( !؟ تساجک رارف  هار  دیوگیم : ناسنا  زور  نآ 

(11 . ) درادن دوجو  یهاگهانپ  رارف و  هار  تسین ، نینچ  زگره  و 
(12 . ) تسوت راگدرورپ  يوس  هب  ییاهن  هاگرارق  و 

(13 . ) دننکیم هاگآ  هداتسرف  سپ  ای  شیپ  زا  هک  ییاهراک  مامت  زا  ار  ناسنا  زور  نآ  رد 
(14 . ) تسا هاگآ  دوخ  عضو  زا  شدوخ  ناسنا  هکلب 

(15  ) دشارتب ییاهرذع  دوخ  يارب  رهاظ ) رد   ) دنچ ره 
(16 . ) هدم تکرح  نآرق )  ) نآ ندناوخ  يارب  هلجع  رطاخ  هب  ار  تنابز 

(17 . ) تسام هدهع  رب  نآ  ندناوخ  يروآ و  عمج  هک  ارچ 
و

493 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(18 . ) نک يوریپ  نآ  زا  میدناوخ  ار  نآ  ام  هک  یماگنه 

(19 . ) تسام هدهع  رب  زین  نآ  حیضوت ) و   ) نایب سپس 
دیق و یب  ینارسوه  و   ) دیراد تسود  ار  رذگدوز  يایند  امش  هکلب  دیرمشیم ) یفخم  ار  داعم  لیالد  و   ) دیرادنپیم امـش  هک  تسین  نینچ 

(20 (. ) ار طرش 
(21 . ) دینکیم اهر  ار  ترخآ  و 

493 ص :  ریسفت ..... :

رب هیفان  يال »  » ندش لخاد  و  « 1 ، » دشابیم هلص  ال »  » تسا و همایقلا  مویب  مسقا  شیانعم  هک  هدش  تیاور  ساّبع  نبا  زا  ِۀَمایِْقلا  ِمْوَِیب  ُمِْسقُأ  ال 
: دیوگیم سیقلا  يرما  تسا  رایسب  مسق  لعف 

«2  » ّرفا ّینا  موقلا  یعّدی  يرماعلا ال  ۀنبا  کیبا  ال و 
هب دنوادخ  ینعی  میریگب ، هیفان  ار  ال »  » هک تسا  نیا  رتهب  تسا ، مسق  نتخاس  دّکؤم  شاهدیاف  و  «، 3  » یلابا ام  کب  الف  تسا : هتفگ  يرگید 
َْول ٌمَسََقل  ُهَّنِإ  َو  ِموُجُّنلا  ِِعقاوَِمب  ُمِْسقُأ  ـالَف  هفیرـش : هیآ  دـننام  دـهد  هولج  گرزب  ار  نآ  دـهاوخب  هک  نیا  رگم  دـنکیمن  داـی  دـنگوس  يزیچ 

-75 هعقاو / .« ) دینادب رگا  گرزب  رایـسب  تسا  يدنگوس  نیا  اهنآ و  بورغ  عولط و  ّلحم  و  ناگراتـس ، هاگیاج  هب  دنگوس   » ٌمیِظَع َنوُمَْلعَت 
(. 76
__________________________________________________

یـشورف باتک  تسفا  پاچ  ناـیبلا ، عمجم  ریـسفت  ( 29 دـیدح / «. ) دـننادب باتک  لها  اـت   » ِباـتِْکلا ُلـْهَأ  َمَْلعَی  اَّلَِئل  هیآ : رد  ـال »  » دـننام - 1
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م. ص 393 - ج 10 ، هیمالسا ،
ندـش لخاد  برع  نابز  رد  تسا و  هیفان  تیب  زاـغآ  رد  ـال » . » تسا ینمی  مثیح  نب  ۀـعیبر  زا  یلوق  هب  رجح و  نب  سیقلا  يرما  زا  رعـش  - 2

نم تردـپ  قح  هب  يرماع  رتخد  يا  ینعی ، دـشابیم ، مصخ  ياعدا  یفن  ّدر و  روظنم  هب  ابلاغ  نوچ  تسا  عیاش  مسق  زا  شیپ  هیفاـن  ي  ـال » »
م. ص 692 ، ج 1 ، فاّشک ، درادن . نم  هیلع  رب  ییاعدا  نینچ  سک  چیه  مزیرگیمن و  گنج  زا  زگره 

ماهبوبحم رـس  تشپ  رد  هاگ  ره  ینعی  تسا ، هعیبر  نب  یملـس  نب  ۀـثوغ  زا  رعـش  یلابا ، ام  کب  الف  یننزحتل  لاـمتحاب  ۀـماما  تداـن  ـالأ  - 3
، فاشک ریـسفت  موشیمن . نیگمغ  هدادن و  ّتیمها  هک  مسق  وت  ناج  هب  يزاس  نیگمغ  ارم  ات  ینک  راهظا  نم  زا  ار  وا  ندـیرب  لد  ياههناشن 

م. ص 658 - ج 4 ،
494 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

رتالاب نآ  هک  تسانعم  نیا  هب  مسق  دروم  ءیـش  زا  نم  تشادگرزب  دـیامرفیم : مسق ] لعف  رب   ] یفن فرح  ندرک  دراو  اب  دـنوادخ  ییوگ  و 
رد  ] سپ دناهدش  رکنم  ار  تمایق ] رد   ] ندـش هدـنز  نانآ  ییوگ  تسا ، مسق  زا  شیپ  ینخـس  ّدر  یفن و  ال »  » دـناهتفگ یـضعب  تسا ، نیا  زا 
انب هدش  تئارق  مسق » ال  . » منکیم دای  دنگوس  تمایق  زور  هب  هدش : هتفگ  سپـس  دییوگیم  امـش  هک  تسین  نانچ  ال »  » هدش هتفگ  ناشباوج ]
رب تمایق  زور  رد  هک  ار  يرگتمالم  سفن  منکیم  داـی  دـنگوس  نم  ینعی  دـشاب  فوذـحم  يادـتبم  ربخ  مسقا  ادـتبا و  يارب  مـال  هک  نیا  رب 

. دشوکب یکین  ناسحا و  رد  هچ  رگا  دنکیم  شهوکن  ار  دوخ  هراومه  هک  یسفن  ای  دننکیم ، شهوکن  اوقت  رد  ناشندرک  ریصقت 
لاـح نیا  اـب  دوریم  شیپ  راـکهنگ  رجاـف و  دـنکیم و  شهوکن  ار  دوخ  سفن  هک  نیا  رگم  ینیبیمن  ار  نمؤم  هک  تسا  تیاور  نسح  زا 

دنوادـخ ینعی  دـشابیم ، ُهَماظِع ، َعَمَْجن  ْنَّلَأ  ُناْسنِْإلا  ُبَسْحَی  َأ  هیآ  لولدـم  هک  تسا  ّنثعبت  مسق ، باوج  و  دـنکیمن ، شنزرـس  ار  شـسفن 
. دنکیم عمج  تسا  كاخ  هب  هتخیمآ  هک  یلاح  رد  یگتسکش  مهرد  ندش و  هدنکارپ  زا  سپ  ار  اهناوختسا 

ییوگ دشاب و  ناگدرم  ياهناوختسا  يروآدرگ  هک  تسا  یفن  زا  دعب  هلمج ]  ] يارب باجیا  تابثا و  یلب »  » ُهَناَنب َيِّوَُسن  ْنَأ  یلَع  َنیِرِداق  یَلب 
درگ ار  اهناوختـسا  ینعی  تـسا  عـمجن ، رد  ریمـض  زا  لاـح  نیرداـق  دروآیم . درگ  ار  اهناوختـسا  دـنوادخ  يرآ  تـسا : هدوـمرف  دـنوادخ 
لّوا لاح  هب  یکچوک  تفاطل و  همه  اب  ار  وا  ناتـشگنا  رـس  هک  نیا  ات  میرداق  لّوا  تروص  هب  اهنآ  ندـنادرگزاب  هب  هک  یلاح  رد  میروآیم 
هکلب میروآیم  درگ  ار  اهناوختـسا  ام  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  مینادرگرب ، میناوتیمن  ار  گرزب  ياهناوختـسا  هنوگچ  سپ  مینادرگیم ، رب 

ییاهراک دناوتیمن  سپ  میهد ، رارق  شوگ  زارد  مس  رتش و  ياپ  فک  دننامه  هچراپ  کی  ناسکی و  ار  شیاپ  تسد و  ناتـشگنا  میناوتیم 
. دادیم ماجنا  راد  لصفم  مه و  زا  يادج  ناتشگنا  اب  هک  دهد  ماجنا  ار  هریغ  ندرک و  هتسب  زاب و  نوچ 

495 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دشاب یباجیا  هلمج  دناوتیم  دشاب و  یشسرپ  هلمج  نآ  دوخ  دننام  دناوتیم  تسا و  بسحی » أ   » رب فطع  هلمج  نیا  ُناْسنِْإلا  ُدیُِری  َْلب 

دـنکیم و هانگ  تسا : تیاور  ریبج  نب  دیعـس  زا  درادـن  رب  تسد  نآ  زا  دـهد و  همادا  دوخ  هانگ  هب  هدـنیآ  لاح و  نامز  رد  ات  ُهَمامَأ  َرُْجفَِیل 
. تسوا اب  لامعا  نیرتدب  دسریم و  شگرم  ات  منکیم  هبوت  يدوزب  دیوگیم  دزادنایم و  ریخأت  هب  ار  هبوت 

اپ رب  تمایق  زور  یک  دـیوگیم : درامـشیم و  رود  ار  تماـیق  زور  هک  تسا  بّصعتم  تخـسرس و  صخـش  لاؤس  ِۀَـمایِْقلا  ُمْوَی  َناَّیَأ  ُلَئْـسَی 
(. 48 سنوی / « ) دوشیم یلمع  یک  تازاجم )  ) هدعو نیا  دنیوگیم  و   » ُدْعَْولا اَذه  یتَم  َنُولوُقَی  َو  هیآ : تسا  نآ  ریظن  دوشیم و 

قرب هب  هاگ  ره  لجّرلا  قرب  زا  دوش ، ناریح  هتشگرس و  سرت  تّدش  زا  دنامب و  زاب  نامسآ  هب  ور  شیاهمشچ  هاگ  ره  سپ  ُرَـصَْبلا  َقَِرب  اذِإَف 
. دشخردب ندمآ  الاب  تریح و  تّدش  زا  ینعی  هدش  تئارق  زین  قیرب  زا  قرب  دوش و  تام  شمشچ  دنک و  هاگن 

. دورب نیب  زا  هام  رون  ُرَمَْقلا  َفَسَخ  َو 
. دروآیم رب  برغم  زا  ار  اهنآ  دنوادخ  نوچ  دنوش  عمج  هام  دیشروخ و  ُرَمَْقلا  َو  ُسْمَّشلا  َعِمُج  َو 

. تسا فوسخ ] هلیسو  هب   ] رون نتفر  رد  هام  دیشروخ و  نایم  عمج  دناهتفگ : یضعب 
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؟ تساجک رارف  هار  ُّرَفَْملا  َْنیَأ 
هدـنهانپ نآ  هب  هک  تسا  نآ  ریغ  ای  هوک  رزو »  » تسین يزیرگ  ياج  هاـگهانپ و  رزو » ـال  . » تسا رارف  ياـج  بلط  زا  عنم  اـّلک »  » َرَزَو ـال  اَّلَک 

. دنوشیم
ُّرَقَتْسُْملا ٍِذئَمْوَی  َکِّبَر  یلِإ 

: تسا هجو  هس  هلمج  نیا  يانعم  رد 
. دنروایب يور  ادخ  ریغ  هب  دنناوتیمن  تسوت و  راگدرورپ  يوس  هب  طقف  ناگدنب  عوجر  رارقتسا و  تمایق  زور  رد  - 1

496 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دنکیمن يرواد  مکح و  اهراک  نآ  رد  سک  چیه  ادخ  زج  ددرگیم و  زاب  ادخ  مکح  هب  ناگدنب  ياهراک  - 2

. دوشیم راذگاو  تراگدرورپ  تساوخ  هب  مکح  زور ، نآ  رد  - 3
َرَّخَأ َو  َمَّدَق  اِمب  ٍِذئَمْوَی  ُناْسنِْإلا  اُؤَّبَُنی 

رد خزود . لخاد  دهاوخب  ار  هک  ره  دنک و  تشهب  لخاد  دهاوخب  ار  هک  ره  تسا  خزود  ای  تشهب  هک  تساهنآ  نتفرگ  رارق  ّلحم  ذئموی » »
: تسا هجو  ود  هیآ  يانعم 

. دهدیم ربخ  هدرک  لمع  نآ  هب  دعب  هک  يدب  کین و  ّتنس  هداتسرف و  شیپ  زا  هک  يدب  بوخ و  لمع  زا  تمایق  زور  رد  یمدآ  - 1
. دهدیم ربخ  هداهن  اج  رب  ناثراو  يارب  دوخ  زا  سپ  هچنآ  هداتسرف و  شیپ  زا  دوخ  يارب  هک  یلام  هب  - 2

. دهدیم ربخ  دوخ  لمع  رخآ  لّوا و  زا  ناسنا  هدش : تیاور  دهاجم  زا 
ٌةَریَِصب ِهِسْفَن  یلَع  ُناْسنِْإلا  َِلب 

: هدش فصو  ندید  هب  ریز  هیآ  رد  تایآ ، هک  نانچ  تسا  هدش  فصّتم  ییانیب  هب  زاجم  باب  زا  سفن  و  تسا ، راکشآ  یتّجح  دوخ  ناسنا 
(. 13 لمن / « ) دمآ اهنآ  غارس  هب  ام  شخب  ینشور  تایآ  هک  یماگنه  و   » ًةَرِْصبُم اُنتایآ  ْمُْهتَءاج  اَّمَلَف 

هک تسوا  دوجو  رد  يزیچ  دهدن  ربخ  رگا  دـهدیم و  ربخ  دوخ  لامعا  هب  یمدآ  هک : تسا  نیا  هیآ  يانعم  تسا و  تریـصب  نیع  یمدآ  ای 
. دنهدیم یهاوگ  وا  ررض  رب  وا  ياضعا  اریز  تسوا  لامعا  رب  دهاش  نوچ  دنکیم  تیافک  نداد  ربخ  زا 

ُهَریِذاعَم یْقلَأ  َْول  َو 
. دنک عافد  نآ  زا  درادب و  روذعم  ار  دوخ  سفن  یشزوپ  عون  ره  هب  هچ  رگا 

زا عنام  هدرپ  اریز  تسا  راذـعم »  » نآ درفم  تساههدرپ و  راتـسا و  يانعم  هب  ریذاـعم » ، » دزادـنیب ار  شیاـههدرپ  رگا  هدـش : تیاور  يدـس  زا 
دوشیم . راکهنگ  رفیک  زا  عنام  شزوپ  هک  نانچ  تسا  هدرپ  تشپ  صخش  ندید 

497 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
َکَناِسل ِِهب  ْكِّرَُحت  ال 

نآرق ظفح  رد  هک  یباتـش  رطاخ  هب  درکیم  تفاـیرد  ار  یحو  ناـمز  ره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  ددرگیم . رب  نآرق  هب  هب »  » رد ریمض 
رما ترضح  هب  سپ  دناسرب  رخآ  هب  ار  یحو  لیئربج  هک  درکیمن  ربص  تشاد و  « 1  » هعزانم لیئربج  اب  نآ  ندرک  شومارف  میب  زا  تشاد و 

یحو لیئربج  هک  ینامز  ات  تسا : نینچ  هیآ  يانعم  دوش و  يرپس  یحو  نامز  ات  دراد  تفایرد  ار  نآ  لد  شوگ و  هب  دونشب و  ار  یحو  دش 
باتش زا  یهن  ّتلع  سپس  دورن  تنهذ  زا  ینک و  تفایرد  ار  نآ  باتـش  اب  ات  هدم  تکرح  یحو ، تئارق  هب  ار  دوخ  نابز  دنکیم  تئارق  ار 

ُهَعْمَج اْنیَلَع  َّنِإ  هیآ : اب  ار 
. میراد راوتسا  تنابز  رب  ار  شتئارق  میروآ و  درگ  تاهنیس  رد  ار  نآ  هک  تسام  رب  ینعی  درک  نایب  ، 

ُهَنآُْرق ِْعبَّتاَف  ُهانْأَرَق  اذِإَف 
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ُهَنآُْرق ِْعبَّتاَف  تسا . تئارق  يانعم  هب  نآرق  داد . رارق  دوخ  تئارق  ار  لیئربج  تئارق  دنوادخ 
. مینکیم تنامض  وت  رب  ار  نآ  ندرک  ظفح  ام  سپ  زادرپن  هعزانم  هب  وا  اب  نک و  يوریپ  لیئربج  تئارق  زا 

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  ییوگ  تسام . هدهع  رب  نآ  حیضوت  حرش و  دمآ ، لکشم  وت  رب  نآرق  یناعم  زا  يزیچ  هاگ  ره  ُهَناَیب  اْنیَلَع  َّنِإ  َُّمث 
. درکیم باتش  ود  ره  تایآ  يانعم  زا  لاؤس  ظفح و  رد 

دوخ موق  رب  ار  نآرق  تئارق  یمارآ  اب  هک  تسا  ترـضح  نآ  قیوشت  باتـش و  هب  تداع  زا  ادـخ  لوسر  عنم  اـّلک »  » َۀَـلِجاْعلا َنوُّبُِحت  ْلـَب  اَّلَک 
ار ایند  هکلب  دنـشیدنایمن  نآ  رد  دوجوم  حیـضوت  نآرق و  رد  دنربخیب و  اهلیلد  زا  نانآ  هک  ارچ  دوش  زکرمتم  ناشیاهلد  رد  ات  دنک  رارکت 
نآ هب  نآرق  نایب  رادـشه و  رب  ندوزفا  رارکت و  نتفگ و  هرابود  زا  نیا  رب  انب  دـننکیم  اهر  ار  ترخآ  هب  ندـیزرو  ماـمتها  دـننیزگیم و  رب 

دـیراد و تسود  ار  ایند  امـش   ] وگب اهنآ  هب  هک  ینعم  نیا  هب  هدـش  تئارق  زین  بطاـخم ] تروص  هب  « ] نورذـت  » و نّوبحت »  » یتسین و زاـینیب 
[ دیتخاس اهر  ار  ترخآ 

__________________________________________________

یضعب زا  هچ  رگا  دوش  هداد  تبسن  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  تسین  هتسیاش  تسا و  یجرایب  یتسس و  لامک  رد  نخـس  نیا  - 1
. تسا هدش  لقن  ناینیشیپ 

498 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

498 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 22  (: 75  ) ۀمایقلا هروس  ]

هراشا

(26  ) َِیقارَّتلا ِتَغََلب  اذِإ  َّالَک  ( 25  ) ٌةَِرقاف اِهب  َلَعُْفی  ْنَأ  ُّنُظَت  ( 24  ) ٌةَرِساب ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو  َو  ( 23  ) ٌةَرِظان اهِّبَر  یلِإ  ( 22  ) ٌةَرِضان ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو 
(31  ) یَّلَص َو ال  َقَّدَص  الَف  ( 30  ) ُقاسَْملا ٍِذئَمْوَی  َکِّبَر  یلِإ  ( 29  ) ِقاَّسلِاب ُقاَّسلا  ِتَّفَْتلا  َو  ( 28  ) ُقارِْفلا ُهَّنَأ  َّنَظ  َو  ( 27  ) ٍقار ْنَم  َلِیق  َو 

ْنَأ ُناـْسنِْإلا  ُبَسْحَی  َأ  ( 35  ) یلْوَأَف َکـَل  یلْوَأ  َُّمث  ( 34  ) یلْوَأَف َکـَل  یلْوَأ  ( 33  ) یَّطَمَتَی ِِهلْهَأ  یلِإ  َبَـهَذ  َّمـُث  ( 32  ) یَّلَوـَت َو  َبَّذَـک  ْنِکل  َو 
(36  ) ًيدُس َكَْرُتی 

ْنَأ یلَع  ٍرِداِقب  َِکلذ  َْسَیل  َأ  ( 39  ) یْثنُْألا َو  َرَکَّذلا  ِْنیَجْوَّزلا  ُْهنِم  َلَعَجَف  ( 38  ) يَّوَسَف َقَلَخَف  ًۀَقَلَع  َناک  َُّمث  ( 37  ) ینُْمی ٍِّینَم  ْنِم  ًۀَفُْطن  ُکَی  َْمل  َأ 
(40  ) یتْوَْملا َِییُْحی 

498 ص :  همجرت ..... :

(22 . ) تسا رورسم  باداش و  ییاهتروص  زور  نآ  رد 
(23 . ) درگنیم شراگدرورپ  هب  و 

(24 . ) تسا هدیشک  مهرد  ییاهتروص  زور  نآ  رد  و 
(25 !. ) دنکشیم مهرد  ار  تشپ  هک  دوشیم  ماجنا  وا  دروم  رد  یباذع  دنادیم  اریز 

(26 . ) دسر شهاگولگ  هب  ناج  ات  دروآیمن  نامیا  زگره  وا  تسین ، نینچ 
(27 ( .!؟ دهد تاجن  گرم  زا  ار  رامیب  نیا  هک  تسه  یسک  ایآ  دوش : هتفگ  و 

(28 . ) دنک ادیپ  ایند  زا  قارف  هب  نیقی  و 
(29 . ) دچیپیم مه  هب  نداد ) ناج  تّدش  زا   ) اهاپ قاس  و 
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(30 . ) دوب دهاوخ  تراگدرورپ  هاگداد )  ) يوس هب  همه  ریسم  زور  نآ  رد  يرآ ) )
(31 . ) دناوخن زامن  درواین و  نامیا  زگره  وا 

(32 . ) دش نادرگ  يور  و  درک ، بیذکت  هکلب 
(33 . ) تشادیم رب  مدق  هناّربکتم  هک  یلاح  رد  تشگزاب  دوخ  هداوناخ  يوس  هب  سپس 

(34 ! ) رتهتسیاش تسا ، رتهتسیاش  وت  يارب  یهلا  باذع 
(35 ! ) رتهتسیاش تسا ، رتهتسیاش  وت  يارب  یهلا  باذع  سپس 

(36 ( ؟ دوشیم اهر  فدهیب  هدوهیب و  دنکیم  نامگ  ناسنا  ایآ 
(37 ( ؟ دوشیم هتخیر  محر  رد  هک  دوبن  ینم  زا  ياهفطن  وا  ایآ 

(38 ( ؟ تخاس نوزوم  دیرفآ و  ار  وا  و  دمآ ، رد  هتسب  نوخ  تروص  هب  سپس 
(39 . ) دیرفآ ّثنؤم  رّکذم و  جوز  ود  وا  زا  و 

499 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(40 ( !؟ دنک هدنز  ار  ناگدرم  هک  تسین  رداق  یسک  نینچ  ایآ 

499 ص :  ریسفت ..... :

. تسا هدش  هتفرگ  اهتمعن  یمّرخ  میعّنلا ، ةرضن  زا  هرضان »  » تسا و هرهچ  مامت  زا  ترابع  تروص )  ) هجو ٌةَرِضان  ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو 
: تسا هجو  دنچ  هلمج  نیا  يانعم  رد  ٌةَرِظان  اهِّبَر  یلِإ 

ریز تاـیآ  هب  رگم  تسا  نیمه  اـهبر ) یلا   ) لوـعفم ندـش  مّدـقم  ياـنعم  درگنیمن و  يرگید  هـب  دـنکیم و  هاـگن  ادـخ  هـب  اـصاصتخا  - 1
ُّرَقَتْسُْملا ٍِذئَمْوَی  َکِّبَر  یلِإ  دیرگنیمن -

هب ناگمه )  ) تشگزاب  » ُریِصَْملا ِهَّللا  َیلِإ  ( 30 تمایق /  ) ُقاسَْملا ٍِذئَمْوَی  َکِّبَر  یلِإ  ( 12 تمایق / « ) تسوت راگدرورپ  يوس  هب  ییاهن  هاگرارق  »
«. تسادخ يوس 

(. 88 دوه / « ) متشگزاب وا  يوس  هب  مدرک و  لّکوت  وا  رب   » ُبِینُأ ِْهَیلِإ  َو  ُْتلَّکََوت  ِْهیَلَع  (. 42 رون / ، 18 رطاف / ، 28 نارمع / لآ  )
ياهزیچ هب  تمایق  رد  ناـیمدآ  هک  تسا  نشور  دراد و  صاـصتخا  ياـنعم  رب  تلـالد  نآ  ریاـظن  تاـیآ و  نیا  رد  ندـش  مّدـقم  هنوگچ  هک 

دروم ادخ  دشاب و  هتشاد  صاصتخا  ادخ  هب  نانآ  ندرک  هاگن  رگا  نیا  رب  انب  تفای ، هطاحا  اهنآ  شرامش  رب  ناوتیمن  هک  دنرگنیم  یناوارف 
زا ینعی  دشاب  حیحص  نآ  رد  صاصتخا  هک  مینک  لمح  ییانعم  رب  ار  نآ  دیاب  ریزگان  سپ  تسا  لاحم  دشاب  يرهاظ ) مشچ  اب   ) هاگن رظن و 

يانعم نتـسیرگن ] زا   ] ناشدوصقم درک و  یهاوخ  هچ  نم  اب  هک  مرگنیم  وت  هب  نم  یب ، عنـصت  ام  رظان  کیلا  انا  دشاب  برع  هتفگ  نیا  باب 
[: رعاش  ] لیمج هتفگ  تسا  دروم  نیمه  زا  و  مراد ] وت  زا  بوخ  راتفر  راظتنا  دیما و   ] تسا راظتنا  دیما و 

«1  » امعن ینتدز  کنود  رحبلا  کلم و  نم  کیلا  ترظن  اذا  و 
: رگید يرعاش  هتفگ  و 

«2  » رسوملا ّینغلا  یلإ  ریقفلا  رظن  رظانل  تدعو  امل  کیلا  ّینا 
. __________________________________________________

شـشخب  ] مهاوخب و تحارـصب  هک  تسین  يزاین  یهدیم و  نم  هب  مراودیما ، راتـساوخ و  هچنآ  زا  شیب  مرگنب  وت  هب  هک  نیا  ضحم  هب  - 1
م. ص 662 - ج 4 ، فاّشک ، تسا . وت  زا  رتمک  تاریخ  ششخب و  رد  ایرد  هک ] تسا  هزادنا  نآ  وت 

. دراد دنمتورث  هب  تسدیهت  هک  يدیما  دننام  مراد  دیما  ياهداد  ماهدعو  هچنآ  هب  نم  - 2
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500 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
زج دندوب و  هنوگ  نامه  ایند  رد  هک  نانچ  دـنرادن  راظتنا  شیوخ  يادـخ  زا  زج  ار  تمارک  تمعن و  نانآ  هک  تسا  نیا  شیانعم  نیا  رب  انب 

. دنتشادن دیما  یسک  هب  دندیسرتیمن و  یسک  زا  ادخ  زا 
. دنشکیم ار  ناشراگدرورپ  تمعن  راظتنا  ینعی  تسا  بوصنم  اّلحم  تساهتمعن و  يانعم  هب  ءالآ  درفم  تسا و  مسا  یلا » - » 2

. تسا هدوب  ةرظان  اهبر  باوث  یلا  نآ ، لصا  هدش و  فذح  هیلا  فاضم  - 3
. دناهتفرگ تخس  هتخوس و  زور  نیا  رد  ییاههرهچ  ٌةَرِساب  ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو  َو 

روط نامه  دنکشب  مهرد  شرمک  تارقف  نوتس  نآ ، یتخس  ببـس  هب  هک  دننک  يراک  نانچ  وا  اب  دراد  راظتنا  ینعی  ٌةَِرقاف  اِهب  َلَعُْفی  ْنَأ  ُّنُظَت 
. دوش ماجنا  اهنآ  هب  تبسن  مارتحا  ریخ و  عون  ره  هک  دنراد  راظتنا  باداش  ياههرهچ  هک 

هب دراد  رارق  امـش  يوربور  هک  یگرم  زا  دـیدرگرب و  راـک )  ) نآ زا  تسا  هدومرف  ییوگ  تسا و  ترخآ  رب  اـیند  نداد  حـیجرت  زا  عـنم  اَّلَک 
. دینامب نآ  رد  دیوش و  لقتنم  ترخآ  هب  دیزاس و  اهر  ار  ایند  دییایب و  دوخ 

: متاح هتفگ  دننام  دراد ، تلالد  نآ  رب  نخس  نوچ  تسا  هدشن  هدرب  سفن  زا  یمان  هچ  رگا  ددرگیم  رب  سفن  هب  تغلب »  » رد ریمض 
«1  » ردّصلا اهب  قاض  اموی و  تجرشح  اذا  یتفلا  نع  ءاّرثلا  ینغی  ام  كرمعل 

__________________________________________________

تـسا متاح  ردام  مان  و  هیوام »  » مخرم يوام »  » و هدش ، لقن  يوام ] أ  « ] كرمعل  » ياجب اههخـسن  یـضعب  رد  تسا ، ییاط  متاح  زا  رعـش  - 1
نوچ هدرک  هیبـشت  بآ  ءاـم »  » هب یلدـمرن  افـص و  یمرن و  رد  ار  متاـح  هک  ارچ  تسا  ادـب ، فرح  يواـم »  » رد هزمه  هدوـب ، رفیع  رتـخد  هک 

. تسا ءام »  » هب بوسنم  لصا  رد  يوام » »
یگنت راچد  دـتفا و  هرامـش  هب  هنیـس  رد  سفن  يزور  هاگ  ره  دـنکیمن  زاینیب  ار  صخـش  تورث  مسق  تناجب  ردام ] يا  : ] دـیوگیم متاح 

م. ص 662 - ج 4 ، فاشک ، دوش .
501 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا هتفرگ  رب  رد  ار  ولگ  يدوگ  هک  تسا  ییاهناوختسا  یقارت  زا  روظنم  َِیقارَّتلا  ِتَغََلب  اذِإ 
ٍقار ْنَم  َلِیق  َو 

یـضعب دینکیم ؟ شیاهر  مسلط  اعد و  اب  دراد  هک  يدرد  زا  امـش  نیمادـک  دـنیوگیم : یـضعب  هب  شناتـسود  نادـناخ و  زا  یـضعب  ینعی 
؟ باذع ناگتشرف  ای  تمحر  ناگتشرف  دربیم  الاب  ار  وا  حور  هورگ ، نیمادک  هک  تسا  ناگتشرف  نخس  زا  نیا  دناهتفگ :

تـسود هک  ییایند  زا  دوشیم  بجوم  هدیـسر  وا  هب  هک  یـضرم  نیا  درادـنپیم  تسا  راضتحا  لاـح  رد  هک  صخـش  نیا  ُقارِْفلا  ُهَّنَأ  َّنَظ  َو 
. دوش ادج  تسا  ینتشاد 

. دوشیم هدیچیپ  رگید  قاس  هب  شیاپ  قاس  ِقاَّسلِاب  ُقاَّسلا  ِتَّفَْتلا  َو 
. دوب درگناهج  اهاپ ، اب  نآ  زا  شیپ  هک  یلاح  رد  دشکب  ار  ندب  دناوتیمن  دوشیم و  ناجیب  شیاهاپ  هک  هدش  تیاور  هداتق  زا 

. دشاب یتخس  رد  یلثم  قاس  هک  نیا  رب  انب  تسا ، هدش  هدیچیپ  ایند  راک  هب  ترخآ  راک  یتخس  هک  تسا  تیاور  ساّبع  نبا  زا 
. تسوت راگدرورپ  مکح  هب  زور  نیا  رد  رشحم ] هب   ] اههدیرفآ رگید  وا و  ندنار  ُقاسَْملا  ٍِذئَمْوَی  َکِّبَر  یلِإ 

. درکن قیدصت  ار  ربمایپ  نآرق و  درازگن و  زامن  درادن و  هقدص  ینعی  یَّلَص  َو ال  َقَّدَص  الَف 
. تسا هدش  لزان  لهج  وبا  هرابرد  هیآ  نیا  دنیوگ 

. تفر شراگدرورپ  يوس  هب  رورغ  ّربکت و  اب  هاگ  نآ  یَّطَمَتَی  « 1  » ِِهلْهَأ یلِإ  َبَهَذ  َُّمث 
ینعی دشکیم ، نتفر ] هار  رد   ] ار دوخ  ياهاپ  ّربکتم  صخـش  اریز  هدوب  دیـشکیم » ار  دوخ  دّدـمتی ،  » يانعم هب  طّطمتی »  » لصا رد  یّطمتی » »
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باتک ادخ و  لوسر  لهج ] وبا  ]
__________________________________________________

تسا م. هدروآ  ّهبر ، یلا  بهذ  مث  هابتشا  هب  ار  هیآ  یگنس ، پاچ  ریسفت  رد  - 1
502 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دیلابیم نادب  تفر و  دوخ  موق  يوس  هب  رورغ  ّربکت و  لاح  رد  هاگ  نآ  دنادرگ  يور  درک و  بیذکت  ار  وا 
هتفگ و  دسرب ، وا  هب  ددنسپیمن  ار  هچنآ  هک  تسا  لهج  وبا  رب  نیرفن  هلمج  نیا  و  اهیدب ، سپ  تسوت  راوازس  اهیدب  ینعی  یلْوَأَف  ََکل  یلْوَأ 

. تسا دیکأت  يارب  نیرفن  هملک  رارکت  و  ترخآ ، رد  نآ  زا  سپ  دسرب  رش  وت  هب  لهج ] وبا  يا   ] ایند رد  هدش :
« ُبَسْحَی َأ   » رد هزمه ، دوشیمن  عقاو  یهن  رما و  دروم  دوشیم و  اهر  لمهم  هک  درادـنپیم  یمدآ  اـیآ  ًيدُـس  َكَْرُتی  ْنَأ  ُناـْسنِْإلا  ُبَسْحَی  َأ 

. تسا راکنا  يارب 
اهنآ هب  دـنیبیم و  ار  دوخ  لاوحا  ياهینوگرگد  هک  نیا  اب  دوشیم  اهر  لمهم  هک  درادـنپیم  هنوگچ  ینعی  ینُْمی  ٍِّینَم  ْنِم  ًۀَـفُْطن  ُکَـی  َْمل  َأ 

توهش شدوجو  رد  تسا و  هتخاس  رداق  ار  وا  هدرک و  لماک  ار  شدرخ  هک  میکح  تسا  ياهدننیرفآ  يو  يارب  هک  دنک  لالدتسا  دناوتیم 
. دشاب فیلکت  نودب  دناوتیمن  هک  دنادب  ات  هدیرفآ 

باـب زا  ار  ینمی »  » یـضعب دوشیم . هتخیر  محر  رد  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  دوـشیم و  يریگ  هزادـنا  نآ  زا  ناـسنا  شنیرفآ  ینعی  ینمی » »
. دناهدرک تئارق  ءات »  » اب ینمت »  » هفطن رب  لمح 

يرهاـظ و ياهمادـنا  تروص و  سپ  دـیرفآ  ياهدـیرفآ  محر  رد  نآ  زا  دروآرد  هتـسب  نوخ  تروص  هب  ار  وا  هک  نیا  زا  سپ  يَّوَسَف  َقَلَخَف 
. داد رارق  تماق  تسار  لادتعا و  هب  یناسنا  ار  وا  تدالو  زا  سپ  ای  تخاس ، لدتعم  شردام  مکش  رد  ار  وا  ینطاب 

. داد رارق  هدام  رن و  فنص  ود  ناسنا  زا  سپ  یْثنُْألا  َو  َرَکَّذلا  ِْنیَجْوَّزلا  ُْهنِم  َلَعَجَف 
. دنادرگرب ار  وا  تمایق ] رد  هرابود   ] دناوتیمن هدومرف  داجیا  ار  ناسنا  نیا  هک  ییادخ  ایآ  یتْوَْملا  َِییُْحی  ْنَأ  یلَع  ٍرِداِقب  َِکلذ  َْسَیل  َأ 

راب یناوتیم ]  ] يرآ یلب ، هَّللا و  کناحبـس  درک : ضرع  دـناوخیم ، ار  هیآ  نیا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  هاـگ  ره  هک  تسا  ثیدـح  رد 
. یهّزنم كاپ و  وت  ایادخ 

503 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

503 ص :  « ..... 1  » ناسنا هروس 

هراشا

. دراد هیآ  کی  یس و 
رخآ ات  اْنلََّزن  ُنَْحن  اَّنِإ  هیآ : زا  دـناهتفگ  یـضعب  تسا . نآ  ندوب  یندـم  حیحـص  لوق )  ) تسا و فالتخا  هروس  نیا  ندوب  یندـم  یّکم و  رد 

. تسا یندم  هروس  هّیقب  و  یّکم ، هروس 

503 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

«. 2  » تسا ریرح  تشهب و  ادخ  رب  وا  شاداپ  دناوخب  ار  یتا  له  هروس  سک  ره  هک  تسا  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدح  رد 
تسد  ) هرکاب هیروح  دص  دنوادخ  دناوخب  هبنشجنپ  حبص  ره  رد  ار  یتا  له  هروس  سک  ره  هک  تسا  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا 

«. 3  » دشاب هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  اب  دروآ و  رد  وا  جیوزت  هب  هرکاب  ریغ  هّیروح  رازه  راهچ  و  هدروخن )
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__________________________________________________

. دناهدیمان یتا  له  هروس ] نیزاغآ  هلمج   ] مان هب  ار  هروس  نیا  یضعب  دوشیم . هدیمان  ناسنا  راربا ، رهد ، ياهمان : هب  هروس  نیا  - 1
-2

. اریرح ۀّنج و  هَّللا  یلع  هؤازج  ناک  یتا  له  ةروس  أرق  نم  و  بعک :) نب   ) ّیبا ثیدح  یف 
و - 3

عم ناک  ّبیث و  فالآ  ۀعبرا  ءارذع و  ۀئام  نیعلا  روحلا  نم  هَّللا  هجّوز  سیمخ  ةادغ  ّلک  یف  یتا  له  ةروس  أرق  نم  مالّـسلا : هیلع  رقابلا  نع 
. هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم 

504 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

504 ص :  ات 14 ..... ] تایآ 1  (: 76  ) ناسنإلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
اَّنِإ ( 2  ) ًاریَِـصب ًاعیِمَـس  ُهاْنلَعَجَف  ِهِیلَْتبَن  ٍجاْشمَأ  ٍۀَـفُْطن  ْنِم  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  اَّنِإ  ( 1  ) ًاروُکْذَـم ًاْئیَـش  ْنُکَی  َْمل  ِرْهَّدـلا  َنِم  ٌنیِح  ِناْسنِْإلا  یَلَع  یتَأ  ْلَه 

(4  ) ًاریِعَس َو  ًالالْغَأ  َو  َلِسالَس  َنیِِرفاْکِلل  انْدَتْعَأ  اَّنِإ  ( 3  ) ًاروُفَک اَّمِإ  َو  ًارِکاش  اَّمِإ  َلِیبَّسلا  ُهاْنیَدَه 
َناک ًامْوَی  َنُوفاخَی  َو  ِرْذَّنلاـِب  َنُوفُوی  ( 6  ) ًاریِْجفَت اهَنوُرِّجَُفی  ِهَّللا  ُدابِع  اِهب  ُبَرْـشَی  ًاْنیَع  ( 5  ) ًارُوفاک اهُجاِزم  َناک  ٍسْأَک  ْنِم  َنُوبَرْـشَی  َراْربَأـْلا  َّنِإ 
(9  ) ًاروُکُش َو ال  ًءازَج  ْمُْکنِم  ُدیُِرن  ِهَّللا ال  ِهْجَِول  ْمُکُمِعُْطن  امَّنِإ  ( 8  ) ًاریِسَأ َو  ًامِیتَی  َو  ًانیِکْسِم  ِهِّبُح  یلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعُْطی  َو  ( 7  ) ًاریِطَتْسُم ُهُّرَش 
ًاریِرَح َو  ًۀَّنَج  اوُرَبَص  اِمب  ْمُهازَج  َو  ( 11  ) ًاروُرُس َو  ًةَرْضَن  ْمُهاََّقل  َو  ِمْوَْیلا  َِکلذ  َّرَـش  ُهَّللا  ُمُهاقَوَف  ( 10  ) ًاریِرَطْمَق ًاسُوبَع  ًامْوَی  انِّبَر  ْنِم  ُفاـَخن  اَّنِإ 

(14  ) ًالِیلْذَت اُهفوُُطق  ْتَلِّلُذ  َو  اُهلالِظ  ْمِْهیَلَع  ًۀَِیناد  َو  ( 13  ) ًاریِرَْهمَز َو ال  ًاسْمَش  اهِیف  َنْوَرَی  ِِکئارَْألا ال  یَلَع  اهِیف  َنِیئِکَّتُم  ( 12)

504 ص :  همجرت ..... :

رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1 ( !؟ دوبن يرکذ  لباق  زیچ  يو  هک  تشذگ  ناسنا  رب  ینالوط  ینامز  هک  تسین  نینچ  ایآ 

(2 . ) میداد رارق  انیب  اونش و  ار  وا  اذل )  ) مییامزآیم ار  وا  و  میدیرفآ ، یطلتخم  هفطن  زا  ار  ناسنا  ام 
(3 . ) دنک نارفک  ای  ددرگ ) اریذپ  و   ) دشاب رکاش  هاوخ  میداد ، ناشن  وا  هب  ار  هار  هام 

(4 . ) میاهدرک هدامآ  نازوس  ياههلعش  اهلغ و  اهریجنز و  نارفاک  يارب  ام 
(5 . ) تسا هتخیمآ  یشوخ  رطع  اب  هک  دنشونیم  یماج  زا  ناکین )  ) راربا

(6 . ) دنزاسیم يراج  ار  نآ  دنهاوخب  اج  ره  زا  و  دنشونیم ، نآ  زا  ادخ  صاخ  ناگدنب  هک  ياهمشچ  زا 
(7 . ) دنسرتیم تسا  هدرتسگ  شباذع  هک  يزور  زا  و  دننکیم ، افو  دوخ  رذن  هب  اهنآ 

( 8 . ) دنهدیم ریسا  میتی و  نیکسم و  هب  دنراد  زاین ) و   ) هقالع نآ  هب  هک  نیا  اب  ار  دوخ )  ) ياذغ و 
505 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(9 . ) میهاوخیمن امش  زا  يرّکشت  شاداپ و  چیه  و  مینکیم ، ماعطا  ادخ  يارب  ار  امش  ام  دنیوگیم ) (و 
(10 . ) تسا كانلوه  تخس و  هتفرگ و  زور  نآ  هک  يزور  رد  میسرتیم  دوخ  راگدرورپ  زا  ام 
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(11 . ) دنرورسم نامداش و  هک  یلاح  رد  دنکیم . لابقتسا  اهنآ  زا  درادیم و  هگن  زور  نآ  ّرش  زا  ار  اهنآ  دنوادخ  ور  نیا  زا 
(12 . ) دهدیم شاداپ  اهنآ  هب  ار  یتشهب  ریرح  ياهسابل  تشهب و  نانآ ، ییابیکش  ربارب  رد  دنوادخ 

(13 . ) ار امرس  هن  و  دننیبیم . اج  نآ  رد  ار  باتفآ  هن  دناهدرک ، هیکت  ابیز  ياهتخت  رب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
(14 . ) تسا ناسآ  رایسب  شیاههویم  ندیچ  هداتفا و  ورف  اهنآ  رب  یتشهب ) ناتخرد   ) نآ ياههیاس  هک  تسا  یلاح  رد  و 

505 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

: رعش تلالد  هب  هدوب  لهأ »  » لصا رد  تسا و  دق ،)  ) يانعم هب  ماهفتسا  رد  طقف  له »  » ِناْسنِْإلا یَلَع  یتَأ  ْلَه 
«1  » مکالا يذ  عاقلا  حفسب  انوأر  لهأ 

هدوبن يرکذ  لباق  زیچ  يو  هک  تسا  هتشذگن  کیدزن  ینامز  نیا  زا  شیپ  یمدآ  رب  یکیدزن  ریرقت و  رظن  زا  ایآ  هک  تسا  نیا  هلمج  يانعم 
[. تسا هدوب  ینامز  نینچ  ینعی  ]

ریدـقت يزیچ  دومرف : سپ  مدرک  لاؤس  بلطم  نیا  هب  عـجار  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  تفگ : هک  تسا  تیاور  نیعا  نب  نارمح  زا 
«. 2  » دوبن دوجوم  یلو  دوب  هدش 

__________________________________________________

تسا نیا  شلّوا  عارصم  دیمان و  ریخلا  دیز  ار  وا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسا  لیخلا  دیز  زا  رعش  - 1
انتّدشب عوبری  سراوف  لئاس 

هنوگچ دـنلب  ياههّپت  تشد و  هوک و  رد  ار  اـم  هک  سرپب  اـهنآ  زا  اـم  تلوص  يدـنمورین و  زا  يوش  هاـگآ  لاـح  تقیقح  زا  هک  نیا  يارب  : 
. ].....[ م ص 342 - ج 3 ، فاشک ، ریسفت  دناهدید .

-2
. انوّکم مکی  مل  ارودقم و  ائیش  ناک  لاقف ، هنع  مالّسلا  هیلع  قداصلا  تلأس  لاق : نیعا  نب  نارمح  نع 

506 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(. 2 یتا / له   ) ٍۀَفُْطن ْنِم  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  اَّنِإ  هیآ : لیلد  هب  تسا  دازیمدآ  سنج  ناسنا  زا  دوصقم 

. تسا مالّسلا  هیلع  مدآ  ترضح  ناسنا  زا  دوصقم  دناهتفگ : یضعب 
لباق يزیچ  هک  لّوا  تلاح  ناـمه  هب  ناـسنا  شاـک  يا  تفگ : رمع  سپ  هدـش  تئارق  شدزن  رد  هیآ  نیا  هک  تسا  لـقن  باّـطخ  نب  رمع  زا 

. تفرگیمن رارق  فیلکت  دروم  دشیمن و  هدیرفآ  ینعی  دنامیم  یقاب  دوبن  رکذ 
دنیوگ و  دیآ »] رد  هعطق  اههد  تروص  هب  دوش و  هعطق  هعطق  هاگ  ره  ، ] راشعا ۀمرب   » دننام جاشمأ ، ۀفطن  ٍجاْشمَأ  ٍۀَـفُْطن  ْنِم  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  اَّنِإ 

دوشیم و هدروآ  ناشیا  رب  درفم  تفص  دنتسه و  مه  دننام  ندوب  درفم  رد  جاشما  جمشم و  هکلب  تسین  نآ  عمج  جاشما »  » و جمـشم ، هفطن 
. دناهتخیمآ رد  مه  هب  نز  درم و  بآ  هک  هدش ] هدیرفآ   ] ياهفطن زا  ینعی  تسا  نتخیمآ  يانعم  هب  فدارتم و  هجزم  اب  هجشم ،

هغـضم و دعب  هدـش و  هقلع  دـعب  هدوب  هفطن  تلاح  کی  رد  ینعی  تسا  فلتخم  تالاح  راوطا و  يانعم  هب  جاشمأ  هک  تسا  تیاور  هداتق  زا 
. تسا هدش  ناسنا  ات  ناوختسا  هاگ  نآ 

لجرب تررم  هتفگ : نیا  دننام  تسوا  ندومزآ  نامدصق  هک  یلاح  رد  میدیرفآ  ار  ناسنا  ینعی  ندوب ، لاح  رب  انب  تسا  بوصنم  اّلحم  ِهِیلَْتبَن 
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. دنک راکش  نآ  اب  ادرف  تشاد  دصق  تشاد و  هارمه  هب  يزاب  هک  متشذگ  يدرم  هب  ادغ ، هب  الئاص  رقص  هعم 
شیارب ار  اهتلع  اهلیلد و  میتخاس و  راکشآ  ناسنا  يارب  ار  هار  ینعی  دنتسه  هانیده »  » رد ءاه )  ) ریمـض يارب  لاح  ود  ره  ًاروُفَک  اَّمِإ  َو  ًارِکاش 

. میداد تردق  وا  هب  یساپسان ، ساپس و  لاح  ود  ره  رد  میدرک و  هماقا 
. دروآ ار  شاداپ  هب  هدعو  رفیک و  زا  میب  اهنآ  یپ  رد  درک  رکذ  ار  رفاک  رکاش و  دنوادخ  نوچ  و 

تئارق  نیونت  نودب  و  السالس »  » نیونت اب  لسالس »  » َلِسالَس َنیِِرفاْکِلل  انْدَتْعَأ  اَّنِإ 
507 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

: تسا هجو  ود  نیونت  اب  تئارق  رد  تسا و  هدش 
. دشاب فقو  مکح  رد  لصو  قالطا و  فرح  زا  لدب  نون )  ) هک نیا  رب  انب  - 1

. دیآ رامش  هب  فرصنم  فرصنم  ریغ  مسا  نارعاش  تداع  قبط  رب  - 2
«. باحصا بحاص و   » و بابرا » ّبر و   » دننام تسا  ّراب )  ) ای ّرب )  ) عمج راربا »  » ٍسْأَک ْنِم  َنُوبَرْشَی  َراْربَْألا  َّنِإ 

«1  » مالّسلا امهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  ّیلع و  راربا »  » زا دوصقم  هک  نیا  رب  دناهدرک  عامجا  نارّـسفم  رتشیب  مالّـسلا و  مهیلع  تیب  لها 
. دنتسه

507 ص :  لوزن ..... ] نأش  ]

دزن رد  وج  يرادقم  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  نومیم  نب  هَّللا  دبع  زا  شردپ  زا  مشاه  نب  میهاربا  نب  ّیلع  زا 
دنروـخب هک  دـنداهن  دوـخ  ربارب  رد  نوـچ  تخپ و  ناـن  تخیماـیب و  بآ  نغور و  اـب  هدرک ] درآ   ] ار نآ  سپ  دوـب  مالّـسلا  اـمهیلع  همطاـف 

یمیتی هک  دیشکن  یلوط  دیشخب و  وا  هب  ار  نآ  مّوس  کی  تساخرب و  مالّسلا  هیلع  یلع  سپ  دیاشخبب  ار  امـش  ادخ  تفگ : دمآ و  ینیکـسم 
ار نخـس  نامه  دـمآ و  يریـسا  هاگ  نآ  داد  وا  هب  ار  موس  کی  تساـخرب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  سپ  دـیاشخبب  ار  امـش  ادـخ  تفگ : دـمآ و 

. دیشخب وا  هب  ار  هدنامیقاب  موس  کی  مالّسلا  هیلع  یلع  سپ  تفگ :
دومرف و لزان  اهنآ  نأش  رد  ار  قوف  تایآ  دنوادخ  سپ  دندیشچن  يزیچ  نآ  زا  و 

__________________________________________________

ییحی هک  دنکیم  لقن  یلّصفم  تیاور  ینـسح  میظعلا  دبع  زا  وا  نسح و  نب  دمحا  زا  ص 96 ، صاصتخا ، رد  هرس ) سّدق   ) دیفم خیش  - 1
هک ار  نوراه  دنیوگب و  نخس  هنادازآ  هک  يروطب  داد  لیکشت  دوخ  هناخ  رد  مالک  لها  زا  ياهرظانم  سلجم  دیشرلا  نوراه  رما  هب  یکمرب 

یلع نداد  يرترب  ّتلع  دـمآ و  مکح  نب  ماشه  مالک  ياملع  عامتجا  زا  سپ  دـننیبن  دینـشیم  ار  ناشنانخـس  دوب و  هسلج  رب  رظاـن  هناـیفخم 
هب هک  دوب  نیا  نآ  مجنپ  دروم  درمـش و  رب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  لیاضف  زا  ّمهم  دروم  جنپ  ماشه  دندیـسرپ  وا  زا  ار  رکب  وبا  رب  مالّـسلا  هیلع 

اهنآ ءزج  رکب  وـبا  دنامالّـسلا و  مهیلع  نیـسح  نسح و  همطاـف و  یلع و  َنُوبَرْـشَی ...  َراْربَأـْلا  َّنِإ  هـیآ : رد  راربا »  » زا روـظنم  نـیقیرف  داـقتعا 
م. تسین -

508 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسا يراج  دشخبب  يزیچ  ادخ  يارب  هک  ینمؤم  ره  هرابرد  تایآ  نیا  مکح 

زور هس  دندرک  رذـن  نیـسح ] نسح و  يدوبهب  يارب  ادـخ  لوسر  داهنـشیپ  هب  هّضف ، همطاف ، یلع ،  ] نادـناخ نیا  هک  هدـش  تیاور  نینچمه 
دندیشخب و ریسا  میتی و  نیکـسم و  هب  ار  دوخ  ياذغ  راطفا ] ماگنه   ] بش هس  ره  رد  دنتفرگ و  هزور  هدرک  افو  دوخ  رذن  هب  دنریگب و  هزور 

. تسا نیا  زا  رتالاب  یفرش  تلیضف و  هچ  دش و  لزان  نانآ  حدم  رد  تایآ  نیا  سپ  دندرکن  راطفا  نآ  هب  دوخ 
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. دنیوگیم سأک »  » زین بارش  دوخ  هب  دشاب و  بارش  نآ  رد  هاگ  ره  تسا  هشیش  هملک  نیا  زا  روظنم  اسأک » »
. دوش طولخم  نآ  اب  روفاک  هک  یبآ  ًارُوفاک  اهُجاِزم  َناک 

روفاک زا  لدب  انیع »  » دراد و ار  روفاک  يدرس  وب و  تسا و  روفاک  دننام  يدیفـس  رد  نآ  بآ  هک  تسا  تشهب  رد  ياهمـشچ  مان  روفاک  ءام 
. تسا

. تسین ایند  روفاک  دننام  روفاک  نیا  هک  هدش  تیاور  دهاجم  زا 
. دننزیم رهم  کشم  اب  دنزیمآیم و  روفاک  اب  ار  بارش  نآ  هک  تسا  تیاور  هداتق  زا 

لوق ود  نیا  رب  انب  تسا ، هدش  هتخیمآ  روفاک  اب  ییوگ  دوشیم و  هدیرفآ  روفاک  يدرـس  يدیفـس و  وب و  بارـش ، نآ  رد  دـناهتفگ : یـضعب 
دنـشونیم یبارـش  تشهب  رد  نیع ، رمخ  ارمخ  اهیف  نوقـسی  و  تسا : هدومرف  ییوگ  فاضم و  فذح  ریدقت  هب  تسا  اسأک »  » زا لدب  انیع » »

. تسا هدش  بوصنم  صاصتخا  رب  انب  ای  تسا  ياهمشچ  بارش  هک 
. مدیشون لسع  اب  ار  بآ  لسعلاب ، ءاملا  تبرش  ییوگیم  هک  نانچ  دنشونیم  همشچ  نآ  زا  ادخ  ناگدنب  ینعی  ِهَّللا  ُدابِع  اِهب  ُبَرْشَی 

. دنربیم یناسآ  هب  دنهاوخب  ناشیاهلزنم  زا  ییاج  ره  هب  ار  همشچ  نآ  نایتشهب  ًاریِْجفَت  اهَنوُرِّجَُفی 
رذن  هب  هرذنب ، یف  و  دنیوگ : تسا  هفنأتسم  هلمج  ای  لاح  هلمج ، نیا  ِرْذَّنلِاب  َنُوفُوی 

509 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. درک افو  ار  دوخ  رذن  هرذنب ، یفوأ  و  درک ، افو  دوخ 

. تسا تمایق  زور  ياهیتخس  تشحو و  لوه و  ّرش  زا  دوصقم  تسا و  هدنکارپ  شاف و  نآ  ّرش  هک ] يزور   ] ًاریِطَتْسُم ُهُّرَش  َناک 
ریظن دنناروخیم ، نادنمزاین ]  ] هب ار  نآ  اذـغ  هب  زاین  اهتـشا و  نیع  رد  ینعی  ددرگیم  رب  ماعط  هب  هّبح »  » ریمـض ِهِّبُح  یلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعُْطی  َو 
. ددرگیم رب  ادخ  هب  هّبح »  » رد ریمض  دناهتفگ : یضعب  «[ 1  » ددرگیم رب  لام  هب  هّبح  ریمض  هک   ] هّبح یلع  لاملا  یتآ  تسا و  هیآ  نیمه 

وا هب  دومرفیم  دادیم و  اهناملـسم  زا  یکی  هب  ار  وا  ترـضح  سپ  دـندروآیم  ادـخ  لوسر  تمدـخ  ار  يریـسا  هک  تسا  تیاور  نسح  زا 
. دنامیم ناملسم  نآ  دزن  رد  زور  هس  ای  زور  ود  وا  نک و  یکین 

. تسا رتراوازس  ندرک  ماعطا  هب  تناملسم  ردارب  سپ  دوب  كرشم  زور  نآ  رد  اهناملسم  ریسا  هک  تسا  تیاور  هداتق  زا 
. تسا ینادنز  هدرب و  ریسا  زا  روظنم  هک  تسا  تیاور  يردخ  دیعس  وبا  زا 

رد نانآ  ار  هچنآ  دنوادخ  دنتفگن و  یلو  دنیوگب  ینخس  دنتـشاد  دصق  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  ینعی   ] تسا لوق  هدارا  رب  انب  ْمُکُمِعُْطن  امَّنِإ 
[. تسا هداد  رارق  لوق  هلزنم  هب  دنتشاد  لد 

ار نانآ  ور  نیا  زا  دوب  هاگآ  نانآ  لد  زا  ادخ  یلو  دنتفگن  ینخـس  مالّـسلا  هیلع  یلع  نادناخ  هک  تسا  تیاور  دهاجم  ریبج و  نب  دیعـس  زا 
نداد شاداپ  تسا و  هجو »  » لوعفم ماعطا  اریز  میرادـن  ار  نآ  رب  يرازگـساپس  يویند و  شاداپ  دـصق  ماـعط  نیا  ندیـشخب  اـب  ینعی  دوتس ،

. درادن ییانعم  مدرم 
__________________________________________________

یف اـمعط  ـال  هَّلل  اـّبح  ماـعّطلا  نوـمعطی  دـیوگیم : نازیملا  ریـسفت  رد  زین  ییاـبطابط  همـالع  هک  ارچ  ددرگیم  رب  ادـخ  هب  هّبح »  » ریمـض - 1
م. باوث - عمط  هب  هن  دننکیم  ماعطا  ادخ  ّتبحم  يارب  باّوثلا ،

510 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دنردصم روفک  رفک و  هک  نانچ  تسا  ردصم  رکش  دننام  روکش 

: تسا لامتحا  ود  هلمج  نیا  يانعم  رد  انِّبَر  ْنِم  ُفاَخن  اَّنِإ 
. شاداپ هن  تسا  تمایق  زور  یتخس  زا  سرت  رطاخ  هب  امش  هب  ام  ناسحا  هک  دشاب  نیا  دوصقم  - 1
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. میهاوخب شاداپ  نداد  هقدص  ربارب  رد  هک  میراد  میب  ادخ  رفیک  زا  نوچ  میهاوخیمن  شاداپ  امش  زا  ام  - 2
يارب زور  نآ  لها  تفص  ینعی  زور ] هن  تسا  صخـش  تفـص  يراد  هزور  هک   ] تسا مئاص ) كراهن   ) ریظن هلمج  نیا  ًاریِرَطْمَق  ًاسُوبَع  ًامْوَی 

.[ دنراد هدیشک  مهرد  ياهرهچ  تمایق  زور  رد  مدرم   ] هدش هدروآ  تفص  زور 
. تسا هدش  هیبشت  هدیشک  مهرد  هرهچ  ریش  هب  تمایق )  ) زور نآ  یتخس  ای 

. تسا راوشد  تخس و  يزور  اریرطمق 
. درادیم هاگن  زور  نآ  ياهیتخس  تشحو و  زا  ار  اهنآ  دنوادخ  سپ  ِمْوَْیلا  َِکلذ  َّرَش  ُهَّللا  ُمُهاقَوَف 

دراد تلالد  نیا  و  دنکیم ، اطع  لد  ینامداش  هرهچ و  یباداش  نانمؤم  هب  نارجاف  هودنا  هرهچ و  یگتفرگ  ربارب  رد  ًاروُرُس  َو  ًةَرْضَن  ْمُهاََّقل  َو 
. دشابیم زور  نآ  لها  هرهچ  یگتفرگ  هب  فصّتم  موی »  » هک

رد هک  دـهدیم  شاداپ  نانآ  هب  یتشهب  یگنهرب ، یگنـسرگ و  راثیا و  نآ  رب  ناشربص  ربارب  رد  دـنوادخ  ًاریِرَح  َو  ًۀَّنَج  اوُرَبَص  اِمب  ْمُهازَج  َو 
. دراد دوجو  ابیز  فیرظ و  ياهکاشوپ  اراوگ و  ياهیندروخ  نآ 

تسا و لدـتعم  تشهب  نآ  ياوه  دـنهدیم و  هیکت  اههکیرا  رب  تشهب  نآ  رد  ًاریِرَْهمَز  َو ال  ًاسْمَـش  اهِیف  َنْوَرَی  ِِکئارَْألا ال  یَلَع  اهِیف  َنِیئِکَّتُم 
. دهدیمن رازآ  ار  نانآ  ياهدنهد  رازآ  يامرس  دیشروخ و  يامرگ 

لاح نآ  دننام  تسا و  لبق  هلمج  رب  فطع  هلمج  نیا  اُهلالِظ  ْمِْهیَلَع  ًۀَِیناد  َو 
511 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هلمج لوا  رب  وا  ندش و  لخاد  ياهدنهد . رازآ  يامرـس  هن  دننیبیم و  يدیـشروخ  هن  تشهب  نآ  رد  هک  تسا  نیا  هلمج  ریدـقت  دـشابیم و 
ره زا  نآ  رد  هک  تسا  یتشهب  نانآ  شاداپ  تسا : هدومرف  ییوگ  دراد و  دوجو  اهنآ  يارب  مه  اب  زایتما  ود  ره  هک  تسا  نیا  رب  تلالد  يارب 

. دنتسه رادروخرب  اهنآ ، هب  هیاس  ندوب  کیدزن  امرس و  مه  دیشروخ و  يامرگ  زا  ندوب  رود  مه  ینعی  تمعن  ود 
منادیمن تسرد  ار  نآ  فّنصم ]  ] نم یلو  دشاب  تشهب  تافص  ۀیناد ، و  نوری ، ال  نیئکّتم ، تاملک : مامت  تسا  نکمم  يرـشخمز  هتفگ  هب 

ءاّکتا و  » هک یلاح  رد  دوش  راکـشآ  نآ  ریمـض  تسا  مزال  دـشاب  فوصوم  ریغ  يارب  لعف  دوش و  عقاو  تفـص  لعاف  مسا  هاـگ  ره  هک  ارچ 
تسناد بوصنم  ناوتیم  ار  ۀیناد » . » تسا حیحص  روکذم ) تاملک  ندوب  لاح   ) لّوا لوق  نامه  نیا ، رب  انب  تسین ، ۀّنج »  » يارب تفص  ّوند »
فاضم هدوب و  اهلالظ ، مهیلع  ۀیناد  ۀّنج و  لوخد  ریرح و  سبل  ۀّنج و  مهازج  و  لصا ] رد  و  ، ] دشاب ۀـّنج  مهازج  رب و  فطع  هک  نیا  رب  انب 
يرگید تشهب  اهنآ  شاداپ  زین  تسا و  تشهب  رد  ندـش  لـخاد  ریرح و  ساـبل  تشهب و  اـهنآ  شاداـپ  ینعی : هدـش ، فذـح  لوخد ] سبل  ]

. تسا کیدزن  اهنآ  هب  شیاههیاس  هک  تسا 
ای دـنرادن ، ندـیچ  زا  یتعنامم  تسا و  سرتسد  رد  دـنهاوخب  روط  ره  دـننیچیم  هک  اهنآ  يارب  تشهب  نآ  ياههویم  ینعی  اـُهفوُُطق  ْتَلِّلُذ  َو 

نیا زا  هتفرگرب  تّللذ » . » تسا هداد  رارق  سرتسد  رد  هاتوک و  نتورف و  مار و  دـننیچب  دـنهاوخیم  هک  یناسک  يارب  ار  تشهب  نآ  ياههویم 
. دشاب هاتوک  هاگ  ره  مار ، راوید  لیلذ  طئاح  تسا : برع  هتفگ 

ات دـیآیم  نییاپ  اـههویم  دنیـشنب  رگا  دوریم و  ـالاب  هزادـنا  ناـمه  هب  اـههویم  دزیخ  اـپب  تشهب  رد  نمؤم  رگا  هک  تسا  تیاور  دـهاجم  زا 
. دسرب اهنآ  هب  شتسد 

511 ص :  ات 22 ..... ] تایآ 15  (: 76  ) ناسنإلا هروس  ]

هراشا

اهُجاِزم َناک  ًاسْأَک  اـهِیف  َنْوَقُْـسی  َو  ( 16  ) ًاریِدـْقَت اهوُرَّدَـق  ٍۀَِّضف  ْنِم  اَریِراوَق  ( 15  ) اَریِراوَق َْتناـک  ٍباوْـکَأ  َو  ٍۀَِّضف  ْنِم  ٍۀَِـینِآب  ْمِْهیَلَع  ُفاـُطی  َو 
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(19  ) ًارُوْثنَم ًاُؤلُْؤل  ْمُهَْتبِسَح  ْمُهَْتیَأَر  اذِإ  َنوُدَّلَُخم  ٌناْدلِو  ْمِْهیَلَع  ُفوُطَی  َو  ( 18  ) ًالِیبَْسلَس یَّمَُست  اهِیف  ًاْنیَع  ( 17  ) ًالِیبَْجنَز
ًاروُهَط ًابارَش  ْمُهُّبَر  ْمُهاقَس  َو  ٍۀَِّضف  ْنِم  َرِواسَأ  اوُّلُح  َو  ٌقَْربَتْسِإ  َو  ٌرْضُخ  ٍسُدنُـس  ُباِیث  ْمُهَِیلاع  ( 20  ) ًارِیبَک ًاْکُلم  َو  ًامیِعَن  َْتیَأَر  َّمَث  َْتیَأَر  اذِإ  َو 

(22  ) ًاروُکْشَم ْمُُکیْعَس  َناک  َو  ًءازَج  ْمَُکل  َناک  اذه  َّنِإ  ( 21)
512 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

512 ص :  همجرت ..... :

(15 (. ) اهیندیشون اهاذغ و  نیرتهب  زا  ّولمم   ) دننادرگیم نیرولب  ییاهحدق  و  هرقن ! زا  ییاهفرظ  اهنآ  درگادرگ  رد  و 
(16 . ) دناهدرک هدامآ  مزال  هزادنا  هب  ار  اهنآ  هک  هرقن ! زا  ینیرولب  ياهفرظ 

(17 . ) تسا هتخیمآ  لیبجنز  اب  هک  تسا  يروهط  بارش  زا  زیربل  هک  دنوشیم  باریس  ییاهماج  زا  اج  نآ  رد  و 
(18 [. ) دنشونیم  ] تسا لیبسلس  شمان  هک  تشهب  رد  ياهمشچ  زا 

(19 ! ) دناهدنکارپ يدیراورم  ینکیم  نامگ  ینیبب  ار  اهنآ  هاگ  ره  هک  دندرگیم  ییاریذپ ) يارب   ) ینادواج یناناوجون  اهنآ  درگ  رب  و 
(20 ! ) ینیبیم ار  یمیظع  کلم  اهتمعن و  ینیبب  ار  اج  نآ  هک  یماگنه  و 

و دـناهدش ، نییزت  هرقن  زا  ییاهدنبتـسد  اـب  میخـض و  ياـبید  زا  و  گـنر ، زبـس  كزاـن  ریرح  زا  تسا  ییاهـسابل  ناـیتشهب )  ) اـهنآ مادـنا  رب 
(21 ! ) دناشونیم اهنآ  هب  روهط  بارش  ناشراگدرورپ 

(22 . ) تسا ینادردق  دروم  امش  شالت  یعس و  تسامش و  يازج  نیا 

512 ص :  ریسفت ..... 

: تسا هدش  تئارق  تروص  هس  هب  ریراوق ، اریراوق 
(. ریراوق ریراوق   ) نیونت نودب  ود  ره  - 1

. تسا یلوا  زا  يوریپ  هب  یمود  رد  تسا و  قالطا  فرح  زا  لدب  یلوا  رد  نیونت  هک  اریراوق ) اریراوق   ) نیونت اب  ود  ره  - 2
(. ریراوق اریراوق   ) نیونت نودب  یمود  نیونت و  هب  یلوا  - 3

ییابیز و يدیفس و  نامه  هب  هدش و  هدیرفآ  هرقن  زا  ینعی  ٍۀَِّضف  ْنِم  اَریِراوَق 
513 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

تشادگرزب روظنم  تسا و  هدمآ  رد  هشیش  تروص  هب  دنوادخ  داجیا  اب  هک  تسا  نیا  اَریِراوَق ) َْتناک   ) يانعم تساههشیش و  یگدنشخرد 
اهجازم ناک  رد  ناـک )  ) تسا نیمه  ریظن  و  دـشابیم ، هشیـش ] هرقن و   ] نیاـبتم رهوج  ود  ره  تافـص  لـماش  هک  تسا  بیجع  شنیرفآ  نیا 

[. تسا ندرک  داجیا  يانعم  هب  دراوم  همه  رد  ناک  ینعی  . ] نوکیف نک  رد  نوکی )  ) دننام اروفاک 
هنوگ نآ  هزادنا  لکـش و  رظن  زا  هک  هدرک  يریگهزادنا  ناشدوخ  دزن  ار  اهنآ  نانمؤم  ینعی  تسا  ریراوق  تفـص  هلمج  نیا  ًاریِدْقَت  اهوُرَّدَـق 

ناشنوماریپ اهماج  نآ  اب  هک  ددرگیم  رب  یناسک  هب  اهورّدق )  ) ریمـض دناهتفگ : یـضعب  تسا ، هدـش  هزادـنا  نامه  دـنهاوخیم و  هک  دـشاب 
رتشخب تّذل  هدنماشآ  يارب  نیا  دـناهدرک و  دروآرب  دـنک  باریـس  ار  نایتشهب ]  ] اهنآ هک  ياهزادـنا  هب  ار  اهماج  بارـش  ینعی  دـنخرچیم 

. تسوا زاین  هزادنا  هب  نوچ  تسا 
. مک هن  تسا و  زیربل  هن  اهماج  هک  تسا  تیاور  دهاجم  زا 

هینرّدق ءیّشلا و  ترّدق  ییوگیم : دشاب  رّدق ، زا  لوقنم  هک  تبسانم  نیا  هب  هدش  تئارق  زین  لوهجم  تروص  هب  و  فاق )  ) ّمض هب  اهورّدق » »
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. دنزاسیم رداق  دنهاوخیم  دوخ  هک  روطنامه  ار  نانمؤم  هک  تسانعم  نیا  هب  و  دزاس . رداق  راک  نآ  رب  ار  وت  يرگید  هاگ  ره  نالف ،
. دندربیم تذل  نآ  زا  دنتسنادیم و  بوخ  ار  لیفجنز  اهبرع  اًلِیبَْجنَز  اهُجاِزم  َناک  ًاسْأَک 

: دیوگ یشعا 
«1  » اروشم ایرأ  اهیفب و  اتاب  لیبجنّزلا  لفنرقلا و  ّنأک 

__________________________________________________

تّذـل اـهنآ  زا  هتـسنادیم و  وکین  ار  ود  نآ  برع  هک  ارچ  هدرک  هیبـشت  لـیفجنز  لـفنرق و  هب  ار  دوخ  هبوبحم  ناـهد  يوب  هزم و  رعاـش  - 1
هتفرگ و ياج  هبوبحم )  ) وا ناهد  رد  لـیفجنز  لـفنرق و  ییوگ  تسا . هدرک  هیبشت  لـسع  هزم  هب  ار  هبوبحم  ناـهد  بآ  هزم  تسا و  هدربیم 

م. ص 672 -، ج 4 ، فاّشک ، تسا ] لسع  ناک  شناهد   ] دراد لسع  معط  شناهد  بآ 
514 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هب یلو  درادـن  دوجو  ایند  رد  شریظن  هدرک  دای  نآرق  رد  تشهب  رد  دوجوم  ياهتمعن  زا  ادـخ  ار  هچنآ  مامت  هک  تسا  تیاور  سابع  نبا  زا 
معط هب  همـشچ  ینعی  تسه  لیفجنز  هزم  نآ  رد  نوچ  هدـش  هدـیمان  لیفجنز  همـشچ  و  دوش ، هتخانـش  هک  هدرب  ماـن  اـیند ] ءایـشا  زا   ] يزیچ
دایز اراوگ ، یندیشون  لیبسلس ، لاسلس و  لسلس و  بارش  دنیوگ : تساراوگ  سکع  رب  هکلب  تسین  ياهدنزگ  هزم  نآ  رد  تسا و  لیفجنز 

لاـمک رب  « 1 [ » یناـعملا ةداـیز  یلع  ّلدـت  یناـبملا  ةداـیز  باـب  زا   ] دوـش و یفرح  جـنپ  هملک  هک  تسا  نیا  يارب  لیبسلـس  رد  ءاـب )  ) ندـش
. دنک تلالد  ییاراوگ 

: تسا هجو  هس  هملک  نیا  رد  انیع » »
. دشاب الیبجنز »  » زا لدب  - 1

انیع  » لوق نیا  رب  انب  دنیرفآیم و  لیفجنز  معط  نآ  رد  ادخ  ای  تسا  لیفجنز  هب  هتخیمآ  نانمؤم  ماج  دـناهتفگ : یـضعب  اسأک .»  » زا لدـب  - 2
. تسا اسأک  زا » لدب 

. انیع ّصخا  ینعی ، دشاب ، رّدقم ) ّصخا  لعف  هب   ) صاصتخا هب  بوصنم  - 3
ار سلاجم  رد  ناشیگدنکارپ  نارـسپ و  گنر  يافـص  ییابیز و  دنوادخ  ًارُوْثنَم  ًاُؤلُْؤل  ْمُهَْتبِـسَح  ْمُهَْتیَأَر  اذِإ  َنوُدَّلَُخم  ٌناْدلِو  ْمِْهیَلَع  ُفوُطَی  َو 

نیرتهدنـشخرد نیرتابیز و  اریز  تسا  هدرک  هیبشت  هدـش  جراخ  فدـص  زا  هزات  ياهدـیراورم  ای  هدـنکارپ  ياهدـیراورم  هب  تمدـخ ، يارب 
. دوشیم جراخ  فدص  زا  هک  تسا  ياهظحل  نامه  دیراورم  تلاح 

هاگ ره  و  تسا : هدومرف  دـنوادخ  ییوگ  يریدـقت و  هن  دراد  يرهاظ  لوعفم  هن  اجنیا  رد  تیأر »  » ًارِیبَک ًاْکُلم  َو  ًامیِعَن  َْتیَأَر  َّمَث  َْتیَأَر  اذِإ  َو 
. دید دهاوخ  یمیظع  کلم  ناوارف و  ياهتمعن  طقف  دتفیب  اج  ره  هب  هدننیب  هدید  ینعی  يدید  اجنآ  رد 

يزیچ هاگ  ره  دناهتفگ : یضعب  دراد . دوجو  یگشیمه  خارف و  میظع و  یکلم  تشهب  رد  ینعی  ندوب  فرظ  رب  انب  تسا  بوصنم  اّلحم  ّمث » »
. دوشیم دوجوم  دنهاوخب 

__________________________________________________

م. دنکیم - تلالد  ینعم  ینزرف  رب  ظفل  راتخاس  انب و  يدایز  - 1
515 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دنریگیم هزاجا  نانآ  زا  دنهدیم و  مالس  اهنآ  رب  ناگتشرف  دناهتفگ : یضعب 
: تسا هدش  تئارق  تروص  هس  هب  مهیلاع ، ٍسُدنُس  ُباِیث  ْمُهَِیلاع 

. تسا سدنس  زا  اهنآ  نییور  سابل  ینعی  دشاب  سدنس ، بایث  نآ  ربخ  ادتبم و  هک  نیا  رب  انب  ءای )  ) نوکس هب  - 1
([. ْمِْهیَلَع ُفوُطَی   ) رد ریمض  زا   ] ندوب لاح  رب  انب  دشاب  بوصنم  - 2
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. میزاس لاح  نیشناج  میهد و  بصن  ّتیفرظ  رب  انب  هتفرگ و  قوف  ياجب  ار  لاع ، - 3
. دشاب بایث  مهیلاع  کلم  میعن و  لهأ  تیأر  يانعم  هب  - 4

: تسا هدش  تئارق  تروص  ود  هب  ٌقَْربَتْسِإ  َو  ٌرْضُخ 
. دوش بایث »  » رب لمح  هک  نیا  رب  انب  عفر  - 1

. دوش سدنس »  » رب لمح  هک  نیا  رب  انب  ّرج  - 2
: تسا هدش  تئارق  تروص  ود  هب  قربتسا 

. تسا هتسشن  نآ  ياجب  قربتسا  هدش و  فذح  فاضم  هدوب و  قربتسا  بایث  سدنس و  بایث  هک  ینعم  نیا  هب  عفر  هب  - 1
. دوش لمح  سدنس »  » رب هک  نیا  رب  انب  ّرج  - 2

. تسا ْمِْهیَلَع » ُفوُطَی  َو   » رب فطع  اّولح »  » اوُّلُح َو 
یـضعب دوشیم . هدـید  شنورب  زا  شنورد  ندوب  فاّفـش  رثا  رب  و  تسین ، فیـصوت  لباق  هک  دـنراد  هرقن  زا  ییاهدنبتـسد  ٍۀَِّضف  ْنِم  َرِواـسَأ 

هب ای  دنیارآیم  هرقن  اب  هاگ  الط و  اب  ار  دوخ  هاگ  اهنآ  دـناهتفگ : یـضعب  تسا . دـیراورم  توقای و  الط و  زا  رترب  هرقن  تشهب  رد  دـناهتفگ :
. ود ره 

. دنکیم باریس  تسین  سجن  دیلپ و  ایند  بارش  دننام  هک  روهط  بارش  زا  ار  اهنآ  ناشراگدرورپ  ًاروُهَط  ًابارَش  ْمُهُّبَر  ْمُهاقَس  َو 
. دنکیم ریهطت  ادخ  زج  يزیچ  ره  زا  ار  اهنآ  هک  یبارش  دناهتفگ : یضعب 

نیا  زا  شیپ  هک  تسا  یمیظعت  اهتمعن و  ادخ و  ياهششخب  هب  هراشا  اذه »  » اذه َّنِإ 
516 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا هدش  فیصوت 
. تسامش هدش  لوبق  ياهتعاط  لامعا و  شاداپ  اهتمعن  نیا  ًءازَج  ْمَُکل  َناک 

نآ يزاجم  يانعم  هک  تسا  نیمه  هیآ  رد  رکـش  يانعم  و  تسا ، هدیدنـسپ  ادـخ  ياـضر  بسک  رد  امـش  یعـس  ًاروُکْـشَم  ْمُُکیْعَـس  َناـک  َو 
. دشابیم

تنادناخ وت و  رب  ادخ  ریگب  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  يا  درک : ضرع  درک  توالت  ار  تایآ  نیا  لیئربج  نوچ  هک  تسا  تیاور 
. دنک اراوگ 

516 ص :  ات 31 ..... ] تایآ 23  (: 76  ) ناسنإلا هروس  ]

هراشا

(25  ) ًالیِصَأ َو  ًةَرُْکب  َکِّبَر  َمْسا  ِرُکْذا  َو  ( 24  ) ًاروُفَک َْوأ  ًاِمثآ  ْمُْهنِم  ْعُِطت  َو ال  َکِّبَر  ِمْکُِحل  ِْربْصاَف  ( 23  ) ًالیِْزنَت َنآْرُْقلا  َْکیَلَع  اْنلََّزن  ُنَْحن  اَّنِإ 
(27  ) ًالیِقَث ًامْوَی  ْمُهَءارَو  َنوُرَذَی  َو  َۀَلِجاْعلا  َنوُّبُِحی  ِءالُؤه  َّنِإ  ( 26  ) ًالیِوَط ًْالَیل  ُهْحِّبَس  َو  َُهل  ْدُجْساَف  ِْلیَّللا  َنِم  َو 

َّالِإ َنُؤاشَت  ام  َو  ( 29  ) ًالِیبَس ِهِّبَر  یلِإ  َذَخَّتا  َءاش  ْنَمَف  ٌةَرِکْذَت  ِهِذـه  َّنِإ  ( 28  ) ًالیِْدبَت ْمَُهلاْثمَأ  اْنلََّدب  اْنئِش  اذِإ  َو  ْمُهَرْـسَأ  انْدَدَش  َو  ْمُهانْقَلَخ  ُنَْحن 
(31  ) ًامِیلَأ ًاباذَع  ْمَُهل  َّدَعَأ  َنیِِملاَّظلا  َو  ِِهتَمْحَر  ِیف  ُءاشَی  ْنَم  ُلِخُْدی  ( 30  ) ًامیِکَح ًامِیلَع  َناک  َهَّللا  َّنِإ  ُهَّللا  َءاشَی  ْنَأ 

516 ص :  همجرت ..... :

(23 . ) میدرک لزان  وت  رب  ار  نآرق  ام  امّلسم 
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(24 . ) نکم تعاطا  نانآ  زا  يرفاک  راکهنگ و  چیه  زا  و  شاب ، ابیکش  تراگدرورپ  مکح  يارجا ) غیلبت و   ) رد سپ 
(25 . ) روآدای هب  ماش  حبص و  ره  ار  تراگدرورپ  مان  و 

(26 . ) يوگ حیبست  ار  وا  بش ، زا  ینالوط  يرادقم  و  نک ، هدجس  وا  يارب  هاگنابش  رد  و 
(27 . ) دننکیم اهر  ار  ینیگنس  تخس و  زور  دوخ  رس  تشپ  هک  یلاح  رد  دنراد  تسود  ار  ایند  رذگدوز  یگدنز  اهنآ 

517 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(28 . ) میهدیم يرگید  هورگ  هب  ار  نانآ  ياج  میهاوخب  نامز  ره  و  میدرک ، مکحم  ار  ناشدوجو  ياهدنویپ  میدیرفآ و  ار  اهنآ  ام 

(29 . ) دنکیم باختنا  شراگدرورپ  يوس  هب  یهار  نآ ) زا  هدافتسا  اب   ) دهاوخب سک  ره  تسا و  يروآدای  رّکذت و  کی  نیا 
(30 . ) تسا میکح  ملاع و  دنوادخ  دهاوخب ، ادخ  هک  نیا  رگم  دیهاوخیمن  ار  يزیچ  امش  و 

(31 . ) تسا هتخاس  مهارف  یکاندرد  باذع  ناملاظ  يارب  و  دنکیم ، دراو  دوخ  تمحر  رد  دنیبب ) هتسیاش  و   ) دهاوخب ار  سک  ره 

517 ص :  ریسفت ..... :

: تسا هدومرف  ییوگ  هدرک و  رارکت  دـیکأت  روظنم  هب  تسا  ّنإ »  » مسا هک  ار  يریمـض  ناحبـس  دـنوادخ  اًلیِْزنَت  َنآْرُْقلا  َْکیَلَع  اْنلََّزن  ُنَْحن  اَّنِإ 
. دهد لیصفت  ياهیآ  زا  سپ  ار  ياهیآ  دشاب و  هدننک  ادج  هک  ياهنوگب  هدرکن  لزان  وت  رب  یسک  نم  زج  ار  نآرق 

ات نک  لّمحت  ار  نانمشد  رازآ  شاب و  روبص  هدش  رداص  قح  تمکح و  يور  زا  هک  تراگدرورپ  مکح  ربارب  رد  سپ  َکِّبَر  ِمْکُِحل  ِْربْصاَف 
. دسرب وت  هب  گنج  نامرف 

صخـش زا  روظنم  دناهتفگ : یـضعب  نکم . تعاطا  ناشمادـک  چـیه  زا  اهنآ  رازآ  رب  تیربص  مک  ببـس  هب  ًاروُفَک و  َْوأ  ًاِمثآ  ْمُْهنِم  ْعُِطت  َو ال 
لایع لام و  اب  ار  وت  ام  نک  رظنفرـص  تلاسر  رما  زا  دـنتفگ : ود  نآ  تسا  هریغم  نب  دـیلو  ساپـسان  درف  زا  روظنم  هعیبر و  نب  ۀـبتع  راکهنگ 
فرح نوچ  سپ  دـنک  تعاطا  اهنآ  زا  یکی  زا  هک  دوب  زیاج  اروفک  اـمثآ و  عطت  ـال  و  دومرفیم : رگا  و  مینکیم ، یـضار  دونـشخ و  نداد 

يود ره  تعاطا  زا  یهن  اـهنآ  زا  یکی  تعاـطا  زا  یهن  هک  تسا  نشور  نکم و  تعاـطا  مادـک  چـیه  زا  هک  تساـنعم  نیا  هب  دروآ  ار  وا ) )
. تساهنآ

. نک دای  ار  تراگدرورپ  بش  حبص و  رد  ینعی  اًلیِصَأ  َو  ًةَرُْکب  َکِّبَر  َمْسا  ِرُکْذا  َو 
: دناهتفگ یضعب  رازگب ، زامن  ادخ  يارب  بش  زا  یساپ  رد  َُهل و  ْدُجْساَف  ِْلیَّللا  َنِم  َو 

. رازگب ار  رخآ  ياشع  برغم و  زامن 
کی  ای  بش  زا  یمین  ای  موس  کی  زارد  ياهبش  زا  یخرب  رد  اًلیِوَط  اًْلَیل  ُهْحِّبَس  َو 

518 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. زادرپب ّبحتسم  ياهزامن  هب  ار  بش  زا  موس 

. دنهدیم حیجرت  ترخآ  رب  ار  نآ  هتشاد و  تسود  ار  ایند  نارفاک  نیا  َۀَلِجاْعلا  َنوُّبُِحی  ِءالُؤه  َّنِإ 
زور اًلیِقَث » ًاـمْوَی   » زا روظنم  دـنهدیمن . ّتیمها  نآ  هب  دـنزادنایم و  ناشرـس  تشپ  اـی  ربارب  رد  ار  ترخآ  اًـلیِقَث و  ًاـمْوَی  ْمُهَءارَو  َنوُرَذَـی  َو 

. دزادنایم تمحز  هب  ار  شاهدننک  لمح  تسا و  نیگنس  هک  تسا  يزیچ  زا  هراعتسا  تسا و  تخس  راوشد و 
دنمورین ار  اهنآ  باصعا ، هلیـسو  هب  ناشیاهلـصفم  ندرک  مکحم  یـضعب و  هب  ناشیاهناوختـسا  یـضعب  نتـسویپ  اـب  ینعی  ْمُهَرْـسَأ  انْدَدَـش  َو 

. میتخاس
. تسا یمرچ  همست  هلیسو  هب  ندش  مکحم  دنویپ و  طبر و  يانعم  هب  رسأ ،» »

راـتخاس هک  يزینک  قلخلا - ۀـبوصعم  ۀـیراج  دـنیوگ : هک  ناـنچ  دـنیوگیم  تسا - مکحم  نآ  یپ  گر و  هک  یبسا  قلخلا - روساـم  سرف 
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. تسا مکحم  وا  يدوجو 
. میتسبب ار  اهنآ  یهن  رما و  اب  میتخاس و  فّلکم  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  هلمج  روظنم  دناهتفگ : یضعب 

. مینکیم لیدبت  ترخآ  ملاع  رد  ناشدوخ  ياهدننامه  هب  هتخاس و  دوبان  ار  نانآ  میهاوخب  نامز  ره  اًلیِْدبَت و  ْمَُهلاْثمَأ  اْنلََّدب  اْنئِش  اذِإ  َو 
( انئش اذا   ) هن دیوگب  انئش ) نا  و   ) هک دوب  نآ  راوازس  مینکیم و  لیدبت  دنعیطم  هک  نارگید  هب  ار  اهنآ  هک  تسانعم  نیا  هب  دناهتفگ : یـضعب 

امـش دـننام  هک  دروآیم  امـش  ياجب  ار  يرگید  هورگ  دـنوادخ  دـینک  یچیپرـس  هاگ  ره  و   » ْمُکَْریَغ ًاـمْوَق  ْلِْدبَتْـسَی  اْوَّلَوَتَت  ْنِإ  َو  هیآ : دـننام 
(. 38 دّمحم / «. ) دوب دنهاوخن 

. تسا هظعوم  دنپ و  هرکذت ، زا  روظنم  تسا  کیدزن  تایآ  ای  هروس  هب  هراشا  هذه »  » ٌةَرِکْذَت ِهِذه  َّنِإ 
دیوج . بّرقت  وا  هب  تادابع  اب  دریگب و  شیپ  رد  ار  شراگدرورپ  هار  دنیزگیم  رب  ار  ریخ  سک  ره  سپ  اًلِیبَس  ِهِّبَر  یلِإ  َذَخَّتا  َءاش  ْنَمَف 

519 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دزاس روبجم  ار  اهنآ  دهاوخب و  ادخ  هک  نیا  رگم  دنهاوخن  دوخ  لیم  هب  ار  یتدابع  اهنآ  ُهَّللا و  َءاشَی  ْنَأ  اَّلِإ  َنُؤاشَت  ام  َو 

. تسا هدش  تئارق  ود  ره  ءای )  ) و ءات )  ) اب نوءاشی » »
. تسا هدوب  هَّللا  ۀّیشم  تقو  ّالإ  نآ  لصا  دشاب و  فرظ  هک  نیا  رب  انب  تسا  بوصنم  الحم  ُهَّللا  َءاشَی  ْنَأ 

. اهنآ ریظن  و  افاک ، دعوا ، دننام : دنکیم  ریسفت  ار  نآ  مهل ، ّدعا  هک  تسا  يرّدقم  لعف  هب  بوصنم  نیملاظ  ْمَُهل ...  َّدَعَأ  َنیِِملاَّظلا  َو 
520 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

520 ص :  تالسرم .....  هروس 

هراشا

. دراد هیآ  هاجنپ  تسا . یّکم 

520 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

«. 1  » تسین ناکرشم  زا  هک  دوش  هتشون  دناوخب  ار  تالسرملا ) و   ) هروس سک  ره  هدرک  تیاور  بعک ) نب   ) ّیبا
ییانـشآ و هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  وا و  نیب  دـنوادخ  دـناوخب  ار  هروـس  نیا  سک  ره  هدـش  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا 

«. 2  » دهد رارق  تفرعم 

520 ص :  ات 28 ..... ] تایآ 1  (: 77  ) تالسرملا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ًاقْرَف ِتاقِراْفلاَف  ( 3  ) ًارْشَن ِتارِشاَّنلا  َو  ( 2  ) ًافْصَع ِتافِصاْعلاَف  ( 1  ) ًافْرُع ِتالَسْرُْملا  َو 

(9  ) ْتَجُِرف ُءامَّسلا  اَذِإ  َو  ( 8  ) ْتَسِمُط ُموُجُّنلا  اَذِإَف  ( 7  ) ٌِعقاَول َنوُدَعُوت  امَّنِإ  ( 6  ) ًارُْذن َْوأ  ًارْذُع  ( 5  ) ًارْکِذ ِتایِْقلُْملاَف 
(14  ) ِلْصَْفلا ُمْوَی  ام  َكارْدَأ  ام  َو  ( 13  ) ِلْصَْفلا ِمْوَِیل  ( 12  ) ْتَلِّجُأ ٍمْوَی  ِّيَِأل  ( 11  ) ْتَتِّقُأ ُلُسُّرلا  اَذِإ  َو  ( 10  ) ْتَفُِسن ُلابِْجلا  اَذِإ  َو 

َنِیبِّذَکُْمِلل ٍذـِئَمْوَی  ٌْلیَو  ( 18  ) َنیِمِرْجُْملِاب ُلَعْفَن  َِکلذَـک  ( 17  ) َنیِرِخآـْلا ُمُهُِعْبُتن  َُّمث  ( 16  ) َنِیلَّوَْألا ِکـِلُْهن  َْمل  َأ  ( 15  ) َنِیبِّذَکُْمِلل ٍذـِئَمْوَی  ٌْلیَو 
(19)
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َنِیبِّذَکُْمِلل ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو  ( 23  ) َنوُرِداْقلا َمِْعنَف  انْرَدَقَف  ( 22  ) ٍمُوْلعَم ٍرَدَق  یلِإ  ( 21  ) ٍنیِکَم ٍرارَق  ِیف  ُهاـْنلَعَجَف  ( 20  ) ٍنیِهَم ٍءاـم  ْنِم  ْمُکُْقلَْخن  َْمل  َأ 
(24)

(28  ) َنِیبِّذَکُْمِلل ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو  ( 27  ) ًاتاُرف ًءام  ْمُکاْنیَقْسَأ  َو  ٍتاِخماش  َیِساوَر  اهِیف  اْنلَعَج  َو  ( 26  ) ًاتاْومَأ َو  ًءایْحَأ  ( 25  ) ًاتافِک َضْرَْألا  ِلَعَْجن  َْمل  َأ 
__________________________________________________

-1
. نیکرشملا نم  سیل  بتک  تالسرملا  ةروس و  ءارق  نم  و  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدح  یف 

-2
. هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  نیب  هنیب و  هَّللا  فرع  اهأرق  نم  مالّسلا  هیلع  قداصلا  نع 

521 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

521 ص :  همجرت ..... :

(1 . ) دنوشیم هداتسرف  یپ  رد  یپ  هک  یناگتشرف  هب  دنگوس 
(2 . ) دننکیم تکرح  دابدنت  نوچمه  هک  اهنآ  و 

(3 . ) دنزاسیم رشتنم  و  دننارتسگیم ، ار ) اهربا   ) هک اهنآ  هب  دنگوس  و 
(4 . ) دننکیم ادج  لطاب  زا  ار  قح  هک  اهنآ  و 

(5 . ) دننکیم اقلا  ءایبنا )  ) هب ار  یهلا )  ) هدننک رادیب  تایآ  هک  اهنآ  هب  دنگوس  و 
(6 ! ) راذنا ای  تّجح ، مامتا  يارب 

(7 . ) ددنویپیم عوقو  هب  دوشیم  هداد  هدعو  تمایق ) هرابرد   ) امش هب  هچنآ  هک 
(8 . ) دنوش کیرات  وحم و  ناگراتس  هک  ماگنه  نآ  رد 

(9 ، ) دنفاکشب مه  زا  نامسآ  بکاوک  و 
(10 . ) دنوش هدنک  اج  زا  اههوک  هک  نامز  نآ  رد  و 

(11 . ) دوش تقو  نییعت  تداهش ) يادا  روظنم  هب   ) ناربمایپ يارب  هک  ماگنه  نآ  رد  و 
(12 ( ؟ هداتفا ریخأت  هب  يزور  هچ  يارب  رما  نیا 

(13 (. ) لطاب زا  قح   ) ییادج زور  يارب 
(14 ( ؟ تسیچ ییادج  زور  ینادیم  هچ  وت 

(15 . ) زور نآ  رد  ناگدننک ، بیذکت  رب  ياو 
(16 ( ؟ میدرکن كاله  ار  نیتسخن  مرجم )  ) ماوقا ام  ایآ 

(17 . ) میتسرفیم اهنآ  لابند  هب  ار  نیرخآ  سپس 
(18 . ) مینکیم راتفر  نامرجم  اب  هنوگ  نیا  يرآ ) )

(19 . ) زور نآ  رد  ناگدننک  بیذکت  رب  ياو 
(20 ( ؟ میدیرفاین زیچان  تسپ و  یبآ  زا  ار  امش  ایآ 

(21 . ) میداد رارق  هدامآ  ظوفحم و  یهاگرارق  رد  ار  نآ  سپس 
(22 . ) نّیعم یتّدم  ات 
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(23 (. ) تسا لهس  ام  يارب  داعم  رما  و   ) میتسه یبوخ  دنمتردق  ام  سپ  میتشاد  راک  نیا  رب  تردق  ام 

(24 . ) زور نآ  رد  ناگدننک  بیذکت  رب  ياو 
(25 ( ؟ میدادن رارق  اهناسنا  عامتجا  زکرم  ار  نیمز  ایآ 

(26 . ) ناشگرم مه  ناشتایح و  لاح  رد  مه 
(27 . ) میدناشون امش  هب  اراوگ  یبآ  و  میداد ، رارق  دنلب  راوتسا و  ياههوک  نآ  رد  و 

(28 . ) زور نآ  رد  ناگدننک  بیذکت  رب  ياو 

522 ص :  ریسفت ..... 

دننامه نتفر  رد  سپ  دناهدش  هداتسرف  یهن  رما و  ینعی  ادخ  فورعم  هب  هک  دنایناگتشرف  تالسرم »  » ًافْصَع ِتافِصاْعلاَف  ًافْرُع  ِتالَسْرُْملا  َو 
. دنعیرس دنت ، ياهداب  ندیزو 

رشتنم نیمز  رد  ار  نایدا  ای  دننکارپیم ، اضف  رد  یحو  اب  ندمآ  دورف  ماگنه  رد  ار  دوخ  ياهلاب  هک  دنایناگتشرف  روظنم  ًارْـشَن  ِتارِـشاَّنلا  َو 
. دننکیم

. دننکیم ادج  مه  زا  ار  لطاب  قح و  هک  یناگتشرف  ًاقْرَف  ِتاقِراْفلاَف 
تمکح و هب  زج  ار  اهنآ  هک  دشاب  شناگدنب  يارب  یتّجح   ) يرذع ات  دننکیم  اقلا  ناربمایپ  هب  یحو  رکذ و  هک  یناگتشرف  ًارْکِذ  ِتایِْقلُْملاَف 

(. دنکیمن رفیک  تحلصم 
. لطاب دارفا  يارب  یمیب  ای  دشاب  ّقح  رب  دارفا  يارب 

دنوشیم عیرس  ندیزو ، تّدش  رثا  رب  سپ  بسا  لای  دننام  دوشیم  هداتسرف  یپ  رد  یپ  هک  تسا  باذع  ياهداب  تالسرم  دناهتفگ : یضعب 
َو هیآ : دننام  دننکیم  ادج  مه  زا  ار  اهنآ  سپ  دـنرابب  ناراب  ات  دـننکارپیم  اضف  رد  ار  اهربا  هک  تسا  تمحر  ياهداب  تارـشان  زا  روظنم  و 
دـننکیم و رـشتنم  ار  تاوـم  ياـهنیمز  هـک  تـسا  ییاـهربا  روـظنم  اـی  (. 48 مور / « ) دزاـسیم مکارتـم  ار ] اـهربا  دـنوادخ   »] ًافَـسِک ُهـُلَعْجَی 
هبوت و اـب  هک  یناـسک  يارب  دـشاب  يرذـع  اـی  دـننکیم  اـقلا  ار  ادـخ  داـی  رکذ و  سپ  دـنزاسیم  ادـج  مه  زا  ار  ناساپـسان  نارازگـساپس و 

يارب تسا  يراذنا  میب و  ای  دننکیم  يرازگساپس  دننیبیم و  ناراب  رد  ار  ادخ  تمعن  هاگ  ره  دنهاوخیم  رذع  ادخ  هاگرد  هب  ناشرافغتـسا 
. دنلفاغ ادخ  رکش  زا  هک  اهنآ 

523 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
مود يانعم  رب  اـنب  دـندش و  هداتـسرف  یکین  ناـسحا و  يارب  اـهربا  ینعی  تسا  ندوب  هل  لوعفم  رب  اـنب  لوا  ياـنعم  رد  هملک  نیا  بصن  اـفرع 

. تسا ّتیلاح  هب  بوصنم 
هل لوعفم  رب  انب  ود  نآ  بصن  دناسرتب و  يراک ] رب   ] هاگ ره  رذنأ )  » زا و  دنک ) وحم  ار  يدب  هاگ  ره  رذعا   » زا دنردصم  ود  ارذـن » ارذـع و  »

. تسا ّتیلدب  ای  ندوب 
. تسا هدش  تئارق  دّدشم  مه  فّفخم و  تروص  هب  مه  رذن » رذع و  »

. تسا مسق  باوج  هلمج  نیا  دوشیم و  عقاو  ریزگان  تمایق  زور  ندمآ  زا  دیدش  هداد  هدعو  هچنآ  یتسارب  ٌِعقاَول  َنوُدَعُوت  امَّنِإ 
. دورب اهنآ  رون  دناهتفگ : یضعب  دوش ، دوبان  وحم و  ناگراتس  راثآ  هک  هاگ  نآ  ْتَسِمُط  ُموُجُّنلا  اَذِإَف 

. دیآرد ییاهرد  تروص  هب  دوش و  زاب  مه  زا  دوش و  هتفاکش  نامسآ  هک  هاگ  نآ  ْتَجُِرف و  ُءامَّسلا  اَذِإ  َو 
. دشاپ ورف  مه  زا  دوشیم و  درخ  نآ  ریظن  هدننک و  درخ  رازبا  اب  هک  ياهناد  دننام  اههوک  هک  هاگ  نآ  ْتَفُِسن و  ُلابِْجلا  اَذِإ  َو 
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. دنوش هدنک  ناشیاج  زا  تعرسب  اههوک  اَسب و  ُلابِْجلا  ِتَُّسب  َو 
رد دوخ  روضح  ناـمز  هک  تسا  نیا  دـننکیم  تقو  نییعت  ناربماـیپ  هک  نیا  ياـنعم  و  تسا ، واو ) اـب   ) تتّقو نآ  لـصا  ْتَتِّقُأ  ُلُـسُّرلا  اَذِإ  َو 

. دیسر دندوب  نآ  رظتنم  هک  ار  تمایق ) زور   ) ینامز ینعی ، تتّقو )  ) یلوق هب  دننکیم و  نییعت  ار  ناشیاهتّما  رب  نداد  تداهش  يارب  تمایق 
. تسا نآ  میظعت  تمایق و  زور  تشحو  زا  یتفگش  ْتَلِّجُأ  ٍمْوَی  ِّيَِأل 

. داتفا ریخأت  هب  تلّجأ ، دنکیم . تواضق  مدرم  نایم  دنوادخ  هک  تسا  يزور  حیضوت  ِلْصَْفلا  ِمْوَِیل 
صخـش تکاله  مادو  تابث و  رب  ات  هدرک  لودع  عفر  هب  بصن  زا  یلو  هتـسشن  دوخ  لعف  ياج  هب  هک  تیا  یبوصنم  ردصم  لصا  رد  لیو » »

. دنک تلالد  هدش  توعد 
524 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. میدرکن كاله  ار  نارگید  دومث و  داع و  حون و  موق  نیتسخن ، نارفاک  ایآ  َنِیلَّوَْألا  ِِکلُْهن  َْمل  َأ 
ماوقا نآ  اب  هک  يراک  نامه  ینعی  تسا  شیرق  يارب  يدیدهت  هدـمآ و  عوفرم  دـشاب  هفنأتـسم  هلمج  هک  نیا  رب  انب  لعف  َنیِرِخْآلا  ُمُهُِعْبُتن  َُّمث 

. دندرک بیذکت  ار ] قیاقح   ] ماوقا نآ  دننام  زین  اهنآ  هک  ارچ  مینکیم  لامعا  شیرق )  ) اهنآ لاثما  هب  تبسن  میدرک 
. میهدیم ماجنا  یمرجم  راکهزب و  ره  هب  تبسن  میدرک  هتشذگ  رفاک  ماوقا  اب  هک  ار  يراک  نامه  َنیِمِرْجُْملِاب و  ُلَعْفَن  َِکلذَک 

؟ میدیرفاین زیچان  تسپ و  یبآ  زا  ار  امش  ایآ  ٍنیِهَم  ٍءام  ْنِم  ْمُکُْقلَْخن  َْمل  َأ 
. دنادیم ار  نآ  ادخ  تسا و  رتمک  ای  هام  هن  هک  میداد  رارق  مولعم  یتدم  يارب  محر ]  ] راوتسا یلحم  رد  ار  نآ  سپ  ٍنیِکَم  ٍرارَق  ِیف  ُهاْنلَعَجَف 

: تسا هجو  ود  هلمج  نیا  يانعم  رد  َنوُرِداْقلا  َمِْعنَف  انْرَدَقَف 
. میتفرگ هزادنا  بوخ  ار  وا  ام  میدرک و  يریگهزادنا  ار  وا  تقلخ  - 1

هب زین  و  رّدق ] لعف   ] دّدشم تئارق  لیلد  هب  تسا  رتهب  لوا  يانعم  و  میراد ، لماک  ییاناوت  رما ، نآ  ریبدـت  رب  میرداق و  روما  نآ  یمامت  رب  - 2
(. 19 سبع / .« ) تخاس نوزوم  درک و  يریگهزادنا  سپس  دیرفآ ، ار  وا  يزیچان  هفطن  زا   » ُهَرَّدَقَف ُهَقَلَخ  ٍۀَفُْطن  ْنِم  هیآ : لیلد 

دیآیم درگ  هچنآ  يارب  تسا  مسا  تسا و  يزیچ  ندرک  همیمـض  عمج و  يانعم  هب  ءیّـشلا  تفک  زا  تاـفک »  » ًاـتافِک َضْرَأـْلا  ِلَـعَْجن  َْمل  َأ 
. دوشیم عمج  همیمض و  هچنآ  يارب  تسا  مسا  هک  عامج  مامض و  دننام 

: تسا لوق  هس  هملک  ود  نیا  بصن  رد  ًاتاْومَأ  َو  ًءایْحَأ 
. تسا هتفگ  اتاومأ  ءایحا و  هتفاک  ییوگ  دنشاب و  تافک »  » هب بوصنم  - 1

نیمز اـهنطب ، یف  اـتاوما  اـهرهظ و  یلع  ءاـیحا  تفکت  ینعی  دراد  تلـالد  نآ  رب  تاـفک »  » هک دـشاب  تفکت »  » رّدـقم لـعف  هـب  بوـصنم  - 2
ینعی تسا  میظعت  يارب  ود  نآ  ندروآ  هرکن  درادیمهن و  اگن  دوخ  مکش  نورد و  رد  ار  ناگدرم  دوخ و  تشپ  رب  ار  ناگدنز 
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. رامشیب ناگدرم  رامشیب و  ناگدنز 

دیناـگدرم ناگدـنز و  امـش  هک  یلاـح  رد  اـتاوما ، ءاـیحا و  مکتفکت  هک  تسا  نـیا  ینعم  اریز  دـشاب  لـعف ] رد   ] ریمـض زا  لاـح  ود  ره  - 3
. درادیم ناتهاگن 

. میداد رارق  دنلب  تباث و  ياههوک  نیمز  رد  ٍتاِخماش  َیِساوَر  اهِیف  اْنلَعَج  َو 
. میداد رارق  اراوگ  بآ  زا  یندیشون  ناتیارب  ًاتاُرف  ًءام  ْمُکاْنیَقْسَأ  َو 

525 ص :  ات 50 ..... ] تایآ 29  (: 77  ) تالسرملا هروس  ]

هراشا
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ٍرَرَِـشب یِمَْرت  اهَّنِإ  ( 31  ) ِبَهَّللا َنِم  ِینُْغی  ـال  َو  ٍلـِیلَظ  ـال  ( 30  ) ٍبَعُـش ِثـالَث  ِيذ  ٍّلِـظ  یلِإ  اوُِقلَْطنا  ( 29  ) َنُوبِّذَُـکت ِِهب  ُْمْتنُک  اـم  یلِإ  اوـُِقلَْطنا 
(33  ) ٌْرفُص ٌَتلامِج  ُهَّنَأَک  ( 32  ) ِرْصَْقلاَک

ِلْـصَْفلا ُمْوَی  اذه  ( 37  ) َنِیبِّذَـکُْمِلل ٍذـِئَمْوَی  ٌْلیَو  ( 36  ) َنوُرِذَـتْعَیَف ْمَُهل  ُنَذْؤـُی  ـال  َو  ( 35  ) َنوُقِْطنَی ـال  ُمْوَی  اذـه  ( 34  ) َنِیبِّذَکُْمِلل ٍذـِئَمْوَی  ٌْلیَو 
(38  ) َنِیلَّوَْألا َو  ْمُکانْعَمَج 

َو اُولُک  ( 42  ) َنوُهَتْـشَی اَّمِم  َهِکاوَف  َو  ( 41  ) ٍنوـُیُع َو  ٍلـالِظ  ِیف  َنیِقَّتُْملا  َّنِإ  ( 40  ) َنِیبِّذَکُْمِلل ٍذـِئَمْوَی  ٌْلیَو  ( 39  ) ِنوُدیِکَف ٌدـْیَک  ْمَُکل  َناک  ْنِإَف 
(43  ) َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب  ًائِینَه  اُوبَرْشا 

اذِإ َو  ( 47  ) َنِیبِّذَکُْمِلل ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو  ( 46  ) َنُومِرُْجم ْمُکَّنِإ  ًالِیلَق  اوُعَّتَمَت  َو  اُولُک  ( 45  ) َنِیبِّذَکُْمِلل ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو  ( 44  ) َنِینِسْحُْملا يِزَْجن  َِکلذَک  اَّنِإ 
(48  ) َنوُعَکْرَی اوُعَکْرا ال  ُمَُهل  َلِیق 

(50  ) َنُونِمُْؤی ُهَدَْعب  ٍثیِدَح  ِّيَِأبَف  ( 49  ) َنِیبِّذَکُْمِلل ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو 

525 ص :  همجرت ..... :

(29 ! ) دیدرکیم راکنا  ار  نآ  هتسویپ  هک  يزیچ  نامه  يوس  هب  دیورب  گنردیب  دوشیم ) هتفگ  اهنآ  هب  زور  نآ  رد  (و 
(30 !(. ) شتآ رابناقفخ  ياهدود   ) هخاش هس  هیاس  يوس  هب  دیورب 

(31 ! ) دنکیم يریگولج  شتآ  ياههلعش  زا  هن  و  تسا ، شخب  مارآ  هن  هک  ياهیاس 
زا  ییاههّقرج 
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(32 ( ) ترثک تعرس و  رد   ) ییوگ خاک  کی  دننام  دنکیم  باترپ  دوخ 

(33 (. ) دنوشیم هدنکارپ  وس  ره  هب  هک   ) دنتسه یگنردرز  نارتش  نوچمه 
(34  ) زور نآ  رد  ناگدننک  بیذکت  رب  ياو 

(35 (. ) دنتسین شیوخ  زا  عافد  رب  رداق  و   ) دنیوگیمن نخس  هک  تسا  يزور  زورما 
(36 . ) دننک یهاوخ  رذع  هک  دوشیمن  هداد  هزاجا  اهنآ  هب  و 

(37 . ) زور نآ  رد  ناگدننک  بیذکت  رب  ياو 
(38 . ) میاهدرک عمج  نآ  رد  ار  ناینیشیپ  امش و  هک  تسا  لطاب  زا  قح   ) ییادج زور  نامه  زورما 

(39 . ) دیهد ماجنا  دیراد  تازاجم ) لاگنچ  زا  رارف  يارب   ) نم ربارب  رد  ياهراچ  رگا 
(40 . ) زور نآ  رد  ناگدننک  بیذکت  رب  ياو 

(41 . ) دنراد رارق  اههمشچ  نایم  رد  و  یتشهب ) ناتخرد   ) ياههیاس رد  اوقت  اب  دارفا 
(42 . ) دنشاب لیام  هچنآ  زا  ییاههویم  و 

(43 . ) دیدادیم ماجنا  هک  تسا  یلامعا  ربارب  رد  اهنیا  اراوگ ، دیشونب  دیروخب و 
(44 ! ) میهدیم ازج  ار  ناراکوکین  هنوگ  نیا  ام 

(45 . ) زور نآ  رد  ناگدننک  بیذکت  رب  ياو 
هک ارچ  تسامـش ) راظتنا  رد  یهلا  باذع  دـینادب  یلو   ) مک تّدـم  نیا  رد  دـیریگ  هرهب  دـیروخب و  دوشیم ) هتفگ  نامرجم  هب  لباقم ، رد  )

(46 . ) دیمرجم امش 
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(47 . ) زور نآ  رد  ناگدننک  بیذکت  رب  ياو 
(48 . ) دننکیمن عوکر  دینک  عوکر  دوشیم  هتفگ  اهنآ  هب  هک  یماگنه  و 

(49 . ) زور نآ  رد  ناگدننک  بیذکت  رب  ياو 
(50 . ) دنروآیم نامیا  نآ  زا  دعب  نخس  مادک  هب  سپ  دنروآیمن ) نامیا  نآرق  نیا  هب  اهنآ  رگا  )

526 ص :  ریسفت ..... :

هراشا

راکنا بیذکت و  ار  نآ  ایند ] رد   ] هک دـیورب  خزود  باذـع  فرط  هب  دـنیوگیم . اهنآ  هب  خزود ]  ] نانزاخ َنُوبِّذَُـکت  ِِهب  ُْمْتنُک  ام  یلِإ  اوُِقلَْطنا 
. دیدرکیم

. تسا فّقوت  نودب  ییاج  هب  ییاج  زا  نتفر  قالطنا ،
ياضتقم هب  ندرک  لمع  زا  رما  زا  سپ  ات  هدش  تئارق  یضام  ظفل  هب  تسا و  رارکت  هیآ  نیا  رد  اوُِقلَْطنا »  » ٍبَعُش ِثالَث  ِيذ  ٍّلِظ  یلِإ  اوُِقلَْطنا 

لمع  رد  نانآ  هک  ارچ  دهد ، ربخ  نآ 
527 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

[. دننک یچیپرس  نآ  زا  دنناوتیمن   ] دنریزگان نآ  هب  ندرک 
ببس هب  بعش ، ثلث  يذ  ( 43 هعقاو / !« ) از شتآ  مکارتم و  ياهدود  هیاس  رد  و   » ٍموُمْحَی ْنِم  ٍّلِظ  َو  دننام : تسا  خزود  دود  روظنم  لظ  یلا 
هخاش کی  ناشتسار و  تمـس  زا  هخاش  کی  ناشرـس و  يالاب  هخاش  کی  دوشیم . ادج  هخاش  نآ  زا  هخاش  هس  دراد  دود  نآ  هک  یتمظع 

. ناشپچ تمس  زا 
. تسا نانمؤم  هیاس  اب  داضتم  اهنآ  هیاس  هک  تسا  نآ  زا  هیانک  اهنآ و  دنخشیر  ناونع  هب  هملک  نیا  ٍلِیلَظ  ال 

. دنکیمن عفد  اهنآ  زا  ار  خزود  شتآ  ياههنابز  ترارح  هیاس ، نآ  ینعی  تسا  رورجم  اّلحم  ِینُْغی  ال   » ِبَهَّللا َنِم  ِینُْغی  َو ال 
زا روظنم  دناهتفگ : یـضعب  دنارپیم ، فارطا  هب  تسا  کشوک  دننامه  یگرزب  رد  هک  ار  ییاههرارـش  شتآ  نآ  ِرْـصَْقلاَک  ٍرَرَِـشب  یِمَْرت  اهَّنِإ 

هدش تئارق  رتش ، ندرگ  يانعم  هب  مود  لوا و  حـتف  هب  رـصق » ، » رمج هرمج و  دـننام  دـشابیم  هرـصق  شدرفم  تسا و  دـنمونت  تخرد  رـصق 
. تسا

عمج تالامج  لمج و  عمج  ۀـلامج  دـنگنر ، درز  ینارتش  مینادـب ) عمج  مسا  ار  ررـش  رگا   ) شتآ هرارـش  نآ  ییوگ  ٌْرفُـص  ٌَتلاـمِج  ُهَّنَأَـک 
هب شرعـش  رد  ار  دوخ  رتش  هرتنع »  » هک نانچ  دهد  حیـضوت  ار  هیبشت  ات  هدـش  هیبشت  نارتش  هب  سپـس  اهرـصق و  هب  لوا  هرارـش  تسا ، لامج 

: تسا هدرک  هیبشت  رصق 
«1  » مّولتملا ۀجاح  یضقأل  ندف  اّهنأک  یتقان و  اهیف  تفّقوف 

یضعب تسا ، یتشک  میخض  ياهبانط  نآ  هدش و  تئارق  میج )  ) ّمض هب  تالامج 
__________________________________________________

. مروآیم رب  ار  رظتنم  دنمزاین  تجاح  نآ  رد  هک  تسا  يرصق  رتش  نآ  ییوگ  متخاس و  فقوتم  نآ  رد  ار  مرتش  سپ  - 1
528 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا هلامج  شدرفم  تسا و  گرزب  نارتش  ياهنامسیر  تالامج  زا  روظنم  دناهتفگ 
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. دشاب لیام  يدرز  هب  هک  تسا  یهایس  گنر  رفص ، هدش : هتفگ  تسا و  هدش  هدارا  سنج ، هک  نیا  يارب  هدش : هتفگ  رفص » »
: تسا لامتحا  ود  هلمج  نیا  يانعم  رد  َنوُقِْطنَی  ُمْوَی ال  اذه 

دننام ندوبن  دنمدوس  ببـس  هب  ار  راّفک  نتفگ  نخـس  دنوادخ  دشاب ، ناشعفن  هب  هک  دـنیوگیمن  ینخـس  اهنآ  هک  تسا  يزور  زور  نیا  - 1
. تسا هداد  رارق  نتفگن  نخس 

ره ور  نیا  زا  دراد  ییاهفقوم  عضاوم و  تسا و  ینالوط  تمایق  زور  و  دنیوگیمن ، نخس  رگید  نامز  رد  دنیوگیم و  نخـس  ینامز  رد  - 2
هتفگ نخس  رگیدکی  اب  سپ  َنوُمِصَتَْخت  ْمُکِّبَر  َْدنِع  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  ْمُکَّنِإ  َُّمث  دیرگنیمن : ادخ  نخـس  هب  ایآ  تسا  هدش  دراو  نآرق  رد  دروم  ود 

. دنیوگیمن نخس  رگید  ماگنه  نیا  رد  دنیآیم  نخس  هب  ناشیاهاپ  اهتسد و  دننزیم و  رهم  ناشیاهناهد  رب  هاگ  نآ  دننکیم  زیتس  و 
هزاجا یپ  رد  هک  یهاوخـشزوپ  هزاجا و  نانآ  يارب  ینعی  تسا ، عوفرم ] اّلحم  و  « ] نذؤی  » رب فطع  َنوُرِذَـتْعَیَف »  » َنوُرِذَـتْعَیَف ْمَُهل  ُنَذُْؤی  ـال  َو 

. دشاب هتفرگ  تأشن  هزاجا  زا  یهاوخشزوپ  هک  نآ  یب  تسین  دشاب ،
[. تسا ّببسم  یهاوخ  رذع   ] تساهنآ یهاوخشزوپ  هلیسو  ببس و  نذا »  » ریزگان دشاب  بوصنم  نورذتعی »  » رگا و 

. تسا ملاظ  زا  مولظم  یهاوخداد  مدرم و  نایم  يرواد  تموکح و  زور  زور ، نیا  ِلْصَْفلا  ُمْوَی  اذه 
نایم ناتخبشوخ و  ناتخبدب و  نایم  عازن  فالتخا و  نداد  هلصیف  هاگ  ره  اریز  تسا  یهاوخداد  نآ  حیـضوت  هلمج  نیا  َنِیلَّوَْألا  َو  ْمُکانْعَمَج 

. دهد يور  ناشنایم  يرواد  تموکح و  نیا  ات  دنیآ  درگ  نیرخآ  نیلوا و  دیاب  ریزگان  دشاب  ناشیاهتّما  ناربمایپ و 
ار اهنآ  یناوتان  يراوخ و  زین  تسا و  نارادـنید  ادـخ و  نید  ربارب  رد  ناشرکم  رب  نارفاک  یبوکرـس  هیآ  نیا  ِنوُدـیِکَف  ٌدـْیَک  ْمَُکل  َناک  ْنِإَف 

. دزاسیم یعطق 
529 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا دعب  هیآ  رد  نیقّتم  ریمض  زا  لاح  الحم  اُوبَرْشا  َو  اُولُک 
. دوشیم هتفگ  نانآ  هب  دیماشایب ] دیروخب و  اوبرشا ، اولک و   ] نخس نیا  ینعی  ٍنُویُع  َو  ٍلالِظ  ِیف  َنیِقَّتُْملا  َّنِإ 

، تسا تباث  ناشیارب  لیو »  » دـیماشایب دـیروخب و  دوشیم  هتفگ  اهنآ  هب  هک  یلاح  ناـمه  رد  ینعی  تسا  نیبّذـکم »  » زا لاـح  اوُعَّتَمَت  َو  اُولُک 
هب باطخ  هفنأتسم و  هلمج  اولک »  » تسا نکمم  دیوش و  هدناوخ  ارف  ندیشون  ندروخ و  هب  هک  دیدوب  رتراوازس  ناتندوب  هدنز  رد  امـش  ینعی 

. دشاب ایند  رد  نابّذکم 

529 ص :  لوزن ..... ] نأش  ]

. دنناوخیمن زامن  دیناوخب  زامن  دوش  هتفگ  نانآ  هب  هاگ  ره  اوُعَکْرا  ُمَُهل  َلِیق  اذِإ  َو 
ود تماق  دنتفگ : سپ  درک  ناشرما  زامن  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هک  هاگ  نآ  هدش  لزان  فیقث  هلیبق  هرابرد  هیآ  نیا  دناهتفگ : یضعب 

دـشابن دوجـس  عوکر و  هک  ینید  رد  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  سپ  دیآیم . تشز  کبـس و  ام  رب  راک  نیا  هک  ارچ  مینکیمن  ات 
. تسین يریخ 

راکـشآ و ياهزجعم  شخب و  شنیب  یتیآ ، نآرق  هک  یلاح  رد  دـیروآیم  ناـمیا  ینخـس  هچ  هب  نآرق  زا  دـعب  َنُونِمُْؤی  ُهَدـَْعب  ٍثیِدَـح  ِّيَأـِبَف 
. تسا نشور  یلیلد 

دوخ ریاظن  فلاخم  هک  هتخاس  طوبرم  یناتـساد  هب  ار  کی  ره  هدومرف و  رارکت  راب  هد  ار  َنِیبِّذَکُْمِلل  ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو  هیآ : هروس  نیا  رد  دنوادخ 
. تسا هدومرف  تابثا  تسا  هیآ  نمض  رد  هچنآ  هدننک  بیذکت  يارب  ار  لیو  تایآ ، نآ  زا  کی  ره  یپ  رد  دشابیم و 

531 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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هیآ 6  سان  هروس  ات  هیآ 1  أبن  هروس  زا  مایس  ءزج 
533 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

533 ص :  أبن .....  هروس 

هراشا

. تسا یّکم 
. هیآ کی  لهچ و  هرصب  ياملع  رظن  زا  تسا و  هیآ  لهچ  هفوک  ياملع  رظن  زا 

533 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

ًابیِرَق ًاباذهرصب  ياملع  هتفگ  هب 
. تسا هیآ  کی 

باریس یتشهب  درس  ياهبارـش  زا  ار  وا  تمایق  زور  دنوادخ  دناوخب  ار  َنُولَءاسَتَی » َّمَع   » هروس سک  ره  هک  تسا  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدح  رد 
«. 1  » دنک

نآ زا  دـناوخب  زور  ره  لاس  کی  رد  هک  یتروص  رد  دـنک  تئارق  ار  هروس  نیا  سک  ره  هک  تسا  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
«. 2  » دوش قفوم  ادخ  هناخ  ترایز  هب  ات  دورن  نوریب  لاس 

533 ص :  ات 20 ..... ] تایآ 1  (: 78  ) إبنلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) َنوُمَْلعَیَس َّالَک  ( 3  ) َنوُِفلَتُْخم ِهِیف  ْمُه  يِذَّلا  ( 2  ) ِمیِظَْعلا ِإَبَّنلا  ِنَع  ( 1  ) َنُولَءاسَتَی َّمَع 

(9  ) ًاتابُس ْمُکَمَْون  اْنلَعَج  َو  ( 8  ) ًاجاوْزَأ ْمُکانْقَلَخ  َو  ( 7  ) ًاداتْوَأ َلابِْجلا  َو  ( 6  ) ًاداهِم َضْرَْألا  ِلَعَْجن  َْمل  َأ  ( 5  ) َنوُمَْلعَیَس َّالَک  َُّمث 
ِتارِصْعُْملا َنِم  اْنلَْزنَأ  َو  ( 13  ) ًاجاَّهَو ًاجارِس  اْنلَعَج  َو  ( 12  ) ًادادِش ًاْعبَس  ْمُکَقْوَف  اْنیََنب  َو  ( 11  ) ًاشاعَم َراهَّنلا  اَْنلَعَج  َو  ( 10  ) ًاساِبل َْلیَّللا  اَْنلَعَج  َو 

(14  ) ًاجاََّجث ًءام 
ُءامَّسلا ِتَِحُتف  َو  ( 18  ) ًاجاْوفَأ َنُوتْأَتَف  ِروُّصلا  ِیف  ُخَْفُنی  َمْوَی  ( 17  ) ًاتاقیِم َناک  ِلْصَْفلا  َمْوَی  َّنِإ  ( 16  ) ًافاْفلَأ ٍتاَّنَج  َو  ( 15  ) ًاتابَن َو  ابَح  ِِهب  َجِرُْخِنل 

(19  ) ًاباْوبَأ َْتناکَف 
(20  ) ًابارَس َْتناکَف  ُلابِْجلا  ِتَرِّیُس  َو 

__________________________________________________

-1
. ۀمایقلا موی  بارشلا  درب  هَّللا  هاقس  نولءاستی  ّمع  ةروس  أرق  نم  و  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدح  یف 

و - 2
. مارحلا تیبلا  روزی  یتح  موی  ّلک  یف  اهنم  دی  ناک  اذا  هتنس  جرخی  مل  اهأرق  نم  مالّسلا : هیلع  قداّصلا  نع 

534 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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534 ص :  همجرت ..... :

. رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1 ( !؟ دننکیم لاؤس  رگیدکی  زا  زیچ  هچ  زا  اهنآ 

(2 (. ) زیخاتسر  ) ّتیمها رپ  گرزب و  ربخ  زا 
(3 . ) دنراد فالتخا  نآ  رد  هتسویپ  هک  يربخ  نامه 

(4 . ) دنمهفیم يدوزب  و  دننکیم ، رکف  اهنآ  هک  تسین  نینچ 
(5 . ) دنمهفیم يدوزب  و  دنرادنپیم ، اهنآ  هک  تسین  نینچ  مه  زاب 

(6 . ) میدادن رارق  امش )  ) شمارآ لحم  ار  نیمز  ام  ایآ 
(7 ( ؟ نیمز ياهخیم  ار  اههوک  و 

(8 . ) میدیرفآ اهجوز  تروص  هب  ار  امش  و 
(9 . ) میداد رارق  ناتشمارآ  هیام  ار  امش  باوخ  و 

(10 (. ) امش يارب   ) یششوپ ار  بش  و 
(11 . ) شاعم یگدنز و  يارب  ياهلیسو  ار  زور  و 

(12 . ) میدرک انب  مکحم  نامسآ )  ) تفه امش  زارف  رب  و 
(13 . ) میدیرفآ شخب  ترارح  نشور و  یغارچ  و 

(14 . ) میدرک لزان  ناوارف  یبآ  از  ناراب  ياهربا  زا  و 
(15 . ) مینایورب رایسب  هایگ  هناد و  نآ  هلیسو  هب  ات 

(16 . ) تخرد رپ  ياهغاب  و 
(17 . ) تسا ناگمه  داعیم  لطاب ] زا  قح   ] ییادج زور 

(18 . ) دیوشیم رشحم  دراو  جوف  جوف  امش  دوشیم و  هدیمد  روص »  » رد هک  يزور 
(19 . ) دیآیم رد  يدّدعتم  ياهرد  تروص  هب  و  دوشیم ، هدوشگ  نامسآ  و 

(20 ! ) دوشیم یبارس  تروص  هب  دیآیم و  رد  تکرح  هب  اههوک  و 
535 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

535 ص :  ریسفت ..... :

، مألا مل ، ّمم ، میف ، مب ، : » تسا نآ  ریظن  تسا . هداتفا  فلا  هدش و  ماغدإ  میم  رد  نون  لخاد و  هّیماهفتـسا  ي )  ) ام رب  نع  ّمع »  » َنُولَءاسَتَی َّمَع 
رگیدـکی زا  زیچ  هچ  هب  عجار  تسا : هدومرف  ییوگ  تسا و  بلطم  هب  نداد  ّتیمها  میظعت و  شـسرپ  ماهفتـسا و  نیا  يانعم  یّتح م ، مالع ،

. دنناوخیم ارف  ار  نارگید  مهنوعادتی ، دننام  دنکیم  لاؤس  نارگید  زا  ای  دیسرپیم 
. تسا نآ  مزاول  تلاسر و  رما  ای  دشاب  زیخاتسر  زور  ربخ  هک  تسا  تیمها  دروم  ءیش  حیضوت  هلمج  نیا  ِمیِظَْعلا  ِإَبَّنلا  ِنَع 

. ناناملسم راّفک و  هب  دناهتفگ  یضعب  و  ددرگیم ، رب  راّفک  هب  مه »  » ریمض دناهتفگ  یضعب  َنوُِفلَتُْخم  ِهِیف  ْمُه  يِذَّلا 
. تسا ناگدننک  لاؤس  زا  عنم  اّلک »  » َنوُمَْلعَیَس اَّلَک 
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: تسا لوق  ود  نآ  يانعم  رد  َنوُمَْلعَیَس 
تـسا قح  دننکیم ، دنخـشیر  ار  نآ  دنـسرپیم و  شاهرابرد  هچنآ  هک  تسناد  دنهاوخ  يدوزب  هک  تسا  ناگدننک  لاؤس  دیدهت  يارب  - 1

. دش دهاوخ  عقاو  دیدرت  نودب  هک  ارچ 
. دش دنهاوخ  هاگآ  ناشقیدصت  تبقاع  زا  نانمؤم  ناشبیذکت و  ماجرف  زا  راّفک  يدوزب  - 2
. تسا دیدهت  ندرک  رارکت  تمایق و  هلأسم  رب  دیکأت  يارب  نوملعیس )  ) لعف ندروآ  رّرکم 

. تسا لوا  دیدهت  زا  رتيّدج  مود  دیدهت  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  ّمث » »
. میدادن رارق  امش  رتسب  ار  نیمز  ایآ  ًاداهِم  َضْرَْألا  ِلَعَْجن  َْمل  َأ 

دننکیم . مکحم  اهخیم  اب  ار  هناخ  هک  نانچ  میدادن  رارق  نیمز  ياهخیم  ار  اههوک  ًاداتْوَأ و  َلابِْجلا  َو 
536 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

؟ میدادن رارق  یفاضا  ای  هدام  رن و  ای  نوگانوگ  ياهلکش  هب  ار  امش  ایآ  ًاجاوْزَأ  ْمُکانْقَلَخ  َو 
. میداد رارق  ناتیاهندب  يارب  شیاسآ  تحار و  ار  باوخ  ًاتابُس  ْمُکَمَْون  اْنلَعَج  َو 

زا یکی  باوخ  تسا و  هداتفا  تکرح  زا  هدیباوخ  صخش  هک  ارچ  تسا  عطق  يانعم  هب  تبس  زا  گرم و  يانعم  هب  تابس  دناهتفگ : یـضعب 
درادـن یلیلد  دراد ، وا  تمکح  تردـق و  لامک  رب  تلـالد  هدـیرفآ و  ار  تفگـش  ياههدـیرفآ  نیا  هک  ییادـخ  ینعی  تسا ، گرم  عون  ود 

ماـمت رد  ادـخ  هک  تسا  نیا  ناـگدرم  ندرک  هدـنز  رب  ادـخ  تردـق  راـکنا  هجیتن  اریز  مینک  راـکنا  ار  ناـگدرم  ندرک  هدـنز  رب  وا  تردـق 
. دهدیمن ماجنا  فدهیب  ثبع و  لعف  میکح  يادخ  هک  یلاح  رد  دشاب ، فدهیب  شیاهراک 

هاگآ نآ  زا  نارگید  دیرادن  تسود  هک  ار  ییاهراک  دناشوپب و  ناگدید  زا  ار  امـش  هک  میداد  رارق  یـششوپ  ار  بش  ام  ًاساِبل  َْلیَّللا  اَْنلَعَج  َو 
. دیراد ناهنپ  بش  رد  دنوش 

رد دیشاب و  رادیب  نآ  رد  ناتیاهزاین  يارب  هک  میداد  رارق  امش  شاعم  ندروآ  تسد  هب  نامز  ای  یگدنز  هلیـسو  ار  زور  ًاشاعَم  َراهَّنلا  اَْنلَعَج  َو 
. دینک فّرصت  دوخ  بسک 

. میداهن ناینب  مکحم  نامسآ  تفه  امش  رس  يالاب  رب  ًادادِش  ًاْعبَس  ْمُکَقْوَف  اْنیََنب  َو 
. دوش هتخورفا  رب  شتآ  هک  تسا  هاگ  نآ  راّنلا ، تجّهوت  میداد ] رارف   ] ار دیشروخ  ینعی  نازورف  هدنشخرد و  رایسب  یغارچ  ًاجاَّهَو  ًاجارِس 

ینعی عرذـلا ، ّزجا  دـننام : درابب  دروایب و  ناراب  هب  ار  نآ  اـهداب  هک  دوش  کـیدزن  هاـگ  ره  اـهربا  زا  ًاـجاََّجث و  ًءاـم  ِتارِـصْعُْملا  َنِم  اـْنلَْزنَأ  َو 
. دوش کیدزن  شاهناهام  تداع  نامز  هاگ  ره  هیراجلا ، ترصعا  تسانعم  نیمه  هب  و  دش ، ندیورد  هب  کیدزن 

ناراب نآ  زا  سپ  دنروآیم و  تکرح  هب  ار  اهربا  اهداب  نوچ  تسا  ناراب  ياراد  هک  تسا  ییاهداب  تارـصعم ، هک  تسا  تیاور  دهاجم  زا 
ّجح نیرتهب  هک  تسا  ثیدح  رد  و  تخیر ، ار  نآ  اصخش  تخیر ، ار  نآ  یناوارف  هب  هسفنب ، ّجث  هّجث و  دنیوگ : دزیریم ، ورف  ناوارف  رایسب 

تسا کیبل  هب  ادص  ندرک  دنلب  جع  دشاب ، ّجث » ّجع و   » هک تسا  نآ 
537 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا ینابرق  نوخ  نتخیر  ّجث ، و 
نوریب فلع  هاـک و  نوچ  اـهماد  هفولع  وـج و  مدـنگ و  دـننام  تسا  یمدآ  يزور  توـق و  هچنآ  ناراـب  هلیـسو  هب  اـت  ًاـتابَن  َو  ابَح  ِِهب  َجِرُْخِنل 
(. 54 هط / . ) دیرب ارچ  هب  نآ  رد  ار  ناتنایاپراهچ  مه  دیروخب و  ناتدوخ  مه   » ْمُکَماْعنَأ اْوَعْرا  َو  اُولُک  دومرف : دنوادخ  هک  نانچ  میروایب 

، فافلا درفم  دناهتفگ : یـضعب  فایخأ  دننام  درادن  درفم  هدیچیپ ، يانعم  هب  فافلا  تسا ، ناتخرد  هب  هدیچیپ  هک  ییاهغاب  ًافاْفلَأ و  ٍتاَّنَج  َو 
. تسا ّفل 

: دراد ینعم  ود  ًاتاقیِم  َناک  ِلْصَْفلا  َمْوَی  َّنِإ 
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ناـیاپ اـیند  تقو ، نآ  رد  هدـش و  صخـشم  اـیند  تقو  نآ ، هلیـسو  هب  هک  تسا  يّدـح  ياراد  ادـخ  مکح  رد  تماـیق  زور  هـک  یتـسارب  - 1
. دریذپیم

(. دنریمیم  ) دنسریم نایاپ  هب  ّدح  نآ  هب  ندیسر  ماگنه  رد  هک  تسا  يّدح  ناگدیرفآ  يارب  - 2
. تسا نآ  يارب  نایب  فطع  ای  لصفلا » موی   » زا لدب  ُخَْفُنی  َمْوَی 

روـظنم دـناهتفگ : دـشابیم و  دوـخ  ماـما  هارمه  یتـّما  ره  دـنیآیم و  باـسح  هاـگیاج  هـب  اـهروگ  زا  هورگ ] هورگ   ] اـهتّما ًاـجاْوفَأ  َنُوتْأَـتَف 
. تسا فلتخم  ياهتعامج 

هک دنوشیم  روشحم  هدنکارپ  متّما  زا  فنـص  هد  دومرف : ترـضح  سپ  دیـسرپ  هلمج  نیا  هب  عجار  ادخ  لوسر  زا  هک  تسا  تیاور  ذاعم  زا 
كوخ و تروص  هب  یخرب  نومیم و  تروص  هب  یـضعب  تسا  هداد  رییغت  ار  ناشیاهتروص  هتخاس و  ادـج  ناناملـسم  رگید  زا  ار  اـهنآ  ادـخ 

دنیاونشان انیبان و  یخرب  دنوشیم ، هدیشک  نیمز  رب  ناشتروص  اب  تسا و  نییاپ  ناشتروص  الاب و  هب  ناشیاهاپ  تسا ، هنوراو  ناشندب  یضعب 
نآ يوب  تفاثک و  زا  رشحم  لها  هک  تسا  يراج  كرچ  ناشیاهنهد  زا  دنوجیم و  تسا  هتخیوآ  ناشیاههنیس  رب  هک  ار  دوخ  نابز  یـضعب 
یخرب  دناهدیدنگ و  رادرم  زا  رتوبدب  اهنآ  زا  یضعب  دننازیوآ  شتآ  زا  ییاههنابز  هب  یخرب  هدیرب و  اپ  تسد و  یضعب  دنوشیم ، تحاران 

538 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دنراد نت  رب  ندب ، هب  هدیبسچ  شتآ و  رد  هتخادگ  سم  زا  یسابل 

دناهنوراو هـک  اـهنآ  و  دـنیاهروخ ، مارح  دـنکوخ  تروـص  هـب  هـک  اـهنآ  و  دـنانیچ ، نخـس  ناـمدرم  دـننومیم  تروـص  هـب  هـک  اـهنآ  اـما 
هک اهنآ  و  دنرورغم ، ناشلامعا  هب  هک  دنتـسه  یـصاخشا  اهلال  رک و  و  دننکیم ، متـس  يرواد  رد  هک  دناینایـضاق  نایانیبان  و  دنناراوخابر ،

دنایناسک اههدیرب  اپ  تسد و  تسا و  ناشراتفگ  اب  فلاخم  ناشرادرک  هک  دنتسه  ینایارـسناتساد  لمعیب و  ناملاع  دنوجیم  ار  ناشنابز 
هک اهنآ  و  دننکیم ، تیاعس  ناطلس  شیپ  رد  مدرم  زا  هک  دنایناسک  شتآ  ياههلعـش  رب  ناگدش  هتخیوآ  و  دنرازآیم ، ار  ناگیاسمه  هک 
اما دنتخادرپیمن . ناشلاوما  زا  ار  هریغ ) تاکز و  سمخ و   ) ادخ قح  هدرک و  يوریپ  اهتّذل  تاوهـش و  زا  هک  دنایناسک  دنرادرم  زا  رتوبدب 

«. 1  » دنناشورف رخف  ناّربکتم و  تسا  شتآ  رد  هتخادگ  سم  زا  ناشسابل  هک  اهنآ 
ناگتـشرف ندمآ  دورف  يارب  نامـسآ  هدوشگ  ياهرد  ینعی  تسا  هدش  تئارق  نآ  نودب  دیدشت و  اب  تحتف »  » ًاباْوبَأ َْتناکَف  ُءامَّسلا  ِتَِحُتف  َو 

نوریب يدایز  ياههمـشچ  میتفاکـش و  ار  نیمز  و   » ًانُویُع َضْرَْألا  اَنْرَّجَف  َو  هیآ : دننام  تسین  يرد  هدوشگ  ياهرد  زج  ییوگ  و  تسا . رایـسب 
. تسا ناشوج  ییاههمشچ  اهنآ  مامت  ییوگ  ( 12 رمق / « ) میداتسرف

دودـسم ار  نآ  زیچ  چـیه  هک  دوشیم  یهار  هدـش  زاب  نآ  ياج  دوریم و  رانک  عنام  ینعی  تساـههار ، باوبا ، زا  روظنم  دـناهتفگ : یـضعب 
. دنکیمن

یتروص هب  شیازجا  ندش  هدنکارپ  ببس  هب  ینعی  تسا  اثَْبنُم ، ًءابَه  َْتناکَف  هفیرش : هیآ  دننام  ابارـس  تناکف  ًابارَـس  َْتناکَف  ُلابِْجلا  ِتَرِّیُـس  َو 
. تسین يزیچ  ییوگ  هک  دیآیم  رد 

__________________________________________________

م. دینک - عوجر  ص 526 ، یگنس ، پاچ  عماجلا ، عماوج  نتم  هب  تسا  ینالوط  رایسب  ثیدح  - 1
539 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

539 ص :  ات 40 ..... ] تایآ 21  (: 78  ) إبنلا هروس  ]

هراشا
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(25  ) ًاقاَّسَغ َو  ًامیِمَح  َّالِإ  ( 24  ) ًابارَش َو ال  ًادَْرب  اهِیف  َنُوقوُذَی  ال  ( 23  ) ًاباقْحَأ اهِیف  َنِیِثبال  ( 22  ) ًابآَم َنیِغاَّطِلل  ( 21  ) ًاداصِْرم َْتناک  َمَّنَهَج  َّنِإ 
َّالِإ ْمُکَدیَِزن  ْنَلَف  اُوقوُذَف  ( 29  ) ًاباتِک ُهاْنیَصْحَأ  ٍءْیَش  َّلُک  َو  ( 28  ) ًاباَّذِک اِنتایِآب  اُوبَّذَک  َو  ( 27  ) ًاباسِح َنوُجْرَی  اُوناک ال  ْمُهَّنِإ  ( 26  ) ًاقافِو ًءازَج 

(30  ) ًاباذَع
(35  ) ًاباَّذِک َو ال  ًاْوَغل  اهِیف  َنوُعَمْسَی  ال  ( 34  ) ًاقاهِد ًاسْأَک  َو  ( 33  ) ًاباْرتَأ َبِعاوَک  َو  ( 32  ) ًابانْعَأ َو  َِقئادَح  ( 31  ) ًازافَم َنیِقَّتُْمِلل  َّنِإ 

ُۀَِکئالَْملا َو  ُحوُّرلا  ُموُقَی  َمْوَی  ( 37  ) ًاباطِخ ُْهنِم  َنوُِکلْمَی  ِنمْحَّرلا ال  اَمُهَْنَیب  ام  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِّبَر  ( 36  ) ًاباسِح ًءاطَع  َکِّبَر  ْنِم  ًءازَج 
ًابیِرَق ًاباذَع  ْمُکانْرَْذنَأ  اَّنِإ  ( 39  ) ًابآَم ِهِّبَر  یلِإ  َذَـخَّتا  َءاش  ْنَمَف  ُّقَْحلا  ُمْوَْیلا  َِکلذ  ( 38  ) ًاباوَص َلاق  َو  ُنمْحَّرلا  َُهل  َنِذَأ  ْنَم  َّالِإ  َنوُمَّلَکَتَی  ـال  افَص 

(40  ) ًاباُرت ُْتنُک  ِینَْتَیل  ای  ُِرفاْکلا  ُلوُقَی  َو  ُهادَی  ْتَمَّدَق  ام  ُءْرَْملا  ُرُْظنَی  َمْوَی 

539 ص :  همجرت ..... :

(21 ! ) گرزب تسا  یهاگنیمک  مّنهج 
(22 ! ) نارگنایغط يارب  یتشگزاب  ّلحم  و 
(23 . ) دننامیم نآ  رد  ینالوط  ياهتدم 

(24 . ) ییاراوگ یندیشون  هن  دنشچیم و  یکنخ  زیچ  هن  اجنآ  رد 
(25 ! ) نوخ كرچ و  زا  یعیام  نازوس و  یبآ  زج 

(26 (. ) اهنآ لامعا   ) بسانم قفاوم و  تسا  یتازاجم  نیا 
(27 . ) دنتشادن باسح  هب  يدیما  هک  ارچ 

(28 . ) دندرک بیذکت  یّلکب  ار  ام  تایآ  و 
(29 . ) میاهدرک تبث  اصحا و  ار  زیچ  همه  ام  و 

(30 . ) مییازفایمن امش  رب  باذع  زج  يزیچ  هک  دیشچب  سپ 
(31 . ) تسا یگرزب  يزوریپ  امّلسم  ناراگزیهرپ  يارب 

(32 . ) اهروگنا زا  یعاونا  و  زبسرس ، ییاهغاب 
(33 . ) لاس ّنس و  مه  ناوج و  رایسب  ینایروح  و 

(34 (. ) روهط بارش  زا   ) یپایپ زیربل و  ییاهماج  و 
( 35 . ) یغورد هن  دنونشیم و  ياهدوهیبو  وغل  نخس  هن  اجنآ  رد 

540 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(36 . ) یفاک تسا  ياهّیطع  تراگدرورپ و  يوس  زا  تسا  ییازج  نیا 

دیوگب ینخـس  وا  هزاجایب  درادن  قح  سک  چـیه  و  نامحر ، راگدرورپ  تسا ، ود  نآ  نایم  رد  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  راگدرورپ  نامه 
(37 (. ) دنک یتعافش  ای  )

نخـس ناـمحر  دـنوادخ  نذا  هب  زج  کـی  چـیه  و  دـننکیم ، ماـیق  فص  کـی  رد  هکئـالم )  ) و حور )  ) هک دوشیم  عقاو  زور  نآ  رد  اـهنیا 
(38 . ) دنیوگیم باوص  دنیوگیم  هک  هاگ  نآ  و  دنیوگیمن :

(39 . ) دنیزگیم رب  شراگدرورپ  يوس  هب  یهار  دهاوخب  سک  ره  تسا ، قح  زور  نآ 
، دنیبیم هداتسرف  دوخ  ياهتسد  اب  لبق  زا  ار  هچنآ  ناسنا  هک  دوب  دهاوخ  يزور  رد  باذع  نیا  میهدیم ، میب  یکیدزن  باذع  زا  ار  امـش  ام 

(40 (! ) مدوب كاخ  شاک  يا  : ) دیوگیم رفاک  و 
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540 ص :  ریسفت ..... :

: تسا هجو  ود  داصرم »  » يانعم رد  ًاداصِْرم  َْتناک  َمَّنَهَج  َّنِإ 
دنوشیم تبقارم  اجنآ  رد  ندش  رفیک  يارب  هک  یهلا  دودح  زا  نازواجتم  يارب  تسا  يّدح  ینعی  تسا  نآ  رد  دـصر  هک  تسا  يّدـح  - 1

. تساهنآ تشگزاب  ياج  باذع ، لحم  نامه  و 
زا نایتشهب  روبع  نوچ  دـننک  لابقتـسا  اـهنآ  زا  اـج  نآ  رد  اـت  دنـشکیم  ار  ناـشراظتنا  ناگتـشرف  هک  تسا  ناـیتشهب  يارب  یهاـگنیمک  - 2

. دناهدرک زواجت  یهلا  دودح  زا  هک  تسا  یناسک  یمئاد ]  ] هاگیاج تساجنآ و 
. تسا نایتشهب  يارب  یهاگرذگ  هار و  داصرم ، هک  تسا  تیاور  هداتق  نسح و  زا 

وا زا  ثبل »  » هک تسا  یـسک  ثبال »  » هک ارچ  تسا  رتيوق  نیثبل  تئارق  لامتحا  تسا و  هدـش  تئارق  زین  نیثبل  نیثبال »  » ًاـباقْحَأ اـهِیف  َنِیِثبـال 
. دورن شندش  ادج  لامتحا  هک  دبسچب  ییاج  هب  هک  یسک  دننام  تسا  ندرک  گنرد  ثبل ،»  » ياضتقم یلو  دوش  دوجوم 

541 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
: تسا هجو  هس  هملک  نیا  يانعم  رد  اباقحا » »

. تیاهنیب ات  دیایب  رگید  بقح  درذگب  یبقح  ره  و  دراد ] رارق   ] یبقح زا  سپ  یبقح  - 1
. تسا ترخآ ] ياهلاس  زا   ] لاس داتشه  بقح ، - 2

ار یگنشت  هک   ] دنشونیم یبارـش  هن  دنـشچیم و  یکنخ  زیچ  هن  نآ ، رد  هک  یلاح  رد  دننامیم  خزود  رد  اهلاس  هک  تسا  نیا  شیانعم  - 3
[. دنک فرطرب 

. دنوشیم يرگید  باذع  نایخزود ، نوخ  كرچ و  ترارح و  رپ  غاد  بآ  ندیشون ]  ] اب باقحا ، زا  سپ  ًاقاَّسَغ و  َو  ًامیِمَح  اَّلِإ 
«. 1  » دنیآیم نوریب  خزود  زا  هک  تسا  یناسک  باذع  نیا  دومرف : هک  تسا  تیاور  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح  زا 

سپ دـنامب  اهلاس  نآ  رد  رگم  دـیآیمن  نوریب  نآ  زا  دوش  خزود  دراو  سک  ره  هک : هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  رمع  نبا 
. دشاب نئمطم  دیابن  خزود  زا  ندش  نوریب  هب  سک  چیه 

هکلب دنشچیمن  دناشنب ، ار  اهنآ  شطع  هک  یبآ  دهاکب و  ار  شتآ  ترارح  هک  یکنخ  خزود  رد  ینعی  تسا  عطقنم  يانثتـسا  ًامیِمَح ...  اَّلِإ 
. دنشچیم ار  نایخزود  نوخ  كرچ و  غاد و  نازوس و  بآ  نآ  رد 

. تفرگ ار  باوخ  يولج  دربلا  عنم  دنیوگ ، تسا ، باوخ  درب »  » زا دوصقم  دناهتفگ : یضعب 
. تسا نایخزود  نوخ  كرچ و  نآ  تسا و  هدش  تئارق  دّدشم  ریغ  دّدشم و  ًاقاَّسَغ  َو 

تسا قافو » اذ   » دوصقم ای  هدش  عقاو  تفص  هک  تسا  يردصم  اقافو »  » ًاقافِو ًءازَج 
__________________________________________________

-1
. راّنلا نم  نوجرخی  نیّذلا  یف  هذه  لاق : ّهنأ  مالّسلا  هیلع  رقابلا  نع  يور 

542 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسا بسانم  ناشلامعا  اب  هک  تسا  یشاداپ 

هب دیدشت  نودب  باذک  تسا ، للعف »  » ردصم هک  لالعف »  » دننام تسا  لّعف »  » یـسایق ردصم  لاّعف » ، » ابیذـکت اباّذـک  ًاباَّذِـک  اِنتایِآب  اُوبَّذَـک  َو 
: دیوگیم یشعا  تسا  بذک »  » ردصم هدش و  تئارق  مالّسلا  هیلع  یلع  تیاور 

«1  » هباّذک هعفنی  ءرملا  اهتبذک و  اهتقدصف و 
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نوچ تسا  اوبّذک  هب  بوصنم  اباّذک »  » ای دندرک ، بیذکت  مه  تخـس  دندرک و  بیذکت  ار  ام  تایآ  ینعی  دشابیم  اتابن ، مکتبنأ  ریظن  سپ 
. تسوگغورد بذاک و  دنکیم ، بیذکت  ار  ّقح  هک  یسک  ره  اریز  درادرب ، رد  ار  نآ  يانعم 

: تسا هدش  رکذ  هجو  هس  هیآ  نیا  رد  ًاباتِک  ُهاْنیَصْحَأ  ٍءْیَش  َّلُک  َو 
. دشاب فوذحم ] قلطم  لوعفم  « ] اءاصحا  » نیشناج ردصم و  اباتک » - » 1

. دراد دوجو  لیصحت  طبض و  يانعم  تباتک ] ءاصحا -  ] ود ره  رد  نوچ  دشاب  انبتک  يانعم  هب  انیصحا » - » 2
ناهانگ ندرمـش  دوصقم  تسا و  هدش  هتـشون  ظفاح ] ناگتـشرف   ] ناظفاح رتفد  حول و  رد  ینعی  دشاب  ابوتکم »  » يانعم هب  لاح و  اباتک » - » 3

. تسا هضرتعم  هلمج ، نیا  تساهنآ و 
. تسا تایآ  هب  ناشبیذکت  باسح و  هب  نارفاک  رفک  لولعم  هلمج ، نیا  اُوقوُذَف 

. تسا نآرق  تایآ  نیرتتخس  نایخزود  رب  هیآ  نیا  هک  تسا  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  زا 
( ادخ  ) مشخ هک  نیا  رب  تسا  يدهاش  تروص  نیا  هب  لعف  ندمآ  تسا و  باطخ  هب  تبیغ  زا  تافتلا  مکدیزن » نل   » ًاباذَـع اَّلِإ  ْمُکَدـیَِزن  ْنَلَف 

. تسا هدیسر  ّدح  نیرخآ  هب 
__________________________________________________

ای متفگ ، غورد  راب  رگید  تسار و  نز  نآ  هب  راب  کی  ینعی  تسا  هدش  هفاضا  دوخ  لعاف  هب  هک  تسا  يردصم  باتک ، دـننام  باذـک ، - 1
ص ج 4 ، فاّشک ، تسا . عفان  هاگ  غورد  هک  هتسناد  نآ  ّتلع  ار  نیا  ییوگغورد و  متفگ : راب  کی  ییوگتـسار و  وت  متفگ : وا  هب  راب  کی 

م. تشوناپ - هرامش 5  ، 689
543 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

نادب نایخزود  هچنآ  زا  دناهتفگ : یضعب  دنتسه  يراگتسر  لحم  رد  ای  دنـسریم ، دوخ  هتـساوخ  هب  ناگـشیپ  اوقت  اقّقحم  ًازافَم  َنیِقَّتُْمِلل  َّنِإ 
. تسا هدش  ریسفت  دوخ  زا  دعب  تاملک  هب  زافم » ، » دناییاهر لحم  رد  ای  دنیاهر ، دنراتفرگ 

. تسا روگنا  ياههتوب  بانعا ، دراد ، دوجو  نآ  رد  رادهویم  ناتخرد  عاونا  هک  تسا  ییاهغاب  قئادح ، زا  روظنم  ًابانْعَأ  َو  َِقئادَح 
ناشنارسمه اب  هک  دنتسه  ینانز  بارتأ  تسا ، هدش  رّودم  هدمآ و  الاب  ناشیاهناتسپ  هزات  هک  دنتسه  یناگزیـشود  بعاوک ، ًاباْرتَأ  َبِعاوَک  َو 

. دنلاسمه دازمه و 
. درک بآ  رپ  ار  ضوح  ینعی  ضوحلا ، قهدا  و  زیربل . رپ و  ییاهماج  ًاقاهِد  ًاسْأَک  َو 

هب دیدشت  نودب  باذک » . » دننکیمن بیذکت  ار  رگید  ضعب  یـضعب  هدینـشن و  هدوهیب  ینخـس  تشهب  رد  ًاباَّذِک  َو ال  ًاْوَغل  اهِیف  َنوُعَمْـسَی  ال 
. تسا هدش  تئارق  زین  نتفگ » غورد  رگیدکی  هب   » هبذاکم ای  غورد )  ) بذک يانعم 

يزاج تسا : هدومرف  ییوگ  هداد و  بصن  ار  نآ  ًازافَم ، َنیِقَّتُْمِلل  َّنِإ  ياـنعم  تسا و  يدـیکأت  ردـصم  ءازج »  » ًاـباسِح ًءاـطَع  َکِّبَر  ْنِم  ًءازَج 
. تسا هداد  شاداپ  ندش  راگتسر  هب  ار  ناگشیپ  اوقت  زافمب ، نیقّتملا 

. دشخبب یفاک  رادقم  هب  نیقّتم  هب  دنوادخ  ینعی  تسا  بوصنم  ءازج و  لوعفم  ءاطع » »
، تسا سب  ارم  میوگب  ات  دشخبب  نم  هب  یفاک  رادقم  هب  هاگ  ره  تسا  ءیّـشلا  ینبـسحأ  زا  تسا و  یفاک  رادقم ]  ] يانعم هب  تفـص و  ًاباسِح 

. دنشخبب اهنآ  هب  ناشلامعا  بسح  رب  هدش : هتفگ 
: تسا هدش  تئارق  عوفرم  رابتعا ] ود  هب   ] نمحّرلا و  تاوامّسلا ، ّبر  ِضْرَْألا ...  َو  ِتاوامَّسلا  ِّبَر 

. تسا هدوب  نمحّرلا ، تاوامّسلا  ّبر  وه  لصا  رد  - 1
دشاب . نآ  تفص  نمحّرلا  ادتبم و  تاوامّسلا ، ّبر 
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هب هک  يدراوم  رد  زج  نیمز  اهنامـسآ و  لها  ینعی  ددرگیم  رب  ضرا  تاوامـس و  لها  هب  نوکلمی » ـال   » رد ریمـض  ًاـباطِخ  ُْهنِم  َنوُِکلْمَی  ـال 
. یضَتْرا ِنَِمل  اَّلِإ  َنوُعَفْشَی  َو ال  هیآ : دننام  دنسرپب  يزیچ  دنناوتیمن  دوش  هداد  هزاجا  نانآ 

. دیوگیمن نخس  دنوادخ  هزاجا  هب  زج  یسک  چیه  ُنمْحَّرلا  َُهل  َنِذَأ  ْنَم  اَّلِإ  َنوُمَّلَکَتَی  ال  ُحوُّرلا ...  ُموُقَی  َمْوَی 
: تسا لوق  ود  هلمج  نیا  قلعتم  رد  ُحوُّرلا  ُموُقَی  َمْوَی 

. تسا نوکلمی  هب ال  ّقلعتم  - 1
. تسا قلعتم  نومّلکتی  هب ال  - 2

ماـمت دتـسیایم و  فص  کـی  رد  ییاـهنت  هب  تماـیق ] رد   ] حور تسا ، هدـیرفاین  یقوـلخم  نآ  زا  رتـگرزب  ادـخ  هک  تسا  ياهتـشرف  حور » »
دنتسیایم و یفص  رد  هک  مدرم  زا  هن  دناهتشرف و  هن  هک  دنیادخ  ناگدیرفآ  زا  ياهدیرفآ  حور  دناهتفگ : یضعب  رگید ، فص  رد  ناگتـشرف 

. دنانایناهج راگدرورپ  فص  رد  تمایق  زور  رد  اهنآ  رگید و  فص  رد  ناگتشرف 
نودب و   ] تسا ندرک  تعافش  نتفگ ، نخس  زا  دوصقم  ناگدیزگرب و  يانعم  هب  جافص   » تسا و لیئربج  حور »  » زا روظنم  دناهتفگ : یضعب 

[. درادن تعافش  قح  یسک  دنوادخ  هزاجا 
مینک و تعافـش  اـهنآ  زا  میراد  هزاـجا  تماـیق  زور  رد  هک  مییاـم  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا : هدـش  تیاور  مالّـسلا  هـیلع  قداـص  ترـضح  زا 

تعافـش نامنایعیـش  زا  میتسرفیم و  دورد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ناـمربمایپ  رب  هدرک و  دـیجمت  ار  ناـمراگدرورپ  هک  میتسه  یناـیوگنخس 
«. 1  » دنکیمن در  ار  ام  دنوادخ  مینکیم و 

__________________________________________________

و - 1
. اّنبر انّدری  الف  انتعیشل  عفشن  انّیبن و  یلع  یّلصن  اّنبر و  دّجمن  نولئاقلا  ۀمایقلا و  موی  مهل  نونوذأملا  هَّللا  نحن و  مالّسلا . هیلع  قداصلا  نع 

].....[ 
545 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دنیوگیم تمکح  اب  قباطم  قح و  نخس  ًاباوَص  َلاق  َو 
. تسین یّکش  نآ  عوقو  دوجو و  رد  تسا و  ّقح  تمایق )  ) زور نیا  ُّقَْحلا  ُمْوَْیلا  َِکلذ 

سپ دهد  ماجنا  حلاص  لمع  دنک و  تعاطا  وا  زا  ددرگرب و  شیوخ  راگدرورپ  يوس  هب  دهاوخب  هک  ره  سپ  ًابآَم  ِهِّبَر  یلِإ  َذَـخَّتا  َءاش  ْنَمَف 
. دناهدناسر مدرم ) هب   ) ار فیلاکت  ناربمایپ  هدش و  راکشآ  اههار  فرطرب و  عناوم 

ُءْرَْملا ُرُْظنَی  َم  ْ
ًابیِرَق ًاباذَع  ْمُکانْرَْذنَأ  اَّن  : هیآ لیلد  هب  تسا  رفاک  ءرم »  » زا دوصقم  دنیوگ 

(. 40 أبن / «. ) میهدیم میب  یکیدزن  باذع  زا  ار  امش  ام  »
ُِرفاْکلا ُلوُقَی 

. دنک تلالد  يرتشیب  شهوکن  رب  ات  هدش  هداهن  ریمض  ياج  هب  هک  تسا  رهاظ  مسا  رفاک » »
ُهادَی ْتَمَّدَق 

« هداتسرف شیپ  زا  امـش  ياهتـسد  هک  تسا  يزیچ  رطاخ  هب  اهنیا   » ْمُکیِْدیَأ ْتَمَّدَق  اِمب  هیآ : دننام  تسا  هداتـسرف  شیپ  زا  هک  يّرـش  ياهراک 
: تسا هجو  ود  هدمآ  لعف  رس  رب  هک  ام »  » بارعا رد  (. 182 نارمع / لآ  )

. تسا هداتسرف  هچ  شیپ  زا  هک  درگنیم  ینعی  دشاب  تمّدق »  » هب بوصنم  هیماهفتسا و  - 1
یـضعب تسا ، یمومع  ددرگیم  رب  هلـص  هب  هچنآ  متـسیرگن و  وا  هب  ینعی  هترظن  دوشیم : هتفگ  دـشاب ، رظنی »  » هب بوـصنم  هلوـصوم و  - 2
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. تسا هدروخ  صیصخت  نآ  زا  رفاک  تسا و  ماع  ءرم » : » دناهتفگ
. تسا نمؤم  نامه  ءرم »  » هک تسا  تیاور  هداتق  زا 

ًاباُرت ُْتنُک  ِینَْتَیل 
هدنز مدوبیم و  كاخ  تمایق  زور  رد  شاک  يا  ای  مدشیمن  فّلکم  هدیرفآ و  مدوب و  كاخ  ایند  رد  شاک  يا  دـیوگیم : تمایق  رد  رفاک 

[ هدز شخاـش  هک   ] خاـشیب ناویح  هب  تبـسن  رادـخاش  ناویح  اـت  دوشیم  روشحم  تسین  فّلکم  هک  ناوـیح  دـناهتفگ  یـضعب  مدـشیمن ،
وزرآ  رفاک  سپ  دوشیم  كاخ  هب  لیدبت  هاگ  نآ  دوش  صاصق 

546 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هدش و هدیرفآ  كاخ  زا  هک  تفرگ  بیع  مدآ  رب  هک  تسا  سیلبا  رفاک ، زا  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  دشاب . كاخ  ناویح  دننام  هک  دنکیم 

. مدوب كاخ  شاک  يا  دیوگیم : دنیبیم  ار  مدآ  دالوا  زا  نانمؤم  يراوگرزب  تمایق  زور  رد  نوچ  دیلاب و  ندوب  شتآ  هب  دوخ 
547 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

547 ص :  تاعزان .....  هروس 

هراشا

. تسا یّکم 
. تسا هیآ  جنپ  لهچ و  نارگید  رظن  زا  هیآ و  شش  لهچ و  هفوک  ياملع  رظن  زا 

. دناهدروآ باسح  هب  هیآ  کی  ار  ْمُکِماْعنَِأل  َو  هفوک  ياملع 

547 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

يارب تمایق  رد  شفّقوت  دـناوخب  ار  تاـعزاّنلا  هروس و  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  تسا  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدـح  رد 
«. 1  » تسا بجاو  زامن  کی  تقو  هزادنا  هب  تشهب  هب  دورو  ات  باسح 

دوش و روشحم  باریس  زین  تمایق  رد  دورب و  ایند  زا  باریـس  دناوخب  ار  هروس  نیا  سک  ره  تسا : تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
«. 2  » دیآ رد  تشهب  هب  باریس 

547 ص :  ات 26 ..... ] تایآ 1  (: 79  ) تاعزانلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ًاْقبَس ِتاِقباَّسلاَف  ( 3  ) ًاْحبَس ِتاِحباَّسلا  َو  ( 2  ) ًاطْشَن ِتاطِشاَّنلا  َو  ( 1  ) ًاقْرَغ ِتاعِزاَّنلا  َو 

(9  ) ٌۀَعِشاخ اهُراْصبَأ  ( 8  ) ٌۀَفِجاو ٍِذئَمْوَی  ٌبُوُلق  ( 7  ) ُۀَفِداَّرلا اَهُعَْبتَت  ( 6  ) ُۀَفِجاَّرلا ُفُجَْرت  َمْوَی  ( 5  ) ًاْرمَأ ِتارِّبَدُْملاَف 
اذِإَف ( 13  ) ٌةَدِحاو ٌةَرْجَز  َیِه  امَّنِإَف  ( 12  ) ٌةَرِساخ ٌةَّرَک  ًاذِإ  َْکِلت  اُولاق  ( 11  ) ًةَرَِخن ًاماظِع  اَّنُک  اذِإ  َأ  ( 10  ) ِةَِرفاـْحلا ِیف  َنوُدوُدْرََمل  اَّنِإ  َأ  َنُولوُقَی 

(14  ) ِةَرِهاَّسلِاب ْمُه 
یَّکََزت ْنَأ  یلِإ  ََکل  ْلَه  ْلـُقَف  ( 17  ) یغَط ُهَّنِإ  َنْوَـعِْرف  یلِإ  ْبَهْذا  ( 16  ) ًيوُط ِسَّدَـقُْملا  ِداْولِاب  ُهُّبَر  ُهادان  ْذِإ  ( 15  ) یـسُوم ُثیِدَح  َكاتَأ  ْلَه 

(19  ) یشْخَتَف َکِّبَر  یلِإ  َکَیِدْهَأ  َو  ( 18)
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(24  ) یلْعَْألا ُمُکُّبَر  اَنَأ  َلاقَف  ( 23  ) يدانَف َرَشَحَف  ( 22  ) یعْسَی ََربْدَأ  َُّمث  ( 21  ) یصَع َو  َبَّذَکَف  ( 20  ) يْربُْکلا َۀَیْآلا  ُهارَأَف 
(26  ) یشْخَی ْنَِمل  ًةَْربَِعل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ( 25  ) یلوُْألا َو  ِةَرِخْآلا  َلاکَن  ُهَّللا  ُهَذَخَأَف 

__________________________________________________

و - 1
. ۀّنجلا لخدی  یتح  ۀبوتکم  ةولص  ردقک  الا  ۀمایقلا  موی  هباسح  نکی  مل  تاعزاّنلا  ةروس  أرق  نم  و  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدح  یف 

و - 2
. ناّیرالا ۀّنجلا  لخدی  مل  ناّیرالا و  ثعبی  مل  ناّیر و  ّالا  تمی  مل  اهأرق  نم  مالّسلا  هیلع  قداصلا  نع 

548 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

548 ص :  همجرت ..... :

(1 . ) دنشکیم رب  ناشیاهندب  زا  تّدشب  ار  نامرجم  حاورا  هک  یناگتشرف  هب  دنگوس 
(2 . ) دنزاسیم ادج  طاشن  ارادم و  اب  ار  نانمؤم  حاورا  هک  یناگتشرف  و 

(3 . ) دننکیم تکرح  تعرس  اب  یهلا  نامرف  يارجا  رد  هک  یناگتشرف  هب  دنگوس  و 
(4 . ) دنریگیم تقبس  رگیدکی  رب  سپس  و 

(5 . ) دننکیم ریبدت  ار  روما  هک  اهنآ  و 
(6 . ) دنروآیم رد  هزرل  هب  ار  زیچ  همه  كانتشحو  ياههلزلز  هک  زور  نآ  رد 

(7 . ) دهدیم خر  میظع ) هحیص   ) نیمود هثداح  نآ  لابند  هب  و 
(8 . ) تسا برطضم  تخس  زور  نآ  رد  ییاهلد 
(9 ! ) هداتفا ورف  سرت  تّدش  زا  نانآ  ياهمشچ  و 

(10 ( ؟ میدرگ یم  زاب  دّدجم  یگدنز  هب  ام  ایآ  دنیوگیم : زورما ) یلو  )
(11 ( )؟ میوش هدنز  تسا  نکمم   ) میدش ياهدیسوپ  ياهناوختسا  هک  یماگنه  ایآ 

(12 ! ) رابنایز تسا  ینتشگزاب  دشاب  راک  رد  یتمایق  رگا  دنیوگیم 
( 13 . ) دوشیم عقاو  میظع  هحیص  کی  اب  اهنت  تشگزاب  نیا  یلو 

549 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(14 . ) دنوشیم رهاظ  نیمز  هصرع  رب  یگمه  ناهگان 

(15 ( ؟ تسا هدیسر  وت  هب  یسوم  ناتساد  ایآ 
(16 : ) تفگ دز و  ادص  يوط )  ) سّدقم نیمزرس  رد  ار  وا  شراگدرورپ  هک  ماگنه  نآ  رد 

(17 . ) تسا هدرک  نایغط  هک  ورب  نوعرف  يوس  هب 
(18 ( ؟ يوش هزیکاپ  یهاوخیم  ایآ  وگب : وا  هب  و 

(19 (. ) ینکن فالخ  و   ) یسرتب وا  زا  ات  منک  تیاده  تراگدرورپ  يوس  هب  ار  وت  نم  و 
(20 . ) داد ناشن  وا  هب  ار  گرزب  هزجعم  یسوم  سپس 

(21 . ) دومن نایصع  درک و  بیذکت  وا  اّما 
(22 . ) دومن شالت  یسوم ) نییآ  راثآ  وحم  يارب   ) هتسویپ هدرک و  تشپ  سپس 
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(23 . ) دناوخارف ار  مدرم  درک و  عمج  ار  نارحاس  و 
(24 ! ) متسه امش  گرزب  راگدرورپ  نم  تفگ  و 

(25 . ) درک راتفرگ  ایند  ترخآ و  باذع  هب  ار  وا  دنوادخ  اذل 
(26 . ) دنسرت ادخ  هک  یناسک  يارب  تسا  یتربع  ناتساد  نیا  رد 

549 ص :  ریسفت ..... :

: تسا لوق  دنچ  تاعزان  يانعم  رد  ًاطْشَن  ِتاطِشاَّنلا  َو  ًاقْرَغ  ِتاعِزاَّنلا  َو 
[ زادناریت  ] هک نانچ  دنـشکیم  نوریب  یتخـس  هب  ناشیاهندـب  زا  ار  نارفاک  حور  هک  هدرک  دای  دـنگوس  یناگتـشرف  هب  ناحبـس  دـنوادخ  - 1

. دنکیم اهر  ار  ریت  دشکیم و  تّدشب  ار  نامک 
یتخسب ماگل  ناشیاهندرگ  ندوب  دنلب  رطاخ  هب  هک  يروطب  دوشیم  هدیشک  تّدشب  ناشیاهماگل  هک  دنتسه  ینایوجگنج  ياهبسا  روظنم  - 2

. دسریم
یط ار  کلف  مامت  هک  تسا  هنوگ  نیدب  ناشندـش  هدیـشک  دـنوشیم و  هدیـشک  ياهنارک  هب  ياهنارک  زا  تخـس  هک  دنتـسه  یناگراتـس  - 3

. دننکیم
: تسا لوق  دنچ  تاطشان »  » يانعم رد 

نم ولّدلا  طشن  تسا : برع  لوق  زا  هدش  هتفرگ  دنروآیم و  نوریب  هب  ار  نارفاک  حاورا  هک  هدرک  دای  دنگوس  یناگتـشرف  هب  دنوادخ  فلا )
. دروایب نوریب  هاچ  زا  ار  ولد  هاگ  ره  رئبلا ،

550 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
يرهـش هب  يرهـش  زا  هاگ  ره  طشان ، روث  هدـش : هتفرگ  برع  لوق  زا  دوش و  جراـخ  گـنج  هزوح  هب  مالـسا  هزوح  زا  هک  تسا  یـسک  ب )

. دور نوریب 
. دوش جراخ  رگید  جرب  هب  یجرب  زا  هک  تسا  یکلف  ج )

: تسا لوق  دنچ  تاحباس »  » يانعم رد 
نیا زا  ار  ناگدنب  ياهراک  هتفرگ و  تقبـس  دناهتفای  نامرف  هچنآ  هب  دنعیرـس و  نتفر  رد  هک  هدرک  دای  دـنگوس  یناگتـشرف  هب  دـنوادخ  - 1

. دننکیم ریبدت  لاس  نآ  ات  لاس 
. دنکیم ریبدت  ار  نمشد  رب  هبلغ  يزوریپ و  راک  دریگیم و  تقبس  فده  يوس  هب  دنکیم و  تکرح  تعرسب  هک  تسا  ياهتشرف  - 2

دنزادرپیم يروما  ریبدت  هب  هتفرگ و  تقبس  یضعب  رب  تکرح  رد  اههراّیس  نآ  زا  یـضعب  دنروانـش و  کلف  رد  هک  دنتـسه  ییاههراّیـس  - 3
«. 1  » تسا هتفرگ  ّقلعت  نادب  یهلا  مکح  هک 

رد هک  تسا  ياهحیص  هفجار  و  تسا ، رّدقم  ّنثعبتل »  » هب بوصنم  ُۀَفِجاَّرلا  ُفُجَْرت  َمْوَی  تسا  هدش  فذح  هدوب  مسق  دروم  هک  ّنثعبتل  لعف ] ]
. دیآیم دوجو  هب  هحیص  ندمآ  دیدپ  اب  هک  هدش  فیصوت  يزیچ  هب  تسا و  لّوا  ندیمد  نآ  دزرلیم و  اههوک  نیمز و  نآ ، عوقو  ماگنه 
نامز رد  دیوشیم  هتخیگنارب  هّتبلا  ینعی  تسا ، بوصنم  اّلحم  لاح و  هلمج  دـیآیم و  لوا  هخفن  یپ  رد  هک  تسا  مود  هخفن  ُۀَـفِداَّرلا  اَهُعَْبتَت 

. تسا مود  هخفن  نامز  هک  دنوشیم  هتخیگنارب  نامز  نیا  زا  یتمسق  رد  اهنآ  دهدیم و  يور  هخفن  ود  نآ  رد  هک  یخارف 
__________________________________________________

القتسم اج  نیا  رد  تسا  هتشاد  نایب  لوق  دنچ  نآ  رد  هدرک و  ریسفت  نایبلا  عمجم  رد  هک  نانچ  ار  اقبـس  ناقباّسلاف  همحرلا ، هیلع  فلؤم  - 1
هدرکن کیکفت  رگیدکی  زا  ار  تاحباس ، تاطشان ، تاعزان ، ریسفت  نوچ  تسا و  هدرک  ياهراشا  تاحباس  ریسفت  نمض  رد  هدرکن و  ریسفت 
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م. تسا - هدش  کیکفت  مرتحم  ناگدنناوخ  راک  تلوهس  يارب  دوب 
551 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

اهلد دوشیم  هدیمد  هخفن  هک  يزور  ینعی  دراد ، تلالد  نآ  رب  ٌۀَفِجاو  ٍِذئَمْوَی  ٌبُوُلق  هک  یلعف  هب  دـشاب  بوصنم  فجرت » موی   » تسا نکمم 
. دننیبیم ار  زور  نآ  تشحو  نوچ  تسا ، مارآان  ناشیرپ و  اهلد  ینعی  دنرگیدکی  ریظن  بیجو »  » و فیج » و  ، » دزرلیم

هب ندید  نداد  تبـسن  زا  دوصقم  تسادتبم . ربخ  ۀعـشاخ  اهراصبأ  نآ و  تفـص  ۀفجاو  ادتبم ، بولق  ٌۀَعِـشاخ  اهُراْصبَأ  ٌۀَفِجاو  ٍِذئَمْوَی  ٌبُوُلق 
تلاح هب  ام  ایآ  ینعی  دـنکیم ، تلالد  بلطم  نیا  رب  ِةَِرفاْحلا » ِیف  َنوُدوُدْرََمل  اَّنِإ  َأ  : » هیآ تساهلد و  نابحاص  هب  ندـید  نداد  تبـسن  اـهلد ،

زا ینالف  ینعی  دـشابیم  هترفاح ، یف  نالف  عجر  زا : ةرفاح »  » لـصا و  تسا ، گرم  زا  سپ  ندـش  هدـنز  تلاـح  روظنم  میدرگیم و  رب  لوا 
دنیوگ هرفاح  تسا و  هداد  رارق  رفح »  » ار شیاـهماگ  رثا  تشاذـگیم و  يرثا  هار  نآ  رد  نتفر  هار  اـب  سپ  تشگرب  دـمآ  هک  یهار  ناـمه 

هدش نوریب  نآ  زا  هدوب و  يراک  رد  هک  هدـش  هتفگ  یـسک  هب  سپـس  اضر ، هب  رفح و  هب  بوسنم  ینعی  دـنیوگیم . هیـضار  ۀـشیع  هک  نانچ 
: دیوگ رعاش  تشگزاب  دوخ  هیلّوا  تلاح  هار و  هب  ینعی  هترفاح ، یلا  عجر  و  ددرگیم ، زاب  راک  نآ  هب  هرابود 

«1  » راع هفس و  نم  هَّللا  ذاعم  بیش  علص و  یلع  ةرفاحا 
؟ تشگزاب نیشیپ  تلاح  هب  ناوتیم  ایآ  هک  تسا  نیا  رعاش  دوصقم 

. ددرگرب لّوا  تلاح  هب  دنک و  تفایرد  ار  هقباسم  هزیاج  اهب و  هک  نیا  ات  درادن  مارآ  رارق و  بسا  مس  ینعی  ةرفاحلا  دنع  دقّنلا  دناهتفگ :
. تسا رتاسر  لعاف  نزو ]  ] زا لعف  نزو ]  ] یلو رخان  رخن و  وهف  مظعلا  رخن  دنیوگ : هدـش  تئارق  ود  ره  ةرخان ، ةرخن و  ًةَرَِخن  ًاماظِع  اَّنُک  اذِإ  َأ 

. دوشیم هدینش  روخ ) روخ   ) نآ زا  دنکیم و  ذوفن  نآ  رد  اوه  هک  تسا  یهت  نایم  هدیسوپ  ناوختسا  نآ  و 
ۀتّتفتم ۀیلاب  اماظع  اّنک  اذإ  أ  هلمج : لصا  تسا و  فوذحم  هیلاب »  » هب بوصنم  اذإ 

__________________________________________________

هب هرفاح  . ] مربیم هانپ  ادـخ  هب  يرـسکبس  یناداـن و  زا  تشگرب ، یکدوک  یناوج و  هب  ناوتیم  يریپ  رـس و  يوم  ندـش  هتخیر  اـب  اـیآ  - 1
.[ تسارقهق هب  تشگرب  ینعی  یلعف  تلاح  زا  لبق  یتلاح  هب  تشگرب  يانعم 

552 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. میوشیم هدنادرگرب  هدنز  میوشیم و  هتخیگنارب  هدوب 

نتشگرب نیا  رگا  ینعی  دنربیم  نایز  نآ  ناگتشگرب  ای  تسا  رابنایز  ینتشگرب  یمتح  تشگرب  نیا  دنیوگیم  راّفک  ٌةَرِـساخ  ٌةَّرَک  ًاذِإ  َْکِلت 
. تسا دنخشیر  یعون  اهنآ  نخس  نیا  دوب و  میهاوخ  راکنایز  میاهدرک  بیذکت  ار  نآ  نوچ  ام  دشاب  تسرد 

کی ادخ  تردق  هب  تبسن  هک  ارچ  دینادن  راوشد  ادخ  رب  ار  نتشگرب  نآ  هک  ینعم  نیا  هب  تسا  فوذحم  هب  قلعتم  ٌةَدِحاو  ٌةَرْجَز  َیِه  امَّنِإَف 
هدش هدنز  دـندوب  نوفدـم  نیمز  لد  رد  هدرم و  هک  ییاهناسنا  ناهگان  سپ  تسا  مود  ندـیمد  نامه  هک  تسین  شیب  ناسآ  لهـس و  هحیص 

. دنریگیم رارق  نیمز  يور  رد 
هک دـندیمان  شاهرهاس  رظن  نآ  زا  دـشخردیم و  دیـشروخ  رون  ساکعنا  رثا  رب  هک  تسا  يراومه  نیمز  هرهاس  زا  روظنم  ِةَرِهاَّسلِاب  ْمُه  اذِإَف 

. تسا يراج  نآ  زا  بآ  هک  ياهمشچ  ةرهاس ، نیع  تسا : برع  هتفگ  زا  هدش  هتفرگرب  و  دوشیم . داجیا  ینیمز  نینچ  رد  بارس 
: دیوگیم رعاش  تسا . نآ  ّدض  سکع و  هتفخ  دکار  همشچ  همئان ، نیع  و 

«1  » امّثلتم اهتبج  دق  اهراطقأل  الّلجم  بارّسلا  یحضی  ةرهاس  و 
. دباوخیمن ندش  كاله  میب  زا  دنکیم  تکرح  ینیمز  نینچ  رد  سک  ره  هک : دناهتفگ  هرهاس  تهج  نآ  زا  ای 

. تسا هتخادرپ  داسف  یهابت و  هب  هزادنایب  هک  ورب  نوعرف  يوس  هب  نتفگ  نخس  دصق  هب  یغَط  ُهَّنِإ  َنْوَعِْرف  یلِإ  ْبَهْذا 
ایآ هیلا ، بغرت  له  هیف و  بغرت  له  ییوگیم : هک  نانچ  اذـک  یلا  کل  له  اذـک و  یف  کل  له  ییوگیم : یَّکََزت  ْنَأ  یلِإ  ََکل  ْلَه  ْلـُقَف 
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: دنیوگیم يراد ؟ تبغر  نآ  هب  ای  نآ  رد 
__________________________________________________

نآ رد  ياهپت  هدش و  هدناشوپ  بارـس  نامه  دوجو  هب  نآ  فارطا  تسا و  ناور  بآ  همـشچ  هب  هیبش  بارـس  دوجو  رطاخ  هب  هک  ینیمز  - 1
. دوشیمن هدید 

553 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
دّدـشم ار  نآ  ءاز ]  ] رد ءاـت ]  ] ماـغدا زا  سپ  هدرک و  تئارق  یّکزت  یـضعب  يوـشیم  كاـپ  كرـش  زا  ینعی  هدوـب  یّکزتـت  لـصا  رد  یّکزت 

. دناهدناوخ
تأشن تخانش  زا  سرت  تیشخ و  هک  ارچ  یسرتب  وا  زا  ات  منکیم  ییامنهار  تراگدرورپ  تخانش  هب  ار  وت  یـشْخَتَف  َکِّبَر  یلِإ  َکَیِدْهَأ  َو 

سرت ادخ  ياملع  روظنم  (. 28 رطاف / «. ) دنسرتیم وا  زا  نادنمشناد  اهنت  ادخ  ناگدنب  نایم  زا   » ُءامَلُْعلا ِهِدابِع  ْنِم  َهَّللا  یَـشْخَی  امَّنِإ  دریگیم :
. تسا

شسرپ تروص  هب  ار  نخس  یسُوم ] ُثیِدَح  َكاتَأ  ْلَه  یَّکََزت ، ْنَأ  یلِإ  ََکل  ْلَه  : ] هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هب  باطخ  رد  لاعتم  دنوادخ 
، انب لزنت  نا  کل  له  دـیوگیم : دوخ  ناـمهم  هب  صخـش  هک  ناـنچ  تسا  داهنـشیپ  ندرک و  هضرع  ياـنعم  هب  هک  هدرک  زاـغآ  ماهفتـسا  و 
دـناوخب و ارف  راتفگ ] رد   ] یمرن هب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  اـت  هدروآ  مرن  ینخـس  ماهفتـسا  زا  سپ  يوش و  دراو  اـم  رب  تسا  نکمم 

. تسا هدومرف  رما  یمرن  هب  ًانَِّیل  ًالْوَق  َُهل  الوُقَف  هیآ : رد  هک  نانچ  دروآ  دورف  شزاس  ارادم و  هلحرم  هب  یشکرس  زا  ار  نوعرف 
سپ هلحرم  رد  رگید  هزجعم  تسا و  نامه  گرزب  هزجعم  تیآ و  نوچ  تسا  رام  هب  اصع  لیدبت  گرزب  تآ  زا  روظنم  يْربُْکلا  َۀَیْآلا  ُهارَأَف 
لوا تیا  نامه  ءزج  ییوگ  اضیب ] دـی   ] مود تیآ  هک  ارچ  هداد  رارق  یکی  ار  ود  نآ  تسا و  اضیب ، دـی  اصع و  دوصقم  اـی  دراد . رارق  نآ  زا 

. تسا نآ  عبات  نوچ  تسا 
. درک ادخ  تیصعم  دیمان و  رحاس  ار  یسوم  رحس و  ار  نآ  درک و  بیذکت  ار  شاهزجعم  یسوم و  نوعرف  یصَع  َو  َبَّذَکَف 

رکم و رد  هدنادرگرب و  يور  یـسوم  زا  ای  تفریم ، ناباتـش  تشگرب و  بقع  هب  هدزتشحو  دید  ار  اهدژا  نوعرف  نوچ  یعْـسَی و  ََربْدَأ  َُّمث 
. درکیم یعس  دوخ  يرگهلیح 

مدرم هک  دهد  رد  ادن  داد  نامرف  يدانم  هب  ای  دروآ ، درگ  دـندرکیم  عامتجا  نوعرف  اب  هشیمه  هک  یلحم  رد  ار  نارحاس  سپ  يدانَف  َرَـشَحَف 
. دنوش عمج  اجنآ  رد 

554 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ةرخآلا لاکن  هب  هَّللا  لکن  تسا : هدومرف  ییوگ  هَّللا و  ۀغبـص  هَّللا ، دعو  دننام  تسا  يدیکأت  ردصم  لاکن  یلوُْألا  َو  ِةَرِخْآلا  َلاکَن  ُهَّللا  ُهَذَخَأَف 

رد نتخوس  ایند و  رد  ندـش  قرغ  باذـع  ینعی  میلکت ] میلـست و  يانعم  هب   ] مالک مالـس و  دـننام  تسا  لیکنت  يانعم  هب  لاکن  و  یلوألا ، و 
[. دوشیم نوعرف  بیصن   ] ترخآ

: زا تسا  ترابع  دسریم  وا  هب  شباذع  لاکن و  تفگ و  نوعرف  هک  ياهملک  ود  تسا ، تیاور  سابع  نبا  زا 
!«. مرادن غارس  امش  يارب  مدوخ  زج  ییادخ  نم   » يِْریَغ ٍهلِإ  ْنِم  ْمَُکل  ُتِْملَع  ام  فلا :

(. 38 صصق / )
یلوق هب  لاس و  لهچ  هملک  ود  نیا  نتفگ  ناـیم  هلـصاف  و  ( 24 تاعزان / «. ) متـسه امـش  گرزب  راگدرورپ  نم   » تسا یلْعَْألا  ُمُکُّبَر  اَنَأ  ب :

. تسا هدوب  لاس  تسیب 

554 ص :  ات 46 ..... ] تایآ 27  (: 79  ) تاعزانلا هروس  ]
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هراشا

(30  ) اهاحَد َِکلذ  َدَْعب  َضْرَْألا  َو  ( 29  ) اهاحُض َجَرْخَأ  َو  اهَْلَیل  َشَطْغَأ  َو  ( 28  ) اهاَّوَسَف اهَکْمَس  َعَفَر  ( 27  ) اهاَنب ُءامَّسلا  ِمَأ  ًاْقلَخ  ُّدَـشَأ  ُْمْتنَأ  َأ 
(31  ) اهاعْرَم َو  اهَءام  اْهنِم  َجَرْخَأ 

ُمیِحَْجلا ِتَزُِّرب  َو  ( 35  ) یعَـس ام  ُناْسنِْإلا  ُرَّکَذَتَی  َمْوَی  ( 34  ) يْربُْکلا ُۀَّماَّطلا  ِتَءاج  اذِإَف  ( 33  ) ْمُکِماْعنَِأل َو  ْمَُکل  ًاـعاتَم  ( 32  ) اهاسْرَأ َلابِْجلا  َو 
(36  ) يرَی ْنَِمل 

َّنِإَف ( 40  ) يوَْهلا ِنَع  َسْفَّنلا  یَهَن  َو  ِهِّبَر  َماقَم  َفاـخ  ْنَم  اَّمَأ  َو  ( 39  ) يوْأَْملا َیِه  َمیِحَْجلا  َّنِإَف  ( 38  ) اْینُّدلا َةایَْحلا  ََرثآ  َو  ( 37  ) یغَط ْنَم  اَّمَأَف 
(41  ) يوْأَْملا َیِه  َۀَّنَْجلا 

َمْوَی ْمُهَّنَأَک  ( 45  ) اهاشْخَی ْنَم  ُرِْذنُم  َْتنَأ  امَّنِإ  ( 44  ) اهاهَْتنُم َکِّبَر  یلِإ  ( 43  ) اهارْکِذ ْنِم  َْتنَأ  َمِیف  ( 42  ) اهاسُْرم َناَّیَأ  ِۀَعاَّسلا  ِنَع  َکَنُولَئْسَی 
(46  ) اهاحُض َْوأ  ًۀَّیِشَع  َّالِإ  اُوثَْبلَی  َْمل  اهَنْوَرَی 

555 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

555 ص :  همجرت ..... :

(27 ( !؟ داهن انب  دنوادخ  هک  ینامسآ  شنیرفآ  ای  تسا  رتلکشم  گرم ) زا  دعب   ) امش شنیرفآ  ایآ 
(28 . ) تخاس مّظنم  ار  نآ  هتشارفارب و  ار  نآ  فقس 
(29  ) درک راکشآ  ار  شزور  کیرات و  ار  شبش  و 

(30 . ) داد شرتسگ  نآ  زا  دعب  ار  نیمز  و 
(31 . ) تخاس هدامآ  ار  شهاگارچ  درک و  جراخ  ار  شبآ 

(32 . ) درک راوتسا  تباث و  ار  اههوک  و 
(33 . ) تسا امش  نایاپراهچ  امش و  يریگهرهب  يارب  اهنیا  همه 

(34 . ) دهد خر  گرزب  هثداح  نآ  هک  یماگنه 
(35 . ) دتفایم شیاهششوک  دای  هب  ناسنا  زور  نآ  رد 

(36 . ) دوشیم راکشآ  ياهدننیب  ره  يارب  مّنهج  و 
(37 ، ) هدرک نایغط  هک  یسک  نآ  اّما 

(38  ) هدیزگرب ار  ایند  یگدنز  و 
(39 . ) تسوا هاگیاج  خزود  امّلسم 

(40 . ) هتشادزاب يوه  زا  ار  شسفن  هدوب و  فئاخ  شراگدرورپ  ماقم  زا  هک  سک  نآ  و 
(41 . ) تسوا هاگیاج  تشهب 

(42 ( ؟ دوشیم عقاو  ینامز  هچ  رد  هک  دننکیم  لاؤس  تمایق  هرابرد  وت  زا 
(43 ( ؟ راک هچ  نخس  نیا  يروآدای  اب  ار  وت 
(44 . ) تسوت راگدرورپ  يوس  هب  نآ  ياهتنا 

(45 . ) دنسرتیم نآ  زا  هک  تسا  یناسک  ندرک  راذنا  طقف  وت  راک 
یهاگحبـص ای  یهاگ  رـصع  زج  خزرب ) ایند و  رد   ) اهنآ فّقوت  ییوگ  هک  دننکیم  ساسحا  نینچ  دـننیبیم  ار  تمایق  هک  زور  نآ  رد  اهنآ 
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(46 . ) تسا هدوبن  رتشیب 

555 ص :  ریسفت ..... :

هاگ نآ  نامـسآ  شنیرفآ  ای  تسا  رتراوشد  امـش  شنیرفآ  ایآ  ناکرـشم  يا  ینعی  دـنتمایق ، نارکنم  هیآ  نیا  بطاخم  ًاـْقلَخ ...  ُّدَـشَأ  ُْمْتنَأ  َأ 
: دومرف داد و  حرش  ار  نامسآ  نامتخاس  سپس  دومرف  اهینب »  » هدرک و نایب  ار  نامسآ  تقلخ  یگنوگچ 

هب ار  نآ  داد و  رارق  فاکـش  نودب  ربارب و  لداعتم و  ار  نآ  سپ  دیناشک  الاب ، فرط  هب  ار  نامـسآ  نتفر  هزادـنا  ینعی  اهاَّوَسَف  اهَکْمَـس  َعَفَر 
هدش هتفرگ   ] هدرک حالصا  ار  ینالف  راک  ینالف  نالف ، رما  نالف  يّوس  زا : درک  حالـصا  لماک و  دوشیم  لماک  نآ  اب  تسنادیم  هک  يزیچ 

[. تسا
تخاس . هریت  ار  بش  ادخ  ای  تخاس  کیرات  ار  بش  ینعی  دنیوگ  هَّللا ، هشطغا  لیّللا و  شطغا  اهَْلَیل  َشَطْغَأ  َو 

556 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
: هیآ لیلد  هب  تخاس ، راکشآ  ار  دوخ  دیشروخ  رون  نامسآ )  ) اهاحُض َجَرْخَأ  َو 

بورغ عولط و  اب  دیشروخ  هک  ارچ  داد  تبسن  نامسآ  هب  ار  رهظ  بش و  تسا و  دیشروخ  رون  اهیحض  زا  دوصقم  هک  اهاحُـض  َو  ِسْمَّشلا  َو 
. یکیرات أشنم  مه  تسا و  ینشور  أشنم  مه  دوخ 

نینچ طرـش  هدـش و  هتفرگ  ریدـقت  رد  اهیحد )  ) ندـش رکذ  زا  شیپ  هک  تسا  احد )  ) ریدـقت هب  بوصنم  ضرا  اهاحَد  َِکلذ  َدـَْعب  َضْرَْألا  َو 
. دوش رّدقم  لعف  رّسفم  دعب ، روکذم  لعف  هک  تسا  نیا  يریدقت 

ندش هدرتسگ  نیمز و  نتخاس  اّیهم  يانعم  هب  وحد )  ) هک تسا  نیا  جرخا ]  ] رب فطع  واو )  ) ندـشن لخاد  ّتلع  اهاعْرَم  َو  اهَءام  اْهنِم  َجَرْخَأ 
نوریب هب  نیمز  رد  نـتفرگ  رارق  ندـیماشآ و  ندروـخ و  رما  تنوکـس و  يارب  نـیمز  ندـش  نـهپ  دـنکیم و  ریـسفت  ار  تنوکـس ، يارب  نآ 

رب یمدآ  دـنامب و  تباث  نیمز  هک  تسا  نیا  يارب  اههوک  هلیـسو  هب  نیمز  ندرک  مکحم  زین  تسا و  يرورـض  يرما  هاگارچ  بآ و  ندروآ 
هدروآ هراعتـسا  ناسنا  يارب  ندیرچ ) یعر ،  ) دـنروخیم و تاناویح  ناسنا و  هک  تسا  ییاهزیچ  یعرم )  ) زا دوصقم  دریگ ، رارق  نآ  يور 

رکذ اب  ناحبس  دنوادخ  دناهتفگ : ور  نیا  زا  هدش  تئارق  یعر )  ) زا عترن )  ) تسا هدش  هدروآ  هراعتـسا  بعلن  عترن و  رد : عتر  هک  نانچ  هدش 
امـش و ندرب  هرهب  يارب  راک  نیا  هدومرف و  هراشا  دربیم  هرهب  نآ  زا  ناسنا  دـیآیم و  نوریب  نیمز  زا  هک  ییاهزیچ  مامت  رب  هاـگارچ  بآ و 

. ددرگیم رب  همه  هب  نآ  تعفنم  هک  ارچ  تسامش  نایاپراهچ 
. تساهیحد کلذ  دعب  ضرألا  و  بارعا ، دننام  هلمج  نیا  بارعا  اهاسْرَأ  َلابِْجلا  َو 

يرقلا یلع  ّمطف  يداولا  يرج  هدـمآ : لاثما  رد  تسا و  ثداوح  اهالب و  مامت  قوف  ام  ياهثداح  الب و  هّماـط ،)  ) يْربُْکلا ُۀَّماَّطلا  ِتَءاـج  اذِإَـف 
. تسا تمایق  زور  هّماط )  ) زا روظنم  درک ، ناسکی  كاخ  اب  تفرگ و  ارف  ار  اهاتسور  مامت  دش و  يراج  اههرد  رد  بآ 

557 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
رد ار  اهنآ  هاگ  ره  هک  تسوا  ّرش  ریخ و  ياهراک  یعس ، ام  زا  روظنم  و  تسا . تءاج ) اذا   ) زا لدب  رّکذتی ، موی  یعَس  ام  ُناْسنِْإلا  ُرَّکَذَتَی  َمْوَی 

دومن و اصحا  ار  لامعا ]  ] نآ دنوادخ   » ُهوُسَن َو  ُهَّللا  ُهاصْحَأ  هیآ : دننام  دوب  هدرب  دای  زا  هک  یلاح  رد  دروآیم  دای  ار  نآ  دید  هتـشون  يرتفد 
(. 6 هلداجم / «. ) دندرک شومارف  اهنآ 

. دوشیم راکشآ  حوضو  هب  همه  يارب  خزود  يرَی  ْنَِمل  ُمیِحَْجلا  ِتَزُِّرب  َو 
هاگیاج هاوأـم ، میحجلا  ّنأـف  ياـنعم  هب  تسا ، نینچ  رما  هّتبلا  کلذـک ، رمـألا  ینعی  تسا  ُۀَّماَّطلا ، ِتَءاـج  اذِإَـف  باوج  اـّما )  ) یغَط ْنَم  اَّمَأَـف 
یضعب هک  نانچ  مال  فلا و  و  دنبب ، ار  تمـشچ  کفرط ، ّضغ  ینعی  فرّطلا ، ّضغ  ییوگیم : یـصخش  هب  هک  نانچ  تسا  خزود  رگنایغط 

تهج نیا  زا  فیرعت  فرح  هدرک و  اهر  ار  هفاضا  تسا ، يوأـم  بحاـص  رگناـیغط  هک  دـنادیم  نوچ  یلو  تسین  هفاـضا  ضوع  دـناهتفگ 
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. تسادتبم ای  تسا  لصف  ریمض  ای  یه )  ) ریمض تسا و  هدش  هتخانش  فورعم و  هک  هدش  يوأم  رب  لخاد 
ییابیکـش اب  یهن و  تساهتوهـش  زا  يوریپ  هک  تسپ  ياهاوه  زا  ار  يدب  هب  هراما  سفن  يوَْهلا  ِنَع  َسْفَّنلا  یَهَن  َو  ِهِّبَر  َماقَم  َفاخ  ْنَم  اَّمَأ  َو 

. دنک طبض  ار  نآ 
. درادیم اپرب  هدرک و  تیبثت  نیوکت و  ار  تمایق  دنوادخ  تقو  هچ  ینعی  اهاسُْرم  َناَّیَأ 

. ینک نایب  ناشیارب  هک  یتسین  نآ  تقو  هب  ملاع  وت  اهارْکِذ  ْنِم  َْتنَأ  َمِیف 
. تسا هدادن  شناگدیرفآ  زا  کی  چیه  هب  ار  ملع  نآ  دنادیم و  ادخ  طقف  ار  تمایق ] ییاپرب   ] تقو هب  ملع  اهاهَْتنُم  َکِّبَر  یلِإ 

رد وت  نداتسرف  ینعی  اهارْکِذ  ْنِم  َْتنَأ  هدش : هتفگ  هاگ  نآ  دینکیم ؟ یلاؤس  نینچ  ارچ  ینعی  تساهنآ  لاؤس  راکنا  میف ) : ) دناهتفگ یـضعب 
کیدزن يارب  نیمه  تسا و  نآ  ياههناشن  تمایق و  زا  يروآدای  دوخ  ياهدـش  هتخیگنارب  تمایق  ییاـپرب  اـت  يربماـیپ و  نیرخآ  هک  یلاـح 

. درادن يدروم  تمایق  زور  زا  لاؤس  تسا و  یفاک  نآ  يارب  یگدامآ  موزل  تمایق و  ندوب 
558 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ره دراد و  ار  لابقتـسا  لاح و  يانعم  تئارق  ود  ره  هدش و  تئارق  نیونت  اب  مه  هفاضا و  تروص  هب  مه  رذنم )  ) اهاشْخَی ْنَم  ُرِذـْنُم  َْتنَأ  امَّنِإ 
ییاپرب نامز  هک  ياهدشن  ثوعبم  وت  هک  تسا  نیا  شیانعم  دوش و  تئارق  دیاب  هفاضا  تروص  هب  طقف  دوش  دصق  نآ  زا  یـضام  يانعم  هاگ 

یفطل اهنآ  يارب  تنداد  میب  هک  یهد  میب  تمایق  زور  ياهتـشحو  زا  ار  یناسک  اـت  ياهدـش  ثوعبم  اـهنت  هکلب  يزوماـیب  اـهنآ  هب  ار  تماـیق 
. دنسرتب تمایق  زا  هک  نیا  رد  تسا 

رخآ هزادنا  هب  رگم  هدرکن  گنرد  اهروگ  رد  ای  ایند ، رد  ییوگ  دـننیبیم  ار  تمایق  یتقو  اهاحُـض  َْوأ  ًۀَّیِـشَع  اَّلِإ  اُوثَْبلَی  َْمل  اهَنْوَرَی  َمْوَی  ْمُهَّنَأَک 
ْنَأَک هیآ : تسا  نیا  ریظن  دنعمتجم و  زور  کی  رد  زور  رخآ  لوا و  هک  تسا  نیا  يارب  هّیشع )  ) هب یحـض )  ) نداد تبـسن  زور ، لّوا  ای  زور 

(. 45 سنوی / «. ) دناهدرکن فّقوت  ایند ) رد   ) زور زا  یتعاس  زج  ییوگ  هک  دننکیم ] ساسحا  نانچ  نآ   »] ِراهَّنلا َنِم  ًۀَعاس  اَّلِإ  اُوثَْبلَی  َْمل 
559 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

559 ص :  سبع .....  هروس 

هراشا

. تسا یّکم 
. هیآ کی  لهچ و  نایرصب  لوق  هب  دراد و  هیآ  ود  لهچ و  نایفوک  لوق  هب  و 

559 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

نادنخ و شتروص  هک  یلاح  رد  دیآیم  رشحم ] هب   ] تمایق زور  دنک  تئارق  ار  سبع  هروس  سک  ره  هک  تسا  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدح  رد 
. تسا داش 

فطل هیاس  ریز  رد  تشهب  رد  دناوخب  ار  ْتَرِّوُک  ُسْمَّشلا  اَذِإ  و  ّیلوت - سبع و  هروس  هک  ره  تسا : تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 
. تفرگ دهاوخ  رارق  وا  تمارک  ادخ و 

559 ص :  ات 23 ..... ] تایآ 1  (: 80  ) سبع هروس  ]

هراشا
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ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) يرْکِّذلا ُهَعَْفنَتَف  ُرَّکَّذَی  َْوأ  ( 3  ) یَّکَّزَی ُهَّلََعل  َکیِرُْدی  ام  َو  ( 2  ) یمْعَْألا ُهَءاج  ْنَأ  ( 1  ) یَّلََوت َو  َسَبَع 

(9  ) یشْخَی َوُه  َو  ( 8  ) یعْسَی َكَءاج  ْنَم  اَّمَأ  َو  ( 7  ) یَّکَّزَی َّالَأ  َْکیَلَع  ام  َو  ( 6  ) يَّدَصَت َُهل  َْتنَأَف  ( 5  ) ینْغَتْسا ِنَم  اَّمَأ 
(14  ) ٍةَرَّهَطُم ٍۀَعُوفْرَم  ( 13  ) ٍۀَمَّرَکُم ٍفُحُص  ِیف  ( 12  ) ُهَرَکَذ َءاش  ْنَمَف  ( 11  ) ٌةَرِکْذَت اهَّنِإ  َّالَک  ( 10  ) یَّهََلت ُْهنَع  َْتنَأَف 

(19  ) ُهَرَّدَقَف ُهَقَلَخ  ٍۀَفُْطن  ْنِم  ( 18  ) ُهَقَلَخ ٍءْیَش  ِّيَأ  ْنِم  ( 17  ) ُهَرَفْکَأ ام  ُناْسنِْإلا  َِلُتق  ( 16  ) ٍةَرََرب ٍمارِک  ( 15  ) ٍةَرَفَس يِْدیَِأب 
(23  ) ُهَرَمَأ ام  ِضْقَی  اََّمل  َّالَک  ( 22  ) ُهَرَْشنَأ َءاش  اذِإ  َُّمث  ( 21  ) ُهَرَْبقَأَف ُهَتامَأ  َُّمث  ( 20  ) ُهَرَّسَی َلِیبَّسلا  َُّمث 

560 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

560 ص :  همجرت ..... :

. رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1 . ) تفاترب يور  دیشک و  مهرد  هرهچ 

(2 . ) دوب هدمآ  وا  غارس  هب  ییانیبان  هک  نیا  زا 
(3 . ) دنک هشیپ  اوقت  یکاپ و  وا  دیاش  ینادیم  هچ  وت 

(4 . ) دشاب دیفم  وا  لاح  هب  رّکذت  نیا  ددرگ و  رّکذتم  ای 
(5 . ) تسا ینغتسم  هک  سک  نآ  اّما 

(6 ! ) يروآیم يور  وا  هب  وت 
(7 . ) تسین وت  رب  يزیچ  دزاسن  كاپ  ار  دوخ  رگا  هک  یلاح  رد 

(8 . ) دنکیم ششوک  دیآیم و  وت  غارس  هب  هک  یسک  اما 
(9 . ) تسا ناسرت  ادخ  زا  و 

(10 . ) يوشیم لفاغ  وا  زا  وت 
(11 . ) تسا يروآدای  رّکذت و  کی  نآرق )  ) نیا نکم ، نینچ  زگره 

(12 . ) دریگیم دنپ  نآ  زا  دهاوخب  سک  ره  و 
(13 . ) تسا تبث  یشزرا  رپ  حاولا  رد 

(14  ) هزیکاپ ردق و  الاو  یحاولا 
(15 . ) تسا یناریفس  تسد  هب 

(16 . ) راکوکین رادربنامرف و  ماقم و  الاو 
(17 ( !؟ تسا ساپسان  رفاک و  ردقچ  ناسنا ، نیا  رب  گرم 

(18 ( ؟ دیرفآ زیچ  هچ  زا  ار  وا  دنوادخ ) )
(19 . ) تخاس نوزوم  درک و  يریگ  هزادنا  سپس  دیرفآ ، ار  وا  يزیچان  هفطن  زا 

(20 . ) تخاس ناسآ  وا  يارب  ار  هار  سپس 
(21 . ) دومن ناهنپ  ربق  رد  دناریم و  ار  وا  دعب 

(22 . ) دنکیم هدنز  ار  وا  دهاوخب  نامز  ره  سپس 
(23 . ) تسا هدرکن  تعاطا  ار  یهلا  نامرف  زونه  وا  درادنپیم ، وا  هک  تسین  نینچ 
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560 ص :  ریسفت ..... :

نب لهج  وبا  شیرق ، ناگرزب  هک  یلاح  رد  دمآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  رضحم  هب  موتکم ) ّما  نبا   ) يرهف کلام  نب  حیرـش  نب  هَّللا  دبع 
مالسا هب  ار  اهنآ  ترضح  دندوب و  ربمایپ  دزن  فلخ ، نارـسپ  ۀّیما  ّیبا و  و  بلّطملا ، دبع  نب  ساّبع  هبیـش و  شردارب  هعیبر و  نب  ۀبتع  ماشه ،

سپ  دنوش  ناملسم  زین  نارگید  اهنآ  ندش  ناملسم  اب  هک  دیما  نیا  هب  درکیم  توعد 
561 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

درکیم و رارکت  ار  اضاقت  نیا  زومایب و  نم  هب  هتخومآ  وت  هب  ادخ  هچنآ  زا  نک و  تئارق  میارب  ادخ  لوسر  يا  درک : ضرع  موتکم ) ّما  نبا  )
هرهچ دش و  تحاران  درکیم  عطق  ار  شنخس  يو  هک  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  سپ  دوب  ربخیب  هورگ  نآ  هب  ربمایپ  یمرگرـس  زا 

نیا زا  سپ   ] هلآ هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  دـش . لزاـن  تاـیآ  نیا  سپ  تخادرپ ، نتفگ  نخـس  هب  هدروآ  راّـضح  هـب  يور  دیـشک و  مـهرد 
. درک شنزرس  وا  دروم  رد  ارم  ادخ  هک  یسک  رب  نیرفآ  دومرفیم : درکیم و  مارتحا  دیدیم  ار  موتکم  ّما  نبا  هاگ  ره  نایرج ]

. داد رارق  دوخ  نیشناج  هنیدم  رد  ار  موتکم ) ّما  نبا   ) وا راب  ود  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ 
ضرعأ یمعألا و  هءاج  نأل  سبع  ینعی  تسا ، سبع )  ) اـی ّیلوت )  ) لـعف هب  بوصنم  بهذـم ، ود  فـالتخا  هب  ءاـج ، نأ  یمْعَأـْلا  ُهَءاـج  ْنَأ 

«. 1  » دنادرگرب يور  دیشک و  مه  رد  هرهچ  دمآ  وا  دزن  ییانیبان  هک  نیا  يارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  کلذل ،
هب  ] يدـنمتورث هب  و  «. 2  » دیـشکیمن مهرد  هرهچ  يریقف  يور  رب  زگره  ناـیرج  نیا  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  هدـش  تیاور 

. دروآیمن يور  ندش ] ناملسم  رطاخ 
. دوش كاپ  دریگیم  ارف  نید  زا  هچنآ  هلیسو  هب  دیاش  هتخاس  هاگآ  انیبان  نیا  لاح  زا  ار  وت  زیچ  هچ  ینعی  یَّکَّزَی  ُهَّلََعل  َکیِرُْدی  ام  َو 

. دتفا دیفم  شلاح  هب  وت  دنپ  دوش و  ظعّتم  ای  يرْکِّذلا  ُهَعَْفنَتَف  ُرَّکَّذَی  َْوأ 
هدش رّکذتم  ای  دوش  كاپ  ندروآ  مالسا  اب  رفاک  هک  يدرک  عمط  وت  ربمایپ  يا  ینعی  ددرگیم  رب  رفاک  هب  هّلعل )  ) رد ریمض  دناهتفگ : یـضعب 

. دش دهاوخ  قّقحم  وا  رد  يدرک  عمط  هچنآ  هک  یتسنادیمن  و  دریذپب ، ار  ّقح  و 
__________________________________________________

هیما ینب  زا  يدرم  هرابرد  هیآ  هکلب  تسین  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دیشک ، مهرد  هرهچ  انیبان  ندمآ  اب  هک  یـصخش  زا  دوصقم  - 1
نانچ تسین . هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هب  هجوتم  تسا و  هدادـن  ربخ  هنع  ربخم  زا  تسا و  ضحم  ربخ  هیآ  نیا  تسا و  هدـش  لزاـن 
دیـس هک  یتایآ  رب  هوالع  دوش . عوجر  ص 437  ادیـص ، پاچ  ج 5 ، نایبلا ، عمجم  هب  تسا . هدرک  حیرـصت  نآ  هب  هر )  ) یـضترم دیـس  هک 

. دراد تلالد  ربمایپ  هب  هیآ  هجوت  مدع  رب  زین  يرگید  تایآ  تسا  هدروآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هب  هیآ  هجوت  مدع  يارب  یضترم 
-2

. ّینغل يّدصت  ّطق و ال  ریقف  هجو  یف  اهدعب  سبع  ام  مالّسلا  هیلع  هنا  يور 
562 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دشاب ّلعل )  ) يارب باوج  هک  نیا  رب  انب  هدش  تئارق  بوصنم  دشاب و  رّکذی  رب  فطع  هک  نیا  رب  انب  هدش  تئارق  عفر  هب  هعفنتف 
رد ءات )  ) ماغدا اب  يزادرپب و  يو  هب  دـنمتورث ] صخـش   ] وا هب  ندروآ  يور  اـب  ینعی  تسا  يّدـصتت )  ) لـصا رد  يّدـصت  يَّدَـصَت  َُهل  َْتنَأَـف 

. تسا هدش  تئارق  زین  داص ) )
ارف دـنمتورث  هب  نتخادرپ  هب  ار  وت  ياهزیگنا  ینعی  تسا . هدرک  تئارق  ءات )  ) ّمض هب  ار  ود  ره  یّهلت ) يّدـصت و   ) مالّـسلا هیلع  رقاـب  ترـضح 

. درادیم زاب  موتکم ) ّما  نبا   ) زا ار  وت  شیرق  ناگرزب  راک  يراد و  هقالع  تخس  شندش  ناملسم  هب  هک  ارچ  دناوخیم 
وت هفیظو  اهنت  تسین  وت  رب  يزیچ  ندروآ  مالـسا  اب  رفاک  ندـش  كاپ  رد  ای  دـشن ] ناملـسم  رگا   ] تسین یکاب  وت  رب  یَّکَّزَی  اَّلَأ  َْکیَلَع  اـم  َو 
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. تسا ماکحا  مایپ و  ندناسر 
نارفاک و زا  ای  دـسرتیم  ادـخ  زا  هک  یلاح  رد  دـنکیم  شالت  ریخ  بلط  رد  دـیآیم و  وت  دزن  هک  یـسک  نآ  اّما  یعْـسَی  َكَءاج  ْنَم  اَّمَأ  َو 

. دراد میب  ناشرازآ 
. تسا یّهلت  هنع و  یهل  زا  یّهلت »  » يوشیم نارگید  اب  نتفگ  نخس  مرگرس  موتکم ] ّما  نبا   ] وا هب  نداد  خساپ  ياجب  وت  یَّهََلت  ُْهنَع  َْتنَأَف 

دنپ نآ  زا  تسا  مزال  هک  تسا  ياهظعوم  ینآرق  تایآ  نآ  تسا و  لمع  نآ  رارکت  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  عنم  اّلک  ٌةَرِکْذَت  اهَّنِإ  اَّلَک 
. دوش هتفرگ 

هرکذت هک  هدروآ  رّکذم  لیلد  نیا  هب  ار  رکذ ]  ] لعف رد  ریمـض  دراپـسن ، یـشومارف  هب  دنک و  ظفح  ار  نآ  دهاوخب  سک  ره  ُهَرَکَذ  َءاش  ْنَمَف 
. تسا رکذ ]  ] يانعم هب 

يرادرب هخسن  ظوفحم  حول  زا  هک  ییاهباتک  رد  تسا  هرکذت  هک  نآرق  ینعی  تسا  هرکذت )  ) يارب تفص  فحص » یف   » ٍۀَمَّرَکُم ٍفُحُص  ِیف 
. تسا یمارگ  گرزب و  ادخ  هاگشیپ  رد  هدیدرگ و  تبث  هدش 

«. تسا هدمآ  نیـشیپ  ینامـسآ  بتک  رد  تاروتـسد  نیا   » یلوُْألا ِفُحُّصلا  یَِفل  اذه  َّنِإ  هیآ : دـننام  تسایبنا  بتک  روظنم  دـناهتفگ : یـضعب 
(. 18 یلعا / )

563 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  ّسم و  زا  تسا و  رادقم  الاو  جرا و  رپ  ای  دراد  يدنلب  تعفر و  نامسآ  رد  ٍةَرَّهَطُم  ٍۀَعُوفْرَم 
. تسا هّزنم  اهناطیش  ندز  تسد 

. دننکیم خاسنتسا  ظوفحم  حول  زا  ار  اهباتک  هک  دسریم  نآ  هب  كاپ  ناگتشرف  تسد  اهنت  ٍةَرَفَس و  يِْدیَِأب 
. دناكاپ یقّتم و  مرتحم و  ناشراگدرورپ  هاگشیپ  رد  ٍةَرََرب  ٍمارِک 

هاگ نآ  تسادـخ ، ياهتمعن  زا  یـساپسان  رد  یمدآ  طارفا  زا  یتفگـش  هرفکا ) ام   ) تسا و ناسنا  رب  ینیرفن  هیآ  نیا  ُهَرَفْکَأ  ام  ُناـْسنِْإلا  َلـُِتق 
بجوم هک  دـیحوت  نامیا و  هب  ار  وا  دـیاب  تسا و  قرغ  نآ  رد  رـشب  هک  یعرف  یلـصا و  ياهتمعن  وا و  راک  ماجنا  ناـسنا و  شیادـیپ  زاـغآ 

: دیامرفیم دنکیم و  فیصوت  تسا ، تدابع  ساپس و 
: دیامرفیم هتخادرپ و  تسپ  ءیش  نآ  نایب  هب  سپس  تسا  هدومرف  داجیا  یتسپ  زیچ  هچ  زا  ار  یمدآ  ینعی  ُهَقَلَخ  ٍءْیَش  ِّيَأ  ْنِم 

زا دـعب  يروط  یلاح و  زا  سپ  یلاـح  تسوا  صتخم  تسا و  هتـسیاش  هچنآ  يارب  ار  نآ  دـیرفآ و  ار  وا  ياهفطن  زا  ُهَرَّدَـقَف  ُهَقَلَخ  ٍۀَـفُْطن  ْنِم 
. شتقلخ رخآ  ات  هقلع  هفطن ، تخاس ، اّیهم  يروط 

ار نآ  جورخ  هار  سپـس  هلیبس . لّهـس  ّمث  ینعی ، دنکیم . ریـسفت  ار  نآ  هرّـسی »  » هک تسا  يرّدقم  لعف  هب  بوصنم  لیبس »  » ُهَرَّسَی َلِیبَّسلا  َُّمث 
ّرش ریخ و  هار  ود  نایم  زا  هک  ار  یهار  وا ، هب  نداد  ییاناوت  اب  ادخ  ای  دروآیم ، نوریب  شردام  مکـش  زا  ار  وا  هک  تسادخ  تخاس و  ناسآ 
«. میدرک تیاده  شّرـش  ریخ و  هار  هب  ار  وا  و   » ِْنیَدْجَّنلا ُهاْنیَدَه  َو  تسا ، هیآ  نیا  ریظن  و  دومرف ، ناسآ  وا  يارب  دـنیزگیم  رب  كولـس  يارب 

. تسا هدومرف  نایب  ار  ّرش  ریخ و  هار  ناسنا  يارب  دنوادخ  هک  هدش  تیاور  ساّبع  نبا  زا  ( 10 دلب / )
دادـن رارق  يروط  ار  وا  دوش و  نفد  نآ  رد  هک  داد  رارق  يروگ  ياراد  ار  وا  تشاد  یمارگ  باب  زا  دـناریمب و  ار  وا  سپـس  ُهَرَْبقَأَف  ُهَتاـمَأ  َُّمث 

. دریگ رارق  ناگدنرپ  ناگدنرد و  همعط  دوش و  هدنکفا  نابایب  رد  هک 
564 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دروآیم نوریب  ربق  زا  ار  وا  ترخآ ]  ] رگید هئشن  رد  دهاوخب  ادخ  هاگ  ره  سپس  ُهَرَْشنَأ  َءاش  اذِإ  َُّمث 
هچنآ نونکا  مه  ات  مالّسلا  هیلع  مدآ  ترضح  نامز  زا  نامز  تشذگ  زا  سپ  هک  تسا  شیاهراک  زا  ناسنا  عنم  اّلک »  » ُهَرَمَأ ام  ِضْقَی  اََّمل  اَّلَک 

دنک ادا  دراد  شندرگ  رب  هک  ار  ادخ  ناوارف  ياهتمعن  ّقح  هدمآ و  نوریب  ادخ  رماوا  مامت  هدهع  زا  ات  تسا  هدادن  ماجنا  هدرک  رما  وا  هب  ادخ 
. تسا هدیتسرپن  ار  وا  هدوب  هتسیاش  هک  روط  نآ  و 
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564 ص :  ات 42 ..... ] تایآ 24  (: 80  ) سبع هروس  ]

هراشا

(28  ) ًابْضَق َو  ًابَنِع  َو  ( 27  ) ابَح اهِیف  اْنتَْبنَأَف  ( 26  ) اقَش َضْرَْألا  اَنْقَقَش  َُّمث  ( 25  ) ابَص َءاْملا  اَْنبَبَص  اَّنَأ  ( 24  ) ِهِماعَط یلِإ  ُناْسنِْإلا  ِرُْظنَْیلَف 
(33  ) ُۀَّخاَّصلا ِتَءاج  اذِإَف  ( 32  ) ْمُکِماْعنَِأل َو  ْمَُکل  ًاعاتَم  ( 31  ) ابَأ َو  ًۀَهِکاف  َو  ( 30  ) ًاْبلُغ َِقئادَح  َو  ( 29  ) ًالَْخن َو  ًانُوْتیَز  َو 

(38  ) ٌةَرِفْسُم ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو  ( 37  ) ِهِینُْغی ٌنْأَش  ٍِذئَمْوَی  ْمُْهنِم  ٍئِْرما  ِّلُِکل  ( 36  ) ِهِیَنب َو  ِِهتَبِحاص  َو  ( 35  ) ِهِیبَأ َو  ِهِّمُأ  َو  ( 34  ) ِهیِخَأ ْنِم  ُءْرَْملا  ُّرِفَی  َمْوَی 
(42  ) ُةَرَجَْفلا ُةَرَفَْکلا  ُمُه  َِکئلوُأ  ( 41  ) ٌةَرَتَق اهُقَهَْرت  ( 40  ) ٌةَرَبَغ اْهیَلَع  ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو  َو  ( 39  ) ٌةَرِْشبَتْسُم ٌۀَکِحاض 

564 ص :  همجرت .... :

(24 . ) درگنب شیوخ  ياذغ  هب  دیاب  ناسنا 
(25 ! ) میتخیر ورف  نامسآ  زا  یناوارف  بآ  ام 

(26 . ) میتفاکش مه  زا  ار  نیمز  سپس 
(27 . ) میدنایور یناوارف  ياههناد  نآ  رد  و 

(28 . ) رایسب يزبس  روگنا و  و 
(29 . ) ناوارف لخن  نوتیز و  و 

(30 . ) تخرد رپ  ییاهغاب  و 
(31 . ) هاگارچ هویم و  و 

(32 . ) دشاب ناتنایاپراهچ  امش و  يریگهرهب  يارب  ياهلیسو  ات 
(33 . ) دنوریم ورف  یقیمع ) هودنا  رد  نارفاک   ) دیایب زیخاتسر ) هحیص   ) بیهم يادص  نآ  هک  یماگنه 

(34 ، ) دنکیم رارف  دوخ  ردارب  زا  ناسنا  هک  زور  نآ  رد 
(35  ) شردپ ردام و  زا  و 
(36 ، ) شنادنزرف نز و  و 

(37 . ) دزاسیم لوغشم  دوخ  هب  الماک  ار  وا  هک  دراد  یعضو  اهنآ  زا  مادک  ره  زور  نآ  رد 
565 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(38 ، ) تسا ینارون  هداشگ و  زور  نآ  رد  ییاهتروص 
(39 . ) تسا رورسم  نادنخ و 

(40 ، ) تسا دولآ  رابغ  زور  نآ  رد  ییاهتروص  و 
(41 ، ) هدناشوپ ار  اهنآ  یکیرات  دود  و 

(42 . ) دنرجاف نارفاک  نامه  اهنآ 

565 ص :  ریسفت .... :

: هدومرف تسا و  دنمزاین  نادب  یمدآ  هک  هتخادرپ  ییاهتمعن  رکذ  هب  تسا  ناسنا  روخ  رد  هک  ییاهتمعن  ندرمشرب  زا  سپ  ناحبس  دنوادخ 
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. میاهتخاس اّیهم  وا  يزور  يارب  ار  نآ  هنوگچ  هک  درگنب  تسوا  يزور  توق و  هک  ییاذغ  هب  یمدآ  دیاب  ِهِماعَط  یلِإ  ُناْسنِْإلا  ِرُْظنَْیلَف 
ماعط زا  لدب  هک  نیا  رب  انب  هدش  تئارق  حتف  هب  دشاب . هفنأتـسم  هلمج  هک  نیا  رب  انب  هدش  تئارق  زین  هزمه  رـسک  هب  ّانا »  » ابَـص َءاْملا  اَْنبَبَـص  اَّنَأ 

. تسا ناراب  ءام »  » زا روظنم  دشاب ،
. میتفاکش ناهایگ  هب  ار  نیمز  هاگ  نآ  اقَش  َضْرَْألا  اَنْقَقَش  َُّمث 

. دنکیم هیذغت  نآ  زا  یمدآ  هک  تسا  یتابوبح  سنج  ّبح »  » زا دوصقم  ابَح  اهِیف  اْنتَْبنَأَف 
يرگید زا  سپ  یکی  هک  تسا  یـسران  ياهبطر  بضق »  » و تسا . هداد  زایتما  ندرک  دای  هب  شناوارف  عفانم  ّتلع  هب  ار  روگنا  ًابْـضَق  َو  ًابَنِع  َو 

. دوش نایاپراهچ  هفولع  ات  دتفایم 
ربتـس و ناتخرد  يارب  و  تسا ، ربتـس  ياهندرگ  باقّرلا ، بلغ  زا  نآ  لصا  تسا و  هدـیچیپ  مهرد  شناتخرد  هک  ییاهغاب  ًاـْبلُغ و  َِقئادَـح  َو 

. دناهدروآ هراعتسا  هدیچیپ  مهرد 
و ّبا »  » دنوریم نآ  لابند  مدرم  دوشیم و  دصق  هک  دنیوگیم  ّبا »  » رظن نیا  زا  ار  هاگارچ  اههاگارچ ، تاجهویم و  رگید  ابَأ و  َو  ًۀَهِکاف  َو 

. دنرگیدکی ریظن  ّما » »
: دیوگیم رعاش 

«1  » عرکملا هب و  ّبألا  انل  انراد و  دجن  سیق و  انمذج 
__________________________________________________

م. ص 704 - ج 4 ، فاّشک ، ریسفت  میراد . روخشبآ  هاگارچ و  دجن  رد  تسا و  دجن  ام  هناخ  میتسه و  سیق  هلیبق  زا  ام  - 1
566 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. میداد رارق  امش  يروهرهب  يارب  ار ] اهنآ  همه   ] ینعی ْمَُکل  ًاعاتَم 
نانچ ار  اهـشوگ  هک  هدومرف  هّخاص  تهج  نآ  زا  و  دـیایب ، تمایق  هحیـص  هاگ  ره  سپ  تسا ، تمایق  هحیـص  هّخاص »  » ُۀَّخاَّصلا ِتَءاج  اذِإَـف 

. دوریم اهنآ  ندش  رک  لامتحا  هک  دشارخیم 
زیهرپ يارب  ای  تسا  شدوخ  ياهراک  هب  مرگرـس  نوچ  دزیرگیم  شنادـنواشیوخ  نیرتکیدزن  زا  ناسنا  هک  يزور  ِهیِخَأ  ْنِم  ُءْرَْملا  ُّرِفَی  َمْوَی 
تیاعر ار  تاساوم  نم  هب  تبسن  دوخ  لام  رد  دیوگیم : ردارب  الثم  دناهتشاد  وا  زا  ایند  رد  هک  تسا  ییاهیتحاران  زا  اهنآ  ياهتـساوخزاب  زا 
نیدلاو هک  دنیوگیم  نادنزرف  درک و  فالخ  راک  دیناروخ و  مارح  ياذغ  نم  هب  ردام  دندرک و  ریـصقت  ام  هب  یکین  رد  نیدلاو  يدرکن و 

. دندرکن داشرا  هدادن و  میلعت  ار  ام 
مرگرـس لوغـشم و  دوخ  هب  ار  اهنآ  نآ  هب  نتخادرپ  هک  دـنراد  یعـضو  زور  نیا  رد  مدرم  زا  کـی  ره  ِهِینُْغی  ٌنْأَـش  ٍذـِئَمْوَی  ْمُْهنِم  ٍئِْرما  ِّلُِـکل 

. دنکیم
. دشخردب حبص  هاگ  ره  حبّصلا ، رفسا  زا  دشخردیم ، ییاههرهچ  زور  نیا  رد  ٌةَرِفْسُم  ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو 

زامن رایـسب  بش  رد  سک  ره  هک  تسا  ثیدـح  رد  و  تسا ، ناشخرد  تدابع  هب  بش  رد  ماـیق  زا  اـههرهچ  هک  تسا  تیاور  ساـّبع  نبا  زا 
«. 1  » دوش وکین  زور  رد  شاهرهچ  دناوخب 

. تسا رابغ  ییاههرهچ  يور  رب  تسا . رابغ  هربغ ، زا  روظنم  ٌةَرَبَغ  اْهیَلَع  ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو  َو 
. تسا دود  دننامه  هک  تسا  هتسشن  یهایس  اههرهچ  نآ  يور  رب  ٌةَرَتَق  اهُقَهَْرت 

__________________________________________________

و - 1
. راهّنلاب ههجو  نسح  لیللاب  هتولص  رثک  نم  ثیدحلا ، یف 
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567 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

567 ص :  ریوکت .....  هروس 

هراشا

. تسا یّکم 
. دراد هیآ  هن  تسیب و 

567 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

زا لامعا  همان  ندش  هدنکارپ  ماگنه  رد  ار  وا  دنوادخ  دناوخب  ار  ْتَرِّوُک  ُسْمَّشلا  اَذِإ  هروس  سک  ره  هک  تسا  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدـح  رد 
«. 1  » درادیم ناما  رد  ییاوسر 

567 ص :  ات 14 ..... ] تایآ 1  (: 81  ) ریوکتلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ْتَلِّطُع ُراشِْعلا  اَذِإ  َو  ( 3  ) ْتَرِّیُس ُلابِْجلا  اَذِإ  َو  ( 2  ) ْتَرَدَْکنا ُموُجُّنلا  اَذِإ  َو  ( 1  ) ْتَرِّوُک ُسْمَّشلا  اَذِإ 

(9  ) ْتَِلُتق ٍْبنَذ  ِّيَِأب  ( 8  ) ْتَِلئُس ُةَدُؤْوَْملا  اَذِإ  َو  ( 7  ) ْتَجِّوُز ُسوُفُّنلا  اَذِإ  َو  ( 6  ) ْتَرِّجُس ُراِحْبلا  اَذِإ  َو  ( 5  ) ْتَرِشُح ُشوُحُْولا  اَذِإ  َو 
ْتَرَضْحَأ ام  ٌسْفَن  ْتَِملَع  ( 13  ) ْتَِـفلْزُأ ُۀَّنَْجلا  اَذِإ  َو  ( 12  ) ْتَرِّعُـس ُمیِحَْجلا  اَذِإ  َو  ( 11  ) ْتَطِـشُک ُءامَّسلا  اَذِإ  َو  ( 10  ) ْتَرُِـشن ُفُحُّصلا  اَذِإ  َو 

(14)
__________________________________________________

-1
. هتفیحص رشنت  نیح  هحضفی  نا  هَّللا  هذاعا  ترّوک  سمشلا  اذا  ءارق  نم  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدح  یف 

568 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

568 ص :  همجرت .... :

. رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1 . ) دوش هدیچیپ  مهرد  دیشروخ  هک  ماگنه  نآ  رد 

(2 . ) دنوش غورف  یب  ناگراتس  هک  ماگنه  نآ  رد  و 
(3 . ) دنیآ رد  تکرح  هب  اههوک  هک  ماگنه  نآ  رد  و 

(4 . ) دوش هدرپس  یشومارف  تسد  هب  لاوما  نیرتشزرا  اب  هک  ماگنه  نآ  رد  و 
(5 . ) دنوش عمج  ششوحو  هک  ماگنه  نآ  رد  و 

(6 . ) دنوش هتخورفارب  اهایرد  هک  ماگنه  نآ  رد  و 
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(7 . ) ددرگ نیرق  دوخ  ناسمه  اب  سک  ره  هک  ماگنه  نآ  رد  و 
(8  ) دوش لاؤس  هدش  روگ  هب  هدنز  نارتخد  زا  هک  ماگنه  نآ  رد  و 

(9 . ) دندش هتشک  هانگ  نیمادک  هب  هک 
(10 . ) دوش هدوشگ  لامعا  ياههمان  هک  ماگنه  نآ  رد  و 

(11 . ) دوش هتفرگرب  نامسآ  يور  زا  هدرپ  هک  ماگنه  نآ  رد  و 
(12 . ) ددرگ روهلعش  خزود  هک  ماگنه  نآ  رد  و 
(13 . ) دوش کیدزن  تشهب  هک  ماگنه  نآ  رد  و 

(14 ! ) تسا هدرک  هدامآ  ار  يزیچ  هچ  دنادیم  سک  ره  عقوم  نآ  رد  يرآ 

568 ص :  ریسفت ..... :

طرـش يانعم  ياراد  اذا »  » اریز دـنکیم  ریـسفت  ار  نآ  ترّوک »  » هک تسا  رّدـقم  لـعف  يارب  لـعاف  عوفرم و  سمّـشلا »  » ْتَرِّوُک ُسْمَّشلا  اَذِإ 
. تایآ رگید  رد  اذا »  » تسا نینچمه  دهاوخیم  لعف  تسا و 

: تسا هجو  ود  ترّوک »  » يانعم رد  تسا . دیشروخ  ییانشور  رون و  نتفر  نیب  زا  يانعم  هب  ترّوک »  » هک تسا  تیاور  ساّبع  نبا  زا 
رد نآ  یگدنکارپ  هرتسگ و  دوشیم و  هدیچیپ  مهرد  دیـشروخ  ییانـشور  ینعی  تسا  همامع  ندیچیپ  نامه  هک  دـشاب  همامع  ریوکت  زا  - 1

ندـش و عمج  زا  تراـبع  دیـشروخ  ندـش  هدـیچیپ  مه  رد  اـی  تسا . دیـشروخ  رون  نتفر  نیب  زا  لاوز و  روـظنم  دوریم و  نیب  زا  اـههنارک 
. دوشیم هدیچیپ  مهرد  دشاب  سابل  ندرک  عمج  دصق  هاگ  ره  اریز  دشاب  نآ  ندش  هدیشوپ 

کلف  زا  دیشروخ  ینعی  دنکفیب  ار  نآ  هاگ  ره  دشاب  هرّوکف ، هنعط  زا  ریوکت »  » ای - 2
569 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا هدومرف  فیصوت  تسا  ضابقنا  هک  ندش  ردک  هب  ار  ناگراتس  دنوادخ  هک  نانچ  دوش  هدنکفا  رودب  دوخ 
. تسا ندش  هدنکارپ  طوقس و  يانعم  هب  تردکنا »  » هک هدش  لقن  دهاجم  زا  ْتَرَدَْکنا  ُموُجُّنلا  اَذِإ  َو 

راتفگ ریظن  اـهربا  تکرح  دـننام  دـیآ  تکرح  هب  اـضف  رد  اـی  دوش . رود  هدـنک و  نیمز  يور  زا  اـههوک  هک  هاـگ  نآ  ْتَرِّیُـس  ُلاـبِْجلا  اَذِإ  َو 
دننام ارشع  عمج  راشع »  » ْتَلِّطُع ُراشِْعلا  اَذِإ  َو  ( 88 لمن / «. ) دنتکرح رد  ربا  دننام  اههوک ]  ] هک یلاح  رد   » ِباحَّسلا َّرَم  ُّرُمَت  َیِه  َو  دـنوادخ :

دزن رد  لام  نیرتردقنارگ  نارتش  نیا  دشاب ، هتـشذگ  نآ  يرادراب  زا  الاب  هب  هام  هد  هک  تسا  يرتش  دوصقم  و  تسا ، اسفن ، عمج  هک  سافن 
. دنتسه ناشنابحاص 

. دنمرگرس دوخ  هب  ناشنابحاص  نوچ  هدش  هتشاذگ  اهر  لمهم و  هک  تسا  يرتش  هدام  ْتَلِّطُع 
صاصق هدـناسر ] یبیـسآ  ای  هدز  خاش   ] رگید یـضعب  هب  هک  یـضعب  زا  ات  دـنوش  عمج  یـشحو  اناویح  هک  هاگ  نآ  ْتَرِـشُح  ُشوُحُْولا  اَذِإ  َو 

. دنسرب دنراد  ار  نآ  صاصق ]  ] قاقحتسا هدیسر و  اهنآ  هب  ایند  رد  هک  ییاهدرد  ضوع  هب  دوش و  هتفرگ 
. تساهنآ ندرم  تاناویح ، رشح  زا  روظنم  هک : تسا  تیاور  سابع  نبا  زا 

هتفرگ بطحلاب ، اهألم  اذا  رونّتلا  رّجـس  زا  و  تسا . هدـش  تئارق  دـیدشت  نودـب  مه  و  میج »  » دـیدشت هب  مه  ترّجـس  ْتَرِّجُـس  ُراِحْبلا  اَذِإ  َو 
هب ات  دوش ، يراج  رگید  یضعب  رد  اهایرد  زا  یضعب  ینعی  دش ، هتخورفارب  یضعب  هلیسو  هب  اهمزیه  زا  یـضعب  و  دش . مزیه  زا  رپ  رونت  هدش ،

. دیآ رد  روهلعش  یشتآ  تروص  هب  هتخورفارب و  اهایرد  دناهتفگ  یضعب  دیآرد ، ایرد  کی  تروص 
هدنز  ] دوش کیدزن  داسجا  هب  حاورا  هک  هاگ  نآ  یلوق  هب  و  دوشیم ، دوخ  لکـش  هب  کیدزن  یناسنا  ره  هک  هاگ  نآ  ْتَجِّوُز  ُسوُفُّنلا  اَذِإ  َو 

هک  هاگ  نآ  یضعب  هتفگ  هب  و  دنوش ]
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570 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. اهناطیش هب  نارفاک  سوفن  دنوش و  کیدزن  یتشهب  ناروح  هب  ناحلاص  سوفن 

زا لاؤس  يانعم  تسا و  كاخ  هلیسو  هب  ندرک  نیگنس  اریز  تسا  ندش  نیگنـس  يانعم  هب  دوئی ، دآ  بولقم  دئی ، دأو  ْتَِلئُـس  ُةَدُؤْوَْملا  اَذِإ  َو 
: تسا مالّسلا  هیلع  یسیع  هب  ادخ  نخس  ریظن  تسوا و  لتاق  هب  شنزرس  خیبوت و  هدش ، هتشک  هانگ  نآ  هب  هک  یلوتقم  رتخد  هانگ 

ادـخ زا  ریغ  دوبعم ، ود  ار  مرداـم  نم و  هک  یتـفگ  مدرم  هب  وـت  اـیآ  یـسیع ] يا   »] ِهَّللا ِنُود  ْنِم  ِْنیَهلِإ  یِّمُأ  َو  ِینوُذِـخَّتا  ِساَّنِلل  َْتُلق  َْتنَأ  َأ 
(. 116 هدئام / «. ) دینک باختنا 

ینعی دـناهدرک ، تئارق  تروـص  نیمه  هب  زین  دـهاجم  ساـّبع و  نبا  هدـش و  تیاور  تلتق ، بنذ  ّيأـب  تلئـس  تـئارق : مالّـسلا  هـیلع  یلع  زا 
. دسرپیم ار ] شیوخ  لتق  ّتلع   ] دوخ لتاق  ای  ادخ  زا  دنکیم و  عافد  دوخ  زا  لوتقم  كرتخد 

ار محر  هک  یسک  زا  محر  عطق  ّتلع  تسا و  يدنواشیوخ  محر و  هیآ  زا  روظنم  هک  تسا  تیاور  مالّسلا  امهیلع  قداص  رقاب و  ترضح  زا 
: دندومرف و  دوشیم ، لاؤس  هدرک  عطق 

هلوتقملا تلتق  بنذ  ّياب  لصا  رد   ] تسا فاضم  فذـح  باب  زا  نیا  رب  انب  دوش  هتـشک  اـم  تیـالو  یتسود و  هار  رد  هک  تسا  یـسک  محر 
دـنوشیمن و رفیک  ناشناردـپ  هانگ  هب  ناکرـشم  لافطا  هک  دراد  تلـالد  هیآ  تسا و  هدـش  تئارق  زین  ءاـت )  ) دـیدشت هب  تّلتق ) [ ) تسا هدوب 
هک تسا  تشز  دنکیم  شنزرس  لوتقم  كدوک  یهانگیب  ببس  هب  ار  رفاک  ادخ  هاگ  ره  تسا و  صخـش ] دوخ   ] هانگ ربارب  رد  طقف  رفیک 

. دهد رفیک  ار  كدوک 
. درک لالدتسا  هیآ  نیا  هب  وا  دش ، لاؤس  راّفک ] نادنزرف  ندش  باذع   ] دروم نیمه  رد  سابع  نبا  زا 

گرم ماگنه  رد  هک  تسا  لامعا  ياههمان  دوصقم  تسا و  هدش  تئارق  دیدشت  نودب  و  نیش )  ) دیدشت هب  ترـشن »  » ْتَرُِـشن ُفُحُّصلا  اَذِإ  َو 
. دوشیم هدوشگ  زاب و  باسح  عقوم  رد  هاگ  نآ  دوشیم  هدیچیپ  مهرد  یمدآ 

هنوگچ نانز  دیـسرپ : هملـس  ّما  سپ  دنوشیم  روشحم  هنهرب  ياپ  هنهرب و  ندـب  اب  تمایق  زور  رد  مدرم  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ 
مدرم هملس  ّما  يا  دومرف : دنوشیم ؟ روشحم 

571 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
: درک ضرع  تسا ] نانز  هب  اهنآ  هاگن  زا  عنام  مدرم  يراتفرگ   ] دنراتفرگ مرگرس و 

لدرخ هّرذ و  نزو  هب  دـب  کین و  ياهراک  اهنآ  رد  هک  تسا  لمع  ياههمان  ندـش  زاب  یگدـنکارپ و  دومرف : ترـضح  دنتـسه ؟ هچ  راتفرگ 
. دشاب اهنآ  نابحاص  نایم  رد  اه  همان  ندش  هدنکارپ  دوصقم  تسا  نکمم  تسا . هدش  تبث 

يور زا  هدرپ  هدـیرب و  رـس  ناویح  ندـب  زا  تسوپ  هک  نانچ  دوش  دوبان  هدـنک و  دوخ  ياج  زا  نامـسآ  هک  هاگ  نآ  ْتَطِـشُک  ُءاـمَّسلا  اَذِإ  َو 
. دوشیم ادج  يزیچ 

، دوش هتخورفارب  تخـس  خزود  شتآ  هک  هاگ  نآ  تسا ، هدـش  تئارق  دـیدشت  نودـب  و  نیع )  ) دـیدشت هب  ترّعـس »  » ْتَرِّعُـس ُمیِحَْجلا  اَذِإ  َو 
. دزورفایم رب  ار  خزود  شتآ  رشب  ناهانگ  ادخ و  مشخ  دناهتفگ : یضعب 

. دوش کیدزن  نایتشهب  هب  شیاهتمعن  اب  تشهب  هک  هاگ  نآ  ْتَِفلْزُأ  ُۀَّنَْجلا  اَذِإ  َو 
. تسا ملع »  » لعف نآ ، ياهفوطعم  و  ْتَرِّوُک » ُسْمَّشلا  اَذِإ   » رد بصن  لماع  ْتَرَضْحَأ  ام  ٌسْفَن  ْتَِملَع 

دوعـسم نبا  دیـسر ، ْتَرَـضْحَأ  ام  ٌسْفَن  ْتَِملَع  هیآ  هب  نوچ  درک و  تئارق  دوعـسم  نبا  روضح  رد  ار  هروس  نیا  يراق  کـی  هک  هدـش  لـقن 
«.[ 1  » دروآ نابز  رب  لامعا  رفیک  تمایق و  میب  زا  ار  نخس  نیا  دوعسم  نبا  ینعی  « ] تسکش مرمک  ياو  يا   » هایرهظ عاطقنا  او  تفگ :

571 ص :  ات 29 ..... ] تایآ 15  (: 81  ) ریوکتلا هروس  ]
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هراشا

(19  ) ٍمیِرَک ٍلوُسَر  ُلْوََقل  ُهَّنِإ  ( 18  ) َسَّفَنَت اذِإ  ِْحبُّصلا  َو  ( 17  ) َسَعْسَع اذِإ  ِْلیَّللا  َو  ( 16  ) ِسَّنُْکلا ِراوَْجلا  ( 15  ) ِسَّنُْخلِاب ُمِْسقُأ  الَف 
ِْبیَْغلا یَلَع  َوُه  ام  َو  ( 23  ) ِنِیبُْملا ُِقفُْألِاب  ُهآَر  ْدََقل  َو  ( 22  ) ٍنُونْجَِمب ْمُُکبِحاص  ام  َو  ( 21  ) ٍنیِمَأ َّمَث  ٍعاطُم  ( 20  ) ٍنیِکَم ِشْرَْعلا  ِيذ  َْدنِع  ٍةَُّوق  ِيذ 

(24  ) ٍنِینَِضب
ْنَأ َّالِإ  َنُؤاشَت  ام  َو  ( 28  ) َمیِقَتْسَی ْنَأ  ْمُْکنِم  َءاش  ْنَِمل  ( 27  ) َنیَِملاْعِلل ٌرْکِذ  َّالِإ  َوُه  ْنِإ  ( 26  ) َنُوبَهْذَت َْنیَأَف  ( 25  ) ٍمیِجَر ٍناْطیَش  ِلْوَِقب  َوُه  ام  َو 

(29  ) َنیَِملاْعلا ُّبَر  ُهَّللا  َءاشَی 
__________________________________________________

عاطقنا ج 4 و  فاّشک ، ریـسفت  و  ج 10 ، نایبلا ، حور  ریـسفت  و  ص 57 ، توریب ، پاچ  ، 30 ج 29 ، یسولآ ،  ) یناعملا حور  ریـسفت  رد  - 1
م. تسا -) هدش  هتفرگ  یناعملا  حور  ریسفت  زا  هشورک  لخاد  حیضوت   ) تسا هدمآ  هایرهظ 

572 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

572 ص :  همجرت ..... :

(15 . ) دندرگیم زاب  هک  یناگراتس  هب  دنگوس 
(16 . ) دنوشیم ناهنپ  اههدید  زا  دننکیم و  تکرح 

(17 . ) دسر رخآ  هب  دنک و  تشپ  هک  یماگنه  بش  هب  مسق  و 
(18 . ) دنک سّفنت  هک  یماگنه  حبص  و 

(19 (. ) نیما لیئربج   ) تسا يراوگرزب  هداتسرف  مالک  نآرق )  ) نیا هک 
(20 . ) دراد الاو  ماقم  شرع ، بحاص  دنوادخ )  ) دزن تسا و  تردق  بحاص  هک 

(21 . ) تسا نیما  اورنامرف و 
(22 . ) تسین هناوید  ربمایپ )  ) امش بحاصم  و 

(23 . ) درک هدهاشم  نشور  قفا  رد  ار  لیئربج )  ) یهلا لوسر  وا 
(24 . ) درادن لخب  هتشاد  تفایرد  یحو  قیرط  زا  هچنآ  هب  تبسن  وا 

(25 . ) تسین میجر  ناطیش  هتفگ  نآرق )  ) نیا
(26 ( !؟ دیوریم اجک  هب  سپ 

(27 . ) تسین نایناهج  يارب  رّکذت  زج  يزیچ  نآرق )  ) نیا
(28 . ) دنریگ شیپ  رد  میقتسم  هار  دنهاوخیم  هک  اهنآ  يارب 

(29 . ) دهاوخب نایناهج  راگدرورپ  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دینکیمن  هدارا  امش  و 

572 ص :  ریسفت ..... :

لاح نامه  رد  و  دیآیم ] رظن  هب  جورب  یلاوت  فالخ  رب  شتکرح  هک  ياهرایـس   ] دنیوگ عجاور  هراتـس  جـنپ  هب  سّنخ »  » ِسَّنُْخلِاب ُمِْسقُأ  الَف 
«. 1  » ددرگیم رب  شلّوا  ياج  هب  هاگان  دوشیم  هدید  جرب  رخآ  رد  هراتس  هک 

__________________________________________________
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دیشروخ هام و  تکرح  هیبش  اهنآ  تکرح  اریز  دنوشیم  هدیمان  نادرگرس  هناگجنپ  ناگراتس  نامّجنم  حالطصا  رد  عجاور  هراتـس  جنپ  - 1
رب هیلوا  ریـسم  نامه  زا  سپـس  دننامیم  تکرحیب  دوخ  ياج  رد  زور  دنچ  دـننکیم و  تکرح  روث )  ) جرب هب  لمح )  ) جرب زا  هکلب  تسین 

هک اجنآ  ات  دنوشیم  لمح )  ) جرب دراو  ات  دندرگیم 
573 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هتفرگ هسانک ، لخد  اذا  شحولا  سنک  زا  سّنک )  ) تسا ناـهنپ  ناگراتـس  سّنک »  » زا دوصقم  و  هراّیـس ، يراوج ، زا  روظنم  ِسَّنُْکلا  ِراوَْجلا 
نآ ندش  ناهنپ  هراّیس  سونک  زا  دوصقم  نآ و  تشگزاب  هراّیس  سّونخ  زا  دوصقم  نیا  رب  انب  دش  شاهنال  دراو  یـشحو  ناویح  ینعی  هدش ،

. تسا دیشروخ  رون  رد 
هب هک  یشحو  تاناویح  دننام  اهبش  دنوشیم و  ناهنپ  اهمشچ  زا  اهزور  رد  هک  دنناگراتس  مامت  سّنکلا » راوج   » زا روظنم  دناهتفگ : یـضعب 

. دنوشیم یفخم  دوخ  ياهاج  رد  دنوریم  ناشیاه  هنال 
يور بش  یکیرات  هاگ  ره  ینعی  دناتفگ : یضعب  دنادرگب ، تشپ  بش  هک  دنیوگ  هاگ  نآ  عسعـس ، لیّللا و  سعـسع  َسَعْـسَع  اذِإ  ِْلیَّللا  َو 

. دروایب
میسن سپ  دروآیم  يور  زین  کنخ ) داب   ) میسن دروایب  يور  حبص  هاگ  ره  ینعی  دبای  دادتما  حبص  ینشور  هک  هاگ  نآ  َسَّفَنَت  اذِإ  ِْحبُّصلا  َو 

. تسا هداد  رارق  حبص  ندیشک  سفن  هلزنم  هب  ار 
وا تسا و  راوگرزب  شراـگدرورپ  هاگـشیپ  رد  هک  تسا  یکیپ  هتفگ  نآرق  ینعی  ددرگیم ، رب  نآرق  هب  ّهنا »  » ریمـض ٍمیِرَک  ٍلوُسَر  ُلْوََقل  ُهَّنِإ 

. تسا مالّسلا  هیلع  لیئربج 
. تسا يوَتْساَف ، ٍةَِّرم  ُوذ  يوُْقلا  ُدیِدَش  هیآ : دننام  هلمج  نیا  ٍةَُّوق  ِيذ 

. تسا دنمتردق  ناحبس  يادخ  ینعی  شرع  بحاص  هاگشیپ  رد  ٍنیِکَم  ِشْرَْعلا  ِيذ  َْدنِع 
. دنربیم نامرف  وا  زا  نامسآ  ناگتشرف  دوشیم و  تعاطا  نامسآ  رد  ٍعاطُم 

. تسا نیما  شناربمایپ  هب  ادخ  یحو  ندناسر  رد  نیما » »
__________________________________________________

. تشگرب هن  تسیب و  لحز )  ) دراد و تشگرب  تفر و  راب  هدزای  زور  کی  رد  يرتشم ) )
. تسا دراطع ، هرهز ، خیّرم ، يرتشم ، لحز ، هراتس : جنپ  سّنخ » : » دیامرفیم مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح 

م. - 337 ص 336 - ج 26 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  همجرت 
574 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هب ار  مالّسلا  هیلع  لیئربج  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  تسا  ٍمیِرَک ) ٍلوُسَر  ُلْوََقل  ُهَّنِإ   ) مسق باوج  رب  فطع  هیآ  نیا  ٍنُونْجَِمب  ْمُُکبِحاص  ام  َو 
. تسا هدیرفآ  ار  وا  ادخ  هک  دید  یتروص  نامه 

. تسا قرشم  تمس  زا  یلعا  قفا  هک  دیشروخ  عولط  دنلب  لحم  رد  ِنِیبُْملا  ُِقفُْألِاب 
نآ لاوـحا  هک  ارچ  تسین ، مهّتم  دـهدیم  یحو  بیغ و  زا  هک  ییاـهربخ  رد  هلآ  هـیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحم  ٍنِینَِـضب  ِبـْیَْغلا  یَلَع  َوُـه  اـم  َو 

. تسوا تناما  ییوگتسار و  يایوگ  ترضح 
یحو میلعت  تساوخرد  یـسک  رگا  ینعی  تسا  هدـش  تئارق  زین  لخب  يانعم  هب  ننـض »  » زا داض )  ) اـب تسا و  تمهت  ياـنعم  هب  هّنظ  زا  نینظ 

. دنکن غالبا  دراذگب و  رانک  ار  یحو  زا  یتمسق  ای  دهدن  میلعت  وا  هب  هک  ياهنوگ  هب  دزرویمن  لخب  دنک 
عقاو نابز  پچ  ای  تسار  تمس  رد  هک  تسا  ییاهنادند  نابز و  رانک  لصا  زا  داض )  ) جرخم هک  تسا  نیا  رد  ءاظ )  ) و داض )  ) نایم توافت 

«. 1  » تسا نیش ) میج و   ) ریظن يرجش و  فورح  زا  یکی  تسا و 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 2290 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا ءاث ) لاذ و   ) ریظن « 2  » هّیقلوذ فورح  زا  یکی  تسالاب و  يایانث  ياهنادند  هشیر  نابز و  رانک  زا  ءاظ )  ) جرخم و 
اقلا ربمایپ  هب  ار ] نانخس   ] ناطیش هک  دندوب  دقتعم  راّفک  هک  نانچ  تسین  اهباهـش  هب  هدنار  ناطیـش  هتفگ  نآرق  ٍمیِجَر  ٍناْطیَـش  ِلْوَِقب  َوُه  ام  َو 

. درکیم اقلا  دوخ  نهاک  ناتسود  هب  هک  روط  نامه  دنکیم 
يوریم و اجک  هب  دنیوگیم : دنکیم  يریگهرانک  هار  زا  هک  هداج  هدننک  كرت  هب  هک  نانچ  تساهنآ  يارب  یهارمگ  بلط  َنُوبَهْذـَت  َْنیَأَف 

لطاـب هب  قح  زا  هدرک و  كرت  ار  قح  هک  تهج  نیا  هب  تسا  هدـش  هیبـشت  هدرک  يریگهراـنک  هّداـج  زا  هک  سک  نآ  لاـح  رب  راّـفک  لاـح 
. دناهدرک لودع 

__________________________________________________

راشتنا میرک ، نآرق  نآرق ، دیوجت  هبّیط ، هرجش  دراد ، شقن  الاب  کنح  نابز و  طسو  اهنآ  ظّفلت  رد  هک  تسا  یفورح  يرجـش ، فورح  - 1
. ].....[ م نآرق - لئاوا  هیمالسا ، هیملع 

م. ذخأم -. نامه  دراد . شقن  اهنآ  ظّفلت  رد  نابز  رس  يزیت  هک  تسا  یفورح  ۀّیقلوذ ، فورح  - 2
575 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسین نایناهج  يارب  يروآدای  هظعوم و  زج  يزیچ  نآرق  ددرگیم ، رب  نآرق  هب  وه )  ) ریمض َنیَِملاْعِلل  ٌرْکِذ  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ 
یتسار تماقتسا و  راتساوخ  مالسا  هب  ندش  لخاد  اب  هک  نانآ  هک  هدش  نیملاع  لدب  لیلد  نیا  هب  تسا و  نیملاعلل »  » زا لدب  ْمُْکنِم  َءاش  ْنَِمل 

. دنوشیم هظعوم  ناشمامت  هچ  رگا  دربیمن  هرهب  هظعوم  زا  یسک  اهنآ  زج  ییوگ  دنربیم و  هرهب  هظعوم  نآرق و  زا  دنتسه 
دیتسین تماقتسا  ناهاوخ  امش  ای  دهاوخیمن  تماقتسا  سک  چیه  ادخ  فطل  قیفوت و  اب  زج  ینعی  دنتـسین  تماقتـسا  راتـساوخ  َنُؤاشَت  ام  َو 

. یهلا ربج  مازلا و  هب  زج  دنتسین  تماقتسا  ناهاوخ  هک  تسا  یناسک  روظنم 
576 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

576 ص :  راطفنا .....  هروس 

هراشا

. تسا یّکم 
. دراد هیآ  هدزون  و 

576 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

کی دزیریم  ورف  نامـسآ  زا  هک  یناراب  هرطق  ره  ددع  هب  دـنوادخ  دـنک  تئارق  ار  راطفنا  هروس  سک  ره  هک  هدرک  تیاور  بعک ] نب   ] ّیبا
«. 1  » دهدیم وا  هب  هنسح  کی  يربق  ره  ددع  هب  هنسح و 

رظن ّدم  ار  ود  نیا  ّبحتـسم  بجاو و  زامن  رد  دـنک و  تئارق  ار  راطفنا  قاقـشنا و  هروس  ود  سک  ره  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
وا هب  زین  ادخ  دیامن و  هّجوت  ادخ  هب  هراومه  دوشن و  ادخ  زا  وا  عنام  بجاح و  يزیچ  چیه  دـنک ] لّمأت  نآ  رد  دـناوخب و  ّبترم   ] دـهد رارق 

«. 2  » دوش هدوسآ  مدرم  باسح  زا  ات  دنک » تمحر   » رظن
__________________________________________________

-1
. ۀنسح ربق  لک  ددعب  ۀنسح و  ءامّسلا  نم  ةرطق  ّلک  ددعب  هَّللا  هاطعا  اهأرق  نم  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدح  یف 
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و - 2
ۀضیرفلا و ةولص  یف  هینیع  بصن  امهلعج  و  تّقـشنا ، ءامـسلا  اذا  ترطفنا و  ءامـسلا  اذا  نیتروسلا ، نیتاه  أرق  نم  مالّـسلا  هیلع  قداّصلا  نع 

. سانلا باسح  نم  غرفی  یتح  هیلا  هَّللا  رظنی  هَّللا و  یلا  رظنی  لزی  مل  باجح و  هَّللا  نم  هبجحی  مل  ۀلفانلا 
577 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

577 ص :  ات 19 ..... ] تایآ 1  (: 82  ) راطفنالا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ْتَِرثُْعب ُرُوبُْقلا  اَذِإ  َو  ( 3  ) ْتَرُِّجف ُراِحْبلا  اَذِإ  َو  ( 2  ) ْتَرَثَْتنا ُبِکاوَْکلا  اَذِإ  َو  ( 1  ) ْتَرَطَْفنا ُءامَّسلا  اَذِإ 

ام ٍةَروُص  ِّيَأ  ِیف  ( 7  ) ََکلَدَـعَف َكاَّوَسَف  َکَقَلَخ  يِذَّلا  ( 6  ) ِمیِرَْکلا َکِّبَِرب  َكَّرَغ  ام  ُناْسنِْإلا  اَهُّیَأ  اـی  ( 5  ) ْتَرَّخَأ َو  ْتَمَّدَـق  ام  ٌسْفَن  ْتَِملَع 
(9  ) ِنیِّدلِاب َنُوبِّذَُکت  َْلب  َّالَک  ( 8  ) َکَبَّکَر َءاش 

(14  ) ٍمیِحَج یَِفل  َراَّجُْفلا  َّنِإ  َو  ( 13  ) ٍمیِعَن یَِفل  َراْربَْألا  َّنِإ  ( 12  ) َنُولَعْفَت ام  َنوُمَْلعَی  ( 11  ) َنِیِبتاک ًامارِک  ( 10  ) َنیِِظفاَحل ْمُْکیَلَع  َّنِإ  َو 
ُِکلْمَت َمْوَی ال  ( 18  ) ِنیِّدـلا ُمْوَی  ام  َكارْدَأ  ام  َُّمث  ( 17  ) ِنیِّدـلا ُمْوَی  ام  َكارْدَأ  ام  َو  ( 16  ) َنِیِبئاِغب اْهنَع  ْمُه  اـم  َو  ( 15  ) ِنیِّدلا َمْوَی  اهَنْوَلْصَی 

(19  ) ِهَِّلل ٍِذئَمْوَی  ُْرمَْألا  َو  ًاْئیَش  ٍسْفَِنل  ٌسْفَن 

577 ص :  همجرت ..... :

. رگشیاشخب هدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1 . ) دوش هتفاکش  مه  زا  ینامسآ ) تارک   ) نامسآ هک  نامز  نآ 

(2 . ) دزیر ورف  دوش و  هدنکارپ  ناگراتس  هک  نامز  نآ  و 
(3 . ) دوش هتسویپ  مه  هب  اهایرد  هک  نامز  نآ  و 

(4 (. ) دنوش جراخ  ناگدرم  و   ) دوش ور  ریز و  اهربق  هک  نامز  نآ  و 
(5 . ) تسا هتشاذگ  دعب  يارب  ار  هچنآ  هداتسرف و  لبق  زا  ار  هچنآ  دنادیم  سک  ره  نامز  نآ  رد 

(6 ( !؟ هتخاس رورغم  تمیرک  راگدرورپ  ربارب  رد  ار  وت  زیچ  هچ  ناسنا  يا 
(7 . ) تخاس نوزوم  مّظنم و  دیرفآ و  ار  وت  هک  ییادخ  نامه 

(8 . ) دومن بیکرت  ار  وت  تساوخیم  هک  یتروص  ره  رد  و 
(9 . ) دیرکنم ار  ازج  زور  امش  هکلب  تسین ، دیرادنپیم  امش  هک  نانچ  نآ 

(10  ) هدش هدرامگ  امش  رب  ینانابهاگن  ّکش  نودب  و 
(11 ( ) امش دب  کین و  لامعا   ) هدنسیون ماقم و  الاو 

(12 . ) دینکیم هچ  امش  دننادیم  اهنآ 
(13 . ) دنتسه یناوارف  تمعن  رد  ناکین  امّلسم 

( 14  ) دنخزود رد  ناراکدب  و 
578 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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(15  ) دنزوسیم دنوشیم و  نآ  دراو  ازج  زور 
(16  ) دنتسین رود  بئاغ و  نآ  زا  هاگ  چیه  و 

(17 ( ؟ تسیچ تمایق  زور  ینادیم  هچ  وت 
(18 ( ؟ تسیچ تمایق  زور  ینادیم  هچ  زاب 

(19 . ) تسادخ نآ  زا  زور  نآ  رد  روما  همه  تسین و  يرگید  قح  رد  يراک  ماجنا  رب  رداق  سک  چیه  هک  تسا  يزور 

578 ص :  ریسفت ..... :

. دوش هتفاکش  نامسآ  هک  هاگ  نآ  دش ، هراپ  هتفاکش و  ترطفنا ، ْتَرَطَْفنا  ُءامَّسلا  اَذِإ 
. دننک طوقس  ناگراتس  هک  هاگ  نآ  درک ، طوقس  ترثتنا ، ْتَرَثَْتنا  ُبِکاوَْکلا  اَذِإ  َو 

. دوش طولخم  نیریش  بآ  اب  روش  بآ  دیآ و  رد  ایرد  کی  تروص  هب  دوش و  هدوشگ  یضعب  هب  اهایرد  زا  یضعب  هار  ْتَرُِّجف  ُراِحْبلا  اَذِإ  َو 
ثعب و  » زا هک  دـنرگیدکی  ریظن  هملک  ود  رثحب »  » و رثعب » . » دـنیآ نوریب  نآ  ناگدرم  دوش و  هتفاکـش  اهربق  هک  هاگ  نآ  ْتَِرثُْعب  ُرُوبُْقلا  اَذِإ  َو 

. دناهدش بیکرت  ءار »  » اب ثحب »
. دوش هاگآ  هداتسرف  شیپ  هک  يّرش  ریخ و  زا  یسفن  ره  ْتَمَّدَق  ام  ٌسْفَن  ْتَِملَع 

َمَّدَق اِمب  ٍِذئَمْوَی  ُناْسنِْإلا  اُؤَّبَُنی  تسا : هیآ  نیا  ریظن  و  دنادب . هدش  لمع  وا  زا  سپ  هک  ياهنسح  ّتنـس  دننام  هداتـسرف  دعب  ار  هچنآ  ْتَرَّخَأ و  َو 
َرَّخَأ َو 

(. تمایق 13 «. ) دنکیم هاگآ  هداتسرف ، سپ  ای  شیپ  زا  هک  ییاهراک  مامت  زا  ار  ناسنا  زور  نآ  رد  «و 
؟ ینک وا  تفلاخم  ینامرفان و  ات  هتخاس  رورغم  دوخ  میرک  راگدرورپ  هب  ار  وت  زیچ  هچ  ناسنا  يا  ِمیِرَْکلا  َکِّبَِرب  َكَّرَغ  ام  ُناْسنِْإلا  اَهُّیَأ  ای 

. تسا هتخاس  رورغم  ار  وا  شاینادان  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ 
نامه تراگدرورپ  هک  هدـب  ماجنا  یهاوخیم  هچ  ره  تسا : هتفگ  وا  هب  هتخاـس و  رورغم  ار  وا  شدـیلپ  ناطیـش  ادـخ  هب  تسا : هتفگ  نسح 

هدنکفا هانگ  بالجنم  رد  ار  وا  ناطیش  هلیسو  نیدب  و  دیشخب ، دهاوخ  زین  ماجنارـس  هدیـشخب و  تمعن  وت  هب  زاغآ  رد  هک  تسا  ياهدنـشخب 
تسا .

579 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
، ِمیِرَْکلا َکِّبَِرب  َكَّرَغ  ام  دیامرفب : دنک و  همکاحم  هتـشاد و  اپرب  دوخ  ربارب  رد  تمایق  زور  ار  وت  دنوادخ  رگا  دـنتفگ  ضایع  نب  لیـضف  هب 

وت مرک  وفع و  هتخیوآ  ياـههدرپ  میوگیم : هک  داد  باوج  لیـضف  تفگ ؟ یهاوخ  هچ  هدرک  رورغم  تمیرک  راـگدرورپ  هب  ار  وت  زیچ  هچ 
. تخاس رورغم  ارم 

: تفگ مهاوخ  دوش  نم  زا  یلاؤس  نینچ  رگا  تسا : هدش  لقن  ذاعم  نب  ییحی  زا 
. درک رورغم  ارم  هنیآ  هتشذگ و  رد  وت  یکین  ناسحا و 

ات دنک  باوج  نیقلت  راکهنگ  هب  هک  هدرک  رکذ  ار  میرک »  » مسا دوخ  ءامـسا  نایم  زا  لیلد  نیا  هب  ناحبـس  دنوادخ  هک  هدش  لقن  يرگید  زا 
ار شنامالغ  زا  یکی  راب  دنچ  هک  تسا  تیاور  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  هک  نانچ  تخاس  رورغم  ارم  هدنشخب  يادخ  شـشخب  دیوگب :
هب نوچ  تفگ : ترـضح  خساپ  رد  يدادـن  ار  مباوج  ارچ  دومرف : وا  هب  دـید و  رد  رانک  رد  ار  وا  ترـضح  سپ  دادـن  باوج  وا  دز و  ادـص 

. درک دازآ  ادخ ] هار  رد   ] ار وا  دیدنسپ و  ار  شباوج  سپ  متسه  ناما  رد  تتازاجم  زا  مّنئمطم و  تملح 
. داد رارق  ملاس  ییاهمادنا  اب  هماقلا  يوتسم  یناسنا  ار  وت  دیرفآ و  ياهفطن ] زا   ] ار وت  هک  ییادخ  َكاَّوَسَف  َکَقَلَخ  يِذَّلا 

: دراد ینعم  ود  تئارق ، نیا  رد  هدش و  تئارق  زین  لاد )  ) دیدشت نودب  لعف  نیا  داد ، رارق  بسانتم  لدتعم و  ار  وت  شنیرفآ  ََکلَدَعَف 
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. تسا گنهامه  مه  اب  تندب  ياضعا  هک  يروط  هب  داد  رارق  لدتعم  ار  وت  تقلخ  ینعی  دّدشم ، لعف  يانعم  نامه  هب  - 1
دنیوگ قیرّطلا ، نع  هلدع  يزاتمم ] ناگدیرفآ  رگید  زا   ] دیرفآ ابیز  ار  وت  درک و  لودع  وت  ریغ  ندـیرفآ  زا  ینعی  لاد )  ) دـیدشت نودـب  - 2

. دنادرگرب درک و  فرصنم  هار  زا  ار  وا  ینعی 
یـضعب هب  تهابـش  یهاـتوک و  يدـنلب و  یتـشز و  ییاـبیز و  رد  نوگاـنوگ  ياـهتروص  زا  یتروص  ره  هب  َکَـبَّکَر  َءاـش  اـم  ٍةَروُص  ِّيَأ  ِیف 

هب  هک  تهابش ، مدع  نادنواشیوخ و 
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نتفرگ ّقلعت  تسا و  کلدـعف )  ) يارب حیـضوت  هلمج  نیا  تسا ، هدرک  يدـنب  تروص  بیکرت و  ار  وت  هدوب ، شتمکح  ّتیـشم و  ياـضتقم 
« کلدـع  » هب ّقلعتم  ّرج  فرح  تسا  نکمم  دروآ و  رد  اهتروص  زا  یـضعب  هب  ار  وت  دـنوادخ  هک  تساـنعم  نیا  هب  کـبّکر »  » هب ّرج  فرح 
هک یبیکرت  ره  هب  ینعی  َکَبَّکَر » َءاش  ام  : » هدومرف هاگ  نآ  داد ، رارق  لدتعم  تفگـش ، یتروص  ره  هب  ار  وت  ینعی  بّجعت ، يانعم  هب  دـشاب و 

. درک بیکرت  وکین  ار  وت  تساوخ 
. دیدرگرب ادخ  هب  ندش  رورغم  زا  ینعی  ِنیِّدلِاب  َنُوبِّذَُکت  َْلب  اَّلَک 

. دینکیم بیذکت  ار  ازج  زور  امش  رفاک  هورگ  يا  هکلب  نوبذکت  لب 
. دیوش هداد  ازج  نآ  هب  ات  دنسیونیم  ار  امش  لامعا  هک  دنتسه  ناگتشرف  زا  ینانابهگن  هتبلا  َنیِِظفاَحل  ْمُْکیَلَع  َّنِإ  َو 

. دنتشهب رد  راربا  زا  ناکین  هّتبلا  ٍمیِعَن  یَِفل  َراْربَْألا  َّنِإ 
. دنخزود رد  دننکیم  بیذکت  ار  تمایق  زور  هک  یناسک  ٍمیِحَج و  یَِفل  َراَّجُْفلا  َّنِإ  َو 

. دنشابیم خزود  رد  نوچ  دنشتآ  مزالم  تمایق  زور  رد  ینعی  ِنیِّدلا  َمْوَی  اهَنْوَلْصَی 
«. دـنوش جراخ  شتآ ] زا   ] دـنناوتیمن یلو   » اْهنِم َنیِجِراِخب  ْمُه  ام  َو  تسا : هیآ  نیا  ریظن  دنتـسین و  رانکرب  شتآ  زا  َنِیِبئاـِغب  اـْهنَع  ْمُه  اـم  َو 

شتّدش سرت و  تقیقح  هنک و  دـناوتیمن  سک  چـیه  هک  تسا  ياهنوگ  هب  تمایق  زور  راک  ینعی  ِنیِّدـلا  ُمْوَی  ام  َكارْدَأ  ام  َو  ( 37 هدئام / )
. تسا نآ  زا  رتالاب  مه  زاب  دنک  رّوصت  روط  ره  دبایرد و  ار 

. تسا تمایق  زور  تشحو  ینوزف  دیکأت و  يارب  هیآ  رارکت  ِنیِّدلا  ُمْوَی  ام  َكارْدَأ  ام  َُّمث 
: تسا هدومرف  هدرک و  فیصوت  ار  تمایق  زور  لامجا  هب  هاگ  نآ 

زا ای  دناسرب  یعفن  يرگید  هب  ای  دنک  عافد  يرگید  زا  دـناوتیمن  سک  چـیه  هک  يزور  ِهَِّلل  ٍذـِئَمْوَی  ُْرمَْألا  َو  ًاْئیَـش  ٍسْفَِنل  ٌسْفَن  ُِکلْمَت  َمْوَی ال 
581 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  ادخ . نامرف  نذا و  هب  زج  دنک  تعافش  یسک 

: تسا لوق  دنچ  ُِکلْمَت ، َمْوَی ال  بارعا : رد 
. دوش هتفرگ  ریدقت  رد  وه »  » ای دشاب  نیّدلا » موی   » زا لدب  هک  نیا  رب  انب  عفر ، - 1

. دنکیم تلالد  نآ  رب  نید »  » نوچ دشاب  ریدقت  رد  نونادی »  » هک نیا  رب  انب  بصن ، - 2
ِراَّنلا یَلَع  ْمُه  َمْوَی  تایآ : تسا  نآ  ریظن  دـشاب و  عوفرم  اـّلحم  دوش و  اـهر  تسا  لاـح  نآ  هب  تاـقوا  رتشیب  هک  تیفرظ  لاـح  ناـمه  هب  - 3

« دنـشابیم مدرم  هک  يزور   » ُساَّنلا ُنوُـکَی  َمْوَـی  ( 13 تاـیراذ / «. ) دـننازوسیم شتآ  رب  ار  اـهنآ  هک  تـسا  يزور  ناـمه  يرآ )  ») َنوـُنَتُْفی
(. 4 هعراق / )

. تسادخ نآ  زا  اهنت  رفیک  وفع و  باوث و  شاداپ و  هب  مکح  هَّلل  ذئموی  رمالا  و 
582 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

582 ص :  نیفّفطم .....  هروس 
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هراشا

. تسا فالتخا  دروم  شندوب  یندم  یّکم و 
. دراد هیآ  شش  یس و 

582 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

«. 1  » دنک بآریس  هتسبرس ] ياهماج   ] موتخم قیحر  زا  تمایق  رد  ار  وا  دنوادخ  دنک  تئارق  ار  هروس  نیا  سک  ره  دیوگ : بعک ) نب   ) ّیبا
دهد ناما  شتآ  زا  ار  وا  تمایق  رد  دنوادخ  دنک  تئارق  ار  نیفّفطم  هروس  دوخ  بجاو  زامن  رد  هک  ره  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح 

«. 2  » دریگن رارق  هبساحم  دروم  دنکن و  روبع  خزود  لپ  زا  ار و  شتآ  وا  هن  دنیبب و  ار  وا  شتآ  هن  هک  يروط  هب 

582 ص :  ات 36 .... ] تایآ 1  (: 83  ) نیففطملا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
َنُوثوُْعبَم ْمُهَّنَأ  َِکئلوُأ  ُّنُظَی  ـال  َأ  ( 3  ) َنوُرِـسُْخی ْمُهُونَزَو  َْوأ  ْمُهُولاک  اذِإ  َو  ( 2  ) َنُوفْوَتْـسَی ِساَّنلا  یَلَع  اُولاتْکا  اَذِإ  َنیِذَّلا  ( 1  ) َنیِفِّفَطُْمِلل ٌْلیَو 

(4)
(9  ) ٌمُوقْرَم ٌباتِک  ( 8  ) ٌنیِّجِس ام  َكارْدَأ  ام  َو  ( 7  ) ٍنیِّجِس یَِفل  ِراَّجُفلا  َباتِک  َّنِإ  َّالَک  ( 6  ) َنیَِملاْعلا ِّبَِرل  ُساَّنلا  ُموُقَی  َمْوَی  ( 5  ) ٍمیِظَع ٍمْوَِیل 

ُریِطاسَأ َلاق  اـُنتایآ  ِْهیَلَع  یْلُتت  اذِإ  ( 12  ) ٍمِیثَأ ٍدَـتْعُم  ُّلُک  َّالِإ  ِِهب  ُبِّذَُـکی  ام  َو  ( 11  ) ِنیِّدلا ِمْوَِیب  َنُوبِّذَُـکی  َنیِذَّلا  ( 10  ) َنِیبِّذَکُْمِلل ٍذـِئَمْوَی  ٌْلیَو 
(14  ) َنُوبِسْکَی اُوناک  ام  ْمِِهبُوُلق  یلَع  َنار  َْلب  َّالَک  ( 13  ) َنِیلَّوَْألا

َباتِک َّنِإ  ـَّالَک  ( 17  ) َنُوبِّذَُـکت ِِهب  ُْمْتنُک  يِذَّلا  اَذـه  ُلاُقی  َُّمث  ( 16  ) ِمیِحَْجلا اُولاـَصل  ْمُهَّنِإ  َُّمث  ( 15  ) َنُوبوُجْحََمل ٍذـِئَمْوَی  ْمِهِّبَر  ْنَع  ْمُهَّنِإ  ـَّالَک 
(19  ) َنوُّیِّلِع ام  َكارْدَأ  ام  َو  ( 18  ) َنیِّیِّلِع یَِفل  ِراْربَْألا 

(24  ) ِمیِعَّنلا َةَرْضَن  ْمِهِهوُجُو  ِیف  ُفِْرعَت  ( 23  ) َنوُرُْظنَی ِِکئارَْألا  یَلَع  ( 22  ) ٍمیِعَن یَِفل  َراْربَْألا  َّنِإ  ( 21  ) َنُوبَّرَقُْملا ُهُدَهْشَی  ( 20  ) ٌمُوقْرَم ٌباتِک 
َنُوبَّرَقُْملا اَِهب  ُبَرْشَی  ًاْنیَع  ( 27  ) ٍمِینْسَت ْنِم  ُهُجاِزم  َو  ( 26  ) َنوُِسفانَتُْملا ِسَفانَتَْیلَف  َِکلذ  ِیف  َو  ٌکْسِم  ُهُماـتِخ  ( 25  ) ٍمُوتْخَم ٍقیِحَر  ْنِم  َنْوَقُْسی 

(29  ) َنوُکَحْضَی اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنِم  اُوناک  اُومَرْجَأ  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 28)
ْمِْهیَلَع اُولِسْرُأ  ام  َو  ( 32  ) َنوُّلاَضل ِءالُؤه  َّنِإ  اُولاق  ْمُهْوَأَر  اذِإ  َو  ( 31  ) َنیِهِکَف اُوبَلَْقنا  ُمِِهلْهَأ  یلِإ  اُوبَلَْقنا  اَذِإ  َو  ( 30  ) َنوُزَماغَتَی ْمِِهب  اوُّرَم  اذِإ  َو 

(34  ) َنوُکَحْضَی ِراَّفُْکلا  َنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َمْوَْیلاَف  ( 33  ) َنیِِظفاح
(36  ) َنُولَعْفَی اُوناک  ام  ُراَّفُْکلا  َبُِّوث  ْلَه  ( 35  ) َنوُرُْظنَی ِِکئارَْألا  یَلَع 

__________________________________________________

-1
. ۀمایقلا موی  موتخملا  قیحرلا  نم  هَّللا  هاقس  اهأرق  نم  و  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدح  یف 

و - 2
ّرمی هاری و ال  هرت و ال  مل  رانلا و  نم  نمألا  ۀـمایقلا  موی  هَّللا  هاطعا  َنیِفِّفَطُْمِلل  ٌْلیَو  ۀـضیرفلا ، یف  هتءارق  تناک  نم  مالّـسلا  هیلع  قداّصلا  نع 

. بساحی مّنهج و ال  رسج  یلع 
583 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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583 ص :  همجرت .... :

. نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1  ) ناشورف مک  رب  ياو 

(2 . ) دنریگیم لماک  روط  هب  ار  دوخ  قح  دننکیم  لیک  دوخ  يارب  یتقو  هک  اهنآ 
( 3 ! ) دنراذگیم مک  دننک  نزو  ای  لیک  نارگید  يارب  دنهاوخیم  هک  یماگنه  اّما 

584 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(4 . ) دنوشیم هتخیگنا  رب  هک  دنرادن  رواب  اهنآ  ایآ 

(5 . ) گرزب يزور  رد 
(6 . ) دنتسیایم ناهج  راگدرورپ  هاگشیپ  رد  مدرم  هک  يزور 

(7 . ) تسا نیّجس  رد  نارجاف  لامعا  همان  امّلسم  دننکیم ) لایخ  تمایق  هرابرد   ) اهنآ هک  تسین  نینچ 
(8 ( ؟ تسیچ نیّجس  ینادیم  هچ  وت 

(9  ) یمتح تسا  یتشونرس  هدز و  مقر  تسا  ياهمان 
(10 . ) ناگدننک بیذکت  رب  زور  نآ  رد  ياو 

(11 . ) دننکیم راکنا  ار  تمایق  زور  هک  اهنامه 
(12 . ) دنراکهنگ زواجتم و  هک  دننکیم  راکنا  ار  نآ  یناسک  اهنت  و 

(13 . ) تسا ناینیشیپ  ياههناسفا  نیا  دیوگیم : دوشیم  هدناوخ  وا  رب  ام  تایآ  یتقو  هک  سک  نامه 
(14 ! ) هتسشن ناشیاهلد  رب  يراگنز  نوچ  ناشلامعا  هکلب  دننکیم ، لایخ  اهنآ  هک  تسین  نینچ 

(15 . ) دنبوجحم ناشراگدرورپ  زا  زور  نآ  رد  هکلب  دنرادنپیم ، اهنآ  هک  تسین  نینچ 
(16 . ) دنوشیم خزود  دراو  امّلسم  اهنآ  سپس 

(17 ! ) دیدرکیم بیذکت  ار  نآ  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  دوشیم  هتفگ  اهنآ  هب  دعب 
(18 . ) تسا نیّیلع »  » رد ناکین  لامعا  هکلب  دننکیم ، لایخ  داعم ) هرابرد   ) اهنآ هک  تسین  نانچ 

(19 ( !؟ تسیچ نیّیلع  ینادیم  هچ  وت  و 
(20 . ) یعطق تسا  یتشونرس  هدز و  مقر  تسا  ياهمان 

(21 . ) دننآ دهاش  نابّرقم  هک 
(22 . ) دنمّعنتم تمعن  عاونا  رد  ناکین  امّلسم 

(23 . ) دنرگنیم تشهب  ياهیئابیز  هب  هدرک و  هیکت  یتشهب  يابیز  ياهتخت  رب 
(24 . ) ینیبیم ار  تمعن  طاشن  توارط و  اهنآ  ياههرهچ  رد 

(25 . ) دنوشیم بآریس  ياهتسبرس  هدروخن  تسد  لالز  بارش  زا  اهنآ 
(26 . ) دنریگب یشیپ  رگیدکی  رب  نابغار  دیاب  یتشهب  ياهتمعن  نیا  رد  و  تسا ، کشم  زا  هدش  هداهن  نآ  رب  هک  يرهم 

(27 . ) تسا مینست  اب  جوزمم  روهط )  ) بارش نیا 
(28 . ) دنشونیم نآ  زا  نابّرقم  هک  ياهمشچ  نامه 

(29 . ) دندیدنخیم نانمؤم  هب  هتسویپ  ایند ) رد   ) ناراکدب
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(30 . ) دندادیم رارق  هیرخس  دروم  تاراشا  اب  ار  اهنآ  دنتشذگیم  نانمؤم ) عمج   ) اهنآ رانک  زا  هک  یماگنه  و 
دنتشگیم  زاب  دوخ  هداوناخ  يوس  هب  هک  یماگنه  و 

585 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(31 . ) دندوب نادنخ  رورسم و 

(32 . ) دنناهارمگ اهنیا  دنتفگیم : دندیدیم  ار  نانمؤم )  ) اهنآ هک  یماگنه  و 
(33 . ) دندوبن نانمؤم )  ) نانآ لّفکتم  تبقارم و  رومأم  زگره  اهنآ  هک  یلاح  رد 

(34 . ) دندنخیم راّفک  هب  نانمؤم  زورما  یلو 
(35 . ) دننکیم هاگن  دناهتسشن و  یتشهب  نّیزم  ياهتخت  رب  هک  یلاح  رد 

(36 ( !؟ دنتفرگ ار  دوخ  لامعا  شاداپ  راّفک  ایآ 

585 ص :  ریسفت .... :

هراشا

كدـنا يزیچ  دوشیم  مک  نزو  هنامیپ و  رد  هچنآ  اریز  تسا ، رادـیرخ  قح  ندادـن  وزارت و  هناـمیپ و  زا  نتـساک  فیفطت ، َنیِفِّفَطُْمِلل  ٌلـْیَو 
هروس نیا  لوزن  زا  سپ  دندوب و  مدرم  نیرتدب  ندرک  هنامیپ  رظن  زا  هنیدم  مدرم  دـش  هنیدـم  دراو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  نوچ  تسا ،

: تسا هانگ ]  ] جنپ ربارب  رد  الب ]  ] جنپ دومرف : هنیدم  مدرم  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  دندرک ، لماک  بوخ و  ار  هنامیپ 
. تخاس ّطلسم  اهنآ  رب  ار  ناشنانمشد  ادخ  هک  نیا  زج  دندرکن  ینکش  نامیپ  یهورگ  چیه  - 1

. دش عیاش  ناشنایم  رد  رقف  هک  نیا  رگم  دومرفن  لزان  دنوادخ  هچنآ  هب  دندرکن  مکح  یهورگ  چیه  - 2
. تشگ عیاش  اهنآ  نایم  رد  گرم  هک  نیا  زج  دشن  راکشآ  هانگ  یموق  چیه  نایم  رد  - 3

. دندش یطحق  راچد  دییورن و  ناشیاهنیمز ] رد   ] هایگ هک  نیا  زج  دنتساکن  هنامیپ  زا  یموق  چیه  - 4
. دندش عنم  ناراب  زا  هک  نیا  رگم  دندزن  زاب  رس ، تاکز  تخادرپ  زا  یهورگ  چیه  - 5

. دوب مدرم  ررض  هب  ناشندرک  هنامیپ  هک  نیا  رب  دنک  تلالد  ات  دومرف  ساّنلا  یلع  ساّنلا » نم   » ياجب َنُوفْوَتْـسَی  ِساَّنلا  یَلَع  اُولاتْکا  اَذِإ  َنیِذَّلا 
هنامیپ مدرم  ررض  رب  طقف  ینعی  دنک ، تلالد  یتّیـصوصخ  رب  ات  هدش  مّدقم  لعف  رب  لوعفم  دشاب و  نوفوتـسی ، هب  قلعتم  یلع »  » تسا نکمم 

دندرکیم . لماک  ناشدوخ  عفن  هب  ار  هنامیپ  یلو  دندرکیم 
586 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

: دـیوگب هاـگ  ره  سپ  تسا . تباـث  صخـش  نآ  رب  هناـمیپ  اریز  دـنفدارتم ]  ] دننیـشنیم مه  ياـجب  دروم  نیمه  رد  یلع ، نم و  دـیوگ : ءاّرف 
: تسا هتفگ  ییوگ  کنم ، تلتکا  دیوگب : هاگ  ره  و  متفرگ ، دوب  تاهّمذ  رب  هچنآ  کیلع ، ام  تذخأ  تسا : هتفگ  ییوگ  کیلع ، تلتکا 

. متفرگ وت  زا  لماک  روطب  ار  دوخ  قوقح  قح و  کنم  تیفوتسا 
: تسا هجو  ود  نآ  رد  ددرگیم و  رب  سان »  » هب تسا و  بوصنم  مهونزو »  » رد مهولاک و   » رد ریمض  َنوُرِسُْخی  ْمُهُونَزَو  َْوأ  ْمُهُولاک  اذِإ  َو 

: تسا هتفگ  رعاش  هک  نانچ  تسا  هدش  لصّتم  لعف  هب  ریمض  فذح و  مال ]  ] ّرج فرح  دشاب و  مهل ، اونزو  وا  مهل ، اولاک  دوصقم  - 1
«1  » ربوألا تانب  نع  کتیهن  دقل  القاسع و  اؤمکا و  کتینج  دقل  و 

. هدنشخب هن  دنکیم  راکش  ار  وت  صیرح  صخش  کل ، دیصی  کل و  تینج  يانعم : هب  داوجلا  كدیصی ال  صیرحلا  ای و 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 2297 

http://www.ghaemiyeh.com


ینعم اریز  دشاب  نیفّفطم  يارب  عوفرم  ریمض  دناوتیمن  تسا و  هتـسشن  نآ  ياجب  هیلا  فاضم  هدش و  فذح  نوزوم ) لیکم و   ) فاضم - 2
دنتسه نزو  هنامیپ و  رادهدهع  صوصخ  هب  ناشدوخ  هاگ  ره  دننکیم و  لماک  ار  هنامیپ  دنناتـسیم  يزیچ  مدرم  زا  هاگ  ره  دوشیم : نینچ 

زا نخس  نوچ  تسا  رفانتم  نخس  نیا  دنهدیم و  مک  ار  هنامیپ 
__________________________________________________

حابم وت  رب  ار  تسا ] نآ  رتهب  عون  لقاسع  یلو  تسا  سنج  کی  زا  ود  ره  دـیوریم و  راهب  لـصف  رد  هک  هاـیگ  یعون   ] لـقاسع اـمک و  - 1
دوشیم هیصوت  قیوشت و  بوخ  سنج  هب  هک  یسک  يارب  تسا  یلیثمت  رعـش  نیا  مدرک . یهن  امک ] تسپ  عون   ] رب وا  تانب  زا  ار  وت  مدرک و 

یهایگ هس  دیوگیم : مجرتم  ، ] ص 719 ج 4 ، فاّشک ، ریسفت  دوشیم . نامیـشپ  دوخ  راک  ماجرف  زا  دریگیم و  ار  دب  تسپ و  سنج  وا  و 
دورهاش و هار  ریسم  رد  دیوریم . ناریا  قطانم  زا  یضعب  رد  راهب  لصف  رد  ّتیبوغرم و  رد  توافت  اب  دنعون  کی  زا  هدش  رکذ  رعـش  رد  هک 
. تسا وب  دـب  رایـسب  شعاونا  زا  یـضعب  دـیوریم و  نآ  تسد  رود  طاـقن  اـت  هداـج  فرط  ود  رد  راوزبس  تشد  ناـیم  اـت  یماـیم  زا  دهـشم 
رد اما  درادن  تیئاذغ  دناهتفگ  هدـش و  قیقحت  هایگ  نیا  يور  ناسارخ  داهج  رد  دنـشورفیم . دـننکیم و  عمج  یناوارف  ماگنه  رد  اهلیبموتا 

م. تسا -.]. هزمشوخ  رایسب  پوس  رد  تسا  وب  دب  هک  نیا  مغر  یلع  دراد و  تیصاخ  رایسب  دنروخیم و  رایسب  راوزبس  دورهاش و 
587 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. لمع رشابم  هن  تسا  لمع  سفن 
. تساک وزارت  زا  هرسخا ، نازیملا و  رسخ  دنیوگ  دنهاکیم ، ینعی  نورسخی 

دـناهدش و خاتـسگ  یـشورف  مک  رب  هک  نیا  رد  ناـشورف  مک  رب  تسا  یگرزب  راـکنا  یتفگـش و  هیآ  نیا  َنوـُثوُْعبَم  ْمُهَّنَأ  َکـِئلوُأ  ُّنُظَی  ـال  َأ 
. دنسریم اهنآ  باسح  هب  هدش و  هدنز  تمایق  رد  هک  دنکیمن  روطخ  ناشلد  هب  ییوگ 

تـسود هک  نانچ  نک  تلادـع  دـنهدب و  لماک  ار  تاهنامیپ  يراد  تسود  هک  نانچ  نک  لـماک  ار ] هناـمیپ   ] مدآ دـنزرف  يا  دـیوگ : هداـتق 
هدومرف نیفّفطم  هرابرد  ادـخ  ار  هچنآ  تفگ : ناورم  نب  کلملا  دـبع  هب  یناـبایب  یبرع  هک  هدـش  لـقن  دوش ، راـتفر  تلادـع  هب  وت  اـب  يراد 
نیملـسم لاوما  هک  یلاح  رد  يربیم  نامگ  هچ  تدوخ  هب  سپ  تسه ، فّفطم  هّجوتم  تخـس ، دیدهت  نیا  هک  دوب  نیا  دوصقم  ياهدینش ؟

. تسا نیقی  يانعم  هب  هیآ  رد  ّنظ  دناهتفگ : یضعب  يرادیم ، رب  هنامیپ  نزو و  نودب  ار 
باسح و يروآدای  زا  تلفغ  یشورف و  مک  زا  عنم  اّلک  تسا . نوثوعبم ، يارب  هیف ) لوعفم   ) فرظ موقی  موی  َنیَِملاْعلا  ِّبَِرل  ُساَّنلا  ُموُقَی  َمْوَی 

. تسا تمایق  رد  ندش  هدنز 
. تسا مّنهج  رد  یهاچ  نیّجس  دناهتفگ : تسا  نیّجس  رد  دوشیم  هتشون  نارجاف  لامعا  زا  هچنآ  ینعی  ٍنیِّجِس  یَِفل  ِراَّجُفلا  َباتِک  َّنِإ  اَّلَک 

. تسا هدوب  باتک  وه  لصا  رد  تسا و  رّدقم  يادتبم  ربخ  هلمج  نیا  ٌمُوقْرَم  ٌباتِک 
. تسا هدش  فذح  ود  ره  فاضم  ادتبم و  سپ  تسا  نارجاف  لامعا  همان  ّلحم  نیّجس ]  ] نآ ینعی 

تبث نآ  رد  ار  سنا  ّنج و  ناقـساف  نارفاک و  لامعا  دـنوادخ  تسا و  ّرـش  ياهراک  رتفد  هک  عماج  تسا  یباـتک  نیّجـس  دـناهتفگ : یـضعب 
، تسین نآ  رد  يریخ  هک  دنادب  دـنیبب  ار  نآ  سک  ره  ای  تسا  راکـشآ  نشور و  نآ  نتـشون  هدـش و  هتـشون  تسا  یباتک  نآ  تسا و  هدرک 

نزو رب  نیّجس  تسا . هدش  تبث  هتشون و  رتفد  نیا  رد  نارجاف  لامعا  ینعی 
588 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

نیمز ریز  رد  یتـیاور  بسح  رب  هک  ّتلع  نیا  هب  اـی  دوشیم  خزود  رد  نتفرگ  رارق  اـنگنت  رد  سبح و  ّتلع  نوـچ  تسا  نجـس  زا  لـیّعف و 
، دننیبیم بّرقم  ناگتـشرف  ار  ریخ  ياهراک  رتفد  هک  نانچ  دننیبیم  نیطایـش  ار  همان  نآ  هک  تسا  هدـش  هدـنکفا  كانـسرت  یّلحم  رد  متفه 

. متاح دننام  هدش  لقن  تفص  زا  هک  تسا  یملع  مسا  نیّجس 
يارب هن  هدش  فیـصوت  شهوکن  يارب  هک  تسا  يدراوم  زا  هیآ  نیا  دـننکیم ، بیذـکت  ار  ازج  زور  هک  اهنآ  ِنیِّدـلا  ِمْوَِیب  َنُوبِّذَُـکی  َنیِذَّلا 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 2298 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا هداد  ماجنا  دیلپ  قساف  نالف  ار  راک  نیا  ثیبخلا  قسافلا  نالف  کلذ  لعف  دییوگیم : هک  نانچ  ناگدننک  بیذکت  نایب 
. تسا شدوخ  هتفگ  زا  راکهنگ ) زواجتم  ، ) میثألا ّدتعم  يارب  عنم  الک  اُوناک  ام  ْمِِهبُوُلق  یلَع  َنار  َْلب  اَّلَک 

رب صخش  هک  تسانعم  نیا  هب  دنیشنیم و  يزیچ  رب  راگنز  هک  نانچ  هتـسشن  نآ  رب  هدرک و  هبلغ  ناشیاهلد  رب  ناهانگ  ْمِِهبُوُلق  یلَع  َنار  َْلب 
. دوشن لیام  نآ  هب  دریذپن و  ار  ریخ  لمع  هجیتن  رد  دروخب ، رهم  شلد  رب  ات  دنک  يراشفاپ  ناهانگ 

ناغ بنّذلا و  هیلع  نار  دوشیم : هتفگ  دوشیم . هایس  لد  هک  اجنآ  ات  تسا  هانگ  زا  سپ  هانگ  نیر »  » زا روظنم  تسا : هتفگ  يرـصب )  ) نسح
. درک هبلغ  وا  رب  هانگ  انیغ  انید و  هیلع 

. درب ار  راسگیم  لقع  بارش  رمخلا ، هب  تفأر  دش ، بلاغ  وا  رب  باوخ  مونلا  هیف  نار 
زین فلا )  ) میخفت هلاما و  تروص  هب  و  تسا . رتهب  ءار )  ) رد ماـغدا ال  و  ءار )  ) راـهظا و  هدـش ، تئارق  زین  ءار )  ) رد مـال )  ) ماـغدا هب  نار  لـب 

. تسا هدش  تئارق 
زا ندوب  بوجحم  و  تسا . هدرک  هبلغ  ناشیاهلد  رب  راگنز  نآ  ببس  هب  هک  تسا  یسک  زا  عنم  اّلک »  » َنُوبوُجْحََمل ٍِذئَمْوَی  ْمِهِّبَر  ْنَع  ْمُهَّنِإ  اَّلَک 

رابرد  هب  دورو  نذا  دنموربآ ، راوگرزب و  دارفا  هب  طقف  اریز  تساهنآ . ندرمش  راوخ  کبس و  يارب  یلیثمت  ناشراگدرورپ 
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. دنهدیم ار  ناهاش 
. دنعونمم بوجحم و  ناشراگدرورپ  ششخب  تمحر و  زا  تسا : هتفگ  ساّبع  نبا 

: زا روظنم  تسا . لبق ] هیآ  رد   ] بیذکت زا  عنم  اّلک ، َنیِّیِّلِع  یَِفل  ِراْربَْألا  َباتِک  َّنِإ  اَّلَک 
نآ رد  نابّرقم  لامعا  مامت  هک  تسا  يریخ  ياهراک  رتفد  يارب  صاـخ  مسا  نّویّلع  هدـش . هتـشون  هک  تسا  ناـکین  لاـمعا  راربـألا ، باـتک 
دنچ هب  تسا و  ّولع  زا  لـیّعف  نزو  رب  یلع  عمج  زا  لوقنم  نوـّیّلع  تسا ، سنا  ّنج و  ناگـشیپ  اوـقت  راربا ،  » زا روـظنم  تسا و  هدـش  هتـشون 

: تسا هدش  هدیمان  ّولع »  » تهج
. تسا تشهب  دنلب  تاجرد  هب  نتفر  الاب  ببس  نوچ  - 1

ُهُدَهْـشَی هیآ : و  دراد . رارق  يدنلب  ياج  تسا و  نایبوّرک  نکـسم  هک  اجنآ  شرع  ریز  رد  متفه و  نامـسآ  رد  ریخ ] ياهراک  رتفد   ] نوچ - 2
. دراد تلالد  ینعم  نیا  رب  دننیبیم ] ار  رتفد  نآ  نابّرقم   ] َنُوبَّرَقُْملا

[. مالّسلا هیلع  لیئربج  ماقم   ] تسا یهتنملا  ةردس  نیّیلع ، زا  روظنم  - 3
ششک ناشمشچ  دنهاوخیم و  اج  ره  هب  دنراد و  رارق  دوشیم  هتشاذگ  اههلجح  رد  هک  ییاهرتسب  اهتخت و  يور  رب  َنوُرُْظنَی  ِِکئارَْألا  یَلَع 

. دنرگنیم دنبّذعم  خزود  رد  هک  ناشنانمشد  هب  هداد و  اهنآ  هب  ادخ  هک  ییاهتمعن  تشهب و  ياهرظنم  زا  دراد و 
ةرـضن لوهجم و  تروص  هب  فرعت  تسادـیپ  ناـشیاههرهچ  رد  اـهتمعن  زا  يروهرهب  یباداـش  توارط و  ِمیِعَّنلا  َةَرْـضَن  ْمِهِهوُـجُو  ِیف  ُفِْرعَت 

. تسا هدش  تئارق  زین  عفر  هب  میعّنلا 
. تسا هدش  رهم  کشم  اب  لگ  ياجب  شیاهفرظ  درادن و  یصلاخان  چیه  هک  دنشونیم  یبارش  زا  ٍمُوتْخَم  ٍقیِحَر  ْنِم  َنْوَقُْسی 

590 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  دهدیم . ار  کشم  يوب  برش ) نایاپ  رد   ) دشونب ار  نآ  صخش  هاگ ، ره  دناهتفگ : یضعب 
. دوشیم رهم  کشم  هلیسو  هب  رفاک  اب  ندش  هتخیمآ  زا  سپ  دوشیم و  هتخیمآ  روفاک  اب  دناهتفگ : یضعب 

. دوش رهم  يزیچ  نآ ، هلیسو  هب  هچنآ  ینعی  هدش  تئارق  زین  ءات )  ) حتف هب  هماتخ 
، تسا هیآ  نیا  ریظن  دنوش ، بغار  لیام و  لاعتم  يادـخ  یگدـنب  رد  نتفرگ  تقبـس  هب  ناگدـننک  تبغر  َنوُِسفانَتُْملا  ِسَفانَتَْیلَف  َِکلذ  ِیف  َو 

(. 61 تافاص / «. ) دنشوکب دیاب  نارگشالت  شاداپ  نیا  لثم  يارب  يرآ   » َنُوِلماْعلا ِلَمْعَْیلَف  اذه  ِْلثِِمل  هیآ :
هدیمان مینست  نآ  دوخ  هک  ياهمشچ  يارب  تسا  صاخ  مسا  نآ  تسا و  مینـست  زا  دش  فیرعت  هک  بارـش  نیا  تعیبط  ٍمِینْـسَت  ْنِم  ُهُجاِزم  َو 
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الاب زا  هک  رظن  نآ  زا  ای  تسا  تشهب  رد  بارـش  نیرتیلاع  هک  نیا  يارب  اـی  تهج : ود  هب  تسا  هعفر  ياـنعم  هب  هّمنـس  ردـصم  نآ  هدـش و 
. دوشیم هدروآ  نایتشهب  يارب 

. دوشیم هتخیر  نایتشهب  فورظ  رد  تسا و  يراج  اوه  رد  هک  تسا  يرهن  مینست  دیوگ : هداتق 
: تسا لوق  ود  انیع  بارعا  رد  َنُوبَّرَقُْملا  اَِهب  ُبَرْشَی  ًاْنیَع 

(. دشاب حدما  لوعفم  . ) دشاب حدم  هک  نیا  رب  انب  تسا  بوصنم  - 1
. تسا بوصنم  ندوب  لاح  رب  انب  تسا : هتفگ  جاجز  - 2

. دنناکرشم نامه  نامرجم ) زا   ) دوصقم اُومَرْجَأ  َنیِذَّلا  َّنِإ 
هرخسم ار  نانآ  دندیدنخیم و  ریقف  نانمؤم  رگید  بیهـص و  باّبخ ، راّمع ، ینعی  نانمؤم  رب  ناکرـشم ]  ] َنوُکَحْـضَی اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنِم  اُوناک 

. دندرکیم

590 ص :  لوزن .... ] نأش  ]

ار اهنآ  ناقفانم  سپ  دمآ . هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  تمدخ  ناناملـسم  رفن  زا  دـنچ  اب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  هک  هدـش  تیاور 
نآ زورما  دنتفگ : دنتـشگرب و  ناشنارای  دزن  هاگ  نآ  دندرک  ییوجبیع  اهنآ  زا  وربا  مشچ و  هراشا  اب  دـندیدنخ و  اهنآ  رب  هدرک و  دنخـشیر 

ربمایپ تمدخ  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  نآ  زا  شیپ  سپ  میدیدنخ  وا  رب  میدید و  ار  مالّسلا ) هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع   ) علصا
591 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

«. 1  » دش لزان  هیآ  نیا  دسرب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ 
ییوجبیع وربا  مشچ و  هراـشا  اـب  ار  رگیدـکی  شیرق  ناـقفانم  هک  هدرک  تیاور  اُومَرْجَأ  َنیِذَّلا  َّنِإ  هیآ : دروـم  رد  ساـّبع  نبا  زا  حـلاص  وـبا 

. دندرکیم
. دندربیم تّذل  اهنآ  ندرک  هرخسم  ناناملسم و  ییوگدب  زا  ینعی  هدش  تئارق  زین  نیهکاف  نیهکف ، َنیِهِکَف  اُوبَلَْقنا  ُمِِهلْهَأ  یلِإ  اُوبَلَْقنا  اَذِإ  َو 

فیاظو مرگرس  رگا  دنتسین و  اهنآ  لامعا  ظفح  رومأم  دنشاب و  نانمؤم  نابهگن  ات  دناهداتـسرفن  ار  راّفک  ینعی  َنیِِظفاح  ْمِْهیَلَع  اُولِـسْرُأ  ام  َو 
. تسا رتراوازس  ناشیارب  دنشاب  دوخ 

. دندیدنخیم اهنآ  رب  ایند  رد  راّفک  هک  نانچ  دندنخیم  راّفک  رب  نانمؤم  تمایق  زور  رد  ینعی  َنوُکَحْضَی  ِراَّفُْکلا  َنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َمْوَْیلاَف 
رد دنـسریم  تشهب  رد  هب  نوچ  دـیورب و  نآ  فرط  هب  دـنیوگیم  اهنآ  هب  دوشیم و  هدوشگ  تشهب  هب  يرد  راّفک  يارب  هک  تسا  تیاور 

اهنآ هب  دـنیاهتخت  يور  اههلجح  رد  هک  یلاح  رد  نانمؤم  دوشیم و  رارکت  اهنآ  هب  تبـسن  لمع  نیا  راب  دـنچ  دوشیم و  هتـسب  ناـشیور  هب 
. دندنخیم دنرگنیم و 

اهنآ هب  اهتخت  يور  زا  هک  یلاح  رد  دندنخیم  اهنآ  رب  مهنم  نوکحضی  ینعی : تسا ، نوکحضی  يارب  لاح ، نورظنی  َنوُرُْظنَی  ِِکئارَْألا  یَلَع 
. دنرگنیم

ياههرخس یفالت  ینعی  دناهداد  ار  ناشیازج  ایآ  دنشاب  هتـشاد  راّفک  اب  ار  راتفر  نیا  نانمؤم  هاگ  ره  ینعی  َنُولَعْفَی  اُوناک  ام  ُراَّفُْکلا  َبُِّوث  ْلَه 
. تسا هدش  ایند 

: تسا هتفگ  رعاش  سوا  دهد . ازج  ار  وا  هک  دنیوگ  هاگ  نآ  هباثا  هبوث و 
__________________________________________________
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اوزماغت اوکحض و  نوقفانملا و  مهنم  رخسف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  یلإ  نیملـسملا  نم  رفن  یف  ءاج  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ّنا  يور 
. هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  یلا  ّیلع  لصی  نا  لبق  تلزنف  هنم  انکحضف  علصألا  مویلا  انیأر  اولاقف  مهباحصا  یلا  اوعجر  مث 

592 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
«1  » يدمحت کیلع و  ینثی  نا  کبسح  بّوثم و  یّنع  کیزجی  وا  کیزجأس 

__________________________________________________

. دننک شیاتس  ار  وت  مدرم  هک  تسین  مزال  مهدیم و  شاداپ  ار  وت  مدوخ  يدوزب  نم  بسا  يا  - 1
593 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

593 ص :  قاقشنا ....  هروس 

هراشا

. دراد هیآ  جنپ  تسیب و  تسا و  یّکم 
. هیآ جنپ  تسیب و  نارگید  داقتعا  هب  تسا ، هیآ  هس  تسیب و  اهیرصب  داقتعا  هب 

593 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

. تسا هیآ  ود  هفوک ، زاجح و  لها  رظن  زا  هرهظ ، ءارو  هنیمیب و  هباتک 
تـشپ زا  ار  شلمع  همان  هک  نیا  زا  دراد  ناما  رد  ار  وا  دنوادخ  دناوخب  ار  تّقـشنا )  ) هروس سک  ره  هک  تسا  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدـح  رد 

«. 1  » دنهدب وا  هب  شرس 

593 ص :  ات 25 .... ] تایآ 1  (: 84  ) قاقشنالا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ْتَّلََخت َو  اهِیف  ام  ْتَْقلَأ  َو  ( 3  ) ْتَّدُم ُضْرَْألا  اَذِإ  َو  ( 2  ) ْتَّقُح َو  اهِّبَِرل  َْتنِذَأ  َو  ( 1  ) ْتَّقَْشنا ُءامَّسلا  اَذِإ 

ُبَساُحی َفْوَسَف  ( 7  ) ِِهنیِمَِیب َُهباتِک  َِیتوُأ  ْنَم  اَّمَأَـف  ( 6  ) ِهِیقالُمَف ًاحْدَـک  َکِّبَر  یلِإ  ٌحِداک  َکَّنِإ  ُناْسنِْإلا  اَـهُّیَأ  اـی  ( 5  ) ْتَّقُح َو  اـهِّبَِرل  َْتنِذَأ  َو 
(9  ) ًاروُرْسَم ِِهلْهَأ  یلِإ  ُِبلَْقنَی  َو  ( 8  ) ًاریِسَی ًاباسِح 

َْنل ْنَأ  َّنَـظ  ُهَّنِإ  ( 13  ) ًاروُرْـسَم ِِهلْهَأ  ِیف  َناک  ُهَّنِإ  ( 12  ) ًاریِعَس یلْـصَی  َو  ( 11  ) ًارُوُبث اوُعْدَـی  َفْوَسَف  ( 10  ) ِهِرْهَظ َءارَو  َُهباـتِک  َِیتوُأ  ْنَـم  اَّمَأ  َو 
(14  ) َروُحَی

(19  ) ٍقَبَط ْنَع  ًاقَبَط  َُّنبَکْرََتل  ( 18  ) َقَسَّتا اَذِإ  ِرَمَْقلا  َو  ( 17  ) َقَسَو ام  َو  ِْلیَّللا  َو  ( 16  ) ِقَفَّشلِاب ُمِْسقُأ  الَف  ( 15  ) ًاریَِصب ِِهب  َناک  ُهَّبَر  َّنِإ  یَلب 
ْمُهْرِّشَبَف ( 23  ) َنوُعُوی اِمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َو  ( 22  ) َنُوبِّذَُکی اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َِلب  ( 21  ) َنوُدُجْسَی ُنآْرُْقلا ال  ُمِْهیَلَع  َئُِرق  اذِإ  َو  ( 20  ) َنُونِمُْؤی ْمَُهل ال  امَف 

(24  ) ٍمِیلَأ ٍباذَِعب 
(25  ) ٍنُونْمَم ُْریَغ  ٌرْجَأ  ْمَُهل  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّالِإ 
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. هرهظ ءارو  هباتک  هیطعی  نا  هَّللا  هذاعا  تّقشنا  ةروس  أرق  نم  بعک ) نب   ) ّیبا نع 
594 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

594 ص :  همجرت .... :

. نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1 . ) دوش هتفاکش  ینامسآ ) تارک   ) نامسآ هک  ماگنه  نآ  رد 

(2 . ) دشاب نینچ  تسا  راوازس  دوش و  شراگدرورپ  نامرف  میلست  و 
(3 . ) دوش هدرتسگ  نیمز  هک  ماگنه  نآ  رد  و 

(4 . ) دوش یلاخ  هدنکفا و  نوریب  دراد  نورد  رد  هچنآ  و 
(5 . ) دشاب نینچ  هک  تسا  هتسیاش  و  ددرگ ، شراگدرورپ  نامرف  میلست  و 

(6 . ) درک یهاوخ  تاقالم  ار  وا  يوریم و  تراگدرورپ  يوس  هب  جنر  شالت و  اب  وت  ناسنا ! يا 
(7 . ) هدش هداد  شتسار  تسد  هب  شلامعا  همان  هک  یسک  اما 

(8 . ) دوشیم وا  يارب  یناسآ  باسح  يدوزب 
(9 . ) ددرگیم زاب  شاهداوناخ  لها و  هب  لاحشوخ  و 

(10 . ) هدش هداد  شرس  تشپ  شلامعا  همان  هک  یسک  اما  و 
(11 . ) مدش كاله  هک  نم  رب  ياو  يا  هک  دوشیم  دنلب  شدایرف  يدوزب 

(12 . ) دزوسیم خزود  شتآ  نازوس  ياههلعش  رد  و 
(13  ) دوب رورسم  دوخ ) هانگ  رفک و  زا   ) هتسویپ شاهداوناخ  نایم  رد  وا 

(14 . ) دنکیمن تشگزاب  زگره  درکیم  نامگ  وا 
(15 ( ) درکن تبث  باسح  يارب  ار  شلامعا  و   ) دوب انیب  وا  هب  تبسن  شراگدرورپ  يرآ 

(16  ) قفش هب  دنگوس 
(17 . ) دنکیم يروآعمج  ار  هچنآ  بش و  هب  دنگوس  و 
(18 . ) دوشیم لماک  ردب  هک  هاگ  نآ  هام  هب  دنگوس  و 

(19 . ) دیوشیم لقتنم  رگید  لاح  هب  یلاح  زا  امئاد  امش  همه  هک 
595 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(20 ( ؟ دنروآیمن نامیا  اهنآ  ارچ  سپ 

(21 ( ؟ دننکیمن هدجس  دوش  هدناوخ  اهنآ  رب  نآرق  هک  یماگنه  و 
(22 . ) دننکیم بیذکت  ار  یهلا ) تایآ   ) هتسویپ نارفاک  هکلب 

(23 . ) دنادیم یبوخ  هب  دنرادیم  ناهنپ  لد  رد  ار  هچنآ  دنوادخ  و 
(24 . ) هدب تراشب  كاندرد  باذع  هب  ار  اهنآ  سپ 

(25 . ) یندشن عطق  تسا  یشاداپ  اهنآ  يارب  هک  دناهداد  ماجنا  حلاص  لامعا  دناهدروآ و  نامیا  هک  اهنآ  رگم 

595 ص :  ریسفت .... :
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نامـسآ هاگ  ره  ینعی  دنکیم ، تلالد  نآ  رب  هیقالمف »  » هک تسا  یلعف  اذا »  » باوج دوش . زاب  مه  زا  هتفاکـش و  تّقـشنا  ْتَّقَْـشنا  ُءامَّسلا  اَذِإ 
، دـیآ تسار  دوش  هتفرگ  ریدـقت  رد  هچ  ره  ات  هدـش  فذـح  اذا »  » باوج ای  دـنیبیم ، ار  دوخ  شالت  هجیتن  یمدآ  دوش  زاب  مه  زا  هتفاکش و 
زا اهربا  ای  نامسآ  هک  ار  يزور  روآ  رطاخ  هب  و   » ِمامَْغلِاب ُءامَّسلا  ُقَّقَشَت  َمْوَی  َو  هیآ : دننام  دوش  هتفاکش  اهربا  هلیسو  هب  نامـسآ  هاگ  ره  ینعی 

: تسا هتفگ  يدع  تسا ، نداد  شوگ  نامه  نذا ، ْتَّقُح  َو  اهِّبَِرل  َْتنِذَأ  َو  ( 25 ناقرف / «. ) دوشیم هتفاکش  مه 
«1  » راشم ّيذام  لثم  ثیدح  هل و  خیشلا  نذأی  عامس  یف 

لهس و هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  دننامه  سک  چیه  يارب  ار  نآرق  ندرک  شوگ  دنوادخ  : » مالّـسلا هیلع  ماما  راتفگ  تسا  دروم  نیمه  زا 
هک رادربنامرف  صخش  دننامه  نامسآ  دفاکـشب  ار  نامـسآ  هک  دنک  هدارا  ادخ  هک  هاگ  نآ  ینعی  دنک ، ّمنرت  یّنغت و  نآ  اب  ات  هتخاسن  ناسآ 

اْنیَتَأ هیآ : دننام  تسا . رادربنامرف  روطنامه  دزرویمن  عانتما  دنکیم و  رارقا  دهدیم و  شوگ  دسریم  وا  هب  عاطم  صخـش  زا  ینامرف  یتقو 
«. مییآیم تعاطا  يور  زا  ام  دنتفگ ] اهنآ   »] َنیِِعئاط

__________________________________________________

هتفرگ ودنک  زا  هدش  هیفـصت  لسع  دننام  هک  ینخـس  ثیدح و  دهدیم و  شوگ  نآ  هب  مه  دشرم  خیـش  هک  ییانغ  برط و  ندینـش  رد  - 1
. تسا هدش 

596 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(. 11 تلّصف /. )

. دزرون عانتما  دنک و  تعاطا  هک  تسا  راوازس  ینعی  هدش  هتفرگ  هب ، قیقح  ای  اذکب ، قوقحم  هتفگ : نیا  زا  تقح 
اهِیف يَرت  ًافَـصْفَص ال  ًاعاق  هیآ : دـننام  دـبای  شرتسگ  دوش و  هدیـشک  اههپت  اههوک و  نتفر  نیب  زا  اب  نیمز  هک  هاگ  نآ  ْتَّدـُم  ُضْرَأـْلا  اَذِإ  َو 

جـنگ و زا  هچنآ  ْتَّلََخت و  َو  اهِیف  ام  ْتَْقلَأ  َو  ( 107 هط / «. ) دزاسیم اهر  هایگ  بآ و  یب  راومه و  فاص و  ار  نیمز  سپـس   » ًاْتمَأ َو ال  ًاـجَوِع 
«. دزاـس جراـخ  ار  دوخ  نیگنـس  ياـهراب  نیمز  و  ، » اـَهلاْقثَأ ُضْرَأـْلا  ِتَجَرْخَأ  َو  هیآ : دـننام  دـنکفایم ، نوریب  دـننوفدم  نیمز  رد  ناـگدرم 

(. 2 هلزلز / )
یلاخ رد  ار  دوخ  یعـس  مامت  نیمز  ییوگ  دـنامن  یقاـب  نیمز  نورد  رد  زیچ  چـیه  هک  اـجنآ  اـت  تسا  لـماک  ندـش  یلاـخ  ّتلخ ، ّتلخت و 

. تسا هتفرگ  راک  هب  دوخ  نورد  ندرک 
رد هچنآ  زا  شیب  تفرگ و  راـک  هب  ار  یعـس  هجرد  نیرخآ  تعاجـش  شـشخب و  رد  ینعی  اـهنآ  ریظن  عّجـشت و  مّرکت و  برع : هتفگ  دـننام 

. تشاد زاربا  تمحز  هب  دوب  وا  تشرس 
تـسوپ رد  هک  اجنآ  ات  تسا  رایـسب  شالت  تمحز و  جنر و  اب  يراک  ماجنا  حدک »  » ِهِیقالُمَف ًاحْدَـک  َکِّبَر  یلِإ  ٌحِداک  َکَّنِإ  ُناْسنِْإلا  اَهُّیَأ  ای 

يارب ناسنا  يا  ینعی  تسا ، هدش  هتفرگ  تشادرب ، شارخ  شندب  تسوپ  هشدخ ، اذا  هدلج  حدک  زا : و  درادرب ، شارخ  دراذـگب و  رثا  ندـب 
. دماجنایم رادید  هب  هک  یلاح  نامه  نک  شالت  تسا  نآ  زا  دعب  گرم و  تلاح  هک  تراگدرورپ  رادید 

. تسین تیارب  يزیرگ  نآ  زا  درک و  یهاوخ  تاقالم  ار  تیادخ  وت  ریزگان  هیقالمف 
. ددرگیم رب  حدک ، هب  هیقالم »  » رد ریمض  دناهتفگ : یضعب 

رد دوشیم و  یـسرباسح  ناـسآ  يدوزب  دوش ] هداد  شتـسار  تسد  هب  شلمع  هدـنورپ  هک  یـسک  نآ  اـما   ] ًاریِـسَی ًاـباسِح  ُبَساـُحی  َفْوَسَف 
. دوشن هشقانم  وا  باسح 

زا  نتشذگ  رد  کین و  لامعا  رب  نداد  باوث  نامه  ناسآ  باسح  هک  هدش  تیاور 
597 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دش دهاوخ  باذع  دوش  عقاو  هشقانم  دروم  باسح  رد  سک  ره  تسا و  ناهانگ 
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رب شاهریـشع  نادـنزرف و  يوس  هب  اـی  دـنایتشهب  ناروح  هک  شنادـناخ  يوـس  هب  باـسح ] زا  تغارف  زا  سپ   ] ًاروُرْـسَم ِِهلْهَأ  یلِإ  ُِبلَْقنَی  َو 
. دناهدش تشهب  دراو  وا  زا  شیپ  نانآ  هک  یلاح  رد  ددرگیم 

تـسد هک  تسا  نیا  يارب  دـنهدب ، شپچ ] تسد  هب   ] شرـس تشپ  زا  ار  شلمع  هدـنورپ  هک  یـسک  اـما  ِهِرْهَظ  َءارَو  َُهباـتِک  َِیتوُأ  ْنَـم  اَّمَأ  َو 
. دشابیم شرس  تشپ  شپچ  تسد  هدش و  هتسب  شندرگ  هب  شتسار 

. دنکیم تساوخرد  ار  دوخ  يدوبان  ینعی  تسا  تکاله  يانعم  هب  روبث  هاروبث ، ای  دیوگیم : يدوزب  ًارُوُبث  اوُعْدَی  َفْوَسَف 
مّنهج شتآ  رد  دورو  وا  تشونرـس  سپـس   » ٍمیِحَج ُۀَِیلْـصَت  َو  تسا : ریز  هیآ  ریظن  یلـصی  دوـشیم ، نازورف  شتآ  همعط  ًاریِعَـس و  یلْـصَی  َو 

(. 94 هعقاو / «. ) تسا
ایند رد  وا  ینعی  دـناهدوب  رورـسم  اهنآ  همه  هک  نیا  رب  انب  دوب ، رورـسم  اهنآ  اب  ای  دوخ  ناسک  نایم  رد  ایند  رد  وا  ًاروُرْـسَم  ِِهلْهَأ  ِیف  َناک  ُهَّنِإ 

. دیشیدنایمن نآ  رد  دادیمن و  ّتیمها  ترخآ  راک  هب  دوب و  هافر  رد  اهتمعن و  تسمرس 
کته هدش و  ناهانگ  بکترم  ور  نیا  زا  ددرگیمن  زاب  ادخ  يوس  هب  هک  درکیم  نامگ  تمایق  بیذـکت  رطاخ  هب  وا  َروُحَی  َْنل  ْنَأ  َّنَظ  ُهَّنِإ 

. درک یهلا  ياهمارح 
: تسا هتفگ  رعاش  دیبل 

«1  » عطاس وه  ذا  دعب  ادامر  روحی 
هک هّتبلا  يرآ  ینعی  تسا . یفن  دعب  ام  يارب  باجیا  یلب »  » ًاریَِصب ِِهب  َناک  ُهَّبَر  َّنِإ  یَلب  .

__________________________________________________

: تسا نیا  شلوا  عارصم  تسا و  يرماع  دیبل  زا  رعش  - 1
 ... هئوضو باهّشلاک  ّالا  ءرملا  ام  و 

ج 4، فاّشک ، دوشیم . رتسکاخ  نداد  رون  زا  سپ  هک  تسا  نآ  رون  شتآ و  باهـش  هیبش  شاینامداش  گرم و  یگدـنز و  ناسنا و  لاـح 
م. ص 13 -

598 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
زا کی  چـیه  تسانیب و  شلامعا  هب  وا و  هب  شراگدرورپ  یتسارب  درادـنپیم ، وا  هک  تسین  نانچ  راک ، دوشیم و  هتخیگنارب  ددرگیم و  رب 

. دهد رفیک  شفالخ  لامعا  ربارب  رد  دنادرگرب و  ار  وا  دیاب  ریزگان  سپ  تسین . هدیشوپ  وا  رب  اهنآ 
تقو قفش  ندمآ  نییاپ  اب  دنامیم و  یقاب  دیـشروخ  ندمآ  نییاپ  زا  سپ  برغم و  ماگنه  رد  هک  تسا  يزمرق  نآ  قفـش ، ِقَفَّشلِاب  ُمِْسقُأ  الَف 

«. 1  » درذگیم برغم  زامن ) )
عمج ار  نآ  قسوتـسا ، قّستاف و  هقـسو  دوشیم : هتفگ  دـنکیم ، عمج  زور  رد  اهیگدـنکارپ  زا  هچنآ  بش و  هب  دـنگوس  َقَسَو  اـم  َو  ِلـْیَّللا  َو 

. درک
. دوش لماک  عمتجم و  ردب ]  ] هدراهچ بش  رد  هاگ  ره  هام  هب  دنگوس  َقَسَّتا  اَذِإ  ِرَمَْقلا  َو 

بطاخم ناسنإلا ، اهّیا  ای  رد : هک  نیا  رب  انب  حتف  تسا ، هدـش  تئارق  ءاب »  » حـتف مض و  هب  ّنبکرتل » ، » تسا مسق  باوج  ٍقَبَط  ْنَع  ًاقَبَط  َُّنبَکْرََتل 
. تسا ناسنا 

. تسا سنج  يارب  ادن  نوچ  دشاب  ناسنا ]  ] سنج بطاخم  هک  نیا  رب  انب  ّمض 
هب تسین و  قباطم  ءیـش  نآ  اـب  ءیـش  نیا  ینعی  کلذـل  قبطب  اذـه  اـم  دوشیم : هتفگ  دـشاب ، قباـطم  شدوخ  ریغ  اـب  هک  تسا  يزیچ  قبط 

تسا يرگید  اب  قباطم  هک  ءیش  تلاح  هب  هاگ  نآ  دنیوگیم ، قبط  دنناشوپب ) ار  يزیچ  نآ  اب  هچنآ  ءاطغ ،  ) هب هک  تسانعم  نیمه  تبسانم 
شدوخ ریظن  اب  قباطم  سرت  یتخـس و  رد  یتلاح  ره  هک  یلاح  زا  سپ  یلاح  ینعی  قبط ، نع  اقبط  هیآ : تساـنعم  نیمه  هب  دـناهتفگ و  قبط 
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. تسا
تـسا یتالاح  نآ  دـش و  دـیهاوخ  یتالاح  زا  سپ  یتالاح  ياراد  هک  ینعم  نیا  هب  دـشاب  هجرد  هبترم و  يانعم  هب  هقبط  عمج  تسا  نکمم 

. تسا تمایق  عضاوم  زا  نآ ، زا  سپ  تالاح  گرم و  زا  ترابع  تسا و  رتالاب  رگید  ضعب  زا  یضعب  هک 
: تسا هجو  ود  هملک  نیا  بارعا  رد  قبط  نع 

__________________________________________________

م. تسا - فالتخا  دروم  تسا و  یهقف  هلأسم  نیا  - 1
599 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دیآیم دیدپ  رگید  تلاح  درذگیم و  یتلاح  ینعی  دشاب  تفص  - 1
«. 1  » تشاد دیهاوخ  یپایپ  رذگرد و  یتالاح  ینعی  دشاب  ّنبکرتل »  » ریمض زا  لاح  - 2

. دیاهدوبن لاح  نآ  رب  هک  دییارگیم  یتلاح  هب  لاس  تسیب  ره  رد  هّتبلا  دیوگ : لوحکم 
تیاور مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  بلطم  نیمه  دندوب  امش  زا  شیپ  هک  دش  دیهاوخ  یناسک  تالاح  اهتّنـس و  ياراد  دیوگ : هدیبع  وبا 

. تسا هدش 
نیا اب  دوشیم  هدـناوخ  نانآ  رب  نآرق  هاگ  ره  هک  دـنراد  ياهناهب  هچ  نارفاک  ینعی  تسا  راّفک  يارب  شنزرـس  هیآ  نیا  َنُونِمُْؤی  ْمَُهل ال  اـمَف 

. دننکیمن هدجس  وا  ربارب  رد  هدرواین و  نامیا  ادخ  هب  تسا ، راکشآ  ادخ  دوجو  لیالد  هک 
دندوب ترضح  نآ  اب  هک  ینانمؤم  شدوخ و  درک و  تئارق  ار  ْبِرَْتقا ، َو  ْدُجْسا ، َو  هیآ : يزور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  هدش  تیاور 

. دش لزان  هفیرش  هیآ  نیا  سپ  فک  مه  دندزیم و  توس  مه  ناشرس  يالاب  شیرق  هک  یلاح  رد  دنتفر  هدجس  هب 
: تسا هجو  ود  هیآ  نیا  يانعم  رد  َنوُعُوی  اِمب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َو 

. تسا رتهاگآ  دنرادیم ، ناهنپ  اهلد  رد  هک  یمتس  دسح و  رفک و  هدش و  عمج  نانآ  ياههنیس  رد  هچنآ  زا  ادخ  - 1
. دننکیم هریخذ  دوخ  يارب  ار  اهباذع  عاونا  هدروآ و  درگ  ناشلامعا  همان  رد  هک  تسا  يدب  لامعا  هب  رتاناد  - 2

. دنهدیم ماجنا  حلاص  لمع  دننمؤم و  هک  اهنآ  رگم  تسا ، عطقنم  يانثتسا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّلِإ 
. تساهنآ يارب  یندشن  عطق  تساک و  مک و  یب  یشاداپ  ٍنُونْمَم  ُْریَغ  ٌرْجَأ  ْمَُهل 

__________________________________________________

. ۀنس نیرشع  لک  یف  هیلع  اونوکت  مل  ارما  نثدحتل  - 1
600 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

600 ص :  جورب ....  هروس 

هراشا

. تسا یّکم 
. دراد هیآ  ود  تسیب و 

600 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

تـسایند رد  يو  هک  ياهفرع  هعمج و  زور  ره  ددع  هب  دنوادخ  دـنک  تئارق  ار  جورب  هروس  سک  ره  هک  تسا  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدـح  رد 
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روشحم ناربمایپ  اب  دناوخب  دوخ  بجاو  زامن  رد  ار  جورب  هروس  سک  ره  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  « 1 : » دیامرف اطع  وا  هب  هنسح  هد 
«. 2  » تسا ناربمایپ  هروس  هروس ، نیا  هک  ارچ  درک  دهاوخ  تماقا  اج  کی  رد  اهنآ  اب  دش و  دهاوخ 

600 ص :  ات 22 .... ] تایآ 1  (: 85  ) جوربلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ِدوُدْخُْألا ُباحْصَأ  َِلُتق  ( 3  ) ٍدوُهْشَم َو  ٍدِهاش  َو  ( 2  ) ِدوُعْوَْملا ِمْوَْیلا  َو  ( 1  ) ِجوُُرْبلا ِتاذ  ِءامَّسلا  َو 

ِدیِمَْحلا ِزیِزَْعلا  ِهَّللِاب  اُونِمُْؤی  ْنَأ  َّالِإ  ْمُْهنِم  اوُمَقَن  ام  َو  ( 7  ) ٌدوُهُش َنِینِمْؤُْملِاب  َنُولَعْفَی  ام  یلَع  ْمُه  َو  ( 6  ) ٌدوُُعق اْهیَلَع  ْمُه  ْذِإ  ( 5  ) ِدُوقَْولا ِتاذ  ِراَّنلا 
(9  ) ٌدیِهَش ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْکُلم  َُهل  يِذَّلا  ( 8)

ْمَُهل ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 10  ) ِقیِرَْحلا ُباذَع  ْمَُهل  َو  َمَّنَهَج  ُباذَـع  ْمُهَلَف  اُوبُوتَی  َْمل  َُّمث  ِتانِمْؤُْملا  َو  َنِینِمْؤُْملا  اُونَتَف  َنیِذَّلا  َّنِإ 
ُدوُدَْولا ُروُفَْغلا  َوُـه  َو  ( 13  ) ُدیُِعی َو  ُئِدـُْبی  َوُه  ُهَّنِإ  ( 12  ) ٌدـیِدََشل َکِّبَر  َشَْطب  َّنِإ  ( 11  ) ُرِیبَْکلا ُزْوَْفلا  َِکلذ  ُراـْهنَْألا  اَِـهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٌتاَّنَج 

(14)
(19  ) ٍبیِذْکَت ِیف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َِلب  ( 18  ) َدوُمَث َو  َنْوَعِْرف  ( 17  ) ِدُونُْجلا ُثیِدَح  َكاتَأ  ْلَه  ( 16  ) ُدیُِری اِمل  ٌلاَّعَف  ( 15  ) ُدیِجَْملا ِشْرَْعلا  ُوذ 

(22  ) ٍظوُفْحَم ٍحَْول  ِیف  ( 21  ) ٌدیِجَم ٌنآُْرق  َوُه  َْلب  ( 20  ) ٌطیُِحم ْمِِهئارَو  ْنِم  ُهَّللا  َو 
__________________________________________________

-1
. تانسح رشع  ایندلا  راد  یف  نوکی  ۀفرع  موی  لک  ۀعمج و  موی  لک  ددعب  رجالا  نم  هَّللا  هاطعا  اهأرق  نم  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدح  یف 

و - 2 ].....[ 
. نیّیبنلا ةروس  اهناف  نیّیبنلا  عم  هفقوم  هرشحم و  ناک  هضیارف  یف  اهأرق  نم  مالّسلا  هیلع  قداصلا  نع 

601 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

601 ص :  همجرت .... :

. نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1 . ) تسا رایسب  ياهجرب  ياراد  هک  نامسآ  هب  دنگوس 

(2 . ) دوعوم زور  نآ  هب  دنگوس  و 
(3 . ) تسا تّما  لامعا  دوهشم ،»  » لامعا و ناهاوگ  ربمایپ و  دهاش » « » دوهشم  » و دهاش »  » و

(4 . ) داب شتآ )  ) لادوگ بحاص  نارگ  هجنکش  رب  باذع  گرم و 
(5 . ) روهلعش شتآ  زا  رپ  ییاهلادوگ 

(6 . ) دندوب هتسشن  نآ  رانک  رد  هک  یماگنه 
(7 ! ) دندرکیم اشامت  يدرسنوخ ) اب   ) دندادیم ماجنا  نانمؤم  هب  تبسن  ار  هچنآ  و 

(8 . ) دندوب هدروآ  نامیا  دیمح  زیزع و  دنوادخ  هب  هک  نیا  زج  دنتشادن  نانمؤم )  ) اهنآ رب  يداریا  چیه 
(9 . ) تسا هاوگ  زیچ  همه  رب  تسوا و  نآ  زا  نیمز  اهنامسآ و  تموکح  هک  ییادخ  نامه 
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(10 . ) نازوس شتآ  باذع  و  تساهنآ ، يارب  خزود  باذع  دنداد  رارق  هجنکش  دروم  ار  نامیا  اب  نانز  نادرم و  هک  یناسک 
602 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  زا  ییاهغاب  اهنآ  يارب  دنداد  ماجنا  حلاص  لامعا  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک 

(11 . ) تسا یگرزب  يزوریپ  نیا  و  تسا ، يراج  شناتخرد  ریز  اهرهن  هک  تسا  تشهب 
(12 ، ) تسا دیدش  رایسب  تراگدرورپ  تازاجم  زیمآرهق و  نتفرگ 

(13 . ) دنادرگیم زاب  هک  تسوا  و  دنکیم ، زاغآ  ار  شنیرفآ  هک  تسوا 
(14 . ) تسا نانمؤم )  ) دراد تسود  هدنزرمآ و  وا  و 

(15 . ) تسا دیجم  شرع  بحاص 
(16 . ) دهدیم ماجنا  دهاوخیم  ار  هچنآ  و 

(17 ( !؟ تسا هدیسر  وت  هب  اهرکشل  ناتساد  ایآ 
(18 . ) دومث نوعرف و  نایرکشل 

(19 . ) دنّقح بیذکت  لوغشم  هتسویپ  نارفاک  هکلب 
(20 . ) دراد هطاحا  اهنآ  همه  رب  دنوادخ  و 

(21 . ) تسا تمظع  اب  نآرق  هکلب  تسین ) غورد  رحس و  نخس  نیا  )
(22 . ) دراد ياج  ظوفحم  حول  رد  هک 

602 ص :  ریسفت .... :

ناگراتـس هام و  دیـشروخ و  ياهلزنم  نامـسآ و  ياهرـصق  هک  تسا  ياهناگهدزاود  ياهجرب  نامه  جورب  زا  روظنم  ِجوُُرْبلا  ِتاذ  ِءاـمَّسلا  َو 
. دشابیم

. تسا تمایق  زور  دوصقم  ِدوُعْوَْملا  ِمْوَْیلا  َو 
: تسا فلتخم  دوهشم  دهاش و  هرابرد  نارّسفم  راتفگ  يدوهشم و  تسا و  يدهاش  تمایق )  ) زور نآ  رد  ٍدوُهْشَم  َو  ٍدِهاش  َو 

اَّنِإ هیآ : لـیلد  هب  تسا . هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  ترـضح  دـهاش ، هک  هدـش  تیاور  ساـبع  نبا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نـب  نـسح  زا  - 1
«. میداتسرف هاوگ  ناونع  هب  ار  وت  ام  ربمایپ ! يا   » ًادِهاش َكاْنلَسْرَأ 

/ دوه «. ) دننکیم هدهاشم  ار  نآ  همه  هک  يزور  « » 1  » ٌدوُهْشَم ٌمْوَی  َِکلذ  هیآ : لیلد  هب  تسا  تمایق  زور  دوهـشم ، و  (. 8 حتف /  45 بازحا / )
. تسا هفرع  زور  دوهشم  هعمج و  زور  دهاش ، هک  هدش  تیاور  ساّبع  نبا  زا  - 2 ( 103

. هعمج زور  دوهشم  تسا  هفرع  زور  دهاش ، هک  هدش  تیاور  ءادرد  وبا  زا  - 3
__________________________________________________

-1
موی دوهشملا  ًادِهاش و  َكاْنلَسْرَأ  اَّنِإ  همسا  ّزع  هلوقل  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  دهاشلا  نا  ساّبع ، نبا  مالّـسلا و  هیلع  ّیلع  نب  نسحلا  نع 

. ٌدوُهْشَم ٌمْوَی  َِکلذ  َو  یلاعت  هلوقل  همایقلا 
603 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دننایجاح دوهشم  دوسالا و  رجح  دهاش ، دناهتفگ : یضعب  - 4
. دنناگدازیمدآ دوهشم  زور و  بش و  دهاش ، دناهتفگ : یضعب  - 5

. دنکیم تلالد  نآ  رب  ِدوُدْخُْألا ، ُباحْصَأ  َِلُتق  هیآ : هدش و  فذح  مسق  باوج 
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يارب هروس  اریز  دناهدش ، تنعل  دودخا  باحـصا  هک  نانچ  دننوعلم  شیرق  راّفک  هک  منکیم  دای  دنگوس  ایـشا  نیا  هب  تسا : هدومرف  ییوگ 
دـندرب و اهجنر  هچ  نامیا  رـس  رب  نیـشیپ  نانمؤم  هک  دـهد  رّکذـت  اهنآ  هب  دوش و  نانمؤم  يراوتـسا  يرادـیاپ و  بجوم  هک  هدـش  لزان  نیا 

دننادب دنشاب و  روبص  دسریم  اهنآ  هب  ناشموق  زا  هچنآ  رب  هتـسج و  یّـسأت  اهنآ  هب  زین  نانیا  ات  دوش  روآدای  ار  نانآ  ییابیکـش  يراوتـسا و 
ناشهرابرد هک  دناهتـسیاش  دنرفیک و  تنعل و  دروم  تخوس و  دنهاوخ  شتآ  رد  هتـشذگ  نارفاک  نامه  دـننام  زین  اهنآ  رـصاعم  نارفاک  هک 

. دندش هتشک  دودخا  باحصا  هک  نانچ  دنوش  هتشک  دوش : هتفگ 
. دندنازوس ایند ] رد   ] ار نانمؤم  هک  نیا  ربارب  رد  دندش  تنعل  ینعی  اهنآ  رب  تسا  ینیرفن  َِلُتق 

نیمه هب  و  تسا ، دودخا  ّدخ و  ریظن  ینعم  انب و  رظن  زا  قوقخا  ّقخ و  تسا و  نیمز  رد  فاکش  ّدخ و  يانعم  هب  دودخا  ِدوُدْخُْألا  ُباحْصَأ 
. تفر ورف  شوم  خاروس  فاکش  رد  شیاپ  تسد و  ناذرج ، قیقاخا  یف  همئاوق  تخاسف  ثیدح : تسانعم 

هب رحس  ات  درپس  وا  هب  ار  یناوج  هاش  دش  ریپ  نوچ  تشاد و  يرحاس  ناهاش  زا  یکی  دومرف : هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  زا 
دوخ هار  رد  یبـش  هاـگ  نآ  دـمآ  تفگـش  هب  نآ  زا  دینـش و  وا  زا  ینانخـس  سپ  دوب  یبـهار  ناوـج ، تفر  دـمآ و  ریـسم  رد  دزوماـیب و  وا 
سپ تسا  رتبوبحم  رحاس  زا  وت  هاگشیپ  رد  بهار  رگا  ایادخ  راب  تفگ : تشادرب و  یگنس  ناوج  تسا  هتسب  ار  مدرم  هار  هک  دید  ییاهدژا 

ار ناوج  هاـش ، دادیم ، افـش  ار  صوربـم  یماذـج و  ناراـمیب  ارجاـم  نیا  زا  سپ  ناوـج  تشک ، ار  نآ  سپ  شکب  گنـس  نیا  اـب  ار  اـهدژا 
ضرع ناوج  دننکفیب  ياهّرد  رد  هدرب و  یهوک  يالاب  ار  وا  داد  نامرف  سپ  دیزرو ، عانتما  وا  درگرب و  دوخ  نید  زا  تفگ : درک و  ریگتـسد 

ربارب رد  ارم  تدوخ  ایادخ  درک :
604 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

سپ تفای ، تاجن  ناوج  درک و  ناشدوبان  و  دـنکفا ] ياهّرد  رد   ] ار اهنآ  دـیزرل و  هوک  سپ  نادرگب  نم  زا  ار  ناشّرـش  نک و  تیافک  اـهنآ 
قرغ ایرد  رد  اهنآ  یتشک  سپ  درک  نیرفن  ناوج  دننک  شقرغ  هدنکفا  جاوما  نایم  رد  ات  دـندرب  یگرزب  یتشک  لخاد  ار  وا  هاش ] نامرف  هب  ]

: تفگ هاش  هب  ناوج  تفای ، تاجن  ناوج  دندیسر و  تکاله  هب  شنانیشنرس  دش و 
يرادرب و يریت  نم  نادریت  زا  يزیوآ و  راد  هب  یتـخرد  هنت  رب  ارم  ینک و  عمج  ینیمز  رد  ار  مدرم  هک  نیا  رگم  یـشکب  ارم  یناوـتیمن  وـت 
تخاس و اهر  ار  ریت  هدرک  لمع  روتـسد  نآ  هب  هاش  ینک  کیلـش  نم  فرط  هب  ار  ریت  نآ  سپـس  ناوج ، نیا  راگدرورپ  ادخ  مان  هب  ییوگب :
زا دـنتفگ : هاش  هب  سپ  میدروآ ، نامیا  ناوج  نیا  راگدرورپ  هب  دـنتفگ : مدرم  درم ، داهن و  یناشیپ  رب  تسد  سپ  تسـشن  ناوج  یناشیپ  رب 

تخادنا و شتآ  اهنآ  رد  دندنک و  یقیمع  ياهلادوگ  داد  روتـسد  هاش  دندروآ ، نامیا  ادخ ] هب   ] مدرم دمآ و  ترـس  رب  يدیـسرتیم  هچنآ 
رد نداتفا  زا  ار  دوخ  سپ  تشاد  شوغآ  رد  یکدوک  هک  دـمآ  ینز  ات  دـندنکفا  شتآ  ياـهلادوگ  نآ  رد  تشگنرب  اـهنآ  نید  زا  سک  ره 

. دش شتآ  دراو  سپ  یّقح  رب  وت  هک  شاب  رباص  مردام  تفگ : كدوک  دیشک ، رانک  شتآ  نآ 
هانپ ادـخ  هب  ناشناحتما  يراتفرگ و  یتخـس  زا  درکیم  داـی  دودـخا  باحـصا  زا  هاـگ  ره  هک  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  زا 

. دربیم
. دسرب شتآ  هب  ناشیاهندب  هک  نآ  زا  شیپ  دش  تشهب  دراو  نانمؤم  نیا  حاورا  هدش : تیاور  ساّبع  نبا  زا 

فیـصوت مزیه  يرایـسب  تمظع و  هب  ار  نآ  هک  تسا  نآ  تفـص  دوـقولا » تاذ   » تسا و دودـخا  زا  لامتـشا  لدـب  راـن »  » ِدوـُقَْولا ِتاذ  ِراَّنلا 
. دندش تنعل  دندز ، هقلح  دنتسشن و  شتآ  نوماریپ  رد  هک  یماگنه  ینعی  تسا  لتق »  » لعف يارب  فرظ  ای  دنکیم 

هتفگ  دننام  دندش  کیدزن  نآ  ياهلادوگ  شتآ و  هب  ینعی  اهیلع ، ٌدوُُعق  اْهیَلَع  ْمُه  ْذِإ 
605 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

یشعا
«1  » ّقلحملا يدّنلا و  راّنلا  یلع  تاب  و 
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فّظوم راک  نیا  هب  دنهدیم و  تداهش  نانمؤم  ندنازوس  رب  نانآ  ینعی  تسا  دهاش  عمج  دوهـش ، ٌدوُهُـش  َنِینِمْؤُْملِاب  َنُولَعْفَی  ام  یلَع  ْمُه  َو  .
. دناهدرکن طیرفت  دوخ  تیرومأم  رد  ناشمادک  چیه  هک  دنهد  یهاوگ  ناطلس  دزن  رد  یضعب  هب  تبسن  اهنآ  زا  یضعب  ات  دناهدش 

هتفگ دـننام  دندرمـشن . تشز  اهنآ  رب  ار  يراک  دـنتفرگن و  نانآ  رب  یبیع  ناشنامیا  زج  ِدـیِمَْحلا  ِزیِزَْعلا  ِهَّللاـِب  اُونِمُْؤی  ْنَأ  اَّلِإ  ْمُْهنِم  اوُمَقَن  اـم  َو 
: رعاش

«2  » مهفویس نا  ریغ  مهیف  بیع  و ال 
. دننک شتدابع  هدروآ و  نامیا  وا  هب  ناگدنب ]  ] دراد قاقحتسا  تافص  نآ  نتشاد  اب  هک  هدرک  دای  ار  دیمح  زیزع و  تافص  ناحبس  دنوادخ 

. تسا تمعن  هدنشخب  يانعم  هب  دیمح »  » دنمورین و بلاغ و  يانعم  هب  زیزع » »
نآ زا  نیمز  اهنامسآ و  رد  فّرصت  هک  ییادخ  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ُْکُلم  َُهل  يِذَّلا 

__________________________________________________

: رعش نیا  لوا  عارصم  - 1
اهنایلطصی نیدورقمل  بشت 

دنناـم نآ  رثا  تفرگ و  زاـگ  ار  شتروص  شرتـش  هک  دوب  ظاـکع  ینب  زا  يدرم  وا  دـنکیم و  حدـم  ار  ّقلحم »  » رعـش نیا  رد  رعاـش  تسا .
اهنآ اب  جاودزا  هب  یـسک  ردـپ  رقف  رثا  رب  هک  تشاد  رتخد  هد  دوب و  ریقف  يدرم  يو  دـندیمان ، ّقلحم  ار  وا  اذـل  دـنام  وا  تروص  رب  ياهقلح 
رحن وا  يارب  ار  شرتش  اهنت  وا  دش و  دراو  وا  رب  یشعا  تفر ، اهنابایب  زا  یکی  هب  تفرگ و  هرانک  مدرم  زا  شنارتخد  اب  سپ  درکیمن  تبغر 

رد يرآ : تفگ  يراد ؟ یتجاح  ایآ  تفگ : نابزیم  هب  دش  راوس  شبکرم  رب  رعاش  دادماب  نوچ  دمآ و  یگرزب  راک  یـشعا  رظن  رد  هک  درک 
. دندرک يراگتساوخ  ار  شنارتخد  يدوزب  یشعا  حدم  زا  سپ  دوش و  لیام  میاهرتخد  اب  جاودزا  هب  یسک  دیاش  ياتسب  ارم  ظاکع  ینب 

ششخب ّقلحم و   ) ود نآ  دوشیم و  هتخورفارب  یشتآ  دناهدش  عقاو  امرس  تباصا  دروم  هک  وا ) ششخب  ّقلحم و   ) ود نآ  يارب  رعش : همجرت 
صص 53- ج 3 ، فاّشک ، تسا . هدـننک  مرگ  شتآ  مزالم  هدروخ  امرـس  صخـش  هک  روط  نامه  دنتـسه  ندرک  ینامهم  شتآ  مزالم  وا )

م. - 54
: تسا نیا  شمّود  عارصم  تسا و  ینایبذ  هغبان  زا  رعش  - 2

. بئاتکلا عارق  نم  لولف  ّنهب 
ناراوس نیا  رد  دیوگیم : سپس  دنکیم  فصو  دنراوس ، حورجم  روبـص و  نیگمـشخ و  هدنبوک و  ياهبـسا  رب  هک  ار  یناراکراوس  رعاش ،

انب دناهدرک . دروخ  دز و  فلاخم  ياههورگ  اب  هک  سب  زا  تسا  ییاهفاکش  هنخر و  ناشیاهریـشمش  هضبق  رد  هک  نیا  زج  تسین  یبیع  چیه 
م. هرامش 1 -. تشون  یپ  ص 142 . ج 2 ، فاّشک ، دناسریم . ار  حدم  رد  هغلابم  نیا  دنرادن و  یبیع  چیه  نیا  رب 

606 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسوا

. تسا دودخا ] باحصا   ] اهنآ يارب  يدیدهت  هیآ  نیا  ٌدیِهَش  ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َو 
. دنداد رفیک  شتآ  اب  دندنازوس و  ار  نانمؤم  هک  دودخا  باحصا  ینعی  ِتانِمْؤُْملا  َو  َنِینِمْؤُْملا  اُونَتَف  َنیِذَّلا  َّنِإ 

. تسا مّنهج  باذع  ناشرفک  ربارب  رد  اهنآ  يارب  ترخآ  رد  َمَّنَهَج  ُباذَع  ْمُهَلَف 
: تسا لامتحا  ود  هلمج  نیا  يانعم  رد  ِقیِرَْحلا  ُباذَع  ْمَُهل  َو 

ناشدوخ هب  دندوب ] هتخورفا  نانمؤم  يارب  هک  یـشتآ   ] شتآ هک  هدش  تیاور  نوچ  تسا ، شتآ  رد  نتخوس  باذـع  اهنآ  يارب  ایند  رد  - 1
. دندنازوس ار  اهنآ  تشگرب و 

ناشرفک ربارب  رد  يرفیک  دنراد  رفیک  ود  ترخآ  رد  دنداد  رازآ  یلک  روطب  ار  نانمؤم  هک  یناسک  دشاب : نیا  هیآ  دوصقم  تسا  نکمم  - 2
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. نانمؤم نداد  رازآ  رطاخ  هب  يرفیک  و 
. تسا ربارب  ود  شباذع  یتحاران و  هدش  فیصوت  دیدش ]  ] هب نوچ  تسا و  باذع  هب  ادخ  ندرک  هذخاؤم  شطب ، ٌدیِدََشل  َکِّبَر  َشَْطب  َّنِإ 

: تسا هجو  ود  هیآ  نیا  يانعم  رد  ُدیُِعی  َو  ُئِْدُبی  َوُه  ُهَّنِإ 
. دنکیم باذع  هذخاؤم و  ترخآ  ایند و  رد  ار  نانآ  هک  ینعم  نیا  هب  دیامرفیم  هداعا  دنکیم و  زاغآ  ار  باذع  هک  تسا  دنوادخ  - 1

هک ارچ  دهد  ناشرفیک  ات  دیرفآ  ار  اهنآ  زاغآ  رد  هک  نانچ  ترخآ ] رد   ] دنادرگیم رب  ار  راّفک  هک  نیا  هب  تسا  نارفاک  يارب  يدیدهت  - 2
. دندرک راکنا  ار  تمایق  رد  ندنادرگرب  دنتشاذگن و  ساپس  ار  ندیرفآ  تمعن 

. دهدیم ماجنا  دودو  صخش  هک  دهدیم  ماجنا  ار  یلمع  شعیطم  ناگدنب  هب  تبسن  هک  تسا  یتاذ  دودو ، دنوادخ  ُدوُدَْولا  ُروُفَْغلا  َوُه  َو 
تسا شرع  ماقم  يدنلب  یگرزب و  دجم  زا  روظنم  دشاب و  شرع  يارب  تفـص  هک  نیا  رب  انب  هدش  تئارق  رورجم  دیجم »  » ُدیِجَْملا ِشْرَْعلا  ُوذ 

تمظع  ادخ  دجم  هک  نانچ 
607 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا هدش  تئارق  زین  عفر  هب  و  تسادخ .
. تسا فوذحم  يادتبم  ربخ  لاّعف ، ُدیُِری  اِمل  ٌلاَّعَف 

ْنِم هدومرف : هک  ناـنچ  دـنیوا  لآ  نوعرف و  دوخ  نوـعرف ، زا  دوـصقم  تسا و  لـبق ] هیآ  رد   ] دوـنج زا  لدـب  هملک  ود  نیا  َدوُـمَث  َو  َنْوَـعِْرف 
يزیچ شاهجیتن  هک  ناربماـیپ  هب  تبـسن  دونج  نیا  بیذـکت  زا  ربماـیپ  يا  ینعی  (. 83 سنوی / «. ) شناـیفارطا نوعرف و  زا   » ْمِِهئاَـلَم َو  َنْوَعِْرف 

. يدش هاگآ  تسا . هدش  لزان  نانآ  رب  هک  تسا 
. دنباذع هتسیاش  دندرک و  بیذکت  ار  وت  دندش  رفاک  وت  موق  زا  هک  یناسک  هکلب  ٍبیِذْکَت  ِیف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َِلب 

تـسا یلثم  فارطا  زا  اهنآ  رب  ادـخ  ندوب  طیحم  دـنیوا ، تردـق  هضبق  رد  اهنآ  تسا و  هاگآ  اهنآ  لاوحا  زا  ادـخ  ٌطیُِحم  ْمِِهئارَو  ْنِم  ُهَّللا  َو 
[. دریگیم رارق  هرصاحم  رد  هک  یسک  دننام   ] درادن دوجو  ناشیارب  ادخ  نتخاس  ناوتان  رارف و  ناکما  هک  ارچ 

ار ءاـیبنا  هک  هتـشذگ  ماوقا  زا  ربماـیپ ] يا   ] وت موق  راـک  هک  تساـنعم  نیا  هب  ندـنادرگ  يور  بارـضا و  فرح  لـب » : » ٌدـیِجَم ٌنآُْرق  َوُـه  ْلـَب 
زا رتشیب  دنتفرگن و  تربع  دندینـش و  تسا  هدمآ  ناشرـس  رب  ار  هچنآ  و  هتـشذگ ، ماوقا  ناتـساد  نانیا  اریز  تسا  رتبیجع  دندرک  بیذـکت 

زاجعا مظن و  رظن  زا  تسا و  هدیاف  رپ  ردقلا و  لیلج  فیرش و  هبترم و  دنلب  هک  دندرک  بیذکت  ار  ینآرق  هکلب  دندرک ، یحو  بیذکت  اهنآ 
. دراد رارق  ییالاب  هدر  رد  اهباتک  نایم  رد 

: تسا لوق  ود  ظوفحم »  » تئارق رد  ٍظوُفْحَم  ٍحَْول  ِیف 
. دشاب نآرق  تفص  هک  نیا  رب  انب  عفر  - 1

. دشاب حول  تفص  هک  نیا  رب  انب  ّرج  - 2
608 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

608 ص :  قراط ....  هروس 

هراشا

. تسا یّکم 
. دراد هیآ  هدفه 

608 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]
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دهدب وا  هب  هنسح  هد  تسا  نامـسآ  رد  هک  ياهراتـس  ره  ددع  هب  دنوادخ  دنک  تئارق  ار  نآ  سک  ره  هک  تسا  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدح  رد 
«. 1»

یتلزنم ماقم و  ادـخ  هاگـشیپ  رد  تمایق  زور  دـناوخب  ار  قراط  هروس  دوخ  بجاو  زامن  رد  سک  ره  هدومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
«. 2  » دوب دهاوخ  اهنآ  باحصا  ناربمایپ و  ناقیفر  زا  تشهب  رد  دراد و 

608 ص :  ات 17 .... ] تایآ 1  (: 86  ) قراطلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ٌِظفاح اْهیَلَع  اََّمل  ٍسْفَن  ُّلُک  ْنِإ  ( 3  ) ُِبقاَّثلا ُمْجَّنلا  ( 2  ) ُقِراَّطلا اَم  َكارْدَأ  ام  َو  ( 1  ) ِقِراَّطلا َو  ِءامَّسلا  َو 

(9  ) ُِرئارَّسلا یَْلُبت  َمْوَی  ( 8  ) ٌرِداَقل ِهِعْجَر  یلَع  ُهَّنِإ  ( 7  ) ِِبئارَّتلا َو  ِْبلُّصلا  ِْنَیب  ْنِم  ُجُرْخَی  ( 6  ) ٍِقفاد ٍءام  ْنِم  َِقلُخ  ( 5  ) َِقلُخ َّمِم  ُناْسنِْإلا  ِرُْظنَْیلَف 
(14  ) ِلْزَْهلِاب َوُه  ام  َو  ( 13  ) ٌلْصَف ٌلْوََقل  ُهَّنِإ  ( 12  ) ِعْدَّصلا ِتاذ  ِضْرَْألا  َو  ( 11  ) ِعْجَّرلا ِتاذ  ِءامَّسلا  َو  ( 10  ) ٍرِصان َو ال  ٍةَُّوق  ْنِم  َُهل  امَف 

(17  ) ًاْدیَوُر ْمُْهلِْهمَأ  َنیِِرفاْکلا  ِلِّهَمَف  ( 16  ) ًاْدیَک ُدیِکَأ  َو  ( 15  ) ًاْدیَک َنوُدیِکَی  ْمُهَّنِإ 
__________________________________________________

-1
. تانسح رشع  ءامسلا  یف  مجن  لک  ددعب  هَّللا  هاطعا  اهأرق  نم  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدح  یف 

و - 2
نیّیبنلا ءاقفر  نم  ناک  ۀلزنم و  هاج و  هَّللا  دنع  ۀمایقلا  موی  هل  ناک  قراطلا  ءامّسلا و  هضیرفلا  یف  هتءارق  تناک  نم  مالّـسلا  هیلع  قداصلا  نع 

. مهباحصا و 
609 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

609 ص :  همجرت .... :

. نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1 . ) بش هدنبوک  نامسآ و  هب  دنگوس 

(2 ( !؟ تسیچ بش  هدنبوک  هک  یناد  هچ  وت  و 
(3 . ) اهیکیرات هدنفاکش  ناشخرد و  هراتس  نامه 

(4 . ) دراد یظفاح  بقارم و  سک  ره  هک  دنگوس ) یهلا  گرزب  تیآ  نیا  هب  )
(5 ( !؟ هدش هدیرفآ  زیچ  هچ  زا  هک  درگنب  دیاب  ناسنا 

(6 . ) تسا هدش  هدیرفآ  هدنهج  بآ  کی  زا 
(7 . ) دیآیم نوریب  اههنیس  تشپ و  نایم  زا  هک  یبآ 

(8 . ) دنادرگزاب ار  وا  دناوتیم  دیرفآ ) زیچان  دوجوم  نینچ  ار  وا  هک  ییادخ  )
(9 . ) دوشیم راکشآ  ناهنپ  رارسا  هک  زور  نآ  رد 

(10 . ) تسین يروای  ورین و  چیه  وا  يارب  و 
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(11 ! ) نارابرپ نامسآ  هب  دنگوس 
(12 (. ) دنروآیمرب رس  نآ  زا  ناهایگ  هک   ) فاکشرپ نیمز  هب  دنگوس  و 

(13 . ) تسا قح  نخس  کی  نیا  هک 
(14 . ) تسین یخوش  و 

(15 . ) دننکیم هلیح  هتسویپ  اهنآ 
(16 . ) منکیم هراچ  اهنآ  لباقم  رد  نم  و 

(17 (. ) دننیبب ار  ناشلامعا  يازس  ات   ) هد تلهم  یکدنا  ار  نارفاک  تسا  نینچ  هک  لاح 

609 ص :  ریسفت .... :

. دیآیم هاگنابش  هک  تسا  يزیچ  ره  قراط ، ِقِراَّطلا  َو  ِءامَّسلا  َو 
خاروس دوخ  ینشور  اب  ار  اهیکیرات  هک  یشخب  ینشور  ینعی  دنک  دای  دنگوس  بقاث » مجن   » هب هک  هدرک  دصق  دنوادخ  ییوگ  ُِبقاَّثلا  ُمْجَّنلا 

مجن ناـیم  هک  هدروآ  ار  یتفـص  سپ  دراد  دوجو  شفیرظ  تمکح  ادـخ و  تردـق  یتفگـش  نآ  رد  هک  ارچ  دـنکیم  ذوفن  نآ  رد  هدرک و 
مجن  هب  ار  قراط  هاگ  نآ  دشابیم  كرتشم  تسا  قراط  نامه  هک  نآ  زج  بقاث و 

610 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دنک راهظا  ار  نآ  نأش  تمظع  ات  هدرک  ریسفت  بقاث 

ره و  ّالا »  » يانعم هب  ار  اّمل »  » هتفرگ و هیفان  ار  نا »  » هدـناوخ دّدـشم  ار  اّمل »  » هک یـسک  اریز  تسا  مسق  باوج  ٌِظفاح  اْهیَلَع  اََّمل  ٍسْفَن  ُّلُک  ْنِإ 
. دریگیم ّقلعت  هجو  ود  ره  هب  مسق  هلّقثم و  زا  هفّفخم  ار  ّنا »  » هتسناد و هلص  ار  ام »  » هدناوخ دیدشت  نودب  ار  اّمل »  » سک

بقارم و ای  درامشیم ، رب  ار  وا  ّرش  ریخ و  دنکیم و  طبـض  ار  وا  لمع  ناگتـشرف  زا  ینابهگن  هک  نیا  زج  تسین  ياهدنز  ناسنا  چیه  ینعی ،
. تسا بقارم  زیچ  ره  رب  ادخ  تسا و  لاعتم  يادخ  هک  تسوا  رب  یظفاح 

دنادـب ات  دـشیدنیب  شیوخ ] شنیرفآ  رد   ] دوخ راک  زاغآ  رد  هک  دـنکیم  شرافـس  ناسنا  هب  دـنوادخ  هیآ  نیا  رد  َِقلُخ  َّمِم  ُناـْسنِْإلا  ِرُْظنَْیلَف 
هب اهناسنا  همه  هک  دنک  لمع  يزور  يارب  دـیاب  سپ  دـنادرگرب  تمایق ] رد   ] ار وا  دـناوتیم  تسا  هدرک  داجیا  ار  وا  راب  نیتسخن  هک  یـسک 

قفاد تسا ، شهج  ياراد  هک  یبآ  ینعی  تسا ، قفاد ) ءام  نم  قلخا   ) نآ باوج  هک  تسا  یـشسرپ  قلخ  ّمم  دـنوشیم . هدـنادرگرب  رـشحم 
[ نز درم و   ] بآ ود  ره  نوچ  نیقفاد ، نیئام  نم  قلخ  هدومرفن : دـنوادخ  تسا . شهج  راشف و  اب  ینتخیر  قفد » . » تسا رماـت  نبـال و  دـننام 

. دنوشیم دّحتم  مه  اب  موزومورک ] شش  لهچ و  لیکشت  لووا و  مرپسا و  بیکرت  اب   ] شنیرفآ زاغآ  رد  دنزیمآیم و  مهرد  محر  رد 
. دیآیم نوریب  نز  هنیس  ياهناوختسا  درم و  تشپ  نایم  زا  بآ  نآ  ِِبئارَّتلا  َو  ِْبلُّصلا  ِْنَیب  ْنِم  ُجُرْخَی 

زا ار  ناسنا  زاغآ ، رد  هک  ياهدننیرفآ  ینعی  دنکیم  تلالد  نآ  رب  قلخ »  » لعف نوچ  ددرگیم  رب  قلاخ  هب  ّهنإ »  » ریمض ٌرِداَقل  ِهِعْجَر  یلَع  ُهَّنِإ 
. دزرویم يدنک  نآ  رد  هن  تسا و  زجاع  راک  نآ  زا  هن  دنادرگرب و  ار  وا  اصوصخ  دناوتیم  دیرفآ  ياهفطن 

. تسا هعجر »  » هب بوصنم  موی »  » ُِرئارَّسلا یَْلُبت  َمْوَی 
درم و تشپ  هک  دوخ  جرخم  هب  بآ  ندنادرگرب  هب  دنوادخ  هک  هدش  لقن  دهاجم  زا 

611 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
بولقلا یف  رئارّسلا  ربتخت  موی  نآ : لصا  تسا و  رّدقم  لعف  هب  بوصنم  موی »  » يانعم نیا  رب  انب  دراد و  تردق  تسا  نز  هنیـس  ياهناوختـسا 

. دوشیم ادج  رگیدکی  زا  اهنآ  دب  بوخ و  دوشیم و  هدومزآ  درادیم  ناهنپ  ناسنا  هک  یلامعا  نآ و  زج  اهتّین و  دیاقع و  هک  يزور  ... 
. تسین مه  هدنرادزاب  يروای  شیارب  درادن و  عانتما  تردق  ناسنا  زور  نآ  رد  ٍرِصان  َو ال  ٍةَُّوق  ْنِم  َُهل  امَف 
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ار نآ  دـنوادخ  اریز  هدـمآ  ردـصم  تروص  هب  ناراب  يانعم  هب  عجر » ، » تسا ناراب  بحاص  هک  ینامـسآ  هب  دـنگوس  ِعْجَّرلا  ِتاذ  ِءامَّسلا  َو 
. دنادرگیم رب  هاگ  هب  هاگ 

. تسا فاکش  ياراد  ناتخرد  ناهایگ و  شیور  رثا  رب  هک  ینیمز  هب  دنگوس  ِعْدَّصلا  ِتاذ  ِضْرَْألا  َو 
نیمه هب  ناقرف  هک  نانچ  دـنکیم  ادـج  مه  زا  ار  لطاب  قح و  هک  تسا  يراـتفگ  نآرق  ددرگیم ، رب  نآرق  هب  ّهنا »  » ریمـض ٌلْـصَف  ٌلْوََقل  ُهَّنِإ 

. تسا هدش  قالطا  نآ  رب  تبسانم 
هدنناوخ و هک  تسا  راوازس  دشاب و  تبیه  اب  اههنیس  رد  گرزب و  اهلد  رد  هک  تسا  هتسیاش  یخوش و  هن  تسا  يّدج  نآرق  ِلْزَْهلِاب  َوُه  ام  َو 
دـنکیم و یهن  رما و  وا  هب  تسا و  ناحبـس  دـنوادخ  باـطخ  دروم  هک  دوش  نیزگیاـج  شناـج  رد  دریگن و  یخوش  ار  نآ  نآرق  هدـنونش 
هب دنک  يراز  ادخ  هاگرد  هب  تسا  باوث  هدعو  نآ  رد  هک  درذگب  ياهیآ  هب  هاگ  ره  سپ  دنکیم  باذع  هب  دیدهت  دهدیم و  شاداپ  هدعو 

. دشاب باذع  لها  ادابم  هک  نآ  میب  زا  دربب  هانپ  ادخ  هب  درذگب  يدیدهت  هیآ  هب  هاگ  ره  دوش و  باوث  لها  زا  هک  دیما  نیا 
. دنناسرب یبیسآ  تناهارمه  وت و  هب  ات  دنشکیم  هشقن  اهنآ  ًاْدیَک  َنوُدیِکَی  ْمُهَّنِإ 

. تسا هدیشوپ  اهنآ  رب  هک  ییاج  زا  دوش  یثنخ  اهنآ  هشقن  هک  منکیم  يریبدت  زین  نم  ًاْدیَک  ُدیِکَأ  َو 
هب  زیهرپب و  نآ  رد  باتش  زا  نکم و  نیرفن  نارفاک  يدوبان  يارب  َنیِِرفاْکلا  ِلِّهَمَف 

612 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. شاب دونشخ  دراد  اهنآ  هب  تبسن  ادخ  هک  يریبدت  نامه 

دیکأت رب  هک  یماگنه  تسا و  هدروآ  ظفل  ود  هدیدنـسپیمن  ار  رارکت  نوچ  تسا و  نارفاـک  نداد  تلهم  رب  دـیکأت  دوصقم  ًادـْیَوُر  ْمُْهلِْهمَأ 
. هدب تلهم  یکدنا  ار  اهنآ  ینعی  ادیور ، هدومرف : تسا و  هدروآ  ار  ینعم  هدرک و  اهر  ار  ظفل  هدوزفا 

613 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

613 ص :  یلعا ....  هروس 

هراشا

. تسا یندم  یلوق  هب  و  تسا . یّکم 
. دراد هیآ  هدزون 

613 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

مهیلع دمحم  یـسوم و  میهاربا و  رب  ادـخ  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  دـنک  تئارق  ار  هروس  نیا  سک  ره  هک  تسا  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدـح  رد 
«. 1  » دهدب هنسح  هد  يو  هب  هدرک ، لزان  مالّسلا 

زا يرد  ره  زا  دـنیوگب : وا  هب  تمایق  زور  دـناوخب  ّبحتـسم  ای  بجاو  زاـمن  رد  ار  یلعا  هروس  سک  ره  هدومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
«. 2  » وش دراو  یهاوخیم  هک  تشهب  ياهرد 

613 ص :  ات 19 .... ] تایآ 1  (: 87  ) یلعألا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
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(4  ) یعْرَْملا َجَرْخَأ  يِذَّلا  َو  ( 3  ) يدَهَف َرَّدَق  يِذَّلا  َو  ( 2  ) يَّوَسَف َقَلَخ  يِذَّلا  ( 1  ) یَلْعَْألا َکِّبَر  َمْسا  ِحِّبَس 
ِتَعَفَن ْنِإ  ْرِّکَذَف  ( 8  ) يرُْـسْیِلل َكُرِّسَُین  َو  ( 7  ) یفْخَی ام  َو  َرْهَْجلا  ُمَْلعَی  ُهَّنِإ  ُهَّللا  َءاش  اـم  ـَّالِإ  ( 6  ) یْسنَت الَف  َُکئِْرُقنَـس  ( 5  ) يوْحَأ ًءاـثُغ  ُهَلَعَجَف 

(9  ) يرْکِّذلا
یَّکََزت ْنَم  َحَْلفَأ  ْدَق  ( 13  ) ییْحَی َو ال  اهِیف  ُتوُمَی  ـال  َُّمث  ( 12  ) يْربُْکلا َراَّنلا  یَلْـصَی  يِذَّلا  ( 11  ) یَقْشَْألا اَُهبَّنَجَتَی  َو  ( 10  ) یشْخَی ْنَم  ُرَّکَّذَیَس 

(14)
َمیِهاْربِإ ِفُحُص  ( 18  ) یلوُْألا ِفُحُّصلا  یَِفل  اذه  َّنِإ  ( 17  ) یْقبَأ َو  ٌْریَخ  ُةَرِخْآلا  َو  ( 16  ) اْینُّدلا َةایَْحلا  َنوُِرثُْؤت  َْلب  ( 15  ) یَّلَصَف ِهِّبَر  َمْسا  َرَکَذ  َو 

(19  ) یسُوم َو 
__________________________________________________

-1
. مالّسلا مهیلع  دمحم  یسوم و  میهاربا و  یلع  هلزنا  فرح  لک  ددعب  تانسح  رشع  رجألا  نم  هَّللا  هاطعا  اهأرق  نم  ّیبا ، ثیدح  یف 

و - 2
. تئش نانجلا  باوبا  ّيا  نم  لخدا  ۀمایقلا  موی  هل  لیق  ۀلفان  وا  ۀضیرف  یف  یلعالا  کبر  مسا  حّبس  أرق  نم  مالّسلا  هیلع  قداصلا  نع 

614 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

614 ص :  همجرت .... :

. نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1 . ) راد هّزنم  ار  تاهبترم  دنلب  راگدرورپ  مان 

(2 . ) درک قلخ  مادنا  تسرد  دیرفآ و  هک  يدنوادخ  نامه 
(3 . ) دومرف تیاده  درک و  ریدقت  هک  سک  نامه  و 

(4 . ) دروآ دوجو  هب  ار  هاگارچ  هک  سک  نآ  و 
(5 . ) داد رارق  هایس  کشخ و  ار  نآ  سپس 

(6 . ) درک یهاوخن  شومارف  زگره  مینکیم و  تئارق  وت  رب  ار ) نآرق   ) يدوزب ام 
(7 . ) دنادیم ار  ناهنپ  راکشآ و  وا  هک  دهاوخب ، ادخ  ار  هچنآ  رگم 

(8 . ) مینکیم هدامآ  ریخ  راک  ره  ماجنا  يارب  ار  وت  ام  و 
(9 . ) دشاب دیفم  رّکذت  رگا  هد  رّکذت  سپ 

(10 . ) دنوشیم رّکذتم  دنسرتیم  ادخ  زا  هک  اهنآ  يدوزب  و 
(11 . ) دنیزگیم يرود  نآ  زا  دارفا  نیرتتخبدب  اما 

(12 . ) دوشیم دراو  گرزب  شتآ  رد  هک  یسک  نامه 
(13 . ) دوشیم هدنز  هن  دریمیم و  هن  شتآ  نآ  رد  سپس 

(14 . ) دنک هیکزت  ار  دوخ  هک  یسک  دوشیم  راگتسر  امّلسم 
(15 . ) دناوخب زامن  دروآ و  دای  هب  ار  شراگدرورپ  مان  و 

(16 . ) دیرادیم مّدقم  ار  ایند  تایح  امش  هکلب 
(17 . ) تسا رترادیاپ  رتهب و  ترخآ  هک  یلاح  رد 
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(18 . ) تسا هدمآ  نیشیپ  ینامسآ  بتک  رد  تاروتسد  نیا 
(19 . ) یسوم میهاربا و  بتک 

614 ص :  ریسفت .... :

: تفگیم درکیم ، تئارق  ار  یَلْعَْألا ، َکِّبَر  َمْسا  ِحِّبَس  هروس  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هدش : تیاور  سابع  نبا  زا 
615 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

یلعألا ّیبر  ناحبس 
تسین و وا  سدـقم  تاذ  هتـسیاش  هک  یتافـص  زا  ار  تراگدرورپ  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  تسا .] هّزنم  كاپ و  نم  هبترم  دـنلب  راگدرورپ  ]

. رادب هّزنم  اهنآ  ریظن  هیبشت و  ربج و  دننام  تسوا ، ياهمان  رد  داحلا  بجوم 
. دشاب هارمه  رادتقا  رهق و  اب  هک  تسا  ییدنلب  نآ  يانعم  هب  مسا  دشاب ، مسا »  » يارب و  ّبر »  » يارب تفص  دناوتیم  یلعا ،

: هیآ نوچ  دـیهد و  رارق  دوخ  ياههدجـس  رد  ار  نآ  دومرف : هلآ ] هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ   ] دـش لزان  هروس  نیا  نوچ  هک  تسا  ثیدـح  رد 
. دیهد رارق  ناتیاهعوکر  رد  ار  نآ  دومرف  دش  لزان  ِمیِظَْعلا  َکِّبَر  ِمْسِاب  ْحِّبَسَف 

یتواـفت هـک  نآ  یب  داد  رارق  ربارب  یعوـن  هـب  ار  اـهنآ  شنیرفآ  دـیرفایب و  لدـتعم  نوزوـم و  ار  يزیچ  ره  هـک  ییادـخ  يَّوَـسَف  َقَـلَخ  يِذَّلا 
هدش رداص  میکح  اناد و  يادـخ  زا  اهنآ  تقلخ  هک  دـنک  تلالد  ات  تخاس  مکحتـسم  مّظنم و  ار  کی  ره  هکلب  دنـشاب ، هتـشاد  دـنیاشوخان 

. تسا
زا يرو  هرهب  هار  درک و  شتیادـه  تسوا و  حالـصا  بجوـم  هک  ار  هچنآ  درک  رّدـقم  یناوـیح  ره  يارب  هـک  ییادـخ  يدَـهَف  َرَّدَـق  يِذَّلا  َو 
رد اذـغ  دـهاوخب  شردام  زا  هک  نیا  هب  ار  هجوج  درک و  ییامنهار  دوخ  ردام  ناتـسپ  هب  ار  لـفط  هک  اـجنآ  اـت  دناسانـش  وا  هب  ار  تارّدـقم 

شترخآ و اـیند و  روـما  اود و  كاروـخ و  رد  رـشب  حـلاصم  هلمج  زا  تـسا  رامـشیب  ناـسنا  هـب  تبـسن  ادـخ  ياهتیادـه  دزیرب و  شناـهد 
سپ تفای  هطاحا  ناوتیمن  نآ  هنک  هب  هک  تسا  هدرتسگ  یباـب  دوخ  دراد  تاـناویح  ناگدـنرپ و  ناـیاپراهچ و  هب  دـنوادخ  هک  ییاـهماهلا 

. تسا كاپ  هّزنم و  ام  يالاو  راگدرورپ 
. تسا یکی  هیآ  يانعم  یلو  تسا  مالّسلا  هیلع  یلع  تئارق  نآ  تسا و  هدش  تئارق  مه  دیدشت  نودب  رّدق » »

نکمم داد ، رارق  هایس  کشخ و  ندوب  زبس  زا  سپ  ار  نآ  دینایور و  ار  ناهایگ  دنوادخ  ینعی  تسا  ءاثغ »  » يارب تفص  يوحأ ، يوْحَأ  ًءاثُغ 
يارب  لاح  يوحا )  ) تسا

616 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
رارق کشخ  ندوب  زبس  زا  دعب  ار  نآ  سپ  تسا  زبس  هزات و  رایسب  هک  نیا  رطاخ  هب  دروآ  نوریب  هایـس  ار  هایگ  دنوادخ  ینعی  دشاب ، یعرم » »

. داد
رد دـنکیم  تئارق  وا  رب  ار  یحو  لیئربج  هک  هداد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  شربمایپ  هب  ادـخ  هک  تسا  یتراشب  هیآ  نیا  یـْسنَت  الَف  َکـُئِْرُقنَس 

. دربیمن دای  زا  دنکیم و  ظفح  ار  یحو  سپ  دسیونیم  هن  دناوخیم و  هن  تسا  هدناوخن  سرد  وا  هک  یلاح 
ربمایپ دای  زا  ار  نآ  ياهیآ ، توالت  مکح و  نتـشادرب  اب  دـنوادخ  سپ  دـنک  شومارف  ربمایپ  هک  دـهاوخب  ادـخ  ار  هچنآ  رگم  ُهَّللا  َءاش  ام  اَّلِإ 

: هدومرف هک  نانچ  دربیم  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یّلص 
(. 106 هرقب / « ) میزاسیم نآ  نیشناج  ار  نآ  زا  رتهب  هک  نیا  رگم  میزادنایمن ، ریخأت  هب  ار  هیآ ]  ] نآ خسن  ای   » اْهنِم ٍْریَِخب  ِتَْأن  اهِْسُنن  َْوأ 

. دنکیم تلالد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  تّوبن  رب  هک  تسا  ياهزجعم  راکشآ و  تسا  ياهناشن  هیآ  نیا 
ای يرادیم ، ناهنپ  لد  رد  ار  هچنآ  یناوخیم و  لیئربج  هارمه  یشومارف  میب  زا  هک  ار  هچنآ  دنادیم  ادخ  ینعی  یفْخَی  ام  َو  َرْهَْجلا  ُمَْلعَی  ُهَّنِإ 
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تـسا ناتنید  داسف  حالـص و  هب  ار  هچنآ  امـش و  نطاب  رهاظ و  تالاح  تسا و  هاگآ  امـش  ناهن  راکـشآ و  لامعا  رادرک و  راتفگ و  زا  ادخ 
. دنادیم

هک یهار  هب  ار  وت  ینعی  تسا  هضرتـعم  هلمج  یفْخَی ، اـم  َو  َرْهَْجلا  ُمَْلعَی  ُهَّنِإ  هیآ  تسا و  کئرقنـس »  » رب فـطع  هیآ  نیا  يرُْـسْیِلل  َكُرِّسَُین  َو 
نایدا نیرتناسآ  هک  میرادیم  ینید  هب  ّقفوم  ار  وت  دـناهتفگ : یـضعب  میرادیم ، قفوم  نآ  نتخاس  ناسآ  یحو و  ظفح  ینعی  تسا  رتناسآ 

. تسا
رارکت تّجح  مامتا  زا  سپ  ار  نآ  داتفا  دنمدوس  تنداد  رکذت  رگا  دنک و  هظعوم  ار  اهنآ  هدـب و  رّکذـت  مدرم  هب  يرْکِّذـلا  ِتَعَفَن  ْنِإ  ْرِّکَذَـف 

هچ مدرک  ثوعبم  نادب  ار  وت  هک  ار  هچنآ  هدب  رکذت  مدرم  هب  دناهتفگ : یـضعب  نادرگب ، يور  نانآ  زا  دـشن  دـنمدوس  ترّکذـت  رگا  نک و 
هک  دنکیم  اضتقا  اهنآ  يرامیب  نتخاس  فرطرب  اریز  دوشن  هچ  دوش  عقاو  دنمدوس 

617 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دنریذپن هچ  رگا  یهد  رکذت  ار  اهنآ 

زا يوریپ  هب  ار  وا  رکفت  ات  دشیدنایم  سپ  دربیم  هرهب  نآ  زا  دریذپیم و  ار  رّکذت  يدوزب  دسرتیم  ادخ  زا  هک  یسک  یـشْخَی  ْنَم  ُرَّکَّذَیَس 
. دنادرگرب قح 

یَقْشَْألا اَُهبَّنَجَتَی 
. دننکیم يرود  رکذت  هظعوم و  زا  دناهدش  رفاک  وا  یگناگی  ادخ و  هب  هک  ناراکهنگ  نیرت  تخبدب 

. دوشیم ایند  شتآ  ینعی  رتکچوک  شتآ  مّنهج و  شتآ  ینعی  رتگرزب  شتآ  مزالم  هک  نآ  يْربُْکلا  َراَّنلا  یَلْصَی  يِذَّلا 
. دربب دوس  شیگدنز  زا  هک  دنامیم  هدنز  هن  دوش و  هدوسآ  هک  دریمیم  هن  هاگ  نآ  ییْحَی  َو ال  اهِیف  ُتوُمَی  َُّمث ال 

: دناهتفگ یضعب  دیوگب ، هَّللا » الا  هلا  ال   » دنک و رارقا  ادخ  یگناگی  هب  دوش و  كاپ  كرش  زا  هک  یـسک  تسا  راگتـسر  یَّکََزت  ْنَم  َحَْلفَأ  ْدَق 
یـضعب دـهدب ، ار  دوخ  لام  تاـکز  ینعی  دـناهتفگ : یـضعب  دروآ . ياـجب  ار  هناـگجنپ  ياـهزامن  اـهزامن و  يارب  دوش  كاـپ  ینعی  یّکزت ،

. تسا دیع  زامن  هرطف و  تاکز  دوصقم  دناهتفگ :
. درازگب ار  دیع  زامن  دروایب و  نابز  رب  یّلصم  ریسم  رد  ار  شراگدرورپ  مان  دیوگیم : كاّحض  یَّلَصَف  ِهِّبَر  َمْسا  َرَکَذ  َو 

هب و  ءای )  ) اب َنوُِرثُْؤت ، دنـشیدنایمن . ترخآ  ياـهراک  رد  دـنهدیم و  حـیجرت  ترخآ  رب  ار  اـیند  یگدـنز  هکلب  اْینُّدـلا  َةاـیَْحلا  َنوُِرثُْؤت  ْلـَب 
. تسا هدش  تئارق  زین  بیاغ  لعف  تروص 

. تسا رتماود  اب  رترب و  تشهب )  ) ترخآ يارس  یْقبَأ  َو  ٌْریَخ  ُةَرِخْآلا  َو 
نایز شترخآ  هب  درادـب  تسود  ار  شیایند  سک  ره  دـنزب و  ناـیز  شیاـیند  هب  درادـب  تسود  ار  شترخآ  سک  ره  هک  تسا  ثیدـح  رد 

. دناسرب
. تسا هدمآ  نآرق ] زا  لبق   ] ناینیشیپ ياهباتک  رد  دش  دای  یْقبَأ  َو  ٌْریَخ  ات  یَّکََزت  ْنَم  َحَْلفَأ  ْدَق  هیآ  زا  هچنآ  یلوُْألا  ِفُحُّصلا  یَِفل  اذه  َّنِإ 

618 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسا هروس  ياوتحم  مامت  هب  هراشا  اذه ، دناهتفگ : یضعب 

: دومرف دندوب ؟ رفن  دنچ  ناربمایپ  مدرک : ضرع  ادخ  لوسر  هب  دیوگ : رذ  وبا 
: دومرف دندوب ؟ رفن  دنچ  لسرم  ناربمایپ  مدرک : ضرع  رازه ، راهچ  تسیب و  دص و 

هاجنپ ثیـش  رب  باتک  هد  مدآ  ترـضح  رب  باتک  راهچ  دـص و  دومرف : درک ؟ لزان  باتک  دـنچ  ادـخ  مدرک : ضرع  رفن ، هدزیـس  دـصیس و 
، تاروت رگید : باتک  راهچ  و  باتک ، هد  میهاربا  رب  تشون ، ملق  اب  هک  تسا  یـسک  نیلوا  وا  باتک و  یـس  سیردا  ینعی  خونخا  رب  باـتک 

. دنتسه ناقرف  و  روبز ، لیجنا ،
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619 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

619 ص :  هیشاغ ....  هروس 

هراشا

. تسا یّکم 
. دراد هیآ  شش  تسیب و 

619 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

«. 1  » دنک یسرباسح  ناسآ  ار  وا  ادخ  دنک  تئارق  ار  نآ  سک  ره  هک  تسا  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدح  رد 
ایند و رد  ار  وا  دـنوادخ  دـنک  تموادـم  هروس  نیا  تئارق  رب  شاهلفاـن  اـی  بجاو  ياـهزامن  رد  سک  ره  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 

«. 2  » دراد ناما  رد  شتآ  رفیک  باذع و  زا  ار  وا  ترخآ  رد  دیامرف و  دوخ  تمحر  لومشم  ترخآ 

619 ص :  ات 26 .... ] تایآ 1  (: 88  ) ۀیشاغلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ًۀَیِماح ًاران  یلْصَت  ( 3  ) ٌۀَبِصان ٌۀَِلماع  ( 2  ) ٌۀَعِشاخ ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو  ( 1  ) ِۀَیِشاْغلا ُثیِدَح  َكاتَأ  ْلَه 

(9  ) ٌۀَیِضار اِهیْعَِسل  ( 8  ) ٌۀَمِعان ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو  ( 7  ) ٍعوُج ْنِم  ِینُْغی  َو ال  ُنِمُْسی  ال  ( 6  ) ٍعیِرَض ْنِم  َّالِإ  ٌماعَط  ْمَُهل  َْسَیل  ( 5  ) ٍۀَِینآ ٍْنیَع  ْنِم  یقُْست 
(14  ) ٌۀَعوُضْوَم ٌباوْکَأ  َو  ( 13  ) ٌۀَعُوفْرَم ٌرُرُس  اهِیف  ( 12  ) ٌۀَیِراج ٌْنیَع  اهِیف  ( 11  ) ًۀَیِغال اهِیف  ُعَمْسَت  ال  ( 10  ) ٍۀَِیلاع ٍۀَّنَج  ِیف 

ِلابِْجلا َیلِإ  َو  ( 18  ) ْتَِعفُر َْفیَک  ِءامَّسلا  َیلِإ  َو  ( 17  ) ْتَِقلُخ َْفیَک  ِِلبِْإلا  َیلِإ  َنوُرُْظنَی  الَف  َأ  ( 16  ) ٌۀَثُوْثبَم ُِّیبارَز  َو  ( 15  ) ٌۀَفوُفْصَم ُقِرامَن  َو 
(19  ) ْتَبُِصن َْفیَک 

َباذَْعلا ُهَّللا  ُُهبِّذَُعیَف  ( 23  ) َرَفَک َو  یَّلََوت  ْنَم  َّالِإ  ( 22  ) ٍرِْطیَصُِمب ْمِْهیَلَع  َتَْسل  ( 21  ) ٌرِّکَذُم َْتنَأ  امَّنِإ  ْرِّکَذَف  ( 20  ) ْتَحِطُس َْفیَک  ِضْرَْألا  َیلِإ  َو 
(24  ) َرَبْکَْألا

(26  ) ْمَُهباسِح اْنیَلَع  َّنِإ  َُّمث  ( 25  ) ْمَُهبایِإ اْنَیلِإ  َّنِإ 
__________________________________________________

-1
. اریسی اباسح  هَّللا  هبساح  اهأرق  نم  ّیبا ، ثیدح  یف 

و - 2
ۀمایقلا موی  نمألا  هَّللا  هاطعا  ةرخالا و  ایندلا و  یف  هتمحر  هَّللا  هاشغ  ۀـلفان  وا  ۀـضیرف  یف  ۀیـشاغلا  ةءارق  نمدا  نم  مالّـسلا ، هیلع  قداّصلا  نع 

. راّنلا باذع  نم 
620 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

620 ص :  همجرت .... :
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. نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1 ( !؟ تسا هدیسر  وت  هب  دناشوپیم ) ار  همه  شکانتشحو  ثداوح  هک  تمایق  زور   ) هیشاغ ناتساد  ایآ 

(2 . ) تسا راب  ّتلذ  عشاخ و  زور  نآ  رد  ییاههرهچ 
(3 (. ) هدشن ناشدئاع  ياهجیتن  و   ) دناهدش هتسخ  هدرک و  لمع  هتسویپ  هک  اهنآ 

(4 . ) دنوشیم دراو  نازوس  شتآ  رد  و 
(5 . ) دنناشونیم اهنآ  هب  غاد  هداعلا  قوف  ياهمشچ  زا 

(6 . ) دنرادن وبدب ) خلت و  کشخ  راخ   ) عیرض زا  زج  یماعط 
(7 . ) دناشنیم ورف  ار  یگنسرگ  هن  دنکیم و  هبرف  ار  اهنآ  هن  هک  ییاذغ 

(8 . ) تسا توارط  اب  باداش و  زور  نآ  رد  ییاههرهچ 
(9 . ) تسا دونشخ  دوخ  شالت  یعس و  زا  هک  ارچ 

(10  ) یلاع تسا  یتشهب  رد 
(11 . ) يونشیمن ياهدوهیب  وغل و  نخس  چیه  نآ  رد  هک 

(12 . ) تسا يراج  ياههمشچ  نآ  رد 
(13 . ) تسا دنلب  يابیز  ياهتخت  نآ  رد 

(14 . ) هداهن اههمشچ  نیا  رانک  رد  هک  ییاهحدق  و 
(15  ) هدش هداد  فص  ياهیتشپ  اهشلاب و  و 

(16  ) هدرتسگ رخاف  ياهشرف  و 
621 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(17 ( ؟ هدش هدیرفآ  هنوگچ  دنرگنیمن  رتش  هب  اهنآ  ایآ 
(18 ( ؟ هدش اپرب  هنوگچ  هک  دننکیمن  هاگن  نامسآ  هب  و 

(19 ( ؟ هدیدرگ بصن  دوخ  ياج  رد  هنوگچ  هک  اههوک  هب  و 
(20 ( ؟ هدش هدرتسگ  هتشگ و  حّطسم  هنوگچ  هک  نیمز  هب  و 

(21  ) ياهدنهد رّکذت  طقف  وت  هک  هدب  رّکذت  سپ 
(22 . ) ینک ناشروبجم  نامیا ) رب   ) هک یتسین  اهنآ  رب  ّطلسم  وت 

(23 . ) دوش رفاک  دنک و  تشپ  هک  یسک  رگم 
(24 . ) دنکیم تازاجم  رتگرزب  باذع  هب  ار  وا  دنوادخ  هک 

(25 . ) تسام يوس  هب  اهنآ  تشگزاب  امّلسم 
(26 . ) تسام اب  اهنآ  باسح  امّلسم  و 

621 ص :  ریسفت .... :

تسا شتآ  هیشاغ ، دناهتفگ : یضعب  دریگیم . ورف  ار  مدرم  همه  نآ  ياهیتخس  سرت و  هک  تسا  تمایق  هیشاغ ، ِۀَیِـشاْغلا  ُثیِدَح  َكاتَأ  ْلَه 
(. 50 میهاربا / «. ) دناشوپیم شتآ  ار  ناشیاهتروص  و   » ُراَّنلا ُمُهَهوُجُو  یشْغَت  َو  هیآ : ریظن 
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. دناهتسکشرس لیلذ و  دریگیم  ورف  ار  اهنآ  هک  یباذع  هلیسو  هب  زور  نیا  رد  هک  ییاههرهچ  ٌۀَعِشاخ  ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو 
اهنآ هراومه  شتآ  زا  ندمآ  الاب  رد  دنـشکیم و  دوخ  اب  ار  اهلغ  اهریجنز و  ینعی  دننکیم  راک  تمحز  اب  شتآ  رد  هک  اهنآ  ٌۀَبِـصان  ٌۀَِـلماع 

تذل نآ  زا  هدرک و  يدب  ياهراک  ایند  رد  ناسنا  دناهتفگ : یـضعب  دنـشکیم . نییاپ  هب  ار  اهنآ  شتآ  هب  نتفر  نییاپ  رد  دنروآیم و  الاب  ار 
زا درادن . یباوث  ترخآ  رد  هک  ییاهراک  رد  هدرب  جنر  هدرک و  راک  دـناهتفگ : یـضعب  دـناجنر . رد  لامعا  نآ  زا  ترخآ  رد  هدرب و  هرهب  و 

َنُونِسُْحی ْمُهَّنَأ  َنُوبَسْحَی  ْمُه  َو  (. 23 ناقرف / «. ) میوریم دناهداد  ماجنا  اهنآ  هک  یلامعا  غارـس  هب  ام  و   » ٍلَمَع ْنِم  اُولِمَع  ام  یلِإ  اْنمِدَـق  َو  هیآ :
(. 104 فهک / «. ) دنهدیم ماجنا  کین  راک  دننکیم  نامگ  لاح  نیا  اب   » ًاْعنُص

هزور هک  ناشیاهراک  رد  اریز  . ] دریذپیمن ار  ناشلامعا  ادخ  هک  دننارازگتعدب  اههعموص و  نابحاص  نابهار و  اهنآ  دیوگ : ریبج  نب  دـیعس 
بش  رد  ندناوخ  زامن  موادم و 

622 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
[. دندیشک باوث  نودب  هدوهیب و  تمحز  جنر و  تسا 

«. 1  » دوب دهاوخ  هیآ  نیا  لومشم  دشوکب  دنک و  تدابع  دنچ  ره  دشاب ، ام  نمشد  هک  سک  ره  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح 
. تسا هدش  تئارق  ءات )  ) ّمض حتف و  هب  یلصت »  » ًۀَیِماح ًاران  یلْصَت 

. دشکیم هنابز  ادخ  نانمشد  رب  هک  نازوس  یشتآ  ًۀَیِماح 
. تسا هدیسر  هجرد  نیرخآ  هب  ترارح  رد  هک  غاد  ياهمشچ  زا  دنوشیم  هداد  بآ  ٍۀَِینآ  ٍْنیَع  ْنِم  یقُْست 

کشخ نوچ  دروخیم و  رتش  ار  شاهزات  دنیوگیم و  قربش  نآ  هب  هک  تسا  هدیکشخ  راخ  یعون  عیرـض »  » ٍعیِرَـض ْنِم  اَّلِإ  ٌماعَط  ْمَُهل  َْسَیل 
. تسا هدنشک  یّمس  هک  دوشیم  رود  نآ  زا  دوش 

زا ناشکاروخ  ینعی  دشاب  عیرض  ای  ماعط  تفص  هک  نیا  رب  انب  تسا  رورجم  ای  تسا ، عوفرم  اّلحم  نمـسی ، ٍعوُج ال  ْنِم  ِینُْغی  َو ال  ُنِمُْـسی  ال 
يرود نآ  زا  دوشیمن و  کیدزن  مه  رتش  عیرـض )  ) راـخ عون  نیا  هب  یلو  دروخیم  رتش  هک  تسا  راـخ  هکلب  تسین  اـهناسنا  كاروخ  عون 

. دهدیم ورین  دنکیم و  قاچ  هن  دنکیم و  عفر  ار  یگنسرگ  هن  ینعی  درادن  ار  ییاذغ  هدئاف  ود  راخ  نیا  دنکیم ،
َو ُنِمُْسی  ال  هیآ : سپ  مینکیم  قاچ  عیرض  اب  ار  دوخ  نارتش  ام  دنتفگ : شیرق  راّفک  دش ] لزان  ٍعیِرَض  ْنِم  اَّلِإ  هیآ ...  نوچ  : ] دناهتفگ یضعب 

. دش لزان  ... 
. دنیابیز ینارون و  ای  دنرادروخرب ، اهتمعن  عاونا  زا  زور  نآ  رد  هک  ییاههرهچ  ٌۀَمِعان  ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو 

. دنوشیم دونشخ  دوخ  لامعا  زا  هدناسر  تمارک  باوث و  هب  ار  اهنآ  ناشلامعا  هک  دننیبیم  یتقو  نانیا  ٌۀَیِضار  اِهیْعَِسل 
__________________________________________________

و - 1
. ۀیآلا هذه  یلا  ریصی  دهتجا  دبعت و  نا  انل و  ّودع  لک  مالّسلا  هیلع  قداصلا  نع 

623 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسالاو جرا و  رپ  ای  تسا ، دنلب  شتاجرد  اهرصق و  هک  یتشهب  رد  ٍۀَِیلاع  ٍۀَّنَج  ِیف 

دوجو دیوگب  وغل  نخـس  هک  یـصخش  ای  دنونـشیمن ، يوغل  نخـس  تشهب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  ای  نایتشهب  ًۀَیِغال  اهِیف  ُعَمْـسَت  ال 
. دنیاتسیم ار  ادخ  دنیوگیم و  هنامیکح  نخس  طقف  نایتشهب  نوچ  درادن 

. تسا هدش  تئارق  لوهجم  تروص  هب  و  ءای ) و   ) و ءات )  ) اب ُعَمْسَت  ال 
ار يزیچ  هچ  دـنادیم  سک  ره  عقوم  نآ  رد  يرآ   » ٌسْفَن ْتَِملَع  هیآ : دـننام  تسا  یناوارف  رایـسب  ياههمـشچ  تشهب  رد  ٌۀَـیِراج  ٌْنیَع  اـهِیف 

(. 14 ریوکت / !« ) تسا هدرک  هدامآ 
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هدیشخب وا  هب  شراگدرورپ  ار  هچنآ  مامت  نآ  يور  رب  نتـسشن  اب  نمؤم  ات  تسا  عفترم  ای  هتـشارفارب ، ياهتخت  تشهب  رد  ٌۀَعُوفْرَم  ٌرُرُـس  اهِیف 
. دنیبب

رضاح ار  نآ  دشونب  نآ  زا  دهاوخب  نمؤم  هاگ  ره  هک  هدش  هداهن  ناور  ياههمـشچ  رانک  رد  هلول  هتـسدیب و  ییاهماج  ٌۀَعوُضْوَم  ٌباوْکَأ  َو 
. دناوخب ارف  ار  اهنآ  هک  درادن  زاین  دباییم و  رپ  و 

شلاب يور  رب  دنک  نتـسشن  هدارا  نمؤم  اج  ره  هک  ییاهـشرف  اهدنـسم و  هدـش ، هدـیچ  رگیدـکی  رانک  رد  هک  ییاهیتشپ  ٌۀَفوُفْـصَم  ُقِرامَن  َو 
. دهدیم هیکت  يرگید  یتشپ  هب  دنیشنیم و  یتسوپ 

« هبیرز  » عمج یبارز » ، » دراد فیرظ  ياـهزرپ  هک  تسا  ییاهـشرف  دـناهتفگ : یـضعب  اـهبنارگ ، هدرتسگ و  نهپ و  ياهـشرف  ٌۀـَثُوْثبَم  ُِّیبارَز  َو 
. تسا سلاجم  رد  هدش  هدنکارپ  ای  هدش  هدرتسگ  يانعم  هب  هثوثبم  تسا و 

. دنرگنیمن تربع  يور  زا  رتش  هب  ایآ  ِِلبِْإلا  َیلِإ  َنوُرُْظنَی  الَف  َأ 
ار وا  دزاـس و  دوخ  عیطم  ار  وا  شراـسفا  راـهم و  نتفرگ  اـب  دـناوتیم  یـسک  ره  هدـش و  هدـیرفآ  تفگـش  بیجع و  هنوگچ  ْتَِقلُخ  َفـْیَک 

رگید رد  هک  یلاح  رد  دربیم  رود  ياهرهش  هب  دهدیم و  تکرح  ار  وا  هاگ  نآ  دهنب  شتشپ  رب  ار  دوخ  ياهراب  ات  دناباوخیم 
624 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

رگا هک  اجنآ  ات  دراد  یگنـشت  لّمحت  رتش  دنراذگب ]. ناشتـشپ  رب  راب  دنناباوخب و  ار  اهنآ  هک  تسین  نینچ   ] تسین یتلاح  نینچ  نایاپ  راهچ 
. تسا هداد  رارق  یکشخ  ياهیتشک  ار  اهنآ  ادخ  اریز  دنکیم  تمواقم  رتشیب  زور و  هد  ات  دوش  عونمم  بآ  زا 

رایسب نیمز  اب  شاهلصاف  هک  هدش  هتـشارفارب  نیمز  يور  رب  نوتـس  نودب  هنوگچ  هک  دیرگنیمن  نامـسآ  هب  ایآ  ْتَِعفُر  َْفیَک  ِءامَّسلا  َیلِإ  َو 
. تسا

. دوشیمن هدنک  اج  زا  هدش و  راوتسا  هنوگچ  هک  اههوک  رد  دیشیدنایمن  ایآ  ْتَبُِصن  َْفیَک  ِلابِْجلا  َیلِإ  َو 
یمدآ هک  دراد ] یمیالم  تکرح   ] تسا هراوهاگ  نوچمه  هدش و  راومه  هنوگچ  هک  دیرگنیمن  نیمز  هب  ایآ  ْتَحِطُس  َْفیَک  ِضْرَْألا  َیلِإ  َو 

. دنکیم تکرح  نآ  يور  رب 
هدرک و تئارق  ریمـض  ءات »  » اب لوهجم و  تروص  هب  ار  تحطـس » تبـصن ، تعفر ، تقلخ ،  » لعف راـهچ  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  هدـش  تیاور 
رب هک  اههدـیرفآ  نیا  رد  ایآ  ۀـلادلا ...  تاقولخملا  هذـه  یلا  نورظنی  ـالف  ینعی أ  تسا  ریدـقت  رد  فوذـحم و  اـهلعف  نیا  ماـمت  رد  لوعفم 
ادخ ربمایپ  هب  دـیوشن و  رکنم  ار  ناگدرم  ندـنادرگرب  ندرک و  هدـنز  رب  وا  ییاناوت  ات  دیـشیدنایمن  دراد  تلالد  اناد  اناوت و  یعناص  دوجو 

. دیوش وا  رادید  ياّیهم  دیروایب و  نامیا 
طقف وت  هک  ارچ  دنوشیمن  رّکذتم  دنشیدنایمن و  هک  هدن  تیمها  هدب و  رّکذت  اهنآ  هب  سپ  دنـشیدنایمن  نانآ  ینعی  ٌرِّکَذُم  َْتنَأ  امَّنِإ  ْرِّکَذَف 

(. 48 يروش / «. ) تسا تلاسر  غالبا  اهنت  وت  هفیظو   » ُغالَْبلا اَّلِإ  َْکیَلَع  ْنِإ  هیآ : دننام  ياهدنهد  رّکذت 
(. 45 ق / «. ) یتسین اهنآ  رابجا  هب  رومأم  وت   » ٍراَّبَِجب ْمِْهیَلَع  َْتنَأ  ام  َو  هیآ : دننام  یتسین  ّطلسم  اهنآ  رب  وت  ٍرِْطیَصُِمب  ْمِْهیَلَع  َتَْسل 

تسادخ نآ  زا  ّطلست  تیالو و  دنک  تشپ  هک  اهنآ  زا  کی  ره  یلو  یتسین  ّطلـسم  نانآ  رب  ینعی  تسا  عطقنم  يانثتـسا  َرَفَک  َو  یَّلََوت  ْنَم  اَّلِإ 
ْرِّکَذَف هیآ : زا  يانثتسا  هلمج  نیا  دناهتفگ : یضعب  دهدیم ، رفیک  تسا  مّنهج  باذع  هک  رتگرزب  یباذع  هب  ار  وا  دنوادخ  سپ 

625 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ٌرِّکَذُم َْتنَأ  امَّنِإ 

ود نیب  هچنآ  دوش و  رتگرزب  باذـع  ّقحتـسم  هجیتن  رد  دـنادرگب  يور  ینک و  عمط  عطق  وا  ندروآ  ناـمیا  زا  هک  یـسک  رگم  ینعی  تسا  ، 
. تسا هضرتعم  هلمج  دراد  رارق  هیآ 

هاگ نآ  هدوب  ناّود »  » شلـصا هک  ناوید »  » دـننام هدـش  فلا  هب  بلق  وا  و  هدوب ، ّبوا »  » زا باّوا »  » لصا رد  دّدـشم و  باّیا »  » ْمَُهبایِإ اْنَیلِإ  َّنِإ 
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بلق واو »  » زین باّوا »  » رد تسا  هدش  ماغدا  ءای )  ) رد ءای )  ) هدش و ءای »  » هب بلق  وا  و  هدوب ، نویه » دویـس -  » شلـصا هک  نّیه » دّیـس و   » دننام
. تسا هدش  ءای )  ) هب

رب هک  راّهق  تسا  يدنوادخ  يوس  هب  طقف  اهنآ  تشگزاب  ینعی  تسا ، دـیدهت  رب  ندیـشخب  تّدـش  يانعم  هب  بایا »  » رب انیلا »  » ندـش مّدـقم 
. تساناوت نتفرگ  ماقتنا 

. نارگید رب  هن  تسا  مزال  ادخ  رب  طقف  نانآ  یسرباسح  ْمَُهباسِح  اْنیَلَع  َّنِإ  َُّمث 
626 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

626 ص :  رجف ....  هروس 

هراشا

. تسا یّکم 
. دناهدرمش هیآ  کی  ار  يدابع » یف   » هملک هفوک  ياملع  تسا ، هیآ  هن  تسیب و  هرصب  ياملع  هدیقع  هب  هیآ و  یس  هفوک  ياملع  داقتعا  هب 

626 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

ار نآ  سک  ره  دزرمایب و  ار  وا  ادـخ  دـناوخب  هّجحلا  يذ  هام  لوا  بش  هد  رد  ار  هروس  نیا  سک  ره  هک  تسا  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدـح  رد 
«. 1  » دشاب یگدنشخرد  رون و  شیارب  تمایق  زور  رد  دناوخب  رگید  ياهزور  رد 

هیلع یلع  نب  نیـسح  هروس  اریز  دـیناوخب  دوخ  ّبحتـسم  بجاو و  ياـهزامن  رد  ار  رجفلا ، هروس و  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح 
دشاب ترـضح  نآ  اب  دراد  تشهب  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  ياهجرد  نامه  رد  تمایق  زور  دناوخب  ار  نآ  سک  ره  تسا و  مالّـسلا 

«. 2»
__________________________________________________

-1
. ۀمایقلا موی  ارون  هل  تناک  ماّیألا  ریاس  یف  اهأرق  نم  هل و  رفغ  رشع  لایل  یف  اهأرق  نم  ّیبا ، ثیدح  یف 

و - 2
نیسحلا عم  ناک  اهأرق  نم  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ةروس  اهناف  مکلفاون  مکـضئارف و  یف  رجفلا  ةروس  اؤرقا  مالّـسلا ، هیلع  قداصلا  نع 

. ۀّنجلا نم  هتجرد  یف  ۀمایقلا  موی  مالّسلا  هیلع 
627 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

627 ص :  ات 30 .... ] تایآ 1  (: 89  ) رجفلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ِرْسَی اذِإ  ِْلیَّللا  َو  ( 3  ) ِْرتَْولا َو  ِعْفَّشلا  َو  ( 2  ) ٍرْشَع ٍلاَیل  َو  ( 1  ) ِرْجَْفلا َو 

َدوُمَث َو  ( 8  ) ِدـالِْبلا ِیف  اـُهْلثِم  ْقَلُْخی  َْمل  ِیتَّلا  ( 7  ) ِداـمِْعلا ِتاذ  َمَرِإ  ( 6  ) ٍداـِعب َکُّبَر  َلَـعَف  َْفیَک  ََرت  َْمل  َأ  ( 5  ) ٍرْجِح يِذـِل  ٌمَسَق  َِکلذ  ِیف  ْلَه 
(9  ) ِداْولِاب َرْخَّصلا  اُوباج  َنیِذَّلا 
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َکَّبَر َّنِإ  ( 13  ) ٍباذَـع َطْوَـس  َکُّبَر  ْمِْهیَلَع  َّبَـصَف  ( 12  ) َداسَْفلا اَـهِیف  اوُرَثْکَأَـف  ( 11  ) ِدـالِْبلا ِیف  اْوَـغَط  َنیِذَّلا  ( 10  ) ِداـتْوَْألا ِيذ  َنْوَـعِْرف  َو 
(14  ) ِداصْرِْملِاَبل

َْلب َّالَک  ( 16  ) ِنَناهَأ یِّبَر  ُلوُقَیَف  ُهَقْزِر  ِْهیَلَع  َرَدَـقَف  ُهالَْتبا  اَم  اذِإ  اَّمَأ  َو  ( 15  ) ِنَمَرْکَأ یِّبَر  ُلوُقَیَف  ُهَمَّعَن  َو  ُهَمَرْکَأَف  ُهُّبَر  ُهالَْتبا  اَم  اذِإ  ُناْسنِْإلا  اَّمَأَـف 
(19  ) اَمل ًالْکَأ  َثارُّتلا  َنُولُکَْأت  َو  ( 18  ) ِنیِکْسِْملا ِماعَط  یلَع  َنوُّضاََحت  َو ال  ( 17  ) َمِیتَْیلا َنُومِرُْکت  ال 

ٍِذئَمْوَی َمَّنَهَِجب  ٍِذئَمْوَی  َءیِج  َو  ( 22  ) افَص افَص  ُکَلَْملا  َو  َکُّبَر  َءاج  َو  ( 21  ) اکَد اکَد  ُضْرَْألا  ِتَّکُد  اذِإ  َّالَک  ( 20  ) امَج ابُح  َلاْملا  َنوُّبُِحت  َو 
(24  ) ِیتایَِحل ُْتمَّدَق  ِینَْتَیل  ای  ُلوُقَی  ( 23  ) يرْکِّذلا َُهل  یَّنَأ  َو  ُناْسنِْإلا  ُرَّکَذَتَی 

(28  ) ًۀَّیِـضْرَم ًۀَیِـضار  ِکِّبَر  یلِإ  یِعِجْرا  ( 27  ) ُۀَِّنئَمْطُْملا ُسْفَّنلا  اَُـهتَّیَأ  اـی  ( 26  ) ٌدَـحَأ ُهَقاثَو  ُِقثُوی  ـال  َو  ( 25  ) ٌدَحَأ َُهباذَع  ُبِّذَُـعی  ٍذـِئَمْوَیَف ال 
(29  ) يِدابِع ِیف  ِیلُخْداَف 

(30  ) ِیتَّنَج ِیلُخْدا  َو 

627 ص :  همجرت .... :

. نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1 . ) دنگوس مد  هدیپس  هب 
(2 . ) هناگهد ياهبش  هب  و 

(3 . ) درف جوز و  هب  و 
628 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  رد  تراگدرورپ  هک   ) دنگوس دنکیم . تکرح  زور ) ییانشور  يوس  هب   ) هک یماگنه  بش  هب  و 

(4 (. ) تسا ناملاظ  نیمک 
(5 ( !؟ تسین درخ  نابحاص  يارب  یّمهم  دنگوس  دش  هتفگ  هچنآ  رد  ایآ 

(6 ( ؟ درک هچ  داع  موق  هب  تراگدرورپ  يدیدن  ایآ 
(7 . ) تمظع اب  مرا )  ) رهش نآ  ای  و 

(8 . ) دوب هدشن  هدیرفآ  دالب  رد  شریظن  هک  يرهش  نامه 
(9 (. ) دنتخاسیم خاک  هناخ و  نآ  زا  و   ) دندیربیم هّرد  زا  ار  میظع  ياههرخص  هک  دومث  موق  و 

(10 . ) دوب رگهجنکش  دنمتردق و  هک  ینوعرف  و 
(11 . ) دندرک نایغط  اهرهش  رد  هک  یماوقا  نامه 

(12 . ) دندروآ راب  هب  اهنآ  رد  ناوارف  داسف  و 
(13 . ) تخیر ورف  اهنآ  رب  ار  باذع  هنایزات  دنوادخ  اذل 

(14 . ) تسا هاگنیمک  رد  وت  راگدرورپ  امّلسم 
: دیوگیم و  دوشیم ) رورغم   ) دشخبیم تمعن  دنکیم و  مارکا  شیامزآ  يارب  ار  وا  دنوادخ  هک  یماگنه  ناسنا  اما 

(15 ! ) هتشاد یمارگ  ارم  مراگدرورپ 
(16 ! ) هدرک راوخ  ارم  مراگدرورپ  دیوگیم  دوشیم و  سویأم  دریگب  گنت  وا  رب  ار  يزور  ناحتما  يارب  هک  یماگنه  اما  و 

(17 . ) دیرادیمن یمارگ  ار  نامیتی  امش  هکلب  دینکیم ، لایخ  امش  هک  تسین  نانچ 
(18 . ) دینکیمن قیوشت  نادنمتسم  ماعطا  يارب  ار  رگیدکی  و 

(19 . ) دیروخیم هدرک  عمج  عورشمان ) عورشم و  قیرط  زا   ) ار ثاریم  و 
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(20 . ) دیرادیم تسود  رایسب  ار  تورث  لام و  و 
(21 . ) دوش هدیبوک  مهرد  تخس  نیمز  هک  ماگنه  نآ  رد  دننکیم ، لایخ  اهنآ  هک  تسین  نانچ 

(22 . ) دنوش رضاح  فص  رد  فص  ناگتشرف  دسر و  ارف  تراگدرورپ  نامرف  و 
(23 . ) درادن يدوس  وا  يارب  رّکذت  نیا  هک  هدیاف  هچ  اما  دوشیم ، رّکذتم  ناسنا  زور  نآ  رد  يرآ )  ) دننک رضاح  ار  مّنهج  زور  نآ  رد  و 

(24 . ) مدوب هداتسرف  يزیچ  یگدنز  نیا  يارب  شاک  يا  دیوگیم :
(25 . ) دنکیمن وا  باذع  دننامه  یباذع  سک  چیه  زور  نآ  رد 

(26 . ) دشکیمن دنب  هب  ار  یسک  وا  نوچمه  سک  چیه  و 
(27 ! ) هتفای مارآ  حور  يا  وت 

(28 . ) تسا دونشخ  وت  زا  وا  مه  يدونشخ و  وا  زا  وت  مه  هک  یلاح  رد  درگزاب  تراگدرورپ  يوس  هب 
(29 . ) وش لخاد  مناگدنب  کلس  رد  و 

(30 . ) نک دورو  متشهب  رد  و 
629 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

629 ص :  ریسفت .... :

اذِإ ِْحبُّصلا  َو  هیآ : رد  هک  نانچ  درک ، دای  دنگوس  نادب  ناحبـس  دنوادخ  هک  تسا  حبـص  دومع  ندـش  هتفاکـش  رجف »  » ٍرْـشَع ٍلاَیل  َو  ِرْجَْفلا  َو 
. تسا هدرک  دای  دنگوس  َسَّفَنَت 

: تسا لوق  دنچ  رشع  لایل  ریسفت  رد 
. تسا ۀّجحلا  يذ  لوا  ههد  - 1

زا یخرب  هناگهد و  ياهبـش  سنج  زا  ياهژیو  ياهبـش  روظنم  هک  تسا  نیا  يارب  یلایل »  » ندروآ هرکن  «. 1  » تسا ناضمر  رخآ  زور  هد  - 2
. دنرادن اهبش  رگید  هک  دنراد  یصوصخم  تلیضف  ای  تساهنآ 

تسا نکمم  اهبش  نیا  رتو  عفـش و  دروم  رد  و  تسا . تادوجوم  مامت  قاط  تفج و  ایـشا ، دروم  رد  رتو  عفـش و  زا  روظنم  ِْرتَْولا  َو  ِعْفَّشلا  َو 
مهیلع هّمئا  زا  لوق  نیا  تسا ، هفرع  زور  رتو  ۀـیوّرتلا و  موـی  عفـش  اـی  دـشاب . مهن ) زور   ) هفرع رتو  و  هّجحیذ ) مهد   ) ناـبرق دـیع  زور  عـفش 

. تسا هدش  تیاور  مالّسلا 
هدش تئارق  ءات )  ) رسک هب  اهنت  هرت »  » یلو دوریم  راک  هب  ددع  رد  هک  تسا  تغل  ود  واو )  ) رسک حتف و  هب  هدش و  تئارق  واو )  ) حتف هب  رتو » »

. تسا
(. 33 ّرثدم / «. ) دنک تشپ  دنیچرب و ) نماد   ) هک یماگنه  بش ، هب  و   » ََربْدَأ ْذِإ  ِْلیَّللا  َو  دـننام : دورب  هاگ  ره  بش  هب  دـنگوس  ِرْـسَی  اذِإ  ِْلیَّللا  َو 

هدش فذح  يرسی »  » زا (ي )
__________________________________________________

: زا دنترابع  رگید  لاوقا  - 1
. تسا مّرحم  لوا  رجف  هداتق ، لوق  - 1

. تسا نابرق  دیع  زور  رجف  ملسم ، وبا  لوق  - 2
. تسا زور  مامت  رجف  سابع  نبا  لوق  - 3

یـسُوم انْدَـعاو  َو  هدومرف : هک  اج  نآ  هدرک  لیمکت  ار  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  تاـقیم  ادـخ  هک  تسا  يزور  هد  یـضعب  لوق  هب  - 4
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(. 142 فارعا / «. ) میدرک لیمکت  رگید )  ) بش هد  اب  ار  نآ  سپـس  میدراذگ  هدعو  بش  یـس  یـسوم ، هب  ام   » ٍرْـشَِعب اهانْمَْمتَأ  َو  ًۀَْلَیل  َنِیثالَث 
].....[

630 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
يانعم دناهتفگ ، یضعب  دوشیم ، فذح  ود  ره  هرـسک )  ) و ي )  ) ندرک فقو  ماگنه  رد  اما  دنکیم  تیافک  نآ  زا  ءار »  » رخآ هرـسک  نوچ 

. دنوریم هار  نآ  رد  هک  یبش  تسا ، هیف  يرسی  يرسی » »
تشز راک  زا  عنام  لقع  اریز  تسه ؟ ياهدننک  عناق  دنمدرخ ، يارب  مدرک  دای  هک  ییاهدنگوس  رد  ایآ  ینعی  ٍرْجِح  يِِذل  ٌمَسَق  َِکلذ  ِیف  ْلَه 

هک تسا  یمهم  دنگوس  دـنگوس ، نیا  ایآ  ینعی  درادیم ، زاب  دـشیدنایم و  لقع  هک  ارچ  هدـش ، هدـیمان  ۀـیهن ) لقع و   ) ور نیا  زا  دوشیم 
رب باذع ،» طوس  ، » ات َکُّبَر  َلَعَف  َْفیَک  ََرت  َْمل  َأ  هیآ : تسا و  فوذحم  ّنبذعیل »  » مسق باوج  و  دوش ؟ دیکأت  نآ  هلیسو  هب  مسق  دروم  ءیش 

. دراد تلالد  نآ 
مـشاه مشاه ، نادـنزرف  هب  هک  نانچ  هدـش  هتفگ  حون  نب  ماـس  نب  مدآ  نب  صوع  نب  داـع  دـنزرف  هب  داـع »  » ٍداـِعب َکُّبَر  َلَـعَف  َْفیَک  ََرت  َْمل  َأ 

رد مرا »  » نیا رب  انب  هدش  هتفگ  رخآ  داع »  » اهنآ زا  دـعب  دارفا  هب  هدـش و  هتفگ  مرا  ناشّدـج  مان  هب  لوا  داع  داع ، نیتسخن  هب  هاگ  نآ  دـنیوگ 
تسا یناسک  تئارق  لوق ، نیا  دّیؤم  دنتسیزیم ، نآ  رد  هک  هدوب  ناشرهش  مرا » : » دناهتفگ یـضعب  تسا و  داع  يارب  نایب  فطع  مرا » داعب  »

. تسا مرا ، لها  داعب  شریدقت : دناهدرک و  تئارق  مرا » داعب   » هفاضا تروص  هب  هک 
ای دنتـشاد  راّیـس ] ي   ] اهنوتـس هک  دـندوب  ینانیـشنرداچ  اهنآ  هک  تسانعم  نیا  هب  دـشاب  هلیبق  تفـص  هاگ  ره  دامعلا ، تاذ  ِداـمِْعلا  ِتاذ  َمَرِإ 

نیا هب  دشاب  ناشرهـش  تفـص  دامعلا » تاذ   » رگا و  دشاب ، هدش  هیبشت  نوتـس  هب  اهنآ  ياهتماق  هک  نیا  رب  انب  دندوب  تماق  دنلب  نادرم  ياراد 
. دندوب ییاهنوتس  ياراد  اهنآ  ياهرهش  هک  تسانعم 

[ دیدش گرم  زا  سپ   ] دـنتفرگ ار  اهرهـش  هبلغ  رهق و  اب  دندیـسر و  تنطلـس  هب  هک  دـیدش  داّدـش و  تشاد : رـسپ  ود  داع  هک  هدـش  تیاور 
سپ دیزاسب  میارب  تشهب  دننام  داد  روتـسد  سپ  دینـش  ار  تشهب  فیـصوت  دش و  کلام  ار  ملاع  مامت  سپ  دـنام  دادـش  يارب  اهنت  تنطلس 

زا شیاهرصق  هک  دوب  گرزب  يرهش  مرا  دوب ، لاس  دصهن  دادش  رمع  دش و  هتخاس  لاس  دصیس  تّدم  رد  ندع  ياهنابایب  زا  یکی  رد  مرا » »
هرقن و الط و 

631 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
دیـسر نایاپ  هب  رهـش  نآ  نامتخاس  نوچ  دوب  دوجوم  هتـسویپ  مه  هب  ياهرهن  ناتخرد و  عاونا  نآ  رد  دوب و  توقای  دجربز و  زا  شیاهنوتس 

نامـسآ زا  ياهحیـص  نانآ  رب  دنوادخ  دوب  هدنام  اج  نآ  هب  هار  زور  هنابـش  کی  رادقم  هب  نوچ  دـنتفر و  اجنآ  هب  شتکلمم  یلاها  اب  داّدـش 
. دندش كاله  یمامت  داتسرف و 

تسناوت هچ  ره  داتفا و  مرا  رهش  هب  شراذگ  تفر و  اهنابایب  زا  یکی  هب  شاهدشمگ  رتش  يوجتسج  هب  هک  هدش  تیاور  هبالق  نب  هَّللا  دبع  زا 
بعک یپ  رد  هیواـعم  درک ، لـقن  هیواـعم  يارب  ار  هّصق  يو  درک  راـضحا  ار  وا  دیـسر و  هیواـعم  هب  ربخ  نیا  تشادرب ، اـج  نآ  تارهاوج  زا 

؟ وت نامز  رد  يدوزب  دراد و  اهنوتس  هک  تسا  مرا  رهش  نامه  اج  نآ  تفگ : شباوج  رد  دیـسرپ  رهـش  نآ  هب  عجار  وا  زا  داتـسرف و  رابحألا 
ندرک ادـیپ  يارب  هک  یلاـخ  زین  شندرگ  رب  تسا و  یلاـخ  شیوربا  رب  و  دـق ، هاـتوک  ورخرـس ، هک  دوـشیم  نآ  دراو  ناناملـسم  زا  يدرم 

. تسا درم  نامه  نیا  ادخ  هب  تفگ : سپ  دید  ار  هبالق  نبا  دنادرگرب و  يور  بعک  هاگ  نآ  دوریم  نوریب  اهارحص  نآ  فرط  هب  شرتش 
رد داّدش  رهش  دننام  ای  دوب ، هدماین  دوجو  هب  تردق  مرج و  یگرزب  رد  اهرهش  نایم  رد  داع  رهش  دننام  ینعی  ِدالِْبلا ، ِیف  اُهْلثِم  ْقَلُْخی  َْمل  ِیتَّلا 

. دوب هدشن  قلخ  يرهش  اهرهش  مامت  نایم 
دوخ يارب  نآ  رد  دندرک و  خاروس  دندیرب و  ار  اههوک  هرخـص  هک  دومث  موق  هب  درک  هچ  دنوادخ  ینعی  ِداْولِاب  َرْخَّصلا  اُوباج  َنیِذَّلا  َدوُمَث  َو 

: هیآ دننام  دنتفرگ  ییاههناخ 
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هچ داتوألا  وذ  نوعرف  اـب  ادـخ  ِداـتْوَْألا و  ِيذ  َنْوَعِْرف  َو  ( 149 ءارعـش / «. ) دیـشارتیم ییاههناخ  اههوک  زا  امـش   » ًاتُوُیب ِلابِْجلا  َنِم  َنُوتِْحنَت  َو 
داتوألا وذ  وا  هب  دندیبوکیم  نیمز  هب  یناوارف  ياهخیم  دندمآیم  دورف  ییاج  هب  هاگ  ره  هک  تشاد  يدایز  نایرکشل  نوعرف  نوچ  و  درک ،

هیسآ شرسمه  هب  تبسن  ار  هجنکش  نیمه  هک  نانچ  دادیم  هجنکش  دیشکیم و  خیم  راهچ  هب  ار ] لیئارسا  ینب   ] هک تهج  نیا  هب  ای  دنتفگ 
. درک لامعا 

632 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
: تسا لوق  هس  هلمج  نیا  بارعا  رد  ِدالِْبلا  ِیف  اْوَغَط  َنیِذَّلا 

. ّمذ رب  انب  تسا  بوصنم  اّلحم  - 1
. تسا هدوب  نیّذلا » مه   » لصا رد  دشاب و  مه )  ) يارب ربخ  هک  نیا  رب  انب  تسا  عوفرم  - 2

. دشاب نوعرف ، دومث ، داع ، هدش : دای  ماوقا  يارب  تفص  هک  نیا  رب  انب  تسا  رورجم  - 3
ندروآ دـیبوک ، شرـس  رب  ار  نآ  دز و  هناـیزات  وا  رب  هعنق ، هاـشغ و  طوّسلا و  هیلع  ّبص  دوـشیم : هتفگ  ٍباذَـع  َطْوَـس  َکُّبَر  ْمِْهیَلَع  َّبَصَف 

دننام هتخاس  اّیهم  ناشیارب  ترخآ  رد  هک  یباذـع  اب  هسیاقم  رد  دـهدیم  نانآ  هب  ایند  رد  ادـخ  هک  ییاهباذـع  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  طوس 
. تسا هجنکش  تالآ  رگید  هب  تبسن  هنایزات 

تازاجم اهنآ  زا  یکی  هب  ار  نانآ  سپ  تسا  يرایسب  ياههنایزات  ادخ  هاگـشیپ  رد  تفگیم : دیـسریم  هیآ  نیا  هب  هاگ  ره  يرـصب ]  ] نسح
. دنکیم

یلثم هیآ  نیا  دنیـشنیم و  نیمک  هب  اجنآ  رد  صخـش  هک  تسا  ییاج  يانعم  هب  و  هدصر »  » زا لاعفم  نزو  رب  داصرم »  » ِداصْرِْملِاَبل َکَّبَر  َّنِإ 
. دننامیمن یفخم  وا  رظن  زا  ناراکهنگ  نیا  تسا و  هدرک  هدامآ  ناراکهنگ  يارب  ادخ  هک  یهاگنیمک )  ) یباقع يارب  تسا 

ابا اـی  ِداـصْرِْملِاَبل  َکَّبَر  َّنِإ  تفگ : سپ  دیـسر  هیآ  نیا  هب  اـت  دـناوخ  روصنم  رـضحم  رد  ار  هروـس  نیا  هک  هدـش  تیاور  دـیبع  نب  ورمع  زا 
هرمز رد  يو  هک  دـنامهف  روصنم  هب  هیانک  هب  ییادـن ، باطخ  نیا  اب  دـیبع  نب  ورمع  تسا ، هاگنیمک  رد  تراگدرورپ  رفعج ، وبا  يا  رفعج !

. دناهدش دیدهت  هیآ  نیا  رد  هک  تسا  یناراّبج 
هلا هب ال  تداهش  زا  هاگتشادزاب  نیلوا  رد  ادخ  تسا ، هاگتشادزاب  تفه  خزود  لپ  يور  رب  هک  هدش  تیاور  هیآ  نیا  دروم  رد  ساّبع  نبا  زا 

هرمع زا  یمـشش  رد  ّجـح و  زا  یمجنپ  رد  هزور و  زا  یمراـهچ ، رد  تاـکز و  زا  یموس  رد  زاـمن و  زا  یمود  رد  و  دـنکیم ، لاؤس  هَّللا  اـّلا 
ملاظم زا  رگا  سپ  دوشیم  لاؤس  اههملظم  زا  اج  نآ  رد  دسریم و  متفه  هاگتـشادزاب  هب  داد  باوج  لماک  ار  همه  رگا  سپ  دوشیم  لاؤس 

هب  ] رتهب هچ  دمآ  نوریب  ملاس 
633 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

نوچ دوشیم و  لماک  نآ  اب  شلامعا  دشاب  هتـشاد  یّبحتـسم  لمع  رگا  سپ  دیرگنب  دوشیم  هتفگ  ناگتـشرف ] هب   ] هنرگ و  دوریم ] تشهب 
. دننکیم تیاده  تشهب  هب  ار  وا  دوش  غراف  باسح  زا 

یگدـنب زج  ناسنا  زا  دـنوادخ  تسا : هدومرف  ییوگ  هتخاس و  لصّتم  ِداصْرِْملِاَبل  َکَّبَر  َّنِإ  هب  ار  هیآ  نیا  دـنوادخ  ُهالَْتبا  اَم  اذِإ  ُناْسنِْإلا  اَّمَأَف 
ار وا  ادـخ  هاگ  ره  دـهدیمن و  ّتیمها  يزیچ  هب  ایند  هب  زج  یمدآ  اـما  تسا  نیمک  رد  راـکهنگ  نداد  رفیک  يارب  وا  دـهاوخیمن و  يزیچ 

هتـشاد یمارگ  مرتحم و  ارم  مراگدرورپ  دیوگیم : ِنَمَرْکَأ  یِّبَر  ُلوُقَیَف  دـیوگیم ]:  ] دیـشخب شتعـسو  لام  رد  درک و  مارکا  وا  هب  دومزآ و 
هک یفرظ  تسه و  طرـش  يانعم  اّما »  » رد هک  هدش  لخاد  لوق  لعف  رب  ءاف )  ) نیا يارب  تسا و  ناسنا  هک  تسا  ییادـتبم  ربخ  هیآ  نیا  تسا ،

تقو ینمرکا  یبر  لئاق  ناسنإلاف  ءیـش  نم  نکی  امهم  هلمج  ریدقت  دشابیم و  رّخأتم  اریدـقت  فورظ ] رد  عاّستا  باب  زا   ] هدـمآ ادـتبم  نیب 
. تسا هتشاد  مرتحم  ارم  ناحتما  ماگنه  رد  مراگدرورپ  دیوگیم : ناسنا  دشاب  هچ  ره  ینعی  تسا . ءالتبالا 

رد ای  تسا  رازگرکـش  ایآ  هک  تسا  هدنب  ندومزآ  يارب  ود  نآ  زا  کی  ره  نوچ  هدش  هدیمان  ءالتبا »  » نآ نتخاس  رّدقم  قزر و  رد  هعـسوت 
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تساج نیا  ریظن  تسا و  یکی  ود  ره  رد  تمکح  نیا  رب  انب  دنکیم  یباتیب  تارّدقم  ربارب  رد  ای  تسا  رباص  ساپسان ، قزر  هعسوت  ماگنه 
(. 35 ءایبنا / «. ) مینکیم شیامزآ  اهیکین  اهیدب و  اب  ار  امش  ام  و   » ًۀَْنِتف ِْریَْخلا  َو  ِّرَّشلِاب  ْمُکُوْلبَن  َو  هیآ :

. تسا هدش  تئارق  لاد )  ) فیفخت دیدشت و  هب  ردق »  » ُهَقْزِر ِْهیَلَع  َرَدَقَف 
هدرک طقاس  مالک  جرد  رد  ار  ءای )  ) هک یـسک  دزن  رد  هدش  تئارق  نون »  » نوکـس هب  نناها »  » و نمرکا »  » تقو ماگنه  رد  ِنَناهَأ  یِّبَر  ُلوُقَیَف 

. تسا هدرک  ءافتکا  هرسک  هب  نآ  ياجب  و 
تسین هتفگ  وا  هک  نانچ  ینعی  تسا  راتفگ  نیا  زا  عنم  اّلک »  » َمِیتَْیلا َنُومِرُْکت  َْلب ال  اَّلَک 

634 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. منکیمن ریقف  دراد  مهاگـشیپ  رد  هک  یّتلذ  يراوخ و  ببـس  هب  دـنمتورث و  دراد  مهاگـشیپ  رد  هک  یتـمارک  رطاـخ  هب  ار  صخـش  نم  اریز 

ییاـهراک دوخ  اـهنآ  هکلب  منکیم  رّدـقم  ار  يزور  تمکح  ياـضتقم  بجوـم و  هب  مهدیم و  تعـسو  مهاوـخب  ار  سک  ره  يزور  نکیل 
دـنزادرپب و ناشلام  زا  تسا  مزال  هک  ار  هچنآ  منکیم  مارکا  نانآ  هب  دایز  لام  نداد  اب  هاـگ  ره  دـنوشیم و  يراوخ  ّقحتـسم  هک  دـننکیم 

. دنهدیمن ماجنا  دنیامن  مارکا  ار  میتی 
. دننکیمن بیغرت  نیکسم  هب  نداد  اذغ  هب  ار  دوخ  نادناخ  ِنیِکْسِْملا و  ِماعَط  یلَع  َنوُّضاََحت  َو ال 

. دنزرویم لخب  لام  نداد  هب  و  دنراد ، تسود  ار  ندروخ  دنروخیم و  نایاپ  راهچ  دننامه  اَمل  اًلْکَأ  َثارُّتلا  َنُولُکَْأت  َو 
. تسا هدش  تئارق  بطاخم  تروص  هب  و  ءات )  ) اب نآ  زا  دعب  ياهلعف  و  نومرکت » »

. دننکیمن بیغرت  ار  رگید  یضعب  امش  زا  یضعب  ینعی  هدش  تئارق  زین  بیاغ  تروص  هب  نوضاحی ) و ال   ) َنوُّضاََحت َو ال 
نانز و هب  نانآ  اریز  دننکیم  عمج  نارگید  دوخ و  ثاریم  مهـس  نایم  ناشندروخ  رد  ینعی  دنک  عمج  مارح  لالح و  نایم  هاگ  ره  اَمل  اًلْکَأ 
دندروخیم و ياهدرتسگ  تروص  هب  ار  ثاریم  دـناهتفگ : یـضعب  دـندروخیم ، دوخ  ثاریم  اب  ار  اهنآ  ثاریم  دـندادیمن و  ثرا  ناکدوک 

. دندادیمن دوب  هدش  بجاو  اهنآ  رب  لام  رد  هک  ار  یقوقح 
. دندیزرویم صرح  تخس  نآ  هب  تبسن  دنتشادیم و  تسود  رایسب  ار  لام  امَج  ابُح  َلاْملا  َنوُّبُِحت  َو 

ترـسح و دنکیم و  دـیدهت  ار  اهنآ  سپـس  تساهنآ  راک  ندرمـش  تشز  لام و  ّتبحم  زا  اهنآ  عنم  اّلک ،»  » اکَد اکَد  ُضْرَْألا  ِتَّکُد  اذِإ  اَّلَک 
. درادن يدوس  ترسح  هک  یماگنه  رد  دوشیم . روآدای  ار  راک  نآ  رد  ناشطیرفت  دروم  رد  اهنآ  ندروخ  سوسفا 

فاص  ینابایب  دننام  نیمز  ات  تسا  رّرکم  یپایپ و  اههوک  ندیشاپ  مه  زا  ینعی  اکَد  اکَد 
635 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دوشیم حّطسم  و 
. تسا رکذتی )  ) يارب فرظ  و  ُضْرَْألا » ِتَّکُد  اذِإ  : » زا تسا  لدب  ذئموی ،»  » َمَّنَهَِجب ٍِذئَمْوَی  َءیِج  َو 

هدرک هیبشت  ناطلس  لاح  هب  ار  نآ  تسا و  قح  تاذ  تردق  رهق و  ياههناشن  روهظ  يارب  یلیثمت  هیآ  نیا  افَص  افَـص  ُکَلَْملا  َو  َکُّبَر  َءاج  َو 
دوجو تبیه  نآ  يو  ناگصاخ  نایرکشل و  ندش  رضاح  رد  هک  دوشیم  راکشآ  وا  تسایس  تبیه و  راثآ  دوش  رضاح  اصخـش  هاگ  ره  هک 

. درادن
. دنهدیم لیکشت  یفص  بیترت  هب  مادک  ره  دنیآیم و  دورف  ینامسآ  ره  ناگتشرف  ینعی  افَص  افَص  ُکَلَْملا  َو 

(. 91 ارعش / «. ) دوشیم راکشآ  ناهارمگ ] يارب   ] خزود  » ُمیِحَْجلا ِتَزُِّرب  َو  تسا : ریز  هیآ  ریظن  َمَّنَهَِجب  ٍِذئَمْوَی  َءیِج  َو 
زا باحـصا  هک  اجنآ  ات  درک  رییغت  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هرهچ  هدش  لزان  هیآ  نیا  نوچ  هک  تسا  تیاور  يردخ  دیعـس  وبا  زا 

هیلع و هَّللا  یّلص  ربمایپ  رـس ، تشپ  زا  دمآ و  مالّـسلا  هیلع  یلع  دنداد  ربخ  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  سپ  دمآ  تخـس  نانآ  رب  هدش و  هاگآ  نآ 
ياهثداح هچ  زورما  تیادف  هب  مردام  ردپ و  ادخ ، ربمایپ  يا  تفگ : هاگ  نآ  دیـسوب  ار  ترـضح  فتک  ود  نایم  دیـشک و  شوغآ  رد  ار  هلآ 
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، درک تئارق  مالّـسلا  هیلع  یلع  رب  ار  هیآ  ترـضح  درک  تئارق  میارب  ار  َمَّنَهَِجب  ٍِذئَمْوَی  َءیِج  َو  هیآ : دمآ و  لیئربج  دومرف : تسا ؟ هداد  يور 
مامز ریجنز و  رازه  داتفه  اب  هک  دنروآیم  ار  نآ  هتشرف  رازه  داتفه  دومرف : دنروآیم ؟ هنوگچ  ار  مّنهج  تفگ : ربمایپ  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع 

ضارتعا مّنهج  هب  نم  سپ  دـنازوسیم  ار  رـشحم  تیعمج  ماـمت  دـننک  اـهر  ار  نآ  رگا  هک  دروخیم  یناـکت  ناـنچ  سپ  دنـشکیم  ار  نآ 
هک نیا  رگم  دنامیمن  سک  چیه  سپ  تسا  هدرک  مارح  نم  رب  ار  وت  تشوگ  دنوادخ  راک ، هچ  وت  اب  ارم  دـمحم  يا  دـیوگیم : وا  منکیم 

. متّما متّما  اراگدرورپ  دیوگیم : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  یلو  مدوخ ،) مدوخ ، ، ) یسفن یسفن  دیوگیم :
636 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا هتفرگ  دنپ  زیچ  هچ  زا  هدرک و  طیرفت  زیچ  هچ  رد  هک  دوشیم  رکذتم  یمدآ  زور  نیا  رد  ُناْسنِْإلا  ُرَّکَذَتَی  ٍِذئَمْوَی 
هن رگ  میریگب و  ریدقت  رد  يرکذلا ] ۀعفنم   ] یفوذحم فاضم  میریزگان  و  تسا ، دنمدوس  شیارب  ندش  روآ  دای  اجک  يرْکِّذـلا و  َُهل  یَّنَأ  َو 

. دش دهاوخ  ضقانت  يرکّذلا ، هل  ّینا  و  رّکذتی ، نایم 
نیا دننام  مداتسرفیم  شیپ  زا  يزیچ  ایند  رد  میگدنز  نامز  ای  مترخآ  یگدنز  نیا  يارب  شاک  يا  دیوگیم : ِیتایَِحل  ُْتمَّدَق  ِینَْتَیل  ای  ُلوُقَی 

تسا تلالد  نیرتنشور  هیآ  نیا  رد  متفر ، وا  دزن  هک  دوب  هتشذگ  هام  نالف  زا  زور  جنپ  اذک ، رهش  نم  نیضم  لایل  سمخل  هتئج  امش : هتفگ 
. درادن یموهفم  ندروخ  سوسفا  هنرگ  روبجم و  هن  دنراتخم  دوخ  لاعفا  رد  نانآ  هک  نیا  رب 

فوصوم ناسنا  هب  لعف ] ود  ره  رد   ] ریمـض هدـش و  تئارق  هحتف  هب  قثوی » بّذـعی ،  » ٌدَـحَأ ُهَقاثَو  ُِقثُوی  َو ال  ٌدَـحَأ  َُهباذَـع  ُبِّذَُـعی  ـال  ٍذـِئَمْوَیَف 
. ددرگیمرب

ینادنز هتـسب و  وا  دننام  ار  سک  چیه  دوشیمن و  باذع  وا  باذـع  دـننام  سک  چـیه  ینعی  تسا  فلخ  نب  ّیبا  دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب 
ٌةَرِزاو ُرَِزت  َو ال  هیآ : دننام  دوشیمن  هداهن  يرگید  شود  رب  وا  باذع  ای  دوب  هدیـسر  هجرد  نیرخآ  هب  دوخ  دانع  رفک و  رد  نوچ  دننکیمن 

(. ماعنا 164 [«. ) دشکیمن شود  هب   ] دوشیمن لّمحتم  ار  يرگید  هانگ  يراکهنگ  چیه  و   » يرْخُأ َرْزِو 
ار يرگید  سک  چیه  ادخ  زج  ینعی  ددرگیم ، رب  ادخ  هب  لعف ] ود  ره  رد   ] ریمـض تسا و  هدش  تئارق  ءاث ] لاذ و   ] رـسک هب  قثوی  بذعی و 

هلیـسو هب  سک  چـیه  ینعی  ددرگیم  رب  ناسنا  هب  ریمـض  ای  تسادـخ ، رایتخا  رد  طقف  اهراک  تماـیق )  ) زور نآ  رد  نوچ  دـنکیمن  باذـع 
. دنهدیم وا  هب  یباذع  دننام  دنوشیمن  باذع  نانابشتآ 

مالّـسلا هیلع  یـسوم  اب  هک  نانچ  تسا  نمؤم  هب  مارتحا  یعون  نیا  و  سفن ، يا  دیوگیم : نمؤم  هب  دـنوادخ  ینعی  ُۀَِّنئَمْطُْملا  ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَأ  ای 
دیوگیم . ياهتشرف  نابز  رب  ای  تفگ ، نخس 

637 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
شناد و حور  هتفای و  شمارآ  ّقح  هب  هک  تسا  یـسفن  دارم  ای  دنکیمن ، ناشیرپ  ار  وا  یهودـنا  میب و  تسا و  ناما  رد  هک  یـسفن  ُۀَِّنئَمْطُْملا 

ندش هتخیگنارب  ای  گرم  ماگنه  رد  باطخ )  ) نخـس نیا  دوشیمن ، نآ  ضراع  يدیدرت  هدیـشخب و  شمارآ  ار  سفن )  ) نآ نیقی  نانیمطا 
. دوشیم هتفگ  وا  هب  تشهب  هب  لوخد  ماگنه  رد  ای  ربق  زا 

. درگزاب تراگدرورپ  هاگ  هدعو  هب  ِکِّبَر  یلِإ  یِعِجْرا 
. ياهدیدنسپ ادخ  هاگشیپ  رد  یتسه و  یضار  ياهدش  هداد  هچنآ  هب  ًۀَّیِضْرَم  ًۀَیِضار 

. وش لخاد  نم  حلاص  ناگدنب  هرمز  رد  سپ  يِدابِع  ِیف  ِیلُخْداَف 
. وش مناگدنب  داسجا  رد  لخاد  ینعی  تسا  حور  سفن ، زا  دوصقم  دناهتفگ : یضعب  وش ، متشهب  لخاد  ماهتـسیاش  ناگدنب  اب  ِیتَّنَج  ِیلُخْدا  َو 

. وش دراو  ماهدنب  دسج  رد  درگرب و  تبحاص  دبلاک  هب  حور  يا  تسا : هتفگ  هدرک و  تئارق  يدبع » یف   » ساّبع نبا  ار  يدابع » یف  »
638 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

638 ص :  دلب ....  هروس 
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هراشا

. تسا یّکم 
. دراد هیآ  تسیب  و 

638 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

«. 1  » درادب ناما  رد  دوخ  مشخ  زا  تمایق  زور  رد  ار  وا  ادخ  دنک  تئارق  ار  نآ  سک  ره  هک  تسا  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدح  رد 
هب ترخآ ، رد  تسا و  ناحلاص  زا  هک  دوش  فورعم  ایند  رد  دناوخب  بجاو  زامن  رد  ار  هروس  نیا  سک  ره  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

«. 2  » دوب دهاوخ  ناحلاص  نادیهش و  ناربمایپ و  ياقفر  زا  دوش و  فورعم  ادخ  هاگشیپ  رد  تلزنم  نتشاد 

638 ص :  ات 20 .... ] تایآ 1  (: 90  ) دلبلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ٍدَبَک ِیف  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل  ( 3  ) ََدلَو ام  َو  ٍِدلاو  َو  ( 2  ) ِدَلَْبلا اَذِهب  ٌّلِح  َْتنَأ  َو  ( 1  ) ِدَلَْبلا اَذِهب  ُمِْسقُأ  ال 

ِْنیَتَفَش َو  ًاناِسل  َو  ( 8  ) ِْنیَْنیَع َُهل  ْلَعَْجن  َْمل  َأ  ( 7  ) ٌدَحَأ ُهَرَی  َْمل  ْنَأ  ُبَسْحَی  َأ  ( 6  ) ًادَُبل ًالام  ُتْکَلْهَأ  ُلوُقَی  ( 5  ) ٌدَحَأ ِْهیَلَع  َرِدْقَی  َْنل  ْنَأ  ُبَسْحَی  َأ 
(9)

(14  ) ٍۀَبَغْسَم ِيذ  ٍمْوَی  ِیف  ٌماعْطِإ  َْوأ  ( 13  ) ٍۀَبَقَر ُّکَف  ( 12  ) ُۀَبَقَْعلا اَم  َكارْدَأ  ام  َو  ( 11  ) َۀَبَقَْعلا َمَحَْتقا  الَف  ( 10  ) ِْنیَدْجَّنلا ُهاْنیَدَه  َو 
ُباحْصَأ َِکئلوُأ  ( 17  ) ِۀَـمَحْرَْملِاب اْوَصاَوت  َو  ِْربَّصلاـِب  اْوَصاَوت  َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  َنِم  َناـک  َُّمث  ( 16  ) ٍۀـَبَْرتَم اذ  ًانیِکْـسِم  َْوأ  ( 15  ) ٍۀـَبَْرقَم اذ  ًامِیتَی 

(19  ) ِۀَمَأْشَْملا ُباحْصَأ  ْمُه  اِنتایِآب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  ( 18  ) ِۀَنَْمیَْملا
(20  ) ٌةَدَصُْؤم ٌران  ْمِْهیَلَع 

__________________________________________________

-1
. ۀمایقلا موی  هبضغ  نم  نمألا  هَّللا  هاطعا  اهأرق  نم  و  ّیبا ، ثیدح  یف 

و - 2
افورعم ةرخآلا  یف  ناک  نیحلاصلا و  نم  هنا  افورعم  ایندلا  یف  ناک  دلبلا  اذهب  مسقا  ۀضیرفلا ال  یف  هتءارق  ناک  نم  مالّسلا  هیلع  قداّصلا  نع 

. نیحلاصلا ءادهشلا و  نیّیبنلا و  ءاقفر  نم  ناک  اناکم و  هَّللا  نم  هل  ّنا 
639 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

639 ص :  همجرت .... :

. رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1 ( ) هّکم  ) سّدقم رهش  نیا  هب  مسق 
(2 ! ) یتسه نآ  نکاس  وت  هک  يرهش 
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(3 (. ) حیبذ لیعامسا  لیلخ و  میهاربا   ) شدنزرف ردپ و  هب  مسق  و 
(4 (. ) تساهجنر زا  ّولمم  وا  یگدنز  و   ) میدیرفآ جنر  رد  ار  ناسنا  ام  هک 

(5 ( !؟ دبای تسد  وا  رب  تسین  رداق  سک  چیه  هک  دنکیم  نامگ  وا  ایآ 
(6 ! ) ماهدرک فلت  ریخ ) ياهراک  رد   ) ار يدایز  لام  دیوگیم :

(7 ( ؟) دنیبیمن و   ) هدیدن ار  وا  سک  چیه  دنکیم  نامگ  ایآ 
(8 ( ؟ میدادن رارق  مشچ  ود  ناسنا )  ) وا يارب  ایآ 

(9 ( ؟ بل ود  نابز و  کی  و 
(10 . ) میدومن تیاده  شّرش  ریخ و  هب  ار  وا  و 

(11 ! ) تفرن الاب  ّمهم  هندرگ  نآ  زا  ساپسان ) ناسنا   ) وا یلو 
(12 ( ؟ تسیچ هندرگ  نآ  ینادیمن  وت  و 

(13 ! ) تسا هدرب  ندرک  دازآ 
(14 . ) یگنسرگ زور  رد  ندرک  ماعطا  ای 

(15 . ) ار نادنواشیوخ  زا  یمیتی 
(16 . ) ار هداتفا  كاخ  هب  يدنمتسم  ای 

(17 . ) دننکیم هیصوت  تمحر  ییابیکش و  هب  ار  رگیدکی  هدروآ و  نامیا  هک  دشاب  هدوب  یناسک  زا  سپس 
(18 [. ) دنهدیم ناشتسار  تسد  هب  ار  ناشلامعا  همان  و   ] دنتسه نیمیلا  باحصا  اهنآ 

( 19 . ) دوشیم هداد  ناشپچ  تسد  هب  ناشلامعا  همان  دنایموش و  دارفا  دناهدرک  راکنا  ار  ام  تایآ  هک  یناسک  و 
640 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(20 (. ) تسین نآ  زا  يرارف  هار  هک   ) هتسب ورف  تسا  یشتآ  اهنآ  رب 

640 ص :  ریسفت .... :

. تسا هدرک  دای  دنگوس  تسا  هکم  هک  مارح  رهش  هب  ناحبس  دنوادخ  ِدَلَْبلا  اَذِهب  ُمِْسقُأ  ال 
: تسا لوق  دنچ  هیآ  نیا  يانعم  رد  ََدلَو  ام  َو  ٍِدلاو  َو 

. تسا هدروخ  دنگوس  دنمدآ  هّیرذ  زا  هک  اهنآ  ناوریپ  ایصوا و  ایبنا و  مدآ و  هب  دنوادخ  - 1
. دنیوا نادنزرف  میهاربا و  دلو » دلاو و   » زا روظنم  یلوق ، هب  - 2

هَّللا یّلص  مالـسا  ربمایپ  سأّرلا  طقـسم  هک  يرهـش  هب  دنوادخ  دنتـسه ، شنادنزرف  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  روظنم  یلوق ، هب  - 3
. تسا هدرک  دای  دنگوس  هدوب ، شنادنزرف  لیعامسا و  شردپ  يامن  وشن و  لحم  مالّسلا و  هیلع  میهاربا  شردپ  مرح  هلآ و  هیلع و 

. تسا يدنزرف  ردپ و  ره  روظنم  یلوق ، هب  - 4
. تسا هتفر  ورف  اهیتخس  اهتّقشم و  رد  وا  میدیرفآ و  یتخس  بعت و  رد  ار  یمدآ  تسا ، مسق  باوج  هیآ  نیا  ٍدَبَک  ِیف  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل 
کته هک  تسا  نیا  اهیتخس  زا  یکی  ینعی  تسا ، هدمآ  مسق  باوج  مسق و  نایم  هک  تسا  ياهضرتعم  هلمج  هیآ  نیا  ِدَلَْبلا  اَذِهب  ٌّلِح  َْتنَأ  َو 
نوریب اهنآ  دوشیم و  هدرمش  لالح  مرح  ریغ  رد  راکش  هک  نانچ  هدش  هدرمش  لالح  رهش  نیا  رد  وت  نوچ  یمرتحم  رایسب  صخش  تمرح 

. دناهتسناد لالح  ار  وت  نتشک  ندنار و 
. تسا هداد  هدعو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هب  ار  هّکم  حتف  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  دناهتفگ : یضعب 
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وت يارب  ار  نآ  دـنوادخ  یهدیم ، ماجنا  راّفک )  ) تراـسا نتـشک و  زا  یهاوخب  راـک  ره  دـش و  یهاوخ  رهـش  نیا  دراو  هدـنیآ  رد  وت  ینعی 
. دنکیم نآ  دراو  ار  وت  دیاشگیم و 

دیآ  درد  هب  صخش  دبک  هاگ  ره  تسا  دبک ، وهف  ادبک  لجّرلا  دبک  زا  لصا  رد  دبک » »
641 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا هتفر  راک  هب  یجنر  تّقشم و  ره  رد  هاگ  نآ 
هچ هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هک  ددرگیم  رب  شیرق  ناگرزب  زا  یـضعب  هب  بسحی » أ   » رد ریمـض  ٌدَحَأ  ِْهیَلَع  َرِدْقَی  َْنل  ْنَأ  ُبَسْحَی  َأ 

ماقتنا و وا  زا  دناوتیمن  سک  چیه  هک  دنکیم  نامگ  تسا  دـنمورین  دوخ  موق  نایم  رد  هک  يدرف  نیا  ایآ  ینعی  دربن ، اهنآ  زا  هک  ییاهجنر 
. دریگب تافاکم 

. تسا هدیسر  فرصم  هب  قالخا  مراکم  رد  اهنآ  حالطصا  هب  هدش و  جرخ  هک  تسا  يرایسب  لام  دوصقم  ًادَُبل  ًالام  ُتْکَلْهَأ  ُلوُقَی 
وا دـناهتفگ : دـنیبیم ، ار  وا  ادـخ  ینعی  دـنیبیمن  ار  وا  یـسک  شاهناراکایر  قافنا  ماگنه  رد  هک  درادـنپیم  اـیآ  ٌدَـحَأ  ُهَرَی  َْمل  ْنَأ  ُبَسْحَی  َأ 
وا ياپ  ریز  زا  ار  مرچ  نآ  رفن  هد  داتـسیایم و  یظاکع  هدـش  یغّابد  مرچ  يور  رب  هک  دوب  دـنمورین  يردـق  هب  هدوب و  حـمج  هلیبق  زا  يدرم 

. دروخیمن ناکت  شیاج  زا  وا  یلو  دشیم  هراپ  مرچ  دندیشکیم 
؟ دنیبب ار  اهیندید  اهنآ  اب  ات  میدادن  رارق  مشچ  ود  شیارب  ایآ  ِْنیَْنیَع  َُهل  ْلَعَْجن  َْمل  َأ 

مه يور  رب  ار  اهنآ  هک  میدادـن  رارق  شیارب  بل  ود  و  دـیوگب ؟ دراد  لد  رد  ار  هچنآ  ات  میدادـن  رارق  ینابز  شیارب  ایآ  ِْنیَتَفَـش و  َو  ًاناِسل  َو 
؟ دریگب کمک  هریغ  ندیماشآ و  ندروخ و  نتفگ و  نخس  رب  اهنآ  زا  دهن و 

: دناهتفگ یضعب  میدرک ، تیاده  ّرش  ریخ و  هار  ود  هب  ار  وا  ینعی  ِْنیَدْجَّنلا  ُهاْنیَدَه  َو 
. میدرک ییامنهار  شردام  ناتسپ  ود  هب  ار  وا 

لصا و هک  ینامیا  اب  نانیکـسم  نامیتی و  ماعطا  ناگدرب و  يدازآ  لیبق  زا  هتـسیاش  ياهراک  ماجنا  اـب  ار  اـهتمعن  نآ  ینعی  َۀَـبَقَْعلا  َمَحَْتقا  اَـلَف 
نیا هب  قاـفنا  ینعی  درک ، یـساپسان  تمعن  بحاـص  تمعن و  هب  تبـسن  هـکلب  درکن  يرازگـساپس  تـسا  يریخ  راـک  یگدـنب و  ره  ساـسا 

. دهد رده  يراکایر  یشورف و  رخف  دصق  هب  ار  دوخ  لام  هک  نیا  هن  تسادخ  هاگشیپ  رد  هدیدنسپ  قافنا  تروص ،
ۀبقعلا  محتقا  الف  ینعم ، هک  نیا  رب  دنکیم  تلالد  هیآ  نیا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنِم  َناک  َُّمث 

642 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
یتخس تّدش و  همحق »  » تسا و تّقشم  یتخس و  اب  ندش  لخاد  ماحتقا ، زا  روظنم  تسا ، هدروآ  نامیا  هن  هدرک و  ار  اهتمعن  رکش  هن  تسا ،
یتخس شماجنا  رد  نوچ  تسا  هداد  رارق  اهنآ  هب  تبسن  ندیزرو  یتخس  ار  اهنآ  هب  لمع  هبقع و  ار  هتسیاش  لامعا  ناحبس  دنوادخ  تسا و 

. تسا مزال  سفن  داهج  و 
نمشد ناطیش  هک  یلاح  رد  دنک  هزرابم  نآ  ياهـشهاوخ  سفن و  اب  یمدآ  ینعی  تسا ، تخـس  هبقع  ادخ  هب  هدش : لقن  يرـصب )  ) نسح زا 

. تسوا
. تسا نآ  زج  یگدرب و  زا  هدرب  ندرک  دازآ  ۀبقر » ّکف   » زا روظنم 

. دشاب ۀبقعلا  محتقا  الف  زا  لدب  هک  نیا  رب  انب  هدش  تئارق  زین  معطا ، وا  ۀبقر  کف 
. یتسین هاگآ  سفن ، رب  هبقع  يراوشد  باوث و  هنک  زا  وت  ینعی  تسا  هضرتعم  هلمج  هیآ  نیا  ُۀَبَقَْعلا  اَم  َكارْدَأ  ام  َو 

ره برق  زا : هبرقم ، دوش ، هنـسرگ  هاگ  ره  بغـس  زا : هبغـسم ، تسا : ریز  ياهلعف  زا  هلعفم  نزو  هبرتم ، هبرقم ، هبغـسم ، تاملک : زا  کـی  ره 
هک ناـنچ  تسا  هدرک  فـصو  هبغـسم ، يذ  هب  ار  موـی » ، » دبـسچب كاـخ  هب  دوـش و  ریقف  هاـگ  ره  برت ، و  دـشاب ، کـیدزن  بـسن  رد  هاـگ 

. تسا بصن  ياراد  وا  ینعی  بصن ، وذ  بصان  وه  دناهتفگ :
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تلیـضف هجرد و  رظن  زا  تسا و  هقدص  ندرک و  دازآ  هدـنب  زا  دـعب  نامیا  هک  نیا  يارب  تسا  هدـمآ  ّمث »  » اب اُونَمآ ، َنیِذَّلا  َنِم  َناک  َُّمث  هیآ :
. دوشن راوتسا  نامیا  هب  زج  یحلاص  لمع  چیه  دراد و  مّدقت  اهنآ  رب  ینامز  رظن  زا  نامیا  نوچ  نامز  رظن  زا  هن  تساهنآ  زا  رترود 

تادابع ناهانگ و  لباقم  رد  ربص  هب  ای  نامیا  رب  تابث  ربص و  هب  ار  رگید  ضعب  اهنآ  زا  یـضعب  ینعی  ِۀَمَحْرَْملِاب  اْوَصاَوت  َو  ِْربَّصلِاب  اْوَصاَوت  َو 
نادنمزاین هب  ای  دوشیم  لاعتم  يادخ  تمحر  هب  رجنم  هک  يزیچ  هب  دننک  ناسحا  مّحرت و  رگیدـکی  رب  هک  دـننکیم  شرافـس  اهیراتفرگ  و 

. دننکیم ناسحا  مّحرت و 
ینعی تسا ، یموش  تنمیم و  ای  لامش  نیمی و  نامه  همأشم ، هنمیم و  ِۀَمَأْشَْملا  ُباحْصَأ  ْمُه  اِنتایِآب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  ِۀَنَْمیَْملا  ُباحْصَأ  َِکئلوُأ 

دوخ سوفن  رب  نانمؤم 
643 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دنتسه یموش  باحصا  زین  نارفاک  تکرب و  تنمیم و  باحصا 
: زا تسا و  هدش  تئارق  هزمه  نودب  هزمه و  اب  هدصؤم »  » ٌةَدَصُْؤم ٌران  ْمِْهیَلَع 

دوریمن نوریب  نآ  زا  یهودنا  تسا ، هتـسب  نانآ  يور  رب  مّنهج  ياهرد  ینعی  يدنبب  ار  رد  هاگ  ره  هدش ، هتفرگ  هتدصا ، بابلا و  تدصوا 
. دوشن نآ  دراو  هشیمه  يارب  ینامداش  و 

644 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

644 ص :  سمش ....  هروس 

هراشا

. دراد هیآ  هدزناش  تسا و  یّکم 

644 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

هداد هقدـص  هدـیبات  نآ  رب  هام  دیـشروخ و  هک  ار  ییاهزیچ  مامت  ییوگ  دـنک  تئارق  ار  نآ  سک  ره  هک  تسا  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدـح  رد 
«. 1  » تسا

ار حرشن ، ملا  و  یحّضلا ، هروس و  یشْغَی و  اذِإ  ِْلیَّللا  َو  هروس  و  اهاحض ، سمّـشلا و  هروس و  سک  ره  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
، تشوگ تسوـپ ، وـم ، یتـح  دـهد  یهاوـگ  وا  عـفن  هب  تماـیق  زور  تسوا  روـضح  رد  هک  يزیچ  ره  دـناوخب  رایـسب  دوـخ  زور  بش و  رد 
هب ار  وا  مدرک  اضما  ار  نآ  متفریذـپ و  ماهدـنب  يارب  ار  امـش  تداهـش  دـیوگب : ملاع  راگدرورپ  دـیورب و  نیمز  زا  هچنآ  ماـمت  شیاـهگر و 
وا هب  نم  ششخب  تمحر و  ناونع  هب  هکلب  نم  زا  یتّنم  نودب  ار  اهتشهب  سپ  دنک . باختنا  دراد  تسود  ار  مادک  ره  ات  دیربب  نم  ياهتشهب 

«. 2  » داب اراوگ  ماهدنب  رب  دیهدب ،
__________________________________________________

-1
. رمقلا سمشلا و  هیلع  تعلط  ءیش  ّلکب  قّدصت  اّمناکف  اهأرق  نم  ّیبا ، ثیدح  یف 

و - 2
ءیـش قبی  مل  هتلیل  هموی و  یف  حرـشن  ملا  یحـضلا و  یـشْغَی و  اذِإ  ِلـْیَّللا  َو  اهیحـض  سمّـشلا و  ةءارق و  رثکا  نم  مالّـسلا  هیلع  قداـصلا  نع 
تلبق یلاعت  كرابت و  بّرلا  لوقی  هنم و  ضرألا  ّتلقا  ام  عیمج  هقورع و  همحل و  هرـشب و  هرعـش و  یتح  ۀـمایقلا  موی  هل  دهـش  اـّلا  هترـضحب 
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یتح ینانج  یلا  هب  اوقلطنا  هل  اهتزجا  يدبعل و  مکتداهش 
645 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

645 ص :  ات 15 .... ] تایآ 1  (: 91  ) سمشلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) اهاشْغَی اذِإ  ِْلیَّللا  َو  ( 3  ) اهَّالَج اذِإ  ِراهَّنلا  َو  ( 2  ) اهالَت اذِإ  ِرَمَْقلا  َو  ( 1  ) اهاحُض َو  ِسْمَّشلا  َو 

(9  ) اهاَّکَز ْنَم  َحَْلفَأ  ْدَق  ( 8  ) اهاْوقَت َو  اهَروُُجف  اهَمَْهلَأَف  ( 7  ) اهاَّوَس ام  َو  ٍسْفَن  َو  ( 6  ) اهاحَط ام  َو  ِضْرَْألا  َو  ( 5  ) اهاَنب ام  َو  ِءامَّسلا  َو 
ُهُوبَّذَکَف ( 13  ) اهایْقُـس َو  ِهَّللا  َۀَـقان  ِهَّللا  ُلوُسَر  ْمَُهل  َلاـقَف  ( 12  ) اهاقْـشَأ َثَعَْبنا  ِذِإ  ( 11  ) اهاْوغَِطب ُدوُمَث  َْتبَّذَـک  ( 10  ) اهاَّسَد ْنَم  َباخ  ْدَـق  َو 

(14  ) اهاَّوَسَف ْمِِهْبنَِذب  ْمُهُّبَر  ْمِْهیَلَع  َمَْدمَدَف  اهوُرَقَعَف 
(15  ) اهابْقُع ُفاخَی  َو ال 

645 ص :  همجرت .... :

. رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1 ! ) دنگوس نآ  رون  شرتسگ  دیشروخ و  هب 

(2 . ) دیآ رد  نآ  زا  دعب  هک  ماگنه  نآ  رد  هام  هب  و 
(3 . ) دزاس نشور  ار  نیمز  هحفص  هک  یماگنه  زور  هب  و 

(4 . ) دناشوپب ار  نیمز  هحفص  هک  ماگنه  نآ  بش  هب  مسق  و 
(5  ) هدرک انب  ار  نامسآ  هک  ییادخ  نامسآ و  هب  مسق  و 

(6 . ) هدینارتسگ ار  نآ  هک  ییادخ  نیمز و  هب  مسق  و 
(7 . ) تسا هدیرفآ  وکین  هتخاس و  مّظنم  ار  نآ  هک  ییادخ  نآ  یمدآ و  سفن  هب  دنگوس  و 

(8 . ) تسا هدرک  ماهلا  وا  هب  ار  ریخ ) ّرش و   ) اوقت روجف و  سپس 
(9  ) هدش راگتسر  هدرک ، هیکزت  ار  دوخ  سفن  سک  ره  هک 

(10  ) تسا هتشگ  مورحم  دیمون و  هتخاس ، هدولآ  هانگ  تیصعم و  اب  ار  شیوخ  سفن  هک  سک  نآ  و 
(11 . ) دندرک بیذکت  ار ) ناشربمایپ   ) نایغط رثا  رب  دومث  موق 

(12 . ) تساخ اپب  اهنآ  نیرتّیقش  هک  هاگ  نآ 
دیراذگ او  شروخشبآ  اب  ار  ادخ  هقان  تفگ : اهنآ  هب  حلاص )  ) یهلا هداتسرف  و 

__________________________________________________

. يدبعل ائینه  الضف و  ۀمحر و  نکل  ینم و  ّنم  ریغ  اهاّیا  هوطعاف  ّبحا  ام  ثیح  اهنم  ّریختی 
646 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(13 (. ) دیوشن نآ  محازم  )
هدش بکترم  هک  یهانگ  رطاخ  هب  ار  اهنآ  ناشراگدرورپ  اذل  دندناسر ، تکاله  هب  دـندرک و  یپ  ار  هقان  هدومن و  بیذـکت  ار  وا  اهنآ  یلو 
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(14 ! ) دومن حّطسم  فاص و  ار  ناشنیمزرس  دیبوک و  مه  رد  دندوب 
(15 . ) درادن میب  راک  نیا  ماجرف  زا  زگره  وا  و 

646 ص :  ریسفت .... :

: دناهتفگ یضعب  یحض ، تقو  دناهتفگ : ور  نیا  زا  تسا  نآ  شبات  شرتسگ و  ینشور و  شـشک  یحـض »  » زا روظنم  اهاحُـض  َو  ِسْمَّشلا  َو 
زور فصن  هب  کیدزن  هاگ  ره  تسا  یحض  زا  رتالاب  دودمم  و  داض )  ) حتف هب  ءاحض  تسا ، نآ  زا  رتالاب  یحـض  زور و  ندمآ  الاب  ةوحض ،

. دوش
. تسا هام  لوا  همین  رد  نآ  دریگب و  دیشروخ  رون  زا  دیآرب و  دیشروخ  بورغ  ماگنه  رد  هام  هاگ  ره  اهالَت  اذِإ  ِرَمَْقلا  َو 

لماک شایگدرتسگ  دوشیم و  رهاظ  نآ  رد  زور  مرج  نوچ  دزاـس  راکـشآ  ار  نآ  دوش و  هدرتسگ  هک  یماـگنه  زور  اـهاَّلَج  اذِإ  ِراـهَّنلا  َو 
دننام تسا . هدماین  نایم  هب  يرکذ  اهنآ  زا  البق  دنچ  ره  ددرگیم  رب  نیمز  ای  ایند  ای  تملظ  هب  اهاّلج )  ) ریمـض دـناهتفگ : یـضعب  ددرگیم ،

. تسا دوز  حبص  ناشدوصقم  و  ةدراب ، تحبصا  برع : هتفگ 
. دشوپب ار  بش  یهایس  دوش و  کیرات  اههنارک  دناشوپب و  ار  دیشروخ  هاگ  ره  بش  هب  دنگوس  اهاشْغَی  اذِإ  ِْلیَّللا  َو 

انب ار  نآ  هک  یگرزب  ياناوت  نامـسآ و  هب  دـنگوس  ینعی  تسا  یلوصوم  اهاّوس  ام  و  اهیحط ، ام  و  اهینب ، ام  و  رد : ام »  » اـهاَنب اـم  َو  ِءاـمَّسلا  َو 
درک لیدعت  ار  نآ  تقلخ  هک  یمیکح  هدننیرفآ  یمدآ و  سفن  هب  دنگوس  و  دینارتسگ ، ار  نآ  هک  ییاناد  عناص  نیمز و  هب  دـنگوس  درک و 

. تخاس ام  رّخسم  ار  هریغ ) نامسآ و   ) امش هک  ییادخ  تسا  هّزنم  هدمآ : نینچ  ناگرزب  نخس  رد  دیرفآ . وکین  و 
وکین یکی و  ندوب  تشز  ریخ و  ّرش و  هار  دنوادخ  ینعی  اهاْوقَت  َو  اهَروُُجف  اهَمَْهلَأَف 

647 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
َباخ ْدَق  َو  اهاَّکَز  ْنَم  َحَْلفَأ  ْدَق  دومرف : هک  لیلد  نیا  هب  داد  وا  هب  ار  ود  نآ  زا  کی  ره  باختنا  تردق  دناسانش و  سفن  هب  ار  يرگید  ندوب 

یتساک هیسدت ، تساوقت و  هلیسو  هب  نتفر  الاب  دشر و  هیکزت  زا  روظنم  داد ، رارق  یتساک  هیکزت و  تسرپرـس  لعاف و  ار  ناسنا  اهاَّسَد و  ْنَم 
. دنیوگ ضّضقت  یّضقت ، رد  هک  نانچ  هدوب  سّسد  یّسد »  » لصا تسا . ناهانگ  نتخاس  ناهنپ  و 

تسا و مدآ  سفن  نامه  هک  تسا  سوفن  ناـیم  زا  یّـصاخ  سفن  دوصقم  هک  هدـش  هدروآ  هرکن  تهج  نآ  زا  سفن »  » اـهاَّوَس اـم  َو  ٍسْفَن  َو 
تروـص رد  اـهنآ  هک  تسا  برع  مـالک  سکع  سپ  هدرک  هدارا  ار  یـسفن  ره  هک  نیا  اـی  سوـفّنلا ، نم  ةدـحاو . و  تـسا : هدوـمرف  ییوـگ 

. دننکیم طارفا  هدارا  سوکعم 
: رعاش هتفگ  دننام 

«1  » هلمانا اّرفصم  نرقلا  كرتا  دق 
دنوادـخ هتفگ  تسا  لیبق  نیمه  زا  و  دوشیم ، هدـیمهف  ترثک  يانعم  نآ  زا  هک  هدـمآ  سفن ) کی  يانعم  هب  سفن  و   ) لـیلقت ظـفل  هب  سپ 

!«. دندوب ناملسم  دننکیم  وزرآ  اسب  هچ  دننیبب ) ار  لامعا  موش  راثآ  هک  یماگنه   ) نارفاک  » َنیِِملْسُم اُوناک  َْول  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُّدَوَی  اَمبُر  لاعتم :
. تسا نآ  زا  شیب  ای  رایسب  هچ  نآ ، يانعم  و  (. 2 رجح / )

: تسا نینچ  هلمج  ریدقت  هدش و  فذح  مسق  باوج  ْمِِهْبنَِذب  ْمُهُّبَر  ْمِْهیَلَع  َمَْدمَدَف 
بیذـکت رطاخ  هب  ار  دومث  موق  هک  نانچ  داتـسرف  هّکم  لها  رب  ربماـیپ  بیذـکت  رطاـخ  هب  ار  تکـاله  دـنوادخ  ینعی  مهیلع ، هَّللا  ّنمدـمدیل 

. درک كاله  حلاص 
رد ءاـب » ، » تسین مسق  باوـج  هدـمآ و  اـهَروُُجف ...  اـهَمَْهلَأَف  هیآ  یپ  رد  دارطتـسا  لـیبس  رب  هک  تسا  ینخـس  هیآ  نیا  اـهاَّکَز  ْنَم  َحَْـلفَأ  ْدَـق 

تفص مسا و  نایم  یلعف »  » نزو رد  ءابدا ]  ] تسا و نایغط  زا  يوغط » ، » ملقلاب تبتک  ریظن  تسا  تناعتسا  يارب  اهیوغطب 
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__________________________________________________

. تسا هدش  درز  شناتشگنا  رس  هک  یلاح  رد  مراذگیم  او  ار  وا  هک  یعاجش  روالد و  صخش  اسب  هچ  - 1
648 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

، ءایدص ءایزخ و  ةأرما  دناهتفگ : هدادن و  ماجنا  ار  بلق  نیا  تفص  رد  یلو  دناهدرک  واو »  » هب بلق  ار  ءای »  » مسا رد  دناهدش و  لئاق  لیـصفت 
رب شندـش  يرج  اب  هَّللا ، یلع  هتأرجب  ینملظ  ییوگیم : هک  نانچ  دـندش  بیذـکت  بکترم  دوخ  نایغط  اب  دومث  تسا : نینچ  هیآ  يانعم  و 

اهنآ رب  هک  تسا  یباذع  مسا  يوغط ،  ] درک بیذکت  دندوب  هدش  هداد  میب  نآ  هب  هک  ار  یباذع  دومث  دناهتفگ : یضعب  درک  متس  نم  هب  ادخ 
: هیآ دننام  دش ] لزان 

. ِۀَیِغاَّطلِاب اوُِکلْهُأَف 
یپ ار  حلاص  هقان  هک  تسا  فلاس  نب  رادـق  اهاقـشا ، زا  روظنم  تسا . يوغط »  » يارب ای  تبّذـک »  » يارب فرظ  ثعبنا » اذا   » اهاقْـشَأ َثَعَْبنا  ِذِإ 

. تسا هدش  هدناوخ  نیلّوألا » یقشا   » ادخ لوسر  نابز  رد  درک و 
: دومرف مالّسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  هدش  تیاور  شردپ  زا  بیهص  نب  نامثع  زا 

؟ تسیک نیرخـآلا  یقـشا  سپ  یتـفگ ، تسار  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  هقاـن ، هدـننک  یپ  درک : ضرع  تسیک ؟ نیلّوـألا  یقـشا 
: دومرف ربمایپ  منادیمن ؟ ادخ  لوسر  يا  درک : ضرع 

دنشاب و یهورگ  نیلّوألا  یقـشا  زا  روظنم  تسا  نکمم  «. 1  » درک هراشا  وا  رـس  قرف  هب  دنزیم و  تبرـض  وت  ياج  نیا  هب  هک  تسا  یـسک 
. دوش هتفگ  اهوقشا ، هک  دوب  زیاج  و  تسا ، ناسکی  نآ  عمج  درفم و  هفاضا ، لاح  رد  هک  دشاب  تیانع  نیا  هب  یقشا »  » دروآ درفم 

رد رذحا »  » لعف هک  دسألا  دسألا ، دننام : تسا  اهایقـس » و   » اهرقع اورذ » ای  اورذـحا   » رّدـقم لعف  هب  بوصنم  هَّللا » ۀـقان   » اهایْقُـس َو  ِهَّللا  َۀَـقان 
بیذکت دندوب  هدش  دیدهت  نآ  هب  هک  ار  باذع  لوزن  دـندرکن و  زیهرپ  هقان  ندرک  یپ  زا  سپ ، تسا ، بوصنم  نآ  هب  دـسا  تسا و  ریدـقت 

رب یگرزب  دـیدهت  هیآ  نیا  رد  و  درک ، بارخ  ناریو و  ار  ناشیاههناخ  ناشهانگ  ببـس  هب  داتـسرف و  اهنآ  رب  ار  باذـع  دـنوادخ  دـندرک و 
. تسا هانگ  ماجرف 

__________________________________________________

-1
، تقدص لاق  ۀقانلا  رقاع  لاق  نیلّوالا ؟ یقشا  نم  مالّسلا : هیلع  ّیلعل  لاق  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنا  هیبا  نع  بیهـص  نب  نامثع  نع 

. هخوفای یلا  راشا  هذه و  یلع  کبرضی  يذلا  لاق  هَّللا  لوسر  ای  ملعا  لاق ال  نیرخآلا ؟ یقشا  نمف 
649 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تفاین تاجن  اهنآ  زا  کی  چیه  دندوب و  ربارب  تکاله  رد  ناشهمه  ینعی  ددرگیم ، رب  مدمد »  » هب ریمض  اهاَّوَسَف 
[ هدننک بیقعت  ياهرطخ  زا   ] ار دوخ  دسرتیم و  بیقعت  دروم  صخش  هک  نانچ  دسرتیمن  نآ  تبقاع  ماجرف و  زا  ینعی  اهابْقُع  ُفاخَی  َو ال 

. درادیم هاگن 
. تسا هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  تئارق  نیا  هدش و  تئارق  زین  ءاف )  ) هب فاخی  الف  فاخی » «و ال 

650 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

650 ص :  لیل ....  هروس 

هراشا
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. دراد هیآ  کی  تسیب و  تسا و  یّکم 

650 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

یتسدگنت زا  ار  وا  دوش و  یـضار  هک  دشخبب  زادنا  نآ  وا  هب  دنوادخ  دـناوخب  ار  هروس  نیا  سک  ره  هک  تسا  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدـح  رد 
«. 1  » دروآ مهارف  شیارب  ار  يرگناوت  دراد و  ناما  رد 

650 ص :  ات 21 .... ] تایآ 1  (: 92  ) لیللا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) یَّتََشل ْمُکَیْعَس  َّنِإ  ( 3  ) یْثنُْألا َو  َرَکَّذلا  َقَلَخ  ام  َو  ( 2  ) یَّلََجت اذِإ  ِراهَّنلا  َو  ( 1  ) یشْغَی اذِإ  ِْلیَّللا  َو 

(9  ) ینْسُْحلِاب َبَّذَک  َو  ( 8  ) ینْغَتْسا َو  َلَِخب  ْنَم  اَّمَأ  َو  ( 7  ) يرُْسْیِلل ُهُرِّسَُینَسَف  ( 6  ) ینْسُْحلِاب َقَّدَص  َو  ( 5  ) یقَّتا َو  یطْعَأ  ْنَم  اَّمَأَف 
یَّظََلت ًاران  ْمُُکتْرَْذنَأَف  ( 13  ) یلوُْألا َو  َةَرِخآـَْلل  اـَنل  َّنِإ  َو  ( 12  ) يدُْـهَلل اْنیَلَع  َّنِإ  ( 11  ) يَّدََرت اذِإ  ُُهلاـم  ُْهنَع  ِینُْغی  اـم  َو  ( 10  ) يرْسُْعِلل ُهُرِّسَُینَسَف 

(14)
ٍۀَمِْعن ْنِم  ُهَْدنِع  ٍدَـحَِأل  ام  َو  ( 18  ) یَّکَزَتَی َُهلاـم  ِیتُْؤی  يِذَّلا  ( 17  ) یَْقتَْألا اَُهبَّنَُجیَس  َو  ( 16  ) یَّلََوت َو  َبَّذَـک  يِذَّلا  ( 15  ) یَقْشَْألا َّالِإ  اهالْـصَی  ال 

(19  ) يزُْجت
(21  ) یضْرَی َفْوََسل  َو  ( 20  ) یلْعَْألا ِهِّبَر  ِهْجَو  َءاِغْتبا  َّالِإ 

__________________________________________________

-1
. رسیلا هل  رّسی  رسعلا و  نم  هافاع  یضری و  یّتح  هَّللا  هاطعا  اهأرق  نم  ّیبا ، ثیدح  یف 

651 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

651 ص :  همجرت .... :

. رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1 . ) دناشوپب ار  ناهج  ماگنه  نآ  رد  بش  هب  مسق 

(2  ) دنک یّلجت  هک  یماگنه  زور  هب  مسق  و 
(3 . ) دیرفآ ار  ّثنؤم  رّکذم و  سنج  هک  سک  نآ  هب  مسق  و 

(4 . ) تسا فلتخم  امش  شالت  یعس و  هک 
(5 . ) دریگ شیپ  يراگزیهرپ  دنک و  قافنا  ادخ ) هار  رد   ) هک سک  نآ  اما 

(6 . ) دنک قیدصت  ار  یهلا )  ) کین يازج  و 
(7 . ) میهدیم رارق  یناسآ  ریسم  رد  ار  وا  ام 

(8 . ) دنک بلط  يزاینیب  قیرط  نیا  زا  دزرو و  لخب  هک  یسک  اما 
(9 . ) دنک بیذکت  ار  یهلا )  ) کین شاداپ  و 
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(10 . ) میهدیم رارق  يراوشد  ریسم  رد  ار  وا  يدوزب  ام 
(11 . ) تشاد دهاوخن  يدوس  وا  لاح  هب  شلاوما  دنکیم  طوقس  ربق ) ای  مّنهج  رد   ) هک ماگنه  نآ  رد  و 

(12 . ) تسام رب  ندرک  تیاده  امّلسم 
(13 . ) تسام نآ  زا  ترخآ  ایند و  و 

(14 . ) مهدیم میب  دشکیم  هنابز  هک  یشتآ  زا  ار  امش  نم  و 
(15 . ) دوشیمن نآ  دراو  مدرم  نیرتتخبدب  زج  یسک 

(16 . ) دومن تشپ  نآ  هب  درک و  بیذکت  ار ) ادخ   ) تایآ هک  سک  نامه 
(17 . ) دوشیم هتشاد  رود  نآ  زا  مدرم  نیرتاوقت  اب  و 

(18 . ) دنک سفن  هیکزت  ات  دشخبیم  ادخ ) هار  رد   ) ار دوخ  لام  هک  سک  نامه 
(19 . ) دهد ازج  ار  وا  قافنا ) نیا  هلیسو  هب   ) دهاوخب ات  تسین  یتمعن  ّقح  وا  دزن  ار  سک  چیه  و 

(20 . ) تسوا گرزب  راگدرورپ  ياضر  بلج  شفده  اهنت  هکلب 
(21 . ) دوشیم دونشخ  یضار و  يدوزب  و 

651 ص :  ریسفت .... :

ادخ راتفگ  زا  هتفرگرب  و  دـنکیم ، دای  دـنگوس  دـناشوپیم  ار  زور  ای  دیـشروخ  هک  یماگنه  بش ، هب  ناحبـس  دـنوادخ  یـشْغَی  اذِإ  ِْلیَّللا  َو 
بش  اهاشْغَی ، اذِإ  ِْلیَّللا  َو  تسا :

652 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دناشوپیم شایکیرات  اب  ار  يزیچ  ره  ای  دناشوپیم  ار  زور 

. دوشیم اراکشآ  دیشروخ  عولط  بش و  یکیرات  ندش  فرطرب  اب  زور  یَّلََجت  اذِإ  ِراهَّنلا  َو 
مالّسلا و هیلع  مدآ  هدام  رن و  زا  روظنم  دناهتفگ : یضعب  تسا  رداق  هدام  رن و  ندیرفآ  رب  هک  ییاناوت  يادخ  ینعی  یْثنُْألا  َو  َرَکَّذلا  َقَلَخ  ام  َو 

. تسا یثنألا  رکّذلا و  و  ساّبع ، نبا  مالّسلا و  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  تئارق  رد  دشابیم و  اّوح 
. تسا تیتش  عمج  یّتش  هک  نیا  ای  تسا . فلتخم  هدنکارپ و  امش  ياهشالت  ینعی  تسا  مسق  باوج  هلمج  نیا  یَّتََشل  ْمُکَیْعَس  َّنِإ 

. دنکن وا  تیصعم  دسرتب و  ادخ  زا  دهدب و  ار  ادخ  ّقح  دوخ  لام  زا  هک  یسک  اما  یقَّتا  َو  یطْعَأ  ْنَم  اَّمَأَف 
تـشهب هک  کین  شاداپ  هب  ای  تسا  مالـسا  ّتلم  هک  وکین  تلم  هب  ای  دنک ، قیدصت  تسا  نامیا  هک  وکین  تلـصخ  هب  ینْـسُْحلِاب و  َقَّدَـص  َو 

. دنک قیدصت  تسا 
نیز و بسا  رب  هاگ  ره  هدـش ، هتفرگ  بوکّرلل ، سرفلا  رّـسی  زا  يرـسی » ، » مینکیم اّیهم  یناـسآ  يارب  ار  وا  يدوزب  ینعی  يرُْـسْیِلل  ُهُرِّسَُینَـسَف 

قلخ هک  يروظنم  نامه  يارب  تساّیهم  یقولخم  ره  مالّسلا : هیلع  موصعم  نخـس  تسا  هشیر  نیمه  زا  و  دوش ] يراوس  ياّیهم  و   ] دنزب ماگل 
. دشاب اهراک  نیرتناسآ  شیارب  تدابع  یگدنب و  ات  میهدیم  قیفوت  ار  وا  يدوزب  هک  تسا  نیا  ینعم  هصالخ  تسا و  هدش 

زیهرپ وا  زا  تسا و  زاینیب  ادخ  زا  ییوگ  دشاب  لیمیب  تسادخ  هاگشیپ  رد  هچنآ  هب  دزرو و  لخب  هک  یـسک  اما  ینْغَتْـسا  َو  َلَِخب  ْنَم  اَّمَأ  َو 
. تسا یّقتا » و   » لباقم رد  ینغتسا » و   » هک ارچ  تسا  زاینیب  یتشهب  ياهتمعن  زا  يویند  ياهتوهش  هب  ای  دنکیمن 

، دشاب راک  نیرتتخـس  وا  رب  یگدنب  تدابع و  ات  میراد  یم  زاب  وا  زا  ار  دوخ  فاطلا  هتخاس و  راوخ  ار  وا  يدوزب  ینعی  يرْـسُْعِلل  ُهُرِّسَُینَـسَف 
: دنوادخ لوق  تسا  لیبق  نیا  زا 

گنت  نانچ  نآ  ار  شاهنیس   » ِءامَّسلا ِیف  ُدَّعَّصَی  امَّنَأَک  ًاجَرَح  ًاقِّیَض  ُهَرْدَص  ْلَعْجَی 
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653 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
(. 125 ماعنا / «. ) دورب الاب  نامسآ  هب  دهاوخیم  ایوگ  هک  دزاسیم 

شماجرف نوچ  هدش  هدیمان  يرـسع »  » ّرـش هار  تسا و  یناسآ  رـسی و  نآ  ماجرف  هک  ارچ  دشاب  هدش  هدـیمان  يرـسی »  » ریخ هار  تسا  نکمم 
. تسا يراوشد 

هب ار  نالیخب ] ناگدنـشخب و   ] هورگ ود  نآ  ترخآ  رد  يدوزب  ینعی  دـشاب  خزود  تشهب و  هار  ود  رـسع » رـسی و   » زا دوصقم  تسا  نکمم 
. مینکیم ییامنهار  خزود  تشهب و  هار  ود 

. تسا يراکنا  ماهفتسا  ای  یفن  فرح  ینغی » ام   » رد ام  يَّدََرت  اذِإ  ُُهلام  ُْهنَع  ِینُْغی  ام  َو 
لام و خزود ، يافرژ  رد  اـی  دوش  هداـهن  ربق  لادوگ  رد  اـی  دریمب  هاـگ  ره  ینعی  تسا  تکـاله  ياـنعم  هب  ّيدر »  » زا لّـعفت  باـب  يّدرت ، اذا 

. درادن يدوس  شلاح  هب  وا  تورث 
: هدومرف ینْسُْحلِاب  َقَّدَص  َو  یقَّتا  َو  یطْعَأ  ْنَم  اَّمَأَف  هیآ ، هرابرد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح 

. دهدیم ضوع  وا  هب  رتشیب  رازه و  دص  ات  هد  رانید ] ای  مهرد  کی   ] یکی ربارب  رد  دنوادخ  هداد  وا  هب  ادخ  ار  هچنآ  دشخبب  هک  ره  ینعی 
. دزاسیم اّیهم  شیارب  ادخ  دنکب  يریخ  راک  ره  دصق  ینعی  يرُْسْیِلل  ُهُرِّسَُینَسَف 

رد دنوادخ  هک  نیا  هب  دیامن  ناسحا  بیذـکت  دـنک و  يزاینیب  راهظا  هداد  وا  هب  ادـخ  هچنآ  هب  دزرو و  لخب  هک  یـسک  اما  َلَِخب  ْنَم  اَّمَأ  َو 
. دهدیم ضوع  رازه  دص  ات  هد ، يّرش  لمع  ره  ربارب 

. دنکیم ناسآ  شیارب  ادخ  دنک  دصق  ار  يّرش  يزیچ  ره  ینعی  يرْسُْعِلل  ُهُرِّسَُینَسَف 
. دنکیم طوقس  خزود  شتآ  رد  هکلب  هدرکن  طوقس  یهاچ  رد  هن  یهوک و  زا  هن  ادخ  هب  دومرف : يَّدََرت  اذِإ  ُُهلام  ُْهنَع  ِینُْغی  ام  َو 

. تسا بجاو  ام  رب  اههار  نایب  مئالع و  لئالد و  بصن  اب  قح  هب  ییامنهار  يدُْهَلل  اْنیَلَع  َّنِإ 
ِةَرِخْآلا ِیف  ُهَّنِإ  َو  اْینُّدلا  ِیف  ُهَرْجَأ  ُهاْنیَتآ  َو  هیآ : دـننام  تسام  رب  ترخآ  ایند و  رد  هتفای  تیادـه  نداد  شاداپ  ینعی  یلوُْألا  َو  َةَرِخْآَلل  اَنل  َّنِإ  َو 

رد ار  يو  شاداپ  ام   » َنیِِحلاَّصلا َنَِمل 
654 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(. 27 توبکنع / « ) تسا ناحلاص  زا  ترخآ  رد  وا  میداد و  وا  هب  ایند 
. تسا روهلعش  هتخورفا و  رب  هک  مهدیم  میب  یشتآ  زا  ار  امش  یَّظََلت  ًاران  ْمُُکتْرَْذنَأَف 

هک تسا  صوصخم  یشتآ  دوصقم  تسا و  نادنمتواقش  نیرتیقـش  هک  تسا  يرفاک  صوصخم  هتخورفا  رب  شتآ  یَقْـشَْألا  اَّلِإ  اهالْـصَی  ال 
. تسا اهشتآ  نیرتگرزب  زا 

. دنکیم زیهرپ  شتآ  نآ  زا  يدوزب  رتراگزیهرپ  صخش  یَْقتَْألا و  اَُهبَّنَُجیَس  َو 
باب ای  دشاب ، كاپ  شلام  ادخ  هاگـشیپ  رد  هک  دهاوخیم  دنکیم و  قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  لام  هک  ییاوقت  اب  یَّکَزَتَی  َُهلام  ِیتُْؤی  يِذَّلا 

. دشاب تاکز ، هشیر ]  ] زا لّعفت و 
ببـس هب  هن  ماهداد و  وا  هب  هک  تسا  یتمعن  یفالت  يارب  هن  هداد  ماجنا  یقتا »  » صخـش هک  يراک  ینعی  يزُْجت  ٍۀَـمِْعن  ْنِم  ُهَدـْنِع  ٍدَـحَِأل  اـم  َو 

. دراد وا  رب  یسک  هک  تسا  یّقح 
ّالا ۀمعن  هدنع  دـحأل  تیطعأ  ام  ینعی ، تسا  هنم  ینثتـسم  سنج  زا  ریغ  ینثتـسم  هدـش و  انثتـسا  تمعن  زا  هیآ  نیا  یلْعَْألا  ِهِّبَر  ِهْجَو  َءاِغْتبا  اَّلِإ 

. ّهبر هجو  ءاغتبا 
دحا و  » سنج زا  زین  ّهبر  هجو  ءاغتبا  و  تسین ، دحا )  ) ینثتـسم سنج  زا  هنم و  ینثتـسم  رامح  ، ] ارامح ّالإ  دحا  راّدلا  یف  ام  هتفگ : نیا  دننام 

[. تسین تمعن »
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بلط يارب  رگم  دـهدیمن  ار  دوخ  لاـم  باّوثلا ، ءاـغتبا  اـّلإ  هل  اـم  یتؤی  ـال  هک  تسا  نیا  ینعم  اریز  دـشاب  هل  لوـعفم  ءاـغتبا ]  ] تسا نکمم 
. باوث

. دوشیم دونشخ  دنهدیم  وا  هب  هک  يریخ  باوث و  زا  يدوزب  یضْرَی و  َفْوََسل  َو 
655 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

655 ص :  یحض ....  هروس 

هراشا

. دراد هیآ  هدزای  نارّسفم  عامجا  هب  تسا  یّکم 

655 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

دّمحم ترـضح  دهدیم  تیاضر  ادخ  هک  دوب  دهاوخ  یناسک  زا  دنک  تئارق  ار  هروس  نیا  سک  ره  هک  تسا  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدـح  رد 
«. 1  » دوب دهاوخ  هنسح  هد  یلئاس  میتی و  ره  ددع  هب  وا  يارب  دنک و  تعافش  ار  وا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 

655 ص :  ات 11 .... ] تایآ 1  (: 93  ) یحضلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) یلوُْألا َنِم  ََکل  ٌْریَخ  ُةَرِخْآَلل  َو  ( 3  ) یلَق ام  َو  َکُّبَر  َکَعَّدَو  ام  ( 2  ) یجَس اذِإ  ِْلیَّللا  َو  ( 1  ) یحُّضلا َو 

الَف َمِیتَْیلا  اَّمَأَف  ( 8  ) ینْغَأَف ًِالئاع  َكَدَجَو  َو  ( 7  ) يدَهَف الاَض  َكَدَجَو  َو  ( 6  ) يوآَف ًامِیتَی  َكْدِجَی  َْمل  َأ  ( 5  ) یضْرَتَف َکُّبَر  َکیِطُْعی  َفْوََسل  َو 
(9  ) ْرَهْقَت

(11  ) ْثِّدَحَف َکِّبَر  ِۀَمِْعِنب  اَّمَأ  َو  ( 10  ) ْرَْهنَت الَف  َِلئاَّسلا  اَّمَأ  َو 
__________________________________________________

-1
. لئاس میتی و  لک  ددعب  تانسح  رشع  هل  هل و  عفشی  نا  دّمحمب  هَّللا  یضری  نّمم  ناک  اهأرق  نم  ّیبا ، ثیدح  یف 

656 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

656 ص :  همجرت .... :

. رگشیاشخب هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1 (. ) دریگ ارف  ار  اج  همه  و   ) دیآرب باتفآ  هک  ماگنه  نآ  رد  زور  هب  مسق 

(2 . ) دریگ مارآ  هک  ماگنه  نآ  رد  بش  هب  دنگوس  و 
(3 . ) تسا هدادن  رارق  مشخ  دروم  هتشاذگناو و  ار  وت  زگره  دنوادخ  هک 

(4 . ) تسا رتهب  ایند  زا  وت  يارب  ترخآ  امّلسم  و 
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(5 . ) يوش دونشخ  هک  دنکیم  اطع  وت  هب  ردق  نآ  تراگدرورپ  يدوزب  و 
(6 . ) داد هانپ  سپس  تفاین و  میتی  ار  وت  ایآ 
(7 . ) درک تیاده  تفای و  هدشمگ  ار  وت  و 

(8  ) دومن زاینیب  تفای و  ریقف  ار  وت  و 
(9 . ) نکم ریقحت  ار  میتی  تسا  نینچ  هک  لاح 

(10 . ) نارم دوخ  زا  ار  هدننک  لاؤس  و 
(11 . ) نک وگزاب  ار  تراگدرورپ  ياهتمعن  و 

656 ص :  ریسفت .... :

هراشا

: تسا هجو  ود  نآ  يانعم  رد  یحُّضلا  َو 
. تسا هدرک  دای  دنگوس  تسا  زور  لوا  هک  یحض »  » تقو هب  ناحبس  دنوادخ  - 1

(98 فارعا / «. ) دیایب ناشغارس  هب  زور  ام ، باذع  هک   » یًحُـض انُـسَْأب  ْمُهَِیتْأَی  ْنَأ  هیآ  دننام  تسا  زور  مامت  یحـض »  » زا دوصقم  یلوق  هب  - 2
. تسا بش  رد  باذع  دارم  هک  اتایب ، دنوادخ : لوق  لباقم  رد 

: تسا هجو  ود  هیآ  يانعم  رد  یجَس  اذِإ  ِْلیَّللا  َو 
. دنیوگ ۀیجاس ) ۀلیل   ) دشاب مارآ  داب  زا  هک  یبش  هب  دوش و  دکار  شایکیرات  دریگ و  مارآ  هاگ  ره  بش  هب  دنگوس  - 1

. تسا بش  نآ  رد  اهادص  مدرم و  شمارآ  روظنم  یلوق ، هب  - 2
و دـنکیم ، عادو  هک  یـصخش  دـننامه  درکن  كرت  ار  وت  تراگدرورپ  دـمحم ] يا   ] ینعی تسا ، مسق  باوج  یلَق  ام  َو  َکُّبَر  َکَـعَّدَو  اـم 

. تسا هدرک  هغلابم  وت  كرت  رد  دنکیم  عادو  وت  اب  هک  یسک  اریز  تسا  كرت  رد  هغلابم  عیدوت 
هک  دنتفگ  ناکرشم  دش و  عطق  ترضح  زا  یحو  يزور  دنچ  هک  هدش  تیاور 

657 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
: هیآ رد  « ] تارکاذ  » زا هک  نانچ  هدش  فذح  یلق »  » لعف زا  ریمض  «. 1  » دش لزان  هروس  نیا  سپ  تسا  هدرک  كرت  ار  وا  دّـمحم  راگدرورپ 

. تسا هدش  فذح  نآ  دننام  و  ِتارِکاَّذلا ] َو  ًارِیثَک  َهَّللا  َنیِرِکاَّذلا  َو 
. تسا مولعم  فوذحم  ریمض  اریز  تسا ، یظفل  راصتخا  نآ  تسا و  یلق »  » دننام ریمض  فذح  رد  ینغأف ، يدهف ، يواف ،

دوجو بلطم  نیا  كرت ، عیدوت و  یفن  نمـض  رد  نوچ  هک  تسا  نیا  لـبق  تاـیآ  هب  هیآ  نیا  لاـّصتا  هجو  یلوُأـْلا  َنِم  َکـَل  ٌْریَخ  ُةَرِخآـَْلل  َو 
لاح هک  دهدیم  ربخ  ترـضح  هب  ناحبـس  دنوادخ  ییوا ، بیبح  وت  دنکیم و  رارقرب  دنویپ  وت  اب  یحو  هار  زا  ادخ  دّمحم ] يا   ] هک تشاد 

ار ترـضح  نآ  هبترم  تسا و  رتگرزب  رترب و  همه  زا  مّدـقم و  نالوسر  ناربمایپ و  همه  رب  ینعی  تسا ، رتهوکـشاب  رتـالاب و  ترخآ  رد  يو 
. دنکیم اطع  وا  هب  ار  اهتمارک  عاونا  ضوح و  تعافش و  ماقم  هدرب و  الاب 

: وگب  » اُوفَرْـسَأ َنیِذَّلا  َيِدابِع  ای  ُْلق  هیآ : نآرق  رد  هیآ  نیرتهدننک  راودیما  دینکیم  نامگ  قارع  لها  يا  تفگ : هک  هدش  لقن  هّیفنح  نبا  زا 
: هیآ نآرق  رد  هیآ  نیرتهدننک  راودیما  مییوگیم  تیب  لها  ام  یلو  تسا ، رمز 53 .) «. ) دیاهدرک متس  فارسا و  دوخ  رب  هک  نم  ناگدنب  يا 

الا هلا  ناگدنیوگ ال  هب  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  تعافـش  هیآ ، نیا  رد  روظنم  دنگوس ، ادـخ  هب  و  تسا . یـضْرَتَف  َکُّبَر  َکیِطُْعی  َفْوََسل  َو 
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. مدش یضار  اراگدرورپ  دیوگب  ات  دشخبیم  هَّللا 
نیا ریدقت  هدـش و  فذـح  ادـتبم  دـنکیم ، دـیکأت  ار  هلمج  نومـضم  تسادـتبا و  مال  فوسل » و   » رد مال  یـضْرَتَف  َکُّبَر  َکیِطُْعی  َفْوََسل  َو 

: تسا
ناحبـس دـنوادخ  هاـگ  نآ  دـیکأت . نون  اـب  رگم  دوشیمن  لـخاد  عراـضم  رب  مسق  مزـال  نوچ  تسین  مسق  مـال  و  کـیطعی ، فوس  تنـأل  و 

هداد ربمایپ  هب  هک  ار  دوخ  ياهتمعن 
__________________________________________________

و - 1
. تلزنف هالق  ّهبر و  ۀعّدو  ادّمحم  ّنا  نوکرشملا  لاقف  اماّیا  هنع  سبتحا  دق  یحولا  ّنا  يور 

658 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
رارق كالم  ار  هتشذگ  دراد  ار  ادخ  مرک  راظتنا  هک  یـسک  ات  تسا  هدوبن  هرهبیب  اهتمعن  نآ  زا  دوخ ، راک  زاغآ  زا  هک  نیا  درامـشیم و  رب 

. دنک سایق  نآ  اب  ار  دوخ  دهد و 
وت ایآ  ینعی  دنـشابیم  دجو »  » لوعفم بوصنم و  ود  ره  امیتی  و  ك »  » تسا و ملع  يانعم  هب  دوجو  زا  كدـجی »  » يوآَف ًامِیتَی  َكْدِـجَی  َْمل  َأ 
نآ تدالو  زا  سپ  یکدنا  ای  دوب  ردام  محر  رد  نینج و  وا  هک  یلاح  رد  تشذگرد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحم  ردپ  هک  ارچ  يدوبن  میتی 

هلیـسو هب  ار  وا  دنوادخ  سپ  دوب  هلاس  ود  ترـضح  نآ  هک  یلاح  رد  تشذـگرد  شردام  و  تایاور ، فالتخا  هب  انب  تشذـگرد  ترـضح 
بوبحم بلاط  وبا  لد  رد  ار  ترـضح  و  بلاط ، وبا  شیومع  هلیـسو  هب  بلّطملا  دبع  توف  زا  سپ  داد و  ناکم  هانپ و  بلّطملا  دبع  شدـج 
بلّطملا دـبع  نوـچ  درک و  تیبرت  یتسرپرـس و  ار  وا  سپ  تـشادیم  تـسود  رتـشیب  دوـخ  نادـنزرف  ماـمت  زا  ار  وا  هـک  اـجنآ  اـت  تخاـس 

. دوب هلاس  تشه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  تشذگرد 
وت  » ُنامیِْإلا َال  َو  ُباتِْکلا  اَم  يِرْدـَت  َْتنُک  ام  هیآ : دـننام  تفای  لفاغ  عیارـش  هب  ملع  زا  یحو » لوزن  زا  شیپ   » ار وت  يدَـهَف  الاَـض  َكَدَـجَو  َو 

(. 52 يروش / («. ) يدوبن هاگآ  نآرق  ياوتحم  زا  و   ) تسیچ نامیا  باتک و  یتسنادیمن  نیا  زا  شیپ 

658 ص :  لوزن .... ] نأش  ]

مگ ار  وا  هّکم  کیدزن  دنادرگرب  بلّطملا  دبع  هب  ات  دروآیم  ار  وا  تفرگرب و  ریش  زا  ار  وا  هک  یماگنه  ربمایپ  هیاد  همیلح  هک  هدش  تیاور 
«. 1  » درک نّیعم  ار  وا  ياج  دش و  دنلب  ییادص  سپ  دناوخ  ار  ناحبس  دنوادخ  دمآ و  نوریب  وا ] يوجتسج  هب   ] بلّطملا دبع  سپ  درک 

هّکم ياههّرد  زا  یکی  رد  شایکدوک  نامز  رد  ترضح  نآ  هک  هدش  تیاور  نینچمه 
__________________________________________________

-1
هناحبـس هَّللا  اعد  بلّطملا و  دـبع  جرخف  بلّطملا  دـبع  یلع  هّدرتل  هب  تءاج  تمّطف و  نیح  ۀّـکم  باب  دـنع  هتّلـضا  هریئـض  ۀـمیلح  ّنا  يور 

. هناکمب رعشا  يدونف و 
659 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

«. 1  » دنادرگرب بلّطملا  دبع  هب  ار  وا  لهج  وبا  سپ  دش  مگ 
. تخاس فرطرب  تّدج  هلیسو  هب  ار  تندشمگ  ای  دناسانش ، وت  هب  ار  عیارش  نآرق و  ینعی  يدهف 

. درک زاینیب  ار  وت  یگنج  مئانغ  اب  ای  هجیدخ  لام  اب  سپ  یتشادن  یلام  هک  تفای  یتسدیهت  ار  وت  ینْغَأَف  اًِلئاع  َكَدَجَو  َو 
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. زاسم روهقم  شّقح  لام و  دروم  رد  دراد  هک  یفعض  رطاخ  هب  ار  میتی  سپ  ْرَهْقَت  الَف  َمِیتَْیلا  اَّمَأَف 
رد يرون  درذگب  وا  تسد  ریز  زا  هک  ییوم  ره  ربارب  رد  دشکب  تسد  یمیتی  رـس  رب  هک  یـسک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  زا 

. دشاب شیارب  تمایق  زور 
يزیچ و   ] دـیایب وت  دزن  هاگ  ره  تسا  ملع  بلاـط  لـئاس  زا  روظنم  دـناهتفگ  یـضعب  نکم ، مورحم  ار  ادـگ  لـئاس و  ْرَْهنَت  ـالَف  َلـِئاَّسلا  اَّمَأ  َو 

. زاسم مورحم  ار  وا  دسرپب ]
. تسا تمعن  هعاشا  راهظا و  رکش و  تمعن  ثیدحت  زا  روظنم  ْثِّدَحَف  َکِّبَر  ِۀَمِْعِنب  اَّمَأ  َو 

__________________________________________________

و - 1
. بلّطملا دبع  یلا  لهج  وبا  هّدرف  هّکم  باعش  ضعب  یف  هابص  یف  ّلض  ّهنا  اضیا  يور 

660 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

660 ص :  حرش ....  هروس 

هراشا

. دراد هیآ  تشه  تسا و  یّکم 

660 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

نیگمغ ار  ترـضح  نآ  هک  دهدیم  وا  هب  ار  یـسک  رجا  دنوادخ  دنک  تئارق  ار  هروس  نیا  سک  ره  هک  تسا  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدـح  رد 
«1 . » تسا هتخاس  فرطرب  ار  وا  مغ  هدید و 

«. 2  » فالیال فیک و  رت  ملا  تسا  نینچمه  دناهروس  کی  حرشن  ملا  یحضلا و  هک و  هدش  تیاور  مالّسلا  مهیلع  ام  همئا  زا 

660 ص :  ات 8 .... ] تایآ 1  (: 94  ) حرشلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) َكَرْکِذ ََکل  انْعَفَر  َو  ( 3  ) َكَرْهَظ َضَْقنَأ  يِذَّلا  ( 2  ) ََكرْزِو َْکنَع  انْعَضَو  َو  ( 1  ) َكَرْدَص ََکل  ْحَرْشَن  َْمل  َأ 

(8  ) ْبَغْراَف َکِّبَر  یلِإ  َو  ( 7  ) ْبَْصناَف َتْغَرَف  اذِإَف  ( 6  ) ًارُْسی ِرْسُْعلا  َعَم  َّنِإ  ( 5  ) ًارُْسی ِرْسُْعلا  َعَم  َّنِإَف 
__________________________________________________

-1
. هنم حرفف  اّمتغم  هلآ  هَّللا و  یّلص  ادّمحم  یقل  نمک  رجألا  نم  یطعا  اهأرق  نم  و  ّیبا ، ثیدح  یف 

و - 2
. ةدحاو ةروس  فالیإل  فیک و  رت  ملا  کلذک  ةدحاو و  ةروس  حرشن  ملا  یحّضلا و  ّنا  مالّسلا  مهیلع  انتّمئا  نع  يور 

].....[ 
661 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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661 ص :  همجرت .... :

. نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1 ( ؟ میتخاسن هداشگ  ار  وت  هنیس  ام  ایآ 

(2 ( ؟ میتشادنرب وت  زا  ار  نیگنس  راب  و 
(3 . ) درکیم ینیگنس  وت  تشپ  رب  تخس  هک  يراب  نامه 

(4 . ) میدرک دنلب  ار  وت  هزاوآ  و 
(5 . ) تسا یناسآ  یتخس  یپ  زا  امّلسم  نیا  رب  انب 

(6 . ) تسا یناسآ  یتخس  لابند  هب  امّلسم  و 
(7 ! ) زادرپب يرگید  مهم  هب  يوشیم  غراف  یّمهم  راک  زا  هک  یماگنه  سپ 

(8 . ) نک هّجوت  تراگدرورپ  يوس  هب  و 

661 ص :  ریسفت .... :

ار تاهنیس  تسا : هدومرف  ییوگ  دنکیم و  تابثا  ار  نآ  هک  تسا  ردص  حرش  یفن  زا  يراکنا  ماهفتـسا  هیآ  نیا  َكَرْدَص  ََکل  ْحَرْـشَن  َْمل  َأ 
توعد يارب  هک  اجنآ  ات  میداد  شیاـشگ  ار  تاهنیـس  ینعی  تسا  هدرک  فطع  نآ  رب  ینعم  راـبتعا  هب  ار  انعـضو  ور  نیا  زا  میدرک  هداـشگ 

. میداد شیاشگ  میاهداهن ، تعیدو  هب  نآ  رد  هک  ییاهتمکح  مولع و  هلیسو  هب  ار  تاهنیس  ای  دراد ، ّتیفرظ  سنا  ّنج و 
. تسا هدش  ملع  تمکح و  زا  رپ  ترضح  نآ  هنیس  هک  تسا  تیاور  يرصب ]  ] نسح زا 

تّوبن و راـب  لّـمحت  يارب  تسا  یلثم  میتشادرب ] وت  زا   ] دوش هدینـش  شیادـص  دـش  بجوم  هک  ار  ینارگ  راـب  نآ  ََكرْزِو  َکـْنَع  انْعَـضَو  َو 
دمآیم نیگنس  ترضح  نآ  رب  راب  نیا  تشاد و  ناشندش  ناملسم  هب  هک  يرایسب  صرح  اب  دیـسریم  ترـضح  نآ  هب  راّفک  زا  هک  يرازآ 
تازجعم هلیـسو  هب  ار  وا  ینعی  تشادرب  وا  شود  زا  ار  نارگ  راب  نیا  دـنوادخ  و  دـشیم ] هدینـش  شتـشپ  يادـص  دوبیم  يراب  رگا  ینعی  ]

زا تسناد و  لوبقم  ار  شرذع  درک  غیلبت  ار  شتلاسر  هک  نآ  زا  سپ  تخومآ و  ودب  ار  عیارش  درک و  لزان  وا  رب  ار  شمارآ  دومرف و  دییأت 
. درک ّتیلوئسم  عفر  وا 

نآرق رد  اههبطخ و  دّهـشت و  هماقا و  ناذا و  تداهـش و  هملک  رد  ادخ  دای  اب  ار  وا  دای  هک  نیا  هب  درک  دنلب  ار  وا  دای  َكَرْکِذ و  ََکل  انْعَفَر  َو 
. دنروایب نامیا  وا  هب  هک  تفرگ  نامیپ  اهتّما  ناربمایپ و  زا  درک و  رکذ  هتشذگ  ینامسآ ]  ] ياهباتک رد  ار  وا  مان  و  تخاس ، نورقم 

662 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
ْحَرْـشَن َْمل  َأ  هدـش : هتفگ  ییوگ  دراد و  حاضیا  ماهبا و  هبنج  هک  دراد  ار  هدـیاف  نیا  تسا  لماک  ینعم  نآ  نودـب  هک  نیا  اـب  کـل »  » ندروآ

، مهبم حورـشم  نآ  سپ  كردـص  هدـش : هتفگ  هاگ  نآ  دراد  دوجو  هتفای ] شیاشگ  هک  يزیچ   ] یحورـشم هک  دوشیم  هدـیمهف  سپ  ََکل ،
(. ََكرْزِو َْکنَع   ) و َكَرْکِذ ) ََکل   ) تسا نینچمه  دوشیم . نشور 

ات دندرکیم  شنزرـس  یتسدیهت  هب  ار  شترـضح  ناکرـشم  درک و  دای  هداد  دوخ  لوسر  هب  هک  ار  یگرزب  ياهتمعن  ناحبـس  دنوادخ  نوچ 
نآ رکذ  یپ  رد  سپ  دناهدنادرگ  يور  مالـسا  زا  اهنآ  ندرمـش  ریقح  مالـسا و  لها  یتسدـیهت  رطاخ  هب  اهنآ  تشادـنپ ، ترـضح  هک  اجنآ 

: دومرف اهتمعن 
اب اریز  وشم ، دیماان  ام  ششخب  زا  نیا  رب  انب  تسا  یمامعنا  لّضفت و  میاهدیشخب  وت  هب  ار  هچنآ  تسا : هدومرف  ییوگ  ًارُْـسی و  ِرْـسُْعلا  َعَم  َّنِإَف 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 2342 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ هک  اجنآ  ات  تخاس  کیدزن  تسا  رسع  هارمه  هک  يرسی  اب  ار  راظتنا  دروم  رـسی  ظفل  و  تسه ، یناسآ  ینآ  راتفرگ  وت  هک  يراوشد  نآ 
. دشخبب بلق  تّوق  دهد و  يرادلد  رتشیب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  ات  داد  رارق  رسع  نراقم  ار 

ربمایپ زا  لوقنم  تیاور  يانعم  نیا  رب  انب  دوش ، راوتـسا  اهلد  اـهناج و  رد  شیاـنعم  اـت  تسا  لوا  هلمج  رارکت  هلمج  نیا  ًارُْـسی  ِرْـسُْعلا  َعَم  َّنِإ 
ِرْـسُْعلا َعَم  َّنِإَف  هیآ : هک  تسا  نیا  دوشیمن ، بلاغ  رـسی  درب و  رـسع  کی  دومرفیم : دمآ و  نوریب  نادـنخ  يزور  هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 

رد ظفل  هک  دوش  لمح  ییانعم  نیرتاسر  رب  قح  هدعو  هک  تسا  راوازس  تسا و  ناحبس  دنوادخ  زا  رّرکم  ياهدعو  ًارُْسی  ِرْسُْعلا  َعَم  َّنِإ  ًارُْسی 
هفنأتسم تسا  ياهدعو  مود  هلمج  تسا و  يرسی  يرـسع ، ره  زا  سپ  ریزگان  هک  نیا  هب  تسا  ياهدعو  لوا  هلمج  هک  مینادیم  ام  درادرب و 

تیاور يانعم   ] تسا یکی  اهنت  رسع  میراد و  رسی  ود  مود  هلمج  ندوب  هفنأتسم  رب  انب  سپ  تسه  يرسی  يرسع  ره  زا  سپ  هک  ینعم  نیا  هب 
هک تسا  يرسع  نامه  نآ  تسا و  دهع  يارب  ای  رسعلا  رد  فیرعت  مال  فلا و  نوچ  تسا ] نیمه 

663 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
: دراد لاثم  نیا  رد  ار  لیذ »  » مکح هیآ ] رد   ] رسع اریز  تسا  یکی  سپ  دندوب  شراتفرگ 

. الام دیز  عم  ّنا  الام ، دیز  عم  ّنا 
رسی زا  یـضعب  لماش  تسا و  هرکن  رـسی  اّما  تسا . رـسع  کی  مه  زاب  سپ  دنادیم  یـسک  ره  هک  تسا  یـسنج  يارب  رـسعلا ، مال  فلا و  ای 
رـسی ود  سپ   ] تسا لوا  رـسی  زا  ریغ  هک  دوشیم  رـسی  زا  یـضعب  لماش  نیقی  هب  يرارکت ،] هن   ] دـشاب هفنأتـسم  مود  هیآ  هاگ  ره  دوشیم و 

[. تسا
رـسعلا عم  ّنا  تسا : هدومرف  ییوگ  هدروآ و  هرکن  ار  نآ  میظعت  يارب  دشاب و  ترخآ  ایند و  رـسی  هیآ ، رد  رـسی  ود  زا  دوصقم  تسا  نکمم 

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  ْبَْصناَف  َتْغَرَف  اذِإَف  يرسی ! هچ  تسا و  یگرزب  رسی  يرسع  ره  اب  رـسی ، ّيا  امیظع و  ارـسی 
. دشابن غراف  تدابع  زا  هک  نیا  رب  دزیگنایم و  رب  نآ  رد  ندرب  جنر  تدابع و  رد  شالت  و  اهتمعن ]  ] رکش هب  ار 

. شوکب شیاین  اعد و  رد  يدش  غراف  تزامن  زا  هاگ  ره  هک  هدش  تیاور  ساّبع  نبا  زا 
مالّـسلا هیلع  قداـص  ترـضح  زا  ینعم  نیمه  نک و  تبغر  تراـگدرورپ  يوس  هب  ندرک  تساوخرد  لاؤـس و  رد  ْبَغْراَـف و  َکِّبَر  یلِإ  َو 

ره هک  هدش  تیاور  دـهاجم  زا  شوکب ، تدابع  رد  يدـش  غراف  گنج  زا  هاگ  ره  هک  هدـش  تیاور  يرـصب ]  ] نسح زا  تسا . هدـش  تیاور 
سپ دنکیم  لمح  ار  یگنس  دید  ار  يدرم  هک  تسا  تیاور  یبعـش  زا  نک ، لّمحت  ار  زامن  تمحز  سپ  یتفای  تغارف  تیایند  راک  زا  هاگ 

صاصتخا تبغر  هب  ار  تراگدرورپ  هک  تسانعم  نیا  هب  ّکبر ) یلا   ) فرظ ندـش  مّدـقم  تسین ، رومأم  راک  نیا  هب  غراـف  صخـش  تفگ :
. نکم هضرع  وا  هب  زج  ار  تجئاوح  شاب و  یکّتم  وا  مرک  رب  اهنت  وشم و  بغار  وا  هب  زج  هدب و 

664 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

664 ص :  نیت ....  هروس 

هراشا

. دراد هیآ  تشه  تسا و  فالتخا  شندوب  یندم  یّکم و  رد 

664 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

: دهدب وا  هب  تلصخ  ود  دنوادخ  دنک . تئارق  ار  هروس  نیا  سک  ره  هک  تسا  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدح  رد 
زور کی  باوث  دـناهدرک  توالت  ار  هروس  نیا  هک  یناسک  ددـع  هب  دـنوادخ  دریمب  نوچ  تسایند و  رد  هک  ینامز  اـت  نیقی  تیفاع 2 - - 1
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«. 1  » دهدب يو  هب  هزور 
ییاج ره  دنوادخ  دناوخب  دوخ  ّبحتسم  بجاو و  ياهزامن  رد  ار  نیّتلا  هروس و  سک  ره  هک  هدش  تیاور  مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 

«. 2  » دیامرف اطع  وا  هب  دراد  تسود  هک  ار  تشهب  زا 
__________________________________________________

-1
مایـص هروسلا  هذه  أرق  نم  ددـعب  هَّللا  هاطعا  تام  اذاف  ایندـلا  راد  یف  ماد  ام  نیقیلا  هیفاعلا و  نیتلـصخ  هَّللا  هاطعا  اهأرق  نم  ّیبا ، ثیدـح  یف 

. موی
و - 2

. یضری ثیح  ۀّنجلا  نم  یطعا  هلفاون  هضئارف و  یف  نیّتلا  أرق و  نم  مالّسلا ، هیلع  قداصلا  نع 
665 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

665 ص :  ات 8 .... ] تایآ 1  (: 95  ) نیتلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ٍمیِْوقَت ِنَسْحَأ  ِیف  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل  ( 3  ) ِنیِمَْألا ِدَلَْبلا  اَذه  َو  ( 2  ) َنِینیِس ِروُط  َو  ( 1  ) ِنُوْتیَّزلا َو  ِنیِّتلا  َو 

ُهَّللا َْسَیل  َأ  ( 7  ) ِنیِّدلِاب ُدَْعب  َُکبِّذَُـکی  امَف  ( 6  ) ٍنُونْمَم ُْریَغ  ٌرْجَأ  ْمُهَلَف  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  ـَّالِإ  ( 5  ) َنِیِلفاس َلَفْـسَأ  ُهانْدَدَر  َُّمث 
(8  ) َنیِمِکاْحلا ِمَکْحَِأب 

665 ص :  همجرت .... :

. نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1 (. ) سدقملا تیب  ماش و  نیمزرس  هب  مسق  ای   ) نوتیز ریجنا و  هب  مسق 

(2 « ) نینیس روط   » هب دنگوس  و 
(3 «. ) هکم « ) نما رهش   » نیا هب  مسق  و 

(4 . ) میاهدیرفآ ماظن  تروص و  نیرتهب  رد  ار  ناسنا  ام  هک 
(5 . ) میدنادرگزاب هلحرم  نیرت  نییاپ  هب  ار  وا  سپس 

(6 . ) یندشن عطق  تسا  یشاداپ  اهنآ  يارب  هک  دناهداد  ماجنا  حلاص  لامعا  دناهدروآ و  نامیا  هک  یناسک  رگم 
(7 . ) ینکیم بیذکت  ار  ازج  زور  همه ، نیا  زا  دعب  وت  هک  دوشیم  ببس  زیچ  هچ  سپ 

(8 . ) تسین ناگدننک  مکح  نیرتهب  دنوادخ  ایآ 

665 ص :  ریسفت .... :

هک ارچ  تسا  هدرک  دای  دـنگوس  دـنریگیم  نغور  نآ  زا  هک  ینوتیز  دوشیم و  هدروخ  هک  يریجنا  هب  ناحبـس  دـنوادخ  ِنُوْتیَّزلا  َو  ِنیِّتلا  َو 
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زا سپ  دش  هیده  ریجنا  یقبط  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  هک  هدش  تیاور  دنروآ . تفگش  راد  هویم  ناتخرد  نایم  رد  هویم  ود  نیا 
هنادیب تشهب  هویم  نوچ  تفگ  مهاوخ  ار  ریجنا  نیمه  هدش  لزان  تشهب  زا  ياهویم  میوگب  مهاوخب  رگا  دومرف : شباحصا  هب  دروخ و  نآ 

زا لبج  نب  ذاعم  «. 1  » تسا دیفم  كولملا ) ءاد   ) سرقن يارب  دنکیم و  عطق  ار  ریساوب  هک  دیروخب  ار  ریجنا  سپ  تسا 
__________________________________________________

و - 1
تلقل ۀـنجلا  نم  تلزن  ۀـهکاف  نا  تلق  ولف  اولک  هباحـصال  لاق  هنم و  لـکاف  نیت  نم  قبط  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسرل  يدـها  ّهنا  يور 

. سرقنلا نم  عفنت  ریساوبلا و  عطقت  اهناف  اهولکف  مجع  الب  ۀنجلا  ۀهکاف  نال  یه  هذه 
666 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

: دومرفیم هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  مدینـش  تفگ : درک و  كاوسم  نآ  اـب  تفرگرب و  نآ  زا  یبوـچ  سپ  تشذـگ  نوـتیز  تخرد 
مدینش ترـضح  نآ  زا  دربیم و  ار  نادند  يدرز  دنکیم و  وبـشوخ  ار  نهد  تسا ، بوخ  كاوسم  يارب  تسا  هدنخرف  یتخرد  هک  نوتیز 

: دومرفیم هک 
سّدـقم نیمز  زا  هوک  ود  نوتیز  نیت و  زا  روظنم  دـناهتفگ : یـضعب  «، 2  » تسا هدوب  نم  زا  شیپ  ناربماـیپ  كاوسم  نم و  كاوـسم  نوـتیز 

. تسا
و ءای »  » تابثا و  ءای » و  واو ،  » هب بارعا  نوربی  دننام  نونیس  هملک  رد  تسا ، هدش  هفاضا  هعقب ) مان   ) نینیـس هب  هوک ) مان   ) روط َنِینیِـس  ِروُط  َو 

. تسا زیاج  بارعا  تاکرح  هب  نون »  » نداد تکرح 
ۀناما لجّرلا  نما  دنیوگ : دندوب  نمیا  نآ  رد  مالـسا  روهظ  رد  تیلهاج و  رد  نافئاخ  هک  تسا  هکم  نیما ، دلب  زا  روظنم  ِنیِمَْألا  ِدَلَْبلا  اَذـه  َو 

. دنکیم ظفح  ار  تناما  نیما  صخش  هک  نانچ  دنکیم  ظفح  دوش  نآ  دراو  هک  ار  سک  ره  ییوگ  ناما و  نیما و  وهف 
قطن و تردـق  اب  ار  وا  میدـیرفآ و  اضعا ، يربارب  تروص و  رظن  زا  لیدـعت  نیرتوکین  رد  ار  یمدآ  ام  ٍمیِْوقَت  ِنَسْحَأ  ِیف  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََـقل 

. میتخاس ادج  تادوجوم  رگید  زا  ریبدت  لقع و  صیخشت و 
: تسا لوق  ود  هیآ  نیا  ریسفت  رد  َنِیِلفاس  َلَفْسَأ  ُهانْدَدَر  َُّمث 

نایخزود تروص  هچ  تروص  نیرتتشز  هب  ار  وا  هک  تسا  نیا  شراک  ماجرف  درکن ، رکـش  ار  راوتـسا  تقلخ  تمعن  هک  هاگ  نآ  سپ  - 1
. مینادرگیم رب  تسا 

[. هدیرفآ ادخ  هک  یتروص  نیرت  تشز  ینعی   ] هدش هتفرگ  ابیکرت ، اقلخ و  لفس  زا  لفسا ،
__________________________________________________

و - 2
: لوقی هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تعمس  لاق  هب و  كاشا  ابیضق و  اهنم  ذخاف  نوتیزلا  ةرجشب  لبج  نب  ذاعم  ّرم 

. یلبق ءایبنالا  كاوس  یکاوس و  وه  لوقی : هتعمس  رفحلاب و  بهذی  مفلا و  بیطی  ۀکرابملا  ةرجشلا  نم  نوتیزلا  كاوسلا  معن 
667 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هک مینکیم  هنوـگژاو  ار  وا  شنیرفآ  رد  ینعی  مینادرگیم  رب  تروـص  نیرتتسپ  هب  وـکین  راوتـسا و  تـقلخ  نـیا  زا  سپ  ار  وا  سپـس  - 2
. تسا مشچ  شوگ و  نداتفا  راک  زا  یتفرخ و  يریپ و  لاح  دوصقم 

انثتسا مود ، يانعم  رب  انب  تسا و  راکـشآ  نآ  ندوب  لصّتم  تسا و  لصّتم  انثتـسا ، لوا  يانعم  نیا  رب  انب  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّلِإ 
یمئاد شاداپ  ناشتاباذع  ربارب  رد  دـندوب  راگتـسرد  حـلاص و  هک  یناریپ  یلو  یمرهلا  نم  نیحلاص  اوناک  نیذـلا  نکل  ینعی و  تسا  عطقنم 

یگشیمه یشاداپ  ، ] دناهتشاد ناشیاوق  فعض  یناوتان و  لاح  رد  تدابع  هب  مایق  اهیتخس و  لّمحت  رب  هک  يربص  ببـس  هب  نینچمه  دنراد و 
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[. تسا
تـسپ رمع  هب  دـناوخب  نآرق  سک  ره  تسا : هتفگ  دـناهدناوخ و  نآرق  هک  دنتـسه  یناـسک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّلِإ  زا : روـظنم  دـیوگ : ساـّبع  نبا 

. دنک ینالوط  رمع  هچ  رگا  دوشن  هدنادرگرب 
شاداپ راکنا  ببـس  هب  لیلد  تّجح و  نیا  زا  دعب  ار  وت  زیچ  هچ  ینعی  تافتلا  شور  هب  تسا  ناسنا  هب  هیآ  باطخ  ِنیِّدلِاب  ُدَْعب  َُکبِّذَُکی  امَف 

دنک بیذـکت  ار  ّقـح  سک  ره  هک  ارچ  ینک  بیذـکت  ار  شاداـپ  هاـگ  ره  ییوـگغورد  وـت  هک  ینعم  نیا  هب  داد  رارق  وـگغورد  باـسح  و 
. تسا َنوُکِرْشُم ، ِِهب  ْمُه  َنیِذَّلا  رد  ءاب »  » دننام نیّدلاب »  » رد ءاب » . » تسوگغورد ریزگان 

بیذکت مالسا  نید  رب  ار  وت  اهتّجح  نیا  زا  سپ  هک  تسیک  ینعی   ] تسا هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  باطخ  فرط  دناهتفگ : یـضعب 
[. درادن دوجو  دوش  وت  بیذکت  بجوم  هک  يزیچ  اریز  دنک 

. دنکیم مکح  اهنآ  رب  دناهتسیاش  هچنآ  هب  ادخ  هک  تسا  نارفاک  يارب  يدیدهت  هیآ  نیا  َنیِمِکاْحلا  ِمَکْحَِأب  ُهَّللا  َْسَیل  َأ 
نم کـلذ  یلع  اـنا  یلب و  دوـمرفیم : درکیم  متخ  ار  هروـس  نیا  ترـضح  نآ  هاـگ  ره  هک  هدـش  تیاور  هـلآ  هـیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  زا 

. مبلطم نیا  رب  ناهاوگ  زا  نم  يرآ  نیدهاّشلا ،
668 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

668 ص :  قلع ....  هروس 

هراشا

. دراد هیآ  هدزون  تسا و  یّکم 

668 ص :  هروس ..... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

«. 2  » تسا هدرک  تئارق  ار  « 1  » هلّصفم ياه  هروس  مامت  ییوگ  دنک  تئارق  ار  هروس  نیا  سک  ره  هک  تسا  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدح  رد 
هدرم و دیهـش  دریمب  هدرک  تئارق  ار  نآ  هک  یبش  ای  زور  رد  هاگ  نآ  دـناوخب  ار  قلع  هروس  سک  ره  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 

«. 3  » دشاب هدز  ریشمش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  اب  ادخ  هار  رد  هک  تسا  یسک  دننامه  دوش و  هتخیگنارب  دیهش 

668 ص :  ات 19 ..... ] تایآ 1  (: 96  ) قلعلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ِمَلَْقلِاب َمَّلَع  يِذَّلا  ( 3  ) ُمَرْکَْألا َکُّبَر  َو  ْأَْرقا  ( 2  ) ٍقَلَع ْنِم  َناْسنِْإلا  َقَلَخ  ( 1  ) َقَلَخ يِذَّلا  َکِّبَر  ِمْسِاب  ْأَْرقا 

(9  ) یْهنَی يِذَّلا  َْتیَأَر  َأ  ( 8  ) یعْجُّرلا َکِّبَر  یلِإ  َّنِإ  ( 7  ) ینْغَتْسا ُهآَر  ْنَأ  ( 6  ) یغْطََیل َناْسنِْإلا  َّنِإ  َّالَک  ( 5  ) ْمَْلعَی َْمل  ام  َناْسنِْإلا  َمَّلَع 
يرَی َهَّللا  َّنَأـِب  ْمَْلعَی  َْمل  َأ  ( 13  ) یَّلََوت َو  َبَّذَـک  ْنِإ  َْتیَأَر  َأ  ( 12  ) يْوقَّتلاـِب َرَمَأ  َْوأ  ( 11  ) يدُْـهلا یَلَع  َناـک  ْنِإ  َْتیَأَر  َأ  ( 10  ) یَّلَـص اذِإ  ًاْدبَع 

(14)
ْبِرَْتقا َو  ْدُجْـسا  َو  ُهْعُِطت  ـَّالَک ال  ( 18  ) َۀَِینابَّزلا ُعْدَنَس  ( 17  ) ُهَیِدان ُعْدَْـیلَف  ( 16  ) ٍۀَئِطاخ ٍَۀبِذاک  ٍۀَیِـصان  ( 15  ) ِۀَیِـصاَّنلِاب ًاعَفْـسََنل  ِهَْتنَی  َْمل  ِْنَئل  َّالَک 

(19)
__________________________________________________
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م. دنمانیم - تالّصفم  ار  نآرق  رخآ  کچوک  ياههروس  - 1
-2

. هّلک لّصفملا  أرق  اّمناکف  اهأرق  نم  و  ّیبا ، ثیدح  یف 
و - 3

عم هَّللا  لیبس  یف  هفیسب  برـض  نمک  ناک  ادیهـش و  ثعب  ادیهـش و  تام  هتلیل  یف  وا  هموی  یف  تام  ّمث  اهأرق  نم  مالّـسلا  هیلع  قداّصلا  نع 
. هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر 

669 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

669 ص :  همجرت ..... :

. نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1 . ) دیرفآ ار  ناهج  هک  تراگدرورپ  مان  هب  ناوخب 

(2 . ) درک قلخ  ياهتسب  نوخ  زا  ار  ناسنا  هک  سک  نامه 
(3 . ) تسا رتراوگرزب  همه  زا  تراگدرورپ  هک  ناوخب 

(4 . ) داد میلعت  ملق  هلیسو  هب  هک  یسک  نامه 
(5 . ) تخومآ تسنادیمن  ار  هچنآ  ناسنا  هب  و 

(6 . ) دنکیم نایغط  امّلسم  دشاب  سانشقح  ناسنا  هک  تسین  نینچ 
(7 ! ) دنیبیم زاینیب  ار  دوخ  هک  نیا  رطاخ  هب 

(8 . ) تسوت راگدرورپ  يوس  هب  همه  تشگزاب  امّلسم 
(9  ... ) دنکیم یهن  هک  یسک  ایآ  هد  ربخ  نم  هب 

(10 ( ؟) تسین یهلا  باذع  ّقحتسم  ایآ   ) دناوخیم زامن  هک  یماگنه  هب  ار  ياهدنب 
(11 ، ) دشاب تیاده  قیرط  رب  هدنب  نیا  رگا  هد  ربخ  نم  هب 

(12 ( )؟ تسا راوازس  وا  ندرک  یهن  ایآ   ) دهد روتسد  اوقت  هب  ار  مدرم  ای 
(13 ( )؟ تشاد دهاوخ  یکاندرد  تشونرس  هچ   ) دنادرگب ور  نآ  زا  دنک و  قح  بیذکت  رگنایغط ) نیا   ) رگا هد  ربخ  نم  هب 

(14 ( !؟ دنیبیم ار  شلامعا  همه  دنوادخ  هک  دنادیمن  وا  ایآ 
(15  ) میشکیم میریگیم و  ار  شرس  شیپ  يوم  دتسیان  زاب  رگا  هک  اّقح 

(16  ) ار راک  اطخ  يوگغورد  رس  شیپ  يوم 
(17  ) دناوخب ار  دوخ  نامدمه  سپ 

(18  ) میناوخیم ارف  ار  خزود  نارازگراک  زین  ام 
(19 . ) وش کیدزن  ادخ  هب  نک و  هدجس  نکم و  يوریپ  وا  زا  زگره  هن 

670 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

670 ص :  ریسفت .... :
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هراشا

انب تسا ، هدش  لزان  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  رب  هک  تسا  ياهروس  نیتسخن  قلع  هک  دندقتعم  نارّسفم  رتشیب  َقَلَخ  يِذَّلا  َکِّبَر  ِمْسِاب  ْأَْرقا 
. تسا ُرِّثَّدُْملا  اَهُّیَأ  ای  یلوق  هب  هدش و  لزان  هک  تسا  ياهروس  نیلّوا  هحتاف  یلوق  هب 

. ناوخب هاگ  نآ  هَّللا  مسب  وگب  ینکیم ، حاتتفا  تراگدرورپ  مان  هب  هک  یلاح  رد  ناوخب  ینعی  تسا  لاح  لحم  رد  کبر  مساب 
ار ایـشا  ماـمت  تسین و  ياهدـننیرفآ  وا  زج  و  تسوا . هژیو  شنیرفآ  هدـمآ و  دوـجو  هب  وا  رما  زا  ناگدـیرفآ  هـک  ییادـخ  ینعی  َقَـلَخ  يِذَّلا 

. دوشیم تاقولخم  همه  لماش  نیا  رب  انب  تسا  هدیرفآ 
تادوجوم نیرترب  نوچ  درک  دای  ار  ناسنا  طقف  هدـش  هدـیرفآ  هک  یتادوجوم  رگید  نایم  رد  َناْسنِْإلا و  َقَلَخ  دومرف : هاگ  نآ  َناـْسنِْإلا  َقَلَخ 

. تسا نیمز  يور 
(. 2 رصع / «. ) دننایز رد  همه  اهناسنا  هک   » ٍرْسُخ یَِفل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  دننام  تسا  عمج  يانعم  هب  ناسنا  نوچ  دومرفن  هقلع  قلع ، ياجب  ٍقَلَع  ْنِم 

فطل شناگدنب  رب  تسا و  ياهدنـشخب  ره  شـشخب  زا  شیب  وا  شـشخب  تسا و  لماک  هک  تراگدرورپ  مان  هب  ناوخب  ُمَرْکَْألا  َکُّبَر  َو  ْأَْرقا 
دنریگب هدیدان  ار  شرماوا  هاگ  ره  و  تسین ، شرامـش  لباق  هک  تسا  هداد  نانآ  هب  ییاهتمعن  هدروآ و  یتسه  هب  یتسین  زا  ار  اهنآ  هک  هدرک 
نایاپیب وا  شـشخب  مرک و  نیا  رب  اـنب  دـنکیمن  باتـش  ناـنآ  تبوقع  رد  درذـگیم و  رد  اـهنآ  زا  دـنوش  بکترم  هدومرف  یهن  ار  هچنآ  و 

. تسا
. تخومآ ناسنا  هب  ار  نتشون  ای  نایب  ملق ، اب  ای  تخومآ  ار  طخ  ملق  هلیسو  هب  هک  يدنوادخ  ِمَلَْقلِاب  َمَّلَع  يِذَّلا 

. دوب مالّسلا  هیلع  سیردا  دناهتفگ  یضعب  دوب و  مالّسلا  هیلع  مدآ  تشون  ّطخ  هک  یسک  نیتسخن  دنیوگ :
يوس زا  هریغ  نید و  روما  زا  رـشب  ياههتـسناد  ماـمت  نیا  رب  اـنب  درب  ملع  روـن  فرط  هب  لـهج  یکیراـت  زا  ار  مدآ  ْمَْلعَی  َْمل  اـم  َناـْسنِْإلا  َمَّلَع 

671 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  ار  وا  هک  نیا  هب  ای  تسا  ناحبس  دنوادخ 
شیارب ار  مولع  نآ  شناربمایپ  ناگتـشرف و  نابز  هب  ای  هداد  رارق  ملع  نآ  رب  امنهار  لـیلد و  وا  لـقع  رد  اـی  هتخاـس  ریزگاـن  نآ  نتخومآ  هب 

. تسا هدش  هتفرگ  وا  زا  تسادخ و  هب  بوسنم  مولع  مامت  سپ  تسا  هدرک  نایب 
هچ رگا  دزروب  رفک  شیوخ  نایغط  اب  يدادادـخ  تمعن  هب  تبـسن  هک  یـسک  ياطخ  رب  تسا  يرادـشه  عنم و  اّلک »  » یغْطََیل َناْسنِْإلا  َّنِإ  اَّلَک 

. تسا هدشن  رکذ  نآ ، رب  مالک  تلالد  ببس  هب  نایغط » »
رگا و  تسا ، بولق  لاـعفا  ياـهیگژیو  زا  نیا  دـنیوگ و  ینتمّلع  ینتیأر و  بولق  لاـعفا  رد  دـنادب ، زاـینیب  ار  دوخ  هک  نیا  ینْغَتْـسا  ُهآَر  ْنَأ 

. دوش عمج  ریمض  ود  نآ  لعف  رد  هک  دوب  لاحم  دشیم  ندید  يانعم  هب  تیؤر 
. دنادیم زاینیب  شراگدرورپ  زا  ار  دوخ  تردق ، هلیبق و  لام و  نتشاد  رطاخ  هب  ناسنا  ینعی  تسا ، يأر »  » مود لوعفم  ینغتسا ،

. تسا نامه  شنایغط  دوشیم و  دایز  شایندیشون  اذغ و  اهسابل و  اهبکرم و  دبای  تسد  یلام  هب  ناسنا  هاگ  ره  هدش  لقن  هداتق  زا 
یعْجُّرلا َکِّبَر  یلِإ  َّنِإ 

. دناسرتب نایغط  ماجرف  زا  ار  وا  ات  هدش  عقاو  ناسنا  هب  تافتلا  قیرط  رد  هیآ  نیا 
یعْجُّرلا

«. يرشب  » دننام تسا  عوجر  يانعم  هب  ردصم و  ، 

671 ص :  لوزن .... ] نأش  ]
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امش ربارب  رد  دمحم  ایآ  تفگ : شیرق ] ناکرشم  هب   ] لهج وبا  هک  هدش  تیاور  تسا ، هدش  لزان  لهج  وبا  هرابرد  هیآ  نیا  دناهتفگ : یضعب 
؟ دلامیم كاخ  هب  ار  دوخ  تروص 

نآ هب  سپ  منکیم  لامیاپ  ار  شندرگ  دنکیم  ار  راک  نیا  هک  منیبب  رگا  دـنروخیم  مسق  نادـب  هک  یتب  هب  دـنگوس  تفگ : يرآ ، دـنتفگ :
؟ تسا هدش  هچ  ار  وت  مکحلا  وبا  يا  دنتفگ : ناکرشم ]  ] دزیم مه  رب  ار  شتسد  تشگرب و  بقع  بقع  سپس  دمآ  ترـضح  نآ  دزن  دصق 

هک دوب  ییاهلاب  ازتشحو و  ییاههفایق  شتآ و  زا  یقدنخ  دّمحم  نم و  نایم  تفگ :
672 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

«. 1  » دش نم  يورشیپ  عنام 
وـضع وضع  ناگتـشرف  دوب  هدـش  کیدزن  نم  هب  لهج  وبا  رگا  تسوا  رایتخا  رد  مناـج  هک  ییادـخ  هب  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ 

«. 2  » دش لزان  هیآ  نیا  سپ  دندرکیم  ادج  ار  شندب 
رد هدننک  یهن  نآ  رگا  دنکیم  یهن  شزامن  زا  ار  ادخ  ناگدنب  یـضعب  هک  یـسک  زا  ارم  هد  ربخ  ینعی  یَّلَـص  اذِإ  ًاْدبَع  یْهنَی  يِذَّلا  َْتیَأَر  َأ 

؟ دراد یتسرد  مکحم و  هار  ادخ  تدابع  زا  یهن 
. دنکیم اوقت  هب  رما  دوخ  داقتعا  هب  ناتب  تدابع  هب  نداد  نامرف  رد  ای  يْوقَّتلِاب  َرَمَأ  َْوأ 

. دنکیم اوقت  هب  رما  نید  زا  ندنادرگرب  يور  قح و  بیذکت  رد  ام  داقتعا  هب  رگا  نینچمه  یَّلََوت  َو  َبَّذَک  ْنِإ  َْتیَأَر  َأ 
دوخ ملع  ياضتقم  هب  تسا و  هاگآ  شایهارمگ ، تیاده و  ینعی  وا  لاوحا  زا  تسا و  ملاع  ادـخ  هک  دـنادیمن  ایآ  يرَی  َهَّللا  َّنَِأب  ْمَْلعَی  َْمل  َأ 

. تسا دیدهت  یعون  نخس  نیا  داد ، دهاوخ  ازج  ار  وا 
رما ناهانگ  زا  زیهرپ  هب  تسا و  میقتـسم  هار  رد  هتفاـی و  تیادـه  رازگزاـمن  نیا  هک  يدـقتعم  رگا  تساـنعم : نیا  هب  هیآ  دـناهتفگ : یـضعب 

؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  دنکیم  عنم  یهن و  زامن  زا  ار  وا  هک  یسک  لاح  سپ  دنکیم .
ییوگ هدـش و  فذـح  لوا  طرـش  باوج  دـنبوصنم و  اّلحم  دنتـسه و  تیأر ) أ   ) لوعفم ود  ره  هّیطرـش  هلمج  یْهنَی و  يِذَّلا  هیآ : بارعا  اما 

: تسا هدومرف 
دراد تلالد  نآ  رب  هدش و  رکذ  لوا  طرش  باوج  مود  طرش  باوج  رد  نوچ  يری و  هَّللا  ناب  ملعی  مل  يوقتلاب أ  رما  وا  يدهلا  یلع  ناک  نا 

زیاج لوا  طرش  باوج  فذح 
__________________________________________________

-1
صکن مث  هءاجف  هقنع  ّنأطأل  کلذ  لعفی  هتیار  نئل  هب  فلحی  يذـّلا  وف  لاق : معن  اولاق  مکرهظا  نیب  ههجو  دـمحم  رفعی  لـه  لاـق : ّهنا  يور 

. ۀحنجأ الوه و  ران و  نم  اقدنخل  هنیب  ینیب و  نا  لاق  مکحلا  بأ  ای  کل  ام  اولاقف  هیدیب  یقبت  هیبقع  یلع 
و - 2

. تلزنف اوضع  اوضع  هکئالملا  هتفطتخال  یّنم  اند  ول  هدیب  یسفن  يذلا  و  هلآ : هیلع و  هَّللا  یّلص  لاق 
673 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

یمارگ ارم  ایآ  میایب  وت  دزن  رگا  ینمرکت . کـتیتأ أ  نإ  ییوگیم : هک  ناـنچ  تسا  حیحـص  شـسرپ  ماهفتـسا و  طرـش  باوج  رد  و  تسا ،
؟ يرادیم

. تسا هتفرگ  رارق  لوا  تیأر » أ   » لوعفم ود  نایم  هک  تسا  يرارکت  دیاز و  مود  َْتیَأَر  َأ 
تسد دوخ  راک  زا  رگا  هک  تساهتب ، شتسرپ  هب  وا  رما  ادخ و  تدابع  زا  ربمایپ  یهن  زا  لهج  وبا  عنم  الک ، ِۀَیِصاَّنلِاب  ًاعَفْـسََنل  ِهَْتنَی  َْمل  ِْنَئل  اَّلَک 

نوچ هدروآ  دـهع  مال  فلا و  اب  ندرک ، هفاضا  ياج  هب  ار  هیـصان  میناشکیم ، خزود  فرط  هب  هتفرگ و  ار  وا  یناشیپ  يـالاب  يوم  درادـنرب 
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. تسا هدش  دای  صخش  نامه  هب  طوبرم  هیصان  هک  تسا  مولعم 
. تسا هدش  هتشون  فلا  اب  فقو  مکح  هب  نآرق  رد  تسا و  تّدش  اب  يزیچ  بذج  نتفرگ و  يانعم  هب  عفس 

زا اطخ  بذک و  هب  نآ  ندش  فصّتم  دراد و  ّلقتـسم  يانعم  تسا و  هفوصوم  هرکن  نوچ  هدش  عقاو  هفرعم  هیـصاّنلا )  ) زا لدـب  هرکن  ٍۀَیِـصان 
رد هک  تسا  تحاصف  یناور و  یعون  ریبعت  نیا  رد  تسا و  هیـصان  بحاـص  يارب  تقیقح  رد  اـطخ  بذـک و  تسا و  يزاـجم  دانـسا  باـب 

. تسین ئطاخ ) بذاک  ۀیصان  )
: تسا هتفگ  رعاش  ریهز  هک  نانچ  تسا  سلجم  لها  دوصقم  دنوشیم و  عمج  نآ  رد  یهورگ  هک  تسا  یسلجم  يدان »  » ُهَیِدان ُعْدَْیلَف 

«1  » لعفلا لوقلا و  اهباتنی  ۀیدنأ  مههوجو و  ناسح  تاماقم  مهیف  و 
. تسا سلجم  هماقم ، زا  روظنم  و 

673 ص :  لوزن .... ] نأش  ]

هک یلاح  رد  دمآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دزن  لهج  وبا  هک  تسا  تیاور  ساّبع  نبا  زا 
__________________________________________________

تبون هب  دنراد و  دمآ  تفر و  سلاجم  نآ  رد  موق  نآ  دننایور و  ابیز  نآ  لها  هک  تسا  یسلاجم  موق  نآ  نایم  رد  تسا : ریهز  زا  رعـش  - 1
م. تسا -] مه  اب  لمع  لوق و  اجنآ  رد   ] دننکیم مه  لمع  دنیوگیم و  نخس 

674 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
تفگ سپ  درک  رود  ار  وا  ادخ  لوسر  سپ  مدرکن  یهن  ندـناوخ  زامن  زا  ار  وت  ایآ  تفگ : ترـضح  هب  لهج  وبا  دـناوخیم  زامن  ترـضح 

ناگتـشرف ینعی  دش ، لزان  َۀَِینابَّزلا  ُعْدَنَـس  هیآ : سپ  تسا  رتشیب  همه  زا  نم  سلجم  لها  هّکم  رد  هک  یلاح  رد  ینکیم  رود  ارم  دّـمحم  يا 
. میناوخیم ارف  يدوزب  ار  خزود  رومأم 

. هیرفع دننام  تسا  عفر  يانعم  هب  نبز ، زا : هنیبز  نآ  درفم  طرش و  برع ، مالک  رد  هینابز 
ینامرفان نامه  رب  ینعی  نکم ، تعاطا  زامن  زا  یهن  رد  ار  لهج  وبا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  يا  تسا ، لهج  وبا  عنم  اّلک »  » ُهْعُِطت اَّلَک ال 

. شاب راوتسا  دوخ 
ربمایپ زا  وش ، کیدزن  ادخ  هب  نک و  هدجس  ادخ  يارب  دناهتفگ ، یضعب  شاب ، هتشاد  تموادم  تدوجس  رب  نک و  هدجس  ْبِرَْتقا  َو  ْدُجْـسا  َو 

هروس نیا  رد  هدجـس  دـنکیم و  هدجـس  هک  تسا  ینامز  ادـخ  هب  هدـنب  یکیدزن  تلاـح  نیرتکیدزن  هک  تسا  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص 
. تسا نآرق ] رد   ] بجاو هدجس  راهچ  زا  یکی 

675 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

675 ص :  ردق ....  هروس 

هراشا

. دراد هیآ  جنپ  تسا و  فالتخا  دروم  شندوب  یندم  یّکم و 

675 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]
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ار ردق  بش  هتفرگ و  هزور  ار  ناضمر  هام  هک  تسا  یـسک  دـننام  دـنک  تئارق  ار  هروس  نیا  سک  ره  هک  تسا  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدـح  رد 
«. 1  » دشاب هدرک  ایحا 

هدنب دنک  دایرف  ياهدننز  دایرف  دناوخب  دوخ  بجاو  ياهزامن  زا  یکی  رد  ار  ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ  هروس  سک  ره  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
«. 2  » ریگب رس  زا  ار  لمع  سپ  دیزرمآ  ادخ  ار  تاهتشذگ  ناهانگ  ادخ ،

675 ص :  ات 5 .... ] تایآ 1  (: 97  ) ردقلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ْنِم ْمِهِّبَر  ِنْذِِإب  اهِیف  ُحوُّرلا  َو  ُۀَِکئالَْملا  ُلَّزَنَت  ( 3  ) ٍرْهَش ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  ِرْدَْقلا  ُۀَْلَیل  ( 2  ) ِرْدَْقلا ُۀَْلَیل  ام  َكارْدَأ  ام  َو  ( 1  ) ِرْدَْقلا ِۀَْلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ 

(4  ) ٍْرمَأ ِّلُک 
(5  ) ِرْجَْفلا ِعَلْطَم  یَّتَح  َیِه  ٌمالَس 

__________________________________________________

-1
. ردقلا ۀلیل  ییحا  ناضمر و  ماص  نمک  رجالا  نم  یطعأ  اهأرق  نم  ّیبا ، ثیدح  یف 

و - 2
. لمعلا فنأتساف  یضم  ام  کل  رفغ  دق  هَّللا  دبع  ای  دانم ، يدان  ضئارفلا  نم  ۀضیرف  یف  ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ  أرق  نم  مالّسلا  هیلع  قداصلا  نع 

676 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

676 ص :  همجرت .... :

. نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1 . ) میدرک لزان  ردق  بش  رد  ار  نآرق )  ) نآ ام 

(2 ( !؟ تسیچ ردق  بش  ینادیم  هچ  وت  و 
(3 ! ) تسا هام  رازه  زا  رتهب  ردق  بش 

(4 . ) دنوشیم لزان  راک  ره  ریدقت )  ) يارب ناشراگدرورپ  نذا  هب  بش  نآ  رد  حور »  » ناگتشرف و
(5 ! ) حبص عولط  ات  تمحر ) تکرب و  و   ) تمالس زا  ّولمم  تسا  یبش 

676 ص :  ریسفت .... :

. ددرگیم رب  نآرق  هب  هانلزنا  ّانا  رد  ریمض  ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ 
رد ار  نآ  لیئربج  سپس  درک  لزان  ایند  نامسآ  هب  ظوفحم  حول  زا  ردق  بش  رد  اج  کی  ار  نآرق  مامت  ادخ  هک  تسا  تیاور  ساّبع  نبا  زا 

. درک لزان  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  رب  جیردتب  و  « 1 « » اموجن  » لاس هس  تسیب و  تدم 
. میدرک عورش  ردق  بش  رد  ار  نآرق  نداتسرف  ورف  ام  هک : تسا  هدرک  تیاور  یبعش 
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: تسا هدرک  میظعت  تهج  هس  زا  ار  نآرق  اجنیا  رد  دنوادخ 
. تسا هداد  تبسن  دوخ  هب  ار  نآرق  نداتسرف  ورف  - 1

. تسا نآرق  یگرزب  تمظع و  رب  نداد  یهاوگ  دوخ  نیا  و  ددرگیم ] رب  نآرق  هب  هک   ] هدروآ ریمض  رهاظ  مسا  نآرق و  رکذ  ياجب  - 2
. تسا ردق  بش  نامه  هک  هدش  لزان  تقو  نآ  رد  هک  تسا  یتقو  شزرا  رطاخ  هب  نآرق  تعفر  - 3

لزان نآ  درف  ياهبـش  ناضمر و  هام  رخآ  ههد  رد  هک  تسا  نیا  لاوقا  نیرتحیحـص  نیرترهاظ و  تسا ، هدش  فالتخا  نآرق  لوزن  نامز  رد 
نآ دناهتفگ : سپس  تسا ، هدش 

__________________________________________________

هک 28 هنوگ  نیدـب  دـندرکیم . نییعت  موجن )  ) ناگراتـس عولط  يور  زا  ار  تاقوا  دنتـشادن  لماک  عـالطا  باـسح  ملع  زا  نوچ  بارعا  - 1
( اموجن  ) حالطـصا مک  مک  تفرگ و  رارق  تاـقوا  نییعت  نازیم  دنتـشاد ، بورغ  عولط و  صاـخ  بیترت  هب  دـشیم و  ریبعت  اونا »  » هک هراـتس 

م. ص 16 - موس ، پاچ  ثیدحلا ، ملع  یچهناش ، دشن ، لامعتسا  تاعفد ، تاقوا و  لداعم 
677 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا هدیزگرب  ار  لوق  نیا  یعفاش  و  تسا ، هدوب  هام  نآ  مکی  تسیب و  بش  درف ، بش 
هدید مدرک و  شومارف  ار  نآ  سپـس  دش  هداد  ناشن  نم  هب  ردـق  بش  هک  هدرک  تیاور  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  يردـخ  دیعـس  وبا 
سپ تفگ : دیعـس  وبا  دـییوجب ، درف  بش  ره  رد  و  ناضمر ] هام   ] رخآ ههد  رد  ار  ردـق  بش  سپ  منکیم  هدجـس  لـگ  بآ و  رد  هک  مدـش 

، دوب ناضمر  مکی  تسیب و  دادـماب و  راثآ »  » زا لگ  بآ و  رثا  وا  ینیب  هرهچ و  رب  هک  یلاح  رد  تشگرب  هک  دـید  ار  ادـخ  لوسر  منامـشچ 
«. 1  » تسا هدرک  لقن  حیحص  رد  يراخب  ار  ثیدح  نیا 

لوسر هب  تسا و  يراصنا  سینا  نب  هَّللا  دبع  ینهج  مان  تسا ، ینهج »  » بش نآ  تسا و  ناضمر  موس  تسیب و  ردق  بش  دـناهتفگ : یـضعب 
سپ موش  هنیدم  دراو  بش  نآ  رد  هک  نک  رما  یبش  تدابع ]  ] هب ارم  سپ  تسا  رود  هنیدم  زا  ملزنم  درک  ضرع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ 

. درک رما  موس  تسیب و  بش  تدابع ]  ] هب ار  وا  ترضح 
هب ار  ناضمر  هام  زا  یبش  دهاوخیم  هک  امش  زا  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  هک  هدش  لقن  يرگید  ثیدح  رد  رمع  نبا  زا 

. دنک مایق  تدابع  هب  موس  تسیب و  بش  دیاب  دتسیاب  تدابع 
رد دنوادخ  تفگ : سابع  نبا  دنتفگ ، رایـسب  نخـس  هراب  نآ  رد  سپ  دیـسرپ  ردـق  بش  هب  عجار  ادـخ  لوسر  باحـصا  زا  باّطخ  نب  رمع 
هک تسا  موس  تسیب و  بش  ردـق ، بش  هک  مدـقتعم  تفگ : سپـس  درمـشرب و  ار  دراوم  نآ  تسا و  هدرک  دای  رایـسب  تفه  ددـع  زا  نآرق 

دیهد هئارا  یبلطم  هدماین  نوریب  شتروص  يوم  زونه  هک  یناوج  نیا  دننام  دیتسناوتن  تفگ : رمع  سپ  دـنامیم  یقاب  ناضمر  زا  بش  تفه 
: تفگ سابع  نبا  هب  و 

__________________________________________________

: تسا نینچ  قوف  ثیدح  زا  دهاش  ّلحم  - 1
ینیع ترـصبف  نیط ...  ءام و  یف  دجـسا  ینتیأر  دق  رتو و  لک  یف  اهوغتبا  رخاوألا و  رـشعلا  یف  اهوغتباف  اهتیـسنا  مث  ۀلیللا  هذه  تیرا  دـق  و 

، ءام انیط و  ئلتمم  ههجو  حبّصلا و  نم  فرصنا  هیلا  ترظن 
تقباطم يراخب  نتم  اب  ثیدـح  ترابع  هدرک و  ءافتکا  نومـضم  لقن  هب  یـسربط  موحرم  ص 254 ، توریب ، پاچ  ج 2 ، يراخب ، حیحص 

. ].....[ م درادن -
678 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسوت يأر  قفاوم  نم  يأر 
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رگا درک : ضرع  لئاس  تسا  موس  تسیب و  بش  ای  مکی  تسیب و  بش  دومرف : دش  لاؤس  ردق  بش  هب  عجار  مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 
هک دوشیم  هاگ  درک : ضرع  رادـب ، ایحا  تسا  رودـقم  تیارب  هک  بش  ود  ره  زا  هزادـنا  نآ  دومرف  مشاـبن  رداـق  بش  ود  ره  رد  ياـیحا  هب 

ایحا یناوتیم  بش  راهچ  زا  هک  هزادـنا  نآ  دومرف : ترـضح  دروآیم ، ربخ  ار  نآ  فالخ  یـسک  يرگید  نیمزرـس  زا  مینیبیم و  ار  لاله 
. رادب

یفخم هدیاف  تسا ، هدش  لقن  بعک  نب  ّیبا  رمع و  نبا  سابع و  نبا  زا  لوق  نیا  تسا و  ناضمر  متفه  تسیب و  بش  ردق ، دناهتفگ : یضعب 
دنوادخ هک  نانچ  دـنریگب  ایحا  ار  يرتشیب  ياهبـش  ردـق  بش  كرد  عمط  هب  دنـشوکب و  تدابع  رد  مدرم  هک  تسا  نیا  ردـق  بش  نتخاس 

یفخم هعمج  ياهتعاس  رد  ار  اعد  تباجا  تعاس  اهمـسا و  نایم  رد  ار  دوخ  مظعا  مسا  هناـگجنپ و  ياـهزامن  ناـیم  رد  ار  یطـسو » ةولـص  »
اهِیف هدومرف ، هک  نانچ  دـیامرفیم  لّجـسم  يریگهزادـنا و  نآ  رد  ار  ناگدـنب ] ي   ] اهراک دـنوادخ  هک  یبش  ینعی  ردـق  بش  تسا ، هتخاس 

(. 4 ناخد / «. ) ددرگیم میظنت  دنوادخ  تمکح  قبط  رب  يرما  ره  هک  بش  نآ  رد   » ٍمیِکَح ٍْرمَأ  ُّلُک  ُقَْرُفی 
. تساهبش رگید  زا  شیب  شتفارش  تمظع و  هک  تسا  یبش  ردق  بش  ای 

: دومرف درک و  نایب  ار  ردق  بش  ماقم  ربمایپ  يارب  سپـس  یتسین  هاگآ  ردـق  بش  مارتحا  ماقم و  يدـنلب  زا  ینعی  ِرْدَْـقلا  ُۀَْـلَیل  ام  َكارْدَأ  ام  َو 
يردـق بش  نآ  رد  هک  تسا  یبش  رازه  ماـیق  زا  رتهب  نآ  رد  لـمع  و  تداـبع ] هب   ] بش نآ  رد  ماـیق  ینعی  ٍرْهَـش  ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  ِرْدَْـقلا  ُۀَْـلَیل 

. دشابن
. دنیآیم دورف  نیمز  هب  یلوق  هب  ایند و  نامسآ  هب  ناگتشرف  ُحوُّرلا  َو  ُۀَِکئالَْملا  ُلَّزَنَت 

: تسا لوق  ود  حور )  ) يانعم رد 
. تسا مالّسلا  هیلع  لیئربج  - 1

. دننیبیمن بش  نیا  رد  زج  ار  اهنآ  ناگتشرف  رگید  هک  دنناگتشرف  زا  یهورگ  - 2
679 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا هدومرف  رّدقم  موتحم و  هدنیآ  لاس  ات  لاس  نآ  يارب  ادخ  هک  يراک  ره  رهاظ  هب  ٍْرمَأ  ِّلُک  ْنِم 
ینعم نیا  هب  ای  دیامرفیم ، رّدقم  ار  ود  ره  الب  ّرـش و  ریخ و  ردق  بش  ریغ  رد  تسین و  ریخ  یتمالـس و  زج  دوشیم  رّدـقم  هچنآ  َیِه  ٌمالَس 

. دنهدیم مالس  رایسب  ناعیطم  ادخ و  يایلوا  رب  ناگتشرف  نوچ  تسین  يزیچ  مالس  زج  بش  نآ  رد  هک  تسا 
. تسا هدش  تئارق  مال »  » رسک حتف و  هب  علطم ، ِرْجَْفلا  ِعَلْطَم  یَّتَح 

680 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

680 ص :  هنّیب ....  هروس 

هراشا

. تسا فالتخا  دروم  شندوب  یندم  یّکم و 
. دناهتسناد هیآ  تشه  اهیرصب  ریغ  دناهدرمش و  هیآ  کی  ار  نیّدلا ، هل  نیصلخم  اهنآ  دراد ، هیآ  هن  اهیرصب  داقتعا  هب 

680 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

«. 1  » دوب دهاوخ  هّیربلا » ریخ   » اب تمایق  زور  رد  دناوخب  ار  هروس  نیا  سک  ره  هک  تسا  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدح  رد 
ناسآ ار  وا  هبـساحم  تمایق  رد  ادخ  دنام و  دهاوخ  رودـب  كرـش  زا  دـنک  تئارق  ار  هروس  نیا  سک  ره  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح 
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«. 2  » دریگب

680 ص :  ات 8 .... ] تایآ 1  (: 98  ) ۀنیبلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ٌۀَمِّیَق ٌُبتُک  اهِیف  ( 2  ) ًةَرَّهَطُم ًافُحُص  اُوْلتَی  ِهَّللا  َنِم  ٌلوُسَر  ( 1  ) ُۀَنِّیَْبلا ُمُهَِیتَْأت  یَّتَح  َنیِّکَْفنُم  َنیِکِرْشُْملا  َو  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِنُکَی  َْمل 

(4  ) ُۀَنِّیَْبلا ُمُْهتَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  َّالِإ  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َقَّرَفَت  ام  َو  ( 3)
ِلْهَأ ْنِم  اوُرَفَک  َنـیِذَّلا  َّنِإ  ( 5  ) ِۀَـمِّیَْقلا ُنیِد  َِکلذ  َو  َةاکَّزلا  اُوتُْؤی  َو  َةالَّصلا  اوُمیُِقی  َو  َءافَنُح  َنیِّدـلا  َُهل  َنیِِـصلُْخم  َهَّللا  اوُدـُبْعَِیل  َّالِإ  اوُِرمُأ  ام  َو 

(7  ) ِۀَّیِرَْبلا ُْریَخ  ْمُه  َِکئلوُأ  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  ( 6  ) ِۀَّیِرَْبلا ُّرَش  ْمُه  َِکئلوُأ  اهِیف  َنیِِدلاخ  َمَّنَهَج  ِران  ِیف  َنیِکِرْشُْملا  َو  ِباتِْکلا 
(8  ) ُهَّبَر َیِشَخ  ْنَِمل  َِکلذ  ُْهنَع  اوُضَر  َو  ْمُْهنَع  ُهَّللا  َیِضَر  ًاَدبَأ  اهِیف  َنیِِدلاخ  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍنْدَع  ُتاَّنَج  ْمِهِّبَر  َْدنِع  ْمُهُؤازَج 

__________________________________________________

-1
. ۀیربلا ریخ  عم  ۀمایقلا  موی  ناک  اهأرق  نم  ّیبا ، ثیدح  یف 

و - 2
. اریسی اباسح  هَّللا  هبساح  كرشلا و  نم  ائیرب  ناک  اهأرق  نم  مالّسلا  هیلع  رقابلا  نع 

681 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

681 ص :  همجرت .... :

. نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1 . ) دیایب ام  يارب  ینشور  لیلد  ات  میرادیمن  رب  دوخ  نییآ  زا  تسد  ام  دنتفگیم )  ) ناکرشم باتک و  لها  زا  نارفاک 

(2 . ) دناوخب ام  رب  ار  یکاپ  ياههفیحص  هک  ادخ  يوس  زا  يربمایپ 
(3 . ) دشاب شزرا  رپ  حیحص و  ياههتشون  نآ ، رد  و 

(4 . ) دمآ نانآ  يارب  نشور  لیلد  هک  نآ  زا  دعب  رگم  دندرکن  فالتخا  ادخ ) نید  رد   ) باتک لها  یلو 
زامن دندرگزاب ، دیحوت  هب  كرش  زا  و  صالخا ، لامک  اب  دننک  شتسرپ  ار  ادخ  هک  نیا  زج  دوب  هدشن  هداد  يروتـسد  اهنآ  هب  هک  یلاح  رد 

(5 . ) رادیاپ حیحص و  میقتسم و  نییآ  تسا  نیا  دننک و  ادا  ار  تاکز  و  دنراد ، اپرب  ار 
(6 . ) دنتاقولخم نیرتدب  اهنآ  دننامیم ، نآ  رد  هنادواج  دنخزود ، رد  ناکرشم  باتک و  لها  زا  نارفاک 

(7 . ) دنتسه ادخ )  ) تاقولخم نیرتهب  دنداد  ماجنا  حلاص  لامعا  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک )  ) اما
ادخ مه  دننامیم ، نآ  رد  هشیمه  تسا ، يراج  شناتخرد  ریز  زا  اهرهن  هک  تسا  نادیواج  تشهب  ياهغاب  ناشراگدرورپ  دزن  اهنآ  شاداپ 

(8 . ) دسرتب شراگدرورپ  زا  هک  تسا  یسک  يارب  الاو ) ماقم   ) نیا و  دونشخ ، ادخ  زا  اهنآ  مه  تسا و  دونشخ  اهنآ  زا 
682 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

682 ص :  ریسفت .... :
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ینید زا  دنتفگیم : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  ثعبم  زا  شیپ  ناتسرپ  تب  باتک و  لها  زا  نارفاک  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِنُکَی  َْمل 
هیلع و هَّللا  یّلص  دمحم  ینعی  هدش  هتشون  لیجنا  تاروت و  رد  شمان  هک  دوعوم  ربمایپ  ات  مینکیمن  اهر  ار  نآ  هتشادنرب و  تسد  میراد  هک 

. تسا هدرک  لقن  دنتفگیم ، نانآ  ار  هچنآ  دنوادخ  سپ  دوش ، ثوعبم  هلآ 
لـصّتم هک  نآ  زا  سپ  دنوش  ادج  مه  زا  فرط و  رب  اهنآ  یگتـسویپ  هک  تسا  نیا  هب  يزیچ  زا  يزیچ  كاکفنا  ُۀَـنِّیَْبلا  ُمُهَِیتَْأت  یَّتَح  َنیِّکَْفنُم 

اهنآ يارب  نشور  لیلد  ات  دندرکیمن  كرت  ار  نآ  دـندوب و  هتخیوآ  رد  گنچ  دوخ  نید  هب  ناتـسرپ ] تب  ناکرـشم و   ] اهنآ ینعی  دـناهدوب 
. دیایب

. تسا هنیب  زا  لدب  هلمج  نیا  ِهَّللا  َنِم  ٌلوُسَر 
. دشاب كاپ  لطاب  نانخس  زا  هک  دناوخب  ییاههفیحص  اهنآ  رب  ات  ًةَرَّهَطُم  ًافُحُص  اُوْلتَی 

. دراد دوجو  قح  هب  قطان  میقتسم و  شزرا و  رپ  ياههتشون  اههفیحص  نآ  رد  ٌۀَمِّیَق  ٌُبتُک  اهِیف 
: تسا هجو  ود  قّرفت ) يانعم   ) هلمج نیا  يانعم  رد  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َقَّرَفَت  ام  َو 

. دندشن هدنکارپ  قح  زا  باتک  لها  - 1
ربماـیپ نآ  نیا  دـنتفگ : دـندش و  وا  رکنم  یـضعب  هدروآ و  ناـمیا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  هب  یخرب  دـندشن  قّرفتم  ییاـههقرف  هب  - 2

. دندیزرو دانع  هتخانش و  ار  ربمایپ  اهنآ  زا  یضعب  تسین . دوعوم 
تدحو دنیآ و  مه  درگ  دیایب  ناشتیاده ] يارب   ] دوعوم ربمایپ  نآ  هاگ  ره  هک  دندادیم  هدعو  ناکرـشم  ینعی  ُۀَنِّیَْبلا  ُمُْهتَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  اَّلِإ 

. تخاسن قّرفتم  ّقح  زا  ار  اهنآ  ربمایپ  ندمآ  زج  يزیچ  دنشاب و  هتشاد  هملک 
ار باتک  رما  نکیل  دندشن  رما  مالسا  فینح  نید  هب  ندیورگ  هب  زج  لیجنا  تاروت و  رد  اهنآ  َنیِّدلا  َُهل  َنیِِصلُْخم  َهَّللا  اوُُدبْعَِیل  اَّلِإ  اوُِرمُأ  ام  َو 

. دنداد رییغت  هدرک و  فیرحت 
683 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دوب میقتسم  راوتسا و  ّتلم  نید  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  نید  هک  یلاح  رد  ِۀَمِّیَْقلا  ُنیِد  َِکلذ  َو 
. دننک تدابع  هناصلخم  ار  ادخ  هک  نیا  يارب  رگم  دندشن  لیجنا  تاروت و  ياوتحم  هب  لمع  رومأم  اهنآ  اوُِرمُأ ...  ام  َو 

تموادم تاکز  تخادرپ  زامن و  هماقا  رب  دنروایب و  نامیا  ناربمایپ  مامت  هب  دنوش و  لیام  مالـسا  نید  هب  نایدا  مامت  زا  هک  یلاح  رد  َءافَنُح 
. دنزرو

زا مه  ّیبن  تسا ، هدـش  كورتم  نآ  لـصا  هدـش و  هدـناوخ  هزمه  فیفخت  هب  ّرمتـسم  روطب  نکیل  تسا  قلخلا ، هَّللا  ءرب  زا  هلیعف  نزو  ِۀَّیِرَْبلا 
. دناهدرک تئارق  هیلوا  لصا  رب  انب  هزمه  اب  هئیرب  یضعب  تسا ، هدش  فذح  لامعتسا  رد  شاهزمه  هدوب و  أبن ) )

هدش لزان  ترضح  نآ  تیب  لها  مالّـسلا و  هیلع  یلع  هرابرد  هیآ  نیا  تفگ : هک  هدش  تیاور  ِۀَّیِرَْبلا ، ُْریَخ  ْمُه  َِکئلوُأ  هرابرد  ساّبع  نبا  زا 
«. 1  » تسا
__________________________________________________

. مالّسلا مهیلع  هتیب  لها  ّیلع و  یف  تلزن  لاق  ِۀَّیِرَْبلا  ُْریَخ  ْمُه  َِکئلوُأ  هلوق  یف  ساّبع  نبا  نع  - 1
684 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

684 ص :  هلزلز ....  هروس 

هراشا
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. تسا فالتخا  شندوب  یندم  یّکم و  رد 
. دناهدرمشن ّلقتسم  ياهیآ  ار  اتاتشا » ، » نایفوک دراد . هیآ  هن  نارگید  داقتعا  هب  هیآ و  تشه  نایفوک  رظن  هب 

684 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

دوش هداد  وا  هب  یـسک  شاداپ  هدرک و  تئارق  ار  هرقب  هروس  ییوگ  دنک  تئارق  ار  هروس  نیا  سک  ره  هک  تسا  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدح  رد 
«. 1  » دشاب هدرک  تئارق  ار  نآرق  مراهچ  کی  هک 

اب دنکن و  التبم  هلزلز  هب  ار  وا  زگره  دنوادخ  دـناوخب  شاهلفان  ياهزامن  رد  ار  لازلز  هروس  سک  ره  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
«. 2  » دنرب تشهب  هب  ار  وا  دنک  رما  ادخ  دریمب  هاگ  ره  دریمن و  يویند  تافآ  رگید  تفآ و  نآ 

__________________________________________________

-1
. نآرقلا عبر  أرق  نمک  رجألا  نم  یطعا  ةرقبلا و  أرق  اّمنأکف  اهأرق  نم  ّیبا ، ثیدح  یف 

و - 2
. ۀّنجلا یلا  هب  رما  تام  اذاف  اینّدلا  تافآ  نم  ۀفآب  اهب و ال  تمی  مل  ادبا و  ۀلزلزب  هَّللا  هبصی  مل  هلفاون  یف  اهأرق  نم  مالّسلا  هیلع  قداّصلا  نع 

685 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

685 ص :  ات 8 .... ] تایآ 1  (: 99  ) ۀلزلزلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) اهَرابْخَأ ُثِّدَُحت  ٍِذئَمْوَی  ( 3  ) اَهل ام  ُناْسنِْإلا  َلاق  َو  ( 2  ) اَهلاْقثَأ ُضْرَْألا  ِتَجَرْخَأ  َو  ( 1  ) اَهلاْزلِز ُضْرَْألا  َِتلِْزلُز  اذِإ 

ارَـش ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَم  َو  ( 7  ) ُهَرَی ًاْریَخ  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَـمْعَی  ْنَمَف  ( 6  ) ْمَُهلامْعَأ اْوَُرِیل  ًاتاتْـشَأ  ُساَّنلا  ُرُدْصَی  ٍِذئَمْوَی  ( 5  ) اَهل یحْوَأ  َکَّبَر  َّنَأـِب 
(8  ) ُهَرَی

685 ص :  همجرت .... :

. نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1 . ) دیآ رد  هزرل  هب  ادیدش  نیمز  هک  یماگنه 
(2 . ) دزاس جراخ  ار  شنیگنس  ياهراب  نیمز  و 

(3 ( ؟) دزرلیم هنوگ  نیا  هک   ) دوشیم هچ  ار  نیمز  دیوگیم  ناسنا  و 
(4  ) دنکیم وگزاب  ار  دوخ  ياهربخ  مامت  نیمز  زور  نآ  رد 

(5 . ) تسا هدرک  یحو  وا  هب  تراگدرورپ  هک  ارچ 
(6 . ) دوش هداد  ناشن  اهنآ  هب  ناشلامعا  ات  دنوشیم  جراخ  اهربق  زا  فلتخم  ياههورگ  تروص  هب  مدرم  زور  نآ  رد 

(7 . ) دنیبیم ار  نآ  هداد  ماجنا  ریخ  راک  ياهّرذ  ینیگنس  هزادنا  هب  سک  ره  سپ 
(8 . ) دنیبیم ار  نآ  هدرک  دب  راک  ياهّرذ  هزادنا  هب  سک  ره  و 
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685 ص :  ریسفت .... :

نیا نیا  ددرگیم  رب  ضرا )  ) هب هک  يریمـض  هب  لازلز »  » ندـش هفاضا  تسا و  دـیدش  شزرل  لازلز »  » و هلزلز »  » اـَهلاْزلِز ُضْرَأـْلا  َِتلِْزلُز  اذِإ 
تمکح و زا  هتفرگ  تأـشن  یـضعب ، هن  دوشیم  نیمز  همه  لـماش  تسا و  راـظتنا  فـالخ  هک  نیمز  دـیدش  شزرل  هک  دـناسریم  ار  ینعم 

. تسادخ ّتیشم 
. دروآیم نوریب  هدنز  شاداپ ، يارب  دناهدش  نفد  نآ  رد  هک  ار  یناگدرم  نیمز  ینعی  اَهلاْقثَأ  ُضْرَْألا  ِتَجَرْخَأ  َو 

686 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسا هناخ  يالاک  يانعم  هب  لقث و  عمج  لاقثا 

دـنکفایم و نوریب  تسا  شنورد  رد  ار  هچنآ  دزرلیم و  تّدـش  اب  نینچ  نیا  هک  هدـش  هچ  ار  نیمز  دـیوگیم  ناسنا  اَهل  ام  ُناْسنِْإلا  َلاـق  َو 
. تسا مود  روص ]  ] ندش هدیمد  ماگنه  رد  تلاح  نیا 

نیا  » َنُولَـسْرُْملا َقَدَص  َو  ُنمْحَّرلا  َدَعَو  ام  اذه  دیوگیم : نمؤم  هک  ارچ  تسا  رفاک  ناسنا  نخـس  نیا  هدنیوگ  زا  دوصقم  دناهتفگ : یـضعب 
(. 52 سی / « ) دنتفگ تسار  وا )  ) ناگداتسرف هداد و  هدعو  نامحر  دنوادخ  هک  تسا  نامه 

تـسا نیا  روظنم  تسا و  يزاجم  ریبعت  نیا  دهدیم ، ربخ  هداد  ماجنا  نآ  يور  رب  ناسنا  هک  یلامعا  زا  نیمز  ینعی  اهَرابْخَأ  ُثِّدَُحت  ٍذـِئَمْوَی 
نیا هب  تسا  هدش  هچ  ار  نیمز  دیوگیم  هک  یـسک  ات  تسا  نابز  اب  نتفگ  نخـس  ماقم  مئاق  هک  دروآیم  دیدپ  ار  يزیچ  نیمز  رد  ادخ  هک 

. دناهدش هدنکفا  نوریب  نیمز  زا  ناگدرم  ارچ  دزرلیم و  تّدش  هب  ارچ  هک  دنادب  درگنب و  لاوحا 
. دهدیم ربخ  تسا  هدش  ماجنا  نآ  يور  رب  هک  يّرش  ریخ و  ياهراک  زا  دروآیم و  نخس  هب  اتقیقح  ار  نیمز  ادخ  دناهتفگ : یضعب 

. تسا هدش  فذح  لّوا  لوعفم  سپ  هدوب  اهرابخا ، قلخلا  ثّدحت  لصا  رد  تسا و  بوصنم  ثّدحت »  » هب تسا و  اذا »  » زا لدب  ذئموی 
نامرف نآ و  هب  تراگدرورپ  ماهلا  یحو و  ببـس  هب  نیمز  هک  تسانعم  نیا  هب  نوچ  تسا  ثّدـحت »  » هب ّقلعتم  ءاـب »  » اـَهل یحْوَأ  َکَّبَر  َّنَأـِب 

: تسا هدومرف  ییوگ  تسا و  اهرابخأ »  » زا لدـب  اَهل ، یحْوَأ  َکَّبَر  َّنَأـِب  اـی  دـنکیم ، وگزاـب  ار  دوخ  ياـهربخ  نتفگ  نخـس  هب  نیمز  نداد 
: ییوگیم اریز  دـنکیم  نایب  تسا ، هدرک  ماهلا  نآ  هب  تراگدرورپ  هک  ار  دوخ  ياهربخ  نیمز  اـهل ، یحوا  کـّبر  ّنأـب  اـهرابخأب  ثّدـحت 

. اذکب هتثّدح  اذک و  هتثّدح 
« شاب دوجوم  : » دـیوگیم وا  هب   » ُنوُکَیَف ْنُک  َُهل  َلوُقَی  ْنَأ  هیآ : دـننام  تسا  زاجم  و  اهیلا ) یحوا   ) يانعم هب  اهل ، یحوا  اَهل  یحْوَأ  َکَّبَر  َّنَِأب 

دوجوم هلصافالب  زین  نآ 
687 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

(. 82 سی / «. ) دوشیم
: دیوگیم ناوخ  زجر  رعاش 

«1  » تبّثلا تایساّرلا  اب  اهّدش  تّرقتساف و  رارقلا  اهل  یحوا 
اب یضعب  دنوریم  هبساحم  لامعا و  ضرع  هاگیاج  هب  هدمآ  نوریب  دوخ  ياهروگ  زا  هدنکارپ  مدرم  زور  نیا  رد  ًاتاتْشَأ  ُساَّنلا  ُرُدْصَی  ٍِذئَمْوَی 

هدنکارپ باسح  هاگیاج  زا  ای  دنراد ، میب  باذع  زا  هک  یلاح  رد  هایس  ياههرهچ  اب  یضعب  دنباذع و  زا  نمیا  هک  یلاح  رد  دیفس  ياههرهچ 
. دوشیم ادج  خزود  فرط  هب  یضعب  تشهب و  فرط  هب  اهنآ  زا  یضعب  هار  دندرگیم  رب 

. دننیبب ار  دوخ  لامعا  يازج  ات  ْمَُهلامْعَأ  اْوَُرِیل 
هچروـم هرذ  زا  روـظنم  دـنیبیم ، ار  نآ  يازج  شاداـپ و  هدرک  ریخ  راـک  ياهّرذ  نزو  هزادـنا  هب  سک  ره  ُهَرَی  ًاْریَخ  ٍةَّرَذ  َلاـْقثِم  ْلَـمْعَی  ْنَمَف 

. دوشیم هدید  دیشروخ  عاعش  رد  هک  تسا  يرابغ  هّرذ  دناهتفگ : و  تسا ، کچوک 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 2357 

http://www.ghaemiyeh.com


دب بجوـم  دـنیبیم و  دوـخ  لـمع  هماـن  رد  ار  نآ  دـشاب  هدرک  يدـب  ياهّرذ  نزو  هزادـنا  هب  سک  ره  ُهَرَی و  ارَـش  ٍةَّرَذ  َلاـْقثِم  ْلَـمْعَی  ْنَـم  َو 
. دوشیم شایلاح 

هبوت صخـش  نوچ  تسا ، عامجا  هب  صوصخم  هیآ  اریز  دـنکن  وفع  ار  وا  ادـخ  رگا  دـنیبیم  ار  دوخ  دـب  لمع  شاداپ  باذـع ، ّقحتـسم  اـی 
سپ دوش  وفع  تسا  نکمم  رگید  ناهانگ  كرـش ، زج  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  وفع  تایآ  دوشیم و  عقاو  وفع  دروم  املع  عامجا  هب  هدننک 

. دشابن وفع  دروم  یصاعم  زا  هک  درک  طرش  دوشیم  هذخاؤم  نآ  هب  ناسنا  هک  یتیصعم  رد  ناوتیم 
__________________________________________________

.- ص 75 ج 3 ، فاّشک ، داد . رارق  تباث  ار  نیمز )  ) نآ تباث  ياههوک  هلیسو  هب  تفرگ و  مارآ  سپ  دریگ  مارآ  هک  درک  ماهلا  نیمز  هب  - 1
م.

688 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

688 ص :  تایداع ....  هروس 

هراشا

. دراد هیآ  هدزای  تسا و  فالتخا  دروم  شندوب  یّکم 

688 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

هتوـتیب ناـبرق ] دـیع  بش   ] هفلدزم رد  هک  یناـسک  ددـع  هب  ادـخ  دـنک  تئارق  ار  هروـس  نیا  سک  ره  هک  تسا  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدـح  رد 
«. 1  » دهدیم وا  هب  هنسح  هد  دناهدش  رضاح  تافرع  رد  دناهدرک و 

ریما اـب  ار  وا  تماـیق  زور  رد  دـنوادخ  دزرو  تموادـم  نآ  رب  دـنک و  تئارق  ار  هروـس  نیا  سک  ره  دوـمرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح 
«. 2  » دوب دهاوخ  ترضح  نآ  ياقفر  راوگرزب و  نآ  ياههرجح  رد  دیامن و  ثوعبم  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 

688 ص :  ات 11 .... ] تایآ 1  (: 100  ) تایداعلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ًاعْقَن ِِهب  َنَْرثَأَف  ( 3  ) ًاْحبُص ِتاریِغُْملاَف  ( 2  ) ًاحْدَق ِتایِروُْملاَف  ( 1  ) ًاْحبَض ِتایِداْعلا  َو 

ِیف ام  َِرثُْعب  اذِإ  ُمَْلعَی  ـالَف  َأ  ( 8  ) ٌدـیِدََشل ِْریَْخلا  ِّبُِحل  ُهَّنِإ  َو  ( 7  ) ٌدیِهََـشل َِکلذ  یلَع  ُهَّنِإ  َو  ( 6  ) ٌدُونََکل ِهِّبَِرل  َناـْسنِْإلا  َّنِإ  ( 5  ) ًاعْمَج ِِهب  َنْطَـسَوَف 
(9  ) ِرُوبُْقلا

(11  ) ٌرِیبََخل ٍِذئَمْوَی  ْمِِهب  ْمُهَّبَر  َّنِإ  ( 10  ) ِروُدُّصلا ِیف  ام  َلِّصُح  َو 
__________________________________________________

-1
. اعمج دهش  ۀفلدزملا و  یف  تأی  نم  ددعب  تانسح  رشع  رجألا  نم  یطعا  اهأرق  نم  ّیبا ، ثیدح  یف 

و - 2
. هئاقفر هرجح و  یف  ناک  ۀمایقلا و  موی  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  عم  هَّللا  هثعب  اهتءارق  نمدا  اهأرق و  نم  مالّسلا  هیلع  قداّصلا  نع 
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689 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

689 ص :  همجرت .... :

. نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1 . ) دنتفر شیپ  داهج ) يوس  هب   ) نانز سفن  هک  ياهدنود  نابسا  هب  دنگوس 

(2 . ) دنتخورفا شتآ  ياههقرج  نابایب ) ياهگنس  هب  ناشمس  دروخرب  رثا  رب  هک   ) اهنآ هب  دنگوس  و 
(3 . ) دندرب شروی  نمشد  رب  حبص  ندیمد  اب  و 
(4 . ) دندرک هدنکارپ  وس  ره  هب  رابغ  درگ و  و 
(5 . ) دندش رهاظ  نمشد  نایم  رد  ناهگان )  ) و

(6 . ) تسا لیخب  ساپسان و  شراگدرورپ  ياهتمعن  ربارب  رد  ناسنا  هک 
(7 . ) تسا هاوگ  ینعم  نیا  رب  زین  دوخ  وا  و 

(8 . ) دراد لام  هب  يدیدش  هقالع  وا 
(9 . ) دوشیم هدنز  تساهربق  رد  هچنآ  مامت  يزور  هک  دنادیمن  ایآ 

(10 . ) ددرگیم راکشآ  تساههنیس  نورد  رد  هچنآ  و 
(11 . ) تسا ربخ  اب  الماک  اهنآ  زا  ناشراگدرورپ  زور  نآ  رد 

689 ص :  ریسفت .... :

. تسا ندیود  ماگنه  رد  اهنآ  ياهسفن  يادص  حبض »  » دنودیم و گنج  يارب  ادخ  هار  رد  هک  دنتسه  ینابسا  تایداع »  » ًاْحبَض ِتایِداْعلا  َو 
: تسا هتفگ  هرتنع 

«1  » احبض توملا  ضایح  یف  حبضت  نیح  حدکت  لیخلا  و 
هب بوصنم  ای  هدوب ، احبض  نحبضی  لصا  رد  هک  نیا  رب  انب  تسا  بوصنم  احبض 

__________________________________________________

تسا یسک  يارب  هّیلییخت  هراعتـسا  ضوح و  عمج  ضایح  دننزیم . سفن  سفن  گرم  عمتجم  رد  هک  هاگ  نآ  دنهدیم  يدنت  هب  نابـسا  - 1
هرامش 1- تشوناپ  ص 786 ، ج 4 ، فاّشک ، تسا . قرغ  هب  فرـشم  ضوح  رد  هک  یـسک  دننامه  دنزیم  سفن  سفن  گرم  لاح  رد  هک 

م. - 2
690 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. تسا ندیود  دنت  هارمه  ندز  سفن  حبض و  نوچ  احبض  تاحباضلا  و  تسا : هدومرف  ییوگ  تسا و  لعاف ] مسا   ] تایداع
دروـخرب رثا  رد  نابـسا  مس  زا  هک  تسا  یقرب  نآ  دـنزورفایم و  شتآ  « 1 « » بحابح  » دننام هک  ییاههّقرج  هدـننک  داجیا  ًاحْدَـق  ِتایِروُْملاَف 

. دهجیم گنس ، هب  ناشیاهمس 
شتآ هنز  شتآ  زا  ینـالف  دلـصأف ، حدـق  يروأـف و  نـالف  حدـق  دـنیوگ : تـسا  شتآ  ندروآ  نوریب  ءاریا »  » دروـخرب و ياـنعم  هـب  حدـق » »

. تخورفارب
. تسا هدش  بوصنم  احبض »  » هک تسا  یلماع  نامه  هب  بوصنم  ًاحْدَق 
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. دنناودیم نمشد  فرط  هب  ار  دوخ  ياهبسا  حبص  ماگنه  هک  یناسک  ًاْحبُص  ِتاریِغُْملاَف 
. دنتخادنا هار  هب  رابغ  درگ و  تقو  نآ  رد  ًاعْقَن و  ِِهب  َنَْرثَأَف 

اههحیـص و عقن ، زا  دوصقم  تسا  نکمم  دنتفرگ ، رارق  نمـشد  هوبنا  عمج و  نایم  رد  ناشندیود ، اب  ای  تقو  نآ  رد  ینعی  ًاعْمَج  ِِهب  َنْطَـسَوَف 
. هدش هتفرگ  مالّسلا  هیلع  موصعم  نخس  نیا  زا  هک  دشاب  اهدایرف 

. دشابن يزاوآ  دایرف و  هک  یمادام  ۀقلقل  عقن و ال  نکی  مل  ام 
هدیبل راتفگ  و 

«2 ، » قداص خارص  عقنی  یتمف 
. دندرک لاجنج  راج و  دندز و  اهدایرف  هدمآ  ناجیه  هب  اهنآ  رب  ندز  نوخیبش  رد  ینعی 

هب عجار  دمآ و  يدرم  هک  میدوب  هتسشن  لیعامسا ]  ] رجح رد  دیوگ : ساّبع  نبا 
__________________________________________________

تـشوناپ ذـخأم ، نامه  تسا . هدرکیم  نشور  یکدـنا  شتآ  وا ، رب  ناـنامهم  ندـش  دراو  میب  زا  هک  هدوب  لـیخب  يدرم  ماـن  بحاـبح ، - 1
م. هرامش 3 -

: تسا نیا  شمود  عارصم  تسا و  هعیبر  نب  دیبل  زا  رعش  - 2
لجز سرج و  تاذ  هوبلج 

داـیرف لـسع  ناروـبنز  همزمز  دـننامه  ار  نآ  تسا  گـنز  سرج و  ياراد  هک  يرکـشل  دوـش  دـنلب  گـنج  يارب  تسار  يداـیرف  هاـگ  ره  : 
م. ص 787 - ج 4 ، فاّشک ، دننکیم .
691 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

لخاد ترضح  هک  یلاح  رد  تفر  مالّسلا  هیلع  یلع  تمدخ  هاگ  نآ  مدرک ، ریسفت  نابـسا  هب  ار  نآ  سپ  درک  لاؤس  نم  زا  احبـض  تایداع 
نبا دومرف  ترـضح  درک  لـقن  وا  يارب  مدوب  هتفگ  نم  هچنآ  درک و  لاؤس  دروـم  ناـمه  رد  ترـضح  زا  لـئاس  دوـب ، مزمز  راـبنا ) بآ   ) رد

نیلوا رد  هک  ادـخ  هب  یهدیم ، اوتف  يرادـن  ملع  هک  يزیچ  هب  مدرم  يارب  دومرف : مدیـسر  شتمدـخ  نوـچ  ناوـخب و  ارف  نم  دزن  ار  ساـّبع 
زا هفلدزم و  ات  هفرع  زا  یناراوس  رتش  ًاْحبَـض » ِتایِداْعلا  َو   » زا روظنم  سپ  میتشاد  ار  دادـقم  ریبز و  بسا  ود  اـهنت  دوب  ردـب  هک  مالـسا  هوزغ 
رن واگ  زا  هراعتسا  رقب  ناسنا و  زا  هراعتسا  رقاب  هک  نانچ  تسا  نارتش  زا  هراعتسا  حبض »  » دشاب حیحص  تیاور  نیا  رگا  دنتسه . ینم  ات  اجنآ 

. تسا نآ  ریاظن  و 
لاح رد  رتش  هاگ  ره  ینعی  ریّسلا ، یف  اهعابضا  تّدم  اذا  تعبض  لبإلا و  تّحبض  دنیوگ : تسا ، عبض »  » يانعم هب  حبـض » : » دناهتفگ یـضعب 

. دشکب ار  دوخ  يوزاب  طسو  لغب و  ریز  تکرح 
. تسا هفلدزم  عمج ، زا  روظنم  اعمج  هب  نطسوف 

ار رمع و )...  رکب و  وبا  دننام   ) رفن دنچ  نآ  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هک  دش  لزان  لسالـسلا  تاذ  هوزغ  رد  یلوق ] هب   ] هروس نیا 
نیا لسالّسلا  تاذ  هب  هوزغ  نیا  هیمست  هجو   ] داتسرف ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دنتـشگرب ، هدربن و  شیپ  زا  يراک  داتـسرف و  گنج  هب 

[. دندش هدیشک  نامسیر  هب  هدش و  ریسا  یعمج  هتشک و  ناکرشم  زا  یعمج  هک  تسا 
نیا ینعم  و  هدـمآ ] نرغا  ياج  هب  هک  تاریغم  . ] تسا هدـش  هداد  رارق  نآ  ياجب  لعاف  مسا  هک  تسا  یلعف  رب  فطع  نرثا »  » ًاـعْقَن ِِهب  َنَْرثَأَـف 

نمـشد رب  دـیهج و  قرب  گنـس ، نیمز و  اب  اهنآ  ّمس  دروخرب  زا  دـندیود و  هک  ینارتش ]  ] ینابـسا نرغأـف ، نیدوأـف  نودـع  یتاـّللا  و  تسا :
. دندز نوخیبش 

ساپـسان تخـس  دـنکیم و  نارفک  ار  دوخ  راگدرورپ  تمعن  اصوصخم  ناـسنا  ینعی  تسا  روفک  ياـنعم  هب  دونک  ٌدُونََکل  ِهِّبَِرل  َناـْسنِْإلا  َّنِإ 
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. تسا
هک  دهدیم  یهاوگ  دوخ  ررض  هب  تمایق  زور  رد  ناسنا  ینعی  ٌدیِهََشل  َِکلذ  یلَع  ُهَّنِإ  َو 

692 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
: دناهتفگ یضعب  تسا ، هدرک  طیرفت  یساپسان و  شراگدرورپ  ياهتمعن  هب  تبسن 

. تسا هاوگ  ناسنا  یساپسان  رب  هک  هدومرف  دیدهت  ناونع  هب  دنوادخ 
زیچ رگا   » ًاْریَخ َكََرت  ْنِإ  تسا : هدومرف  دـنوادخ  تسا . کسمم  لیخب و  دراد  لام  هب  هک  یتّبحم  رطاخ  هب  ناسنا  ٌدـیِدََشل  ِْریَْخلا  ِّبُِحل  ُهَّنِإ  َو 

.« دراذگ ياجب  دوخ  زا  یبوخ 
: تسا هتفگ  هفرط  تسا ، لیخب  ینعی  دّدشتم ، دیدش و  نالف  دنیوگ  (. 180 هرقب / )

«1  » دّدشتملا شحافلا  لام  ۀلیقع  یفطصی  مارکلا و  ماتعی  توملا  يرأ 
. تسا هتفرگ  لیخب و  هکلب  تسین  ور  هداشگ  ریخ  ياهراک  ّتبحم  هب  تبسن  ناسنا  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای 

. تساهروگ رد  هچنآ  دوش  هتخیگنارب  ینعی  رثعب  ِرُوبُْقلا  ِیف  ام  َِرثُْعب  اذِإ  ُمَْلعَی  الَف  َأ 
زا دراد  هنیـس  رد  هک  يّرـش  ریخ و  یـضعب  لوق  هب  و  دوش ، راکـشآ  تساههنیـس  رد  هچنآ  عومجم  هصالخ و  ینعی  ِروُدُّصلا  ِیف  ام  َلِّصُح  َو 

. دوش ادج  رگیدکی 
شاداپ نوچ  دـهدیم  ازج  ناشلامعا  هزادـنا  هب  ار  اهنآ  ینعی  دراد  ملع  اهنآ  هب  تبـسن  تمایق  زور  رد  دـنوادخ  ٌرِیبََخل  ٍذـِئَمْوَی  ْمِِهب  ْمُهَّبَر  َّنِإ 

. تساهنآ لامعا  زا  دنوادخ  یهاگآ  ندوب و  ریبخ  ناشن  لامعا 
__________________________________________________

نیرتزیزع دریگیم و  هدیزگرب و  ار  اهزیچ  نیرتیمارگ  هک  ار  گرم  منیبیم  تسا : هدمآ  شاهقّلعم  رد  هک  تسا  دبع  نب  ۀفرط  زا  رعـش  - 1
م. تشوناپ 3 - ص 788 ، ج 4 ، فاّشک ، دریگیم .] زین  ار  نآ  ای   ] درادیم هاگن  دنیزگیم و  رب  تسا  کسمم  تخس  هک  ار  لیخب  لام 

693 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

693 ص :  هعراق ....  هروس 

هراشا

. تسا یّکم 
ار مادـک  ره  هنیزاوم ) تلقث  هنیزاوم و  تّفخ   ) و لوا ، هعراق  نایفوک  تسا ، هیآ  تشه  نایرـصب  داـقتعا  هب  هیآ و  هدزاـی  ناـیفوک  داـقتعا  هب 

. دناهدرمش هیآ  کی 

693 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

«. 1  » دنکیم نیگنس  تمایق  زور  رد  ار  شلمع  نازیم  دنوادخ  دناوخب  ار  هعراق  هروس  سک  ره  هک  تسا  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدح  رد 
«. 2  » دراد ناما  رد  مّنهج  كرچ  لاّجد و  هنتف  زا  ار  وا  دنوادخ  دناوخب  ار  هروس  نیا  سک  ره  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح 

693 ص :  ات 11 .... ] تایآ 1  (: 101  ) ۀعراقلا هروس  ]

هراشا
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ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ِثُوْثبَْملا ِشارَْفلاَک  ُساَّنلا  ُنوُکَی  َمْوَی  ( 3  ) ُۀَعِراْقلا اَم  َكارْدَأ  ام  َو  ( 2  ) ُۀَعِراْقلا اَم  ( 1  ) ُۀَعِراْقلا

(9  ) ٌۀَیِواه ُهُّمُأَف  ( 8  ) ُُهنیِزاوَم ْتَّفَخ  ْنَم  اَّمَأ  َو  ( 7  ) ٍۀَیِضار ٍۀَشیِع  ِیف  َوُهَف  ( 6  ) ُُهنیِزاوَم ْتَلُقَث  ْنَم  اَّمَأَف  ( 5  ) ِشوُْفنَْملا ِنْهِْعلاَک  ُلابِْجلا  ُنوُکَت  َو 
(11  ) ٌۀَیِماح ٌران  ( 10  ) ْهَیِه ام  َكارْدَأ  ام  َو 

__________________________________________________

-1
. ۀمایقلا موی  هنازیم  هَّللا  لقث  اهأرق  نم  ّیبا ، ثیدح  یف 

و - 2
. مّنهج حیق  نم  لاجّدلا و  ۀنتف  نم  هَّللا  هنمآ  اهأرق  نم  مالّسلا : هیلع  رقابلا  نع 

].....[ 
694 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

694 ص :  همجرت .... :

. نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1 . ) هدنبوک هثداح  نآ 

(2 ( !؟ ياهدنبوک هثداح  هچ  و 
(3 ( ؟ تسیچ هدنبوک  هثداح  هک  ینادیم  هچ  وت  و 

(4 . ) دنودیم وس ، ره  هب  هدنکارپ  ياههناورپ  دننام  مدرم  هک  يزور 
(5 . ) ددرگیم هدش  یجاّلح  نیگنر  مشپ  دننام  اههوک  و 

(6 . ) تسا نیگنس  شلامعا  ياهوزارت  هک  یسک  زور ) نآ  رد  )
(7 . ) دوب دهاوخ  دونشخ  یگدنز  کی  رد 

(8 . ) تسا کبس  شیاهوزارت  هک  یسک  اما  و 
(9 . ) تسا خزود ) « ) هیواه  » شهاگهانپ
(10 ( ؟ تسیچ هیواه  ینادیم  هچ  وت  و 

(11 . ) نازوس تسا  یشتآ 

694 ص :  ریسفت .... :

هعراق اب  ار  اهلد  ینعی  دراد  تلالد  نآ  رب  هعراق »  » هک تسا  يرّدقم  لعف  هب  بوصنم  نوکی ) موی   ) ُساَّنلا ُنوُکَی  َمْوَی  ُۀَعِراْقلا ...  اَم  ُۀَـعِراْقلا 
زا ندیرپ  يراوخ و  فعض و  ندش و  هدنکارپ  يرایـسب و  رد  ار - اهناسنا  دنوادخ  دناهدنکارپ ، ياههناورپ  دننام  مدرم  هک  يزور  دبوکیم .

[ ینالف ، ] لهجا ّلذا و  ۀـشارف و  نم  فعـضا  تسا : هدـمآ  برع  ياهلثم  رد  تسا و  هدرک  هیبشت  هناورپ  هب  هدـننک - توعد  فرط  هب  وس  ره 
. تسا هناورپ  زا  رتراوخ  رتنادان و  رتفیعض و 

دنراد فلتخم  ياهگنر  اههوک  نوچ  هدرک  هیبشت  هدش  یجاّلح  گنراگنر و  مشپ  هب  ار  اههوک  دـنوادخ  ِشوُْفنَْملا  ِنْهِْعلاَک  ُلابِْجلا  ُنوُکَت  َو 
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. دوشیم ادج  مه  زا  نآ  يازجا  و 
دوصقم تسا و  نازیم  عمج  ای  دراد ، جرا  ّتیمها و  ادخ  هاگـشیپ  رد  هک  تسا  یلمع  روظنم  نوزوم و  عمج  نیزاوم  ُُهنیِزاوَم  ْتَلُقَث  ْنَم  اَّمَأَف 

. تسا دب  رب  کین  لامعا  يرترب  لقث »  » زا
695 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

هاگ ره  اریز  دوش  هدناوخارف  تکاله  هب  درم  هاگ  ره  هدش  هتفرگ  هّما  توه  برع : هتفگ  زا  ۀـیواه ، هّما  ٌۀَـیِواه  ُهُّمُأَف  ُُهنیِزاوَم  ْتَّفَخ  ْنَم  اَّمَأ  َو 
شلمع نازیم  هک  یسک  کله ، دقف  هنیزاوم  تّفخ  نم  اّمأ  و  تسا : هدومرف  ییوگ  دیرگیم و  شردام  دوش  كاله  دنک و  طوقس  صخش 

، دنتفایم ورف  فرژ  یـشتآ  رد  خزود  لها  ییوگ  تسا و  خزود  ياهمان  زا  یکی  هیواه ، دناهتفگ : یـضعب  تسا . هدش  كاله  دشاب  کبس 
دنزرف هاگیاج  يوأم و  ردام ، نوچ  دـنیوگیم  رداـم ) ّما ،  ) هیبشت باـب  زا  هاـگیاج ، يوأـم و  هب  و  تسا ، خزود  یـسک  نینچ  هاـگیاج  ینعی 

. تسا
. دوشیم هدنکفا  خزود  رد  نوگژاو  نوچ  دریگیم  رارق  خزود  رعق  ینعی  هیواه  رد  وا  رس  قرف  دیوگ : حلاص  نبا 

رد ءاه »  » دـنکیم و تلالد  نآ  رب  ۀـیواه »  » ریمـض ای  لوا  ریـسفت  رد  ۀـیواه » هّمأف   » هک تسا  يا  هیهاد )  ) ریمـض هیه »  » ْهَیِه ام  َكارْدَأ  اـم  َو 
. دنکیم فذح  ار  تکس  ءاه »  » دنک لصو  يراق  هاگ  ره  تسا و  تکس  يارب  هیه » »

. نازوس رایسب  تسا  یشتآ  ٌۀَیِماح  ٌران 
696 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

696 ص :  رثاکت ....  هروس 

هراشا

. دراد هیآ  تشه  تسا و  یّکم 

696 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

[ نآرق  ] هیآ رازه  تئارق  باوث  دنکن و  هبـساحم  هداد  وا  هب  ایند  رد  هک  ییاهتمعن  دروم  رد  ار  وا  دنوادخ  دـنک  تئارق  ار  هروس  نیا  سک  ره 
. دهدب وا  هب  ار 

ار نآ  هک  ره  دهدب و  وا  هب  دیهـش  دص  باوث  دنوادخ  دناوخب  بجاو  زامن  رد  ار  هروس  نیا  سک  ره  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
«. 1  » دیامرف اطع  وا  هب  دیهش  هاجنپ  باوث  دنوادخ  دناوخب  هلفان  زامن  رد 

696 ص :  ات 8 .... ] تایآ 1  (: 102  ) رثاکتلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) َنوُمَْلعَت َفْوَس  َّالَک  َُّمث  ( 3  ) َنوُمَْلعَت َفْوَس  َّالَک  ( 2  ) َِرباقَْملا ُُمتْرُز  یَّتَح  ( 1  ) ُُرثاکَّتلا ُمُکاْهلَأ 

(8  ) ِمیِعَّنلا ِنَع  ٍِذئَمْوَی  َُّنلَئُْسَتل  َُّمث  ( 7  ) ِنیِقَْیلا َْنیَع  اهَّنُوَرََتل  َُّمث  ( 6  ) َمیِحَْجلا َّنُوَرََتل  ( 5  ) ِنیِقَْیلا َْملِع  َنوُمَْلعَت  َْول  َّالَک 
__________________________________________________

و - 1
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. ادیهش نیسمخ  باوث  هل  ناک  ۀلفان  یف  اهأرق  نم  دیهش و  ۀئام  باوث  هل  بتک  ۀضیرف  یف  اهأرق  نم  مالّسلا : هیلع  قداصلا  نع 
697 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

697 ص :  همجرت .... :

. نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1 ( ) هدرک لفاغ  ادخ  زا  و   ) هتشاد لوغشم  دوخ  هب  ار  امش  رثاکت  رخافت و 

(2 . ) دیدرمش رب  ار  دوخ  ناگدرم  روبق ) و   ) دیتفر اهربق  ترایز  هب  هک  اجنآ  ات 
(3 . ) تسناد دیهاوخ  يدوزب  دینکیم  لایخ  امش  هک  تسین  نینچ 
(4 . ) تسناد دیهاوخ  يدوزب  دیرادنپیم  امش  هک  تسین  نانچ  زاب 

(5 ( ) دیتفریمن اهرخافت  تاموهوم و  نیا  غارس  هب   ) دیتشاد ترخآ ) هب   ) نیقیلا ملع  امش  رگا  دینکیم  لایخ  امش  هک  تسین  نانچ 
(6 ! ) دید دیهاوخ  ار  مّنهج  اعطق  امش 

(7 . ) درک دیهاوخ  هدهاشم  نیقیلا  ملع  هب  ار  نآ  نآ ) رد  دورو  اب   ) سپس
(8 . ) دش دیهاوخ  لاؤس  دیاهتشاد  هک  ییاهتمعن  زا  امش  همه  زور  نآ  رد  سپس 

697 ص :  ریسفت .... :

. تسا هتشادزاب  ترخآ  دای  زا  ار  امش  لام ، هب  تاهابم  رخف و  لام و  يرایسب  رس  رب  هقباسم  ُُرثاکَّتلا  ُمُکاْهلَأ 
رب ار  اهنآ  همه  نوچ  دیدیزرو و  رثاکت  ناتناگدنز  هب  امـش  دـناهتفگ : تفایرد و  ار  امـش  گرم  تلاح  نامه  اب  ات  ینعی  َِرباقَْملا  ُُمتْرُز  یَّتَح 

هدرک ریبعت  اهربق  ترایز  هب  ناگدرم ، ندرمش  رب  رکذ و  زا  اهنآ  دنخشیر  ناونع  هب  دیدرک و  رثاکت  ناگدرم  هب  دیتفر و  اهروگ  هب  دیدرمش 
. تسا

دوخ ینید  روما  هب  هک  اـجنآ  اـت  دـشاب  اـیند  ناـسنا  تّمه  ماـمت  تسین  هتـسیاش  هک  نیا  رب  تسا  يرادـشه  عنم و  اـّلک »  » َنوُمَْلعَت َفْوَس  اَّلَک 
. دزرون مامتها 

. دنوش رادیب  تلفغ  باوخ ]  ] زا دنسرتب و  ات  تسا  يدیدهت  َنوُمَْلعَت  َفْوَس 
دیدهت زا  رتدیدش  رتشیب و  مود  ندـناسرت  هک  دراد  تلالد  ّمث »  » تساهنآ و ندـناسرت  عنم و  رب  يدـیکأت  هیآ ، رارکت  َنوُمَْلعَت  َفْوَس  اَّلَک  َُّمث 

سپـس دینیبب  دیراد  شیپ  رد  هک  ار  نداد  ناج  گرم و  سرت  هاگ  ره  دش  دیهاوخ  هاگآ  ناتداقتعا  ندوب  هابتـشا  زا  يدوزب  ینعی  تسا  لوا 
ار هچنآ  رگا  ینعی  َنوُمَْلعَت  َْول  هدومرف : هدرک و  رارکت  زین  ار  رادشه 

698 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
هک دـیدرکیم  راک  ترخآ  يارب  نانچ  دوب  ینیقی  روما  هب  ملع  دـننام  تماـیق  هب  امـش  ملع  رگا  ینعی  دـینادب  نیقیلا  ملع  هب  دـیراد  ربارب  رد 

. تسا هدش  فذح  ول »  » باوج سپ  دینادان ، یناهارمگ  امش  یلو  دوب  ریذپان  فیصوت 
تسا هدومرف  راذنا  هدناسرت و  نادب  ار  اهنآ  هک  تسا  يزیچ  حرـش  دیدهت و  دیکأت  يارب  مسق  تسا و  فوذحم  مسق  باوج  َمیِحَْجلا  َّنُوَرََتل 

. تسا هدرک  رارکت  ار  نآ  ندناسرت ، دیدهت و  ندرک  دیدشت  رطاخ  هب  سپس 
. تسا هدش  تئارق  زین  لوهجم  لعف  تروص  هب  نورتل 

. دشاب ندید  ملع و  تیؤر ، زا  دوصقم  تسا  نکمم  تسا و  صلاخ  نیقی  نیقیلا ، نیع  ِنیِقَْیلا  َْنیَع  اهَّنُوَرََتل  َُّمث 
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دیهاوخ لاؤس  تشادزاب ، ینید  ياهراک  زا  ار  امـش  اهنآ  زا  ندرب  تّذـل  هک  ییاهتمعن  زا  تماـیق  رد  هاـگ  نآ  ِمیِعَّنلا  ِنَع  ٍذـِئَمْوَی  َُّنلَئُْـسَتل  َُّمث 
. دش

699 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

699 ص :  رصع ....  هروس 

هراشا

. دراد هیآ  هس  تسا و  یّکم 

699 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

اب تماـیق  زور  رد  دـهدیم و  رارق  ربـص  ار  وا  ماجنارـس  دـنوادخ  دـنک  تئارق  ار  هروس  نیا  سک  ره  هک  تسا  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدـح  رد 
«. 1  » دوب دهاوخ  قح  باحصا 

یلاح رد  دزیگنارب  ار  وا  تمایق  زور  ادخ  دـناوخب  دوخ  یّبحتـسم  ياهزامن  رد  ار  هروس  نیا  سک  ره  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
«. 2  » دوش تشهب  دراو  ات  دشاب  نشور  شنامشچ  نادنخ و  شنابل  ناشخرد و  شاهرهچ  هک 

699 ص :  ات 3 .... ] تایآ 1  (: 103  ) رصعلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(3  ) ِْربَّصلِاب اْوَصاَوت  َو  ِّقَْحلِاب  اْوَصاَوت  َو  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّالِإ  ( 2  ) ٍرْسُخ یَِفل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  ( 1  ) ِرْصَْعلا َو 

__________________________________________________

-1
. ۀمایقلا موی  قحلا  باحصا  عم  ناک  ربّصلاب و  هل  هَّللا  متخ  اهأرق  نم  ّیبا ، ثیدح  یف 

و - 2
. ۀنجلا لخدی  یتح  هنیع  اریرق  هّنس  اکهاض  ههجو  اقرشم  ۀمایقلا  موی  هَّللا  هثعب  هلفاون  یف  اهأرق  نم  مالّسلا : هیلع  قداصلا  نع 

700 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

700 ص :  همجرت .... :

نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1 . ) دنگوس رصع  هب 

(2 . ) دننایز رد  همه  اهناسنا  هک 
تماقتـسا ییابیکـش و  هب  ار  رگیدکی  هدرک و  شرافـس  قح  هب  ار  رگیدکی  دناهداد و  ماجنا  حـلاص  لامعا  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  رگم 

(3 . ) دناهدومن هیصوت 
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700 ص :  ریسفت .... :

بـش هب  ای  تسا ، تربع  شنیب  نابحاص  يارب  نآ  رد  نوچ  هدرک  دای  دنگوس  راگزور  هب  ناحبـس  دنوادخ  ٍرْـسُخ  یَِفل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  ِرْـصَْعلا  َو 
. دوریم دیشروخ  تردق  هوکش و  دنادرگیم و  يور  زور  ینعی  دراد  دوجو  نآ  رد  قح ]  ] تردق لئالد  نوچ  هدروخ  دنگوس 

ره دوشیم و  مک  زور  ره  تسوا  هیامرـس  هک  شرمع  تسا و  نایز  نارـسخ و  رد  یمدآ  تسا ، سنج  مسا  ناسنا  ٍرْـسُخ ، یَِفل  َناـْسنِْإلا  َّنِإ 
. تسا ررض  یتساک و  رد  شراگزور  رسارس  درواین  تسد  هب  یگدنب  تعاط و  دوش و  مامت  شاهیامرس  هاگ 

تخبشوخ راگتسر و  هدرب و  هرهب  دناهدیرخ و  ار  ترخآ  ایند  هلیسو  هب  اهنآ  اریز  راکتسرد  نانمؤم  زج  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّلِإ 
. دناهدش

هک اهیبوخ  مامت  هب  ینعی  دـننکیم  شرافـس  تسین  زیاج  شراکنا  هک  تباـث  يرما  هب  ار  رگید  یـضعب  ناـنمؤم  زا  یـضعب  ِّقَْحلاـِب  اْوَصاَوت  َو 
زا يرود  تابجاو و  يادا  ترخآ و  هب  لیامت  ایند و  رد  دـهز  هب  زین  تسوا و  يایلوا  ناربماـیپ و  يوریپ  ادـخ و  نتـسناد  هناـگی  زا  تراـبع 

. دننکیم هیصوت  اهیتشز  هانگ و 
. دننکیم شرافس  اهیراتفرگ  تادابع و  رد  يرادیاپ  ناهانگ و  ربارب  رد  ییابیکش  هب  ار  رگیدکی  نینچمه  ِْربَّصلِاب  اْوَصاَوت  َو 

701 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

701 ص :  هزمه ....  هروس 

هراشا

. دراد هیآ  هن  تسا و  یّکم 

701 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

ازهتـسا هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  هب  هک  یـسک  ره  ددع  هب  ادخ  دنک  تئارق  ار  هروس  نیا  سک  ره  هک  تسا  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدح  رد 
«. 1  » دهدب يو  هب  هنسح  هد  هدرک ،

شفرط هب  يزور  دوش و  فرطرب  وا  زا  رقف  دـنک  تئارق  شبجاو  ياهزامن  رد  ار  هروس  نیا  سک  ره  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح 
«. 2  » دوش عفد  وا  زا  ندرم  دب  دیایب و 

701 ص :  ات 9 .... ] تایآ 1  (: 104  ) ةزمهلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ِۀَمَطُْحلا ِیف  َّنَذَْبُنَیل  َّالَک  ( 3  ) ُهَدَلْخَأ َُهلام  َّنَأ  ُبَسْحَی  ( 2  ) ُهَدَّدَع َو  ًالام  َعَمَج  يِذَّلا  ( 1  ) ٍةَزَُمل ٍةَزَمُه  ِّلُِکل  ٌْلیَو 

(9  ) ٍةَدَّدَمُم ٍدَمَع  ِیف  ( 8  ) ٌةَدَصُْؤم ْمِْهیَلَع  اهَّنِإ  ( 7  ) ِةَِدْئفَْألا یَلَع  ُِعلَّطَت  ِیتَّلا  ( 6  ) ُةَدَقوُْملا ِهَّللا  ُران  ( 5  ) ُۀَمَطُْحلا اَم  َكارْدَأ  ام  َو 
__________________________________________________

-1
. هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحمب  ءزهتسا  نم  ددعب  تانسح  رشع  رجالا  نم  یطعا  اهأرق  نم  ّیبا ، ثیدح  یف 
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و - 2
. ءوسلا ۀتیم  هنع  تعفر  قزّرلا و  هیلع  تبلج  رقفلا و  هنع  تفن  هضئارف  یف  اهأرق  نم  مالّسلا ، هیلع  قداصلا  نع 

702 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

702 ص :  همجرت .... :

. نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1 ! ) ياهدننک هرخسم  يوجبیع  ره  رب  ياو 

(2 (. ) دنک عورشمان  عورشم و  باسح  هک  نآ  یب   ) هدرک هرامش  يروآعمج و  ار  لام  هک  سک  نامه 
(3 ! ) تسوا یگنادواج  ببس  شلاوما  هک  دنکیم  نامگ 

(4 . ) دوشیم باترپ  دننک ) درخ  یشتآ   ) همطح رد  يدوزب  درادنپیم ، وا  هک  تسین  نینچ 
(5 ( ؟ تسیچ همطح  ینادیم  هچ  وت  و 

(6  ) تسا یهلا  هتخورفا  رب  شتآ 
(7  ) دباییم هبلغ  اهلد  رب  هک  یشتآ 

(8  ) هتفرگ ناشنایم  رد  وس  ره  زا  شتآ  نیا 
(9  ) هتشارفا رب  هدیشک و  ياههلعش 

702 ص :  ریسفت .... :

: دنتفگ یبارعا  يدرم  هب  تسا ، نتسکش  يانعم  هب  زمه )  ) ٍةَزَُمل ٍةَزَمُه  ِّلُِکل  ٌْلیَو 
. دنکشیم مهرد  ار  شوم  هبرگ  تفگ : سپ  ینکشیم ؟ مهرد  ار  شوم  ایآ  ةرافلا ، زمهت  أ 

« هزمل  » دنکـشیم و مهرد  ناشندیزگ ، اهنآ و  زا  ندرک  تبیغ  اب  ار  مدرم  يوربآ  هک  تسا  یـسک  هزمه »  » نیا رب  انب  تسا  ندز  هنعط  زمل » »
: دیوگ یمجعا  دایز  تسا . هدش  داتعم  راک  نآ  هب  ینعی  دراد  تداع  رب  تلالد  هلعف »  » يانب و  دنزیم ، هنعط  مدرم  هب  هک  تسا  یسک 

«1  » هزمّللا زماهلا  تنک  تبّیغت  نا  ابذک و  ینتیقال  اذا  يّدوب  یلدت 
. دزادنایم ییادج  ناتسود  نایم  تسا و  نیچ  نخس  هک  تسا  ییوجبیع  هدننک  تبیغ  ره  يارب  دنوادخ  زا  يدیدهت  هیآ  نیا 

ندوب بیاغ  لاح  رد  هک  تسا  یسک  هزمل  دنکیم و  ییوجبیع  صخش  روضح  رد  هک  تسا  یسک  هزمه »  » هک هدش  لقن  يرصب ]  ] نسح زا 
. دنکیم تبیغ  صخش 

__________________________________________________

. يزادرپیم تبیغ  ییوگدب و  هب  نم  رس  تشپ  موش  بیاغ  رگا  ینکیم و  یتسود  راهظا  نم  هب  تبسن  غورد  هب  ینیبیم  ارم  هاگ  ره  - 1
703 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

اب دّدـشم  هدـش و  تئارق  دـیدشت  نودـب  دـیدشت و  اب  عمج »  » تسا ّمذ  هب  بوصنم  ای  تسا ، ّلک  زا  لدـب  يذـّلا »  » ُهَدَّدَـع َو  اـًلام  َعَمَج  يِذَّلا 
. تسا رتراگزاس  هدّدع » »

. تسا هداد  رارق  يرازبا  هلیسو و  راگزور  ياهدادیور  يارب  ار  لام  ینعی  هدّدع  دناهتفگ : یضعب 
هنادواـج اـیند  رد  ار  وا  لاـم ، درادـنپیم  هک  تسا  ياهزادـنا  هب  شزارد  رود و  ياـهوزرآ  ینعی  هدـّلخ  هدـلخا و  ُهَدَـلْخَأ  َُهلاـم  َّنَأ  ُبَـسْحَی 
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درادـنپیم هک  تسا  یـسک  دـننام  شلمع  دزاسیم و  مکحم  گنـس  رجآ و  اب  ار  نامتخاس  وا  هک  تسا  نیا  ینعم  ای  دریمیمن . دزاسیم و 
. لام تورث و  هن  دزاسیم  نادواج  اهتمعن  رد  ار  دوخ  بحاص  حلاص  لمع  هک  تسا  نیا  زا  هیانک  ای  درادیم  یقاب  هدنز  ار  وا  شتورث 

. دراد هک  تسا  ینامگ  زا  وا  عنم  اّلک ، ِۀَمَطُْحلا  ِیف  َّنَذَْبُنَیل  اَّلَک 
[ همطح  ] هک تسا  لـقن  لـتاقم  زا  تسا . مّنهج  ياهمـسا  زا  یکی  همطح  و  دوشیم ، هدـنکفا  همطح  رد  شلاـم  شدوـخ و  ینعی  ّنذـبنیل ... 

. دنیوگ همطح  هرابمکش ، درم  هب  دروآیم  موجه  اهبلق  هب  هک  ییاج  ات  دروخیم  ار  اهتشوگ  دنکشیم و  ار  اهناوختسا 
ار نآ  هاگ  نآ  تسیچ ؟ همطح  ینادیم  هچ  وت  تسا : هدومرف  هداد و  هولج  مهم  ار  همطح  هیآ  نیا  رکذ  اب  سپـس  ُۀَـمَطُْحلا  اَم  َكارْدَأ  اـم  َو 

 ... تسا یشتآ  همطح ،] : ] تسا هدومرف  هداد و  تبسن  نتشیوخ  هب  هدرک و  ریسفت 
لد زا  رتفیطل  ناسنا  ندب  ياج  چـیه  تساهلد و  هنایم  هدـئفا  زا  روظنم  تسا و  طلـسم  اهلد  رب  هک  روهلعـش  تسا  یـشتآ  ُةَدَـقوُْملا  ِهَّللا  ُران 

ّطلـسم دبای و  هبلغ  نآ  رب  مّنهج  شتآ  هاگ  ره  دوب  دهاوخ  هنوگچ  سپ  دوشیمن  هدرزآ  یتّیذا  كدنا  هب  نآ  دـننام  يوضع  چـیه  تسین و 
. دوش

. دوشیم هتسب  اهنآ  رب  مّنهج  ياهرد  هک  هدرک  نایب  نایخزود  رب  ار  شتآ  طلست  ّتلع  هیآ  نیا  رد  ٌةَدَصُْؤم  ْمِْهیَلَع  اهَّنِإ 
704 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

نیا هب  مالعا  ندش و  جراخ  زا  نایخزود  يدیمون  رب  يدیکأت  نیا  هدش و  تئارق  نآ  حـتف  و  میم ) نیع و   ) ّمض هب  دـمع »  » ٍةَدَّدَـمُم ٍدَـمَع  ِیف 
هدیشک اهنآ  رب  ییاهنوتس  ناشندشن ، زاب  زا  رتشیب  نانیمطا  يارب  هدش و  هتـسب  اهنآ  يور  رب  مّنهج  ياهرد  ینعی  دنتـسه  دبا  سبح  هک  تسا 

. میربیم هانپ  وا  هب  دنوادخ  كاندرد  باذع  بضغ و  زا  دوشیم .
705 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

705 ص :  لیف ....  هروس 

هراشا

. دراد هیآ  جنپ  تسا و  یّکم 

705 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

ندش خسم  تمهت و  ارتفا و  زا  شایگدـنز  نارود  رد  ار  وا  ادـخ  دـنک  تئارق  ار  هروس  نیا  سک  ره  هک  تسا  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدـح  رد 
«. 1  » درادب ملاس 

تمایق زور  رد  یهوک  ره  راومه و  نیمز  ره  دنک  تئارق  شبجاو  ياهزامن  رد  ار  لیف  هروس  سک  ره  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
«. 2  » دوب دهاوخ  نینمآ  هرمز  رد  تسا و  نارازگزامن  زا  وا  هک  دهد  یهاوگ 

705 ص :  ات 5 .... ] تایآ 1  (: 105  ) لیفلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ْنِم ٍةَراجِِحب  ْمِهیِمَْرت  ( 3  ) َلِیبابَأ ًاْریَط  ْمِْهیَلَع  َلَـسْرَأ  َو  ( 2  ) ٍلِیلْـضَت ِیف  ْمُهَدـْیَک  ْلَعْجَی  َْمل  َأ  ( 1  ) ِلیِْفلا ِباحْـصَِأب  َکُّبَر  َلَـعَف  َْفیَک  ََرت  َْمل  َأ 

(4  ) ٍلیِّجِس
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(5  ) ٍلوُکْأَم ٍفْصَعَک  ْمُهَلَعَجَف 
__________________________________________________

-1
. خسملا فذقلا و  نم  هتایح  ماّیا  هَّللا  هافاع  اهأرق  نم  ّیبا ، ثیدح  یف 

و - 2
. نینمآلا نم  ناک  نیّلصملا و  نم  ناک  ّهنا  ۀمایقلا  موی  لبج  لهس و  ّلک  هل  دهش  هضئارف  یف  اهأرق  نم  مالّسلا  هیلع  قداّصلا  نع 

706 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

706 ص :  همجرت .... :

. نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1 ( ؟ درک هچ  دندوب ) هدمآ  هبعک  يدوبان  دصق  هب  هک  ههربا  رکشل   ) لیف باحصا  اب  تراگدرورپ  يدیدن  ایآ 

(2 ( ؟ دادن رارق  یهابت  تلالض و  رد  ار  اهنآ  هشقن  ایآ 
(3 . ) داتسرف هورگ  هورگ  ار  یناگدنرپ  اهنآ  رس  رب  و 

(4 . ) دنداد رارق  فده  ار  اهنآ  یکچوک  ياهگنس  اب  هک 
(5 . ) داد رارق  هدش  دروخ  هاک  نوچمه  ار  اهنآ  هجیتن  رد 

706 ص :  ریسفت .... :

706 ص :  لوزن .... ] نأش  ]

هب هبعک ] ترایز  ياجب   ] ار نایجاح  هک  دصق  نیا  هب  تخاس  نمی  ياعنص  رد  يدبعم  دوب ] يدوهی  هک   ] نمی هاشداپ  مرـشا  حابـص  نب  ۀهربا 
راک نیا  تسشن ، اعنص  دبعم  رد  تجاح  ياضق  يارب  بش  و  تفر ] نمی  هب  و   ] جراخ هکم  زا  هنانک  ینب  زا  يدرم  سپ  دزاس  هجوتم  اج  نآ 

هب گرزب  يوق و  رایـسب  یلیف  هک  یلاح  رد  دش  نوریب  هشبح  زا  سپ  دنک  ناریو  ار  هبعک  هک  دش  مّمـصم  تخاس و  نیگمـشخ  ار  نمی  هاش 
بلّطملا دـبع  دیـسر  هّکم ] يرتمولیک  هن   ] سّمغم هب  نوچ  دوب و  شهارمه  رگید  لیف  هدزاود  لیف  نیا  زج  دـنیوگ  دوب و  وا  اب  دومحم »  » مان

هاـش هب  سپ  دوب  امیـس  شوخ  دـنمونت و  يدرم  بلّطملا  دـبع  دـش ، هاـش  رب  دراو  دـندوب  هدرب  نمی ] هاـش  نایرکـشل   ] ار وا  رتش  تسیود  هک 
هاگ نآ  دـناشن  دوخ  رانک  ار  وا  تسـشن و  نیمز  رب  دـمآ و  دورف  دوخ  تخت  زا  و  درک . میظعت  ار  وا  هاـش  تسا ، شیرق  رورـس  نیا  دـنتفگ :

: تفگ تسیچ ؟ تتجاح  تفگ :
[ يدش کچوک  مرظن  رد  ، ] يداتفا ممشچ  زا  تفگ : وا  هب  هاش  دناهتفرگ . ار  اهنآ  ترکـشل  ناگنهآ  شیپ  هک  تسا  يرتش  تسیود  متجاح 

هتفرگ وت  زا  هک  يزیچ  زا  عافد  سپ  دیراد  داقتعا  نامیا و  نآ  هب  تسامش و  فرـش  تّزع و  بجوم  هک  مدمآ  هبعک  ندرک  ناریو  يارب  نم 
درک دهاوخ  عنم  نآ  زا  ار  نمشد  هک  تسا  يدنوادخ  زین  ار  هناخ  مرتش و  دنوادخ  نم  تفگ : بلّطملا  دبع  تشادزاب ؟ هبعک  زا  ار  وت  هدش 

بلّطملا دبع  سپ  دننادرگزاب  وا  هب  ار  شنارتش  داد  روتسد  دمآ و  شوخ  ار  ههربا  نخس  نیا  زا  سپ 
707 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

: تفگیم هتفرگ و  ار  رد  هقلح  دمآ و  هبعک  رد  رانک  تشگرب و 
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مهبیلص ّنبلغی  کلالح ال  عنماف  هلها  نمی ع  ءرملا  ّنإ  ّمه  ال 
اکاوس مهل  وجرأ  ّبر ال  ای  « 1  » کل ادب  ام  رمأف  انتبعک  مهکرات و  تنک  نا  کلاحم  اودع  مهلاحم  و 

«2  » اکامح مهنم  عنمأف  ّبر  ای 
هدـنرپ تسا و  روآتفگـش  هدـنرپ  نیا  ادـخ  هب  تفگ : دـیآیم و  نمی  يوس  زا  هک  دـید ]  ] ياهدـنرپ هاگان  درک  یهّجوت  اعد  لاح  رد  سپ 

. تسین مه  هّکم  هماهت و  زا  و  تسین ] دجن  هقطنم  زا   ] تسین ییایرد 
یلاس نآ  يدید و  درک  ار  هبعک  بیرخت  دصق  هک  هشبح  هاش  هب  تبسن  ار  ادخ  راک  راثآ  وت  ینعی  ِلیِْفلا  ِباحْصَِأب  َکُّبَر  َلَعَف  َْفیَک  ََرت  َْمل  َأ 

. دش دلوتم  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هک  دوب 
. تسه ماهفتسا  يانعم  فیک »  » رد نوچ  رت » مل  أ   » هب هن  تسا  ّکبر » لعف   » هب بوصنم  الحم  َْفیَک 

هتفگ درکن  لطاب  ار  ناشلاوما  نتخاس  حابم  نآ و  یلاها  نتشک  ادخ و  هناخ  بیرخت  رد  نانآ  ءوس  دصق  ایآ  ٍلِیلْضَت  ِیف  ْمُهَْدیَک  ْلَعْجَی  َْمل  َأ 
هاگ ره  هدیک ، لّلض  دوشیم :

__________________________________________________

یمدآ ادنوادخ  درب . امغی  هب  ار  وا  رتش  تسیود  درک و  هبعک  نتخاس  ناریو  گنهآ  ههربا  هک  هاگ  نآ  دورس  بلّطملا  دبع  ار  راعشا  نیا  - 1
ار مرح ) نانکاس   ) تنادناخ زورما  امرف و  ظفح  دنراد  رارق  نآ  رد  هک  ار  تمرح  نانکاس  سپ  ییادخ  وت  دنکیم و  ظفح  ار  دوخ  نادناخ 
، دنوشن بلاغ  مرح  لها  رب  هناملاظ  ناشیاههلیح  اهنآ و  بیلص  ات  امرف  ترصن  بیلـص  ناگدنتـسرپ  و  نایحیـسم )  ) بیلـص نادناخ  ربارب  رد 
ار وت  مرح  گنهآ  دوخ  بیرف  رکم و  اب  نادان  یهورگ  دننک . ریـسا  ار  هّکم ) مدرم   ) تاهلئاع ات  هدروآ  ار  ناشیاهلیپ  اهورین و  مامت  هک  اهنآ 

دنهاوخب راک  ره  هک  يراذـگاو  دوخ  لاح  هب  دـنراد  ار  نآ  یناریو  دـصق  هک  ام  هبعک  ربارب  رد  ار  نانآ  رگا  دندیـسرتن . تتمظع  زا  هدرک و 
. میربخیب ام  ینادیم و  وت  هک  تسا  نآ  رد  یتحلصم  تمکح و  دنهد  ماجنا 

زا ار  دوخ  تیامح  اراگدرورپ  مرادن  دیما  وت  زج  یـسک  هب  شنایرکـشل ) ههربا و   ) نانآ عفد  يارب  تسا : بلّطملا  دـبع  زا  زین  رعـش  نیا  - 2
. رادزاب نانآ 

708 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. دزاس هابت  عیاض و  ار  وا  رکم 

ۀلابا یلع  ثغـض  دنیوگ : لثم  رد  و  هلابا » « » لیبابا  » درفم داتـسرف . اهنآ  رب  لیبابا  مان  هب  هدـنرپ  یهورگ  دـنوادخ  َلِیبابَأ  ًاْریَط  ْمِْهیَلَع  َلَسْرَأ  َو 
. درادن درفم  تسا و  طیطامش  دیدابع و  دننام  لیبابا  دناهتفگ : یضعب  دناهدش ، هیبشت  هلابا »  » هب ناشندمآ  درگ  رد  ناگدنرپ  زا  ياهتسد  «. 1»

. دندنکفیب لیّجس  زا  ییاهگنس  شنارای ) ههربا و   ) نانآ رب  ناگدنرپ  نآ  ینعی  ٍلیِّجِس  ْنِم  ٍةَراجِِحب  ْمِهیِمَْرت 
: تسا لوق  دنچ  لیّجس  يانعم  رد 

هلمج زا  اـهنآ  ندرک  نارابگنـس  ینعی  هدـش  فـصو  نداتـسرف  هب  باذـع  نوـچ  تسا  نداتـسرف  لاـسرا و  ياـنعم  هب  لاجـسا  زا  ّقتـشم  - 1
. تسا هدیدرگ ) رّدقم   ) هدش هتشون  اهنآ ] رب   ] هک تسا  ییاهباذع 

. رجآ دننام  هدش  هتخپ  تسا  یلگ  - 2
. تسا لگ  گنس  بّرعم  - 3

: تسا لوق  ود  زین  ریط »  » هملک رد 
دوخن زا  رتکچوک  سدع و  زا  رتگرزب  گنـس  ود  شیاهاپ  رد  گنـس و  کی  ياهدنرپ  ره  راقنم  رد  دـندوب و  دیفـس  یناگدـنرپ  دـنیوگ  - 1

. دوب
. دنتشاد درز  ياهراقنم  هک  دندوب  زبس  یناگدنرپ  - 2
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ندعم زا  هک  ینامی  هرهم  دننام  تشاد  زمرق  ياهطخ  هک  دوب  ياهنامیپ  ریظن  مدید و  یناه  ّما  دزن  رد  اهگنس  نآ  سنج  زا  دیوگ : ساّبع  نبا 
( شدعقم  ) وا رگید  فرط  زا  تفرگیم  رارق  هک  ههربا ] نایرکشل  زا   ] يدرم ره  رس  رب  گنس  سپ  دیآیم ، نوریب  قیقع 

__________________________________________________

م. دوشیم -. راتفرگ  يرگید  يالب  هب  ادّدجم  هدش ، ییالب  تبیصم و  راتفرگ  یصخش  هک  دوریم  راک  هب  ییاج  رد  لثملا ، برض  - 1
709 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. دمآیم نوریب 
یهاک هب  ای  دنروخب ، ار  نآ  اهمرک  هاگ  ره  هدرک  هیبشت  تعارز  گرب  هب  ار  شنایرکـشل ) ههربا و   ) اهنآ دـنوادخ  ٍلوُکْأَم  ٍفْصَعَک  ْمُهَلَعَجَف 

. دننک نیگرس  دنروخب و  ار  نآ  نایاپراهچ  هک  هدومرف  هیبشت 
اریز دنکـشیم  دـناهداعلا  قراـخ  تازجعم  رکنم  هک  ار  هفـسالف  نادـحلم و  تشپ  هروس  نیا  تسا و  نآرق  فیطل  ياـههیانک  زا  هیبشت  نیا 

. داد تبسن  نآ  زج  تعیبط و  هب  ناوتیمن  ار  لیف  باحصا  نایرج 
دنـشاب هتـشاد  ییاهگنـس  دوخ  هارمه  هب  دنیایب و  ناگدنرپ  زا  یهورگ  هک  داد  تبـسن  تعیبط  رارـسا  هب  ار  نایرج  نیا  تسا  نکمم  هنوگچ 
دناوتن سک  چیه  و  دنزاس ، دوبان  ار  ینّیعم  صاخـشا  دنزادنیب و  نانآ  يوس  هب  ار  اهگنـس  نّیعم و  ییاههورگ  ندرک  دوبان  يارب  هدش  هدامآ 

اب هکلب  دندشن  نآ  رکنم  درک و  تئارق  هکم  لها  رب  ار  هروس  نیا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ام  ربمایپ  اریز  دنک  دیدرت  نآ  رد  دوش و  رکنم  ار  نآ 
هبعک و نتخاس  هک  نانچ  دنداد  رارق  خیرات  أدبم  ار  نآ  دندرک و  رارقا  نادب  دنتـشاد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  بیذـکت  رب  هک  يرارـصا 

. دندوب هداد  رارق  خیرات  أدبم  ار  یخیرات  مهم  ثداوح  رگید 
710 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

710 ص :  شیرق ....  هروس 

هراشا

. دراد هیآ  راهچ  تسا و  یّکم 

710 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

نآ رد  هدرک و  فاوـط  هبعک  فارطا  هک  یناـسک  ددـع  هب  ادـخ  دـنک  تئارق  ار  هروـس  نیا  سک  ره  هک  تسا  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدـح  رد 
«. 1  » دهدب وا  هب  رجا  هد  دناهدش  فکتعم 

فیک رت  ملا  و  حرشن ، ملا  یحض و  هروس  رگم  درک  عمج  ناوتیمن  زامن  تعکر  کی  رد  ار  هروس  ود  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح 
«. 2  » ار شیرق  فالیال  و 

رد دـناوخ و  ار  ِنُوْتیَّزلا  َو  ِنیِّتلا  َو  زامن ، لوا  تعکر  رد  سپ  مدـناوخ  باّـطخ  نب  رمع  رـس  تشپ  ار  برغم  زاـمن  دـیوگ : نومیم  نب  ورمع 
«. 3  » درک تئارق  ار  شیرق  فالیإل  فیک و  رت  ملا  مود ، تعکر 

__________________________________________________

-1
. اهب فکتعا  ۀبعکلاب و  فاط  نم  ددعب  تانسح  رشع  رجالا  نم  یطعا  اهأرق  نم  ّیبا ، ثیدح  یف 

و - 2
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. شیرق فالیإل  فیک و  رت  ملا  و  حرشن ، ملا  یحضا و  ّالا  ۀعکر  یف  نیتروس  عمجت  مالّسلا ال  هیلع  قداصلا  نع 
فالیال فیک و  رت  ملا  ۀـیناثلا  یف  نوتیّزلا و  نیّتلا و  یلوالا و  یف  أرقف  باطخ  نب  رمع  فلخ  برغملا  تیّلـص  نومیم ، نب  ورمع  نع  و  - 3

. ].....[ شیرق
711 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

711 ص :  ات 4 .... ] تایآ 1  (: 106  ) شیرق هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ٍفْوَخ ْنِم  ْمُهَنَمآ  َو  ٍعوُج  ْنِم  ْمُهَمَعْطَأ  يِذَّلا  ( 3  ) ِْتیَْبلا اَذه  َّبَر  اوُُدبْعَْیلَف  ( 2  ) ِْفیَّصلا َو  ِءاتِّشلا  َۀَلْحِر  ْمِِهفالیِإ  ( 1  ) ٍْشیَُرق ِفالیِِإل 

711 ص :  همجرت .... :

. نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
هیلع و هَّللا  یّلـص  ربمایپ  روهظ  تامّدقم  و   ) دنریگ تفلا  سّدقم ) نیمزرـس  نیا  هب   ) شیرق هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  لیفلا ) باحـصا  تازاجم  )

(1 (. ) دوش مهارف  هلآ 
(2 . ) تسا یناتسبات  یناتسمز و  ياهرفس  رد  اهنآ  تفلا 

(3 . ) دننک تدابع  ار  هناخ  نیا  راگدرورپ  دیاب  گرزب ) تمعن  نیا  هنارکش  هب   ) سپ
(4 . ) دیشخب ییاهر  ینماان  زا  داد و  تاجن  یگنسرگ  زا  ار  اهنآ  هک  ییادخ  نامه 

711 ص :  ریسفت .... :

ترفاسم هک  نیا  رطاخ  هب  دنتـسرپب  ار  وا  هدرک  رما  ار  شیرق  ناحبـس  دنوادخ  تسا  اودبعیلف »  » هب ّقلعتم  فالیإل »  » رد مال »  » ٍْشیَُرق ِفالیِِإل 
. دنهد رارق  نآ  هب  رارقا  تمعن و  نیا  رکش  ار  دنوادخ  شتسرپ  دوشیم و  ناشتفلا  سنا و  هّکم و  رد  اهنآ  تماقا  بجوم  ناتسبات  ناتسمز و 
ات داد  رارق  هدش  هدروخ  فلع  دننام  ار  شنایهاپس ) ههربا و   ) اهنآ دنوادخ  ینعی  تسا ، لبق  هروس  هیآ  هب  ّقلعتم  فالیإل ،» : » دناهتفگ یضعب 

( بعک نب   ) ّیبا فحـصم  رد  لیف  فالیإل و  هروس  دنریگب . تفلا  رگیدکی  اب  یناتـسبات ] یناتـسمز و  ترفاسم  اب  دـننامب و  هّکم  رد   ] شیرق
ار ربخ  نآ  مدرم  ات  درک  كاله  دندوب  هدرک  ار  هّکم  مدرم  ناج  دـصق  هک  ار  هشبح  مدرم  دـنوادخ  ینعی  تسا ، لصّتم  مه  هب  هروس و  کی 

اهنآ هب  تبـسن  سک  چـیه  دوش و  مّظنم  ناشناتـسبات  ناتـسمز و  ترفاسم  راک  ات  دـنرادب  ناشمرتحم  دنـسرتب و  تخـس  اهنآ  زا  دنونـشب  هک 
ناتسمز  رد  دنتشاد  ترفاسم  ود  شیرق  دوشن ، خاتسگ 

712 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
رد دوخ  ترفاسم  ود  نیا  رد  دـنزادرپب و  تراجت  هب  دـننک و  هیهت  هقوذآ  دوخ  لایع  لها و  يارب  ات  ماش  هب  ناتـسبات  رد  دـنتفریم و  نمی  هب 

. دندوبریم ار  مدرم  رگید  یلو  دشیمن  اهنآ  محازم  سک  چیه  دندوب و  هّکم ]  ] ادخ مرح  لها  نوچ  دندوب  ناما 
، مهفالیا تسا و  هدـش  تئارق  فالیل »  » هزمه نودـب  دریگب و  سنا  اـجنآ  هب  هاـگ  ره  هدـش  هتفرگ  اـفالیا ، هفلوا  ناـکملا  تفلوأ  زا : فـالیا 

: تسا هدرک  عمج  تیب  نیا  رد  ار  اهنآ  رعاش  افالا و  افلا و  هتفلا  دنیوگ : تسا ، هدش  تئارق  زین  مهفلا ، مهفالا ،
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«1  » فالا مکل  سیل  فلا و  مهل  شیرق  مکتوخا  ّنا  متمعز 
: دیوگ رعاش  دروخیم  ار  نآ  دسریم  هچ  ره  هب  هک  تسایرد  رد  گرزب  يروناج  شیرق  دندوب ، هنانک  نب  رضن  نادنزرف  شیرق 

«2  » اشیرق شیرق  تیّمس  اهب  رحبلا  نکست  یتّللا  یه  شیرق  و 
. دندروآیم تسد  هب  لام  اهرهش  هب  نتفر  دوخ و  تراجت  اب  اهنآ  اریز  تسا  بسک  يانعم  هب  شرق  زا  شیرق  دناهتفگ : یضعب 

دناسرب و ار  فالیا  ّتیمها  ات  هدرک  رکذ  یناتـسبات ] یناتـسمز و   ] رفـس ود  هب  دـّیقم  ار  نآ  سپـس  هدروآ  قلطم  تروص  هب  ادـتبا  ار  فالیا 
. دوش روآدای  تسه  نآ  رد  هک  ار  يدایز  تمعن 

ات هدروآ  درفم  ار  نآ  هدرک و  دصق  ار  یناتـسبات  یناتـسمز و  ترفاسم  ود  هلحر  زا  تسا و  مهفالیا  هب  لوعفم  هلحر  ِْفیَّصلا  َو  ِءاتِّشلا  َۀَلْحِر 
.[. تسا هدروآ  درفم  هابتشا  زا  ینمیا  يارب  ار  نطب  « ] 3  » اوّفعت مکنطب  ضعب  یف  اولک  دناهتفگ : هک  نانچ  دشاب . ناما  رد  هابتشا  زا 

__________________________________________________

. تسین امش  يارب  یلو  تسه  تفلا  اهنآ  يارب  دنیامش ، ناردارب  شیرق  هک  دیتشادنپ  - 1
. دناهدیمان شیرق  ار  شیرق  ور  نیا  زا  تسا  نکاس  ایرد  رد  هک  تسا  یناویح  نآ  شیرق  - 2

. دشاب نمیا  هابتشا  زا  ات  هدروآ  درفم  ار  نطب  دینکن . رپ  اذغ  زا  ار  ناتیاهمکش  - 3
713 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

زا ار  اهنآ  ترفاسم  ود  رد  ینعی  دناسرب  ار  ود  نآ  تّدش  ات  هدروآ  هرکن  ار  فوخ »  » و عوج »  » ٍفْوَخ ْنِم  ْمُهَنَمآ  َو  ٍعوُج  ْنِم  ْمُهَمَعْطَأ  يِذَّلا 
ندش هدوبر  زا  میب  ای  لیف  باحصا  زا  میب  هک  گرزب  یسرت  زا  درک و  ماعطا  و  دیـشخب ] ییاهر   ] دنتـشاد نآ  زا  شیپ  هک  دیدش  یگنـسرگ 

. تخاس نمیا  دوب ، ناشرفس  نمض  رد  ناشرهش و  رد 
714 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

714 ص :  نوعام ....  هروس 

هراشا

. دراد هیآ  تفه  و  دناهتسناد . یندم  یضعب  یّکم و  ار  نآ  یضعب 

714 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

«. 1  » دشاب هتخادرپ  تاکز  رگا  دزرمآیم  ار  وا  دنوادخ  دنک  تئارق  ار  نآ  سک  ره  هک  تسا  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدح  رد 
لوبق ار  شاهزور  زامن و  دـنوادخ  دـناوخب  دوخ  ّبحتـسم  بجاو و  ياهزامن  رد  ار  هروس  نیا  سک  ره  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح 

«. 2  » دنکن شاهبساحم  هدزرس  وا  زا  ایند  رد  هچنآ  هب  دنک و 

714 ص :  ات 7 .... ] تایآ 1  (: 107  ) نوعاملا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) َنیِّلَصُْمِلل ٌْلیَوَف  ( 3  ) ِنیِکْسِْملا ِماعَط  یلَع  ُّضُحَی  َو ال  ( 2  ) َمِیتَْیلا ُّعُدَی  يِذَّلا  َِکلذَف  ( 1  ) ِنیِّدلِاب ُبِّذَُکی  يِذَّلا  َْتیَأَر  َأ 

(7  ) َنوُعاْملا َنوُعَنْمَی  َو  ( 6  ) َنُؤاُری ْمُه  َنیِذَّلا  ( 5  ) َنوُهاس ْمِِهتالَص  ْنَع  ْمُه  َنیِذَّلا 
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__________________________________________________

. ایّدؤم ةاکزلل  ناک  نا  هل  هَّللا  رفغ  اهأرق  نم  ّیبا ، ثیدح  یف  - 1
و - 2

. ایندلا یف  هنم  ناک  امب  هبساحی  مل  همایص و  هتولص و  هَّللا  لبق  هلفاون  هضئارف و  یف  اهأرق  نم  مالّسلا . هیلع  رقابلا  نع 
715 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

715 ص :  همجرت .... :

. نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1 ( ؟ يدرک هدهاشم  دنکیم  راکنا  هتسویپ  ار  ازج  زور  هک  یسک  ایآ 

(2 . ) دناریم تنوشخ  اب  ار  میتی  هک  تسا  یسک  نامه  وا 
(3 . ) دنکیمن قیوشت  نیکسم  ماعطا  هب  ار  نارگید  و 

(4  ... ) هک ینارازگزامن  رب  ياو  سپ 
(5 . ) دنراپسیم یشومارف  تسد  هب  ار  دوخ  زامن 

(6 . ) دننکیم ایر  هک  اهنآ 
(7 . ) دنیامنیم عنم  یگدنز  تایرورض  زا  ار  نارگید  و 

715 ص :  ریسفت .... :

رگا یتخانـش ؟ تسا  رکنم  ار  تمایق  رد  ندش  هدنز  دنکیم و  بیذکت  ار  ازج  شاداپ و  هک  یـسک  ایآ  ینعی  ِنیِّدلِاب  ُبِّذَُکی  يِذَّلا  َْتیَأَر  َأ 
هنیس هب  ّدر  تسد  تنوشخ  اب  تشز و  دنکیم و  رود  ار  میتی  یتشرد  اب  هک  تسا  یسک  ازج ، هب  هدننک  بیذکت  هک  نادب  ياهتخانـشن  ار  وا 

. دنزیم وا 
هن دنکیم و  ماعطا  ار  نیکـسم  دوخ  هن  سپ  دشخبب  ماعط  نیکـسم  هب  هک  دزیگنایمن  رب  ار  دوخ  نادـناخ  ِنیِکْـسِْملا  ِماعَط  یلَع  ُّضُحَی  َو ال 

. دهدیم ماعطا  هب  نامرف 
باسح هب  نامیا و  ازج  هب  بّذکم ، نآ  رگا  ینعی  هداد  رارق  فیعض  رازآ  رب  مادقا  شـشخب و  عنم  ار  ازج  هب  بیذکت  ملع  ناحبـس  دنوادخ 
شدوخ دـش  خاتـسگ  راـک  نآ  رب  هک  هاـگ  نآ  سپ  درکیمن  مادـقا  میتـی  ّدر  عنم و  هب  دیـسرتیم  رفیک  زا  تشاد و  دـیما  باوـث  هب  نیقی و 

زا نتشاد  رذح  رب  رد  اسر  هچ  تسا و  ندناسرت  ماقم  رد  رایسب  هچ  تسا و  هدنبوک )  ) تخس هچ  نخـس  نیا  سپ  تسا  بّذکم  هک  تسناد 
: هدومرف هدرک و  لصو  دعب  هیآ  هب  ار  نآ  سپس  دوش  لالدتسا  نامیا  فعض  رب  نآ  هب  هک  تسا  راوازس  تسا و  ناهانگ  ماجنا 

ینارازگزامن  رب  ياو  سپ  دشاب  نانچ  راک  هاگ  ره  تسا : هدومرف  ییوگ  َنیِّلَصُْمِلل  ٌْلیَوَف 
716 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

لاعفا ای  درذـگیم  شتقو  ای  هدـش  توف  ناشزامن  ات  دـنهدیمن  ّتیمها  زامن  هب  هک  تسا  نیا  يارب  ناشتلفغ  دـننکیم و  تلفغ  زامن  زا  هک 
مادـقا زامن  قوقح  دودـح و  هب  هدرکن و  ادا  ار  نآ  ناکرا  ینعی  دـنرازگیمن  زامن  دـناهدش  رما  هک  هنوگ  نآ  دنرامـشیم و  کبـس  ار  زامن 

رـس و ي   ) وم اب  ندرک  يزاب  دننام  تاهورکم  زا  دـنرازگیم و  زامن  عوشخ  نودـب  دـنزیم  نیمز  رب  كون  هک  غالک  نوچمه  دـننکیمن و 
. دنزیهرپیمن وس ) نآ  وس و  نیا  هب   ) هجوت هناش و  هنیس و  ندیشک  ندیشک و  هزایمخ  رایسب  سابل و  و  تروص )
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ادخ هک  ار  یقوقح  تسین و  ادخ  هب  یکیدزن  صالخا و  ناشدصق  اهنت  دننک و  ایر  هعمس و  ناشلامعا  رد  دناهدرک  تداع  هک  ینارازگزامن 
. دنزادرپیمن دراد  ناشلاوما  رد 

نامیا و نایم  هدننک  ادج  نید و  نوتس  هک  يزامن  دنهدن  ّتیمها  زامن  هب  تبـسن  هک  دنرتراوازـس  دنراکایر  هک  اهنیا  ینعی  َنُؤاُری  ْمُه  َنیِذَّلا 
. دنزیمآیم رد  تسا  كرش  زا  ياهبعش  هک  ایر  اب  ار  نآ  تسا و  رفک 

بیذـکت ار  نید  اهنآ  هک  تسا  نیا  هناشن  ناشتافـص  نیا  دـنزادرپیمن و  تسا  مالـسا  یطابترا )  ) لـپ هک  ار  تاـکز  َنوُعاـْملا و  َنوُعَنْمَی  َو 
. دنراد هلصاف  نیقی  اب  دننکیم و 

. تسا هدومرفن  مهتولص » یف   » هک ار  يادخ  ساپس  تسا : هتفگ  سنا 
ناـشن وا  هب  ار  شلمع  هب  یتفگـش  شیاتـس و  اـهنآ  دـهدیم و  ناـشن  مدرم  هب  ار  دوـخ  لـمع  راـکایر  نوـچ  تسا  هئارا  زا  هلعاـفم  ةاءارم » »
راکـشآ ار  اهنآ  هک  تسا  تابجاو  قح  نوچ  تسین  راکایر  دشاب  بجاو  هک  یتروص  رد  حلاص  لمع  ندرک  راهظا  اب  ناسنا  یلو  دنهدیم ،

مالسا ياههناشن  نید و  رئاعش  اهنآ  اریز  تشاد  ناهنپ  دیابن  ار  تابجاو  هدومرف : مالّسلا  هیلع  موصعم  هک  لیلد  نیا  هب  دننک  یفّرعم  دنزاس و 
مالّسلا هیلع  ترـضح  نآ  دیربب و  نامگ  وا  هب  ار  يریخ  ره  دناوخب  تعامج  هب  ار  هناگجنپ  ياهزامن  سک  ره  مالّـسلا : هیلع  دومرف  تسا و 
تابجاو كرات  مشکیم و  شتآ  هب  ار  ناتیاههناخ  ای  دـیوش  رـضاح  دجـسم  رد  دـیاب  دومرف : دـندشیمن  رـضاح  تعامج  هب  هک  یماوقا  هب 

ّبحتسم  لمع  رگا  دنک و  تمهت  عفر  دوخ  زا  تابجاو  راهظا  اب  یمدآ  هک  تسا  بجاو  سپ  دراد  شهوکن  قاقحتسا 
717 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

رگا و  دوشیم . رترود  اـیر  زا  تسین و  نآ  رد  یتمهت  دوشیمن و  شهوکن  نآ  كرت  رد  نوچ  دـهد  ماـجنا  ناـهنپ  ار  نآ  تسا  رتهب  دـشاب 
دـصق لمع  راهظا  رد  هک  تسا  نیا  ایر  اریز  دوب  دهاوخ  وکین  دنیوج  یّـسأت  وا  هب  نارگید  هک  دـهد  ماجنا  دـصق  نیا  هب  ار  یّبحتـسم  لمع 

. راوشد سب  تسا  يراک  صلخم  دارفا  رب  زج  ایر  زا  ندرک  يرود  هوالعب  دنیاتسب  يراکتسرد  رب  دننیبب و  ار  وا  مدرم  دشاب  هتشاد 
. تسا رتناهنپ  هایس  میلگ  يور  رب  یناملظ  بش  رد  هایس  هچروم  تکرح  زا  ایر  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  ور  نیا  زا 

: تسا لوق  دنچ  نوعام »  » هملک رد 
: دیوگ یعار  تسا . هدش  لقن  یهورگ  مالّسلا و  هیلع  یلع  ترضح  زا  لوق  نیا  تسا و  بجاو  تاکز  نوعام ، - 1

«1  » الیلهّتلا اوعّیضی  مهنوع و  ام  اوعنمی  اّمل  مالسإلا  یلع  موق 
غیرد نارگید  زا  هچنآ  و  گید ، ربت ، ولد ، دـننام  دـنهدیم  هیراـع  رگیدـکی  هب  مدرم  هک  تسا  ییاـهزیچ  نوعاـم ، دـیوگ : دوعـسم  نبا  - 2

. کمن بآ و  دننام  دوشیمن 
تسا هناخ  يالاک  ینکیم و  هک  تسا  یکین  راک  یهدیم و  يرگید  هب  هک  تسا  یـضرق  روظنم  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  - 3

«. 2  » تسا نوعام  ءزج  تاکز  یهدیم و  هیراع  هک 
__________________________________________________

دندرکن عییـضت  ار  زامن  دـندرکن و  عنم  غیرد و  تابجاو  رگید  يادا  تاـکز و  تخادرپ  زا  دـنتباث  مالـسا  رب  هک  دنتـسه  یهورگ  ناـنآ  - 1
[. دندرکن عییضت  ار  لیلهت  هک  هدمآ  رعش  رد  تسا ، هَّللا  الا  هلا  لماش ال  زامن  نوچ  ]

م. ص 805 - ج 4 ، فاّشک ،
و - 2

. ةاکزلا هنم  هریعت و  تیبلا  عاتم  هعنصت و  فورعملا  هضرقت و  ضرقلا  وه  مالّسلا : هیلع  قداصلا  نع 
718 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

718 ص :  رثوک ....  هروس 
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هراشا

. دراد هیآ  هس  تسا و  فالتخا  دروم  شندوب  یندم  یّکم و 

718 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

هک ینابرق  ره  ددع  هب  دنک و  بآ  ریـس  تشهب  ياهرهن  زا  ار  وا  دنوادخ  دنک  تئارق  ار  نآ  سک  ره  هک  تسا  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدـح  رد 
«. 1  » دهدب رجا  يو  هب  دنشکب  ای  دناهتشک  ینابرق  زور  رد  ناگدنب 

زا ار  وا  تمایق  زور  رد  دنوادخ  دناوخب  دوخ  ّبحتسم  بجاو و  ياهزامن  رد  ار  رثوک  هروس  سک  ره  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
«. 2  » دوب دهاوخ  یبوط  تخرد  رانک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  دزن  رد  شهاگیاج  دنک و  بآ  ریس  رثوک 

718 ص :  ات 3 .... ] تایآ 1  (: 108  ) رثوکلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(3  ) ُرَْتبَْألا َوُه  َکَِئناش  َّنِإ  ( 2  ) ْرَْحنا َو  َکِّبَِرل  ِّلَصَف  ( 1  ) ََرثْوَْکلا َكاْنیَطْعَأ  اَّنِإ 

__________________________________________________

-1
. اهب فکتعا  ۀبعکلاب و  فاط  نم  ددعب  تانسح  رشع  رجالا  نم  یطعا  اهأرق  نم  ّیبا ، ثیدح  یف 

و - 2
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  دنع  هثدحم  ناک  رثوکلا و  نم  ۀمایقلا  موی  هَّللا  هاقس  هلفاون  هضئارف و  یف  اهأرق  نم  مالّـسلا  هیلع  قداصلا  نع 

. یبوط لصا 
719 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

719 ص :  همجرت .... :

. نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1 . ) میدرک اطع  ناوارف ) تکرب  ریخ و   ) رثوک وت  هب  ام 

(2 . ) نک ینابرق  ناوخب و  زامن  تراگدرورپ  يارب  تسا  نینچ  هک  نونکا 
(3 . ) تسا بقع  الب  رتبا و  وت  نمشد  امّلسم 

719 ص :  ریسفت .... :

هراشا
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: تسا لوق  دنچ  نآ  ریسفت  رد  تسا و  ناوارف  رایسب  يانعم  هب  و  لعوف )  ) نزو رب  رثوک » »
هک تسا  يرهن  تسیچ ؟ رثوـک  دـینادیم  اـیآ  دوـمرف : سپـس  دـناوخ  ار  هروـس  نیا  هک  تسا  تیاور  هـلآ  هـیلع و  هَّللا  یّلـص  ربماـیپ  زا  - 1

، دـنوشیم دراو  نم  رب  تمایق  زور  رد  متما  نآ  راـنک  رد  هک  تسا  یـضوح  تسا و  یناوارف  ریخ  نآ  رد  هداد و  هدـعو  نم  هب  مراـگدرورپ 
. دنوشیم نوگنرس  شتآ  هب  برطضم و  اهنآ  زا  یهورگ  سپ  تسا . نامسآ  ناگراتس  ددع  هب  هرقن و  زا  نآ  فورظ 

: میوگیم سپ 
، حیحـص باتک  رد  ملـسم  ار  ثیدـح  نیا  دـندرک ؟ هچ  وت  تلحر  زا  سپ  ینادیمن  دوش : هتفگ  سپ  دنتـسه  نم  تّما  زا  نانیا  اراگدرورپ !

. تسا هدرک  لقن 

719 ص :  لوزن .... ] نأش  ]

مدرم زا  یهورگ  تفگ : ساـّبع  نبا  هب  ریبـج  نب  دیعـس  تسا ، هدرک  ریـسفت  ناوارف  ریخ  هب  ار  رثوـک  هـک  تـسا  تـیاور  ساـبع  نـبا  زا  - 2
. تسا ناوارف  ریخ  ءزج  مه  نآ  داد  باوج  تسا  تشهب  رد  يرهن  رثوک  دنیوگیم 

نوچ دش  رهاظ  مالّسلا  اهیلع  همطاف  دالوا  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  لسن  رد  رما  نیا  تسا و  هّیرذ  لسن و  يرایسب  روظنم ، یلوق  هب  - 3
قباطم هروس  لوزن  نأش  اب  ریسفت  نیا  دوشیم و  لصّتم  راگزور  ياهتنا  هب  اهنآ  رامش  هک  ار  ادخ  ساپس  تسین و  شرامـش  لباق  اهنآ  دادعت 

شدنزرف  هک  یماگنه  دیمان  رتبا  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  یمهس  لئاو  نب  صاع  هک  ارچ  تسا 
720 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

یهودنا ندودز  رطاخ  هب  هروس  نیا  لوزن  نیا  رب  انب  تسا ، « 1  » روبنص هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحم  دنتفگ : شیرق  و  تفای ، تافو  هَّللا  دبع 
. دوب اهنآ  هوای  نانخس  نتخاس  دوبان  يارب  زین  دوب و  هتشاذگ  ریثأت  ربمایپ  ناج  حور و  رد  شیرق  راتفگ  زا  هک  دوب 

هَّللا یّلص  ربمایپ  هب  ناحبـس  دنوادخ  یتسارب  دوریم  هدش  دای  تالامتحا  مامت  رثوک  ظفل  رد  تسا و  تعافـش  رثوک ، زا  روظنم  یلوق  هب  - 4
زا نینمؤم  دالوا  رثوک  هک  هدرک - لقن  يرـشخمز  هَّللا  راج  هچنآ  اما  درادـن  تیاهن  هک  هدرک  اطع  ترخآ  ایند و  ریخ  رادـقم  نآ  هلآ  هیلع و 

دنکیمن لودع  زاجم  هب  تقیقح  زا  دشابن  یترورض  ات  دنوادخ  اریز  تسین  لوبقم  دنربمایپ - دالوا  اهنآ  نوچ  تمایق  زور  ات  دنتـسه  شتما 
دّیس و مرسپ  نیا  دومرف : نسح  هب  دننیشنب و  ای  دننک  مایق  دنماما  مرسپ  ود  نیا  دومرف : مالّسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  هب  ربمایپ  هک  یلاح  رد 

(. 40 بازحا / «. ) دوبن امش  نادرم  زا  کی  چیه  ردپ  دّمحم   » ْمُِکلاجِر ْنِم  ٍدَحَأ  ابَأ  ٌدَّمَُحم  َناک  ام  تسا : هدمآ  نآرق  رد  تسا و  رورس 
ود دالوا  رب  و  دوشیم ، لـمح  دـشاب  اـهنآ  زا  یکی  يردـپ  ربماـیپ  هک  هدرک  عنم  ادـخ  هک  ییاـهنآ  ربماـیپ  تّما  دـالوا  رب  رثوک  هنوگچ  سپ 

لمح دناهدرک ، رپ  ناشترثک  رثا  رب  ار  ناتسهوک  تشد و  ایرد و  یکشخ و  هک  مالّسلا ) اهیلع  همطاف   ) شرتخد زا  نیسح ) نسح و   ) شرـسپ
. دوشیمن

: تسا هجو  دنچ  هیآ  نیا  ریسفت  رد  ْرَْحنا  َو  َکِّبَِرل  ِّلَصَف 
. نک رحن  ینم  رد  ار  قاچ  نارتش  ناوخب و  تعامج  هب  ار  رجف  زامن  - 1

، لباقتت يا  رحانتت  انلزانم  دـنیوگ : هک  هدـش  هتفرگ  برع  لوق  زا  هک  تسیاب  هلبق  هب  ور  رحن  عقوم  رد  ناوخب و  ار  بجاو  زاـمن  یلوق  هب  - 2
. دنتسه مه  يوربور  ام  ياهلزنم 

رب ار  تتسار  تسد  هک : دناهدرک  لقن  رحنا » و   » يانعم رد  مالّسلا  هیلع  یلع  زا  هک  یتیاور  - 3
__________________________________________________

م. ص 808 - ج 4 ، فاّشک ، دنیوگ ، بقع  لها و  نودب  روای و  یب  اهنت و  لیلذ و  فیعض و  يدرم  هب  روبنص : - 1
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721 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
زا ار  نآ  فالخ  وا  نادـنزرف  نوچ  تسین  حیحـص  ترـضح  نآ  زا  شلقن  هک  تسا  یتایاور  زا  هدـب  رارق  ولگ  يوربور  پچ و  تسد  يور 

. نک دنلب  ولگ  لباقم  ات  ار  دوخ  تسد  ود  ره  زامن  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  يا  هک  تسا  نیا  نآ  دناهدرک و  تیاور  ترضح 
. دشاب لسن  یب  بقعالب و  هک  دنیوگ  یسک  هب  رتبا  وت و  هن  تسا  رتبا  دروآ  مشخ  هب  ار  وت  تموق  زا  هک  یسک  ُرَْتبَْألا  َوُه  َکَِئناش  َّنِإ 
ياههتکن دنوادخ  هنوگچ  نیبب  شیدنیب و  دراد ، هک  يراصتخا  همه  اب  نآ  فیرظ  بیترت  زیگنارب و  تفگش  ابیز و  هروس  نیا  مظن  رد  سپ 

ینعی  ] دناسرب ار  صاصتخا  ات  تسا  هداد  تبسن  تسا ] ّنا  مسا  هک  ان »  ]» ادتبم هب  هروس  لوا  رد  ار  یطعا »  » لعف هک  هدناجنگ  نآ  رد  ار  هزات 
مالعا ار  دوخ  تاذ  ییایربک  تمظع و  ات  ریغلا ) عم  مّلکتم   ) هدروآ عمج  تروص  هب  ار  مّلکتم  ریمـض  و  میدرک ] اطع  وت  هب  ار  رثوک  ام  طقف 

قیرط هب  ات  هدرک  رکذ  هدش  فذـح  نآ  فوصوم  هک  ار  رثوک  تسا و  مسق  هلزنم  هب  هک  هدروآ  ار  ّنا »  » دـیکأت فرح  هلمج  لوا  رد  دراد و 
زا يرادروخرب  زا  هتفرگ  تأشن  ناوارف  رکـش  هب  مادقا  ات  هدروآ  بیقعت  ءاف )  ) رثوک زا  سپ  دـنک و  تلالد  رتشیب  عایـش ، لومـش و  رب  عاّستا 

. دشاب رتشیب  ششخب 
تدابع هک  ییاهنامه  دندش  ادخ  لوسر  ضّرعتم  روآ  جنر  راتفگ  نیا  اب  هک  وا  ریاظن  لئاو و  نبا  صاع  هدیقع  نید و  هب  تسا  هیانک  َکِّبَِرل 

عون ود  هب  تدابع  ود  نیا  اب  و  نک ] رحن  رازگب و  زامن  تراـگدرورپ  يارب  اـهنآ  فـالخ  رب  وت  ینعی   ] تسادـخ ریغ  يارب  ناـشندرک  رحن  و 
، دوشیم بوسحم  نآ  نیرتگرزب  رتش  رحن  هک  یلام  تدابع  تسا و  یندـب  تداـبع  زا  شیپ  زاـمن  هک  هدرک  هراـشا  یلاـم  یندـب و  تداـبع 

: تسا تهج  ود  هب  يرگید  مال  فذح 
. دراد تلالد  نآ  رب  یلوا  مال  - 1

ماقم ندوب  دـنلب  ات  هدروآ  باطخ )  ) فاک باطخ  هب  تبیغ  زا  تاـفتلا  شور  هب  و  تسا ، نآرق  عیدـب  مظن  هلمج  زا  هک  عجـس  تاـعارم  - 2
722 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  هب  نینچمه  دنک ، راهظا  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ 

: هدومرف سپس  دشاب ، ادخ  ياضر  طقف  شدصق  صخش  هک  تسا  نآ  یعقاو  تدابع  هک  دراد  مالعا  هلیسو  نآ 
يور هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  ندرک  رما  تلع  تسا  لیلعت  سنج  هک  فانیتسا  لـیبس  رب  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ  ُرَْتبَأـْلا  َوُه  َکَِـئناش  َّنِإ 

مهم و ياههتکن  هب  ندوب  نوحـشم  عطقم و  ندوب  لـماک  علطم و  يدـنلب  رب  هوـالع  لـیلعت  نیا  و  تسا ، هدومرف  ناـیب  ار  تداـبع  هب  ندروآ 
نخـس هک  تسا  نایناهج  راگدرورپ  زا  نخـس ، نیا  هک  دنکیم  تلالد  هک  تسا  صلاخ  بان و  عون  زا  ناوارف ، ياهییوکین  زا  ندوب  هدنکآ 
لزاـن ار  رـصتخم  هاـتوک و  هروـس  کـی  نیمه  زج  رگا  هک  يدـنوادخ  تـسا  هّزنم  سپ  دـهدیم  رارق  عاعـشلا  تـحت  ار  نایوگنخـس  رگید 

هایـس غاز  دـنوش  ّقفوم  هک  نیا  زا  شیپ  دـنروایب  ار  نآ  ریظن  هک  دنـشوکب  سنا  ّنج و  رگا  درکیم و  تیاـفک  ياهزجعم  ره  زا  دوـمرفیمن 
نیا رب  دراد  تلالد  نینچمه  هروس  نیا  دناهدرک ] مادقا  لاحم  يرما  هب  ینعی   ] دش دهاوخ  يراج  بآ ، دننام  بارـس  دـش و  دـهاوخ  دـیفس 

هیلع و هَّللا  یّلـص  ربمایپ  نانمـشد  نابز  رب  هچنآ  زا  هک  رظن  نیا  زا  تسا  نشور  یلیلد  هزجعم و  بیغ  زا  نداد  ربخ  ینعی  رگید  تهج  زا  هک 
قباـطم تسا  رثوک  ياـطعا  هک  ربـخ  دوخ  اـب  هداد  ربـخ  نآ  زا  هک  يزیچ  ینعی  تسا  هدـش  مه  روط  ناـمه  هداد و  ربـخ  هدـش ، يراـج  هلآ 

رتبا هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  هاوخدب  بقع  مان و  دـش و  رـشتنم  ملاع  رد  شاهیّرذ  تفای و  تعفر  ادـخ  لوسر  هملک  نوچ  دـشابیم ،
. تسا دنوادخ  زا  قیفوت  دومرف و  نایب  هک  نانچ  دیدرگ  عطقنم  دوب ،

723 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

723 ص :  نورفاک ....  هروس 

هراشا

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 2378 

http://www.ghaemiyeh.com


. دراد هیآ  شش  دناهتسناد و  یندم  یخرب  تسا و  یّکم 

723 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

ناوریپ تسا و  هدرک  تئارق  ار  نآرق  ( 1 / 4  ) عبر هک  تسا  نانچ  دـنک  تئارق  ار  هروس  نیا  سک  ره  هک  تسا  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدـح  رد 
«. 1  » دوب دهاوخ  تیفاع  رد  تمایق )  ) گرزب تشحو  زا  اّربم و  كرش  زا  دنوشیم و  رود  وا  زا  ناطیش 

ردـپ و وا و  دـنوادخ  دـناوخب  شبجاو  ياهزامن  زا  يزامن  رد  ار  صالخا  نورفاک و  هروس  سک  ره  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح 
دیهش ار  وا  دنوادخ  دوش و  هتشون  ءادعس  رتفد  رد  دوش و  وحم  ایقـشا  رتفد  زا  شمـسا  دشاب  ّیقـش  رگا  و  دزرمایب ، ار  شنادنزرف  شردام و 

«. 2  » دیامن هدنز  دیعس  دناریمب و 
__________________________________________________

-1
. ربکألا عزفلا  نم  یفاعت  كرّشلا و  نم  ئرب  ناطیّشلا و  ةدرم  هنع  تدعابت  نآرقلا و  عبر  أرق  اّمناکف  اهأرق  نم  و  ّیبا ، ثیدح  یف 

و - 2
نا و  دـلو ، ام  هیدـلاول و  هل و  هَّللا  رفغ  ضئارفلا  نم  ۀـضیرف  یف  ٌدَـحَأ  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  َنوُِرفاْکلا و  اَهُّیَأ  ای  ُْلق  أرق  نم  مالّـسلا : هیلع  قداّصلا  نع 

. ادیهش هتاما  ادیعس و  هَّللا  هایحا  ءادعّسلا و  ناوید  یف  بتک  ءایقشألا و  ناوید  نم  یحم  اّیقش  ناک 
724 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

724 ص :  ات 6 .... ] تایآ 1  (: 109  ) نورفاکلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ْمُّتْدَبَع ام  ٌِدباع  انَأ  َو ال  ( 3  ) ُُدبْعَأ ام  َنوُِدباع  ُْمْتنَأ  َو ال  ( 2  ) َنوُُدبْعَت ام  ُُدبْعَأ  ال  ( 1  ) َنوُِرفاْکلا اَهُّیَأ  ای  ُْلق 

(6  ) ِنیِد َِیل  َو  ْمُُکنیِد  ْمَُکل  ( 5  ) ُُدبْعَأ ام  َنوُِدباع  ُْمْتنَأ  َو ال 

724 ص :  همجرت .... :

. نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1 ! ) نارفاک يا  وگب 

(2 . ) متسرپیمن نم  دیتسرپیم  امش  ار  هچنآ 
(3 . ) دیتسرپیم منکیم  شتسرپ  نم  ار  هچنآ  امش  هن  و 

(4 . ) متسرپیم دیاهدرک  شتسرپ  امش  ار  هچنآ  زگره  نم  هن  و 
(5 . ) دینکیم تدابع  متسرپیم  نم  ار  هچنآ  امش  هن  و 

(6 ! ) مدوخ يارب  نم  نیئآ  ناتدوخ و  يارب  امش  نییآ  تسا ) نینچ  هک  لاح  )

724 ص :  ریسفت .... :
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724 ص :  لوزن .... ] نأش  ]

يوریپ ام  نید  زا  ایب و  دنتفگ : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  هب  هک  هدش  لزان  شیرق  زا  رفن  دنچ  هرابرد  هروس  نیا  َنوُِرفاْکلا  اَهُّیَأ  ای  ُْلق 
هَّللا یّلص  ربمایپ  سپ  میتسرپیم . ار  وت  نایادخ  ام  لاس  کی  تسرپب و  ار  ام  نایادخ  وت  لاس  کی  مینکیم . يوریپ  وت  نید  زا  زین  ام  نک و 

وت ات  نزب ] تسد   ] نک مالتسا  ار  ام  نایادخ  زا  یکی  سپ  دنتفگ : شیرق  مزاس ، کیرش  وا  اب  ار  ادخ  ریغ  هک  ادخ  رب  هانپ  دومرف : هلآ  هیلع و 
یلاح رد  تفر  مارحلا  دجـسم  هب  نادادماب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  دش و  لزان  هروس  نیا  سپ  میتسرپب ، ار  تیادخ  مینک و  قیدـصت  ار 

. دندش سویأم  نانآ  درک و  تئارق  ار  هروس  داتسیا و  اهنآ  ربارب  رد  سپ  دندوب  اج  نآ  رد  شیرق  زا  يرایسب  هک 
نانچ دهدیم  هدنیآ  يانعم  طقف  دوش  لخاد  عراضم  لعف  رب  رگا  ال »  » نوچ متـسرپیمن  دیتسرپیم  ار  هچنآ  هدـنیآ  رد  َنوُدـُبْعَت  ام  ُدـُبْعَأ  ال 

يانعم  هب  عراضم  رب  طقف  ام »  » هک
725 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. منکیمن لمع  دشابیم  ناتنایادخ  شتسرپ  هک  امش  هتساوخ  هب  هدنیآ  رد  ینعی  دوشیم ، لخاد  لاح 
. دینکیمن لمع  تسا  نم  يادخ  شتسرپ  هک  نم  هتساوخ  هب  زین  امش  ُُدبْعَأ و  ام  َنوُِدباع  ُْمْتنَأ  َو ال 

مشاب هدیتسرپ  ار  یتب  تیلهاج  رد  هک  درادن  هقباس  ماهدیتسرپن و  دیدیتسرپیم  امش  ار  هچنآ  زگره  هتشذگ  رد  ینعی  ْمُّتْدَبَع  ام  ٌِدباع  انَأ  َو ال 
؟ موش تسرپ  تب  مالسا  رد  هک  دیراد  دیما  هنوگچ  سپ 

دومرفن تدبع » ام   » لیلد نیا  هب  دیتسرپیمن و  ارم ) ي   ) ادخ امـش  متـسرپیم  ار  يادخ  نم  هک  ینامز  رد  ینعی  ُدـُبْعَأ  ام  َنوُدـِباع  ُْمْتنَأ  َو ال 
فّلکم ادـخ  شتـسرپ  تدابع و  هب  نامز  نآ  رد  دـندوب و  تسرپ  تب  ترـضح  نآ  ثعبم  زا  شیپ  شیرق  هک  دومرف  متدـبع » ام   » هک نانچ 

نم قحلا ، نودـبعت  لطابلا و ال  دـبعا  ال  تسا : هدومرف  ییوگ  تسا و  دوبعم  تفـص  دوصقم  نوچ  نم )  ) هن دروآ  ام )  ) ظـفل نینچمه  دوبن .
. دینکیمن تدابع  ار  قح  امش  متسرپیمن و  ار  لطاب 

مهدیمن و ماجنا  ار  امـش  تدابع  نم  یتدابع ، نودبعت  مکتدابع و ال  دبعا  ال  ینعی : تسا ، هّیردصم  متدبع » ام   » رد ام » : » دـناهتفگ یـضعب 
. ارم تدابع  امش 

ثوعبم امش  يوس  هب  نم  ینعی  مدوخ ، نآ  زا  نم  یتسرپ  اتکی  دیحوت و  ناتدوخ و  نآ  زا  امش  یتسرپ  تب  كرش و  ِنیِد  َِیل  َو  ْمُُکنیِد  ْمَُکل 
دنکیم تیافک  ارم  هک  يراک  نیرتمک  دیدرکن  يوریپ  نم  زا  دیتفریذپن و  رگا  سپ  مناوخب  ارف  كرـش  زا  ییاهر  قح و  هب  ار  امـش  ات  مدش 

. تسامش زا  تاجن 
. مدوخ نآ  زا  نم  نید  شاداپ  دشاب و  امش  نآ  زا  ناتنید  شاداپ  تسا  نیا  هیآ  يانعم  دناهتفگ : یضعب 

: دییوگب دیدناوخ  ار  َنوُِرفاْکلا  اَهُّیَأ  ای  ُْلق  هاگ  ره  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح 
نورفاکلا اهّیا  ای 

: دییوگب دیدناوخ  ار  َنوُُدبْعَت  ام  ُُدبْعَأ  هاگ ال  ره  و 
هدحو هَّللا  اودبعا 

: دییوگب سپ  ِنیِد  َِیل  َو  ْمُُکنیِد  ْمَُکل  دیتفگ : هاگ  ره  و 
. مالسإلا ینید  هَّللا و  ّیبر 

726 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

726 ص :  رصن ....  هروس 
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هراشا

. دراد هیآ  هس  تسا و  یندم 

726 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

هتـشاد روضح  هّکم  حتف  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  اب  ییوگ  دنک  تئارق  ار  هروس  نیا  سک  ره  هک  تسا  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدح  رد 
«. 1  » تسا

دنادرگ و زوریپ  شنانمشد  مامت  رب  ار  وا  ادخ  دناوخب  بجاو  ای  ّبحتسم  زامن  رد  ار  هروس  نیا  هک  ره  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
هماـن نآ  رد  تسا و  هدروآ  نوریب  شربق  لـخاد  زا  ار  نآ  دـیوگیم و  نخـس  هک  تسا  ياهماـن  وا  هارمه  هک  یلاـح  رد  دـیایب  تماـیق  زور 
هدژم ار  وا  درذگب  زیچ  ره  رب  تمایق  زور  رد  سپ  دونـشیم  ار  نآ  شیاهـشوگ  اب  هک  تسا  خزود  ریفز  شتآ و  مّنهج و  ترارح  زا  ینمیا 

«. 2  » دیآ رد  تشهب  هب  ات  دهدیم  ربخ  ار  وا  يریخ  ره  زا  دهد و 
__________________________________________________

-1
. ۀّکم حتف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  عم  دهش  اّمناکف  اهأرق  نم  و  ّیبا ، ثیدح  یف 

و - 2
قطنی باتک  هعم  ۀمایقلا و  موی  ءاج  هئادعا و  عیمج  یلع  هَّللا  هرـصن  ۀضیرف  وا  ۀلفان  یف  ِهَّللا  ُرْـصَن  َءاج  اذِإ  أرق  نم  مالّـسلا : هیلع  قداّصلا  نع 

هرـشب و الا  ۀـمایقلا  موی  ءیـش  یلع  ّرمی  الف  هینذأب  هعمـسی  مّنهج  ریفز  نم  رانلا و  نم  منهج و  ّرح  نم  ناما  هیف  هربق ، فوج  نم  هجرخأ  دـق 
. ۀّنجلا لخدی  یتح  ریخ  ّلکب  هربخا 

].....[ 
727 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

727 ص :  ات 3 .... ] تایآ 1  (: 110  ) رصنلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(3  ) ًاباََّوت َناک  ُهَّنِإ  ُهْرِفْغَتْسا  َو  َکِّبَر  ِدْمَِحب  ْحِّبَسَف  ( 2  ) ًاجاْوفَأ ِهَّللا  ِنیِد  ِیف  َنُولُخْدَی  َساَّنلا  َْتیَأَر  َو  ( 1  ) ُْحتَْفلا َو  ِهَّللا  ُرْصَن  َءاج  اذِإ 

727 ص :  همجرت .... :

. نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1 . ) دسر ارف  يزوریپ  ادخ و  يرای  هک  یماگنه 

(2 . ) دنوشیم ادخ  نید  دراو  هورگ  هورگ  ینیبب  ار  مدرم  و 
(3 . ) تسا ریذپهبوت  رایسب  وا  هک  هاوخب  شزرمآ  وا  زا  و  نک ، دمح  حیبست و  ار  تراگدرورپ 

727 ص :  ریسفت .... :
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. دنک زوریپ  دنتسه  تنانمشد  هک  شیرق  رب  ار  وت  دسر و  ارف  ادخ  ترصن  هک  یماگنه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  يا  ِهَّللا  ُرْصَن  َءاج  اذِإ 
. دسرب هّکم  حتف  نامز  زین  ُْحتَْفلا و  َو 

داتفا قافتا  يرجه  متـشه  لاس  ناضمر  مهد  رد  هّکم  حتف  تسا . تازجعم  زا  یبیغ و  ربخ  کی  نیا  تسا و  حّبـسف »  » يارب نامز  فرظ  اذا ،
هّکم رد  بش  هدزناپ  ترـضح  دـندوب ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  هارمه  برع  فیاوط  راصنا و  نیرجاـهم و  زا  رفن  نارازه  هک  یلاـح  رد 

. دش جراخ  تسا  نینح  گنج  هک  نزاوه  فرط  هب  سپس  دومرف  تماقا 
: تفگ سپس  داتسیا  هبعک  رد  رب  دش  هکم  دراو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هک  یماگنه 

هدحو بازحألا  مزه  هدبع و  رصن  هدعو و  زجنا  هدحو ، هدحو  هَّللا  ّالا  هلا  ال 
ياههورگ بازحا و  ییاهنتب  درک و  يرای  ار  شاهدنب  دیـشخب و  قّقحت  ار  دوخ  هدعو  هناگی ، تسا ، هناگی  تسین ، ییادخ  اتکی  يادخ  زج  ، 

رگم تسین ] عومسم   ] تسا نم  ياپ  ود  نیا  ریز  دوش  اعّدا  هک  ینوخ  گرزب و  راک  ره  لام و  ره  دیـشاب  شوهب  تخاس ، مزهنم  ار  فلتخم 
مرتحم  هّکم  دینادب  ددرگیم ، رب  دوخ  نابحاص  هب  هک  نایجاح  نداد  بآ  هبعک و  هب  ندرک  تمدخ 

728 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
کی رگم  دـشابیمن  لـالح  زین  نم  يارب  هدوبن و  لـالح  ندرک  گـنج  نم  زا  شیپ  سک  چـیه  يارب  هداد  رارق  مرتحم  ار  نآ  ادـخ  تسا و 

مر ار  نآ  راکـش  دوشن و  هدـیرب  نآ  تخرد  هدـنک و  مرح  كزان  هایگ  تسا ، مارح  نآ  رد  ندرک  گنج  تماـیق  زور  اـت  زور و  زا  تعاـس 
اهنآ زا  ریـشمش  هک  دـندرکیم  نامگ  دـندش و  هبعک  دراو  شیرق  ناگرزب  شبحاص و  يارب  رگم  تسین  لـالح  نآ  هدـنام  نیمز  دـنهدن و 

هراوآ هدرک و  بیذکت  ار  وا  دیدوب  يدب  ناگیاسمه  ربمایپ  يارب  امـش  دینادب  دومرف : نانآ  هب  باطخ  ترـضح  سپ  دش  دـهاوخن  هتـشادرب 
. دیدیگنج نم  اب  دیدیشک و  رکشل  هنیدم )  ) نم ياهرهش  هب  ات  دیدشن  یضار  مه  نیا  هب  دیدومن و 

، راوگرزب یتسه  يردارب  رـسپ  راوگرزب و  یتسه  يردارب  میراد ، ریخ  نامگ  دـنتفگ : درک ؟ مهاوخ  هچ  امـش  اب  نم  دـیدقتعم  هّکم  لها  يا 
وا دنوادخ  هک  یلاح  رد  درک  دازآ  ار  اهنآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  سپ  دیناگدش . دازآ  امش  دیورب  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ 
هاگ نآ  دیمان  ناگدش  دازآ  ار  نانآ  ور  نیا  زا  دوب ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  ءیف )  ) هّکم تخاس و  ّطلـسم  نانآ  رب  يزیرنوخ  نودـب  ار 

. دندرک تعیب  وا  اب  مالسا  رب  شیرق 
. دنوشیم مالسا  تلم  رد  لخاد  هک  ینیبب  ار  مدرم  ِهَّللا و  ِنیِد  ِیف  َنُولُخْدَی  َساَّنلا  َْتیَأَر  َو 

. دندشیم دراو  ات  ود  ات  ود  یکی و  یکی  هک  نآ  زا  سپ  دندشیم  مالسا  نید  رد  لخاد  یگمه  هلیبق  کی  رایسب ، ياههورگ  ًاجاْوفَأ 
هَّللا یّلص  ادخ  لوسر  هک  مدینش  تفگ : دش ، لاؤس  شاهیرگ  هب  عجار  وا  زا  تسیرگیم  يزور  هک  هدش  لقن  يراصنا  هَّللا  دبع  نب  رباج  زا 

: دـناهتفگ یـضعب  دـش ، دـنهاوخ  جراـخ  نید  زا  هورگ  هورگ  يدوزب  دـندش و  دراو  ادـخ  نید  رد  هورگ  هورگ  مدرم  دومرفیم : هلآ  هیلع و 
ارف ادخ  ترـصن  حـتف و  ربکا  هَّللا  تفگ : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  دـش  لزان  هروس  نیا  هک  یماگنه  دنتـسه . نمی  لها  مدرم  زا  دوصقم 

: دومرف تسا و  ینامی  تمکح  ینامی و  مهف  هقف و  و  یناـمی ، ناـمیا  ناـمیا ، تسا ، مرن  ناـشیاهلد  هک  یهورگ  دـندمآ  نمی  لـها  دیـسر و 
729 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت  ناتراگدرورپ  سفن 

. منکیم كاردا  نمی  يوس  زا  ار 
رد دـنتفگ : هدروآ و  يور  یـضعب  هب  اـهبرع  زا  یـضعب  درک  حـتف  ار  هّکم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  نوچ  دـیوگ : يرـصب ]  ] نسح
زا ار  اهنآ  دنوادخ  نیا  زا  شیپ  نوچ  دنوشیمن ، تازاجم  مرح  لها  دوش  زوریپ  هّکم  لها  رب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  هک  مه  یتروص 

. دندشیم مالسا  دراو  هورگ  هورگ  گنج  نودب  سپ  تسا  هتشاد  ناما  رد  هدرک  اهنآ  هب  تبسن  ءوس  دصق  هک  ره  لیف و  باحصا 
« تملع  » يانعم هب  رگا  دـشاب و  تفرع »  » ای ترـصبا »  » يانعم هب  هاگ  ره  تسا  تیأر »  » زا لاح  هک  نیا  رب  انب  تسا  بوصنم  الحم  َنُولُخْدَـی 

عماجلا عماوجریسفت  www.Ghaemiyeh.comهمجرت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 2396زکرم  هحفص 2382 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسا تیأر »  » مود لوعفم  بوصنم و  اّلحم  دشاب 
ار يراک  لاعتم  يادخ  هک  نیا  لباقم  رد  ینعی  ییوگیم  ساپـس  دمح و  ار  ادخ  هک  یلاح  رد  هَّللا  ناحبـس  وگب : سپ  َکِّبَر  ِدْـمَِحب  ْحِّبَـسَف 
هک یلاـح  رد  نک  داـی  ار  ادـخ  هک  نیا  اـی  يآ ، تفگـش  هب  تخاـس  نکمم  تیارب  ار  هّکم ) حـتف   ) درکیمن روـطخ  سک  چـیه  بلق  هب  هک 

. ییازفایم قح  شیاتس  تدابع و  رب  ینکیم و  دمح  ییوگیم و  حیبست 
عمج نآ  تسا و  راوتـسا  نآ  رب  نید  راک  هک  دنکیم  لماک  ار  يزیچ  هب  رما  حـیبست  اب  هارمه  رافغتـسا  هب  روتـسد  ًاباََّوت  َناک  ُهَّنِإ  ُهْرِفْغَتْـسا  َو 

دشاب و شتّما  هب  تبسن  یفطل  شندوب  موصعم  هب  هّجوت  اب  رافغتـسا  هب  ترـضح  نآ  رما  ات  تسا ، هانگ  زا  دوخ  ظفح  یگدنب و  نایم  ندرک 
. تسا یتدابع  دوخ  نیا  تسا و  سفن  نتسکش  ادخ و  ربارب  رد  عضاوت  ياههناشن  زا  رافغتسا 

«. 1  » مبلطیم ترفغم  ادخ  زا  راب  دص  زور  هنابش  رد  نم  هک  تسا  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  زا 
یلو دـنداد  هدژم  رگیدـکی  هب  ناـنآ  درک  تئارق  دوخ  باحـصا  رب  ار  هروس  نیا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  نوـچ  هک  هدـش  تیاور 

يا دومرف : ربمایپ  تسیرگ . هلآ ) هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  يومع   ) ساّبع
__________________________________________________

و - 1
. ةّرم ۀئام  ۀلیّللا  مویلا و  یف  هَّللا  رفغتسال  ّینا  هلآ : هیلع و  هَّللا  یّلص  هنع 

730 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
: دومرف ترضح  تسا . هداد  ار  امش  گرم  ربخ  هروس  نیا  تفگ : ییرگیم ؟ ارچ  ومع 

لاحـشوخ نادـنخ و  لاس  ود  نآ  رد  دـنام و  هدـنز  لاس  ود  نآ  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  سپ  دـییوگیم . امـش  هک  تسا  نانچ 
. دشن هدید 

: تفگیم رایسب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  دش  لزان  هروس  نیا  نوچ  دیوگ : دوعسم  نب  هَّللا  دبع 
میحّرلا باّّوتلا  تنا  ّکنا  یل  رفغا  ّمهّللا  كدمحب ، ّمهّللا و  کناحبس 

. ینابرهم ریذپ و  هبوت  رایسب  وت  هک  زرمایب  ارم  ایادخ  راب  ملوغشم ، تشیاتس  هب  یهّزنم و  كاپ و  ایادخ  راب 
[ تفگیم  ] هک تسا  يرگید  تیاور  رد 

کیلا بوتا  كرفغتسا و 
. دشیم هدیمان  عیدوت  هروس  هروس ، نیا  مدرگیم ، زاب  وت  هب  مهاوخیم و  ترفغم  وت  زا 

ادخ زا  دیاب  ياهدننک  رافغتـسا  ره  سپ  دوب  ریذپهبوت  رایـسب  دـندرکیم  رافغتـسا  نیفّلکم  هاگ  ره  هتـشذگ  ياهنامز  رد  ینعی  ًاباََّوت  َناک  ُهَّنِإ 
. دشاب هتشاد  یعّقوت  نانچ 

731 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

731 ص :  تّبت ....  هروس 

هراشا

[. دوشیم هدیمان  زین  دسم  و  بهل ، یبا  هروس  ]
. دراد هیآ  جنپ  تسا و  یّکم 

731 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]
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دنکن عمج  هناخ  کی  رد  بهل  وبا  وا و  نایم  ادـخ  هک  مراد  دـیما  دـنک  تئارق  ار  هروس  نیا  سک  ره  هک  تسا  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدـح  رد 
«. 1»

یّلص ربمایپ  ناگدننک  بیذکت  زا  وا  هچ  دینک  نیرفن  ار  بهل  وبا  دیدرک  تئارق  ار  ّتبت  هروس  هاگ  ره  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
«. 2  » دوب هدروآ  ادخ  دزن  زا  هک  دوب  ینآرق  هلآ و  هیلع و  هَّللا 

731 ص :  ات 5 .... ] تایآ 1  (: 111  ) دسملا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ِبَطَْحلا ََۀلاَّمَح  ُُهتَأَْرما  َو  ( 3  ) ٍبََهل َتاذ  ًاران  یلْصَیَس  ( 2  ) َبَسَک ام  َو  ُُهلام  ُْهنَع  ینْغَأ  ام  ( 1  ) ََّبت َو  ٍبََهل  ِیبَأ  ادَی  ْتَّبَت 

(5  ) ٍدَسَم ْنِم  ٌْلبَح  اهِدیِج  ِیف 
__________________________________________________

-1
. هدحاو راد  یف  بهل  یبا  نیب  هنیب و  هَّللا  عمجی  نا ال  توجر  اهأرق  نم  ّیبا ، ثیدح  یف 

و - 2
دنع نم  هب  ءاج  امب  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلاب  نیبّذکملا  نم  ناک  ّهناف  بهل  یبا  یلع  اوعداف  ّتبت  متأرق  اذإ  مالّـسلا : هیلع  قداّصلا  نع 

. هَّللا
732 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

732 ص :  همجرت .... :

. نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1 (. ) داب وا  رب  گرم  و   ) بهل وبا  تسد  ود  ره  داب  هدیرب 

(2 . ) دیشخبن يدوس  شلاح  هب  هدروآ  تسد  هب  ار  هچنآ  وا و  تورث  لام و  زگره 
(3 . ) تسا نازورف  هلعش  ياراد  هک  دوشیم  یشتآ  دراو  يدوزب  و 

(4  ) دشکیم شود  هب  مزیه  هک  یلاح  رد  شرسمه  نینچمه  و 
(5 ! ) تسامرخ فیل  زا  یبانط  شندرگ  رد  و 

732 ص :  ریسفت .... :

يدوبان و دوصقم  دش و  دوبان  بهل  وبا  ناتـسد  ینعی  دوشیم  رجنم  تکاله  هب  هک  تسا  ینایز  نارـسخ و  بابت ، ََّبت  َو  ٍبََهل  ِیبَأ  ادَی  ْتَّبَت 
: هیآ دننام  تسوا  دوخ  يراکنایز 

. َكادَی ْتَمَّدَق  اِمب  َِکلذ 
: رعاش هتفگ  دننام  تسا  تکاله  لوصح  يانعم  هب  ّبت ) (و 
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«1  » لعف دق  تایواعلا و  بالکلا  ءازج  هئازج  ّرش  هَّللا  هازج  ینازج 
ّمـض هب  کلام ، نب  سمـش  دـنیوگ  هک  ناـنچ  تسا  ملع  ياهمـسا  رد  رییغت  یعون  نیا  تسا و  هدـش  تئارق  زین  ءاـه »  » نوکـس هب  بهل  یبأ 

. تسا هدوب  هینک  نامه  هب  شترهش  هدوبن و  روهشم  وا  مسا  هک  هدرک  بهل ) یبا   ) هینک هب  ریبعت  هروس  نیا  رد  دنوادخ  لیلد  نیا  هب  و  نیش » »
رتروهشم هک  ار  نامه  هینک  مسا و  زا  دنامب  وا  يارب  یناشن  دنک و  روهشم  رتشیب  یماندب  هب  ار  وا  هک  درک  هدارا  ناحبـس  دنوادخ  نوچ  سپ 

مسا اریز  هدربمان  هدوب 
__________________________________________________

دننزیم و گنس  ار  اهنآ  هک  تسا  یناکـس  شاداپ  هک  دهدب  وا  هب  ار  شاداپ  نیرتدب  دنوادخ  داد  نم  هب  دب  شاداپ  نم  یکین  لباقم  رد  - 1
. تسا هداد  وا  هب  ار  دب  شاداپ  نیا  دنوادخ 

نب نامعن  يارب  يرـصق  هفوک  جراخ  رد  دوب و  یمور  يدرم  ییاط  متاح  نب  ّيدـع  هک  دـناهدرک  لقن  یماج ) دـهاوش   ) ناحراش زا  یـضعب 
یگنـس يور  رب  ار  رـصق  نیا  نم  هن . تفگ : ياهتخاس ؟ ار  نآ  ریظن  ایآ  دیـسرپ  يدع  زا  دش و  وا  یتفگـش  بجوم  هک  تخاس  سیقلا  ؤرما 
تیاکح نیا  دادب ، ناج  دـنکفا و  ریز  هب  رـصق  ماب  تشپ  زا  ار  وا  سپ  دوشیم  نوگژاو  رـصق  مامت  دـنک  طوقـس  دزغلب و  رگا  هک  ماهتخاس 

هب رتـشیب  عـالطا  يارب  تسا . هداـتفا  قاـّفتا  راّمنـس »  » يارب تیاـکح  نیا  تقیقح  رد  تسا و  برع  لـصا  رد  يدـع  نوـچ  تـسا  تسرداـن 
م. دینک - عوجر   814 تشوناپ ص 813 - ج 4 ، فاّشک ،

733 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسا هدرک  لودع  شاهینک  هب  ور  نیا  زا  هدوب ، يّزعلا  دبع  بهل ، یبا 

. تسا هیفان  ام »  » ای تسا ، بوصنم  اّلحم  يراکنا و  ماهفتسا  ام »  » ُُهلام ُْهنَع  ینْغَأ  ام 
بـسک شلام  اب  ار  هچنآ  بهل و  وبا  لام  ینعی  تسا  هبـسک  ای و  هبوسکم  يانعم  هب  ۀـّیردصم و  ای  لوصوم  ام »  » تسا و عوفرم  َبَسَک  اـم  َو 

. درادن یعفن  وا  لاح  هب  هدروآ  تسد  هب  دوخ  هدرب و  ثرا  هب  شردپ  زا  هک  ار  یلام  ای  شیاههرهب  هیامرس و  ینعی  هدرک 
. تسا هدروآ  تسد  هب  شدنزرف  هچنآ  هدلو  بسک  ام  تسا : هتفگ  ساّبع  نبا 

دنمدوس وا  لاـح  هب  تسادـخ  لوسر  اـب  ینمـشد  رد  رکم  هلیح و  ناـمه  هک  وا  دـیلپ  راـک  بهل و  وبا  تورث  لاـم و  تسا : هتفگ  كاّـحض 
. تسین

شتآ رد  بهل  وبا  ندـش  دراو  ینعی  تسا  دـیدهت  يارب  نیـس »  » هدـش و تئارق  نآ  ّمض  و  ءای »  » حـتف هب  یلـصیس ، ٍبََهل  َتاذ  ًاراـن  یلْـصَیَس 
. دراد تلهم  نامز  رظن  زا  هچ  رگا  تسا  یعطق 

ياـههتوب كاـشاخ و  راـخ و  زا  ياهتـشپ  نز  نیا  تسا ، شکمزیه  نایفـس  وبا  رهاوخ  و  برح »  » رتـخد لـیمج  ّما  ِبَطَْحلا  َۀـَلاَّمَح  ُُهتَأَْرما  َو 
. درکیم ینیچ  نخس  نز  نآ  دناهتفگ : یضعب  درکیم ، هدنکارپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هار  رس  رد  هنابش  درکیم و  لمح  ار  رادغیت 

: تسا هتفگ  رعاش  دنک . ییوگدب  وا  زا  هاگ  ره  دشکیم  مزیه  ینالف  ررض  رب  ینالف  نالف ، یلع  بطحی  نالف  دیوگیم : برع 
«1  » بطّرلا بطحلاب  ّیحلا  نیب  شمت  مل  ۀمأل و  رهظ  یلع  دطصت  مل  ضیبلا  نم 

__________________________________________________

وا رب  شبحاص  الومعم  هک  هدرک  هیبشت  يراوس  بکرم  هب  ار  مؤل  هیانک ، هب  رعاش  تسا ، نآ  لماع  مول و  زا  همأل ، تسا ، بوقعی  زا  رعش  - 1
. تسا هدرک  تشپ  رهظ و  تابثا  مؤل )  ) يارب هّیلییخت  هراعتسا  قیرط  هب  دوشیم و  راوس 

شهوکن تمالم و  زا  ریبعت  درکن  ینیچ  نخس  يزیگناهنتف و  هلیبق  نایم  رد  تفاین و  يزیچ  تمالم  بکرم  تشپ  رب  شهوکن  ياههزیگنا  زا 
م. ص 815 - فاّشک ج 4 ، تشاد . دهاوخ  یناوارف  دود  دنزورفا  شتآ  رتمزیه  اب  هاگ  ره  هک  تسا  نیا  يارب  رتمزیه » بطر ، بطح   » هب

734 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
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ّرـش و يدایز  تسا و  رتشیب  کشخ  مزیه  زا  رتمزیه  دود  نوچ  دنک  تلالد  رایـسب  دود  رب  ات  هداد  رارق  بطر )  ) هب فصّتم  ار  مزیه  بطح و 
. دناسریم ار  يدب 

. دنیآ رد  شتآ  هب  شنز  بهل و  وبا  يدوزب  ینعی  دشاب  یلصیس »  » رد ریمض  رب  فطع  ات  هدروآ  عوفرم  ار  ُُهتَأَْرما  َو 
: تسا لوق  ود  اهدیج » یف   » بارعا رد 

. دشاب بوصنم  اّلحم  لاح و  - 1
. دشاب نآ  ربخ  اهدیج » یف   » ادتبم و هتأرما  و  - 2

: تسا لوق  ود  زین  ِبَطَْحلا » ََۀلاَّمَح   » بارعا رد 
. دشاب عوفرم  تفص و  - 1

. دشاب فوذحم  متشا »  » لوعفم هک  نیا  رب  انب  بوصنم ، - 2
. دشاب هدش  هتفاب  مکحم  هک  تسا  ینامسیر  دسم »  » ٍدَسَم ْنِم 

اهنامسیر رگید  زا  هک  تسا  ینامسیر  لیمج  ّما  ندرگ  رد  ینعی  دشاب . مکحم  وا  ندب  ياضعا  هک  دنیوگ  یـسک  هب  قلخلا » دوسمم   » درم و 
هب نامـسیر  اب  ار  مزیه  ياههتـشپ  ناشک  مزیه  هک  نانچ  ددـنبیم  شندرگ  هب  دـنکیم و  لمح  ار  اهراخ  نآ  لیمج ) ّما   ) وا تسا ، رتمکحم 
وبا  ) شرهوـش وا و  اـت  تسا  شک  مزیه  نازینک  زا  یـضعب  تروـص  هب  وا  نتخاـس  مّسجم  يو و  ریقحت  يارب  ریبـعت  نیا  دـنزیوآیم ، ندرگ 

. دندرکیم یگدنز  گرزب  دنمتورث و  ياهداوناخ  رد  ود  نآ  دنوش و  نیگمشخ  بهل )
، درکیم لمح  راخ  هتـشپ  اـیند  رد  هک  دوب  دـهاوخ  یتروص  ناـمه  هب  خزود  شتآ  رد  لـیمج  ّما  لاـح  هک : دوش  ینعم  نینچ  تسا  نکمم 

ياهریجنز زا  هتفاب  ینامسیر  شندرگ  رد  دوب و  دهاوخ  تسا  مّوقز  عیرض و  هک  خزود  مزیه  زا  ياهتشپ  خزود  رد  وا  تشپ  رب  هراومه  سپ 
. دوشیم رفیک  شیوخ  هانگ  رد  دوخ  لاح  اب  بسانتم  يراکهزب  ره  هک  نانچ  تسا  شتآ 

735 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

735 ص :  صالخا ....  هروس 

هراشا

. دراد هیآ  راهچ  تسا و  یندم  یلوق  هب  یّکم و 
. دناهدیمان زین  بّرلا  ۀمسن  دیحوت و  هروس  ار  نآ 

735 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

هک یناسک  ددـع  هب  تسا و  هدرک  تئارق  ار  نآرق  ( 1 / 3  ) ثلث ییوگ  دناوخب  ار  هروس  نیا  سک  ره  هک  تسا  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدـح  رد 
«. 1  » دوشیم اطع  يو  هب  هنسح  هد  دناهدروآ  نامیا  تمایق  زور  وا و  ناربمایپ  بتک و  ناگتشرف و  ادخ و  هب 

هدنب يا  دوش : هتفگ  وا  هب  دناوخن  ار  دحا ، هَّللا  وه  لق  نآ  رد  دناوخب و  ار  هیموی ]  ] زامن جنپ  سک  ره  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
«. 2  » یتسین نارازگزامن  زا  وت  ادخ 

قافن كرـش و  زا  ناگدـننک  هئربت  ینعی  ناتـشقشقم ، ٌدَـحَأ  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  َنوُِرفاـْکلا و  اَـهُّیَأ  اـی  ْلـُق  هروس : ود  هب  هک  تسا  هدـمآ  ثیدـح  رد 
«. 3  » دناهتفگیم

__________________________________________________
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-1
مویلا هلسر و  هبتک و  هتکئالم و  هّللاب و  نمآ  نم  ددعب  تانـسح  رـشع  رجألا  نم  یطعا  نآرقلا و  ثلث  أرق  اّمناکف  اهأرق  نم  ّیبا ، ثیدح  یف 

. رخآلا
و - 2

. نیّلصملا نم  تسل  هَّللا  دبع  ای  هل  لیق  دحا  هَّللا  وه  لقب  اهیف  أرقی  مل  تاولص و  سمخ  یّلص  نم  مالّسلا  هیلع  قداصلا  نع 
و - 3

. قافنلا كرشلا و  نم  ناتئربملا  يا  ناتشقشقملا  ٌدَحَأ  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  َنوُِرفاْکلا و  اَهُّیَأ  ای  ُْلق  یتروسل  لاقی  ناک  ّهنا  ثیدحلا  یف 
736 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

736 ص :  ات 4 .... ] تایآ 1  (: 112  ) صالخإلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ٌدَحَأ ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  ( 3  ) َْدلُوی َْمل  َو  ِْدلَی  َْمل  ( 2  ) ُدَمَّصلا ُهَّللا  ( 1  ) ٌدَحَأ ُهَّللا  َوُه  ُْلق 

736 ص :  همجرت .... :

. نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1 . ) تسا هناگی  اتکی و  دنوادخ  وگب 

(2 . ) دننکیم وا  دصق  نادنمزاین  همه  هک  تسا  يدنوادخ 
(3 . ) هدشن هداز  هدازن و 

(4 . ) تسا هدوبن  يدننام  هیبش و  زگره  وا  يارب  و 

736 ص :  ریسفت .... :

تسا نیا  نأش  تسا : هدومرف  ادخ  ییوگ  قلطنم ، دیز  وه  تاهتفگ : دننام  تسا  نأش  نامه  دحا » هَّللا   » نأش و ریمـض  وه »  » ٌدَحَأ ُهَّللا  َوُه  ُْلق 
. تسا هناگی  لاعتم  يادخ  هک 

يارب ربخ  دحا  ای  تسا  مود  ربخ  دحا  ادـتبم و  ربخ  هَّللا  ای  ادـتبم  ربخ  دـحا »  » تسا و وه »  » زا لدـب  هَّللا  هَّللا و  زا  هیانک  وه  دـناهتفگ  یـضعب 
. تسا هدوب  دحا ، وه  لصا  رد  دشاب و  فوذحم  وه ) )

، دش لزان  هروس  نیا  سپ  نک  فیـصوت  ینکیم  توعد  وا  هب  ار  ام  هک  ار  دوخ  راگدرورپ  دّـمحم  يا  دـنتفگ : شیرق  دـیوگ : یـساّبع  نبا 
زین نیونت  نودب  هَّللا  دحا  و  هدوب ، دحو ، لصا  رد  دحا ، اتکی . تسا  ییادخ  وا  دـیتساوخ  نم  زا  ار  نآ  فیـصوت  هک  ییادـخ  تسا  نیا  انعم 

نیونت و اب  هک  تسا  نیا  رتهب  و  الیلق ، ّالا  هَّللا ، رکاذ  ال  تسا ، نآ  ریظن  تسا و  فیرعت  مال  اب  نآ  دروخرب  يارب  نیونت  فذح  هدش و  تئارق 
. دوش تئارق  لصو ] تروص  رد   ] نینکاس ءاقتلا  تهج  هب  نآ  رسک 

وا هک  تسا  يدنوادخ  وا  ینعی  درک ، وا  گنهآ  اهزاین  رد  تسا ، جئاوحلا  یف  هیلا  دمـص  زا  و  لوعفم ، يانعم  هب  لعف ، دمـص »  » ُدَمَّصلا ُهَّللا 
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هب  فصّتم  ندوب  ادخ  رد  اتکی و  وا  تسامش و  قلاخ  نیمز و  اهنامسآ و  هدننیرفآ  وا  هک  دیراد  رارقا  دیسانشیم و  ار 
737 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

ناگدیرفآ زا  کی  چیه  دنوریم و  وا  يوس  هب  اهزاین  رد  هک  تسا  یسک  وا  تسین و  کیرش  وا  اب  ندوب  ادخ  رد  يرگید  تسا و  یگناگی 
. تسا زاینیب  ناگدیرفآ  مامت  زا  وا  تسین و  زاینیب  وا  زا 

: دراد تلالد  ریز  هیآ  ینعم  نیا  رب  دیازب و  يدنزرف  هک  دشاب  هتـشاد  يرـسمه  دوخ  سنج  زا  ات  درادن  یـسنجمه  نوچ  تسا  هدازن  ْدـِلَی  َْمل 
(. 101 ماعنا / «. ) تسا هتشادن  يرسمه  هک  نآ  لاح  دشاب و  هتشاد  يدنزرف  تسا  نکمم  هنوگچ   » ٌۀَبِحاص َُهل  ْنُکَت  َْمل  َو  ٌَدلَو  َُهل  ُنوُکَی  یَّنَأ 

. تسین مسج  درادن و  يزاغآ  وا  دوجو  تسا و  میدق  ادخ  هک  یلاح  رد  تسا  مسج  دیدپون و  يدولوم  ره  نوچ  هدشن  هداز  َْدلُوی  َْمل  َو 
. تسین وا  دننام  لثم و  سک  چیه  ینعی  ٌدَحَأ  ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو 

يارب ار  شراگدرورپ  هک  دـندرک  لاؤس  ربمایپ  زا  راّفک  دـنک . رـسمه  یفن  وا  زا  اـت  دـشاب  جاودزا  رد  اـتمه  هأـفک و  زا  اوفک »  » تسا نکمم 
هک دنکیم  تلالد  ییادخ  هب  ار  اهنآ  ُهَّللا ، َوُه  ُْلق  اریز  دـش . لزان  تسا  راگدرورپ  تافـص  لماش  هک  هروس  نیا  سپ  دـنک  فیـصوت  نانآ 

رداق ملاع و  صخش  زا  زج  ندیرفآ  داجیا و  نوچ  دنکیم  فیصوت  ندوب  ملاع  رداق و  هب  ار  ادخ  نآ  نمض  رد  تسایشا و  أشنم  هدننیرفآ و 
دنوادخ ندوب  انیب  اونش و  ندوب و  دوجوم  هدنز و  هب  فیصوت  زین  تسا و  بیترت  مظن و  ماکحتـسا و  لامک  رد  شنیرفآ  اریز  تسین  تسرد 

ره دنیوا و  جاتحم  همه  هک  تسا  نیا  هب  دنوادخ  فیصوت  دمص  و  تسوا ، زا  یکیرـش  ره  یفن  یگناگی و  هب  قح  فیـصوت  دحاو ، تسا ،
زا نوچ  دهدیمن  ماجنا  تشز  راک  هک  وا  لدع  رب  تسا  یلیلد  ندوب  ملاع  اب  هارمه  ندوب  ینغ  رد  و  تسا ، زاینیب  ّینغ و  دـشاب  نینچ  هاگ 

، دنکیم یفن  ادخ  زا  ار  نتشاد  سنجمه  هیبشت و  دلی ، مل  و ، تسا . زاینیب  تشز  راک  ماجنا  زا  هک  دنادیم  تسا و  هاگآ  تشز  راک  یتشز 
یعطق ار  نآ  هدرک و  تیبـثت  ار  هیبـشت  یفن  ٌدَـحَأ  ًاوـُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  دـنکیم ، فـصو  ندوـب  زاـغآیب  میدـق و  هب  ار  دـنوادخ  دـلوی ، مـل 

دزاسیم .
738 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

دننام اتمه و  یفن  يارب  نخس  نیا  قایس  هک  هتشاد  مّدقم  ببس  نیدب  تسا ] روکذم  نآ  ّقلعتم   ] تسا ّرقتسم  ریغ  فرظ  هک  ار  هل »  » دنوادخ
نیرتهتـسیاش و ندـش  مّدـقم  يارب  هدوـب و  رتـمهم  زیچ  همه  زا  نآ  رکذ  تسا و  فرظ  نیمه  ینعم  نـیا  زکرم  تـسا و  راـگدرورپ  تاذ  زا 

. تسا هملک  نیرتراوازس 
. تسا هدش  تئارق  ءاف »  » نوکس هزمه و  اب  و  ءاف »  » نوکس و  فاک »  » ّمض هب  و  ءاف »  » و فاک »  » ّمض هب  ًاوُفُک 

ینـشورب شرخآ  لوا و  ندوب  کیدزن  شراـصتخا و  همه  اـب  نآرق  ( 1 / 3  ) ثلث اـب  نآ  تئارق  ندوب  لداـعم  هروـس و  نیا  هاـگیاج  تمظع 
هب نآ  تفارـش  تسا و  مولعم  عبات  ملع  اریز  تسین  یتفگـش  چـیه  ياـج  دراد و  ادـخ  دزن  رد  یتّیمها  دـیحوت  ملع  هک  دراد  نیا  رب  تلـالد 

تـسین اور  تساور و  ادخ  رب  هچنآ  زین  دشاب و  وا  تافـص  لیلج و  يادـخ  دـیحوت )  ) ملع نیا  مولعم  هاگ  ره  تسا و  ادـخ )  ) مولعم تفارش 
؟ يربیم نامگ  هچ  نآ  هجرد  یگرزب  نأش و  يدنلب  ماقم و  تفارش  هب  سپ 

: وگب راب  هس  يدش  غراف  ٌدَحَأ ، ُهَّللا  َوُه  ُْلق  تئارق  زا  هاگ  ره  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح 
، ّیبر هَّللا  کلذک 

. درکیم فقو  هروس  نیا  زا  ياهیآ  ره  رخآ  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هک  هدش  تیاور  و  تسا ، نینچ  مراگدرورپ 
739 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

739 ص :  قلف ....  هروس 

هراشا
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. دراد هیآ  جنپ  تسا و  فالتخا  دروم  شندوب  یندم  یّکم و 

739 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

تئارق هدومرف ، لزاـن  ناربماـیپ  رب  ادـخ  هک  ار  ییاـهباتک  ماـمت  ییوگ  دـناوخب  ار  نیتذّوـعم  سک  ره  هک  تسا  بعک ) نب   ) ّیبا ثیدـح  رد 
«. 1  » تسا هدرک 

تسا و هدشن  لزان  اهنآ  ریظن  هک  هدش  لزان  یتایآ  نم  رب  دومرف : ترـضح  هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  رماع  نب  ۀـبقع 
«. 2  » تسا نیتذّوعم  نآ 

هک داب  هدژم  وت  رب  ادخ  هدنب  يا  دنیوگب  وا  هب  دناوخب  رتو »  » زامن رد  ار  دیحوت  هروس  نیتذّوعم و  سک  ره  دومرف : مالّسلا  هیلع  رقاب  ترضح 
«. 3  » دومرف لوبق  ار  وت  رتو » زامن   » ادخ یتسارب 

__________________________________________________

و - 1
. ءایبنألا یلع  هَّللا  اهلزنا  یّتلا  بتکلا  عیمج  أرق  اّمناکف  ِساَّنلا  ِّبَِرب  ُذوُعَأ  ُْلق  ِقَلَْفلا و  ِّبَِرب  ُذوُعَأ  ُْلق  أرق  نم  ّیبا ، ثیدح  یف 

-2
. ناتّذوعملا ّنهلثم ، لزنی  مل  تایآ  ّیلع  تلّزن  لاق  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  هنع  رماع  نب  ۀبقع  نع 

-3
. كرت هَّللا و  لبق  دقف  هَّللا  دبع  ای  رشبا  هل  لیق  دحا  هَّللا  وه  لق  نیتذّوعملاب و  رتوا  نم  مالّسلا  هیلع  رقابلا  نع 

740 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

740 ص :  ات 5 .... ] تایآ 1  (: 113  ) قلفلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ِدَقُْعلا ِیف  ِتاثاَّفَّنلا  ِّرَش  ْنِم  َو  ( 3  ) َبَقَو اذِإ  ٍقِساغ  ِّرَش  ْنِم  َو  ( 2  ) َقَلَخ ام  ِّرَش  ْنِم  ( 1  ) ِقَلَْفلا ِّبَِرب  ُذوُعَأ  ُْلق 

(5  ) َدَسَح اذِإ  ٍدِساح  ِّرَش  ْنِم  َو 

740 ص :  همجرت .... :

. نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1 . ) حبص هدیپس  راگدرورپ  هب  مربیم  هانپ  وگب 

(2 . ) تسا هدیرفآ  هچنآ  مامت  ّرش  زا 
(3 . ) دوشیم دراو  هک  یماگنه  یمحازم  دوجوم  ره  ّرش  زا  و 

(4 (. ) دننکیم تسس  ار  یمیمصت  ره  و   ) دنمدیم اههرگ  رد  هک  اهنآ  ّرش  زا  و 
(5 . ) دزرو دسح  هک  یماگنه  يدوسح  ره  ّرش  زا  و 
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740 ص :  ریسفت .... :

يانعم هب  لعف »  » نزو قلف ، تسا ، حبص  هدیپس  زا  رتراکشآ  حبّصلا  قرف  نم  حبّصلا و  قلف  نم  نیبأ  دنیوگیم : لثم  رد  ِقَلَْفلا  ِّبَِرب  ُذوُعَأ  ُْلق 
: تسا هجو  هس  شیانعم  رد  تسا و  لوعفم 

. منکیم کّسمت  حبص  هدنروآ  رب  ّربدم  راگدرورپ و  هب  وگب  دّمحم ] يا  - ] 1
هتفاکش اب  هک  اههمشچ  دیوریم و  نیمز  ندش  هتفاکـش  اب  هک  هایگ  دننام  دفاکـشیم  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  ره  قلف ، یلوق : هب  - 2

. دنوشیم جراخ  اهمحر  زا  هک  دیلاوم  دنزیریم و  اهربا  زا  هک  ناراب  دنشوجیم و  اههوک  ندش 
يدـنلب ود  نایم  رد  عقاو  راومه  نیمز  هب  هک  نانچ  دراد  رارق  نآ  رد  یفاکـش  هّرد و  دـننامه  ینعی  تسا  خزود  رد  یهاـچ  قلف  یلوق  هب  - 3

. دنیوگیم قلف » »
تساهنآ زج  زواجت و  متس و  اهررض و  ناهانگ و  نافّلکم و  زا  ترابع  هک  هدیرفآ  ار  اهنآ  ادخ  هک  ییاهزیچ  ّرـش  زا  ینعی  َقَلَخ  ام  ِّرَـش  ْنِم 

هدنز  تادوجوم  ریغ  رد  ادخ  هک  ییاهررض  عاونا  نتفرگ و  زاگ  ندز و  شین  ندروخ و  زا  ناشیاهراک  نافّلکم و  ریغ  زین  و 
741 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

. رهز اب  نتشک  شتآ و  هب  ندنازوس  دننام  هداد  رارق 
دراو بوقو »  » زا روظنم  بش و  یکیرات  ات  لیللا ، قسغ  یلا  دنوادخ  لوق  زا  دوش  کیرات  رایسب  هاگ  ره  تسا  بش  قساغ ، ٍقِساغ  ِّرَـش  ْنِم  َو 

. دوش ناهنپ  دیشروخ  هاگ  ره  سمّشلا  تبقو  دنیوگ  تسا  يزیچ  ره  رد  بش  یکیرات  ندش 
، تسا برغم  زامن  تقو  نونکا  دومرفیم : درکیم ، هدهاشم  ار  دیـشروخ  بورغ  هلآ ] هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ   ] نوچ هک  تسا  ثیدح  رد 
: دناهتفگ تسا و  رتراوشد  بش  رد  ّرـش  زا  زیهرپ  رتشیب و  نآ  رد  ّرـش  ندـش  هدـنکارپ  هک  نیا  يارب  داد  صاصتخا  ّرـش  هب  ار  بش  دـنوادخ 

. دناشوپیم رتشیب  ار  ّرش  بش ،
دنمدیم و اهنآ  رد  دننزیم و  هرگ  ییاهخن  رد  هک  دنرگوداج  نانز  زا  ییاههورگ  ای  سوفن ، ای  نانز ، تاثاّفن  ِدَقُْعلا  ِیف  ِتاثاَّفَّنلا  ِّرَش  ْنِم  َو 

. دنربیم راک  هب  « 1 ( » هیقر  ) یسک هب  ندناسر  ررض  روظنم  هب 
دروم صخش  يارب  دنک و  لمع  شیوخ  دسح  ياضتقم  هب  دزاس و  راکشآ  ار  دوخ  دسح  هاگ  ره  دوسح  ّرش  زا  َدَسَح  اذِإ  ٍدِساح  ِّرَـش  ْنِم  َو 

دسریمن يّرش  ررض و  دسح  دروم  صخش  هب  وا  زا  دزاسن  راکشآ  ار  دوخ  ناهنپ  دسح  رثا  هاگ  ره  دوسح  اریز  دنک  داجیا  يراتفرگ  دسح 
. دوشیم نیگمغ  يرگید  ینامداش  زا  نوچ  دناسریم  ررض  دوخ  هب  هکلب 

. دشاب رتهیبش  مولظم  هب  دوسح  زا  هک  ماهدیدن  ار  يرگمتس  چیه  هدش : لقن  زیزعلا  دبع  نب  رمع  زا 
ررـض دریگیم و  بیع  دنزیم و  مشچ  هک  دوشیم  اسب  نوچ  تسوا  نامـشچ  دوسح و  صخـش  سفن  ّرـش  زا  هیآ  يانعم  دناهتفگ : یـضعب 

. دنزیم
__________________________________________________

دوخ داقتعا  هب  يراک ، هب  ندیسر  يارب  هک  تسا  نآ  نآ ) حتف  نوکس و  و  فاق )  ) دیدشت هب  بیترتب   ) تایقر تایقر ، ّیقر ، عمج : هیقر ، - 1
. دنریگب کمک  تعیبط  قوف  ياهورین  زا  نارگوداج ،

742 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
: دیوگب سپ  دوش  وا  یتفگش  بجوم  هک  دنیبب  ار  يزیچ  سک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هک  هدش  تیاور  سنا  زا 

، هّللاب ّالا  ةّوق  هَّللا ال  ءاش  ام  هَّللا  هَّللا 
. دناسرن نایز  وا  هب  زیچ  چیه 
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743 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

743 ص :  سان ....  هروس 

هراشا

. دراد هیآ  شش  تسا و  یفالتخا  شندوب  یندم  یّکم و 

743 ص :  هروس .... ] نیا  تئارق  تلیضف  ]

يالاب لیئربج  دندمآ . وا  تمدخ  لیئاکیم  لییربج و  سپ  درک  هوکش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح 
ّبرب ذوعا  لق  هب  لیئاکیم  ِقَلَْفلا و  ِّبَِرب  ُذوُعَأ  ُْلق  هب  ار  ترـضح  نآ  لیئربج  سپ  تسـشن  ترـضح  نآ  ياـپ  نییاـپ  لـیئاکیم  ربماـیپ و  رس 

«. 1  » درک ذیوعت  ساّنلا 
«. 2  » درکیم ذیوعت  هروس  ود  نیا  هب  ار  مالّسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  تاقوا  زا  يرایسب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  هک  هدش  تیاور 

743 ص :  ات 6 .... ] تایآ 1  (: 114  ) سانلا هروس  ]

هراشا

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
(4  ) ِساَّنَْخلا ِساوْسَْولا  ِّرَش  ْنِم  ( 3  ) ِساَّنلا ِهلِإ  ( 2  ) ِساَّنلا ِِکلَم  ( 1  ) ِساَّنلا ِّبَِرب  ُذوُعَأ  ُْلق 

(6  ) ِساَّنلا َو  ِۀَّنِْجلا  َنِم  ( 5  ) ِساَّنلا ِروُدُص  ِیف  ُسِوْسَُوی  يِذَّلا 
__________________________________________________

-1
لیئاکیم هسأر و  دنع  مالّسلا  هیلع  لیئربج  دعقف  لیئاکیم  لیئربج و  هاتاف  یکتشا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ّنا  مالّـسلا  هیلع  رقابلا  نع 

. سانلا ّبرب  ذوعا  لقب  لیئاکیم  قلفلا و  ّبرب  ذوعا  لقب  لیئربج  هذّوعف  هیلجر  دنع 
و - 2

. نیتروّسلا نیتاهب  مالّسلا  امهیلع  نیسحلا  نسحلا و  ذّوعی  ام  اریثک  ناک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  ّنا  يور 
744 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

744 ص :  همجرت .... :

. نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 
(1 . ) مدرم راگدرورپ  هب  مربیم  هانپ  وگب 

(2 . ) مدرم مکاح  کلام و  هب 
(3 . ) مدرم دوبعم  ادخ و  هب 
(4 . ) ساّنخ ساوسو  ّرش  زا 
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(5 . ) دنکیم هسوسو  اهناسنا  ياههنیس  رد  هک 
(6 ! ) ناسنا زا  ای  دشاب  ّنج  زا  هاوخ 

744 ص :  ریسفت .... :

. اهنآ هدننک  ریبدت  مدرم و  هدننک  داجیا  هدننیرفآ و  هب  ِساَّنلا  ِّبَِرب  ِساَّنلا  ِّبَِرب  ُذوُعَأ  ُْلق 
. دراد ّطلست  اهناسنا  رب  هک  یسک  مدرم و  رورس  ِساَّنلا  ِِکلَم 

. يرگید هن  تسا  هتسیاش  وا  شتسرپ  اهنآ  يارب  طقف  هک  مدرم  دوبعم  ِساَّنلا  ِهلِإ 
« ِساَّنلا ِهلِإ   » اب هاگ  نآ  هدش  هداد  حیـضوت  ِساَّنلا » ِِکلَم   » اب ادـتبا  هک  دنتـسه  ساّنلا » ّبر   » يارب نایب  فطع  ود  ره  ِساَّنلا  ِهلِإ  ِساَّنلا ، ِِکلَم 
َو ْمُهَرابْحَأ  اوُذَـخَّتا  دـینیبیمن : ار  دـنوادخ  راـتفگ  رگم  دـنیوگیم  ساـّنلا » ّبر   » ادـخ ریغ  هب  هاـگ  اریز  تسا  هدـش  هداد  يرتشیب  حیـضوت 

(. 31 هبوت / «. ) دنداد رارق  ادخ  ربارب  رد  ییاهدوبعم  ار  ایند ) ناکرات   ) نابهار نادنمشناد و  اهنآ )  ») ِهَّللا ِنُود  ْنِم  ًابابْرَأ  ْمُهَنابْهُر 
ور نیا  زا  تسین  کیرش  نآ  رد  یـسک  تسا و  ّقح  تاذ  هب  صوصخم  ِساَّنلا  ِهلِإ  اّما  دوشیم ، هتفگ  زین  ِساَّنلا ) ِِکلَم   ) ادخ ریغ  هب  یهاگ 

. تسا هداد  رارق  سانلا ] ّبر  يارب   ] نایب نیرخآ  ار  نآ  دنوادخ 
رد هک  تسا  یسک  ّرش  زا  طقف  ادخ  هب  ندرب  هانپ  هذاعتـسا و  هک  تسا  نیا  یـصاصتخا  هفاضا  تروص  هب  سان »  » هب ّبر »  » ندش هفاضا  لیلد 

زا ساّنلا ...  رودص  یف  سوسوملا  ّرش  نم  ذوعا  تسا : هدومرف  دنوادخ  ییوگ  دنکیم و  هسوسو  مدرم  ياههنیس 
745 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

مدرم دوبعم  ادخ و  وا  دراد و  رایتخا  رد  ار  نانآ  روما  هک  مربیم  هانپ  مدرم  راگدرورپ  هب  دنکیم  هسوسو  مدرم  ياههنیس  رد  هک  یـسک  ّرش 
نتخاس راکـشآ  حیـضوت و  يارب  نایب  فطع  هک  تسا  نیا  يارب  اههلمج  مامت  رد  تسا  رهاـظ  مسا  هک  ساـن »  » هیلا فاـضم  ندروآ  تسا ،

. ریمض هن  تسا  رهاظ  مسا  ندروآ  ياج  ور  نیا  زا  تسا  لبق  هملک 
شرورپ اهمحر ] رد   ] ار اهنآ  هک  تسا  دنوادخ  نوچ  ِساَّنلا » ِّبَِرب  : » هدومرف ور  نیا  زا  دـنیاهیّنج ، لوا  سان »  » زا دوصقم  دـناهتفگ : یـضعب 

دزاسیم و دنمورین  ردتقم و  ار  لافطا  هک  تسا  دنوادخ  نوچ  ِساَّنلا  ِِکلَم  هدومرف : ور  نیا  زا  دـنلافطا  مود ، سان »  » زا دوصقم  دـهدیم و 
. دنتسرپیم ار  ادخ  نافّلکم  هک  ارچ  ِساَّنلا  ِهلِإ  هدومرف : ور  نیا  زا  تسا  فّلکم  دارفا  غلاب و  ناناوج ]  ] موس سان »  » زا دوصقم 

رـسک هب  ساوسو »  » هملک نیا  ردصم  اما  تسا . هلزلز  يانعم  هب  هک  لازلز  دـننام  تسا  هسوسو  يانعم  هب  یمـسا  ساوسو  ِساوْسَْولا  ِّرَـش  ْنِم 
رب ناطیـش  ییوگ  هدش و  هدرب  مان  نآ  زا  ردـصم  تروص  هب  تسا و  ناطیـش  ساوسو ، زا  دوصقم  و  ءاز »  » رـسک هب  لازلز  دـننام  تسا  واو » »

بحاـص دوصقم  اـی  دراد . رارـصا  تموادـم و  نآ  رب  هک  تسا  ناطیـش  راـک  لغـش و  هسوسو  نوچ  تسا  هسوسو  هسفن ، یف  تاذ و  بسح 
. تسا ناهنپ  يادص  هسوسو  و  تسا ، هسوسو 

بقع ندش و  رود  يانعم  هب  هک  تسا  بوسنم  سونخ  هب  ساّنخ  تسا ، ادـخ ] رکذ  ربارب  رد   ] ندـش رود  شتداع  هک  تسا  یـسک  ِساَّنَْخلا 
تیاور هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  زا  کلام  نب  سنا  نوچ  میلگ ] هدـنفاب  هچراـپ و  یعون  هدنـشورف  ( ] تاـّبت جاّوع و   ) دـننام تسا ، نتفر 

ار وا  بلق  درواین  دای  هب  ار  ادخ  رگا  دوشیم و  رود  دنک  دای  ار  ادخ  هاگ  ره  دهنیم ، هدازیمدآ  بلق  يور  رب  ار  دوخ  ینیب  ناطیش  هک  هدرک 
[. دوشیم ّطلسم  شلد  رب   ] دعلبیم

: تسا لوق  دنچ  هلمج  نیا  بارعا  رد  ُسِوْسَُوی  يِذَّلا 
دشاب . رورجم  اّلحم  ساوسو و  تفص  تسا  نکمم  - 1

746 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسا متشا »  » لعف لوعفم  هک  نیا  رب  انب  بوصنم  - 2
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، ُسِوْسَُوی يِذَّلا  زا  هرابود  و  دنک ، فقو  ساّنخلا  رد  يراق  صخش  تئارق ، رد  تسا  رتهب  دشاب . روکذم  لعف  لعاف  هک  نیا  رب  انب  عوفرم  - 3
. دنک عورش  ریخا ]  ] هجو ود  نیا  زا  یکی  رب  انب 

ناسنا هفیاط  زا  ناطیـش  ّنج و  هفیاط  زا  ناطیـش  دشاب ، عون  ود  ناطیـش  هک  نیا  رب  انب  دهدیم  حیـضوت  ار  ُسِوْسَُوی  يِذَّلا  ِساَّنلا  َو  ِۀَّنِْجلا  َنِم 
. تسا هدومرف  دنوادخ  هک  نانچ 

(. 112 ماعنا / «. ) ّنج سنا و  نیطایش   » ِّنِْجلا َو  ِْسنِْإلا  َنیِطایَش 
؟ ياهدرب هانپ  ادخ  هب  یسنا  ناطیش  زا  ایآ  تفگ : يدرم  هب  هک  هدش  لقن  رذ  وبا  زا 

هسوسو مدرم  ياههنیس  رد  سنا  ّنج و  هلیسو  هب  ناطیـش ]  ] ینعی دشاب  سوسوی »  » هب ّقلعتم  تیاغ و  يادتبا  يارب  هیآ  رد  نم »  » تسا نکمم 
. دنکیم

، وگب تلد  رد  يدناوخ  ار  ِقَلَْفلا  ِّبَِرب  ُذوُعَأ  ُْلق  هاگ  ره  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ترضح 
ِقَلَْفلا ِّبَِرب  ُذوُعَأ 

، وگب تلد  رد  يدناوخ  ار  ِساَّنلا  ِّبَِرب  ُذوُعَأ  ُْلق  هاگ  ره  و 
. ِساَّنلا ِّبَِرب  ُذوُعَأ 

747 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 
. تسا باتک  نایاپ  نیا 

رد دومرف . دییأت  يرای و  نآ  رب  تشاد و  راوتسا  راک  نیا  رد  ارم  هک  مرازگساپس  هدرک و  شیاتس  یپایپ  ناوارف و  ماجنا ، زاغآ و  رد  ار  ادخ 
هام نیمهدزاود  مّرحم ، مراهچ  تسیب و  رد  وا  فطل  ادخ و  يرای  هب  مدرک و  عورـش  نآ  فیلأت  هب  لاس 542 ، رفص  هام  مهدجه  هبنش  زور 

هتـشذگ و رد  ماش  نیمزرـس  رد  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  يابقن  دادـعت  اب  قباطم  دوشیم و  لاس  کی  هک  متفای  تغارف  نآ  زا  عورش ،
زا سپ  دشابیم  مالـس  نمیهم و  دنوادخ  ياهتّجح  مالـسا و  نایاوشیپ  ینعی  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحم  ترـضح  ام  ربمایپ  يافلخ  دادعت 

حیقنت و میظنت و  فینصت و  رد  ار  متمحز  شالت و  هک  میوجیم  لّسوت  ودب  نایاوشیپ  نآ  هلیـسو  هب  مهاوخیم و  نابرهم  هدنـشخب  دنوادخ 
بیکرت ریـسفت  ياهییابیز  اهرهوگ و  اب  دوش و  هناگی  ریـسفت  ّنف  رد  درادرب و  هدرپ  نآ  ناـهنپ  یناـعم  زا  اـت  دـهد  رارق  نآ  نتخاـس  بّذـهم 

ظافلا نیرترـصتخم  اب  الط و  بآ  اب  هک  دشاب  نآ  نایاش  و  ریظنیب ، اهباتک  نایم  رد  دوش و  جرا  رپ  شلمع  نطاب  رهاظ و  هلیـسو  هب  ددرگ و 
نآرق سپ  دـشاب ، قباطم  نآ  لوقنم  لوقعم و  نید و  عورف  لوصا و  اب  نآ  تاـیوتحم  ماـمت  دوش و  هتـشون  ینعم ، نیرتلماـک  نیرتاـسر و  و 

عفد اهیراتفرگ  نآ  اب  دوشیم و  هدروآرب  اهتجاح  نآ  تکرب  هب  هک  تسار  تسا  یهار  ریظنیب و  تسا  يدـیراورم  رادـیاپ و  تسا  یتقیقح 
بجوم دناسریم و  وا  تشهب  هب  ار  یمدآ  تسادخ و  يدونشخ  ببـس  و  دیآیم ، دورف  نآ  تکرب  هب  اهیزور  دوشیم و  ّلح  تالکـشم  و 

ندروآ  تسد  هب 
748 ص : ج6 ، عماجلا ، عماوج  همجرت 

دنتسه یناشخرد  ناگراتس  هک  دوشیم  ترضح  نآ  نادناخ  هدیزگرب و  ربمایپ  تعافش  هب  ندیسر  اهنآ و  نیرتهب  نتخاس  هریخذ  شاداپ و 
. ماهدرک سابتقا  ناراوگرزب  نآ  رون  زا  ماهتفای و  تیاده  اهنآ  رون  هب  هدونغ و  اهنآ  فطل  هیاس  رد  مدرک و  رون  بسک  اهنآ  رون  زا  هک 

نیموصعم تعافـش  هب  سپ  ماهدرکن  دامتعا  نآ  رد  وت  ریغ  هب  متـساوخیمن و  ار  وت  ياضر  زج  راک  نیا  رد  نم  هک  ینادیم  رگا  ایادخ  راب 
زیر و ورف  نم  رب  ار  تیاهتمعن  زاس و  قحلم  اهنآ  هب  ارم  تمایق  زور  رد  رذگ و  رد  میاهیدب  زا  نک و  یشوپمشچ  مناهانگ  زا  مالّـسلا  مهیلع 
هیلع و هَّللا  یّلـص  دّمحم  نامرورـس  رب  ادخ  دورد  ياهدنهد و  تمعن  راوگرزب و  وت  هک  یتسارب  نادرگ  دوخ  هژیو  ياهـششخب  لومـشم  ارم 
وا يوس  هب  مینکیم و  لّکوت  وا  رب  تسام  راگدرورپ  وا  تسا  لیکو  نیرتهب  تسا و  سب  ار  ام  ادـخ  شاهدـیزگرب ، كاـپ و  نادـناخ  هلآ و 

. تسوا يوس  هب  تشگزاب  میدرگیم و  زاب 
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ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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